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Abdul Haleem, The Hon. M.H., M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Jamiah Rahmaniya arabic  College, Akurana

( Inc.) : 1R., 450  

 

Abeygunawardena, The  Hon. Rohitha,M.P., Minis-

ter of Ports  and High Ways: 

Debates, Adjournment: 

North and East: HRC resolution Implementation, 

65-72 

  

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

Minister Of Investment Promotion: 

Debates, Adjournment: 

Central Bank Report of 2012: Issues Reflected in, 

1087-1092  

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Large Scale  Gaming  Industry: problems due to 

Grant of Tax Relief, 359-362  

 

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

ister Of Agriculture: 

Debates, Adjournment: 

Fertilizer:  Shortage, 553-558 

  

 

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

Debates: 

Bills: Registration Of Electors (Sp.Prov.), 2R., 695-

698 

  

Affirmations and Oaths: 
Mannapperuma,  Hon.  A. Ajith Kumara, 297  

 

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

Minister Of Construction, Engineering Services, Hous-

ing and Common Amenities: 

 Petitions: 

Monaragla, Mr. Sujan, Webda, 850  

Theeresra, Mr. W. S.a.L., Veyangoda, 850 

Wijeyasingha, Mr. H.W., Veyangoda, 850 

 

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

Minister of Sports : 

Debates, Adjournment: 

Women Cricket : Popularizing, 275-276 

  

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

Comments on: 

Adjournment Motion, 369-370, 

UNP Decision re. Regulations: Sri Lanka Press 

Council Law :542  

UNP stance on proposed select Committee on Na-

tional question, 1288 

Amaratunga, The Hon. John.: ( Contd.)  

Privileges: 

Infringement of Powers and Privileges, Hon. 

Wiyadasa Rajapakshe, 1046(move)  

Vilification Campaign Against Hon. Ravi Karunanan-

yake, 1397 

 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1364-66 

Moonesinghe ,Hon. Susil,788-789  

Ratnayake, Hon. P.R.,808-09 

 

Debates: Bills: 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R., 1187-1193 

 

Amunugama,  The Hon.Dr. Sarath, M.P., Minister of 

International Monetary Co-operation:  

Votes of Condolence: 

 Moonesinghe , Hon. Susil,789-792  

 

Debates: 

Regulations: Import and Export( Control ) Act:184-

188 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected in, 

1142-1150 

  

Amunugama, The Hon. Dilum, M.P.: 

Debates :  

Bills, Private: 

 Densiri education Foundation ( Inc.) : 1R.,1180 

 

Annual Reports: 
Agricultural and Agrarian Insurance Board, (2011), 

724 

Buddhasarawaka Bikku University, (2010), 123 

Central Engineering Consultancy Bureau, (2010), 849  

Coconut Cultivation Board, (2011)124 

Coconut Development Authority,(2011), 124 

Coconut Research Board, (2011), 1000,  

Coconut  Resaerch Institute- Lunuwila, (2010), 124 

Department Of Census and Statistics, (2012), 1289 

Department Of Immigration and Emigration, (2011), 

724 

Department of Management Audit,(2012), 849 

Development Lotteries Board, (2011), 724 

District  secretariat- Kalutara,( 20120, 1289 

Districrt  Secretariat- Batticaloa, (2012), 999 

Districrt  Secretariat,(2012), 297 

Districrt Secretarariat- Kegalle, (2012), 1289 

Districrt secretariat- Polonnaruwa, (2012), 724 

Districrt Secretariat, (2012) 724  

Districrt Secretariat-Galle, (2012), 390 

Eastern University, (2010), 123 

Abd-Ann 
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Annual Reports:( Contd.) 

Institute  of Biochemistry, Molecular Biologyand 

Biotechnology, (2010),123 

Lady Lochore Loan Fund, (2011), 2 

Land Use policy Planning Department, (212-2013), 

390 

Lanka Phosphate Limited( 2011-/2), 1290,  

Ministry Of Civil Aviation ,(2012), 390 

Ministry Of Finance  and Planning,( 2012), 848 

Ministry of Health, (2011), 390 

Ministry Of Justice,(2012), 999 

Ministry of national Heritage,( 2012),390,  

Ministry Of Parliamentary affairs, (2012), 2 

Ministry Of Social Services, (2012), 1000 

Ministry Of Transport, 2012, 724  

National   Aquaculture  Development  Authority, 

(2011), 298 

National Aquatic Resources, Research and Develop-

ment Agency, (2011), 1000 

National Human Resources Development Council Of 

Sri Lanka(2010), 123-4 

National institute of Business Management,(2011), 

123-4 

Paddy Marketing  Board, (2010), 298,  

Post Graduate  institute of pali and Buddhist Studies- 

University of Kelaniya, (2011) 123  

Ranaviru Seva Authority , (2010), 122 

Sr iLanka  Customs, (2011), 297 

Sri Lanka Foundation, (2011), 1289 

Sri Lanka Institute of Printing, (2011), 2  

Thurusaviya Fund, (2011), 123 

University Of Moratuwa, (20100, 123 

  

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

Debates: 

Bills: Private: Warehouse   Project (Inc.), 1R., 39  

 

Debates, Adjournment: 

Women   Cricket: Popularizing, 268-271(moved) 

  

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

Questions, Oral: 

Katugastota_ Kodadeniya Area: Drinking Water 

Facilities, 771-772 

  

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

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1355-1357  

 

Debates : 

Bills:  Registration Of Electors (Sp.Prov.): 2R.664-

669 

  

Atukorale, The Hon.(Mrs.) Thalatha, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Fertilizer: Shortage, 548-549( seconded) 

Auditor General's Reports: 

President's Fund(2011), 2, 

Year 2010 5th Installment 

2011  xth Installment,  848 

  

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

Comments on: 

Hon. Anra Kumara,s Privilege, 1180-1  

 

Votes of Condolence 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1375-80  

Moonesinghe , Hon. Susil,798-800  

 

Debates: 

Bills :  

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1241-1247, 1275-1277, 

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R., 674-

682, 

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.955-961 

 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:252-257 

Sri Lanka  Press Council  Law :513-521  

 

Documents, Tabled: 

Mahinda Chintanaya Policy Document; chinese 

Translation, 1139, 

Sinhala and Tamil Version Of The Motion,1399  

North  and East: HRC Resolution Implementation, 

93-97 

 

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected in, 

1136-1141, 

Kandy City: Traffic congestion: , 989-991 

Non- Governmental  Organaization:  Monitoring 

Functions of ,706-710 

Towns: Beautification Of, 1399-1407( moved), 

Women  Cricket : Propularazing,274-5 

  

Questions, Oral: 

Sub- Post Office Establishment of:  Pottuvil Town, 

874-875 

  

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

Industry and Commerce:  

Debates : 

Bills : Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R.,654

-656 

  

Balasuriya, The Hon. Jagath, M.P., Minister Of  

National Heritage: 

Petitions: 

Gunaratne, Mr. H., Pallegama, 1290 

Ann-Bal 
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 Balasuriya, The Hon. Jagath: ( Contd.) 

Votes of Condolence: 

Ratnayake, Hon. P.R., 805-07 

  

Bandara The Hon. Shantha, M.P.: 

Debates : 

Bills : 

Defence services Command and Staff College 

( Am.),  2R.1212-1218  

 Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.946-951 

 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :472-476 

  

Debates, Adjournment: 

Non- Governmental Organization:  Monitoring 

Functions of ( moved), 704-706 

  

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

Comments on: 

Nawagathgama  incident and Chilaw UNP Organ-

izer Shantha Abeysekara, 121616 

  

Bills : 
Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.,1182-1269; Com., 1269; 3R., 1270 

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 1R., 

363,  2R., 923-953; Com., 953-954; 3R., 954 

Registration Of Electors ( Sp.Prov) :2 R., 918; Com., 

918-922;3R., 922 ,Cert., 1288  

 

Bills, Private: 
Alavi  Mowlana Foundation( inc.): 1R., 917 , 

Batticaloa Young Christian,s Association( Inc.) ; 

1R., 619, 

Bills, Private:K.D.M. Chandra Bandara Communi-

ty Services Foundation ( Inc.); 1R., 38, 

Bodhirajarama Educational and Cultural Founda-

tion ( Inc.) ; 2R., 1398; Refer to Comm., 1398 

Computer  Society Of Sri Lanka ( Inc.) : 2R., 

1398., Referto Comm., 1398,  

Galhina Jamiatual Atabic College,(Inc.): 1R., 451-

2,  

Hanguranketha  Madanwala Rajamaha Vihara De-

velopment Foundation( inc.): Cert122 

Jamiarh  Rahmaniya  Arabic college, Akurana

( Inc.); 1R.,450 

Kandy  Dharmaraja  college Past Pupils's  Associa-

tion (Inc.): 1R., 178-9 , 

Sri Lanka cultural Foundation for the Building Of 

Culture and Morals(Inc.); 1R., 619, 

Sri Siddhartha Foundation( Inc.) : 1R., 620-1,  

The Institute of Certified  Public  Accounts

(Inc.):Std. Com .B report, pr., 298-9,  

The Seretse Khama Foundation, (Inc.) ; 1R., 451 

Bills, Private:( Contd.) 

Twenty first amendment To the Constitution :1R., 

916-17 , 

Warehouse     Project (Inc.) : 1R., 39  

 

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

Chairman of Committees: 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath,1345-46  

 

Debates : 

Regulations: Sri Lanka  Press Council  Law :489-493 

 

  

Committees, Consultative: 

Productivity Promotion: Substitution Of Member, 

1289 

  

Committees, Select:, 
Strengthening the independence Character of Par-

liamentary service, Extension of Time, 178, 

To  Recommend and Report On Political and C 

constitutional Measures To Empower The 

People Of Sri Lanka As One Nation, 1287-88,  

 

Consultative Committee Reports on Annual  

Reports: 

Coconut Development Authority, (2011) , 1000 

Official Languages Commission, (2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 1000-1,  

Homeopathy Medical Council.( 2010), 725 

Thurusaviya Fund, (2010), 725 

National  institute of Plantation Mamngement, 

(2010,2011), 725 

Kalubowitiyana Tea Factory, (2010, 2011), 725 

Cey- nor Fondation Limited, (2011), 725 

  

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

Debates: 

Regulations: 

Import and  Export( Control ) Act:, 222-228 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in, 1061( seconded),1068-1075  

 

Documents, Tabled: 

G-8 Leaders meeting report, 1068 

Air Planes detaWicremasingha, Mr. Tushan: doc. 

re., 1068 

Centarl Bank Document, 1070 

Central Bank Press relese, 1071 

USA Thomsan Group agreement, 1071 

Central Bank Report, Page no199 Statistics a 

1071e, 

Air Planes details, 1073,  

Bal-des 
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de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha: ( Contd.) 

Rolls -Royce Vehicles: document re, 224-, 226 

 

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

Irrigation and Water Resources Management and Lead-

er of the House of Parliament:  

Comments on: 

Adjournment Motion, 365, 370, 

Registration of Electors ( Sp.prov.0 Bill; 612-613 

616 

  

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1334-1336 

Moonesinghe ,Hon. Susil, 783-785  

Ratnayake, Hon. P.R., 801-03 

  

Votes of Thanks: 

Her Eccellency  Madam  Yingluck Shinawatra, 

Prime Minister Of Thiland ,286-91 

 

 

Ministerial Statements: 

Strike held on 21.05.2013, 171-176 

  

Debates : 

 Bills: 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1182-1186,  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R., 923-4 

 

Orders :  

Appropriation  Act: ( 9) Pr. and passed, 259-268 

Rugations: Land  Development    Ordinance: Pr. 

passed, 258 

  

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

Petitions: 

Chandrasiri, Mr. J.L., Devulapitiya, 1291 

Dullewa, Mr. lalith, 1291 

 

 Debates, Adjournment: 
 Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected in, 

1047-1150, 

Fertilizer : Shortage,543-558, 

Kandy City: Traffic congestion: , 984-998, 

Migrant Wokers Stranded In Foreign Countries, 

821-846, 

Non- Governmental  Organaization:  Monitoring 

Functions of ,704-716, 

North  and East: HRC resolution Implementation,  

40-120, 

Towns: Beautification Of, 1399-1410, 

Women  Cricket : Propularazing, 268-276 

 

 

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

Health:  

Privileges: 

Membersof Public Pettition  Committtee: Notices 

Issued by Court of Appeal, 36-37 

 

Votes of Condolence: 

 Ratnayake, Hon. P.R.807-08,  

 

Debates: 

Bills:  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.977-983 

Regulations:  

 Sri Lanka Press Council  Law , 525-530 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1076-1082 

  

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

 Petitions: 

Perera, Mr. M.D.S.A., Kosgama, 1152 

Somasiri, Mr. D.J., Mahawela, 1152 

  

Privileges: 

Programme Aired By Sri Lanka Broadcasting Cor-

poration On 06. 06.2013,1045,  

 

Comments on: 

re. Adjournment Motion, 365, 

Registration  of Electors (Sp. Prov.)  : Bill: 2R., 611 

 

Debates : Bills; 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1218-1232  

 Regulations: 

 Import and Export( Control ) Act:214-217  

Sri Lanka Press Council  Law :476-481 

  

Documents, Tabled: 

Principals Letter, re. school admission, 162 

  

Questions by Private Notice: 

Large  Scale  Gaming  Industry: problems due to 

Grant of Tax Relief, 357-7, 

Students  in Admission to  Advanced Level Clas-

ses; Problems Faced by, 160-165 

  

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

Education: 

Debates :Bills : 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1264-1269 

 Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.929-30, 

Des-Dis 
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 Documents, Tabled: 

Cabinet  Paper re. Deyata Kirula, 1281 

Commonwealth Charter, 60 

Defence Ministry letter re., Hon. Arudika Fernan-

do,”s Letter, 1258,  

Lanka Deepaews article on 02.01, 1967, 

Mahinda Chintanaya Policy Document; chinese 

Translation, 1139, 

Media Persons Killed, 1250 

Migrant Workers  Photots, 826, 

Mistry Of Defence and Urban Development Letter, 

963,  

National  Plan for the Safety of Fisheries, 911, 

President's letter, 61,  

Principal's Letter, re. school admission, 162, 

Road  Development Plan, 995, 

Rolls -Royce Vehicles: document re, 224-,226 

Sally, Mr. Azath letter to UNP General Secre-

tary,61 

School  Charging Money: Circulars of  Ministry Of 

education, 169, 

Senor Police OfficerP. A. Sarth,s Letter, 1279,  

Sinhala and Tamil Version Of The Motion, 1399  

 

Expunctions: 
180, 181, 182,212,213,215,226,254 , 

1055-1059-1064-1065-1066-11114--1115-1116, 

470, 471, 481, 515, 518, 531, 533, 534, 535,  

1179, 1208, 1209, 1212, 1220  

 

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

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1383-1385 

 

Debates : 

Bills :  

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R., 669-

674 

Bills, Private: 

Galhina Jamiathl Fathitha Arabic College, 

(Inc.) ; 1R., 451-2  

 

Fernando, The Hon Milroy S., M.P., Minister of  

Social Welfare: 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath,1353-55 

  

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

Privileges: 

Speech Made  in parliament On 5th June 2013( Re. 

Pradddeep Ekanligoda and Other Journalist0, 

819,819-21 

 

Debates : 

Bills: Defence services Command and Staff Col-

lege ( Am.):2R.1253-1257 

 Fernando, The Hon. Arundika, ( Contd.) 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :501-502 

REF to Speaker, 820-21 

  

Questions, Oral: 

Writs of Caveat: Withdrawal, 31—33 

  

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

Debates : 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :530-537 

  

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

 Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1362-64 

 

Debates : 

Bills, Private: 

 Alavi  Mowlana Foundation(Inc.): 1R., 917 

 

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

Rehabilitation and Prison Reforms:  

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1392 

 

Debates : 

Bills, Private: 

Bodhirajarama Education and Cultural Fondation 

(Inc.) :2 R., Refto Comm., 1398 

Computer Society of Sri Lanka ( Inc.) : 2R., 

1398; Ref., Com., 1398 

  

Debates, Adjournment: 

Towns: Beautification Of, 1407-1410 

  

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

Debates : 

Bills :  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) :  

2R.975-977  

 

Questions, Oral: 

Department of Emigration and Immigration: Daily 

Income, 393-4, 

Dual  Citizen : New Laws, 589-590, 

Women and Child Abuses; prevention of, 318-20 

 

 

  

Gamalath, The Hon. Siripala, M.P., Deputy Minister  

Of Land and Lands Development: 

Debates : 

Regulations:  

Import and  Export( Control ) Act:, 207-211 

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

Minister of Buddha Sasana  and Religious Affairs; 

Votes of Condolence: 

 Ratnayake, Hon. P.R., 810-12 

 

 

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

of Education  

Petitions: 

Wicremanayake, Mrs. Malani, Homagama, 124 

Yatigammana, Mr. C.R., Pannipitiya, 124 

 

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1117-1126 

  

Documents, Tabled: 

School Charging Money: Circulars of Ministry Of 

education, 169 

  

Questions by Private Notice: Replies to: 

Students in admission to Advanced Level Classes: 

Problems Faced By, 165-171 

 

  

Gunawardena,  The Dinesh, M.P., Minister Of  

Water  Supply and Drainage  and Chief Government 

Whip:  

Comments on: 

Time of Consultative  Committee meeting, 356  

 

Ministerial Statements: 

Water Tariff  Increase:  News Paper Report, 914-15 

  

Votes of Condolence: 

Jayawardana,  Hon .(Dr.) Jayalath, 1340-42  

Moonesinghe , Hon. Susil, 787-88 

 

 

Debates: 

Regulations: 

 Employee’s Provident Fund Act: Pr., 1289, 

Imports and exports ( Control ) Act ( 2) Pr., 1151 

Sri i Lanka Press Council Law: Pr., 123 

 

Supplementary Allocations:  

Expenditure Head no 240, Pr., 1151 

  

 

 

Gunawardena, The Hon. Sarana, M.P., Deputy  

Minister of Petroleum Industries:  

Petitions: 

Dayaratne, Mr. K.V.Gamini, Dewalegama, 850 

kumara, Mr. R.M. Sisira, Nedungamuwa, 851  

Sugathadasa, Mr. S., Delgoda, 850 

 

Gunawardena, The Hon. Sajin de Vass, M.P.: 

Petitions: 

Sumanadasa, Mr.W., Watugedara, 299 

 

Debates : 

Regulations: Sri Lanka  Press Council  Law :458-

465  

 

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

Comments on: 

Registration Of Electors( Sp.Prov.), 617 

  

Debates: 

Bills :  

Registration Of Electors( Sp.Prov.): 1R., 614,  

2R., 622-628, 918-922;3R., 922  

 

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

Debates : 

Bills : 

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.931-935 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1083-1087 

  

Questions, Oral: 

Employment To Graduates; Minimum age Limit, 

776-77 

Institute Of Indigenous Medicine Located Land: 

Handing oVer to Private Company, 606-608 

kumarasamy, Mr. Mayuran, 444--445 

Lanka  Hospitals  with Stock Exchange: Legal  

Position, 781-2 

 

  

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

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1372-74 

 

Debates : 

Bills :  

 Parliamentary Scholarship Board ( Repeal ) : 

2R.942-946 

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R.,687-691 

  

Questions, Oral: 

Early Childhood development Programme: 

 Anuradhapura Districrt, 864-866 

Milk Bars in Annuradhapura  District: Details, 134-

136  

 

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

Leave of Absence,1044 

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

Debates: 

Bills:  

 Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R., 657-

660 

  

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

Votes of Condolence: 

Ratnayake, Hon. P.R., 815-16 

 

  

His  Excellency President: 

Entered  the  Chamber, 919 

  

Jayarathna, The Hon. Piyankara, M.P., Minister  

of Civil Civil  Aviation: 

Petitions: 

Damayanthi, Mrs. W.R., Mattegoda, 559 

  

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

Minister of  Buddha Sasana and Religious Affairs: 

Debates : 

Bills: 

Parliamentary Scholarship Board( Repeal ):1R., 

363 

  

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

Comments on: 

re. Adjournment Motion, 3366-7 

 

Debates: 

Regulations: 

 Import and Export( Control ) Act:188-193 

 

Debates, Adjournment: 

Central Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1126-1133 

 

  

Questions, Oral: 

Canned Fish Factory in Galle: details, 1311-13 

Chairman of Sri Lanka Ports Authority: Post  held, 

Salary and  Allowances, 596-7 

Chirman and Board Of Directors  of Sri Lankan 

Airlines: Salary and Allowances, 433-435 

Erithroproitine Vaccine: Shortage of, 413-415 

Forest Reserves: Details, 901-903 

Fruit Export Project In Galgamuwa: Details, 1015-

16, 

G.C.E. ( A/L ) Examination  2011: Results Confu-

sion, 10-11 

India - Sri LankaPassenger ship Service: Details, 

336-8 

Kalu Ganga Scheme( proposed) : details, 126-28 

Muthurajawela Wet Land:  Lands Belonging, 1037-

38  

 

Prodction of Coir Containers Project:  

Panduwasnuwara, 1306-07 

Professional Training for Teachers: Funds Allocat-

ed, 302-4 

Rice Flour Bakery Products: Money Allocated, 21-

22 

Sand Mining in Dosthrawatta; Details, 883-885 

Sri Lanka Development Service: Details, 851-2 

Sri Lanka Human Rights Commission: Complaints, 

571-573 

Three- Wheeler Taxies: Fuel Subsidy, 726-27, 

Unprotected Level Crossings: damage caused to  

Properties, 757-758 

  

Jayasena,  The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P.,  

Minister of Parliamentary Affairs: 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1370-72 

  

Jayasinghe, The Hon .(Mrs.) Chandrani  

Bandara, M.P.: 

Debates : 

Bills, Private: 

.D.M. Chandra Bandara Community  Services 

Foundation( Inc.):K 1R., 38  

 

Debates, Adjournment: 

Fertilizer : Shortage,550-551  

 

 

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

 Petitions: 

Sumanadasa, Mr. W. K. L.A., Suriya wewa, 851 

 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 11380-82 

Moonesinghe ,Hon. Susil, 796-798  

Ratnayake, Hon. P.R., 812-13 

 

Debates : 

Bills: 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1198-1203 

  

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :502-506  

 

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

Votes of Condolence: 

1334-1397( Concluded)  

 

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

Debates : 

Bills :  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) :  

2R .924- 

Her-Kar 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri: ( Contd.)  
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Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj: ( Contd.) 

 Questions, Oral: 

Agro - Chemical Division of Ceylon Petroleum 

Corporation: Problems, 774-776 

Central Provincial Council: Financial Crisis, 860-

62 

Civil   Aviation n Authority:  Permanent Building, 

145-147 

Fauna and flora Protection Ordinance: Amended 

sections, 1332-33  

Kalubowila General Hospital   Staff; Irresponsible 

Conduct, 609-610 

Karapitiya Hospitals: Cleanning Activities, 1174-

76 

Lignocaine Hydrpchlorde Gel: Disposal, 1327-28 

Matara Education Zone: Repetition pf Question 

Paper, 13-14 

Medical  Field: Irregulaties Corruptions, 1329-30  

Medical Laboratory Technologists: Appointments, 

1041-1042 

Nagahaduwa  Paady Feelds: Re-cultivation, 441-

443, 

Purchase of  Drugs and Devices; Fraud and  

 Corruptions, 353--354 

Sri Lanka  Insurance Corporation: Financial 

Frauds, 131-32 

Traffic Congestion in Kandy City:  Color Light 

Systems, 896-897 

  

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

Clarification on: 

Time of Consultative Committee Meeting, 355-6 

 

Privileges: 

Vilification Campaign; 446-450, refer to Commit-

tee, 450,Rules:999 

 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1360-1362 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected in, 

1047-1061( Moved) 

 

Questions, Oral: 

Aircraft Obtained on Lease: Details, 1032-34 

Armed Forces subjected To Court Martial: Details, 

763-65 

Cabinet t Ministries and Ministries: Total Cost, 422

-423, 

Central  Bank: sale of Gold, 887-889 

Chinese Migrant workers: Details, 855-6 

Crate System for Vegetable Transportation: De-

tails, 152-153 

Foreign Tours of President and Ministers: Protest” 

s staged, 1169-70 

Karunanayake, The Hon. Ravi: ( Contd.) 

Foreign Counsels In sri Lanka: Details, 1176-77 

Lankaputhra  Development  Bank: Profit/ Loss, 4-5 

Maize Export: Details, 417-418 

Restructuring  Of Celestaial Towers : Details, 1019-

21 

Shortage Of Medicines In Government Hospitals: 

Details, 1321-22 

Sub-Standard  Petrol: Compensation, 150-151 

Thrush t Industries: Taxes Imposed, 343-4  

Foreign Counsels in Sri Lanka: Details, 1176- 77 

 

Karunatileka, The Hon Gayantha, M.P.:  

Refer:  

Female Teacher attacked in Nawagathegama, 955 

  

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath,1367-1370  

 

Debates : 

Bills :  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.951-955 

 

Regulations: 

 Sri Lanka  Press Council  Law :506-513 

 

Debates, Adjournment: 

Fertilizer: Shortage551-552 

 

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

 Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath,1382-3 

 

Debates, Adjournment: 

Kandy City: Traffic congestion: , 984-998

( moved0,  

North  and East: HRC resolution Implementation, 

72-84 

  

 

Kotalawala, The Hon. Nirmala, M.P., Minister of 

Ports and Highways: 

Debates, Adjournment: 

Kandy City: Traffic congestion, 991-998  

 

Documents, Tabled: 

Road  Development Plan, 995 

 

 

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

Petitions: 

Jayasekara, Mr. Y.B., Trincomalee, 1291  

Paththinige, Mr. N.S.,  Ellpitiya, 3 

 Wijayawickrema, Mr. N.C., Juleegewattha, 1291 

 

Kar-Kum 



[Vol. 217 INDEX — SESSION 2013 

21st May 2013– 21st June, 2013 

10 

Kumara, The Hon. Ajith: ( Contd.)  

Questions, Oral: 

Festival Organized Under the Ministry of 

Transport: Expenditure, 396-398 

LTTE Carders Surrendered  In Mullaitivu: Details, 

29-31 

Mahendran, Mr. Sellapillai, Arrest, 155-157   

 

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

 Petitions: 

Gunasekara, Mr. R.M., Medagama, 391  

 

Debates :  

Bills: 

Defense services Command and Staff College 

( Am.): 2R.1247-1253  

 

Documents, Tabled: 

Media Persons Killed, 1250 

  

Questions, Oral: 

SLTB  Retired Employees: Gratuity Arrears, 869-

870 

 

 

Maiden Speech:  

Mannapperuma, The Hon. Ajith: 485-489 

 

 

Mannapperuma, The Hon. Ajith., M.P.: 
Affirmations and Oaths, 297 

 

Maiden Speech: 485-489 

 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1386-89 

  

Debates : 

Bills :  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.972-975 

 

Regulations: 

 Sri Lanka  Press Council  Law :485-489  

 

Members of Parliament: 

Affirmations and Oaths: 

Mannapperuma,  The  Hon.  A. Ajith, 297 

  

Maiden Speech: 

Mannapperuma, The Hon. Ajith, 485-489 

  

 Ministerial Statements: 

 Gunawardena, Hon. Dinesh, Water Tariff  Increase:  

Newspaper report, 914-15 

  

Ministerial Statements:( Contd.) 

 

de silva ,Hon. Nimal, Strike held on 21.05.2013, 171-

176 

  

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

Deputy Minister of Resettlement: 

Debates, Adjournment: 

North  and East: HRC resolution Implementation, 

84-89 

  

Muthuhettigamage, The Hon. Nishantha, M.P.: 

Petitions: 

Samarapala, Mr. M.J. Akkmimana, 300 

  

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

Petitions: 

Hewawithrana, Mr. S.J., Gampaha, 1291 

  

Debates: 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:228-229 

 

 Debates, Adjournment: 

Women Cricket: Popularizing, 273-4 

  

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

National languages and social  Integration:  

Petitions: 

Chandrasoma, Mr. K.Lal, Ratmalana, 1290  

Dias, Mr. Rohan, Colombo-05 

Namatratne, Mr. MMr. A.s., Marabe, 1290 

Sterlin, Mr. S.H., Marabe, 1290 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, Etc.; 
Order: 

 Appropriation  Act: ( 9) Pr. and passed, 259-268 

 

Regulations:  

 Employee’s Provident Fund Act: Pr., 1289 

Impors  and exports ( Control ) Act ( 2) Pr., 1151 

184-37( Debted and Passed), 

Motor Traffic act: Pr., and passed, 379 

Sri Lanka  Press Council  Law :452-542( Debat-

ed and Passed), 

Sri Lanka Press Council Law: Pr., 123,481-485 

  

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

Debates : 

Bills, Private: 

The  Seretse Khama  Foundation Trust( Inc.): 

1R., 451 

  

Questions, Oral: 

Akuressa   Districrt Hospital: Expansion Of water 

Facilities, 744-746 

Kum-Pat 
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Pathirana, The Hon. Buddhika: ( Contd.) 

Asoka, Mr. B.G.P: Death, 1030-1031, 

Galewatta National Institute of Education and  

Training: Financial Fraud, 1002-03, 

Kapuduwa Texttile Center: Building and  Machin-

ery, 300-01, 

Medagoda- Kamburugamuwa Nursing Training 

School: Hostel Facilities, 899-901, 

Middeniiya  Public c Fair: New Building, 592-3, 

Milco ( PVT) Limited: Investigation Officers, 1291

-1293, 

Nilwala Scheme ( second Phase0 ; financial Provi-

sion, 326-28, 

Persons  Released Under the Presidential Pardon: 

Details, 876-77 

Post Of assistant Regional Manager: State Timber 

Corporation, 1316-1317  

Wijayasiri  Smarasingha Memorial Library: Reno-

vation of, 405-406  

 

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

External Affairs; 

Debates: 

Bills :  

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R.636-648 

 

Debates: Adjournment: 

North  and East: HRC Resolution Implementation, 

101-120  

 

 

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

Employment Foreign Employment Promotion and  

Welfare: 

Debates, Adjournment: 

Migrant Wokers Stranded In Foreign  

Countries, 837—846 

  

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

Service : 

Debates :  

Bills: 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1232-1238  

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R.,661-664 

 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:, 234-239 

  

Debates, Adjournment: 

Central Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1102-1107 

Non- Gentral overnmental Organaization:  Moni-

toring Functions of , 710-716  

North and East: HRC resolution Implementation, 

97-101 

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

Comments on: 

Registration Of Electors ( Sp. Prov.) ; 2R., 612 

 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1342-1345 

 

 Debates : 

Bills : 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1207-1212,  

 Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R., 629-

636 

 

  

Perera, The Hon. Neomal, M.P., Deputy Minister of  

External Affairs: 

 Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1394-96  

 

Debates, Adjournment: 

Migrant Workers Stranded In Foreign  

Countries,830-834 

 

  

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

Debates : 

Bills :  

 Defence services Command and Staff College 

( Am.): 2R.1257—1263 

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.961-965 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1134-1136 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R. 1273-1275 

Kandy City: Traffic congestion: ,988( Seconded), 

Migrant Wokers Stranded In Foreign Countries828-

830( seconded) 

  

Documents, Tabled: 

Defence Ministry letter re., Hon Arundika Fernan-

do: speech., 1258 

Ministry Of Defence and Urban Development Let-

ter, 963 

  

Questions, Oral: 

Bachelor Of Law( LLB) Degreee Course of Open 

University of Sri Lanka:  

Competitive Exam, 605-7 

 

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

Petitions: 

Premiyas, Mr. J.A., Kurunegala, 299 

Pat-Per 
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 Petitions: 

Anura, Mr. P., Galle, 1152 

Chandrasoma, Mr. K. Lal, Ratmalana, 1290 

Chndrasiri, Mr. J.K., Delalpitiya, 1291 

Damayanthi, Mrs. W.R., Mattegoda, 559 

Dayaratne, Mr. K.V., Gamini,  Dewalagama, 850 

Dias, Mr. Rhan, Colombo, 05 

Dullewa, Mr. Lalith, Nugegoda, 1291 

Farmers Pensions Schme: Details, 560-571 

Gunaratne, Mr. H., Pallegama, 1290 

Gunasekara, Mr. B.D., Peliyandala, 299 

Gunasekara, Mr. R.M., Medagama, 391 

Hewawithrana, Mr.  S.J., Gampaha, 1291  

Jayasekara, mr.R.J., Trincomalee, 1291  

Jayasena, Mr. M.P.S.K., Horompalla, 125 

Jayasiri, Mr. E.P., Upali, Maspotha, 124  

Kumara, Mr. R.M., Nedungamuwa, 581 

Kumara, Mr. W.A. Sajeewa, Siyabalagoda, 299 

Monaragala, mr. Sujan, Webda, 850 

Namaratne, Mr. I.W.D., Marabe, 1290 

Perera, Mr. M. D.A.S., Kosgama, 1152 

Perera, Mrs. K.M. A.P., Kdawatha, 125  

Premiyas, Mr. J.A., Kurunegala, 299 

Samarapala, Mr. M.J.,Akkmimana, 300, 

Somasiri, Mr. D.J., Mahawella, 1152 

Sterlin, Mr. S.h., Marabe, 1290 

Sugathdasa, Mr. S., Delgoda, 850 

Sumanadasa, Mr. .W.K.L.A., Suriyawewa, 850  

Sumanadasa, Mr. W. K. L.A., Suriya wewa, 851  

Sumanadsa, Mr. W., Waturugedara, 299  

Thseera, Mr. W.S.A.L., Veyangoda, 850 

Weerasingha, Mr. L.H.S., Walasmulla, 299. 

Wickremaratne, Mr. H.P.S.K., Katugastota, 125 

Wicremanayake, Mrs. Malani, Homagama, 124 

Wijayasingha, Mr. h.w., Veyangoda, 580 

Wijayawickrema, Mr. N.C., Juleegewatta, 1291 

Wimalawathi, Mrs. S.m., Jayagama, 1152  

Yattigammana, mr. C.R., pannipitiya, 124  

 

Points of Order: 

re. Adjournment Motion, 364 

  

Premachandran, The Hon .K. Suresh, M.P.: 

Debates : 

Bills :  

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R.,648-

654 

  

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

 Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1389-91 

  

Debates : 

Bills : 

 Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.965-968 

Premadasa, The Hon. Sajith: ( Contd.) 

Regulations:  

Import and Export( Control ) Act:, 239-244 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected in, 

1107-1117 

  

Questions, Oral: 

Department of Women: Programmmes  implement-

ed, 406-407 

Divineguma Programme: Development Projects, 

1154-55 

Farmers Pensions Schme: Details, 560-561 

Gajabapura  Village, Families Resettled: Relief, 

140 

Health Sector: money allocation, 331-2, 

Mahinda  Chintana - Vision for the Fu-

ture:Environmental polltion  Prevention, 18-19 

Mattegoda Housing Scheme: New Construction: 

749-751 

Mellagahawila-n Neluwa Road: Development 

Work, ; development work, 879-80 

Northern Province: Resettlement Programme: 1162

-63 

Progrmmes Launched for Bettterment Of Women: 

Money Allocated, 731-732 

Sri Lanka Women,s Charter: Legal  Effct, 1302-03 

Ten- Month Salary advance Loan: Ministry of 

Health, 309-10 

Women Representation: Parliament, 1008-09  

 

 

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

Environment and Renewable Energy:  

Votes of Condolence: 

Moonesinghe ,Hon. Susil, 794-96 

 

Debates: 

Bills : 

 Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R.935-942 

Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R.699-701 

  

 

Privilages; 

Members of Public Petition  Committtee: Notices 

Issued by Court of appeal, 36-3 

Programme Aired By Sri Lanka Broadcasting Corpo-

ration On 06. 06.2013,1045 

Speech made In Parliament on 05.06.2013.( ref,   

Prageeth  Eknaligoda), 819-21 

Vilfication Campaign; 446-450,refer to Commitee, 

450, 

Vilification Campaign against Hon. Ravi  

Karunananyake, 1397  

Pet-Pri 
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Public Security Proclamations: 847  

 

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

Minister Of Economic Development: 

Debate Adjournment: 

North  and East: HRC resolution Implementation, 

72-78 

  

Questions by Private Notice: 

Dissanayake, The Hon. Anura:Large  Scale  Gaming  

Industry: problems due to Grant of Tax Relief, 357-

7 

Students  in Admission to  Advanced Level Clas-

ses; Problems Faced by, 160-, 165 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil., Disaster  Faced  

by  Fisherman : Non Announcement Of Adverse 

Weather Condition, 905-6 

 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 
Abeywardena, The Hon. Laksman:, Large  Scale  

Gaming  Industry: problems due to Grant of Tax 

Relief, 359-362 

Gunawardane, The Hon. Bandula:Students in ad-

mission to Advanced Level Classes: Problems 

Faced By, 165-171  

Senaratne, Hon. Rajitha, Disaster Faced By  

Fisherman, 907-912 

 

 

Questions, Oral: 
Agro - Chemical Divisionof Ceylon Petroleum 

Corporation: Problenms, 774-776 

ahinda  Chintana - Vision for the Fu-

ture:Environmental polltion  Prevention, 18-21 

Aircraft Obtained on Lease: Details, 1032-37 

Akuressa   Districrt Hospital: Expansion Of water 

Facilities, 744-749 

Armed Forces subjected To Court Martial: Details, 

763-771 

Asoka, Mr. B.G.P: Death, 1030-1031 

Bachelor Of Law( LLB) Degreee Course of Open 

University of Sri Lanka: Competitive Exam, 60, , 

605-606 

Cabine t Ministries and Ministries: Total Cost, 422-

433 

Central  Bank: sale of Gold, 888-896 

Central Provincial Council: Financial Crisis, 860-

864, 

Chairman of Sri Lanka Ports Authority: Post  held, 

Salary and  Allowances, 596-603 

Chinese Migrant wokers: Details, 855-60, 

Civi l  Avivatio n Authority:  Permanent Building, 

145--149 

Crate System for Vegetable Transportation: De-

tails, 152-155 

Questions, Oral: 

Department of Emigration and Immigration: Daily 

Income, 393-396 

Department of Women: Programmmes implement-

ed, 406-413 

Divineguma Programme: Development Projects, 

1154--1161 

Dual  Citizen : New Laws, 589-592 

Early Childhood development Programme:  

Anuradhapura Districrt, 864-869 

Demise of Shilawathi in Saudi Arabia: Insurance 

Clams and Compensatio, 157-1 

Empoyment To Graduates; Minimum age Limit, 

776-7-779  

Erithroproitine  Vaccine: Shortage of, 413-417 

Fake Foreign Employment Agencies; Legal action, 

579-589 

Festival Organized Under the Ministry of 

Transport: Expenditure, 396-404 

Foreign  Tours of President and Ministers: Protest s  

staged, 1169- 1174 

Foreign Counsuls In sri Lanka: Details, 1176-1179  

Forest Reserves: Details, 901-904, 

Fruit Export Project In Galgamuwa: Details, 1015-

1019 

G.C.E. ( A/L ) Examination  2011: Results Confu-

sion, 10-13, 

Gajabapura  Village, Families Resettled: Relief, 

140-145, 

Galewatta National Institute of Education and  

Training: Financial Fraud,  

1002-08Health Sector: money allocation, 331-6, 

India - Sri lanka Passenger ship Service: De-

tails,336 

Institute Of Indigenous Medicine Located Land: 

Handing oVer to Private Company, 609-613 

Kalu Ganga Scheme( proposed) : details, 126-30, 

Kalubowila general Hospital   Staff; Irresponsible 

Conduct, 609-,  

Kapuduwa Texttile Center: Building and  Machin-

ery, 300-02, 

Karapitiya  Hospitals: Cleanning Activities, 1174- 

76, 

Katugastota_ Kodadeniya Area: Drinking Water 

Facilities, 771-773 

kumarasamy, Mr. Mayuran, 444-446 

Lanka  Hospitals  with Stock Exchange: Legal Po-

sition, 781-2 

lankaputhra  Development  Bank: Profit/ Loss, 4-9, 

Lignocaine Hydrpchlorde Gel: Disposal, 1327-

1329, 

LTTE Carders Surrended In Mullaitivu:  

Details, 29-31 

Mahendran, Mr. Sellapillai,Arrest, 155-157, 

Maize Export: Details,  

417-422 

Pub-Que 
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Questions, Oral:( Contd.) 

Matara Education Zone: Repetition pf Question 

Paper, 13--18, 

Mattegoda Housing Scheme: New Construction: 

749-757, 

Medagoda- Kamburugamuwa Nursing Training 

School: Hostel Facilities, 899-901 

Medical  Fleld: Irregulaties, Corruptions, 1329-31 

Medical Laboratory Technologists: Appoinments, 

1041-42Mellagahawila-n Neluwa Road: Devel-

opment Work, ; development work, 879-, 883 

Middeniiya  Publi c Fair: New Building, 592--596 

Milco ( PVT) Limited: Investigation Officers, 1291

-1302 

Milk Bars in Annuradhapura  Districrt: Details,134

-139 

Muthurajawela Wet Land:  Lands Belonging, 1037-

1040 

Nagahaduwa paady Feelds: Re-cutivation, 441-444 

Nilwala Scheme ( second Phase0 ; financial Provi-

sion, 326-31, 

Northern Province: Resettlement Programme: 1162

--68 

Persons  Released Under the Presidential Pardon: 

Details, 876-79 

Post Of assistant Regional Manager: State Timber 

Corporation, 1316-1320 

Prodction of Coir Containers Project:  

Panduwasnuwara, 1306-1311  

Professional Training for Teachers: Funds Allocat-

ed,302-09, 

Programmes launched For betterment Of women: 

Money Allocated, 731-744 

Purchase of  Drugs and Devices; Fraud and Cor-

ruptions, 353-355 

Restucturing  Of Celestaial Towers : Details, 1019-

30 

rman and Board Of Diectors  of Sri lankan Air-

lines: Salary and Allowances, 433-441  

Sand Mining in Dosthrawatta; Details, 883-87 

Shortage Of Medicines In Government Hospitals: 

Details, 1321-1327 

SLTB  Retired Employees: Gratuity Arrears, 869-

874 

Sri Lanka  Insurance Corporation: Financial 

Frauds, 131-134 

Sri Lanka Development Service: Details, 851-55 

Sri Lanka Human Rights Commission: Complaints, 

571-578 

Sri Lanka Women,s Charter: Legal  Effct, 1302-06, 

Sub- Post Office Establishment of:  Pottuvil Town, 

874-876 

Sub-Standard  Petrol: Compensation, 150-152, 

Ten- Month Salary advance Loan: Ministry of 

Health, 309-13 

Three- Wheeler Taxies: Fuel Subsidy, 726-731  

Questions, Oral:( Contd.) 

Thrus t Industries: Taxes Imposed, 343-53, 

Traffic Congestion In kandy City: Colour Light 

Systes, 896-899, 

University  of Visual  and Performing Arts: Apti-

tude Test, 313-18 

Unprtected Level Crossings: damage caused to Prp-

perties, 757- -763 

Wijayasiri  Smarasingha Memorial Library: Reno-

vation of, 405-406 

Women  Representation: Parliament, 1008-1015 

Women and Child Abuses' prevention of, 318-

26Writs of Caveat: Withdrawal, 31-34  

 

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

Petitions: 

Wickremaratne, Mr. H.P.S.K., Katugastota, 125 

  

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

Privileges: 

Infringement of Powers and Privileges, Hon. 

Wiyadasa Rajapakshe, 1046 

 

Debates : 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :453-458  

 

Rajathurai, The Hon.Perumal, M.P.: 

Debates : 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:, 217-222 

  

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

Debates, Adjournment: 

Migrant Workers Stranded In Foreign Countries, 

821-846( Moved) 

 

Documents, Tabled: 

Migrant Workers  Photo, 826 

  

Questions, Oral: 

Demise of Shilawathi in Saudi Arabia: Insurance 

Clams and Compensation, 157-159, 

Fake Foreign Employment Agencies; Legal action, 

579-580 

  

Rambukwella, The Hon. Keheliya, M.P., Minister of  

Mass media and Information; 

Debates : 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :452,: 537-541  

 

Ranatunga, The Hon. (Miss) Kamala, M.P.:  

Votes of Condolence: 

 Ratnayake, Hon. P.R.,813-15  

 

Que-Ran 
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Ranatunga, The Hon. (Miss) Kamala: ( Contd.)  

Debates, Adjournment: 

Women  Cricket : Propularazing,271-273  

 

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

Petitions: 

Jayasena, Mr. M.P.S.K., Horompalla, 125 

perera, Mr. K.M.A.P., Kadawatha, 125  

 

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

Debates : 

Bills, Private:  

Twenty first amendment To the Constitution 

Bill; 1R., 916-17  

 

Registration Of Electors (Sp.Prov.) :  

2R., 622-703( Debate Adjourned)  

 

Rules: 
Adjournment motion brought in wrong way, there 

fore it can not be debated, 368,No  Court  an issue  

notices to Members of Special parliament Commit-

tees and reaffirm the rules given on 2012.11.29, 37 

  

Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

North  and East: HRC resolution Implementation, 

57-65 

  

Documents, Tabled: 

Commonwealth  Charter, 59 

salley, Mr. Azath letterr to UNP General Secretary, 

61 

president  letter 62  

 

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

North  and East:  

HRC resolution Implementation, ( Moved), 40-57 

  

 

Satchithanandan, The Hon. M., M.P.: 

Comments on: 

Registration Of Electors( Sp.Prov.),61-18 

  

 

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

Debates : 

Bills, Private: 

Batticaloa Young Christian's Association( Inc.) ; 

1R., 619 

  

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister Of  

Fisheries and Aquatic Resources Development : 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1347-1351 

  

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha:( Contd.) 

Documents, Tabled: 

National  Plan for the Safety of Fisheries, 911  

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Disaster  Faced  by  Fisherman : Non Announcement 

Of Adverse Weather Condition,  

 

 

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

Debates : 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:, 247-252 

  

Senathirajah, The Hon. Mavai S., M.P.: 

Debates : 

Bills : 

 Registration Of Electors (Sp.Prov.) :682-687 

  

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

Rural Affairs: 

Votes of Condolence: 

 Ratnayake, Hon. P.R.816-19 

  

Senewiratne, The Hon. W.D.J, Minister of Public  

Administration and  Home Affairs: 

Debates : 

Bills : 

 Registration Of Electors (Sp. Prov.) : 2R.,701-703 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:193-198 

  

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

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath,1351-1353 

  

Debates : 

Regulations: Import and  Export( Control ) Act:198,206 

 

  

Silva,  The  Hon. (Dr) . Mervyn,  M.P., Minister Of  

Public  Relations and Public Affairs: 

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1357-1359 

 

  

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

Telecommunication and Information Technology: 

Debates, Adjournment: 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.11278-1286 

  

Documents, Tabled: 

Senior Police Officer P.A. Sarath Perera,s letter, 1279 

Cabinet Paper re. Deyata kirula, 1281 

  

Ran-Sya 
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Sooriyapperuma, The Hon. J.R.P., M.P.: 

Debates : 

Bills :  

Parliamentary  Scholarship  Board ( Repeal ) : 

2R., 968-972 

  

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1061-1068 

  

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of : 

Adjournment motion brought in wrong way, there  

fore it can not be debated, 368, 

First  Bill  should be submitted to Parliament and 

then only it should be tabled, 611 

 

Expunctions:  

180,181,182,212,213,215,226,254, 470, 471, 481, 

515, 518, 531, 533, 534, 535, 1055-1059-1064-

1065-1066-11114--1115-1116,1179, 1208, 1209, 

1212, 1220, 1268 

 

 

 Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
Address  by;  

Her Excellency Yingulluck, Madam Shinawartra

( Prime Minister of Thiland,279-286 

Certificates on Bills: 

 Registration of Electors ( Spe.Prov), 1288 

 

Certificates on Private Bills: 

Hanguranketha  Madawala  Rajamaha vihara 

  Development t Foundation ( Inc.), 122  

Committees, Consultative: 

Productivity Promotion: Substitution Of Member, 

1289 

 Committees, Select: 

To  Recommend and Report On Political  and  Con-

stitutional  Measures  

To Empower The Peoples Of Sri Lanka  To  

Live As One Nation: Member nominations, 1287-9,  

Consultative Committees: Member Nominations, 717

-724 

Death Of: Jayawardana, Hon. ( Dr.), Jayawardena, 

227, 

Hon. Members were1nvited for refrwshments, 296, 

Meeting  O f Committee On Parlamentary  Business: 

 Hon. Members Invitation, 11151Meeting of Comittte 

on Parliamentary Business and Committee of Busi-

ness, 559 

Parliamenntary  Business Committee Meeting, 1, 

Present of: Uganda Parliamentary  Delegation 

  Led by, Lyomoki Dr. Sam ( Speaker),  125 

Shinawatra, Her Excellency  Yingulak( Prime Min-

ster Of Thailand: Address Members of parliament 

: Hon Members Invited, 121,  

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.:

( Contd.) 

Special  Security  Arrangement on Friday, 

(31.05.2013), 122, 

Supreme Court: Determinations; 

Registration Of Electors ( Spe.Prov.) :381-389 

 

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

Debates, Adjournment: 

Migrant Workers Stranded In Foreign Countries, 834-

-837  

North  and East: HRC resolution Implementation, 89-

93 

  

Statements Other than Ministerial: 

Wicremasinghe, Hon. Ranil:Feidrich -Nauman 

  Fondation aud attempt to arrest UNP members, 

179-80 

  

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

Debates : 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :465-472 

  

Supplementary Allocations: 
Expenditure Heda no 240, Pr., 1151 

 

 Supreme Court: Determinations: 

Registration Of Electors (Spe.Prov.) :381-389  

 

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

Debates : 

Bills : 

 Registration Of Electors (Sp.Prov.) : 2R., 692-

695 

  

Thiland Prime Minister :Address by;, 
Her Excellency Madam Yinguck  Shinawatra, 279-286 

  

Votes of Condolence: 
Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1334-1397 

Moonesinghe ,Hon. Susil, 783-800  

Ratnayake, Hon. P.R., 801-819  

 

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

Debates, Adjournment: 

Non- Governmental  Organization:  Monitoring 

Functions of ( Seconded), 706 

 

  

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

Speaker and Chairman ofCommittees 

Debates : Bills, Private: 

The Institute of  Certified  Public  Accounts(Inc.):Std. 

Com .B Report, pr., 298-9 

 

Soo-Wee 
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Weerakoon, The Hon. Gunaratne, M.P., Minister of  

Resettlement: 

Petitions: 

Anura, Mr. P., Galle,1152 

  

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

Debates : 

 Bills: 

Defence Services Command and Staff College 

( Am.):2R.1203-1207 

  

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

Debates: 

Bills, Private: 

Kandy  Dharmaraja  college Past Pupils'  Associ-

ation (Inc.): 1R., 178-9 

  

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

Transport: 

Debates : 

Regulation:  

Motor Traffic Act: Pr., and passed, 379 

  

Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M.P.: 

Debates : 

Bills, Private: 

 Sri Siddhartha Foundation( Inc.) : 1R., 620-1 

 

  

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

Debates : 

Regulations: 

 Import and  Export( Control ) Act:,230-234 

Sri Lanka  Press Council  Law :494-501  

 

Debates, Adjournment: 

Central  Bank Report of 2012: Issues Reflected 

in,1093-1102 

  

Documents, Tabled: 

Lanka Deepa news article on 02.01, 1967 

  

Questions, Oral: 

University  of Visual  and Performing Arts: Apti-

tude Test, 313-5 

  

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

the Opposition: 

Comments on: 

Registration Of Electors( Sp.Prov.) Bill, 614-15,16-

17-18,  

Her Eccellency  Madam  Yingluck Shinawatra, 

Prime Minister Of Thiland:, ,291-296 

 

Points of Order: 

re. Adjournment Motion, 364 

 Wickremasinghe, The Hon. Ranil: ( Contd.)  

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1336-1340,  

Moonesinghe ,Hon. Susil, 785-86,  

Ratnayake, Hon. P.R.,803—804 

 

Questions by Private Notice: 

Disaster  Faced  by  Fisherman : Non Announce-

ment Of Adverse Weather Condition,905-907 

 

Statement: 

Fridic -Nauann  Foundation and Delgoda, Mrs.  

Delgoda, Mrs. Sagarika and arrest of ,179-180 

 

Wijayawardhana, The Hon. Ruwan, M.P.: 

Debates : 

Regulations:  

Sri Lanka  Press Council  Law :521-525 

  

Wijesekera, The Hon. Duleep, M.P. ,Deputy Minister  

Of  Disaster Management: 

Debates :  

Bills, Private: 

Sri Lanka cultural Foundation for the Building Of 

Culture and Morals(Inc.); 1R., 619-20 

  

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

Debates : 

Regulations:  

Import and  Export( Control ) Act:244-247 

  

Debates, Adjournment: 

Defence services Command and Staff College 

( Am.): 2R.1272-1273( Seconded) 

  

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

 Minister Of  Petroleum Industries;  

Petitions: 

Jayasiri, Mr. E.P., Upali, Maspotha, 124  

Wemalawathi, Mrs. S.M., Jayagama, 1152  

 

Debates : Bills: 

Defence Services Command and Staff College 

( Am.):2R.1193-1198 

  

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

Votes of Condolence: 

Jayawardana, Hon .(Dr.) Jayalath, 1396-97  

Moonesinghe ,Hon. Susil, 793-794  

 

Debates : Bills; 

Defence services Command and Staff College 

( Am.):2R.1238-1241  

50 

Wee-Yap 
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අත්තනහඹක,  ස (ජහ ක රළයිසුර) 
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අපේගුෙර්ධන, පයුහිත (කළුතය) 
අපේර්ධන,  භහින්ද ඹහඳහ (භහතය) 
අපේර්ධන, අ. රේසභන් ඹහඳහ (භහතය) 
අපේිංව, අපලුක (කුරුෙෆගර) 
අේදුල් කහදර්, ඒ.ආර්.එම්. (භවනුය) 
අේදුල් වලීම්, පභීවභඩ් වහෂිම් (භවනුය) 
අභයුරංග, පජුන්  ඇන්තනී එම්භහනුපල් (ගම්ඳව) 
අභයවීය, භහින්ද (වම්ඵන්පතී ) 
අමුණුගභ,  ඩී.එස.බී.   (භවනුය) 
අමුණුගභ, යත්  (භවනුය) 
අරිඹපන්ත් යන් ඳහේකිඹපල්ම් (භඩකරපු)  
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත (ගම්ඳව) 
අරස, ටියහන් (ජහ ක රළයිසුර) 
අරවප්පඳරුභ, ඩරස (ජහ ක රළයිසුර)  
අරහන්ටින්, පල්පේස්රිn (ඹහඳනඹ) 
අලුත්ගභපප, භහින්දහනන්ද (භවනුය) 
අලුවිවහපර්, න්ත (භහතපල්) 
අසර්, ඒ.එච්.එම්. (ජහ ක රළයිසුර) 
 

ඉ 
 

ඉන්දික, පේවළල්ර කංකහනම්පප (වම්ඵන්පතී ) 

 

ඒ 
 

ඒකනහඹක, ඇම්. නන්දිමිත්රස  (භහතපල්)   
ඒකනහඹක, ටී.බී. (කුරුෙෆගර) 
ඒකනහඹක, විල්ප්රOඩ් ඵංඩහය (අනුයහධපුයඹ) 

 

ක 
 

කබීර්,  පභීපවීභඩ් වෂීම් පභීපවීභඩ් (කෆගල්ර) 
කයල්ලිඹද්ද,  ස විජඹයත්න (අනුයහධපුයඹ) 
කරුෙහ රක, ගඹන්ත (ගහල්ර) 
කරුෙහනහඹක, යවීන්ද්රා න්පද්රාිස (පකීශම) 
කහරිඹම්, අකිර වියහජ් (කුරුෙෆගර) 

කළ පගීඩ, ජඹන්ත (පකීශම) [2011 පඳඵයහරි 07 ි ] 
කිරිඇල්ර, රේසභන් ඵණ්ඩහය (භවනුය) 
කුභහයෙුරංග, ජීන් (පකීශම) 
කුපර්, පයජිපනුල්ඩ් (කළුතය)  
පකීතරහර, නි බර්භර (කළුතය)  
 

 

ග 
 

ගජදීය, විදහන ආයච්ිකපප ඵහන්ස  ාන්ද්රාිරි (භහතය) 
ගන්කන්ද, දුපන්ස  (යත්නපුයඹ) 
ගභපප භවත්මිඹ, අපනුභහ (ජහ ක රළයිසුර) 
ගභපප, ඉවශ භළදගභ ිළඹපින (ගහල්ර) 
ගභරත්, ිරිඳහර (පඳීපශීන්නරු) 



(vi) 

ගුෙයත්න, අයච්ිකපප යත් කුභහය  (ගම්ඳව)  
ගුෙර්ධන, ගීතහංජන රඳිංව (ජහ ක රළයිසුර) 
ගුෙර්ධන, දිපන්ස  (පකීශම) 
ගුෙර්ධන, ඵන්දුර (පකීශම) 
ගුෙර්ධන, යෙ ගුප්ත (ගම්ඳව)  
ගුෙර්ධන, මුෙිංව කහරිඹම් අ.අ. අප්පුවහමිරහපප පදීන් පුභදහ (්රිnකුෙහභරඹ) 
ගුෙර්ධන, ජින් ද හස (ගහල්ර) 
ගුෙපිකය, අර්ල්  යත් වික්ර භිංව (පඳීපශීන්නරු) 
ගුෙපිකය, ඩිේ (ජහ ක රළයිසුර) 
ගුෙපිකය, පවිභහල් (භහතය) 
පේිරු, පභීවහන් රහල් (පකීශම)  

 

 
 

ජ 
ජඹයත්න, ිළඹංකය (පුත්තරභ)  
ජඹයත්න, දි. මු. (ජහ ක රළයිසුර) 
ජඹර්ධන,  ජඹරත් (ගම්ඳව) 
ජඹසරිඹ, කර (ගම්ඳව) 
ජඹසරිඹ, නත් (භහතය) 
ජඹපිකය, දඹහිරි  (කුරුෙෆගර) 
ජඹපිකය, වල්කලිඹ පල්කම්රහපප පප්රOිභරහල් (යත්නපුයඹ) 
ජඹපින භවත්මිඹ, සුපම්ධහ ජී. (පභීෙයහගර) 
ජහපගීඩ, අාර  (ජහ ක රළයිසුර) 
පජඹයත්නම්, ශ්රීන යංගහ (නුයඑිතඹ) 

 
ත 

තවුෆීේ, මුවම්භදු රිෂස  (්රිnකුෙහභරඹ) 
 පියහ, ඇන් න් දඹහශ්රි ත (පුත්තරභ) 
පතන්නපකුන්, ජනක ඵණ්ඩහය (භහතපල්) 
පතයප්පඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (කළුතය) 
පතීන්ඩභන්, පභා මර්  ආරුමුගම්  යහභනහදන් (නුයඑිතඹ) 
 

 

ද 
 

දඹහයත්න, ඳළටිකිරිපප (දිගහභඩුල්ර) 
ද ිල්හ, අගම්පඳීඩි පභීවහන් ප්රිදඹදර්ලන (ගහල්ර) 
ද ිල්හ, ජී.එම්. වර් (ජහ ක රළයිසුර) 
ද ිල්හ, නි බපරන්  නි බභල් ිරිඳහර (ඵදුල්ර) 
ද පීයිහ, ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි (පභීෙයහගර) 
ද පීයිහ,  රිභහදුය යංජිත් (යත්නපුය) 
දවනහඹක, අභය ධර්භවිජඹ විපජ්පිකය (භහතය) 
දිගම්ඵයම්, උපඩයිඅප්ඳන් ඳරනි බ (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹක, අනුය කුභහය (ජහ ක රළයිසුර) 
දිහනහඹක, එයන්ජන් නවින් (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹක, දිහනහඹක මුදිඹන්පිරහපප  පයුවෙ කුභහය (භහතපල්) 
දිහනහඹක, ඇස. බී. (භවනුය)        
දිහනහඹක, දුමින්ද (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹක, රලිත් (කෆගල්ර) 
දිහනහඹක,  වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹක, හලින්ද (කුරුෙෆගර) 
පද්හනන්දහ,  ඩපරස (ඹහඳනඹ) 

න 
 

නහනහඹේකහය, ඇම්.පේ.ඇන්. භනු (ගහල්ර) 
නහනහඹේකහය, හසුපද් (යත්නපුයඹ) 
නහවින්න,  ආර්.ඇම්.ඇස.බී. (කුරුෙෆගර) 

නි බපුෙආයච්ික, රේසභන් (පකීශම) [2010 ඔේපතුඵර් 12 ළනි බ දින ි ] (ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහපේ 66(ඊ) ාසථහ ඹ පත් 
අසුන හිසවිඹ.) 

පනුකයහදලිංගම්, සු.  (න්නි බ) 



(vii) 

ඳ 
ඳ යෙ, අකරංක බුද්කරක (භහතය) 
ඳ යෙ, යපම්ස (ගහල්ර) 
ඳද්භිරි, යි.ජී. (කෆගල්ර) 
ිළඹපින, පී.එච්.පී. (දිගහභඩුල්ර) 
පීරිස, ජී.එල්.(ජහ ක රළයිසුර) 
පුංිකනි බරපම්,  සුන්ත ගල්ගමු (්රිnකුෙහභරඹ) 
පුසඳකුභහය, අප්පුවහමිල්රහපප පයුවන (ඵදුල්ර) 
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජගත් (පභීෙයහගර) 
පඳපර්යහ, අ. අ. අයච්ිකරහපප රේසභන් න්ත (භහතපල්) 
පඳපර්යහ, අජිත් ඳත්භකහන්ත (කළුතය) 
පඳපර්යහ, ගභභළදලිඹනපප  පජුප් රලිත් නි බපඹීභහල් (පුත්තරභ) 
පඳපර්යහ,  පජුලප්  භයිකල් (ජහ ක රළයිසුර) 
පඳපර්යහ, නහනහඹේකහය ර්නකුර ඳ ඵළඳිපප නි බපයුන් අර්ඩ්ලි ප්රිදඹන්ත (පුත්තරභ) 
පඳපර්යහ, බිඹන්විරපප ඇන් නී විේ ර්  (පුත්තරභ) 
පඳපර්යහ, පඵුකරඹ  ඵදුපප ඩිරහන් ප්රිදඹන්ජන් අඑන්සරම් (ඵදුල්ර) 
පඳපර්යහ, භල්ර ආයච්ිකපප ගහමිණී ජඹවික්ර භ (කුරුෙෆගර) 
පඳපර්යහ, ෆීලිේස (ගම්ඳව) 
ප්රOනහන්දු, අරුන්දික (පුත්තරභ) 
ප්රOනහන්දු, පජීන්ස න්  (කුරුෙෆගර) 
ප්රOනහන්දු, මිල්පයුයි (පුත්තරභ) 
ප්රOනහන්දු, වරින් (ඵදුල්ර) 
ප්රOනහන්දු පුල්පල් භවත්මිඹ, අ. සුදර්ශිනී (ගම්ඳව) 
ප්රOබහ, ගපන්න් (පකීශම) 
පප්රOිභාන් යන්, ආරුමුගම් කන්ද ඹහ (ඹහඳනඹ) 
පප්රOිභජඹන්ත, අච්ිකපප පදීන් සුිල් (පකීශම) 
පප්රOිභදහ, අඵතළන්න  පද්ඹරහපප ාම්ිළක  (කෆගල්ර) 
පප්රOිභදහ, ජිත් (වම්ඵන්පතී ) 
 

ඵ 

ඵණ්ඩහය භවත්මිඹ, කුරුරංග දිහනහඹක මුදිඹන්පිරහපප ාන්ද්රාහනී (අනුයහධපුයඹ) 
ඵණ්ඩහය, ජඹිංව මුදිඹන්පිරහපප ජහනක ප්රිදඹන්ත (ජහ ක රළයිසුර) 
ඵණ්ඩහය, ඳහලිත යංපප (පුත්තරභ) 
ඵණ්ඩහය, පේ.ඩේලිේ. ලහන්ත (කුරුෙෆගර) 
ඵණ්ඩහයනහඹක, ඉන්දික (කුරුෙෆගර) 
ඵණ්ඩහයනහඹක, ාක්ර ර්  ඳණ්ඩුකහබඹ ඩඹස (ගම්ඳව) 
ඵදියුදීන්, අේදුල් රිහත් (න්නි බ) 
ඵෂීර්, පිගු ඩහවුඩ් (භඩකශපු) 
ඵසනහඹක, තහයහනහත් (කුරුෙෆගර) 
ඵහරසරිඹ, අයච්ිකරහපප ජගත් (කෆගල්ර) 
බුද්ධදහ, අන් න්න භයේකරපප ලීල් ාහමික (ඵදුල්ර) 
පේරුපගීඩ, අයච්ිකපප විජිත (පභීෙයහගර) 
 

භ 
 

භද්දුභඵණ්ඩහය, යත්නහඹක මුදිඹන්පිරහපප යංජිත් (පභීෙයහගර) 

භෂූර්, නර්දීන් (න්නි බ) [2010 පදළම්ඵර් 02 අබහප්රOහප්ත විඹ.] 
භපවිසයන් භවත්මිඹ, විජඹකරහ (ඹහඳනඹ)  
මිත්රසඳහර, එච්. ආර්. කෆගල්ර)  
මුුරපවට්ටිගභපප, නි බලහන්ත (ගහල්ර) 
මුුරකුභහයෙ, යත් ාන්ද්රාිරි (අනුයහධපුයඹ) 
මුයලිදයන්, විනඹහගමර්  (ජහ ක රළයිසුර) 
මුරුපපසු, ාන්ද්රාකුභහර් (ඹහඳනඹ) 
මුසතහඳහ, පභීවභඩ්  ෂයිර් (භවනුය) 
පම්ධහනන්ද හිමි,  පජා එල්රහර (ජහ ක රළයිසුර) 
පභීවභඩ්, අසරම් පභීවභඩ් ලීම් (ජහ ක රළයිසුර) 
 

ඹ 
ඹහඳහ, අනුය ප්රිදඹදර්ලන (කුරුෙෆගර) 
පඹුගයහජන්, ආර්. (ජහ ක රළයිසුර) 
පඹුපපසයන්, සීනි බතම්බි (භඩකශපු) 



(viii) 

ය 
යෙුරංග, අර්ජුන (කළුතය) 
යෙුරංග පභපනවිඹ, කභරහ (ජහ ක රළයිසුර) 
යෙුරංග, රුන් (ගම්ඳව) 
යෙක, ඳහඨලී ාම්ිළක (පකීශම) 
යෙිංව, ආයච්ිකපප පයීහන් අනුරුද්ධ (පඳීපශීන්නරු) 
යතන හිමි, පජා අුරයලිප  (ගම්ඳව) 
යත්නහඹක, ආර්.ඇම්.සී.බී. (නුයඑිතඹ) 
යත්ත්ත, එවින්දහ පරීවහන් (භවනුය) 
යඹුේළල්ර, පකපවිතඹ  (භවනුය) 
යහජුරපයයි, සුන්දයම් පඳරුභහල් (නුයඑිතඹ) 
යහජඳේ, ාභල් (වම්ඵන්පතී ) 
යහජඳේ, නහභල් (වම්ඵන්පතී ) 
යහජඳේ භවත්මිඹ, නි බරඳභහ දීිළකහ  (වම්ඵන්පතී )   
යහජඳේ, ඵළිල් පයුවෙ (ගම්ඳව)  
යහජඳේ, විජඹදහ (පකීශම) 
යහධක්රි සනන්, පිදුපේල් හමි (නුයඑිතඹ) 
යහභනහඹක, අ.අ. යංජන් (යත්නපුයඹ)  
පයුවෙ, නී (යත්නපුය) 

ර 
 
පරීකුපප, ගහමිණී  (පකීශම) 
පරීකුඵණ්ඩහය, විපජ්ිංව ජඹවීය මුදිඹන්පිරහපප උදිත් ංජඹ (ඵදුල්ර) 

 

 
 

ේකුඹුය, ජහනක (යත්නපුයඹ) 
න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ආයච්ිකපප ඳවිත්රසහ පද්වි (යත්නපුයඹ) 
වික්ර භනහඹක, යත්නිරි (ජහ ක රළයිසුර)  
වික්ර භනහඹක, විදුය (කළුතය)  
වික්ර භයත්න, ඉයහන් (ජහ ක රළයිසුර) 
වික්ර භිංව, පනයන්ජන් (කුරුෙෆගර)   
වික්ර භිංව, යනි බල් (පකීශම) 
විජඹර්ධන, දිපන්න්ද්රා රුන් (ගම්ඳව) 
විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ශ්රි ඹහනි බ (දිගහභඩුල්ර) 
විපජ්ිංව, ආයච්ිකපප මුුරපවට්ටි නි බභල් පනයත් (කුරුෙෆගර) 
විපජ්ිංව, යහජී (ජහ ක රළයිසුර) 
විපජ්පිකය,   අයච්ිකපප  ගපන්පඳීර ඩුලිප් ඳණ්ඩුර  පඳපර්යහ (ගම්ඳව)  
විතහයෙ, උඳහලි  ස (ජහ ක රළයිසුර)  
විදහන ගභපප, අමිත් පත්නුක (ඵදුල්ර)  
විනහඹකමර් , අප්ඳහදුයයි (ඹහඳනඹ) 
වීයේපකීඩි, ාන්දිභ (ගහල්ර)  
වීයපකුන්,  මුහුදුගභ පවිපප ගුෙයත්න (ගහල්ර) 
වීයංල, විභල් (පකීශම) 
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇම්. එරිේ ප්රOන්න (භවනුය) 
වීයපිකය, යත් ිළඹනන්ද (දිගහභඩුල්ර) 
පදආයච්ික, දිලිප් (වම්ඵන්පතී ) 
පල්ගභ,  කුභහය (කළුතය) 

 
 
භයපකුන්, මුදිඹන්පිරහපප ාන්ද්රාපින (අනුයහධපුයඹ) 
භයවීය, භංගර ිළන්ිරි (භහතය) 
භයිංව, භහින්ද බුද්ධදහ (කළුතය)    
ම්ඳන්දන්, ඉයහජපයුදඹම් (්රිnකුෙහභරඹ) 
යනඳන්, ඊලසයඳහතම් (ඹහඳනඹ) 
ිලිංගම්, මුත්ුර (ජහ ක රළයිසුර) 
ිඹමරහිළටිඹ, යංජිත් (කෆගල්ර) 
ිරිතයන්, ිඥහනම් (ඹහඳනඹ) 
ිරිපින, ඳල්පල්ත්පත ගභයහශරහපප ඩභත්රීේඳහර  (පඳීපශීන්නරු) 
ිල්හ, අරුභදුය පරුයන්ස පයීපභපල් දුමින්ද (පකීශම) 



(ix) 

ිල්හ, භර්වින් (ගම්ඳව) 
සුභ ඳහර, උඩුටුපප ජනත්ප්රිදඹ  රංග (පකීශම) 
සුභන් යන්, භ ඹහඳයනන් ආබ්රපවම් (ජහ ක රළයිසුර) 
සරිඹආයච්ික,   ාන්ද්රාිරි ආරිඹංල (පඳීපශීන්නරු)   
සරිඹප්පඳරුභ, පජ්.ආර්.පී. (ජහ ක රළයිසුර)    
පපනවියත්න, අතහවුද (කෆගල්ර) 
පපනවියත්න, රේසභන් ිළන්ුර ජඹ රක (ඵදුල්ර) 
පපනවියත්න,  පජුන්  (යත්නපුයඹ) 
පල්යහහ, පඳීන්නම්ඳරම් (භඩකශපු) 
පිනිංව, අර්ජුන සුජී (පකීශම) 
පිනහ යහහ, භහයි පුභසුන්දයම් (ඹහඳනඹ) 
පිනහනහඹක භවත්මිඹ, ඵර්නඩීන් පයුස (පකීශම) 
පිනහනහඹක, න්ත වපර්ස ඳයහක්ර භ (ගම්ඳව) 
පිනහයත්න, යහජිත (කළුතය) 
පිභිංව, අංක පලවහන් (අනුයහධපුයඹ) 
සර්ෙභහලිනී භවත්මිඹ, උපප්ේහ (ගම්ඳව) 
සහමිනහදන්, ඩී.එම්. (ජහ ක රළයිසුර) 

ව 
 
වකීම්, අ.ඉඵුරල් යවුෂස  (භවනුය)  
වඳුන්පනත් , සුනි බල් (පකීශම) 
වරීස, වබීේ පභීවභඩ් පභීවභඩ් (දිගහභඩුල්ර) 
වන් අලි, පභීවභඩ් තම්බි (ජහ ක රළයිසුර)  
වළරින්, ඳෆලිසපප (අනුයහධපුයඹ) 
පවියත්, කනක (කෆගල්ර) 
පවියත්, විජිත (ගම්ඳව) 
පවියත්, ජඹයත්න (කුරුෙෆගර) 
හිසබුල්රහ, පභීපවීමුඩ් පරේපේ ආලිම් පභීවභඩ් (භඩකශපු) 

 
 
 

ෂ 
 
ෂයිහල්, පභීපවීභඩ් කහසීම් පභීපවීභඩ් (දිගහභඩුල්ර) 
ෂවුි, අ.අේදුල් වමීඩ් පභීපවීභඩ් (පකීශම)  

ෂහරුේ, මුත්තලි ඵහහ (න්නි බ) [2010 පදළම්ඵර් 09 ළනි බ දින ි ] 
ෂහරුේ, හුපනයිස (න්නි බ) 

පෂීන්පිකහ, ජී. යත් ාන්ද්රාරහල් (පකීශම) [2010 ළප්තළම්ඵර් 29 ළනි බ දින ි ] (ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහපේ 66(ඈ) ාසථහ 
ඹ පත් අසුන හිස විඹ.) 

පෂීන්පිකහ භවත්මිඹ, භහරනී (ජහ ක රළයිසුර) [2012 ළප්තළම්ඵර් 24 ළනි බ දින ඉල්රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළම්ඵර් 24 
ළනි බ දින ඳත් විඹ.] 

 
 



 



ශ්රීන රංකහ ප්රOජහතහන්්රිnක භහජහදී ජනයජඹ 
ජනහකරඳ  

අ ගරු භහින්ද යහජඳේ භවතහ 

අභහතා භණ්ඩරඹ   

අේහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතා -  ගරු  දි. මු. ජඹයත්න භවතහ    

ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකම්  අභහතා  - ගරු යත්නිරි වික්ර භනහඹක භවතහ 

ආවහය සුයේෂිතතහ අභහතා -  ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයෙ අභහතා ව ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ බහනහඹකුරභහ  - ගරු නි බභල් ිරිඳහර  ද ිල්හ  භවතහ 

උස අධාහඳන අභහතා  - ගරු එස. බී. දිහනහඹක භවතහ 

නහගරික ක යුුර  අභහතා - ගරු ඒ. එච්. එම්. ෂවුි භවතහ 

විපද්ල ක යුුර අභහතා  - ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ  

පඛ්යා අභහතා - ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ 

යහජා ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක යුුර අභහතා  - ගරු ඩේලිේ. ඩී. පජ්. පපනවියත්න භවතහ 

ඳහර්ලිපම්න්ුර ක යුුර අභහතා - ගරු  සුපම්ධහ ජී. ජඹපින භවත්මිඹ 

ජහතාන්තය මරා වපඹුගීතහ අභහතා - ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 

ඳශු ම්ඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOජහ  ං ර්ධන අභහතා - ගරු ආරුමුගන්  පතීණ්ඩභන් භවතහ 

භහජ සුඵහධන අභහතා  - ගරු මිල්පයුයි ප්රOනහන්දු භවතහ  

තළඳළල් පිහ අභහතා -  ගරු ජීන් කුභහයෙුරංග භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලේ  අභහතා  - ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ 

ඛ්යනි බජ පතල් කර්භහන්ත  අභහතා  - ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ ක යුුර අභහතා  - ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ  

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතා ව ආණ්ඩු ඳේප  ප්රOධහන ංවිධහඹකුරභහ  - ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ 

ම්ප්රOදහයික කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ංර්ධන අභහතා - ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  අභහතා - ගරු ඒ. ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ 

පද්ශීඹ ඩදා අභහතා - ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ 

අකරකයෙ අභහතා - ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 

ේහමීඹ ක යුුර අභහතා  - ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතා  - ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ  

අධාහඳන අභහතා -  ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතා  - ගරු භහින්ද භයිංව භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතා - ගරු (ඩදා) යහජිත පිනහයත්න භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතා  - ගරු  ඒ. එල්. එම්. අතහවුල්රහ භවතහ 

ඳහරිපබුගික සුඵහදන අභහතා  - ගරු එස. බී. නහවින්න භවතහ 

ජහ ක ම්ඳත්  අභහතා - ගරු ිළඹපින ගභපප භවතහ  

ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන අභහතා -  ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ 

භහජ පිහ අභහතා - ගරු  ෆීලිේස පඳපර්යහ භවතහ 

පුද්ගලික ප්රOහවන පිහ අභහතා - ගරු සී. බී. යත්නහඹක භවතහ 

සුප අඳනඹන පබුග  ප්රOර්ධන අභහතා  - ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ 

විදාහත්භක ක යුුර  අභහතා - ගරු (භවහාහර්ඹ)  ස විතහයෙ භවතහ  

භහන ම්ඳත්  අභහතා - ගරු ඩිේ ගුෙපිකය භවතහ 

කිෂිකර්භ අභහතා  - ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ 

විපද්ල රැකිඹහ ප්රOර්ධන වහ සුඵහධන අභහතා  - ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ 

ජනභහධා වහ ප්රOිත්  අභහතා - ගරු පකපවිතඹ යඹුේළල්ර  භවතහ 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුුර අභහතා  -  ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  

ප්රOහවන අභහතා - ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ 

පඹන ක යුුර වහ නි බපුෙතහ ංර්ධන අභහතා  - ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ 

තහේෙ, ඳර්ප ෙ වහ ඳයභහණුක ඵරලේ  අභහතා  - ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ  

මුඳකහය වහ අබාන්තය පපශ අභහතා - ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ  

ඉදිකිරීම්, ඉංජිපන්රු පිහ, නි බහ වහ පඳීදු ඳවසුකම් අභහතා  - ගරු විභල් වීයංල භවතහ 

ආර්ථික ංර්ධන අභහතා - ගරු  ඵළිල් පයුවෙ යහජඳක්ෂා භවතහ 

සීනි බ කර්භහන්ත ංර්ධන අභහතා  - ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රO ංසකයෙ අභහතා  - ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය භවතහ    

පඳීල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතා  - ගරු ඒ. පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ංසකි ක වහ කරහ ක යුුර අභහතා - ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

ආඳදහ කශභනහකයෙ අභහතා - ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ 



(xii) 

නළත ඳදිංික කිරීපම් අභහතා - ගරු ගුෙයත්න වීයපකුන් භවතහ 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක යුුර අභහතා  - ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ 

ක්රී ඩහ  අභහතා - ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ 

යහජා කශභනහකයෙ ප්රO ංසකයෙ අභහතා - ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ 

යහජා ම්ඳත් වහ ාහඹ ංර්ධන අභහතා -  ගරු දඹහශ්රි ත  පියහ භවතහ 

විදුලි ංපද්ල වහ පතීයුරරු තහේෙ අභහතා -  ගරු යංජිත් ිඹමරහිළටිඹ භවතහ  

ිවිල් ගුන් පිහ අභහතා - ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 

ජහ ක උරුභඹන්  අභහතා - ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ 

ජහ ක බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතා - ගරු හසුපද් නහනහඹේකහය භවතහ  

ආපඹුජන ප්රOර්ධන අභහතා - ගරු  රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  

පරදහයීතහ ප්රOර්ධන අභහතා - ගරු ඵෂීර් පගු ඩහවුඩ්  භවතහ 

උද්යාද උදාහන වහ පඳීදු විපනුදහත්භක ක යුුර අභහතා -  ගරු ජඹයත්න පවියත් භවතහ 

අධාහඳන පිහ අභහතා -  ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ   

නජීවී ම්ඳත් ංයේෙ  අභහතා  - ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ 
 
 

[ඹම් අභහතායඹකු  නි බලසිකත ඳයනු පනීරළබ ිඹලුභ විඹඹන්, කහර්ඹඹන්, පදඳහර්තපම්න්ුර වහ ාසථහිළත ආඹතන          
අ ගරු ජනහකරඳ ුරභහ තභහ පත ඳයහ පගන ඇත.] 

 

ාහඳි  අභහතාරු 
 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතා - ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන භවතහ 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතා - ගරු නි බර්භර පකීතරහර භවතහ  

 
නි බපඹුජා අභහතාරු 

උස අධාහඳන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් කහදර් භවතහ 

ආර්ථික ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා - ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ 

ආර්ථික ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු එස.එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ 

ආර්ථික ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා - ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත නි බපඹුජා අභහතා - ගරු අර්ල්  ගුෙපිකය භවතහ 

මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 

ිවිල් ගුන් පිහ නි බපඹුජා අභහතා - ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ  

පද්ශීඹ ඩදා නි බපඹුජා අභහතා -  ගරු සී. පී. ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිපන්රු පිහ, නි බහ වහ පඳීදු ඳවසුකම් නි බපඹුජා  අභහතා  - ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 

ප්රOහවන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු පයුවෙ දිහනහඹක භවතහ 

ඳශු ම්ඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOජහ ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු එච්. ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලේ  නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු පප්රOිභරහල් ජඹපිකය භවතහ 

නළත ඳදිංික කිරීපම් නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු විනහඹගමර්  මුයලිදයන් භවතහ 

ආපඹුජන ප්රOර්ධන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ නි බපඹුජා අභහතා  -  ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන නි බපඹුජා අභහතා  -  ගරු නි බරඳභහ යහජඳක්ෂා භවත්මිඹ 

ආර්ථික ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා - ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 

පඛ්යා නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ    

ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා  -  ගරු ිරිඳහර ගභරත් භවතහ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයෙ නි බපඹුජා අභහතා  -  ගරු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

භහජ පිහ නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ 

විපද්ල ක යුුර නි බපඹුජා අභහතා - ගරු නි බපඹුභහල් පඳපර්යහ භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ 

ම්ප්රOදහයික කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ංර්ධන නි බපඹුජා අභහතා -  ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ 

ඛ්යනි බජ පතල් කර්භහන්ත නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු යෙ ගුෙර්ධන භවතහ 

බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර නි බපඹුජා අභහතා  - ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ 

ආඳදහ කශභනහකයෙ නි බපඹුජා අභහතා - ගරු ඩුලිප් විපජ්පිකය භවතහ  

යහජා ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක යුුර නි බපඹුජා අභහතා - ගරු  විජඹ දවනහඹක භවතහ  



(xiii) 

බහඳ  නහභහලිඹ 
ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු තරතහ 

අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු පභීවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ිල්හ භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, 
ගරු පඳරුභහල් යහජදු යයි භවතහ, ගරු උදිත් පරීකුඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ වි පජ්වික්ර භ භවත්මිඹ. 

 

ඳහර්ලිපම්න්ුර කහයක බහ 
පත්රීම් කහයක බහ 
      

ගරු ාභල් යහජඳේ භවතහ (බහඳ ), ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ, ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු ආරුමුගන් 
පතීණ්ඩභන් භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  ගරු ඩිේ 
ගුෙපිකය භවතහ,  ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  ගරු විභල් වීයංල භවතහ,  ගරු ඵළිල් පයුවෙ යහජඳේ භවතහ,      
ගරු පජුන් අභයුරංග භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවී කරුෙහනහඹක භවතහ,  ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  
ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු සුපර්ස ක.  පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු (පජා) අුරයලිප  යතන හිමි, 

ගිවා කහයක බහ  
ගරු ාභල් යහජඳේ භවතහ (බහඳ ), ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ, ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය 

භවතහ, ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, ගරු එම්. පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ 
භවතහ, ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ,           
ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 

සථහය නි බපඹුග ිළිතඵ  කහයක  බහ 
ගරු ාභල් යහජඳේ භවතහ (බහඳ ), ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ,  ගරු මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ, ගරු නි බභල් ිරිඳහර 

ද ිල්හ භවතහ, ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,                 
ගරු පජුන් අභයුරංග භවතහ,  ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය 
භවතහ,  ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ. 

ඳහර්ලිපම්න්ුර ක යුුර ිළිතඵ කහයක බහ 
ගරු ාභල් යහජඳේ භවතහ (බහඳ ), ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, ගරු මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ , ගරු නි බභල් ිරිඳහර 

ද ිල්හ භවතහ, ගරු යනි බල් වික්ර භිංව භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු පජුන් අභයුරංග භවතහ,                    
ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පපනවියත්න භවතහ, ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන් භවතහ,              
ගරු ඩපරස පද්හනන්ද  භවතහ, ගරු ඒ.ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, ගරු භහින්ද භයිංව 
භවතහ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, ගරු ඩිේ ගුෙපිකය භවතහ, ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, ගරු විභල් වීයංල 
භවතහ, ගරු ඵළිල් පයුවෙ යහජඳේ භවතහ, ගරු හසුපද් නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු භංගර භයවීය භවතහ,                 
ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවී කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ,  
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු සුපර්ස                 
ක. පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු (පජා) අුරයලිප  යතන හිමි. 

 

යජප  ගිණුම් ිළිතඵ කහයක බහ  
ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ (බහඳ ), ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, ගරු යවුෂස 

වකීම් භවතහ, ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ, ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ, 
ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ,  ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ, ගරු යංජිත් 
ිඹමරහිළටිඹ භවතහ, ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ, ගරු හසුපද් නහනහඹේකහය භවතහ,  ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ,    
ගරු නි බර්භර පකීතරහර භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ,  ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ, 
ගරු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ, ගරු භහඩ පු. පිනහකරයහජහ භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් 
කහරිඹම් භවතහ, ගරු ටියහන් අරස භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ භවතහ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ,        
ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,        
ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ, ගරු හුපනයිස ෂහරේ භවතහ. 

 
පඳීදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ 

ගරු ඩිේ ගුෙපිකය භවතහ (බහඳ ), ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු ඒ. ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ,          
ගරු (ඩදා) යහජිත පිනහයත්න භවතහ, ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය භවතහ, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ, ගරු ටී. බී. 
ඒකනහඹක භවතහ, ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  ගරු එස. එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ, 
ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු යෙ ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, ගරු රේසභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,   
ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,       
ගරු ඒ. විනහඹගමර්  භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු (පජා) අුරයලිප  යතන හිමි, ගරු සීනි බතම්බි 
පඹුපපසයන් භවතහ, ගරු නහභල් යහජඳක්ෂා භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජි විපජ්ිංව 
භවතහ, ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 



(xiv) 

යප්රOහද ිළිතඵ කහයක බහ 
ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ (බහඳ ), ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ, ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,        

ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඒ. ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු භහින්ද 
භයිංව භවතහ, ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ, ගරු එම්. පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පජුන් අභයුරංග 
භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ,  ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු දඹහිරි 
ජඹපිකය භවතහ, ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

 
 

භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ, ගරු (ඩදා) 
යහජිත පිනහයත්න භවතහ, ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ,   
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ, ගරු නි බරඳභහ යහජඳේ භවත්මිඹ, ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ගහමිණී 
විජිත් විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ,  ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු (ඩදා) 
ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු ෂයිහල් කහිම් භවතහ, ගරු පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, 
ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු ඒ. විනහඹගමර්  භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අජිත් කුභහය 
භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු (පජා) අුරයලිප  යතන හිමි,  ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු (ඩදා) 
සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු පුල්පල් භවත්මිඹ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් වීයපිකය භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ, ගරු පයුි 
පිනහනහඹක භවත්මිඹ, ගරු හුපනයිස ෂහරේ භවතහ. 

 

උස නි බරතර ිළිතඵ කහයක බහ 

ගරු යත්නිරි වික්ර භනහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,        
ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ,  ගරු ඩේලිේ. ඩී. පජ්. පපනවියත්න භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ,                 
ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු ඒ. ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ,  ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් 
භවතහ, ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ, ගරු විභල් වීයංල භවතහ,  ගරු එම්. පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ,         
ගරු පජුන් අභයුරංග භවතහ,  ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවී කරුෙහනහඹක භවතහ,  ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් 
භවතහ,  ගරු සුපර්ස ක. පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ. 

 

 

 
 

ාසථහදහඹක සථහය කහයක බහ 
 

“ඒ” සථහය  කහයක බහ 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි භවතහ,  ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ, ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ,  ගරු ගහමිණී 
පරීකුපප භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ)  ස විතහයෙ භවතහ,  ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ,   ගරු අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ,  ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, ගරු (ඩදා) 
ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOිභාන්ද්රාන් 
භවතහ,  ගරු භහඩ පු. පිනහකරයහජහ භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ,  ගරු ඒ.ඩී. ාම්ිළක පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ඒ. 
විනහඹගමුර්  භවතහ, ගරු (පජා) අුරයලිප  යතන හිමි, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් භවතහ, ගරු නී පයුවන 
පකීඩිුරේකු භවතහ,  ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු යි.ජී. ඳද්භිරි භවතහ, ගරු 
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ඒ.එම්. ාහමික බුද්ධදහ භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු කභරහ යෙුරංග 
පභපනවිඹ,  ගරු (ආාහර්ඹ) යත් වීයපිකය භවතහ,  ගරු ආර්. දුමින්ද ිල්හ භවතහ. 

 

“බී” සථහය  කහයක බහ 
 ගරු ජීන් කුභහයෙුරංග භවතහ, ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය 

පතන්නපකුන් භවතහ, ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ, ගරු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් කහදර් 
භවතහ, ගරු නි බර්භර පකීතරහර භවතහ, ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් 
භවතහ, ගරු කබීර් වෂීම් භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOිභාන්ද්රාන් භවතහ,  ගරු පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය 
භවතහ, ගරු ටියහන් අරස භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු පභීවභඩ් අසරම් භවතහ, ගරු විේ ර් ඇන් නි බ 
භවතහ, ගරු ප්රOබහ ගපන්න් භවතහ, ගරු ඳරනි බ දිගම්ඵයම් භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන 
යංගහ  භවතහ, ගරු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ 
විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ගරු එරිේ ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, ගරු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,  ගරු පජ්.ආර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ 
භවතහ, ගරු හුපනයිස ෂහරුේ භවතහ. 



(xv) 

විපලි කහයක බහ 
 

ශීඝ්ර පඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනුරරු ිළිතඵ කරුණු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විපලි කහයක බහ  
ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ (බහඳ ), ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ, ගරු සී.බී. යත්නහඹක 

භවතහ, ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ, ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු පයුවෙ 
දිහනහඹක භවතහ, ගරු නි බර්භර පකීතරහර භවතහ, ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන 
භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු 
ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය 
භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්පල් භවත්මිඹ, 
ගරු නහභල් යහජඳේ භවතහ, ගරු පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් වීයපිකය භවතහ,  ගරු ඩී.එම්. 
සහමිනහදන් භවතහ.   

 

ඳහර්ලිපම්න්ුර පිප  සහධීන තත්ත්ඹ ලේ භත් කිරීභ ිළිතඵ කරුණු පීඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි 
න විපලි කහයක බහ  
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (බහඳ ),  ගරු එම්. පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පජුන් අභයුරංග භවතහ,  

ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු උදිත් 
පරීකුඵණ්ඩහය භවතහ 

 

ඳහර්ලිපම්න්ුර භන්ත්රීේරිඹන්පප ංදඹ 
ගරු සුපම්ධහ ජී. ජඹපින භවත්මිඹ (බහඳ නි බ), ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු නි බරඳභහ යහජඳේ භවත්මිඹ, 

ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු 
විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු කභරහ යෙුරංග පභපනවිඹ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ගරු උපප්ේහ 
සර්ෙභහලී භවත්මිඹ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ, ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ භවත්මිඹ, ගරු ඩදා සුදර්ලනී 
ප්රOනහන්දුපුල්පල් භවත්මිඹ 

 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ ංයඹ, විනඹ, ම්ප්රOදහඹන් ව ආයේහ ඳත්හපගන ඹහපම් ක්රි ඹහභහර්ග නි බර්පද්ල කිරීභ 
වහ න විපලි කහයක බහ 
ගරු ඩිේ ගුෙපිකය භවතහ (බහඳ ), ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ, ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, 

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ 

 

උඳපද්ලක කහයක  බහ 
 

බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර  ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (බහඳ ), ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු මිල්පයුයි ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු දිපන්ස 

ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු දඹහශ්රි ත  පියහ භවතහ, 
ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු අර්ල් ගුෙපිකය 
භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු (පජා) 
අුරයලිප  යතන හිමි, ගරු (පජා) එල්රහර පම්ධහනන්ද හිමි, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ 
භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු කභරහ යෙුරංග පභපනවිඹ, ගරු පඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ, ගරු පත්නුක විදහනගභපප භවතහ, ගරු උපප්ේහ සර්ෙභහලි භවත්මිඹ, ගරු හුපනයිස ෂහරුේ භවතහ. 

 

යහජා කශභනහකයෙ ප්රO ංසකයෙ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ, ගරු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පපනවියත්න භවතහ,         

ගරු මිල්පයුයි ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු ිළඹපින ගභපප භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ, ගරු ඩිේ 
ගුෙපිකය භවතහ, ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ 
භවතහ, ගරු භංගර භයවීය භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, 
ගරු අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ, ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, ගරු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ,            
ගරු විේ ර් ඇන් නි බ භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ භවතහ, ගරු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න 
භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු එරිේ ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, ගරු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ. 

 
 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයෙ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ (බහඳ ), ගරු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ, ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු හලින්ද 

දිහනහඹක භවතහ, ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ, ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,            
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, ගරු එස. එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු ජිත් 
පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, 
ගරු එම්.එස. තේෆීේ භවතහ,  ගරු පවිභහල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ 
භවතහ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ,  ගරු හුපනයිස ෂහරුේ භවතහ. 



(xvi) 

ආඳදහ කශභනහකයෙ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳ ), ගරු ඩුලිප් විපජ්පිකය භවතහ, ගරු භහින්ද භයිංව භවතහ, ගරු ිළඹපින ගභපප භවතහ, 

ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු ිරිඳහර ගභරත් භවතහ, ගරු නි බපඹුභහල් පඳපර්යහ 
භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු ඳහලිත 
පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු ටී. යංජිත් ද පීයිහ භවතහ, ගරු ඳරනි බ දිගම්ඵයම් භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ කුභහය 
භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු විජිත පේරුපගීඩ භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ 
භවතහ, ගරු පරීවහන් යත්ත්පත් භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු එරිේ ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, ගරු ඊ. 
යනඳන් භවතහ, ගරු පී. අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ. 

 
පඛ්යා ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ (බහඳ ), ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ, ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ, ගරු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපින භවත්මිඹ, ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, ගරු (ඩදා) යහජිත පිනහයත්න භවතහ, ගරු නි බරඳභහ යහජඳේ 
භවත්මිඹ, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ,               
ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOභිදහ භවතහ, ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, 
ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ, ගරු එස. විපනු භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු ටී. 
යංජිත් ද පීයිහ භවතහ, ගරු (ඩදා) යපම්ස ඳ යෙ භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ, ගරු (ඩදා)  
සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්පල් භවත්මිඹ, ගරු ඒ.එම්. ාහමික බුද්ධදහ භවතහ, ගරු එරිේ ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ. 

 
ඛ්යනි බජ පතල් කර්භහන්ත ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ  භවතහ (බහඳ ), ගරු යෙ ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ,  ගරු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි 

භවතහ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, ගරු එස.බී. නහවින්න භවතහ, ගරු ඒ.ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු ඳහඨලී 
ාම්ිළක යෙක භවතහ, ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, 
ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු දිළුම් අමුණුගභ 
භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු පභීවභඩ් අසරම් භවතහ,  ගරු ප්රOබහ ගපන්න් භවතහ, ගරු ජින් ද හස 
ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු විජිත පේරුපගීඩ භවතහ, ගරු විජඹකරහ 
භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු නි බභල් විපජ්ිංව භවතහ,  ගරු පලවහන් පිභිංව භවතහ. 

 
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ (බහඳ ), ගරු නි බරඳභහ යහජඳේ භවත්මිඹ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, ගරු ෆීලිේස 

පඳපර්යහ භවතහ, ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, ගරු එස.එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ,             
ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු ෂයිහල් කහිම් 
භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු ඒ.ඩී. ාම්ිළක පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ,              
ගරු එම්.එස. තේෆීේ භවතහ, ගරු ිලේ  ආනන්දන් භවතහ, ගරු ඩුලිප් විපජ්පිකය භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් 
භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු යි.ජී. ඳද්භිරි භවතහ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු සීනි බතම්බි 
පඹුපපසයන්  භවතහ, ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ගරු ආර්. දුමින්ද ිල්හ භවතහ. 

  
ම්ප්රOදහයික කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ (බහඳ ), ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ, ගරු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන භවතහ, ගරු පප්රOිභරහල් ජඹපිකය භවතහ, ගරු  ඉන්දික 
ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ,             
ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව 
භවත්මිඹ, ගරු  ඒ.ඩී. ාම්ිළක පප්රOිභදහ  භවතහ , ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, ගරු විේ ර් ඇන් නි බ භවතහ, ගරු වී.පේ. 
ඉන්දික භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු පී. ිළඹපින භවතහ, ගරු විජඹකරහ 
භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු රුන් යෙුරංග භවතහ, ගරු  රංග සුභ ඳහර භවතහ. 

 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ (බහඳ ), ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ, ගරු පී. 

දඹහයත්න භවතහ, ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් 
භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ, ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ,                  
ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOිභාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ,            
ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් 
භවතහ, ගරු පභීවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ිල්හ භවතහ, ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ,            
ගරු පලවහන් පිභිංව භවතහ. 



(xvii) 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රO ංසකයෙ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය භවතහ (බහඳ ), ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,         

ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු විනහඹගමර්  මුයලිදයන් භවතහ, ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ,                    
ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ඒ. විනහඹගමර්  භවතහ, ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, 
ගරු ටියහන් අරස භවතහ, ගරු වී.පේ. ඉන්දික භවතහ, ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ,           
ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අරුන්දික 
ප්රOනහන්දු භවතහ,    ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු එස.සී. මුුරකුභහයෙ භවතහ, ගරු නි බලහන්ත මුුරපවට්ටිගභපප 
භවතහ,  ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ, ගරු පලවහන් පිභිංව භවතහ, ගරු කනක පවියත් 
භවතහ. 

 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (බහඳ ), ගරු එස.බී. නහවින්න භවතහ, ගරු ිළඹපින ගභපප භවතහ, ගරු පකපවිතඹ යඹුේළල්ර 

භවතහ, ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ, ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  ගරු ජඹයත්න පවියත් භවතහ, ගරු ගහමිණී විජිත් 
විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ, ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ,               
ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ, ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු ඒ.ඩී. ාම්ිළක පප්රOිභදහ  භවතහ, 
ගරු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ, ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප 
භවත්මිඹ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් 
වීයපිකය භවතහ, ගරු  රංග සුභ ඳහර භවතහ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 

   

ඉදිකිරීම්, ඉංජිපන්රු පිහ, නි බහ වහ පඳීදු ඳවසුකම් ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු විභල් වීයංල භවතහ (බහඳ ), ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු (ඩදා) 
යහජිත පිනහයත්න භවතහ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ,          
ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ, ගරු ගුෙයත්න වීයපකුන් භවතහ, ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, 
ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ, 
ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු හසුපද් නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු  ඒ.ඩී. ාම්ිළක 
පප්රOිභදහ  භවතහ , ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු 
පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් වීයපිකය භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ.    

 

විදුලිඵර වහ ඵරලේ  ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඳවිත්රසහපද්වි න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ (බහඳ ), ගරු පප්රOිභරහල් ජඹපිකය භවතහ,  ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ, ගරු පී. 

දඹහයත්න භවතහ, ගරු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පපනවියත්න භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) 
 ස විතහයෙ භවතහ, ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ, ගරු දඹහශ්රි ත  පියහ භවතහ, ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක 
භවතහ, ගරු ිරිඳහර ගභරත් භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු විජිත පවියත් 
භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු යහජපයුදිඹම් 
ම්ඳන්දන් භවතහ,   ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු  ඒ.ඩී. ාම්ිළක පප්රOිභදහ  භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය 
භවතහ, ගරු ඒ.එම්. ාහමික බුද්ධදහ භවතහ, ගරු රුන් යෙුරංග භවතහ, ගරු පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ, ගරු රුන් 
විජඹර්ධන භවතහ. 

 

  

ආර්ථික ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඵළිල් පයුවෙ යහජඳේ භවතහ (බහඳ ), ගරු රේසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු 

යංජිත් ිඹමරහිළටිඹ භවතහ, ගරු එස.එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු ඳවිත්රසහපද්වි 
න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ, ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන 
භවතහ,  ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ , 
ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ, ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු ගඹන්ත 
කරුෙහ රක භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු දුපන්ස ගන්කන්ද භවතහ, ගරු ජින් ද හස ගුෙර්ධන 
භවතහ, ගරු ටී. යංජිත් ද පීයිහ භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු (ඩදා) යපම්ස ඳ යෙ භවතහ, ගරු ඊ. 
යනඳන් භවතහ. 

 

යහජා ම්ඳත් වහ ාහඹ ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු දඹහශ්රි ත  පියහ භවතහ (බහඳ ), ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ, ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, ගරු ඒ.පී. ජගත් 

පුසඳකුභහය භවතහ, ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ, ගරු ගහමිණී 
ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, ගරු හසුපද් නහනහඹේකහය භවතහ, 
ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, 
ගරු පභීවභඩ් අසරම් භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, ගරු පජ්.            
ශ්රීන යංගහ භවතහ, ගරු  රංග සුභ ඳහර භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ, ගරු න්ත පිනහනහඹක භවතහ. 



(xviii) 

විපද්ල ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ (බහඳ ), ගරු නි බපඹුභහල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ,           
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි භවතහ, ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන් භවතහ, ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු භහින්ද භයිංව 
භවතහ, ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ, ගරු විභල් වීයංල භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ,                   
ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, 
ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ, ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. 
පප්රOිභාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු දුපන්ස ගන්කන්ද භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු ජින් ද හස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු 
(ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්පල් භවත්මිඹ, ගරු නහභල් යහජඳේ භවතහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු පයුි 
පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 

 

යහජා ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පපනවියත්න භවතහ (බහඳ ), ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, ගරු මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ,ගරු යත්නිරි 
වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ, ගරු භහින්ද භයිංව භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් 
භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ, ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය භවතහ, ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ, ගරු සී.පී.ඩී.  
ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු අර්ල් ගුෙපිකය 
භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු ඒ. විනහඹගමර්  
භවතහ, ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, ගරු පභීවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ිල්හ භවතහ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ,        
ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පයීහන් යෙිංව භවතහ. 

   

ඳහර්ලිපම්න්ුර ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු සුපම්ධහ ජී. ජඹපින භවත්මිඹ (බහඳ ), ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, ගරු මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ, ගරු ඩිේ 

ගුෙපිකය භවතහ, ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ, ගරු එස.එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ, ගරු 
රේසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ, ගරු ගහමිණී 
ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු පඳීන්. පල්යහහ 
භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු ටියහන් අරස භවතහ,  ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,          
ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පරීවහන් යත්ත්පත් භවතහ, ගරු ඉයහන් 
වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු නි බභල් විපජ්ිංව භවතහ, ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ. 

 

නළත ඳදිංික කිරීපම් ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ     
ගරු ගුෙයත්න වීයපකුන් භවතහ (බහඳ ), ගරු විනහඹගමර්  මුයලිදයන් භවතහ, ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු භහින්ද 

භයිංව භවතහ, ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ,           
ගරු පප්රOභිරහල් ජඹපිකය භවතහ, ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ,  ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු 
විජිත පවියත් භවතහ, ගරු එස. විපනු භවතහ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් භවතහ, ගරු ප්රOබහ 
ගපන්න් භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් 
භවත්මිඹ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,  ගරු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ, ගරු ආර්. 
දුමින්ද ිල්හ භවතහ, ගරු න්ත පිනහනහඹක භවතහ. 

 

තළඳළල් පිහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ජීන් කුභහයෙුරංග භවතහ (බහඳ ), ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ, ගරු කුභහය පල්ගභ 

භවතහ, ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු ගුෙයත්න වීයපකුන් භවතහ,  ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද පීයිහ භවතහ, 
ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ, ගරු 
පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ,  ගරු අේදුල් වලීම් 
භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් භවතහ, ගරු න්ත 
අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු ඳරනි බ දිගම්ඵයම් භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු කභරහ යෙුරංග පභපනවිඹ, ගරු 
පයීහන් යෙිංව භවතහ, ගරු උදිත් පරීකුඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ. 

 

ජහ ක උරුභඹන් ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු (ආාහර්ඹ) ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳ ), ගරු ගුෙයත්න වීයපකුන් භවතහ, ගරු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු භහින්ද 

ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ, ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,          
ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු (පජා)  අුරයලිප  යතන හිමි, ගරු (පජා) එල්රහර 
පම්ධහනන්ද හිමි, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු පඳරුභහල් 
යහජදුයයි භවතහ, ගරු නි බභල් විපජ්ිංව භවතහ, ගරු උපප්ේහ සර්ෙභහලි භවත්මිඹ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ,                
ගරු හුපනයිස ෂහරුේ භවතහ,  ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ භවත්මිඹ. 



(xix) 

ඳරිය ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ (බහඳ ), ගරු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු ඒ. ආර්. එම්. අේදුල් කහදර් භවතහ, ගරු ඳහඨලී 

ාම්ිළක යෙක භවතහ, ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ, ගරු පයුවෙ දිහනහඹක භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, ගරු භහඩ පු. පිනහකරයහජහ භවතහ, ගරු තරතහ 
අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ,           
ගරු යි.ජී. ඳද්භිරි භවතහ, ගරු එස.සී. මුුරකුභහයෙ භවතහ, ගරු රුන් යෙුරංග භවතහ, ගරු පයීහන් යෙිංව භවතහ, 
ගරු උදිත් පරීකුඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,        
ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 

 
ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ (බහඳ ), ගරු සුපම්ධහ ජී. ජඹපින භවත්මිඹ, ගරු ඳවිත්රසහපද්වි න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු 

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු ජඹයත්න පවියත් භවතහ, ගරු නි බරඳභහ 
යහජඳේ භවත්මිඹ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOභිදහ භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ,              
ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු ඩුලිප් විපජ්පිකය භවතහ, ගරු අපනුභහ 
ගභපප භවත්මිඹ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්පල් භවත්මිඹ, ගරු විජඹකරහ 
භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු නි බලහන්ත මුුරපවට්ටිගභපප භවතහ, ගරු කභරහ යෙුරංග පභපනවිඹ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ 
භවත්මිඹ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ, ගරු උපප්ේහ සර්ෙභහලි භවත්මිඹ,              
ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ, ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ භවත්මිඹ. 

 

අකරකයෙ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ (බහඳ ),  ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, ගරු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පපනවියත්න භවතහ, ගරු ඒ.ඩී. 

සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු ඩිේ ගුෙපිකය භවතහ, ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ,ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ,         
ගරු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු එම්.එස. තේෆීේ භවතහ, 
ගරු ඒ. විනහඹගමර්  භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, 
ගරු ටියහන් අරස භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත පඳපර්යහ 
භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු නි බලහන්ත මුුරපවට්ටිගභපප භවතහ, ගරු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ. 

 

 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ (බහඳ ),  ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ, ගරු (ඩදා) 

යහජිත පිනහයත්න භවතහ, ගරු ෆීලිේස පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පකපවිතඹ යඹුේළල්ර භවතහ,  ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ 
භවතහ, ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ, ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, ගරු විජිත 
පවියත් භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ,  ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, 
ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, ගරු දුපන්ස ගන්කන්ද භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය 
භවතහ, ගරු නී පයුවන පකීඩිුරේකු භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, ගරු යන්ජන් 
යහභනහඹක භවතහ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 

   
 

අධාහඳන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ (බහඳ ), ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුනි බ ද පීයිහ භවතහ, ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ,         

ගරු ඒ.ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ)  ස විතහයෙ භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ,         
ගරු රේසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු නි බර්භර පකීතරහර භවතහ, ගරු යවුෂස 
වකීම් භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ , ගරු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ,        
ගරු ජිත් පප්රOභිදහ භවතහ, ගරු ිලේ  ආනන්දන් භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු (පජා) අුරයලිප  
යතන හිමි, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් භවතහ, ගරු පභීවහන් රහල් පේිරු භවතහ, ගරු (ඩදා) යපම්ස ඳ යෙ භවතහ,     
ගරු පී. ිළඹපින භවතහ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී විපජ්ිංව භවතහ. 

 

ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු භහින්ද භයිංව භවතහ (බහඳ ), ගරු අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු මිල්පයුයි ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු ඳවිත්රසහපද්වි 

න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු ිළඹපින ගභපප භවතහ, ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ,                  
ගරු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු ගඹන්ත 
කරුෙහ රක භවතහ, ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු දිළුම් අමුණුගභ භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ,            
ගරු යි.ජී. ඳද්භිරි භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ 
භවතහ, ගරු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ. 



(xx) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු (ඩදා) යහජිත පිනහයත්න භවතහ (බහඳ ), ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ, ගරු මිල්පයුයි ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු ෆීලිේස 

පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය භවතහ, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු නි බපඹුභහල් පඳපර්යහ භවතහ,             
ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ෂයිහල් 
කහිම් භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOිභාන්ද්රාන් භවතහ,  ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, 
ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් භවතහ, 
ගරු වී.පේ. ඉන්දික භවතහ, ගරු පභීවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ිල්හ භවතහ,  ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ 
භවතහ, ගරු අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ. 

 

පද්ශීඹ ඩදා ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු  ස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) 

 ස විතහයෙ භවතහ, ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ,             
ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ජිත් 
පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු ඩුලිප් 
විපජ්පිකය භවතහ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු දිළුම් අමුණුගභ භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ,                   
ගරු පභීවභඩ් අසරම් භවතහ, ගරු (ඩදා) යපම්ස ඳ යෙ භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ,                   
ගරු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්පල් භවත්මිඹ, ගරු රුන් යෙුරංග භවතහ, ගරු පත්නුක විදහනගභපප භවතහ,                
ගරු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ. 

 

ජහ ක බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු හසුපද් නහනහඹේකහය භවතහ (බහඳ ), ගරු මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, ගරු ඩිේ 

ගුෙපිකය භවතහ, ගරු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, ගරු විනහඹගමර්  මුයලිදයන් භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ 
භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු ෂයිහල් කහිම් භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ, ගරු (පජා) එල්රහර පම්ධහනන්ද 
හිමි, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ 
භවතහ, ගරු අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු පරීවහන් යත්ත්පත් භවතහ,                   
ගරු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු පජ්.ආර්.පී. 
සරිඹප්පඳරුභ භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ, ගරු හුපනයිස ෂහරුේ භවතහ. 

 

ඉඩම් ව ඉඩම් ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ (බහඳ ), ගරු ිරිඳහර ගභරත් භවතහ, ගරු ජීන් කුභහයෙුරංග භවතහ,                     

ගරු (ඩදා) යහජිත පිනහයත්න භවතහ, ගරු පයුවෙ දිහනහඹක භවතහ, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු සී.ඒ. 
සරිඹආයච්ික භවතහ, ගරු යෙ ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, 
ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු භහඩ පු. පිනහකරයහජහ භවතහ, 
ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු පී. අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් 
භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු පවිභහල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු රුන් යෙුරංග 
භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ගරු න්ත පිනහනහඹක භවතහ . 

 

භහජ පිහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ෆීලිේස පඳපර්යහ භවතහ (බහඳ ), ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු රේසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු ජඹයත්න 
පවියත් භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු ඩුලිප් 
විපජ්පිකය භවතහ, ගරු පභීවභඩ් අසරම් භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු පී. 
ිළඹපින භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු විජිත පේරුපගීඩ භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ,                 
ගරු සීනි බතම්බි පඹුපපසයන් භවතහ, ගරු කභරහ යෙුරංග පභපනවිඹ, ගරු පයීහන් යෙිංව භවතහ, ගරු යන්ජන් 
යහභනහඹක භවතහ, ගරු පලවහන් පිභිංව භවතහ, ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ භවත්මිඹ. 

 

ක්රී ඩහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ (බහඳ ), ගරු නහභල් යහජඳේ භවතහ, ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ, ගරු ආරුමුගන් 

පතීණ්ඩභන් භවතහ,  ගරු ජීන් කුභහයෙුරංග භවතහ, ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක 
භවතහ, ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු රේසභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු අර්ජුන යෙුරංග භවතහ,  
ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු එස. විපනු භවතහ, ගරු දුපන්ස ගන්කන්ද භවතහ, ගරු වී.පේ. ඉන්දික භවතහ, 
ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,          
ගරු සීනි බතම්බි පඹුපපසයන්  භවතහ, ගරු  රංග සුභ ඳහර භවතහ, ගරු කනක පවියත් භවතහ. 



(xxi) 

කිෂිකර්භ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (බහඳ ), ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ, ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,                      

ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු සුපම්ධහ ජී. ජඹපින භවත්මිඹ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ,                
ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ, ගරු එස.එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු එම්.පේ.ඒ.ඩී.එස. ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ගහමිණී 
ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ,                    
ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ 
ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු ිලේ  ආනන්දන් 
භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු එස.සී. මුුරකුභහයෙ භවතහ, ගරු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු පත්නුක විදහනගභපප භවතහ. 

 

ප්රOහවන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ (බහඳ ), ගරු පයුවෙ දිහනහඹක භවතහ, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි භවතහ, ගරු ජීන් කුභහයෙුරංග 

භවතහ, ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, ගරු එස.එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු පප්රOිභරහල් 
ජඹපිකය භවතහ, ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු පී. වළරින් භවතහ, ගරු අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු පඳීන්. 
පල්යහහ භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ,  ගරු ිලේ  ආනන්දන් භවතහ, 
ගරු දිළුම් අමුණුගභ භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, ගරු විජිත පේරුපගීඩ 
භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ, ගරු නි බභල් විපජ්ිංව භවතහ, ගරු පජ්.ආර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ භවතහ, ගරු පලවහන් පිභිංව 
භවතහ. 

 

පඹන ක යුුර  වහ නි බපුෙතහ ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ (බහඳ ), ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ, ගරු මුරුපපසු 

ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ,  ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ, ගරු විභල් වීයංල භවතහ, ගරු 
දඹහශ්රි ත  පියහ භවතහ,   ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය 
ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු එස. විපනු භවතහ,  ගරු ටී. යංජිත් ද පීයිහ භවතහ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ,  ගරු බුද්කරක 
ඳ යෙ භවතහ, ගරු (ඩදා) යපම්ස ඳ යෙ භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු 
නහභල් යහජඳේ භවතහ, ගරු උදිත් පරීකුඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු උපප්ේහ සර්ෙභහලි 
භවත්මිඹ, ගරු ආර්. දුමින්ද ිල්හ භවතහ,  ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ. 

 

මුඳකහය වහ අබාන්තය පපශ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ (බහඳ ), ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපින භවත්මිඹ, ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ජනක ඵණ්ඩහය පතන්නපකුන් භවතහ, ගරු ාන්ද්රාිරි ගජදීය 
භවතහ, ගරු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, ගරු නි බරඳභහ යහජඳේ භවත්මිඹ, ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ, ගරු යවි 
කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ,                  
ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ,  ගරු විේ ර් 
ඇන් නි බ භවතහ, ගරු නී පයුවන පකීඩිුරේකු භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ 
භවතහ, ගරු සීනි බතම්බි පඹුපපසයන්  භවතහ, ගරු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු එස. 
ශ්රීනතයන් භවතහ. 

 

තහේෙ, ඳර්ප ෙ වහ ඳයභහණුක ඵරලේ  ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
 ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ, ඳවිත්රසහපද්වි න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, ගරු(භවහාහර්ඹ)  ස 

විතහයෙ භවතහ, ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු විනහඹගමර්  මුයලිදයන් භවතහ, 
ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ, ගරු කර ජඹසරිඹ  භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ, ගරු 
විජඹදහ යහජඳේ භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ,  ගරු 
දිළුම් අමුණුගභ භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ භවතහ, ගරු යි.ජී. ඳද්භිරි භවතහ, ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, 
ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ, ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ, ගරු 
න්ත  පිනහනහඹක භවතහ,  ගරු හුපනයිස ෂහරුේ භවතහ. 

 

මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ, ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ, ගරු ඒ.එච්.එම්. 

ෂවුි භවතහ, ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන් භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ,             
ගරු ඒ.ඩී. සුිල් පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ, ගරු ඵළිල් 
පයුවෙ යහජඳේ භවතහ, ගරු යංජිත් ිඹමරහිළටිඹ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ,        
ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු සුපර්ස ක. පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු භහඩ පු. 
පිනහකරයහජහ භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු පවිභහල් ගුෙපිකය භවතහ, 
ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ භවතහ, ගරු නහභල් යහජඳේ භවතහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න 
භවතහ.  



(xxii) 

ජනභහධා  වහ ප්රOිත්  ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු පකපවිතඹ යඹුේළල්ර භවතහ (බහඳ ), ගරු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, ගරු (ඩදා) යහජිත පිනහයත්න භවතහ,         

ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු විභල් වීයංල භවතහ, ගරු රේසභන් ඹහඳහ 
අපේර්ධන භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,                      
ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, ගරු පී. 
අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ, ගරු පභීවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ිල්හ භවතහ, ගරු භනු නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු ඒ.එම්. ාහමික බුද්ධදහ භවතහ, ගරු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,                   
ගරු නහභල් යහජඳේ භවතහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ, ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ, 
ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ භවත්මිඹ. 

 

ඳශු ම්ඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOජහ ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන් භවතහ (බහඳ ), ගරු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින භවතහ, ගරු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපින භවත්මිඹ, ගරු ෆීලිේස පඳපර්යහ භවතහ, ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ, ගරු ිරිඳහර ගභරත් භවතහ, ගරු නි බපඹුභහල් 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු යෙ ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් 
භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn අරහන්ටින් භවතහ, ගරු පභීවභඩ් අසරම් භවතහ, ගරු අපනුභහ 
ගභපප භවත්මිඹ, ගරු පවිභහල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු ඳරනි බ දිගම්ඵයම් භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු පී. 
ිළඹපින භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු එස.සී. මුුරකුභහයෙ භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ,                 
ගරු පත්නුක විදහනගභපප භවතහ, ගරු ආර්. දුමින්ද ිල්හ භවතහ. 

 

යහජා ආයේක  වහ නහගරික ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ, ගරු යත්නිරි වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු නි බභල් ිරිඳහර ද ිල්හ භවතහ, ගරු ඩභත්රීේඳහර ිරිපින 

භවතහ, ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන් භවතහ,ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු ඒ.එල්.එම්. 
අතහවුල්රහ භවතහ, ගරු පකපවිතඹ යඹුේළල්ර භවතහ, ගරු විභල් වීයංල භවතහ, ගරු ඵළිල් පයුවෙ යහජඳේ භවතහ, 
ගරු සුන්ත පුංිකනි බරපම් භවතහ, ගරු භංගර භයවීය භවතහ, ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් 
ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ආර්.  ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ඒ. 
විනහඹගමර්  භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු ජින් ද හස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ,          
ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) යත් වීයපිකය භවතහ. 

 

යහඹ වහ භවහභහර්ග ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන භවතහ, ගරු නි බර්භර පකීතරහර භවතහ, ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ 

භවතහ, ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ, ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ,                     
ගරු ජඹයත්න පවියත් භවතහ, ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, 
ගරු  ස අත්තනහඹක භවතහ, ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ, ගරු දුපන්ස ගන්කන්ද භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු විේ ර් ඇන් නි බ 
භවතහ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පජ්. ශ්රීන යංගහ භවතහ,ගරු නහභල් යහජඳේ භවතහ, 
ගරු උදිත් පරීකුඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු කනක පවියත් භවතහ. 

  

උස අධාහඳන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ, ගරු දිපන්ස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඒ.ඩී. සුිල් 

පප්රOිභජඹන්ත භවතහ, ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ,          
ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු නි බරඳභහ යහජඳේ භවත්මිඹ, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු යවුෂස වකීම් 
භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ, 
ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු භහඩ පු. පිනහකරයහජහ භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු 
(පජා) එල්රහර පම්ධහනන්ද හිමි, ගරු ජින් ද හස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු පභීවහන් රහල් පේිරු භවතහ, ගරු තහයහනහත් 
ඵසනහඹක භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු පජ්.ආර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ භවතහ. 

 
පුද්ගලික ප්රOහවන පිහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු සී. බී. යත්නහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ, ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ, ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ, 
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, ගරු ජඹයත්න පවියත් භවතහ, ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි 
ද පීයිහ භවතහ, ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, ගරු එම්. පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පී. වළරින්  භවතහ,           
ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු අපලුේ අපේිංව භවතහ, ගරු ිල්පේස්රිn 
අරහන්ටින් භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ,               
ගරු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු නි බලහන්ත මුුරපවට්ටිගභපප භවතහ, ගරු පයීහන් 
යෙිංව භවතහ,  ගරු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,  ගරු  රංග සුභ ඳහර භවතහ, ගරු පලවහන් පිභිංව භවතහ.  



(xxiii) 

සුළු අඳනඹන පබුග ප්රOර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ (බහඳ ), ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන් භවතහ, ගරු පජීන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  ගරු එස. 

එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ, ගරු රේසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, ගරු අාර ජහපගීඩපප 
භවතහ,  ගරු සුනි බල් වඳුන්පනත්  භවතහ, ගරු පල්ම් අඩඩේකරනහදන් භවතහ, ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ, 
ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව භවත්මිඹ, ගරු ඒ. ඩී. ාම්ිළක පප්රOභිදහ භවතහ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු තරතහ 
අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු දිළුම් අමුණුගභ භවතහ, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, 
ගරු ටී. යංජිත් ද පීයිහ භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ,  
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ, ගරු පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ,  ගරු එරිේ ප්රOන්න 
වීයර්ධන භවතහ,   ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

  

 විපද්ල රැකිඹහ ප්රOර්ධන වහ සුඵ හධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ (බහඳ ), ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ, ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ,  ගරු 

අර්ල් ගුෙපිකය භවතහ, ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන භවතහ, ගරු නි බපඹුභහල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු එම්. පජුලප් 
භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු රේසභන් කිරිඇල්ර භවතහ, ගරු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ, ගරු එම්. ටී. වන් අලි භවතහ, 
ගරු යහජපයුදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, ගරු අේදුල් වලීම් භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ,   ගරු ිලේ  
ආනන්දන් භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු රේසභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ,    ගරු 
(ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු පුල්පල් භවත්මිඹ, ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, ගරු නහභල් යහජඳක්ෂා භවතහ,                      
ගරු වී.එස.යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු නි බභල් විපජ්ිංව භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) යහජී 
විපජ්ිංව භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ.  

 

පඳීල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු ඒ.  පී.  ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳ ),  ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,   ගරු එස.  බී.නහවින්න භවතහ,  ගරු භහින්ද 

ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ,  ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන 
භවතහ, ගරු ඵෂීර් පිගු ඩහවුඩ් භවතහ, ගරු ජඹයත්න පවියත් භවතහ, ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ, ගරු නි බපඹුභහල් 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු කබීර් වෂීම් භවතහ,  ගරු ගඹන්ත කරුෙහ රක භවතහ,  ගරු 
ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය 
භවතහ, ගරු වී.පේ. ඉන්දික භවතහ, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු පුල්පල් භවත්මිඹ, 
ගරු විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු සීනි බතම්බි පඹුපවිසයන් භවතහ, ගරු පනයන්ජන් වික්ර භිංව භවතහ,               
ගරු පඳීන්.  පල්යහහ භවතහ. 

 

ංසකි ක වහ කරහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ (බහඳ ), ගරු ඳවිත්රසහපද්වී න්නි බආයච්ික භවත්මිඹ, ගරු ඵන්දුර ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු ඩරස 
අරවප්පඳරුභ භවතහ, ගරු ගුෙයත්න වීයපකුන් භවතහ, ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභපප භවතහ, ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ, ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු එම්. පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, 
ගරු එස. ිකපනු භවතහ, ගරු අජිත් කුභහය භවතහ, ගරු දඹහිරි ජඹපිකය භවතහ, ගරු පභීවහන් රහල් පේිරු භවතහ, ගරු 
භනු නහනහඹේකහය භවතහ, ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ, ගරු සීනි බතම්බි පඹුපවිසයන් භවතහ, ගරු වී. එස. යහධක්රි සනන් 
භවතහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු භවහාහර්ඹ යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු 

උපප්ේ හ සර්ෙභහලි භවත්මිඹ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ, ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ 

භවත්මිඹ. 

 

පගීවිජන පිහ වහ නජීවී ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු එස.  එම්. ාන්ද්රාපින භවතහ,  ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ, ගරු  පයුවෙ දිහනහඹක භවතහ, ගරු ඩේලිේ. බී. 

ඒකනහඹක භවතහ,  ගරු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  
ගරු පී. වළරින් භවතහ,  ගරු ජිත් පප්රOිභදහ භවතහ,  ගරු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, ගරු ාන්ද්රාහනි බ ඵණ්ඩහය ජඹිංව 
භවත්මිඹ, ගරු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, ගරු ිලේ  ආනන්දන් භවතහ, ගරු පී.අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ, ගරු න්ත 
අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු වී.පේ.ඉන්දික භවතහ, ගරු නී පයුවන පකීඩිුරේකු භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ,  
ගරු බුද්කරක ඳ යෙ භවතහ, ගරු යි.ජී.ඳද්භිරි භවතහ,  ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු එස.සී. මුුරකුභහයෙ භවතහ,  
ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ.  

  

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු (ආාහර්ඹ) භර්වින් ිල්හ භවතහ (බහඳ ),  ගරු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, ගරු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ,  ගරු ඵෂීර් 

පිගු ඩහවුඩ් භවතහ,  ගරු විනහඹගමර්  මුයලිදයන් භවතහ,  ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, ගරු අාර ජහපගීඩපප භවතහ,   
ගරු භහඩ පු. පිනහකරයහජහ භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ, ගරු දුපන්ස ගන්කන්ද භවතහ, ගරු (පජා)  
අුරයලිප  යතන හිමි, ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, ගරු නි බපයුන් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු කභරහ යෙුරංග 
පභපනවිඹ, ගරු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ,   ගරු පත්නුක 
විදහනගභපප භවතහ,  ගරු ඩී.එම්.සහමිනහදන් භවතහ,  ගරු ආර්.දුමින්ද ිල්හ භවතහ, ගරු පයුි පිනහනහඹක භවත්මිඹ, 
ගරු පලවහන් පිභිංව භවතහ, ගරු උපනයිස ෂහරුේ භවතහ, ගරු පඳීන්. පල්යහහ භවතහ, ගරු භහරනී පෂීන්පිකහ 
භවත්මිඹ.  



(xxiv) 

විදුලි ංපද්ල වහ පතීයුරරු තහේෙ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 
ගරු යංජිත් ිඹමරහිළටිඹ භවතහ (බහඳ ),  ගරු පයජිපනුල්ඩ් කුපර් භවතහ,  ගරු ඳහඨලී ාම්ිළක යෙක භවතහ,  ගරු ෂයිර් 

මුසතහඳහ භවතහ,  ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ, ගරු නි බපඹුභහල් පඳපර්යහ භවතහ, 
ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ,  ගරු ආර්. එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු විජඹදහ 
යහජඳක්ෂා භවතහ,  ගරු සුපර්ස ක. පප්රOභිාන්ද්රාන් භවතහ, ගරු තරතහ අුරපකුයර භවත්මිඹ, ගරු පී. අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ,  
ගරු ටියහන් අරස භවතහ, ගරු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිල්හ භවතහ, ගරු (ඩදා) යපම්ස ඳ යෙ භවතහ, ගරු නි බපයුන් 
පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පයීහන් යෙිංව භවතහ, ගරු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ, ගරු එරිේ 
ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, ගරු  රංග සුභ ඳහර භවතහ, ගරු න්ත පිනහනහඹක භවතහ, ගරු (ඩදා) පයුවෙ පුසඳ 
කුභහය භවතහ.  

  

පරදහයිතහ ප්රOර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු රේසභන් පපනවියත්න භවතහ (බහඳ ),  ගරු ආරුමුගන් පතීණ්ඩභන්  භවතහ,  ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,             
ගරු ගහමිණී පරීකුපප භවතහ,  ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ගරු ඩුලිප් විපජ්පිකය 
භවතහ, ගරු විජිත පවියත් භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ආර්. පඹුගයහජන් භවතහ,  ගරු ඒ. ඩී. 
ාම්ිළක පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ඒ.විනහඹගමර්  භවතහ, ගරු (පජා) එල්රහර 

පම්ධහනන්ද හිමි, ගරු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, ගරු අපනුභහ ගභපප භවත්මිඹ, ගරු අජිත් පී.පඳපර්යහ භවතහ,  ගරු 
විජඹකරහ භපවිසයන් භවත්මිඹ, ගරු රුන් යෙුරංග භවතහ, ගරු පරීවහන් යත්ත්පත් භවතහ,  ගරු පඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ, ගරු ජහනක ේකුඹුය භවතහ, ගරු ශ්රි ඹහනි බ විපජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ,                                

ගරු එච්.එම්.එම්.වරීස භවතහ. 

 
ිවිල් ගුන් පිහ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ 

ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ (බහඳ ), ගරු ෆීලිේස පඳපර්යහ භවතහ, ගරු පකපවිතඹ යඹුේළල්ර භවතහ, ගරු නවින් 
දිහනහඹක භවතහ, ගරු දඹහශ්රි ත  පියහ භවතහ, ගරු මුත්ුර ිලිංගම් භවතහ, ගරු ගීතහංජන ගුෙර්ධන භවතහ,               
ගරු පයුහිත අපේගුෙර්ධන භවතහ, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිසබුල්රහ භවතහ, ගරු යත් කුභහය ගුෙයත්න භවතහ, ගරු එම්. 
පජුලප් භයිකල් පඳපර්යහ භවතහ, ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ, ගරු යවි කරුෙහනහඹක භවතහ, ගරු (ඩදා) ජඹරත් 
ජඹර්ධන භවතහ, ගරු ආර්. එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, ගරු ජිත්  පප්රOිභදහ භවතහ, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් 
භවතහ,  ගරු දිළුම් අමුණුගභ භවතහ, ගරු ටියහන් අරස භවතහ, ගරු ජින් ද හස ගුෙර්ධන භවතහ, ගරු (භවහාහර්ඹ) 
යහජී විපජ්ිංව භවතහ, ගරු එස.ශ්රීනතයන් භවතහ,  ගරු එම්.ඒ. සුභන් යන් භවතහ, ගරු සුජී පිනිංව භවතහ, ගරු කනක 
පවියත් භවතහ.  

 



(xxv) 

ඳහර්ලිපම්න්ුර 
 

කථහනහඹකුරභහ - ගරු ාභල් යහජඳේ  භවතහ  

නි බපඹුජා කථහනහඹක වහ කහයක බහඳ ුරභහ - ගරු ාන්දිභ වීයේපකීඩි භවතහ 

නි බපඹුජා  කහයක බහඳ ුරභහ - ගරු  මුරුපපසු ාන්ද්රාකුභහර් භවතහ 

 
ප්රOධහන  නි බරධහරි  භණ්ඩරඹ 

 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ  භව පල්කම් - ඩේලිේ.බී.ඩී. දනහඹක භවතහ  

නි බපඹුජා භව පල්කම් -  ඩේලිේ.එම්.එන්.පී. ඉද්දර භවතහ  

වකහය භව පල්කම්  -  පේ.ඒ. පයුවෙදීය භවත්මිඹ 

 
ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ භව පල්කම්පප කහර්ඹහරඹ 

 

ඳහ.භ.පල්.පප  ම්ඵන්ධීකයෙ  පල්කම්  - හලිනී නි බල්භල්පගීඩ භවත්මිඹ 

 

පේත්රසධහරි පදඳහර්තපම්න්ුර 
පේත්රසධහරි - අනි බල් භයපිකය භවතහ  

නි බපඹුජා පේත්රසධහරි  - නපර්න්ද්රා ප්රOනහන්දු භවතහ  

වකහය පේත්රසධහරි - කුහන් ම්ඳත් ජඹයත්න භවතහ  

නි බපඹුජා  ප්රOධහන නි බරධහරි -  ඩේලිේ.ඩේලිේ.එන්.එස.සී. ප්රOනහන්දු භවතහ  

වකහය ප්රOධහන   නි බරධහරි - ජී.එම්.ජී. ප්රිදඹන්ත භවතහ 

ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි - එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ  

දුයකථන අධීේක - එම්.පේ.ඩී. පීරිස භවත්මිඹ 

 
ඳරිඳහරන පදඳහර්තපම්න්ුර 

අධාේ (ඳරිඳහරන) - ටී.එච්.ඒ. රළිල් ද ිල්හ භවතහ   

නි බපඹුජා අධාක්ෂා (ඳරිඳහරන)  - යංජන්  එෂස. ඳ නහදර් භවතහ  

ආඹතන කහර්ඹහංලඹ - පේ.ඩේලිේ. සුනි බල් භවතහ, එල්.ආර්. ජඹර්ධන භවත්මිඹ (වකහය අධාේරු - ඳරිඳහරන); එම්.පජ්. 
පඳපර්යහ භවතහ, පේ.ඒ.අයි. පිනහයත්න භවත්මිඹ(ප්රOධහන නි බරධහරිහු); එස.ආර්.එම්.එච්.ජී. භයදිහකය පභපනවිඹ (නි බපඹුජා 
ප්රOධහන නි බරධහරි); ඒ.එස.ද ිල්හ භවතහ, එල්.බී.ආර්. ඳද්භිරි භවතහ,පී.පේ.ඩී.එස.ඩේලිේ. විපජ්ගුෙර්ධන භවතහ, පේ.පේ.ඩී. 
ගහමිණී භවතහ (වකහය ප්රOධහන නි බරධහරිහු); ඩී.වී.ඕ. වීයපකුන් භවත්මිඹ, ඩී.සී.එස. රඳිංව භවත්මිඹ, ජී.ආර්.ය. ගභපප 
භවත්මිඹ, ආර්.සී. විජඹ රක භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු); පේ.එම්.ජී.පේ. ජඹර්ධන භවතහ, ඒ.එස. ධර්භංල භවතහ 
(වකහය  ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු) 

භන්ත්රීේ පිහ කහර්ඹහංලඹ - සී. කරංසරිඹ භවතහ (වකහය අධාක්ෂා - ඳරිඳහරන); ආර්. විතහයෙ භවත්මිඹ, එම්.ය.එම්. හිේ භවතහ  
(ප්රOධහන නි බරධහරිහු);පේ.පී. ාන්දන භවතහ, පී.ජී.පී. ප්රිදඹංකය භවතහ (වකහය ප්රOධහන නි බරධහරිහු); ඒ.ය. අභයිංව භවත්මිඹ 
(ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි) 

විපද්ල ඵතහ වහ න්ධහන ක යුුර කහර්ඹහංලඹ - එස.ඒ.ය. කුභහයිංව භවතහ (වකහය ප්රOධහන නි බරධහරි)  

ප්රOහවන කහර්ඹහංලඹ -  පජ්.ඒ.ඩී.ආර්. ඵර්නහඩ් භවතහ ( පජාසඨ ප්රOහවන නි බරධහරි); ඒ.ටී.එස. පුසඳ කුභහය භවතහ (වකහය ප්රOධහන 
නි බරධහරි); පී.ඩී.එන්. ප්රOනහන්දු භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි); ඩේලිේ.වී.ආර්. වික්ර භයත්න භවතහ, පේ.එස. ිල්හ භවතහ 
(වකහය ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු) 

පජාසඨ ර ල පල්ඛ්යකපඹු - ආර්.එම්.ආර්. පිනහයත්න භවත්මිඹ, එම්.ටී.බී. පඳපර්යහ භවත්මිඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්ික භවත්මිඹ, 
එච්.පී.සී.එස.  රකයත්න භවතහ, ආර්.ආර්. ළලිකන්න භවත්මිඹ 

ර ල පල්ඛ්යකපඹු - ආර්.පී. යික යහජඳේ භවතහ  

පජාසඨ බහහ ඳරිර්තක - ඒ. රුේභනී පද්වී භවත්මිඹ, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී භවත්මිඹ, එස.එම්. නසීර් භවතහ 

බහහ ඳරිර්තකපඹු - එස.එම්.ඒ.පේ. කරුෙහයත්න භවතහ,  එම්. එම්. වලිම්ඩීන් භවතහ     

පජාසඨ ඵංගරහ කශභනහකරු - එස.එල්. දනහඹක භවතහ  

ඵංගරහ කශභනහකරු - ඒ.ඒ.එල්. පඳපර්යහ භවතහ  

පල්ඛ්යන බහයකරු -   එච්.සී. ගරප්ඳත්  භවතහ  

පල්ඛ්යන ළකසීපම් අධීේක -  ඩී.පී.පේ. බුත්ිළටිඹ භවතහ  

 



(xxvi) 

වළන්හඩ්  පදඳහර්තපම්න්ුර 
 

වළන්හඩ්  ංසකහයක -  යංජනී ජඹභහන්න පභපනවිඹ 

නි බපඹුජා වළන්හඩ් ංසකහයකරු -  ඹළසමින් ෂහයිස  භවත්මිඹ,  එස. ාන්ද්රාපිකයන් භවතහ, ඩී.පජ්.වී. අභයිංව පභපනවිඹ  

වකහය වළන්හඩ්  ංසකහයකරු - සී.එන්. පරීකුපකීඩිකහය ද ිල්හ භවත්මිඹ, ආර්.එල්.එම්. කුභහයිරි භවත්මිඹ, 
එස.පේ.එම්.ඩේලිේ. භයපිකය භවත්මිඹ, එච්.එල්.සී. වීයිංව භවත්මිඹ, ටී.ආර්.එම්. අපනුයත්න භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී 
භවත්මිඹ, එෂස.එම්. මුන්තිර්  භවත්මිඹ, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීයිංව භවත්මිඹ, පේ.ජී.එන්.පී. යපඵල් භවත්මිඹ, පේ.එච්. නීරභනී 
භවත්මිඹ,පේ. නන්දහ ශ්රීනභස භවත්මිඹ. 

පජාසඨ වළන්හඩ් හර්තහකරුපු -  එච්.ඩී.එල්.එස. පීරිස භවත්මිඹ,  ඒ. පභීපවීභඩ් තම්බි භවතහ,  පේ.පී.එස. පඳපර්යහ භවත්මිඹ, 
පේ.ඒ.එස. දිල්රුේෂිකහ භවත්මිඹ, පේ.ඒ.පජ්.එස. පඳපර්යහ භවත්මිඹ, පී.ඩී.ගුෙස භවත්මිඹ, ජී.එස. නහනහඹේකහය 
භවත්මිඹ, එස.ඒ. ජඹරත් භවත්මිඹ, ආර්.පේ. ධර්භස පභපනවිඹ, පේ.ඩී.එස. කුරයත්න අලුත්ගභපප භවත්මිඹ, ගීතහනි බ 
ර්ෙසරිඹ පභපනවිඹ, පී.වී.ටී.වී. ගභපප පභපනවිඹ, එස.එම්.ආර්.බී. ඳ ලිඹ භවතහ. 

වළන්හඩ් හර්තහකරුපු - ඩේලිේ.ඒ. ඩී.පී. විපජ්පකීණ්ඩ භවත්මිඹ, එච්.ජී. පජිකහ පභපනවිඹ, එම්.එස.එම්. ලින්නහස භවතහ,  එන්. 
යහභක්රි සෙන් භවත්මිඹ, එච්.ජී. රේෂිත භවතහ, එස.එම්.ඒ. කුමුදිනී පභපනවිඹ, එෂස.එච්.ඒ.එන්. ිල්හ භවත්මිඹ, පී.එම්.ජී.පී. 
ප්රිදඹංගිකහ භවත්මිඹ, එම්.අයි.එස. නි බසයහ භවත්මිඹ, ඊ.එච්.ඩේලිේ. ඉයංගිකහ භවත්මිඹ, ටී.ටී. කුභහෙහඹක භවත්මිඹ, එච්.ආර්.පී. 
ාහන්දනී භවත්මිඹ, සී.ආර්. කරුෙහයත්න පභපනවිඹ, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්රගසතළන්න භවතහ, එච්.ජී. භංජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී. 
පවට්ටිපප භවත්මිඹ, එම්.එම්.සී.පේ. භහයිංව පභපනවිඹ, එම්.පී. නි බපයුෂි ජීනී පභපනවිඹ, පේ.පී. ඳත්භහ භවත්මිඹ. 

කහයක බහ හර්තහකරුපු -  ජී.එච්. හිරුණි පුන්යහ පභපනවිඹ, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිිංව භවත්මිඹ, එම්. පුසඳකුභහය භවත්මිඹ,  
පජ්.ඒ.ටී. භන් කහ භවත්මිඹ, පී.ජී.පේ.එන්. මිහිරි භවත්මිඹ, ටී.ය. වීයපිකය භවත්මිඹ, ඉදුනි බල් ධම්මිකහ භවත්මිඹ 

පජාසඨ සුිකගත කිරීපම් නි බරධහරි -  එම්.එම්.එම්. නහර් භවතහ, එස.ඒ.ඩී. භපනුරි පභපනවිඹ 

සුිකගත කිරීපම් නි බරධහරිහු - පජ්. පනහඩ් භවතහ , එම්.බී.වී.එන්.ටී. ප්රOනහන්දු භවත්මිඹ, ඒ.එම්. සී.එම්. අදිකහරි භවතහ  

ඳටිගත කිරීපම් අධීේක - පේ.ජී. කරුෙහයත්න භවතහ  

 

 

මුදල් වහ ළඳයුම් පදඳහර්තපම්න්ුර 
 
අධාේ (මුදල්) -  පේ.ජී.එම්. ජඹලහන්ත භවතහ  

මුදල් වහ ගිණුම් කහර්ඹහංලඹ -  ඩී.එස.ආර්. ගුෙයත්න භවත්මිඹ (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ  (ප්රOධහන 
නි බරධහරි); පේ.ටී.සී.පේ. පීරිස පභපනවිඹ, සී.එම්. බුරත්ිංවර භවත්මිඹ (නි බපඹුජා ප්රOධහන නි බරධහරිහු); පේ.ආර්. පවියත් 
භවතහ, එස.පී. ගභපප භවත්මිඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. පවිහආයච්ික භවත්මිඹ, එස.ඩේලිේ.ටී.ආර්. ද ිල්හ පභපනවිඹ,  ඩේලිේ.පී.පජ්. 
පුසඳකුභහය ඳ යෙ භවතහ, අයි.පේ. භයපිකය භවත්මිඹ (වකහය ප්රOධහන නි බරධහරිහු); එච්.ආර්.ද පීයිහ භවත්මිඹ, 
පජ්.ඒ.ඩී. ජඹිංව භවත්මිඹ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු);  එම්.ආර්.බී. පිනහයත්න භවතහ (වකහය ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි) 

ළඳයුම්  වහ පිහ කහර්ඹහංලඹ - ආර්.එම්. අපලුකහනන්ද භවතහ (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන);  ඩේලිේ.ඩේලිේ. ජඹ රක භවතහ  
(ප්රOධහන නි බරධහරි); ඩී.එස.ඩේලිේ. භයපිකය භවතහ (නි බපඹුජා ප්රOධහන නි බරධහරි);  සී.එම්. සුබිංව භවත්මිඹ, පේ.සී. ප්රOනහන්දු 
භවතහ (වකහය ප්රOධහන නි බරධහරිහු); ආර්.පී.එච්. ගුෙපින භවත්මිඹ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි); අයි.සී.පේ. යෙිංව භවත්මිඹ, 
ඒ.ය. පප්රOිභාන්ද්රා භවතහ  (වකහය ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු) 

අබාන්තය විගෙන කහර්ඹහංලඹ - එන්.එස.පේ. ඩදායත්න භවතහ  (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන); එස.බී. කුළුගම්භන භවතහ 
(ප්රOධහන නි බරධහරි); එන්.එන්. පේළල්ර භවතහ (නි බපඹුජා  ප්රOධහන නි බරධහරි)  

ආවහයඳහන ගිණුම්  කහර්ඹහංලඹ - ආර්.එන්. අසීස  භවත්මිඹ (ගෙකහකරකහරි - ආවහයඳහන) 

පජාසඨ ගඵඩහ නි බරධහරි - පේ.ඩී. කිළර  භවතහ  

බහය ගළනීපම්  නි බරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යෙඵහහු භවතහ  

පජාසඨ යප් - ය.එල්.එස. විපජ්පිකය පභපනවිඹ  

පජාසඨ ගඵඩහ බහයකරු (කහර්මික ) - පේ.එම්.ඒ.බී. දළලිර භවතහ  

පජාසඨ ගඵඩහ බහයකරු -  

පජාසඨ මිර දී ගළනීපම්  නි බරධහරි - ය.පී.ආර්. ගුෙර්ධන භවතහ  



(xxvii) 

ම්ඵන්ධීකයෙ ඉංජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්ුර 
 

ම්ඵන්ධීකයෙ  ඉංජිපන්රු - එන්.ජී.එස. පඳපර්යහ භවතහ  

නි බපඹුජා ම්ඵන්ධීකයෙ ඉංජිපන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකහරි භවතහ  

පජාසඨ ප්රOධහන ඳරීේක (ිවිල්)  - පී.ආර්.එස.ආර්. පඳයමුපණ් භවතහ  

ප්රOධහන ඳරීේක (විදුලි) - ඩේලිේ.ජී.ඩේලිේ.එම්.පී.පී.බී. වීයපකුන් භවතහ  

ඳරීේක (විදුලි) -  එස. එස. ඇල්විටිගර භවතහ  

ඳරීේක (ිවිල්) - පී.ටී. ගභපප භවතහ  

වකහය ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි - එම්. එම්. ධර්භපින භවතහ 

පජාසඨ කහර්මික නි බරධහරි  (විදුලි) -   

කහර්මික නි බරධහරින් (විදුලි) - ඩේලිේ.ආර්.එච්. ද  භළල් භවතහ, පී.ඒ.එස. රලිත් කුභහය භවතහ, පී.ආර්. කරුෙහ රක භවතහ, 
පී.ඩේලිේ.ඒ.ය.පේ. දඹහයත්න භවතහ  

කහර්මික  නි බරධහරින් (ිවිල්) - පජ්.ඩී.පේ.පේ. ජඹසරිඹ භවතහ;  සී. එස. ඵහරසරිඹ භවතහ  

 

ආවහයඳහන ව ගිවඳහරන පදඳහර්තපම්න්ුර 

අධාක්ෂා (ආවහයඳහන ව ගිවඳහරන පිහ)  -  එස.සී.බී. පඳපර්යහ භවතහ,  එල්.පජ්. කුරුරංග භවතහ 

නි බපඹුජා ආවහයඳහන කශභනහකරු - ඒ.පේ.ඒ.එල්. අභයිංව භවතහ  

විධහඹක සඳපේදී-  සී.ආර්. ිල්හ භවතහ  

විධහඹක  ගිව ඳහරක - ඒ.ඒ. වන් භවතහ  

වකහය විධහඹක සඳපේදී -  එන්. මුෙිංව භවතහ  

වකහය ගිවඳහරක - එස.ඩී.ජී.එස. පපනවියත්න  භවතහ  

ආඳනලහරහ කශභනහකරුපු - පේ.එම්.එච්. නලින් පයීඩ්රිපගු භවතහ, ඩේලිේ.එම්.ආර්. ජිපන්න්ද්රාිංව භවතහ,  එච්.ය. පඳපර්යහ 
භවතහ,  ඩේලිේ.ඒ.පජ්. වික්ර භිංව භවතහ, ආර්.එම්. ඹහඳහයත්න භවතහ, බී.ජී.වී. ඳ යෙ භවතහ, පේ.පී. අභයිංව භවතහ  

පජාසඨ උදාහන අධීේක - ආර්.එස. විජඹහනන්ද භවතහ  

ගිවඳහරන අධීේකරු - පී.පී.එන්.එස. පුසඳකුභහය භවතහ, එම්.ඩී. පඳපර්යහ භවතහ, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුෙහයත්න භවතහ, 
පේ.එන්. ඵසනහඹක භවතහ, එස.ඩී. යත්නිරි භවතහ  

ආවහයඳහන අධීේකරු - ඒ.පී. යෙුරංග භවතහ, එල්.ජී. ජඹර්ධන භවතහ, පේ.එන්.සී. පඳපර්යහ භවතහ, පේ.ඩේලිේ. සරිඹඵණ්ඩහය 
භවතහ, ඩේලිේ.එස.එස. පඳපර්යහ භවතහ, ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආර්. ජඹ රක භවතහ, පජ්.ඒ.එන්.එස. පඳපර්යහ භවතහ, පේ.ඒ.ඩී.ඒ. 
විපජ්ිරි භවතහ, එච්.ආර්. ඳත්භාන්ද්රා භවතහ, පේ.ඒ.ඒ. ජඹන්ත භවතහ, පේ.ඒ.පජ්.අයි.  රකයත්න භවතහ, එල්.පී. පඳපර්යහ 
භවතහ, පේ.ජී.පී.පේ. ගම්රත් භවතහ 

පජාසඨ මුළුතළන්පගයි ළඳයීම් අධීේක - ඩේලිේ.එන්.ඩේලිේ.එල්. ිල්හ භවතහ  

පජාසඨ අංල බහය සඳපේදී - ය.ආර්.ආර්. ප්රOනහන්දු භවතහ  

අංල බහය සඳපේදී -   එස.ඊ. ජිනදහ භවතහ, ඩී.ජී. යෙිංව භවතහ, ආර්.ඩී.එස. ඳළපෝුනි බඹස භවතහ  

ප්රOධහන සඳපේදීහු - ඩී.එම්.ජී. ධමූරහල් භවතහ, එච්.ඒ. ඳද්භකුභහය භවතහ, ආර්.ජී.පේ. කනආයච්ික භවතහ, ඩේලිේ.ඩී.පජ්.ඩී. 
වික්ර භිංව භවතහ, පේ.ඩී.ය. ගුෙයත්න භවතහ,  බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. පුභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුෙර්ධන භවතහ   

 

ාසථහදහඹක පිහ පදඳහර්තපම්න්ුර 
අධාක්ෂා (ාසථහදහඹක පිහ) - පජ්.ආර්. ගජවීය ආයච්ිකපප භවතහ  

බහපල්ඛ්යන කහර්ඹහංලඹ -  එච්.ඊ. ජනකහන්ත ිල්හ භවතහ (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන), සී.අයි. දිහනහඹක භවත්මිඹ, අනි බල් 
පවිහම් භවතහ, එන්.ආර්.ඩේලිේ. අබඹර්ධන පභපනවිඹ (ප්රOධහන නි බරධහරිහු); ඩේලිේ.ඒ.පේ.සී. උඩපඳීර භවතහ, පී.එච්. 
කුභහයිංව භවතහ,   එච්.එම්. සී. එන්. පේ. පවියත් භවත්මිඹ (නි බපඹුජා ප්රOධහන නි බරධහරිහු); එච්. ආර්.සී. ිල්හ භවතහ (වකහය 
ප්රOධහන නි බරධහරි); පජ්. නසීර්ඩීන් භවතහ, එස.ඒ.එම්. හීඩ් භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු) 

ඳනත් පකටුම්ඳත් කහර්ඹහංලඹ -  ජී. තච්ානයහණි පභපනවිඹ (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන); ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන්දුර භවතහ (ප්රOධහන 
නි බරධහරි); එම්.එම්.එම්. භේරුේ භවතහ (නි බපඹුජා ප්රOධහන නි බරධහරි); ජී.එන්.ඩී.  රකයත්න භවත්මිඹ (වකහය ප්රOධහන 
නි බරධහරි); බී.පජ්. අපේිංව භවත්මිඹ, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස භවත්මිඹ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු)  

කහයක බහ කහර්ඹහංලඹ - එන්.එස. වික්ර භයත්න භවත්මිඹ (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන); ඒ.ඒ.එස.පී. පඳපර්යහ භවතහ  (ප්රOධහන 
නි බරධහරි); වී.පී.ජී.එස. විදහන යෙ භවත්මිඹ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි) 

උඳපද්ලක කහයක බහ කහර්ඹහංලඹ -  ඩේලිේ.ඒ.ඒ. නන්දිනී යෙක භවත්මිඹ, ඩේලිේ.එම්.පී. ද ිල්හ භවතහ (වකහය අධාේ - 
ඳරිඳහරන); ඒ.එම්. නි බරහමුදීන් භවතහ (නි බපඹුජා ප්රOධහන නි බරධහරි); ටී.පේ. ජඹර්ධන භවතහ, එල්.ඒ.ඒ.පී. දිහනහඹක භවත්මිඹ 
(වකහය ප්රOධහන නි බරධහරිහු); ආර්.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවත්මිඹ, ඩී.එම්.ඩී. අරවපකුන්  පභපනවිඹ (ඳහර්ලිපම්න්ුර 
නි බරධහරිහු) 



(xxviii) 

යජප  ගිණුම් ිළිතඵ වහ පඳීදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහංලඹ -  එම්.එන්. පීරිස භවතහ (වකහය අධාක්ෂා - ඳරිඳහරන); 
ඒ.සී.පී. සරිඹප්පඳරුභ භවත්මිඹ (ප්රOධහන නි බරධහරි); ඩේලිේ.පී.එල්. ජඹිංව භවතහ,  ඊ.ඩී.පජ්. වික්ර භිංව භවතහ  (නි බ පඹුජා 
ප්රOධහන නි බරධහරිහු);  ඩී.ආර්.එස. ප්රOනහන්දු භවතහ, ය.එන්. ඳණ්ඩිත භවත්මිඹ, ටී.එම්.ආර්.පී.පේ. පතන්නපකුන් භවත්මිඹ
(වකහය ප්රOධහන නි බරධහරිහු); ඩේලිේ.ජී. සුනි බල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.පේ.පේ.පී.  රකයත්න පභපනවිඹ (ඳහර්ලිපම්න්ුර 
නි බරධහරිහු)  

භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහංලඹ - ඊ.ඩී.එස.එම්. ප්රOනහන්දු භවත්මිඹ (වකහය අධාේ - ඳරිඳහරන); පේ.ජී. යත් 
කුභහය භවතහ (ප්රOධහන නි බරධහරි); ඩී.ඩී.ය.පේ. මුෙිංව භවතහ (නි බපඹුජා ප්රOධහන නි බරධහරි); එම්.පේ.එස.ඩී. අල්විස භවත්මිඹ 
(වකහය ප්රOධහන නි බරධහරි); ඩී.ඩී. පඳුල් ඇන්තනි බ භවතහ (පජාසඨ ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරි); ආර්.ඒ.ආර්.එල්. යෙක භවතහ,  
එම්.ආර්.ඩී.ටී.  රකිරි භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්ුර නි බරධහරිහු) 

පුසතකහරඹහකරඳ  - සී.  කුරුප්පු භවතහ  

නි බපඹුජා පුසතකහරඹහකරඳ  - පී.එච්.එන්. පප්රOභිිරි භවතහ  

වකහය පුසතකහරඹහකරඳ  -  පේ.ඒ.ඩී.ආර්. පිඳහලිකහ පභපනවිඹ, එස.එල්. ිඹහත් අවභඩ් භවතහ  

කනි බසඨ වකහය පුසතකහරඹහකරඳ  1 පේිණිඹ - එච්.එස. යත්නහඹක භවත්මිඹ        

කනි බසඨ වකහය පුසතකහරඹහකරඳ   -   සුනි බල් වල්පප්ගභ භවතහ, ඩේලිේ.ඒ. ගුෙයත්න භවතහ, ජී. යත්නහඹක භවතහ      

ප්රOධහන ඳර්ප ෙ නි බරධහරි -  ජී. කුභහනහඹක භවතහ  

ඳර්ප ෙ නි බරධහරි -  එම්. අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිහනහඹක භවත්මිඹ, ජී.ආර්.  අප හ පගීඩගභ පභපනවිඹ 

වකහය ඳර්ප ෙ නි බරධහරි - එච්.පී.ඒ.එස. අපේපකුන් භවත්මිඹ, ආර්.එන්.එච්. විපජ් රක භවත්මිඹ 

ප්රOධහන ඳහර්ලිපම්න්ුර කථහ ඳරිර්තක  -   ඩේලිේ.එම්.ය. ඵණ්ඩහය භවතහ  

නි බපඹුජා ප්රOධහන ඳහර්ලිපම්න්ුර  කථහ ඳරිර්තකපඹු  -  එම්.ඉපඩ්.එම්. භර්සුේ භවතහ, අයි.එල්.අේදුල් ජේඵහර් භවතහ 

පජාසඨ ඳහර්ලිපම්න්ුර කථහ ඳරිර්තකපඹු - පේ.එම්. ක්රි සප ුඳර් භවතහ, එම්.එස. පයින් ෂහිල් භවතහ,  අයි.ඩී.එල්.  යත්නසීලී 
භවත්මිඹ,  පජ්.ඒ.එස.පී. පඳපර්යහ භවතහ, පේ.ඩී.ආර්. ඳද්භිරි භවතහ, ඒ. යනඵහනන්දන් භවතහ, සී.පජ්. කරුෙහයත්න 
භවතහ 

ඳහර්ලිපම්න්ුර  කථහ ඳරිර්තකපඹු -  ඒ.ජී. පභීවභඩ් ෆිේරි භවතහ, එස.ආර්.එම්. නි බහම් භවතහ, ජී.එෂස.බී. සුපර්සයන් භවතහ, 
එන්.බී.සී.පජ්. නි බසංග භවත්මිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්භපප භවතහ, එච්.වී.එස. හීන්පදනි බඹ භවත්මිඹ, ජී.වී.එස. විපජ්ිංව භවතහ, 
ඩේලිේ.එම්. යහජඳේ භවතහ, පී.එල්.පී.එල්. කුභහයිරි භවතහ, පී. ලහන්තකුභහර් භවතහ, එස. යපම්සකුභහර් භවතහ, ආර්. න්  
පඳපර්යහ භවත්මිඹ, එම්. අජිත්කුභහර් භවතහ, එස. පද්යහජ් භවතහ, ජී. පජඹාන්ද්රා භවතහ, එම්.එච්.එම්. යහමිස භවතහ,  
ඊ.එම්.එන්.එස.එම්. ඒකනහඹක භවතහ 

 

පතීයුරරු ඳද්ධ  වහ කශභනහකයෙ පදඳහර්තපම්න්ුර 
 

අධාක්ෂා (පතීයුරරු ඳද්ධ  වහ කශභනහකයෙ) - එච්.එම්.සී. පඳපර්යහ භවතහ  

ඳද්ධ  ඉංජිපන්රු - එන්.බී.ය. නගමු භවතහ  

ඳද්ධ   විලසපල්ක - එම්.ඊ.ජී.එන්. භයවීය භවතහ  

න්නි බපේදන / ආයේක ඉංජිපන්රු - ජී. එන්. රේභවල් භවතහ  

පේ අඩවි ජහර ඳහරක - එන්.ජී.එල්.එස. කරුෙහ රක භවතහ  

ඳද්ධ  ළරසුම්කරු - පේ.එන්.ඩී. අභයිංව භවත්මිඹ  

ඳද්ධ  ඳහරක -  ඒ. එස. ඩී. එම්. වික්ර භයත්න භවතහ  

ඳරිගෙක ළඩ වන් ම්ඳහදකරු  - ඩී. ඳණ්ඩිත භවතහ, සී.පජ්. විල්පරුයආයච්ික භවතහ  

නි බපඹුජා  ප්රOධහන නි බරධහරි - එම්. එන්.  විතහනපප භවත්මිඹ 

පේ ංසකහයක (ිංවර / ඉංග්රී ි) - ය. එල්. ගීගනපප භවතහ  

පේ ංසකහයක ( ඉංග්රී ි/ පදභශ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෂහේ භවතහ  

වකහය ඳරිගෙක ළඩ වන් ම්ඳහදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුපර් භවත්මිඹ 

වහඹ කවුළු ම්ඵන්ධීකහයක - බී. එන්. එච්.   පියහ භවත්මිඹ 

පජාසඨ ඳරිගෙක ක්රි ඹහකරුපු -  පී. පජවන්ඹහ භවත්මිඹ,  පජ්.එස. පකීශමපප භවතහ, පේ.ජී.එස. පේන්දි භවත්මිඹ 

ඳරිගෙක ක්රි ඹහකරුපු - ය.ඩේලිේ.පී. ධර්භප්රිදඹ භවතහ, එන්.එන්. පවට්ටිපප භවත්මිඹ, ඩේලිේ.එච්.ය.ඩී. ිළඹුරංග භවතහ, 
ඒ.ජී.ආර්.පේ. අපේයත්න භවතහ, එන්.ඩී.ඩී.පී. පප්රOිභිරි භවතහ, පේ.පී.පී.එස. පයුභර්ධන භවතහ, පේ.ඩී.ජී.එම්. ක්රි හන්ත 
භවතහ, ඩේලිේ.ඩී.ඒ. ජඹරුේෂි භවත්මිඹ, එල්.ජී. ආශිේ අලි භවතහ, ඒ.ආර්.එම්. රිකහස අලි භවතහ, ඒ. එම්. ෂවුසුල් අමීන් භවතහ  

ඳරිගෙක තහේෙපේදී - ජී.එම්.ටී. පඳපර්යහ භවතහ, එච්.එස. තාජිත් භවතහ  

තහේෙ වහඹක -  ඩේලිේ.එස. සුයංග භවතහ, වී.ආර්.එස.පජ්. පුභයත්න භවතහ 
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தரரளுவந 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 (களுவ்துஷந) 

அஶதெறவேய, அஶெரக   (குபைரகவ) 

அஶதவண, யறவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அஶதவண, . னவெ வவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அதுவேக, ஶஜரவ அவணல வரநவவ (கவதயர) 

அவீ கறவ (அவதரவஶரவோஷட) 

அபநக, ெவ்  (கவௌடி) 

அபநக, 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)  

அஜறவ் குர, கவவதரவெக ஶயஶக (கரபௌ)   

இ 

இவறக, ஶவயவன கவேகரணவஶக  (அவதரவஶரவோஷட)  
 

 
 

வெகரவெக, வ. வறறவ், (ரவ்ஷப)  

வெகரவெக, றவதறவோ தவௌடர  (அநரபுவ)  

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 றஜவ்ண  (அநரபுவ) 

கபைரறனக,  கவ  (கரபௌ) 

கபைரரவெக, வீவற ெவறஶவ (வகரளவபு) 

கஜல, றரண ஆவைெறஶக தரவவ ெவறெறநற (ரவ்ஷந) 

கரரறெவ, அவெகறன றரவ   (குபைரகவ) 

கறரறவன, னவவ தவௌடர   (கவௌடி) 

கறஶபை, வரயரவ னரவ  (வகரளவபு) 

குஶெக, வவ ெவ் றவெகறெறவேய  (வதரனணபொஷ) 

குஶெக, டிவ   (ஶெறவௐதவோடிவ) 

குஶெக, ஶயரவ  (ரவ்ஷந) 

குவ்ண, ஆவைெறஶக ெவ் குர (கவதயர)  

குவண கலரவொஜண பதெறவேய (ஶெறவௐதவோடிவ) 

குவண, ெஜறவ  ரவ  (கரபௌ) 

குவண, றஶணவ (வகரளவபு) 

குவண, தவதுன  (வகரளவபு) 

குவண,  ெ குவௐ (கவதயர)  

குவண, பணெறவேக கரரறெவ அ.அ. அவௐபுயரறனரஶக வரவ ஶெரரெ   (றபைஶகரஷன) 
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குரதுவேக, ஜலவ  (வகரளவபு) 

குஶ, வஜறஶணரவவோ  (களுவ்துஷந)  

வகவோடவகரட, ஜவ (வகரளவபு) (2011, வதவௐபைரற 7 ஆவ றகறறபௌபைவது)  

வகரவ்னரன, றவன (களுவ்துஷந) 

ெ 

ெவெஶகரவ, பறவஶெனரஶக ெவறஶெண  (அநரபுவ) 

ெெறவேய, யறவ  புவ்ரெ  (களுவ்துஷந)  

ெவீ, வேகப தறவெறநற  (ரவ்ஷந) 

ெவதவவ, இரஜஶரவ  (றபைஶகரஷன) 

ெதவ  ஈவதரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

ெறவதனரவௐதறவோடி, வொஜறவ்  (ஶககரஷன) 

ெறவர, அபைது ஶனரவவ வநரவஶன துறவ (வகரளவபு) 

ெறவர, ஶவறவ (கவதயர) 

ெறபௌவேகவ, பவ்து  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

ெறநறஶெண, தவஶனவ்ஶ கரனனரஶக ஷவ்றரறதரன (வதரனணபொஷ) 

ெறநலவ, ெறஞரணவ  (ரவௗவௐதரவ) 

சுறதரன, உடுவோடுஶக ஜணவ்தறரற றனவேக (வகரளவபு) 

சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ   (ஶெறவௐதவோடிவ) 

சுவரபௌணல, றபைற உஶதக்ஷர  (கவதயர) 

சுரறரவ, டி.வ.   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

சூரறஆவைெற, ெவறெறநற ஆரறவேம  (வதரனணபொஷ) 

சூரறவௐவதபை, ஶஜ.ஆவ.தற.  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

வெவரெர, வதரவணவதனவ   (வோடவெகபவௐபு) 

வெவணறவ்ண, அரவு  (ஶககரஷன) 

வெவணறவ்ண, னவவ தறவது ஜறனக (ததுஷப) 

வெவணறவ்ண, ஶஜரவ  (இவ்றணபுரற) 

ஶெெறவேய, அெவேக வெயரவ  (அநரபுவ) 

ஶெணெறவேக, அவஜளண சுஜல  (வகரளவபு) 

ஶெணரறரஜர, ரஷ. ஶெரசுவவ  (ரவௗவௐதரவ) 

ஶெணரரவெக, றபைற தவணடீவ ஶநரவ  (வகரளவபு) 

ஶெணரரவெக, ெவ யஶவ தரவெகற (கவதயர) 

ஶெணரவ்ண, ரஜற (களுவ்துஷந) 
 

 

ரவ்ண, வதவோடிகறரறஶக  (றகரடுவன) 

 ெறவர, அகவவதரடி வரயரவ தறரறவண  (கரபௌ) 

 ெறவர, றவனவற றவ ெறநறதரன  (ததுஷப) 

 ெறவர, ஜற. வ. யவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

 வெரவெர, கரறணற றஜறவ் றஜபணற    (வரணரகஷன) 

 வெரவெர, றரறரது வொஜறவ்  (இவ்றணபுரற) 

யரவெக, அ வறஜ றஶஜஶெக  (ரவ்ஷந) 

றகவதவ, உஷடவௐதவ தணற  (நுவபௌர) 

றஶெர, அவவ ரெறநற  (புவ்பவ) 

றமரரவெக, அந குர  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றமரரவெக,  வஜவ றவ  (நுவபௌர) 

றமரரவெக, ெரபௌவ  (குபைரகவ ) 

றமரரவெக, வ.தற. (கவௌடி) 

றமரரவெக, றமரரவெக பறவஶெனரஶக ஶரயகுர  (ரவ்ஷப) 

றமரரவெக, துறவ  (அநரபுவ) 

றமரரவெக, வீகுர   (புவ்பவ) 

றமரரவெக னபௌவ்   (ஶககரஷன)  

வவௐவதபை, தரபௌ குர  (களுவ்துஷந) 

வவணவெஶகரவ, ஜணக தவௌடர   (ரவ்ஷப) 

ஶரணவர, டவெபவ  (ரவௗவௐதரவ) 

வரவௌடரவ,  வெௌறபவவ்ற ஆபொபகவ இரரவ   (நுவபௌர) 

வபபீவெ, வரயவோ ரலவௐ (றபைஶகரஷன) 

 

ரரவெகர, வ.ஶக.வ. ந  (கரபௌ) 

ரரவெகர, ரசுஶ  (இவ்றணபுரற) 

ரறவண,  ஆவ.வ.வ.தற.   (குபைரகவ) 
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றபு ஆவைெற, னக்ஷவ (வகரளவபு) [2010 எவெஶரதவ 12 ஆவ றகறறபௌபைவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) உத உபொவௐபுஷறவகலவௗ 

தரரளுவந ஆெணவ நறரகறபெவபது)  

ஶரகரபௌவேகவ, சு. (வணற) 

த 

தெலவ, ஶெகுரவூவ் (வோடவெகபவௐபு) 

தவௌடர, ஶக.டதறவபெ. ரவ   (குபைரகவ) 

தவௌடர, றபைற குனதுவேக றெரரவெக பறவஶெனரஶக ெவறரற    (அநரபுவ) 

தவௌடர, தரபௌ  வேஶக   (புவ்பவ) 

தவௌடர,  ஜெறவேக பறவஶெனரஶக ஜரணக தறரறவ  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

தவௌடரரவெக, இவறக  (குபைரகவ) 

தவௌடரரவெக, ெவெகவவ்ற தவௌடுகரத டவ  (கவதயர) 

தவ்ற, அகனவேக புவ்றக  (ரவ்ஷந) 

தவ்ற, ஶவ   (கரபௌ) 

தவ்ெறரற, ஷ.ஜற. (ஶககரஷன) 

தறபெலவ, அவௐதுவ நறமரவ் (வணற) 

தவரவெக, ரரரவ்  (குபைரகவ) 

தரனசூரற, ஆவைெறனரஶக ஜகவ்  (ஶககரஷன) 

தரபோவெ, பவ்பௌ தரர (வணற)  [2010 டிெவதவ 9 ஆவ றகறறபௌபைவது] 

தரபோவெ, யளஷணவ   (வணற) 

தறஶெண, பீ.வை.பீ.  (றகரடுவன) 

தறதர, கஶெவ  (வகரளவபு) 

தறஶவைெவறவ, ஆபொபகவ கவஷர  (ரவௗவௐதரவ) 

தறஶரம, அதவவண ஶனரஶக   ெவதறக (ஶககரஷன) 

தறஶரம, ெஜறவ்  (அவதரவஶரவோஷட) 

தறஶஜவ, அவைெறஶக வரவ சுெறவ  (வகரளவபு) 

பீரறவ, ஜல.வ.  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

புவொெறறனஶ, சுெவ கவகப (இவ்றணபுரற) 

புவ்ரம, அவறவண வெகனஶக ப்வ ெரறக  (ததுஷப) 

புவதகுர, அவௐபுயரறனரஶக ஶரய  (ததுஷப) 

புவதகுர, .பீ. ஜகவ்  (வரணரகஷன) 

வதவணரவது,  அபைவறவெக  (புவ்பவ) 

வதவணரவதுபுவஶப, றபைற அ. சுவறணற  (கவதயர) 

வதவணரவது,  றவஶரவ  (புவ்பவ) 

வதவணரவது,  ஶஜரவவடவ  (குபைரகவ) 

வதவணரவது, யரறவ   (ததுஷப) 

வதஶர, அஜறவ் தவ்கரவ  (களுவ்துஷந) 

வதஶர, அ. அ. ஆவைெறனரஶக னவவ ெவ  (ரவ்ஷப) 

வதஶர, கவவ பௌணஶக ஶஜரெவௐ 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 ஜறவெ  (குபைரகவ) 

வதஶர,  ஶஜரெவௐ ஷவெகவ   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

ஶதபைவகரட,  அவைெறஶக றஜறவ்  (வரணரகஷன) 

ஷதெவ, வரயவோ கரெறவ வரயவோ  (றகரடுவன) 

வதரவஶெகர, ஜல ெவ் ெவறனரவ  (வகரளவபு) [2010 வெவௐவவதவ 29ஆவ றகறறபௌபைவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) ஆவ 

உபொவௐபுஷறவ தறகரவ ஆெணவ நறரகறபெவபது) 

வதரவஶெவெகர, றபைற ரனணல (ஶெறவௐதவோடிவ) [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ றகற இரஜறணரர] [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ 

றகற றணவ] 

வதௌவ, அ. அவௐதுவ யலவ் பயவவ்  (வகரளவபு) 
 

 

ஶகவவ, றபைற றஜகனர  (ரவௗவௐதரவ) 

சூவ, நூவடீவ (வணற)    [இநவௐபு : 02 டிெவதவ 2010] 

வ்துதவௌடர, வ்ரவெக பறவஶெனரஶக வொஜறவ்   (வரணரகஷன) 

றவ்தரன, வை.ஆவ. (ஶககரஷன)  

பவ்துகுரண, ெவ் ெவறெறரற  (அநரபுவ) 

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, அந தறரறவண  (குபைரகவ) 

ஶரகரஜவ, ஆவ.  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

ஶரஶகவவ, ெலணறவ்வதற   (வோடவெகபவௐபு) 
 

 

ெறவேய, ஆவைெறஶக வநரெரவ அநபைவ் (வதரனணபொஷ) 

துவேக, அவஜளண (களுவ்துஷந) 

துவேக, வெவற கனர  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

துவேக, பைவ    (கவதயர) 

வெக, தரவோடபற ெவதறக  (வகரளவபு) 

வ்ரவெக, ஆவ.வ.ெற.தற. (நுவபௌர) 

வ்வ்ஶ, றவ வனரயரவ   (கவௌடி) 

ண ஶவ, . அவ்துபௌஶ  (களுவ்துஷந) 

வபுவெவவன, வகவயபௌ (கவௌடி) 

ரரகறபைவவ, ஶெதுஶவ ெரற  (நுவபௌர) 

ரரவெக, அ.அ. வொஜவ (இவ்றணபுரற) 

ரஜதுஷ, சுவவ வதபைரவ  (நுவபௌர) 

ரஜதவெ , ெவ   (அவதரவஶரவோஷட) 

ரஜதவெ , றபைற  றபதர லதறகர (அவதரவஶரவோஷட)  

ரஜதக்ஷ, ரவ (அவதரவஶரவோஷட)  

ரஜதவெ , வதவவ ஶரய  (கவதயர)  

ரஜதவெ , றஜரம (வகரளவபு) 

ஶரய, ெணல   (இவ்றணபுரற)  

 

ன 

வனரவெகுஶக,  கரறணற (வகரளவபு) 

வனரவெகுதவௌடர, றஶஜெறவேய ஜவீ பறவஶெனரஶக உறவ் ெவேஜ (ததுஷப) 

 

 

வெகுவபு, ஜரணக  (இவ்றணபுரற) 

வணறஆவைெற,  றபைற ஆவைெறஶக தறவ்ரஶற   (இவ்றணபுரற) 

றவெகறெறவேக, வவஜவ  (குபைரகவ) 

றவெகறெறவேக,  றவ  (வகரளவபு) 

றவெகறரவெக, றதுந  (களுவ்துஷந) 

றவெகறரவெக, வ்ணெறநற  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றவெகறவ்ண, இரவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

றர, உதரபௌ றவம  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றரண கஶக, அறவ் ஶநக (ததுஷப) 

றரகபவவ்ற, அவௐதரவ்துஷ  (ரவௗவௐதரவ) 

றஶஜெறவேக, ஆவைெறஶக பதுவயவோடி றவ வெணவ்  (குபைரகவ) 

றஶஜெறவேக, ரஜல     (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

றஶஜஶெக, ஆவைெறஶக கஶணவதரன டுபௌவௐ தவௌடுன வதஶர (கவதயர)  

றஶஜவண, றஶணவற பைவ  (கவதயர) 

றஶஜறவெ, றபைற வரற  (றகரடுவன) 

வீவெஶகரவ, பயளதுக ஶயஶக குவ்ண  (கரபௌ) 

வீவெவகரடி, ெவற (கரபௌ) 

வீஶெக, ெவ் தறணவ  (றகரடுவன) 

வீவேம,  றவ   (வகரளவபு) 

வீவண, ஆவ.ஆவ.வ. ரறவெ தறெவண   (கவௌடி) 

வஆவைெற,  றப்வௐ   (அவதரவஶரவோஷட) 

வவக,  குர  (களுவ்துஷந) 
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ஜ 

ஜசூரற, கபை (கவதயர) 

ஜசூரற, ெணவ்  (ரவ்ஷந) 

ஜஶெக, ரெறநற (குபைரகவ) 

ஜஶெக, யவகவபௌ ஶனகவனரஶக தறஶனரவ  (இவ்றணபுரற) 

ஜஶெண, றபைற சுஶர (வரணரகஷன) 

ஜவ்ண, தறவேக  (புவ்பவ)   

ஜவ்ண, ற.ப. (ஶெறவௐதவோடிவ) 

ஜவண, ஜனவ்  (கவதயர) 

ஜரவகரட, அவைென (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

வஜவ்றணவ வ நவேகர, (நுவபௌர) 

ய 

யவெகலவ, . இததுவ நவுவௐ (கவௌடி) 

யெவ அபௌ, வரயவோவதற  (ஶெறவௐதவோடிவ)  

யவதுவவணவ்ற,  சுணறவ  (வகரளவபு) 

யரறெவ, தரபௌவஶக  (அநரபுவ) 

யரலவ, யபீவௐ வரயவோ வரயவோ  (றகரடுவன) 

யறவபுவனர  வரகவோ வனவௐஷத, ஆபௌவ வரகவோ  (வோடவெகபவௐபு) 

ஶயவ், கணக   (ஶககரஷன) 

ஶயவ், றஜற   (கவதயர) 

ஶயவ்,  ஜவ்ண  (குபைரகவ) 
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இனவேஷகவை ெணரக ஶெரெபௌெவெ குடிசு 

ெணரறதற 

ஶகு யறவ ரஜதவெ  

அஷவைெஷ 
 

தற அஷவைெபைவ வதபவ் ெரெண,  அபவகவ  அஷவைெபைவ  - ரவௌபுறகு டி.வ. ஜவ்ண  

வனரவோெற வபொவ உவோகவோடஷவௐபு  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக 

உவுவௐ தரதுகரவௐபு  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண 

லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்து அஷவைெபைவ தரரளுவநவை ெஷத பவபைவ - ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர 

உவ கவற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக 

க அபவகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு .வை.வ. வதபவ 

வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ஜல.வ. பீரறவ 

சுகரர அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண 

வதரது றபைரக, உவரவோடபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவபெ. டி. ஶஜ. வெவணறவ்ண 

தரரளுவந அபவகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண 

ெவஶெ றற கூவோடிஷவௐபு   அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக 

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ  

ெபக னவபுரற   அஷவைெவ - ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது 

தரவ  ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக 

ப, ெவெற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற 

வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு அநு தறரறவண ரவௐதர 

ெறபொவ அதறறபைவ்ற, கபறவ அபவகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ் 

லவவேகவ, டிகரனஷவௐபு அஷவைெபைவ அெரவேகவெ கவோெறறவ பவஶகரனரெரநவ - ரவௌபுறகு றஶணவ குவண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறபொ வரறவபவெற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶஜவ 

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) ரஜற ஶெணரவ்ண 

உவளூரவோெற, ரகர ெஷதகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர 

நுகவஶரவ னவபுரற   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண 

ஶெற பவேகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக 

கரற, கரற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ 

ெபக ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்துவை ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  ெற.தற. வ்ரவெக 

ெறபொ வபொறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ 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 

வரறவநுவோத, ஆரவவைெற, அணுெவெற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு றவ வீவேெ 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ 

ெலணறவெ ஷகவ்வரறவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ –  னவவ வெவணறவ்ண 
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புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ பொெலஷவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெவறெறநற கஜல 

வவேகு அதறறபைவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் 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 அளுவ்கஶக 

அெரவேக பகரஷவ்து பொெலஷவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக 

அெ பவேகவ, வரறவபவெற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர 

வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறவநுவோதறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வொஜறவ் ெறவதனரதறவோடி 

ெறறவ றரணவை ஶெஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண 

ஶெற புரறஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ஜகவ் 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 வதரளதுஶதரவெகு அபவகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ஜவ்ண ஶயவ் 

கவறவை ஶெஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக 

ணெலரெறகவ பவௐ ஶதணுஷக அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு கரறணற றஜறவ் றஜபணற  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 அபநக 

ெ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 ஜஶெக  

லவகுடிஶவந தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ 

பப்வோடு ஊவெகுறவௐபு தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர  

உவளூரவோெற, ரகர ெஷதகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக 

லவ வேகவ, டிகரனஷவௐபு தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு (றபைற) றபைதர ரஜதக்ஷ  

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 றஶஜஶெக 

வதரது றபைரக, உவரவோடபவகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு றஜ யரவெக 
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றெரபவ குரவ 
 

ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு 

(றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு அஜறவ் 

பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வதபைரவ ரஜதுஷ, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற 

றஶஜறவெகற. 
 

 

தரரளுவநவெ குளவெகவ 

வரறவுவெகுள 

ரவௌபுறகு ெவ ரஜதக்ஷ, 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 ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக,  

ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, 

ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ. 

ெஷதவெகுள 

ரவௌபுறகு ெவ ரஜதக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு ெவறெறநற 

கஜல, ரவௌபுறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ ஷவெகவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, 

ரவௌபுறகு   ) றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 

றஷனறவ கவோடஷபகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு ெவ ரஜதக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ 

ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு னபௌவ் 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு றஜரம 

ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல  றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ. 

தரரளுவந அபவகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு ெவ ரஜதக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ 

ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு ஶஜரவ அதுவேக, 

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶஜ. வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶஜவ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு யறவ 

ெெறவேக, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு நறெரவோ தறபெலவ, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு வேகப ெவீ, 

ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், 

ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு இரஜஶரவ  ெவதவவ, ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக,  ரவௌபுறகு ).) அவ்துபௌஶ ண ஶவ. 

அெரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக (றெரபவ), ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், 

ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு டினரவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, 

ரவௌபுறகு வொஜறவ் ெறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌபுறகு ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு 

பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு அநு றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென ஜரவகரடஶக, 

ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரஜர, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, 

ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, 

ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ. 

அெரவேக வதரபொவௐபுபவெறகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு டிபே குஶெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ 

தறஶஜவ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு ெவறெறநற கஜல, ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் 

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 ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு அவஜளண 

துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, ரவௌபுறகு 

(.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக, 

ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  



(xl) 

ெறநவௐபுரறஷகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ (  ஜல.வ. பீரறவ, ரவௌபுறகு அந தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶஜவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு அவைென ஜரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ. 

 

வதரது நவெகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, 

ரவௌபுறகு (டரவெடவ) ரஜற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு சுெவ 

புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண, ரவௌபுறகு கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு அவைென ஜரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக 

தவௌடர, ரவௌபுறகு (டரவெடவ) ஜனவ் ஜவண, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, 

ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றபைற) 

னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண 

ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு (றபைற) (டரவெடவ) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (கனரறற) 

ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு  (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ. 

 

உவ தறகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ஜல.வ. 

பீரறவ, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶஜ. வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶஜவ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு நறமரவ் 

தறபெலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேம, ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ. 

 

 

ெவோடரவெக றஷனறவ குளவெகவ 
 

றஷனறவ குள ““ 
 

 ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ்  அபநக,  ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு 

கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர ,ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ஜகவ் 

தரனசூரற, ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு தெலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரஜர, 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.ஜற. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம,  ரவௌபுறகு (றபைற) 

றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு ஆவ. 

துறவ ெறவர. 

 

றஷனறவ குள “தற”  
 

ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக, ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு 

ஜணக 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 அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு 

வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு 

(டரவெடவ) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶஜ. வ நவேகர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொஜவ 

ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶஜறவெ, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண 

வீவண, ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு ஶஜ.ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை,   ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.  
 



(xli) 

றஶெட குளவெகவ 

ஶகரக அறகரறவ்துபைவ ரகண றதவ்துவெகஷபவௐ தவநற ஆரவவகரண வரறகுள 
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) ஜனவ் ஜவண, ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு றபௌவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, 

ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

(றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வவஜவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு 

கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ. 
 

தரரளுவநவை ஶெஷறவ சுரலணவௐ தவௌஷத பவௐதடுவ்துதுதவநற ஆரவவது அநறவெஷக 

ெவவௐதறவௐதவகரண வரறகுள 
ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு ஶஜரவ 

அதுவேக, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு ஜரணக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர. 
 

தரரளுவந வதவௌ உபொவௐதறணவகபறவ எவநறவ 
ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்றரஶற வணற ஆவைெற, ரவௌபுறகு 

(றபைற) றபைதர ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (வெவற) 

கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶஜறவெகற, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, 

ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. ரவௌபுறகு (டரவெடவ) (றபைற) 

சுவறணற வதவணரவதுபுவஶப. 
 

தரரளுவநவ்றவ தவௌபுஷடஷ, எளவெகவ, புகவ வபொவ தரதுகரவௐதறஷணவௐ ஶதணுவ 

டடிவெஷககஷப றவதுஷவௐதவகரண வரறகுள 
ரவௌபுறகு டிபே குஶெக  (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு அநு தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு ஊவௐ 

யவெகலவ, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ ெவதவவ. 

 

ஆஶனரெஷணவெ குளவெகவ 

வதபவ் ெரெண,   அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டி.வ. ஜவ்ண (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 ஜறவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு 

றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக, 

ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு (.) 

வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற, ரவௌபுறகு ஜரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வதபைரவ ரஜதுஷ,  ரவௌபுறகு 

ஶநக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ. 
 

அெரவேக பகரஷவ்து பொெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶஜ. 

வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக, ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,   ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌபுறகு ஜகவ் தரனசூரற, 

ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு வேகப ெவீ,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு கபை 

ஜசூரற,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு றஜ 

யரவெக, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  

ெறவர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ,   ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல 

றஶஜெறவேக,   ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ. 
 

லவவௐதரெண,  லவப பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டதறவபெ. தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, 

ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் புவதகுர,  ரவௌபுறகு ரற.தற. 

வெகரவெக,  ரவௌபுறகு யறவ அவீ,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு வீகுர 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக,  ரவௌபுறகு னவவ 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர 

ஜெறவேக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ, ரவௌபுறகு 

ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ெரவ 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு வவஜவ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ,  



(xlii) 

அணவவ் பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெ குள 

ரவௌபுறகு யறவ அவீ (றெரபவ), ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶஜஶெக, ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தறஶெண 

கஶக, ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு அஜறவ் குர,  ரவௌபுறகு ெவ 

அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ரற. வொஜறவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு றஜற 

ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வஜ. வநவேகர, ரவௌபுறகு வனரயரவ 

வ்வ்ஶ,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,  ரவௌபுறகு ஈ. 

ெதவ,  ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ.  
 

சுகரரவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  

ெறவர,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண,  ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ்,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ரஜற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு பீ. 

யரறெவ,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் 

தறஶரம,  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ,  ரவௌபுறகு 

வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ரற. வொஜறவ்  

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 ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண,  ரவௌபுறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ 

தறஶஜவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக,  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக,  ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,  ரவௌபுறகு வரயவோ 

அவனவ,  ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு ெஜறவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு 

யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு றஜற ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ,   ரவௌபுறகு றவ 

றஶஜெறவேக,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக.  
 

 லவ வேகவ,  டிகரனஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு றஶணவ குவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,   ரவௌபுறகு 

டதறவபெ.தற. வெகரவெக,  ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,   ரவௌபுறகு ெஜறவ் 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 றஶஜஶெக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ஷ.ஜற. 

தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ றஶஜவண, 

ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶஜறவெகற,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.  
 

தரவவ ஷகவ்வரறவகவ,  ெறபொவரறவபவெற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு 

வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு தறஶனரவ 

ஜஶெக,  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,   ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு 

ெஜறவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக,  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) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ 

துவேக,  ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன.  

 

உவளூரவோெற,  ரகர ெஷதகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு .வ.வ.  அரஉவனர (றெரபவ) ,  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு பபைஶகசு 

ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு 

ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ,   ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ,  ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற     

றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு அநு 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ ெ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 ஜரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக. 



(xliii) 

புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ பொெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ெவறெறநற கஜல (றெரபவ),  ரவௌபுறகு கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ஜல. வ. 

பீரறவ,  ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர,  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ,  ரவௌபுறகு னவவ 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு றஜ 

யரவெக,  ரவௌபுறகு அஜறவ் குர,  ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணவ் 

ஜசூரற,  ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு 

னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு 

வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக,  ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.. 

சுவறவ,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  
 

ஷகவ்வரறவ, ரறத  அபவகவ  தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண,  ரவௌபுறகு தறஶெண 

கஶக,  ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன,  ரவௌபுறகு குர வவக,  ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு அவைென 

ஜரவகரடஶக,  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 அஜறவ் பீ. வதஶர, 

ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக,  ரவௌபுறகு றனவேக 

சுறதரன,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள    

ரவௌபுறகு றவ வீவேெ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற 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 ஜரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  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 ஜஶெக, ரவௌபுறகு வவஜவ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு 

கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக.  
 

றவப, ரறெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள   

ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்றரஶற வணறஆவைெற, (றெரபவ), ரவௌபுறகு தறஶனரவ ஜஶெக,  ரவௌபுறகு தறவேக 

ஜவ்ண,  ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண,  ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶஜ. வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, 

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ரெறநற 

றஶெர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற 

வதஶர, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு இரஜஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு வெவவ 

அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக 

புவ்ரம,  ரவௌபுறகு பைவ துவேக,  ரவௌபுறகு வவஜவ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு பைவ றஶஜவண.   
 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, 

ரவௌபுறகு வொஜறவ் ெறவதனரவௐதறவோடி,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, 

ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் புவதகுர, 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக, ரவௌபுறகு 

இரஜஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு 

துஶணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு ெஜறவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு ரற. வொஜறவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ.  
 

அெ பவேகவ,  வரறவபவெற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள    

ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ,   ரவௌபுறகு .பீ. 

ஜகவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு 

கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரசுஶ 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, 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 வஜ. வ நவேகர, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு சுஜல 

ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  
 



(xliv) 

வபறரவோடபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள     

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ஜல.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 

அபநக, ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக, ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌபுறகு ரெறநற 

ஜஶெக, ரவௌபுறகு ெஜறவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, 

ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 

வதரது றவரக, உவரவோடபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶஜ.  வெணறவ்ண (றெரபவ) ,  ரவௌபுறகு றஜ யரவெக,  ரவௌபுறகு பபைஶகசு 

ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண,  ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, 

ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக, ரவௌபுறகு ெவறெறநற 

கஜல, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு கபை 

ஜசூரற,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு வதரவ. 

வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு 

வரயரவ தறரறவண  ெறவர,  ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வரெரவ 

ெறவேய. 
 

தரரளுவந அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள   

ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு பபைஶகசு 

ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,   ரவௌபுறகு 

வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு ெவ்  குர 

குவ்ண,  ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ,  ரவௌபுறகு றஜரெ 

ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு 

டிரவ அனவ,  ரவௌபுறகு ெணவ் ஜசூரற, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றவ றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு                 

ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக.  
 

லவகுடிஶவநவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ,  ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் 

புவதகுர,  ரவௌபுறகு தறஶனரவ ஜஶெக, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஜனவ் ஜவண,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு 

ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ந 

ரரவெகர,  ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக,  ரவௌபுறகு ெற. 

ெறநலவ,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  
 

தரவ ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு 

கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, 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 வவஜவ றவெகறெறவேக.  
 

ஶெற புரறஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஜகவ் தரனசூரற (றெரபவ), ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு அந தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற.தற. 

வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற 

வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு 

அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,   ரவௌபுறகு 

ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஜரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு வதபைரவ 

ரஜதுஷ, ரவௌபுறகு றவ றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு சுஜல 

ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
 



(xlv) 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெ குள 

ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶஜவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ 

கரவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, 

ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற 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.ஜற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு 

பைவ துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு, 

ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 
 

ெறபொவ அதறறபைவ்ற, கபறவ அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ் (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண, ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற 

வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு ஜவ்ண 

ஶயவ்,  ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶஜஶெக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு ந 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர 

ஶகவவ, ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) 

வரற றஶஜறவெகற, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு (றபைற) 

உஶதக்ஷர சுவரபௌ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.  
 

லற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ஜல.வ. பீரறவ,  ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶஜ. 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶஜவ, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ 

குஶ,  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 அஜறவ் குர,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு டிரவ அனவ,  ரவௌபுறகு தரபௌ 

வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ஜரணக தவௌடர,  ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக,  ரவௌபுறகு வீ.வ. 

இரரகறபைவவ,  ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக.  
 

வரறவ, வரறவ உநவுகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு அரவு 

வெவணறவ்ண,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு 

வகவயபௌ வபுவெவவன,  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு (கனரறற) 

ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் 

ஜவண,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ,  ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக,  ரவௌபுறகு றஜ யரவெக,  ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக,  ரவௌபுறகு 

ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு,  ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு வதபைரவ ரஜதுஷ,  ரவௌபுறகு வொஜவ 

ரரவெக,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 
 

கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தவதுன குவண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு வ.தற. 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶஜவ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் 

அபநக,  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு றவன 

வகரவ்னரன,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ,  ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் வ்து 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் 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 வஜ. வ நவேகர,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல  றஶஜெறவேக.  
 

 

வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வவ குஶெக,  ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு 

(றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக,  ரவௌபுறகு கலரவொஜண குவண,  ரவௌபுறகு கபீவ 

யரறவ, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு றஜ யரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக,  ரவௌபுறகு 

தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு ஷ.ஜல. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶரய புவதகுர,  ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌபுறகு வதபைரவ 

ரஜதுஷ,  ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக.  
 



(xlvi) 

கடவவநரறவ,  லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶெணரவ்ண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ,  ரவௌபுறகு றவஶரவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெவறெறநற கஜல,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ 

அபௌ,  ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,  ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு றப்வௐ 

வஆவைெற,  ரவௌபுறகு அஜறவ் 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 றஶஜறவெகற, ரவௌபுறகு ெவ் குர 

குவ்ண.  
 
 

சுஶெ பைவ்துவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

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 ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ. 

யரறெவ,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ 

யப்வ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக,  ரவௌபுறகு அஜறவ் குர,  ரவௌபுறகு டுபௌவௐ 

றஶஜஶெக,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு றளுவ 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 ஶநக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ.  

 
 

ஶெற வரறகவ, ெபக எபைவேகறஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ஜல.வ. 

பீரறவ,  ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ,  ரவௌபுறகு 

கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ 

யப்வ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ெணவ் 

ஜசூரற,  ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது,  ரவௌபுறகு 

(றபைற) றஜகனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ,  ரவௌபுறகு வதபைரவ ரஜதுஷ,  ரவௌபுறகு 

இரவ றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக,  ரவௌபுறகு ஶஜ.ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை,  ரவௌபுறகு 

சுஜல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.  

 

கரற, கரற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு ஜலவ 

குரதுவேக,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக,  ரவௌபுறகு 

வ.வ..வ. யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெ குவண,  ரவௌபுறகு கரறணற 

ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அநு 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 

றஶஜறவெகற,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  

 

ெபக ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

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 ஜவ்ண ஶயவ்,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற,  ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶஜஶெக,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, 

ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு றஜற ஶதபைவகரட,  ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,  ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக,  ரவௌபுறகு வநரெரவ ெறவேய,  ரவௌபுறகு வொஜவ 

ரரவெக,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 



(xlvii) 

றஷபரவோடுவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு கரறணற 

வனரவெகுஶக,   ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ,  ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக,   ரவௌபுறகு (றபைற) 

தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு துறவ 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் 

வ்துதவௌடர,   ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற 

தவௌடர ஜெறவேக,   ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,   ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக,   ரவௌபுறகு 

ெணவ் ஜசூரற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ,  ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  

 
 

கவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் புவதகுர,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண,  ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண,  ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக,  ரவௌபுறகு அவைென 

ஜரவகரடஶக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,   ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ,  ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக,  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 ஶநக றரணகஶக.  

 
 

ஶதரவெகுவ்து தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு குர வவக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக,  ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு 

ஜலவ குரதுவேக,  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு னெவ 

அனகறவண,  ரவௌபுறகு தறஶனரவ ஜஶெக,  ரவௌபுறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, 

ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக,  ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக,  ரவௌபுறகு தரபௌ 

வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக,  ரவௌபுறகு தரபௌ 

வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு றஜற ஶதபைவகரட,  ரவௌபுறகு வஜ. வ 

நவேகர,   ரவௌபுறகு றவ றஶஜெறவேக,   ரவௌபுறகு ஶஜ. ஆவ. பீ. சூரறவௐவதபை,   ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக. 

 
 

இஷபஞவ அபவகவ  றநவ அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள   

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 ஜெறவேக, ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு ரற. 

வொஜறவ்  வெரவெர,   ரவௌபுறகு ந ரரவெகர,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶவ தவ்ற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,   ரவௌபுறகு ரவ 

ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு,   ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர 

சுவரபௌ,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 

 
 
 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது (றெரபவ),  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகுரவூவ்,  ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன 

ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண,  ரவௌபுறகு தவதுன குவண,  ரவௌபுறகு ஜணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு ெவறெறநற கஜல,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர 

ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக,  ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக,  ரவௌபுறகு 

சுணறவ யவதுவவணவ்ற,   ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ,   ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக,   ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற 

தவௌடர ஜெறவேக,  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 ஜரணக வெகுவபு,   ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ.  
 



(xlviii) 

வரறவநுவோதவ, ஆரவவைெற வபொவ அணுெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர, 

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு கலரவொஜண 

குவண, ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு 

றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றஜரெ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு ெஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ஷ.ஜற. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு வஜ. வ 

நவேகர,  ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ,  ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌபுறகு ெவ 

ஶெணரரவெக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.  
 

றற, றவோடறடவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக, ரவௌபுறகு கலரவொஜண குவண,  ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர,  ரவௌபுறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு டவெபவ 

ஶரணவர,  ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶஜவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, 

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு வொஜறவ் ெறவதனரவௐதறவோடி,  ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,  ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு 

ரெறநற ஜஶெக,  ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ரவ 

ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக,  ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண.  
 

வகுஜண ஊடக, கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன (றெரபவ),  ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ரஜற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக, ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  

ெறவர,  ரவௌபுறகு ந ரரவெகர,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு வதபைரவ ரஜதுஷ, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு 

வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு பைவ றஶஜவண,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல 

வதரவஶெவெகர. 
 

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன 

ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ஜல. ஜஶெண,  ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெ குவண,  ரவௌபுறகு 

அநு றமரரவெக,  ரவௌபுறகு ெஜறவ் 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) றஜகனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு வஜ. வ 

நவேகர,  ரவௌபுறகு ஶநக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.  
 

தரதுகரவௐபு வபொவ  க அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு டி.வ. ஜவ்ண, 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 ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு வேகப 

ெவீ, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌபுறகு 

இரஜஶரவ ெவதவவ,  ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ,  ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு அ. 

றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, ரவௌபுறகு ெஜறவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற,  ரவௌபுறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக. 
 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ  தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன,  ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ 

அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ஜவ்ண 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 ஜஶெக, ரவௌபுறகு 

ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றஶரவ 

வதஶர,  ரவௌபுறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ,  ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு கணக 

ஶயவ்.  
 



(xlix) 

உவ கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு 

.டி. சுெறவ தறஶஜவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ 

குஶ, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு அநு 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. 

ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌபுறகு ெஜறவ 

 ரவ குவண, ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶபை,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு ஶஜ. ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை.  
 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்து ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு குர 

வவக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு 

கரறணற றஜறவ் றஜபணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு றஜ யரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ 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) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு 

றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, 

ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக     
      

ெறபொ வபொறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ குஶ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, 

ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு 

அவைென ஜரவகரடஶக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு றபௌவௐ 

வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, 

ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற. வொஜறவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

புவதகுர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌபுறகு வவஜவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ 
 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, 

ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வ. 

ஶஜரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ 

அபௌ, ரவௌபுறகு இரஜஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, ரவௌபுறகு னவவ ெவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, 

ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு றவ 

றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக          
 

வவேகு அதறறபைவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு .பீ. ஜகவ் 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 ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, 

ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வவஜவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர          
 

கனரெர, கஷன அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, 

ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு 

ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) 

.வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அஜறவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஜஶெக, ரவௌபுறகு 

வரயரவ னரவ கறஶபை, ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு 

சுஜல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
 



(l) 

கன ஶெஷகவ, ணெலரெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

டதறவபெ.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அநு 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு (றபைற) 

ெவறரற தவௌடர ஜெறவேக, 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.ஜற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு ெரவ 

தவௌடர, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுர, ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶஜறவெகற          

 

வெகவ வரடவபு, வெகவ அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, 

ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு அநு றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென 

ஜரவகரடஶக, ரவௌபுறகு ரஷ. ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, 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 றஶஜவண, ரவௌபுறகு ஶநக 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 வரறநுவோதறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வொஜறவ் ெறவதனரதறவோடி (றெரபவ), ரவௌபுறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறவெக வெக, 

ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் 

வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, 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 ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு துப்வௐ 

றஶஜஶெவெக, ரவௌபுறகு றஜற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறவெக தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, 

ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, 

ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு (றபைற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு 

வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு வதபைரவ ரஜதுஷ, ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற 

றஶஜறவெகற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ          

 

ெறறவ றரண ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன, ரவௌபுறகு 

றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு கலரவொஜண குவண, 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, 

ரவௌபுறகு வ. ஶஜரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ெஜறவ் தறஶரம, 

ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெஜறவ  

ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ரஜல றஶஜெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, 

ரவௌபுறகு சுஜல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்  

 

 
 
 
 
 
 



(li) 

தரரளுவநவ 

ெதரரகவ  -  ரவௌபுறகு  ெவ ரஜதக்ஷ 

தறறவை ெதரரகபைவ குளவெகபறவ றெரபபைவ  - ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி 

குளவெகபறவ தறறவ் றெரபவ  - ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ 
 

தறரண அபனகவ்வ 

தரரளுவநவை வெனரபவ ரகவ  -   றபை. டதறவபெ. தற. டி. ெரவெக  

தறறவை வெனரபவ ரகவ  - றபை. டதறவபெ.வ.வ.பீ. இவ்ன 

உறவை வெனரபவ ரகவ  - றபைற ஶக.. ஶரயல  

 

தரரளுவநவை 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 ஜவ்ண 

தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.வ.வ.ெற. தவணரவது 

உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றபை. ஜற.வ.ஜற. தறரறவ 

தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ  - றபை. வை.பெ.பீ. குர 

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. ஶக.டதறவபெ. சுணறவ, றபைற வ. ஆவ. ஜவண (உறவௐ தறவௐதரபவகவ - றபைரகவ);  றபை. வ.ஶஜ. 

வதஶர, றபைற ஶக...ஶெணரவ்ண (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வெவற வ.ஆவ.வ.வை.ஜற. ெறரக (தறறவௐ 

தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. .வ.  ெறவர, றபை. வ.தற.ஆவ. தவ்ெறநற, றபை. பீ.ஶக.டி.வ.டதறவபெ.                               

றபை. றஶஜகுவண, றபை. ஶக.ஶக.டி. கரறணற (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற டி.ற.ஏ. வீஶகரவ, றபைற. 

டி.ெற.வ. பதெறவேக, றபைற ஜற.ஆவ.பெ. கஶக, றபை. ஆவ.ெற. றஜறனக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. ஶக.வ.ஜற.ஶக. 

ஜவண, றபை. .வ. வவெ (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)    

உபொவௐதறணவ ஶெஷகவ அபனகவ - றபை. ெற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபைற ஆவ. றர, ஜணரவௐ 

வ.பெ.வ. ரெறவெ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. ஶக.பீ. ெவண, றபை. பீ.ஜற.பீ. தறரறவேக (உறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற .பெ. அெறவேக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வபறரவோடுவ் வரடவபுகவ வபொவ  எளவேகு பு அபனகவ -  றபை. வ..பெ. குரெறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ)   

ஶதரவெகுவ்து அபனகவ - றபை. ஶஜ..டி.ஆவ. வதவணரவோ (ெறஶவட ஶதரவெகுவ்து அபனவ), றபை. .ரற.வ. புவதகுர 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. பீ.டி.வ. வதவணரவது (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டதறவபெ.ற.ஆவ. 

றவெகறவ்ண,  றபை. ஶக.வ. ெறவர (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

ெறஶவட சுபைவெவகளவ்ரபவகவ - றபைற ஆவ.வ.ஆவ.ஶெணரவ்ண, றபைற  வ.ரற.தற.வதஶர,  றபைற டி.ெற.டி சூரறரவைெற,         

றபை. வை.தற.ெற.வ. றனகவ்ண,  றபைற ஆவ.ஆவ. வபௌகவண 

சுபைவெவகளவ்ரபவகவ -  றபை. ஆவ.பீ. ெறவெக ரஜதக்ஷ 

ெறஶவட வரறவதவவௐதரபவ - றபைற .பைவெறஶற, றபைற .ஜற.வ. வணற, ஜணரவௐ வ.வ. வவ 

வரறவதவவௐதரபவகவ - றபை. வ.வ..ஶக. கபைரவ்ண, ஜணரவௐ 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  ஜரவண 

யவெரவோ தறறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ   - றபைற வறவ  தரறவ,  றபை. வ. ெவறஶெகவ, வெவற  டி.ஶஜ.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. சுஜலணற, 

றபைற வௐ.வ. பவெறவ, றபைற  டி.தற..வ.வ. வீெறவேய, றபைற ஶக.ஜற.வ.பீ. வதவ, றபைற  ஶக.வை. லனற, 

றபைற  ஶக. வர  ெறநலற 

ெறஶவட யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ -  றபைற வை.டி.வ.வ. பீரறவ, ஜணரவௐ . பயவவ் வதற, றபைற ஶக.பீ.வ. வதஶர, 

றபைற ஶக..வ. டிவபைக்ஷறகர, றபைற ஶக..ஶஜ.வ. வதஶர, றபைற பீ.டி. குற, றபைற ஜற.வ. ரரவெகர, 

றபைற வ.. ஜனவ், வெவற ஆவ.ஶக. வற, றபைற ஶக.டி.வ.குனவ்ண அளுவ்கஶக, வெவற கலரணற வசூரற, 

வெவற பீ.ற.ரற.ற. கஶக, றபை. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடபௌ. 

யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றபைற டதறவபெ..டி.பீ. றஶஜவகரவௌடர, வெவற வை.ஜற. பூஜறகர, ஜணரவௐ வ.வ.வ. பௌவணரவ, 

றபைற வ. இரகறபைவவ, றபை. வௐ.ஜற. னக்ஷற, வெவற வ.வ.. குபறணற, றபைற வ.வை..வ. ெறவர, றபைற 

பீ.வ.ஜற.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.ஜற. வொசுன, றபைற டி.ஆவ.டி. 

வயவோடிஶக, வெவற வ.வ.ெற.ஶக. ரெறவேக, வெவற வ.பீ. றஶரற ெஜலணற, றபைற ஶக.பீ. தவ்ர 

குள அநறவெஷகரபவகவ – வெவற ஜற.வை. யறபைற புவெர, றபைற ஈ.ற.ரற.ஆவ. றரறெறவேக, றபைற வ. புவதகுர, வெவற 

ஶஜ..ரற. ெவறகர, றபைற பீ.ஜற.ஶக.வ. றயறரற,  றபைற ரற.பெ. வீஶெக, றபைற இவதுணறவ வறகர 

ெறஶவட சூெறஷக  உவ்றஶரகவ்வ -  ஜணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, வெவற வ..டி. ஶணரரற 

சூெறஷக உவ்றஶரகவ்வகவ - ஜணரவௐ ஶஜ. வபரவோ, றபைற வ.தற.ற.வ.ரற. வதவணரவது,  றபை. .வ.ெற.வ. அறகரரற 

எபௌவௐதறவு ஶவதரவஷரபவ –  றபை. ஶக.ஜற. கபைரவ்ண  

 

றற  வபொவ  வேகவகவ றஷவெகபவ 

 

தறவௐதரபவ (றற )  - றபை. ஶக.ஜற.வ. ஜெரவ 

றற, கவெகுகவ அபனகவ - றபைற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபை. தற.. குரரெ, (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); வெவற ஶக.ரற.ெற.ஶக. பீரறவ, றபைற ெற.வ. புனவ்ெறவேயன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);              

றபை. ஶக.ஆவ.ஶயவ், றபைற வ.பீ. கஶக, றபைற வை..ரற.டி. ஶயரஆவைெற, வெவற வ.டதறவபெ.ரற.ஆவ.  ெறவர,       

றபை. டதறவபெ.பீ.ஶஜ. புவதகுர தவ்ற,  றபைற .ஶக.ெஶெக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வெவற வை.ஆவ. 

 வெரவமர, றபைற ஶஜ..டி. ஜெறவேக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. வ.ஆவ.தற. ஶெணரவ்ண (உறவௐ 

தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வேகவ, ஶெஷகவ அபனகவ - றபை. ஆவ.வ.அஶெரகரணவ (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றபை. டதறவபெ.டதறவபெ. 

ஜறனவெக (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.வ.டதறவபெ. ெஶெக (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற ெற.வ. 

சுதெறவேக, றபை. ஶக.ெற.வதவணரவது (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற ஆவ.பீ.வை. குஶெண (தரரளுவந 

உவ்றஶரகவ்வ); றபைற .ெற.ஶக. ெறவேய, றபை. .பெ. தறஶவைெவற (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

உவபகவெ கவெகரவவு அபனகவ - றபை. வ.வ.ஶக. ஷவ்றவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபை. வ.தற. 

குபகவண (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. றஶஜஶெவெக 

ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரபொவௐதரபவ (வரறவநுவோதவ)  - றபை. ஶக.வ..தற. வபௌன  

ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரபொவௐதரபவ -  

ெறஶவட வகரவணவு உவ்றஶரகவ்வ - றபை. பெ.பீ.ஆவ. குவண  



(liii) 

இஷவௐபுவௐ  வதரநறறனரபவ  றஷவெகபவ 

இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ  - றபை. வ.ஜற.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.ஜற.டதறவபெ.வ.பீ.பீ.தற. வீவெஶகரவ 

தரறஶெரகவ (றவெரவ)  –  றபை. வ.வ. வறடிகன 

தரறஶெரகவ (ெறறவ)  - றபை. பீ.ரற. கஶக  

உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ  - றபை. வ.வ. வஶெண 

ெறஶவட வரறவநுவோத   உவ்றஶரகவ்வ (றவெரவ)  -  

வரறவநுவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (றவெரவ) – றபை. டதறவபெ.ஆவ.வை.  வவ, றபை. பீ..வ. னபௌவ் குர, றபை. பீ.ஆவ. 

கபைரறனக, றபை. பீ.டதறவபெ..பெ.ஶக. ரவ்ண 

வரறவநுவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (ெறறவ)  - றபை. ஶஜ.டி.ஶக.ஶக.ஜசூரற, றபை. ெல.வ. தரனசூரற 

 

உவு வேகவ, வீடு  தரரறவௐபுவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவை ஶெஷகவ)  - றபை. வ.ெற.தற. வதஶர,  றபை. வ.ஶஜ. குனதுவேக  

தறற உவு, தரண பகரஷரபவ -  றபை. .ஶக..வ.அெறவேய 

றஷநஶவபொவை ெஷவகரவ  - றபை. ெற.ஆவ. ெறவர 

றஷநஶவபொ  வீடு தரரறவௐதரபவ -  ஜணரவௐ .. யமவ 

உற றஷநஶவபொவை  ெஷவகரவ  -  றபை. வ.பணெறவேக 

உற வீடு தரரறவௐதரபவ – றபை. வ.டி.ஜற.வ. வெவணறவ்ண 

உவுவைெரஷன பகரஷரபவகவ - றபை. ஶக.வ.வை. பறவ வரவோநறஶகர, றபை. டதறவபெ.வ.ஆவ. ஜறஶணவறெறவேய, றபை. வை.பெ. 

வதஶர, றபை. டதறவபெ. .ஶஜ. றவெகறெறவேக, றபை. ஆவ.வ.ரவௐதரவ்ண, றபை. தற.ஜற.ற.தவ்ற, றபை. ஶக.பீ. அெறவேக 

ெறஶவட  பூவஶரவோட ஶவதரவஷரபவ  -  றபை. ஆவ.வ. றஜரணவ  

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. .பீ. துவேக, றபை. வ.ஜற. ஜவண, றபை. ஶக.வ.ெற. வதஶர, றபை. ஶக.டதறவபெ. 

சூரறதவௌடர, றபை. டதறவபெ.வ.வ. வதஶர, றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.ஆவ. ஜறனக, றபை. ஶஜ.. வ.வ. வதஶர,        

றபை. ஶக..டி.. றஶஜெறநற, றபை. வை.ஆவ. தவ்ெவற, றபை. ஶக... ஜவ, றபை. ஶக..ஶஜ.. றனகவ்ண, றபை. வ.பீ. வதஶர, 

றபை. ஶக.ஜற.பீ.ஶக. கவனவ் 

ெறஶவட ெஷனஷந வேகவ ஶவதரவஷரபவ -  றபை. டதறவபெ.வ.டதறவபெ.வ. ெறவர 

ெறஶவட  தறரறவுவை ெஷவகரவ -   றபை. பெ.ஆவ.ஆவ.வதவணரவது 

தறரறவுவை ெஷவகரவகவ   -  றபை. வ.ஈ. ஜறணரெ, றபை. டி.ஜற. ெறவேக, றபை. ஆவ.டி.வ. தவோஶரணறவ 

பவணறஷனவை ெஷவகரவகவ - றபை. டி.வ.ஜற. வனரவ, றபை. வை.. தவ்குர, றபை. ஆவ.ஜற.ஶக. கவணஆவைெற, றபை. டதறவபெ.டி. 

ஶஜ.டி. றவெகறெறவேக, றபை. ஶக.டி.பெ. குவ்ண, றபை. தற. வபரடு, றபை. டி.வ.ஶெரவீ, றபை. .ஆவ.ஜற. குவண 

 

ெவோடரவெக ஶெஷகவ றஷவெகபவ 
 

தறவௐதரபவ (ெவோடரவெக ஶெஷகவ)  - றபை. ஶஜ.ஆவ. கஜவீ ஆவைெறஶக  

ெஷத ஆ அபனகவ - றபை. வை.ஈ. ஜணகரவ ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ -றபைரகவ); றபைற ெற.. றெரரவெக, அணறவ 

ஶயரெவ, வெவற வ.ஆவ.டதறவபெ. அதவண (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ..ஶக.ெற. உடவதரன,        

றபை. பீ.வை.குரெறவேய, றபைற வை.வ.ெற.வ.ஶக. ஶயவ் (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. வை.ஆவ.ெற. ெறவர 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);   ஜணரவௐ ஶஜ. ெலவடீவ, ஜணரவௐ வ..வ. யலவோ (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)  

ெவோடபன அபனகவ - வெவற ஜற. வோெரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபை. ஈ.. டி. ர தவதுன (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); ஜணரவௐ வ.வ.வ. வௐபவெ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற ஜற.வ.டி. றனகவ்ண (உறவௐ 

தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற தற.ஶஜ. அஶதெறவேய, றபைற ஆவ..வ.டி. அவறவ  (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

குள அபனகவ - றபைற வ.வ. றவெகறவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ-றபைரகவ); றபை. ..வ.பீ. வதஶர (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ), றபைற ற.பீ.ஜற.வ. றரண தற (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

ஆஶனரெஷணவெ குள அபனகவ - றபைற டதறவபெ... வறணற நவெக, றபை. டதறவபெ.வ.தற.  ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவகவ - 

றவரகவ); ஜணரவௐ .வ. றனரபலவ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ரற.ஶக. ஜவண, றபைற வ...பீ. 

றமரரவெக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ), றபைற ஆவ.பீ.ஷ.ரற. பைறரண, வெவற டி.வ.டி. அகவெஶகரவ 

(தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 



(liv) 

அெரவேகவெ கவெகுகவ வபொவ வதரபொவௐபுபவெறகவ குள அபனகவ  - றபை. வ.வ. பீரறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ -

றபைரகவ); றபைற .ெற.பீ. சூரறவௐவதபை (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டதறவபெ.பீ.வ. ஜெறவேய, றபை. ஈ.டி.ஶஜ. 

றவெகறெறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டி.ஆவ.வ. வதவணரவது, றபைற பெ.வ.தவௌடி, றபைற 

ரற.வ.ஆவ.பீ.ஶக. வவணவெஶகரவ (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ. ஜற. சுணறவ ெரவ, றபைற 

.பீ.ஶக.ஶக.பீ. றனகவ்ண (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

வதரதுநவெ குள அபனகவ - றபைற  ஈ.டி.வ.வ. வதவணரவது (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றபை. ஶக.ஜற. ெவ்குர 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.டி.பெ.ஶக. பணெறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற வ.ஶக.வ.டி. 

அவறவ (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.டி. ஶதரவ அவணற (ெறஶவட தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ); றபை. 

ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றபை. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகெறநற (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)     

நூனகவ - றபை. ெற.குபொவௐபு 

தறற  நூனகவ  -  றபை. பீ.வை.வ.தறஶெறநற 

உற நூனகவகவ  -  வெவற ஶக. .டி.ஆவ. ஶெதரபௌகர, ஜணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ 

கணறவட  உற நூனகவ வ I  -  றபைற வை.வ.வ்ரவெக 

கணறவட  உற நூனகவகவ  -  றபை. சுணறவ யவஶதக, றபை. டதறவபெ.. குவ்ண, றபை. ஜற. வ்ரவெக 

தறரண ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ  -  றபை. ஜற.குரரவெக 

ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ  –  ஜணரவௐ வ. அஜறலவ, றபைற டி.வ.வ.வ. றெரரவெக, வெவற ஜற.ஆவ. அஶர வகரடக 

உற ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ - றபைற வை.பீ..வ. அஶதஶகரவ, றபைற ஆவ.வ.வை. றஶஜறனக 

தரரளுவந தற உஷவதவவௐதரபவ - றபை. டதறவபெ.வ.பெ. தவௌடர 

தரரளுவந தறறவௐ  தற உஷவதவவௐதரபவகவ - ஜணரவௐ வ. இமவோ. வ. வமழவெ, ஜணரவௐ .வ. அவௐதுவ  ஜவௐதரவ 

ெறஶவட தரரளுவந உஷவதவவௐதரபவகவ: றபை. ஶக.வ. கறநறவஶரதவ, ஜணரவௐ வ.வ. வமறவ தரவவ, றபைற 

.டி.வ. வ்ணெலபௌ, றபை. ஶஜ..வ.பீ. வதஶர, றபை. ஶக.டி.ஆவ. தவ்ெறநற, றபை. . ெதரணவவ, றபை. ெற.ஶஜ. 

கபைரவ்ண 

தரரளுவந உஷவதவவௐதரபவகவ - ஜணரவௐ .ஜற. வரயவோ தறவெரற, ஜணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றபை. ஜற.வௐ.தற. 

சுஶவவ, றபைற வ.தற.ெற.ஶஜ. றெவேக, றபை. டி.டி.ற.வ. வஶக, றபைற வை.ற.வ. யலவவணற,  றபை. ஜற.ற.வ. 

றஶஜெறவேக, றபை. டதறவபெ.வ. ரஜதக்ஷ, றபை. பீ.வ.பீ.வ. குரெறநற, றபை. பீ. ெரவகுரவ,  றபை.வ. ஶவகுரவ, 

றபைற ஆவ. ெவற வதஶர, றபை. வ. அஜறவ்குரவ, றபை. வ. ஶரவ,  றபை. ஜற. வஜவைெவறர,  ஜணரவௐ 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.ஜற.வ. ெவீ 

வரடவதரடவ / தரதுகரவௐபு வதரநறறனரபவ -  றபை. ஜற.வ. னவெயவ  

இஷவ்ப ஷனஷவௐபு கவோடுவௐதரவோடரபவ – றபை. வ.ஜற.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.ஶஜ. றவஶனரஆவைெற 

தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ –  றபைற வ.வ. றரணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ெறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றபை. பெ.வ. கலகணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) - ஜணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ 

உற கறணற றகவௗவைெறவ்றவோட குவௐதரபவ - றபைற பீ.வ..ஜற. குஶ 

உற கபைபீட எபைவேகறஷவௐதரபவ -  றபைற பீ.வ.வை. றஶெர 

ெறஶவட கறணற இவெகுவகவ – றபைற தற. வஜகவர, றபை. ஶஜ.வ. வகரனவதஶக,   றபைற ஶக.ஜற.வ. வெவவற 

கறணற இவெகுவகவ - றபை. பெ.டதறவபெ.பீ. வவௐதறரற, றபைற வ.வ. வயவோடிஶக, றபை. டதறவபெ.வை.பெ.டி. தறதுவேக,         

றபை. .ஜற.ஆவ.ஶக. அஶதவ்ண, றபை. வ.டி.டி.பீ. தறஶெறநற, றபை. ஶக.பீ.பீ.வ. ஶரவண, றபை. ஶக.டி.ஜற.வ. கறரறரவ, 

றபைற டதறவபெ.டி.. ஜபைவெெற, ஜணரவௐ வ.ஜற.ஆெறவெ அபௌ, ஜணரவௐ .ஆவ.வ. ரறகரவ அபௌ,  ஜணரவௐ .வ.வதபசுவ அலவ 

கறணறவ் வரறவநுவோதறனரபவகவ –  றபை. ஜற.வ.டி. வதஶர, றபை. வை.வ.ெவ்ஜறவ்  

வரறவநுவோத உறரபவகவ - றபை. டதறவபெ.வ. சுவேக, றபை. ற.ஆவ.வ.ஶஜ. ஶெரவ்ண 
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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)  
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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) 
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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) 
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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 
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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.  

 

 
 



(lxvii) 

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. 

Rathnayake, 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 

Jayawardana, 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.) 
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of Parliament 

The Hon. DEW  Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf  
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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. 
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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. Anura Priyadharshana Yapa (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. A.D. Susil Premajayantha, 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. 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. 
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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. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Keheliya 

Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jayarathne Herath,  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. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (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. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, 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. 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. Duminda Dissanayake, 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.  



(lxxi) 

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. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. A.R.M. Abdul 

Cader, 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 Thewarapperuma, 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 Wakkumbura, 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. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi 

Wanniarachchi, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah,  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. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. A.D. 

Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, 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. 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. 

 



(lxxii) 

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 
Premadasa, 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 
Weerakkody,  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. Sarath Kumara Gunaratne 

 

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, Research and Atomic Energy 
 

The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Faiszer Musthapha, 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, 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. 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. 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 

Gunasekera, 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. 

Hizbullah, 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 

Pathirana, 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, 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. 

Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana            

Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara 

Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The 

Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardhana, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The 

Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Kanaka Herath. 
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PARLIAMENT 
 

THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar 

 

 

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

 

 

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
 

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP -  Mrs. Salini Nilmalgoda 

 

 

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS -  Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER -  Mr. W.W.N.S.C. Fernando 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. G.M.G. Priyantha 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. H.U.P. Kumara 

TELEPHONE EXCHANGE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
 

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mr. T.H.A. Lacille de Silva 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mr. K.W. Sunil, Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Directors – Administration);  Mr. M.J Perera,  Mrs. K.A.I. 

Senarathna (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara (Deputy Principal Officer); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mr. K.K.D. Gamini (Assistant Principal Officers); Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S.  Rupasinghe, Mrs. 

G.R.U. Gamage,  Mr. R.C. Wijetilleke (Parliamentary Officers);  Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary 

Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mrs. R. Vitharana, Mr. M.U.M.Vasik  (Principal 

Officers); Mr. K.P. Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. A.U. Amarasinghe (Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer);  Mr. A.T.S. Pushpakumara (Assistant Principal Officer); Mr. P.D.N. 

Fernando (Parliamentary Officer), Mr. W.V.R. Wickramarathna, Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. R.M.R. Senaratne, Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mrs. R.R. 
Welikanna  

STENOGRAPHERS -  Mr. R.P. Rasika Rajapaksha  

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, 

TRANSLATORS -  Mr. S.M.A.K. Karunaratne, Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR  –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanne 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD  - Mrs.Yasmin Faiz,   Mr. S. Chandrasegaran,  Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C. 

Weerasinghe, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, 
Mrs. K.H. Neelamani , Mrs. K. Nanda Srimathie 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.P.S. Perera,    Mrs. K.A.S. Dilrukshika, Mrs. K.A.J.S. 
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Miss Geethani Warnasuriya, Miss P.V.T.V. Gamage, Mr. S.M.R.B. Pataliya. 

HANSARD REPORTERS – Mrs. W.A.D.P. Wijekonda,  Miss H.G. Poojika, Mr. M.S.M. Linnas, Mrs. N. Ramakrishnan, Mr. H.G. Lakshitha,       

Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, 

Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. 
Marasinghe, Miss M.P.Niroshi  Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma 

COMMITTEE REPORTERS – Miss G.H. Hiruni. Punsara,  Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe,  Mrs. M. Pushpakumara,  Mrs. J.A.T. Samanthika,           
Mrs. P.G.K.N. Mihiri , Mrs. T.U. Weerasekara, Mrs. Indunil Dhammika 

SENIOR INDEXING OFFICER - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori 

INDEXING OFFICERS -  Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr. K.G. Karunarathne 
 
 

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration);  Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); 

Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala (Deputy Principal Officers); Mr. K.R. Herath, Mrs. S.P. Gamage, Mrs. H.A.T.D. 

Hewaarachchi, Miss S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, (Assistant Principal Officers), Miss 
H.R.de Soysa, Mrs. J.A.D. Jayasinghe, (Parliamentary Officers); Mr. M.R.B. Senaratne (Assistant Parliamentary Officer) 

SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer); 

Mr. D.S.W. Samarasekera (Deputy Principal Officer) Mrs. C.M. Subasinghe Mr. K.C. Fernando (Assistant Principal Officers);  Mrs. R.P.H. 
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INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. S.B. Kulugammana (Principal Officer);  Mr. N.N. 

Wewelwela (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE - Mrs. R.N. Azeez (Accountant - Catering) 

SENIOR STORES OFFICER -  Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER -  Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR STOREKEEPER -  

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena      

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER -  Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. P.T. Gamage  

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) -  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. W.R.H. de Mel, Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) –  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya,  Mr. C.S. Balasooriya 



(lxxix) 

CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera, Mr. L.J. Kulatunga  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. A.A. Hassan 

SOUS CHEF - Mr. N. Munasinghe 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. S.D.G. S. Senevirathna 

RESTAURANT MANAGERS - Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe, Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe,  Mr. R.M. 

Yaparatne, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe  

SENIOR GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.S. Wijayananda 

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D. Perera, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. 

Rathnasiri 

F & B SUPERVISORS -  Mr. A.P.Ranatunga, Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera,  Mr. K.W.Suriyabandara, Mr. W.S.S.Perera., Mr. W.W.R. 

Jayathilaka, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. 
Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath 

SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR  - Mr. W.N.W.L. Silva 

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. U.R.R.Fernando 

CHEF-DE-PARTIE  -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. D.G. Ranasinghe, Mr. R.D.S. Patroneous 

LEADING COOKS  -  Mr. D.M.G. Dharmalal, Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. 

Gunarathna,  Mr. B. Malluwawadu, Mr. D.S. Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana 

 

 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
 

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) -  Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr.  H.E. Janakantha Silva  (Assistant Director - Administration);  Mrs. C.I. Dissanayake,  Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 

Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  

Mr. H.R.C. Silva (Assistant Principal Officer);  Mr. J. Naseerdeen, Mr. S.A.M. Shaheed (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer);  Mr. M.M.M. 

Mabrook (Deputy Principal Officer);  Mrs. G.N.D. Thilakarathna (Assistant Principal Officer), Mrs. B.J. Abeysinghe, Mrs. R.A.N.D. Alwis  
(Parliamentary Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mrs. 
V.P.G.S.Vidanapathirana (Parliamentary Officer)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka, Mr. W.M.P. de Silva (Assistant Directors - Administration); Mr. 
A.M. Nilamudeen (Deputy Principal Officer); Mr. T.K. Jayawardane; Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. 

Warusawithane, Miss D.M.D. Alahakoon (Parliamentary Officers)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mr. M.N. Peiris (Assistant Director - Administration); Mrs. 
A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. W.P.L. Jayasinghe Mr. E.D.J. Wickremasinghe (Deputy Principal Officers);  Mr. D.R.S. 

Fernando, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Miss A.P.K.K.P. 

Thilakaratne (Parliamentary Officers) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 

Officer); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mrs. M.K.S.D. Alwis,  (Assistant Principal officer); Mr. D.D. Paul Anthony 
(Senior Parliamentary Officer); Mr. R.A.R.L.Ranawake,  Mr. M.R.D.T. Thilakasiri, (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. C. Kuruppu 

DEPUTY LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

ASSISTANT LIBRARIAN -  Miss K.A.D.R. Sepalika,  Mr. S.L. Siyath Ahemed 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 



JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS -  Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna, Mr. G. Ratnayake 

CHIEF RESEARCH OFFICER: Mr. G. Kumanayake 

RESEARCH OFFICER -  Mr. M. Ajiwadeen, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama 

ASSISTANT RESEARCH OFFICER - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF  PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. J.A.S.P. Perera,         
Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS -  Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,  Mrs. N.B.C.J. Nissanga,       
Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,    Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,      Mr. P. 

Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar , Mr. S. Devaraj, Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M. H. M.           

Ramis,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake 

 

 

 

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
 

 

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. M.E.G.N. Samaraweera 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER -  Mr. G.N. Lakmahal 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR -  Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

SYSTEMS DESIGNER - Mrs. K.N.D. Amarasinghe 

SYSTEMS ADMINISTRATOR   -  Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, C.J. Willoraarachchi 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Vithanage 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) -  Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER -  Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi 

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya,  Mrs. N.N. Hettige, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, Mr. A.G.R.K. Abeyrathne, Mr. N.D.D.P. 

Premasiri   Mr. K.P.P.S. Romawardene,   Mr. K.D.G.M. Chrishantha,   Mrs.  W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali,  

Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER  TECHNICIANS -  Mr. G.M.T.Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

TECHNICAL ASSISTANTS   - Mr. W.S.Suranga, Mr. V.R.S.J.Somarathna     



ඳහර්ලිමේන්තු 
ளபளளுநன்ம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                  
                                                              

2013 භළයි 21 න අඟවරුහදහ 
2013 மந 21, செவ்யளய்க்கழமமந  

Tuesday, 21st May, 2013 
————————— 

 
අ. බහ. 1.00ට ඳහර්ලිමේන්තු රැසවිඹ.  

ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විඹ. 
ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

ெளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்தைநழகு ெநல் பளஜக்ஷ] தமமந 

யகழத்தளர்கள். 

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

 
නිමේදන 

அழயழப்தைக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහ රැසවීභ 
ளபளளுநன் அலுயல்கள் ற்ழன குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහමේ රැසවීභක් 2013 

භළයි භ 21 න අඟවරුහදහ, එනේ අද දින ඳස රු 2.30ට භහමේ 

නිර හභයමේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් එඹට ඳළමිණ වබහගි 

න මර රු භි භන්ත්රී න් යලඹලු මදනහට මභයින් දළනුේ දීභට 

ළභළත්මතමි. 

ලිපි මල්නහදිඹ පිළිළන්වීභ 
ெநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතවතුභහ ව ණ්ඩඩු ඳහර්ලසමේ ්රපධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளமநப்தை அமநச்ெரும் அபெளங்கத் தபப்ழன் 

தொதற்மகளளெளதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතවතුභහ මනුමන් භභ 2011 ර්ඹ වහ 

මරෝමවෝර් ණර්ඹහ ණඹ අයමුදමල් හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යමි.  

මභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රවභේඳහදන ටයුතු පිළිඵ 

උඳම්ධල හය බහට මඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ 

යමි. 

 
්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2011 ර්ඹ වහ ජනහධිඳතියඹහමේ අයමුදර පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහමේ හර්තහ.- [අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතව රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ මනුට රු දිමන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 
ெளதேடத்தழல் இருக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ඳහර්ලිමේන්තු විහද 
නිර හර්තහ 

ශ්රීව රංහ ්රපජහතහන්්රිO භහජහදී ජනයජ  ඹ  
වත්න ඳහර්ලි  මේන්  තු                - ඳශමුන බහ හයඹ 

ளபளளுநன் யழயளதங்கள் 
அதழகளப அழக்மக 

இங்மகச் ெளனக மெளெலிெக் குடினபெழன்  

மளயது ளபளளுநன்ம் - தொதளயது கூட்டத் சதளடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 

2012 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු අභහතවහංලමේ හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු අභහතව රු  ුමමේධහ ී. ජඹමේන 

භවත්මිඹ මනුට රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 
ெளதேடத்தழல் இருக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  මඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ 

ංර්ධන අභහතවතුභහ මනුමන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රීව 

රංහ මුද්රාණ ණඹතනමේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

මභභ හර්තහ මඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන 

ටයුතු පිළිඵ උඳම්ධල හය බහට මඹොමු ශ යුතු ඹළයි 

භභ මඹෝජනහ යමි. 
 
්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
මඳත්ේ 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු කුභහය මල්භ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු විභල් වීයංල භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු භහිදහනන්ද අලුත්භමේ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ණර්.එේ. යංජිත් භ්ධදුභ ඵ්ඩඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு அஜழத் குநளப) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඇල්පිටිඹ, ඵටුන්මවේන, යතනයලරි 

භහමතහි ඳදිංචි එන්.එස. ඳත්තිනිමේ භවතහමන් රළබුණු 

මඳත්භක් පිළින්මි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු නහභල් යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද මඳත්භ භවජන මඳත්ේ පිළිඵ හය 

බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිමඹෝ යන  රදී. 
ெநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதமயப் சளதுநதக் குளவுக்குச் ெளட்டக் 

கட்டமனழடப்ட்டது. 

Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

්රපලසනරට හචි පිළිතුරු 
யழளக்களுக்கு யளய்தோ யழமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

රංහපුත්රE ංර්ධන ඵළංකු : රහබඹ/අරහබඹ  

ங்களதைத்ப அழயழருத்தழ யங்கழ: இள ட்டம் 

 LANKAPUTHRA DEVELOPMENT BANK : PROFIT/ LOSS  

2195/’11 

1. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් වහ ක්රවභ ේඳහදන අභහතවතුභහමන් ඇූ  ්රපලසනඹ - (3):  

(අ) ඳුම ගිඹ ර් ඳව හරඹ තුශ එක් එක් ර්මේදී, රංහ 
පුත්රE ංර්ධන ඵළංකුට අදහශ, 

 (i) මඹොදන රද භසත ්රපහේධනඹ ව ංචිත 
්රපභහණඹ මොඳභණද; 

 (ii) මොටස භත රද ණදහඹේ ව ත්ේ භත රද 
ණදහඹේ ්රපභහණඹන් මොඳභණද;  

 (iii) හර්ඹ භ්ඩඩරමඹහි භසත මේ ංවහ ව 
එක් මේමඹකු මනුමන් ළඹ න මුළු මුදල් 
්රපභහණඹ මොඳභණද; 

 (iv) ඉවත මතොයතුරු මඳෞ්ධලි අංලමේ ඵළංකු 
ණඹතනඹක් වහ න්න්දනහත්භ මොඳභණද; 

 (v) පුනයහර්තන  මනොන විඹදේ මොඳභණද; 

 (vi) ඵදු ව තීරු ඵදු මර යජඹට මන රද මුදල් 
්රපභහණඹ මොඳභණද; 

 (vii) රහබඹ මවෝ අරහබඹ මොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද?         

(ණ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

ழதழ, தழட்டநழடல் அமநச்ெமபக் மகட்ட யழள: 

(அ) கடந்த ந்து யருடங்கழல், எவ்சயளரு 

யருடத்தழற்குநள ங்கள தைத்ப அழயழருத்தழ 

யங்கழனழன், 

 (i) னன்டுத்தப்ட்ட சநளத்த தோதம் நற்ரம் 

எதுக்கங்கமத்ம்; 

 (ii) உளழமந தொதல் நவதள யருயளய் நற்ரம் 

செளத்துக்கள் நவதள யருயளமனத்ம்; 

 (iii) ணழனளட்சடளகுதழனழளழன் சநளத்த 

ண்ணழக்மக நற்ரம் ஏர் ஊமழனருக்கள 

செமயத்ம்; 

 (iv) மநற்குழப்ழட்ட தகயல்கம எரு தழனளர் 

தும யங்கழ ழரயத்மதளடு எப்தை மளக்கழத்ம்; 

 (v) நவண்சடமள செயழங்கமத்ம்; 

 (vi) அபெளங்கத்தழற்கு யழதழப்வுகளகவும் தவர்மய 

களகவும் செலுத்தப்ட்ட சநளத்தத் சதளமக 

மனத்ம்; 

 (vii) இளம் அல்து ட்டம் வ்யவு ன்மதத்ம் 

 அயர் இச்ெமக்குத் சதளழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்மல், ன்? 
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asked the Minister of Finance and Planning; 

(a) Will he inform this House in relation to Lanka 

Puthra Development Bank for the last five years 

on a per year basis;  

 (i)  the total capital and reserves employed; 

 (ii) the return on equity and the return on assets; 

 (iii) the total  number of staff and the cost per 

employee; 

 (iv) the above information as a comparison with 

a private sector banking institution; 

 (v) the non-recurrent cost; 

 (vi) the amount paid to the Government as 

levies and  duties; and 

 (vii) the profit or the loss? 

(b) If not, why? 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතවන්තය මරව 
වමඹෝගිතහ අභහතව ව මුදල් වහ ක්රවභේඳහදන නිමඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு (களழதழ)  ெபத் அதொதகந -  ெர்யமதெ ழதழன 

கூட்டிமணப்தை அமநச்ெரும் ழதழ, தழட்டநழடல் ழபதழ 

அமநச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රවභ ේඳහදන අභහතවතුභහ 

මනුමන් භහ එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු මදනහ. 

 
(අ) (i)  

 

 
 

(ii)  

 

ර්ඹ ්රපහේධන ්රපභහණඹ ංචිත ්රපභහණඹ 

2007 රු.මි.  1500 රු.මි.  46 

2008 රු.මි.   3616 රු.මි.  178 

2009 රු.මි.  3671 රු.මි.  185 

2010 රු.මි.  3671 (අලුතින් 
එක් ය නළත.) 

රු.මි.  206 

2011 රු.මි.  3671 (අලුතින් 
එක් ය නළත.) 

රු.මි.  253 

ර්ඹ   මොටස භත 
ණදහඹභ (ඵදු 
මවීමභන් ඳුම) 

 ත්ේ භත 
ණදහඹභ (ඵදු 
මවීභට මඳය) 

2007 1.48% 1.39% 

2008 2.01% 3.45% 

2009 1.63% 3.25% 

2010 0.53% 2.47% 

2011 1.97% 1.90% 

(iii) 
 

 

 
 

(iv) පු්ධලි අංලමේ ඵළංකු ්රපභහණඹ, ඹ, 
ක්රිiඹහහරිත්මේ විවිධත්ඹ, ්රපහේධන ්වඹ ව මේ 
ංවහමේ ංයුතිඹ ළනි හධ භත එභ ණඹතන භඟ 
මභභ මතොයතුරු ංන්දනඹ කිරීභ ්රපහමඹෝගි 
මනොන්මන් ඹ.  

 ඉවත මතොයතුරු මඳෞ්ධලි අංලමේ ඵළංකු ණඹතනඹක් 
වහ ංන්දනඹ යන එ ටික් අභහරු හර්ඹඹක්. ඒ 
වහ ඹේකියල හරඹක් න්න මනහ. ඒ හින්දහ භභ 
හිතනහ මේ මරහමේ ඒ විධිමේ ංන්දනඹක් යන්න 
අඳට අභහරුයි කිඹරහ.  

(v)      පුනයහර්තන මනොන විඹදේ. 

 
රුපිඹල් මිලිඹන  

 

 
 

(vi)  ඵදු ව තීරු ඵදු මර යජඹට මන රද මුදල් ්රපභහණ. 
 

රුපිඹල් මිලිඹන 

 
 

(vii)  
රුපිඹල් මිලිඹන 

 
 

(ණ)  ඳළන මනොනඟී. 

 
රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහමේ දළන ළනීභ පිණි භහ කිඹන්න 

ළභළතියි, මේ වති යරහ තිමඵන්මන් Ernst & Young : 

Notes to Financial Statements එ ඵ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, විසතයහත්භ පිළිතුයක් රඵහ දීභ පිළිඵ 

භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත මනහ. භමේ ඳශමුමනි අතුරු 

්රපලසනඹ මභඹයි. 

ර්ඹ  භසත මේ 
ංවහ 

 එක් මේමඹකු 
වහ ව පිරිළඹ 

2007 99 රු.  418,140 

2008 166 රු. 449,591 

2009 166 රු. 494,576 

2010 168 රු. 483,564 

2011 168 රු. 523,390 

2007 2008 2009 2010 2011 

රු. මි. 69 රු. මි. 54 රු. මි. 17 රු. මි. 02 රු. මි. 41 

2007 2008 2009 2010 2011 

රු. මි. 50 රු. මි. 211 රු. මි. 232 රු. මි. 197 රු. මි. 76 

2007 2008 2009 2010 2011 

රු. මි. 23 රු. මි. 76 රු. මි. 62 රු. මි. 20 රු. මි. 77 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඔඵතුභහ කිේහ return on assets පිළිඵ. ඒ ඹටමත් 2011 දී 

253ක් තිබුණහට earnings per assets යලඹඹට 1.99 දක්හ අඩු 

මරහ තිමඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, මේ ංචිත ළඩි මරහ return 

on assets අඩු මන්න -ඒ ඳයසඳයඹ ඇති මන්න- ඵළවළ. මේ 

මදකින් එ ළරැ්ධදක් තිමඵනහ.  
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභනි, එතළන වුම්ඩ මේයි. 

භභ ඒ විසතයඹ කිඹන්නේ. "Share in consolidation for the net 

assets amalgamated with former SME Bank". ඒ නිහ තභයි ඒ 

මන ඇති වුම්ඩ. ඊශඟට, "Share in consolidation for the net 

assets acquired from PSIDC Company Limited". ඔඵතුභහ 

දන්නහ, ඇත්ත ලමඹන්භ මුදල් ඇභති-  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

It has to carry the legacy of the institution that fell by. 

So, as a result, the true aspects of the auditors who certify 

is carried forward with the liability.   
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

That is right. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

That is why it is like a cosmetic dressing when you 

say that the reserves are „X‟ amount and the  return on net 

assets is another one.  
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, I have to go by what the auditors have 

certified.  If you want, I can make available a copy of 

that.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

But, this answer is not given by the auditors; it is done 

by the Ministry of Finance and Planning.  
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

No, the answer is based on the Auditor's Report. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

My next question, Hon. Minister, is with regard to 

high provision of bad debts. The auditors have qualified 

this by saying that 88 per cent of it is non-recoverable.  

This is a bank that was started for development purposes. 

But, now it has ended up, for instance, by giving loans 

worth Rs. 50 million for a shoe-making factory which is 

not a development-oriented  institution. - [Interruption.] 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, I agree with you.  This bank was set up 

by me as the Minister of Finance and Planning.  As you 

said, we consolidated that and our objective at that time 

was to build a bank for small and medium scale 

enterprises. ඒ අඹට විමලේ ඵළංකුක් වළටිඹට තභයි අපි මේ 
ඵළංකු ණයේබ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු වුම්ඩ. රංහමේ 
හුඟක් ඵළංකු අපි ණයේබ යන්මන් ඒ ඳයභහර්ථමඹන් තභයි. 
ඔඵතුභහ මවොට දන්නහ, භවජන ඵළංකු ඳහ ඳටන් ත්මත් 
ඒ හමේ ඳයභහර්ථ ඇතියි කිඹරහ. නමුත් ඹේ ඹේ මවේතන් 
නිහ, -භවය විට ඒ බහඳති තනතුය දළර අඹ නිහ මන්නත් 

පුළුන්- අනිහර්ඹමඹන් ඒ මුදල් දීරහ තිමඵන්මන් අපි 
ඳයභහර්ථ ය ත්ත භධවභ වහ ුමළු ඳරිභහණ වහඳහයරට 
මනොමයි. විලහර ්රපභහණමේ ඵළංකු ණඹ රඵහ දීරහ තිමඵනහ. 
ඒ එ හයණඹක්.  

මදමනි හයණඹ ේඵන්ධත් භභ ඔඵතුභහ භඟ එඟ 
මනහ. මඵොමවෝ විට අලව ඳරීක්ණ මනොය ඒ ඵළංකු ණඹ 
දීරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ මනත් ඵළංකු භඟ ංන්දනඹ යරහ 
ඵළලුහභ රංහපුත්රE ංර්ධන ඵළංකුමේ මඵොල් ණඹ - non-
performing loans - විලහර ්රපභහණඹක් තිමඵනහඹ කිඹහ 
මඳමනනහ. ණ්ඩඩු ඳක්ඹ, විරු්ධධ ඳක්ඹ කිඹරහ මනක් 
මනොවී අපි  මේ තත්ත්ඹ ළන නහටු මන්න ඕනෆ. මේහ 

ජහති ණඹතන මභොද, ඹේ කියල අසථහ ඒ හමේ ළයදි යලදු 
මරහ තිමඵනහ. අපි ඒහ වදහ න්නට ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. 
අපි ඒ ණඹ ණඳුම අඹ ය න්නත් ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. ඒ ඵ 
ඵළංකු හර්තහරත් ටවන් මරහ තිමඵන ඵ ඔඵතුභහ මවොට 
දන්නහ. භවය අසථහර due diligence එ, නිඹභ 
ඳරීක්ණඹ මනොය ඒ ණඹ රඵහ දීරහ තිමඵනහ. එමවභ වුණහභ 
ඒ ණඹ ණඳුම අඹය න්න අභහරුයි. භභ ඔඵතුභහ භඟ එඟ 
මනහ.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි,   ඊමේ ඔඵතුභහමේ ථහට ඳසමේ,  

රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ ඇභතිතුභහමේ අවුරුදු 30 

ම්ධලඳහරන දිවිමේ මදෝංහයඹට ඳසමේ,   භමේ තුන්මනි අතුරු 

්රපලසනඹ භභ මනත් විධිඹට අවනහ. රු ඩිේ ගුණමේය 

ඇභතිතුභහ කිඹනහලු යජමේ ඵළංකු මද ඵංමොමරොත් කිඹරහ. 

ළබිනට් ඇභතියමඹක් කිඹනහ භවජන ඵළංකුයි, රංහ 

ඵළංකුයි ඵංමොමරොත් මරහ කිඹරහ. ඒ හමේභ දළන් රංහපුත්රE 

ංර්ධන ඵළංකුත් ඵංමොමරොත් මේ මන ඹනහ. එමවභ නේ 

ඒහට ඵංමොමරොත් මන්න ඉඩ මදන්මන් ඇයි? රු නිභල් 

යලරිඳහර ද යලල්හ ඇභතිතුභහමේ අවුරුදු 30 ම්ධලඳහරන දිවිඹ 

තුළින් ්රපලසන අවරහ තිමඵන ණහයමඹන් ඉමන ත්ත විධිඹට 

තභයි භභ මභඹ අවන්මන්. එමවභ නළත්නේ රු නිභල් යලරිඳහර ද 

යලල්හ ඇභතිතුභහට ඵහය මදන්න. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ්රපලසනඹට උත්තයඹ මභඹයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ණඹතන ඵංමොමරොත් කිඹරහ රු 

ඩිේ ගුණමේය භළතිතුභහ භට නේ මොමවත්භ කිඹරහ නළවළ. රු 

භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට කිේහද භභ දන්මන් නළවළ. 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මඳොදු වහඳහය පිළිඵ හය බහමේ බහඳති ලමඹන් එතුභහ 

කිඹරහ තිමඵනහ, යජමේ ඵළංකු මදත්, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

ව නිජ මතල් ංසථහත්- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රුණහයරහ ඔඵතුභහ එතුභහමන් ඒ අවන්න. එතුභහ 

එමවභ කිේහ නේ, එතුභහ ඒ නහථ යහවි. භභ කිඹරහත් නළවළ. 

භට ඒ ළන හසතය කිඹන්නත් ඵළවළ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පිළිතුය ්රපභහණත්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නළවළයි කිඹනහද? 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களழதழ  ெபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ේපර්ණමඹන් නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිභල් යලරිඳහර ඇභතිතුභහ අවන විධිඹට භභ ඇහුමේ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං 2-2220/'12-(5), රු ජිත් ම්රපේභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් ම්රපේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ெஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ්රපලසනඹ අවනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භභ මේ ්රපලසනඹ අවන්මන් ඳසමනි තහට. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඉදිකිරීේ, ඉංජිමන්රු මේහ, නිහ වහ මඳොදු ඳවුමේ 

ඇභතිතුභහ ඳළමිණ නළවළ. ණ්ඩඩු ඳහර්ලසමේ ්රපධහන 

ංවිධහඹතුභහ පිළිතුය මදන්න ූ දහනේද? 

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීේ, ඉංජිමන්රු මේහ, නිහ වහ 

මඳොදු ඳවුමේ අභහතවතුභහ මනුමන් භභ එභ ්රපලසනඹට පිළිතුය 

දීභ වහ තිඹ හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ.  
 
්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

2011 අමඳො (උස මඳශ) විබහමේ ්රපතිපර අවුර : 
ත් පිඹය 

2011 கசளத(உனர்தப)ளவட்மெப் சரமரகழள 

ெழக்கல்: டயடிக்மக 
CONFUSION IN RESULTS OF GCE (A/L) EXAMINATION 2011: 

ACTION TAKEN 
 

2273/'12 

3. රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අධවහඳන අභහතවතුභහමන් ඇූ  ්රපලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) 2011 ර්ඹ වහ අධවඹන මඳොදු වති ඳත   
(උස මඳශ) විබහඹ ඳත්න රද දිනඹ මර්ද; 

 (ii) එකී විබහමේ ඳ  තිපර නිකුත් යන රද දිනඹ 
මර්ද; 

 (iii) නිකුත් යන රද ඳ  තිපර අරංගු ය  නළත 
්රපතිපර නිකුත් කිරීභක් යලදු මශේද; 

 (iv) එමේ නේ, එඹට මවේතු මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ණ) (i) 2011 උස මඳශ විබහමේ ්රපතිපර නිකුත් 
කිරීමේදී ඇතිව අවුල් වත තත්ත්ඹ පිළිඵ  
කි යුත්මතෝ වුරුන්ද; 

 (ii) ඔවුන් ේඵන්ධමඹන් ළනීභට නිඹමිත මවෝ මන 
ඇති   ඹහභහර් මර්ද; 

 (iii) ඳ  තිපර ංමලෝධනඹ මවේතුමන් ඵරහමඳොමයොත්තු 
ඩ වී අඳවුමතහට ඳත්ව ඳහර්ලසඹන්  
ේඵන්ධමඹන් න්නහ පිඹය මර්ද; 

 (iv) ඉදිරිමේදී විබහ ්රපතිපර ේඵන්ධමඹන් අවුල් 
වත තත්ත්ඹන් ඇති මනොවීභ වහ න්නහ 
  ඹහභහර් මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

கல்யழ அமநச்ெமபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டில் கல்யழப் சளதுத் தபளதப 

(உனர்தபப்) ளவட்மெ மடசற் தழகதழ 

னளசதன்மதத்ம்; 

 (ii) இப்ளவட்மெனழன் சரமரகள் சயழனழடப் 

ட்ட தழகதழ னளசதன்மதத்ம்; 

 (iii) சயழனழடப்ட்ட சரமரகம செல்லுடி 

னற்தளக்கழயழட்டு நவண்டும் சரமரகள் 

சயழனழடப்ட்டதள ன்மதத்ம்; 

 (iv) ஆசநழல், அதற்கள களபணங்கள் னளமய 

சனன்மதத்ம் 

 அயர்  குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) 2011 உனர் தபப் ளவட்மெனழன் சரமரகள் 

சயழனழடப்டுமகனழல் ற்ட்ட ெழக்கள 

ழமமநக்குப் சளரப்தைக் கூமயண்டினயர்கள் 

னளயர் ன்மதத்ம்; 

 (ii) இயர்கள் சதளடர்ளக மநற்சகளள்யழருக்கும் 

அல்து மநற்சகளள்ப்ட்ட டயடிக்மககள் 

னளமய ன்மதத்ம்; 

 (iii) சரமரகள் தழருத்தப்ட்டதளல் தழர்ளர்ப் 

தைகள் ழமமயளது அசெகளழனத்துக்கு 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

உள்ள தபப்ழர்கள் சதளடர்ழல் 

மநற்சகளள்ப்டும் டயடிக்மககள் னளமய 

ன்மதத்ம்; 

 (iv) தழர்களத்தழல் ளவட்மெப் சரமரகள் 

சதளடர்ள ெழக்கல்கமத் தயழர்ப்தற்கு 

மநற்சகளள்ப்டும் டயடிக்மக 

னளசதன்மதத்ம் 

 அயர்  இச்ெமக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the General Certificate of 

Education (Advanced Level) Examination was 

held in 2011; 

 (ii) the date on which the results of the aforesaid 

examination were issued; 

 (iii) whether the results of the aforesaid examination 

were issued again after invalidating the results 

that had been issued; and 

 (iv) if so, the reasons for doing so? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the persons who are responsible for the 

confusion created in issuing the results of the 

Advanced Level Examination held in 2011; 

 (ii) the courses of action to be taken or have been 

taken against them; 

 (iii) the steps that will be taken regarding the parties 

who became inconvenienced as a result of being 

disappointed by the revision of the exam results; 

and 

 (iv) the courses of action that will be taken to prevent 

the creation of confusing situations regarding 

examination results in the future? 

(c) If not, why? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධවහඳන අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த - கல்யழ  அமநச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රපලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i)  2011.08.08 න දින යලට 2011.09.03 න දින දක්හ. 

 (ii) 2011.12. 24  

 (iii) ්රපතිපර අරංගු ය මනොභළත.  

 (iv) අදහශ මනොමේ.    

(ණ) (i) අදහශ මනොමේ.  

 (ii) අදහශ මනොමේ.  

 (iii) අදහශ මනොමේ.  

                      ්රපතිපර ංමලෝධනඹක් කියලමේත් යලදු වී නළවළ.  ඒ 
නිහ ඵරහමඳොමයොත්තු ඩ වීභක් යලදු න්නට 
විධිඹකුත් නළවළ.  

 (iv) අදහශ මනොමේ.  

  (විබහ ්රපතිපර කියලදු විට අරංගු මනොශ 
අතය, අරංගු  යන ර්ධම්ධ z අඹ, දියින තයහ 
වහ දිස්රිOක් තයහ ඳභණි.) 

  Z-Score ේඵන්ධමඹන් අවුල් වත 
තත්ත්ඹක් ඇති ව ඵ ළඵෆ. ඒ වහ අදහශ 
යලඹලු පිඹය අනුභනඹ ය තිමඵනහ. ඊට ඳුම 
2012 ර්මේ අධවඹන මඳොදු වති ඳත්රE උස 
මඳශ  ්රපතිපර ව තත් විබහර ්රපතිපර නිකුත් 
ය තිමඵනහ. එභ ්රපතිපරර කියලදු අවුල් වත 
තත්ත්ඹක් ඇති වී නළවළ.   

(ඇ) අදහශ මනොමේ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භමේ ඳශමුන අතුරු ්රපලසනඹ 

මභඹයි. 2011 උස මඳශ විබහමේ ්රපතිපර නිකුත් කිරීමේදී ඇති 

ව අවුල් වත තත්ත්ඹ පිළිඵ කියුත්මතෝ වුරුන්ද 

කිඹරහ ඇහුහභ,  රු ඇභතිතුභහ එඹට පිළිතුරු ලමඹන් "අදහශ 

මනොමේ" කිඹරහ කිේහ.   එඹට  කියුතු වුරුත්භ නළ්ධද 

ඇභතිතුභනි?  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඉන්නහ. එට මේේසධහධියණමේ යලටි අවිනිුමරුතුමිඹත් 

එඹට  කි යුතුයි.  විලසවිදවහරර යලටින ණිතඹ පිළිඵ 

භවහචහර්ඹරුන්, ණචහර්ඹරුන් ඳස මදමනකු වියලන් ශිවඹන්ට 

ඩහත් හධහයණ න ක්රවභඹක් නිර්ම්ධල ය තිබිඹදී, කියලභ 

භවහචහර්ඹයඹකුට මේේසධහධියණමේ දී හක්ෂි දීභට අසථහක් 

රඵහ මනොදී ඒ ේඵන්ධමඹන් ටයුතු ය තිමඵනහ.  

තටිල් නළභළති එක් භවහචහර්ඹයමඹකුමේ කීභ ඳභණක් 

පිළිමන, උහවිඹ වියලන් අවුල් වත තීන්දුක් දුන්නහභ ඒ 

පිළිඵ ේපර්ණ කීභ  එට යලටි මේේසධධියණඹ වියලන් 

දළරිඹ යුතුයි.  වුරු මේේසධහධියණමේ හඩි මරහ යලටිඹත්, අඳ 

යජඹක් මර මේේසධහධියණමේ නිඹභඹට රු ය තිමඵනහ.  

උත් නීතිඥඹකු මර  මභළනි ම්ධල් පිළිඵ උහවිඹක් ක්රිiඹහ 

ශ යුතු  ණහයඹ ළන මවො ංහදඹක් ඇති ය න්න   අමේ 

්රපබු්ධධ නීතිඥ දඹහයලරි ජඹමේයඹන් අනහතමේදී  ඉදිරිඳත්  

මේඹ කිඹහ භහ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ ඔඵතුභහත් භඟ නීතිඹ පිළිඵ තර් යන්නට ඹන්මන් 

නළවළ. එළනි තත්ත්ඹට උහවිඹට ඹන්නට  යල්ධධ වුම්ඩ  

ඔඵතුභහමේ මඳෞ්ධලි ්රපලසනඹක් නිහ මනොමයි.  ්රපතිපර 

ේඵන්ධ ත්  ළයදි ක්රිiඹහ භහර්ඹ මවේතුමන්  රක් ණන් 

දරුන්ට විලහර අර්බුදඹක් ණහ. එභ නිහ ඒ අඹට 

මේේසධධියණඹට ඹන්න යල්ධධ වුණහ.  මේේසධහධියණමඹන් ඒ 

තීන්දු දුන්නහඹ කිඹහ දළන් මේහ අල්රහ මන ෆ වරහ  වරි 

ඹන්මන් නළවළ. 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ්රපහලඹ ේපර්ණමඹන්භ ළයදියි.  මභොද?  ම්ධලඳහරන 

ලමඹන් ඵංමො මරොත් එක්තයහ ෘත්තීඹ මිතිඹ භනුවමඹක් 

-  [ඵහධහ කිරීභක්]   ගුරුඵමචොේ කිඹහ භනුවමඹක් - භට වරිඹට 

නභ  භත නළවළ -  කිේහ විදවහ අංලඹට මඳනී යලටි ශභයින්ට 

රහ ්රපතිපර ඇවිල්රහ; රහ අංලඹට මඳනී යලටි ශභයින්ට  හණිජ 
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්රපතිපර ඇවිල්රහ; වහමුදුරුන්ට නළටුේ ්රපතිපර ඇවිල්රහ කිඹහ.  

මභමවභ කිඹරහ දිටභ දඟරරහ, දඟරරහ උහවිඹට  මඳත්භක් 

අය මන ගිඹහ ගුරුඵමචොේ. ඉතින් ගුරුඵමචොේමේ මඳත්භ 

මේේසධහධියණඹ පිළිත්තහභ භභ මභොද යන්මන්? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගුරුඵමචොේට ඔඹ තයේ බඹ ද? ගුරුඵමචොේද, මරනින්ද, 

ස ටහලින්ද? වුද මේ?  භහ  ඔඵතුභහමන් ත ්රපලසනඹක් අවන්න 

ළභතියි. ඔඵතුභහ මේ  හයණඹටත් ේඵන්ධ  නිහයි භහ ඒ 

්රපලසනඹ අවන සමන්.  

රු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ කිේහ දිගින් දිටභ ඳහල්ලින් 

මුදල් එතු කිරීභ ේඵන්ධ විලහර ්රපලසන ණනහක් තිමඵනහ 

කිඹරහ. අඳයහධ ඳරීක්ණ මදඳහර්තමේන්තුමේ හන්තහ වහය 

මඳොලිස අධිහරි ණර්.ඒ. දර්ශිහ කුභහරි මභමනවිඹ වියලන් මොශම 

නහරන්දහ විදවහරමේ විදුවල්ඳතියඹහටත් එමයහි අල්රස මවෝ 

දණ මචෝදනහ විභර්ලන මොමින් බහට ලිපිඹක් ඹහ 

තිමඵනහ. ඒ හමේභ ඒ ලිපිඹ  අධවක් ජනයහල්තුමිඹ මත 

ඉදිරිඳත් යන්න  බහය අයමන තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ 

ඔඵතුභහමන් අවන්මන් ඒට දළන් මභොක්ද  යන්මන් 

කිඹරහයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පිළිතුමයන් ඳළන නඟින අතුරු ්රපලසනඹක් මනොන ඵ වන් 

යනහ.  
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4.  රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අධවහඳන අභහතවතුභහමන් ඇූ  ්රපලසනඹ - (2) : 

(අ) අධවහඳන ඵරධහරින් කීභකින් මතොය ක්රිiඹහ කිරීභ 
මවේතුමන් භහතය අධවහඳන රහඳමේ 2012 මදළනි 
ඳහල් හය ඳරීක්ණඹ වහ 2009 ර්මේදී රඵහ දුන් 
විබහ ්රපලසන ඳත්රEඹක්  නළතත් රඵහ දී ඇති ඵ එතුභහ 
දන්මනහිද? 

(ණ) (i) අධවහඳන ක්මේත්රEඹ තුශ මභළනි ළටලු වත 
තත්ත්ඹන් ඇති වීභට මවේතු  මර්ද;  

 (ii) එළනි තත්ත්ඹන්ට  කි යුතු නිරධහරින් 
ේඵන්ධමඹන් අලව පිඹය න්මන්ද;   

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

கல்யழ  அமநச்ெமபக் மகட்ட யழள: 

(அ) கல்யழ அதழகளளழகள் சளரப்ழன்ழச் செனளற்ழனமந 

னழன் களபணநளக நளத்தம கல்யழ யனத்தழல், 2012ஆம் 

ஆண்டு இபண்டளம் தயமணப் ளவட்மெக்களக 2009ஆம் 

ஆண்டு யமங்கழன ளவட்மெ யழளத்தளசளன்ர 

நவண்டும் யமங்கப்ட்டுள்சதன்மத அயர் 

அழயளபள? 

(ஆ) (i) கல்யழத்துமனழல் இவ்யளள ெழக்கள 

ழமமநகள் மதளன்ரயதற்கள களபணங்கள் 

னளமய ன்மதத்ம்; 

 (ii) இவ்யளள ழமமநகளுக்கு சளரப்தைக்கூ 

மயண்டின உத்தழமனளகத்தர்கள் சதளடர்ழல் 

மதமயனள டயடிக்மககம டுப்ளபள 

ன்மதத்ம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 

 asked  the Minister of Education :  

(a) Is he aware that due to the irresponsible action of the 

educational authorities, a test paper which had been 

given in the year 2009 has been given again for the year 

2012 second school term test of the Matara Education 

Zone ? 

(b) Will he state - 

 (i) the reasons for the emergence of such 

problematic situations in the field of education; 

and 

 (ii) whether action will be taken with regard to the 

officials who are responsible for such situations? 

(c) If not, why ? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රපලසනඹට පිළිතුය මභමේයි.  

(අ) නළත.  

(ණ) (i) අදහශ මනොමේ. 

 (ii) අදහශ මනොමේ.  

(ඇ) මදන හය ඳරීක්ණඹ වහ ඳශහත් අධවහඳන 
මදඳහර්තමේන්තු මවෝ රහඳ අධවහඳන හර්ඹහරඹ වියලන් 
මඳොදුමේ ්රපලසන ඳත්රEඹක් ස මනොයන අතය, 
උඳම්ධලරුන් වියලන් රඵහ මදන උඳමදස ඳරිදි, ඳහල් 
භඟින් මභභ ්රපලසන ඳත්රE හ රඵහ දී ඇත. එභ මඳශ 
මඳොත් බහවිතහ කිරීමේදී භහනේ දක්නට රළබුණද 
දරුන්ට කියලඹේ අහධහයණඹක් යලදු මනොභළති ඵද 
හරුණි දන්මි. 

 රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් අධවහඳන අධවක් වියලන් 
රඵහ දී ඇති පිළිතුමර් වන් න්මන් ඒ ණහයඹටයි. 

මභොද, භධවභ ණ්ඩඩු වියලන් ඳත්න ඳරීක්ණ තුනයි  

තිමඵන්මන්. ඒහ තභයි ඳව ය ශිවත් විබහඹ, අ.මඳො.. 

හභහනව මඳශ විබහඹ ව අ.මඳො.. උස මඳශ විබහඹ.  මභඹ 

ඳහල් හය විබහ පිළිඵ ්රපලසනඹක්.  එමේ යලදු මරහ නළති ඵ 

රහඳ අධවක් භට දන්හ තිමඵනහ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුළනි අතුරු ්රපලසනඹ මභඹයි. 

රහඳ අධවක්තුභහ අමේ රු අධවහඳන ඇභතිතුභහ මනොභඟ 

ඹහ තිමඵන ඵයි අඳට මඳමනන්මන්. මභඹ ඳත්තයර ඳහ ඳශ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

වුණු යල්ධධිඹක්. එමවභ මදඹක් යල්ධධ මරහ නළවළයි කිඹරහ දළන් 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ.  2009 භහතය අධවහඳන රහඳමේ හය විබහ 

්රපලසන ඳත්රEඹක් ඒ විධිඹටභ -ඒ ්රපලසන ඳත්රEඹභ- ප්රිරන්ට් යරහ 

2012දීත් දීරහ තිමඵනහ. මේ ්රපයල්ධධ රුණක්. දළන් මභතුභහ 

කිඹනහ- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එඹට අදහශ ලිඹකිඹවිලි ඔඵතුභහ ශඟ තිමඵනහද? 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භමේ ශඟ තිමඵනහ රු ථහනහඹතුභනි. ඒ අඳට ඔේපු 

යරහ මඳන්න්න පුළුන් නිහයි භහ කිේමේ. දළන් මභතුභහ 

කිඹනහ, එමවභ එක් යල්ධධ මරහ නළවළයි කිඹරහ රහඳ 

අධවක්යඹහ කිඹනහ කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, අඳට 

මේහ ඳශහත් බහට ගිහින් අවන්න ඵළවළ මන්. අධවහඳන 

ඇභතිතුභහ තභයි මර්ඛීඹ අභහතවහංලඹ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹට 

අඳට ඉන්මන්. ඔඵතුභහ ඉසයමරහ පිළිතුයක් දුන්නහ Z-score 

්රපලසනඹ ේඵන්ධමඹන් හිටපු අග්රා විනිලසචඹහයතුමිඹ  කිඹන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. එමවභ නේ මේ ්රපලසනඹ ේඵන්ධමඹන්  කිඹන්න 

ඕනෆ වුද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මේ ්රපලසනඹ ේඵන්ධමඹන්  කිඹන්න ඕනෆ ඳශහත් 

අධවහඳන අභහතවහංලඹයි. ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහමේ දවතුන්න 

වසථහ අනු ඳහල් විබහ ඳළළත්වීභ පිළිඵ කීභ 

දයන්මන් ඳශහත් අධවහඳන අභහතවහංලඹයි. එහි ඳශහත් අධවහඳන 

අභහතවයමඹක් ඉන්නහ; ඳශහත් අධවහඳන මල්ේයමඹක් 

ඉන්නහ; ඳශහමත් අධවහඳනඹ බහය රහඳ අධවක්යමඹක් 

ඉන්නහ. ඒහ පිළිඵ කීේ දයන්න ඕනෆ ඒ අඹයි. ඒ අඹ ලිඹහ 

මදන උත්තයඹ මික්, භට ඵරවත්හයඹ ඳහවිච්චි යරහ මභන්න 

මේ උත්තයඹ මේ විධිඹට ලිඹන්න කිඹරහ කිඹන්න අයිතිඹක් මවෝ 

එමවභ ක්රවභඹක් ඇත්මත් නළවළ. රුණහයරහ මභඹ මත්රුේ 

න්න ඕනෆ. ඳශහත් බහට අපි ්රපලසනඹ මදනහ. එමවන් මදන 

උත්තයඹ තභයි අඳට කිඹන්න මන්මන්. ඊට ඩහ ළඩි මදඹක් 

විධිඹට  ජහති අධවහඳන ්රපතිඳත්තිඹ ස යන ණඹතනඹ 

ලමඹන් අධවහඳන අභහතවහංලඹට ඳරීක්ණඹක් යන්න පුළුන්.  

මභන්න මේ ළන ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹහ උඳම්ධල හය 

බහමේදී  ඔඵතුභහ අඳට මතොයතුරු දුන්මනොත් අඳට ඳරීක්ණඹක් 

යන්න  පුළුන්. එමවභ  නේ භට ඒ ්රපලසනඹ උඳම්ධල හය 

බහමේදී මදන්න.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, භමේ මදළනි අතුරු ්රපලසනඹ මභඹයි. 

ඳශහත් බහමේ ඳශහත් අධවක්රු ඳත් යන්න අධවහඳන 

ඇභතියඹහට ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහමන්භ ඵරඹ ඳයරහ 

තිමඵනහ. ඊට අභතය ඒහ අධීක්ණඹ කිරීමේ ඵරඹත් ඳයරහ 

තිමඵනහ. නමුත් මේ හමේ ටයුතු ේඵන්ධමඹන් ඳශහත් බහ 

කියලභ ක්රිiඹහ භහර්ඹක් න්මන් නළවළ. ඒ කිඹන්මන් ළරැදි යන 

නිරධහරින්ට දඬුේ මදන්මන් නළවළ. මේ දිගින් දිටභ, දිගින් 

දිටභ යනහ. ඳවශ භට්ටමේදී විතයක් මනොමයි රු 

ථහනහඹතුභනි, Z-Score ේඵන්ධත්, ඒ හමේභ අ.මඳො..

(උස මඳශ) විබහරදීත් මේ ්රපලසන ඳළන නළඟිරහ තිමඵනහ. 

නමුත් මේ න මතක් දඬුේ රඵහ දුන් මමනක් නළවළ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඇයි ඔඵතුභහ තභන්මේ ඵරතර ඳහවිච්චි යරහ ඒහ 

වින්මන් නළත්මත්? ඳශහත් බහත් තමුන්නහන්මේරහමේ; 

භධවභ ණ්ඩඩුත් තමුන්නහන්මේරහමේ. එමවභ නේ ඇයි ක්රිiඹහ 

භහර් න්මන් නළත්මත්? 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳශහත් අධවහඳන අධවක්යඹහ උඳම්ධල හය බහට 

මන්රහ ඒ ්රපලසනඹ විහ න්න පුළුන්. 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එමවභ නේ උඳම්ධල හය බහමේදී අපි ්රපතිඳත්තිභඹ 

තීන්දුක් න්නට ඕනෆ, "භධවභ ණ්ඩඩු වියලන් ඳශහත් බහ 

ටයුතු ඳහරනඹ කිරීභ වහ මේ ණහයඹට භළදිවත් විඹ යුතුයි" 

කිඹරහ. උඳම්ධල හය බහමේදී අපි ඒ පිළිඵ හච්ඡහ 

යමු. අඳටත් ්රපලසනඹක් තිමඵනහ. මභොද, රඵහ මදන ම්ධ මික් 

එභ නිමඹෝ පිළිඳදින්න ඵළඳිරහ නළවළ ජහති ්රපතිඳත්තිඹ වළය. 

ඳශහත් බහ ඳහල්ර විබහ ඳළළත්වීමේ අයිතිඹ තිමඵන්මන් 

ඳශහත් බහටයි. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, භමේ තුන්ළනි අතුරු ්රපලසනඹ මභඹයි. 

මුළු යමට්භ රක් මදවභහයට අධි ගුරුරුන්ට මභභ භට 

අදහශ ළටුඳ මවීමේ දිනඹ තිබුම්ඩ ඊමේයි. අම්රපේල් භහමේ ඳඩිඹ 

දීරහ තිබුම්ඩත් මේරහනින්. මීට භහ එවභහයට ඉසමල්රහ 

තභයි ගුරුරුන්ට අන් යට ඳඩි රළබුම්ඩ. චියහත් හරඹක් 

තිසමේ යලදු ව ඳරිදි ෆභ භභ 20ළනි දහ ළටුේ මවීභට 

නිඹමිත තිබිඹදී ඊමේ ළටුේ මේමේ නළවළ. ඇයි එමේ 

මනොමශේ කිඹහ භහ තමුන්නහන්මේමන් අවනහ. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ේපර්ණ හදව ්රපහලඹක්. නිඹමිත දිනඹට ළටුේ මරහ 

තිමඵනහ. ළටුේ මනොමන මරට කියලභ නිමඹෝඹක් නිඹේ 

මවෝ අනිඹේ ණහයමඹන් අධවහඳන අභහතවහංලඹ වියලන් යරහ 

නළවළ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං 5 - 3065/'12 - (1), රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ. 
 

රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. சமபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රපලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතවතුභහ මනුමන් එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු 

දීභ වහ භහඹක් ල් ඉල්රනහ.  
 

්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං  8 - 3406/'12 - (1), රු ලහන්ත  ඵ්ඩඩහය භවතහ. 

  
රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ெளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රපලසනඹ අවනහ.  

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජව ඳරිඳහරන වහ සම්ධල 
ටයුතු නිමඹෝජව අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு யழஜன தலளனக்க- சளது ழருயளக, 

உள்ளட்டலுயல்கள் ழபதழ அமநச்ெர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, යහජව ඳරිඳහරන වහ සම්ධල ටයුතු 

අභහතවතුභහ මනුමන් එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති 

මද හරඹක්  ඉල්රනහ.  

 
්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං 10 -3435/'13 - (1), රු යන්ජන් යහභනහඹ 
භවතහ. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රපලසනඹ අවනහ.  

 
රු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ (විම්ධල රැකිඹහ ්රපර්ධන වහ 
ුමඵ හධන අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு டிளன் சமபபள - சயழளட்டு மயமயளய்ப்தை 

ஊக்குயழப்தை, மளம்தைமக அமநச்ெர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ 

තිඹ හරඹක්  ඉල්රනහ. 

 
්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං 11 -  3441/'13 - (1),  රු (ණචහර්ඹ) වර් ද 

යලල්හ භවතහ.   

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த ெழல்யள) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රපලසනඹ අවනහ.  

රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த - துமதொகங்கள், 

சடுஞ்ெளமகள் அமநச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති 

මද හරඹක්  ඉල්රනහ. 

 
්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

  
"භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ":  ඳරියමේ දෂිත 

තත්ත්ඹ ළශළක්වීභ 
"நலழந்த ெழந்தம சதளமமளக்கு" : சுற்ளடல் 

நளெமடயமதத் தடுத்தல் 
"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" : 

PREVENTION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 
  

2344/’12 

12.රු ජිත් ම්රපේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ெஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මෞව අභහතවතුභහමන්  ඇූ  ්රපලසනඹ - (1): 

(අ) (i) දෂිත ඳහරිරි තත්ත් මවේතුමන් ජනතහ මයෝගී 
වීභ ශක්හ ළනීභ වහ  භධවභ ඳරිය 
අධිහරිඹ ව මෞව අභහතවහංලඹ ඒහඵ්ධධ 
ටයුතු ශ යුතු ඵට න "භහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දළක්භ" ්රපතිඳත්ති භහරහමේ වන් මඹෝජනහ 
ඳරිදි ක්රිiඹහ කිරීභට අලව ්රපතිඳත්ති ේඳහදනඹ 
ය තිමේද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ ්රපතිඳත්ති මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ණ) මනොඑ මේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
சுகளதளப அமநச்ெமபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) நளெமடந்த சுற்ளடல் ழமமநகள் களபணநளக 

நக்கள் மளய்யளய்ப்டுயமத தடுப்தற்களக 

நத்தழன சுற்ளடல் அதழகளபெமத்ம் சுகளதளப 

அமநச்சும் இமணந்து செனற்ட மயண்டுசந 

"நலழந்த ெழந்தம சதளமமளக்கு" சகளள்மகத் 

சதளடளழல் குழப்ழடப்ட்டுள்தன் ழபகளபம் 

செனற்டுயதற்குத் மதமயனள சகளள்மககள் 

யகுக்கப்ட்டுள்யள ன்மதத்ம்; 

 (ii) ஆசநழல், அக்சகளள்மககள் 

னளமயசனன்மதத்ம் 

 அயர் இச்ெமக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether policies required to act upon the 

proposal outlined in the “Mahinda Chintana - 

Vision for the Future” manifesto that the Central 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

Environmental Authority and the Ministry of 

Health should work in collaboration to prevent 

people becoming ill as a result of polluted 

environmental conditions, have been formulated; 

and 

 (ii) if so, what those policies are? 

(b) If not, why? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (මෞව නිමඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அமநச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි, මෞව අභහතවතුභහ මනුමන් භහ 

එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු මදනහ.  

(අ) (i) ඔේ. 

  (ii) * ුමපිරියලදු  නිසඳහදන ණංශි ්රපතිඳත්තිඹ. 

  * ඳහරිරි මෞව ්රපතිඳත්තිඹ. 

  * වරිත රංහ  ළඩටවන (ඳරිය අභහතවහංලඹ 
භඟ ඒහඵ්ධධ ක්රිiඹහත්භ මමර්) 

(ණ) ඳළන මනොනගී. 

 
රු ජිත් ම්රපේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ெஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි,  භමේ ඳශමුන අතුරු  ්රපලසනඹ 

මභඹයි.   

රු ඇභතිතුභනි, මීට අදහශ ඒහඵ්ධධ මිටු ණනහක් 

සථහඳනඹ යරහ තිබුණත්, ඒ මිටුලින් නියල  ඳරිදි ඒ  ක්රිiඹහදහභඹ  

යලදු න්මන් නළවළ.  

විමලේමඹන්භ අතහවුද මමනවියත්න ඇභළතිතුභහමේ 

මභමවඹවීභ ඹටමත් මෞව අභහතවහංලඹත් භඟ ඒහඵ්ධධ,  

දෂිත ඳහරිරි තත්ත්ඹක් බිහි මන, ්රපමිතිමඹන් මතොය 

යහඹනි මඳොමවොය ව ඳළිමඵෝධ නහල පිළිඵ හර්තහ 

කිරීභට ඇභති මිටුක් පිහිමටේහ. භහ මදකින් හර්තහ 

යන්නට කිේත්, භහ අටක් තිසමේ -අද න මතක්- මේ ඵහර 

යහඹනි මඳොමවොය පිළිඵ ව ඵහර ෘෂි යහඹනි ද්රාව 

පිළිඵ ඒ හර්තහ එළි දක්රහ  නළවළ. භභ ඔඵතුභහමන් 

අවන්න ළභළතියි, ඒ නිඹමිත හරඹ තුශ, මේ පිහිටුන මිටු 

වයවහ ඒ නිර්ම්ධල ඉදිරිඳත් මනොන්මන් ඇයි කිඹරහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, විමලේමඹන්භ කුඩු මයෝඹ පිළිඵ 

්රපලසනමේදී ෘෂිර්භ අභහතවහංලඹ, මෞව අභහතවහංලඹ භඟ 

අන්තර් මිටුක් පිහිටුරහ, ඒ ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යරහ 

ඳළිමඵෝධ නහල ර් කීඳඹක් අපි තවනභට රක් යරහ 

තිමඵනහ.  

විමලේමඹන්භ මෞව අභහතවහංලමඹන් ඳහරිරි මෞව 

්රපතිඳත්තිඹ දළනට මටුේඳත් යරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ   කන 

අඳද්රාව, මයෝවල් අඳද්රාව ඇතුළු අඳද්රාව ශභනහයණඹ කිරීභ, 

ම්ධලගුණි විඳර්ඹහරට ඔමයොත්තු මදන ඳරිය හිතහමී 

්රපතිඳත්ති ඇති කිරීභ,  හයු දණඹ ළශළක්වීභ ළනි රුණු 

ේඵන්ධමඹන් මිටු ඳත් යරහ අලව ටයුතු අපි යරහ 

තිමඵනහ.  ඒ හමේභ ඳරිය අභහතවහංලමඹන් වදන මනත් 

මිටුරට අමේ මෞව අභහතවහංලමේ උඳම්ධලන අපි රඵහ දීරහ 

තිමඵනහ. ඒ විධිඹට අපි ඒ ටයුතු යරහ තිමඵනහ.  

 
රු ජිත් ම්රපේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ெஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භමේ මදමනි අතුරු ්රපලසනඹ, රු ඇභතිතුභනි. භමේ මේ 

අතුරු ්රපලසනඹට පිළිතුය රඵහ මදන්න.  

යහඹනි මඳොමවොය ව ඳළිමඵෝධ නහල පිළිඵ භහ 

මදකින් නිර්ම්ධල රඵහ මදන්න කිඹරහ අතහවුද මමනවියත්න 

භළතිතුභහමේ නහඹත්මඹන් ඇභති මිටුක් පිහිමටේත්, භහ 

අටක් ගිහිල්රහත් ඒ  නිර්ම්ධල රඵහ දීරහ නළවළ.  

ඒට මවේතු, අතහවුද මමනවියත්න භළතිතුභහමේ 

මවෝදයඹහ Innovative Pesticides Marketing (Pvt.) Limited  

එමක් හිමිහයත්ඹ දළරීභද?   
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, මෞව අභහතවහංලඹට පු්ධරඹන් 

වුද කිඹන එ අදහශ න්මන් නළවළ. ඹේ කියල උඳම්ධලනඹක් 

රඵහ න්න ඹේ මිටුක් අමඳන් ඉල්ලීභක් මශොත්, අපි ඒ 

උඳම්ධලනඹ රඵහ මදනහ. පු්ධරඹන් වුද කිඹන අලවතහක් 

අඳට නළවළ. 
 

රු ජිත් ම්රපේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ெஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භමේ තුන්ළනි අතුරු ්රපලසනඹ.  

රු නිමඹෝජව ඇභතිතුභනි, මේ මභොමවොත න විට මෞව 

ක්මේත්රEමේ ඵයඳතශ ළටලුක් භතු මරහ තිමඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහ මයෝ ්රපතිහය අංලමේ කීභ දයනහ. නමුත් මේ 

න විටත්  ඖධ මනුමන් මන් යපු මිලිඹන 21,000න් 

මිලිඹන 15,000ක් ඳහවිච්චි යරහ වභහයයි. ඒ නිහ අද න විට 

අමේ යමට් ඖධ හිඟඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ, යහජව ඖධ 

නීතිත ංසථහට මුදල් මන් මනොකිරීභ තුශ. මඳොදු යහජව 

භ්ඩඩර යහජව නහඹඹන්මේ මුළුට මෝටි 393ක් ළඹ ය 

BMW 100කුයි, Rolls Royce 12කුයි මේ යටට මන්න්නට මේ 

අසථහමේ ල්ලි තිමඵනහ නේ, ඇයි මේ යමට් ජනතහට ඖධ 

රඵහ දීභ වහ අලව මුදල් ්රපතිඳහදන මන් යන්නට 

ඔඵතුභන්රහමේ අභහතවහංලඹ භළලි න්මන්? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඖධ වහ අලව මුදල් ්රපතිඳහදන 

අපි මන් ය තිමඵනහ. රු භන්ත්රී තුභහ කිඹන ණහයමේ ඖධ 

හිඟඹක් නළවළ. අපි යලඹලුභ මයෝවල් වහ ඖධ ඇණවුේ රඵහ 

න්මන් ලින් ර්මේ. ඇණවුේ රඵහ මන ඖධ රඵහ දීභට 

අපි ටයුතු යනහ. ඊට අභතය අලව වදියල මිරදී ළනීේ වහ 

අලව අනුභළතිඹ අපි මයෝවල් අධිහරීන්ට රඵහ දීරහ තිමඵනහ. ඒ 

හමේභ අඳට අලව මුදල් භව බහ්ඩඩහහයමඹන් රඵහ න්න අඳ 

ටයුතු යරහ තිමඵනහ.  

මඳොදු යහජව භ්ඩඩර යහජව නහඹඹන්මේ මුළු යටට අලව 

මදඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] යටක් වුණහභ ඒ හමේ ජහතවන්තය 

ේභන්ත්රEණ ඳළළත්වීභ ණදී ටයුතු  හයණහ  යන්න ඕනෆ. ඒහ 

නත්න්න ඵළවළ.  

යටක් වුණහභ ජහතවන්තය ක්රවභඹට අනු ඹන්න ඕනෆ. ඒ 

ඔඵතුභහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
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ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මවොයි. ඒ ඇති පිළිතුය. ්රපලසන අවන විට තභන්මේ භතඹ ව 

තභන්මේ අදවස ්රපහල යන්මන් නළතු ්රපලසනඹට මඹොමු න්න. 

 
වල් පිටි ණශ්රිරත මේරි නිසඳහදන ඳ  චලිත කිරීභ : 

මන් ශ මුදර 
அளழெழ நளயழள மக்களழ உற்த்தழகமப் 

ழபல்னப்டுத்துதல்: எதுக்கழன ணத்சதளமக 
  POPULARIZING OF RICE FLOUR BAKERY PRODUCTS : 

MONEY ALLOCATED  

2497/’12 

13. රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මඳහය වහ අබවන්තය මශ අභහතවතුභහමන් ඇූ  

්රපලසනඹ - (2):   

(අ) වල් පිටි උඳමඹෝගි ය නිමින් ඳහන්, ඵනිස ඇතුළු 
මේරි නිසඳහදන ඳ  චලිත කිරීභ වහ ර් 2005 යලට 
2012 දක්හ හරඹ තුශ යජඹ මන් ය ඇති මුදර 
හර්ෂි, මන් මන් ලමඹන් මොඳභණද ඹන්න 
එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ණ) (i) එභ නිසඳහදන ටයුතු වහ මිර දී මන ඇති 
ඹන්ත   ූ ත   මර්ද; 

 (ii) එභ ඹන්ත්රE ූ ත්රEර ටිනහේ මන් මන් 
ලමඹන් මොඳභණද; 

 (iii) ඒහ  රඵහ දී ඇති පු්ධරයින් මවෝ ණඹතන 
මර්ද; 

 (iv) මේ න විට එභ ඹන්ත   ූ ත  ර  තත්ත්ඹ 
මර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ඇ) (i) වල් පිටි ණශ්රිරත මේරි නිසඳහදන රඵහ ඇති 
ත්භන් ඳ  තිඹ මර්ද; 

 (ii) තිරිඟු පිටි මේරි නිසඳහදන මනුට වල් පිටි 
මේරි නිසඳහදන යට තුශ පර්ණ ලමඹන් 
බහවිතඹ ඇති  කිරීභ වහ අලව ටයුතු මේ න 
විට හ තිමේ ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

கூட்டுவு, உள்ளட்டு யர்த்தக அமநச்ெமபக் மகட்ட யழள: 

(அ) அளழெழ நளமயப் னன்டுத்தழ ளண், ணழஸ் உள்ழட்ட 

மக்களழ உற்த்தழகமப் ழபல்னநமடனச் 

செய்யதற்களக 2005ஆம் ஆண்டு சதளடக்கம் 2012ஆம் 

ஆண்டுயமப அபெளங்கம் எதுக்கழன ணத்சதளமக 

யருட யளளழனளக தழத்தழனளக வ்யசயன்மத 

அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) மநற்டி உற்த்தழகமச் செய்யதற்களக 

சகளள்யவு செய்னப்ட்டுள் இனந்தழப 

ெளதங்கள் னளமயசனன்மதத்ம்; 

 (ii) மநற்டி எவ்சயளரு இனந்தழப ெளதத்தழதும் 

சரநதழ தழத்தழனளக வ்யசயன்மதத்ம்; 

 (iii) இமய சற்ரக்சகளடுக்கப்ட்டுள் ர்கள் 

அல்து ழரயங்கள் னளமயசனன்மதத்ம்; 

 (iv) தற்மளது மநற்டி இனந்தழப ெளதங்கழன் 

ழமமந வ்யளரள்து ன்மதத்ம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) (i) அளழெழ நள ெளர்ந்த மக்களழ உற்த்தழகள் தற்மளது 

சற்ரள் தொன்மற்ம் னளசதன்மதத்ம்; 

 (ii) மகளதுமந நள மக்களழ உற்த்தழகளுக்குப் 

தழளக அளழெழ நள மக்களழ உற்த்தழகழன் 

ளயமமன ளட்டில் தொளமநனளக ற்டுத்து 

யதற்குத் மதமயனள டயடிக்மககள் தற்மளது 

மநற்சகளள்ப்ட்டுள்யள ன்மதத்ம் 

 அயர் இச்ெமக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 

 
asked  the Minister of Co-operatives and Internal 

Trade: 

(a) Will he state separately, the amount of money allocated 

annually by the Government from the year 2005 to 2012 

for popularizing bakery products using rice flour 

including bread and buns? 

(b) Will he also state - 

 (i) the machinery purchased for the aforesaid 

production; 

 (ii) separately, the value of each machinery; 

 (iii) the individuals or institutions to whom they have 

been handed over; and 

 (iv) the present status of such machinery? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) of the current progress as regards the rice flour-

based bakery products; and 

 (ii) whether necessary arrangements have been 

made by now to cause the full use of rice flour-

based bakery products instead of wheat flour-

based bakery products in the country? 

(d) If not, why? 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ (මඳහය වහ අබවන්තය 
මශ අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து - கூட்டுவு, உள்ளட்டு 

யர்த்தக அமநச்ெர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රපලසනඹට පිළිතුය මභමේඹ. 

(අ) වල් පිටි ණශ්රිරත මේරි නිසඳහදන වහේත කිරීභ වහ 
භෆතදී වහඳෘති අනුභත ය මනොභළති ඵත්, යජඹ වියලන් 
ඳවත පිඹය මන ඇති ඵත් භවහ බහ්ඩඩහහයමේ ජහති 
ක්රවභ ේඳහදන මදඳහර්තමේන්තු වියලන් රඵහ දී ඇති 
මතොයතුරුර දළක්මේ.  

 * මුදල් වහ ක්රවභේඳහදන, ණර්ථි ංර්ධන, 
මෞව වහ අධවහඳන ඹන අභහතවහංලඹන්හි 
වබහගිත්මඹන් වල් පිටි නිසඳහදනඹ වහ 
ේඵන්ධ තහක්ණඹ ර්භහන්තරුන් මත 
රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ. වළභ දිස්රිOක්ඹටභ 
ගිහින් ර්භහන්තරුන් දළනුත් යන ළඩ 
පිළිමශක් ක්රිiඹහත්භ ය තිමඵනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 * රංහ ඵළංකුමහි වහ භවජන ඵළංකුමහි 
වබහගිත්මඹන් යුතු 2011 මර්දී වල් පිටි 
ණශ්රිරත නිසඳහදන ර්භහන්තඹ නඟහ යලටු වීභ වහ 
"විසේ" ණඹ මඹෝජනහ ක්රවභඹ වඳුන්හ දීභ ව 
එභඟින් වහඹඹන්ට නවීන තහක්ණඹ හිත 
මභෝල් ඉදි කිරීභට අසථහ රහ දීභ.  

 * වල් පිටි, කුයක්න් පිටි ළනි ම්ධශීඹ පිටි 
නිසඳහදන දිරි ළන්වීභ වහ ණනඹනි තිරිඟු පිටි 
කිමරෝග්රාෆේ එට රුපිඹල් 20 මස ඵ්ධදක් 
2012.06.27 යලට ඵරඳළළත්මන ඳරිදි ඳළනවීභ.  

 * 2009 මඳඵයහරි භ 03න දිනළති 9/1587 දයන 
ළට් නිමේදනඹ අනු තිරිඟු පිටි වහ න තීරු 
ඵ්ධද තිරිඟු පිටි කිමරෝග්රාෆේ එට රුපිඹල් 10ක් 
මර තීයණඹ කිරීභ.  

 * ඳහල් ණශ්රිරත ණඳන ලහරහර වල් පිටි ණශ්රිරත 
මේරි නිසඳහදන අමශවි කිරීභට උඳමදස මදමින් 
අධවහඳන අභහතවහංලඹ භඟින් අං 2011/03 දයන 
2011.01.18 දිනළති චක්රවමල්ඹ නිකුත් කිරීභ.  

ජහති අඹ ළඹ මදඳහර්තමේන්තු වියලන් රඵහ දී ඇති 

මතොයතුරු අනු 2009-2011 හරඹ තුශ වල් ඳරිමබෝජනඹ තු 

අංලමේ ීත් න ජනතහ අතය ්රපචලිත කිරීභ වහ ඒහඵ්ධධ 

අයමුදලින් රුපිඹල් මිලිඹන 14.65ක් ළඹ ය ඇත. [ඵහධහ 

කිරීභක්] තභ පිළිතුරු දීරහ ඉය නළවළ, රු භන්ත්රී තුභහ.  

මඳොඩ්ඩක්  අවමන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒත් කිඹන්නේ. 

අවපු එට විතයක් පිළිතුරු දුන්නහභ  ඔඵතුභන්රහ  මන භතඹක් 

මොඩ නඟහ න්නහ. අපි යපු ළඩ ටිත් කිඹන්න ඕනෆ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසනරට පිළිතුරු මදන විට යපු ළඩ කිේමේ නළති වුණහට 

භක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] පිළිතුය විතයක් දුන්නහභ ඇති.  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මවොභයි, රු ථහනහඹතුභනි. භභ පිළිතුය කිඹහ මන 

ඹනහ.  

(ණ) (i) තු අංලමේ ීත් න ජනතහ අතය වල් 

ඳරිමබෝජනඹ ්රපචලිත කිරීභ වහ 2009-2011 
හරඹ තුශ රුපිඹල් මිලිඹන 14.65ක් ඒහඵ්ධධ 
අයමුදලින් ළඹ ය ඇත. 

 (ii) ඉවත මුදලින් රුපිඹල් මිලිඹන 3.64ක් ඳභණ 
රංකුට්ටිඹ වහල් පිටි ළුමේ ඒඹ පිහිටුවීභ 
වහ අලව ඹන්ත්රE ූ ත්රE මිරදී ළනීභ මනුමන් 
ළඹ ය ඇත. 

 (iii) ෘෂිර්භ අභහතවහංලඹ ඹටමත් ඇති ශ්රීව රංහ 
ජහති හගිනි නිවීමේ වහඳහය භ්ඩඩරඹ. 

 (iv) 2009 ර්මේ යලට එහි වල් පිටි නිසඳහදනඹ යලදු 
මමින් ඳතී. 2009 කිමරෝ ග්රාෆේ 12,938යි. 2010 
කිමරෝ ග්රාෆේ 36,687යි. 2011 කිමරෝ ග්රාෆේ 
202,335යි. 2012 කිමරෝ ග්රාෆේ 197,927යි.  

(ඇ) (i) මේ පිළිඵ නිළයදි මතොයතුරු හර්තහ වී මනොභළත. 

 (ii) ඉවත (අ)හි දක්හ ඇත. 

(ඈ) අදහශ මනොමේ. 

රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වල් පිටි ණශ්රිරත මේරි නිසඳහදන වහ මභඳභණ මුදරක් 

විඹදේ ශහට ත්භන් ්රපතිඹ පිළිඵ හර්තහක් නළවළ කිඹරහද 

ඔඵතුභහ කිඹන්මන්?  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රපතිඹ භභ කිේහ මන්.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ විඹදේ යපු මුදරට වල් පිටි නිසඳහදනමේ ්රපතිඹ භභ 

කිේහ. 2009 කිමරෝග්රාෆේ 12,938 කින් ඳටන් මන 2012 ම්ධදී  

රක් 2ට කිට්ටු මන්න වල් මොටරහ පිටි ඵට ඳරිර්තනඹ 

ය තිමඵනහ. ඒ මරොකු ්රපතිඹක්. මේ ෘෂිර්භ අභහතවහංලඹ 

ඹටමත් විතයක්. හභහනවමඹන් මඳෞ්ධලි අංලඹ නළතු. ඒ 

හමේභ 2003-2004 වල් පිටි ඳරිමබෝජනඹ කිමරෝග්රාෆේ 94.1යි. 

2011 ම්ධදී එඹ 117 දක්හ ළඩි  මරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ 

තිරිඟු පිටි ඳරිමබෝජනඹ අඩු මරහ තිමඵනහ. 2004 ම්ධදී තිරිඟු 

පිටි ඳරිමබෝජනඹ කිමරෝග්රාෆේ 35.5යි. දළන් එඹ කිමරෝග්රාෆේ 24.2ට 

අඩු මරහ තිමඵනහ. මේ යටක් වළටිඹට  මරොකු ්රපතිඹක්.  

තිරිඟු පිටි ණනඹනඹට ඵදු දහරහ තිමඵනහ. තිරිඟු පිටි 

ඳරිමබෝජනඹ යන ජනතහ එයින් ඈත් යන්න තභයි ඵදු දහරහ 

තිමඵන්මන්. නළත්නේ මන්මන් තිරිඟු පිටි, වල් පිටිරට ඩහ 

රහබ න එයි. අපි මේ තීන්දු තීයණ අයමන තිමඵන්මන් ම්ධශීඹ 

මොවිඹහ ණයක්හ යන්නයි. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ කිඹපු රංකුට්ටිමේ වදරහ තිමඵන වල් පිටි 

ළුමේ ඒඹ ේඵන්ධ ්රපලසන ණනහක් ඇති මරහ 

තිමඵනහ. භභ දන්මන් නළවළ, ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහද කිඹරහ. 

භභ ඔඵතුභහමන් ඉල්රන්මන් ඒ ළන මඳොඩ්ඩක් මවොඹරහ 

ඵරන්න කිඹරහයි.  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මභොනහද ්රපලසන? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉසමල්රහ ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඵරරහ භට කිේමොත් මවොයි.  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

කිඹන්න, ්රපලසනඹ මභොක්ද කිඹරහ.  
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[රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ] 
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රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහ කිඹන්න. 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

භභ දන්මන් නළවළ. ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහයි එතළනට ඹන්මන්. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහ කිඹන්මන් ඒ මවොට යමන 

ඹනහ කිඹරහද? 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔඵතුභහ කිඹන්න, ළරැ්ධදක් තිමඵනහ නේ ඒ ළරැ්ධද 

 තිමඵන්මන් මොතළනද කිඹරහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ  ඔඵතුභහමන් අවන්මන් මභඹයි. රංකුට්ටිමේ ඔඵතුභහ 

වදපු ඒ වල් පිටි ළුමේ ඒමේ ළඩ මවොට යමන 

ඹනහ කිඹරහද ඔඵතුභහ කිඹන්මන්? 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

භභ වදපු එ ෘෂිර්භ අභහතවහංලඹ ඹටමත්යි ක්රිiඹහත්භ 

න්මන්. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ තභයි භභ කිඹන්මන්.  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔඵතුභහට ්රපලසනඹක් තිමඵනහ නේ ඒ ්රපලසනඹ මභොක්ද 

කිඹරහ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසනඹට මඹොමු මන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මඵොරු යිහරු වන්න  එඳහ. ළඩ ර්ජනඹත් ඩහමන 

ළටිරහ. ඳහමර් ඉන්න ඕනෆ අඹ අද ඳහර්ලිමේන්තු ඇතුමශේ. භව 

මරොකුට ණ්ඩඩු මඳයශන්න වළදුහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 
(Mr. Speaker) 

මවොයි. ්රපලසනඹට මඹොමු මන්න. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ණ්ඩඩු මඳයශන්න ඵළරි වුණු අඹ අද ඇවිල්රහ ්රපලසන අවනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රඵර මන්න එඳහ. ඵළයලල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ කිඹන ඒහ 

කිඹන්න එඳහ. ඔඵතුභහ කිඹන්න.  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

විඳක් නහඹතුභහමේ මනෝනත් අද ළරණිඹ විලසවිදවහරමේ 

උන්නහ. අන්න ඒයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ මභතළනට අදහශ හයණඹක් මනොමයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අනලව ්රපලසනඹක්. රු දඹහයලරි ජඹමේය භන්ත්රී තුභහ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

  
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එමවභ නේ භභ කිඹන්නද? රු ථහනහඹතුභනි,- 

 
රු යනිල් වික්රවභයලංව භවතහ (විරු්ධධ ඳහර්ලසමේ 
නහඹතුභහ) 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநெழங்க - தழர்க்கட்ெழ தொதல்யர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

අද ළරණිඹ විලසවිදවහරමේ ථිහචහර්ඹරු ළඩට ඹන්මන් 

නළවළ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වුරු ඕහ කිේහද දන්මන් නළවළ. ඒයි තිමඹන ්රපලසනඹ. ඔඹ 

වුරු වරි එක්මමනක් කිඹන ඒහයි. රු ථහනහඹතුභනි, 

එතුභහත් මන මන ඒහ කිඹන නිහ භභ මේ හයණඹ අවන්න 

ළභළතියි.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ අයමවේ, මභමවේ ඹන්මන් නළතු ්රපලසනඹ අවන්න. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුභහ එ එ ථහ කිඹනහ මන්. ඒ මන් තිමඹන ්රපලසනඹ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] මභොක්ද, මභොක්ද? කිඹන්න වදපු එ 

වයිමඹන් කිඹන්න මෝ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඊශඟ අතුරු ්රපලසනඹට එන්නේ. 

එතුභහ ළල් ටහයේ මදොඩනහ. භභ මදොඩන්මන් නළවළ. භභ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඊශඟට මේ හයණඹ ළන  කිඹන්න ළභළතියි. රු ඵළයලල් 

යහජඳක් ඇභතිතුභහත් ඉන්නහ. එතුභහමනුත් අවන්න. 

මභච්චය මරහ එතුභහ එ එ ඒහ කිඹන්න කිඹරහ කිේහ මන්.  

මඳෞ්ධලි වහඳහරිමඹකු වියලන් මේඹන්මොඩ වල් පිටි 

නිසඳහදනඹ යන ර්භහන්තලහරහක් දහරහ තිමඵනහ.  

ඔඵතුභන්රහ ඔහුට ඹේ ඹේ  උදේ ඹක් යරහ තිමඵනහ. ඒ 

building එ දීරහ තිමඵනහ, ඒ ළඩ යමන ඹන්න. භභ 

විමලේමඹන් ඔඵතුභහමන් ඉල්රනහ, රුණහයරහ එතළනට 

ගිහිල්රහ ඵරන්න කිඹරහ. ඔහු විලහර ළඩ මොටක් යන 

මමනක්. භභ ඔහු  මඳෞ්ධලි වඳුනන්මන් නළවළ. නමුත් භභ 

එ දක් එතළනට ගිඹහ.  

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මොමවේද? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මේඹන්මොඩ. ඵළයලල් යහජඳක් ඇභතිතුභහත් දන්නහ. ඔහුට 

ත අලවතහන් ණනහක් තිමඵනහ. මේ ළන උනන්දු නිහයි 

භභ අවන්මන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ථහක් යන්මන් නළතු ්රපලසනඹ අවන්න. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහමේ ණඹතනඹට මන්රහ වරි භක් නළවළ, ඔහුට 

උදේ යන්න. ඔහු විලහර ළඩ මොටක් යමන ඹන 

මමනක්. ඔහු  අඩු ඳහඩු  ණනහක්  මඳන්නුහ. ඒ නිහ භභ 

විමලේමඹන්  ඉල්රනහ , ඔඵතුභහ ඒ ේඵන්ධමඹන් ඔහුට උදවු 

යන්න කිඹරහ. 

 
රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

භභ ඔහු භමේ අභහතවහංලඹට මන්නුහ. භමේ 

අභහතවහංලඹටත් මන්නුහ; ණර්ථි ංර්ධන අභහතවහංලඹටත් 

මන්නුහ; භවහ බහ්ඩඩහහයමේ මල්ේතුභහත් මන්නුහ. ඔහුත් 

එක් හච්ඡහ යරහ අපි යජමඹන් විලහර වමඹෝ ඹක් රඵහ 

දීරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ ඔඵතුභහ කිේහ, ඵළයලල් 

ඇභතිතුභහමන් භභ ඹේ ඹේ ම්ධල් අවනහ කිඹරහ. ඇත්ත. අපි 

මනොමඹක් ම්ධල් එතුභහමන් අව න්නහ. ණර්ථි ංර්ධන 

අභහතවහංලමේ ඇභතියඹහ වළටිඹට,  කි යුතු අභහතවහංලඹක් 

දයන, ඒ හමේභ මවො දළනුභක් තිමඵන පු්ධරමඹකු වළටිඹට 

එතුභහමන් අපි මනොමඹක් ම්ධල් අව න්නහ. භභ වළභ 

මරහමේභ එතුභහමන් මතොයතුරු අවනහ. රු භන්ත්රී තුභහ, දළන් 

ඔඵතුභහටත් යල්ධධ මරහ තිමඵන්මන් අකිර වියහජ් හරිඹේ 

භන්ත්රී තුභහමන් අව න්නයි. මවේතු,  එතුභහ තභයි දළන් 

කුරුණෆර දිස්රිOක්මේ නහඹඹහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසනඹට අදහශ නළත.  

රු මජොන්සටන් ්රපනහන්දු භවතහ   
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ නිහ එතුභහමන් මඳොඩ්ඩක් අව න්න. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ අපි ඵරහ න්නේ. ඔඵතුභහ වරිඹට කුරුණෆර 

දිස්රිOක්මේ ළඩ යන්නමෝ, ්රපලසන ඇති ය න්මන් නළති.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං 14 - 2471/'12 - (1), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රපලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතවතුභහ  මනුමන් භහ එභ ්රපලසනඹට 

පිළිතුරු දීභ වහ භහ මද හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ. 

 
්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රපලසන අං 15 - 2788/'12 - (1), රු දඹහයලරි ජඹමේය 

භවතහ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රපලසනඹ අවනහ. 

 
රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රපලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහ 

ති මද හරඹක් ඉල්රහ යලටිනහ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මේ ඉතහ ළදත් ්රපලසනඹක්, රු ථහනහඹතුභනි. 

 
රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඳශමුන තහටයි මේ ්රපලසනඹ අවන්මන්. 
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රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளெழழ ஜனமெகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
"රංහ මුදිත" නළ ේඵන්ධමඹන් අවන්මන්, රු 

ථහනහඹතුභනි. මේ මරොකු ්රපලසනඹක්; විලහර ්රපලසනඹක්. 27 

මදමනකු මුහුද භළදට මරහ ඉන්නහ. 27 මදමනකු මුහුද භළදට 
මරහ ඉන්නහ, ුමඩහනමේ. මේ මොල්මරෝ භයරහ දභන්න ඵළවළ. 
27 මදමනකු මුහුද භළදට මරහ ඉන්නහ, රු ථහනහඹතුභනි. 
ඒමක් රයිට් නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ, නළ රයිට් නළති වුණහභ 
මභොද මන්මන් කිඹරහ. ළයලකිළිඹට ඹන්න විධිඹක් නළවළ. 
අඩුභ තයමේ තුය ටික්ත් උණු ය න්න විධිඹක් නළවළ. 

 

්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යර ්රපලසන. පිළිතුරු දිඹ වළකියි. 

්රපලසන අං 6-3143/’12-(2), රු ණර්.එේ. යංජිත් භ්ධදුභ 

ඵ්ඩඩහය භවතහ  
 

රු මජෝන් අභයතුං භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු ණර්.එේ. යංජිත් භ්ධදුභ ඵ්ඩඩහය 

භවතහ මනුමන් භභ එභ ්රපලසනඹ අවනහ. 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, වියල අවුරු්ධද විසතය අවන නිහ භ ට 

මේ ්රපලසනඹ පිළිඵ යලඹලු මතොයතුරු මොඹහ භහ වඹකින් 

්රපහලඹක් යන්නට අය රඵහ මදන මර ඉල්රහ යලටිනහ.  

 
්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
யழளமய நற்சளரு தழத்தழற் ெநர்ப்ழக்கக் கட்டமனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මුරතිේරදී බහය ව එල්ටීටීඊ හභහජිඹන් : 
විසතය 

தொல்மத்தவயழல் ெபணமடந்த ல்.ளவ.ளவ.ஈ.னழர் : 

யழபம் 
 LTTE CADRES SURRENDERED AT MULLAITIVU: DETAILS  

3401/’13 

7. රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு அஜழத் குநளப) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ණමි ටයුතු 

අභහතවතුභහමන් ඇූ  ්රපලසනඹ - (1):  

(අ) (i) 2009 ර්මේ භළද බහමේදී ට්ටුහරයිහිදී 
අතළන් ජනඹහ රැසමොට, එල්.ටි.ටී.ඊ ංවිධහනඹ 
භ එක් දිනක් මවෝ ඵතහ ඳළළත්ව අඹට 
බහයන මරට යුද වමුදහ වියලන් දළනුේ දී 
තිබුම්ඩද; 

 (ii) එමේ නේ, ඒ අනු බහය ව මදභශ තරුණිඹන් 
ංවහ මොඳභණද; 

 (iii) ඔවුන්මේ නේ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ණ) යුද වමුදහමේ ඉවත දළනුේ දීභ අනු 2009.05.16 දින 

මුරතිේ, ට්ටුහරයිහිදී මඹෝනහදන් විජිතහ ව 

මරේරඵන් තිරුදඵන්, 2009.05.15 දින 

මයට්ටයික්හල්, මුල්ලිවයික්හල්හිදී අඩන්රන් 

ුමදහයන් ව 2010.09.02 දින ේනිඹහමේ මජෝේ 

වුමර් දී න්දහමි  මජෝති යහහ ඹන අඹ යුද වමුදහට 

බහය ව ඵ එතුභහ දන්මනහිද?        

(ඇ) එමේ වමුදහට බහය ව ඉවත නේ වන් පු්ධරඹන් 

ේඵන්ධමඹන් යුද වමුදහ මවෝ යජඹ ත් ක්රිiඹහභහර් 

මර්ද ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඈ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
ழபதந அமநச்ெரும் சத்த ெளெ, நத அலுயல்கள் 

அமநச்ெருநளயமபக் மகட்ட யழள:  

(அ) (i) 2009ஆம் ஆண்டின் டுப்குதழனழல் யட்டுயளகல் 

ழபமதெத்தழல் இடம்சனர்ந்த நக்கம 

என்ரதழபட்டி, ல்.ளவ.ளவ.ஈ இனக்கத்துடன் எரு 

ளமதம் சதளடர்தை மயத்தழருந்தயர்கமச் 

ெபணமடத்நளர இபளடயத்தளல் 

அழயழக்கப்ட்டதள ன்மதத்ம்; 

 (ii) ஆசநழல், அதன் ழபகளபம் ெபணமடந்த தநழழ் 

த்யதழகழன் ண்ணழக்மக வ்யசயன் 

மதத்ம்; 

 (iii) இயர்களுமடன சனர்கள் னளமயசனன் 

மதத்ம் 

 அயர் இச்ெமக்கு குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இபளடயத்தழன் மநற்டி அழயழத்தலுக்கமநன 

2009.05.16ஆம் தழகதழனன்ர தொல்மத்தவவு, 

யட்டுயளகலில் மனளகளதன் யழஜழத்தள நற்ரம் 

செல்யரூன் தழருதன், 2009.05.15ஆம் தழகதழனன்ர 

இபட்மடயளய்க்களல், தொள்ழயளய்க்களல் ழபமதெத்தழல் 

அமடக்கன் சுதளகபன் நற்ரம் 2010.09.02ஆம் 

தழகதழனன்ர யவுழனள, மஜளெப் தொகளநழல் கந்தெளநழ 

மஜளதழபளெள ஆகழமனளர் இபளடயத்தழடம் 

ெபணமடந்தளர்கசன்மத  அயர் அழயளபள? 

(இ) அவ்யளர ெபணமடந்த மநற்டி சனர் 

குழப்ழடப்ட்ட ஆட்கள் சதளடர்ளக இபளடயம் 

அல்து அபெளங்கம் மநற்சகளண்ட டயடிக்மககள் 

னளமய ன்மத அயர் இச்ெமக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether the Army had assembled the displaced 

persons at Vattuvavalai during mid 2009 and 

informed those who had links with the LTTE 

even for a day to surrender; 

 (ii) if so, the number of young Tamil women who 

thus surrendered; and  

 (iii) their names. 

(b) Is he aware that as per the above notice of the Army, 

Yoganathan Vijitha and Selawruban Thirudaban 

surrendered on 16th May, 2009 at Vattuvavalai, 

Mullaitivu, Adankalan Sudakaran on 15th May, 2009 at 

29 30 



ඳහර්ලිමේන්තු 

Mullivaikkal, Rettawaikkal and Kandasamy Jothirasa on 

2nd September, 2010 at Joseph Camp, Vavuniya to the 

Army? 

(c) Will he inform this House of the actions taken by the 

Army or the Government as regards the above named 

persons who surrendered to the Army? 

(d) If not, why?  

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතවතුභහ මනුමන් භහ එභ ්රපලසනඹට පිළිතුය 

බහත* යනහ. 

* බහමේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* ெளதேடத்தழல் மயக்கப்ட்ட யழமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ංවහත්භ ඉදිරිඳත් ශ මනොවළකි අතය විලහර එල්ටීටීඊ 
හභහජිහන් පිරික් බහය විඹ. 

 (iii) ඔවුන්මේ අනනවතහ ණයක්හ කිරීභ ස එභ මතොයතුරු 
ඉදිරිඳත් ශ මනොවළ. 

(ණ) ණයක් වමුදහට බහය ව එල්ටීටීඊ හභහජිහන්මේ විසතය ඇතුශත් 
දත්තඹන්ර මඹෝනහදන් විජිතහ, මරේරඵන් තිරුදඵන් වහ 
න්දහමි මජෝති යහහ නළභළත්තන්මේ නේ ඇතුශත් වී මනොභළත. 

(ඇ) යුද වමුදහට වහ මඳොලීයලඹට බහය ව එල්ටීටීඊ හභහජි හභහජිහන් 
යලඹලු මදනහ පුනරුත්ථහඳනඹ වහ පුනරුත්ථහඳන අධවක් ජනයහල් 
හර්ඹහරඹ ඹටමත් ඳහරනඹ න පුනරුත්ථහඳන වුරු මත මඹොමු 
ය ඇත. 

(ඈ) ඳළන මනොනඟී. 

 
රු භන්ත්රී යමඹක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 
රු අජිත් කුභහය භන්ත්රී තුභහ  ඇවිල්රහ ඉන්නහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මදන ටමේදී හභහනව හේ්රපදහඹ පිළිතුරු බහත කිරීභයි. 

එතුභහ ඇවිල්රහ මේ බහමන් ගිඹහ. එතුභහ ඉසමල්රහ 

මඳත්භක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඊට ඳුම බහමන් ගිඹහ, ්රපලසනඹක් 

අවන්න  තිමඵ්ධදී. එමවභ භන්ත්රී රුන්ට ඕනෆ ඕනෆ වළටිඹට මේ 

බහ  වුමරුන්න මදන්න ඵළවළ. 

 
මක්විඹට් තවනේ නිමඹෝ : ඉත් ය ළනීභ 

களணழப் கழர்வுத் தமட உத்தபவுகள்: வக்கம் 
WRITS OF CAVEAT : WITHDRAWAL 
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9. රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ - (රු අරුන්දි ්රපනහන්දු 

භවතහ මනුට)  
(நளண்தைநழகு ெளந்த ண்டளப - நளண்தைநழகு அருந்தழக்க 

ர்ளந்து ெளர்ளக) 

(The Hon. Shantha Bandara on behalf of the Hon. Arundika 

Fernando) 

අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ණමි ටයුතු 

අභහතවතුභහමන් ඇූ  ්රපලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ජහ-ඇර, ඳහරන්ද ඳහය, ණුනත්ත, අං 
103හි ඳදිංචි මජ්.එේ.සී. යත්නහඹ භවතහ  මේ 
ඉඩභට ඵරඳෆ වළකි මනත් ඉඩේ මඵදීභට 
එමයහි ඳළනව මක්විඹට් තවනේ නිමඹෝ 
මදක්  ඳෆලිඹමොඩ මොට්ධහමේ මඳොලිස 
අධිහරී භමවේස මඳමර්යහ භවතහමේ දළඩි ඵරඳෆේ 
භත ඉත් යත් ඵත්;  

 (ii) මක්විඹට් තවනභ ඳති්ධදීත් එභ ඉඩභ මඵදීභට 
අදහශ ඉඩේ හිමිරු යුද වමුදහ නිරධහරින් භඟ 
2012.05.12 දින ඳළමිණ ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්මනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත ණහයමේ මඳෞ්ධලි ණයවුරට යජමේ 
ණයක් අංල මඹොදහමන ඇත්මත් මමේද; 

 (ii)  ඉවත මඳොලිස අධිහරීයඹහමේ ක්රිiඹහ රහඳඹට 

එමයහි ණයක් මල්ේයඹහට, මඳොලිසඳති -
යඹහට ව අඳයහධ ඳරීක්ණ 
මදඳහර්තමේන්තුට ය ඇති ලිඛිත ඳළමිණිලි 
ේඵන්ධමඹන් ව එභ මඳොලිස නිරධහරිඹහට 
එමයහි නු රඵන ක්රිiඹහ භහර් මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ඇ) උක්ත මඳොලිස අධිහරීයඹහ වියලන් මභභ ඉඩේ භළනීභට 
අදහශ යනු රඵන තර්ජන මවේතුමන් මජ්.එේ.සී. 
යත්නහඹ භවතහට, ඔහුමේ ඳවුමල් හභහජිඹකුට මවෝ 
ම්ධඳශරට යලදු විඹ වළකි වහනි ේඵන්ධමඹන් ව 
ඵරඳෆේ භත යලදු යනු රඵන එළනි ඉඩේ භළනීභදී 
යත්නහඹ භවතහමේ ඉඩභට යලදු විඹ වළකි වහනි 
ේඵන්ධමඹන් කීභ බහය න්නහ ඳහර්ලසඹ වුරුන්ද 
ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ழபதந அமநச்ெரும், சத்த ெளெ, நத அலுயல்கள் 

அமநச்ெருநளயமபக் மகட்ட யழள:  

(அ) (i) ஜள-, களகந்த வீதழ, கதய யத்த, 

இக்கம்: 103 இல் யெழக்கும் தழரு. மஜ.ம்.ெவ. 

பத்ளனக்கயழன் களணழக்கு தளக்கத்மத 

ற்டுத்தக்கூடின ழழசதளரு களணழப் கழர்யழற்கு 

தழபளக யழதழக்கப்ட்ட இபண்டு தமட 

உத்தபவுகள் மலினசகளமட ழளழயழன் சளலிஸ் 

அத்தழனட்ெகர் தழரு. நமலஷ் சமபபளயழன் 

கடுமநனள அளத்தத்தழன்நவது வக்கப்ட்டுள் 

சதன்மதத்ம்; 

 (ii) தமட உத்தபவு அதொலில் இருக்மகனழல் மநற்டி 

களணழ கழர்யழற்களக குழத்த களணழ 

உளழமநனளர் இபளடய உத்தழமனளகத்தர் 

களுடன் 2012.05.12ஆம் தழகதழ யந்துள்ள 

சபன்மதத்ம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) மநற்கூப்ட்டயளள தழப்ட்ட ழணக்கழல் 

அபெ ளதுகளப்தை ழளழயழர் வ்யளர 

ஈடுடுத்தப்ட்டர் ன்மதத்ம்; 

 (ii) மநற்டி சளலிஸ் அத்தழனட்ெகளழன் செனற் 

ளட்டுக்கு தழபளக ளதுகளப்தை செனளருக்கும், 

சளலிஸ் நள அதழருக்கும் குற்ப் தைளய்வு 

தழமணக்கத்தழற்கும் செய்னப்ட்டுள் ளத்து 

தோ தொமப்ளடுகள் சதளடர்ழலும் குழத்த 

சளலிஸ் உத்தழமனளகத்தருக்கு தழபளகவும் 

டுக்கப்டும் டயடிக்மககள் னளமய 

ன்மதத்ம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 
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(இ) மநற்டி சளலிஸ் அத்தழனட்ெகர் மநற்டி களணழ 

அமய சதளடர்ழல் யழடுக்கும் அச்சுரத்தல்கள் 

களபணநளக தழரு. மஜ.ம்.ெவ. பத்ளனக்கவுக்கு, குடும் 

உரப்ழர்களுக்கு அல்து செளத்துக்களுக்கு 

ற்டும் மெதங்களுக்கும் அளத்தத்தழன்நவது 

மநற்சகளள்ப்டுகழன் களணழ அமயனழன் மளது 

தழரு. பத்ளனக்கயழன் களணழக்கு ற்டக்கூடின 

மெதங்களுக்கள சளரப்ம ற்கும் தபப்ழர் னளர் 

ன்மதத்ம் அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) two Writs of Caveat imposed against a 

partitioning of land that could affect the land 

belonging to Mr. J.M.C. Rathnayake residing at 

No. 103, Kanuwana Estate, Kapala Kanda Road, 

Ja-Ela have been withdrawn upon intense 

pressure by Mr. Mahesh Perera, Superintendent 

of Police, Peliyagoda Division; and 

 (ii) the owner of the land to be partitioned came on 

12th May, 2012 to partition it with officers of the 

Army while the Caveat was in effect? 

(b) Will he state - 

 (i) as to how the Government security sections were 

deployed for a personal dispute such as the 

above one; and 

 (ii) what action will be taken regarding the above 

incident and the complaints made to the 

Secretary to the Ministry of Defence, the 

Inspector-General of Police and the Criminal 

Investigations Department against the 

Superintendent of Police concerned? 

(c) Will he state the party that will take the responsibility 

for the harm that can be caused to Mr. J.M.C. 

Rathnayake, to any of  the members of his family or to 

his property due to the threats made by the above 

Superintendent of Police pertaining to the surveying of 

the land concerned and any prejudice to Mr. 

Rathnayaka‟s interests caused in the course of the 

survey undertaken under pressure? 

(d) If not, why? 

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතවතුභහ මනුමන් භහ එභ ්රපලසනඹට පිළිතුය 

බහත* යනහ.    

 

* බහමේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* ெளதேடத்தழல் மயக்கப்ட்ட யழமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) මභළනි යලදුවීභක් පිළිඵ ඳළමිණිල්රක් හර්තහ වී මනොභළත. 

 (ii) මභළනි යලදුවීභක් පිළිඵ ඳළමිණිල්රක් හර්තහ වී මනොභළත. 

(ණ) (i) (අ) හි පිළිතුරු අනු අදහශ මනොමේ. 

 (ii) මභළනි ඳළමිණිල්රක් ේඵන්ධ කියලදු මඳොලිස 
සථහනඹට හර්තහ වී මනොභළත.  

(ඇ) ඉඩේ ණයවුරක් ේඵන්ධමඹන් භහයවිර ඳදිංචි යලරිල් ඵර්නහඩ් ද 
අල්විස අභයමේය වියලන් යලදු යන රද ඳළමිණිල්රට අනු හභඹ 
ඩ වීභ ළශළක්වීභ වහ අලව පිඹය ළනීභට මඳොලීයලඹ ටයුතු 
ය ඇත. 

(ඈ) ඳළන මනොනඟී. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, point of Order එ මභොක්ද?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, මීට භහඹට ඳභණ ඉසය මරහ 

අපි ඔඵතුභහ මත ඉදිරිඳත් ශහ භව ඵළංකු හර්තහ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහත යරහ නළවළ කිඹන හයණඹ. ඊට ඳුම 

-දස 3ට ඳසමේ- එඹ බහත ශහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් දස 
තුනවතය විහදඹක් ඉල්රන්න අඳට අලවයි. රු 

ථහනහඹතුභනි,  අපි මේ අසථහමේදී ඔඵතුභහ ඉදිරිපිටදී ඒ 

ඉල්ලීභ යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හමේභ, අද බහත යරහ 

තිමඵනහ “Report of the Auditor General on the Accounts of 

the President‟s Fund - 2011”. මභහි ඉතහභ ඵළරෑරුේ ්රපලසනඹක් 

තිමඵනහ. මභොද, විණහධිඳතිතුභහ මභහි වන් යනහ, 

විණනඹට රක් මරහ තිමඵන ගිණුේ ේඵන්ධමඹන් එතුභහට 

මදන්න පුළුන් න්මන් adverse report එක්ඹ කිඹරහ. 

ජනහධිඳතියඹහමේ අයමුදර ේඵන්ධමඹන් ඒ හමේ හර්තහක් 

මදන්න පුළුන් නේ මභතළන මරොකු ්රපලසනඹක් ඇති මරහ 

තිමඵනහ. භභ මභහිදී එඹ කිඹන්නේ. It states, I quote:   

“I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for my qualified audit opinion.” 

ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද? ජනහධිඳතියඹහමේ අයමුදර 

ේඵන්ධමඹන් වරිඹහහය ගිණුේ තඵරහ නළවළ කිඹන හයණඹ 

විණහධිඳති මභහිදී ්රපයල්ධධ යනහ. මභඹ ඉතහභ ඵළරෑරුේ 

තත්ත්ඹක්. රුණහය මේ ේඵන්ධමඹනුත් විධිභත් 

ඳරීක්ණඹක් පුළුන් තයේ ඉක්භනට ඳත්න්න කිඹරහ භභ 

රු ථහනහඹතුභහමන් ඉල්රහ යලටිනහ. මභොද, මේ 

මඵොමවොභ දරුණු ්රපලසනඹක්. ජනහධිඳතියඹහමේ අයමුදර වහ 

ේඵන්ධ ගිණුේරට මේ විධිඹට qualified opinion එක් 
මදනහ නේ, ඒ කිඹන්මන් මරොකු ්රපලසනඹක් තිමඵනහ කිඹන 

එයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ ඔඹ හයණඹ ඳක් නහඹ 

රැසවීමේදී ඉදිරිඳත් යන්න. එහිදී ඒ ළන හච්ඡහ යරහ ඊශඟට 

ත යුතු පිඹය තීයණඹ යන්න පුළුන්.    

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මේ හයණඹ ළදත් නියි භහ ඉදිරිඳත්  මශේ. මඵොමවොභ 

සතුතියි භට අසථහ රඵහ දීභ ළන. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රු යනිල් වික්රවභයලංව භවතහ  
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநெழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ළභළතියි රුණු මදක් ඉදිරිඳත් 

යන්න. ්රපථභමඹන් භහ ළභළතියි එ ඉල්ලීභක් යන්න. අද  

TNA නහඹ රු ණර්. ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහටත්, රු විම්ධල 

ටයුතු ඇභතිතුභහටත් ළඩි හරඹක් වුභනහ මරහ තිමඵනහ 

හද යන්න. මේ රු බහ ඒ වහ හරඹ රඵහ මදනහ නේ ඒ 

ළන අඳට නේ ්රපලසනඹක් නළවළ.  

මදළනි හයණඹ රු අභළතිතුභහමන් අවන්න භහ 

ළභළතියි. ඊමේ ගුරුරුන්ට ඳඩි මරහ නළවළ. අදත් මරහ 

නළවළ. මේ ණ්ඩඩුමේ මුදල් නළ්ධද? එමවභ නළත්නේ නිදවස 

අධවහඳනඹ ේඳහදු යනහද? ඒ විලහර ්රපලසනඹක්. භවය 

ගුරුරු කිඹනහ අදත් ඳඩි මේමේ නළවළ කිඹරහ. ඒ අඹට ඳඩි 

මනහද; නළ්ධද? මභොක්ද ණ්ඩඩු යන්මන්?   

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහතවතුභහ ව බු්ධධ 
ලහන වහ ණමි ටයුතු අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு டி.ம்.ஜனபத் - ழபதந அமநச்ெரும் சத்த 

ெளெ, நத அலுயல்கள்  அமநச்ெரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

විදුවල්ඳතිරු ඇවිත් නළවළ.  

 
රු යනිල් වික්රවභයලංව භවතහ 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநெழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

නළවළ, නළවළ. විදුවල්ඳතිරුන් ඇවිල්රහ. එන්න කිේහ 

මොමවොභ වරි. ගුරුරුන්ට ඊමේ ළටුේ මේමේ නළවළ. භභ 

අවන්මන් මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන් කිඹරහයි. නිදවස 

අධවහඳනඹ ේඳහදු යනහද,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. නළත්නේ 

ණ්ඩඩුට ල්ලි නළ්ධද? රු අභළතිතුභහමන් අඳ මේ හයණඹ 

දළනන්න ළභළතියි. මේ යමට් නිදවස අධවහඳනඹ වහ ව යජමේ 

ඳශමුමනි විදවහරඹ ඳටන් ත් දමේ ඉරහ වළභ දහභ මරහට 

ගුරුරුන්මේ ළටුේ මේහ. 1970-1977 හරමේත් ළටුේ 

මේහ. අදත් ඔවුන්මේ ළටුේ මරහ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. 

මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? ගුරුරුන්ට ළටුේ මරහ 

නළත්මත් නිදවස අධවහඳනමේ ේඳහදුක් මනහද? මභොක්ද 

යලදු න්මන්? රු ථහනහඹතුභනි, අන්න ඒ හයණඹට මවේතු 

මේ රු බහට දළනුේ මදනහ නේ අඳ ළභළතියි.  

 
රු මජෝන් අභයතුං භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, භට විනහඩිඹක් මදන්න.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ, රු මජෝන් අභයතුං භන්ත්රී තුභහ මභොක්ද කිඹන්මන්?  

 
රු මජෝන් අභයතුං භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, මොශම මමේ මතත් පිට 

ඳශහත්ර මේ ෘත්තිඹ මිති ර්ජනඹ අතිලයින්භ හර්ථයි 

කිඹරහ හර්තහක් රළබී තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේ ඇභතිරුත් 

ගිහිල්රහ කිඹරහ තභයි අඳට ණයංචි මරහ තිමඵන්මන්. අඳ දන්මන් 

නළවළ මේ ඇභතිරු ර්ජනඹට ගිඹහද කිඹරහ.  

භට ත හයණඹක් කිඹන්න තිමඵනහ. ෘත්තිඹ මිතිරට 

තර්ජනඹ යරහ, ඔවුන්මේ යසහ නළති යනහඹ කිඹරහ බඹ 

න්රහ අද ඒ ර්ජනඹ අහර්ථ - 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අසර් භන්ත්රී තුභහමේ point of Order එ මභොක්ද? 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ අඹ එමවභ පිටින්භ මවේඵත් මරහ. 

මිනිසුමන්ට strike  යන්න කිඹරහ, ඳහයට ඵහින්න කිඹරහ 

මභතුභන්රහ යලඹලු මදනහභ අද ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල්රහ. ඔවුන් 

අන්ත ඳයහජඹට ඳත් මරහ. ර්ජනඹ පුසක් මරහ. 

තමුන්නහන්මේරහමේ අයශඹ එතළනභ පුසක් මරහ. රජ්ජහ 

නළති ථහ යනහ මන්. යමට් ජනතහ ණ්ඩඩුත් එක් 

ඉන්මන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මවොයි. අපි ඒ ඵරහ නිමු.  

මීශඟට රු රලිත් දිහනහඹ නිමඹෝජව ඇභතිතුභහමේ 

ය්රපහද ්රපලසනඹ.  

 
 

ය්රපහද: භවජන මඳත්ේ පිළිඵ හය 
බහමේ භි භන්ත්රී රුන්ට 

අභිඹහචනහධියණමඹන් මනොතීයල 
ெழப்தைளழமந: சளதுநதக்குள 

உரப்ழர்களுக்கு மநன்தொமதௌட்டு 

வதழநன்த்தழன் அமமப்ளமண  
PRIVILEGE : NOTICES BY THE COURT OF APPEAL 

TO MEMBERS OF COMMITTEE ON PUBLIC 

PETITIONS 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (මෞව නිමඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அமநச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවජන මඳත්ේ පිළිඵ හය 

බහමේ බහඳතියඹහ ලමඹනුයි භභ ඔඵතුභහට මභභ ය්රපහද 

්රපලසනඹ ඉදිරිඳත්  යනු රඵන්මන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, සථහය නිමඹෝ 25අ (10) අනු 

මඳත්භක් ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීමභන් ඳුම එඹ ුමදුුම 

ටයුතු වහ භවජන මඳත්ේ පිළිඵ හය බහ මත 

ඳළයමන අතය, ඒ අනු සථහය නිමඹෝ 128(2) ඹටමත් 2012 

මනොළේඵර් භ 21 න දින ඳළති භවජන මඳත්ේ පිළිඵ 

හය බහ රැසවීමේදී හල්ර, උළුවිටමක්, කිතුරේපිටිඹ, 

යලල්මේත්ත, අං 35 දයන ලිපිනමේ ඳදිංචි නලින් ේඳත් 

හරිඹේ භවතහ වියලන් මඹොමු යන රද මඳත්භ රහ ඵරහ 

ඒ ේඵන්ධමඹන් නිර්ම්ධලඹක් රඵහ දී ඇති අතය එභ නිර්ම්ධලඹට 
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විරු්ධධ හල්ර, රිච්භන්ඩ් න්ද, අං 92 ඹන ලිපිනමඹහි ඳදිංචි 

ඩේලිේ. ූ රිඹකුභහය විජඹයත්න භවතහ වියලන් භවජන මඳත්ේ 

පිළිඵ හය බහමේ බහඳතිතුභහ ඇතුළු භි භන්ත්රී න් 

29මදනහ උත්තයරුන් ඵට ඳත් යමින් අභිඹහචනහ 

අධියණමඹහි නඩුක් මොනු ය ඇති ඵත්, ඒ අනු 

අභිඹහචනහධියණඹ වියලන් 2013.05.03 න දින අධියණඹ 

ඉදිරිමේ නඩු ළහ ඇති අතය හය බහමේ භි භන්ත්රී න් 

එදින අධියණමේ මඳනී මනොයලටි ඵළවින් 2013.06.05 දිනට 

නළත ළවීභක් ය ඇති ඵ ඔඵතුභහට මෞයමඹන් දළනුේ 

මදමි. එභ දළනුේ දීභ භඟින් ඔඵතුභහ වියලන් ඳහර්ලිමේන්තු 

නිමඹෝජනඹ යමින් භවජන මඳත්ේ පිළිඵ හය බහමේ 

ටයුතු යමන ඹහභ වහ ඳත් ය ඇති භහ ඇතුළු භි 

භන්ත්රී තුභන්රහමේ, ංමලෝධිත ඳරිදි 1953 අං 21 දයන 

ඳහර්ලිමේන්තු (ඵරතර වහ ය්රපහද) ඳනමත් 3 න න්තිඹ 

ඹටමත් ණයක්ෂිත ය්රපහද ඩ වී ඇති ඵ දන්න අතය ඒ පිළිඵ 

ඔඵතුභහමේ අධහනඹ මඹොමු යමි.  

එමභන්භ "ඳහර්ලිමේන්තුමේ පර්ණ වහ ුමවිමලේෂි ඵරහධිහයඹ 

ඹටමත් ක්රිiඹහත්භ න විමලේ හය බහ ක්රිiඹහලීන්ට අදහශ 

ඉදිරිමේදී නිකුත් මමයනු ඇතළයි ළරමන ඒ වහ භහන 

මනොතීයල/නිමඹෝ/තීන්දු ේඵන්ධමඹන් ද ඒ ණහයමඹන්භ 

ඵරඳහනු රඵන ඵට" ව ඔඵතුභහමේ 2012.11.29 න දින 

තීයණඹ, විමලේ හය බහක් ව භවජන මඳත්ේ පිළිඵ 

හය බහමේ භි භන්ත්රී න්ට නිකුත් ය ඇති මනොතීයලඹ 

ේඵන්ධමඹන් ද අදහශ විඹ යුතු ඵ මෞයමඹන් ්රපහල ය 

යලටිමි. 

එඵළවින් මේ පිළිඵ මොඹහ ඵරහ ුමදුුම තීයණඹක් රඵහ මදන 

මභන් හරුණි ඉල්රහ යලටිමි.  සතුතියි. 
 

රු මජෝන් අභයතුං භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අදහශ ්රපලසනඹට අමේ භන්ත්රී රුන් කිහිඳ  මදමනකුටභ මනොතීයල 

රළබිරහ තිමඵනහ. අපි උහවිමේ මඳනී යලටීභ අලව නළවළ කිඹරහ 

ඔඵතුභහමන් නිමඹෝඹක් රළබුමණොත් මේ ්රපලසනඹ ඉයයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

2012 මනොළේඵර් භ 14 න දින භහ වියලන් ඳත් යන රද 
ඳහර්ලිමේන්තු විමලේ හය බහමේ හභහජියින්ට එමයහි 
අධියණඹ වියලන් මනොතීයල නිකුත් කිරීභ පිළිඵ 2012 
මනොළේඵර් භ 29 න දින භහ වියලන් අධහයණඹ යන රද 
රුණු වහ එහි තීයණඹ අද දින භවජන මඳත්ේ පිළිඵ හය 
බහමේ බහඳති, මෞව නිමඹෝජව අභහතව රු රලිත් 
දිහනහඹ භවතහ වියලන් භතු යන රද ය්රපහද ්රපලසනඹ 
ේඵන්ධමඹන් ද අදහශ න ඵ වන් යමි. 

 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ රැසවීේ 

ளபளளுநன் அநர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ේඳත් ශභනහයණ අභහතවතුභහ ව ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
බහනහඹතුභහ ) 
(நளண்தைநழகு ழநல் ெழழள த ெழல்யள - வர்ப்ளெ, வர்ய 

தொகளமநத்துய அமநச்ெரும் ளபளளுநன்ச் ெம தொதல்யரும்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"සථහය නිමඹෝ අං 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිමේන්තු වියලන් ේභත යන රද මඹෝජනහමේ කුභක් වන් 

තිබුණ ද, අද දින රැසවීේ ඳළළත්මන හර මේරහ අ.බහ. 1.00 යලට අ. බහ. 

7.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 2.00 ට සථහය නිමඹෝ අං 7(5) 

ක්රිiඹහත්භ විඹ යුතු ඹ." 

 
්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ්රපධහන ටයුතු ණයේබමේදී මඹෝජනහ. ඳශමු මඹෝජනහ 

රු චන්ද්රාහනි ඵ්ඩඩහය ජඹයලංව භවත්මිඹ. 

 
 

මඳෞ්ධලි භන්ත්රී න්මේ ඳනත් මටුේඳත් 
தழ உரப்ழர் ெட்டதோங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
 
මක්.ඩී.එේ. චන්ද්රාහ ඵ්ඩඩහය ්රපජහ ත්හය ඳදනභ 

(ංසථහත කිරීමේ) ඳනත් මටුේඳත 
மக.டீ.ம். ெந்தழபள ண்டளப ெதொதளன மெமயகள் 

நன்ம் (கூட்டிமணத்தல்) ெட்டதோம் 

K.D.M. CHANDRA BANDARA COMMUNITY SERVICES 
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
රු චන්ද්රාහනි ඵ්ඩඩහය ජඹයලංව භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ)ெந்தழபளணழ  ண்டளப  ஜனெழங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් මඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

"මක්.ඩී.එේ. චන්ද්රාහ ඵ්ඩඩහය ්රපජහ ත්හය ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ 

ව ඳනත් මටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 
රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. சமபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
වියලන් සථිය යන රදී. 
ஆமநளதழத்தளர். 

Seconded. 
 

 
්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මටුේඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රාණඹ කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිමඹෝඹ ඹටමත් ඳනත් 

මටුේඳත භහජ මේහ අභහතවතුභහ මත ඳයන රදී. 
 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, ெட்டதோம் தொதன்தொம நதழப்ழடப்ட்டு, அச்ெழடப்டக் 

கட்டமனழடப்ட்டது. 

ெட்டதோம் ழமக்கட்டம இ. 47(5) இன்டி ெதோக மெமயகள் 

அமநச்ெருக்கு அழக்மக செய்னப்டுதற்களகச்  ெளட்டப்ட்டது. 

 
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.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මදළනි මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, රු දිළුේ අමුණුභ 

භන්ත්රී තුභහ - ඳළමිණ නළත.   

තුන්න  මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, රු වික්ටර් ඇන්ටනි 

භවතහ. 
 

 

ඵඩහ වහඳෘති (ංසථහත කිරීමේ) ඳනත් 
මටුේඳත 

ண்டகெளம கருத்தழட்டம் (கூட்டிமணத்தல்) 

ெட்டதோம் 
WAREHOUSE PROJECT (INCORPORATION) BILL  

 
රු වික්ටර් ඇන්ටනි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් මඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

"ඵඩහ වහඳෘති ංසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් මටුේඳත ඉදිරිඳත් 

කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
වියලන් සථිය යන රදී. 
ஆமநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
 

්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මටුේඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රාණඹ කිරීභට නිමඹෝ යන රදී. 
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිමඹෝඹ ඹටමත් ඳනත් 

මටුේඳත භහජ මේහ අභහතවතුභහ මත ඳයන රදී. 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, ெட்டதோம் தொதன்தொம நதழப்ழடப்ட்டு, அச்ெழடப்டக் 

கட்டமனழடப்ட்டது. 

ெட்டதோம் ழமக்கட்டம இ. 47(5) இன்டி ெதோக மெமயகள் 

அமநச்ெருக்கு அழக்மக செய்னப்டுதற்களகச்  ெளட்டப்ட்டது. 
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.  

 

 
ල්තළබීභ 

எத்தழமயப்தை 
ADJOURNMENT 

 
රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  ழநல் ெழழள த ெழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ල් තළබිඹ යුතු 

ඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 
 
්රපලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்சற்து. 

Question proposed. 

ථහනහඹතුභහ 
(ெளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ල් තළබීමේ මඹෝජනහ රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ. Order, 

please! රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහමේ ථහට ්රපථභ රු 

නිමඹෝජව ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 

 
අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනමඹන් ඉත් වුමඹන්, 

නිමඹෝජව ථහනහඹතුභහ [රු චන්දිභ වීයක්මොඩි භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன்ழகு, ெளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளெத்தழழன்ர 

அகமய, ழபதழச் ெளளனகர் அயர்கள்  [நளண்தைநழகு ெந்தழந 

வீபக்சகளடி]  தமமந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the 
Chair. 
 

 

උතුරු නළ  මඟනහිය ඉඩේ ේඵන්ධ ක්රිiඹහ භහර් ව 
භහන හිමිේ බහමේ මඹෝජනහ ක්රිiඹහත්භ කිරීභ 

யடக்கு, கழமக்கழல் களணழ சதளடர்ள 

டயடிக்மககள் நற்ரம் நழத உளழமநகள் மபமயத் 

தவர்நளத்மத அதொளக்குதல் 
ACTION RELATING TO LAND IN NORTH AND EAST AND 

IMPLEMENTATION OF RESOLUTION OF HRC 

 
[1.50 p.m.] 
 

රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Deputy Speaker,  I move, 

"Whereas two statements were made on the Floor of the House on 

09th April, 2013, by the Hon. Leader of the Opposition and by the Hon. 

Minister of External Affairs, pertaining to the Resolution No. A/

HRC/22/L.1 on 'Promoting Reconciliation and Accountability in Sri 

Lanka' adopted by the Human Rights Council. 

And whereas the Hon. Minister of External Affairs in the course of 

his Statement made specific reference to certain matters which need to 

be further clarified.  

And whereas such clarity is necessary in the interests of the country 

and its people, and to ensure that the people know the truth. And 

whereas, the constructive recommendations contained in the Report of 

the Lessons Learnt and Reconciliation Commission and embodied in the 

said resolution adopted by the Human Rights Council, included the need 

to credibly investigate widespread allegations of extrajudicial killings 

and enforced disappearances, demilitarize the North of Sri Lanka, 

implement impartial land dispute resolution mechanisms, re-evaluate 

detention policies, strengthen formally independent civil institutions, 

reach a political settlement on the devolution of power to the provinces, 

promote and protect the right of freedom of expression for all, and enact 

rule of law reforms. And whereas the said resolution also expressed 

concerns regarding the threats to judicial independence and the rule of 

law, and discrimination on the basis of religion or belief.  

And whereas no credible efforts are being made to adequately 

address serious allegations of violations of international human rights 

law and international humanitarian law referred to in the said resolution. 

And whereas the actions of the Government are resulting in further 

deterioration generally, particularly relating to land issues in all districts 

of the North and East and desecration of places of religious and cultural 

importance.  
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And whereas neither Reconciliation nor Accountability can be 

promoted by the continuance of the present actions of the Government, 

and whereas the said actions of the Government are only promoting 

disharmony and ill-will amongst peoples and impunity amongst those 

engaged in such actions.  

This Motion therefore urges the Government in the interests of the 

country and all its peoples (1) To take immediate action to reverse its 

current actions relating to land in the districts of the North and East. (2) 

To take meaningful and effective steps to genuinely implement the said 

resolution of the Human Rights Council."  

Mr. Deputy Speaker, having read my Motion, may I 

state that the country is at a very critical and crucial stage 

in its post-conflict era. The question before the country is 

whether in the post-LTTE era, the country is to get back 

to the practices and processes that were the root causes 

for the conflict or whether the country is to chart a new 

course.  

If the country was to chart a new course in order to 

achieve genuine reconciliation based on accountability 

and justice, we have much to learn from the various 

processes that have taken place during the period of the 

conflict and we should all approach the issue with a sense 

of inclusiveness and magnanimity. We have always 

endeavoured to move forward, not backwards.  It is in 

that spirit that this Debate takes place.  It is not intended 

to inflict any harm on Sri Lanka or the Sri Lankan people.  

It is to enable all its peoples to endeavour to live together 

in a peaceful and prosperous Sri Lanka.   

There were two statements made on 9th April, 2013 by 

the Hon. Leader of the Opposition and the Hon. Minister 

of External Affairs respectively.  It is with the statement 

of the Hon. Minister of External Affairs that we are 

primarily concerned.  Sri Lanka is a member of the 

United Nations and the UN Human Rights Council is an 

institution of the United Nations. Sri Lanka has also 

served on the Human Rights Council. We are a part of 

that institutional arrangement.  We have not disassociated 

ourselves from that arrangement.  There may be some 

resolution adopted by the United Nations Human Rights 

Council which Sri Lanka may not like or agree with. 

But, that does not mean that you cease to be a part of 

that arrangement or that you can deviate from 

commitments you have made to the UN system. Some 

efforts have also been made to make out that security or 

financial considerations more than the merits of the 

Resolution are the reasons for the Resolution being 

adopted. This, in my respectful submission, does not seem 

quite correct. 

From the data available, US foreign aid extended to 

the 25 Member States that voted for the Resolution 

totalled less than US Dollar 1 billion for 2012 while US 

foreign aid extended to the 13 Member States voting 

against the Resolution, exceeded US Dollars 2 billion for 

the same year, while US foreign aid extended to the 8 

Member States that abstained from the Resolution 

exceeded US Dollars 1.7 billion for that year.  

Yet another interesting feature is that the countries 

which have a stronger trading relationship with Sri Lanka 

were those that were most supportive of the Resolution. 

Within the voting group, those who voted for the 

Resolution accounted for over 80 per cent of Sri Lanka‟s 

exports, while the countries that voted against the 

Resolution or abstained from voting accounted for only 

one-fifth or 20 per cent of the exports. If trade is a sign of 

a healthy relationship between countries, it is the 

countries that have the strongest such relationship with 

Sri Lanka that are saying that Sri Lanka should improve 

its governance. India has not been included in this 

equation because by virtue of its size, its economic 

strength and its closeness to Sri Lanka, it stands quite 

differently.  

In regard to security considerations, many countries 

that have voted against the Resolution are dependant 

heavily on the US for security purposes; Kuwait, 

Maldives, Qatar, UAE and Saudi Arabia being some of 

them. Some of the other reasons attributed for distancing 

Sri Lanka from the Resolution are : 

1. There is to be an oral update by the UN High 

Commissioner for Human Rights in September, 2013  

2. There is to be a comprehensive report by the UN High 

Commissioner for Human Rights followed by a 

discussion in March, 2014. 

These, Mr. Deputy Speaker, are inevitable steps in a 

process that has commenced and are not unusual. If what 

was required to be done was done in time, this Resolution 

would, perhaps, never have been passed or would never 

have come up. 

The only way to bring the Resolution and this process 

to a closure is at least to do now what needs to be done 

and more than that, stop doing things that should not be 

done.  

Yet another reason mentioned is that the Resolution 

seeks to incorporate the Report of the UN High 

Commissioner for Human Rights, which calls for an 

international investigation. The Hon. Minister states that 

the High Commissioner for Human Rights called for this 

international investigation one week after the hostilities 

ended in May, 2009 and wants to know on what evidence 

she called for an international investigation.  

I wish to quote what the UN High Commissioner for 

Human Rights said on 13th March, 2009,  two months 

before the war ended, while the war was still in progress. 

She said, I quote:  

"Certain actions being undertaken by the Sri Lankan military and by 

the LTTE may constitute violations of international human rights 

and humanitarian law. We need to know more about what is going 
on, but we know enough to be sure that the situation is absolutely 

desperate. The world today is ever sensitive about such acts that 

could amount to war crimes and crimes against humanity." 
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She knew what she was talking about because she was 

following what was going on during the course of the 

war. So, she talked about what happened during the war, 

not merely one week after the war. She talked about it 

when the war was going on.  

The High Commissioner for Human Rights had been 

even more specific recently when she answered a direct 

question on this issue.  That is quite recently and I would 

like to quote that question and answer.  

This is what the question was and I quote:  

“You keep calling for an international war crimes investigation, 

particularly, into what happened during the final stages of the war. 
Why is this still so important?”  

And, the answer that she gave was this, I quote:   

“Because tens of thousands of civilians were reportedly killed. 

Because there are very credible allegations and some strong 

pictorial evidence and witness accounts indicating that war crimes 

and other serious international crimes, including summary 

executions, use of child soldiers and the use of civilians as human 
shields took place on a large scale.     

 These are crimes that are viewed with the utmost seriousness under 

international human rights and humanitarian law, and there is plenty 
of evidence to suggest both sides committed them. Unfortunately, 

none of the steps taken domestically in Sri Lanka, to investigate any 

of this, inspire confidence. There is a long history of national 
inquiries in Sri Lanka that have led nowhere, but to impunity. This 

makes such an international investigation essential. Crimes like 

these cannot simply be ignored or pushed aside. If  there has been 
exaggeration or distortions, or unjust allegations, then such an 

inquiry should also expose those. There has to be justice, if there is 

to be lasting peace.” 

That was the statement, Sir, she made more recently 

on 24th of February, 2013.  

It must be said in fairness to the High Commissioner 

that she seems to have at all times, before the war ended, 

when the war ended and after the war ended, known quite 

clearly what she is saying.  

Another reason mentioned is that the Resolution seeks 

to incorporate the Report of the Panel of Experts 

appointed by the Secretary-General of the UN, which the 

Hon. Minister likes to call the Darusman Report. Two 

grounds are alleged for this position that the Hon. 

Minister outlined for not being able to even look at that 

Report.  One is that the persons that the Panel spoke to 

asked for an assurance that their identity would not be 

disclosed for 20 years. Given the nature of the testimony 

these persons were giving and the persons against whom 

they were testifying - I cannot see what was wrong in that 

but what really is the correct position This is referred to 

Sir, on page six of the Report of the Secretary-General‟s 

Panel of Experts on Accountability under the caption 

“Confidentiality of the Panel‟s records.”  I would like to 

quote what it states:  

“E Confidentiality of Panel‟s records.  

'23. In some instances, the Panel received written and oral material 
on the condition of an assurance of absolute confidentiality in the 

subsequent use of the information. The Office of Legal Affairs 

confirmed through formal legal advice that the provisions set out in the 
Secretary-General‟s Bulletin on 'Information sensitivity, classification 

and handling' could be applied to its records. This Bulletin provides for 

classification of a document as 'strictly confidential' with 
correspondingly strict limits on any access for a period of 20 years,... ” 

This was not something sinister or something unusual. 

It was the practice being adopted by the Secretary-

General in terms of a bulletin which covered such issues 

that there would be confidentiality for a period of 20 

years. 

What is your own position in regard to 

confidentiality? There was a Bill called “Assistance and 

Protection to Victims of Crime and Witnesses Bill”, Bill 

No. 1306 which was tabled in Parliament on the 6th of 

June 2008. The judgment of the Supreme Court in regard 

to that Bill was tabled in Parliament on the 5th of June.  

The Second Reading commenced on the 17th of June. It 

continued on the 19th of June. I have with me here a copy 

of the Bill and copies of the relevant Hansards. What 

happened after the 19th of June? You abandoned the Bill. 

The Bill was not proceeded with. Why did you abandon 

the Bill? The Bill was brought to this House to enact 

legislation to ensure the safety of victims and witnesses, 

to ensure the protection of victims and witnesses. The 

Bill was brought to this House under pressure from the 

International Independent Eminent Group of Persons who 

had been invited to this country and appointed by the 

Government to overlook the work of the Commission that 

was inquiring into very serious human rights violations 

like the massacre of the five students in Trincomalee and 

17 aid workers in Mutur. Of course, they eventually 

withdrew from the country. Having endeavoured to make 

their best contribution, they stated in a public interview 

that they gave before they left the country that there was 

no commitment on the part of the Sri Lankan 

Government, no will on the part of the Sri Lankan 

Government to investigate grave violations of human 

rights in keeping with international norms and standards. 

What happened in the course of that inquiry that was 

conducted by the Commission appointed by the 

Government? The International Independent Group of 

Eminent Persons wanted evidence to be led before the 

Commission by an independent counsel.  Persons who 

were representing the Sri Lankan Government in regard 

to human rights violations before the Human Rights 

Council in Geneva were the same persons who were 

leading evidence on behalf of the victims before the 

Commission of Inquiry. The International Independent 

Eminent Group of Persons stated the view that there was 

a clear conflict of interest when the same lawyers handled 

both these contradictory positions leading evidence on 

behalf of the victims on the one hand and defending the 

Government and its armed forces on the other hand by 

the same people before the Human Rights Council in 
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Geneva. The International Independent Group of Eminent 

Persons wanted a law enacted for the protection of 

victims and witnesses. That was how you brought the law, 

but you abandoned the law. Some of the witnesses left  

the country. They were afraid to stay in the country. The 

Commission commenced calling evidence through 

teleconferencing. That was stopped. Two persons 

appearing on behalf of those who were accused of the 

crimes before the Commission protested against evidence 

being recorded through teleconferencing and directives 

went out to the Commission that such evidence should not 

be recorded and the recording of such evidence was 

stopped.  

This cannot be denied.  It is all a matter of record, it 

can be proved. Why did you do that?  You say that it was 

wrong on the part of the Panel of Experts to have adopted 

a normal rule that is applicable in the UN system, where 

persons who gave information or evidence in regard to 

sensitive matters, had a right to keep those matters 

confidential for a period of 20 years. Is this fair? When 

this is your own record, how can you complain about the 

adoption of what has been a regular procedure, a regular 

process in the UN?  

What is the position today in regard to the inquiry 

pertaining to the massacre of the five students in 

Trincomalee and the 17 aid workers in Mutur? The 

Commission itself submitted a report. Where is that 

report? Why has that report not been made public? Why 

are they being concealed? More than that, let us see what 

the Government‟s position is in recent times. The Hon. 

Mahinda Samarasinghe, the President's Special Envoy on 

Human Rights,  goes to Geneva on the 27th of February, 

2013. What did he state in Geneva in regard to these two 

matters? He said, I quote: 

"'The government of Sri Lanka‟s efforts continue, through the 

relevant agencies, to bring finality to the crimes involved in these 

two cases. I am able to announce that in the case of the five 
students, the Attorney General has instructed the Police to 

commence a non-summary inquiry before judicial authorities. Thus 

this matter may be brought to a  conclusion and is concrete evidence 
of our commitment to accountability,'... " 

Five students who were standing on the beach in 

Trincomalee, who were in the university or had passed 

their GCE (Advanced Level) and awaiting admission to 

the university, were slaughtered on the beach. They were 

shot and killed. Seven years later, on 13th February, 2013 

a Minister of this Government has the temerity, the 

impudence to go before the Human Rights Council and 

say that a non-summary inquiry is going to be  started and 

very soon things will be brought to a conclusion. I do not 

think the non-summary inquiry has started even now. A 

non-summary inquiry, Sir, as you know, probably starts in 

10 days‟ time. The trial would take place in the High 

Court or in the Assize Court in three months‟ time or six 

months‟ time. Here, seven years have passed and you 

have the impudence and impertinence to go before the 

Human Rights Council and say that a non-summary 

inquiry was started and that you are confident that things 

will be brought to a conclusion and that that is concrete 

evidence of your commitment to accountability. That is 

your history and with this history, you question 

confidentiality being given to persons who testified in 

regard to very sensitive questions for a period of 20 years 

by the UN Panel of Experts.  

The other ground of objection against the Report of 

the Secretary-General‟s Panel of Experts on 

Accountability has been that the report had been prepared 

entirely outside the intergovernmental process. 

I wish to deal with this matter because it is a fairly 

important question. This entire process on the question of 

accountability, this entire issue on accountability 

commences with a Joint Communiqué issued by the 

President of Sri Lanka and the Secretary-General of the 

UN when the Secretary-General visited the country on 

23rd May 2009, some days after the war came to an end.  

I will read from that Joint Communiqué.  It states, I 

quote:  

“Following is the  joint statement by the Government of Sri Lanka 

and the United Nations at the conclusion of the UN Secretary-
General Ban Ki-moon‟s visit to Sri Lanka on 23rd May”.  

"The Government expressed its commitment to ensure the 

economic and political empowerment of the people of the North 
through its programmes". 

Then, we come to the issue of accountability. It states, 

I quote:  

“Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion 

and protection of human rights, in keeping with international human 
rights standards and Sri Lanka‟s international obligations. The Secretary

-General underlined the importance of an accountability process for 

addressing violations of international humanitarian and human rights 
law. The Government will take measures to address these grievances.” 

You accepted your international obligations. You said 

that you will fulfil your obligations in keeping with what 

was required to ensure the protection of human rights and 

you agreed, committed yourself to undertake measures 

that will address the question of accountability.  

There was a specific commitment on the part of the 

Sri Lankan Government made in this Communiqué to 

address the question of accountability. 

I would next refer to the "Terms of Reference" under 

which the Secretary-General appointed the Panel of 

Experts. This is what the Terms of Reference says. I 

quote: 

"In the Joint Statement of the Secretary-General and the President 
of Sri Lanka issued at the conclusion of the Secretary-General‟s 

visit in the country on 23 May 2009, the Secretary-General 

underlined the importance of an accountability process to address 
allegations of violations  of international humanitarian and human 

rights law committed during military operations between the 

Government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam 
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(LTTE). The President of Sri Lanka undertook to take measures to 
address these grievances. At this time and against this background: 

 

1. The Secretary-General has decided to establish a panel of 

experts to advise him on the implementation of the said 

commitment with respect to the final stages of the war. 

2. The purpose of the panel shall be to advise the Secretary-

General on the modalities, applicable international standards 
and comparative experience  relevant to the fulfillment of the 

joint commitment to an accountability process, 

 having regard to the nature and scope of alleged violations.”  

This was the Terms of Reference on the basis of 

which the Secretary-General appointed his Panel of 

Experts. It is at Annex 2.8 on page 145 of the Report of 

the Panel of Experts under the Terms of Reference. 

The Secretary-General appointed the Panel of Experts 

to advise him in regard to the implementation of the 

commitment made by the Government of Sri Lanka and 

in regard to the fulfilment of the joint commitment to an 

accountability process. That was the reason why the 

Secretary-General appointed the Panel of Experts. What 

have you to complain about? What was the need for an 

inter-governmental process in this situation when the 

Government concerned is a consenting party to the 

achievement of the given objective, and on the basis of 

that commitment made by the Government concerned the 

Secretary-General of the UN appoints a Panel of Experts 

to advise him, and they have come up with a report on the 

basis of the Terms of Reference under which they were 

appointed. What is the need, I ask you, for an inter-

governmental process when you have given a 

commitment to the Secretary-General who has told you 

that accountability must be addressed, and you make a 

commitment to him and that is contained in a Joint 

Communiqué where you have agreed to address that 

commitment, to deal with that commitment, and on the 

basis of that undertaking that you give the Secretary-

General of UN, he appoints a Panel of Experts to advise 

him.  

I do not see in this situation what need there is for an 

inter-governmental process because the Government of 

Sri Lanka which is the Government concerned has 

already given its consent to the accountability process 

being carried out and to that question being addressed. 

There is no need for an inter-governmental process 

thereafter. The Secretary-General of UN has sent the 

Report of the Panel of Experts to the Government of Sri 

Lanka and also to the UN Human Rights Council. The 

Government of Sri Lanka had involved itself with the 

Panel of Experts; it has interacted with the Panel of 

Experts.  Though a visit by the Panel of Experts to Sri 

Lanka as wished by the Panel did not materialize the 

Government of Sri Lanka has interacted with the Panel of 

Experts. Of course the visit by the Panel did not 

materialize because that is not an unusual thing in Sri 

Lanka. Recently, I think when the Chief Justice was 

impeached, there was an international investigating group 

appointed by the International Bar Association headed by 

the former Chief Justice of India, Justice Sharma, to visit 

this country and make  an inquiry in regard to the 

impeachment process but they were not able to come 

here.  

They conducted their investigations from abroad and 

came up with their report. So, the Panel of Experts or 

independent international investigators being denied a 

visit to this country is nothing new. But, the fact of the 

matter is that, here in this instance, as far as the Panel of 

Experts appointed by the Secretary-General of the UN is 

concerned, you have clearly given your consent to that 

process being undertaken and you cannot now say that 

there must be an intergovernmental process and that your 

consent has no relevance.  

This Panel, Sir, has been quite frank. They have stated 

that its mandate did not extend to fact-finding or 

investigation. The Panel states in Page i of its Report, I 

quote:  

“The Panel determined an allegation to be credible if there was a 

reasonable basis to believe that the underlying act or event 

occurred.” 

The Report further states, I quote:  

 “Allegations are considered as credible in this report only when 

based on primary sources that the Panel deemed relevant and 

trustworthy.” 

So, the Panel, Sir, has been quite responsible in regard 

to what they did because they have come to certain 

conclusions. I would briefly read this for the purpose of 

record. Page ii of this Report states, I quote: 

“Allegations found credible by the Panel 

The Panel‟s determination of credible allegations reveals a very 

different version of the final stages of the war than that maintained 
to this day by the Government of Sri Lanka. The Government says 

it pursued a „humanitarian rescue operation‟ with a policy of “zero 

civilian casualties.” In stark contrast, the Panel found credible 
allegations, which if proven, indicate that a wide range of serious 

violations of international humanitarian law and international 

human rights law was committed both by the Government of Sri 
Lanka and the LTTE, some of which would amount to war crimes 

and crimes against humanity. Indeed, the conduct of the war 

represented a grave assault on the entire regime of international law 

designed to protect individual dignity during both war and peace.”  

This is contained in Page ii of the Panel‟s Report and 

in conclusion, the Panel states, I quote:  

“Thus, in conclusion, the Panel found credible allegations that 
comprise five core categories of potential serious violations 

committed by the Government of Sri Lanka: (i) killing of civilians 

through widespread shelling; (ii) shelling of hospitals and 
humanitarian objects; (iii) denial of humanitarian assistance; (iv) 

human rights violations suffered by victims and survivors of the 

conflict, including both IDPs and suspected LTTE cadre; and (v) 
human rights violations outside the conflict zone, including against 

the media and other critics of the Government.”  
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Those were the conclusions that the Panel came to in 

regard to the Government. The Commission also found 

six core categories of potential serial violations against 

the LTTE. I do not think, Sir, there is a need for me to 

read that out here.  

Before I finish with the Panel‟s Report, I would also 

like to state what the Panel had to say on accountability 

which is important. In regard to accountability, the Panel 

of Experts states on Page iv of their Report, I quote:  

“... accountability goes beyond the investigation and prosecution of 

serious crimes that have been committed; rather it is a broad process 
that addresses the political, legal and moral responsibility of 

individuals and institutions for past violations of human rights and 

dignity. Consistent with the international standards mentioned 
above, accountability necessarily includes the achievement of truth, 

justice and reparations for victims.”  

That was in regard to the Report of the Panel of 

Experts, Sir. Now, before I conclude, I would also like to  

say a few words about certain other issues. As one who 

has been closely observing the conduct of the war and its 

various dimensions from within the country and also as 

one who has been fully involved in the various efforts to 

evolve  an acceptable political solution and as one 

concerned about the relationship between the conduct of 

the war, its end and a political solution which seems quite 

illusive, I wish to express my views on these issues, Sir, 

because they are very important as far as the country is 

concerned.  

The official estimate of the Sri Lankan State was that 

there were around 70,000 Tamil civilians confined in the 

area, in the Vanni where the war took place. Eventually 

around 300,000 Tamil civilians came alive out of this 

area. Most of the estimates cautiously put the figure at 

around 250,000. Our own inquiries revealed that the total 

number of Tamil civilians trapped in this area was closer 

to 400,000. This was the view of the affected Tamil 

civilians. There is without question, a sharp discrepancy 

between the figure stated by the Government and the true 

figure. No explanation has been offered in regard to this 

sharp discrepancy. Is this indicative of the culture of 

impunity reaching its zenith, totally disregarding and 

distorting the truth? 

Essentials such as food, medicine, shelter and other 

requisites would have been and were officially made 

available only on the basis of the Government‟s official 

estimate of 70,000 which inevitably must mean that a 

large number of Tamil civilian citizens would have been 

without food, medicine and shelter for weeks and months, 

such essentials being largely made available only by the 

Government.  

All Non-governmental Organizations both domestic 

and international were ordered by the State to leave this 

area in the Vanni in September, 2008. These NGOs were 

rendering immense service in vital areas inclusive of 

shelter, food and medicine to these Tamil civilian 

citizens. These Tamil civilian citizens were thereafter 

deprived of such services. These NGO personnel were 

surely not fighting along with the LTTE against the Sri 

Lankan security forces. No reasonable explanation has 

been offered as to why these NGO personnel were en-

masse directed to leave the area, when the displaced 

Tamil civilians were in dire need of their services and 

assistance particularly in the context of the Government‟s 

clear underestimation of the total number of displaced 

Tamil civilian population in this area at that critical time.  

Even UN personnel and ICRC personnel did not have 

free access to these areas. Has any reasonable explanation 

been offered as to why liberal access was not provided to 

these personnel? If liberal access was provided to these 

UN and ICRC personnel given their mandate, they could 

have made a significant contribution to alleviating the 

suffering of these people.  

No one had access to this area. All media personnel 

were kept out. Media Personnel were sometimes taken on 

conducted tours; they had no free access to find out 

things or collect information by themselves. Has any 

reasonable explanation been offered in regard to the need 

to maintain such a high degree of secrecy? Does not this 

total lack of transparency, suggest that the truth was 

sought to be concealed.   

The persons who came out of the conflict area were 

confined by the State under compulsion in camps, 

enclosed with barbed wires. There was no access to these 

camps. Tamil Members of Parliament were not able to 

visit these camps. They were denied entry. Relations and 

friends of these Tamil civilians were not able to visit 

these camps and meet these people, or be of assistance to 

them. These displaced Tamil civilians could not take up 

residence in host homes with relations or friends. This 

restriction which cannot be justified under the laws of the 

land was relaxed several months later. Was there a 

justifiable need to prevent contact between these affected 

Tamil civilians and others? Is this not again indicative of 

the culture of impunity that had become all pervasive. 

There seems to have been an assumption, that in regard to 

these Tamil civilians, persons in authority could act 

according to their whims, regardless of domestic or 

international law. These rules applied to all persons in the 

camps; men, women, youth and children. It was not 

confined to only persons who needed to be investigated.  

Genuine reconciliation is not a purchasable 

commodity. It cannot be achieved by giving them false 

promises or by conferring on them partly benefits. To 

think that this can be done would be an insult to their self

-respect and dignity. 

I have raised in Parliament several times, the issue of 

the manner of the conduct of the war. I have done this 

while the war was being conducted. I have stated that the 

war was being conducted with wanton disregard for the 

safety and well-being of Tamil civilian citizens. There is 

49 50 



ඳහර්ලිමේන්තු 

a widely held view that the war was conducted with the 

view of also subduing, subjugating and suppressing the 

Tamil people. This view holds the position that while the 

war was conducted so as to destroy the LTTE, which was 

waging an armed struggle against the Sri Lankan State in 

the name of the Tamil people, at the same time, yet 

another objective of the war was suppressing and 

subjugating the Tamil people and thereby negating the 

need for a political solution. This is a question to which 

an answer should be forthcoming, and it can come only 

from the Government. The answer should be in the form 

of credible and tangible action that demonstrates the 

Government‟s commitment to a just and acceptable 

political solution.  

I must say with much regret, Sir, that we still do not 

see these happening and we do not know whether it will 

happen going by things that are presently being said and 

being done in this country.  Sir, the Tamil People have 

complained from after Independence that they were 

subjected to discrimination, deprivation, inequality, 

injustice and exclusion; that the democratic verdicts of the 

Tamil people for a change in the structure of governance 

was not duly recognized, that governance was not with 

their free will and consent and that the Fundamental and 

Human rights of the Tamil people were being violated 

with impunity.  

This commenced shortly after Independence and has 

continued.  

The Tamil people have lived in this country for as 

long as any other people. They have preponderantly lived 

in the northern and the eastern parts of the country. They 

have their own civilization, culture, customs, language, 

and by religion are largely Hindus or Christians. They 

have thus lived together as a people. While being willing 

wholeheartedly to be a part of the Sri Lankan polity, they 

treasure their rich Tamil identity and wish to preserve it. 

The Sinhala people themselves have their own rich 

identity and wish to preserve it. Since Independence, the 

Tamil people have begun to realize that they were not 

treated as equal citizens, the Tamil people were driven to 

feel that they were second-class citizens, who would not 

be treated as equal citizens by the State or even given 

necessary protection by the State when they were victims 

of wanton violence by those who wanted to subjugate 

them. They were discriminated against in the fields of 

education, employment, economic opportunity, utilization 

of resources in the districts which they historically 

inhabited, and denied their basic fundamental human 

rights such as even the right to life. They were denied 

equal protection under the law. 

Sir, since the 1956 Elections, the Federal Party was 

overwhelmingly returned in the North and the East at 

every General Election; in March 1960, July 1960, 1965 

and 1970. The Tamil people voted overwhelmingly for 

sharing of powers of governance and for regional 

autonomy in the North and the East. The Federal Party in 

its Election Manifesto in 1970 renounced a separate state, 

and called upon the Tamil people to vote against any 

candidate who contested on a separatist ticket. All such 

candidates were defeated. But, the democratic verdicts of 

the Tamil people were not recognized in any effective 

way. The Sinhala people were able to decide on their 

governance, they were able to exercise their sovereignty. 

The Tamil people by reason of their being numerically a 

minority in the whole country, were not able to have a 

say in their governance, in keeping with their democratic 

wish, even in the areas in which they were a majority, 

they were denied their sovereignty. They were being 

governed without their consent and against their will. 

Tamil political leadership made every effort through 

peaceful and non-violent means to bring about a change 

in the structure of governance. 

The Bandaranaike-Chelvanayakam Pact of 1957, the 

“Satyagraha”, peaceful non-violent civil disobedience 

campaign in 1961 by which civil administration in the 

North and the East was crippled for some months, and in 

which tens of thousands of Tamil civilians, men, women, 

youth and children, participated; the Dudley Senanayake 

- Chelvanayakam Pact in 1965, the National Government 

between 1965 and 1970 when the Federal Party was a 

partner in the National Government and the contribution 

of the Federal Party at the Constituent Assembly 

proceedings between 1970 and 1972 for reasonable 

accommodation of Tamil aspirations which was denied, 

when it was sought to replace the Constitution under 

which the country attained Independence, and which had 

provided certain fundamental safeguards, for the minority 

people, with a new Republican Constitution and the 

consequent walkout by the Federal Party from 

Constituent Assembly, are amongst the milestones along 

that path.  

The enactment of the 1972 Constitution and the 

provisions contained therein, relating particularly to the 

structure of Governance, Religion and Language, 

breached the compact under which the country was 

granted Independence in terms of the Soulbury 

Constitution. It was the enactment of the 1972 

Constitution and the entrenchment of the unitary 

character of the State, which was not contained in the 

Soulbury Constitution and which was in direct 

contravention of the Tamil proposition for a Federal 

System of government, wherein  powers of governance 

would be shared,  the removal of the safeguards provided 

for in the earlier Constitution for the protection of the 

rights of minority people, the language and religion of the 

majority community being accorded primacy, and the 

various other acts of discrimination and deprivation and 

the violence unleashed against the Tamils as a people 

consistently and persistently in 1956, in 1958, in 1961, in 

1977, in 1981 and in 1983 that led to the demand for a 
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separate state  and total sovereignty in 1976. The 1977 

General Election was contested by the TULF on the basis 

of this demand. All Tamil Members of Parliament elected 

from the North and the East, barring one, were from the 

TULF.  

The TULF, under international advice was willing to 

make a compromise on the demand for a separate state. 

Mr. A. Amirthalingam, the leader of the TULF and the 

leader of the Opposition in Parliament stated this both in 

Parliament and outside, shortly after the inauguration of 

1977 Parliament. Sir, if the LTTE was regarded as an 

impediment on the Tamil side, to the evolution of an 

honourable political solution, the LTTE is not there any 

longer. It is absolutely fundamental that the forces of 

nationalist brinkmanship should no longer influence the 

political agenda on the other side. We are  strongly of the 

view, that this is a continuing phenomenon and that this 

must be quickly arrested and contained, and that it is only 

the Government which has the power and authority to do 

so. I have not the slightest doubt that the vast majority of 

the people in this country, Sinhalese, Tamils and Muslims 

are amenable to an acceptable, honourable and  peaceful 

political solution within the framework of a united, 

undivided country.  

Sri Lanka achieved its Independence without a shot 

being fired. None of the peoples in Sri Lanka opposed 

Independence. All peoples extended their co-oporation to 

achieve Independence. Why did the country, over the 

course of sixty years, have to degenerate to its present 

position? We did not achieve Independence by militarily 

vanquishing our colonial rulers. We did not achieve 

Independence through a non-violent civil disobedience 

campaign, such as the “Sathyagraha” campaign waged 

under the leadership of the great Mahatma Gandhi in 

India.    

We achieved independence because we the peoples 

who inhabited Sri Lanka, though diverse and with 

different historical backgrounds, were united and because 

the international system and international laws would no 

longer condone colonial rule. Peoples under colonial rule 

were entitled under international law to the right to 

external self-determination. The United Nations was the 

guardian of the international system and international law 

under which we became entitled to receive independence. 

The United Nations is the guardian of the international 

system, of international laws, of international conventions 

and practices. Such a custodian is necessary to preserve 

the international system and ensure compliance with 

international laws and international conventions and 

practices.  

Today, this country misuses the strength of its 

Independence to exclude a section of the people based on 

ethnicity from the benefits of that Independence and to 

reduce them to the level of inferior citizens. These are 

people who did not oppose Independence. They supported 

Independence. 

නිමඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(ழபதழச் ெளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Hon. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 

අනතුරු නිමඹෝජව ථහනහඹතුභහ මරහනමඹන් ඉත් 
වුමඹන්, නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ  [රු  මුරුමේුම චන්ද්රාකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, ழபதழச் ெளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளெத்தழழன்ர 

அகமய, குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள் [நளண்தைநழகு  

ெந்தழபகுநளர் தொருமகசு]  தமமந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sampanthan, please continue with your speech. 
 
රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees.  

We call high officials of the UN terrorists and we 

threaten to arrest them. We vilify the Secretary-General 

of the UN because the Secretary-General of the UN asks 

that we comply with the commitments that we have 

made. Not complying with commitments that we have 

made is a part of the culture of impunity that has become 

so deeply ingrained in our pattern of behaviour and 

system of governance in this country.  

Sir, with due respect, the term “democracy” has no 

meaning as far as the Tamil people are concerned. The 

democratic verdicts of the Tamil people since 1956 

clearly mandated substantial self-rule and autonomy in 

the North and the East within a unified country. The 

democratic verdicts of the Tamil people were not 

accommodated within the framework of a united, 

undivided country. The resulting position was that while 

the Sinhala people had an effective say in their 

governance, the Tamil people did not have any say in 

their governance in keeping with their democratic 

verdicts. In fact, it could be said that the anti-Tamil 

pogroms over the decades, were related to the political 

demands of the Tamil people. For about three decades 

since Independence, the political struggle of the Tamil 

people was non-violent and peaceful. During this period 

there was every opportunity for the conflict to be 

amicably and peacefully resolved. Despite Tamil political 

leadership strengthened by democratic mandates from the 

Tamil people extending its hand of friendship and 

cooperation, this was not achieved. During this period of 

around three decades only the Tamil people were victims 

of violence. The next three decades with the emergence 

of the LTTE saw substantial parts of the country, 

particularly the North and the East engulfed in extreme 

violence. All people were victims of this violence. All 

communities in the North and the East were also victims. 
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The Tamil people in particular were the most severe 

victims in every way. The armed struggle of the LTTE 

has now come to an end.  

The position now is much worse than before the war 
came to an end. In addition to all the deprivation they 
suffered earlier, they have now lost everything they had 
owned and possessed earlier. 

They never had before and do not have now a sense of 
economic or political empowerment. To put it in simple 
language, the Tamil people do not have the ability to take 
control of their lives. This is because their democratic 
verdict is not respected. They have to deal with masters 
and rulers. They cannot deal with persons whom they 
have elected as their representatives to attend to their 
needs and to exercise political power on their behalf; to 
whom they can talk freely; whom they can question and 
who are answerable to them. They can only deal with 
masters and rulers who can be merciful as they wish to 
be, can be rude and arrogant if they wish to be. Are not 
the Tamil people being treated grossly differently from 
the Sinhala people? Is it not the true position that the 
Tamil people have a price to pay because they are 
Tamils? Mr. Deputy Chairman of Committee, this cannot 
continue.  

A lesson that needs to be learnt, Sir, from this 
country‟s history since independence is that Sri Lanka has 
not been able to evolve a Constitution  based upon the 
consensus of its people, its multiethnic polity. Both the 
1972 and 1978 Constitutions framed after Independence, 
lacked a Tamil consensus and were instrumental in 
character being enacted by the Sri Lanka Freedom Party 
and the United National Party respectively to further their 
political ambitions. Such a Constitution based on 
consensus is basic to the progress and prosperity of a 
country and its people. Countries with such Constitutions 
despite difficulties, have acquired respectability, stability, 
progress and prosperity. Sri Lanka during the major part 
of its post-Independence history had been embroiled in 
internecine conflict, which in the past three decades have 
been violent, and has inflicted immense harm on the 
country. Our experiences in the past several decades, 
should make us all realize that in order to ensure that 
there is no repetition of the bitter and acrimonious 
experiences of the past, we resolve to put this era behind 
us and commence a new era based on hope and justice. 
The evolution of an acceptable Constitutional 
arrangement based upon consensus which is inclusive in 
character and accommodates the legitimate political 
aspirations of all its peoples, its multiethnic polity, is 
fundamental to the achievement of an honourable peace 
with dignity and justice. Democratic rights, Fundamental 
rights and Powers of Governance, need to be restructured 
in such a manner that would be acceptable to and find 
substantial consensus amongst Sri Lanka‟s multiethnic, 
multicultural, multilingual and pluralist society that 
constitutes Sri Lanka.  

“Democracy” is perhaps the most important and most 

precious of all tenets that needs to be properly 

understood. It is the fulcrum on which fundamental rights 

and good governance moves. Most unfortunately the 

tenet “Democracy” in Sri Lanka is not understood.  It is 

understood in the crudest possible perspective in Sri 

Lanka. Most people think that democracy is a vehicle to 

win an election by hook or by crook, thereby capture 

power, wield and enjoy such power. It may be said that 

this malady to a fair degree, has afflicted the body politic, 

who are beneficiaries of the abuse of the power so 

achieved. 

It must be understood that inclusiveness, tolerance, 

pluralism, egalitarianism and justice are the hallmarks of 

a truly democratic society. This is not to state that the 

wishes of the majority of the people are irrelevant, but it 

certainly means that the wishes of the majority of the 

people must be guided by these fundamental elements, 

and that the political leadership should have the wisdom 

to guide the people in this regard. Great democracies the 

world over have acquired unity in diversity, 

respectability, stability and prosperity by adopting this 

spirit. A State, which does not accept these principles, 

cannot be regarded as a truly democratic State. In today‟s 

context, Sri Lanka‟s democratic credentials do not stand 

the test of scrutiny. The Sri Lankan State regrettably 

stands out as a majoritarian State, which does not uphold 

the rule of law, particularly in regard to the minority 

peoples, that excludes legitimate minority rights and 

concerns,  disregards the democratic verdicts of the Tamil 

people, and is strongly influenced in its governance, by 

sectarian nationalist thinking. This must change, and this 

is yet another lesson that must be learnt, if there is to be 

voluntary and genuine reconciliation, peace and harmony. 

A State, which claims to be democratic, but which 

distorts democracy, and practises majoritarian 

authoritarianism, will inexorably traverse the path of self 

destruction. To be truly democratic, is a lesson that the 

Sri Lankan State needs to learn early.  

Sir, I do not wish to take anymore time, but I do want 

to say that as far the Tamil people in this country are 

concerned, they are for an honourable peace. They want a 

reasonable, workable and durable political solution to the 

conflict that has affected the country. I think such a 

solution is needed not merely by the Tamil people, but by 

the whole country. 

As my Motion would indicate, Sir, I was also due to 

speak on a number of other matters incorporated to the 

UN Human Rights Council Resolution, particularly on 

land issues and even on issues where places of religious 

and cultural importance to the Tamil people have been 

vandalized and desecrated. Sir, lack of time prevents me 

from speaking on some of these matters. I am hoping to 

deal with these matters in a different way and I do hope 

that those matters need not be once again raised in 

Parliament. I would appeal to the Government to reverse 
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its present line of thinking and action and think in terms 

of dealing with the problem, the issue, in an honourable 

way while evolving as I said before, a just and a 

reasonable political solution. 

I thank you, Sir. 

 
[3.12 p.m.] 

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, first of all, I 

would like to second the Motion moved by the Hon. R. 

Sampanthan.  

Sir, in Latin, there is a saying, “Metus est Plenus 

Tyrannis”, which I am sure, our learned Minister of 

External Affairs, whom some say is a man of many 

tongues, is aware that fear is plentiful for the tyrant and 

that a tyrant‟s fate is to sit daily under the sword; or 

perhaps, as Shakespeare said, "Heavy is the head that 

wears the crown".  

But, of course, in the Sri Lankan context, perhaps the 

head in question is more thick than heavy. Mr. Deputy 

Chairman of Committees, the Damocles‟ sword hanging 

over the uncrowned but heavy and thick heads of the 

Rajapaksa tyranny has come in the form of the 

Commonwealth Heads of Government Meeting, 

CHOGM, scheduled to be held in Colombo in November. 

For many years the Rajapaksa regime continue to fool a 

gullible public and a blue-eyed international community 

continue to believe in them, in their lies and in their 

duplicity.  

But, Tisaranee Gunasekara whom I feel is one of the 

most courageous columnists daring to write under this 

regime wrote in a blog early this week. She says,  “Lies 

and dissembling false promises and mendacious 

declarations,  illusions and delusions form the bedrock of  

Rajapaksa Governance. The siblings are master-

illusionists. They excel at using words to  create a totally 

unreal counter-reality”.  It is beautifully written. She 

further says, "They did that when they called the Fourth 

Eelam War, a „humanitarian operation with zero-civilian 

casualties‟ and open prison camps, „welfare centres‟. 

They did it that when they called the Eighteenth 

Amendment, 'a democratic measure', the impeachment 

travesty, 'a legal recourse' and the arrest of General 

Fonseka, 'a patriotic act.' " 

However, the Sri Lankan public who were walking 

around in a somnambulist slumber for a while after the 

defeat of the Tigers in 2009, four years ago,  are now  

waking up rapidly to the reality of this evil regime. Like a 

delinquent child put on probation to gauge whether he 

deserves a gift for Christmas, the Rajapaksa regime is 

also now under probation. This is a Government under 

probation now in view of the pending meeting in 

November and the human rights review in March next 

year.  

The fact that the Sri Lankan Government has been 

subject to intense international scrutiny is confirmed by 

the statement made by the Deputy Prime Minister, Nick 

Clegg, in the British House of Commons on the 15th of 

May.  What does he say in the Hansard.? He  says that 

the British Government condemns the violations; the way 

in which political trials, regular assaults on legal 

professionals and suppression of press freedom continue 

and the fact that too many recommendations of the 

Lessons Learnt and Reconciliation Commission have not 

been implemented and - this is the important part - if such 

violations continue and if the Sri Lankan Government 

continue to ignore their international commitments in the 

lead up to the Commonwealth Heads of Government 

Meeting, of course, there will be consequences. The 

Deputy Prime Minister says that there will be 

consequences. 

In fact, I will also like to quote what Bob Carr, 

speaking on behalf of the Australian Government, said at 

the Press Conference held immediately after the CMAG 

Meeting at Marlborough House in London on the 26th of 

April this year. He also says that the progress of the Sri 

Lankan Government will be monitored. In fact, if I may 

quote Bob Carr:   

“I think it is a view that many of us hold that in the lead-up to 

CHOGM, this Commonwealth, with its adherence to democratic values 
and that charter, is in a good position to engage with the government of 

Sri Lanka and monitor progress.” 

“Monitor progress” is the defining phrase. The 

Secretary-General of the Commonwealth, Kamalesh 

Sharma, in his enthusiasm to hold CHOGM in Sri Lanka 

at any cost, of course, seems to be very blue-eyed - if I 

may say - about the prospects of making the Rajapaksa 

regime adhere to the Commonwealth values and 

principles that are dear to us. These are not my words, his 

words.  

At the CMAG Press Conference on the 26th April, 

asked by a journalist when he would feel appropriate to 

stop using his good offices to engage Sri Lanka, Sharma 

in his reply says, I quote: 

“My present experience is that I do not anticipate that that point is 

likely to be reached because of all the cooperation which I am 

getting…” 

Very good! He goes on to say, I quote:  

“…and all the fields that we are engaged in. These fields are in 
human rights institutions, which we are trying to upgrade to grade A, 

the Elections Commission to make it more independent, the media  

policy, the independence of the Judiciary, the LLRC that I mentioned... 
The menu for working with them is emerging in a way that I expect, 

that there will be progress, going forward, rather than a sense of 

disappointment.” 
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In fact, Sir, Secretary-General, Sharma also goes on to 

say that he is sure that it will yield good results in all the 

areas of human rights, and the LLRC Report, he is sure, 

will be implemented.  

Sir, at this stage, I would like to say - of course I am 

very sincere when I say - that I also would love to be blue

-eyed as the Secretary-General of Commonwealth and 

share his optimism of yielding good results from this 

Government, because over the years we have had first-

hand experiences of the duplicitous nature of this regime. 

But, again I sincerely hope that we are proven wrong and 

that the Secretary-General is able to stop this drift towards 

dictatorship in Asia‟s oldest democracy. 

In fact, Sir, the United National Party has consistently 

supported holding of CHOGM in Colombo, provided that 

the outstanding issues relating to the Commonwealth 

Charter, UNHCR Resolution regarding Sri Lanka, and the 

President's own LLRC Report are resolved before 

CHOGM 2013 commences. This was emphasized by the 

Hon. Ranil Wickremasinghe when he met the Secretary-

General of the Commonwealth in September 2012, as 

well as in February of this year. In fact, with less than six 

months away, the UNP wish to bring to the notice of the 

Secretary-General and the Commonwealth that no broad 

engagement as far as we know has taken placed at ground 

level, and in fact, the situation is going from bad to worse. 

The deteriorating ground situation belies the statement 

made by the Secretary-General and Dr. Moni at the press 

briefing after the CMAG meeting.  

Sir, the Commonwealth Charter, as you are aware, 

was adopted and launched by all Commonwealth Member 

States during the Commonwealth Week, I believe, in 

March, this year. The full text of the Charter was 

discussed and agreed by all Commonwealth Heads of 

State including President Mahinda Rajapaksa on the 14th 

of December 2012. In fact, this Charter is a milestone for 

the Commonwealth and for the first time in 64 years, the 

Commonwealth has a single document setting out the 

core values of the organization and the aspirations of its 

members. I think it is important that I table* a copy of the 

Commonwealth Charter, as I said, the first formal Charter 

in 64 years, on the Floor of this House. I would like to 

table that document. In this document, all the core values 

of the organization as well as the aspirations of its 

members have been set down in a brief and easy to read 

manner.  

However, the crisis the Secretary-General now has to 

overcome is, what I would call, the discrepancy between 

the core values of the Commonwealth and the aspirations 

of the incoming Chairperson of the Commonwealth. 

There is a huge discrepancy between these two. The core 

values as laid down in the Charter of the Commonwealth 

are very different to the vision and the agenda of the 

incoming Chairperson.  

In the pursuit of absolute power, the Rajapaksa 

regime has been systematically dismantling and 

weakening democratic institutions for the last few years 

and despite the Secretary-General‟s optimism there is 

nothing - and I say, "absolutely nothing" - to show that 

the regime is willing to change its autocratic agenda.  In 

fact, - the regime continues to violate, if I may say so, - 

all 16 of these core values have been violated by the 

Mahinda Rajapaksa Government to one degree on 

another over the years and they still continue to do so 

with six months to go for the CHOGM, Heads of State 

Meeting. Due to the constraint of time, I will not list all 

the violations of the 26 core values but I will highlight 

some urgent areas of concern.  

In fact, core value No. 1 is, of course, "Democracy" 

and I am not going to read that whole section, but as we 

all know, independent and accountable institutions are the 

cornerstone of any democracy. But, the Government so 

far, has not taken any action to repeal the Eighteenth 

Amendment, which was a power grab by the Executive, 

undermining the independent Police, Judicial and 

Election Commissions. As we remember well, this Bill 

was rushed through Parliament as an Urgent Bill in 24 

hours. Therefore, I am asking the Hon. Minister; I am 

asking the Government, if the Government is sincere 

about the assurances you seem to have given the 

Secretary-General and the Commonwealth, you could 

now display the same amount of enthusiasm as you did 

when you brought that horrendous, notorious 

Amendment to Parliament on the 18th of September, 

2010. You brought it without any debate as an Urgent 

Bill in 24 hours. It was not presented for discussion.  But 

now, if you are serious about having an Independent 

Election Commission, an Independent Judicial Service 

Commission, an Independent Public Service Commission 

et cetera, you can do it again within 24 hours. You do not 

need time for that. In fact, I would say, Mr. Deputy 

Chairman of Committees, that the restoration of 

Independent Commissions prior to the Northern 

Provincial Council polls should be a sine qua non for 

CHOGM to be held in Colombo. I repeat, the repeal of 

the Eighteenth Amendment before the elections in the 

North are held should be a sine qua non if CHOGM is to 

be held in Colombo in November, this year. That is very 

important. They cannot run away from it.  

And, of course, talking about the Provincial Councils, 

the Government must also ensure that the Thirteenth 

Amendment is not diluted because already we are hearing 

all kinds of stories that various powers given under the 

Thirteenth Amendment are to be taken away and certain 

branches of the Government are now going to the court  - 

controlled by this very Government, by their own Chief 
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Justice - to try and get an injunction order against the 

holding of the Provincial Council Elections. So, this 

insidious form of governance must stop at least at this 

moment.   

Due to constraints on time, I cannot go through all 16 

core values, but under "Human Rights" at the end of the 

Charter of the Commonwealth it states: 

“We are implacably opposed to all forms of discrimination, whether 

rooted in gender, race, colour, creed, political belief or other grounds.”  

But, as we know, the situation is actually very bad.  

The human rights of even referees at rugger matches 

are now violated with impunity on the sports field, in the 

rugger field. We heard only last week that a member of 

the Rajapaksa brood actually assaulted a referee because 

he lost the match and there is no inquiry up to now, 

absolutely no inquiry. Not only that, from what I hear 

from people who were present there, even the small 

phones of some of the people who had filmed this 

incident of this brat hitting this referee was confiscated by 

the police when they left the place. So, this is the state of 

human rights in this country.  

Not only that, look at the plight of the Muslims today. 

I am not going to talk about the plight of the long-

suffering Tamil people of this country because it was 

explained very lucidly in an erudite manner by the Hon. 

R. Sampanthan. Today, the Muslims have also become a 

target; they are at the receiving end of this Government. 

In fact, as far as I know, there have been 33 attacks on 

Muslim mosques, Christian churches and Hindu temples 

between April 2012 and January of this year and it tends 

to go on and on. These are carried by various extremist so

-called Buddhist groups. I say “so-called” because being a 

Buddhist, I do not believe that real Buddhists could ever 

condone or do such acts. We know this "so-called" 

Buddhist group is working - it is not a secret - with the 

blessings of the Defence Secretary. They are allowed to 

go on a rampage and when the Muslim mosques are 

destroyed, the police actually fold their hands and arms 

and just watch the whole thing.  

We all know that one of the Muslim leaders, Mr. 

Azath Salley, who was courageous enough to talk about 

this problem, was arrested two weeks ago under the PTA. 

He was harassed for a few days before being released. In 

fact, we believe that this harassment also began after Mr. 

Azath Salley wrote to the Secretary-General of the United 

Nations on the 5th of March, 2013 about the witch-hunt 

against the Muslim community in this country. He was 

taken into custody. I would actually like to table* this 

letter written by Mr. Azath Salley to the Secretary-

General of the United Nations. I think Parliament should 

have it. 

This matter was brought to the attention of this 

Government and His Excellency the President himself by 

the United Nations Special Rapporteur on Freedom of 

Religion or Belief, Mr. Heiner Bielefeldt and the 

Independent Expert on Minority Issues, Ms. Izsak Rita. 

In this letter dated 7th May, 2012, it is stated, I quote: 

“Excellency,... 

In this connection, we would like to draw the attention of your 

Excellency‟s Government to information we have received 

regarding the attack against and relocation of a mosque in 

Dambulla and rising incidents of religious intolerance.”  

This was sent exactly one year ago. Instead of the 

situation getting better,  as I told you earlier, the situation 

is actually going from bad to worse. However, no action 

has been taken so far and reports of religious violence are 

on the rise.  

I would like to table* now that letter dated 7th May, 

2012, sent by the Rapporteur to the President.  

Then, if we go to the fourth  core value of the Charter, 

that also talks about "Tolerance, Respect and 

Understanding". In fact, this again is something that we 

can go on for a long time.  But,  today,  intolerance seems 

to have become the order of the day. The fifth core value 

of the Charter - Freedom of Expression. What does it 

say? I quote: 

“We are committed to peaceful, open dialogue and the free flow of 

information, including through a free and responsible media, and to 
enhancing democratic traditions and strengthening democratic 

processes.” 

Unfortunately, again, since the blue-eyed Mr. 

Kamalesh Sharma spoke to the Government and gave the 

whole world an assurance that things will start getting 

better, the attacks have been increasing even in the free 

media.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, for example, 

just last week, the CID raided the newspaper office of a 

tabloid - this is the first time I have seen it - apparently 

the “Janarala” newspaper. Why did they raid it? It is 

because they  carried  a lead story on the 12th of May, 

2013 about laundering LTTE gold. They actually talked 

about an incident where they claimed that gold belonging 

to the LTTE has been laundered.  "යන් ජහහයභ පිටුඳ 
ණර්ඹහක්".  That is the headline. We do not know who it 

is. But because of that, the place was raided; they had to 

give a statement to the police and they did  not stop there; 

they actually closed down some of the websites who had 

picked up the story from this newspaper. 
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In fact, the situation is so bad that the New York based 

Committee to Protect Journalists in its Impunity Index has 

listed Sri Lanka as the fourth worst country for journalists 

to live in. That is their latest index. Not only that, in fact, 

this has also been documented. But, I think we must 

remember how just prior to the Sinhala/Tamil New Year, 

the “Uthayan” newspaper office in Jaffna was attacked. 

There have been four attacks in this year alone, the last 

being on the 13th  of  April, 2013. A few days before the 

CMAG Meeting, armed men entered the office and 

printing press of "Uthayan", a daily Tamil-language 

newspaper published from  Jaffna in northern Sri Lanka 

and burnt the printing press and the newspapers that were 

about to be dispatched for sale. In fact, the US State 

Department‟s Acting Deputy Spokesperson, Patrick 

Ventrell referring to the "Uthayan" on 30th April, 2013 in 

Daily Press Briefing stated, I quote: 

“Uthayan has seen its personnel beaten, its newspaper shipments 

burned, its equipment destroyed, and its offices set ablaze in this 

last month alone.”  

In fact, Mr. Ventrell described further, I quote: 

“The assault on a free press in Sri Lanka extends beyond 

Uthayan...” 

Actually, as I said earlier, this is not confined to the 

North. It is happening everywhere. He further stated, I 

quote: 

“The BBC Tamil language service has had its programs about Sri 

Lanka and the Human Rights Council censored. Reporters have 

been physically assaulted and murdered in years past, and a 
prominent political cartoonist has been missing for three years.” 
 

Pradeep Ekneligoda‟s wife is still going from door to 

door three years after her husband disappeared.  

He also states, I quote: 

“The necessity of upholding this fundamental right was not only a 
component of the UN Human Rights Council resolution in Geneva 

this March, but it was a central recommendation of the Sri Lankan 

Government‟s own Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission.” 

Then, No. V of the Charter of the Commonwealth is, 

"Freedom of Expression". No. VII is the "Rule of Law". 

Of course, there is nothing we can talk about it in this 

short possible period of time but all I would like to say is, 

it is again a well-known secret that most of the judicial 

transfers are now done, not by the Judicial Service 

Commission, but are actually carried out at Temple Trees. 

In the last few weeks,  many judges were transferred and 

those who were targeted for transfers were the judges and 

magistrates who were against the illegal impeachment of 

the Chief Justice, Shirani Bandaranayake. 

නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Managala Samaraweera, please wind up now. 
 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Give me five more minutes, Sir. 
 
නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I cannot give you five minutes.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භමේ මරහමන් මදන්න. 

 
නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. I will give you five minutes from the time 

allotted to the Hon. Lakshman Kiriella.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I think I have five minutes more. I was told that. 

 
නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That had already been added to your time. So, I will 

give you five minutes from the Hon. Lakshman Kiriella's 

time.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Finally, let me move on to No. XVI, the last item of 

the Charter of the Commonwealth: “The Role of Civil 

Society”. Sir, even as we are speaking, Sagarika Delgoda, 

who is the Resident Representative of the Friedrich 

Naumann Foundation, has been dragged to the notorious 

"Fourth Floor" of the CID to be questioned. Today, the 

civil society, the people, are under attack. When they do 

their work on behalf of the country, they are being 

labelled as "terrorists" and called all sorts of other names 

by the Government media. So, as I said, Sir, - 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ  
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, what is the point of Order? 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழெளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මභතුභහ තළඳළල්, විදුලි ංම්ධල වහ ජනභහධව ඇභති වළටිඹට 
යලටිඹදී ඒ ණ්ඩඩු ඹටමත්ත් ඔඹ වතය මනි තට්ටු තිබුණහ. 
එදත් වතය මනි තට්ටු තිබුණහ. 

 
නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry. That is not a point of Order.  

 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Finally, Sir, all I want to say is, it is a moment of 

reckoning, not only for the Government of Sri Lanka, but 

also for the Commonwealth. As far as the Government is 

concerned, I hope even at this late stage, His Excellency 

the President would put the country first instead of his 

own personal political agenda. As for the Commonwealth, 

the Secretary-General, Kamalesh Sharma, must not insist 

on giving the Commonwealth Seal of Approval for the 

propaganda interest of this regime, if they persist in 

continuing their dictatorial ways.  

Thank you. 

 
[අ.බහ. 3.43] 

 

රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த - துமதொகங்கள், 

சடுஞ்ெளமகள் அமநச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, "ශ්රීව රංහ තුශ 

්රපතිංධහනඹ ව  වීභ ඇති කිරීභ" පිළිඵ භහන හිමිේ 

වුන්යලරඹ වියලන් ේභත ය ත් මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් ව 

උතුරු නළ මඟනහිය ඉඩේ ්රපලසනඹ ේඵන්ධමඹන් ඳහර්ලිමේන්තු 

භන්ත්රී  ණර්. ේඳන්දන් භළතිතුභහ වියලන් බහ ල් තඵන 

අසථහමේ  අද මේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහ.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, එතුභහමේ විනහඩි 90 

ථහ අඳ අවමන හිටිඹහ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ අවුරුදු 25 

ඳභණ ඉතිවහඹක් තිමඵන භන්ත්රී යමඹක් වළටිඹට එතුභහ මේ 

්රපලසනමඹන් එ මොටක්  ඳභණක්  විදවහ දක්මින් මේ 

්රපලසනමේ ඉතිවහඹ ශරහ දභමින්  ථහ කිරීභ ළන  ේඳන්දන් 

භන්ත්රී තුභහට අමේ නහටු ්රපහල යනහ. 

භහන හිමිේ ඩවීේ, ද්රාවිඩ ජනතහට න අහධහයණේ, 

ද්රාවිඩ ජනතහමේ ්රපජහතන්ත්රEහදඹ අමවෝසී වීේ ඹනහදී මනොමඹක් 

රුණු හයණහ ළන එතුභහ ථහ ශහ.  රු නිමඹෝජව හය 

බහඳතිතුභනි, භට දළනුණු විධිඹට එතුභහ මේ මඹෝජනහ  

මනහමේත්, මේ මඹෝජනහට රුණු හයණහ ඉදිරිඳත්   මශේත්, 

යලංවර, මුසලිේ, ද්රාවිඩ, ඵර්ර්, භළ මල් කිඹන ශ්රීව රහංකි 

පුයළයලඹන් මනුමන් මනොමයි; අමේ යට මද ඵරහ මන 

යලටින ජහතවන්තයමේ මනොමඹකුත් ංවිධහන මනුමනුයි. ඒ 

හමේභ මේ යට මදඩ යන්න උත්හව යන, මේ යටට 

ඵරඳෆේ යන මනොමඹකුත් යටර  යලඹලු ංවිධහනරට එතුභහ 

ථහ ශ ඵ තභයි එතුභහමේ ථහමේ වයඹ වළටිඹට අඳට න්න 

යල්ධධ වුම්ඩ.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, මේ අසථහමේදී 

ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ  භහන හිමිේ ළන ථහ ශහ. මේ යමට් 

ජනතහමේ භහන හිමිේ උල්රංකනඹ මරහ, මේ යමට් 

ජනතහමේ භහන හිමිේ ඩ මරහ කිඹහ එතුභහ ථහ ශහ. 

එතුභහමේ ථහ -විනහඩි 90භ- භභ අවමන හිටිඹහ.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ 

වියලන් -මිනීභරු ත්රEසතහදී ංවිධහනඹ වියලන්- අවුරුදු 30ක් තිසමේ 

ශ ක්රිiඹහහයේලින් මේ යමට් භසත ජනතහමේ භහන 

හිමිේ ඩ වුණහ; භහන හිමිේ උල්රංකනඹ වුණහ. භසතඹක් 

වළටිඹට යලංවර ජනතහ, ද්රාවිඩ ජනතහ, මුසලිේ ජනතහ ඇතුළු              

ශ්රීව රහංකි පුයළයලඹන්මේ භහන හිමිේ උල්රංකනඹ වුණහ. ඒ 

අසථහමේදී ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

නිමඹෝජනඹ ශහ. එතමොට එතුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

මජවසධ භන්ත්රී  යමඹක් වළටිඹට හිටිඹහ. රු නිමඹෝජව හය 

බහඳතිතුභනි, ඔඹ අද භහන හිමිේ ළන ථහ යන 

භන්ත්රී තුභහමන් අපි අවනහ, එදහ  එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ භහන 

හිමිේ ඩ කිරීභ ේඵන්ධමඹන් මේ ඳහර්ලිමේන්තු ඇතුශත 

එතුභහමේ වඬ නිවඬ වුම්ඩ ඇයි කිඹහ. එදහ එතුභහමේ වඬ අඳට 

අවන්න රළබුණහ නේ, මභතුභහ ද්රාවිඩ ජනතහ මනුමන් බඹ 

නළතු වඬ නඟන භන්ත්රී යමඹක් කිඹහ අඳට දකින්න පුළුන්භ 

රළමඵනහ. මමනකු වඬ නඟන්න රළවළසති මන මොට 

එල්ටීටීඊ ංවිධහන ඹ ඔහු ඳයමරො ඹනහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් 

ද්රාවිඩ නහඹයින් ථහ ශහ නේ, ඒ නහඹමඹෝ ඔක්මෝභ අද 

ීතුන් අතය නළවළ. අද අමිර්තලිංේ ීතුන් අතය නළවළ; යවියහජ් 

ීතුන් අතය නළවළ. ද්රාවිඩ ජනතහ මනුමන් ථහ ශ වළභ 

නහඹඹහටභ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ උරුභ යරහ දුන්මන් 

භයණඹයි. එළනි භයණඹක් උරුභ වුණු, එළනි භයණඹක් 

මනුමන් ථහ ශ නහඹඹන්ට ගිඹ ර දළන මන 

ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ මභොද යන්මන්? එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට 

ුමදු හුනු හනහ. අඳ හිතුහ, ඒ ුමදු හුනු හන එ දළන්ත් අන් 

කිඹරහ. එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ වමුලින් විනහල මරහ දළනට අවුරුදු 

වතයක් අහනයි. එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විනහල වුණහට ඳසමේත් 

ටීඑන්ඒ ංවිධහනමේ මජවසධ භන්ත්රී රුන්මේ ඇස ඇරිරහ ඇතළයි 

කිඹරහ අඳ හිතුහ. නළත තහක් අඳ  ද්රාවිඩ ජනතහට මොඩිවින 

යන්න මවො නළවළ, නළත තහක් අඳ ද්රාවිඩ  ජනතහ විකුණහ 

මන න්න මවො නළවළ, නළත තහක් ද්රාවිඩ ජනතහමේ 

්රපලසනඹ ඉදිරිඹට දභහ මන අමේ හක්කු මඩොරර්ලින් පුයහ 

න්න මවො නළවළ කිඹන එ දළන්ත් මභතුභන්රහට මත්මයන්න 

ඕනෆ හරඹ ඇවිල්රහ තිමඵනහ. නමුත් තභත් ඒ 

මත්මයන්මන් නළවළ. රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, මේ 

ඉඩේ ්රපලසනඹ ළන අද ථහ යන්මන් ඒ නිහ මන්ද?  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, ශ්රීව රංහ තුශ -මේ පුංචි 

දියින තුශ- මේ ෆල්ර අමේ, මේ ෆල්ර අඳට තභයි තිමඵන්න 

ඕනෆ, මේ ෆල්ර  ද්රාවිඩ ජනතහට, මේ ෆල්ර  යලංවර ජනතහට, 

මේ ෆල්ර  මුසලිේ ජනතහට කිඹරහ ජනහර්ගි ්රපලසනඹක් 

නිර්භහණඹ ශ නිහ මන්ද අවුරුදු තිවක් තිසමේ අපි මේ යමට් 

යු්ධධ මශේ? මේ යමට් ද්රාවිඩ ජනතහ, යලංවර ජනතහ, වීමයෝදහය 

යණ විරුන් මිඹ ගිමේ මභළනි ඳහඳතය අදවස පිළිබිඹු වුණු නිහ 

මනොමයිද? මේ යමට් ද්රාවිඩ ජනතහ තුශ එළනි අදවස නිර්භහණඹ 

යරහ මන් මන් ලමඹන් ීත් න්න ඕනෆඹ කිඹන එ 

දඩමීභහ ය මන තභන්මේ වුභනහ ඉසට යල්ධධ ය න්නයි 

එදහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ද්රාවිඩ ජනතහ මනුමන් මඳනී යලටිමේ. 

නමුත් ඔවුන් ද්රාවිඩ ජනතහට මඳනී යලටිමේ නළවළ. එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනඹ කිඹන්මන් ෲය ංවිධහනඹක් නිහ ේඳන්දන් 

භන්ත්රී යඹහමේ මල් උරුභඹ තිමඵන ද්රාවිඩ ජනතහ අවුරුදු තිවක් 

තිසමේ දුක් වින්හ.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, එල්ටීටීඊ ංවිධහනමඹන් 

අහිං අේභරහමේ දරුමෝ ටි ඵමරන් අයමන ගිඹහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, ඵමරන් අයමන ගිඹහ විතයක් මනොමයි, 

අද ද්රාවිඩ ජනතහ අතය යලටින භවය පිඹරු ඒ හරමේ වුණු 

ම්ධල් ළන ්රපහල ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

කිඹන්න රජ්ජයි. නමුත් කිඹන්න යල්ධධ නහ. භවය අහිං 

ද්රාවිඩ තහත්තරහ කිඹනහ, තභන්මේ දඹහඵය දිඹණිඹට ඹ අවුරුදු 

14යි; ඒ දිඹණිඹ මේයහ න්න යන්න තිබුම්ඩ එ මදඹයි 

කිඹරහ. 

ඒ දිඹණිඹ මේයහ න්න නේ, ඇඹ අේභහ මමනක් න්නට 

ඕනෆ. ඇඹ අේභහ මමනක් මශේ වුද කිඹරහ අවපුහභ, ඒට 

 කිඹන්මන් වුද? ඒ තභයි අය දඹහඵය තහත්තහ. ඒ ද්රාවිඩ 

තහත්තරහ දළන් කිඹනහ, "භභ ඒ මශේ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ 

භමේ දිඹණිඹ අයමන ඹන නිහයි. ඒ  ඳහඳ  ක්රිiඹහ යරහ වරි 

භක් නළවළ, භභ භමේ දිඹණිඹ මේයහ න්න   හිතුහ" කිඹරහ. 

ඒයි යලදු වුම්ඩ. වළඵළයි, ඒ යලදු වුණු ම්ධල් ඔක්මොභ අද භහන 

හිමිේ වුන්යලරඹට දළනිරහ නළවළ. ඒ යලදු වුණු ම්ධල් 

ජහතවන්තය භහන හිමිේ වුන්යලරමේ ථහ යරහ නළවළ. 

මභමවේ ඉන්න තළරැේරුන් ගිහිල්රහ ඒහ ළන භහන හිමිේ 

වුන්යලරඹට කිඹරහ නළවළ.  ඒහ කිඹන්න තයේ අමේ භංර 

භයවීය භන්ත්රී තුභහමේ මට් තිමඵන දි නළමභන්මන් නළවළ. 

එමවභ නළමභන්න මවේතුකුත් නළවළ. මභොද, එතුභහට තිමඵනහ 

යහජඳක් භීතිහක්. යහජඳක් භීතිහ නිහ මභතුභහ දකින 

දකින යහජඳක්රහ එක් භීතිහක් ඇති ය  නියිද,  මභතුභහ 

විජඹදහ යහජඳක්ටත් ඵඹ මයිද කිඹන එයි භට තිමඵන ඵඹ. 

ඇයි ඉතින් මභතුභහට භීතිහක් මන් තිමඵන්මන්.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, මේ මජවසධ  

භන්ත්රී තුභහට අපි කිඹනහ, මභන්න මේ අහධහයණඹ ළනත් ථහ 

යන්න කිඹරහ.  අවුරුදු 30 හරඹක් තිසමේ මේ යමට් භහන 

හිමිේ උල්රංකනඹ වුම්ඩ ද්රාවිඩ ජනතහමේ විතයක් මනොමයි.  

යලංවර ජනතහ ඇතුළු යලවිල් ළයලඹන්මේත් භහන හිමිේ 

ඩවුණහ. මදහිර මඵෝේඵඹට වුම මරහ මිඹ ගිඹ මිනිුමන්මේ 

අහිං දරුන්මේ, අහිං මදභවුපිඹන්මේ භහන හිමිේ 

ඩවුණහ. භව ඵළංකු ංකීර්ණමේ මඵෝේඵ පිපිරීභ නිහ  මිඹ ගිඹ 

අඹ යු්ධධඹට ේඵන්ධ වුණු මිනිුමන්ද? ඒ හමේභ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ අපි වළමභෝභ ණදයඹ යපු ම්ධලඳහරන චරිතඹක් 

තභයි හිටපු මජඹයහජ් ්රපනහන්දුපුල්මල් ඇභතියඹහ.  එතුභහ මේ වඬ 

නිවඬ මශේ වුද? ද.මු.  දනහඹ භළතිතුභහමේ වඬ නිවඬ මශේ 

වුද? ණර්. ම්රපේභදහ ජනහධිඳතියඹහ මේ යටට අහිමි මශේ වුද?  

ඒහත් භහන හිමිේ ඩකිරීේ. මේ යලඹල්ර ළනත් ඔඹ 

ජහතවන්තය භහන හිමිේ වුන්යලරමේ ථහ ශ යුතුයි කිඹන 

එයි අපි මේ මරහමේ කිඹන්මන් රු නිමඹෝජව හය 

බහඳතිතුභනි.  

ඒ හමේභ අපි අවරහ තිමඵනහ, මරෝමේ යලටින ත්රEසතහදී 

ංවිධහන දහත් තභන්මේ ත්රEසතහදී ක්රිiඹහරදී ණභ, දවභ 

ඳහවිච්චි යන්මන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් මේ ේමල්ච්ඡ ත්රEසතහදීන් 

ශ්රීව රංහ තුශ මභොනහද මනොමශේ? එමවභ නේ ඒ භහන 

හිමිේ ළනත් අපි ඉවළින් ථහ ශ යුතුයි. ේඳන්දන් 

භන්ත්රී තුභහ ඒ ළනත් ථහ යන්න ඕනෆ. ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි,  

ඔඵතුභහ හින්දු ණභට රු යනහ හමේභ, අපි අමේ බු්ධධහභට 

රු යනහ. ඉසරහේ ණමිඹන් තභන් අදවන ඉසරහේ ණභට 

රු යනහ.  

දශදහ භහළිහට ගිහිල්රහ ණමි ටයුතු යමින් හිටපු 

අහිං උඳහ අේභරහ කී මදමනකු එල්ටීටීඊ එමන් කහතනඹ 

ශහ ද? අද ථහ ශ විනහඩි 90 ඇතුමශේ  යලංවර මඵෞ්ධධ 

ජනතහටත් මේ විධිමේ ම්ධල් යලදු වුණහඹ කිඹන්න  

තමුන්නහන්මේමේ  ට ඇරුම්ඩ නළ්ධද?  හන්තහන්කුඩි ඳල්ලිමේ 

උත්ඹට වබහගි වුණ අඹ  ඳහ මොටහ,  භයහ දභපු එ ළනත් 

ඔඹ LLRC හර්තහට ලිඹන්න තමුන්නහන්මේට අයිතිඹක් නළ්ධද? 

ශ්රීව භවහ මඵෝධිඹ ශඟ හිටපු අඹ කහතනඹ ශ එ ළන කිඹන්න 

තමුන්නහන්මේට අයිතිඹක් නළ්ධද? අයන්තරහමේ භික්ෂු කහතනඹ 

මේ යමට් යලංවර මඵෞ්ධධඹන්ට දකින්නට යලදු වුණු අ්රපන්නභ යලදු 

වීභක්. එළනි මදඹක් යලංවර මඵෞ්ධධඹන්ට දකින්නට අසථහ 

ඇති මශේ වුද?  මේ  ඔක්මොභ භහන හිමිේ ඩකිරීේ.  

රු භන්ත්රී තුභනි,  අවුරුදු තිවක් තිසමේ මේ යමට් භහන 

හිමිේ උල්රංකනඹ වුණහ.  භහ කිඹපු භහන හිමිේ යලඹල්රභ  

උල්රංකනඹ මමින් තිබුණු මේ යමට් භූමිමඹන් තුමනන් මද 

අයිතිඹයි අඳට  තිබුම්ඩ. මේ යමට්  මුහුදු සීභහමන්  තුමනන් 

එ අයිතිඹයි අඳට තිබුම්ඩ. ඒ යලඹල්ර නළත රඵහ මන, 

භහන හිමිේ  යකින, හභඹ  ඇති වුණ ය ටක් ඵට මේ යට ඳත් 

මශේ අතිරු  ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහඹ කිඹන එ 

අඳ ඔඵතුභහට කිඹනහ.  

අද  ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහමේත් භහන හිමිභ උල්රංකනඹ 

මරහ නළවළ.  එතුභහ මනදහට මොමවොභද තභන්මේ ජනතහ 

ඵරන්න ඒ ්රපම්ධලඹට ගිමේ? ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ ඇතුළු 

එතුභහමේ ඳක්මේ භන්ත්රී රු මොශම තභයි ඉන්මන්. ඹඳනමේ 

මනොමයි;  නළ මඟනහිය ්රපම්ධලමේ මනොමයි.  ඉසය භහ 

මදට, තුනට ළයඹක් මවෝ ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ ඇතුළු 

මෝර ඵහරඹන් ඹහඳනඹට ගිමේ, කිලිමනොච්චිඹට ගිමේ පජහ 

ට්ටිඹ තිඹරහ, දණ වරහ එල්ටීටීඊ එමක්  නහඹඹන්ට ළරහයි. 

වළඵළයි දළන් ඒ විධිඹට හ ටත් ඳින්න ඕනෆ නළවළ.  ේඳන්දන් 

භන්ත්රී තුභහටත් ඒ මෝර ඵහරඹන්ටත්, භහින්ද යජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහට මවෝ අමේ යජමේ හටත් ඳින්න ඕනෆ නළවළ, 

ඹහඳනඹට  ඹන්න. කිලිමනොච්චි ඹන්න ඳින්න ඕනෆ නළවළ; 

වුනිඹහට ඹන්න ඳින්න  ඕනෆ නළවළ. තභන්මේ ජනතහ ළන 

අද ඳහර්ලිමේන්තු ඇතුමශේ බඹ නළති ථහ යන්න පුළුන් 

හතහයණඹක් අමේ යජඹ එතුභන්රට වදහ දීරහ තිමඵනහ. ඒ 

ළන එතුභහ තුටු විඹ යුතුයි.  

රු  නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, අවුරුදු තිව යු්ධධඹ 

අපි අවුරුදු තුනකින් අන් ශහ.  මේ යමට් හිටපු කියලභ 

නහඹමඹක් - අමේ ඳක්මේ නහඹමඹෝ න්නට පුළුන්, 

එක්ත් ජහති ඳක්මේ  නහඹමඹෝ න්නට පුළුන්-  මේ 

කීභ බහය ත්මත් නළවළ. 

යමට් තභන්ට හිමි මොට විතයක් ඳහරනඹ ය මන ඉතිරි 

මොටමේ මේළුපිල්මල් ්රපබහයන්ට ඕනෆ විධිඹට නටන්න දීරහයි 

හිටිමේ. තමුන්මේ ීවිතඹ කඩු හිය ය මන, ඒ මොටත් 

මේයහ ළනීමේ අභිමඹෝඹ බහය ත්මත් භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ විතයයි.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, ඉන්දිඹහමේ -භවහ 

බහයතමේ- නහඹඹහ භළරුමේ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹයි. එළනි 

ංවිධහනඹට නහඹමඹෝ බඹ මනහ. නමුත් භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒ කීභ බහයමන  අවුරුදු 30ක් ඳළළති යු්ධධඹ 

අවුරුදු තුනකින් අන් ශහ. ඳුම ගිඹ 19 ළනි දහට යු්ධධඹ 

අන් යරහ අවුරුදු වතයයි. දළන් ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ අඳට 

කිඹන්මන්, අය ඔක්මෝභ හීන අවුරුදු වත යකින් ළඵෆ මන්න 

ඕනෆ  කිඹරහයි. එ ය මේ යලඹල්රභ ඉටු ය  මදන්න ඕනෆඹ 

කිඹන ඵරහමඳොමයොත්තු තභයි එතුභහමේ මේ බහ ල් තඵන 

අසථහමේ මඹෝජනහමන් ඉදිරිඳත් මරහ තිමඵන්මන්. නමුත් 

එමවභ මොමවොභද මන්මන්?  

රු  නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි,  ඒ අවුරුදු 30 ඇතුශත 

එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ උතුරු නළ මඟනහිය එ  භහර්ඹක් ඉතිරි 

මශේ නළවළ; එ ට්රාහන්සමඳෝභයඹක් ඉතිරි මශේ නළවළ; එ 

මයෝවරක් ඉතිරි මශේ නළවළ; එ තළඳළල් න්මතෝරුක් ඉතිරි 

මශේ නළවළ. ඒ යලඹල්රභ විනහල ශහ. ඒ ්රපම්ධලමේ ීත් න 

මිනිුමන්ට වළභ මරහමේභ අහධහයණඹ යල්ධධ මනහඹ කිඹන 

එ මරෝඹට මඳන්න්න  ඒ ්රපම්ධලඹ ේපර්ණමඹන්භ විනහල 
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ය දළේභහ. ඒ විනහල යපු ්රපම්ධලඹට  අද "උතුරු න්තඹ" 

ඇවිල්රහ තිමඵනහ; "නළ මඟනහිය නමෝදඹ" ඇවිල්රහ තිමඵනහ. 

ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ මජවසධ භන්ත්රී යමඹක්; අපි 

මඵොමවොභ රු යන භන්ත්රී යමඹක්. ඔඵතුභහ ඉඳදුම්ඩ 

ඹහඳනමේ. නමුත් අද ඔඵතුභහට ළඩිඹ  උතුරු නළ මඟනහිය තිමඵන 

භක් භක් හමන් කිඹන්න රු ඵළයලල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ 

දන්නහ. තමුන්නහන්මේට ළඩිඹ ඒ ජනතහ ළන එතුභහ දන්නහ. 

ඒ තයභට එතුභහට ඒ ජනතහ ළන කීභක් තිමඵනහඹ කිඹන 

එ අපි කිඹනහ. එතුභහ ල්ඳනහ යන්මන්ත්, අමේ ණ්ඩඩු 

ල්ඳනහ යන්මන්ත් මේ ද්රාවිඩ ජනතහ මනභ ට්ටිඹක් 

වළටිඹට මනොමයි. ඒ අඹත් අමේ මවෝදය ජනතහක්. මේ යමට් 

යලංවර ජනතහ, ද්රාවිඩ ජනතහ, මුසලිේ ජනතහ එට ීත් 

මන්න ඕනෆ.  ඳපුට අත තිඹරහ "අපි ශ්රීව රහංකිමඹෝ" කිඹරහ 

කිඹන්න පුළුන් මන්න ඕනෆ. නමුත් ඒ කිඹන්න 

තමුන්නහන්මේරහ ඉඩ මදන්මන් නළවළ. තමුන්නහන්මේරහට ඕනෆ 

යන්මන් ණඳුම තහක් මේ යමට් ජනහර්ගි අර්බුදඹක් 

තිමඵනහ; ්රපලසනඹක් තිමඵනහ කිඹරහ මරෝඹට කිඹන්නයි.  

එමවභ ්රපලසනඹක් තිමඵනහඹ කිඹරහ ද්රාවිඩ නහඹඹන් කිඹන 

මොට තභයි මරෝමේ ඉන්න තත් ජහතිඹන් ල්ඳනහ 

යන්මන්,  NGO එක් වයවහ මවෝ මභමවට ල්ලි එන්න 

ඕනෆ, ඒට අලව යන ඳුමබිභ වදන්න ඕනෆ  කිඹරහ. අන්න ඒ 

තත්ත්ඹ වදහ න්න පුළුන් මන්මන් මේ යමට් ්රපලසනඹක් 

නිර්භහණඹ මරහ තිමඵනහඹ කිඹහ මරෝඹට කිේමොත් ඳභණයි. 

එමවභ ්රපලසනඹක් නිර්භහණඹ මනොමශොත් මොමවොභද අේමේ, 

අේමේ ඒ අඹ ීත් මන්මන්? එමවභ ීත් මන්න අභහරුයිමන්, 

අවුරුදු 30ක් ඇතුමශේ තිබුණු තත්ත්ඹත් එක්.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, එතුභහමේ ථහමේදී 

කිේහ, නන්දිඩහල් ශපු දක්හ මන ගිඹ ටමන්දී  අතළන් 

වුණු රක් තුන ජනතහ ළන. එතුභහ ඒ කිඹන භන්,  මේ  

අතළන් වුණු රක් තුන ජනතහ එන මොට ඒ ජනතහට වන 

ළරසීභ වහ එන්ීඕ ංවිධහනරට ඉඩ මනොදුන්මන් ඇයි කිඹරහ 

අවනහ. එන්ීඕ ංවිධහනරට වමුදහ වුරුරට ඇතුළු මන්න 

ඉඩ මනොදුන්මන් ඇයි කිඹරහ එතුභහ අවනහ. ණ්ඩඩුක් වළටිඹට 

අපි එතුභහට උත්තය මදන්න රළවළසතියි. මේ තභයි ඒ අඹට 

අලව මරහ තිබුම්ඩ. අවුරුදු තිව ඉතිවහඹ තුශ තිබුණු ඒ 

යු්ධධඹ හ මන ෆමේ මේ එන්ීඕ ංවිධහනයි. එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනඹ මේ යමට් ඳශමුළනි ත්රEසතහදිඹහ මන මොට, මදළනි 

ත්රEසතහදිඹහ වුම්ඩ එන්ීඕ ංවිධහනයි. භසතඹක් මනොමයි, 

ළඩි ඵහුතයඹක්. වළභ මරහමේභ එන්ීඕ ංවිධහන උතුමර් ව 

නළ මඟනහිය ජනතහ විකුණහ මන ෆහ. යු්ධධඹ තිමඵන්න ඕනෆ. 

මඵෝේඵ පුපුයන්න ඕනෆ. ඒ ්රපම්ධලර යලඹලුභ අධවහඳන ටයුතු 

නතින්න ඕනෆ. ංර්ධනඹ නතින්න ඕනෆ. ඒහට තභයි ඒ 

මොල්රන් ළභළති. එතමොට තභයි  කිලිමනොච්චිමේ දරුහ ශඟට 

ගිහිල්රහ ඒ දරුහ උඩු ඹට ඇ මන ඉන්න මිඹ රරහ 

අමන් ඒ දරුහමේ ඉර ඇට කඩු මඳන්රහ, තභන්මේ රඳ 

යහමුට ඒ දරුහ අල්රරහ, ඒ දරුහමේ අේභහත්, තහත්තහත් ඒ 

රඳ යහමුට අල්රරහ යුමයෝඳහ යටර හිඟභමන් ගිහිල්රහ අමේ යට  

විකුණහ මන න්න පුළුන් න්මන්.   එදහ ඒ ජනතහ එනමොට 

ඒ එන්ීඕහයඹන්ට ඇතුළු මන්න ඉඩ නුදුන්මන්  ඇයි කිඹරහ 

මභතුභහ අවනහ.  ඒ අඹ එන්මන් නළවළ, මේ ද්රාවිඩ ජනතහට 

ණදමයන්. ඒ අඹ එන්මන් නළවළ, ශ්රීව රහංකීඹ ජනතහට ණදමයන්. ඒ 

අඹ එන්මන් ඒ මොල්රන්මේ බිසනස එට. ඒයි දළන් අපිත් 

එක් තිමඵන වයඹ. ඒ විකුණහ මන හපු ඒහ දළන් ඉයයි. 

හිඟන්නහට තුහරඹ තිබුමණොත් තභයි හිඟහන්න පුළුන්. යු්ධධඹ 

තිබුමණොත් තභයි එන්ීඕහයඹහට ීත් මන්න පුළුන්. අන්න ඒ 

නිහ තභයි අපි එන්ීඕහයඹන්ට මොන්ද නන්මන් නළති, 

මොන්ද මළින් තිඹහ මන අමේ යජමේ කීභ ඉටු යන්මන්. 

අඳට ේමල්ච්ඡ ත්රEසතහදඹ ඉය යන්න පුළුන් වුණහ නේ, 

මේළුපිල්මල් ්රපබහයන් ඇතුළු ත්රEසතහදීන් විනහල යන්න 

පුළුන් වුණහ නේ, එන්ීඕ ංවිධහනරට ඕනෆ යන විධිඹට මේ 

යට නටන්න අපි රළවළසති න්මන් නළවළ. ඒට භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු අමේ යජඹ රළවළසති න්මන් 

නළවළයි කිඹන එ අපි ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහට මඵොමවොභ 

ඳළවළදිලි භතක් යන්න ඕනෆ.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, ඒ හමේභ අපි මේ 

මරහමේදී තත් හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ. දළන් එතුභහ 

අවනහ, මේ හර හනු තුශ අපි ඉටු ය තිමඵන්මන් 

මභොනහද කිඹරහ. එල්ටීටීඊ ත්රEසතහදීන් වළටිඹට, එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනමේ මොල්දහදුන් වළටිඹට ගිනි අවිඹක් අත දයහ මන 

එල්ටීටීඊ ංවිධහනමේ නීති විමයෝධී ක්රිiඹහහයේරට ේඵන්ධ 

වුණු යලඹලුභ හභහජිඹන් නළත භහජත යපු යටක්; යජඹක් 

මොමවේද තිමඵන්මන්.  

එමවභ නේ අපි යජඹක් වළටිඹට තීන්දුක් න්න ඕනෆ, 

එල්ටීටීඊඹට ේඵන්ධ වුණු වළභ හභහජිඹහභ යදරු වළටිඹට 

රහ නීතිභඹ ලමඹන් ටයුතු යන්න. නමුත් යජඹක් වළටිඹට 

අපි මභොක්ද මශේ? එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ඔවුන් මුශහ යරහ 

තිමඵනහ; ඔවුන් භං මුශහ යරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ අපි  ඔවුන් 

නළත පුනරුත්ථහඳනඹ යරහ අද භහජත ය තිමඵනහ. අද 

ද්රාවිඩ තරුණමඹෝ යලවිල් ණයක් ඵරහඹට ඒ යහශී මනහ. 

ද්රාවිඩ තරුණමඹෝ අද එභ ්රපම්ධලර තිමඵන ්රීශඩහ උත්රට 

වබහගී වීමභන් උතුයයි දකුණයි එට ඹහ මනහ. ඒ ්රපම්ධලර 

එල්ටීටීඊඹ ඩපු ඳහයල් ටි වළමදනහ; ඒ ්රපම්ධලර එල්ටීටීඊඹ 

වියලන් විනහල යපු මයෝවල් වළමදනහ; ඒ ්රපම්ධලර එල්ටීටීඊඹ 

වියලන් විනහල යපු යහජව ණඹතන ටි නළත සථහපිත මනහ. 

අලුත් ඹහඳනඹක් නිර්භහණඹ මනහ, අලුත් උතුයක් වළමදනහ, 

අලුත් නළ මඟනහියක් වළමදනහ. ඒ ජනතහට, ඒ තරුණ ඳයපුයට 

නළත තහක් ගිහිල්රහ මේ විබීජඹ දළේමභොත් අධවහඳනඹ 

රඵන දරුහට මභොද මන්මන්? එදහ ඹනයිඩ් යර මඵල්රට 

දහ ත්ත දරුහට අද ඳහල් ඵෆේ එ මඵල්රට දභහ මන ඳහල් 

ඹන්න පුළුන් හතහයණඹක් ඳුම ගිඹ අවුරුදු 4 ඇතුශත උදහ 

යරහ තිමඵනහ. ඉතින් මේ කිඹන වළභ මදඹක්භ එ යභ 

නිර්භහණඹ යන්න පුළුන් නේ මඵොමවොභ මවොයි. එමවභ 

යන්න ඵළවළ. මේ භහජඹ තුශ අපි ඒ ශ යුතු මදඹක්. රු 

නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, නමුත් අපි ේඳන්දන් 

භන්ත්රී තුභහට භතක් යනහ, ණ්ඩඩුක් වළටිඹට අපි ඒ යුතුේ, 

කීේ ඉටු යන ඵ. 

රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්මේ ්රපහල ශ 

ඉඩේ ්රපලසනඹ මන්න පුළුන්, මනත් ්රපලසනඹක් මන්න පුළුන් 

ඒ වළභ මදඹක් හමේභ ණ්ඩඩුක් වළටිඹට අපි ඵළඳී යලටිනහ ද්රාවිඩ 

ජහතිඹන්මේ ණමි සථහන ව වළභ මදඹක්භ සථහපිත යමින් 

ඒහ ණයක්හ යන්න. මඵෞ්ධධ ජනතහමේ මඵෞ්ධධ ඳන්ර රැ 

න්න, මතෝලි ජනතහමේ ක්රිiසතිඹහනි ඳල්ලිඹ රැ න්න, 

ඉසරහමීඹ ජනතහමේ මුසලිේ ඳල්ලිඹ, ම්ධසථහනඹ රැ න්න 

ණ්ඩඩුක් වළටිඹට අමේ යුතුභක් වහ කීභක් තිමඵනහ. ඒ 

අපි ඉටු යනහ. ඒ ඉටු යන්න අපි දහත් ඳළකිමශන්මන් 

නළවළ. වළඵළයි, ඒ ඉටු යන්න ටයුතු යන මොට 

තමුන්නහන්මේරහ නළත තහක් ද්රාවිඩ ජනතහ මේ විධිඹට 

ඳහවිච්චි යරහ "අඳට ීත් මන්න මනභ යටක් ඕනෆ, අඳට 

මනභ ඉන්න ඕනෆ, අපි යලංවර ජනතහට වය යනහ, අපි 

මුසලිේ ජනතහට වය යනහ" කිඹන භහනයලත්ඹ වදන්න 

එඳහ කිඹරහ අපි තමුන්නහන්මේමන් ඉල්රහ යලටිනහ. ඒ තළනට 

ඹන්න එඳහ. එතළනට ගිමඹොත් දහ වරි ඒමක් ඳහඳ ර්භඹ 

විඳින්න මන්මන් මේ යමට් ශ්රීව රහංකීඹ ජනතහටයි කිඹන 

හයණඹ භභ භතක් ය මදනහ.   

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, රු භංර භයවීය 

භන්ත්රී තුභහ මේ ේඵන්ධමඹන් ථහ ශහ. එතුභහ එ මරහට 

කුණහටු හමේ. එ මරහට එනහ, ණඳහු දකින්න නළවළ 

ඹනහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ කුණහටුමන්භ හමන ඹනහ. 

 
රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

එමවභ තභයි මන්මන්. එනහ, ඹනහ.   ඳටන්  ත්තු ටිමක් 

නේ LLRC එ ළන  කිඹහ තිබුණහ.  මන මන  රුණු ළන 

තභයි ඊටඳුම  කිඹහ තිබුම්ඩ.   LLRC  එ ළන කිේමේ  ටියි. 

ඊටඳුම මන මන  රුණු  ළන  තභයි එතුභහ කිේමේ. 

ඕසමවලිඹහමේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ යපු ථහ ළන එතුභහ කිේහ. 

බ්රි්තහනව ඳහර්ලිමේන්තුමේ යපු ථහ ළන  එතුභහ කිේහ. ඔේ, 

රු  නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි,  බ්රි්තහනව ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

මන්න පුළුන්, ඕසමවලිඹහමේ  ඳහර්ලිමේන්තුමේ මන්න  

පුළුන්, ඒ ඳහර්ලිමේන්තු නිමඹෝජනඹ යන භන්ත්රී රු  දහත් 

අඳට හිමතන ම්ධ, අපි ණ යන ම්ධ ඒ ඳහර්ලිමේන්තුර ථහ 

මනොයනහ මන්න පුළුන්. එමවභ  නළත්නේ ඒ යමට් 

නිමඹෝජව අභළතියඹහ  අමේ යලතුේ  ඳළතුේ අනු ථහ 

මනොයනහ මන්න පුළුන්. නමුත් යජඹක්  වළටිඹට අපි 

මඵොමවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අපි බ්රි්තහනව ඳහර්ලිමේන්තුමේත්, 

ඕසමවලිඹහමේ ඳහර්ලිමේන්තුමේත් අඹලුන්ට ඕනෆ විධිඹට 

මනොමයි ටයුතු යන්මන් කිඹන එ. ජහතවන්තයඹත් එක්  

මිත්රEේ ඳත්හ නිමින්, ජහතවන්තයඹත් එක්  නු මදනු 

යමින්   අඳ ඒ යලඹලු ටයුතු යන්මන් ශ්රීව රහංකීඹ අනනවතහඹ 

රැ න්න  විධිඹටයි;  ශ්රීව  රහංකීඹ ජනතහමේ විලසහඹ දිනහ 

න්න විධිඹටයි කිඹන එ භහ ්රපහල යන්න  ඕනෆ.   

රු නිමඹෝජව හය  බහඳතිතුභනි, ඒ රු භන්ත්රී තුභහ 

ඳත්තයඹක් මඳන්නුහ.  ඒ ඳත්තමර් අඹලුන්  CID  එට 

අයමන ගිහින්ඹ කිේහ.  එතුභහ මභොක්ද ඳත්තයඹක් අයමන 

ණහ. ඒත් භඩ ඳත්තයඹක් තභයි.  භංර භයවීය භන්ත්රී තුභහ  

හභහනවමඹන් භඩ ඳත්තය වන්න වරි දක්යි.  එතුභහ ඒට 

දක්යි. අපි  දළන් දික්හද  වුණත් ලින් අපි ඔක්මොභ එට තභයි හිටිමේ. 

අමේ හදඹ තිබුණු හරමේ අපි එළනි  භඩ ඳත්තය ළහුහ.  
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භහත් එක් නේ එට ඉරහ නළවළ.  
 

රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඔඹ එන්මන්. ඔන්න එනහ.  භහත් එක් ඉන්න ඵළවළ රැවුර තිමඵන හින්දහ.   
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්න භභ ඔඵතුභහට කිඹහ මදන්නේ.  
 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මච්න්  

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

හයමඹොත් එක් අමේ ණේඹක් නළවළ.  

රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்தைநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඵරන්න ඉතින් ඳනින වළටි. LLRC එ ළන ථහ 

යනමොට දළන් ඔඵතුභහ කිේහ මන්ද, ්රපතිවිරු්ධධ අඹමේ   

විමේචන ඉන්න පුළුන් මන්න ඕනෆඹ කිඹහ. ඉතින් 

ඉහමන ඉන්නමෝ.  ඳනින්මන් නළතු ඉන්න.  භඩ ඳත්තය 

ළන, භඩ මඳෝසටර් ළන භංර භයවීය භන්ත්රී තුභහමේ  

ඳළටිකිරිඹ අදින්න  වුමණොත් භට අදින්න මන්මන් යලරිමොතට 

මඳොඩ්ඩක් ඉසයහින් පිටමෝට්මට්  ඳහමර් මඳොඩ්ඩක් ඇතුශට 

ගිඹහභ  තිමඵන වයස වීදිමේ  තට්ටු මදමක්  පුංචි මඹ ඇතුමශේ  

යපු ඒහයි. අන්න ඒහ තභයි අදින්න මන්මන්. ඒ හර මේ 

වපු භඩ මඳෝසටර්, භඩ ඳත්තය ව ඒහට  එතු  ය ත්තු -   

[ඵහධහ කිරීභක්] අපිත් ඕමක්  හිටිඹහ.  තමුන්නහන්මේ ඳශමුමන්භ 

භඩ මඳෝසටර්  ළහුමේ හටද? [ඵහධහ කිරීභක්] මවොඳින් අවන්න. 

ඔන්න ඔඹ තභන්මේ මදඳළත්මත් ඉන්න අඹමන්, යනිල් 

වික්රවභයලංව - දළන් ඔඵතුභහමේ නහඹඹහ ඵට ඳත් යමන ඉන්න 

උන්නළමවේ - ේඵන්ධමඹන් තභයි ඳශමුළනි භඩ ඳත්තමර් 

ළවළේමේ.     

භභ ශ්රීව රංහ නිදවස ඳක්මේ වළභ දහභ ඉන්න මමනක්;           

ශ්රීව රංහ නිදවස ඳක්ඹ වළය ඹන්මනත් නළති මමනක්. ශ්රීව රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ ඇතුමශේ ඉමන  භඩ ළඩ යපු ඳශමුන මිනිවහ 

මන වුරුත්  මනොමයි, භංර භයවීයයි කිඹන එ භභ අද 

්රපයල්ධධිමේ කිඹනහ.  එතුභහ ශ්රීව රංහ නිදවස ඳක්ඹ ළනි ළදත් 

ඳක්ඹ ඉරහ අඳ දහරහ ගිඹ එ ළන අද භභ තුටු          

මනහ. ශ්රීව රංහ නිදවස ඳහක්ෂිඹන්ට, එස.ඩේලිේ.ණර්.ඩී. 

ඵ්ඩඩහයනහඹ, ඩී.ඒ. යහජඳක් ළනි ශ්රීවභතහණන්රහ වදපු 

ඳක්ඹට මේ හමේ කුණු ඵහල්දි තිමඵනහ නේ ඒහ ඉත් ශ 

යුතුයි. ඒ කුණු කඩ ඉත් ශ යුතුයි. ඒ කුණු කඩ දළන් කුණහටු 

හමේ ඉත් මරහ තිමඵනහ. ශ්රීව රංහ නිදවස ඳක්ඹ දළන් 

මඵොමවොභ පිරියලදු ඳක්ඹක් වළටිඹට තිමඵනහ රු නිමඹෝජව 

හය බහඳතිතුභනි.  

රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, භංර භයවීය භන්ත්රී තුභනි, 

ඔඵතුභන්රහට මභොන මඵමවත දුන්නත්, එ මරඩට දහත් 

මඵමවත් නළත. වයඹට, ඊර්වහට, මක්රවෝධඹට මඵමවත් නළත. 

ඒට මඵමවත් මවොඹහ ත්ත දට අපි ඔඵතුභන්රහට ඒ 

මඵමවත දීරහ පුළුන් නේ ුමභඟට න්නහ  ඵ භතක් යමින් 

භමේ චන සල්ඳඹ මභයින් අන් යනහ. මඵොමවොභ 

සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 4.09] 
 

රු ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ (ණර්ථි ංර්ධන 
නිමඹෝජව අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந - சளருளதளப அழயழருத்தழ 

ழபதழ அமநச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, අමේ ේඳන්දන් රු 

භන්ත්රී තුභහ LLRC හර්තහ පිළිඵ ථහ ශහ. ඒ ථහ ශ 

විනහඩි  90භ භට අවන්න වුම්ඩ නළවළ. විනහඩි 25ක් 30ක් විතය 

එඹට ඇහුේන් දුන්නහ. ඉතුරු ටි භභ අවත්තහ, අමේ අසර් 

භන්ත්රී තුභහමනුයි, මයෝහිත අභහතවතුභහමනුයි.   

රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යන 

්රපජහතන්ත්රEහදඹ, අහධහයණඹ පිළිඵ ඔඵතුභහමේ භතඹ 1977 

භළතියණඹට භහඹට ඉසය හරඹට අයමන ඹන්න භභ 

ළභළතියි. 1977 තිබුණු භළතියණඹට භහඹට මඳය අතීතඹ 

මමයහි ඔඵතුභහමේ භතඹ භභ අදි යනහ. ඒ අදි යන 

භතඹ ඔඵතුභහට අභත නේ භභ හයණහ කීඳඹක් භතක් ය 

මදන්න ළභළතියි.   
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්රිOකුණහභර දිස්රිOක්ඹට ජහතිහදී බීජඹ මනහමේ 

තමුන්නහන්මේයි. මභතුභහ වරි ළඩහයඹහ. උහවිමේදී දක් 

ථිඹහ.  ඕනෆභ මදඹක් මනස යන්න පුළුන් ලක්තිඹක් 

තිමඵන දක් නීතිඥයමඹක්. මභතුභහ ඒ දක්තහ ඳහවිච්චි යපු 

විධිඹ භභ මේ රු බහට භතක් ය මදන්න ඕනෆ. LLRC   

හර්තහ හමේ හර්තහල් වදන පිට යටර ඉන්න අඹටත් අද දින 

වළන්හඩ් හර්තහමේ පිටඳතක් ඹන්න ඕනෆ.  

එක්ත් ජහති ඳක්මේ අඹටත් මවො භතඹක් වළටිඹට භහ 

රුණු කීඳඹක් භතක් ය මදනහ. ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහට භත 

ඇති, 1977ට මඳය තමුන්නහන්මේරහමේ හිටපු රු නහඹමඹක් 

නළති වුණහඹ කිඹරහ. ඒ නහඹඹහ තභයි මචල්නහඹේ භළතිතුභහ. 

එතුභහ නළති වුණහ. එතුභහ නළති වුණහයින් ඳසමේ එතුභහමේ අළු 

මනහහ තළන්ඳත් යන්න. මොමවේටද මනහමේ? එතුභහ 

්රිOකුණහභරමේ ඉඳදුණු මමනකු මනොමයි. වළඵළයි ේඳන්දන් 

භළතිතුභහට තිබුණු දක් මභොශඹ නිහ එතුභහ ඒ අළු මනහ හ 

භයතඩිමේ ශිේ මෝවිර ඉදිරිපිට -දළනට Food City එ තිමඵන 

සථහනඹට මඳොඩ්ඩක් ණන්න- සථහනමේ තළන්ඳත් යන්න. ඒ 

මනහමේ මොමවේ යලටද? ඹහඳනමේ ඉරහ. වරි නේ ඹහඳනමේදී 

භළරුණු පු්ධරඹහ තළන්ඳත් යන්න ඕනෆ ඹහඳනමේ. එඹහමේ 

උඳන් මේ තළන්ඳත් යන්මන් නළතු ්රිOකුණහභරඹට මනහහ 

ජහතිහදඹ පුයන්න. මොමවොභද මනහමේ? එදහ අමේ තිබුණු 

යලරිභහපුය කිඹන යලංවර භ වයවහයි මනහමේ. මභතුභහට තිබුණහ 

එතළනින් මමනන්මන් නළතු  උේපුමේලි මඳොලීයලඹ ඉසයවහ 

ඳළත්මතන් තිමඵන ඳහමයන් ඇවිල්රහ භව මඳොලීයලඹ ඉදිරිපිටින් 

ශිේ මෝවිරට අයමන ඹන්න. ඒට විරු්ධධත්ඹක් නළවළ. 

වළඵළයි මභතුභහ මශේ, යලරිභහපුය වයවහ මන ඒභයි. ඒ මනහමේ 

ට්රාළක්ටයඹ පිටු ඳසමේ. ළති මඳොලුත් එක්යි මනහමේ. ඒ 

මඳයවළමර් තභයි ජහතිහදඹ ඇවිසමන විධිමේ ්රපහල යමින් 

බසභහමලේ මනහමේ රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි. 

මනළල්රහ නළති මෝරහවරඹක් ඇති ශහ. ඒ ඇති මශත් 

මභතුභහ. මභොටද?  

එදහ එක්ත් ජහති ඳක්මේ හිටිඹහ -1977- ්රිOකුණහභර 

ණනඹ ංවිධහනඹ යපු නයත්න යහජහ කිඹරහ දක්, හටත් 

හිතළති පු්ධරඹකු. එතුභහමේ දක්තහ නිහ 1977 භළතියණඹ 

න මොට එතුභහ ජඹග්රාවණඹ යයි කිඹරහ මිනිුමන්මේ 

විලසහඹක් තිබුණහ. එතුභහ ඳයහජඹ යන්න ඕනෆ නිහ මභතුභහ 

මචල්නහඹේ භළතිතුභහමේ බසභහමලේ මනළල්රහ, ජහතිහදි 

මෝරහවරඹක් ඇති ශහ. මදමොල් රන් අතය මෝරහවර ඇති 

වුණහ; මිනිුමන් භයහ න්න ඳටන් ත්තහ. එදහ ර්හදි, කුව 

ත්රEසතහදි ම්ධලඳහරනඹ ඳටන් මන, 1977 භළතියණමේදී 

නයත්න යහජහ ඳයහජඹ යරහ මභතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුට ණහ.  

ඒ ළන තභයි, භහ ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහමේ භතඹ අදි 

යන්මන්. එමවභ යපු මමනක් තභයි එතුභහ. අද අවුරුදු 80ත් 

ඉක්භහ තිමඵනහ. 

මයෝහිත අමේගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ හමේ ේඳන්දන් 

භන් ත්රී තුභහ නිමඹෝජනඹ යන ්රිOකුණහභරඹ දිස්රිOක්මේ භවය 

ඳ  ම්ධලර ජනතහට තභත් විදුලිඹ නළවළ. විදුලිඹ නළතු ඉන්න 

ඒ ජනතහට විදුලිඹ රඵහ මදන එ ළන එතුභහ ථහ යන්මන් 

නළවළ. ඒ ජනතහ ඉන්න ්රපම්ධලමේ මෝවිරට විදුලිඹ මදන එ 

ළන එතුභහ ථහ යන්මන් නළවළ. ඊට එවහ ඳළත්මත් විදුලිඹ නළති 

හිස භූමිරට විදුලිඹ මදන මොට ඒ පිළිඵ කියලභ අමඵෝධඹක් 

නළතු, අමඵෝධඹ තිබුණත් ඒ ළන මනොමඳන්හ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩර මේ ඉන්න නිරධහරින් වයවහ හිස ඉඩභට විදුලි ඵරඹ 

මදනහ. මභොද, ඒ තුළින් අවුරුදු ණනහක් විදුලි ඵරඹ නළතු 

ඉන්න අඹ ණ්ඩඩු මමයහි අ්රපහදඹට රක් යනහ. 

"ණ්ඩඩු හිස ඉඩභට විදුලිඹ මදනහ. උමරහට විදුලිඹ මදන්මන් 

නළවළ"යි කිඹරහ ත්රEසතහදඹට ඹන්න ඳහය ඳන එයි යන්මන්.  

රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, ්රිOකුණහභරඹ දිස්රිOක්මේ 

ජනතහමන් මතෝයහ ඳත් වුණු භන්ත්රී යඹකු ලමඹන් භහ ත 

රුණු කිහිඳඹක් තමුන්නහන්මේට භතක් ය මදන්න ළභළතියි. 

මභොද, LLRC හර්තහ ළන මරෝමේ අඹට ථහ ශහට, 

තමුන්නහන්මේට ඡන්දඹ දුන්නු මිනිුමන් පිළිඵ ථහ යන්නට 

තමුන්නහන්මේට රුණු එන්මන් නළති එ ළන භට වරි පුදුභයි. 

තමුන්නහන්මේට රුණු එන්මන් නළවළයි කිේහට අඳට පිළින්න 

ඵළවළ. අවුරුදු 7ක් තිසමේ ්රිOකුණහභරඹ දිස්රිOක්ඹ පිළිඵ භට 

තිමඵන අත් දළකීේ අනු භහ කිඹන්න ළභළතියි, තමුන්නහන්මේ 

්රිOකුණහභරඹ දිස්රිOක්ඹ ළන, තමුන්නහන්මේට ඡන්දඹ දුන්නු 

මිනිුමන් ළන ථහ යන්මන් නළතු, මොඹහ ඵරන්මන් නළතු, 

තමුන්නහන්මේ ඒ යලඹල්ර දළන මන මනොදන්නහ මේ පිට යටට 

ථහ යනහඹ කිඹරහ.  

රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ උතුරු නළ මඟනහිය ්රපම්ධල ළන 

ථහ ශහ. රු භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්මේ දන්නහද, අමේ 

ණ්ඩඩුමන් භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ ඹටමත් අද න මොට 

වුනිඹහ ්රපම්ධලමේ 60,000ක් ඳභණ න ජනතහට ජරඹ 

මදන්න ටයුතු ය මන ඹන මොට වුනිඹහ දිස්රිOක්මේ  

එක්තයහ ්රපහම්ධශීඹ මල්ේයමඹක්, ඒ ග්රාහභ නිරධහරී ේ වතයට 

ජරඹ මදන්න වදන ළට ඹට න ඉඩේ අයිති මිනිුමන් පිළිඵ 

හර්තහ දළනට ති 2ට ලින්ත් දීරහ තිබුම්ඩ නළවළයි කිඹරහ. 

තමුන්නහන්මේමේ ජනතහටයි මේ ජරඹ මදන්න වදන්මන්. 

Connections 60,000ක් මදන්නයි වදන්මන්. ඒහ ළන 

තමුන්නහන්මේරහ මොඹහ ඵරන්මන් නළවළ. භට ඳුම ගිඹ දින 

වුනිඹහට ඹන්න යල්ධධ වුණහ. එභ අසථහමේදී භට දළන න්න 

රළබුණහ, ඒ ්රපහම්ධශීඹ මල්ේයඹහට කිේහට ඳසමේ  -අමේ රු 

නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහත් දන්නහ- ඒ හර්තහ මදන්න 

ටයුතු ය මන ඹන ඵ.  

තමුන්නහන්මේරහ පිට යටට ථහ යන්න ඕනෆ මභන්න 

මේහයි. ඒ ්රපම්ධලමේ ඉන්මන් තමුන්නහන්මේරහමේභ ජනතහයි. 

ඒ ්රපහම්ධශීඹ මල්ේයඹහ යලංවරද, මුසලිේද? නළවළ. මදභශ. 

තමුන්නහන්මේරහමේ TNA එට ේඵන්ධ මමනක් නිහ ඒ 

විසතය මදන්මන් නළවළ. මභොද ඒ වළටදහවට ජරඹ දුන්මනොත් 

ණ්ඩඩු මමයහි ජනතහමේ ්රපහදඹ ඇති මරහ TNA එට 

ඳුම ඵයලන්න යලදු මයි කිඹරහ. මේ එක්ත් රුණු මවොඹරහ 

ඵරන්මන් නළතු යන ්රපහල මනොමයි. තමුන්නහන්මේරහ 

ජනතහමේ ඡන්දමඹන් -අහිං මිනිුමන්මේ ඡන්දමඹන්- 

ඇවිල්රහ ඉන්මන්. රු මයෝහිත අමේගුණර්ධන ඇභතිතුභහ 

කිේහ හමේ රු ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්මේට මීට 

අවුරුදු තුනට, වතයට ඉසමල්රහ ්රිOකුණහභරඹට ඹන්න 

ඵළරි හිටිමේ. ගිමේ ඡන්ද හරඹට විතයයි. මඳොලිස ණයක්හ 

ඇතු ගිහිල්රහ ඒ අහිං මිනිුමන්මන් ඡන්දඹ අයමන ඊට 

ඳසමේ මොශමට නළත්නේ ඉන්දිඹහට මරහ තමුන්නහන්මේ ුමය 

ළඳ විඳිමින් යලටිඹහ.  

භභ හේපර් ළන ථහ යන්න ඹන්මන් නළවළ. භභ හේපර් 

ළන ථහ මශොත් තමුන්නහන්මේමේ ඔඹ මේට්ටිඹත් 

ළරමනහ. ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්මේමේ ඹ ළන රරහ 

ඒ පිළිඵ ථහ යන්න ඹන්මන් නළවළ. තමුන්නහන්මේ ථහ 

යන්න ණමොත් තමුන්නහන්මේ යපු ඳහහදීේ පිළිඵ භට 

ඕනෆ නේ මේ අසථහමේදී කිඹන්න පුළුන්. භභ ඒ දළන් 

කිඹන්මන් නළවළ. ඒ තිඹහ න්නහ, ත දට. LLRC 

හර්තහ හමේ මඵොරු හර්තහල්  දීරහ,  මේ යමට් ද්රාවිඩ ජනතහ අද 

විඳින නිදව, හභඹ ළන ථහ යන්මන් නළතු-[ඵහධහ කිරීභක්]  

ඔවුන්ට ්රපලසන ඇති. යලංවර මිනිසුමන්ටත් ්රපලසන තිමඵනහ. ද්රාවිඩ 

මිනිසුමන්ටත් ්රපලසන තිමඵනහ. මුසලිේ මිනිසුමන්ටත් ්රපලසන 

තිමඵනහ. රංහමේ ීත් න තුන්ටත් ්රපලසන තිමඵනහ.            

ඔඹ ්රපලසන ඔක්මෝභ වින්න ණ්ඩඩුට ඵළවළ. අමේ 

ණ්ඩඩුට මනොමයි ඇමභරිහමේ ජනහධිඳතිටත් ඵළවළ. ලක්රව 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ම්ධමේන්ද්රාඹහටත් ඵළවළ. එමවභ එමක් ණ්ඩඩුක් අවුරුදු තිව 

්රපලසන එ ඳහයට වින්මන් මොමවොභද? 

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රු නිමඹෝජව ඇභතිතුභනි, භට විනහඩිඹක් මදන්න. 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහ ළනත් කිඹන්නේ. මඳොඩ්ඩක් ඉන්න, මඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න. 

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ කිේහ, LLRC හර්තහ මඵොරු හර්තහක් කිඹරහ. 

LLRC හර්තහ මඵොරු හර්තහක්ද? 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මඳොඩ්ඩක් ඉන්න, මඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔඵතුභහ ළන කිඹන්නේ.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

LLRC හර්තහ මඵොරු හර්තහක්ද? 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මඳොඩ්ඩක් ඉන්න, මඳොඩ්ඩක් ඉන්න. මභොංල්ටත් 

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එන්නේ.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

LLRC හර්තහ මඵොරු හර්තහක්ද? 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහටත් කිඹන්නේ. අවන්න මෝ. ඔඵතුභහ ඉසමල්රහ 

කිේහ, ඉසීමභන් ඉන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඉසීභ නළවළ මන්. 

නළඟිටිනහ මන්. මඳොඩ්ඩක් ඉන්න. මභතුභහ ළන කිේමොත් මවට 

අනි්ධදහ මන මොට මභොනහ මයිද දන්මන් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] මේ අවන්න. රු භංර භයවීය භන්ත්රී තුභනි, 

LLRC හර්තහ ළන අවන්න ඉසමල්රහ භමන් ඔඵතුභහ ළන 

අවන්න. ඔඵතුභහ තභයි 1988- 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ අවපු ්රපලසනඹට උත්තය මදන්න. 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
භභ ඔඵතුභහට උත්තය මදන්නේ. ඉසමල්රහ ඔඵතුභහ භභ 

කිඹන එ අවන්න. මේ අවමන ඊට ඳසමේ ථහ යන්න. 

1988 භතක් ය න්න. මේ ඉල්රන දවතුනද, මභොක්ද එ එදහ 

මදන්න වදන මොට ඉසමල්රහභ පිටමොටුමේ මඵෝ ව ඉසය 

පිට තවග්රාව යරහ එදහ තිබුණු ශික්ණ  මයෝවල් අභහතවහංලඹ 

ගිනි තිඹන්න මඳයමුණු ත්තු එක්මමනකු තභයි මභතළන ඉන්න 

භංර භයවීය  
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භන්ත්රී තුභහ. ඒහ මඵොරුනේ නළවළ කිඹරහ කිඹන්න. මේහ මඳොලිස 

හර්තහර තිමඵනහ. ඒ හර්තහ එක්ත් මඵොරු මනොමයි.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

That has to be expunged. 
 

රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
Expunge යන්න ඕනෆ නළවළ. මඳොලිස හර්තහ මඵොරු නේ 

expunge යන්න. ඕනෆ එක් යන්න. මේහ තව ථහ. එදහ 

තභයි  ජනතහ විමුක්ති මඳයමුණත් එක් එතු මරහ මුළු යටභ 

ගිනි තිඹන්න ඳටන් ත්මත්. තමුන්නහන්මේ තභයි මලිත්ඹ 

ත්මත්. තවග්රාව යරහ- [ඵහධහ කිරීභක්] මේහ අවන්න. 

අවමන ඉන්න අභහරුයි.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නහරන්ද එල්රහර භන්ත්රී තුභහ- 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
නහරන්ද එල්රහර භන්ත්රී තුභහ ළන මනොමයි, LLRC 

හර්තහ ළනයි මේ ථහ යන්මන්. නහරන්ද එල්රහර 

භන්ත්රී තුභහ ළන ථහ යන්න ඕනෆ නේ මනභ Motion එක් 

මමනන්න. අද ථහ යන්මන් LLRC හර්තහ ළන. 

තමුන්නහන්මේට භඤසඤං.  
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹටත් රජ්ජයි. මේ හමේ මභොංල්රත් 
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක් ඉන්න නිහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹටත් අනහතඹක් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ හමේභ මේ හයණඹත් භත තිඹහ න්න. 

තමුන්නහන්මේට තිමඵන්මන් යහජඳක් භීතිහක්. ඒ නිහ ඒ 
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[රු ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ] 
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භීතිහ ළනත් මඳොඩ්ඩක් භතක් යරහ මදන්න ඕනෆ. 

තමුන්නහන්මේට තිමඵන යහජඳක් භීතිහ නිහ විමජ්දහ 

යහජඳක්ට මභොකුත් යන්න එඳහ. තමුන්නහන්මේට තිමඵන්මන් 

වයඹක්; මක්රවෝධඹක්, ඊර්වහක්. මන මභොකුත් මනොමයි. 

තමුන්නහන්මේ යපු ම්ධල් ළන කිේමොත්! මඳෝසටර්සර 

යනිල් වික්රවභයලංව භවත්භඹහමේ මුහුණ මනුට Mr.Beanමේ 

මුහුණ දළේමේ තමුන්නහන්මේ මන්. මන වුරුත් මනොමයි මන්. 

අමේ මිනිසුමන්ටත් රජ්ජහ නළවළ. තමුන්නහන්මේරහ හමේ මිනිසුම 

එක් එට හඩි මරහ ඉන්න එක්ත් ජහති ඳක්මේ අඹටත්, 

නහඹඹන්ටත් රජ්ජහ නළවළ. ඒයි අද එක්ත් ජහති ඳක්ඹට 

මවණ ළහිරහ තිමඵන්මන්. ඒ නිහ තමුන්නහන්මේ ළන විසතය 

ළඩිමඹ ථහ යන්න රජ්ජයි. ථහ ශ යුතුත් නළවළ. මභොද 

මභොංල් 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හින්දහ. එමවභ නළත්නේ ථහ යන මොට ඉහ මන ඉන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ තභන්භ කිඹරහ ඳසමේ නළඟිටරහ ථහ යයි ඹළ. 

තමුන්නහන්මේට උත්තය මදන්න ඕනෆ නේ උත්තය මදන්න. ඒ 

මන ථහක්.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(நளண்தைநழகு நங்க ெநபவீப) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ අවපු ්රපලසනඹට උත්තය මදන්න. 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
්රපලසනඹක් විධිඹට අවන්න, උත්තය මදන්නේ. මභතළන ්රපලසන 

ඇහුහට උත්තය මදන්න ඵළවළ. රු නිමඹෝජව හය 

බහඳතිතුභනි, භභ මේ කිේමේ මභතුභන්රහ මදමඳොශ පිළිඵ 

මඳොඩි භත ටවනක් අදි යන්න වළන්හඩ් ත මන්නයි. 

මේහ අරින්න ඕනෆ, LLRC හර්තහ හමේ හර්තහල් වදන පිට 

යට ඉන්න අමේ යමට්- 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඩඹසමඳෝයහට. 

 
රු  ුමන්ත පුංචිනිරමේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுெந்த தைஞ்ெழழமந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඩඹසමඳෝයහ කිේමොත් අඳයහම්ධ. ඩඹසමඳෝයහමේත් මවො 

මිනිසුම ඉන්නහ.  

ඩඹසමඳෝයහට අඳවහ යන්න මවො නළවළ. මේ අඹ ඊට ඩහ 

දරුණු අඹයි. පිට යට ඉමන ඒ හමේ හර්තහ වදන අඹටත් මභහි 

හර්තහක් ඹන්න ඕනෆ නිහ තභයි අද මේ චන ටි ේඳන්දන් 

භන්ත්රී තුභහ ළනත්, අමේ මභොංල් 

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கழபளெக் கட்டமப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භන්ත්රී තුභහ ළනත් ්රපහල මශේ කිඹහ වන් යමින් භමේ 

චන සල්ඳඹ අන් යනහ රු නිමඹෝජව හය 

බහඳතිතුභනි. සතුතියි.  

නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

V.S. Radhakrishnan  to take the  Chair? 
 
රු (භවහචහර්ඹ) ී.එල්.පීරිස භවතහ (විම්ධල ටයුතු 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ் - 

சயழளட்டலுயல்கள் அமநச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

I propose that the Hon. V.S. Radhakrishnan do now 

take the Chair. 
 

්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ මරහනමඹන් ඉත් 

වමඹන්, රු වී.එස. යහධක්රිiසනන් භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அதன் ழகு, குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் அயர்கள் 

அக்கழபளெத்தழழன்ர அகமய, நளண்தைநழகு வீ.ஸ்.  

இபளதளகழருஷ்ணன் அயர்கள் தமமந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and THE HON.  V.S. RADHAKRISHNAN  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.22] 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, මේ විහදඹට මුර මභොක්ද? 

විඳක් නහඹ රු යනිල් වික්රවභයලංව භළතිතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී 

්රපහලඹක් ශහ, 2013 අම්රපේල් භහමේ 09ළනි දහ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් අමේ රු ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ උත්තයඹක් 

දුන්නහ. එභ උත්තයමේ එතුභහ වන් ය තිමඵනහ, "We reject 

this Resolution" කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, භහ අවන්න ළභළතියි 

එයින් ඔඵතුභහ අදවස යන්මන් කුභක්ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ 

ඳළවළදිලි කිේහ එක්ත් ජහතින්මේ භහන හිමිේ වුන්රමේ 

මඹෝජනහ ්රපතික්මේඳ යනහ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 

එක්ත් ජහතින්මේ භහන හිමිේ වුන්රඹ රංහ 

ේඵන්ධමඹන් ඉදිරිඳත් යපු මඹෝජනහ ්රපතික්මේඳ යනහ 

නේ ඒ ඵයඳතශ හයණහක්. මභොද, මේ මඹෝජනහමේ 

තිමඵන්මන් යු්ධධඹ ළන මනොමයි රු ඇභතිතුභනි. මේ 

මඹෝජනහමේ තිමඵන්මන් 2009න් ඳසමේ ණ්ඩඩු දුන්නු 

මඳොමයොන්දුයි - the promises made by the Government after 

2009. මේ මඹෝජනහ මවොට ඳරීක්හ මශොත් ඳළවළදිලි මනහ 

මභහි තිමඵන වළභ මදඹක්භ ණ්ඩඩු පිළිත්තු ම්ධල් ඵ. 

ණ්ඩඩු පිළිත්මත් නළති කියලභ මදඹක් එක්ත් ජහතින්මේ 

භහන හිමිේ වුන්රඹ ඉදිරිඳත් යපු මේ මඹෝජනහමේ නළවළ. 

ඉතින්, ඔඵතුභහ මොමවොභද මභඹ ්රපතික්මේඳ යන්මන් රු 

ඇභතිතුභනි? All the contents of this UN Human Rights 

Council Resolution have been accepted by you, His 

Excellency the President and Senior Government Ministers. 

එමවභ නේ, ඔඵතුභහ මොමවොභද මේ ේපර්ණමඹන් 

්රපතික්මේඳ යන්මන්? ඔඵතුභහ කිේහ "We reject this 

Resolution" කිඹරහ. එක්ත් ජහතින්මේ භහන හිමිේ 

වුන්රමේ මඹෝජනහමේ තිමඵනහ ශ්රීව රංහ ණ්ඩඩු උතුමර් 

භළතියණඹ ඳත්න ඵට ්රපහලඹක් යරහ තිමඵනහඹ, 

එක්ත් ජහතින්මේ ංවිධහනඹ එභ මඹෝජනහ ළන ්රපලංහ 

යනහඹ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, "අපි එක්ත් ජහතින්මේ 

භහන හිමිේ වුන්රමේ මේ මඹෝජනහ ්රපතික්මේඳ යනහ" 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ භභ ඔඵතුභහමන් අවන්න 

ළභළතියි, ඔඵතුභහ උතුමර් භළතියණඹත් ්රපතික්මේඳ යනහද 

කිඹහ. Are you rejecting the holding of election in the North? 

රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහමන් අවන්න ළභළතියි උතුමර් 

භළතියණඹ ඳත්නහද කිඹරහ. ඔඵතුභහට දළන් පුළුන්ද භට 

උත්තයඹක් මදන්න රු ඇභතිතුභනි?  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඔඵතුභහමේ ථහමන් ඳසමේ පිළිතුය මදන්නේ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභන්න මේ තභයි ්රපලසනඹ. භභ මළින් ්රපලසනඹක් ඇහුහ, 

උතුමර් භළතියණඹ ඳත්නහද කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, භභ 

භමේ මරහ ඔඵතුභහට මදනහ. 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ඔඵතුභහමේ ථහමන් ඳසමේ පිළිතුරු මදන්නේ. ඒ මන් 

මභහි ේ්රපදහඹ. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එමවභ ඵළවළ.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මභහි ේ්රපදහඹ ඒ මන්. ඔඵතුභහමේ ථහ ඔඵතුභහ යන්න. 

භභ යජඹ  මනුමන් පිළිතුරු ථහ යනහ. ඒ අසථහමේදී භට 

කිඹන්න තිමඵන ම්ධ භභ කිඹන්නේ.   

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ේ්රපදහඹ ඒ වුණහට අඳ වුරුත් මේ ඳහර්ලිමේන්තුට 

එන්මන් ඇත්ත මොඹන්නයි; ඇත්ත ථහ යන්නයි. දි මදමන් 

ථහ යන්න මනොමයි එන්මන්. අපි යලඹලු මදනහ භන්ත්රී රු. අඳ 

ඡන්දමඹනුයි ඇවිල්රහ ඉන්මන්. භභ අවුරුදු 25ක් තිසමේ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්නහ. අඳ ඳහර්ලිමේන්තුට එන්මන් 

මේහමේ ඇත්ත මොඹන්නයි. දි මදමක් ථහ කිඹන්න මනොමයි 

එන්මන්. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහමේ ථහමේදී ඔඵතුභහභ කිේහ 

"We reject this Resolution" කිඹරහ. එමවභ නේ එයින් අදවස 

යන්මන් මභොක්ද? ඒ මඹෝජනහමේ තිමඵනහ උතුමර් ඡන්දඹක් 

ඳත්නහඹ කිඹරහ. ඒත් ්රපතික්මේඳ යනහද කිඹන එ 

තභයි භහ අවන්මන්. ණ්ඩඩුමේ -න්ධහනමේ- ඳක් දිවහ ඵළලුහභ 

අඳට මඳමනන මදඹක් තභයි උතුමර් භළතියණඹ මනොතිඹන ඵට 

ඹේ ඹේ ්රපහල යන ඵ. භහ මේ ්රපලසනඹ අවන්මන් ඒයි.  

රු ඇභතිතුභනි, රුණහය කිඹන්න උතුමර් භළතියණඹ 

තිඹනහද නළ්ධද කිඹරහ. භමේ මරහ භභ ඔඵතුභහට මදන්නේ. I 

will give you my time. ඒට උත්තයඹක් මදන්න.  

රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

රු භන්ත්රී තුභනි, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඹේ කියල ේ්රපදහඹක් 

තිමඵනහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳට ඕනෆ ඇත්ත දළන න්නයි. උතුමර් භළතියණඹ 

තිඹනහද, නළ්ධද? 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

භභ පිළිතුරු ථහ යන අසථහමේදී ඒ ්රපලසනඹට පිළිතුරු 

මදනහ. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Are you holding the election in the North or not? Say, 

yes or no.  It is a simple answer. Why can you not answer 

that?  

 භභ මේ කිඹන්මන් මන කියලභ මදඹක් නිහ මනොමයි. 

වළභ දහභ භභ රු ඇභතිතුභහමන් ්රපලසන අවන මොට එතුභහ 

කිඹනහ, අහන ථහමේදී පිළිතුරු මදනහ කිඹරහ. නමුත් 

ඔඵතුභහ උත්තය මදන්මන් නළවළ. Those are tactics. I do not 

blame you. He speaks last. We speak first. When we ask 

questions, he says, "I will reply",  but he never replies. - 

[Interruption.] 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අඳට නේ මේන්මන් ණ්ඩඩු 

මේ  භළතියණඹ ළන ළඹකින් ඉන්නහ කිඹරහයි. ණ්ඩඩුමේ 

භවය අඹ කිඹනහ දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ 

ංමලෝධනඹ ණමවෝයල යන්න කිඹරහ. භවරු කිඹනහ ඉඩේ වහ 

මඳොලිස ඵරතර ඉත් යන්න කිඹරහ. මේ ළන ළඹක් මේ 

යමට් තදින්භ තිමඵනහ.   

රු ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභනි, ඉන්දිඹහමේ විම්ධල ඇභතිතුභහ 

ඔඵතුභහට දුයථනමඹන් ථහ ශහ මන්ද? ඔඵතුභහ භභ අවන 

මදඹ ඇමවන්මන් නළති හමේ ඉන්නහ. ඕ තභයි.  භභ  

කීමභන් කිඹන්මන්. භභ ඳුම ගිඹ තිමේ දින යහත්රී  හරමේ 

ඉන්දිඹන් තහනහඳතිතුභහමේ මු ළනීමේ උත්ඹට වබහගි 

වුණහ. ඒ මරහමේ එතළන හිටපු තහනහඳතිරු යලඹලු මදනහභ භට 

කිේහ, ඉන්දිඹහමේ විම්ධල ඇභතිතුභහ අමේ හිතත් ී.එල්. පීරිස 

ඇභතිතුභහට දුයථනමඹන් ථහ ය,  මඳොලිස ඵරතර ව ඉඩේ 

ඵරතර ඉත් යන්න එඳහ කිේහඹ කිඹරහ. එමවභ මන්ද රු 

විම්ධල ටයුතු ඇභතිතුභනි?  

The problem is, you do not give a direct answer. 
ඔඵතුභහ මළින් උත්තයඹක් මදන්මන් නළත්මත් ඇයි?  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

I have never come across this practice in Parliament. 

You carry out an inquisition. Is that the procedure in this 

House? Has it ever been done? You present your 

arguments. I will reply on behalf of the Government. 
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රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට එන්මන් ඇත්ත ථහ යන්න මන්. 

You can elaborate on it later. ඔඵතුභහට විසතය යන්න 

පුළුන්. අඳ යලඹලු මදනහභ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට එන්මන් ඇත්ත 

දළන න්නයි; ඇත්ත ථහ යන්නයි.  

රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහමන් ්රපලසනඹක් ඇහුහ උතුමර් 

භළතියණඹ තිඹනහද කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒට උත්තයඹක් දුන්මන් 

නළවළ. ඊශඟට භභ ඔඵතුභහමන් ඇහුහ ඉන්දීඹ විම්ධල ඇභතිතුභහ 

ඔඵතුභහට දුයථනමඹන් ථහ යරහ ඉඩේ වහ  මඳොලිස ඵරතර 

ඉත් යන්න එඳහ කිේහ මන්ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒට 

උත්තයඹක් දුන්මනත් නළවළ. ඉන්දීඹ විම්ධල ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට 

ථහ ශහද කිඹන්න. මේ තභයි අද අමේ යටට මරහ 

තිමඵන්මන්.  මේ හමේ තළනදීත් අඳ අධියණඹ ළන ථහ 

යරහ ළඩක් නළවළ. මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදීත් අඳට ඳළවළදිලි 

උත්තය රඵහ න්න අභහරුයි.  

අපි දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹ ළන ථහ 

යමු. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ චන්ද්රි හ ඵ්ඩඩහයනහඹ 

කුභහයතුං භළතිනිඹමේ ණ්ඩඩුමේ හිටිඹහ. එදහ ඔඵතුභහ රහඳ 

ංභඹක් - Union of Regions - ළන ථහ ශහ. රහඳ 

ංභඹක් කිඹන්මන් මෂඩයල් විඳුභට ඩහ එවහ ගිඹ එක්. 

Union of Regions is a solution beyond federalism.  එමවභ 

මන්ද රු ඇභතිතුභනි? ඔඵතුභහ ඒ හරමේ අඳට ම්ධලන 

ණනහක් දුන්නහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹත් එක් ඉන්න මොට, 

ඔඵතුභහ තභයි ටන් වියහභ ගිවිුමභ වළදුමේ. ඔඵතුභහ මළින්භ 

කිේහ, "We are willing to explore the possibility of a federal 

solution" කිඹරහ. මෂඩයල් විඳුභක් ළන අධවඹනඹ යනහඹ 

කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේහ. නමුත් අද ඔඵතුභහ කිඹනහ, "අපි යු්ධධඹ 

දිනුහ, කියලභ විඳුභක් ඕනෆ නළවළ" කිඹරහ. ඒයි අද ණ්ඩඩුමේ 

දර්ලනඹ. එමවභ මන්ද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භට 

ලින් ථහ ශ ථි භවත්රු මභොනහද කිේමේ? ඒ තභයි 

ඇත්ත.  

රු ඇභතිතුභනි, මභන්න මේ හයණඹ භභ ඔඵතුභහමන් 

අවනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඵරමේ හිටපු ඒ අවුරුදු මදමක් අඳ 

ඳළවළදිලි කිේහ දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹ 

ක්රිiඹහත්භ යනහඹ කිඹරහ. 2005දී  භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 

ජනහධිඳති වුණහට ඳුම මභොක්ද කිේමේ? "අපි යු්ධධඹ යනහ, 

අපි යු්ධධඹ දිනනහ, යු්ධධඹ දිනුහට ඳසමේ මභොනත් මදන්න 

ඕනෆ නළවළ" කිඹරහ එතුභහ කිේහ.  

අපි කිේහ, -අමේ නහඹ යනිල් වික්රවභයලංව භළතිතුභහ කිේහ-  

"අපි යු්ධධඹ දිනුත්, අහන ලමඹන් දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ 

වසථහ ංමලෝධනඹ ඳදනේ ය මන ම්ධලඳහරන විඳුභක් 

මදන්න මනහ" කිඹරහ. තමුන්නහන්මේරහ කිේහ, "නළවළ, යු්ධධඹ 

දිනුමොත් මභොනහත් මදන්න ඕනෆ නළවළ" කිඹරහ. මවශ 

උරුභඹත් භඟ අත්න් ශ ගිවිුමමේ ඒ ඵ වන් මරහ 

තිමඵනහ. විභල් වීයංල භන්ත්රී තුභහමේ ඳක්ඹත් භඟ අත්න් 

ශ ගිවිුමමේ ඒ ඵ වන් මරහ තිමඵනහ. "යු්ධධඹ දිනුමොත් 

කියලභ මදඹක් මදන්න ඕනෆ නළවළ" කිේහ. අපි කිේහ, "නළවළ, අපි 

යු්ධධඹට ඹන්න ලින් වතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ 

ංමලෝධනඹ ක්රිiඹහත්භ යමු, දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ 

ංමලෝධනඹ ක්රිiඹහත්භ මශොත් අඳට යු්ධධඹ නත්හ න්න 

පුළුන්" කිඹරහ. තමුන්නහන්මේරහ ඒ පිළිත්මත් නළවළ. අද 

මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? යු්ධධඹ අන් මරහ, මේ හමේ 

විනහලඹක් මරහ තිමඵනහ. අද ණ්ඩඩු කිඹනහ, "දවතුන්න 

ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹ ඹටමත් උතුරු ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ ඳත්නහ" කිඹරහ. හචි මඳොමයොන්දු මරහ 

තිමඵනහ. මේ එක්ත් ජහති ඳක්මේ සථහයඹ මන්ද? රු 

ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්මේරහ අංල 360ක් ගිහින් 

ඇවිත් තිමඵන්මන් මොතළනටද? එක්ත් ජහති ඳක්මේ 

සථහයඹට ඇවිල්රහ තිමඵන්මන්. තමුන්නහන්මේරහ උතුරු ඳශහත් 

බහ භළතියණඹ ඳත්නහ කිඹරහ කිඹන්මන් එක්ත් ජහති 

ඳක්මේ සථහයඹ පිළිළනීභක් මන්ද ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභනි? 

පිළිළනීභක් මන්ද? උත්තය නළවළ. There is no answer. එදහ 

එක්ත් ජහති ඳක් ණ්ඩඩු තිමඵන හරමේ අපි කිේහ, "අපි 

දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹ ක්රිiඹහත්භ 

යන්න ඹනහ, අඳට උදවු යන්න" කිඹරහ. එදහ විඳක්ඹ උදවු 

ශහද? එදහ විඳක්ඹ උදවු මශේ නළවළ. එදහ කිේහ, "දවතුන්න 

ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹ ක්රිiඹහත්භ මශොත් යට 

මඵමදනහ" කිඹරහ. අද මභොක්ද තමුන්නහන්මේරහ කිඹන්මන්? 

"දවතුන්න ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹ ඹටමත් අපි උතුරු 

ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳත්නහ" කිඹනහ. තමුන්නහන්මේරහ 

උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳළළත්වමොත් මභොක්ද 

මන්මන්? ඒයි තමුන්නහන්මේරහ තටභ තටභහ ඉන්මන්. 

භළතියණඹ ඳත්නහ කිඹනහ; නළවළ කිඹනහ; ඉඩේ ඵරතර 

අයින් යනහ කිඹනහ; මඳොලිස ඵරතර අයින් යනහ 

කිඹනහ. මුසලිේ ඇභතියමඹක් කිේහ, මුසලිේ අඹ ඳදිංචි 

යන්න ඕනෆ කිඹරහ. ද්රාවිඩ භන්ත්රී රුන් කිඹයි, දකුණු ඉන්දිඹහමේ 

යලටින යණහතයින්ටත් -රක්ඹක් යලටිනහ- ඡන්ද ඵරඹ මදන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. එතමොට තමුන්නහන්මේරහ වදන්මන් මේ 

භළතියණඹ ල් දභන්න මන්ද? මේ වදන්මන් මේ භළතියණඹ 

ල් දභන්න මන්ද ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභනි? විභල් වීයංල 

භවත්භඹහ කිඹනහ, "භභ නඩු ඹනහ" කිඹරහ. මවශ උරුභඹ 

කිඹනහ, "වමුදහ ඳහහ දීභක්" කිඹරහ. රිහඩ් ඵදියුදීන් ඇභතිතුභහ 

කිඹනහ මුසලිේ අඹ ඳදිංචි යන්න කිඹරහ. මේ මභොටද 

ළයමන්මන්? තමුන්නහන්මේරහ වදන්මන් අධියණඹත් අල්රහ 

මන මඵොරු මඳත්භක් ඉදිරිඳත් යරහ මේ භළතියණඹ ල් 

දභන්න මන්ද? මේයි ඇත්ත. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මුසලිේරුන්මේ ඉඩ ඩේ තභයි ඉල්රන්මන්. 
 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ රු ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහමන් ්රපලසනඹක් අවනහ. 
උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳත්නහද? ඒ ්රපලසනඹට 
උත්තයඹක් ඕනෆ. ඉඩේ ඵරතර වහ මඳොලිස ඵරතර අයින් 
යනහද? ඒ ්රපලසනඹටත් උත්තයඹක් ඕනෆ. ඒ හමේභ 
අධියණඹට ගිහින් මේ භළතියණඹ ල් දභන්නට වදනහ මන්ද 
කිඹන ්රපලසනඹටත් භට උත්තයඹක් ඕනෆ. 

 

රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අන රද ්රපලසනරට මේ 

බහමේ පිළිත් ේ්රපදහඹන්ට අනුකර පිළිතුරු දීභට භහ ූ දහනේ. 

මේ විධිඹට මේ බහමේ විහද ඳත්න්නට ගිමඹොත්- 
 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේ විහදඹක් තභයි. ථහ ඳත්න තළනක් මනොමයි. 
 

රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

විරු්ධධ ඳක්මේ භන්ත්රී යමඹක් එතුභහමේ ථහමේදී ්රපලසන 

25ක් අවනහ නේ, ක්ණි ඒහට පිළිතුරු මදන්න කිඹහ ඵර 

යනහ නේ මේ බහමේ ළඩ ටයුතු නියල ණහයමඹන් ය 

මන ඹන්න ඵළවළ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අලව ම්ධල්රට උත්තයයි අඳට ඕනෆ යන්මන්.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භහ මේ අන ්රපලසනලින් 

ළරවිරහ ඹන්නට අදවස යන්මන් නළවළ. එතුභහ ඇූ  ්රපලසනරට 

භහ ඍජු පිළිතුයක් මදනහ. භහ ඒ පිළිතුය මදන්මන් යජඹ 

මනුමන් භහ පිළිතුරු ථහ යන අසථහමේදීයි. ඒ තභයි මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ රීතිඹ වහ ේ්රපදහඹ. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහට භතක් යන්නට ළභළතියි, මේ 
ඳහර්ලිමේන්තු විහදඹක්; මේ විලසවිදවහරඹ හමේ ම්ධලන 
ඳත්න තළනක් මනොමයි කිඹරහ. ම්ධලන ඳත්න විට නේ වරි 
මවෝ ළයදි වුණත් යලඹලු මදනහභ අව මන ඉන්නහ. මේ 

ඳහර්ලිමේන්තු. This is a Debate.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is a procedure to be followed. You do not 

know the Standing Orders, Hon. Lakshman Kiriella.  
 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

This is not a lecture hall. This is a Debate. ණ්ඩඩු 

ඳක්මේ භන්ත්රී රුන් මදමදමනකු ථහ යරහ ඹේ ඹේ ්රපලසන භතු 

ශහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. ඒ ථහලින් ඇති වුණ 

ළඹ නිහ තභයි භහ ී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහමන් මේ ්රපලසන 

අවන්මන්?  
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

උත්තය මදයි ඳසමේ. 
  

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

This is a Debate on an Adjournment Motion. This is not a 

lecture. භහ ඇහුමේ මඵොමවොභ යර ්රපලසන කිහිඳඹක්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි  ඵරන්න,  මභතුභහ කිේහ, 
"I reject the UN Resolution" කිඹහ. මභොක්ද මේ UN 

Resolution එමක් තිමඵන්මන්? මේ UN Resolution එමක් 
තිමඵන්මන් අමේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහයි, රු ී.එල්.පීරිස 
ඇභතිතුභහයි, රු භහින්ද භයයලංව ඇභතිතුභහයි, ඒ හරමේ  
එක්ත් ජහතීන්මේ ංවිධහනමේ හිටපු  නිතව නිමඹෝජිත 
භවත්භඹහ න දඹහන් ජඹතිර භවත්භඹහයි දුන්න 
මඳොමයොන්දුයි. It is there in black and white. එක්ත් 
ජහතීන්මේ  ංවිධහනමේ මඹෝජනහමේ තිමඵන්මන් ණ්ඩඩු 
මදන්න මඳොමයොන්දු වුණු ම්ධලුයි. එතමොට මේ මඹෝජනහ 
්රපතික්මේඳ යනහඹ කිඹහ ඔඵතුභහ මොමවොභද කිඹන්මන්? 
How can you say that? This is all what you, as Minister of 

External Affairs, His Excellency the President and our 

then Permanent Representatives to the UN, agreed. So, 

how can you reject this?  වළඵළයි භභ රු ී. එල්. පිරිස 
ඇභතිතුභහට එක් කිඹන්නේ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. 
 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will conclude, Sir.  

රු ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහට එ හයණඹක් කිඹන්නේ.  

ඔඵතුභන්රහ  හිතහමන ඉන්මන් ල් භය,  භය ඉන්නයි. 

ඔඵතුභන්රහ  හිතහමන ඉන්මන් ල් භය,  භය ඉන්නමොට 

ජහතවන්තයඹට මේ ්රපලසනඹ අභත මයි කිඹරහයි. භභ ඔඵතුභහට 

එක් කිඹන්නේ. ඒ දහත්  මන්මන් නළවළ. අමේ යට 

දයලන් ද ්රපඳහතඹට ඇමදනහ මි දියුණුක් මන්මන් නළවළ. 

භහ වළභදහභ මේ හයණඹ කිඹහ තිමඵනහ.  අඳ ඉන්මන් ශ. 

තමුන්නහන්මේරහ යන්මන් ඒ ශ තත් වහයන  එයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, මඳොදු යහජව භ්ඩඩරීයඹ 

නහඹඹන්මේ  ේමේරනඹ රංහමේ තිඹන්න තියණඹ ශහ.  

වළඵළයි  මඳොදු යහජව භ්ඩ ඩරමේ මල්ේ දීරහ තිමඵන පුත් ඳත් 

හච්ඡහ අනු ඉදිරි භහ කිහිඳඹ තුශ මඳොදු යහජව භ්ඩඩරඹත් 

එක් හච්ඡහ ය, රංහමේ නීතිමේ උත්තරීතයබහඹ, 

රංහමේ භහධව නිදව, ්රපජහතන්ත්රEහදඹ  ඹන මේ අංලර 

්රපතිඹක් -improvement එක්- මඳන්න්න ණ්ඩඩු 

මඳොමයොන්දු මරහ තිමඵනහ. ඔඵතුභන්රහ රඵහ ඇති ්රපතිඹ  

ඔඵතුභහමේ පිළිතුරු ථහමේදී අඳට මඳන්හ ම්ධවිඹ කිඹහ භහ 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ්රපජහතන්ත්රEහදඹ, සහධීන ණඹතන, 

නීතිමේ උත්තරීතයබහඹ, අතුරුදවන්වීේ අඩු වීේ ඹන මේ 

හයණහ ේඵන්ධමඹන් ්රපතිඹක් තිමඵන්නට ඕනෆ රු 

ඇභතිතුභනි. භහ අවපු ්රපලසනරට රු ඇභතිතුභහමන් උත්තය 

ඵරහමඳොමයොත්තු මමින් භමේ ථහ අන් යනහ.  
 

[ழ.. 4.40] 

 

රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ (නළත ඳදිංචිකිරීමේ 
නිමඹෝජව අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு யழளனகதோர்த்தழ தொபழதபன் - நவள்குடிமனற் ழபதழ 

அமநச்ெர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 
சகபய தமமநதளங்கும் உரப்ழர் அயர்கம, இன்ர 

இச்ெமனழம தநழழ்த் மதெழனக் கூட்டமநப்ழன் தமயரும் 

நதழப்தைக்குளழன ளபளளுநன் உரப்ழருநள ெம்ந்தன் னள 

அயர்களல் சகளண்டுயபப்ட்டுள் எத்தழமயப்தைப் ழமபபமண 

சதளடர்ளகச் ெழ யழக்கங்கமக் சகளடுக்களசந 

ண்டகழன்மன். சகபய ெம்ந்தன் னள அயர்களல் 

தொக்கழனநள ெழ கருத்துக்கள் இங்மக தொன்மயக்கப்ட்ட. 

தநழமர்களுமடன ண்மடன யபளரகழன்டி, குழப்ளக 

1958ஆம் ஆண்டிலிருந்து களத்துக்குக்களம்  யன்தொமச் 

ெம்யங்கள் இந்த ளட்டில் மடசற்ர யந்ததளக ளம் 

கூழக்சகளண்டிருக்கழன்மளம். அதன்டி  ழபச்ெழமகம 

ளதொம் ெந்தழத்தழருக்கழன்மளம். அவ்யப்மளது  

உடன்டிக்மககளும் மகச்ெளத்தழடப்ட்ட. மகச்ெளத்தழடப் 

டளநல் யளய்தோநள மச்சுக்கள் தோதொம்  உடன்ளடுகள் 

ட்டப்ட்ட. அவ்யளர உடன்டிக்மககள் செய்னப்ட்டதன் 

ழன்ரும் - உடன்ளடுகழன் ழன்ரும் - ெழற்ெழ யன்தொமகளும் 

கயபங்களும் இடம்சற்ழருக்கழன். குழப்ளக 1958ஆம் 
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ஆண்டில் செய்னப்ட்ட உடன்டிக்மகனழன் ழன்ரும் 1965ஆம் 

ஆண்டு உடன்டிக்மகனழன் ழன்ரும் கயபங்கள் 

இடம்சற். அதன் ழன்ர் அது ஆத்தப்மளபளட்டநளக 

நளற்நமடந்ததன் யழமயளக இங்மகனழலுள் அமத்து 

இத்தயர்களும்  யழதநள துன்ங்கமச் ெந்தழத்தர். 

தற்சளளதுதளன் அயர்களுக்கு ழம்நதழனள யளழ்வு 

கழமடத்தழருக்கழது.  இந்த ழமமந ற்டுயதற்கு அந்ழன 

ெக்தழகளும் களபணநளக இருந்தழருக்கழன் ன்மத இங்கு ளன் 

குழப்ழட மயண்டும்.   

சளதுயளக, இந்த ளட்டின் இப்ழபச்ெழமக்குத் தவர்வு 

களண்தற்கு ெர்யமதெ ெதோகம் தொன்யபமயண்டும் ன்ம ளங்கள் 

அமயரும் மகட்டுக்சகளண்டிருக்கழன்மளம். ளங்கம நது 

ழபச்ெழமகமத் தவர்ப்தற்கள தவர்வுத்தழட்டத்மத தொன்மயத்து 

ன் ங்களமமன நது ழபச்ெழமக்குத் தவர்வு களண தொடினளது? 

ளங்கள் நது ழபச்ெழமமனத் தவர்ப்தற்களகச் ெர்யமதெ 

ெதோகத்மத நது ளட்டுக்கு அமமப்து இகுயள யழடனம். 

ஆளல், நது ளட்டுக்குள் யந்து தமமந்த ழன்ர் அயர்கம 

சயழமனற்ரயசதன்து நழகவும் கடிநள யழடனநளகும்.  

சழல் கடந்த களங்கழல் ங்களுக்கு அத்தமகன  

அதயங்கள் ற்ட்டுள். குழப்ளக, இந்தழன அபெளங்கம் 

நது ளட்டுக்குள் மபடினளக யந்து நது ழபச்ெழமகழல் 

தமனழட்டதன் ழபகளபம் ளம் ளளழன அமழவுகமச் 

ெந்தழத்தழருக்கழன்மளம்.   

இன்ர தநழழ்த் மதெழனக் கூட்டமநப்ழன் தமயர் ெம்ந்தன் 

னள அயர்கள் 13ஆயது தழருத்தச் ெட்டத்மதப்ற்ழ ெழ  

கருத்துக்கமக் கூழனழருந்தளர். உண்மநனழம அந்தக் கருத்து 

ெம்ந்தன் னள அயர்களுமடன தழப்ட்ட கருத்தள, அல்து 

தநழழ்த் மதெழனக் கூட்டமநப்ழருமடன கருத்தள ன்து  க்குப் 

தைளழனயழல்ம. சழல், தநழழ்த் மதெழனக் கூட்டமநப்ழதள்ளும் 

தற்மளது ெழ ழபச்ெழமகள் இடம்சற்ர யருயதளகவும் 

கூட்டமநப்தைக்குள் ழளழயழம ற்டுயதற்கள அழகுழகள் 

சதன்டுயதளகவும் மச்சுக்கள் அடிடுகழன், த்தழளழமககள் 

யளனழளக அழனதொடிகழன்து. ஆபம்த்தழல் 13ஆயது தழருத்தச் 

ெட்டத்மத அதொலுக்குக் சகளண்டுயந்தசளளது தநழழ்த் தபப்ழர் 

அதம  ற்ரக்சகளள்யழல்ம. அயர்கள் அமத இன்ர 

சயழப்மடனளக ற்ரக்சகளள் மயண்டும். தற்சளளது யடக்கு, 

கழமக்கு ழளழந்த ழன்ர் தநழழ்த் மதெழனக் கூட்டமநப்மச் மெர்ந்த 

வங்கள் "யடக்கு, கழமக்கு இமணத்ம் யமபனழல் அங்கு மடசரம் 

ந்தத் மதர்தலிலும் மளட்டினழடநளட்மடளம்" ன்ர 

கூழனழருந்தவர்கள். ஆளல், கடந்த கழமக்கு நளகளண ெமத் மதர்தல் 

மடசற்சளளது அதழல் மளட்டினழட்டீர்கள். இழ 

மடசயழருக்கும் யடக்கு நளகளண ெமத் மதர்தலிலும் 

மளட்டினழடுயதற்குத் தனளபளகழன்வர்கள். அது மயர யழடனம்; அது 

உங்களுமடன தவர்நளம். அமத ளன் ன் கூரகழன்மசன்ளல், 

வங்களும் களத்தழன் மதமயக்மகற் உங்களுமடன அபெழனல் 

சகளள்மககம நளற்ழனமநக்கழன்வர்கள். இவ்யளர வங்கள் 

உங்களுமடன அபெழனல் சகளள்மககம நளற்ழனமநக்கும்மளது, 

ன் உங்களல் ெர்யமதெம் சதளடர்ள உங்களுமடன 

சகளள்மககம நளற்ழனமநக்க தொடினளது? ன், ங்களுமடன 

ளட்டுத் தமயருடன் இது ெம்ந்தநளகப் மெழ, எரு தவர்யழமக் 

களணதொடினளது? ன்ர மகட்க யழரும்தைகழன்மன். இன்ர மநதகு 

ஜளதழதழ நலழந்த பளஜக்ஷ ன்யர் எரு ெளதளபண நழதபல்; 

அயர் ஏர் இபளடயப் தைபட்ெழதோம் ஆட்ெழக்கு யந்த தமயருநல். 

த்த்தம் மடசற் களத்தழல் அயமப நக்கள் ஜளதழதழனளகத் 

சதளழவு செய்தழருந்தளர்கள். த்த்தம் தொடியமடந்த ழற்ளடும் நக்கள் 

அயமபமன நவண்டும் ஜளதழதழனளகத் சதளழவுசெய்தளர்கள். 

ஆகமய, நக்களல் சதளழவுசெய்னப்ட்ட ஜளதழதழ, தது 

ளட்டுக்கும் தது நக்களுக்குநள கடமநகமச் செய்யதற்கு 

ளங்களும் எத்துமமப்தை யமங்கமயண்டும். அமதத்தளன் ளன் 

உங்கழடம் அன்ளகக் மகட்கழன்மன்.  

ளதம்  யன்தொமகமச் ெந்தழத்து, அமய அவுக்கு 

நவழப்மள களபணத்தழளல், ஆத்தப் மளபளட்டத்மதமன 

உதழத்தள்ழயழட்டு, இந்தப் ளபளளுநன்த்தழதெடளக நது தநழழ் 

நக்களுக்களக தளயது ெளதழக்க மயண்டும், எரு நளற்த்தழமக் 

சகளண்டுயருயதற்கு தொனற்ெழக்கமயண்டும் ன் மளக்கத்தழல்தளன் 

இன்ர இங்கு இருக்கழன்மன்; அமதமளல் வங்களும் 

இருக்கழன்வர்கள். அதழல் நளற்ரக் கருத்துக்கு இடநழல்ம.  

நளண்தைநழகு சுமபஷ் ழமபநச்ெந்தழபன் அயர்களும் அவ்யளள 

எருயர்தளன். இங்கு நளண்தைநழகு அமநச்ெர் ரவர் மெகுதளவூத் 

அயர்கள் இருக்கழன்ளர். அயளழடதொம் இது சதளடர்ளக நளற்ரக் 

கருத்துக்கள் இல்ம. சன்ளல், ளங்கள் மநதகு ஜளதழதழ 

அயர்கமச் ெந்தழக்கச் செல்கழன்சளளசதல்ளம் ங்களுமடன 

நக்கழன் ன்மந கருதழ, வ்யளள நளற்ங்கமக் 

சகளண்டுயபளம்? ன்ரதளன் கந்துமபனளடுமயளம். இந்த 

ளட்டில் கடந்த 30 யருடங்களக மடசற் த்த்தம் இன்ர 

தொடிவுக்குக் சகளண்டுயபப்ட்டிருப்து உங்களுக்குத் சதளழத்ம். 

ழதம், த்த்தத்தழளல் நக்களுமடன நங்கழல் 

ற்ட்டிருக்கழன் aggressive ன்ர செளல்ப்டுகழன் - 

ஆக்மபளரம் -  த்த்தத்தழன் தோர்க்கங்கள் - குமயமடயதற்கு எரு 

குழப்ழட்ட களம் மதமயப்டளம். சளதுயளக த்த்தம் 

தொடியமடந்த களப்குதழனழல் அமயளழடதொம் இந்த த்த்தத்தழளல் 

ற்ட்ட தோர்க்கத்தம் இருக்கும். அதம நளற்ரயதற்குப்  

யருடங்கள் டுக்களம். இப்ழபச்ெழம யடக்கு, கழமக்குப் 

குதழகழல் நளத்தழபநல், சதன் குதழனழலும் இருக்கழன்து. 

உண்மநனழம, மடசரகழன் ெழ யழடனங்கம ளங்கள் 

நமக்க தொடினளது. அமதமபத்தழல் தயர டந்தளல் 

சுட்டிக்களட்டளம். அதழல் நளற்ரக் கருத்துக்கு இடநழல்ம.  

கழமக்கு நளகளணத்மத டுத்துக்சகளண்டளல், இன்ர அங்கு 

ெழந்தசதளரு அமநதழ ழவுகழன்து. அமதநளதழளழதளன் யட 

நளகளணத்தழலும். அங்கு இபளடய நனநளக்கமக் குமக்களம். 

அது மயர யழடனம். வங்கள் "அங்கு இபளடயக் சகடுழடி 

உள்து; ளங்கள் இபளடயத்தழளல் மகது 

செய்னப்டுகழன்மளம்" ன்சல்ளம் செளல்கழன்வர்கள். ஆளல், 

அங்கு அவ்யளர டக்கயழல்மமன! அதற்கள ஆதளபங்கள் 

தளயது இருந்தளல் அதம தொன்மயக்க மயண்டும். 

அமதமபத்தழல் குற்ம் ெளட்டும்மளது, அது ெர்யமதெ ெதோகத்மதச் 

மெர்ந்தயபளக இருந்தளலும் ெளழ, ளங்கள் தயள தொமனழல் 

குற்ம் ெளட்டும்மளது, அது மநலும் குமபளத ண்ணங்கள் 

மநயழக்சகளண்டு செல்யதற்கு யளய்ப்ழருக்கழன்து. ஆகமய, 

இந்தப் ழபச்ெழம சதளடர்ளக ளங்கள் ங்களுக்குள் கமதத்து - 

அது தநழழ் மதெழனக் கூட்டமநப்ழபளக இருக்களம் அல்து 

க்கழன மதெழனக் கட்ெழனழபளக இருக்களம் அல்து 

மஜ.வீ.ழ.னழபளக இருக்களம் - ெழந்த தொமனழல் தவர்வு 

களணமயண்டும். அபசுக்குள்  கட்ெழகள்  கருத்துக்களுடன் 

இருக்களம். அமய சகளள்மக அடிப்மடனழல் என்ளக 

இருந்தளலும், அயர்களுமடன கட்ெழக்சகன்ர தழத்துயங்கள் 

இருக்கழன். ஸ்ரீ ங்கள தொஸ்லிம் களங்கழபஸ் கட்ெழ என்மக் 

கூளம், அல்து ெநெநளஜக் கட்ெழ என்மக் கூளம், அது 

மயரயழடனம். ளங்கள் தைளழந்துணர்வுடன் செனற்ட்டு, இந்தப் 

ழபச்ெழமமன தொடிவுக்குக் சகளண்டுயருயது ெழந்ததளக இருக்கும் 

ன்து ன்தமடன தழப்ட்ட கருத்து.  

"இன்ர வங்கள் ெர்யமதெ யழெளபமண மயண்டும்" ன்ர 

கூரகழன்வர்கள். ஆளல், ற்சகமய, அபெளங்கத்தழளல் LLRC 

ழனநழக்கப்ட்டு, அதன்தோம் யழெளபமண டந்தழருக்கழன்து. அந்த 

யழெளபமண எளங்கள தொமனழல் மடசற்து; அமத வங்கள் 

நரக்க தொடினளது. சன்ளல், அயர்கள் நக்கள் தொன்ழமனழல் 

யழெளபமணகம டத்தழளர்கள். நக்கள் எருயர்நவது 

இன்சளருயர் நளழ, நளழ குற்ம் ெளட்டிளர்கள். தநழமவம 

யழடுதமப் தைலிகளும் நழத உளழமந நவல்கமச் 

செய்தழருக்கழன்ளர்கள் ன்ர ெம்ந்தன் னள அயர்கள்கூடச் 

செளல்லினழருக்கழளர்; அமத அயரும் ற்ரக்சகளண்டிருக்கழளர். 

ஆகமய, இதழல் தயழர்க்கப்டமயண்டின யழடனங்கள் அல்து 

ஆபளனப்டமயண்டின யழடனங்கள் ற்ழ ளங்கள் தவர்க்கநளகக் 

கமதத்தளல் ன்ளக இருக்கும்.  
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ளன் அண்மநனழல் சதன்ளழளழக்களவுக்குக் 

சென்ழருந்தசளளது, அங்குள்யர்களும் இமதநளதழளழனள எரு 

ழபச்ெழமக்கு - களணளநல் மளயர்கள் ற்ழன ழபச்ெழமக்கு - 

தொகம்சகளடுத்துக்சகளண்டிருந்தளர்கள். ளன் அயர்கழடத்தழல், 

"வங்கள் ெர்யமதெ யழெளபமணனழல்ளநல் இப்ழபச்ெழமக்கு 

வ்யளர தவர்வுகண்டீர்கள்" ன்ர மகட்மடன். அங்கு TRC 

ப்டும் Truth and Reconciliation Commission இருக்கழன்து. 

அததெடளக அயர்கள் அதம யழெளளழப்தளகக் கூழளர்கள். ளன் 

நவண்டும் அயர்கழடம், "இதுயமபக்கும் வங்கள் த்தம cases 

தொடித்தழருக்கழவர்கள்" ன்ர மகட்மடன். அதற்கு அயர்கள், 12,000 

casesதளன் தொடித்தழருப்தளகவும் இன்தம் தொடிப்தற்கு 

30,000க்கும் மநற்ட்ட cases இருக்கழன் வும் கூழளர்கள். 

அப்சளளது, ளன் அயர்கழடம், "உங்கம ெர்யமதெ ெதோகம் 

ளர்க்கயழல்மனள? ங்கம நட்டும்தளள ளர்க்க மயண்டும்" 

ன்ர மகட்மடன். அதற்கு அயர்கள், "We do not want to allow 
them. This is our internal problem. We are going to sort it out" 
ன் தழமச் செளன்ளர்கள்.  இங்கள் யளழ்கழன் அந்தப் 

சளழன ளட்டில் நது ளட்டில் இருக்கழன் அமத நளதழளழனள எரு 

ழபச்ெழம இருக்கும்மளது அதம அயர்கம யழெளளழத்துத் தவர்வு 

களண்கழளர்கள். ஆளல், இங்கு ஆகக்கூடினது தோன்ம தோன்ர 

இங்கள்தளன் யளழ்கழன். இந்த தோன்ர இங்களுக்குள் 

இருக்கழன் ழபச்ெழமமன இந்த ளட்டில் இருப்யர்களல் ன் 

தவர்க்க இனளது? ன்மதனழட்டுச் ெழந்தழக்க மயண்டும். 

உதளபணநளக, ளன் தநழமவம யழடுதமப் தைலிகள் 

இனக்கத்தழலிருந்து ழளழந்து யந்த ழகு, ன்தமடன அண்ணம 

யழடுதமப் தைலிகள் இனக்கத்தழர் சகளடூபநளகக் சகளம 

செய்தளர்கள். அதற்களக ளன் இப்மளது யழெளபமண டத்தளநள? 

இப்மளது அதம யழெளளழத்து ன் டக்கப்மளகழது? 

அதற்களக ளன், கமடெழ த்த்தத்தழல் மகது செய்னப்ட்ட தநழமவம 

யழடுதமப் தைலிகள் இனக்கப் மளபளழகம யழடுதம 

செய்னமயண்டளசநன்ர செளல்ளநள? ளன்தளன் தொதன்தொதளக 

ஜளதழதழ அயர்கழடம் சென்ர அயர்களுக்குப் சளதுநன்ழப்தை 

யமங்கழ யழடுதம செய்த்ம்டித்ம் அவ்யளர யழடுயழத்தளல் நது 

அபெளங்கத்துக்கு ல் சனர் யரும் ன்ரம் கூழமன். 

இன்மக்குப் ளருங்கள்! அங்கழருந்து யந்த ன்ழபண்டளனழபம் 

மளழல் தழமளபளனழபத்து ந்தர மர் யழடுயழக்கப் 

ட்டிருக்கழன்ளர்கள். இமய ல்ளம் நழதத் தன்மநனள 

யழடனங்கள். அன்ர தொகளநழல் இருந்த யழடுதமப் தைலிகழன் 

அபெழனல்துமப் சளரப்ளர் தநழழ்ச்செல்யழன் 

நமயழமனக்கூட ளன் உடடினளகப் மளய்ச் ெந்தழத்மதன். 

ஜளதழதழ அயர்கழடம் அது ற்ழ ளன் கமதத்தமளது 

இவ்யளள ஆட்கம ல்ளம் ளங்கள் ெழந்த தொமனழம 

பளநளழக்க மயண்டும் ன்ர கூழமன். அப்டிமன அயர்கமச் 

ெழந்த தொமனழம பளநளழக்குநளர அயர் கட்டமனழட்டளர். 

இவ்யளள ல்மயர ெம்யங்கள் இடம்சற்ரள்.  

இயர்கள் ல்மளமபத்ம் தொள் மயலிக்குள் 

மயத்தழருக்கழன்ளர்கள் ன்ர  வங்கள் ல்மளரும் கடந்த 

களங்கழல் குற்ஞ்ெளட்டிவர்கள். ஆளல், இன்மக்கு 

தொள்மயலி ன்ர அங்கு என்ரம் இல்ம. வங்கள் அயர்கள் 

ல்மளமபத்ம் மளய்ச் ெந்தழக்களம். அந்த நக்கள் குரகழன 

களத்துக்குள் நவள்குடிமனற்ப்ட்டிருக்கழன்ளர்கள், அயர்கது 

இடங்களுக்குச் சென்ழருக்கழன்ளர்கள். ஆளல், அயர்களுக்கு 

ளங்கள் தொளமநனளக ல்ள யெதழகமத்ம் செய்து சகளடுத்மதளம் 

ன்ர ளன் செளல்யழல்ம. அயர்களுக்கு இன்தம் யெதழகள் 

செய்து சகளடுக்க மயண்டினழருக்கழன்து. நழததமடன 

யளழ்யளதளபத்துக்குப்  அடிப்மடத் மதமயகள் இருக்கழன். 

அயர்களுமடன அந்தத் மதமயகமத்ம் ளங்கள் கட்டம் 

கட்டநளகப் தர்த்தழனளக்கழக் சகளடுத்துக் சகளண்டு யருகழன்மளம். 

இன்மக்கு தநழழ்த் மதெழனக் கூட்டமநப்தை உரப்ழர்கள் 

அமயரும் அந்த நக்கமப் மளய்ச் ெந்தழக்களம். இன்மக்கு 

அயர்கம யரும் தடுக்கயழல்ம. அதளயது அயர்கம 

அபெழனல்யளதழகமள, இபளடயத்தழமபள, சளலிெளமபள 

தடுக்கயழல்ம. இன்ர ளங்கள் ங்கும் டநளடக்கூடின அவுக்கு 

நளற்ங்கள் ற்ட்டிருக்கழன்.  

வங்கள் உங்களுமடன மதமயப்ளடுகள் ற்ழக் கமதப்தழல் 

ழபச்ெழம இல்ம. அமத ளங்கள் நரக்கவும் இல்ம, 

தடுக்கவும் இல்ம. ஆளல், ளந்தநளநளகக்  

குற்ச்ெளட்டுக்கம தொன்மயத்துக் சகளண்டு மளயதளல் 

னழல்ம. இன்தம் இன்தம் குமபளத நப்ளன்மநகம 

யர்த்து இ தொரகல்கம ற்டுத்தழக் சகளண்டிருந்தளல் களம் 

தொளக்கக் கமதத்துக் சகளண்டிருக்களம், ழபச்ெழமகள் 

தவர்க்கப்டநளட்டள ன்து ன்தமடன தழப்ட்ட அழப்ழபளனம் 

ஆகும். 1958ஆம் ஆண்டில் இருந்து இன்மக்கு யமபக்கும் 

ழபச்ெழம இருக்கழன். அயற்ம த்தமமனள 

தமதொமகள் கடந்துசென்ரயழட்ட. உண்மநனழம 

இன்மக்கு எரு ெழந்த களம் ற்ட்டிருக்கழன்து. இன்மக்கு 

வங்களும் உங்களுமடன சகளள்மககழல்  நளற்ங்கமக் 

சகளண்டு யந்தழருக்கழன்வர்கள். யழடுதமப் தைலிகள் த்த்தம் செய்த 

களத்தழம தநழமர் யழடுதமக் கூட்டணழ உரப்ழர்கள் ர் 

சகளல்ப்ட்டளர்கள். உதளபணநளக அநழர்தலிங்கம், 

மனளமகஸ்யபன், வன் தழருச்செல்யம் ஆகழமனளர் சகளல்ப் 

ட்டளர்கள். ெழயெழதம்பம் னள அயர்கள் களனப்டுத்தப்ட்டளர். 

அந்த மபம் தநழமர் யழடுதமக் கூட்டணழமனச் மெர்ந்தயர்களுக்மக 

ளதுகளப்தை இல்ம. அப்சளளது நளமய மெளதழபளஜள 

தொதலிமனளர் இந்தழனளவுக்கு யழபட்டினடிக்கப்ட்டளர்கள். இமய 

ல்ளம் மளபளட்டத்தழல் ஈடுட்ட தமயர்கள் மநற்சகளண்ட 

டயடிக்மககள்! [இமடதௌடு] அதுதளன் ளன் செளன்மன் 

மளபளட்டத்தழல் ஈடுட்டிருந்த தமயர்கள் ன்ர. ஆளல், 

இப்சளளது ன், யழடுதமப் தைலிகள் இனக்கத்துக்கு யக்களத்து 

யளங்குகழன்ளர்கள் ன்ர க்குத் சதளழனயழல்ம. சுநந்தழபன் 

அயர்கள் கடும் ற்மளடு கமதக்கழன்ளர். இப்சளளது "I like the 

LTTE. A lot of crime is committed against the LTTE" ன்ர 

கமதக்கழன்ளர்கம எமழன, நக்களுக்களகக் கமதக்கயழல்ம. 

ஆளல், இன்மக்கு நக்கழன் வ்யமயள அடிப்மடத் 

மதமயகள் தர்த்தழனளகழக் சகளண்டிருக்கழன். அதளயது குடிவர் 

யமங்கப்டுகழன்து, நழன்ெளபம் யமங்கப்டுகழன்து, வீதழ 

அழயழருத்தழ மயமகள் டக்கழன். இவ்யளர நக்கழன் 

அன்ளடத் மதமயகம ழமமயற்ரயமத யழட்டுயழட்டுச் 

ெர்யமதெ ெதோகம் - international community - இங்கு யப 

மயண்டும் ன்ர ெர்யமதெ நற்ரம் உள்ளூர் ஊடகங்களுக்கு 

அழக்மககம யழடுத்துக் சகளண்டிருப்தளல் குழத்த 

ழமமநனழல் தளயது நளற்ம் ற்டும் ன்ர ளன் 

ழமக்கயழல்ம  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
உங்களுமடன மபம் தொடியமடந்துயழட்டது.   

 

රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழளனகதோர்த்தழ தொபழதபன்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
இன்மக்கு ளன் எரு யழடனத்மத நதளப சஞ்மெத் 

சதளட்டுச் செளல்கழன்மன். அதளயது ங்களல் நதழக்கப்டுகழன் 

அபெழனல் தமயர்கழல் ங்களுமடன நதழப்தைக்குளழன ெம்ந்தன் 

னள, நளமய மெளதழபளஜள னள மளன்யர்கள் உண்மநனழல் 

ங்கழன் குருநளர் ன்ரதளன் ளன் கூரமயன். களபணம் ன் 

ன்ளல், ங்களுக்குள் தநழழ் உணர்மய ஊட்டினயர்கள் 

அயர்கள்தளம். அமத நரப்தற்கு இல்ம. ஆளல், ளங்கள் 

அமயரும் இன்தம் சகளஞ்ெம் எத்துமமத்தழருந்தளல் குழத்த 

ழமமநனழல் நளற்த்மத ற்டுத்தழ இருக்களம். அமதமபம் 

னளமபனளயது குற்ஞ்ெளட்டுயதற்களக ளன் இங்கு இவ்யளர 

கமதக்கயழல்ம. சன்ளல், ளன் அமயருடதம் இமணந்து 

செனற்டுகழன் எருயன். இப்சளளது நளண்தைநழகு உரப்ழர் 
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செல்யபளெள அயர்கள் இங்கு இருக்கழன் மபத்தழம ளன் எரு 

யழடனத்மதச் செளல் மயண்டும். அதளயது, இப்சளளது 

நட்டக்கப்ழம இருக்கழன் ளபளளுநன் உரப்ழர்கள் 

னளபளக இருந்தளலும் ளங்கள் ல்மளரும் சுதொகநளகக் கமதத்துப் 

ழபச்ெழமகளுக்குத் தவர்வு கண்டு யருகழன்மளம். அதளமமன 

அங்கு அமநதழ மணப்டுகழன்து. இன்மக்கு அங்கு துயழத 

யன்தொமகளும் இடம்சரயதழல்ம. இப்சளளது அங்கு 

இபயழலும் கலிலும் ங்மகத்ம் மளகளம் யபளம். அதம 

யரும் தடுக்க இனளது. அதம வங்கள் அங்கு யந்து ளர்த்துத் 

சதளழந்துசகளள்ளம். ஆகமய, அமதமள ளங்கள் அமயரும் 

தொன்நளதழளழனளகச் செனற்டுமயளநளக இருந்தளல் ழமன 

நளற்ங்கமக் சகளண்டுயபளம் ன்மத உங்கழடம் அன்ளகக் 

கூழக்சகளண்டு, ன்தமடன உமபமன தொடித்துக்சகளள்கழன்மன். 

ன்ழ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
அடுத்ததளக சகபய ஸ்ரீ பங்கள அயர்கள்! உங்களுக்கு த்து 

ழநழடங்கள் எதுக்கப்ட்டுள்.  

 

[ழ.. 4.51] 

 

රු මජ්. ශ්රීව යංහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜ. ஸ்ரீ ங்கள) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
சகபய தமமநதளங்கும் உரப்ழர் அயர்கம, இன்ர 

இந்தச் ெமனழம இடம்சரம் இந்த எத்தழமயப்தை மப 

யழயளதத்தழல் கந்துசகளள்யதழல் நகழழ்ச்ெழனமடகழன்மன். இங்கு 

 யழடனங்கள் ல்மயர தபப்ழளல் தொன்மயக்கப்ட்ட. "இந்த 

அபசு அம்ளந்மதளட்மடனழல் அழயழருத்தழ செய்த நளதழளழ 

யடக்கழலுள் நக்கள் சளருளதளப ளவதழனளக தொன்மரயதற்கு 

அங்கு துவும் செய்னயழல்ம; அமதனழட்டு ளன் சயட்கழத் 

தமகுழகழன்மன்" ன்ர 'சல உரநன' கட்ெழமனச் மெர்ந்த 

அத்துபலிமன பத மதபர் அயர்கள் அண்மநனழம கூழனழருந்தளர். 

'சல உரநன'வுடன் ங்களுக்குப் ல்மயர கருத்து 

மயற்ரமநகள் இருந்தளலும் யடக்கு, கழமக்கழலுள் நக்கள் 

யளமக்கூடின யமகனழம ந்த எரு சளருளதளப 

டயடிக்மகமனத்ம் இந்த அபசு செய்னயழல்ம ன்ர அபெ 

தபப்ழன் தொன்யளழமெனழல் இருக்கழன் அத்துபலிமன பத மதபர் 

அயர்கள் குழப்ழட்டிருப்மத இந்தச் ெமனழல் இருக்கழன் 

மன அபெ உரப்ழர்கள் நவட்டிப் ளர்ப்து ெளவும் 

சளருத்தம் ன்ர ளன் ழமக்கழன்மன்.  

இன்ர ளங்கள் South Africa மளன் ளடுகம 

உதளபணத்துக்கு டுத்துக்சகளண்டளல், அங்கு உளழமநகளுக்களகப் 

மளபளடின நக்களுக்கு ஏர் அபெழனல் தவர்வு யமங்கப்ட்டிருக்கழது. 

[இமடதௌடு] நளண்தைநழகு உரப்ழர் நளமய மெளதழபளஜள 

அயர்கள் கூரயதுமளல் அங்கு அயர்களும் ஆட்ெழனழல் 

ங்குதளபர்களக இருக்கழளர்கள். அயர்களும் மெர்ந்துதளன் 

மதடுயளர்கள் களணளநற்மளயர்கம. ஆளல், இங்கு தநழழ் 

ெதோகம் அன்ரசதளட்டு இன்ரயமப ஏர் அபெழனல் தவர்வுக்களக 

ங்கழக்சகளண்டிருக்கழன்து. அந்த அபெழனல் தவர்வு இன்ரயமப 

மககூடளநல் இருக்கழது. ஆளல், தநழழ் நக்களுமடன 

உளழமநகமத்ம் அயர்களுக்குக் சகளடுக்கப்ட்டிருக்கழன் 

ெலுமககமத்ம் ப்டிப் ழக்களம் ன்தற்கள 

டயடிக்மககள் மநற்சகளள்ப்டுகழன்மயசனளமழன, அயர்கள் 

ெளர்ளக செய்னப்ட்ட எப்ந்தங்கமமனள அல்து 

அபெழனமநப்ழல் இருப்மதமனள மடதொமப்டுத்துயதற்கு 

இங்கு னளரும் தனளபளக இல்ம; அமய கழமழத்சதழனப்ட்டதளல் 

அகழம்மெ யமழனழல் ஆபம்ழத்து ஆத்தப் மளபளட்டம் யமப 

யமழகழல்  தநழழ் மசும் ெதோகம் தது தழர்ப்மக் களட்டினது. 

இதுயமபனழல் அதற்குப் ன் துவும் இல்ளதழருந்தளலும், தநக்கு 

ெழந்த அபெழனல் தவர்வு கழமடக்குசநன் ப்ளமெனழல் சதளடர்ந்தும் 

அந்தத் தவர்மய மளக்கழ அச்ெதோகம் கர்ந்துசகளண்டிருக்கழன்து.  

ளன் சகளளம்தை ல்கமக்கமகத்தழல் டித்துக் 

சகளண்டிருந்தசளளது உமயந்தபளக இருந்தயர் தற்மளமதன 

சயழளட்டலுயல்கள் அமநச்ெபள நளண்தைநழகு ஜவ.ல். தேளழஸ் 

அயர்கள். இன்ர மற்ல், 1994ஆம் ஆண்டிலிருந்மத அயர் 

ெநளதளப் மச்சுயளர்த்மதகழல் ஈடுட்டு யந்தயர். 2001ஆம் 

ஆண்டு 'ெநளதள தவர்வுப் சளதழ' ன் எரு தழட்டம் அயபளல் 

தொன்மயக்கப்ட்டது. தழருயளர்கள் வன் தழருச்செல்யம், 

ெம்ந்தன் னள மளன்யர்கசல்ளம் அதற்கு ஆதபயழத்தர். 

ஆளல், அயர்களல் அமத மடதொமப்டுத்தழக்சகளள் 

தொடிந்ததள? ன், அது மடதொமப்டுத்தப்டயழல்ம? இந்த 

ளபளளுநன்த்தழல் ந்த தவர்யளயது இதுயமப ெநர்ப்ழக்கப்ட்டு 

மடதொமப்டுத்தப்ட்டதள? இல்ம. தழன்தோன்ளயது 

தழருத்தச் ெட்டம் நது அபெழனல் அமநப்ழல் 

மெர்க்கப்ட்டிருக்கழது. அபெழனமநப்தைக்கு தழபளகப் மசுயது 

குற்ம் ன்கழளர்கள். ஆளல், எருெழ அமநச்ெர்கம "இந்த 

தழன்தோன்ளயது தழருத்தச் ெட்டத்தழல் நளகளணங்களுக்கு 

இருக்கழன் களணழ அதழகளபத்மதப் ழக்க மயண்டும்; சளலிஸ் 

அதழகளபத்மதப் ழக்க மயண்டும்" ன்சல்ளம் 

மசுகழன்ளர்கள். அது அபெழனமநப்தைக்கு தொபணள 

மச்ெல்யள? இங்கு ளங்கள் ெத்தழனப்ழபநளணம் செய்துயழட்டு 

தழளடு ற்ழப் மெழளல் அது குற்ம்! அதற்களக ளங்கள் மகது 

செய்னப்டுகழமளம். ஆளல், இயர்கள் இவ்யளர 

அபெழனமநப்ழன் தழன்தோன்ளயது தழருத்தச் ெட்டத்துக்கு 

தழபளகப் மசுயது குற்நழல்ம! இது ந்தயமகனழல் 

ற்ரக்சகளள்ப்டக்கூடின எரு ழனளனம்?  

தழன்தோன்ளயது தழருத்தச் ெட்டத்தழம களணழ அதழகளபம் ற்ழ 

சதழயளகக் கூப்ட்டிருக்கழது. அதழல், ப்டி நளகளண ெமகள் 

உருயளக்கப்ட மயண்டும்; நத்தழன அபசுக்கு அதழல் ன் ங்கு 

இருக்கழன்து? ன்சல்ளம் கூப்ட்டிருக்கழது. இயர்கள் 

கூரயதுமளல் தொற்ரதொளதள களணழ அதழகளபதொம் நளகளண 

ெமக்குக் சகளடுக்கப்டயழல்ம. அதுமளல் சளலிஸ் அதழகளபம் 

ற்ழப் சளழதளகப் மசுகழளர்கள். யடக்கு நளகளண ெமனழன் 

அல்து கழமக்கு நளகளண ெமனழன் அல்து நத்தழன நளகளண 

ெமனழன் தொதமநச்ெபளல் அந்த நளகளணத்துக்கு DIG எருயமப 

ழனநழக்க தொடித்நள? DIG மன ழனநழப்து னளர்? IGP மன 

ழனநழப்து னளர்? அந்த ழனநங்கம யமங்குயது நத்தழன 

அபசுதளன். மய, அபெழனமநப்மச் ெளழனளகப் டிக்களநல் 

நளகளண ெமக்குப் சளலிஸ் அதழகளபம் யமங்கப் 

ட்டிருக்கழசதன்ர மசுகழன்ளர்கள். சயரநம இயளதச் 

ெழந்தமனழல் களணழ அதழகளபத்மதப் ழக்க மயண்டும்; சளலிஸ் 

அதழகளபத்மதப் ழக்க மயண்டுசநன்ர மசுகழளர்கள். 

அபெழனமநப்ம அயர்கள் எளங்களகப் டித்துப் ளர்த்தளல், 

நளகளண ெமக்கு த்தமகன சளலிஸ் அதழகளபம் 

யமங்கப்ட்டிருக்கழசதன்து சதட்டத்சதழயளகப் தைளழத்ம். 

நத்தழன அபசு, நளகளண ெமமன ப்டி யமழடத்துயது ன்ரம் 

அதழம கூப்ட்டிருக்கழது. அது ற்ழ அயர்கள் இங்கு 

மசுயதழல்ம.  

தநழழ் உரப்ழர்கள் இயளதத்மதத் தூண்டுகழளர்கள் ன் 

யளதங்கள் இன்ர இந்தச் ெமனழம தொன்மயக்கப்ட்ட. 

ண்டள - செல்யள எப்ந்தநளக இருக்கட்டும்! அல்து டட்லி - 

செல்யள எப்ந்தநளக இருக்கட்டும்! அல்து இந்தழன - இங்மக 

எப்ந்தநளக இருக்கட்டும்! ந்தமயளர் எப்ந்ததொம் இன்ரயமப 

இந்த ளட்டிம மடதொமப்டுத்தப்டயழல்ம. நளழ நளழ 

ஆட்ெழக்கு யந்த ந்தசயளரு அபெளயது - அது க்கழன மதெழனக் 

கட்ெழனளக இருக்களம் அல்து ஆளும் க்கழன நக்கள் சுதந்தழபக் 

கூட்டமநப்ளக இருக்களம் - இதுயமப தநழமர்களுக்கு எரு 

தவர்மய மடதொமப்டுத்தழனதள? இல்ம. ந்தத் தவர்மயத்ம் 

சகளடுக்களததளல்தளன் தநழழ் நக்கள் இன்ரம் தநது 

உளழமநகளுக்களக ங்கழக்சகளண்டிருக்கழன்ளர்கள்.  
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அண்மநனழம மபளதமப் ல்கமக்கமகத்தழல் டந்த எரு 

யழமளவுக்குச் சென்ழருந்மதன். அந்த யழமளயழம ெழளர்கள் டித்த 

ளடகசநளன்ழல், யழடினற்களமனழல் ளய் குமபக்கழன் 

ெத்தத்மதக் மகட்டு, களணளநற்மள தன் கணயன் யருகழளள 

ன்ர சண்சணளருத்தழ ளந்து ளர்க்கழளள். அந்த ளடகத்தழம 

யந்த அந்தக் களட்ெழனழன் ளத்தழபங்களக அயர்கள் இன்ரம் 

யளழ்ந்துசகளண்டிருக்கழளர்கள். இது நது நக்கள் ளளந்தம் 

தழர்மளக்கும் ழபச்ெழம! இது க்கத்து வீட்டுக்களபன் எருயது 

ழபச்ெழமனல்!  செளந்த வீட்டுப் ழபச்ெழம!  

 அந்ழன ளட்டிர் இங்கு யந்து நது ழபச்ெழமகழம 

தமனழட்டளர்கசன்ளல் அயர்கம இங்கழருந்து சயழமனற் 

தொடினளதுமளகுசநன்ர இங்கு யழளயளளழனளகக் கூப்ட்டது. 

அப்டி அயர்கள் தமனழடளநல் இருப்தற்கள டயடிக்மககள் 

டுக்க மயண்டினது னளர்? அதற்கு ன் செய்ன மயண்டும்? இந்த 

அபசு தநழழ் ெதோகம் உடன்டக்கூடின ஏர் அபெழனல் தவர்மய 

தொன்மயத்தளல் சயழளட்டுச் ெக்தழகம இங்கு யபளநல் செய்ன 

தொடித்ம். அதமச் செய்னளநல், ெம்தபமபத்ம் களங்மகென்துமத் 

துமதொகத்மதத்ம் தழருமகளணநம ண்சணய் கழணரகமத்ம் 

இந்தழனளவுக்குக் சகளடுத்தழருக்கழளர்கள்; அம்ளந்மதளட்மட 

துமதொகத்மத ெவளவுக்குக் சகளடுத்தழருக்கழளர்கள். ஆளல், 

தநழமர்களுக்குக் களணழ சகளடுப்தளனழன் இயர்கள் தனக்கம் 

களட்டுகழன்ளர்கள். ஆகமய, இவ்யளர சயழளட்டயர்களுக்குக் 

களணழகமப் ழளழத்துக் சகளடுத்துயழட்டு, தநழழ் நக்கழன் 

களணழகமச் சுவீகளழக்கும் டயடிக்மகமனத் சதளடர்ந்துசகளண்டு 

தநழழ்ச் ெதோகதொம் ெழங்கச் ெதோகதொம் தொஸ்லிம் ெதோகதொம் என்ளக 

யளழ்யசதன்ளல் அது ப்டிச் ெளத்தழனநளகும்? உண்மநனழம 

இந்தச் ெதோகங்கமச் மெர்ந்த நக்கள் என்ளக 

யளமமயண்டுசநன்ம யழரும்தைகழன்ளர்கள். துபதழஷ்டயெநளக ெழ 

இயளத அபெழனல்யளதழகள் மகயம் - தநது ஆட்ெழமனத் 

தக்கமயப்தற்களக இயளதத்மதத் தூண்டுகழன்ளர்கள். 

அமநச்ெர் தழமஷ் குணயர்த அயர்கள்தளன் நலபகநயழம 

சளதுமெளயழன் டயடிக்மககளுக்கு இடநழக்கமயண்டளம் 

 Cabinet இல் மெழனழருக்கழளர்.  மயர ந்தசயளரு தொஸ்லிம் 

அமநச்ெரும் அவ்யளர மெயழல்ம. அப்டினள அமநச்ெர்களும் 

இருக்கழன்ளர்கள். அமதமயம, துபதழஷ்டயெநளக 

இயளதத்மதத் தூண்டுகழன் தமமநத்துயங்களும் 

இருக்கழன்.   

அமநச்ெர் ழறளத் தழத்தவன் அயர்கள், இடம்சனர்ந்துள் 

தொஸ்லிம் நக்கம நவள்குடிமனற்மயண்டுசநன்ர 

குழப்ழட்டமதப்ற்ழ நளண்தைநழகு க்ஸ்நன் கழளழல் அயர்கள் 

கூழனழருந்தளர். ழச்ெனநளக அயர்கமக் குடிமனற் மயண்டும். 

ஆளல், கடந்த களத்தழல் நவள்குடிமனற் அமநச்ெபளக இருந்த 

ழறளட் தழத்தவன் அயர்கள் இங்கு யந்து இடம்சனர்ந்துள் 

தொஸ்லிம் நக்கமக் குடிமனற் மயண்டுசநக் கூரயது 

மயடிக்மகனள யழடனம். தொன்ர் சதளடர்ந்து  யருடகளநளக 

நவள்குடிமனற் அமநச்ெபளக இருந்த நளண்தைநழகு ழறளட் தழத்தவன் 

அயர்கள் தது தயழக்களத்தழல் 1990ஆம் ஆண்டில் 

இடம்சனர்ந்துள் தொஸ்லிம் நக்கம நவள்குடிமனற்ழனழருக்க 

மயண்டும்.  ஆளல், அயர் தது கடமநனழலிருந்து தயழயழட்டளர். 

தற்சளளது யடக்கு நளகளண ெமத் மதர்தல் 

மடசயழருக்கழன் இச்ெந்தர்ப்த்தழல் 1990ஆம் ஆண்டில் 

இடம்சனர்ந்துள் தொஸ்லிம் நக்கம நவக்குடினநர்த்த 

மயண்டும்; அவ்யளர நவள்குடினநர்த்தளயழடில் மதர்தம 

டத்தக்கூடளது ன்ர தொட்டுக்கட்மடனள ழந்தம 

மளடுயமத ந்த யமகனழல் ற்ரக்சகளள் தொடித்ம்?    

இங்மகனழல் அந்தக் களம்தொதல் அமத்து இ நக்களும் 

ந்தயழத மததொம் இன்ழ எற்ரமநனளக யளழ்ந்தழருந்தளல் இன்ர 

இந்த ளடு ெழங்கப்தமபப் மளன்ர அல்து சுயழற்ெர்ளந்மதப் 

மளன்ர நளழனழருக்கும். இங்களுக்கழமடமன மதங்கள் 

ற்டும்சளளதுதளன், அபெ தபப்தை உரப்ழர்கள் 

கூரயமதப்மளன்ர, சயழளட்டுச் ெக்தழகள் இந்த ளட்டுக்குள் 

யருகழன். ஆகமய, சயழளட்டுச் ெக்தழகள் நது ளட்டுக்கு 

யந்து நது ழபச்ெழமகழல் தமனழடளநல் 

இருக்கமயண்டுநளனழன் இந்த ளட்டிலுள் ெழங்க நக்களும் தநழழ் 

நக்களும் எற்ரமநனளக யளமக்கூடின யழதத்தழள அபெழனல் தவர்வு 

யமங்கப்ட மயண்டும்.   

அன்மன ழபதநர் நளண்தைநழகு ஸ்.டழள்த்.ஆர்.டி. 

ண்டளபளனக்க அயர்கள் தந்மத செல்யளவுடன் செய்துசகளண்ட 

எப்ந்தத்மதக் கழமழத்தசளளது ன் கூழளர்? "ளன் இந்த 

எப்ந்தத்மதக் கழமழக்கழன்மன்; ஆளல், இதன் ம இந்த 

ளடு தழர்சகளள்ளும்" ன்ர கூழளர். இன்ர இந்த ளடு அதன் 

ம தழர்சகளள்யழல்மனள? நளண்தைநழகு சகளல்யழன் ஆர். டி 

ெழல்யள அயர்கள் "எரு சநளமழ இரு மதெங்கள்; இரு சநளமழகள் எரு 

மதெம்" ன்ர கூழளர். இந்த ளட்டிம ெநஷ்டி தொம ற்டுத்த 

மயண்டும் ன்ர கூழனயர் னளர்? ஆபம்த்தழல் இதம னளர் 

கூழனது? நளண்தைநழகு ஸ்.டழள்த்.ஆர்.டி. ண்டளபளனக்க 

அயர்கள்தளன் இந்த ளட்டில் ெநஷ்டிதொம ற்டுத்தப்ட 

மயண்டும்  1925கழல் தொதன்தொதலில் மெழளர். அன்ர 

தநழமர்கள் தநது ஆட்ெழமனப் ற்ழமனள ெநஷ்டிமனப் ற்ழமனள 

ெழந்தழக்களத களகட்டத்தழல் அயர்தளன் அமதப்ற்ழச் ெழந்தழத்தளர்.   

1931ஆம் ஆண்டில் Jaffna Youth Congress ன்தம் அமநப்தை 

State Council election கமப் கழஷ்களழத்தது. இங்கு ெழ 

உரப்ழர்கள் தநழமர்கள் ழளழத்தளழன சயள்மக்களபர்கழன் 

ஆட்ெழக்களத்தழல் அயர்களுக்குச் ெளர்ளக இனங்கழனதளகக் 

கூழளர்கள்.  அவ்யளர அயர்களுக்குச் ெளர்ளக 

இனங்கழனழருந்தளல், ழளழத்தளழனர்கள் சகளண்டுயந்த சடளதோர் 

னளப்ம தற்களக னள தநழமர்கள் தழர்க்கழளர்கள்? மய, 

வீணள யழதண்டளயளதம் மெ மயண்டும் ன்தற்களக 

மடதொமக்குச் ெளத்தழனநற், உப்தைச்ெப்ழல்ளத சளய்னள 

கமதகமக் கூழ, இந்தச் ெமமனத்ம் இந்த ளட்டிலுள் 

நக்கமத்ம்  நளற்ழ சதளடர்ந்தும் இந்த ளட்மட அமழவுக்குக் 

சகளண்டு செல்யர்கள் தளம்  இந்த இயளதத் தமயர்கள். இந்த 

இயளதத் தமயர்கள் ன் இவ்யளள கருத்துக்கமத் 

சதளழயழக்கழளர்கள்? இங்கு ளங்கள்  தமமநத்துயங்கமப் 

ளர்க்கழமளம். உண்மநனழல் இவ்யளர இயளதக் கருத்துக்கமத் 

தூண்டுகழன்யர்கள் உண்மநனள சத்தர்கள் அல்ர். தைத்த 

நதத்மதச் ெளழனளகப் ழன்ற்ரகழன் யரும் இயளதத்மதப் 

மெநளட்டளர்கள். தொன்ளள் ஜளதழதழ மஜ.ஆர்.ஜனயர்த 

அயர்கள் அபெழனமநப்ழன் 13ஆயது தழருத்தச் ெட்டத்மதக் 

மகச்ெளத்தழட்டுயழட்டு ஆற்ழன உமபனழன் இரதழனழல் "ளன் 

இந்தழனளவுக்கு தழபளயன் ன்ர கூரகழன்ளர்கள்; ஆளல், 

ளன் மகசனடுத்துக் கும்ழடுயது இந்தழனளயழன் மநந்தளகழன 

தைத்தமபத்தளன்" ன்ர கூழனழருந்தளர்.   

அண்மநனழம, கடற்சளமழல், வபக யதோங்கள் அழயழருத்தழ 

அமநச்ெர் மயத்தழன களழதழ பளஜழத மெளபத்  அயர்கள் 

"ளங்கள் இந்தழனளமய தழர்க்கழமளம் ன்ளல் சத்த 

நதத்மதத்ம் தழர்க்க மயண்டும்" ன்ர கூழளர். இதம ளன் 

கூயழல்ம. மய, எருெளபளமபத் தழருப்தழப்டுத்த மயண்டும் 

ன்தற்களக இந்தச் ெமனழம கருத்துக்கும் மடதொம 

யளழ்க்மகக்கும் எத்துயபளத இவ்யளள  யளதங்கள் 

தொன்மயக்கப்டுகழன். "தமனழடித்ம் யனழற்ரக்குத்தும் தக்கு 

யந்தளல் தளன் சதளழத்ம்" ன்ளர்கள். மய, எரு களத்தழல் - 

அபெழனலிலிருந்து எதுங்கழனழருக்கழன் களத்தழல் - உமபகமப் 

தைத்தகங்களக சயழனழடுயதற்களக இப்மளது லன்ெளட் 

அழக்மககழம இடம்ச மயண்டும் ன்தற்களக 

இச்ெமனழம உமபனளற்ரயதழல் வ்யழத ழபமனளெதொம் 

இல்ம. ளட்டிலுள் நக்கள் தழர்மளக்கும் ழபச்ெழமகமப் 

ற்ழப் ளர்க்க மயண்டும். த்த்த களத்தழல் ெநளதளப் 

மச்சுயளர்த்மதமனப் ற்ழப் மெழனயர்கள் இன்ர அமதப் ற்ழப் 

மசுயதழல்ம. இவ்யளள ழமனழல்தளன் சயழளட்டுச் 

ெக்தழகள் இந்த ளட்டுக்குள் ஊடுருவுகழன். சயழளட்டுச் 

ெக்தழகள் ஊடுருவுயமதத் தடுத்து, அதற்கு தொற்ரப்தைள்ழ மயக்க 
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மயண்டுசநன்ளல் ளங்கள் என்ளக இமணந்தழருக்க மயண்டும். 

ளங்கள் என்ளக இமணந்து இருக்கமயண்டுசநன்ளல், 

ெதோகங்கழமடமன எற்ரமந இருக்கமயண்டும். ெதோகங்கழமடமன 

எற்ரமந இருக்கமயண்டுசநன்ளல், இத்துமயரக் 

கருத்துக்கமக் கமதக்கழன் அபெழனல் தமமநகள் "ளன் து 

அபெழனல் இருப்தைக்களகப் மசுகழன்மள? அல்து இந்த 

ளட்டுக்களகப் மசுகழன்மள?" ன் மகள்யழமன 

தன்மத்தளம மகட்டுக்சகளள் மயண்டும். இந்த யழடனத்தழல் 

அன்ரசதளட்டு இன்ரயமபத்ள் ந்தசயளரு சருந்தமயமப 

டுத்துக்சகளண்டளலும், அயர்கள்  ல் கருத்துக்கம 

தொன்மயத்துத்தளன் சென்ழருக்கழன்ளர்கள். ஆளல், ஆளும்கட்ெழ 

எரு தவர்மயக் சகளண்டுயரும்சளளது, அமத தழர்க்கட்ெழ 

தழர்ப்தும், தழர்க்கட்ெழ ஆளுங்கட்ெழனளகழ எரு தவர்மயக் 

சகளண்டுயரும்சளளது, அமத நற்மன தபப்தை தழர்ப்துநளக 

இருக்கழன் அந்த யபளற்ம நளற்ரயதற்கு நளழ நளழ யந்த 

அபெழனல் தமமநகள் யரும் இன்ரயமப தொன்யபயழல்ம.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. 

 

රු මජ්. ශ්රීව යංහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜ. ஸ்ரீ ங்கள) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

Sir, give me one more minute please.  
இன்ரம் ர் தொனற்ெழக்கழன் யழடனம் ன்சயன்ளல், 

யடக்கு, கழமக்கழலுள் நக்கள் சுனநளகத் தங்களுமடன 

யளழ்க்மகமன டத்தக்கூடின யமகனழல், அயர்கழடத்தழல் 

நளற்ங்கம ற்டுத்த மயண்டும் ன்தளகும். அக்கழபளெத்தழல் 

அநர்ந்தழருக்கழன் நளண்தைநழகு இபளதளகழருஷ்ணன் 

அயர்களுக்குக்கூடத் சதளழத்ம், சயள்மக்களபன் தயசபலினளமய 

யழட்டுச் சென்சளளது, ட்டு அடிக் களம்பளயழல் இருயர்தளன் 

இருந்தளர்கள் ன்ர. ஆளல்,  இன்ர ளன்கு - ந்து குடும்ங்கள் 

இருக்கழன். "ளங்கள் சயள்மக்களபர்கழடநழருந்து சுதந்தழபம் 

சளநல் இருந்தழருந்தளல், தயசபலினளயழல் ழம்நதழனளக 

இருந்தழருப்மளம்; சன்ளல், சயள்மக்களபன் ட்டு அடிக் 

களம்பளவுக்குள் இபண்டு மமபத்தளன் யழட்டளன். ஆளல், இன்ர 

சுதந்தழபம் கழமடத்த 50 யருடகளத்தழல் அமத களம்பளயழல் ளங்கள் 

ட்டுக் குடும்ங்களகவும், ளன்கு குடும்ங்களகவும் 

இருக்கழன்மளம்" ன்ர ெழர் செளல்கழன்ளர்கள்.  

மய, இப்ழபச்ெழம ன்தற்கு அப்ளல், ளங்கள் 

அமயரும் - அமத்து இதொம் - என்ரட்டு இதன சுத்தழத்டன் 

மெமயண்டும். சயழளட்டலுயல்கள் அமநச்ெர் அயர்கள், 

உரப்ழர்கள் மகட்கும் மகள்யழகளுக்குத் தது உமபனழம, 

யழமடனழப்தளகக் கூழளர். ெந்தழளழகள அம்மநனளர் அயர்கள் 

ஜளதழதழனளக இருந்தசளளது வன் தழருச்செல்யம், இபள. 

ெம்ந்தன் மளன்யர்களுடன் வண்ட ளட்கள் மச்சுயளர்த்மத 

டத்தழ, ெநளதளத் தவர்வுப் சளதழசனளன்ம இந்தச் ெமனழம 

ெநர்ப்ழத்தளர். அந்தச் ெநளதளப் சளதழனழதெடளக நக்கு 

ெநளதளம் கழமடத்ததள? இன்ர இச்ெமனழல் தோன்ழலிபண்டு 

சரும்ளன்மந இருக்கழன் இந்த அபசுக்கு, ந்தத் தவர்மயத்ம் 

சகளண்டுயப தொடித்ம். ன், அப்டி எரு ல் தவர்மயக் 

சகளண்டுயந்து, இந்தப் ழபச்ெழமக்கு தொற்ரப் தைள்ழமயக்க 

தொடினளது? ன்மத அயளழடம் மகட்டு, ெந்தர்ப்ம் யமங்கழனமநக்கு 

ன்ழகூழ, யழமடசரகழன்மன். 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 

[ழ.. 5.06] 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ழஸ்நழல்ளலழர்  பஹ்நளழர்  பலவம். 

அன்தைெளல் தமமநதளங்கும் உரப்ழர் அயர்கம, க்கு 

தொன்தை மெழன இம் நழத்தழபர் நளண்தைநழகு சஜ. ஸ்ரீ ங்கள 

அயர்களுக்கு ளன் என்மக் கூமயண்டும். அதளயது, இன்ர 

இபவு அயருமடன உமபனழன் எரு குதழத்ம் ளம இபவு அதன் 

நழகுதழத்ம் "ெக்தழ" சதளமக்களட்ெழனழல் எழபப்ப்டும் மபத்தழல், 

"ல்மளருக்கும் ெநநள தொமனழல் அந்த மபத்மதப் 

கழர்ந்தழக்கமயண்டும்" ன் ண்ம எளகழ, ங்களுமடன 

உமபமனத்ம் எழபப்தைச் செய்யதற்கு அயர் உதயழசெய்யளர்  

ம்தைகழன்மன். இல்மசனன்ளல், ெழமயமகழல் இது எரு 

ெழப்தைளழமந யழளயளகவும் ளப்ப்டளம். ங்களுமடன 

தழர்க்கட்ெழத் தமயர் அயர்கள்கூடச் செளன்ளர். இங்மக 

ஊடகயழனளர்களுக்களக எரு னழற்ெழப்ட்டம டந்தது ன்ர. 

அதமச் ெளளனகர் அயர்களும் செளன்ளர்.  

Anyway, Sir, may I begin my speech performing a 

pleasant task? That is to offer my warmest greetings to 

our Leader of the House, the Hon. Nimal Siripala de 

Silva on his completion of 30 years in politics. It was 

yesterday that we attended a grand ceremony at the 

BMICH to felicitate him, and I should say that it is one of 

the most impressive felicitation ceremonies I was 

privileged to have attended. The keynote address was 

made by former Higher Education Minister, Prof. W.A. 

Wiswa Warnapala. There was also an erudite scholar 

himself, Minister of External Affairs, the Hon. (Prof.) 

G.L. Peiris who made a gem of a speech, I should say in 

this House. 

"ණර්ජනහ" - චියං ජඹතු! ඹනුමන් අමේ රු 

බහනහඹතුභහට භමේ ුමබහශිංනඹ පුදමින් තත් ළදත් 

ර්තවඹක් යන්නට තිමඵනහ.  

අමේ ණ්ඩඩු ඳක්මේ ්රපධහන ංවිධහඹ රු දිමන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහත් තභ උඳන් බිභ ව මඵොයළුමොඩ මින් තභ 

ම්ධලඳහරන ීවිතඹ ණයේබ ය, එභ භමන් - ර්ණත් 

ම්ධලඳහරන භූමිමේ- තිස ක් ේපර්ණ ශහ. භභ උඳන් 

භවයභ ්රපම්ධලමඹන් අතුරු භළතියණඹකින් ජඹග්රාවණඹ යරහ 

තභයි  එතුභහ ්රපථභ යට ඳහර්ලිමේන්තුට ඳළමිණිමේ. ඒ නිහ 

එතුභහටත් මේ රු බහමේ ුමබහශිංනඹ පුද යන්මන් 

අතිලයින්භ ප්රීුතිමඹනි.   

I am just surprised as to what was the validity of this 

Debate. The Mover - I feel sorry for him - the elderly 

Hon. Sampanthan, is silently sitting across after making 

his - I should say - a bit of an unimpressive speech  today, 

which did not capture the imagination of anybody or 

whom he intends the speech to reach abroad - the 

YouTube and the other tubes - I do not know what are the 

tubes that they employ to inflate.  

சகபய தமமநதளங்கும் உரப்ழர் அயர்கம,  

 நனழர்வப்ழன் யளமளக் கயளழநள அன்ளர் 

 உனழர்வப்ர் நளம் யளழன். 

ன்ளர் தழருயள்ளுயர்.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

எரு நனழர் வப்ழதம் உனழர்யளமளக் கயளழநளமப் மளன்யர்; 

உனழர் யழடுயதளல் நளம் ழமக்குநளனழன் உனழமபமன யழடுயர். 

இதுமய இந்தத் தழருக்குழன் கருத்தளகும்.  

இன்ர ெம்ந்தன் னள அயர்களுக்கும் அந்த ழம 

ற்ட்டிருக்கழன்து ன்ர ளன் நழகவும் கயமனமடகழன்மன். 

சன்ளல், அயமப ளன் வண்ட களநளக - ங்களுமடன 

தொன்ளள் ெளளனகர் ளக்கவர் நளக்களர் அயர்களுமடன 

களத்தழலிருந்து - ன்ளக அழமயன்; அதற்கு தொன்தை அயமபத் 

சதளழனளது. ளன் அன்ரம் செளன்மன், து அன்தைக்குளழன 

ண்ர் செட்டர் ஸ்.இறட்.ம். நசூர் சநளள 

அயர்கமளடு மெர்ந்து, அயருமடன தகப்ளபள 

இபளஜயமபளதனம் அயர்கமளடு ளன் கூட்டங்கழம கந்து 

சகளண்டு மெழனழருக்கழன்மன் ன்ர. இன்ர அயர் னளருக்களக 

இச்ெமனழல் மெழளர்? அயர் தமப் மெமயண்டுசநன்ர 

சதளழனளநல் மசுயதுமளல் இருந்தது.  னள அயர்களுக்கு எரு 

குமப்ழம ற்ட்டிருக்கழன்து. சன்ளல் அயர் - 

Is the TNA speaking on behalf of the TNA? Is it 

speaking on behalf of the TULF or PLOTE or TELO or 

EPDP? I do not know for whose benefit  he is expressing 

these sentiments. So, like the United National Party,  the 

JVP, the Federal Party, which was a strong party earlier 

founded by that great man, the exponent of Satyagraha in 

this Island, Thanthai S.J.V. Chelvanayakam, today stands 

shattered. It is torn into pieces. How many voices have 

they now? 

Today, the most amazing thing that I want to tell the 

international diaspora and the Tamil community is, 

although the TNA represents many parties, he only chose 

himself to speak, denying the right of other Members of 

the Alliance to speak, as far as the Tamil community is 

concerned. He has brought in this Motion in order to 

spotlight the grievances of the Tamil community. 

Therefore, Sir, I must tell him that he should take leave of 

politics and give to a younger man from his Alliance to 

carry forward his message because we must have a strong 

Tamil political party in this country inasmuch as that we 

try to do our duty towards the Muslim community 

through the national parties like the Sri Lanka Freedom 

Party today.  

Only three days before, I was in Eravur and I was 

reminded of the horrendous, barbaric crimes that the 

LTTE committed against the people of Eravur. They went 

into all the houses, pulled the people out, cut them, 

chopped them and brutally murdered them. When we 

rushed there at that time, an achchi, an old lady came 

crying, bringing a small panpettiya. We thought it as 

palappam because in the Eastern Province, early morning, 

they give palappam.  The achchi opened that - 

பன்பபட்டி - panpetti. What did we find in it? A small 

child who was born the previous night and his mother was 

chopped into pieces by the heartless Tigers. But, you have 

not decried them. That is what my worry is about, my 

grudge against you is. Up to this day, you do not say a 

single word condemning this brutality.  

Now, several accusations were made against you by 

our good Friend and Trincomalee District MP, the Hon. 

Susantha Punchinilame. It is you who introduced 

communal politics in the Trincomalee District. He related 

that story. I feel very sorry that you acted so.  

Therefore, Sir, I must also say that after attending the 

Hon. Hafiz Ahamed's brother Azzam's daughter‟s 

wedding in Eravur, I had the opportunity of visiting Mr. 

Prince Casinader, who was a very distinguished Member 

in this House. Now, Sir, there is a comparison here - Mr. 

Prince Casinader, while reminiscing about those 

incidents, shuddered to think, he did not want to think 

about those appalling and horrendous incidents.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, have I used the 10 minutes allotted to me? 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me five more minutes because the two other 

speakers are not here.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Time is running out fast. So, five minutes is too much.  
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Then, I will finish in two minutes. Sir, Mr. Prince 

Casinader is 87 years old. He is happily retired. He is an 

exponent of the art of English speaking; a very, very 

impressive speaker and to listen to him speaking in 

English is like pouring honey into our ears. Now, the 

Hon. Sampanthan is 77 years - only 10 years underaged. 

Now, today, when he was speaking, he spoke about the 

Sinhala culture. He said, “We must help the Sinhala 

culture to develop, the Tamil culture to develop”. He, 

very conveniently forgot that there is a Muslim 

community living in this Island. He never mentioned a 

word about the Muslim culture that must also be 

developed, fostered and promoted. Sir, that is what I say 

that you deny Muslims their rights.    

On the “Ranaviru” Day, His Excellency President 

Mahinda Rajapaksa said how they were rehabilitating the 
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youths in the North, they are being given even in 

marriages. The roads are being built and rehabilitated. He 

further said that he feels much for the Tamil people as 

much as he feels for the Sinhalese people. That is the 

reason why the Sri Lanka Freedom Party looked after the 

interests of the Tamils so well that even the Jaffna farmer 

voted for Mr. Kobbekaduwa as against Mr. 

Ponnambalam. 

Therefore, Sir, we have to have talks. The Hon. 

Sampanthan says, "You must change your thinking power 

and come for a reasonable settlement". That is what our 

President is asking you to do: "Come to the table, discuss 

locally and we will find solutions to your problem, our 

problem and to the country‟s problems as a whole."  

Thank you. 

 
[අ.බහ. 5.15] 

 
රු  ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ (භහජ මේහ අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு தேலிக்ஸ் சமபபள - ெதோக மெமயகள் அமநச்ெர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ මරහනමේ යලටින 

අසථහමේ ථහ යන්නට රළබීභ ළන භභ ඉතහභත්භ න්මතෝ 

මනහ.  

අපි දන්නහ, 1977 න විටත් අමේ යමට් යලංවර, මුසලිේ, 

මදභශ ජනතහ   උතුරු ්රපම්ධලමේ ඉතහභත් මවොඳින් ීත් වුණු 

ඵ. කියල මමනක් භයහ දළේමේ නළවළ. ඒ හරමේ යලංවර අඹ 

විලහර පිරික් ඒ ්රපම්ධලමේ මේරි ඳත්හ මන ඹමින් 

වමඹෝමඹන් ීත් වුණහ. මනොමඹකුත් ංර්ධන ටයුතු ශහ.  

නමුත්  මදභශ ජනතහ උතුමර් යලඹඹට 11කුත්, තුයමේ  යලඹඹට 

11කුත් යලටිඹදී ඒ ජනවන ්රපතිලතඹත් ණන් න්මන් නළති 

තමුන්නහන්මේරහමේ නහඹමඹෝ ඳණවට ඳණමවේ ඉල්ලීභක් ශහ 

අඳට භතයි. තුයමේ ජනතහට තභන්මේ අනනවතහ 

තවවුරු යන්නට පුයළයලබහඹ දීරහ අදටත් ඒ ජනතහ භව 

ණ්ඩඩුත් එක් - ශ්රීව රංහ එනඑන්පී මයදමඹන් මතොය භව ජහතිඹ 

කිඹන්මන් නළවළ - වීනමඹන් ළඩ යමින් ංර්ධන ටයුතු  

ය මන ඹනහ. අමේ උතුමර් ජනතහට එමවභ යන්න ඵළරි 

එ ළන අපි නහටු මනහ. දළන් උතුමර් ංර්ධනඹ යලඹඹට 

22ක්. මඳොඩි ණනක් මනොමයි. ම්ධශීඹ ව විම්ධශීඹ 

ණමඹෝජඹන් ඵරහමඳොමයොත්තුමන් අච්චුමේලි ්රපම්ධලමේ 

ර්භහන්ත පුයඹක් වදනහ. ඒ තුළින් 6,000ට යක්හ මදන්න 

පුළුන්. උතුමර් මර්ල් ඳහයත් එවහට දීර්ක යරහ මදනහ. දළන් 

භන්නහයභ භඩු ඳල්ලිඹ දක්හ  මර්ල් ඳහය දීර්ක ය තිමඵනහ. 

ඳහයල් ඳ්ධධතිඹ වදනහ. ඉසය ඒ ඳළත්මත් ඹන්න තිබුණු වළටි 

භතයි මන්. දළන් මොච්චය දියුණුක් මරහ තිමඵනහද කිඹරහ 

ඵරන්න.  ඒ හරමේ රයිට් තිබුම්ඩ නළවළ. දළන් රයිට් මදනහ. 

ජරඹ මදනහ. ඒ හමේ මනොමඹකුත් ංර්ධන ළඩ අපි ය මන 

ඹනහ. එමවභ නේ මේහට විරු්ධධ න්මන් ඇයි? අඳට විරු්ධධ 

තිමඵන මචෝදනහ මභොක්ද?  දරුසභහන් හර්තහට ඳහද මරහ 

තිමඵන්මන් වුද කිඹරහ අපි දන්මන් නළවළ. වළඵළයි 

හක්ෂිහයමඹෝ මවළි යන්න අවුරුදු විසක් ඹනහඹ කිඹනහ. 

මඵොමවොභ රසනයි. වුරු වරි හක්ෂිඹක් දුන්නහභ, ඒ 

හක්ෂිමඹන් කිඹන්මන් හ ළනද කිඹන එ දන්මන් නළති  අපි 

උත්තය ඵඳිමින්, ල් භයමින් හරඹ ත යනහද? එමවභ 

නළත්නේ මේ හක්ෂිඹ නහථ යන්න නභක් මදන්න පුළුන්ද? 

චළනල් මෂෝ එත් එමවභයි. ඒ මවොට අමඵෝධ ය න්න. 

අපි එමවභ ජහතිහදීන් මනොමයි. භභ ජහතිහදඹට 

ේපර්ණමඹන්භ විරු්ධධයි. භභත් විජඹ කුභහයණතුං භවත්භඹහත් 

ඒ හරමේ උතුමර් ්ඩඩහඹේ වමු මන්න ඹහඳනඹට ගිඹහ. ඒ 

ගිහිල්රහ අපි එතළනදීත් කිේමේ අපි එට ීත් මන්න ඕනෆඹ 

කිඹන එයි. දළන් රුණහනිධි ඉන්දිඹහමේ ඉන් කිඹනහ ඉංග්රී්යල 

ඉමන න්න එඳහ කිඹරහ. ඇයි, එමවභ එඳහ කිඹන්මන්. එමවභ 

එඳහ කිඹන්මන්, මදභශ ජනතහට තව අමඵෝධ ය ළනීභට 

තිමඵන අහලඹ ශක්හලීභටයි. මභමවත් එමවභයි. මභමවත් 

මදභශ ජනතහ අපිත් එක් එට ළඩ යනහ. දළන් ශ්රීව යංහ 

භන්ත්රී තුභහ ථහ ශහ. භට භතයි  භභත් අමේ ජනහධිඳතිතුභහත්  

දිල්ලිඹට ගිහින් ඉන්න මොට එතුභහත් දිල්ලිඹට ඇවිල්රහ හිටිඹහ. 

එදහ  භභ ධීය අභහතවයඹහ මරහ ඉන්න හරමේ භභත් ගිඹහ.  

අපි ධීය  ්රපලසන ළන ථහ ශහ. දළන් ඉන්දිඹහමේ ධීයමඹෝ 

ඇවිල්රහ මභමවේ භහළු ටි අල්රනහ. ඒ විලහර ්රපලසනඹක්. 

මේහ ළන වුරුත් ථහ යන්මන් නළවළ. මේහට ථහ 

යන්මන් නළත්මත් ඇයි? තමුන්නහන්මේරහමේ නහඹමඹෝ කී 

මදමනක් කහතනඹ ශහද? ඒ අඹ කහතනඹ මශේ වුද? ඇත්ත 

ලමඹන්භ කිඹනහ නේ - මොච්චය යු්ධධ ශත්- මදභශ ජනතහ 

අපි ශඟට එන්න ළභළති වුම්ඩ නළත්නේ අදටත් යු්ධධඹ 

ඳතිනහ. අය නන්දිඩහල් රපුට ගිඹ මරහමේ මදභශ 

ජනතහ ුමදු මොඩි ඔහ මන ඇවිල්රහ අඳට බහය වුණහ. ඊට 

ඳසමේ මභොනහද මශේ? ඒ අඹ භළණික් ෂහේ එමක් තිේඵහ. අද 

භළණික් ෂහේ එමක් එක්මමනක්ත් ඉන්නහද? ඒ අඹ 

පුනරුත්ථහඳනඹ මශේ නළ්ධද?  

මේ ත්රEසතහදී ්ඩඩහඹේර අඹ අද යලවිල් ණයක් 

වමුදහට ඵහමන නළ්ධද?  දළන් ඵරන්න, ඊමේ මඳමර්දහත් අමේ 

අධියණමඹන් ත්රEසතහදිමඹකුට භහ දුන්නහ. අමේ අධියණඹ 

ළයදිද? එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට ේඵන්ධ ටයුතු ශ ඵට යද 

පිළිත් අඹකුට අමේ භවහධියණමඹන් භහඹයි යලය දඬුේ නිඹභ 

මශේ.  මේහ තභයි ඇත්ත. මේහ මවළි යන්මන් නළති ඳටු 

ඳයභහර්ථ තුශ ක්රිiඹහ ශහභ එයින් දුක් විඳින්මන් මදභශ ජනතහයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, මභය මඳොදු යහජව භ්ඩඩලීඹ 

යහජව නහඹ මුළු අමේ යමට් ඳළළත්මනහ. මේ කිඹන ්රපලසන 

නළවළ.  අමේ විම්ධල ටයුතු අභහතවතුභහ ඉතහ මවො හර්ඹ 

බහයඹක් ඉටු යමින් යලටිනහ. ඒ හමේභ විම්ධල ටයුතු 

අභහතවහංලමේ නිරධහරින් තභන්මේ යුතුේ අකුයට ඉටු යමින් 

ටයුතු යන නිහ එභ මුළු අමේ යමට් ඳත්න්නට අද අඳට 

පුළුන් මරහ තිමඵනහ. මභඹ ශක්න්න තභයි යහජව මනොන 

ංවිධහනරට - NGOsරට-  වුභනහ මරහ තිමඵන්මන්. යහජව 

ංවිධහන අඳට විරු්ධධ නළවළ. යහජව මනොන ංවිධහන තභයි 

මඩොරර්රට, අයට මේට මුහ මරහ අඳ අතය මයද ඇති 

යන්නට උත්හව යන්මන්. අමේ කියලභ මයදඹක් නළවළ. අද 

තයභ මදවිඹන් ළ පුදහ න්නට කී මදමනක් ඹනහද? 

වළභදහභ ඹනහ මන්.  වළභ ජහතිඹකුභ ඹනහ. ඊශඟට නල්ලර් 

මෝවිරට කී මදමනක් ඹනහද? දළන්  යලංවර ජනතහ  ඕනෆ තයේ  

නල්ලර් මෝවිරට ඹනහ. මේ ණමි විලසහඹ මඵොමවෝ 

මදමනකුට මඳොදුයි. වළභ ඳන්රක් ශඟභ මෝවිරකුත් තිමඵනහ. 

මභොක්ද අඳට තිමඵන මන?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, මේ යු්ධධමඹන් පීඩහට 

ඳත්වුම්ඩ වුද?  අමේ යලංවර ජනතහත්, ඒ හමේභ මුසලිේ 

ජනතහත් තභයි ළඩිමඹන්භ පීඩහට ඳත් වුම්ඩ.  

තමුන්නහන්මේරහමේ ම්ධලඳහරන නහඹත්ඹ මදභශ ජනතහට 

මනොදී ඩහත් ්රපලසන ඇති මශේ තමුන්නහන්මේරහයි. ඹහඳනමේ 

22,000ක් යලංවර ජනතහ යලටිඹහ. මුසලිේ ජනතහත් යලටිඹහ. යලංවර 

භවහ විදවහරඹකුත් තිබුණහ. වහඳහයත් තිබුණහ.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඇභතිතුභනි, මුසලිේ ජහතිඹන් රක්ඹක් යලටිඹහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தேலிக்ஸ் சமபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඔේ,   ඔඵතුභන්රහමේ එතයේ පිරික් යලටිඹහ.  

ඊශඟට, 1994  දී  යු්ධධඹ නිහ 7174ක් භරුමුට ඳත්මරහ 

තිබුණහ.  රලිත්, හමිණි හමේ නහඹමඹෝ ්රපබහයන්මන් භළරුේ 

ෆහ. ම්රපේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ භළරුේ ෆහ. ම්රපේභදහ 

ජනහධිඳතිතුභහ මේමොල්රන්ට මඩි මනොදින ඵහඹකුත් දුන්නහ. 

අන්තිමේ දී මභොද වුම්ඩ? ත්රEසතහදීන් එතුභහත් භයරහ දළේභහ.  

යංජන් විමජ්යත්න කිඹන්මන් හිටපු දක් ණයක් ඇභති 

මමනක්. මේ යලඹලු මදනහභ කහතනඹ යරහ දළේභහ. ඉතින් 

තමුන්නහන්මේරහ තත් ඒ ඳළත්තට ඹනහද, නළත්නේ 

වීනමඹන් ීත් නහද? භව ණ්ඩඩුත් එක් එතු මරහ 

ටයුතු යනහද? ඇයි ඔඵතුභන්රහට අමඳන් ඇභතිභක් න්න 

ඵළරිද? න්න මෝ. ඔඵතුභන්රහ ළභති නේ, ඔඵතුභන්රහ යට 

ංර්ධනඹ යන්න ළභළති නේ භභ මවට අසමරහ භමේ භහජ 

මේහ ඇභතිභ මදනහ.  ඇත්තටභ මදනහ. භභ මභතළනදී 

දිවුයරහ කිඹන්නේ. එන්න, වමඹෝමඹන් ළඩ යන්න.   රු 

දිමන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභන්රහ, ඊශඟට -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, 

මරොකු ළඩ මොටක් යන්නට පුළුන්.  තනතුයක් අයමන 

භහජ මේඹ යන්නට පුළුන්. භභ ඒ ඳරිතවහඹ යන්නේ. 

කියලභ ්රපලසනඹක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඉදිරි ඳයේඳයහ මනුමන්  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වියලන් මේයහත් මේ  යමට්, අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ණයක්හ ය ත් මේ යමට්, නළත යක් ජහතිහදඹ 

පුයන්නට ඉඩ මදන්න අඳට ඵළවළ. මේ යමට් ජහති හදඹ 

අවුසරහ, මේ යට මදට, තුනට ඩරහ, විම්ධල යටල්රට ඕනෆ 

විධිඹට මේ යට ඳහවිච්චි යනහට අපි විරු්ධධයි. මභොද, අපි 

දහ වරි භළරිරහ ගිඹහට ඳුම අනහතමේ දී  තමුන්නහන්මේරහමේ 

ශභයින්, අමේ  ශභයින්  මේ යලඹලු මදනහභ වමන, ඵළණමන 

මේ අච්චහරුක් මයි. ඒ නිහ ඒ ශක්හ න්නට ඕනෆ. ඔඹ 

ටි තභයි භට කිඹන්නට තිමඵන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භභ ඒ හරමේ  

මොේඵෆඩු භවත්භඹහත් එක් ඹහඳනඹට ගිඹහ භට භතයි. 

අපි නළතිරහ යලටිමේ ුමබහස මවෝටරමේයි. රු දිමන්ස ගුණර්ධන 

ඇභතිතුභනි, අපි කිේහ,  අපි ඵරඹට ණමොත් අර, ලනු, මිරිස පිට 

යටින් මන්න්මන් නළවළයි කිඹරහ. එච්චයයි කිේමේ.  ඔන්න ඊ ට 

ඳසමේ අඳට ඡන්දඹ දුන්නහ. ේඳව ඳයදි්ධදී, මේ ඳශහත් ඳයදි්ධදී ඒ 

ඳළත්මත් ජනතහ අඳට ඡන්දඹ දුන්නහ. මදභශ ජනතහ ජහතිහදීන් 

කිඹරහ අපි දහත් හිතන්මන් නළවළ. එමවභ හිතන එයි 

ළරැ්ධද. ජහතිහදඹ පුයන්මන් වුද? ම්ධලඳහරනඥමඹෝ. ඇයි 

ම්ධලඳහරනඥඹන් ජහතිහදඹ පුයන්මන්? තභන්මේ 

ම්ධලඳහරනමඹන් ජහතිහදඹ වයවහ තීන්දු න්න උත්හව යනහ. 

ඒ යන්න ඵළවළ. එක්මෝ භහජහදඹ වයවහ තීන්දු න්නට 

ඕනෆ. එමවභ නළත්නේ අමේ එක්ත් බහඹ වයවහ තීන්දු න්නට 

ඕනෆ. ඒ තභයි යුතුභ. ඒ යුතුභ ඳළවළය වළරීමේ ්රපතිපරඹක් 

ලමඹන් තභයි අද මේ යලදු මරහ තිමඵන්මන්.  

භහ අහන ලමඹන් මේ හයණඹ කිඹනහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රී තුභනි, තුයමේ නහඹඹකු න ඔඵතුභහ මේ 

අසථහමේ මරහනමේ යලටිනහ. ඔඵතුභහ යජඹත් එක් එතු 

මරහ ළඩ යනහ.  ණරුමුන් මතෝඩඩභන් ඇභතිතුභහ 

උදහවයණඹට න්න මෝ. එතුභහ වළභ ණ්ඩඩුභ 

ඇභතියමඹක්. එක්ත් ජහති ඳක් ණ්ඩඩුමත් ඇභතියමඹක්; 

අමේ ණ්ඩඩුමත් ඇභතියමඹක්.  

 
රු භන්ත්රී යමඹක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 

යටට ළඩක් නළවළ.  

රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தேலிக்ஸ் சமபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

නළවළ, යටට ළඩක් නළතිභක් මනොමයි.  යටට ළඩක් 

නළවළයි කිඹරහ කිඹන්මන්,  එතුභහමේ භළයි දින රැළිමේ හිටපු 

මනඟ ඵරන්නමෝ. 

එතුභහමේ ඳසමන් කී මදමනක් ඉන්නහද කිඹරහ 

ඵරන්නමෝ. ඳතින ණ්ඩඩුට එතු මරහ තමුන්මේ 

ජනතහට මේඹ කිරීභ මන්ද යුතුභ න්මන්? දළන් 

තමුන්නහන්මේරහමේ අඹ එංරන්තමේත් ඡන්දඹ ඉල්රනහ. 

එමවේ මනභ යහජවඹක් ඉල්රනහද? නළවළ. ඒ ඳතින ණ්ඩඩුමේ 

ඳක්ඹට එතු මරහ  තනතුයක් අයමන තමුන්මේ ජහතිඹට, 

නළත්නේ තමුන්මේ ණභට, එමවභ නළත්නේ තමුන්මේ කුරඹට 

මන්න පුළුන්,  ඒ ්රපතිරහබ අයමන මදනහ. මභමවේ ඉන්න අඹ 

එමවභ නළවළ.  මොච්චය ්රපතිරහබ දුන්නත් කිඹන්මන්, "මභොකුත් 

වුම්ඩ නළවළ, මභොකුත් වුම්ඩ නළවළ" කිඹරහයි. මභොද,  

නළත්මත්?  පිට යට ඉන්න මිනිසුම  උතුයට ණහභ මොච්චය තුටු 

නහද කිඹරහ අවන්න. යු්ධධඹ ඉය වුණහයින් ඳසමේ 

ළඩිමඹන්භ ණමේ වුද? පිට යට ගිහිල්රහ ඉන්න අඹ ඇවිල්රහ 

මභමවේ ඉන්න තභන්මේ ඥහතීන් වමු වුණහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

මේ යමට් යු්ධධඹ නිභ මනොයන්න ඒ අඹට තමුන්මේ ඥහතීන් 

ඵරන්න එන්න පුළුන්ද? මභමවේ ඉන්න අඹට එමවට ඹන්න 

පුළුන්; එමවේ ඉන්න අඹට මභමවට එන්න ඵළවළ.  හටද එන්න 

පුළුන් වුම්ඩ? කියල මනකුට එන්න ඵළරි වුණහ. ඉතින් මේහ 

අතක්මේරු යන්න එඳහ. අමේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ 

භවඟු හර්ඹ බහයඹක් යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඊශඟට ණයක්හට වමුදහ 

වුරු වළදීභ ළරැ්ධදක්ද? මභොක්ද තිමඵන ළරැ්ධද? අපි අවන්න 

ළභළතියි, මභොක්ද තිමඵන ළරැ්ධද  කිඹරහ. වමුදහ වුරු 

තිබුණහභ අපි හටත් ණයක්හ තිමඵනහ. වළඵළයි 

තමුන්නහන්මේරහමේ මඹෝජනහමේ තිමඵන්මන් මභොනහද?  

මඹෝජනහමේ එ තළන වන් නහ, "...විධිභත් මර 

සහධීන ව යලවිල් ණඹතන ලක්තිභත් කිරීභ, ඳශහත්රට ඵරඹ 

විභධවත කිරීභ ේඵන්ධමඹන් ම්ධලඳහරන විඳුභට එශළීභ" 

ඹනුමන්. ම්ධලඳහරන විඳුභට එශළමමන්න නේ මභොක්ද 

යන්න ඕනෆ? ම්ධලඳහරන විඳුභට එශළමමන්න නේ 

තමුන්නහන්මේරහ  ඳතින ණ්ඩඩුත් එක් හච්ඡහ යන්න 

ඕනෆ.  මුරතිේරට ගිහිල්රහ එමවභ නළත්නේ ළරමේ ඉරහ  

තභතභන් හච්ඡහ යමන විඳුභට එන්න ඵළවළ. විඳුභක් 

මදන්න පුළුන් මනහ එක් හච්ඡහ යන්න ඕනෆ. විඳුභක් 

මදන්න පුළුන් මරහ තිමඵන්මන් මේ යමට් ඳතින ණ්ඩඩුට 

ඳභණයි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up now.  

 
රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தேலிக்ஸ் சமபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

මවොයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. තුයමේ 

නහඹඹකු ලමඹන්  හමේභ අමේ මවෝදය ද්රාවිඩ නහඹඹකු 

ලමඹන් තමුන්නහන්මේමේ අණට කීරු මමින් භමේ චන 

සල්ඳඹ අන් යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Prof.) G.L. Peiris. You 

have 60 minutes.  
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[5.26 p.m.] 
 

රු (භවහචහර්ඹ) ී.එල්.පීරිස භවතහ (විම්ධල ටයුතු 
අභහතවතුභහ) 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ் - 

சயழளட்டலுயல்கள் அமநச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

Mr. Presiding Member, I am happy to respond to the 

different arguments that were adduced, particularly by 

Hon. Members of the Opposition, on the matters that were 

the subject matter of this Debate.  

The Hon. R. Sampanthan, moving this Motion, very 

early in his speech stated that the ideas contained in the 

Resolution adopted in Geneva and his own initiative in 

proposing this Motion were not intended to inflict any 

harm on the country or its people. Those were the words 

that he used. That, Sir, is the fundamental disagreement. I 

do not agree with the Hon. Sampanthan that what he is 

doing is not intended to inflict any harm on the country or 

its people. I believe that the contrary is very much the 

case. The whole thrust of the speech by the Hon. R. 

Sampanthan is that this Resolution passed in Geneva is a 

good and proper Resolution; it embodies the truth; it is 

something that should be accepted without question and 

the principles contained in that Resolution should govern 

our conduct in the future. That was the pith and substance 

of what he said on that point. In other words, he wants us 

to believe that the Resolution is founded upon objective 

premises. That is certainly not the case.  

There was one very significant circumstance which 

my Friend omitted to mention. It is this; I am sure he 

knows that. This Resolution was not proposed for the first 

time by the United States of America. That was not the 

case. It was originally brought by another country. It was 

brought by Canada. Canada actually submitted a draft 

Resolution in Geneva. So, the initiative came, not from 

the United States of America, but from Canada. This 

happened in September, 2011 when His Excellency the 

President and I were in New York attending the Sessions 

of the United Nations General Assembly. When we were 

in New York, we were informed by our Permanent 

Representative in Geneva that this Resolution had been 

submitted to the Human Rights Council by Canada and a 

text of the Resolution was sent to us. Canada made a 

strong effort to garner support for this Resolution. That 

ended in dismal failure. What happened next was that the 

Foreign Minister of Canada, the Hon. John Baird, sought 

a meeting with me in New York and we had a bilateral 

meeting. We discussed issues. At that meeting, the 

Canadian Foreign Minister informed me that Canada was 

not proceeding with this Resolution on that occasion and 

he was sufficiently candid and forthright to give me the 

reason for that decision by the Government of Canada. 

The reason was that they did not have support. The Hon. 

Sampanthan would have us believe that the outcome of 

that Resolution has nothing to do with the mover. The 

influence, the clout of the mover is totally irrelevant, 

according to the Hon. Sampanthan. 

I would then like to ask, how did it then come about 
that when Canada proposed this Resolution against Sri 
Lanka, it was dead in the water, it was still born? Canada 
proposed it and told me that they did not have the support 
for it. So, Mr. Presiding Member, what made the 
difference was the mover; who is it that was moving the 
Resolution? What Canada could not do, the United States 
took over. The United States then took over the burden. It 
is quite idle and entirely disingenuous to suggest that the 
attitudes of countries had nothing to do with the 
economic, military and strategic influence of the United 
States. I myself travelled very extensively, not this year 
but last year, in March 2012, I visited a large number of 
African countries and I met, in some cases, the Presidents 
of those countries; in other cases, the Prime Ministers or 
at least the Foreign Ministers of those countries. They 
spoke to me. I know what was happening in those 
Capitals. I go there, I have a meeting, I present my point 
of view and then I come home. The United States has an 
Embassy in each of those Capitals and I am aware of the 
intensity of the pressure that was exerted on those 
governments. They have shared that with us that they are 
under this pressure.  

The Hon. Sampanthan gave some figures, which I 
think related to direct aid. I do not know about those 
figures, I have not seen them. But, on the assumption that 
those figures are correct -  I accept the Hon. 
Sampanthan's figures, I am not disputing them -  I would 
say that is totally a misleading picture. I mean, you 
cannot gauge the influence of the United States on those 
countries by simply looking at the bare figures relating to 
direct aid. Influence takes a variety of forms as my Friend 
is very well aware. So, many countries did have a very 
substantial difficulty in saying, “No” to the United States. 
They have said so specifically to me. It would be totally 
improper on my part, on the Floor of this House, to name 
countries but in the course of a candid dialogue they have 
told me that this was their problem. Surely, that is not 
surprising. The Hon. R. Sampanthan is well aware that 
international relations are not founded upon unlimited 
altruism. These are not the responses or the perspectives 
of Arhats. Foreign policy is all about enlightened self-
interests. These countries are trying to protect and nurture 
their own interests understandably. It is not their job to 
make a very clinical, objective and dispassionate 
appraisal of the situation. That is not how decisions are 
made with regard to the patterns of voting in Geneva. So, 
that is the reality of the situation and I do not think we 
should try to dress it up and give it a complexion that it 
simply does not have. Also, what happened in Geneva 
has many unusual features. I do not know whether the 
Hon. Sampanthan is aware - I think he probably is - that 
the United States came into the Human Rights Council in 
2009 and this was the first occasion on which they 
proposed or even supported a country-specific resolution 
of this kind. As he is well aware, the United States 
previously was one of the harshest critics of the Human 
Rights Council. But, they did not, prior to the Resolution 
with regard to Sri Lanka, bring country-specific 
resolutions and many other countries which voted for the 
US Resolution are on record as saying that they are, in 
principle, opposed to country-specific resolutions. That is 
on record. Countries have said that that is their policy.  
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They deviated from that policy not because of 

highfalutin moral and ethical considerations; that is to live 

in a dream world. 
 
රු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ம்.. சுநந்தழபன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is the very reason. 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Mr. Presiding Member, it was the practical dynamics 

of the situation and issues involved in the bilateral 

relationship between the country bringing the Resolution 

and the countries whose votes were canvassed that 

accounted for the result. The Hon. Sampanthan made 

great play with trade relations and he said that many of 

the countries supporting the United States' Resolutions 

were countries which had significant trade links with our 

country. But then, he does not again mention another 

obvious fact and it is this: at any given time there would 

be more than 10 countries belonging to the European 

Union that would be members of the Human Rights 

Council. Those countries, as he is well aware, cannot 

make an independent decision on how they are going to 

vote. They cannot because that is a subject that is 

delegated to the Commission in Brussels. So, once the 

hierarchy in Brussels makes a decision, all the countries 

of the European Union, 27 of them, are bound by that.  

Now, again, Hon. Sampanthan, I was there in March, 

2012 and we met these countries and some of them, - 

again, I will not mention the names because that would be 

invidious, - they told us, “We think that this is premature. 

We do not in our own conscience support this. But, it is 

not for us to decide, the decision has been made for us”.  

The Permanent Representative of one country told me, - 

he actually told me - “You will notice that in the dialogue 

that takes place I am saying nothing. I am remaining 

silent. That is because, in my own conscience, I know that 

this  does not deserve support. But, when it comes to 

voting I have to vote according to the instructions which I 

receive from Brussels”.  So, that is the truth, that is the 

reality of the situation and to try to distort it by appealing 

to high moral principles is unworthy of a Member of  the 

stature and seniority of the Hon. R. Sampanthan.  

 
රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
We must go by the vote in the UN.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Mr. Presiding Member, it is a fact that the Human 

Rights Council today is the most politicized among all the 

organs of the United Nations system and that has very 

considerable consequences, not only for Sri Lanka but the 

implications of that situation far transcend the specifics of 

the Sri Lankan situation and are of  far wider interest to 

the world community and, in particular, to developing 

nations. The Hon. R. Sampanthan in a speech which took 

about 75 minutes said that we are part of an institutional 

arrangement. That was his phrase, “part of an institutional 

arrangement. That is very much the case and that is why 

there is an acute reason for concern about the 

implications of the unfolding situation.  

The Hon. R. Sampanthan was fiercely defensive of 

the United Nations High Commissioner for Human 

Rights. But, there are some aspects of the manner in 

which he has dealt with the Sri Lankan situation, which 

we have reason to be unhappy with. The Report that the 

Commissioner submitted to the Human Rights Council 

seeks to incorporate into the formal documentation of the 

Human Rights Council, certain other documents and the 

whole purpose of that exercise is to sanctify those 

documents by being brought into the mainstream of the 

documentation of the Human Rights Council. In 

particular, there were two documents that were 

incorporated in that manner. One is, what I call the 

Darusman Report and the other is what I call the Petrie 

Report. The Darusman Report again won handsome 

praise from the Hon. R. Sampanthan but I am sure he 

knows - 

 
රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Why do you call it "Darusman"? 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

It does not matter what you call it but we both know 

what we mean.  

Sir, the Darusman Report characterizes the Liberation 

Tigers of Tamil Eelam as the most disciplined and 

nationalist organization. I wonder - [Interruption.]  Hon.  

Sampanthan, I sat through your speech for 75 minutes 

and did not say a word although there was a lot that I felt 

like saying and I ask for that reciprocal courtesy from 

you. Sir, I wonder whether the Hon. R. Sampanthan 

agrees with that characterization of the LTTE; the most 

nationalist and the most disciplined organization. We are 

talking about an organization that killed a member of his 

party who sat there as the Leader of the Opposition. The 

Hon. R. Sampanthan, towards the end of his speech - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(தமமநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
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අනතුරු රු වී.එස. යහධක්රිiසනන් භවතහ මරහනමඹන් ඉත් 
වුමඹන්, නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, நளண்தைநழகு வீ.ஸ்.  இபளதளகழருஷ்ணன் அயர்கள் 

அக்கழபளெத்தழழன்ர அகமய, குளக்கழன் ழபதழத் தயழெளர் 

அயர்கள்   தமமந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. V.S. RADHAKRISHNAN left the Chair and   

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I was referring 

to the fact that the Darusman Report, whose virtues the 

Hon. R. Sampanthan extolled eloquently, describes the 

Liberation Tigers of Tamil Eelam as the most disciplined 

and nationalist organization and I was saying that it is this 

same organization that liquidated a member of his party 

who graced the Chair of the Leader of the Opposition in 

this august Assembly. The Hon. R. Sampanthan, towards 

the end of his speech, gave us a résumé of the 

constitutional ideals which he would like to see applied in 

the public law of this country. Somebody who did that 

with even greater persuasive power was my Friend, the 

late Hon. (Dr.) Neelan Thiruchelvam. We were fellow 

undergraduates in the University of Peradeniya before I 

went to Oxford on a Rhodes Scholarship and he 

proceeded to Harvard University on a Fulbright 

Scholarship and our paths crossed again when we entered 

Parliament together in 1994.  

The Hon. R. Sampanthan knows, as well as I do, the 

capability of the late Hon. (Dr.) Neelan Thiruchelvam. He 

was killed brutally by the LTTE and this is the 

organization that is described as the most disciplined and 

nationalist organization and that is the report which the 

Hon. R. Sampanthan finds eminently acceptable. The 

Report further goes on to analyse the entire conflict in this 

country which raged for such a long period as essentially 

a conflict between the Sinhala and the Tamil people. How 

come the LTTE liquidated most of the leadership of the 

Hon. R. Sampanthan‟s party, not to mention many other 

distinguished Tamil citizens of this country - 

professionals, academics, industrialists and business 

people? How does that act become reconcilable with this 

bizarre analysis of the character of the conflict? So, that is 

the kind of Report for the Hon. R. Sampanthan stands up 

in this House and defends today.  

Now, there are other equally strange features of the 

Darusman Report. The Darusman Report, as the Hon. R. 

Sampanthan himself conceded, says that they did not have 

the power to investigate. It was not a fact-finding body. 

Actually, they say that in four different places in their 

Report. They say that they did not have the authority to 

investigate, and in fact, they did not investigate. Yet, they 

come to conclusions which have significant repercussions 

on the rights of a sovereign State. How is it conceivable 

that they can come to conclusions which carry, as I say, 

very significant consequences without carrying out an 

investigation? They say, “we did not investigate nor did 

we have the power to investigate”. That is a travesty of 

the basic norms of justice. That is why we say that a body 

which relies on evidence gathered in this clandestine and 

furtive manner cannot possibly be held to be doing 

justice. Lurking in the shadows and motivated by 

unworthy considerations, one can present any kind of 

purported evidence and if that is the basis on which this 

crucial findings are based, then those findings are 

certainly not acceptable in keeping with rudimentary 

values relating to procedural fairness and natural justice. 

These are among the reasons why we reject the 

Darusman Report.  

There is also one other absolutely incredible feature of 

that Report. If the Hon. R. Sampanthan would care to 

refresh his memory and read some of those passages, they 

describe in the most horrendous terms events which are 

supposed to have occurred and then, believe it or not, 

they say that these should not be accepted as facts. They 

are not prepared to vouch for the accuracy of what they 

are putting into that Report.  

Is that a responsible course of action? Is that 

something that can be condoned or justified? Mr. Deputy 

Chairman of Committees, it is not only we who have 

unequivocally rejected this Report. The Hon. R. 

Sampanthan is well aware that the African Union and the 

Organization of Islamic Countries have unequivocally 

rejected the Darusman Report because it is incurably 

flawed and yet that is the Report which the United 

Nations Commissioner for Human Rights is incorporating 

into the formal documentation of the Human Rights 

Council and therefore of the United Nations system. That 

is something which we vigorously and vehemently object 

to.  

The other document which the Commissioner, in that 

same unacceptable way, seeks to bring into the 

documentation of the UN system is the Petrie Report. The 

Petrie Report was not intended to be a critique of Sri 

Lankan Government policy at all. On the contrary, it was 

merely an examination of the manner in which the United 

Nations system had operated in this country and it was 

supposed to provide a basis for the Secretary-General of 

the United Nations to make decisions as to improving and 

streamlining his own internal procedures and systems. 

That was the objective of the Petrie Report. Now, it is 

being established that the Petrie Report was prepared in a 

very unacceptable way. They have redacted; they have 

blacked out portions of documents which they used. They 

have blacked out portions of documents which they used 

which did not support the conclusions that they wish to 

arrive at.  

Then, what they say with regard to certain matters, for 

example, the quantities of food that were sent to the 

Northern Province, are flatly contradicted by the evidence 

of the United Nations officials who were present in the 

country at the relevant time, like Neil Buhne who was 

heading the operation here and also Western 
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Ambassadors who were members of the CCHA - the 

Consultative Committee on Humanitarian Assistance. My 

Friend is aware that the then US Ambassador in Sri 

Lanka, His Excellency Robert Blake, was a Member of 

that body. Japan was there; other Western nations were 

members of the CCHA. The CCHA was personally aware 

of the quantities of food that were sent to the North. In 

fact, this was a Government that was feeding the people 

of the North and sending them essential medicines 

knowing full well that a considerable quantity of this was 

being used by the LTTE. Nevertheless, the food and the 

medicines were sent there and the CCHA was very much 

a part of that operation and were personally privy to 

decisions that were taken with regard to quantities of food 

and drugs that were required for use by the people of the 

Northern Province of Sri Lanka. The material contained 

in the Petrie Report flies in the face of all this 

incontrovertible material which was contemporaneously 

produced by people having first-hand knowledge of the 

matters in question.  

Then, the numbers that are referred to in the Petrie 

Report - 40,000 - is just plucked out of the ether. Sir John 

Holmes when asked about it at that time said, “No, this is 

not based on any factual information”. So, that is the 

quality of the Petrie Report, which the United Nations 

Commissioner for Human Rights brings formally into the 

documentation of the system. This is why we say that this 

modus operandi spells disaster for the system as a whole, 

because it strikes at the very root of credibility and 

confidence. We all know that the international legal 

system, unlike domestic legal systems, is not backed up 

by the cohesive power of the State. Its only foundation is 

its moral and ethical acceptability; its moral credentials. 

So, if you have the system functioning in this manner, it 

cannot possibly command the confidence of countries 

which have dealings with the system.  

Now, look at the behaviour of some of the people 

concerned. In the case of the Darusman Report, take the 

behaviour of Yasmin Sooka, who was one of the people 

on the Panel. After submission of the Report she has 

taken it upon herself to market the Report, holding 

seminars and trying to persuade people to accept the 

Report. That was not her function at all. Her function was 

to examine certain facts and make a report to the 

Secretary-General. Another Member of the Panel was 

Steven Ratner, an American Professor, who in published 

work had come to conclusions on the matters that he was 

called upon to decide before he was appointed to the 

Panel. How could he possibly bring an open mind to bear 

on the matters which he is required to report on? How can 

anyone in his senses accept conclusions arrived at in that 

manner as impartial and objective?  

The Hon. Sampanthan used another phrase. He said 

that there is a need for an international system. Of course, 

there is a need for an international system. That is why we 

say that credibility of the system is of such vital 

significance. We wrote to the Commissioner 11 months 

before the Resolution was adopted in Geneva, inviting 

her to come to this country to rely on the evidence of her 

own eyes and to see for herself the progress that was 

being achieved on the ground. She said she will come but 

that she would like her visit to be preceded by a visit by a 

technical team from her office. I readily agreed to that. In 

fact, that is normal practice. So, that is how we received 

in this country Hanny Megally, one of her officers who 

was accompanied by two or three other officials of the 

Commissioner. We have in our Ministry, a letter from the 

Commissioner expressing appreciation of the assistance 

which we gave her officer at every point.  

She expressed appreciation of it. What happened 

when Mr. Hanny Megally went back to Geneva? The first 

thing that happened was that he went to the residence of 

the United States Permanent Representative to brief 

selected invitees. The Permanent Representative of the 

United States invited representatives of selected countries 

to a luncheon at her home and Hanny Megally went there 

to brief them. We do not think that even at the basic level 

that that is at all compatible with the objectivity and the 

detachment that one would expect from an officer of the 

United Nations system. The Hon. R. Sampanthan said 

that we have been a member of the United Nations 

system, in fact, from 1952. That is why we have every 

reason to expect integrity and impartiality of treatment. 

Countries big and small, powerful and not so powerful 

are all equal in the eyes of the United Nations and we 

reject this kind of behaviour as thoroughly unacceptable. 

So, these are the reasons why we think that the system is 

going wrong. Can anyone defend these actions?  

 
රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
There is nothing wrong. - [Interruption.] 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, with regard to 

the Darusman Report - [Interruption.] 

 
රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

With the TNA, there is something wrong inside.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

No. Everything is perfect with the TNA, we will not - 

[Interruption.] Mr. Deputy Chairman of Committees, on 

this subject of the intergovernmental process, the fact is, 

the Darusman Report did not emerge from an 

intergovernmental process. That is a fact.  
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රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
But, the contents - [Interruption.] 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Now, if that is so, Sir, that carries consequences. We 

were repeatedly assured by the Secretary-General of the 

UN system, he said this personally to His Excellency the 

President and to me: “I am appointing a panel to make 

myself familiar with the facts, people whom I have 

confidence in. I want them to examine these facts and 

advise me". That is, to advise him. Of course, he has a 

right to do that and nobody can object to that. All of us in 

positions of executive authority rely on advice and we 

appoint people in whose competence and experience we 

have confidence. So, he did that. But, that does not make 

it an official document of the UN system. There is very 

clearly a distinction between consequences that flow from 

official documents and from documents that are prepared 

in the manner and according to the procedures that were 

applicable to the Darusman Report.  

Now, I want to say, Mr. Deputy Chairman of 

Committees, as far as Sri Lanka‟s relationship with the 

United States is concerned, it is a multifaceted 

relationship and there is so much that is positive in that 

relationship, which I want to specifically mention in this 

House today, for example, cooperation in the field of 

higher education. The United States is actually expanding 

the contours of their cooperation with regard to the 

Fulbright Scholarship Programme and many Sri Lankans 

of ability are benefiting from that because they have the 

opportunity to read for Postgraduate Degrees in Ivy 

League Universities in the United States of America. We 

also have excellent cooperation in the defence field. The 

United States has sent people,  for example, to participate 

in the “Galle Dialogue” which I have addressed on many 

occasions. It is quite wrong to think that the United States 

is cutting down on aid to this country. That is not the case 

at all. I wonder whether the Hon. R. Sampanthan is aware 

that at the moment we are working on a major water 

project - the Hali-Ela Project - which is worth 

approximately US Dollars 70 million. That is public 

investment by the United States of America. So, there is 

much that is positive and encouraging about the 

relationship and nobody must think that there is great 

rancour or acrimony between the United States of 

America and Sri Lanka. Just the other day, less than one 

month ago, when I was invited to a function of the 

American Chamber of Commerce, I was happy to accept 

that and Her Excellency Michele J. Sison, the 

Ambassador of the United States and I, addressed  the 

American Chamber together.  

American business is vigorous and active in this 

country. They have close linkages with  entrepreneurs in 

our own country and we must not forget the overall 

dimensions of this relationship. We must, however, also 

remember that the Hon. R. Sampanthan said that the 

LTTE is no more.  They are no more; they are militarily 

defeated. That does not mean that the international 

challenge is over. That is something that we must 

constantly bear in mind.   

Now, let us take for example,  matters pertaining to 

Canada. I have given this some thought and I have 

decided to say on the Floor of the House what I am about 

to say. This is because we have the extraordinary 

situation, certainly unprecedented in my own experience, 

of one friendly country describing another friendly 

country as “Evil”. That is a strong word to use and this 

comes from none other than the Foreign Minister of 

Canada, the Hon. John Baird. The Hon. John Baird, 

Foreign Minister of Canada used this word with regard to 

my country; he described my country as “Evil”. Now, I 

want to tell this House, Sir, about the motivation 

underpinning this extraordinary behaviour. International 

relations are not conducted with rancour. Vituperative, 

abusive  and aggressive language is not part of 

international parlance. Why then, this extraordinary 

phenomenon?  

We have here, reports from "The Globe and Mail"; 

that is a Canadian newspaper. There was a situation in 

which a Cabinet Minister of the Government of  Prime 

Minister Stephen Harper had some very harsh criticisms 

to make of the relationship between the Canadian 

Government and a gentleman called Mr. Paranjothy, who 

had very close connections with the Liberation Tigers of 

Tamil Eelam. That is a matter of record; it is verifiable, it 

is capable of proof. The Hon. Peter Kent, a Member of 

the Cabinet of  Stephen Harper strongly protested. He 

used the word “outrageous”; this is not a Minister of  the 

Government of Sri Lanka; this is a Canadian Minister; he 

described as  "outrageous", a television programme that 

Mr. Paranjothy played host to, which honoured Tamil 

Tiger heroes and freedom fighters. So, you have a 

Canadian Minister going public and saying this is 

"outrageous”. The Minister is criticizing his own 

Government. This is what Minister Peter Kent said in 

Canada, "It was a tribute, and it is unacceptable even if he 

did not write it, even if he did not believe it". It is a 

tribute to the Tamil Tigers. So, you have this strong 

condemnation from a Member of the Canadian Cabinet. 

What happened next? The Prime Minister forced him to 

retract that statement. He had to eat humble pie; he had to 

eat his own words and he had to do it publicly. So, these 

are facts that must be known by people. Why is it that 

Canada adopting this attitude? The Canadian newspaper 

went on to say that Mr. Paranjothy shortened his first 

name to Gavan from Ragavan just for the election and 

removed all mention of  his Tamil background. 

So, those are the true explanations of what is 

happening and why this country is being pursued 

relentlessly and castigated in this totally inappropriate 

way in statements which  are made about my country by 
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representatives of the Government of Canada. That is why 

I want to tell the Hon. Sampanthan that the mere fact the 

LTTE is physically no longer present here is no reason for 

complacency. There are forces that work against which 

the Government of this country is duty-bound to protect 

this land and its people.  

Sir, what did Canada do next? In Perth, Western 

Australia, at the meeting of Foreign Ministers which I 

attended in October 2011, under "Any Other Business" - 

the final item on the agenda - the Hon John Baird raised a 

question of Sri Lanka and objected to CHOGM 2013 

being held in Sri Lanka. I strongly protested. At that time, 

Kevin Rudd, the Foreign Minister of Australia was 

presiding. So, addressing the Chair, I said, “If any Foreign 

Minister here present wishes to have any conversation 

with me about Sri Lankan situations, they will find me 

totally forthcoming; with total candour I will respond to 

them. I have nothing to hide but I vehemently object to 

my country being put on the Agenda in this Forum 

because that is not at all consistent with the spirit and the 

character of the Commonwealth”. What happened next is 

a truly humbling and inspiring experience which I will 

never forget as long as I live. Fifteen countries, one after 

the other, unsolicited, took the floor. Countries from Asia, 

Africa and Latin America took the floor, one by one, to 

declare their emphatic support for my position saying that 

they would under no circumstances countenance the 

inclusion of Sri Lanka in that Agenda. I then asked the 

Hon. Kevin Rudd what he proposed to do. He said, “What 

is there for me to decide? The consensus around this table 

is so clear. That is the end of the matter". It was simply 

taken off the table. But, Canada did not give up; Canada 

did not give up, not by any means.  

The next attempt was made on the sidelines of the 

United Nations General Assembly in September, 2012. 

Again, at the meeting of Commonwealth Foreign 

Ministers, they made the same attempt to be firmly 

rebuffed in the same manner. The final attempt was made 

at the meeting of the Commonwealth Ministerial Action 

Group which was held in London on the 26th of April, this 

year. Canada had asked for an extraordinary meeting on 

Sri Lanka. Nobody supported it. Canada made that 

demand in the course of a teleconference. Then, they 

brought up the subject again at the meeting of CMAG - 

the Commonwealth Ministerial Action Group - on the 26th 

of April and did not have any support at all. So, that again 

was rejected and that is the situation in which Sri Lanka is 

making meticulous preparations to host a very positive 

and successful event in the middle of November this year. 

In fact, I would like to tell the Hon. Sampanthan, that 

some countries from the developing world, African 

countries in particular, said, “This will not do at all”. 

Kindly remember that there are 54 countries in the 

Commonwealth and leadership of the Commonwealth 

must sometimes come to the developing world. It cannot 

be monopolized by others. Strong voices were raised in 

support of Sri Lanka and Sri Lanka‟s leadership of the 

Commonwealth for the next two years. This is not simply 

a matter of a physical event that will take place within the 

shores of the Island. It has far greater significance 

because this country will lead the Commonwealth for two 

years commencing November 2013 and His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa will be heading that 

organization during that period. So, this is what some 

people cannot stomach and that is the stark reality of the 

matter.  

Now, the Hon. Mangala Samaraweera - I am not 

running away from the Hon.  Lakshman Kiriella. I will 

come to his questions in due course - said some 

interesting things about the Commonwealth Charter and 

the values underpinning the Commonwealth. Now, 

among these values - the Hon. Mangala Samaraweera is 

not here; I made a note of all what he said - he referred to 

certain principles which were axiomatic in the context of 

the Commonwealth. 

What he did not mention was two things. One is that 

the Commonwealth is a celebration of diversity; it is not 

one culture. That was so when the white dominions 

constituted the sole representatives of the Commonwealth 

in the time of the Balfour Declaration of 1926 and the 

Statute of Westminster of 1931. But, we have now moved 

a long way. It accommodates within its ambit a whole 

diversity of cultures and cultural traditions. That is the 

strength of the Commonwealth.  

The other very important principle is that no country 

in the Commonwealth can sit in judgement over another 

country. That condescending attitude is totally 

inconsistent with the basic values of the Commonwealth. 

That is demonstrated by events which took place during 

the last year. In Perth, Western Australia, when Heads of 

Government of the Commonwealth and Foreign 

Ministers met, there was a strong attempt made by three 

or four countries to introduce the office of 

Commonwealth Commissioner for Human Rights, 

Democracy and the Rule of Law. Some countries wanted 

to establish such an office of Commissioner.  It was 

totally shot down by the Commonwealth. Only four or 

five countries supported that proposal. Everybody else 

was firmly and implacably against it. The Foreign 

Minister of one African country raised his voice and said, 

“We do not want an international policeman looking over 

our shoulder”. Other countries asked, “Who is going to 

pay for this? Are you proposing to cut back on schemes 

that are intended to support rural populations, gender 

equality, access to health and education and cataract 

operations? Are you going to cut back on these schemes 

in order to support the office of a Commissioner for 

Human Rights, Democracy and the Rule of Law?” That 

kind of executive authority is alien to the ethos of the 

Commonwealth. That proposal was shot down even 

before it was presented; nobody wanted it.  
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So, these are some of the guiding principles of the 

Commonwealth. People who say that the Commonwealth 

must become relevant to contemporary needs must 

remember that, of course, the Commonwealth, like all 

other organizations, must move with the times, but its 

character cannot be fundamentally distorted. If that is 

done, far from the Commonwealth being invigorated and 

re-energized, it will disintegrate and its whole future will 

be in jeopardy if we embark on that course of action. And 

that is why the overwhelming majority of Members of the 

Commonwealth strongly rejected any initiatives directed 

towards that end.  

It is a matter for deep regret that the Hon. Mangala 

Samaraweera chose to insult the Secretary-General of the 

Commonwealth. We, in politics, are used to the rough and 

tumble of it. Politics is not a tea party. Abuse, brickbats 

are very much a part of it. Any practising politician must 

be prepared to accept bouquets as well as brickbats. 

Nobody who is disinclined to accept the most flagrant 

abuse founded upon no basis whatsoever can possibly 

stay in politics. This does not, however, apply to an 

international civil servant of the highest integrity and 

stature and His Excellency Kamalesh Sharma belongs to 

that category. That is not a partisan statement; it is the 

proper attitude to the Secretary-General of the 

Commonwealth of Nations. Therefore, to use phrases like 

“blue-eyed boy”, I think, is unworthy, not only of the 

Member but of this Parliament and that is the thing that I 

regret most about this Debate.  

That is a matter about which I feel deeply and 

profoundly sorry. What else has His Excellency 

Kamalesh Sharma done wrong?  

Sir, you are aware that at their Meeting in Perth, 

Western Australia in October, 2011, the Commonwealth 

Heads of Government decided to expand the role of the 

Commonwealth Ministerial Action Group. Their scope 

was earlier confined only to situations where there had 

been an unlawful overthrow of a constitutionally 

established government. But, the Commonwealth Heads 

of Government expanded that to cover situations 

involving what they described as "serious and persistent 

violations of Commonwealth Principles". However, they 

spelt out in great detail Rules of Procedure which have to 

be observed in exercising that authority. One of those 

Rules of Procedure has to do with the good offices role of 

the Secretary-General of the Commonwealth. If any 

problem arises, the first thing to be done is that the 

Secretary-General must engage with the country in 

question and as long as that good offices role is going 

forward, there is no role that is ascribed to the 

Commonwealth Ministerial Action Group. His 

Excellency Kamalesh Sharma visited this country on two 

occasions in the recent past. He came here in September, 

2012 and in March, 2013. In an annex to his report, he set 

out five different areas in which, in his judgement, 

substantial progress had been achieved on the ground in 

this country during the period intervening between his 

visits. Therefore, to insult the Secretary-General of the 

Commonwealth in that manner is most regrettable and 

lamentable.  

Sir, I have just a couple of other points to make before 

I conclude. But, of course, I will respond to my Friend, 

the Hon. Kiriella. I also want to make a brief comment on 

what the Hon. Sampanthan said about the war. If he 

examines his own conscience, I would like to ask him 

this. Unlike the Hon. Lakshman Kiriella, I am not taking 

the liberty of putting questions to somebody as senior as 

you, Hon. Sampanthan, and asking you to get up and 

answer. I think that is totally unacceptable and I will not 

do it. But, I am just posing this for your own 

consideration. Had it not been for the war and the 

outcome of it, would you be able to behave in this way, to 

speak and act in the way that you are acting now? - 

[Interruption] No, I am not saying this in a 

confrontational way. Hon. Member, can you canvass 

freely? Can you go to people of the North, move around 

freely, have meetings, engage in political activity  

without -  

 
රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
We did that. 
 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

How many of you got killed?  

 
රු ණර්. ේඳන්දන් භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். ெம்ந்தன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
But, we did that. 
 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Hon. Sampanthan, if we are honest with ourselves, we 

all want to remain alive and that includes you, with all 

respect. We, all of us, have a fundamental instinct to live. 

If we think that we are going to be blown to pieces 

tomorrow morning, surely, that affects our pattern of 

behaviour unless we belong to a very exceptional 

category of human beings, which a very few - 

[Interruption.]. 

Sir, the Hon. Mangala Samaraweera said that this 

Government is on probation. It certainly is not on 

probation at the hands of the international community. - 

[Interruption.]. This, I want to say, Sir - [Interruption.] 

With all emphasis, Sir, I want to say this. - 

[Interruption.]. This Government will submit only to the 

judgement of our own people. It is our people who can 

determine the destiny of this country. It is our people and 

nobody else who will be arbiters of the future of this 
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Government. - [Interruption.]. I totally reject the 

contention that this Government is on probation in any 

manner, in any sense, as suggested by the Hon. Mangala 

Samaraweera.  

I will not comment on the historical aspects that were 

dealt with very extensively by the Hon. R. Sampanthan. I 

remember, when he did this on a previous occasion on the 

Floor of this House, I made this response. Yes, history is 

important. It is very difficult to understand the present 

without considering the past. But, it is also a mistake to 

dwell on the past and it is necessary to move on in life. I 

think the focus at this critical juncture in the history of our 

country should be on the present and on the future.  

I now come to the much-awaited moment when I 

respond to my Friend, the Hon. Lakshman Kiriella.  

රු නිමඹෝජව හය බහඳතිතුභනි, රු රක්සභන් 

කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ භමන් ඇහුහ, ''ඇයි මේ හර්තහ 

්රපතික්මේඳ යනහඹ කිඹන්මන්. මේමක් තිමඵන්මන් මන 

හමත් මඹෝජනහ මනොමයි. මේහ මේ යජඹ පිළිත් මඹෝජනහ.  

එමවභ නේ මොමවොභද කිඹන්මන් මේ මඹෝජනහ ්රපතික්මේඳ 

යනහඹ කිඹන්මන්'' කිඹරහ. රු නිමඹෝජව හය 

බහඳතිතුභනි, ඒට  භභ මදන්මන්  යර උත්තයඹක්. භභ මේ 

උත්තයඹ ඉසමල්රහ මනොදුන්මන් මන මවේතුක් නිහ 

මනොමයි. මභතළන විනඹක් තිමඵන්න ඕනෆ. රු රක්සභන් 

කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහට භභ රු යනහ. එතුභහ මඵොමවොභ 

ලක්තිභත් මර එතුභහමේ තර් ඉදිරිඳත් යනහ. එතුභහ භඟ 

කියලභ මඳෞ්ධලි තයවක් භට නළවළ. ඒත් එතුභහමේ යලරිතක් 

තිමඵනහ, මේ රු බහමේ ථහ යන ෆභ අසථහදීභ ්රපලසන 

දවඹක් විතය අවන. ඒ ්රපලසනරට ඒ අසථහමේ ක්ණි උත්තය 

මදන්න ගිමඹොත් ඒ විහදමේ ක්රවභත්බහඹක් නළවළ. ඒ නිහයි භභ 

කිේමේ, ''මේ ්රපලසනලින් ඳළනරහ ඹන්න භට කියලභ වුභනහක් 

නළවළ. වළඵළයි, නියල මේරහට මේ  රු බහට ඵරඳහන නීති වහ 

ේ්රපදහඹන්ට අනුකර එතුභහමේ ්රපලසනරට භභ ඍජු පිළිතුරු 

මදනහ''  කිඹරහ.  

එතුභහට භභ මදන පිළිතුය මේයි.   

අපි මේ යටට මවො නිර්ම්ධල ක්රිiඹහත්භ යනහ. වළඵළයි, 

ඒ යන්මන් හමේත්ත් ඵරඳෆභට ඹටත්  මනො මයි, රු 

නි මඹෝජව හය බහඳතිතුභනි. ඒ වරි ළදත්. මේ මඹෝජනහ 

ශ්රීව රංහ යජඹ මනුමන් භභ ්රපතික්මේඳ යන්මන් ඒ මලි 

මවේතු නිහයි. මේ ක්රවභමේදඹට අපි වමුලින්භ විරු්ධධයි.  ගිඹ 

අවුරු්ධම්ධ භහර්තු භහ මේ -2012 භහර්තු-   ඒ මොල්මරෝ 

මඹෝජනහක් අනුභත ශහ. මදන තහට 2013 භහර්තු භහමේ 

මඹෝජනහක් මනහහ. දළන් ඊට  භහ වඹක් ත මන්න 

ඉසමල්රහ 2013 ළේතළේඵර් භහමේ ත හචි හර්තහක් - 

oral update - න්න, 2014 භහර්තු භහමේ පර්ණ හර්තහක් - 

comprehensive report -  න්න,  ඊට ඳසමේ හච්ඡහක් 

තිඹන්න ූ දහනේ මනහ.   

අභිභහනඹක්, ණත්භ රුත්ඹක් ඇති යටක් වළටිඹට අපි මේ 

කියලමේත් අනුභත යන්මන් නළවළ. අන්න ඒ නිහ භභ කියලභ 

ඳළකිලීභකින් මතොය කිඹනහ, අපි මේ ්රපතික්මේඳ යනහ; ඒ 

ඵරඳෆභ අපි ්රපතික්මේඳ යනහ  කිඹරහ. ඒ අඳට ළශමඳන්මන් 

නළවළ. ම්රපෞඪ ඉතිවහඹක්, බවත්ඹක්, ශිසටහචහයඹක් තිමඵන 

යටට එන් ණල්ඳඹක් කියලමේත් ළශමඳන්මන් නළවළ. ඒ 

කිඹන්න රජ්ජහක් බඹක් ඇති මන්න කියලභ මවේතුක් නළවළ. 

භභ ්රපයල්ධධිමේ කිඹනහ, අපි ඒ ්රපතික්මේඳ යනහ  කිඹරහ. ඒ 

ණල්ඳඹ අඳට ළශමඳන්මන් නළවළ. භභ හිතන්මන් නළවළ, ඒ 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹටත් ළශමඳන ්රපතිඳත්තිඹක් කිඹරහ. අඳට 

එක්තයහ ්රපභහණඹට ජහති භභත්ඹක් තිමඵන්න ඕනෆමන්. අපි 

මේ යමට් ඉඳදිරහ, මේ  යමට් අධවහඳනඹ රඵරහ අන්තිභට මේ යමට් 

මිහිදන් න පු්ධරඹන්. ඒ නිහ අපි මභොටද විම්ධශිඹන්මේ 

ඵරඳෆේරට ඹටත් මරහ, භහ වඹට තහක් ඒ අඹට හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යන්මන්? ඒ හර්තහ ළන වයස ්රපලසන අවන්න , ඒ 

වයස ්රපලසනරට පිළිතුරු ඳඹන්න න විධි  මේ තත්ත්ඹට 

ඹටත් වීභට අපි කියලමේත් ූ දහනේ නළවළ.  

ඒ නිහ භභ ඳළවළදිලි ්රපහල යනහ, අපි ඒ හර්තහ 

්රපතික්මේඳ යන ඵ. වළඵළයි ඒමන් වළ මඟන්මන් නළවළ, මවො 

ම්ධල් අපි මනොයනහ කිඹරහ. මභොනහද යන්මන්, මොයි 

හරඹටද යන්මන්, මොයි ණහයඹටද යන්මන් කිඹන 

හයණහ ේඵන්ධමඹන් අභිභතඹක් ඳහවිච්චි යන්න පුළුන් 

න්මන් මේ යමට් ජනතහමන් ජනයභක් රඵහ ත් යජඹට 

ඳභණයි. භහ හිතත් රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ මේ ඒ 

්රපලසනඹට භභ මදන පිළිතුය ඒයි. 

ඒ හමේභ එතුභහ ත මදඹක් කිේහ. ඒ ළන භභ නහටු 

මනහ. එතුභහ කිේහ, "ජහතවන්තයමඹන් එන ඵරඳෆේ නතියි 

කිඹරහ හිතන්න එඳහ" කිඹරහ. අපි බඹ නළවළ ඒට. ඒමක් අහන 

ණයක්හ මේ යමට් ජනතහයි. ඒ ණයක්හට මේ යජඹට තිමඵන 

ඳවුය මන කියලක් මනොමයි, රක් ජනතහයි. අපි මේ යමට් 

ජනතහමන් අවන ්රපලසනඹ තභයි, මේ යමට් ජනතහ ඒට 

ූ දහනේද කිඹන එ. රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ 

කිඹනහ, "ත ත ඵරඳෆේ එයි, ඒ නතියි කිඹරහ හිතන්න 

එඳහ'' කිඹරහ. එතුභහ අන්තිභට භට කිේහ, "I will tell you one 

thing" කිඹරහ.  "භභ ඔඵතුභහට එ මදඹක් කිඹනහ. මේ ඵරඳෆේ 

නතියි කිඹරහ හිතන්න එඳහ" කිඹරහ. රු භන්ත්රී තුභහ භහ එක් 

අභනහඳ මන්මන් නළත්නේ භභ මේ කිඹන්නේ. ඔඵතුභන්රහට 

ඵරඹට එන්න ඵළරි අන්න ඒ මවේතු නිහයි.  මභොද, 

ඔඵතුභන්රහමේ වළභ විලසහඹක්භ තිමඵන්මන් ජහතවන්තයඹ 

ළන තභයි. ජහතවන්තයමඹන් ඵරඳෆේ යරහ, යජඹ විනහල යරහ 

ඵරඹ ඵන්ම්ධයලඹ තිඹරහ ඔඵතුභන්රහට මදයි කිඹරහයි 

හිතන්මන්. එමවභ මනොමයි රු භන්ත්රී තුභනි. අන්තිභට මේ 

්රපලසන වින්න පුළුන් න්මන් ජහති ක්රවභමේද තුළින්. ඒ නිහ 

භභ බඹ නළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මේ ේඵන්ධමඹන් ඉතහභ 

ඳළවළදිලි ්රපහලඹක් ශහ, ජහති යණ විරු දිනමේ.  භභ ඒට  

තත් මභොකුත් එතු  යන්න අලව නළවළ. 

''මේ යමට් අනහතඹ ළන භළදිවත් වීභට කියලභ ඵරමේඹට 

ඉඩ තිඹන්මන් නළවළ, අපි දිවි හිමිමඹන් ඒ ණයක්හ යනහ'' 

කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ඒ භභ මනොමයි කිේමේ. මේ යමට් 

නහඹ අතිරු  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ තභයි එමවභ 

කිේමේ. ඒ නිහ කියලභ හිත් අභනහඳඹක් නළති භභ ඒ රු 

භන්ත්රී තුභහට කිඹන්මන් එතුභහමේ ණල්ඳඹ ළයදියි කිඹන එයි.  

අන්තිභට වළභ මදඹභ මමයන්මන් ජහතවන්තයමඹන්ඹ කිඹරහ 

අපි හිතන්න මවො නළවළ. ජහතවන්තය ඵරමේ තභයි අමේ යමට් 

්රපලසන වින්මන් කිඹරහ තමුන්නහන්මේරහ හිතුත් ඒ 

මමයන්මන් නළවළ, රු භන්ත්රී තුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු  නිමඹෝජව  හය බහඳතිතුභනි, මේ ්රපලසනරට විඳුේ 

අලවයි. වළඵළයි, ඒ විඳුභ රළමඵන්න ඕනෆ මේ යට තුළින්. මේ 

යට තුළින් ඒහ ඉසභතු මන්න ඕනෆ, ඒහ ජනිත මන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ තභයි භභ ඉතහභ ඕනෆමින්, ඉතහභ නිවතභහනි මර භමේ 

මිත්රE ණර්. ේඳන්දන් භන්ත්රී තුභහමන් මේ ඉල්ලීභ යන්මන්. 

''මේහ තභයි වසථහනුකර මර ධර්භ, ඒ ඳදනභ භත තභයි අපි 
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මේ  ්රපලසනරට  විඳුේ නිර්භහණඹ ශ යුත්මත්''  කිඹරහ එතුභහ  

විග්රාවඹක් ශහ. ඒ ළන හච්ඡහ කිරීභට යජඹ එතුභහට ණයහධනහ 

ය  තිමඵනහ. ඒට එන්න. ඒහ ක්රිiඹහත්භ  කිරීභ වහ 

ණ්ඩඩුක්රවභ වසථහ ංමලෝධනඹක් අලව නේ ඒ යන්න 

පුළුන් ඳහර්ලිමේන්තුටයි. විධහඹඹට ඒ යන්න 

පුළුන්භක් නළවළ.   ඒ නිහ මේ ්රපලසන හච්ඡහ කිරීභ වහ 

ුමදුුම එභ සථහනඹ තභයි ඳහර්ලිමේන්තු විමලේ හය  බහ.  ඒ 

වළය විල්ඳඹක් නළවළ. අනිහර්ඹමඹන්භ ඒ අලවයි. ඒ තභයි 

හලීන අලවතහ . 

The Hon. Lakshman Kiriella asked me about the 

Northern Provincial Council Election. There is no 

mystery about it at all. We have said that it will be held. It 

is a situation where you will not take “yes” for an answer. 

So, this has been repeatedly stated; the Government has 

categorically announced that there will be an election held 

there.  
 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

When? 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

The date has been mentioned. It is in September. Hon. 

Member, that has been stated so many times by the 

President of the country. So, why do you not - 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

That was said even in 2011. 
 

රු (භවහචහර්ඹ) ී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(நளண்தைநழகு (மபளெழளழனர்) ஜவ.ல். தேளழஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

It has been categorically stated that there will be an 

election in the Northern Province in September this year.  

The Hon. Lakshman Kiriella asked about the 

Thirteenth Amendment. He said that there is a variety of 

views. Sir, that is a sign of health, vigour and vitality. In a 

coalition administration, there will be a diversity of 

views. It is not a straitjacket to which everybody must 

conform. The constituent parties of the Alliance have 

their own perceptions, perspectives and their priorities. I 

would regard that as something entirely beneficial and 

positive about the political culture to which this 

Government subscribes. So, there are several views.  

The view at one end of the spectrum is that the 

Thirteenth Amendment should be abolished. There are 

Members of the Government who have expressed that 

view. At the other end of the spectrum, there are 

Members of the Government who have expressed the 

view that the Thirteenth Amendment far from being 

abolished should be strengthened. That view has been 

expressed by Cabinet Ministers. Then, there is a third 

view which is the via media and that is the middle view. 

Some other people have said, "No, it should not be 

abolished but it should be changed" because it was hastily 

drafted it has many deficiencies and shortcomings, and 

those should be addressed in earnest. So, that is the third 

view.  You cannot object sensibly and reasonably to a 

dialogue on these issues. So, that is where we are. That is 

a candid answer to your question. Why should you think 

that your questions are so difficult to answer? I find them 

exceedingly easy to answer.  

The last question that you put to me was about my 

conversation with the Hon. Salman Khurshid, the 

Minister of External Affairs of the Republic of India. 

Yes, of course, there is no mystery about it. He asked to 

speak to me; I readily agreed and we had a very pleasant 

telephone conversation. It was nothing like what it was 

represented to be. It was an exceedingly friendly 

conversation. The Hon. Salman Khurshid is a very genial 

personality; there were no threats. His tone was not at all 

aggressive, and much of what has appeared in media is 

wholly fictitious. That is not the tenor and the substance 

of the conversation that took place. Hon. Kiriella, the 

whole point of a conversation between two Foreign 

Ministers is that Ministers must be able to speak to each 

other in confidence and spontaneously. This is not the 

first conversation that took place between me and the 

External Affairs Minister of India. I have had several 

telephone conversations even with his predecessor in 

office, His Excellency S.M. Krishna, at the height of the 

problem connected with the fishermen when there was a 

great deal of tension. The subject matter was so 

inflammatory, but we had useful conversations on that 

subject - Hon. Krishna and myself. So, one does not react 

to media reports about purported conversations between 

Foreign Ministers. If you do that and if you get into 

controversies in the media about what you discussed  

with a colleague from another government, then 

communication will no longer be effective. But, those 

channels of communications are vital for the solution of 

problems. So, that is my answer to the Hon. Lakshman 

Kiriella. I assure him that what has appeared in the media 

does not in any way do justice to the substance of the 

conversation that took place between His Excellency 

Salman Khurshid and myself.  

Sir, I have taken a long time but that is out of respect 

for Members of the Opposition in particular who 

expressed their views on this matter. I think the Hon. 

Lakshman Kiriella did me an injustice when he 

demanded an answer immediately because of the fear that 

I would run away. I have not run away; I have answered 

his questions candidly and in a forthright manner. So, it 

only remains for me to thank Members on both sides of 

the House who contributed their insights and their 

wisdom to enrich this Debate, and I would like to 

conclude my remarks with one  passionately, in particular 

to the Hon. R. Sampanthan, who I think has a unique 

opportunity in the history of this country.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

Let us shake ourselves free of this notion that it is the 

international community that is going to frighten us, 

intimidate us and impose a solution on us. I tell the Hon. 

R. Sampanthan on the Floor of this House that that will 

never happen. The international community is neither 

disposed nor able to impose a substantive solution on the 

Government and the people of Sri Lanka. That is a futile 

illusion. Let us resolve these problems within our shores. 

There is no other way and in that spirit, taking into 

account all the views that were expressed in the course of 

a lengthy and fruitful Debate, I urge my Friend to adopt a 

constructive attitude and to engage with us in a dialogue 

which will hopefully throw up solutions to this problem. 

I thank you, Sir. 
 
්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்ரக்சகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිමේන්තු ඊට අනුකර අ. බහ. 6.35ට, 2013 භළයි 22 න 

ඵදහදහ අ. බහ. 1.00 න මතක් ල් ගිමේඹ. 
அதன்டி  ழ. . 6.35 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2013 மந 22, 

தைதன்கழமமந  தொ..1.00 நணழயமப எத்தழமயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.35 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

22nd May, 2013. 
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ළ.යු. 
 
මභභ හර්තහමේ අහන මුද්රාණඹ වහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු රියල භන්ත්රී න් මින් පිටඳතක් මන නිළයදි ශ යුතු 
ණහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු මොට, පිටඳත රළබී මදතිඹක් මනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය මත රළමඵන මේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குழப்தை 
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தழருத்தப்டளத ழபதழ கழமடத்த இரு யளபங்களுள் லன்ெளட் தழப்ளெழளழனருக்கு அதப்தைதல் மயண்டும். 
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නිඹමිත දිමනන් ඳුම  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය නු මනොරළමේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்தள ; லன்ெளட் அதழகளப அழக்மகனழன் யருடளந்த ெந்தள ரூள 2,178. லன்ெளட் தழப்ழபதழ ரூள 18.15. தளற் 
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சற்ரக்சகளள்ளம். எவ்மயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் மததழக்கு தொன் ெந்தளப்ணம்  

அதப்ப்ட மயண்டும். ழந்தழக் கழமடக்கும் ெந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்ரக்சகளள்ப்டநளட்டள. 
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ප්ර ලසනර  හික ිළිතතුමරු 

වඳෞද්ිම දළනුන දීවභන් ඇස ප්ර ලසනඹ: 
    උස වඳශ ඳන්ති වහ ඇතුමශත්වීවනදී සිසුන් මුහුණ වදන   

 ළ ලු 

2013 භළයි 21 දින ඳළළති ළඩ ්ලජනඹ: 
    බහනහඹතුමභහවේ ප්ර හලඹ 

ඳහ්ලිමවනන්තුම වේවේ සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ 
ිළිතඵ රුණු වොඹහ ඵරහ හ්ලතහ කිරීභ ිළණි න විවලේ 
හය බහ  

අන්ත්ලත ප්ර ධහන රුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Address by Prime Minister of Thailand 

   Special Security Arrangements on Friday, 31st May 2013 

   Speaker‟s Certificate 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Problems faced by Students in Admission to Advanced Level 

Classes 

STRIKE HELD ON 21St MAY 2013: 

   Statement by the Leader of the House  

SELECT COMMITTEE TO INVESTIGATE AND REPORT 

ON STRENGTHENING THE INDEPENDENT 

CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY SERVICE 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைகள்:  

 ரய்னரந்துப் தறது தரரலன்ந உம 

 2013 ம 31,தள்பறக்கறம றமசட தரதுகரப்தை 

எலங்குகள் 

 சதரரகது சரன்தம 
 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

 உர் குப்தை அதறறன்மதரது ரர்கள் 

றர்மரக்கும் தறச்சறமணகள் 

2013 ம 21இல் இடம்ததற்ந தறப் தகறஷ்கரறப்தை :  

 சமத தொல்ரறணது கூற்த 

தரரலன்நச் மசமறன் சுரலணப் தண்மத 

லுப்தடுத்துது தற்நற ஆரய்ந்து அநறக்மக 

சர்ப்தறப்தற்கரண தரறகுல 

වඳෞද්ිම භන්ත්රී්න්වේ ඳනත් වටුනඳත්: 
    භවනුය ධ්ලභයහජ විදපහරය ඹ ආදි ෂ්ප ගභඹ 

(ගසථහත කිරීවන) – [රු එරික් ප්ර න්න වීය්ලධන 
භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත :  
 වයගුරහසි 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත :  
 වයගුරහසි 

වි්ලජන ඳනත :  
 වඹෝජනහ 

ල් තළබීවන වඹෝජනහ: 
    හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ ප්ර චලිමත කිරීභ 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

   கண்டி ர்ரஜ கல்லூரறறன் தம ரர் ககம் 

(கூட்டிமத்ல்) - [(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண 

வீர்ண] – தொன்தொமந   றப்தறடப்தட்டது 

இநக்குறகள், ற்தறகள் (கட்டுப்தரடு) சட்டம் :  

 எலங்குறறகள் 

கரற அதறறதத்றக் கட்டமபச் சட்டம் :  

 எலங்குறறகள்       

எதுக்கலட்டுச் சட்டம் :   

 லர்ரணம்  

எத்றமப்தைப் தறமம: 

கபறர் கறரறக்தகட் றமபரட்மடப் தறதல்ப்தடுத்ல்  

PRIVATE MEMBERS‟BILLS: 

 Kandy Dharmaraja College Past Pupils‟ Association 

(Incorporation) – [Hon. Eric Prasanna Weerawardhana]- 

Read the First Time 

IMPORT AND EXPORT (CONTROL) ACT: 

   Regulations 

LAND DEVELOPMENT ORDINANCE: 

   Regulations 

APPROPRIATION ACT: 

   Resolution 

ADJOURNMENT MOTION: 

   Popularizing Women Cricket 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 
தரரலன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2013 භළයි 22 න ඵදහදහ 
2013  ம 22, தைன்கறம  

Wednesday, 22nd  May, 2013 
—————————————– 

 
අ.බහ 1.00  ඳහ්ලිමවනන්තුම රැස විඹ.   

නිවඹෝජප  ථහනහඹතුමභහ [රු චලන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ ]  
මරහනහරඪ විඹ. 

தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்தைறகு  சந்ற வீக்தகரடி] 

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 

නිවේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

තහයිරන්ත අග්රාහභහතපතුමියඹ ඳහ්ලිමවනන්තුම ඇභීභ  
ரய்னரந்துப் தறது தரரலன்ந உம 

 ADDRESS BY PRIME MINISTER OF THAILAND  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තහයිරන්ත අග්රාහභහතප අතිරු යින්ේරක් ිනන්හ භළතිනිඹ, ශ්රීද 

රගහවේ යහජප අමුත්වතකු ලවඹන් ශ්රීද රගහ  ඳළියණි වි , 

2013 භළයි භ 31 ළනි සිකුයහදහ අඳය බහ 2.45  

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ භන්ත්රී්රුන් අභතන වර රු ථහනහඹතුමභහ 

විසින් එතුමියඹ  ආයහධනහ ය ඇති ඵ ඳහ්ලිමවනන්තුම වත 

දන්හ සිටිනු ළභළත්වතිය. වභභ උත් අසථහ  ඳළියණ සිටින 

වර සිඹලුභ රු භන්ත්රී්රුන්වන් හරුණි ඉල්රහ සිටිිය. 

 

II 

2013 භළයි භ 31 න සිකුයහදහ දින විවලේ 
ආයක් විධිවිධහන 

2013 ம 31,தள்பறக்கறம றமசட தரதுகரப்தை 

எலங்குகள் 
SPECIAL SECURITY ARRANGEMENTS ON FRIDAY, 31ST  MAY 

2013 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තහයිරන්ත අග්රාහභහතප අතිරු යින්ේරක් ිනන්හ භළතිනිඹ 

විසින් 2013 භළයි භ 31 ළනි සිකුයහදහ ඳහ්ලිමවනන්තුම භන්ත්රී්රුන් 

ඇභීභ  අදහශ ඳවත වන් විවලේ ආයක් විධිවිධහන 

ක්රි ඹහත්භ කිරීභ  ිළඹය න්නහ ඵ සිඹලුභ රු භන්ත්රී්රුන් 

වත වභයින් දළනුන වදනු ළභළත්වතිය:- 

2013 භළයි භ 30 ළනි බ්ර:වසඳතින්දහ ව 31 ළනි සිකුයහදහ 

රු භන්ත්රී්රුන්වේ විවේ හභය, ඇඳුන අල්භහරි ද ඇතුමළු 

භසත ඳහ්ලිමවනන්තුම වොඩනළඟිල්රභ ආයක් ඳරීක්හ  රක් 

යනු ඇත. 
 

2013 භළයි භ 31 න සිකුයහදහ  

(අ) වභදින භවජන ළරරිඹ ආයහධිත අමුත්තන් වහ ඳභණක් 
සීභහ යනු ඇත.   

(ආ) වභදින  ඳහ්ලිමවනන්තුම  යථ හර  හ  තඵන   ඵළවින්  රු 
භන්ත්රී්රුන් ඳළියවණන හවන අදහශ යථ හල් වත 
වඹොමු යනු රළවේ. 

(ඇ) තභ ර්ඹහ ළටු ඳළියවණන රු භන්ත්රී්රුන්  වභදින 
හ්ලඹ භණ්ඩර ිළවිසුවන දී තභ හවනවඹන් ඵළ 
ඳහ්ලිමවනන්තුම වොඩනළඟිල්ර  ිළවිසිඹ වළකිඹ. 

(ඈ) වභදින, තභන් විසින්භ,  තභ  යථඹ   ඳදහවන එන රු 
භන්ත්රී්රුන්වේ හවන නිඹියත යථ හර වත ධහනඹ 
ය හල් කිරීභ ිළණි හ්ලඹ භණ්ඩර ව භන්ත්රී් 
ිළවිසුනර ඳහ්ලිමවනන්තුම හ්ලඹ භණ්ඩරඹ  අඹත් 
රිඹළදුයන් යහජහරිවේ වඹොදනු රළවේ. 

 එඵළවින්, වභදින රිඹළදුවයකු ළටු තභ හවනවඹන් 
ඳහ්ලිමවනන්තුම  ඳළියවණන වර රු භන්ත්රී්රුන්වන් 
හරුණි ඉල්රහ සිටිනු රළවේ.   

(ඉ) වභදින යථ හවන වඳොලීසිඹ ව මීඳ වඳොිමස සථහන 
භඟින් විවලේ යථ හවන ළරළසභක් ක්රි ඹහත්භ කිරීභ  
 යුතුම යනු ඇත. 

 

III 

ථහනහඹතුමභහවේ වතිඹ 
சதரரகது சரன்தம 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රීද රගහ ප්ර ජහතහන්්රිා භහජහදී ජනයජවේ ආණ්ඩුර.භ 

පසථහවේ 79 ළනි පසථහ අනු, 2013 භළයි භ 21 ළනි 

දින රු ථහනහඹතුමභහ විසින් වඟුයන්වත භහදන්ර යජභවහ 

විවහය ග්ලධන ඳදනභ (ගසථහත කිරීවන) ඳනත් වටුනඳවතහි 

වතිඹ  වන් යන රද ඵ දන්නු ළභළත්වතිය. 
 

ිමිළ වල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ (ජරනඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතපතුමභහ ව ආණ්ඩු ඳහ්ලලසවේ ප්ර ධහන 
ගවිධහඹතුමභහ) 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்தை அமச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்மகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි,  අග්රාහභහතපතුමභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආිය  යුතුම අභහතපතුමභහ වනුවන්, 2010 ්ලඹ 

වහ යණවිරු වේහ අධිහරිවේ හ්ලින හ්ලතහ භභ ඉදිරිඳත් 

යිය. 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

වභභ හ්ලතහ යහජප ආයක් වහ නහරි ග්ලධන  යුතුම 

ිළිතඵ උඳවද්ල හය බහ  වඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ 

වඹෝජනහ යිය. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, උස අධපහඳන අභහතපතුමභහ 

වනුවන් භභ ඳවත වන් හ්ලතහ ඉදිරිඳත් යිය. 
 

(1) 2010 ්ලඹ වහ අනුයහධපුය බුද්ධශ්රාහ ක්ක්  
විලසවිදපහරවේ හ්ලින හ්ලතහ;  

(2) 2010 ්ලඹ වහ වභොයටු විලසවිදපහරවේ හ්ලින 
හ්ලතහ ව ගිණුන හ්ලතහ; 

(3) 2010 ්ලඹ වහ නළ වෙනහිය විලසවිදපහරවේ හ්ලින 
හ්ලතහ; 

(4) 2010 ්ලඹ වහ ජජ යහඹන, අණු ජජ වේද වහ 
ජජ තහක්ණ ආඹතනවේ හ්ලින හ්ලතහ; ව 

(5) 2011 ්ලඹ වහ ළරණිඹ විලසවිදපහරවේ ඳහිම වහ 
වඵෞද්ධ අධපඹන ඳලසචලහත් උඳහධි ආඹතනවේ හ්ලින 
හ්ලතහ ව ගිණුන. 

වභභ හ්ලතහ උස අධපහඳන  යුතුම ිළිතඵ උඳවද්ල 

හය බහ  වඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ වඹෝජනහ යිය. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි වඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ළවිිම ්ලභහන්ත 

අභහතපතුමභහ වනුවන් භභ 2011 ්ලඹ වහ තුමරුවිඹ 

අයමුදවල් හ්ලින හ්ලතහ ඉදිරිඳත් යිය.  

වභභ හ්ලතහ ළවිිම ්ලභහන්ත  යුතුම ිළිතඵ උඳවද්ල 

හය බහ  වඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ වඹෝජනහ යිය. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ජහති යහජප බහවේ 1973 අග 5 දයන ශ්රීද රගහ පුත්ඳත් භණ්ඩර 

ඳනවත් 10 ව 25 ළනි න්ති භ කිඹවිඹ යුතුම එභ ඳනවත් 30 ළනි 

න්තිඹ ඹ වත් ජනභහධප වහ ප්ර තත්ති අභහතපයඹහ විසින් හදන රදු 2013 

වඳඵයහරි 15 දිනළති අග 1797/21 දයන අතිවිවලේ ළ ක ඳ්වේ ඳශ යන 

රද නිවඹෝඹ.-[ජනභහධප වහ ප්ර තත්ති අභහතප රු වවවිතඹ යුකක්ළල්ර 

භවතහ වනු  රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ]   

 
බහවනඹ භත තිබිඹ යුතුමඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි,  වඹෞන  යුතුම වහ 

නිපුණතහ ග්ලධන  අභහතපතුමභහ වනුවන් භභ 2011 ්ලඹ 

වහ ජහති පහඳහය ශභනහහරීත් ආඹතනවේ හ්ලින 

හ්ලතහ ව 2010 ්ලඹ වහ භහන නඳත් ග්ලධනඹ 

කිරීවන ශ්රීද රගහ ජහති බහවේ හ්ලින හ්ලතහ ඉදිරිඳත් යිය.  

වභභ හ්ලතහ වඹෞන  යුතුම වහ නිපුණතහ ග්ලධන  යුතුම 

ිළිතඵ උඳවද්ල හය බහ  වඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ 

වඹෝජනහ යිය. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වඳොල් ග්ලධන වහ ජනතහ 

තුම ග්ලධන අභහතපතුමභහ වනුවන් භභ ඳවත වන් හ්ලතහ 

ඉදිරිඳත් යිය. 

(1) 2010 ්ලඹ වහ ලුණුවිර වඳොල් ඳ්ලවේණ ආඹතනවේ 
හ්ලින හ්ලතහ; 

(2) 2011 ්ලඹ වහ වඳොල් ග්ලධන අධිහරිවේ හ්ලින 
හ්ලතහ; ව 

(3) 2011 ්ලඹ වහ වඳොල් හකිරීවන භණ්ඩරවේ හ්ලින 
හ්ලතහ. 

වභභ හ්ලතහ වඳොල් ග්ලධන වහ ජනතහ තුම ග්ලධන 
 යුතුම ිළිතඵ උඳවද්ල හය බහ  වඹොමු ශ යුතුම ඹළයි 
භභ වඹෝජනහ යිය. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

වඳත්න 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

රු අනුය ප්රි ඹද්ලලන ඹහඳහ භවතහ (නිජ වතල් ්ලභහන්ත  
අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - ததற்மநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. E.P. Upali Jayasiri of No. 102, Tahambugala 

Waththa, Pellandeniya, Maspotha.  
 

රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ (අධපහඳන අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ ඳවත වන් වඳත්න 

වද ිළිතන්ිය. 

(1) වවෝභහභ, වොඩභ, න්දවවේන ත්ත, අග 150 ¼  
දයන සථහනවඹහි ඳදිගික භහරනී විර.භනහඹ 
භවත්ියඹවන් රළබුණු වඳත්භ; ව 

(2) ඳන්නිිළටිඹ, හිරිිළටිඹ, අග 63/6 දයන සථහනවඹහි ඳදිගික 
සී.ආ්ල. ඹටිනභන භවතහවන් රළබුණු වඳත්භ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඩරස අරවප්වඳරුභ භවතහ - ඳළියණ නළත. 
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රු ජඹයත්න වවේයත් භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු වයෝහිත අවේගුණ්ලධන භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු හියණී ජඹවිර.භ වඳව්ලයහ භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු වී.වක්. ඉන්දි භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු වවේභහල් ගුණවේය භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු නිලහන්ත මුතුමවව කටිභවේ භවතහ - ඳළියණ නළත. 

 
රු රුන් යණතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு தன் துங்க) 

(The Hon. Ruwan Ranatunga) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ ඳවත වන් වඳත්න 

වද ිළිතන්ිය. 

(1) වවොයනඳළල්ර, වදොවල්ත්ත, අග 30/21 දයන සථහනවඹහි 
ඳදිගික එන්.ඒ. ජඹවේන භවතහවන් රළබුණු වඳත්භ; ව 

(2) වෝනවවේන, ඩත, අග 415/7 දයන සථහනවඹහි ඳදිගික 
වක්.එන.ඒ. ිළ. වඳව්ලයහ භවත්ියඹවන් රළබුණු වඳත්භ. 

 
රු නහභල් යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ ටුසවතො , 

උඩමුල්ර, අග 127 දයන සථහනවඹහි ඳදිගික එච්.පී.එස.වක්. 

විර.භයත්න භවතහවන් රළබුණු වඳත්භක් ිළිතන්ිය. 
 
ඉදිරිඳත් යන රද වඳත්න  භවජන වඳත්න ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුතුම ඹයි නිවඹෝ යන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Parliamentary Delegation from 

Uganda led by  the Hon. (Dr.) Sam Lyomoki,  now 

present in the Speaker‟s Gallery.  

 
ප්ර ලසනර  හික ිළිතතුමරු 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග 2 -2260/'12- (3), රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ තුමන්න 

තහ ත් අවනහ. 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අග්රාහභහතපතුමභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආිය  යුතුම අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය දීභ වහ තිඹක් ල් ඉල්රනහ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුමභනි, ඊශෙ අසථහවේදී එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය 

දීභ   යුතුම යන්න. 

 
ප්ර ලසනඹ භතුම දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
වඹෝජිත ළු ෙ පහඳහයඹ : විසතය 
உத்மச கலகங்மக றட்டம்: றதம் 

PROPOSED KALU  GANGA SCHEME : DETAILS 

 
2278/'12 

3. රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

හරිභහ්ල වහ ජර නඳත් ශභනහයණ අභහතපතුමභහවන් 

ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) වඹෝජිත ළු ෙ පහඳහයඹ ආයනබ කිරීභ  
 යුතුම යන්වන්ද; 

 (ii) එභ වඹෝජනහ   භඹ ආයනබ කිරීභ  වවේතුම 
ව්ලද; 

 (iii) එභ හරි පහඳහයඹ  ඹ  න මුළු භිය ඳ  භහණඹ 
වොඳභණද; 

 (iv) එභ භියඹ තුමශ ඇති  තින හ්ලිය ළදත්භක් 
ඇති ඉඩන ඳ  භහණඹ ව හ ය ඇති තින 
හ්ලිය හන් ව්ලද; 

 (v) එඹ  ඹ  න නභහන ව්ලද; 

 (vi) එභ පහඳහයඹ නිහ අතළන් න ඳවුල් ගපහ 
ව ජනවනඹ වොඳභණද; 

 (vii) ඒ ඹ වත් ඉත් කිරීභ  සිදු න යජවේ ආඹතන, 
වඳෞද්ිම ආඹතන, විවහයසථහන ව අවනකුත් 
ළදත් සථහන ව්ලද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) එභ පහඳතතිඹ නඵන්ධවඹන් රඵහ ත් ඳරිය 
ලපතහ හ්ලතහ ඉදිරිඳත් යන්වන්ද; 

 (ii) එභ වඹෝජනහ   භඹ   ඹහත්භ කිරීභ වවේතුමවන් 
අතළන් න ජනතහ  ව ඔවුන්  අහිිය න 
ත්න වනුවන් න්නහ   ඹහභහ්ල ව්ලද; 

 (iii) ආ්ලථිභඹ ලවඹන් ඉතහ ඉවශ අඹක් ඇති 
ඉඩන අහිිය න වවයින් ව විලහර ජනතහක් 
අතළන් න වවයින් වභභ වඹෝජනහ   භඹ 
නතහ දළමීභ  වවෝ වහනි අභ සථහනඹක් වත 
වන ඹහභ  වවෝ  යුතුම වඹොදන්වන්ද; 

 ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනො එවේ නන,  ඒ භන්ද? 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரமத்து அமச்சமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) உத்மச கலகங்மக றட்டத்ம ஆம்தறப்தற்கு 

டடிக்மக டுக்கப்தடுகறன்நர ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி றட்டத்ம ஆம்தறப்தற்கரண 

கரங்கள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி லர்ப்தரசண றட்டத்றல் அடங்குகறன்ந 

தரத் றனப்தப்தை வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி றனப்தப்தறலுள்ப றசர ரலறறல் 

தொக்கறத்தும் ரய்ந் கரறகபறன் அபவு 

ற்தம் தறரறடப்தட்டுள்ப றசர தறர்கள் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 (v) இறல் உள்படங்குகறன்ந கறரங்கள் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 (vi) மற்தடி றட்டத்றணரல் இடம்ததர்கறன்ந 

குடும்தங்கள் ற்தம் சணத்தரமக வ்ப 

தன்தமத்ம்; 

 (vii) இத்றட்டத்றன் கலழ் அகற்தற்கு மரறடுகறன்ந 

அச றதணங்கள், ணறரர் றதணங்கள், 

றயரமகள் ற்தம் மண தொக்கறரண 

இடங்கள் ரமதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி கதத்றட்டம் சம்தந்ரக ததநப் 

தட்டுள்ப சுற்நரடல் சரத்றக் கூற்நநறக்மகம 

சர்ப்தறப்தரர ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி றட்டம் தசற்தடுத்ப்தடுரல் 

இடம்தததம் க்கலக்கரகவும் அர்கள் 

இக்கறன்ந தசரத்துகலக்கரகவும் டுக்கப்தடும் 

டடிக்மககள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (iii) ததரதபரர ரலறறல் றகவும் தததறறக்க 

கரறகமப இப்தரலும் தததபவு க்கள் 

இடம்ததர்ரலும் இத்றட்டத்ம றதத்து 

ற்மகர அல்னது குமநந் இப்தைகலள்ப 

மத இடத்துக்கு டுத்துச் தசல்ற்மகர 

டடிக்மக டுப்தரர ன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a) Will he state - 

 (i) whether action will be taken to commence 

the proposed Kalu Ganga scheme; 

 (ii) the reasons for the commencement of the 

aforesaid scheme; 

 (iii) the total area of land submerged by the 

aforesaid scheme; 

 (iv) the extent of the agriculturally important 

lands in the aforesaid area and the types of 

crops cultivated there; 

 (v) the villages that will be submerged; 

 (vi) the number of families and the population 

that will be displaced due to the aforesaid 

scheme; and 

 (vii) the public sector institutions, private 

institutions, temples and other important 

places that have to be removed under this 

scheme ? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether he will submit environmental 

feasibility report obtained with regard to the 

aforesaid scheme; 

 (ii) the action to be taken regarding the people 

who will be displaced due to the 

implementation of the aforesaid scheme and 

the assets they will lose; and 

 (iii) whether action will be taken to stop this 

scheme or shift it to a location where 

minimum damage will be caused as land of 

high economic value will be lost and a large 

number of people will be displaced ? 

(c) If not, why ?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහ්ල වහ ජර 
නඳත් ශභනහයණ අභහතපතුමභහ ව ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ 
බහනහඹතුමභහ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரமத்து அமச்சதம் தரரலன்நச் சமத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය 

වභවේඹ. 

(අ) (i) ළු ෙ පහඳහය කිහිඳඹක් තිවඵන නිහ වභභ 
ප්ර ලසනඹ යත්නපුය ළු ෙ වහ නඵන්ධ ඹළයි 
අදවස යිය. වන වහ ලපතහ අධපඹනඹක් 
යනු රඵන ඵළවින්, ඉන් අනතුමරු ඉදිරි  යුතුම 
නඵන්ධවඹන් ීයණඹ නු ඇත.  

 (ii) යත්නපුය ප්ර වද්ලඹ වහ ඳවශ ළු ෙ නිනනඹ 
ළුතය දක්හ නියතුමරු ඇති න ගතුමය ඵරඳෆන 
අභ ය ළනීභ  ඇති වළකිඹහ විභ්ලලනඹ වහ 
ඊ  අදහශ වඹෝජනහ දිඹත් කිරීභ. 

 (iii) ලපතහ අධපඹනඹ අන් න වතක් වභභ 
වතොයතුමරු රඵහ ළනීභ අඳවසුඹ. 

 (iv) ඉවත (iii) හි ිළිතතුමය වභඹ  අදහශ වේ. 

 (v) -එභ- 

 (vi) -එභ- 

 (vii) -එභ- 

(ආ) (i) වභභ පහඳතතිඹ වහ ලපතහ අධපඹනඹ 
අන් කිරීවභන් ඳසු අදහශ පහඳතතිඹ 
ක්රි ඹහත්භ කිරීභ වහ නි්ලවද්ල න්වන් නන 
ඳභණක් එභ අසථහවේදී ඳහරිරි ඇළය න 
අධපඹනඹක් කිරීභ හභහනප ර.භඹයි. 
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 (ii) වන අසථහවේදී අදහශ වනොවේ. 

  වවේ වතත් අදහශ පහඳතතිඹ ක්රි ඹහත්භ 
න්වන් නන, එභ අසථහවේදී භහජ ආ්ලථි 
අධපඹනඹන් දිඹත් ය යජවේ ිළිතත් 
ක්රි ඹහභහ්ලඹක් අනුභනඹ යියන් වන රඵහ 
දීභ   යුතුම යනු ඇත. 

 (iii) ලපතහ අධපඹනඹ කිරීවනදී වන රුණු සිඹල්ර 
රහ ඵරහ පහඳතති දිඹත් කිරීභ නඵන්ධවඹන් 
නි්ලවද්ල ඉදිරිඳත් යනු ඇත. 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුමරු ප්ර ලසන අග 1. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වභභ හයණවේදී යත්නපුය 

ප්ර වද්ලවේ ක්රි ඹහත්භ න ළු ෙ පහඳතතිඹත් එක් තිවඵන 

ප්ර ලසනඹ ළන තභයි භභ රු ඇභතිතුමභහවන් ඇහුවේ. ඇත්ත 

ලවඹන් එභ පහඳතතිඹ ිළිතඵ ඔඵතුමභන්රහ 2011.08.02 ළනිදහ 

හච්ඡහක් ඳත්රහ තිවඵනහ. 2011.08.02 ළනිදහ තභයි වන 

ිමිළඹ දිස්රිාක් වල්නතුමභහ  ඹරහ තිවඵන්වන්. ඒ හවේභ 

ප්ර වද්ලවේ භන්ත්රී්රු වහ සිඹලුභ වදනහ එක්ත් හච්ඡහ යරහ 

තිවඵනහ. රු ඇභතිතුමභනි, 2011 අවෝසතුම භහවේදී ියනුන 

 යුතුම යන ඵ වන ිමිළවේ වඵොවවොභ ඳළවළදිිම වන් 

වනහ. ඊශෙ  විසතයහත්භ ියනුන  යුතුම, ඒ හවේභ 

හරිභහ්ල වහ ජර නඳත් ශභනහයණ අභහතපහගලඹ  ඳභණක් 

ඉටු යන්න තිවඵන හයණහ 2011 දී විතය යන්න දින නිඹභ 

ය වනයි ඉන්වන්. 

භභ ඔඵතුමභහ  කිඹහ සිටින්වන් වභතළනදී විදුිම ඵරහහය 

ඳව  විතය ප්ර ලසන ණනහක් ඇති න ඵයි. විවලේවඹන්  

වපුසතළන්න, ඵහනවොඩ, යත්වතොලුර, ගුරුළුහන, ගුරුළුහන 

II ඹන වන විදුිම ඵරහහය සිඹල්රභ වනවන්  වරොකු අ්ලබුදඹ  

ඳත් වේවිඹ කිඹන විලසහඹක් ජනතහ තුමශ තිවඵනහ. වන 

නඵන්ධවඹන් අධහනඹ වඹොමු ය  තිවඵනහද  කිඹහ භභ  රු 

ඇභතිතුමභහවන් අවනහ.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, විදුිම ඵරහහයර  ඩහ 

ජනතහ  ප්ර ලසනඹ වරහ තිවඵන්වන් ඔවුන් දළන  ීවත් න ව 

වත් හ යන ප්ර වද්ල වන පහඳතති නිහ ඹ  වේවිද කිඹන 

හයණඹ ිළිතඵයි. අිළ භල්ර ප්ර වද්ලඹ  ගිහින් ඒ 

නඵන්ධවඹන් ජනතහ දළනුත් ශහ. තභත් අිළ  යන්වන් 

මිම අධපඹනඹක් ඳභණයි. වන ිළිතඵ භහ යත්නපුය  

දිස්රිාක්වේ සිඹලුභ භන්ත්රී්රුන් ළහ විවලේ රැසවීභක් 

ඳළළත්වුහ. දළන  එභ මිම අධපඹනඹ යන ඊශ්රාහඹරවේ තවල් 

භහවන ඉගජිවන්රු විවලේඥඹන් වන්හ වන ිළිතඵ අඳ  

තිවඵන විල්ඳ ක්රි ඹහ භහ්ල - options -  ණනහක් ිළිතඵ 

ඔවුන් දළනුත් ශහ.  විවලේවඹන්භ ළුතය ප්ර වද්ලවේ ජර ළල්භ 

ඳහරනඹ කිරීභ වහ ඔවුන් විසින් වඹෝජිත ර.භඹ ිළිතඵ වයශ  

ගයක්ණ වදඳහ්ලතවනන්තුම භෙ හච්ඡහ යරහ, එඹ ඹන  

ආහයඹකින් අන් යන්න  පුළුන්භක් රළබී තිවඵනහ. 

නමුත් භල්ර ප්ර වද්ලඹ වහ යත්නපුයඹ ිළිතඵ අඳ  ළ ලු 

කිහිඳඹක්  තිවඵනහ,  අභ වහනිඹක් න ඳරිදි  වන  පහඳතතිඹ 

ක්රි ඹහත්භ  යන්වන් වොවවොභද කිඹන හයණඹ ිළිතඵ.  ඒ 

ිළිතඵ ඊශ්රාහඹල් විවලේඥඹන් විසින් අඳ   ඹන ඹන විල්ඳ ක්රි ඹහ 

භහ්ල  ණනහක්භ මිම දළන  වඹෝජනහ ය තිවඵනහ.   

ඒ option එ ිළිතළනීභ  සදහනන ද කිඹන ප්ර ලසනඹ ිළිතඵ 

ප්ර වද්ලවේ වද්ලඳහරන නහඹත්ඹත් එක් හච්ඡහ ශහ  

ඳසු තභයි අඳ  ලපතහ අධපඹනඹ  ඹන්න පුළුන් න්වන්. 

වභොද, විලහර ලවඹන් භවජන  විවයෝධතහක් එනහ නන 

භවජනතහවේ වඬ ත් න් දීරහ  වන පහඳතතිවේ තිවඵන 

ප්ර තිරහබ ිළිතඵ ජනතහ  නිඹභ දළනුත් කිරීභක් යන්න ඕනෆ. 

භල්ර ජනතහ  කිඹන්වන්, "යත්නපුය ඹ  වුණහ  භක් නළවළ, 

භල්ර ඹ  යන්න   එඳහ"ඹ කිඹහයි.   ප්ර වද්ල අතය වන හවේ 

ඹන ග්ලධන පඳතතිඹක් ක්රි ඹහත්භ යනවො  වභළනි  

ළ ලු එනහ. ජනතහ  වන ිළිතඵ  ළයදි භත වදන අඹත් 

ඉන්නහ. ඒහයිනුත් අඳ වේරිරහ  අය රැවුරයි ළයි වදභ වේයහ 

වන ඹන භනක් තභයි  අඳ  ඹන්න  වරහ තිවඵන්වන්.  

විවලේවඹන් භහ තත් විසතයඹක් කිඹන්න  ළභතියි.  රු 

භන්ත්රී්තුමභනි, ඒ විවලේඥඹන් කිඹහ තිවඵන්වන්  සහබහවි ජරඹ -  

natural flow එ - වළභ වරහවේභ වන විධිඹ  භ රහ වන 

ඹන්න dam  එක් වදනහ කිඹරහයි.  Permanent dam එක් 

වනොවයි, ඉතහ ළඩි ්ලහඳතනඹක් එන අසථහදී ඳභණක් 

ජරඹ යහ තඵහ වන ඒ ්ලහ ජරඹ  රහ ඹහවන වේඹ අඩු ය 

ඳවශ  එන විධිවේ ළඩ ිළිතවශක්, ඒ. එළනි තහක්ණි  

ප්ර ලසන යහෂ්ඹක් තිවඵනහ.  

අවප් උඳවද්ල හය බහ රඵන භහවේ 5 න දහ 

ඳළළත්වනහ. එතළනදීත් වන විඹ ිළිතඵ -්ලතභහන 

තත්ත්ඹ- හච්ඡහ යනහ. එතළනදී ඔඵතුමභහ  ඒ ළන දළන 

න්න  පුළුන්.  වන ඹ  වන ප්ර වද්ල ළන අඳ  ීයණඹ 

යන්න  පුළුන් න්වන් තප ලවඹන්භ අඳ   ක්රි ඹහත්භ 

යන වඹෝජනහ ර.භවේ සබහඹ ිළිතඵ මිම ීයණඹක් 

ත්තහයින් ඳසුයි.  

ඊ  ඳසවේ අිළ භහජ, ආ්ලථි මීක්ණඹක් යරහ තභයි  

public hearing එක් වදන්වන්. ඒ සිඹලු හයණහ දීරහ තභයි -

ජනතහ  වන ිළිතඵ නප්ලණ අසථහ රහ දීරහ තභයි- 

වභඹ ක්රි ඹහත්භ යන්වන්.  

 
 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අවුරුදු 30 ඳරිණත වද්ලඳහරන ඥහනඹ ඳහවිච්ික යරහ 

එතුමභහ ඒ උත්තයඹ දුන්නහ. ඔඵතුමභහ අභළතිභ  සුදුසුඹ කිඹරහ 

වන වේරහවේ අිළ වඹෝජනහ යනහ. භභ ඔඵතුමභහ  සතුමතින්ත 

වනහ, වඵොවවොභ වවො ිළිතතුමයක් දුන්නහ .  

භවේ වදළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ වභඹයි. ඳවුල් 6,000ත්-10,000ත් 

අතය ප්ර භහණඹක් වනවන් විලහර ලවඹන් වහනිඹ  ඳත් 

 වනහ. ඒ විතයක් වනොවයි. ඒ ඳු ෂ්ය වද අතයත් වරොකු 

ප්ර ලසනඹක් තිවඵනහ. අවප් රු භන්ත්රී්තුමභන්රහ හුෙ වදවනක් ඒ 

ළන දන්නහ. භභ ඔඵතුමභහවන් ඉල්රනහ, ඳරිණත 

වද්ලඳහරනඹ ඳහවිච්ික යරහ, ඒ විධිඹ  ල්ඳනහ යරහ ජනතහ 

ළන ීන්දුක් න්න කිඹරහ.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නප්ලණවඹන් ජනතහ ළන ල්ඳනහ යරහ තභයි වන 

ආණ්ඩු ීන්දු න්වන්.  
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5. රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

මුදල් වහ ර.භ නඳහදන අභහතපතුමභහවන් ඇස ප්ර ලසනඹ -  (2): 

(අ) ශ්රීද රගහ යක්ණ ගසථහ ඳරිඳහරනඹ විසින් සිදු ය ඇති 
මුදල් ගචලහ ිළිතඵ අදහශ නිරධහරින් විසින්  කි යුතුම 
ඵරධහරින්  ිමඛිත හක්ින හිත රුණු ඉදිරිඳත් ශද 
වන න වතක් ඊ  කිසිදු ප්ර තිචලහයඹක් රළබී වනොභළති ඵ 
එතුමභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) ශ්රීද  රගහ යක්ණ ගසථහ ඳරිඳහරනඹ විසින් වන 
න වි  ගචලහ ය ඇති මුදල් ප්ර භහණඹ ව එවේ 
සිදු ශ අසථහ ණන ිළිතඵ නිළයදි 
ගපහත්භ වතොයතුමරු ඇතුමශත් හ්ලතහක් 
ඉදිරිඳත් යන්වන්ද; 

 (ii) අදහශ ඵරධහරින් විසින් මරප ගචලහන්  නඵන්ධ 
නිරධහරින් නඵන්ධවඹන් වන න වතක් ිළඹය 
වනොළනීභ  වවේතුම ව්ලද; 

  (iii) ශ්රීද  රගහ යක්ණ ගසථහවේ ගචලනි නිරධහරින්  
භවජනතහවේ මුදල් හ ෆභ  ඉඩ වනොදී, 
ඔවුන්  එවයහි ක්රි ඹහභහ්ල ළනීභ   යුතුම 
යන්වන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නන, ඒ භන්ද? 

 
றற, றட்டறடல் அமச்சமக்  மகட்ட றணர:  

(அ) இனங்மக கரப்தைதறக் கூட்டுத்ரதண றர்ரகத்றணரல் 

மற்தகரள்பப்தட்ட றற மரசடி தரடர்தரக 

ற்தைமட அலுனர்கபறணரல் ததரதப்தை ரய்ந் 

அறகரரறகலக்கு லத்துதோன சரன்தகலடன் 

றடங்கள் தொன்மக்கப்தட்டிதந் மதரறலும், 

இற்மநம அற்கு வ்றரண தறறதலிப்தைம் 

கறமடக்கறல்மனதன்தம அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இனங்மக கரப்தைதறக் கூட்டுத்ரதண 

றர்ரகத்றணரல் இன்நபறல் மரசடி 

தசய்ப்தட்டுள்ப தத்தரமக ற்தம் 

அவ்ரத மற்தகரள்பப்தட்ட  சந்ர்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்மக தற்நற சரறரண தைள்பறறதத் 

கல்கள் அடங்கற அநறக்மகதரன்மந 

சர்ப்தறப்தரர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ற்தைமட அறகரரறகபறணரல் றற 

மரசடிகலடன் சம்தந்ப்தட்ட அலுனர்கள் 

தரடர்தரக இதும டடிக்மக டுக்கப் 

தடரமக்கரண கரங்கள் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 (iii) இனங்மக கரப்தைதறக் கூட்டுத்ரதணத்றன் 

மரசடிரண உத்றமரகத்ர்கலக்கு க்கள் 

தத்ம சூமநரடுற்கு இடபறக்கரல் 

இர்கலக்கு றரகச் தசனரற்தற்கு 

டடிக்மக டுப்தரர ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Is he aware that there has not been any response 

up to now, with regard to the financial frauds that 

have been committed by the management of the 

Sri Lanka Insurance Corporation, even though the 

relevant officials have made submissions with 

documentary proof to the authorities concerned? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a report will be submitted, 

inclusive of the correct statistics of the 

amount of money that has been defrauded 

by the management of the Sri Lanka 

Insurance Corporation by now, and the 

number of times that frauds have been so 

committed; 

 (ii) the reasons for not taking action so far 

against officials involved in financial 

frauds, by the relevant authorities; and  

 (iii) whether action will be taken against the 

corrupt officials of the Sri Lanka Insurance 

Corporation without allowing them to 

embezzle public money? 

(c) If not, why? 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතපන්තය මරප 
වවඹෝගිතහ අභහතප ව මුදල් වහ ර.භනඳහදන නිවඹෝජප 
අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக -  சர்மச றற 

கூட்டிமப்தை அமச்சதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, මුදල් වහ ර.භ නඳහදන 

අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමරු වදනහ. 

(අ) ශ්රීද රගහ යක්ණ ගසථහවේ  මුදල් වොල්රෆභ ඹන 
භහතතහවන් යුතුම මුදල් අභහතපහගලවේ වල්නතුමභහ 
වත නි්ලනහිය ිමිළඹක් ඉදිරිඳත් වී ඇති අතය එහි වන් 
න්වන් 50ළනි ගත්යඹ වනුවන් යක්ණ ගසථහ 
විසින් මුදල් නහසතිඹක් සිදු ය ඇති ඵයි. වන අනු සිදු 
යන රද ඳරීක්ණවේදී ගත්ය ළභරුන බිත්ති 
ඔයවරෝසු වේඹන්  ව ඒජන්තරුන්  වඵදහ දීභ, 
්ල ආිය ළඩ වන් ඳළළත්වීභ, ගත්ය ළභරුන 
උත්ඹ සුතදහ තවසථ රීකඩහගණවේ ඳළළත්වීභ, 
ප්ර ධහන හ්ලඹහරඹ නවීයණඹ ළනි  යුතුම වහ 
අධපක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ  ඹ ත් මුදල් ළඹ ය ඇති 
ඵ වවිතදයවු විඹ.   

(ආ)  (i)  මුදල් ගචලහක් ිළිතඵ වන දක්හ හ්ලතහ වී නළත.  

 (ii)  අදහශ වනොවේ. 

 (iii)  අදහශ වනොවේ.  

(ඇ)  ඳළන වනොනඟී.  
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රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඳශමුන අතුමරු ප්ර ලසනඹ භහ 

අවනහ. රු මුදල් නිවඹෝජප ඇභතිතුමභහ කිේහ කිසිභ විධිඹ  

ඳළියණිල්රක් යරහ නළවළ කිඹරහ. යක්ණ වේ ගභවේ 

බහඳති ආ්ල.එස. නන්දරහල් භවතහ විසින් ඒ වෝටි ණන 

ගචලහ දණ ළන ිමඛිත දළනුන දීරහ තිවඵනහ. ඳරිඳහරනඹ  

විතයක් වනොවයි, ඒ නඵන්ධවඹන් ළබින ක අභහතපරුන් ත් 

හක්ින හිත වන න වි  දළනුන දීරහ තිවඵනහ. රු නිවඹෝජප 

ඇභතිතුමභනි, භභ දන්වන් නළවළ ඒ ළන ඔඵතුමභහ දළනුත් වශේ 

නළද්ද කිඹරහ.  
 

රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී්තුමභහ, ඒ ිමිළඹ රළබුණහ  ඳසවේ ඒ හයණඹ ළන 

ඳරීක්ණඹක් යරහ තිවඵනහ.  
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඔඵතුමභහ කිේවේ නි්ලනහිය ිමිළඹක් කිඹරහ.  
 

රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නි්ලනහිය ිමිළඹක්.  
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභතිතුමභනි, වේ ගභවේ නභ දහරහ, අදහශ හක්ින 

හිත වවොයන ගචලහ ළන ිමඛිත දළනුන දීරහ තිවඵනහ. නමුත් 

වන න වතක් කිසිදු ක්රි ඹහ භහ්ලඹක් වන නළවළ.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඳ කිඹන්වන් නි්ලනහිය ිමිළඹ අනු ඳරීක්ණඹක් ශහ 

කිඹරහයි. ඔඵතුමභහ කිඹනහ තත්ීඹ ියතිවඹන් දන්හ 

තිවඵනහඹ කිඹරහ. ඒ  භක් නළවළ. නමුත් ඒ විඹහනුඵද්ධ 

රුණු ළන ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ තිවඵනහ. ඒ වළභ එ භ 

අධපක් භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ රළබිරහ තිවඵනහ. ඔඵතුමභහ  

ඕනෆ නන, ඒ අනුභළතිඹ රළබුවණ් දහද කිඹරහත් කිඹන්න භ  

පුළුන්. ඊ  අභතය කිඹන්න ඕනෆ, ඹන කිසි අඩු ඳහඩුක් වරහ 

තිවඵනහ නන විණනඹ න අසථහවේදී ඒ ිළිතඵ  වන් 

වුණහභ ඒ ළනත් අඳ   යුතුම යන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ 

හවේභ එඹ COPE එ ත් එන්න පුළුන්. නමුත් දළන් අඳ  

තිවඵන ප්ර ලසනඹ නන වන  විඹදන ය තිවඵන ඒහ ඒ අධපක් 

භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ ඇති ය තිවඵන ඒහ ඵ  ඳත් වී 

තිබීභයි. භවය ඒහ ඇත්ත ලවඹන්  අඳ  එතයන ණන් න්න 

ඵළරි- 
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු අභහතපතුමභනි, - 
 

රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඵරන්න,  ඔ්ලවරෝසු 5,000යි. 2011.01.31 දින නිකුත් ශ 

අධපක් භණ්ඩර ඳ්රිාහවන් ඒ වහ අය දීරහ තිවඵනහ. 

ඊශෙ  ්ල ආිය ළඩ වන. ඒ වහ ියිමඹන වදයි. ඒ  

2012.02.23 දින අනුභළතිඹ දීරහ තිවඵනහ. ඇත්ත ලවඹන්භ ඒ 

ඇසතවනන්තුම ය තිවඵන මුදල්ර  ඩහ අඩුවන් තභයි 

වභතළන විඹදන වරහ තිවඵන්වන්.  
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභතිතුමභනි, අනුභළතිඹ දී තිවඵන ඒහවේ  වනොවයි 

ප්ර ලසනඹ තිවඵන්වන්. ගචලහ දණ ළන වභතළන තත් ඹන ඹන 

හයණහ ප්ර භහණඹක් දළනුන දීරහ තිවඵනහ. ඒ ිළිතඵ ඔඵතුමභහවේ 

අධහනඹ වඹොමු යන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

භවේ ඊශෙ අතුමරු ප්ර ලසනඹ වභඹයි. රු නිවඹෝජප 

ඇභතිතුමභනි, අග්රාවහය යක්ණඹ ඹ වත් ිමඹහ ඳදිගික වරහ තිවඵන 

අඹවන් අඹ ය න්නහ මුදල් ප්ර භහණඹ ඔඵතුමභහ  දශ 

ලවඹන්ත් කිඹන්න ඵළරිද?  
 

රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුමභහ ඒ ළන වනභ ප්ර ලසනඹක් අවන්න. එතවො  

කිඹන්නන. ඔඵතුමභහ වන ප්ර ලසනඹ ඹ වත් අහ තිවඵන්වන් ඒ ළන 

වනොවයි වන්. රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අිළ හධහයණ 

ල්ඳනහ ය ඵරමු. රු අකිර වියහජ් හරිඹන භන්ත්රී්තුමභනි, 

ඔඵතුමභහ එ විඹඹක් ළන ප්ර ලසන වතයක්, ඳවක් ඇහුහ. භභ 

ඒහ  උත්තය දුන්නහ. දළන් අග්රාවහය යක්ණඹක් ළන අවනහ. ඒ 

ළන වනභ ප්ර ලසනඹක් අවන්න. එතවො  භභ උත්තය වදන්නන.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵොවවොභ සතුමතියි.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භන්ත්රී්තුමභනි, ඔඵතුමභහ ඒ ප්ර ලසනඹ 

වරිඹ  ඇහුවොත් භභ උත්තය වදන්නන. අග්රාවහය යක්ණඹ ළන 

ඔඵතුමභහ වන මුල් ප්ර ලසනවේ එ චලනඹක්ත් අවරහ නළවළ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභතිතුමභනි, වන ගචලහ, දණ නත්න්න පුළුන් නන 

භවජනතහ  අග්රාවහය යක්ණවඹන් රළවඵන මුදල් ළඩි යන්න 

පුළුන්.  

 
අනුයහධපුය දිස්රිාක්වේ  කිරිවල් : විසතය  

அதரதை ரட்டத்றலுள்ப தரல் றற்தமண 

றமனங்கள்: றதம் 
MILK BARS IN ANURADHAPURA DISTRICT: DETAILS 

3200/’12 

7.  රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතපතුමභහවන් ඇස        

ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) උතුමරු භළද ඳශහත් බහ භගින් අනුයහධපුය 
දිස්රිාක්වේ ඉදි ය ඇති කිරිවල්  ගපහ 
වොඳභණද; 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

 (ii) එභ කිරිවල් ඉදි ය ඇති සථහන ව්ලද; 

 (iii) එභ එක් කිරිවරක් වහ ළඹ ශ මුදර 
වොඳභණද; 

 (iv) එභ කිරිවල්ර යින්වේ ඡහඹහරඳර  
අභතය වනත් අඹවේ ඡහඹහරඳ ප්ර ද්ලලනඹ 
යනු රඵන්වන්ද; 

 (v) එවේ නන, එභ ඡහඹහරඳ හවේද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් කිරිවල් අතරින් වන නවි  
ජනතහවේ ප්ර වඹෝජනඹ වහ විතත ඇති  
ගපහ වොඳභණද; 

 (ii) ප්ර වඹෝජනඹ  වනොවන හ දභහ ඇති කිරිවල් 
ගපහ වොඳභණද;  

 (iii) වභභ කිරිවල් ඳත්හවන ඹෆභ වහ 
ඵහවන ඇති  වේ ගපහ වොඳභණද; 

 (iv) එභ වේයින්වේ ඳත්වීන සිදුය ඇත්වත් සථිය, 
තහහිම වහ වේහ අලපතහන් අනු ඹන 
ඳදනන අතරින් ය ඳදනභක් ඹ වත්ද; 

 (v) වභභ කිරිවල් වහ කිරි ඳඹනු රඵන ආඹතන 
ව්ලද;  

 ඹන්න එතුමභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ)  වනොඑවේ නන, ඒ භන්ද? 
 

உள்லரட்சற, ரகர சமதகள் அமச்சமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) ட த்ற ரகர சமதறணரல் அதரதை 

ரட்டத்றல் றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப தரல் 

றற்தமண றமனங்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி தரல் றற்தமண றமனங்கள் 

றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப இடங்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி தரல் றற்தமண றமனதரன்மந 

றர்ரறப்தற்கு தசனறடப்தட்ட தத் 

தரமக   வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி தரல் றற்தமண றமனங்கபறன் 

ரடுகபறன் தைமகப்தடங்கலக்கு மனறகரக 

மத ஆட்கபறன் தைமகப்தடங்கள் 

கரட்சறப்தடுத்ப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், அப்தைமகப்தடங்கள் ரதமட 

தன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இன்நபறல் க்கள் தன்தரட்டுக்கரக 

றநக்கப்தட்டுள்ப மற்தடி தரல் றற்தமண 

றமனங்கபறன் ண்றக்மக வ்ப 

தன்தமத்ம்; 

 (ii) தன்தடுத்ப்தடரது தோடப்தட்டிதக்கும் தரல் 

றற்தமண றமனங்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி தரல் றற்தமண றமனங்கமப 

மதறதம் ததரதட்டு ஆட்மசர்க்கப்தட்டுள்ப 

ஊறர்கபறன் ண்றக்மக வ்ப 

தன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி ஊறர்கபறன் றணங்கள் றந், 

ற்கரலிக ற்தம் மசம மமப்தரடுகள் 

ஆகற அடிப்தமடகபறல் ந் அடிப்தமடறன் 

கலழ் மற்தகரள்பப்தட்டுள்பண ன்தமத்ம்; 

 (v) மற்தடி தரல் றற்தமண றமனங்கலக்கு தரல் 

றறமரகறக்கும் றதணங்கள் ரம 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of milk bars established by the 

North-Central Provincial Council in 

Anuradhapura District; 

 (ii) the locations where the aforesaid milk bars 

have been established; 

 (iii) the money spent on one such milk bar; 

 (iv) whether photographs of other people in 

addition to those of cattle are exhibited in 

the aforesaid milk bars; and 

 (v) if so, of whom those photographs are? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of the aforesaid milk bars which 

have been opened for the use of the public 

by now; 

 (ii) the number of milk bars that have been 

closed down without making any use; 

 (iii) the number of staff that has been recruited 

for the maintenance of these milk bars; 

 (iv) on which basis the aforesaid staff 

appointments have been made, out of the 

bases of permanent, temporary and on 

service requirement; and 

 (v)  the institutions that provide milk for these 

milk bars ? 

(c) If not, why? 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය වදනහ.  

(අ)  (i)  කිරිවල් 51යි.  

      (ii)  ඇමුණුවභහි වන් වේ. ඇමුණුභ බහත* 
යිය.     

 (iii) රුිළඹල් 404,500/- 

 (iv) ඔේ. 

 (v) වභඹ සඹගරැකිඹහ රහභීන් වහ හි පු ප්ර ධහන 
අභහතප රු ඵ්ලටි වප්ර ේභරහල් දිහනහඹ භළතිතුමභහ 
විසින් ප්ර දහනඹ යන රද්දක් ඵළවින්, ඔවුන් විසින් 
එතුමභහ  යනු රඵන තතගුණ ළරකීභක් 
ලවඹන් හි පු ප්ර ධහන අභහතපතුමභහවේ ඡහඹහරඳ 
ප්ර ද්ලලනඹ ය ඇත. [ඵහධහ කිරීභක්]  
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[රු පී. වළරින් භවතහ] 
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එතුමභහ හි පු ඇභතියවඹක්. එතුමභහ වේඹ යරහ තිවඵනහ. 

අිළ හිනහ වන්න  වවො නළවළ. විහිළුක් වනොවයි.  ඒ විධිඹ භ 

ඔඵතුමභන්රහ ත් හිනහ වයි. ඒ නිහ එවවභ යන්න  එඳහ. 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

එතුමභහ එතළනින් අයින් යපු එ? 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ භවජන ීන්දු. භවජන භන්ත්රී්රුන්. භභ ඒ ළන ීන්දු 

යන්වන් නළවළ වන්. යජඹ අලුත් භව ඇභතියවඹක් ීයණඹ 

යරහ තිවඵනහ. ඒ වනොවයි වන් ප්ර ලසනඹ. ප්ර ලසනඹ කිරිවල් 

ළනයි. 

(ආ) (i) 44යි.  

 (ii) 7යි. 

 (iii) වේයින් ඵහ වන වනොභළත. සඹගරැකිඹහ 
රහභීන්  ජදනි හසතුම වවීවන ඳදනභ භත 
ගිවිසුභකින් ඳළරීභක් ය ඇත. 

 (iv) අදහශ වනොවේ. 

 (v) කිරිවල් බහයරුන් විසින් සුදුසු සථහනිමන් කිරි 
ඳඹහ නී. 

(ඇ) අදහශ නළත. 
 

*බහවනඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை : 

   Annex tabled: 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භහවේ ඳශමුන අතුමරු 
ප්ර ලසනඹ වභඹයි. දළන් ඔඵතුමභහභ කිඹනහ වන එක් කිරිවරක් වහ 
රුිළඹල් 404,500ක් විදඹන යරහ තිවඵනහ කිඹරහ. ඊ  අභතය 
විදුිමඹ අයවන දීරහ තිවඵනහ.  ඒ හවේභ refrigerators 
අයවන දීරහ තිවඵනහ. තත් රුිළඹල් රක් 2 ඳභණ මුදරක් 
විඹදන යරහ තිවඵනහ. 

වන කිරිවල් වහ කිරි රඵහ ළනීභ  තිවඵන ළඩ ිළිතවශ 
වොවවොභද? 
 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කිරිවල් වහ කිරි රඵහ ළනීභ  තිවඵන ළඩ ිළිතවශ ළන 

භහ ිළිතතුමරු දුන්නහ. ඒ අදහශ කිරිවල් බහයරුන්  ප්ර හවද්ෂ් 

කිරි රඵහ ළනීභ  අහල රහ දී තිවඵනහ. 
 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භවේ වදළනි අතුමරු 

ප්ර ලසනඹ.   

රු ඇභතිතුමභහ  ළරැදි හ්ලතහක්  වන  දීරහ තිවඵන්වන්. අද 
වන්දිඹක් වන්දිඹක් හවන් කිරිවල් ආයනබ යරහ තිවඵනහ. භහ 
වඳෞද්ිම දන්නහ. ඒ කිරිවල්ිමන් විලහර ප්ර භහණඹක් දළන් 
වරහයි තිවඵන්වන්. වතය , ඳව  ඩහ ක්රි ඹහත්භ න්වන් 
නළවළ. ඒ නිහ භවජන මුදල් නහසතිඹක් වරහ තිවඵන්වන්. ඒ  
කි යුතුම නිරධහරින් නඵන්ධවඹන් අලප ිළඹය ළනීභ  
රු ඇභතිතුමභහ ක්රි ඹහ යනහද? 

 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, කිරි වල් වතයි හ දභහ 

තිවඵන්වන්. කිරිවල් 44ක් විතත ඳතිනහ. ඒහවේ අවශවි 
 යුතුම යවන ඹනහ.  

 
 

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භවේ තුමන්ළනි අතුමරු 

ප්ර ලසනඹ වභඹයි.   

ඳසු ගිඹ හරවේ  "දළඹ  කිරුශ" ළඩ වන ඳළළත්වහ, 
ඔඹහභඩු ත් වොවිවඳොශ ආශ්රියත. අද ඒ භියඹ ත් 
වොවිවඳොශ ය වන ඹෆභ  ආඳසු බහය දීරහ තිවඵනහද, එවවභ 
නළත්නන වනත්  යුත්තක් වහ වඹොදහ වන තිවඵනහද?  

 
 
 

 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වන ප්ර ලසනඹ  අදහශ නළවළ. නමුත් - 
 

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

වභඹ කිරි නඵන්ධ ප්ර ලසනඹක්. ඒ ඒ ප්ර වද්ලඹ භ තිබුණු 
භවහ විලහර ත් වොවිවඳොශක්. භහ අවන්වන් වන හයණඹයි. ඒ 
භියඹ  නළත තහක් ත් වොවිවඳොශ  ය වන ඹන්න බහය 
දීරහ තිවඵනහද, නළත්නන වනත්  යුත්තක් වහ වඹොදහවන 
තිවඵනහද? 
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[වභභ ඇමුණුභ පුසතහරවේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இமப்தை தல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජ ය  විලස විදපහරවේ ඳ ස නඳත් අගලඹ විසින් එඹ 
ග්ලධනඹ කිරීභ වහ ළරළසභක් වදරහ තිවඵනහ. ඉදිරි 
හරවේ දී ඒ අනු ඒ  ග්ලධන  යුතුම සිදු වයි.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ඇභතිතුමභනි, භවේ ප්ර ලසනඹ ඒ වනොවයි. ඔඵතුමභහ 

ප්ර ලසනඹ නිළයදි වත්රුන ත්වත් නළවළ.  
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වත්රුන ත්තහ.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔඹහභඩු ත් වොවිවඳොශ - 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඹහභඩු තභයි.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔඹහභඩු ත් වොවිවඳොශ ආඳසු ත් වොවිවඳොශක් 

වළටිඹ භ ද ක්රි ඹහත්භ යන්න ඹන්වන්, එවවභ නළත්නන 

වනත් ප්ර වඹෝජනඹක් වහ න්නහ ද?  
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජය  විලසවිදපහරවේ ''ඳ ස නඳත් අගලඹ'' කිඹරහ කිඹපුහභ 

ඒ ත්වඹෝ ද, කුරුල්වරෝ ද කිඹරහ ඔඵතුමභහ  වත්වයන්න ඕනෆ.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භ  නන වත්වයනහ.  
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග. 10-3442/'13-(1), රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ 

භවතහ. 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, යහඹ වහ භවහභහ්ල 

අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමරු දීභ වහ ති 

වද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්ර ලසනඹ භතුම දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ජඵහපුය නභහනවේ නළත ඳදිගික ශ ඳවුල් : 
වන 

கஜதரதை கறரத்றல் லள்குடிர்த்ப்தட்ட 

குடும்தங்கள்: றரம் 
FAMILIES RESETTLED IN GAJABAPURA VILLAGE : RELIEF 
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11. රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
  (ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

  (The Hon. Sajith Premadasa) 

නළත ඳදිගික කිරීවන අභහතපතුමභහවන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) උතුමරු ඳශහවත්, නඳත්නුය ප්ර හවද්ය ඹ වල්න 
වො කඨහවේ ිළහි හ තිවඵන ජඵහපුය නභහනඹ නළත 
ඳදිගික යවීවන ළඩ ිළිතවශ ඹ වත් බිහි ව නභහනඹක් 
ඵ එතුමභහ ිළිතන්වනහිද? 

(ආ) (i) එභ නභහනවේ නළත ඳදිගික යන රද ඳවුල් 
ගපහ වොඳභණද; 

 (ii) එභ නභහනවේ නළත ඳදිගික ශ ජනතහ  
යජවේ අනුග්රාවවඹන් රඵහ වදන වන ව්ලද; 

 (iii) එ ඳවුරක් වහ එභ වන රඵහ දීභ වනුවන් 
යජ ඹ ළඹ ශ මුළු මුදර වොඳභණද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ)  වනොඑවේ නන, ඒ භන්ද? 
 

லள் குடிமற்ந அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) ட ரகரத்றல் சம்தத்த தறமச தசனகப் 

தறரறறல் அமந்துள்ப கஜதரதை கறரம் 

லள்குடிர்த்ல் மமனத் றட்டத்றன் கலழ் உதரண 

எத கறரரகும் ன்தம அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி கறரத்றல் லள்குடிர்த்ப்தட்ட 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (ii) மற்தடி கறரத்றல் லள்குடிர்த்ப்தட்ட 

க்கலக்கு அசரங்க அதசமத்டன் 

ங்கப்தடும் சலுமககள் ரம; 

 (iii) மற்தடி சலுமககமப எத குடும்தத்துக்கு 

ங்குற்கரக அசரங்கம் தசனறட்டுள்ப  

தரத்ப் தத்தரமக ரது 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked  the Minister of Resettlement : 

(a) Will he admit that the Gajabapura village of 

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 relief provided for the resettled people 

of the aforesaid village under the 

sponsorship of the Government ; and 

 (iii) the total amount of money spent by the 

Government for a family to provide the 

aforesaid relief? 

(c) If not, why ? 

139 140 
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රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි වඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, නළත ඳදිගික කිරීවන 

අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමරු වදනහ.  

(අ)   ජඵහපුය නභහනඹ 1984 ්ලවේ ඇති යන රද්දක් න 
අතය, එහි මුල් හරවේ ඳවුල් 320ක් ඳදිගික සි  ඇත. 
1999 ්ලවේ ්සතහදී ග්රාවණඹ  නතුම ව වභභ නභහනඹ, 
2008 ්ලවේ භහනුෂීඹ වභවවයුනිමන් ඳසු නළත 
අත්ඳත් ය න්නහ රදී. ඳසු වභභ නභහනඹ බින 
වඵෝනඵිමන් නිළ  කිරීවභන් අනතුමරු, 2011.09.15 
දින සි  වන දක්හ ශ්රීද රගහ භවළිම ග්ලධන අධිහරිවේ 
එල් රහඳ භවළිම වන්හසි පහඳහය ශභනහහය 
හ්ලඹහරඹ භඟින් නළත ඳදිගික කිරීභ සිදු වියන් ඳී. 
වභභ නභහනඹ නළත ඳදිගික කිරීභ ඹ වත් ඇති ව න 
නභහනඹක් වනොන අතය, 1984 ්ලවේ ඇති යන රද 
නභහනඹකි.  

(ආ)  (i)  2013.3.31 දින න වි  ජඵහපුය නභහනවේ 
නළත ඳදිගික ශ ඳවුල් ගපහ 240කි.  

       (ii)  මුල් ඳදිගික ඳවුල් 82 වහ නළත ඳදිගික කිරීවන 
අභහතපහගල ප්ර තිඳහදන භත ක්රි ඹහත්භ ළිමඔඹ 
නිහ ග්ලධන ළඩ වන ඹ වත් එක් 
නි  රු. 325,000.00 උඳරිභඹ  ඹ ත් 
නිහ ආධහය රඵහ දී ඇත.  

  නළත ඳදිගික ඳවුල් වහ ආ්ලථි ග්ලධන 
අභහතපහගලඹ ව වරෝ ආවහය ළඩ වන 
ඹ  වත් විඹිත රහ රඵහ දී ඇති අතය, සථිය ජර 
ඳවසුන ස ය න්නහ වතක් තහහිම 
ඳහනීඹ ජර ඳවසුන ආදිඹද රඵහ දී ඇත.  

      (iii)  නිහ ආධහය වර රු. 325,000.00ක් රඵහ දී ඇත.  

(ඈ)  ඳළන වනොනඟී. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුමභනි, භවේ ඳශමු න අතුමරු ප්ර ලසනඹ වභඹයි. 

ඔඵතුමභහ වන් ශහ, නළත ඳදිගික යන ජනතහ  රඵහ වදන 

වන ිළිතඵ. විවලේවඹන්භ වොටි ්සතහදඹ ක්රි ඹහත්භ වුණු 

හර හනු තුමශ දී ඒ අඹ  විඳින්න  සිදු වුණු දුක් යදය  පීඩහ 

වද ඵළලුහභ ඇත්ත ලවඹන්භ වන රඵහ වදන වනඹ 

වොච්චලභක් වළටිඹ යි භභ දකින්වන්. වොටි ගවිධහනඹ තුම 

තිබුණු අයමුදල්, කුභයන් ඳද්භනහදන් තුම තිබුණු යන් බහණ්ඩ අද 

යජඹ තුම තිවඵන වභොවවොත, ඇයි ඒහ ඒ ඵර ප්ර වද්ලවේ 

ජනතහ  වන වළටිඹ  වඵදහ වදන්න ඵළරි? 

තුමන්රක් විසිඳන්දහව වොච්චලන මුදරකින් නික් වදන්න  
ඵළවළ. භභ අවන්වන්, වොටින් තුම තිබුණු අයමුදල් ටි වන 
අතළන් ව ජනතහ  තභ න්වේ නිවස ටි වදහ න්න , 
ීවවනෝඳහඹ ග්ලධනඹ ය න්න  වඵදහ වදන්න ඵළරි ඇයි  
කිඹරහයි. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහ අවරහ තිවඵන 

ප්ර ලසනඹ  කිසිභ නඵන්ධඹක් නළති අතුමරු ප්ර ලසනඹක් තභයි වන  

අවන්වන්. ඒ  ිළිතතුමයක් ලවඹන් භභ වන හයණඹ   කිඹන්න 

ළභළතියි. එතුමභන්රහවේ යජඹ හරවේ බහණ්ඩහහයවඹන් වෝටි 

ණන ල්ිම වොටින්  දුන්නහ. අන්න ඒහ  ඳහසයිමගන 

භවත්තඹහ  කිඹරහ ආඳසු ඉල්රරහ වදනහද කිඹරහ භභ අවන්න 

ළභළතියි. 

රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒත් ප්ර ලසනඹ  අදහශ නළවළ. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ප්ර ලසනඹ  අදහශ නළවළ. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ තභයි. වදභ අදහශ නළවළ. ඒ නිහ අදහශ - [ඵහධහ 

කිරීන]  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුමභනි, - 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එදහ වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ දී Audit Reports set එවක් ඡහඹහ 

ිළ ඳත ඳහ  ඵන්දුර ගුණ්ලධන ඇභතිතුමභහ  table ශහ. නමුත් 

එතුමභන්රහ වභොද වශේ? ඒ කිසි වදඹක් වශේ නළවළ.  වෝටි 

ණන් මුදල් වොටින්  දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීන] වන කිඹන  මුදල් 

ව අදහශ නඳත් ටි යජඹ අත්ඳත් යවන තිවඵනහ. ඒහ 

යජවේ නඳත්.  එතුමභන්රහ එදහ වොටින්  ල්ිම දීරහ දළන් වොටි 

ළන ථහ යනහ. වොටින්  කිරි වඳොරහ, ල්ිම දීරහ, තුමක්කු 

දීරහ, සිවභන්ති දීරහ, වඳොවශො ඹ  වල් වදන්න දීරහ දළන් 

වොටි ළන ථහ යනහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුමභහ, ඇභතිතුමභහ, - 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමභහ   කිඹන්න පුළුන්, දන්වන් නළවළයි කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] වභොද, ඔඵතුමභහ එදහ අභළති වනොවයි වන්. ඒ නිහ 

ඔඵතුමභහ  කිඹන්න පුළුන්, "භභ  දන්වන් නළවළ"යි කිඹරහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුමභහ, ඇභතිතුමභහ, - 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඳභණයි. වන  අදහශ වනත් ප්ර ලසන නළති හවයි.  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුමභහ, ඇභතිතුමභහ, - 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ අතුමරු ප්ර ලසන අවරහ 

අහන නළවළ. රු ඇභතිතුමභහ කිේහ, භවේ ප්ර ලසනඹ අදහශ නළවළයි 

කිඹරහ. එතුමභහවේ ිළිතතුමව්ල දී වන් ශහ, නි  රඵහ වදන 

මුදර නඵන්ධවඹන්. භභ ඒ  හවප්ක් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ, නළවළ, වඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ  හවප්ක්යි භභ අතුමරු 

ප්ර ලසන ඇහුවේ. 2005 ජනහධිඳතිය ණවේ දී උතුම ව්ල සිටින  ජනතහ 

ඡන්ද වඳොශ  එන එ ශක්න්න  න්ධහනවඹන් රඵහ දුන්නු 

මුදල් ළන වනොවයි භභ ඇහුවේ. වක්පී -කුභයන් ඳත්භනහදන්- 

තුම තිවඵන  එල්ටීටීඊ අයමුදල්  උතුමව්ල අතළන් ව ජනතහ  

වඵදහ වදන්වන් නළත්වත් ඇයි කිඹරහයි භභ ඇහුවේ.  

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අිළ යජඹ  ඳයහ ත්ත ෆභ නඳතක්භ ජහතිවේ ඹවඳත 

ිළණි වඹොදන ඵ ඕනෆභ වවනකු  අවඵෝධ ය න්න 

පුළුන්.  ඉන්දිඹන් හයවේ, ඉන්දුනීසිඹහවේ වයශ  ගිහිල්රහ 

වොටි ඳ න නළේ පුපුයහ වරින්න  අිළ නිවඹෝ වදන්වන් 

නළවළ. එළනි  නිවඹෝ වදන්න ඇත්වත් තමුන්නහන්වේරහවේ 

ආණ්ඩුයි. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ වන යව ක ජහතිවේ නිදව, 

සහධීනත්ඹ, ඒකීඹබහඹ ආයක්හ ය තිවඵනහ. 

 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භන්ත්රී්තුමභනි, ඔඵතුමභහ කිඹන රුිළඹල් 

325,000  අභතය ඒ ඳවුල්ර  විඹිත ආවහය රහ, විවිධ 

වවඹෝඹන්, ජර ඳවසුන ආදී වද් රඵහ වදනහ. ඊ ත් ඩහ 

ළදත් වද් න්වන්, ඔඵතුමභන්රහ විසින් වොටින්  වදන රද 

ප්ර වද්ලවේභ වන අඹ  ඹිතත් තභ ීවවිහ ආයනබ කිරීභ  

පුළුන්වීභයි. එවේ පුළුන් වුවණ් අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහවේ ජඹග්රාවණඹ නිහයි. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුමන්ළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, භවේ වදළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුමන්ළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ, රු භන්ත්රී්තුමභහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එතුමභහ  ඳළවළදිිම නළති නිහයි භභ ඒ ඳශමුළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ 

නළතත් ඇහුවේ. දළන්, භවේ වදළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ වභවඹයි. රු 

ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභන්රහ වන ජනතහ නළත ඳදිගික ය න්වන් 

ඉඩන ඵරතර ව වඳොිමස ඵරතර අහිිය වුණු උතුමරු ඳශහත් බහ 

ඵර ප්ර වද්ලඹද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි. 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යව ක නීතිඹ ඹ වත් දළන  ඒ ජනතහ  නළත ඳදිගික යියන් 

ඹනහ.  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ අවපු ප්ර ලසනඹ  උත්තය වදන්න. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ දිවුරුන වදන සිඹලු වදනහ යව ක නීතිඹ 

දන්නහ වන්. [ඵහධහ කිරීන] වභොද දන්වන් නළත්වත්? යව ක 

නීතිඹ අනු ඒ ජනතහ හි පු තළන්ර ඹිත ඳදිගික යනහ. ඒ අඹ 

ඒ හි පු තළන්ර ඳදිගික වුණහභ ඒ අඹ  ඒ අයිතිහසින 

රළවඵනහ. ඔඵතුමභහ වන වන ඒහ අවනහ නන, ඒ ළන අිළ 

වනභ විහදඹක් තිඹමු.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග 12 රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භවේ තුමන්ළනි අතුමරු ප්ර ලසනඹ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහ දළන් ප්ර ලසන ළරක් ඇහුහ. වටිවඹන් අවන්න. 

වඵොවවොභ වටිවඹන් අවන්න. 
 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වඵොවවොභ වටිවඹන් අවන්නන. රු ඇභතිතුමභනි,  වඵොවවෝ 

පනඹන් සිදු වුණු ය ර ඒ පනඹන්වන් ඳසවේ ඒ 

ප්ර වද්ලර ීවත් න ජනතහ  වන රඵහ වදන්න; ඒ ජනතහ 

නළත ඳදිගික යන්න; ඒ ප්ර වද්ලර  ප්ර තිගසයණ  යුතුම 

යන්න වඵොවවෝ අසථහර ජහතපන්තය ආධහය මුළු 

ඳත්නහ. ඉතිවඹෝිළඹහවේ වුණත්, රුන්ඩහවේ වුණත් එවවභයි. 

ඒහ අිළ දළරහ තිවඵනහ.  

යුද ජඹග්රාවණඹකින් ඳසු විවලේවඹන්භ උතුමරු නළ වෙනහිය 

ඵර ප්ර වද්ලවේ ආධහය මුළුක් ඳත්රහ වරෝඹහවේ ආධහය 

රඵහ න්න  පුළුන්භ රළබුණහ නන, වන යව ක ජනතහවේ    

ඵදු මුදල් වන ග්ලධනඹ  වඹොමු යනහ වනු  

ඳරිතපහය ිමන්වන් ව ජහතපන්තයවඹන් ආධහය උඳහය රඵහ 

වන ඇත්ත ලවඹන්භ භවහ විලහර ග්ලධනඹක් යන්න  

අසථහ තිබුණහ. නමුත් යජඹක් වළටිඹ  ඔඵතුමභන්රහ ඒ අසථහ 

ඳළවළය වළයරහ තිවඵනහ වන්ද? 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කිසි වරකින්ත් ඳළවළය වළයරහ නළවළ. වන ළඩ වන 

ඹ වත් ජහතපන්තය යහජපඹන්, යහජප වනොන ව එක්ත් 
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ජහීන්වේ ගවිධහනවේ ආධහය වදන ආඹතන සිඹල්ර එභ භිය 

ප්ර වද්ලර ජනතහ  ළඩ යියන් සිටිනහ. UNICEF එ, භහ 

ිමන් කිේ World Food Programme එ ඇතුමළු ඒ සිඹලුභ 

ගවිධහන ඒ ළඩ  යුතුම යනහ.  

ඒ නිහ කිසි වරකින්ත් කිසිභ ඳසු ඵෆභක් සිදු වරහ නළවළ. 
ජඳහනඹ උදවු යනහ, චීනඹ උදවු යනහ, ඉන්දිඹහ උදවු 
යනහ, ඵ හිය ය ල් උදවු යනහ. රු භන්ත්රී්තුමභහ, ඒ නිහ 
ඔඵතුමභහ කිසි වරකින්ත් අජධ්ලඹඹ  ඳත් වන්න එඳහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] අවුරුදු 20ක්, 25ක් තිසවේ  නළතුම තිබුණු, භඩු දක්හ 
දිවන දුනරිඹ භහ්ලඹ ඉන්දිඹහවේ වවඹෝඹ වහ ණඹ වනහධහය 

භත නළත අලුතින් ඉදි ය තිවඵනහ. ඊවේ වඳව්ලදහ ඒ  දුනරිඹ 
භහ්ලවේ භඩු දක්හ දුනරිඹක් ධහනඹ ශහ. ඉතින් ඔඵතුමභන්රහ  
වභොනහද වන ථහ යන්වන්? 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගිනි වඳොලී ණඹක් වන්ද? 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වභතුමභහ දළන් අවන්වන් වඳොිමඹ ළනයි. 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග 13 -2789/'12- (1), රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි,  භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.   
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, යහඹ වහ භවහභහ්ල 

අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය දීභ වහ ති 

වදක් ල් ඉල්රනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතුම දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

සිවිල්  ගුන් වේහ අධිහරිඹ :  සථිය වොඩනළඟිල්ර 
சறறல் றரண மசமகள் அறகரசமத :றந் 

கட்டிடம் 
CIVIL AVIATION AUTHORITY : PERMANENT BUILDING 

 

2978/’12 

14. රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

සිවිල් ගුන් වේහ අභහතපතුමභහවන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) සිවිල්  ගුන් වේහ අධිහරිඹ ිළහිටුහ ්ල  10ක් 
තවී ඇතත්, වන න වතක් එභ ආඹතනඹ  සථිය 
වොඩනළඟිල්රක් වනොභළති ඵත්; 

 (ii) එභ අධිහරිවේ කි යුතුම ඵරධහරීන් විසින් 
යහජප මුදල් අවිධිභත් වර වහ අඳරීක්හහරී වර 
ළඹ ය ඇති ඵත්; 

 එතුමභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඳසු ගිඹ ්ල 10ක් පුයහ සිවිල්  ගුන් වේහ 
අධිහරිඹ ඳත්හවන ඹනු රඵන 
වොඩනළඟිල්ර වහ වහ ඇති කුලී මුදර 
වොඳභණද; 

 (ii) බින කුිමඹ වර විලහර ඵදු මුදරක් වන එභ 
අධිහරිඹ වහ සථිය වොඩනළඟිල්රක් 
ඉදිකිරීභ   යුතුම යන්වන්ද;  

 (iii) එභ ආඹතනවේ මුදල් අඳරික්හහරී වර  
ඳරිවයණඹ ශ ඵරධහරිඹහ  එවයහි ඹන 
ක්රි ඹහභහ්ලඹක් නු රඵන්වන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නන, ඒ භන්ද? 
 

சறறல் றரண மசமகள்  அமச்சமக்  மகட்ட றணர:  

(அ) (i) சறறல் றரண மசமகள் அறகரசமத 

ரதறக்கப்தட்டு 10 தடங்கள் கடந்துள்ப 

றமனறலும் இதும மற்தடி றதணத்துக்கு 

றந்ரண கட்டிடதரன்த இல்மன 

தன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி அறகரசமதறன் ததரதப்தைரய்ந் 

அறகரரறகபறணரல் அச றற தொமநசரர 

றத்றலும் கணதௌணரகவும் தசனவு தசய்ப் 

தட்டுள்பது ன்தமத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) கடந் 10 தடங்கபரக சறறல் றரண 

மசமகள் அறகரசமத மதறப்தடுகறன்ந 

கட்டிடத்துக்குச் தசலுத்ப்தட்டுள்ப ரடமகத் 

தரமக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) றனத்துக்கரண ரடமகரக தததபறனரண 

குத்மகத் தரமகமச் தசலுத்தும் மற்தடி 

அறகரசமதக்கரக றந்ரண கட்டிட 

தரன்மந றர்ரறப்தற்கு டடிக்மக 

டுப்தரர ன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி றதணத்றன் றறம கணதௌணரகக் 

மகரண்ட அறகரரறக்கு றரக மதம் 

டடிக்மக டுப்தரர ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Civil Aviation: 

(a) Is he aware that - 

 (i) although 10 years have lapsed since the 

establishment of Civil Aviation Authority, 

that institution does not have a permanent 

building up to now; and 

 (ii) responsible officers of the aforesaid 

Authority have spent public funds in an 

irregular and careless manner ? 

(b) Will he state - 

 (i) the amount of money paid as rent for the 

building in which the Civil Aviation 

Authority has been housed for the past 10 

years; 

 (ii) whether action will be taken to construct a 

permanent building for the aforesaid 

Authority which is paying a large amount 

of money as rent; and 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

 (iii) whether action will be taken against the 

officer who handled funds of the aforesaid 

institution in a careless manner ? 

(c) If not, why ? 

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ (සිවිල් ගුන් වේහ 
නිවඹෝජප අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண - சறறல் றரண 

மசமகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  

Civil  Aviation) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, සිවිල් ගුන් වේහ 

අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය වදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) නළත. 

(ආ) (i) රුිළඹල් 166,568,596.00 (ඵදු වනොභළති) 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) අදහශ නළත. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වභභ ප්ර ලසනවේ (අ) (ii) 

වො  න "එභ අධිහරිවේ කි යුතුම ඵරධහරින් විසින් යහජප 

මුදල් අවිධිභත් වර වහ අඳරික්හහරී වර ළඹ ය ඇති ඵත් 

එතුමභහ දන්වනහිද?" ඹන්න  "නළත" කිඹහ ිළිතතුමරු දී තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජප ඇභතිතුමභනි,  වභඹ  භභ කිඹන එක් 

වනොවයි. වන නඵන්ධවඹන් යජවේ විණන අගලඹත් රුණු 

විභරහ තිවඵනහ. නමුත් ඔඵතුමභහ කිඹනහ, එවවභ එක් නළවළ 

කිඹරහ. භහ කිඹනහ, වන නඵන්ධවඹන් යජවේ විණන අගලඹත් 

රුණු විභරහ තිවඵන ඵ. සිවිල් ගුන් වේහ අධිහරිඹ අවුරුදු 

10ක් තිසවේ ඳත්හ වන ඹන්වන් කුලී වොඩනළඟිල්රයි. වන 

වන වො  රුිළඹල් වෝටි 25ක් වරහ තිවඵනහ. අවුරුද්ද  

රුිළඹල් වෝටි 8 ණවන් වනහ. ඒ හවේභ අලුත්ළඩිඹහ 

යන්නත් වෝටි ණනක් වන් යරහ තිවඵනහ. ඳසු ගිඹ 

අවුරුද්වද් විතයක් මුළු අභහතපහගලවේභ ඳහඩු රුිළඹල් ියිමඹන 

දවනදවස ණනක් වනහ. ඔඵතුමභහ වන බහ වනොභෙ 

ඹනහද කිඹරහ භභ අවනහ. එවවභ නළත්නන  ිළිතතුමරු වදන්වන් 

නළත්වත් ඇයි? 

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භහ කිසිවේත්භ බහ 

වනොභෙ ඹළවීභක් යරහ නළවළ. විණනඹ ිළිතඵ ළ ලුක් 

තිවඵනහ නන එතුමභහ  ඒ රුණ COPE එ  ඉදිරිඳත් 

යන්න  පුළුන්. 

භවන් අවපු ප්ර ලසනඹ  භභ උත්තය දුන්නහ. රු නිවඹෝජප 

ථහනහඹතුමභනි, නප්ලණ උත්තයඹ,  අවපු ප්ර ලසනඹත් එක්භ 

භභ වදන්නන. "එභ අධිහරිවේ කි යුතුම ඵරධහරින් විසින් 

යහජප මුදල් අවිධිභත් වර වහ අඳරික්හහරී වර ළඹ ය ඇති 

ඵත්" කිඹරහයි ප්ර ලසනඹ අවරහ තිවඵන්වන්.  "නළත" කිඹරහ තභයි 

භභ උත්තයඹ දුන්වන්.   

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන යව ක  භව ජනතහවේ 

මුදල් විඹදන කිරීන ිළිතඵ ඵරඹ තිවඵන්වන් ඳහ්ලිමවනන්තුම . 

අභහතපතුමභහ භ  කිඹනහ, COPE එ  ඹන්න කිඹරහ. වන 

විණන අගලිමන්- 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහ  රුණහයරහ ප්ර ලසනඹ අවන්න. වන විහදඹ  

අසථහක් වනොවයි.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භභ ඇහුහ, රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි.  වභතුමභහ  

"අදහශ නළවළ" යි කිඹනහ; භ   COPE එ  ඹන්න කිඹනහ, 

ඉතින් එවවභ නන වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ වන ප්ර ලසන අවන්න ඕනෆ 

නළවළ වන්.  

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

ඳහ්ලිමවනන්තුම විසින් ඳත් යපු විවලේ හය බහ යි 

ඵරඹ තිවඵන්වන්, ඒහ විණනඹ කිරීභ වහ ව  යුත්ත .  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිවඹෝ ප්ර හය ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමරු දීවන අහන 

අයිතිඹ තිවඵන්වන් රු අභහතපතුමභහ යි.  
 

රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

සථහය නිවඹෝ ප්ර හය තභයි උත්තයඹත්. ඒ ප්ර ලසනඹ  ඳත් 

යපු  ියටුත් සථහය නිවඹෝ ප්ර හය තභයි ඳත් ය 

තිවඵන්වන්.  
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුමන්න අතුමරු ප්ර ලසනඹ.  
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඒ නඵන්ධවඹන් අභහතපතුමභහවන් ිළිතතුමයක් න්න වනඵ 

වන්වන් නළවළ. එතුමභහ ඒවන් වරසරහ ඹනහ.  

ඒ හවේභ භභ මී  ඉසවල්රහ අවපු ප්ර ලසනඹ  අවප් 
වවෝදය ආණ්ඩු ඳහ්ලලසවේ ප්ර ධහන ගවිධහඹතුමභහ උත්තයඹක් 
දුන්නහ, ටුනහඹ විවලේ ඳ්ලඹන්තවඹන් - VIP Lounge  එවන්
- ඹන අඹ ිළිතඵ.  භභ ඳසු ගිඹ 17 න දහ    වන සථහනඹ 
book ය වන ගිඹහ, භහවේ ඹන අලපතහ . ඒ ගිඹහභ භභ 
දළක්හ, න්දනහවේ ඹනහ හවේ 25 30 නඩඹක් ඹනහ. 
පහරි වවනක් හවේ එක් වවනක් ආහ, ත  කටිඹක් ආහ.  
එතළන ඉන්න  කටිඹවන් භභ ඇහුහ, "වන වුද?" කිඹරහ. 
"යන්න වදඹක් නළවළ, එ එ ඇභතිරුන්වේ අඹ දළන් VIP 
Lounge එ වයවහ ඹනහ" කිඹරහ කිේහ. රු නිවඹෝජප 
ථහනහඹතුමභනි,  වභතළන තිවඵන ප්ර ලසනඹ, වන හවේ VIP  
ඳ්ලඹන්තවඹන් ඹන වො  හභහනප ර.භඹ ඹ වත් ඹනහ   
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[රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ] 
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ළඩිඹ ඳවසුන යහෂ්ඹක් වනඵ වනහ. එතළනින් ඕනෆ 
වවනකු  රිගරහ ඹන්න පුළුන්. අිළ දන්නහ, ියනී භයපු  අඹ 
ඳහ ඳසු ගිඹ හරවේදී ඔඹ  විවලේ ඳ්ලඹන්තඹ තුමිතන් ඹන්න ගිඹ 
ඵ. භභ ආණ්ඩු ඳහ්ලලසවේ ප්ර ධහන ගවිධහඹතුමභහවන් අවපුහභ 
එදහ කිේහ, "කිසිභ වවනක් එවවභ ඹන්වන් නළවළ" කිඹරහ.  
නමුත් ඒ වරහවේදී එතළන වේවේ සිටිවේ විර.භයත්න කිඹරහ 
Duty Manager වවනක්. වන ිළිතඵ භභ එතුමභහ ත් වචලෝදනහ 
ශහ. එතුමභහ කිේහ, එතුමභන්රහ  යන්න වදඹක් නළවළයි කිඹරහ. 
ඒ වරහවේභ  25ක් 30ක් ගිඹහ. භභ ඳහ්ලිමවනන්තුම භන්ත්රී්යවඹක් 
ලවඹන් එතළන ඳළඹ එ වභහයක් විතය සිටිඹත් අඩුභ ණවන්  
"වභො ද ආවේ?" කිඹරහත් ඇහුවේ නළවළ. භ  වත් එක් 
වඵොන්න වුභනහ  වනොවයි.  නමුත් එතළන ඉන්න එ එ 
භහදිිමවේ අඹ  ගග්රාව යනහ.  වන රුණ භභ මී  
ඉසවල්රහත් තයවේ ප්ර හල ශහ. නමුත් වන දක්හභ කිසිභ ක්රි ඹහ 
භහ්ලඹක් අයන් නළවළ. ඒ නඵන්ධවඹන් තමුන්නහන්වේ 
වභොක්ද කිඹන්වන්?  

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

භභ උත්තය වදන්නන. වභතළන ථහක් ඳත්න්වන් 

වොවවොභද රු නි වඹෝජප ථහනහඹතුමභනි? අතුමරු ප්ර ලසනඹ 

ඇහුවේ, ටුනහඹ ගුන් වතොටු වඳොවශේ විවලේ ඳ්ලඹන්තඹ 

ළනයි. නමුත් වන ප්ර ලසනඹ අවරහ තිවඵන්වන් සිවිල් ගුන් වේහ 

අධිහරිවේ හ්ලඹහරඹ ළන. රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, 

වන වරිඹ  - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නිවඹෝජප අභහතපතුමභහ  ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය වදන්න 

අසථහ වදන්න.  

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන වරිඹ  භනභහිමඹ 

ඵරන්න ගිහින්  භනභහිමඹවේ භල්ිම ළන වතොයතුමරු වවොඹනහ 

හවේ ළඩක්. ඒයි ප්ර ලසනඹ. [ඵහධහ කිරීන] 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භල්ිම වභො ද? 

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

භල්ිම ළනයි අවන්වන්. භනභහිමඹ ළන වතොයතුමරු 

අවන්නවෝ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹන භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භභ අවපු අතුමරු ප්ර ලසනඹ  ඔඵතුමභහ වරිඹ  ිළිතතුමයක් දුන්වන් 

නළවළ. 

 
රු ගීතහගජන ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

ඔඵතුමභහ අවන්න, භනභහිමඹ ළන.  

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදන  ඹ.  

 
ඵහර තත්ත්වේ නිජ වතල් ආනඹනඹ : න්දි 

க்குமநரண ததற்மநரல் இநக்குற : ட்டஈடு 
IMPORT OF SUB-STANDARD PETROL : COMPENSATION 
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1. රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ (රු යවි රුණහනහඹ 
භවතහ වනු ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு ற 

கதரரக்க சரர்தரக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 

නිජ වතල් ්ලභහන්ත අභහතපතුමභහවන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (3) :   

(අ) (i) 2011 ්ලවේ භළයි සි  ජූිම දක්හ න හර 
සීභහ තුමශදී ශ්රීද රගහ  ඵහර තත්ත්වේ වඳර ල් 
ව වනත් නිජ වතල් නිසඳහදන ළඳයූ 
ළඳයුනරු වවෝ ළඳයුනරුන්වේ නන 
ව්ලද; 

 (ii) අභහතපහගලඹ ඵහර තත්ත්වේ නිජ වතල් 
නිසඳහදන ආනඹනඹ කිරීවනදී සිදුවී ඇති 
ගචලහිමන් ඵළවළය න්වන් වවේද;   

 (iii) තත්ත්වඹන් ඵහර වඳර ල් බහවිත කිරීභ නිහ 
අරහබ වහනි විඳීභ  සිදු ව ඳහරිවබෝගිඹන් 
ගපහ වොඳභණද; 

 (iv) තත්ත්වඹන් ඵහර වඳර ල් බහවිත කිරීවභන් ඇති 
ව අරහබ වහනි නඵන්ධ ඳළියණිිම ශ 
ඳහරිවබෝගිඹන්වේ නන ව්ලද; 

 (v) අරහබ වහනි විඳීභ  සිදු ව එක් එක් 
ඳහරිවබෝගිඹහ  න්දි ලවඹන් රඵහ දුන් මුදල් 
ප්ර භහණඹ ව්ලද; 

 (vi) තත්ත්වඹන් ඵහර වඳර ල් වවේතුමවන් වහනි ව 
ඹන්ව්ෝඳයණ හිත ඉන්ධන ිළයවුනවල් 
ගපහ වොඳභණද; 

 (vii) එභ ඉන්ධන ිළයවුනවල්ර  න්දි රඵහ වදන 
ආහයඹ ව්ලද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද?        

(ආ) තත්ත්වඹන් ඵහර වඳර ල් ිළිතඵ ගචලහ ජනතහ  වවිත 
ශ ඳහ්ලලසඹන් වත ආ්ලණීඹ ප්ර හද දීභනහක් රඵහ 
වදන්වන්ද ඹන්න එතුමභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද?        

(ඇ) වනොඑවේ නන,  ඒ භන්ද? 

 

ததற்மநரலிக் மகத்தரறல்கள் அமச்சமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டு ம ரம் தொல் தமன ரம் 

ம க்குமநரண ததற்மநரல் ற்தம் 

மண ததற்மநரலி உற்தத்றகமப 

இனங்மகக்கு றறமரகறத்ர் அல்னது 

றறமரகறத்ர்கமபத்ம்; 

 (ii) இந் தொமநமகட்டிலிதந்து அமச்சு வ்ரத 

றர்க்கப்தட்டது ன்தமத்ம்; 

 (iii) க்குமநரண ததற்மநரல் உதமரகத்ரல் 

தரறப்தைக்குள்பரண தகர்மரரறன் 

ண்றக்மகமத்ம்; 
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 (iv) க்குமநரண ததற்மநரல் கரரக ற்தட்ட 

மசங்கள் தரடர்தரக தொமநப்தரடுகமப 

மற்தகரண்ட ரடிக்மகரபரறன்   

ததர்கமபத்ம்; 

 (v) தரறப்தமடந் எவ்தரத தகர்மரதக்கும் 

ங்கற ட்டஈட்மட தவ்மநரகவும்; 

 (vi) ம் குமநந் ததற்மநரல் கரரக 

இந்றங்கள் தலமடந் ரறததரதள் 

றமனங்கபறன் ண்றக்மகமத்ம்; 

 (vii) அவ்ரநரண ரறததரதள் றமனங்கலக்கு 

வ்ரத ட்டஈடுகள் ங்கப்தடுகறன்நண 

ன்தமத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(ஆ) க்குமநரண ததற்மநரல் சூழ்ச்சறத் றட்டத்ம 

தபறச்சத்றற்கு தகரண்டுந் ப்தறணதக்கு 

கர்ச்சறகரண றமகதறதரன்த ங்கப்தடுர 

ன்தம அர் இச்சமதக்குத் தரறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Petroleum Industries: 

(a) Will he state - 

 (i) the supplier or suppliers of  inferior quality 

petrol and other petroleum products to Sri 

Lanka during the period of May-July, 2011; 

 (ii) as to how the Ministry is excluded from the 

scam of importing inferior petroleum 

products; 

 (iii) number of consumers affected by using sub

-standard petrol; 

 (iv) the names of the customers who made the 

complaints regarding the damages caused 

by the sub-standard petrol; 

 (v) the amount compensated to each affected 

consumer separately; 

 (vi) the number of filling stations of which 

machineries were affected by sub-standard 

petrol; and 

 (vii) as to how those  filling stations are 

compensated? 

(b) Will he inform this House whether the concerned 

parties, who exposed this racket of inferior quality 

petrol to the public, would be given a handsome 

bonus?  

(c)   If not, why? 
 

රු අනුය ප්රි ඹද්ලලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය භහ 

බහත* යනහ. 

* බහවනඹ භත තඵන රද ිළිතතුමය: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ) (i) 2011 භළයි සි  ජූිම දක්හ හර සීභහ තුමශ රගහ  වඳර ල් 
ව වනත් නිජ වතල් නිසඳහදන භහන කිහිඳඹකින් 
වන්න රදී. ඉවනොක් භහවභන් වන්න රද 
වතල්ර ප්ර ියතිඹ ිළිතඵ ළ ලුක් තිබුණි. 

 (ii) අභහතපහගලඹ වතල් ආනඹනඹ වනොයයි. රගහ නිජ 
වතල් නීතිත ගසථහ ප්ර නඳහදන ක්රි ඹහභහ්ල අනුභනඹ 
ය වතල් ආනඹනඹ යයි. 

 (iiii) ඳළියණිිම ශ ගපහ 3,302කි. 

 (iv) රුණහය ඇමුණුභ 01* ඵරන්න.  

 (v) රුණහය ඇමුණුභ 02* ඵරන්න.  

 (vi) ආන්න ලවඹන් ඉන්ධන ිළයවුනවල් 350කි. 

 (vii) ආඳදහ ව වඳොනඳ රගහ නිජ වතල් නීතිත ගසථහ 
භඟින් වනොියරවේ අලුත්ළඩිඹහ ය දීභ   යුතුම යන 
රදී. 

(ආ) ගසථහ විසින්භ ඳරීක්හ යන රද ියටුවේ ප්ර තිපර භත  යුතුම 
ය ඇති ඵළවින් කිසිවකු  ප්ර හද දීභනහ වවීවන අලපතහ ඳළන 
වනොනඟී. වහනිඹ  ඳත් ව හවනර  න්දි වවීභ ව ආඳදහ ව 
ඉන්ධන වඳොනඳ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ රගහ නිජ වතල් නීතිත 
ගසථහ  සිදු ව අරහබඹ වනුවන් රුිළඹල් ියිමඹන 55 මුදරක් 
අදහශ භහභ විසින් වහ ඇත. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 
 
 

එශලු ප්ර හවනඹ කිරීභ වහ ව කඩ ර.භඹ : 
විසතය 

க்கநற தகரண்டுதசல்லும் கூமட தொமநம: றதம் 
CRATE SYSTEM FOR VEGETABLE TRANSPORTATION : 

DETAILS 
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4. රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ (රු යවි රුණහනහඹ 
භවතහ වනු ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு ற 

கதரரக்க சரர்தரக )   

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
මුඳහය වහ අබපන්තය වශ අභහතපතුමභහවන් ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (2) :   

(අ) (i) එශලු ප්ර හවනඹ කිරීභ වහ 2012 ජනහරි භ 
15 ළනි දින සි  වඳුන්හ වදන රද කඩ ර.භඹ 
ක්රි ඹහත්භ වියන් ඳතින ආහයඹ ව්ලද;   

 (ii) කඩ ර.භඹ වඳුන්හ දීවභන් ඳසු, නයක් වනොවී 
ඉතිරි ය නු රඵන එශලු ප්ර තිලතඹ ව 
ඒහවේ ටිනහභ රුිළඹල්ිමන් වොඳභණද;   

 (iii) ඉවත වන් ඉතිරිඹ විණනඹ යනු රඵන 
ර.භඹ ව්ලද;  

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද?      

(ආ) (i) කඩ ර.භඹ ක්රි ඹහත්භ කිරීභ නිහ එශලුර ියර 
ඳවත ඵළ තිවේද; 

 (ii) එවේ නන, ියර ණන් අඩු වී ඇති ප්ර භහණඹන් ඒ 
ඵ තවවුරු ශ වළකි හක්ින ද හිත ව්ලද; 

 (iii) වොවීන් වත නළත කඩ ප්ර හවනඹ කිරීභ වහ 
ළඹ න විඹදභ දළරීභ නඵන්ධවඹන් කීභ 
බහය න්නහ පුද්රඹහවේ නභ ව්ලද; 
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[රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 (iv) වොවීන් වත නළත කඩ ප්ර හවනඹ කිරීභ වහ 
්ලඹ  ළඹ න විඹදභ වොඳභණද; 

 ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්වනහිද?      

(ඇ) වනොඑවේ නන,  ඒ භන්ද? 
 

 

கூட்டுநவு, உள்ரட்டு ர்த்க அமச்சமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) 2 0 1 2  சணரற 15ஆம் றகற க்கநற 

தகரண்டுதசல்ற்கரக மடதொமநப்தடுத்ப் 

தட்ட கூமட தொமநம வ்ரத 

தசற்தடுகறன்நது ன்தமத்ம்; 

 (ii) கூமட தொமநம அநறதொகம் தசய்ப்தட்ட 

தறன்ணர் தலமடத்ம் க்கநறகமப 

தரதுகரக்கும் தற்தவீம் ற்தம் அன் தௐதர 

தததற ஆகறற்மநத்ம்; 

 (iii) மற்தடி மசறப்தை வ்ரத கக்கரய்வு 

தசய்ப்தடுகறன்நது ன்தமத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(ஆ) (i) கூமட தொமநமறன் அதொல்தடுத்லின் 

கரரக க்கநற றமனகள் 

குமநந்துள்பணர ன்தமத்ம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், எப்தைதறப்தரடு சரன்தகலடன் 

குமநக்கப்தட்ட றமன வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iii) கூமடகமப றதம்தவும் றசரறகபறடம் 

டுத்துச்தசல்லும் தசனறணத்மப் ததரதப் 

மதற்கும் ஆள் ரர் ன்தமத்ம்; 

 (iv) எத தடத்றற்கு றசரறகபறடம் கூமடகமபத் 

றதம்த அதப்தைம் மதரக்குத்து தசனறணம் 

வ்பவு ன்தமத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Co-operatives and Internal 

Trade: 

(a) Will he state - 

 (i) as to how the crate system imposed on the 

15th January 2012 for vegetable 

transportation is working ; 

 (ii) the saving in vegetables being spoilt as a 

percentage and in rupee value after the 

introduction of crates; and  

 (iii) as to how the aforesaid saving  is audited? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether the prices of vegetables has come 

down owing to the implementation of the 

crate system; 

 (ii) if so,  the amounts reduced in prices along 

with corroborative evidence; 

 (iii) the responsible person bearing the cost of 

transporting the crates back to the farmers ; 

and 

 (iv) the cost of transporting the crates back to 

the farmers per year? 

(c) If not, why? 

රු වජොන්ස න් ප්ර නහන්දු භවතහ (මඳහය වහ අබපන්තය 
වශ අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு மஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு 

ர்த்க அமச்சர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය භහ 

බහත* යනහ.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඊවේ තභයි වභතුමභන්රහවේ 

විවයෝධඹ තිබුවණ්. වළඵළයි අද තභයි යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රී්තුමභහ නළත්වත්. එතුමභහ ඊවේ ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ සිටිඹහ. අද 

තභයි වභතුමභන්රහවේ නිඹභ strike එ තිවඵන්වන් 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ, යනිල් විර.භසිගව භවත්භඹහ  විරුද්ධ.  
 

* බහවනඹ භත තඵන රද ිළිතතුමය: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 2012 ජනහරි භ 13න දින නිකුත් යන රද විධහන අග 
39 භඟින් එශලු ්ල 11ක් ව ඳරතුමරු ්ල 10ක් වහ 
අදහශ න ඳරිදි වභභ ළ ක නිවේදනඹ නිකුත් ය ඇති 
අතය, ඳහරිවබෝගි  යුතුම ිළිතඵ අධිහරිඹ භඟින් වන 
ිළිතඵ ළ ලීන සිදු යියන් ඳ .ී වන න වි  ළ ලීන 
108ක් සිදු ය ඇති අතය, භවවේස් හත් අධියණර නඩු 
ඳළරීභ භඟින් රු. 435,500/-ක් දඩ මුදල් වර රළබී ඇත. 

 (iii) විධිභත් මීක්ණවේදී ඉතිරිඹ විණනඹ කිරීභ වහ නිසි 
ර.භවේදඹක් වඹෝජනහ යනු ඇත. වන ිළිතඵ තින්ලභ 
අභහතපහගලඹ ඹ වත් ඳතින ඳසු අසනු තහක්ණ 
ආඹතනඹ විසින් රඵහ දී ඇති විසතය ඇමුණුන  I හි දක්හ 
ඇත. 

(ආ) (i) ව (ii) 
  ළ ක ඳ්ඹ භඟින් එශලු වහ ඳරතුමරු ප්ර හවනවේදී 

වඹෝප ඇසුරුන බහවිත කිරිභ අනිහ්ලඹ කිරීභ ඹ වත් 
දළන  අදහශ න්වන් එශලු ්ල 11ක් වහ ඳභණක් න 
අතය, එශලු ියර වනසවීභ වනත් හධ ණනහක් 
භත ීයණඹ වේ. 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

 (iii) වොවි බිවන සි  අසළන්න ප්ර හවනවේදී කන ඇසුරුන 
බහවිතඹ අනිහ්ලඹ ය වනොභළති අතය 2012 ජනහරි 13න 
දින නිකුත් යන රද අග 1740/22 අතිවිවලේ ළ ක 
නිවේදනඹ භඟින් ආහයණඹ නුවේ වද්ය ඹ එශලු වහ 
ඳරතුමරු ප්ර හවනඹ යන්නන්, වඵදහවරින්නන් වහ 
වවශන්දන් න ඵළවින් වභඹ අදහශ වනොවේ. 

 (iv) ඉවත (iii) අනු ඳළන වනොනඟී. 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග 6 - 3066/'12- (1), රු අජිත් පී. වඳව්ලයහ භවතහ. 

 
රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, රු අජිත් පී. වඳව්ලයහ 

භවතහ වනුවන්  භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය දීභ වහ 

ති වදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතුම දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
වල්රිළල්වරයි භවවේන්ද්රaන් භවතහ අත් අඩගගු  

ළනීභ: ්ලතභහන තත්ත්ඹ 
றத. தசல்னப்தறள்மப மகந்றன் மகது : 

ற்மதரம றமன 
ARREST OF MR. SELLAPILLAI MAHENDRAN : CURRENT 

SITUATION 
 

3403/’13 

8.රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ (රු අජිත් කුභහය භවතහ 
වනු ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு அஜறத் குர 

சரர்தரக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith 

Kumara) 

අග්රාහභහතපතුමභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආිය  යුතුම 

අභහතපතුමභහවන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) භඩරපු, මුයඩ්ඩහන්වචලන්නිහි ඳදිගික වල්රහ 
ිළල්වරයි භවවේන්ද්රaන් නළභළත්වතකු 
ඵන්ධනහහයත ය සිටීද;  

 (ii) එ වේ නන, එභ ඵන්ධනහහයඹ ව්ලද;  

 (iii) ඔහු ඵන්ධනහහයත ය තිවඵන්වන් 
සියරුවකු වරද; වනොඑවේ නන,  
ළරුවකු වරද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඔහු අත් අඩගගු  ත් දිනඹ, සථහනඹ ව අත් 
අඩගගු  ළනීභ සිදු යන රද්වද් හ විසින්ද;  

 (ii) ඔහු අත් අඩගගු  ළනීභ  වවේතුම ව වචලෝදනහ ව 
අදහශ ව නීතිඹ ව්ලද; 

 ඹන්න එතුමභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) (i) භවවේන්ද්රaන් නභළත්තහ  එවයහි අධියණඹ 
ඉදිරිවේ නඩු ඳයහ තිවේද; 

 (ii) එවේ නන, ඊ  වවේතුමව වචලෝදනහ, නඩු ඳළර දිනඹ, 
නඩු අගඹ වහ අධියණඹ ව්ලද;  

 (iii)  එභ නඩුවේ ත්භන් තත්ත්ඹ ව්ලද; 

 (iv)  එභ තළනළත්තහ නිදවස කිරීභ   යුතුම 
යන්වන්ද; 

 ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නන, ඒ භන්ද? 
 

தற அமச்சதம் ததபத்சரசண  அலுல்கள் 

அமச்சதரணமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்தை, தொநக்தகரட்டரஞ்மசமணமச் 

மசர்ந் தசல்னப்தறள்மப மகந்றன் 

ணப்தடுதர் சறமநறல் அமடக்கப் 

தட்டுள்பரர  ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், குநறத் சறமநச்சரமன ரதன்த 

மத்ம்; 

 (iii) இர் சறமநறல் அமடக்கப்தட்டுள்பது எத 

சறமநக்மகறரகர அல்னது சந்மக தரகர 

ன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இர் மகது தசய்ப்தட்ட றகற, இடம் ற்தம் 

ரரல் மகது தசய்ப்தட்டரர் ன்தமத்ம்; 

 (ii) இம மகது தசய்ற்கரண கரம் ற்தம் 

அற்மகற்தைமட சட்டம் ரதன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) மகந்றன் ன்ததக்கு றரக லறன்நத்றல் 

க்குத் ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்கு துரண குற்நச்சரட்டுகள், 

க்குத் ரக்கல் தசய்ப்தட்ட றகற, க்கு 

இனக்கம் ற்தம் லறன்நம் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி க்கறன் ற்மதரம றமனம 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி தம றடுமன தசய்ற்கு 

டடிக்மக டுப்தரர ன்தமத்ம் 

 அர் மலும் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether a person called Sellapillai 

Mahendran, resident of Murakaddanchenni, 

Batticaloa, has been imprisoned; 

 (ii) if so, the name of the prison where he is 

held; and 
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 (iii) whether he has been imprisoned as a 

prisoner or as a suspect ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date and location of his arrest and the 

person who arrested him; and 

 (ii) the charge on which he was arrested and the 

law relevant ? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether a case has been filed against him 

before a court of law; 

 (ii) if so, the charges relevant the date on which 

such case was filed, the case number and 

the court of law; 

 (iii) the current situation of that case; and 

 (iv) whether action will be taken to release the 

said person ? 

(d) If not, why? 
 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I table* the 

answer. 
* බහවනඹ භත තඵන රද ිළිතතුමය: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(a)   (i)     Inquiries have been made from every Police Station in 

Batticaloa Division, regarding an imprisonment of a 
person named Sellapillai Mahendran, a resident of  

Murakaddanchenni in Batticaloa and it has been 

revealed that such a person had not been taken into 
custody by any Police Station. 

       (ii)      Not relevant. 

       (iii)     Not relevant. 

(b)   (i)      Not relevant. 

       (ii)     Not relevant. 

(c )   (i)     Not relevant. 

        (ii)     Not relevant. 

        (iii)    Not relevant. 

        (iv)    Not relevant. 

(d)   Will not arise. 
 

වෞදි අයහබිවේ දී භයණඹ  ඳත් ෂ්රහී ියඹ : 
යක්ණ හිියන වහ න්දි 

சவூற அமதறரறல் ரண லிதொணறமமக 

சறனரற : கரப்தைதற ற்தம் ட்டஈடு  
DEMISE OF  SHILAWATHI IN SAUDI ARABIA : INSURANCE 

CLAIMS AND COMPENSATION 

3436/’13 

9. රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ (රු යන්ජන් යහභනහඹ 
භවතහ වනු ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு ஞ்சன் 

ரரக்க சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ranjan 

Ramanayake) 
විවද්ල රැකිඹහ ප්ර ්ලධන වහ සුඵහධන අභහතපතුමභහවන් ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) වඳොතුමවළය ප්ර වද්ලවේ ඳදිගික සිටි ිමමුණිවද්වේ 
ෂ්රහති නළභළත්තිඹ වුදි අයහබිවේ රැකිඹහ 
නියත සිටිඹදී භයණඹ  ඳත්ව ඵත්; 

 (ii) ඇඹවේ භයණඹ සිදුවී ඇත්වත් යඳටිඹකින් වර 
සිය කිරීභකින් ඵ භයණ ඳරීක්ණවඹන් වවිතවී 
ඇති ඵත්; 

 එතුමභහ දන්වනහිද?  

(ආ) (i) ෂ්රහති නභළත්තිඹවේ භයණඹ නඵන්ධ 
ඳරීක්ණ හ්ලතහ ඉදිරිඳත් යන්වන්ද;  

 (ii) එභ භයණඹ නඵන්ධවඹන් න්නහ ක්රි ඹහ භහ්ලඹ 
ව්ලද;  

 (iii) ියඹගිඹ එභ තළනළත්තිඹ වනුවන් හිියවිඹ යුතුම 
යක්ණ හිියන වහ න්දි මුදල් රඵහ දීභ   යුතුම 
යන්වන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නන,  ඒ භන්ද? 

 

தபறரட்டு மமனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை, னமணரம்தைமக 

அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ததரத்துதய தறமசத்றல் சறத்துந் 

லிதொணறமமக சறனரற ன்தர் சவூற 

அமதறரறல் மசமரற்நறமதரது உறரறந் 

துள்பரர் ன்தமத்ம்; 

 (ii) இரறன் ம் கலத்துப்தட்டிரல் கலத்ம 

ததக்கறன் கரரக இடம்ததற்தள்ப 

தண  றசரமறன்மதரது 

தரறந்துள்பது ன்தமத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) சறனரற ன்தரறன் ம் தரடர்தரண 

றசரம அநறக்மகம சர்ப்தறப்தரர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி ம் தரடர்தரக மற்தகரள்பப் 

தடும் டடிக்மக ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி உறரறந்தக்கு உரறத்ரக மண்டி 

கரப்தைதற உரறமகள் ற்தம் ட்ட ஈட்டுத் 

தரமகம ததற்தக்தகரடுக்க டடிக்மக  

மற்தகரள்ரர ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a woman named Walimunidewage 

Shilawathi who was a resident of Pothuhera 

died while being employed in Saudi Arabia; 

and 

 (ii) the post-mortem had revealed that her death 

was caused by strangulation with a tie ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether he will submit the report on the 

investigations into the death of this woman 

named Shilawathi; 
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 (ii) the action to be taken regarding this death; 

and 

 (iii) whether measures will be taken to secure 

insurance claims and compensation entitled 

to the deceased ? 

(c) If not, why ? 

 
රු ඩිරහන් වඳව්ලයහ භවතහ (විවද්ල රැකිඹහ ප්ර ්ලධන වහ 
සුඵ හධන අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு டினரன் ததமர - தபறரட்டு மமனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னமணரம்தைமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

Sir, I table* the answer for Question No. 09. 
 

* බහවනඹ භත තඵන රද ිළිතතුමය: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(a)    (i)       Yes 

 (ii)   No. According to the medical report and the report of 
post mortem recceived through the Sri Lankan 

Embassy in KSA the cause of death has been      

reported as a suicide. 

(b)    (i)      Yes.   

                  The medical report* and the post mortem report* 

issued by the Saudi Authorities are forwarded 

herewith. 

         (ii)       The suspicion of the relatives on this death was 
reported to the Sri Lankan Embassy in Saudi Arabia on 

02nd January, 2013  

         (iii)     No compensation can be claimed from Saudi Arabia 

since this has been declared as a suicide.  However, all 

possible attempts are being made to claim  
compensation from the insurance scheme which is in 

operation in Sri Lanka.   

  The SLBFE has spent Rs. 239,568.24 to repatriate the 

dead body to Sri Lanka. 

                    The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment has 

received the request from the next of kin of the 

deceased on 11.02.2013 to obtain the insurance    

                   compensation and the SLBFE has referred the request 

under the refernce no. VR/4460/2013 to NITF with the 
view of payment of the relevant of   

                   compensation. Accordingly, by letter dated 
24/04/2013, SLBFE has been informed that a sum of 

Rs. 400,000 was approved in favour of 

Walimunidevage Sheelawathie. 

                 However, as there are discrepancies in the names given in 

birth certificate, marriage certificate and passport, the 
SLBFE is now in the process of clarifying     

                 the legal heirs. Once those discrepancies are clarified the 
arrangements will be made to pay the compensation. 

(c)            Will not arise. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග 12 - 2718/'12- (1), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 

රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ වනුවන්  භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, රීකඩහ අභහතපතුමභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය දීභ වහ භහඹක් ල් 

ඉල්රනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතුම දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අග 15 - 3067/'12- (1), රු අජිත් පී. වඳව්ලයහ භවතහ. 

 
රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, රු අජිත් පී. වඳව්ලයහ 

භවතහ වනුවන්  භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය දීභ වහ 

ති වදක් ල් ඉල්රනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භතුම දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිවඹෝ 23 (2) ඹ වත් ප්ර ලසනඹ, රු අනුය 

දිහනහඹ භවතහ. 
 

වඳෞද්ිම  දළනුන දීවභන් ඇස ප්ර ලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

උස වඳශ ඳන්ති වහ ඇතුමශත්වීවනදී සිසුන් 
මුහුණ වදන ළ ලු 

உர் குப்தை அதறறன்மதரது ரர்கள் 

றர்மரக்கும் தறச்சறமணகள் 
PROBLEMS FACED BY STUDENTS IN ADMISSION TO 

ADVANCED LEVEL CLASSES 
 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, සථහය නිවඹෝ 23 (2) 

ඹ වත් වභභ ප්ර ලසනඹ රු බහ  ඉදිරිඳත් කිරීභ  අසථහ රඵහ 

දීභ ිළිතඵ ඔඵතුමභහ  වඵවවවින්භ සතුමතින්ත වනහ. 
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උස වඳශ ඳන්ති වහ ඇතුමශත් වීවනදී හභහනප වඳශ භත් 

සිසු සිසුවිඹන්  මුහුණ ඳෆභ  සිදු ඇති ළ ලුහරි තත්ත්ඹ 

ිළිතඵ වභභ රු බහවේ අධහනඹ වඹොමු කිරීභ  භහ අවප්ක්හ 

යනහ. 

ඳහල් ීවවිතවේදී සිසු දරු දළරිඹන  මුහුණ දීභ  සිදුන වදන 

ඩඉභ නුවේ අධපඹන වඳොදු වති ඳ් හභහනප වඳශ 

විබහඹයි. එහිදී විලහරතභ විඹ ඳයහඹ  මුහුණදී හභහ්ලථඹ 

රඵන සිසුහවේ අවප්ක්හ යවි ිළවිසුභ  අදහශ ීයණහත්භ 

විඹ ධහයහක් වළදෆරීභ වහ ඇතුමශත්වීභයි. ඇතළන සිසුන් වන 

වහ ඳවසුන ඇත්නන තභන් වභවතක් ඉවනුභ රළබ ඳහවල්භ 

උස වඳශ ඳන්තිර  ඇතුමළු වන අතය අදහශ උස වඳශ 

ඳවසුන වනොභළති ඳහල්ර දරුවෝ වනත් ඳහල්ර  ඇතුමළු 

වනහ. 

වභවේ හභහනප වඳශ භත් න සිසුන් ඉවත කුභන 

ආහයඹකින් වවෝ උස වඳශ විඹඹන් වළදෆරීභ වහ ඊ  අදහශ 

ඳන්තිර  ඇතුමශත් වීභ  අවප්ක්හ ශද, ඔවුන්  විබහඹ  ඩහ 

ඵරත් ඵහධඹන්  මුහුණ දීභ  සිදු තිවඵනහ. විවලේවඹන් 

වන ඵහධඹ  මුහුණ ඳෆභ  සිදු තිවඵන්වන් ඔවුන්වේ 

වදභවුිළඹන් යි. උස වඳශ විඹඹන් වළදෆරීභ වහ ඇතුමශත් න 

සිසුන්වන් එභ ඳහල් විසින් විලහර මුදරක් අඹ ය නු රළබීභ 

එභ ඵහධඹයි. රු අභහතපතුමභහ විවිධ අසථහර වභභ 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේදී   ප්ර හලඹ  ඳත් ය තිවඵනහ, එළනි කිසිදු 

මුදරක් අඹ ය න්වන් නළවළ, ඳවසුන හසතුම වළය කිසිදු මුදරක් 

අඹ ය ළනීභ  අසථහක් නළවළයි කිඹරහ. වභභ තත්ත්ඹ එභ 

ඳහවල්භ එවතක් ඉවනුභ රළබ වහ ඳහල්ර  අලුතින් ඇතුමශත් 

න  ඹන හණ්ඩ වද ඹ වත්භ න සිසුන්  අදහශයි. එනන 

රුිළඹල් 6,000 සි  රුිළඹල් 10,000 අතය මුදරක් එ භහඹ 

එ වි  වවිඹ යුතුම තිවඵනහ. එළනි මුදරක් වවෝ ඇතළන වි  

ඊ  ඩහ ළඩි මුදරක් එක් එක් සිසුහ වනුවන් වවීභ  

වදභවුිළඹන්  ඵර ය තිවඵනහ. වභඹ නීති විවයෝධි වවොය 

යවවේ අඹ යනු රඵන මුදරක් වනොවේ; ිමිළ භඟින් දළනුන දී 

නීතපනුකර ඹළයි ඳහල් ඵරධහරින් විසින් කිඹනු රඵන්නහ ව මුදල් 

අඹ කිරීභකි.  

ඳවසුන වහ වේහ හසතුම ලවඹන් රුිළඹල් 120 මුදරකින් 

ඇයවමන වභභ මුදල් අඹ කිරීවන ඉන්වොයිඹන් ඳහවල් 

ඳත්නහ විවිධහහය අයමුදල් වනුවන්ද, ආයක්  යුතුම 

වනුවන්ද, වොඩනළඟිිම, හවන, ඳරිණ ආදිවේ නඩත්තුම 

වනුවන්ද, විබහ, තපහ ප්ර දහන,  සබ හධන, විදපහහය ආදී 

හසතුම වනුවන්ද සිදු වවයන විවිධ අඹ කිරීන දන්හ සිටිනහ. 

ඳරිණ නඩත්තුම විඹදභ  අභතය ඳරිණ ියර දී ළනීභ, 

ඳන්ති හභය, වඩසක්, පුටු අලුත්ළඩිඹහ වහ ඹළයි කිඹියන්ද 

සිසුන්වන් මුදල් අඹ වවයනහ. උදහවයණඹක් වර ඳවත 

විසතය ඉදිරිඳත් යනහ. භහ රු අභහතපතුමභහ  එභ විසතය රඵහ 

දීරහ තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඳහල් ණනහ රිසි ක භහ 

ශෙ තිවඵනහ. රු ඇභතිතුමභහ විවිධ අසථහරදී කිේහ, ඒහ 

තිවඵනහ නන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේදී ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ.  

භහවේ ප්ර හල නවේ එක්තයහ ඳහරක් නඵන්ධවඹන් වන් 

වො  තිවඵනහ. භහ එභ ඳහවල් නභ කිඹන්වන් නළවළ. එඹ 

ඳන්නිිළටිවේ ඉතහභත් ජනප්රි ඹ ඳහරක්. "2013.05.17 දින 

වඳයරු 8.30  ඳවත වන් වවීන රැවන ඳළියවණන්න" කිඹහ 

දරුහ  ිමිළඹක් ඹනහ. ඒ වභොනහද? එහි විසතයඹ වන විවලේ 

ප්ර හලවේ  වන් වො  තිවඵනහ. එභ දරුහ විදපහ ණිත 

විඹඹන් වදහයන දරුකු නන ඔහුවන් අඹ න මුදල්, එභ දරුහ 

එභ ඳහවල්භ ඉවන වන එභ ඳහවල්භ රහ, හණිජ විඹඹන් 

වදහයනහ නන අඹ යන මුදල්, එභ දරුහ ිළ සතය ඳහරකින් 

එභ ඳහර  ඇතුමශත් වරහ විදපහ විඹඹන් වදහයනහ නන අඹ 

යන මුදල්, හණිජ විඹඹන් වදහයනහ නන අඹ යන මුදල් 

වභවවභයි වන් ය තිවඵන්වන්.  

 
ඳවසුන වහ වේහ හසතුම                 රුිළඹල්  120යි. 

හභහජි හසතුම                 රුිළඹල්      6යි. 

ආයක් හසතුම                 රුිළඹල්  400යි. 

රීකඩහ අයමුදර                  රුිළඹල්  600යි. 

පුසතහර අයමුදර                 රුිළඹල්  300යි. 

විඹ භහිය අයමුදර                 රුිළඹල්  600යි. 

වොඩනළඟිිම වහ උඳයණ නඩත්තුම විඹදන  රුිළඹල්  1,084යි. 

හවන නඩත්තුම විඹදන -භහ දන්වන් නළවළ, වභොනහද කිඹරහ- 

රුිළඹල් 300යි. 
 

ඳරිණ  නඩත්තුම විඹදන          -රුිළඹල්     200.00         

නිඵන්ධන හසතුම           රුිළඹල්      500.00   

විබහ  හසතුම           - රුිළඹල්     600.00   

තපහ ප්ර දහවනෝත් හසතුම         - රුිළඹල්     400.00   

ෂ්ප සුබ හධන  හසතුම           - රුිළඹල්      40.00  

ෂ්ප  හ්ලතහ වඳොත                         - රුිළඹල්      50.00 

ඳහල් මුඳහය ියතිවේ හභහජි හසතුම  ළන වනක් 

නළවළ.   
 
විදපහහය හසතුම      - රුිළඹල්        500.00  

න ඳරිණ ියර දී ළනීන     - රුිළඹල්        300.00   

-මුළු එතුම -         රුිළඹල්       6000.00  

ඉවත මුදර  2013.05.28 දින  ප්ර ථභ වහ ඇතුමශත් වනොන  

සිසුන් වහ සුදුසුන රත් වනත් සිසුන් ඇතුමශත් යනු රළවේ 

කිඹහ තිවඵනහ. ඒ කිඹන්වන්, ඒ මුදර වහ ඇතුමශත් වන්වන් 

නළත්නන ඒ වනු  වනත්  සිසුන් ඇතුමශත් ය න්නහඹ 

කිඹන එයි . නිඹියත දින  ඳසු යන ඉල්ලීන වවයහි රහ 

ඵරනු වනොරළවේ කිඹහ තදුය ත් කිඹහ තිවඵනහ. ඒ විතයක් 

වනොවයි, ඊ  අභතය තත් වනක් තිවඵනහ.  ''ඇතුමල් වීභ 

සිදු යන දින ඳවත වන් මුදල්ද රැවන ආ යුතුමඹ''. ඒ 

කිඹන්වන් තත් අභතය මුදරක්. ''සිඹලු මුදල් ඉදිරි ්ල වද 

වහභ වේ.'' කිඹහ  තිවඵනහ.  

 

     වඵෞද්ධ ගභඹ                             -රුිළඹල්  120.00 

     හහිතප/හණිජ/විදපහ/ණිත ගභඹ            -රුිළඹල් 120.00 

     නිහහන්තය රීකඩහ උවශර වහ             -රුිළඹල් 100.00 

     න්ති හභය වඩසක් පුටු  අළුත්ළඩිඹහ වහ    - රුිළඹල් 660.00 

     එතුම-             -රුිළඹල් 1000.00 

 

දළන් වභොක්ද වන වන්වන්? විදුවල්ඳතියවඹකුවේ 

අත්නක් හිතයි වන ිමයුභ එහ ති වඵන්වන්. ඒ  

විදුවල්ඳතියඹහවේ නිලසිකත අත්න හිත ිමිළඹ  භභ   බහත* 

යනහ.  

161 162 

————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

ඒ විතයක් වනොවයි,  වොශම තත් ඳහරකින් නිකුත් යන 

රද රිසි ක ඳතක් භහ තුම තිවඵනහ.  එහි ඉතහ ඳළවළදිිම  වභවේ 

වන් වො   තිවඵනහ,  

හභහජි හසතුම     -රුිළඹල්               6.00 

ආයක් වේහ හසතුම   -රුිළඹල්          3000.00 

වඵෞද්ධ ගභඹ    -රුිළඹල්            100.00 

රීකඩහ අයමුදර    -රුිළඹල්            800.00 

නිඵන්ධන     -රුිළඹල්            874.00 

-එතුම-    -රුිළඹල්           4780.00 

වන, වොශම ප්ර ධහන ඳහර  වවු හසතුම ිළිතඵ  වනක්.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඊශෙ  භහ ඉදිරිඳත් යනහ, 

ඳහදුක් ප්ර වද්ලවේ  ප්ර ධහන ඳහරකින් වදභේිළඹන්  ඹපු 

ිමයුභක්. එහි වන් තිවඵනහ, '' හිතත් වදභහිළඹනි, භළයි භ  

03 දින වවෝභහභ රහඳවේ විදුවල්ඳතිරුන් වහ අධපක් 

භණ්ඩරඹ විදපහරඹ  ඳළියණීභ  නිියත්වතන් ඳත්න 

ළඩ වන  ඳන්ති ක්රි ඹහහරී ියටු හභහජි ඔඵ විසින් ීයණඹ 

ශ ඳරිදි රුිළඹල් 250.00 මුදරක් වන භ 05  දින  වඳය ඳන්ති 

බහ ණ්ඩහහරි  රඵහ වදන්න.  බහ ණ්ඩහහරි  විසින් එභ මුදල් 

විදුවල්ඳති හ්ලඹහරඹ  ිමඛිත බහය වදන්න.''  විදුවල්ඳතියඹහ 

අත්න් ය තිවඵනහ.  

ඒ විධිඹ  ඵරනවො  නිරධහරින්වේ රැසවීභක් තිබුණත් 

වදභේිළඹන්වන් තභයි මුදල් න්වන්. ඒ විතයක් වනොවයි, මී  

අදහශ තත් ිමිළඹක් භහ තුම තිවඵනහ. එඹ ඹහ තිවඵන්වන් 

භවයභ ජනහධිඳති විදපහරවඹනුයි.  එහි වභවේ වන් 

තිවඵනහ.  

 

ඳහල් ග්ලධන ියති හසතුම -රුිළඹල්              6.00 

වේහ වහ ඳවසුන හසතුම  -රුිළඹල්          120.00 

රීකඩහ  යුතුම   -රුිළඹල්          400.00 

විබහ  යුතුම   -රුිළඹල්        1880.00 

නඩත්තුම  යුතුම   -රුිළඹල්        1940.00 

වොඩනළගිිම ග්ලධන අයමුදර -රුිළඹල්          400.00  

ආයක් අයමුදර  -රුිළඹල්          254.00   

-එතුම  -  -රුිළඹල්        5000.00 

අධපහඳන ග්ලධන ව පහඳතති -රුිළඹල්        1000.00  

-මුළු එතුම-                 -රුිළඹල්        6000.00 

වභභ ඳහවල් සිසුන් වහ ෂ්ප හ්ලඹ ද්ලලඹ, අධපහඳන 

වතිඹ ව චලරිත වතිඹ අදහශ වනොවේ කිඹහ තිවඵනහ.  
 

 යිඳටිඹ වහ    -රුිළඹල්           175.00 

ඵළච් 05ක් වහ   -රුිළඹල්             50.00 

ෂ්ප හ්ලතහ වඳොත  -රුිළඹල්             50.00 

ඒ ිමයුභත් එහ තිවඵන්වන් විදුවල්ඳතියඹහවේ අත්න 

හිතයි.  එතවො  වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ දිගින් දි භ -  

  
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண ) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශහත් බහ වභොක්ද? 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඵසනහහිය ඳශහත් බහ.  ඵඳ/ජඹ/ ජනහධිඳති විදපහරඹ, 

භවයභ.   2013.05.13 දිනළති ිමිළඹ. 

දළන් තිවඵන ප්ර ලසනඹ වභඹයි. රු නිවඹෝජප 

ථහනහඹතුමභනි, වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ  විටින් වි  රුණු 

ඉදිරිඳත් ය තිවඵනහ ඳවසුන හසතුම වළය වනත් කිසිදු අඹ  

කිරීභක් යන්න ඵළවළයි කිඹහ. ඒ  ඔඵතුමභහ වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ 

ඉදිරිඳත් ශ ථහ  චලර.වල් වයවහ දී  තිවඵන නි්ලවද්ලඹන්. 

එවේ තිබිඹදී දළන් ඳශමුන ඳන්තිඹ  ශමුන් ඇතුමශත් කිරීවනදී 

ඳභණක්  වනොවයි මුදල් අඹ යන්වන්.  දළන් ඒ විරහසිතහක් 

ඵ  ඳත්  වරහ.  අවඳො උස වඳශ ඳන්තිර  ශමුන් ඇතුමශත් 

ය ළනීවනදීත් මුදල් අඹ යනහ. එභ ඳහවල්භ දරුන් උස 

වඳශ ඳන්තිඹ  ඹ නවො  ත්, වනත්  ඳහල්ර දරුන් උස 

වඳශ ඳන්තිර  එනවො ත්  වන  අඹ කිරීභ සිද්ධ වනහ. වන 

මුදර එ වි  එ භහඹදී ඒ වදභේිළඹන්   වන්න   ඕනෆ.  

රුිළඹල් 7,000ක් වවෝ 8,000ක් වවෝ 10,000ක් වවෝ තභන්වේ ඳඩි 

ඳතින් වන්න  ඕනෆ, තභන්වේ  දරුන් ඳහර  ඇතුමශත් වීවන  

හසතුම ලවඹන්. ත හසතුම වභොන තයන   තිවඵනහ ද? එභ නිහ 

වන ිළිතඵ  දළඩි අධහනඹ වඹොමු ශ යුතුමඹ කිඹහ භහ රු 

ඇභතිතුමභහවන් ඉල්රහ සිටිනහ.   සිඹල්ර වභවේ සිදු වද්දී 

ආණ්ඩුවේ විවිධ ඵරධහරින්  ඳහල් සිසුන්වන් මුදල් අඹ කිරීභ 

තවනන කිරීවන චලර.වල් නිකුත් ය ඇති ඵ  තයඹ  ප්ර හල 

යියන්  සිටීභ විහිළු වතයි.  

විදුවවල් ීන්ත ෆභ වහ වන එන වර  ඵර යන රද 

මුදල් වොඹහ ළනීභ    වවොයණ ඳහල් සිසුවිඹක්  වඳොල් වොයන 

ශ පුතක්, ඳහවල් උස වඳශ ඳන්තිඹ  ඇතුමශත් වීභ වහ 

ඉල්රන  රද මුදල් වවීභ වනුවන් වනඵන්වතො  හුගභ 

ඳහර  දරුකුවේ  ිළවඹක්  තභ ීවවිහ ව  ඔරු විකුණහ දළම 

පුතක් ඳසු ගිඹ දහ ජනභහධප හ්ලතහ ශහ. වන  අනු අධපඳහන 

ක්වේ්වේ ආණ්ඩුවේ   කියුත්තන් වනොදන්නහ වේ  සිටිඹත්  

නිදවස අධපහඳනඹක්  ඳත්හ වන ඹනු  රඵන්වන් ඹයි කිඹද්දීභ 

වභභ මුදල් අඹ කිරීවන තත්ත්ඹ  දරුන්   වහ ඔවුන්වේ 

වදභේිළඹන්  වතයන පීඩහක්  වන දී ඇද්ද  ඹන්න  ඉතහ 

ඳළවළදිිමයි.  උස වඳශ වළදෆරීභ වහ ඇතුමශත් න සිසුන්වන් 

වභවර අහධහයණ  වර මුදල් අඹ කිරීභ   වහ නතය යන 

වර   අදහශ ඵරධහරින්  නිවඹෝ ශ යුතුම ඹළයි වභභ  බහ  

වඹෝජනහ යනහ. 

ඳහල් ඳත්හ වන ඹහභ වහ වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවන්  

මුදල් වන් යන්න. ඔඵතුමභන්රහ  වෝටි  තිසඑක්දවස 

ඳන්සිඹඹ ගුන් ඹහනහ  වන එන්න  පුළුන්. ඒ සල්ඳ 

මුදරක් වනොවයි. වන යව ක ජනතහවන් සිඹඹ  එක්ත් 

ගුන් ඹහනහර ඹන්වන් නළවළ. වළඵළයි වන යව ක ෆභ ඳවුරභ 

දරුවක් අධපහඳනඹ වදහයනහ. ඒ දරුහ   දහත් වෝටි 

තිසඑක්දවස ඳන්සිඹඹක් වන් ය තිවඵනහ ද? ඒ දරුන්වේ 

ළඩ  යුතුම වහ මුදල් වන් යන්න.  ශ්රීදරන්න් 

එඹහ්ලරයින්ස එ රඵන ඳහඩු ඵරන්න; වතල් ගසථහ රඵන 

ඳහඩු ඵරන්න. වෝටි ප්ර වෝටි ණන් ඳහඩු යන, නහසති යන 

ආඹතන තිවඵනහ. ඒ මුදල් අධපහඳනඹ  වන්න, වන දරුන් 

ිළ  වන ඵය දභන්වන් නළති.  

භහ ඉවත කී රුණු අනු ඳළන නඟින ඳවත  ප්ර ලසනර  අදහශ  

අභහතපයඹහ වභභ රු බහ වමුවේ ිළිතතුමරු වදනු ඇතළයි 

අවප්ක්හ යනහ. 

1.   උස වඳශ වහ ඇතුමශත් න සිසු සිසුවිඹන්වන් සිදු 
ශ වළකි නීතපනුකර අඹ කිරීන වභොනහද, එවර අඹ 
ශ වළකි මුදර වොඳභණද? 
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2.    නීති විවයෝධී වර ඳහල්ර විවිධ අඹ  කිරීන  සිදු න ඵ  
ආණ්ඩු දන්වන්ද? 

3.    එවේ යන රද ඳහල්  ප්ර ධහනීන්   එවයහි  නු රඵන 
ිළඹය ව්ලද? ආණ්ඩු එඳහ කිඹද්දී වන මුදල් න්වන් 
විදුවල්ඳතිරුන් නන  ඔවුන්  එවයහි න්නහ ක්රි ඹහභහ්ල 
වභොනහද?  

4.   උස වඳශ  වහ ඇතුමශත් න සිසුන් වභභ මුදල් 
අඹකිරීනිමන් නිදවස ය ළනීභ වහ නු රඵන ඉදිරි 
ිළඹය  වභොනහ ද? 

වඵොවවොභ සතුමතියි රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි.  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண ) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අනුය දිහනහඹ ශූරීන් දී්ලක 

ප්ර හලඹක් ශහ, උස වඳශ ඳන්තිර සිසුන්වන්  මුදල් අඹ 

කිරීභ ිළිතඵ. එහිදී විවලේවඹන්භ යජවේ ජනප්රි ඹ ඹළයි නභත 

ඳහල් රළයිසතුම ගපහ දත්ත ඹනහදිඹ තභයි ඉදිරිඳත් වශේ. 

දී්ලක හලීන ඉතිවහඹක් හිත වන යව ක තුමන් ල් දක්නහ 

අධපහඳනඥඹන් විසින් ිළහිටුනු රළබ ප්ර ධහන වඳවශේ ඳහල් 

ප්ර භහණඹක් තිවඵනහ. රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඒ ඳහල් 

ප්ර භහණඹ 56ක් ඳභණ වනහ. වොශම යහජකීඹ විදපහරඹ, 

ආනන්ද විදපහරඹ, නහරන්ද විදපහරඹ, විලහහ විදපහරඹ, ලහන්ත 

ඳහවුළු විදපහරඹ, ආනන්ද ඵහිමහ විදපහරඹ, වෝතමී ඵහිමහ 

විදපහරඹ, ඉසිඳතන විදපහරඹ, ලුනබිණි විදපහරඹ ඹනහදී ලවඹන් 

වොශම නයඹ තුමශත්, නුවේවොඩ අනුරහ විදපහරඹත්, භහතය 

යහහුර විදපහරඹ, සුජහතහ ඵහිමහ විදපහරඹ ළනි විදපහරත්, 

භවනුය ධ්ලභයහජ විදපහරඹ, කිගසවුඩ් විදපහරඹ, උස ඵහිමහ 

විදපහරඹ, භවහභහඹහ ඵහිමහ විදපහරඹ ළනි විදපහරත්, ඹහඳනඹ 

හින්දු විදපහරඹත්, යත්නපුය නයවේ තිවඵන ප්ර ධහන විදපහරත් 

ඇතුමළු වභළනි ඳහල් 56ක් තිවඵනහ. වඳෞද්ිම අගලවේ 

ඳහල් ප්ර භහණඹකුත් තිවඵනහ. ඒහ යජඹ  ඳයහ දුන්වන් නළවළ. 

ඒ ඳහල් ගපහ 78ක්. රු දිවන්ස ගුණ්ලධන ඇභතිතුමභහවේ 

නහඹත්වඹන් වන ඳහල් ිළිතඵ ස යන රද විවලේ 

හ්ලතහකුත් අිළ ළබින ක භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යනහ.  ඒහ 

උඳතත ඳහල් වර ළරවනහ. ඒ ඳහල් 78හි දරුවෝ 

124,220 වදවනකු ඉවනුභ රඵනහ. ගුරුරු 5,600ක් 

ඉළන්වීවන  යුතුම යනහ. වන ආධහය රඵන ඳහල්ර  2012 

්ලවේදී ළටුප් වහ ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ නභතවඹන් භව 

ජනඹහවේ ඵදු මුදල්ිමන් බහණ්ඩහහයඹ වරහ තිවඵනහ, 

ියිමඹන ද රක් 994ක්. වඳශ වඳොත්ර  වරහ තිවඵනහ, 

ියිමඹන 116ක්. වන දරුනුත් අවප් යව ක දරුන්වන් වො ක්. 

වනහ උඳතත ඳහල් වරයි තිවඵන්වන්. රක් ණනක් 

දරුවෝ ඉවනුභ රඵනහ. අඹ යන හසතුම ිළිතඵ භභ වන 

රු බහ  දළනුන වදන්නන.  

එක් හයඹ  දරුකුවන් රුිළඹල් 40,000 අඹ යන ඳහල් 

තිවඵනහ; රුිළඹල් 20,000 අඹ යන ඳහල් තිවඵනහ. යජඹ 

මුදල් වේහ , විශ්රාහභ ළටුප් වේහ , වඳශ වඳොත් දුන්නහ  

ගිණුන හ්ලතහ ආදි කිසි වදඹක් එන්වන් නළවළ. වළඵළයි ඒ ිළිතඵ 

අවප් කිසිදු අධහනඹක් වඹොමු න්වන්ත් නළවළ. වවේතුම, ඒ 

ඳහල්ර ඉවනුභ රඵන දරුන් වඵොවවෝ වි  ඇති වළකි අඹවේ 

දරුන්. නළති ඵළරි අඹවේ දරුනුත් ප්ර ද්ලලන ඳරඹ ඹ වත් ඒ 

ඳහල්ර  ඇතුමළු ය න්නහ. එඹ එිතඹ  -භතුමිළ  - 

වඳවනන්වන් නළවළ. අඳ  භතුමිළ   වඳවනන්වන් සිගවර වඵෞද්ධ 

ඳහල් ටියි. ඈත එිළ  නභහනර දරුවෝ ෂ්පත් විබහඹ 

භත් වන්හසිහහයර සිටිියන් වන සිගවර වඵෞද්ධ ඳහල් 

ටිවක් ඉවනුභ රඵනහ . ඒහවේ තිවඵන නප්ර දහඹ අනු 

වදභේිළවඹෝ, ආදි ෂ්පවඹෝ ඒ ඳහල්ර  විවිධ ආහයවේ උදවු 

යනහ.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අවුරුදු එසිඹ ණනක් 

ඳළරැණි යහජකීඹ විදපහරවේ වොඩනළඟිිමර වරල් වදරහ 

තිවඵන ර.භඹ ඵළලුහභ, ඒ වරල් යජවේ අයමුදල්ිමන් 

ඳභණක් වදන්න ඵළවළ. ඒහ ආරුක්කු වරල්. භභ ඳසු ගිඹ 

්ලවේ රුිළඹල් ියිමඹන 200ක් දුන්නහ, ආයක් අගලරත් 

වේඹ වඹොදහ වන ඒ  යුතුම යන්න. හවේ ආණ්ඩුක් 

තිබුණත් ඒ වහ භවහ ඳරිභහණ මුදරක්  එ ය ළඹ යන්න 

ඵළවළ. වභොද, ඒ වොඩනළඟිිම අවුරුදු එසිඹ ණන් ඳළරැණියි. 

ඒහ දළන් ීව චලර.වේ අහන අසථහ  ඇවිල්රහ. ඒ හවේභ, 

ප්ර ධහනභ වඵෞද්ධ ඳහර න ආනන්ද විදපහරවේ ත කටු ඳවවේ 

වොඩනළඟිල්ර ගිරහ ඵසිියන් ඳතිනහ. ඊ  ඩහ විලහර 

වොඩනළඟිල්රක් වදන්න අඹ ළඹකින් එක් ්ලඹ  එ ය 

මුදල් ප්ර තිඳහදනඹ යරහ වදන්න ඵළවළ. රු නිවඹෝජප 

ථහනහඹතුමභනි, උස වඳශ ඉවශභ ප්ර තිපර වඳන්නපු ප්ර ධහනභ 

හන්තහ විදපහර න්වන් වොශම විලහහ විදපහරඹ, වද්වි ඵහිමහ 

විදපහරඹ ව නඳව යත්නහලී ඵහිමහ විදපහරඹයි.  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුමභහ, දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවේ ප්ර තිලතඹක්-  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රගහ තභයි ළඩිභ යජවේ වේ ිළරි  ළටුප් 

වන්වන්. මුළු යහජප ආදහඹවභන් බහඹක් ළටුප් වහ විශ්රාහභ 

ළටුප් වනුවන් වන, වරෝවේ තිවඵන එභ ය  වන ය  

විතයයි. දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවඹන් ළටුප් වන්වන් නළති 

අධපහඳනඹ  දළනභහභ රක් 16ක් ඳභණ වේඹන් සිටින යජවේ 

වේඹ අන් වනහ. භසතඹ වර වන වන දිවහ ඵරන්න. 

වන තිවඵන ප්ර ලසනඹ වත්රුන න්න.  

රු භන්ත්රී්තුමභනි, දරුකු ඉගග්රීාසි භහධපවඹන් දක්තහ දක්රහ 

English Literature යන්න ඳහර  එනහ කිඹරහ හිතමු.  භහ 

වන රු බහ  දළනුන වදන්න ළභළතියි, අිළ ඉගග්රීාසි භහධප 

ගුරුරු 1,000ක් ඵහ න්න මුදල් වන් යරහ, නමු 

ඳරීක්ණත් තිඹරහ ඒත් තභ භ  ඵහ න්න පුළුන් වරහ 

තිවඵන්වන් ගුරුරු 52ක් ඳභණක් ඵ. ගුරුරු 52යි කිඹන්වන් 

අවත් ත ඉගග්රීාසි උඳහධිධහරි ගුරු ඳත්වීන 950ක් තිවඵනහ. ඒ 

950  උඳහධිධහරින් නළත්නන උස වඳශ ඳන්තිර English 

Literature උන්න්වන් වොවවොභද? එතවො  ඒ උස වඳශ 

ඳන්ති තිවඵන ඳහවල් ග්ලධන ියතිඹ  සිද්ධ වනහ, ඊ  

ඩහ ළඩි මුදරක් වරහ ගුරුයවඹක් වන්හ න්න.   

  
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ අනුභතද?  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අනුභතයි. වභොද දරුන් බහය ත් ජඳන් බහහ, ප්ර ගල  

බහහ- 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ිමන් කිේවේ මුදල් අඹ යන්වන් 

නළවළ කිඹරහ වන්. මුදල් වන් කිරීවන අඳවසුතහ භත එළනි 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

මුදල් අඹ ය ළනීභ  සිද්ධ වනහඹ කිඹන ත්ලඹ  වන් 

ඔඵතුමභහ එන්වන්. ඔඵතුමභහ ඒ ප්ර සිද්ධිවේ කිඹන්න, ආණ්ඩුවේ 

ප්ර තිඳත්තිඹ තභයි අිළ එවවභ අඹ යන එ කිඹරහ. නමුත් විටින් 

වි  කිඹනහ වන්, ආණ්ඩුවේ ප්ර තිඳත්තිඹ ඒ වනොවයි කිඹරහ.  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වඳොඩ්ඩක් ඉන්නවෝ. ඔඵතුමභහවේ ප්ර හලඹ අන් වන තුමරු 

භභ භළදින් ඳළන්වන් නළවළ වන්. දළන් භ වේ ප්ර හලඹ ඉය 

වනන ඉරහ ඔඵතුමභහ  කිඹන්න පුළුන්.  

දළන් භභ වඵොවවොභ ඳළවළදිිම කිේවේ යජඹ  අනිහ්ලඹ 

කිරීවභන් වවෝ ඵරවත්හයවඹන් කිසිදු දරුවකුවන් වේහ 

ඳවසුන හසතුමක් අඹ යන්න ඵළවළ කිඹන හයණඹයි. "භ  

වන ත ඳවක්ත් වන්න ඵළවළ,  ඳවසුන හසතුම වන්නත් 

ඵළවළ, ඔඹ කිඹන ග්ලධන අයමුදල් වන්නත් ඵළවළ, නළති 

ගුරුයඹහ  වන්නත් ඵළවළ" කිඹරහ දරුවක් වවෝ වදභේිළඹන් 

ග්රාහභ නිරධහරි රහ වති යරහ දුන්නහභ චලර.වල්නවඹන් 

වභන්න වභවවභ විධිවිධහනඹක් වළදුහ. ඒ දරුහ ඒහයින් නිදවස 

යරහ ඒ අනභහ , තහත්තහ  වනභ ිමිළඹක් ඹන්න ඕනෆ. එවවභ 

ඹරහ ඒ ිළිතඵ විසතය වනභ වල්නඹ ඳත්හවන ඹන්න 

ඕනෆ. එවේ මුදල් වනොවවීභ නිහ ඒ දරුහ  හයි ලවඹන් 

වවෝ භහනසි ලවඹන් කිසි ඹන වදළනි වඳශ ළරකීභක් 

වශොත් ඒ ළරැද්ද යන විදුවල්ඳති  තයහතියභ වනොඵරහ දඩුන 

යනහ කිඹරහ විධිවිධහනඹක් වළදුහ.  

රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඳහර උස වඳශ ඳන්තිර විදපහ අගලඹ  

අදහශ යහඹනහහය තිවඵනහ. වන යහඹන ද්රaපර ියර අධියි. 

ආණ්ඩුවේ සිඹලුභ වයෝවල්ර  වඵවවත් වඵදන්න ඵළරිහ හවේ 

ඒ සිඹලුභ යහඹනහහයර  ඒ යහඹන ද්රaප වඵදන්නත් ඵළවළ. ඒ 

යහඹන ද්රaප ටි න්න, ඩහ වවො  ඳ්ලවේණ යන්න තභයි 

ඒ ඳහර  දරුවෝ එන්න උත්හව දයන්වන්. වන ටි ය න්න 

වඵදහ වළයපු මුදරක් ත්තහභ, අවුරුදු වද භ රුිළඹල් 6,000යි. ඒ 

කිඹන්වන් අවුරුද්ද  රුිළඹල් 3,000යි. භහඹ  රුිළඹල් 

250ක් හවේ මුදරක් තභයි ළව න්වන්.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එය වන්න ඕනෆ.  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. එය වන්න ඕනෆ. වභොද වන ්ල වදවක් ළඩ 

ිළිතවශ ඹ වත් ඒ  ග්ලධන ළරළසභක් වදන්න ඕනෆ. වන 

චලර.වල්නර තිවඵන විධිවිධහන වොවවොභද කිඹරහ භභ ඒ ටි 

කිඹන්නන. වභන්න වන ප්ර ලසනඹ  විතයක් අඳ ඉඩ වදන්වන් 

නළවළ. නළති ඵළරි දරුවකුවන් අනිහ්ලඹ යරහ වන මුදල් න්න 

ඹනහ නන එඹ චලර.වල්නර  නප්ලණවඹන් විරුද්ධයි.  

වදවනි හයණඹ, නිලසිකත ළරළසභක් වදරහ වදභවුිළඹන් 

සිඹලු වදනහ භ වදභවුිළඹන්වේ හ්ලින බහ රැසවීවනදී වන 

තත්ත්ඹ ඳළවළදිිම යරහ දීරහ, විනිවිද වඳවනන ආහයඹ  

ළරළසභ අනුභත ය වන හ්ලින වඹෝජනහ නභත යරහ, 

නභත ය ත් වඹෝජනහ රහඳ අධපක් , අධපහඳන 

අභහතපහගලඹ  අනුභත යරහ එන්න ඕනෆ. ඉන් ඳසු නිඹියත 

රදුඳතක් වදන්නභ ඕනෆ. රදුඳත දුන්නහ  ඳසු ඒ ගිණුභ  මුදල් 

ඵළය යන්නභ ඕනෆ. ඵළය යරහ විඹදන ශ ආහයඹ ිළිතඵ 

හ්ලින විණනඹක් යරහ හ්ලතහක් ඉදිරිඳත් යන්න  

ඕනෆ. වනවක් වඳොඩි වඳොඩි ලුහුඬුන තිවඵනහ. එභ නිහ ඳසු ගිඹ 

ඳුදහ වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේදී රැස ව අධපහඳන උඳවද්ල හය 

බහවේදී දී්ලක ලවඹන් වන ිළිතඵ හච්ඡහ ශහ. ඒ අනු 

වභන්න වභවවභයි අඹ ශ වළකි ර.භඹ කිඹරහ තනි 

චලර.වල්නඹක් අිළ නිකුත් යනහ. තමුන්නහන්වේරහ දන්නහ  

අද විවලේවඹන් ඉගග්රීාසි භහධප ගුරුයවඹක් නළති වුණහභ 

තත්ත්ඹ වභොක්ද කිඹරහ. 1956 සි  සිගවර භහධපවඹන් තභයි 

ඉළන්වීන ය තභයි රගහවේ විලසවිදපහරර උඳහධි රඵහ දීරහ 

තිවඵන්වන්. දළනුයි ඉගග්රීාසි භහධපවඹන් ඉළන්වීන ය උඳහධි 

වදන්වන්. අවප් හිවත් ඕනෆභ තිබුණහ , ආලහ තිබුණහ  වන 

වයන්න  ඵළවළ. ඒ  අලප නඳත් දහඹයින්, භහන 

ප්ර හේධනඹ වොත්තුම වයොටී වදනහ හවේ දකින් වොඩ 

නෙන්න  ඵළවළ.  ඒ නිහ තභයි අිළ   ඉගග්රීාසි ගුරුරුන් 1,000ක් 

ඵහ ළනීභ  මුදල් අනුභත යරහ තිබිඹදී , ගුරුරුන් 52ක් 

ඳභණක් ඵහ ළනීභ  වළකි වරහ තිවඵන්වන්. ඳරිණ 

තහක්ණඹ උන්න ගුරුරුන් 1,000  ඳත්වීන රඵහ දුන්නහ. 

නමුත් ඳත්වීන බහය වන තිවඵන්වන් 600යි. දළන් ඳරිණ 

තහක්ණඹ උන්න ගුරුරුන් 400 වදවනකු  ඇඵෆ්ලතුම 

තිවඵනහ. නමුත් ඵහ න්න  අඹ නළවළ. ඒ නිහ වන ටි 

වරිඹ  ස ය න්නහ තුමරු, වන භහන නඳත වදහ න්නහ 

තුමරු අතිව්ල විඹදන තිවඵනහ.  

උස වඳශ විබහවේ තිවඵන තයහරී සබහඹ අනු ඒහ 

දයහ න්න සිදු වනහ. එවවභ වනොවළකි දරුන්  විවිධ 

ආහයඹ  ඳවසුන ළරවනහ. ඔඵතුමභහ ිළිතන්න  ඕනෆ 

භවය ආදි ෂ්පයින් භහ ිළඹ ළඳරු ර.භඹ ඹ වත් හභහනප 

වඳශ විබහවඹන් "ඒ" 9ක් රඵහ ත් දරුන් තභන්වේ දරුන් 

වර වදහ වන, සිඹලු විඹදන දයන ඵ. ඒ හවේ ආඹතන 

තිවඵනහ. ඒ හවේභ භවය භහන තිවඵනහ. අනභයි, 

තහත්තයි වදන්නහභ නළති වුණ නිවුන් දරුන් වදවදවනකු 

ව ොවඹෝ හ රගහ භහභ බහය වන, ඒ දරුන් වදවදනහ 

ආනන්ද විදපහරවේ වන්හසිහහයඹ  දභන්න කිඹරහ භ  කිේහ. 

භභ දහරහ දුන්නහ. ඒ දරුන් වදවදනහ ටිනහ භනුප ීවවිත වදක්. 

නිවුන් දරුන් වදවදවනක්. අනවභක්, තහත්වතක් වුරුත් නළවළ. 

ඒ හවේ ඉදිරිඳත් න ආඹතන තිවඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, 

විවලේිනත ඒහ තභයි. වනත් විවලේිනත එක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භවේ ප්ර හලඹ අන් නතුමරු ඉන්න. ඒ නිහ අිළ වන අඹථහ 

ර.භඹ  යනහ නන -[ඵහධහ කිරීභක්] දළන් එක් රක් ණනක් 

ඉවන න්නහ උඳතත ඳහලුත් තිවඵනහ වන්. ඒහවඹත් 

ඉන්වන් දරුවෝ වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹන්වන්-  

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඇභතිතුමභනි, වඳොඩි ඳළවළදිිම ය ළනීභක්. එ ඳළත්තකින් 

කිඹනහ ල්ිම එතුම යන්වන් නළවළ කිඹරහ, අවනක් ඳළත්වතන් 

කිඹනහ එතුම යඳන් කිඹරහ.  
 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් එතුම යන්න වදන්වන් නළවළ කිඹන එ  කිඹරහ 

නළවළ වන්.  භභ කිඹහ තිවඵන්වන් කිසිභ වවනකුවන් -[ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, ඉන්න වෝ. ඔඵතුමභහ  භභ කිඹන එ 

වත්වයන්වන් නළවළ වන්. දරුවකුවන්  අනිහ්ලඹ යරහ මුදල් 

අඹ යන්න ඵළවළ; ඵරවත්හයවඹන් මුදල් අඹ යන්න  ඵළවළ; 

ඵරකිරීභක් යන්න  ඵළවළ.  මුදල් වන්න ඵළරි වවනක් 

ඉන්නහ නන, ඒ වහ ග්රාහභ වේ වතිඹක් ඉදිරිඳත් ය ඒ 

167 168 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 



2013 භළයි 22 

ඵ තවවුරු ශහභ එයින් නිදවස යනහ. ත වභොක්ද යන්න 

තිවඵන්වන්? එතවො  වන්න ඵළරි වවනක් ඉන්නහ නන 

නිදවස යනහ.  නිදවස යන්වන් නළති තළනක් තිබුවණොත් භ  

ඇවිල්රහ කිඹන්න.  

ඊශෙ හයණඹ, වන තිවඵන වඵෞද්ධ ඳහල් ටි ඩහ  ක හ 

දභන්න භ  ඵළවළ. වඳෞද්ිම ඳහල් ටි  විතයක් ථහ 

වනොය, වන  නප්ර දහයි තිවඵන ඳහල් ටි ඩහ  ක හ 

දභන්න ඵළවළ. එභ ඳහල්ිමන් රඵහ වදන අධපහඳනවේ 

ගුණහත්භ තත්ත්ඹ  ක න්න පුළුන්භක් නළවළ. පුළුන් 

එභ වද් න්වන් ගචලහක්, දණඹක්, අර.ියතහක් සිදු වනහ 

නන, එඹ  නඵන්ධ අඹ  දඬුන කිරීභයි. එවවභ දඬුන යරහ 

තිවඵනහ. ඒ ළන වන හ්ලතහවේ තිවඵන ටි භභ කිඹන්නන.  

ඊශෙ  වන හයණඹ ළන ඳසු ගිඹ ඳුදහ ඳළළති උඳවද්ල 

හය බහවේ දීත් භභ කිේහ.  වභහිදී ශ වළක් වහ 

වනොවළක් කුභක්ද ඹන්න  ිළිතඵ ඉතහභ ඳළවළදිිම, විනිවිද 

වඳවනන ආහයවේ ඩහත් විධිභත් තනි චලර.වල්ඹක් නිකුත් 

යනහ කිඹරහ.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිඹන එ වරි.  වළඵළයි, ඔඵතුමභහ 

ඳසු ගිඹ තිවේ වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ දී කිේහ,  "කිසිභ තළන, 

ය වවෝ ඳහර, ය වවෝ වවනක් ය වවෝ 

සිසුකුවන් ඳවසුන හසතුම වළය වනත් ඹභක් අඹ ය 

ඇත්නන භ  දළනුන වදන්න" කිඹරහ.  ඉතින් භභ ඔඵතුමභහ  දළනුන 

දුන්නහ. දළන් ඔඵතුමභහ ඒ දුන්නහ  ඳසු , "නළවළ, ඒ වුණහ  වන 

හ වේ  ඇති වී තිවඵන ළ ලු අනු ..."   ඔන්න ඔවවොභ එක්  

කිඹනහ. ඒ හධහයණ නළවළ. ඔඵතුමභහ එදහ කිඹපු එ අනු 

තභයි අද භභ ප්ර ලසනඹ ඇහුවේ. 

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ එදහ කිඹපු ටි දළන් කිඹන්නන.  රුණහය හඩි වන්න.  

භභ එදහ කිඹපු ටිත් එක් දළන් කිඹන්නන. ඳහල්ර විවිධ 

අලපතහන් වනුවන් වදභවුිළඹන් වතින් නියතුමරු මුදල් අඹ 

කිරීන නඵන්ධවඹන් විවිධ ඳහ්ලලසඹන් වතින් ඳළියණිිම ඉදිරිඳත් 

කිරීභ නිහ, එවේ අඹ යනු රඵන හසතුමර ඳහරනඹක් කිරීභ 

වහ ඳහල්ර මුදල් එතුම කිරීභ නඵන්ධ අධපහඳන 

අභහතපහගලඹ විසින් හරවඹන් හරඹ  චලර.වල් නිකුත් ය 

ඇත.  ඒ අනු මුදල් අඹ කිරීන නඵන්ධ දළන  ඵර ඳත්නහ 

චලර.වල් ලවඹන් 1975.11.05  දිනළති අග 57/75 දයන 

ඳවසුන වහ වේහ හසතුම චලර.වල්ඹ (ඇමුණුන අග  01), 

1982.03.30 දිනළති අග  82/2 දයන ඳහල් ග්ලධන ියති 

චලර.වල්ඹ  (ඇමුණුන අග  02)  වහ 2008.09.15 දිනළති  අග  

2008/35 දයන ඳහල් නෙහ සිටුවීවන ළඩ වන් චලර.වල්ඹ 

(ඇමුණුන අග 03)  ප්ර ධහන ලවඹන් වන් ශ වළ. වන 

ඇමුණුන සිඹල්ර භහ බහත* යනහ.   

වභහිදී ඳවසුන වහ වේහ හසතුම ලවඹන් 6  වශ්රාේණිවඹන් 

ඉවශ ඳන්ති වහ එක් සිසුවකුවන් ්ලඹ   රුිළඹල් 60 

මුදරක් ඳභණක් රඵහ ත වළකිඹ.  

ඊ  අභතය ඳහල් ග්ලධන ියතිඹ භඟින් ඳහර  අලප 

න මුදල් රඵහ න්වන් නන, ඳහවල් වදභවුිළඹන් රැස න ඳහල් 

ග්ලධන ියති භවහ බහ රැසවීවනදී ඳහවල් මරපභඹ අලපතහ 

ඉදිරිඳත් ය වඹෝජනහ නභත ය ත යුතුම ඹ. එහිදී එක් 

සිසුකුවන් රඵහ න්නහ මුදර වහ එඹ වඹොද න හ්ලඹඹ 

ිළිතඵ වදභහිළඹන් දළනුත් ය ඔවුන්වේ එෙතහ  රඵහ ත 

යුතුම ඹ. 

ඉන් ඳසු භවහ බහ රැසවීභ  ඳළියණි වදභහිළඹන්වේ අත්න් 

වල්නඹ ද, එහි හ්ලතහ ද භෙ අදහශ ඉල්ලීභ අදහශ ඵරධහරින්  

(රහඳ අධපහඳන අධපක්/ඳශහත් අධපහඳන අධපක්/අධපහඳන 

අභහතපහගලඹ) වඹොමු ය අනුභළතිඹ රඵහ ළනීවභන් අනතුමරු එභ 

මුදල් අඹ ශ වළකි ඹ. ඒ අයුරින්භ ඳහල් ග්ලධන ියටු භඟින් 

න්නහ ීයණ ද අදහශ ඵරධහරින් වත වඹොමු ය අනුභත ය 

ළනීවභන් ඳසු එභ මුදල් අඹ කිරීභ ය ත වළකි ඹ. 

වන අයුරින් ඳහවල් අලපතහ අනු අදහශ වදභහිළඹන් භඟින් 

නභත ය, අදහශ ඵරධහරින්වන් අනුභත ය රදුඳත් නිකුත් ය 

මුදල් අඹ කිරීභ නීතපනුකර ඵ වන් යිය.  

අවඳො (උ/වඳශ) සිසුන්වන් අඹ යනු රඵන මුදර අදහශ 

ඳහවල් ඳත්නහ අලපතහ භත අඹ කිරීභ සිදු යන වවයින් එභ 

අඹ කිරීන ිළිතඵ නිලසිකත වන් ශ වනොවළකි ඹ.  එඹ අදහශ 

ඳහ වල් දරුන්  රඵහ වදන ඳවසුන වහ අලපතහන් අනු 

වනස න ඵ වන් ශ යුතුම ඹ. එවවත් වභභ අඹ කිරීභ 

විලහර මුදරක් විඹ වනොවළකි ඹ. 

උදහවයණඹක් වර ඔඵ ඉදිරිඳත් ය ඇති වල්නවේ උස 

වඳශ  ඇතුමශත් න සිසුන්වන් ්ල 02 වහභ සිදු යන අඹ 

කිරීභක් ඵ වඳනී ඹයි. 

එඵළවින් ඳහවල් අලපතහ අනු එක් සිසුකුවන් 

්ලඹ  අඹ යන  මුදර රු.3,000ක් ඳභණ වේ. වභභ මුදර 

එතුම කිරීභ ඳහවල් වදභවුිළඹන්වේ එෙතහ  භත සිදු න්වන් 

නන වභඹ නීතපනුකර අඹ කිරීභක් වේ. 

තුමන්න ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය වභඹයි: 

විධිභත් ඳරීක්හ ය ළයදිරුන් ව විදුවල්ඳතිරුන් ළඩ 

තවනභ  රක් ඇත. අලප නන නහභ වල්නඹක් දිඹ වළ. 

භවය විදුවල්ඳතිරුන්  විනඹ ඳරීක්ණ සිදු යියන් ඳතින 

අතය, භවය විදුවල්ඳතිරුන් ිළිතඵ අල්රස වවෝ දණ 

වචලෝදනහ විභ්ලලන වොියන් බහ  දළනුන දීභ භඟින් ඔවුන් 

වයවහ විභ්ලලන සිදු යියන් ඳී. ත ද භවය විදුවල්ඳතිරුන් 

වහ උහවිවේ ඳළරී ඇති නඩු විබහ වියන් ඳී. අලප නන 

නඩු අග රඵහ දිඹ වළ.  

වතයන ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමය වභඹයි: 

උස වඳශ වහ ඇතුමශත් න සිසුන් වභභ අඹ කිරීනිමන් 

නිදවස ය ළනීභ වහ නු රඵන ඉදිරි ිළඹය වභොනහද? 

ඒ වහ 2013.03.13 දිනළති අග 2013/11 ඳහල්ර විවිධ 

අලපතහර  මුදල් එතුම කිරීභ  අදහශ චලර.වල්ඹක්  නිකුත් 

ය ඇත. එඹ  අනු, 

I.  වභභ නීතපනුකර හසතුම වවීභ  වුද වදභවුිළඹන්  වහ 
සිසුන්  අනිහ්ලඹ කිරීභක් වවෝ ඵර කිරීභක් වනොශ යුතුම 
වේ. 

II. නීතපනුකර හසතුම  වුද වවීභ  අඳවසු සිසුන්, ග්රාහභ 
නිරධහරි වතිඹ භඟින් ඒ ඵ තවවුරු ශ වි , සිඹලු 
වවීනිමන් එභ ෂ්පඹහ නිදවස ශ යුතුම අතය, එවේ 
හසතුම වවීවභන් නිදවස ශ ඵ  අදහශ වදභවුිළඹන් 
වත ිමඛිත දන්හ ඹළවිඹ යුතුම ඹ. 

III.   හසතුම වනොවන සිසුන් කිසිඹන ආහයඹ වවෝ හයි, 
භහනසි පීඩහර  රක් වනොශ යුතුම ඹ. 
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————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

එවේභ තජු වවෝ ර. අධපහඳන අභහතපහගලවේ චලර.වල් 
උල්රගකනඹ ය මුදල් එතුම කිරීභ වනොශ යුතුමඹ. ඒ ඵ ිමඛිත 
දළනුන දී ඇත.  

ඉවත උඳවදස වනොරහ නීති විවයෝධී  යුතුම යනු රඵන 
විදුවල්ඳතිරුන්, ගුරුරුන් වහ ඳහල් ඳද්ධතිඹ තුමශ වේවේ 

නියත න වසු හ්ලඹ භණ්ඩර නඵන්ධවඹන් ආඹතන 

ගග්රා වවේ විධිවිධහනර  අනු දළඩි නීතිභඹ ිළඹය නු රළවේ. ඊ 

ශෙ  ඳළළත්වන අධපහඳන  යුතුම ිළිතඵ උඳවද්ල හය 

බහවේදී වන ිළිතඵ ළඩිභනක් අලප චලර.වල්න ඉදිරිඳත් 

යනහ. වන බහවේ අධහනඹ වන ිළිතඵ වඹොමු කිරීභ ළන 

සතුමතින්ත නහ. 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ ළන ප්ර ලසන අවන්න ඵළවළවන්. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අවන්න ඵළවළ.   

 
2013 භළයි 21 දින ඳළති ළඩ ්ලජනඹ:  

බහනහඹතුමභහවේ ප්ර හලඹ  
2013 ம 21இல் இடம்ததற்ந தறப் 

தகறஸ்கரறப்தை : சமத தொல்ரறணது கூற்த 
STRIKE HELD ON 21ST MAY 2013 : STATEMENT 

BY LEADER OF THE HOUSE  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහ්ල වහ ජර 
නඳත් ශභනහයණ අභහතපතුමභහ ව ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ 
බහනහඹතුමභහ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரமத்து அமச்சதம் தரரலன்நச் சமத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, 2013 භළයි 21 දින 

විඳක්වේ වද්ලඳහරන ණ්ඩහඹන කීඳඹක් විසින් ළඩ ්ලජනඹක් 

ළහ තිබුණහ. ය   එවයහි  ඵරවේ, ආණ්ඩු  එවයහි ශ 

කුභන් ් ණඹක් වර වභභ උත්හවඹ වඳුන්න්න පුළුන්. 

වඵදුනහදඹ  ත් අදින විවද්ල ඵරවේ වහ යහජප වනොන 

ගවිධහන විසින් යව ක සිදු න දළළන්ත ග්ලධනඹ  අකුල් 

වවළීවන ඳයභහ්ලථවඹන් විදුිම බිර දඩ මීභහ ය  නිියන් ඳළළත්ව 

ළඩ ්ලජන දිනවේ වන යදහ ත් ඩහ ළඩි වේ 

ඳළියණීභක් ෆභ යජවේ ආඹතනඹකින් වභන්භ වඳෞද්ිම අගලඹ 

තුමශ ද දක්න  රළබුණහ.  

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, what is your point of order?  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, දළන් රු නිභල් සිරිඳහර ද 
සිල්හ අභහතපතුමභහ විසින් එතුමභහවේ අභහතපහගලඹ  අදහශ 
ප්ර හලඹක් තභයි වන යන්වන්. භහ ඔඵතුමභහවන් වන හයණඹ  
දළන න්න ළභළතියි. ඔඵතුමභහ  ඒ ප්ර හලඹ ිමන් එේහද, එේහ 
නන  ඒ වන්  රුණු අභහතපහගල ප්ර හලඹ  ඇතුමශත් න්වන් 
වවේද  කිඹන රුණු වන බහ  ඉදිරිඳත් විඹ යුතුමයි. වභොද, 
එතුමභහවේ අභහතපහගලඹ ිළිතඵ ඹන රුණක් ඉදිරිඳත්  යනහ 
නන, අභහතපහගල ප්ර හලඹ  ඇතුමශත් විඹ යුත්වත් එභ රුණු. 
ඉතින්, වභොනහද වන කිඹන්වන්? වභවවභ කිඹන්න පුළුන්ද?  

 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී්තුමභහ, ඒ නඵන්ධ ථහනහඹතුමභහ දළනුත් ය 

තිවඵනහ. රු අභහතපතුමභහ ථහ යන්න. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

යජවේ හ්ලඹහරර අධපඹන නිහඩු, අනීඳ නිහඩු ව 

වඳෞද්ිම නිහඩු රඵහ ළනීභ නිහ හභහනප දිනර වේඹ 

වහ ඳළියණීභ  සිඹඹ  85 සි  90 අතය වේ. නරු වශ්රාේණිර 

අඹ ළඩිවඹන් සිටින ආඹතනර - 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, සථහය  නිවඹෝ අනු භභ 
ඔඵතුමභහවේ අධහනඹ  වන රුණ වඹොමු යන්න ළභළතියි. 
අභහතපයඹකුවේ ප්ර හලඹක් වයවහ ආණ්ඩුවේ ප්ර හලඹක් යන 
එ වනොවයි යන්න තිවඵන්වන්. ආණ්ඩු  ඇති වුණ 
ප්ර ලසනඹක් ළන වනොවයි. එතුමභහ වඵොවවොභ  ඳළවළදිිම වන ථහ 
යන සවන් ආණ්ඩු භ කටු වුණු වදඹක් ළන; ආණ්ඩු  සිදු වුණු 
අඳවසුතහක් ළන. වන ඇභතියවඹකුවේ ප්ර හලඹක් වන්න 
විධිඹක් නළවළ. වන අිළ අවපු ප්ර ලසනඹකුත් වනොවයි. සථහය 
නිවඹෝ 23(2) ඹ වත් අිළ අවපු ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුමයකුත් 
වනොවයි. ආණ්ඩු ඊවේ අඳවසුතහ  ඳත් වීවන ප්ර තිපරඹක් 
විධිඹ  ්ලජනවඹන් න ක ග වුණු ආණ්ඩු- 

 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුමභහ, ඔඵතුමභහවේ ප්ර හලඹ යන්න.  
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

යජවේ හ්ලඹහරර අධපඹන නිහඩු, අනීඳ නිහඩු ව 

වඳෞද්ිම නිහඩු රඵහ ළනීභ නිහ හභහනප දිනර වේඹ 

වහ ඳළියණීභ සිඹඹ  85 ත් 90 අතය වේ.  
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[රු ඵන්දුර ගුණ්ලධන භවතහ] 
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නරු වශ්රාේණිර අඹ ළඩිවඹන් සිටින ආඹතනර හභහනප 

දිනර ඳළියණීභ සිඹඹ  80 ත් ඳවශ භ ක භ ඳී. එවවත් 

ඊවේ   2.30 න වි  ආඹතන 487කින් රඵහ ත් වතොයතුමරු 

අනු අභහතපහගල, වදඳහ්ලතවනන්තුම ව ගසථහර  අඹත් ප්ර ධහන 

හ්ලඹහර ව ළඩ බිනර හභහනප භ ක භ ඉක්භහ සිඹඹ  94.1 

භ ක භ ඳළතුමණි. වතොයතුමරු රඵහ ත් ආඹතන 487න් ආඹතන 

121 ඳළියණීභ සිඹඹ  100 භ ක භ ඳළතුමණි. ශ්රීද රගහ 

භනහභන භණ්ඩරවේ වඳයරු වේහ මුයඹ වහ හ්ලතහ ශ 

යුතුම සිටි වේ ගපහ ද ඉක්භහ එඹ සිඹඹ  104.ක් තිබුණි. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ දළන් වභොවවොත  

ිමන් නිවඹෝඹක් දුන්නහ රු අභහතපතුමභහ  එතුමභහවේ විඹඹ 

ඳථඹ  අදහශ න රුණු ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. එතුමභහ  ඳළරී 

තිවඵන අභහතපහගලඹ තභයි හරිභහ්ල වහ ජර නඳත් 

ශභනහයණ අභහතපහගලඹ. එත වො  එතුමභහ  තිවඵන වද් තභයි 

- [ඵහධහ කිරීභක්] බහනහඹ කිඹන්වන් වභොක්ද? වන 

අභහතපහගල ප්ර හලඹක්. බහනහඹතුමභහවේ ප්ර හලඹක් වනොවයි. 

ඔඵතුමභහ කිඹනහ නන භවළිම ෙ රරහ - 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර හලඹ කිරීභ  අහලඹ  තිවඵනහ, ඇභතියඹකු වළටිඹ . 

[ඵහධහ කිරීන] අභළතිතුමභහ නිවඹෝජනඹ යනහ. ථහ යන්න 

රු ඇභතිතුමභහ. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශ්රීද රගභඹ ජදනි ධහනවේ වඹොද න ඵස යථ ගපහ  

ඩහ ඊවේ දින තත් ඵස යථ 202කින් ළඩි වී තිබුණහ. [ඵහධහ 

කිරීන] වනදහ ආදහඹභ  ඩහ රක් 80 ළඩි ආදහඹභකුත් ඔවුන් 

රළබුහ. කුරුණෆර ප්ර වද්ලවේ එක් රගභ ඩිවඳෝ ජනතහ 

විමුක්ති වඳයමුණ  අඹත් වේඹන් තිවදවනකු ඳභණක් වරඩ 

නිහඩු දභහ වේඹ  හ්ලතහ ය තිබුවණ් නළවළ. අිළ ඒ ළන 

වනොකිේවොත් ඒ ජනතහ විමුක්ති වඳයමුණ  යන 

අහධහයණඹක්. වඳෞද්ිම අගලවේ ඵස යථ ධහනඹ ද ඉතහ ඉවශ 

භ ක භ ඳත්හ ළනීභ  වඳෞද්ිම ඵස යථ හිියඹන් දළක්ව 

වවඹෝඹ අිළ වන අසථහවේදී සිහිඳත් යන්වන් තතවේදීඹ. 

[ඵහධහ කිරීන] 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වභොනහද වන කිඹන්වන්? අවුරුදු 30ක් වද්ලඳහරනවේ වඳොල් 

ෆහද? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දුනරිඹ ධහනඹ වනදහ ත් ඩහ වවොඳින් සිදු වුණහ. වනදහ 

ඹන කිසි සුළු ප්ර භහදඹක් වවෝ එහි තිබුණහ නන, ඊවේ නිඹියත 

වේරහ භ ිළ ත්ව දුනරිඹ නිඹියත වේරහ භ අන් දුනරිඹ 

සථහනඹ  ශෙහ වී තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීන]  

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රජ්ජයි. ඔවවොභද අභහතපහගල ප්ර හල  කිඹන්වන්? 

 
රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගය වළසිවයන්න. ප්ර හලඹ කිඹන්න වදන්වනත් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීන] 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, සථහය නිවඹෝ  විඳක්ඹ  

එ ආහයඹ ත්, ආණ්ඩු ඳක්ඹ  ත ආහයඹ ත් 

ක්රි ඹහත්භ යන්න ඵළවළ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එවේ එ එ ආහයඹ   යුතුම යන්වන් නළවළ.  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  ථහ යන්න ඉඩ වදන්න. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහ  මරහනඹ  අක්වඹෝ කිරීභ  අසථහ නළත.  

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශ්රීද රගහවේ ෆභ ඳහරභ අධපහඳන  යුතුම ඉතහ වවොඳින් 

සිදු වුණහ. [ඵහධහ කිරීන] භව ජනතහ  වේහ ඳඹන වෞප, 

ඵළගකු, යහඹ, නිජ වතල්, විදුිමඹ ඒ හවේභ දුකල්ර, මීවොඩ 

ඇතුමළු ආ්ලථි භධපසථහනර ළඩ  යුතුම වනදහ ත් ඩහ 

වවොඳින් සිදුව ඵ  වන යව ක භසත ජනතහ හක්ින දයනහ. 

[ඵහධහ කිරීන] නිදවස වවශ රහඳවේ වේඹන් වනදහ ත් 

ඩහ උනන්දුවන් වේඹ වහ හ්ලතහ ශහ. ඒ අනු 2013 භළයි 

21 දින යහජප අගලවේ ව වඳෞද්ිම අගලවේ වේඹන් වේඹ 

වහ හ්ලතහ ශ ව්ල වවොභ දිනඹ ලවඹන් යජඹක් වර 

අිළ ප්ර හල යනහ. වභළනි ්ලජන දිනඳතහභ ඳත්න්වන් නන, 

යජවේ හ්ලඹහරර  ඳළියණීභ ඉවශ භ ක භ ඳත්හ ළනීභ  

වළකිඹහක් ඇති ඵයි ියන් වඳනී ඹන්වන්. 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරහනඹ  අක්වඹෝ යන්න ඵළවළ.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ළඩින විදුිම බිර දඩමීභහ ය නිියන් අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ 

ප්ර මු න්ධහන ආණ්ඩු  ඵරඳෆන කිරීභ  ත් වන අ ඵහර 

උත්හවඹ-  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ රීති ප්ර ලසනඹක් භතුම 

යරහ බහඹක් දුය  කිේහ  ඳසවේ  ඒ නත්න්වන් නළති 

ඔඵතුමභහ අඳ  වඳොඩ්ඩක් න් වදන්න. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහ  මරහනඹ  අක්වඹෝ යන්න ඵළවළ. If you want 

to raise a point of Order, you can raise it. 
 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අක්වඹෝ යනහ වනොවයි. භ  වඳොඩ්ඩක් න් වදන්න. 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ වභතුමභහ  උඳවදස 

දුන්නහ විඹ ඳථඹ  අනු ථහ යන්න කිඹරහ. වභතුමභහවේ 

අභළති සිහිනඹ ළඵෆ ය න්න වභතුමභහ ආණ්ඩු වනුවන් 

වඩ් ඹනහ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුමභහ  අභළතිතුමභහ වනුවන් යජවේ ප්ර හල  ඉදිරිඳත් 

කිරීභ  අසථහ තිවඵනහ.   

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ළඩින විදුිම බිර දඩමීභහ 

ය නිියන් අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ප්ර මු න්ධහන ආණ්ඩු  

ඵරඳෆන කිරීභ  ත් වන අඵහර උත්හවඹ වන ය   ආදයඹ 

යන නරු ජනතහ විසින් ඳයහජඹ  ඳත් කිරීභ ඓතිවහසි 

සිද්ධිඹක්.  

දල තුමන  අධි හරඹක් තභන් ත ශ දුසය ීවවිත 

එයින් මුදහ ඩහත් වවො තත්ත්ඹ  වන එන්න වන ආණ්ඩු 

භත්ව ඵ ඳයහජිත විඳක් වද්ලඳහරනඥඹන්  වනොවත්රුණත්, 

ළඩ යන ජනතහ ඒ වවොඳින් දළන සිටි නිහ තභයි වන ළඩ 

්ලජනඹ අහ්ලථ වුවණ්. 

වභහි ඳසුඳ සිටින ජනතහ විමුක්ති වඳයමුණ ළු ජූිමවේදී 

ර හන්සවෂෝභ්ල ඳන්දව ත් අධි ප්ර භහණඹක් ඩහ බි දභහ ගිනි 

තළබුහ. ඒ විනහලඹත් විදුිමඵර භණ්ඩරවේ ඳහඩු  වවේතුමක්. 

1980 ජූිමවේ ඳළති ළඩ  ්ලජනඹ අසථහවේ ජනතහ විමුක්ති 

වඳයමුණ වජ්.ආ්ල. ජඹ්ලධන භළතිතුමභහවේ ධනඳති යජඹ  මුක්කු 

හ දවස ණනක් වේවඹන් එිතඹ  ඇද දළමීභ  දහඹ වුණහ.

[ඵහධහ කිරීන] 

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වන බහ තුමශ කුිමඹ  හින්න ඵළවළ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වන අඳවහඹක්. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹද නරු  න  එක්වීභ 

වහපජනයි. එදහ හධහයණ ළටුඳක් වනුවන්  න් ශ 

නරුන්  ඳහතහරවේ භළයඹන් රහ ඳවය දීපු, ඔවුන්වේ 

ඉල්ලීන ළන කිසිභ අනුනඳහක් වනොදළක්ව එක්ත් ජහති 

ඳක්වේ නරු විවයෝධී ළඩ ිළිතවශ නිහ රැකිඹහ අහිියව 

විලහර ිළරික් දිවි නහ ත්තහ. ඳවුල් ණනහක් අනහථ වුණහ. ඒ 

හවේ ළඩ යන ජනතහ අන්ත අයණ තත්ත්ඹ  ඇද දභපු 

ිළරික් තභයි අද කිුකල් දුළු වවශියන් වන වද්ල් ගවිධහනඹ 

යන්වන්. 

උතුමව්ල ජනතහ වනුවන් ෆ වන එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

අවුරුදු තිවක් තිසවේ කුරිරු යුද්ධඹ තිබුණු හරවේ විදුිම 

ආවරෝඹක් දළ වනොතිබුණු ජනතහවේ විදුිමඹ ප්ර ලසනඹ 

විඳුහද? අවප් යජඹ දකුවණ් ප්ර ලසන විනහ හවේභ උතුමරු 

නළ වෙනහිය ජනතහ අලපතහත් ඉටු යියන් වඹෝධ ග්ලධනඹක් 

ඇති ශහ. අද මුළු උතුමයභ ජහති විදුිමඵර ඳද්ධතිඹ  එතුම 

යරහ තිවඵනහ. 

විදුිම අ්ලබුදඹ  ක්ණි විඳුභක් නළවළ. එක්ත් ජහති 

ඳක් යජඹක් ඳළළතුමණහ නන තත්ත්ඹ මී ත් ඩහ ඵයඳතශ න 

ඵ  කිසිභ ළඹක් නළවළ. ඵරඹ  ඳළියණිඹ වනොවළකි, ඵරඹ 

වනුවන් හීන දකින  වන අසථහහදී වද්ලඳහරනඥඹන්  ළඩ 

යන ජනතහ වනොභෙ ඹියන් වළභ අසථහභ ඔවුන්වේ 

ඉල්ලීන දිනහ වදන ඵ වඳන්ියන් ළඩ ්ලජන වභවවඹනහ.  

තභන්වේ අයිීන් දිනහ න්න ළඩ යන ජනතහ  තිවඵන 

වවොභ අවිඹ තභයි ළඩ ්ලජනඹ. ඒ අඹහවල් බහවිත වනොශ 

යුතුම ඵ ජනතහ ඊවේ ද තුමශ වවොඳින්භ වඳන්නුන ශහ. යව ක 

දියුණු තභන්වේත් දියුණු ඵ ජනතහ වන න වි  වවොඳින්භ 

වත්රුන අයවන තිවඵනහ. ජනතහ විසින් කුණු කඩඹ  වීසි 

ශ ඳක් ව ඹන එන භග නළති සිටින තත්ීඹ ියති කිහිඳඹක් 

එක් ළව ළඩ ්ලජනඹ අසථහවේ සිඹලු ආඹතන තුමිතන් 

යජඹ  විලහර වවඹෝඹක් රළබුණහ. 

ශ්රීද රගහ ආසිඹහවේ ආලසචල්ලඹඹ යහ ිළඹ නෙද්දී, භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ග්ලධන ළරළසභ ඹ වත් ය  වඹෝධ 

ග්ලධනඹක් යහ භන් යද්දී තභන්වේ දරු ඳයපුව්ල 

අනහතඹ ළන සිතියන් යජවේ ළඩ ිළිතවශ ලක්තිභත් කිරීභ  

 යුතුම ශ භසත ළඩ යන ජනතහ වතභ යජවේ 

තතවේදීත්ඹ වහ වෞයඹ ිළරිනළමීභ   වභඹ අසථහක් ය 

න්නහ. 
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රු යනිල් විර.භසිගව භවතහ (විරුද්ධ ඳහ්ලලසවේ 
නහඹතුමභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

 
නළඟී සිටිවේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition. 
 
රු යනිල් විර.භසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I want to bring to your notice that the police at the 

moment is - [Interruption.] 
 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, you may raise it after 

these Motions have been moved. I will give you an 

opportunity to speak. 
 
රු යනිල් විර.භසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Okay. Thank you. 
 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ රැසවීන 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

"සථහය නිවඹෝ අග 7(1) හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහ්ලිමවනන්තුම විසින් නභත යන රද වඹෝජනහවේ කුභක් වන් තිබුණ ද, 

2013 භළයි භ 31 ළනි සිකුයහදහ ඳහ්ලිමවනන්තුම රැසන දිනඹක් විඹ යුතුම ඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

II 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

"අද දින විසිය ඹෆවනදී වභභ ඳහ්ලිමවනන්තුම 2013 භළයි භ 31 ළනි 

සිකුයහදහ අ. බහ. 2.45 න වතක් ල් තළබිඹ යුතුම ඹ." 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහ්ලිමවනන්තුම වේවේ සහධීන තත්ත්ඹ 
ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ රුණු වොඹහ ඵරහ 
හ්ලතහ කිරීභ ිළණි න විවලේ හය බහ 

தரரலன்நச் மசமறன் சுரலணப் 

தண்மத லுப்தடுத்துது தற்நற ஆரய்ந்து   

அநறக்மக சர்ப்தறப்தற்கரண தரறகுல 
SELECT COMMITTEE TO INQUIRE AND REPORT ON 

STRENGTHENING THE INDEPENDENT CHARACTER OF THE 

PARLIAMENTARY SERVICE  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ඳහ්ලිමවනන්තුම වේවේ සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ 
රුණු වොඹහ ඵරහ හ්ලතහ කිරීභ වහ 2010 ඔක්වතෝඵ්ල භ 21 ළනි දින 
රු ථහනහඹතුමභහ විසින් ඳත් යන රද විවලේ හය බහ , තභහ විසින් 
නිරීක්ණඹ යනු රළබ රුණු 2013 වඳඵයහරි භ 20 ළනි දින 
ඳහ්ලිමවනන්තුම විසින් නභත ය න්නහ රද වඹෝජනහ භඟින් නිඹභ ය 
ඇති හර සීභහ ඇතුමශත ඳහ්ලිමවනන්තුම  හ්ලතහ කිරීභ  වනොවළකි ඵළවින්, 
එභ හය බහ  රඵහ දී ඇති හර සීභහ අග 96 දයන සථහය නිවඹෝඹ 
ප්ර හය 2013 අවෝසතුම භ 31 ළනි දින දක්හ තදුය ත් දී්ලක ශ යුතුමඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

වඳෞද්ිම භන්ත්රී්න්වේ ඳනත් වටුනඳත් 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමු ඳනත් වටුනඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ, රු දිළුන අමුණුභ 

භවතහ - ඳළියණ නළත. 

වදන ඳනත් වටුනඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ, රු එරික් ප්ර න්න 
වීය්ලධන භවතහ 

 

භවනුය ධ්ලභයහජ විදපහරය ඹ ආදිෂ්ප 
ගභඹ (ගසථහත කිරීවන) ඳනත් 

වටුනඳත 
 கண்டி ர்ரஜ கல்லூரறறன் தம ரர் 

ககம் (கூட்டிமத்ல்) சட்டதோனம் 
KANDY DHARMARAJA COLLEGE PAST PUPILS' ASSOCIATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

රු එරික් ප්ර න්න වීය්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඳවත වන් වඹෝජනහ භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

177 178 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

"භවනුය ධ්ලභයහජ විදපහරය ඹ ආදිෂ්ප ගභඹ ගසථහත කිරීභ වහ 

ව ඳනත් වටුනඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  අය දිඹ යුතුමඹ." 

 
රු යි.ීව. ඳද්භසිරි භවතහ 
(ரண்தைறகு ம.ஜல. தத்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ නභත විඹ. 
ඳනත් වටුනඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රaණඹ කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී.  
හ්ලතහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝඹ ඹ වත් ඳනත් 

වටුනඳත අධපහඳන අභහතපතුමභහ වත ඳයන රදී. 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி கல்ற 

அமச்சதக்கு அநறக்மக தசய்ப்தடுற்கரகச் 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 Education for report. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු විඳක් නහඹතුමභහ. 

 
රු යනිල් විර.භසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, this is a grave matter which I 

want to bring to your notice because the police is planning 

to question and take into custody some Members of the 

UNP, according to the information that I have. Let me 

first explain the background. The UNP is a party that is 

engaged in electoral politics. So, we take a very keen 

interest in election campaign management and we have 

taken part in workshops, both in Sri Lanka and abroad. 

Recently, making use of a facility, as parties on both sides 

have done, we asked the Friedrich-Naumann-Stiftung to 

arrange a workshop on election campaign management 

and we had the assistance of the Director of Campaign 

Management of the Free Democratic Party, Mr. Manfred 

Richter. I think the Friedrich-Naumann-Stiftung has 

helped a large number of Members on both sides of the 

House and all parties to run workshops, seminars and 

even to go abroad. This workshop was also a prelude for 

us to get ready for the Provincial Council elections. He 

gave us the benefit of his experiences in Germany as well 

as what he knew from other countries. Subsequent to that, 

there has been a campaign saying that there was a plot to 

overthrow the Government. Any party that is engaged in 

electoral politics can overthrow a government by the 

ballot not by the bullet. - [Interruption.]   

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Let the Hon. Leader of the Opposition speak. 
 

රු යනිල් විර.භසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

We certainly are engaged in overthrowing it by ballot. 
- [Interruption.]  Yesterday, the Resident Representative 
of the Friedrich-Naumann-Stiftung, Sagarika Delgoda 
had been taken to the CID and questioned from 9.00 in 
the morning till 7.30 in the evening. Again, today she has 
been questioned on these issues.  What was spent on 
them and a whole lot of questions had been asked. Now, I 
ask: "What is the relevancy of this?" We are certainly 
getting ready for elections. We have also said that we 
want to campaign, agitate and get a national election in 
2014. I mean we are entitled for it. Under the 
Constitution, the electors have the free right of franchise. 
Political parties can operate. We are members of the 
Commonwealth and the Commonwealth Charter‟s first 
principle is on political parties. You want to host the 
CHOGM but you will not allow political activity to go on 
in this country.  

Just three weeks back, under the guise of the 

Prevention of Terrorism Act, you took action to detain a 

political opponent. Now, this is also a means of trying to 

break up normal political activity. Why are you doing 
this? Now, - if the police has finished questioning Mrs. 

Delgoda - I hear they are going to question her again and 

then come and take in some of the Members; I have 

instructed my Members what to do. We are taking it up 

internationally. So, I am asking you, Mr. Deputy Speaker, 

to convey this to the Hon. Speaker and ask the CID as to 

what they are doing. After all, I do not think they should 
be harassing Mrs. Delgoda anymore. Today, the police 

had asked whether they had given money to the LTTE. I 

mean, if they want to know who has given money to the 

LTTE, the best is to ask the Members of the Government. 

You do not even know how to give money because part 

of the money did not go to the LTTE; you do not know 

what happened to that. What happened to the rest of the 

money is known to Mr. KP who is there. But, this 
harassment of Mrs. Delgoda because she organized the 

workshop for the UNP -  of course, she did not organize. 

She got down a speaker for a workshop organized by the 

UNP -  and the harassment of our Members who may be 

questioned must be stopped immediately. Otherwise, we 

will have to resort to other action. Anyway we are  taking 

this up internationally. This is going to be a big issue for 
a country that claims to host the Commonwealth Heads 

of Government Meeting. Certainly, Hon. Deputy 

Speaker, not only can we overthrow a Government by the 

ballot but the system also occasionally accommodates   
 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

who keep shouting at the top of their voices in this 

House.  
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[රු එරික් ප්ර න්න වීය්ලධන භවතහ] 
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රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The whole nation has dubbed him as the biggest  

 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

in the country. That being apart, what I want to say is that 

it is presumptuous. Delgoda or anybody is not a Member 

of this House So, there is no privilege involved. There is a 

conspiracy - [Interruption.]  
 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. Yes, Hon. John 

Amaratunga.  

 
රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන භන්ත්රී්යඹහ  වන 

ප්ර ලසනඹ වත්වයන්වන් නළතියි ෆ වන්වන්. වභතළන ඔඵතුමභහ  

භභ කිඹන්න ඕනෆ, ඒ රැසවීභ  භභත් වබහගි වුණහඹ කිඹන එ. 

දළන් භන්ත්රී්රු වළටිඹ  අඳ  බඹක් තිවඵනහ,  අඳත් CID එ  

අයන් ගිහිල්රහ ප්ර ලසන යයි කිඹරහ. වන- [ඵහධහ කිරීන] 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ධහන  යුතුම. අද දින නපහඹ ඳ්වේ විඹ අග 1 ව 2 

අනුභත කිරීභ, රු යත් අමුණුභ භවතහ.  

 
රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු වරින් ප්ර නහන්දු භන්ත්රී්තුමභහ, what is your point of Order? 

- [Interruption.] 
 
රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, රු විරුද්ධ ඳහ්ලලසවේ 

නහඹතුමභහ කිේ රුණු නඵන්ධවඹන් පුගික ප්ර ලසනඹක් 

තිවඵනහ. දළන් න වො   අඳ  වඳෞද්ිම-[ඵහධහ කිරීභක්] 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am sorry. That is not a point of Order.- 

[Interruption.] On what was said by the Hon. Leader of 

the Opposition, I will take it up with the Hon. Speaker - 

[Interruption.] The Hon. Leader of the Opposition had 

made his statement. - [Interruption.] 
 

රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

As a Member of Parliament, I have a right to speak 

and you must listen to me.- [Interruption.] 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will be referring it to the Hon. Speaker and 

appopriate action would be  taken by him to safeguard the 

rights of the Members of Parliament.  
 

රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

We want to add another point. On  ITN news, they 

were saying that we are LTTE supporters. It is  a huge 

threat to us. - [Interruption.] 
 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරින් ප්ර නහන්දු භන්ත්රී්තුමභහවේ හයණහත් රු 

ථහනහඹතුමභහ වත වඹොමු යනු රළවේ.  That will be 

referred to the Hon. Speaker.  

රු ව්ල ද සිල්හ භන්ත්රී්තුමභහ. - [Interruption.]  
 

රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔඵතුමභහ භභ කිඹන වදඹ අව ත්වත් නළවළවන් රු නිවඹෝජප 

ථහනහඹතුමභනි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු විරුද්ධ ඳහ්ලලසවේ  නහඹතුමභහ විසින් හයණහ ඉදිරිඳත් 

යනු රළබුහ. 
 

රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන හරිහ වදල්වොඩ 

භළතිනිඹත්, අිළ සිඹලු වදනහත් 'වොටිවඹෝ' කිඹරහ දිගින් දි භ 

වගඩු වන්න වදනහ. අිළ දහත් වොටින්  කිසිභ 

විධිඹ  support  යපු  කටිඹ වනොවයි. අිළ, වන යව ක 

ඒකීඹබහඹ වනුවන්, වන යව ක හභඹ වනුවන් වඳනී සිටින 

පුද්රවඹෝ. අිළ  ඕනෆ නළවළ, වොටිවඹෝ- 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ හයණඹ රු ථහනහඹතුමභහවේ අධහනඹ  වඹොමු යන 

ඵ වන් ය වභහයයි.  

රු විරුද්ධ ඳහ්ලලසවේ නහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ විසින් යන 

රද ප්ර හලඹ රු ථහනහඹතුමභහවේ අධහනඹ  වඹොමු වො  

අලප ිළඹය ළනීභ  ීන්දු ය තිවේ.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අිළ වන යව ක හභඹ වනුවන් වඳනී සිටින පුද්රවඹෝ. අිළ  

'වොටි' කිඹරහ භඩ වන්න එඳහ. අිළ ළභළති නළවළ. අවප් ීවවිත 

අනතුමය  දභරහ අඳ  වඩි තිඹන්න  යුතුම යන්නයි වදන්වන්.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු යත් අමුණුභ අභහතපතුමභහ. 

 
රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

අඳ  චලනඹක් ථහ යන්නත් වදන්වන් නළවළ වන්.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! රු භන්ත්රී්තුමභන්රහ රුණහයරහ 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ වළසිවයන්න ඉවන න්න. ප්ර ලසනඹ කිඹන්න 

ඔඵතුමභහ  දළන් අසථහ දුන්නහ.  

 
රු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

වළසිරීභක් වනොවයි, අවප් ආයක්හ - 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අවප් ආයක්හ ළන කිඹන්වන්- 

 
රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Sir, I rise to a point of Order.- [Interruption.]  
 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු වජෝන් අභයතුමග භන්ත්රී්තුමභහ.  

 
රු වජෝන් අභයතුමග භවතහ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අිළ වන ප්ර ලසනඹ 

වවනන්වන්, අවප් භන්ත්රී්රුන් එවවභ  වන්රහ හිය යන්න 

වදන්න එඳහ කිඹරහ රුණහයරහ CID එ  කිඹන්න කිඹරහයි. 

ඒයි අිළ ඉල්ලුන යන්වන්.  

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵොවවොභ සතුමතියි.  

දළන් රු යත් අමුණුභ අභහතපතුමභහ. 

 
ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත : 

වයගුරහසි 
இநக்குறகள், ற்தறகள் (கட்டுப்தரடு) 

சட்டம் : எலங்குறறகள் 
IMPORT AND EXPORT (CONTROL) ACT : 

REGULATIONS  
 

[අ.බහ. 2.33] 
 

රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතපන්තය මරප 
වවඹෝගිතහ අභහතප ව මුදල් වහ ර.භනඳහදන නිවඹෝජප 
අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக -  சர்மச றற 

கூட்டிமப்தை அமச்சதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි,  අග්රාහභහතපතුමභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආිය  යුතුම අභහතපතුමභහ වනුවන් භහ ඳවත 

වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:  

"ආණ්ඩුර.භ පසථහවේ 44(2) ළනි පසථහ භ කිඹවිඹ යුතුම, 1969 
අග 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනවත් 20 ළනි න්තිඹ ඹ වත් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2013 අවප්ර ේල් 03 දිනළති අග 1804/17 
දයන අති විවලේ ළ ක ඳ්වේ ඳශ යනු රළඵ, 2013.05.07 දින ඉදිරිඳත් 
යන රද වයගුරහසි අනුභත ශ යුතුමඹ. 

 (අභහතප භණ්ඩරවේ අනුභතිඹ දන්හ තිවේ.)" 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අද දින   නිඹියත  යුතුම 

අනු අග 1, ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් ඳශ 

යනු රළබ අති විවලේ ළ ක ඳ්වේ ඳශ යනු රළඵ, 

2013.05.07 දින ඉදිරිඳත් යන රද වයගුරහසි ව අග 2, ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි, ඒ කිඹන්වන් 2012 

වදළනඵ්ල 07 දිනළති අග 1787/36 දයන අති විවලේ ළ ක 

ඳ්වේ ඳශ යනු රළබ වයගුරහසි වභභ රු බහවේ අනුභතිඹ  

වහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! වුරු වවෝ රු භන්ත්රී්යවඹක් රු ජහන 

ඵණ්ඩහය භවතහවේ නභ මරහනඹ වහ වඹෝජනහ යන්න.  

 
රු ඩේිමේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ (යහජප ඳරිඳහරන 
වහ සවද්ල  යුතුම අභහතපතුමභහ)  
(ரண்தைறகு டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண - ததரது றதரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, "රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භවතහ දළන් මරහනඹ ත යුතුමඹ" යි භහ වඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනතුමරු නිවඹෝජප  ථහනහඹතුමභහ මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, රු  ජහන ඵණ්ඩහය  භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனம, ரண்தைறகு  ஜரணக தண்டர  அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුමභහ ථහ යන්න.  
 

රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඳශමුවන්භ ආනඹන වහ 

අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් අිළ ඉදිරිඳත් යන ඒ වයගුරහසි 

වන ය   ජඳහනවඹන් එන හවනර  අදහශ ඵ කිඹන්න 

ළභළතියි. භභ ඒ ළන ඉගග්රීාසි බහහවන් වඳොඩි වනක් යන්න 

ළභළතියි.  

The Gazette Notification No. 1804/17 dated 3rd April, 

2013, which has been submitted for approval to 

Parliament today, is related to the appointment of Japan 

Export Vehicle Inspection Center Company and Used Car 

System Solutions Company Limited for the purpose of 

pre-shipment vehicle inspection bound to Sri Lanka from  

Japan based on the applications submitted by them. 

Before these appointments were made, there was only one 

company, namely, Japan Auto Appraisal Institute - JAAI -  

which had been appointed under Gazette Extraordinary 

No. 1454/30 of 20th July, 2006. With the appointment of 

these two new companies, the total number of companies 

authorized for this purpose of inspection and approval  

will be increased to three.   

So, why have we made this change? Firstly, the pre-

shipment inspection of vehicles bound to Sri Lanka from 

Japan is considered useful since it will help to ensure that 

quality used vehicles are exported to Sri Lanka from 

Japan.  Now, this is the procedure which is pursued not 

only by us but all countries that are importing used 

vehicles from Japan. This system will enable us to 

identify the roadworthiness and usability of  the vehicles 

as well as to ascertain whether the vehicles are damaged, 

thereby improving the overall standard of used vehicles 

coming into this country. Another aspect is, it will also 

help to identify whether some of these vehicles are stolen 

or not. So, these are some of the practical issues that we 

are trying to remedy.  

Many countries around the world have also 

implemented the pre-shipment inspection systems to 

ensure that substandard vehicles are not imported to their 

own countries. The existence of three companies instead 

of a single company, as at present, to inspect used 

vehicles from Japan will end the monopoly of one 

company and increase competition and service delivery in 

the market, and would help reduce the cost to be incurred 

by importers regarding this in the future.  I also want to  

add that whenever we have meetings with the Chambers 

based in Japan, which are made up of companies that are 

exporting used vehicles to Sri Lanka, they have made a 

regular request from the Government that the number 

should be expanded, so that this work would be expedited 

and the vehicles could be dispatched to Sri Lanka and 

sometimes even the payments to be made, can be 

reduced.  

Now, while this is an important step, some questions 

were raised particularly by our Parliamentary Group 

regarding the mode of selection - how have these two 

people or two companies been selected in addition to the 

one that was used to carry out these functions?  The 

selection of these two companies  were made after getting 

the required information from the respective institutions 

and consulting the relevant stakeholders including Sri 

Lanka Customs, Department of Trade and Investment 

Policy, Department of Motor Traffic  and the Department 

of Import and Export Control.   

 

Some of these requests were also made by our own 

chambers in Tokyo. The final selection has been made 

after obtaining recommendations from the Sri Lankan 

Ambassador in Japan for the applications made by these 

two companies. So, Mr. Presiding Member, I seek the 

approval of the House for that Gazette Notification.  

වදළනි වඹෝජනහ තභයි, ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් 

වවනන න වයගුරහසි අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. ඒ 

වයගුරහසිර ිළ ඳතක් රු බහවේ ඔඵතුමභන්රහ ඉදිරිවේ අද 

තිවඵනහ. වභොක්ද ඒ න වයගුරහසිවේ අදව? ඒ භහ දළන් 

විසතය යනහ. 

යජවේ ඉඩන ශභනහයණඹ කිරීභ වහ ප්ර ධහන ලවඹන් 

ජනති ඳදනභ ඳඹන නීතිඹ න්වන් ඉඩන ග්ලධන 

ආඥහඳනතයි; Land Development Ordinance. එඹ රගහවේ 

තිවඵන ඉතහභත්භ ඓතිවහසි ඳනතක්; ඉඩන ශභනහයණඹ 

ිළිතඵ 1935 ්ලවේ පසථහදහඹඹ විසින් නඳහදනඹ යනු 

රළබ නීතිඹක්. ඒ ආඥහඳනත  1969 ව 1996 ඹන ්ලරත් 

විවිධ ගවලෝධන යනු රළබුහ. ඒ ආඥහඳනත ඳළනවීවන මිම 

ඵරහවඳොවයොත්තුම වවේ යජවේ ඉඩන ර.භහනුකර ග්ලධනඹ  

රක් න අයුරින් ඹන ඹන සීභහන්  ඹ ත් වො  ඵරඳ් වහ 

දීභනහ ඳ් භඟින් පුයළසිඹන් වත රඵහ දීභ  ප්ර තිඳහදන රඵහ 

දීභයි. ඒ ඹ වත් රඵහ වදන දීභනහ ඳ් වඵොවවොභඹක්භ කිසිදු 

මුදරක් අඹ වනොවො  වවෝ ඉතහභ සුළු ඵදු මුදරක් යජඹ  

රළවඵන ආහයඹ  වොන්වද්සි ඇතුමශත් වො  ඉඩන ආයක්ිනත 

තඵහ ළනීවන  කීභ  ඹ ත් වො  පුයළසිඹන් වත රඵහ වදනු 

රඵනහ. ඇත්ත ලවඹන්භ භහ දිහඳතියවඹකු වළටිඹ  ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනත - LDO - ඹ වත් වනොවඹක් අසථහරදී 

ක්රි ඹහ ය තිවඵනහ. ඒ ආඥහඳනත තුමශ ඵරහවඳොවයොත්තුම න්වන් 

යජවේ ඉඩන විවලේවඹන්භ ඉඩන නළති දුප්ඳත් අඹ  රඵහ දීරහ 

ඔවුන්  හසථහනඹක් වවෝ ඹන කිසි තිනහ්ලිය  යුත්තක් 

වහ ඒ ඉඩභ ඳළරීභයි. භහ හිතන්වන් විරුද්ධ ඳක්වේ රු 

භන්ත්රී්තුමභන්රහත් වවො  දන්නහ, ඉඩන ච්වච්රි විලහර 

ප්ර භහණඹක් තිඹරහ විතත වත්රීන තුමිතන් ජනතහ  ඒ ඉඩන  කටි 

රඵහ දුන්නු ඵ. ඒ වළභ එක්වනහ භ  වනක් යනහ, 

ඵරඳ්ඹක් වදනහ. ඒ  විවිධ නන කිඹනහ. ඵදු ඳ්ඹ කිඹනහ; 

ඉඩන හිිය ඳ්ඹ කිඹනහ. ඒ ඉතහභ ළදත් ඔප්පුක් වහ භහන 
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ිමඹළවිල්රක්. ඒ ඉඩභ  තිවඵනහ blocking out plans. ඒ ඉඩන 

ච්වච්රි භිය ප්ර වද්ලවේ survey එක් යරහ, එභ ඉඩන  කටි 

නන යරහ, ඒ ඒ පුද්රඹන්  අවල් ඉඩන  කටිඹ රඵහ වදනහ 

කිඹරහ ඉඩන වොභහරිසතුමභහ වතිඹක් වදනහ. ඒ තභයි 

ඒවොල්රන්වේ ඔප්පු.  

එහි තත් විවලේ අගලඹක් තභයි, ඳසු අයිතිඹ. ඒ ඉඩභ රඵන 

වනහ අනිහ්ලඹවඹන් වන් යන්න ඕනෆ තභන්  ඳසු ඒ 

ඉඩභ රළවඵන්වන් හ ද කිඹරහ. ඒ රුණ ඉඩන ප්ර තිඳත්තිඹ 

ිළිතඵ වරොකු ප්ර ලසනඹ  රක් වුණු වදඹක්. වභොද, 

හභහනපවඹන් ඒ ඳසු අයිතිඹ එක්වවනකු  විතයයි වදන්න 

පුළුන් මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි. ඒ නිහ ඉඩන හිියහයඹහ  

වඵොවවෝ වි  දුසය ීන්දුක් න්න වනහ. බහ්ලඹහ ඉන්නහ; 

ශභයින් තුමන් වතය වදවනකු ඉන්නහ. ඒ අසථහවේදී  වන ඳසු 

අයිතිඹ ඳයන්වන් හ ද කිඹන ප්ර ලසනඹ ඇති වනහ. භවය වි  

ඒ භත භහජ ප්ර ලසනත් ඇති නහ. වභොද, එභ දරුකු  අයිතිඹ 

ඳළරීභ තුමශ ඒ ඳවුවල් siblings අතය කිසිඹන ළටීභක් ඇති නහ. 

භහජ විදපහඥවඹකු වළටිඹ  වඵොවවෝ වි  භහ දන්නහ ඒ ඉඩන 

හිියඹහ එක්වෝ බහ්ලඹහ  ඉඩභ ිමඹනහ. එතවො  ඔහු  දරුන් 

ළන ීයණඹක් න්න අලප නළවළ. එවවභ නළත්නන සිරිතක් 

ලවඹන් ඵහරභ ශභඹහ  ිමඹනහ. එතවො  ඒ ප්ර ලසනඹ  මුහුණ 

වදන්න ල් ඹනහ.  

විවිධ සක්භ ර.භ ළිය භහජවේ ක්රි ඹහත්භ නහ. නමුත් 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් රළබුණු ඉඩන අවප් යව ක 

භහජඹ තුමශ සුවිවලේ අගලඹක් දයනහ. භහ හිතන්වන් අවප් වළභ 

ආනඹභ ඒ විධිවේ ඵරඳ් රඵහ ත්ත අඹ ඉන්නහ. ඒ 

ඉතහභත්භ ළදත් ප්ර තිෂ්ලී ිළඹයක්. නමුත් ක්රි ඹහත්භ කිරීවනදී 

ඹථහ හරවේදී ඒ අයමුණ ව වොන්වද්සි උල්රගකනඹ යියන්, 

එයින් ඵළවළය ඒ ඉඩන අවිධිභත් ඳරිවයණඹ  රක් ව අසථහ 

යහෂ්ඹක් හ්ලතහ වරහ තිවඵනහ. වන නඵන්ධවඹන් විවිධ 

වොියන් බහ ඳත් ය තිවඵනහ. ඒහයිනුත් වන ඵ කිඹහ 

තිවඵනහ.  වනවන් අදවස යන්වන් නළවළ, ඒ රළබුණු ඉඩන 

 කටි ඔක්වෝභ ළයදි විධිඹ  ඳහවිච්ික යනහ කිඹරහ. ඵහුතයඹ 

නිඹභ විධිඹ  ඳහවිච්ික යනහ. භවේ වඳෞද්ිම අත් දළකීභ ව 

ඳ්ලවේණර වතොයතුමරු අනු විලහර ිළරික් ඒහ වරිඹ  ඳහවිච්ික 

යන ඵ දළන න්න රළබී තිවඵනහ.  තිනහ්ලිය  යුත්තක් 

වහ එවවභ නළත්නන නිහඹක් ඉදි කිරීභ වහ වරි විධිඹ  

ඳහවිච්ික යනහ. නමුත් සුළුතයඹක් ඒහ විකුණනහ, නළත්නන 

ළයදි විධිඹ  ඳරිවයණඹ යනහ. ඉතින් ඒ ළයදි විධිඹ  

ඳරිවයණඹ යන වො  රළබ ඳත් ඉරුර  වන් අරගගු කිරීභ  

ක්රි ඹහදහභඹක් වන දක්හ නීතිත වො  නළති නිහ එළනි ඵර 

යහිත ඳළරීන අරගගු ඵ, ඳරිඳහරනභඹ ලවඹන් ඉඩන ිමඹහ 

ඳදිගික කිරීවන හ්ලඹහරවේ වල්නඹක් වර ිමඹහ ඳදිගික කිරීභ  

ඹන නීතිභඹ ඳදනභක් හ ත යුතුම තිවඵනහ. වඵොවවෝ වි   

ඒ විධිවේ වචලෝදනහක් ආහභ ඳරීක්ණඹක් යනහ. උඳ 

දිහඳතිතුමභහ, දිහඳතිතුමභහ වවෝ ඉඩන නිරධහරිඹකු ඳරීක්හ ය 

ඵරනහ, අය මුල් ඳයභහ්ලථඹ  නළත්නන මුල් ගිවිසුභ  ිළ සතය 

වන ඉඩභ ඳයහ දී තිවඵනහද කිඹහ. එවවභ අසථහක් ඇති 

වුණහභ දළන  තිවඵන නීතිඹ ඹ වත් ඵරඹක් නළවළ, ඒ ළන 

ජනති විධිවේ  වනක් යරහ ක්රි ඹහත්භ වන්න. වන යර 

වයගුරහසිර  ඵරහවඳොවයොත්තුම ඒ ඵරතර රඵහ දීභයි.  

අද දින ළ ක නිවේදන වදක්  ඉදිරිඳත් ය තිවඵනහ.  

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසි භඟින් 

රගහ  ආනඹනඹ යනු රඵන ඳහවිච්ික ශ හවන 

නඵන්ධවඹන් අඳනඹන ඳරීක්ණ වතිඹක් නිකුත් කිරීභත්, 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි භඟින් දීභනහ 

ඳ්ඹක් භත දුන් ඉඩභක් ඵළවළය යන අසථහ නීති ප්ර හය 

 යුතුම කිරීභ  ඹන  වනක් භඟින් ඵරතර රඵහ දීභත් තභයි  

වභභ  වයගුරහසිර ඳයභහ්ලථඹ. එඹ  ඔඵතුමභන්රහවේ වහඹ රඵහ 

වදන වර ඉල්රියන් භවේ චලන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

වඵොවවොභ සතුමතියි. 
 
ප්ර ලසනඹ බහක්මු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. මීශෙ  රු දඹහසිරි ජඹවේය 

භන්ත්රී්තුමභහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භ  වොඳභණ වේරහක් 

රළබී තිවඵනහද? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහ  විනහඩි 17 හරඹක් තිවඵනහ. 

[අ.බහ.2.46] 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අද දවේ  ඉදිරිඳත් ය 

තිවඵන  වන වයගුරහසි ළන ථහ යන්න රළබීභ ිළිතඵ භහ 

න්වතෝ නහ. ඒ ළන ථහ කිරීභ  වඳය  තත් හයණඹක්  

ිළිතඵ භහ මුිමන්භ කිඹන්න ඕනෆ.  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

භළතිතුමභහ අවුරුදු 30ක් වද්ලඳහරනඹ කිරීභ ිළිතඵ ළභරීභක් 

ශහ, මී  දින කිහිඳඹ  ිමන්. අිළ හිතුමහ එතුමභහ ඹනකිසි 

විධිවේ වද්ලඳහරන ඳරිණත බහඹක් තිඹහවනයි වන ළඩ 

 යුතුම යන්වන් කිඹරහ. නමුත් අද එතුමභහ රළවඵන්න තිවඵන 

අභළතිභ හීනඹ භත ඉවන එතුමභහවේ ථහ ඳළළත්තුමහද 

කිඹරහ භහ දන්වන් නළවළ. ඇත්ත ලවඹන්භ ඇභතියඹකුවේ 

ප්ර හලඹක් විධිඹ  වනොවයි, ආණ්ඩුවේ ප්ර හලඹක් විධිඹ යි 

එතුමභහ ඒ ප්ර හලඹ වශේ. එඹ අග්රාහභහතපතුමභහ විසින් යන්න ඕනෆ 

ප්ර හලඹක්. භහ හිතනහ, එඹ  ආණ්ඩු විඹරු ළටුණු තත්ත්ඹ 

සිටීවන ප්ර තිපරඹක් කිඹහ. භහ රජ්ජහ නහ එතුමභහවේ අවුරුදු 30 

ඳරිණත වද්ලඳහරනඹ  කිසිඹන පුද්රඹන් ණනහක් එතුම 

වරහ විනහල යන්න  යුතුම කිරීභ ළනත්, එතුමභහ ඒ 

කුභන්්ණඹ  වසු වරහ තිවඵන එ ළනත්.    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි,  අිළ දන්නහ ඊවේ වන යව ක 

ඇති වුණු තත්ත්ඹ වභොක්ද කිඹරහ. අද වන යව ක ඵහුතයඹක් 

ජනතහ ීවත් වන්න ඵළරි තත්ත්ඹයි ඉන්වන්. ඒ අතයතුමය 

විදුිම බිර ළඩි යපුහභ ඒ තුමිතන් ඇති වුණු පීඩනඹ භත ජනතහ 

විවලේවඹන් වළභ තළනභ ්ලභහන්තලහරහර වේයිනුත්, ඒ 

හවේභ වෞප අගලවේ ඉන්න අඹත් ඊවේ දිනවේ එිතඹ  

ඵහින්න රෆසති වරහ හිටිඹහ. නමුත් ආණ්ඩු දළළන්ත භ්ලදනඹක් 

ක්රි ඹහත්භ ශහ. භහ දන්නහ, භවය ඳහල්ර  

විදුවල්ඳතියඹහ වයවහ ගුරුරුන්  ිමිළ නිකුත් ය තිබුණහ, එඹ  

වබහගි වන්න එඳහ කිඹරහ. ගිවඹොත් ඔවුන්වේ රැකිඹහ ිළිතඵ 

කීභ බහය න්වන් නළවළ, ඔවුන්  ඒ ළන ඵරහ න්න සිද්ධ 

වේවි කිඹරහ දන්හ තිබුණහ. වන හවේ දළළන්ත භීණඹක් 

ක්රි ඹහත්භ කිරීභ තුමශයි ඊවේ ළඩ ්ලජනඹ ඹන කිසි විධිඹ  

ඩහප්ඳල් යන්න ආණ්ඩු  යුතුම වරුවේ. වවේ වතත් 

වන අසථහවේදී  අිළ කිඹන්න ළභළතියි,  වුරු වවෝ දුන්නු 
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[රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ] 
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රණු ප්ර තිපරඹක් ලවඹන් අවුරුදු 30 ඳරිණත 

වද්ලඳහරනඥඹකු වළසිරුණු විධිඹ ළන අඳ නහටු වනහයි 

කිඹන එ.  

ඊශෙ , රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුමභහ ආ්ලථිඹ නඵන්ධ  

ඉදිරිඳත් යපු හයණහ කිහිඳඹ ළනත් භහ ථහ යන්න 

ළභළතියි. විවලේවඹන්භ භව ඵළගකුවේ හ්ලතහ ඳරිය රනඹ යන 

වො  අඳ දකින ප්ර ධහනභ වද් තභයි, 2010, 2011 ්ලර කිඹපු 

හයණහ ඩහ වන ළටී තිවඵන ඵ. භව ඵළගකුවේ අධිඳති අජිත් 

නිහඩ් ේයහල් භවත්භඹහවේ හ්ලතහවේ වන් සිඹඹ  8 

්ලධනඹක් ළන තභයි එතුමභහ වඵොවවොභ වරොකු  ථහ වශේ. 

සිඹඹ  8 ්ලධනඹ වන න වො  සිඹඹ  6.4 දක්හ ඵළවළරහ 

තිවඵනහ. විවද්ල ගිකත ළඩි වුණහඹ කිේහ, අවප් අඹන් ළඩි 

වරහ තිවඵනහඹ කිේහ, රුිළඹර ඉතහභ ඉක්භනින් ලක්තිභත් 

නහඹ කිේහ. අිළ දන්නහ, වන සිඹල්ර සිද්ධ වුවණ්, වන 

සථහයත්ඹ ඇති වුවණ් ජහතපන්තය මරප අයමුදවරන් -IMF 

එවන්- වඩොර්ල බිිමඹන 2.6 ණඹ මුදරක් රළබීභ නිහඹ 

කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වන වරිඹ  ිළන් ඳයඹ 

තිවඵන භනභහිමවේ ප්ර ලසනඹ හවයි. භනභහිම ළන්දහ වන 

එනහ. භනභහිම වවොයි කිඹනහ. සිඹලුභ  යුතුම අන් වුණහ  

ඳසවේ භනභහිමවේ ිළන් ඳයඹක් තිවඵන ඵ දකිනහ. ඒ ිළන් 

ඳයඹ නිහ තභයි දළන් වන ප්ර ලසනඹ වරහ තිවඵන්වන්. ිළන් 

ඳයඹ කිඹන්වන් හභහනපවඹන් ඔඬය කිඹන එ වන්. අවප් 

හසුවද් නහනහඹක්හය ඇභතිතුමභහ දන්නහ වන්. ළවළනු වනහ 

රසණයි; වවොයි. ඇඹ  ඳයඹක් තිවඵනහ. ඒ ඳයඹ  තභයි 

ිළන් ඳයඹ කිඹහ කිඹන්වන්. වභොද, ිළන  වනඵ වුණු ඳයඹ. වන 

හවේ තභයි භව ඵළගකුවේ අධිඳතිතුමභහ කිඹන ථහ. එතුමභහ 

කිඹනහ, "සිඹඹ  8 ්ලධනඹක් තිවඵනහ. -ඒ ඔක්වොභ 

වවොයි. වළඵළයි වඳොඩි ිළන් ඳයඹක් තිවඵනහ- වන ්ලධනඹ දළන් 

වඳොඩ්ඩක් අඩු වරහ තිවඵනහ"යි කිඹරහ. එඹ අඩු වරහ 

තිවඵන්වන් වන වවේතුමක් නිහ වනොවයි. වන ඇති වුණු ිළවන් 

ප්ර තිපරඹක් විධිඹ යි.  

ඒ හයණඹත් එක් ත්තහභ අඳ  වඵොවවොභ ඳළවළදිිම 

කිඹන්න පුළුන්, අද ඔඵතුමභන්රහ ථහ යපු ඳගචල වක්න්ද්රි්ඹ -

ඵරලක්ති වක්න්ද්රි්ඹ, දළනුවන වක්න්ද්රි්ඹ, ගුන් වක්න්ද්රි්ඹ, නහවු 

වක්න්ද්රි්ඹ, හණිජ වක්න්ද්රි්ඹ- ආලසචල්ලඹ ළන. වන වක්න්ද්රි්ඹන් 

සිඹල්රභ අද ජනතහවේ ඔළු උඩ  ඩහ ළටිරහයි තිවඵන්වන්.  

ඳශමුවන්භ ඵරලක්ති වක්න්ද්රි්ඹ ත්තහභ, එඹ ඩහ ළටී 

තිවඵන වළටි ඳසු ගිඹ ති වද,  තුමන තුමශ අඳ දළක්හ. ඔඵතුමභන්රහ 

කිේවේ, ආසිඹහවේ ආලසචල්ලඹඹ ඇති වුණහභ ජනතහ  වරොකු 

ආලසචල්ලඹඹක් එනහ, ඵරලක්තිවේ වරොකු ිළබිදීභක් ඇති නහ, 

එභ නිහ කිසි ප්ර ලසනඹක් නළවළ කිඹරහයි. වළඵළයි දළන් ඵරලක්ති 

වක්න්ද්රි්ඹ ආඳසු ියනිසුන්වේ ඔළු උඩ  ඩහ ළටී තිවඵනහ. 

තමුන්නහන්වේරහ ආලසචල්ලඹඹ කිඹ-කිඹහ ය  ව ක, වරෝඹ ව ක 

ඹනහ. නමුත් ඒවක් ආලසචල්ලඹඹ ඩහ ළටිරහ තිවඵන්වන් 

ියනිසුන්වේ ඇෙ උඩ යි.  

ඊශෙ , දළනුවන වක්න්ද්රි්ඹ. අවප් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රී්තුමභහ 

දළනුවන වක්න්ද්රි්ඹ ළන කිේහ. අහිග දුප්ඳත් අනභහවේ, 

තහත්තහවේ දරුන්වන් භහඹ  රුිළඹල් 6,000ක් න්නහ. 

ඉතින් වන විධිඹ  යව ක අධපහඳනඹ යන්වන් වොවවොභද? 

දළනුවන වක්න්ද්රි්ඹක් තිවඵන්වන් වොවවේද? වක්න්ද්රි්ඹ ඳරිධිඹ  

ගිහින් තිවඵන්වන්. වක්න්ද්රි්ඹ ියනිසුන්වේ ඔළු උඩ  ඩහ වන 

ළටිරහ. වළඵළයි භව ඵළගකුවේ අධිඳතිතුමභහ කිඹනහ, "නළවළ, කිසි 

ප්ර ලසනඹක් නළවළ. භහින්ද ිකන්තනවේ කිඹන වළටිඹ  වක්න්ද්රි්ඹ 

වනඵ වරහ තිවඵන්වන්" කිඹරහ. වක්න්ද්රි්ඹ ියනිසුන්වේ ඔළු 

උඩ  ඩහ වන ළටිරහ.  

ඊශෙ , ගුන් වක්න්ද්රි්ඹ. ඵරන්න, ගුන් වක්න්ද්රි්ඹ  වභොද 

වරහ තිවඵන්වන් කිඹරහ. ියනිසසු ඹන්වන් නළති, එවවභ 

නළත්නන වභවවේ ඉරහ භත්තර  ගිහින්, භත්තිමන් ඵළවළරහ, 

භත්තිමන් ආඳසු චීනඹ  ඹන්න, ඩුඵහයිර  ඹන්න ගුන් 

ඹහනඹක් න්න වෝටි 31, 200ක් ළඹ යනහ. ඒවක් ඵය හ ද 

එන්වන්? ඒවක් ඵයත් එන්වන් ියනිසුන්වේ ඔළුර යි. භත්තර 

ගුන් වතොටු වඳොශ  ආපු භඟීන් ගපහ වොඳභණද?  අලුත් 

ගුන් ඹහනහ ආහද? ඒ ඔක්වොභ ඩහ වන ළව න්වන් 

ියනිසුන්වේ ඔළු උඩ  තභයි.   

අනික් එ නහවු වක්න්ද්රි්ඹ. නහවු වක්න්ද්රි්ඹ  වභොද 

වරහ තිවඵන්වන්? නහවු වක්න්ද්රි්ඹත් වන හවේභ තභයි. අද 

වනඵන්වතො  යහඹ  නළේ කීඹක් ආහද? වනඵන්වතො  

යහවඹන් නළේ කීඹක් ගිඹහද? වොඳභණ ප්ර භහණඹක් ඳළව ේහද? 

ඳසු ගිඹ හරවේ ඵවලු -containers - වොඳභණ ගපහක් 

ආහද? ඒ ඔක්වොභ ඩහ වන ළව න්වන් ියනිසුන්වේ ඔළු 

උඩ  තභයි. ඒවක් අහන ප්ර තිපරඹ තභයි, හණිජ වක්න්ද්රි්ඹ 

ියනිසුන්වේ ඔළු උඩ  ඩහ වන ළව න එ. ඔඵතුමභන්රහ 

ආලසචල්ලඹ ළන ථහ යනහ. 

 අද ඳගචල භවහ ඵර වක්න්ද්රි්ඹ ියනිසුන්වේ ඔළු උඩ  ඩහ 

ළටිරහයි තිවඵන්වන්. දළන් හණිජ වක්න්ද්රි්ඹ  වභොද වරහ 

තිවඵන්වන්? ඳසු ගිඹ හර හනුවේ තමුන්නහන්වේරහ රඵහ 

වන තිවඵන ණඹ ප්ර භහණඹ ඵරන්න. ඒ හරවේ අඳ  තිබුවණ් 

වනදහයි වඳොිමඹ  දුන්නු ණඹ ප්ර භහණඹක්. දළන් ඵරන්න. 2005 

්ලවේදී අිළ වනදහයි වනොන ණඹ රුිළඹල් වෝටි 91,903ක් 

රඵහ වන තිවඵනහ. වළඵළයි වනදහයි ණඹ ලවඹන් රඵහ වන 

තිවඵන්වන් රුිළඹල් වෝටි 3,759යි. වනදහය   වනොන ණඹ 

ප්ර භහණඹ ද හවන් ළඩි වියන් ඇවිල්රහ  2012 දී එඹ රුිළඹල් 

වෝටි 45,506ක් වරහ තිවඵනහ.  තමුන්නහන්වේරහ කිඹන 

වළටිඹ  වන ය  ආසිඹහවේ ආලසචල්ලඹඹ වනහ නන, ය  දියුණු 

වනහ නන  සිඹඹ  8 ආ්ලථි ්ලධනඹක් තිවඵනහ නන,  

අලුත් ඵර ලක්ති වක්න්ද්රa ඇති වනහ නන, අලුත් ගුන්  ඹහනහ, 

ගුන් වතොටුඳශල්, යහඹඹන් ළඩි වනහ නන වනදහය  

විධිඹ  වන ණඹ ප්ර භහණඹ වදන්න ඕනෆ. නමුත් අද  සිද්ධ  වරහ  

තිවඵන්වන්  වභොක්ද? අද දළළන්ත අ්ලබුද ණනහක් යහ  

තභයි  ද හවන් වන ය  භන් යියන් තිවඵන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඒ හවේභ 2012 ්ලවේ ණඹ 

ආඳසු වවීභ  ්ලධනඹ වරහ තිවඵනහ. යහජප ආදහඹවභන් 

සිඹඹ  103ක් අද ණඹ  වහ වන්න සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. 

යහජප ආදහඹවභන් සිඹඹ  103ක්  ණඹ  වහ වන්න සිද්ධ 

වරහ තිවඵන  ය ක් තභයි තමුන්නහන්වේරහ වන ඇදවන 

ඹන්වන්.  ඒ විතයක් වනොවයි, 2012 දී වනොිළඹව භසත ණඹ 

ප්ර භහණඹ  යහජප ආදහඹවභන් සිඹඹ  16.9ක් වුණහ. 2011 දී ඒ 

බිිමඹන 5133යි. 2012 වනවො  ඒ බිිමඹන 6000 දක්හ ළඩි 

වරහ තිවඵනහ.  ඒ කිඹන්වන්  2012 දී වනොිළඹව ණඹ  ප්ර භහණඹ 

සිඹඹ  16.9කින් ළඩි වරහ තිවඵනහ. වන ආ්ලථි  

්ලධනඹක්ඹ,  එවවභ  නළත්නන හණිජ වක්න්ද්රaවේ ්ලධනඹක්ඹ, 

භසත ඓතිවහසි තත්ත්ඹක්ඹ කිඹහ තමුන්නහන්වේරහ විසතය 

යන්වන් වොවවොභද?  2012  ්ලඹ වනවො  විවද්ය ඹ ණඹ  

සිඹඹ  45ක් දක්හ ද හවන්  ළඩි වනහ. හභහනපවඹන් ඒ 

සිඹඹ  36.5 ප්ර භහණවේ තභයි තිබුවණ්.  නමුත් ඒ සිඹඹ  46 

දක්හ ළඩි වරහ තිවඵනහ.    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ආ්ලථිභඹ රුණු 

නඵන්ධවඹන් ථහ යන්න අවප් ඉයහන් විර.භයත්න 

භන්ත්රී්තුමභහත්,  ව්ල ද සිල්හ භන්ත්රී්තුමභහත් ඉන්න  නිහ  භවේ 

වේරහ සීභහ   ය ළනීභ වහ අද වන  යව ක  උද්ත වරහ 

තිවඵන ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹක් ිළිතඵ ථහ යන්න භහ 

ඵරහවඳොවයොත්තුම වනහ. වන දිනර ද හවන් අිළ ථහ  ශ 
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හයණහක් තභයි කුඩු වයෝඹ. අද  ඒ නඵන්ධ ප්ර ලසන 

ණනහක් ඇති වරහ තිවඵනහ. ඒයි භභ අද හණිජ වක්න්ද්රaඹ 

නඵන්ධවඹන් ථහ වශේ.  රගහ   වන්න රද  කිරිිළටි අද 

විලහර ප්ර ලසනඹක් ඵ  ඳත් වරහ තිවඵනහ.    

විවලේවඹන් නසීරන්තවඹන් වන්න රද කිරි ිළටි 

නඵන්ධවඹනුයි ඒ තත්ත්ඹ ඇති වරහ තිවඵන්වන්. ඒහවේ 

dicyandiamide - DCD -  කිඹන ද්රaප අඩගගු වරහ තිවඵනහඹ  

කිඹනහ.  වන  නිහ  ඳහු ගිඹ හරවේදී  ප්ර ලසන ණනහක් ඇති 

වරහ තිබුණහ. රගහ නඵන්ධ වන්න ිමන් 2012 

වනොළනඵ්ල භහඹ  වඳය නිසඳහදනඹ ශ නසීරන්ත කිරිිළටි  

චීනඹ  ඹහ තිබුණහ. චීනඹ  ඹන රද ඒ කිරිිළටි නඵන්ධවඹන් 

ප්ර ලසන ණනහක් භතුම වුණහ. මී  ිමන් චීනවේ ප්ර ලසන ණනහක් 

භතුම වුණු ඵත් අිළ දන්නහ. වභරභයින් නඵන්ධවඹන් ඇති  වුණු 

ප්ර ලසනවේදී චීනවේ  දරුන් 10 වදවනක් ියඹ ගිඹහ.  ඒ විතයක් 

වනොවයි,  වභරභයින්  ප්ර ලසනඹ නිහ 1146 වදවනක් වයෝවල්ත 

යන්න සිද්ධ වුණහ. එතවො  දළන් ඇති වරහ තිවඵන තත්ත්ඹ 

වභොක්ද? නසීරන්තවඹන් වනහ වඹොදඹ හිත කිරි ිළටි කිඹහ  

අවප් යව ක විකුණන කිරිිළටි චීනඹ  ඹළේහභ  ඳරීක්ණ කිරීවභන් 

ඳසු චීනඹ කිේහ, ඒහවේ dicyandiamide කිඹන වි ද්රaප  

අඩගගුයි කිඹහ. එඹ වඳොවශොවන් නයිර ජන් නිදවස වීභ  

ළශළක්වීභ වහ වඹොදන යහඹනි ද්රaපඹක්.  ඒහ ඳහවිච්ික කිරීභ 

නිහ වභොක්ද න්වන්? වඵෝ වනොන  වයෝ  ඇති  වන්න  

පුළුන් දළළන්ත අ්ලබුද ණනහක් ඒ තුමිතන් භතුම වුණහ.  දළන් 

වභොක්ද වුවණ්?  චීනඹ   වන ගිඹ ඒ කිරිිළටි ජනහරි භහවේදී 

සිගප්පරු   වනහහ. එවවේදි ක  වල්න වදහ  ජනහරි, 

වඳඵයහරි, භහ්ලතුම, අවප්ර ේල් භහර දිගින් දි භ  ඒහ රගහ  

එේහ.  ඒ විධිඹ  containers 168ක්  විතන්භ චීනවඹන් 

රගහ  එහ  තිවඵනහ. ඒහවේ  ව ොන් 4200ක් අඩගගු වනහ. 

වන යව ක අහිග  දුප්ඳත් අනභරහ තහත්තරහවේ ඉරහ 

වඳොවවොතහ දක්හ ජනතහ  භහ එ වභහයක් ඒ කිරි ිළටි  තභයි 

වඵොන්න තිවඵන්වන්. 

"The New Zealand Herald" of 2nd February, 2013 

states, I quote: 
 

"Tourism NZ chief executive Kevin Bowler said New Zealand had 
to be very careful about its reputation.”   

ඒ වොල්රන්   තභන්වේ  යව ක reputation  එ ළන විලහර 

ලවඹන් ල්ඳනහ යනහඹ කිඹහ තිවඵනහ. වභොද, දිගින් 

දි භ  වන  හවේ වද්ල් ඇති  වුණහයින්  ඳසු නසීරන්තවේ  

කිරිිළටි කිඹන නභ  ඳහවිච්ික  යන්න ඵළරි තත්ත්ඹ  ඳත් 

වේවිඹ කිඹහ  ඒ අඹ කිඹනහ. දළන් එතවො  වභොක්ද වරහ 

තිවඵන්වන්? ඳහරිවබෝගි අධිහරිවේ බහඳති රිය භ්ල ක් 

භවත්භඹහ  වන ළන ථහ යනහ.  

එතුමභහ වන ළන ථහ වශේ 2013 භහ්ලතුම 25 ළනි දහ. එතුමභහ 

කිේහ, අලප යන samples ටි ඹරහ  ඇති වරහ තිවඵන 

තත්ත්ඹ වභොක්ද කිඹරහ ඳරීක්ණඹක් යනහ කිඹරහ.  

වවේ වතත්, වි යහඹනි ද්රaප තිවඵන කිරි ිළටි තභයි 

දළන් අිළ වඵොන්වන්. ඵහර වතල්, ඵහර වඳොවවොය, ඵහර ඖධ, 

ඵහර ඩීල් ළන වභච්චලය හරඹක් රගහවේ  ථහ ශහ. දළන් 

ඵහර කිරි ිළටිර ත් ඇවිල්රහ. ඇන්්ල, යත්ති කිඹන කිරි ිළටිර 

ඳළවළදිිමභ අඩගගු වරහ තිවඵන්වන් වන ගක . 2013 භහ්ලතුම 

25 ළනි ඳුදහ එතුමභහ එවවභ ප්ර හල ශහ , අද න තුමරු ඒ 

නඵන්ධවඹන් වභොක්ත් ළඩ ිළිතවශක් ස යරහ නළවළ.  

හභහනපවඹන් ශ යුතුම න්වන් වභොක්ද?  වන කිරි ිළටි ළන 

වභවවභ ළඹක් තිවඵනහ කිඹරහ කිේ භන්භ ඳහරිවබෝගි 

අධිහරිඹ  ශ යුතුම න්වන් වනහ රගහවේ වවශ වඳොශර 

විකුණන එ නතය යන එයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, 

නමුත් එවවභ විකිණීභ නතය යන්වන් නළති, විකුණන්න වදන 

භන්, ඳහරිවබෝගි අධිහරිඹ විසින් ඳරීක්ණර  අය වන 

ඹනහ කිඹරහ ෆිම ෆිම අය වන ගිඹහ. වළඵළයි තභත් අවප් 

ියනිසසු වන කිරි ිළටි වඵොනහ. වනහවේ තිවඵන්වන් වභොනහද 

කිඹරහ අිළ දන්නහද? හ ද කිඹන්න පුළුන් ඳළනවඩෝල් වඳති 

වදක් බිේහභ, එවවභ නළත්නන ඳළනවඩෝල් වඳති වතයක් 

බිේහභ ඇති න වි වභොක්ද කිඹරහ. අඳ  ඒ කිඹන්න 

පුළුන්ද? ඒ නිහ වන නඵන්ධවඹන් ඳරීක්ණඹක් යරහ, 

ඹනකිසි ීන්දුක් ීයණඹක් දීරහ තභයි රගහ වේ වන කිරි ිළටි 

විකුණන්න අලප යන හතහයණඹ ස යන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි, අද වභොද වරහ තිවඵන්වන්? ඒ නඵන්ධවඹන් කිසිභ 

ළඩ ිළිතවශක් ස යරහ නළවළ. කිරි ිළටිර ියනිස සිරුය  

අහිතය dicyandiamide කිඹන යහඹනි ද්රaප අඩගගු ද කිඹරහ 

වොඹහ ඵළලීභ වහ ශ ඳරීක්ණවේ හ්ලතහ  ඳහරිවබෝගි 

අධිහරිඹ විසින් දළන් වෞප අභහතපහගලඹ  වඹොමු යරහ 

තිවඵන්වන්. ඳසු ගිඹ 14 ළනිදහ වන නඵන්ධවඹන් හච්ඡහ 

යරහ වහභ ිළඹය න්නහ කිඹරහ තභයි කිේවේ. නමුත් 

වෞප අභහතපහගලඹ අය වන තිවඵන ීන්දු වභොක්ද? 

වෞප අභහතපහගලඹ 14 ළනි දහ විවලේ ීන්දුක් ළනීභ  

නිඹියත ඵ කිේහ.  අද  22 ළනි දහ. වෞප අභහතපහගලවේ වුද, 

වන ීන්දු වගහ වන ඉන්වන්. අදහශ හ්ලතහ ළන 14 ළනිදහ 

හච්ඡහ ශහ නන, එවවභ හච්ඡහ යරහ ත්ත ීයණඹ  

වභොක්ද? ඒ ීයණඹ වනොදී රගහවේ කිරි ිළටි වඵොන අහිග 

දුප්ඳත් දරුන්  වන යහඹනි ද්රaප වඳො වඳොහ තිඹහ න්නද 

ඵරහවඳොවයොත්තුම න්වන්? අිළ දන්වන් නළවළ, ඒ වයෝ 

අවුරුද්දකින් වළවදයිද, අවුරුදු වදකින් වළවදයි ද කිඹරහ. කුඩු 

වයෝ  වළවදයි ද, වන වභොන වයෝ වළවදයි ද කිඹරහ කිසිභ 

වදඹක් අිළ දන්වන් නළවළ.  

වළඵළයි, නසීරන්තවඹන් වන්න කිරි ිළටි නඵන්ධවඹන් 

වන හවේ ප්ර ලසනඹක් ඇති වුණහභ වුද ඒ ළන ථහ යන්වන්? 

අද භහධපිමන් වන වතොයතුමරු වරහ තිවඵනහ. ඇයි ඒ?  වන 

ආඹතනිමන් තභයි, භහධපර  ළඩිවඹන්භ දළන්වීන වදන්වන්. 

ඒ නිහ භහධප ආඹතන ඳළවළදිිමභ වනහ ප්ර චලහයඹ යන එ 

නතය යරහ තිවඵන්වන්.   

 භභ වඵොවවොභ ඳළවළදිිම  කිඹනහ, රුණහය වන යව ක 

භහධප දළන ත යුතුමයි, ළදත් වන්වන් companies ිමන් 

රළවඵන advertising budget  එ වනොවයි කිඹරහ. Companies 

ිමන් වදන දළන්වීනර  වල් වරහ  විවිධ  භහධප ආඹතන වන 

වතොයතුමරු න් යන තළන  ඇවිත් තිවඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඔඵතුමභහ  ත විනහඩි හ රඹක් 

තිවඵන්වන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වඵොවවොභ සතුමතියි මරහහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි.   

වන කිරි ිළටි දළන්වීනර  රළබුණු  ියිමඹන විස deposits  

අද රඳහහිනිවේ තිවඵනහ. භහධපර  දළන්වීන වදන්වන් නළවළ 

කිඹරහ වන කිරි ිළටි වන්න ආඹතනර  ත්ලජන යනහ. වන 

යව ක රක් ණනක් ියනිසසු වන කිරි ිළටි  වඵොනහ.  

හභහනපවඹන් වඳොඩි ශභයින් ය   ග්රාෆන 28 ණවන් ද  

අ  තහක්  කිරි  ිළටි වඵොනහ.  එතවො   ද  අ  

තහ   කිරි ිළටි ග්රාෆන 224ක්. ඒ විධිඹ  භහඹ   කිරි ිළ ටි 
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කිවරෝ  ඳවක්, වඹක් ශභයින්වේ ලරීයර  ඇතුමළු වනහ. 

වනහවේ වභොනහ තිවඵනහ ද කිඹන්න අඳ දන්වන් නළවළ. එභ 

නිහ රුණහය වන ප්ර ලසනඹ  ආණ්ඩු  විධිඹ  භළදිවත් වන්න. 

වන යව ක ඳහරිවබෝගි සුඵ හධන ඇභතියවඹක් ඉන්නහ. වන 

යව ක වෞප ඇභතියවඹක් ඉන්නහ. රුණහය ඳශමු  වන 

කිරි ිළටි විකිණීභ නතය යරහ, ඊ  ඳසවේ වන නඵන්ධ 

ඳරීක්ණඹක් යරහ තප  තත්ත්ඹ වභොක් ද කිඹහ වොඹහ 

ඵරන වර එතුමභන්රහවන් ඉල්ලීභක්  යනහ.   Companies 

ර  ඳවය වන්නත්  නළත්නන වනත් හයණහක් නිහත් 

වනොවයි භහ වන හයණඹ  ප්ර හල  යන්වන්.  ය   ඵහර 

වඳවවොය ්ල වනහහ. ඵහර ඩීල් ්ල වනහහ.  ඵහර ඖධ 

වනහහ. අඩුභ තයියන් ඒහ වනහපු අඹ  වන න තුමරු  එ 

දඬුභක්ත් දුන්නහද කිඹන එ වොඹහ න්නත් ඵළරි 

තත්ත්ඹක් තභයි වන ය  ඇතුමවශේ තිවඵන්වන්. ඒ තත්ත්ඹ තුමශ 

වන ප්ර ලසනඹ ත් ඒ න්තෆසිඹභ උදහ වයි කිඹරහ තභයි භභ වන 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේදී කිඹන්වන්. එභ නිහ වන නඵන්ධ වහභ 

ක්රි ඹහත්භ වන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ යනහ.   

වනහවේ අහන ප්ර තිපරඹ අඳ අද දකිනහ. වන  යව ක අද 

ඳතින ආ්ලථි හතහයණඹ තුමශ දරුන් තුමරුළු ය වන  

ිතගර  ඳනින්නයි වදභහිළඹන්  සිද්ධ වරහ තිවඵන්වන්. ඒ  

තයන බඹහන තත්ත්ඹක් තිවඵන්වන්. ියනිසුන්  ීවත්න්න  

ඵළවළ; ආදහඹන භහ්ල නළවළ. ඇහුහභ වභොක් ද කිඹ න්වන්? 

දරුන් ීවත් යන්න ඵළරි නිහ දරුහත් අයවන භ ිත   

ඳනිනහ කිඹනහ. වන හවේ තත්ත්ඹක් ඇති වී  තිවඵන්වන්, 

වන  යව ක ඳතින ආ්ලථි හතහයණඹ නිහයි.  ඉතින්, වන හවේ 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) වයගුරහසි වනහහඹ කිඹරහ 

තමුන්නහන්වේරහ අහධඹ යහ වන ඹන ය  වේයහ න්න   

ඵළවළයි කිඹන එත් භතක් යියන් භවේ චලන සල්ඳඹ අන් 

යනහ. වඵොවවොභ සතුමතියි.  

 

[අ.බහ. 3.04] 

 
රු ඩේිමේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ (යහජප ඳරිඳහරන 
වහ සවද්ල  යුතුම අභහතපතුමභහ)  
(ரண்தைறகு டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண - ததரது றதரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භහ ිය්  රු  දඹහසිරි 

ජඹවේය  විඳක්වේ භන්ත්රී්තුමභහවේ  ථහ ඳ න් ත්වත්භ වන 

විඹ  අදහශ නළති හයණඹකින්. ඒ අවප් වජපසඨ 

අභහතපයවඹකු විවේචලනඹ යියන්. එතුමභහ විවේචලනඹ වශේ, 

අවුරුදු තිව තභන්වේ වද්ලඳහරන ීවවිතඹ ඊවේ වඳව්ලදහ 

ආ්ලජනඹ ශ  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුමභහයි. 

එතුමභහ  විරුද්ධ  රු භන්ත්රී්තුමභහ  කිඹපු  හයණහ තභයි,  ඊවේ 

ඳළළත්ව ළඩ ්ලජනඹ නඵන්ධ එතුමභහ ශ ප්ර හලඹ   ළයදියි 

කිඹන එ.  

වභොක්ද  එතුමභහ ශ ප්ර හලඹ? ඊවේ ළඩ ්ලජනඹ 

අහ්ලථයි, ළඩ ්ලජ නවේ වවෝඩුහක්ත්  නළවළ කිඹන 

හයණඹ තභයි  එතුමභහ ඒ ප්ර හලවඹන් වඳන්හ වදන්න වළදුවේ. 

නමුත්  ඒ රු භන්ත්රී්තුමභහ කිඹනහ, "ළඩ ්ලජනඹ හ්ලථයි. 

යජඹ වනොවඹක් ඵරඳෆන ශහ. ඒ ඵරඳෆන කිරීභ නිහ භවය අඹ 

ළඩ ්ලජනඹ  වබහගි වුවණ් නළවළ "කිඹරහ.  නමුත් යහජප 

ඳරිඳහරන  අභහතපයඹහ ලවඹන් භහ ඒ  ළන කිඹන්න ඕනෆ. 

විවලේවඹන් යහජප ඳරිඳහරන අභහතපහගලඹ  අඹත් යජවේ 

වේඹන් ිළිතඵ ඊවේ අිළ ණනඹක් ශහ. වන 

අභහතපහගලවේ ප්ර ධහන හ්ලඹහරවේ වේඹන් 523ක්  ළඩ 

යනහ මරහනහරුඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි.  ඒ  523  වදනහවන් 

වේඹන් 470 ත්-480 ත් අතය ගපහක් තභයි භහනපවඹන් 

ළඩ   හ්ලතහ යන්වන්.  නමුත් ඊවේ වේඹන් 483 වදවනක් 

වේඹ  හ්ලතහ ශ ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හවේභ  වයජිසර හ්ල 

වජනයහල් හ්ලඹහරවේත් වේඹන් 360 වදවනක් වේඹ  

හ්ලතහ ශහ. වනදහ  ඩහ කිහිඳවදවනකු වවෝ ළඩිවඹන් 

වේඹ   හ්ලතහ ශහ කිඹරහ භ  හ්ලතහ වුණහ. විශ්රාහභ ළටුප් 

වදඳහ්ලතවනන්තුමවේ වේඹන් ද වනදහ හවේභ වේඹ  

හ්ලතහ ශහ. ඒ නිහ එතුමභහවේ වචලෝදනහ නප්ලණවඹන්භ 

ඳදනන වියහිත ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ. කිසිභ තළන වේඹන්  

කිසිභ ආහයවේ ඵරඳෆභක් වවෝ බිඹ ළන්වීභක් අඳ වශේ නළවළ; 

කිසිභ වවනක්  වශේ නළවළ. ඒ අඹ සවේච්ඡහවන්භ  ළඩ ශහ.   

ළඩ ්ලජන කිරීවභන් විදුිම බිර අඩු යන්න ඵළවළ. විදුිම බිර 

ළඩි කිරීභත්, ළඩ ්ලජන කිරීභත් නප්ලණවඹන්භ හයණහ 

වදක්. ළඩ ්ලජනවඹන් ඵරහවඳොවයොත්තුම වුවණ් වන ආණ්ඩු  

විරුද්ධ වද්ලඳහරන රැල්රක් වොඩ නෙරහ, වද්ලඳහරන 

ප්ර හවඹක් වොඩ නෙරහ ආණ්ඩුත්, ජනතහත් ඈත් යන්නයි. 

ඒ ඳළවළදිිමයි. නමුත් ඒ වත්රුන  ත් නිහ ජනතහ වන ළඩ 

්ලජනඹ  වබහගි වුවණ් නළවළ කිඹන එ අඳ  කීභක් ඇති 

කිඹන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි,  ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත  

ඹ වත් වයගුරහසිර  අභතය,  ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) 

ඳනත ඹ වත් වයගුරහසි ඹක් ද අද අනුභතිඹ වහ ඉදිරිඳත් 

වරහ තිවඵනහ.  

රු දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී්තුමභහ අද ඉදිරිඳත් ය  තිවඵන 

වන වයගුරහසි ළන ථහ යියන් කිේහ, "අද විලහර ලවඹන් 

ණඹ න්නහ, වන ණඹර  වන වඳොිමඹ ළඩියි, වන විධිවේ 

ණඹ ළනීභක් මී  වඳය තිබුවණ් නළවළ" කිඹරහ. භභ කිඹන්න 

ඕනෆ, අිළ ණඹ න්නහ කිඹරහ. අිළ ඒ ිළිතන්නහ. නමුත් අිළ 

ණඹ න්වන් ය  ග්ලධනඹ යන්නයි. අිළ වන ණඹ අයවන  

ගුන් වතොටුවඳොශල් වදනහ; යහඹල් වදනහ; අධිවේගී භහ්ල 

වදනහ.  ඒ හවේභ අවනකුත් ඳහයල් ග්ලධනඹ යනහ. වන 

ආහයඹ  අද යව ක විලහර ග්ලධනඹක් ඇති යනහ. අවුරුදු 

30 යුද්ධවඹන් ඵළ  හපු උතුමරු, නළ වෙනහිය ප්ර වද්ලර 

ජනතහ  අලප යන ඹටිතර ඳවසුන  හ්ලඹක්භ අද ස 

වනහ. ඒහවේ සිවිල් ඳහරනඹ නළත යක් ප්ර තිසඨහඳනඹ 

යන්න  යුතුම යරහ තිවඵනහ. අද දිස්රිාක් වල්න හ්ලඹහර 

අලුවතන් වළවදනහ. ඒ  හවේභ ප්ර හවද්ය ඹ වල්න හ්ලඹහර 

වළවදනහ. ජනතහවේ අලපතහන් ඉස  යන්න වන යව ක 

ග්ලධනවේ එ වො ක් ලවඹන් අද ඒ  යුතුම ක්රි ඹහත්භ 

යනහ. වනහ වහ වන මුදල් ළඹ වනහ. වන මුදල් අඳවත් 

ඹන, එවවභ නළත්නන නහසතිහය ළඩර  වඹොදන ඒහ 

වනොවයි. විවේචලනඹ යන එ වරවවයි.  නමුත් ය ක් 

ග්ලධනඹ යරහ, යව ක ජනතහ සුඛිත මුදිත යන්න වන වන 

ඹන ළඩ ිළිතවශ විවේචලනඹ යන එ ළරැදියි කිඹරහ භභ 

කිඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි අද ඉදිරිඳත් යරහ තිවඵනහ, 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි කිහිඳඹක්.  ඉඩන 

වඵදන වො  -ඉඩන වදන  වො - ඵරඳ්ඹක් නළත්නන දීභනහ 

ඳ්ඹක් වදනහ. ඒ ඵරඳ් වේ, දීභනහ ඳ්වේ ඹන ඹන වයගුරහසි 

නළත්නන වොන්වද්සි අඩගගු වනහ. අිළ දළරහ තිවඵනහ, 

හුෙක් වේරහ  වන වොන්වද්සි උල්රගකනඹ වන ඵ. ඉඩභක් 

දුන්නහභ, ඒ ඉඩභ තමුන්වේ ීවන භ ක භ නෙහ සිටුන්න 

උඳවඹෝගි ය න්වන් නළතුම,  ඒවන් ඹන කිසි ප්ර වඹෝජනඹක් 

න්න  යුතුම යන්වන් නළතුම ඒ වොන්වද්සි උල්රගකනඹ 

වන විධිඹ  ඒ ඉඩභ ඳහවිච්ික වන වරහල් තිවඵනහ.  අිළ  ඒ 

හවේ වද්ල්නර හුෙක් දළරහ තිවඵනහ. භවය වි  ඉඩභක් 

දුන්නහභ ඒ ඉඩභ හ  වරි විකුණහ න්නහ. එවවභ නළත්නන 

ඉඩභ හ  වරි ඳයරහ වන ඹන ආහයඹ ප්ර වඹෝජනඹක් රඵහ 

න්නහ.  

193 194 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

භවය තළන්ර නහඹ ඹෆන තිවඵනහ. විවලේවඹන් භවේ 

දිස්රිාක්වේ නහඹ ඹෆන ඵහුර තිවඵනහ. නහඹ ඹන ඉඩභක් 

වඳුනහ වන, ඒ ඉඩවන ඳදිගික අඹ  යජඹ භඟින් ප්ර හවද්ය ඹ  

වල්නයඹහ වයවහ ඉඩන වඵදරහ දුන්නහභ, ඒ ඉඩභ හ  වරි 

විකුණහ න්නහ ිය, අය නහඹ ඹෆවන ත්ලජනඹ  මුහුණ වදන 

ඉඩවභන් ඹන්වන් නළවළ. ඉතින් වභළනි තත්ත්ඹක් තිවඵනහ. 

ඉතින් වන අඩු ඳහඩු නළති කිරීවන විධිවිධහන වභවතක් වරිඹහහය 

තිබුවණ් නළවළ. ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් ඹන ඹන විධිවිධහන 

තිබුණත් ඒහ වරිඹහහය ක්රි ඹහත්භ වුවණ් නළවළ. වන 

වයගුරහසිිමන් ඵරහවඳොවයොත්තුම න්වන්, ඹන ඹන නීතිභඹ 

විධිවිධහන ළනීවන ඵරතර ඉඩන වොභහරිස ජනයහල්  

ඳළරීභයි. ඉතින්, වන ඉතහභ  වවො හවරෝිකත ිළඹයක්  කිඹන 

එ භභ ඳශමුවන්භ භතක් යන්න ඕනෆ. ඇත්ත ලවඹන්භ වන 

යව ක ඉඩන ළන ඵළලුහභ, එදහ  ඩහ අද අවප් ඉඩන ප්ර භහණඹ 

විලහර ලවඹන් අඩු වනහ. ජනවනඹ ළඩි වුණත්, ඉඩන ළඩි 

වන්වන් නළවළ. ඒ අිළ වුරුත් දන්නහ වදඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අද එ පුද්රවඹකු  

ඳරිවයණඹ යන්න පුළුන් ඉඩන ප්ර භහණඹ  වවක් ඹහය දලභ 

වදක් ඳභණයි. තිවඵන ඉඩන ප්ර භහණඹ ජනවනවඹන් වඵදුහභ, 

එ පුද්රවඹකු  ළව න්වන් වවක් ඹහය දලභ වදයි. ඒ නිහ 

වන තිවඵන ඉඩන ප්ර භහණඹ වරිඹහහය, බුද්ධිභත් අඳ 

ශභනහයණඹ ශ යුතුම තිවඵනහ. ඒ ියනිසුන්වේ ඳළළත්භ . 

ියනිසුන්  ීවත් වන්න වන ඉඩන අලපයි. ඒ හවේභ යව ක 

ග්ලධනඹ වහ වන  ඉඩන අලපයි. ්ලභහන්ත ඇති යන්න, 

ළවිිම ්ලභහන්තඹ දියුණු යන්න, ඒ හවේභ නිසඳහදන  ඇති 

යන්න, තිනහ්ලිය හ ඇති යන්න ඉඩන අලපයි. ඉතින් 

වන සිඹල්ර වහභ තිවඵන ඉඩන ටි අඳ වරිඹහහය 

ශභනහයණඹ ශ යුතුමයි. එවවභ නළතුම ආහ  ගිඹහ   යුතුම 

වශොත්, වන ඉඩනිමන් නිඹභ ප්ර වඹෝජනඹ වනොවන  යුතුම 

වශොත් විලහර පනඹක් ය  භ ඇති වනහ. ඉඩන වහ ඉඩන 

ග්ලධන රු ඇභතිතුමභහ වන   ත්ත ිළඹය ඉතහභ  ළදත්.  

වන ඉඩන පරදහය  වරත්, ඉඩන වනොභළති ජනතහ  හධහයණ 

වරත් වඵදහ දීවන ළඩ ිළිතවශක් යජඹ ක්රි ඹහත්භ යනහ. වන 

ඉඩන දණිමන් වතොය එවවභ නළත්නන විනහලහරී ක්රි ඹහිමන් 

වතොය ප්ර ලසත ආහයඹ  ඳරිවණඹ ශ යුතුමයි කිඹන එ අිළ 

වුරුත් ිළිතන්නහ. අිළ ඉඩන ළඵළල්රක් දුන්නහ  ඒවන් 

උඳරිභ ප්ර  වඹෝජනඹ න්න දුප්ඳත් ජනතහ  පුළුන් වන්වන් 

නළවළ. නඵද ජනතහ  අිළ ඉඩන ළඵළල්රක් වදනහ. ඒ 

අක්ය හරක්, බහඹක් වන්න පුළුන්; අක්යඹක් වන්න 

පුළුන්. නමුත් ඒ අඹ  ඹනකිසි වනහධහයඹකුත් දීවන ළඩ 

ිළිතවශක් යජඹ භඟින් ක්රි ඹහත්භ කිරීභ වවොයි. වභොද, අිළ 

දන්නහ භවය ප්ර වද්ලර තත්ත්ඹ. වත් ළවන ප්ර වද්ලර 

ඉඩන දුන්නහභ ඒ ජනතහ ඵරහවඳොවයොත්තුම වනහ තභහ  

රළවඵන ඉඩන ළඵළල්වල්  වත් ඳළශ ටික් සිටුහ න්න. අක්ය 

බහඹ ඳභණ ප්ර භහණඹ වත් හිව ේවොත් රුිළඹල් 8,000 

10,000 ඳභණ ආදහඹභක් ඒ ියනිසුන්  රළවඵනහ. තමුන්භ ළඩ 

යන වො , තමුන්භ දළු ටි ඩන වො , තමුන්භ ඒ ඉඩවන 

ග්ලධන ළඩ යන වො  ඒ හවේ මුදරක් ආදහඹභ ලවඹන් 

රඵහ න්න පුළුන්. ඒ ඒ භනුසඹහ  -වන භනුසඹහ - ීවත් 

වන්න ප්ර භහණත්. භභ හිතනහ වන භඟින් ඒ භනුසඹහවේ 

ආ්ලථිවේ විලහර පරදහයිතහක් ඇති වනහ කිඹරහ. ඒ නිහ 

යජඹ වන ළන වළභ වවල්භ ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ කිඹහ භභ 

හිතනහ. වභොද, ඉඩභක් වදනහ හවේභ ඒ ඉඩභ ග්ලධනඹ 

යන්නත් ඒ පුද්රඹන්  වන වදන්න යජඹ ල්ඳනහ යන්න 

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වන ඉඩන ළන ථහ යන 

වො  කි යුතුම තත් හයණඹක් තිවඵනහ. භභ දන්නහ භවේ 

ප්ර වද්ලඹ න යත්නපුයඹ ප්ර වද්ලවේ තත්ත්ඹ. විවලේවඹන් 

ඵරගවොඩ  ආන්න වගිරිඹ ළනි ප්ර වද්ලර ඉඩන ජනතහ  

දීරහ තිවඵනහ. නමුත් ඒ ියනිසුන්  අද ඒ ඉඩන භුක්ති විඳින්න 

අභහරුයි. ඒහවේ ඳදිගික වන්නත් අභහරුයි. ඒ, විවලේවඹන් අිම 

උදුය නිහයි. භහ ඊවේ වඳව්ලදහ ඒ ප්ර වද්ලඹ  ගිඹහභ ඒ ියනිසුන් 

භ  කිේහ, "අිළ යජවඹන් වන ඉඩන රඵහ වන වවේන් 

වොවිතළනයි වශේ. නමුත් දළන් වවේන් වොවිතළන් යන්න ඵළවළ. 

වභොද, අිම ඇවිල්රහ හුෙක් වරහ  අඳ  වහනි න විධිඹ  

 යුතුම යනහ." කිඹරහ. ඒ නිහ යජඹ භළදිවත් වරහ විදුිම 

ළ ල් වවෝ වරහ ඒ අඹ  ඒ ඉඩන ඳරිවයණඹ යන්න, ඒහවේ 

ඳදිගික වන්න, ඒහවේ වොවි තළන් යන්න ඉඩ ඩ රසහ දීභ 

ළන රහ ඵරන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අද භහ වන සථහනවේදී 

කිඹන්න ඕනෆ තත් විවලේ හයණඹක් තිවඵනහ. වන ඉඩන 

අයිති ආඹතන ණනහක් තිවඵනහ. ඒ අතය යජවේ අභහතපහගල 

තිවඵනහ; වදඳහ්ලතවනන්තුම තිවඵනහ; ගසථහ තිවඵනහ; ඉඩන 

ප්ර තිගසයණ ඵර භණ්ඩරඹ තිවඵනහ. ඒ හවේභ ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් -ඉඩන වොභහරිස වජනයහල් 

ඹ වත්-  රඵහ ත්තුම ඉඩන තිවඵනහ. ඒ ඉඩන ඳරිවයණඹ 

කිරීවනදී වනොවඹක් ආහයවේ ක්රි ඹහ ිළිතවශල් තභයි 

අනුභනඹ යන්වන්. වරිඹහහය, ඳළවළදිිම ජහති ප්ර තිඳත්තිඹ  

අිළ ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ භභ හිතනහ වන සිඹලු ආඹතනර ඉඩන 

ජනතහ  වවෝ ග්ලධනඹ වහ වවෝ ආඹතනර  වවෝ දීවනදී 

ඹනකිසි ඳළවළදිිම ප්ර තිඳත්තිභඹ ළඩ ිළිතවශ  අඳ ඹන්න ඕනෆ 

කිඹහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, යජවේ ඉඩන ප්ර ලසත භ ක ියන් 

ශභනහයණඹ නඵන්ධවඹන් හ්ලතහක් භභ දුටුහ. අග්රාහභහතප 

වල්නතුමභහවේ භහ්ලවඹන් ියටුක් ඳත් යරහ ඒ ියටු 

භඟින් නි්ලවද්ල ණනහක් ඉදිරිඳත් යරහ තිවඵනහ. භභ 

හිතනහ වන යව ක ඉඩන ඳරිවයණඹ නඵන්ධ ඉතහභ ළදත් 

ප්ර තිඳත්ීන් ස ශ වළකි, එවවභ නළත්නන ළදත් 

ප්ර තිඳත්තිඹක් යත යුතුම ළඩ ිළිතවශක් ඒ හ්ලතහවහි ඇතුමශත් 

නහ කිඹරහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, "යජවේ ඉඩන 

ප්ර ලසත භ ක ියන් ශභනහයණඹ - ශ්රීද රගහවේ නහරි 

ප්ර වද්ලර ප්ර ලසත ඉඩන ශභනහයණඹ තවවුරු ය ළනීභ 

වහ යහජප ආවඹෝජන ව විවලේ ග්ලධන පහඳතති ක්රි ඹහත්භ 

කිරීවභහි නිඹළළුණු සිඹලුභ ආඹතන ඒහඵද්ධ ළරසුභක් ඹ වත් 

 යුතුම කිරීභ අතපලප වේ. විවිධ යහජප ආඹතන බහයවේ ඇති 

දළන  බහවිතඹ  වනොන්නහ ඉඩන ිළිතඵ වතොයතුමරු ඒ යහෂ් 

වො  ඉවත වඹෝජිත ඒහඵද්ධ ළරළසභ ඹ වත් බහවිතඹ  

ළනීභ වහ ළඩ  වනක් ඉඩන ඳරිවයණ ප්ර තිඳත්ති වහ ළරසුන 

වදඳහ්ලතවනන්තුමවේ අධපක්යඹහ විසින් වහභ ස ශ යුතුම 

ඹළයි නි්ලවද්ල වව්ල. වභභ අලපතහ හක්හත් ය ළනීභ 

වහ ඉඩන වොභහරිස වජනයහල් වදඳහ්ලතවනන්තුමවේ හ්ලඹ 

බහයඹ පුළුල් කිරීභ අලප න අතය, වභභ උ ඳවදස විධිභත් වහ 

හලීන ක්රි ඹහත්භ කිරීභ තවවුරු නු ස වදඳහ්ලතවනන්තුමවේ 

වනභ අගලඹක් සථහිළත ශ යුතුම ඵ වඹෝජනහ වව්ල. 

වහධිඳතප ශභනහයණ ළරසුභක් භත ඔප්පු නිකුත් කිරීභ 

වහ ර.භ වේදඹක් ඉඩන වොභහරිස වජනයහල් විසින් වහභ 

ස ශ යුතුම ඵ නි්ලවද්ල යිය." කිඹහ ඒ හ්ලතහවේ වන් 

වනහ,  

වභඹ ඉතහභ ළදත්. වභොද, යජඹ භඟින් ජනතහ  දීපු ඉඩන 

හුෙක් තිවඵනහ. නමුත් ඒ අඹ  ඔප්පු දීරහ නළවළ. ඒහ 

නඵන්ධවඹන් ඵරඳ් දීරහ තිබුණත් ඔප්පුක් නළවළ. ඔප්පුක් 

තිවඵනහ නන භවය වරහ  ඒ අඹ  ඹන ඹන ඳවසුන 

රළවඵනහ. ඒ ඔප්පු ඵළගකු  තිඹරහ මුදරක් අයවන, ඒ 

ඉඩවන තමුන්  වඹක් වදොයක් වදහ න්න ඒ අඹ  අහල 

රළවඵනහ. නමුත් ඔප්පු නළතිභ නිහ විලහර ඳසු ඵෆභක් ඒ අඹ 

අතය තිවඵනහ.  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි,   "වටි හරඹක් තුමශ යහජප 

ආවඹෝජනර  ඉඩන රඵහ දීභ වහ දළන  ඳත්නහ ඳරිඳහරන 

ක්රි ඹහ ඳටිඳහටිඹ අක්බහ ප්ර භහදඹකින් වතොය ක්වේ් හ්ලතහ රඵහ 

ළනීවන ර.භවේද ඉඩන වොභහරිස වජනයහල් විසින් ස ශ 

යුතුමඹ." කිඹහ එභ හ්ලතහවේ තදුය ත්  වන් වනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වභහි හුෙක් තිවඵන්වන් යහජප 

ආඹතනර  ඉඩන දීභ ආදිඹ නඵන්ධයි. නමුත් වභතළනදී 

හුෙක් දුය  අවප් අධහනඹ වඹොමු වන්න ඕනෆ ඉඩන වනොභළති 

සිටින අහිග, දුප්ඳත් ජනතහ  යජඹ භඟින්, ප්ර හවද්ය ඹ 

වල්නරු වයවහ වඵදහ වදන ඉඩන ිළිතඵයි. වභහිදී භ  

කිඹන්න පුළුන් ප්ර හවද්ය ඹ වල්නරු වඵොවවෝ වරහ  ක්රි ඹහ 

යන්වන් ඉඩන නිරධහරිඹහවේ නි්ලවද්ල අනු ඵ. වන අඹ ඉඩන 

ච්වච්රිඹක් ඳත්නහ.  ඉඩන ච්වච්රිඹක් ඳත්රහ ඉඩන 

දීභ  සුදුසන් වතෝයනහ. ඊ  ඳසු ඒ තිවඵන ඉඩන ප්ර භහණඹ 

ඉඩන ච්වච්රිඹ  ඇවිත් සුදුසන් ලවඹන් වත්රුණු අඹ  රඵහ 

වදනහ. වඵොවවෝ වරහ  වභහිදී වනොවඹක් විධිවේ දණ, ළරැදි 

ක්රි ඹහ සිද්ධ වනහඹ කිඹරහ අඳ  දළන න්න රළවඵනහ. අඳ 

පුළුන් තයන වනහ ඳහරනඹ යන්න   යුතුම යනහ. නමුත් භහ 

හිතන්වන් නළවළ වනහවේ අහනඹක් අඳ  දකින්න පුළුන් 

වයි කිඹරහ. වභොද ඒ ඉඩනර අයිතිඹ ළන අඳ දළපු විවලේ 

හයණහක් තිවඵනහ. ඒ තභයි වන ඉඩනර ඇෆභ ිළිතඵ 

ප්ර ලසනඹ. යජවේ ඉඩභක් වුණහභ ඒ ඉඩභ රඵන රහක්ඹහ  

තභන්වන් ඳසවේ වන ඉඩභ රළබිඹ යුත්වත් හ ද කිඹරහ නන 

කිරීවන අයිතිඹ තිවඵනහ. ඔහු එඹ නන ශහ  ඳසවේ, වන ඉඩභ 

භවය වි  වනත් වවනකු  වදනහ. වන නිරධහරින් අතය 

එළනි වද්ල් සිද්ධ න ආහයඹ අඳ දළ තිවඵනහ. වන ළ ලු 

නළති කිරීවන කීභ අඳ  තිවඵනහ. එතවො  ඒ ඉඩවන ඇෆභ 

හිිය පුද්රඹහ ගිහින් ඵරන වි  ඒ ඉඩභ වනත් වවනකු  දීරහ; 

ඒ ඉඩනර අයිතිඹ ිළිතඵ ඩදහසි ස වරහ; ඵරඳ්ඹකුත් 

නිකුත් යරහ. එතවො  අය භනුසඹහ   ය කිඹහ න්න වදඹක් 

නළවළ. ඔවුන් දුප්ඳත්, අහිග ියනිසසු. භවය වි  එතළනින් ඔහු  

ඉඩභ අහිිය වනහ. ඊ  ඳසවේ වන ඉඩභ රඵහ ළනීභ වහ ව 

ඔවුන්වේ පහඹහභඹත් ඔවුන් අන් යනහ. වභොද වන 

නිරධහරින් භෙ  යුතුම කිරීවන අඳවසුතහ නිහ. වභන්න 

වභළනි වද්ල් අඳ දකිනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වන විධිඹ  සිදු වන්න 

ප්ර ධහනභ වවේතුම වනයි. 1992 දී ප්ර හවද්ය ඹ වල්න හ්ලඹහර 

ිළහිටුන වරහවේ වන ඵරතර භහරු ශහ. ඒ ඵරතර දීභ අනු 

නප්ලණවඹන්භ වන ඉඩන නඵන්ධ ඉඩන වොභහරිස 

ජනයහල්වේ ඵරතර ක්රි ඹහත්භ කිරීවන ඵරඹ තිවඵන්වන් 

ප්ර හවද්ය ඹ වල්නයඹහ යි. ඳශහත් බහවේ සිටින ඉඩන 

වොභහරිසයඹහ  වනහ ක්රි ඹහත්භ යන්න ඹහන්්ණඹක් 

නළවළ. ඔහුවේ ඹහන්්ණඹ තභයි ප්ර හවද්ය ඹ වල්නයඹහ. 

එතවො  ප්ර හවද්ය ඹ වල්නයඹහ වයවහ තභයි ඔහුත් ඒ ඵරතර 

ක්රි ඹහත්භ යන්වන්. නමුත් අහනහ  ප්ර හවද්ය ඹ 

වල්නරුන්  අද ියනින්වදෝරුවක් නළවළ. වභොද ඳසු ගිඹ 

හරවේ දිස්රිාක් වල්න   වන ඵරතර රළබිරහ තිබුණහ. දිස්රිාක් 

වල්නයඹහ  ියනින්වදෝරුන් හිටිඹහ. එතවො  ඔවුන් තභයි 

වන ඉඩන නඵන්ධ ීන්දු ත්වත්. අද ඊ  ඳවශ භ ක ියන් ීන්දු 

න්න නිහ භවය වරහ  ළයදි ීන්දු ළවනනහ. ඒ හවේභ 

වනොත යුතුම ීන්දු ඹන ඹන වවේතුම  නිහ ළවනනහ. වන නිහ අඳ 

දළන් ීන්දු ය තිවඵනහ වන ඉඩන නඵන්ධ  යුතුම කිරීවනදී 

දිස්රිාක් වල්නරුන්  ප්ර හ වද්ය ඹ වල්නරුන්වේ ඵරතර 

ඳයන්න.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතපතුමභනි, ඔඵතුමභහ  ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිවඵනහ.  

රු ඩේිමේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

වවොයි.  

ඊ ශෙ  අඳ ඵරහවඳොවයොත්තුම වනහ, ඔවුන් ඹ වත් අතිව්ල 

වල්නයවඹක් ඳත් යරහ ඉඩන නඵන්ධ නප්ලණ ඵරතර 

ඔවුහු වයවහ ක්රි ඹහත්භ යන්න. ඒ හවේභ ියනින්වදෝරුවක් 

වදන්වනක් දිස්රිාක් වල්න හ්ලඹහරර  ඳත් යන්නත්  යුතුම 

යනහ. ඒ අනු තභයි වන රුණු හුෙක් දුය  විලසවල්ණඹ 

යන්න අඳ  පුළුන්භ රළවඵන්වන්. වන අගලවේ දළන  ඹන 

දණඹක්, ඹන ළරැදි ක්රි ඹහක් සිද්ධ වනහ නන ඒහ අභ යරහ 

ප්ර ලසත තත්ත්ඹ  වන එන්න ඒ තුමිතන් අඳ ඵරහවඳොවයොත්තුම 

වනහඹ කිඹන හයණඹත් වන අසථහවේ භතක් යියන් භවේ 

ථහ අන් යනහ.  

 

[தற.த. 3.20] 

 

රු එස. ශ්රීදතයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, கரற 

அதறறதத்றக் கட்டமபச் சட்டத்றன்கலழ் க்கலக்குக் 

கரறகமப ங்குல் தரடர்தரண இந் 

றரத்றன்ததரலது மதசச் சந்ர்ப்தபறத்மக்கு ன்நற. 

அச கரறகமப க்கலக்குப் தகறர்ந்பறக்கறன்ந றடங்கள் 

தரடர்தரக இங்கு மதசற அமச்சர்கபரலும் ற்தம் 

உதப்தறணர்கபரலும் கதத்துக்கள் தொன்மக்கப்தட்டண. 

ஆணரல், றர்கலமட தறமசங்கபறமன அர்கள் 

லபக்குடிமற்நப்தடரல் அர்கலமட கரறகள் 

லுக்கட்டரரகப் தநறக்கப்தடுகறன்ந சம்தங்கள் 

மடததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நண. அரது அர்கள் 

ங்கலமட தசரந் றனங்கபறமன ர தொடிரல் 

டுக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் இததது - 

இததத்மந்து ஆண்டுகலக்கு மனரக ங்கலமட தசரந் 

றனங்கபறமன ர தொடிரல் அகறகபரகம ரழ்கறன்ந எத 

சூல் ற்தட்டிதக்கறன்நது. குநறப்தரக ரழ்ப்தர 

ரட்டத்றன் லிகரம் டக்கு, கறக்கு மதரன்ந 

தறமசங்கமபச் மசர்ந் 9,995 குடும்தங்கள் ங்கலமட 

தசரந் இடங்கலக்குப் மதரக தொடிரல் இதக்கறன்நண. 

அர்கலமட ஏர் இனட்சத்து இண்டரறத்து இததத 

தப்தைக் கரறகள் இரணுத் மமக்தகணக் கூநற, இன்த 

அற்கரண றபம்தங்கள் எட்டப்தட்டிதப்தம ரங்கள் 

தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. அந் றபம்தங்கபறமன, 

ட ரகரத்றல் ரழ்ப்தர ரட்டத்றன் லிகரம் 

டக்கு - தல்லிப்தமப, லிகரம் கறக்கு - மகரப்தரய் 

ஆகற தறமசச் தசனகப் தறரறவுகபறல் லிகரம் டக்கு, 

லிகரம் கறக்கு, லிகரம் மற்கு, மகரப்தரய், 

தல்லிப்தமப, கரங்மகசன்துமந மற்கு, கரங்மகசன்துமந 

த்ற, மறட்டி தற்கு, தனரலி தற்கு, எட்டகப்தைனம், 

பனரய் தம் கறர அலுனர் தகுறகபறன் மதடங்கள் 

தரத்ரகக் கரட்டப்தட்டு, இந் இடங்கபறமன கரறகள் 

மமப்தடுற்குக் கரரக, "தரதுகரப்தைப் தட்டரலின் 

மனமகம் - ரழ்ப்தரம், உர் தரதுகரப்தை னப் 

தகுற, தனரலி - கரங்மகசன்துமந அமந்துள்ப இடத்ம 

தொமநப்தடி மகபறத்ல்" ணக் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. இந் 

அநறறத்ல் கரற டுத்ல் சட்டத்றன் அத்றரம் 460(2) 

ஆம் தறரறறன்கலழ் ரழ்ப்தர கரற சுவீகரறப்தை அறகரரற . 

சறசுரற அர்கபரல் எட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. 

சம்தந்ப்தட்ட இந்க் கரற அநறறத்ல் ஊடரக கறட்டத்ட்ட 

தத்ரறம் குடும்தங்கள் இன்த ததவுக்கு ந்றதக்கறன்நண. 
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இன்த இனங்மகறமன எம டமறல் தோரறத்துக்கும் 

மற்தட்ட க்கள் எத லறன்நத்ம ரடி ங்கலமட 

இதப்தறடங்கலக்குச் தசல்ன றடுரத க்குத் ரக்கல் 

தசய்கறன்நரர்கள் ன்நரல், இந் ரட்டிமன அர்கலக்கு 

ன்ண ஜணரக உரறம இதக்கறன்நது ன்தம லங்கள் 

தைரறந்து தகரள்ப தொடித்ம். 

அமமதரன டரட்சற கறக்கறமன கறட்டத்ட்ட 700 

க்கதக்கு மற்தட்ட கரறகமப இரணுத் 

மமகலக்கரக அசு சுவீகரறக்க தொமணகறன்நது, ரழ். 

ரட்டத்றன் லவுப் தகுறறமன ண்மடலவு ணப்தடும் ஏர் 

அகரண தறமசம் இதக்கறன்நது. அந்ப் தறமசத்றல் ல்ன 

லர் பத்மத்ம் தறர்ச்தசய்மகக்மகற்ந சறப்தை - தசம்தரட்டு - 

ண் மரட்டங்கமபத்ம்தகரண்ட கறட்டத்ட்ட 600 க்கர் 

கரறகமபக் கடற்தமட ன்சப்தடுத்றறதக்கறன்நது. 22 

தடங்கலக்கு மனரக இடம்ததர்ந்து ரழ்ந் அங்குள்ப 

க்கள் ங்கலமட அந்ச் தசரந் ண்ணுக்குப் மதரக 

தொடிரல் றர்க்கறரக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். இமமதரன 

ரழ்ப்தரம் லி. தன் மற்கு தசனகப் தறரறவுக்கு 

உட்தட்ட மகறலும் தன கரறகள் கதபலகம் 

தசய்ப்தடுகறன்நண. இன் தரடர்ச்சறரக கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றலுள்ப தறப்தரஞ்சரன், தகர், இமலவு 

மதரன்ந ததரற கறரங்கள் தொலமரக இன்தம் 

லள்குடிமற்நம் தசய்ப்தடரல் இதப்ததுடன், அந்க் 

கறரங்கபறன் தொல றனங்கமபத்ம் இரணுத் 

மமகலக்தகணச் சுவீகரறத்றதக்கறன்நரர்கள். மற்மந 

றணம்கூட கறபறதரச்சற ரட்டத்றலுள்ப கண்டரமப 

தறமசச் தசனகப் தறரறறன் 54ஆம் தறரறரண ர்தைம் மற்கு 

கறர மசகர் தறரறறலுள்ப ர்தைம் கறரத்றல்  ர்தைம் 

டக்கு, கறக்கு, தற்கு, மற்குப் தகுறகமபச் மசர்ந் 

கறட்டத்ட்ட அததது க்கர் கரறகமபச் சுவீகரறப்தற்கரக 

கறபறதரச்சற கரற சுவீகரறப்தை அலுனரல் அங்கு அநறறத்ல் 

எட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. இவ்ரத றர்கள் ரழ்கறன்ந 

தறமசங்கபறல் அர்கலமட றனங்கள் றகவும் தனரகப் 

தநறக்கப்தடுகறன்நண. இன் மரக்கம் ன்ண? இந் க்கள் 

ங்கலமட தசரந் இடங்கலக்குப் மதரக தொடிரல், 

தசரந் இடங்கபறமன ர தொடிரல் இன்தம் அகறகபரக 

இதக்கறன்ந இந் றர்ப்தந்ரண சூல் இந் ரட்டிமன 

ற்தட்டிதப்தது ன்? ன்தம ரங்கள் சறந்றத்துப் தரர்க்க 

மண்டும். 

வுணறர ரட்டத்றமன எலுடு, தகரக்கச்சரன்குபம், 

கதங்கரலிக்குபம், கதமப்தம்குபம், தட்டிக்குடிறதப்தை, 

தடிமத்கல் மதரன்ந இடங்கபறல் றர்கலமட 

றனங்கள் தொலமரக இரணுத் மமகலக்தகன்ந மதரறல் 

சறங்கபக் குடிமற்நங்கமப மற்தகரள்ற்கரகப் 

தநறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ன்ணரர் ரட்டத்றல் தொசலி, 

ரந்ம, டு, ள்பரடி, தொள்பறக்குபம், ஆட்கரட்டிதபற, 

தள்பரங்குபம், அடம்தன் மதரன்ந இடங்கபறல் ரறம் 

சறங்கப க்கபறன் குடிமற்நங்கலக்கரக கரறகமபப் 

தநறப்தரக அசு அநறறத்ல்கமப ங்கறறதக்கறன்நது.  

இமமதரன, தொல்மனத்லவு ரட்டத்றலுள்ப மகப்தரப்தைனவு 

ன்ந கறரத்மச் மசர்ந் க்கள் அங்கு குடிமநறடரல் 

டுக்கப்தட்டு, சலணறரமரட்மட ன்ந தகுறறல் 

குடிமற்நப்தட்டிதக்கறநரர்கள். னரத தறமசத்றலுள்ப 

கந்சரறமன, ரறந்கரடு, தொந்றரறமகக்குபம், 

அக்கமதபற, ரரறரதொமண, றத்கக்குபம், 

இனந்மதொமண, த்ரடு, ற்மகற, சரம்தன்குபம், 

ஆமன்குபம், சறன்ணக்குபம், தமநணரத, ஆனங்குபம், 

சறமனரன் றமட்டர், தைலிதரய்ந்கல், தைபறதொமண, 

ரடிச்சதொநறப்தை, ண்ரங்குபம், ஊடித்குபம், 

ட்டரமணக்குபம், தமணரண்டரன்குபம், கூரடிக் 

குபம், கூரடிக்கண்டல், சனரத்துதபற, கறடங்குடுக்குடர 

மதரன்ந றர்கலமட தரம்தரற கறரங்கபறல் அந் 

க்கள் குடிமற்நம் தசய்ப்தடரல், அந் இடங்கபறலுள்ப 

கரறகள் தொலமரக அசறணரல் தநறக்கப்தட்டு, அம 

சறங்கப க்கலக்கு ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அண்மறமன 

ஜணரறதற அர்கபரல் அந் க்கலக்கு அந்க் 

கரறகலக்கரண உரறத்துகலம் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

இணரல், இடம்ததர்ந் றழ் க்கள் இந் ரட்டங்கபறல் 

றகவும் மரசரண, இக்கட்டரண எத சூமன 

சந்றத்றதக்கறநரர்கள்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் தட்டிப்தமப தறமச 

தசனகப் தறரறறலுள்ப தகரக்கட்டிச்மசரமன, கச்மசக்தகரடி 

சுரறமன, தைலக்குரம றழ்க் கறரம் ற்தம் 

வுலவு தறமச தசனரபர் தறரறறல் இததத்மரறம் 

க்கர் கரறகள் - அறலும் கூடுனரக ரடு மய்ப்தற்கரண 

ம றனங்கள் - இரணுத் மமக்கும் 

குடிறதப்தைக்குதண டுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. தசங்கனடி 

தறமச தசனரபர் தறரறறலுள்ப மய்ச்சல் றனங்கள், கறரன் 

தறமச தசனரபர் தறரறவு ற்தம் ரகம, தல்னரதபற 

தறமச தசனரபர் தறரறவுகபறலுள்ப றழ் க்கலமட 

கரறகள் ன்தண அடரத்ரக அசறணரல் டுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அந் இடங்கபறமன இதக்கதொடிரரத 

அந் க்கள் டுக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். 

2006ஆம் ஆண்டிமன றதமகரமன ரட்டத்றலுள்ப 

சம்தரறல் இடம்ததர்ந் 5,500 குடும்தங்கமபச் மசர்ந் க்கள் 

ற்மசமண, கறபறதட்டி, தட்டித்றடல், கட்மடப்தநறச்சரன் 

மதரன்ந இடங்கபறல் இன்தம அகற தொகரம்கபறல் 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இமணறட, அசறணரல் 

றதமகரமன ரட்டத்றல் தன்குபம், ம்தனகரம் 

மதரன்ந இடங்கபறல் 'அச ஊறர் குடிறதப்தை' ன்ந 

ததரறல் சறங்கபக் குடிமற்நங்கள் றக மகரக 

மற்தகரள்பப்தட்டு தகறன்நண. இவ்ரத றழ் 

க்கலமட ரழ்றடங்கபறல் அர்கள் ர தொடிரரத 

டுக்கப்தடுமரடு, அர்கலமட றனங்கலம் தரரறபறல் 

தநறக்கப்தட்டு தகறன்நண. 

இமணறட றக மரசரண றகழ்வுகள் கறபறதரச்சற 

ண்றமன றகழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. எததைநம் 

அசரங்கம் கரறகமப டுக்கறன்நது; இன்தணரததைநத்றமன 

தன்தகுறறலிதந்து தகறன்ந சறங்கப சதோகத்மச் மசர்ந் 

தனம் ரய்ந்ர்கள், இரணு, ததரலிஸ் தனத்ம 

மத்துக்தகரண்டு, கறபறதரச்சற ண்றமன 60 

ஆண்டுகலக்கும் மனரக இதக்கறன்ந உறமங்மக மர் 

ஆனத்துக்கு தசரந்ரண கரறம அடரத்ரகப் 

தநறத்றதக்கறநரர்கள். இது தரடர்தரக ரன் கறபறதரச்சற 

ததரலிஸ் றமனம், கறபறதரச்சற உற அசரங்க அறதர் 

ற்தம் அசரங்க அறதர் ஆகறமரதக்கு 

தரறப்தடுத்றத்ம்கூட அர்கள் ந் டடிக்மகத்ம் 

டுக்கறல்மன. ஆன றர்ரகத்ரல் க்கு ரக்கல் 

தசய்ப்தட்ட றமனறல் லறன்நம் எத ற்கரலிக 

ஆமம ட்டும் தறநப்தறத்றதக்கறநது. இந் றமனமகள் 

அந் ண்றமன தரரறபறல் அந் க்கலமட 

கரறகமப தநறப்தறலும் அர்கமப அந் இடங்கலக்கு 

மதரகறடரல் டுப்தறலும் தரரற தசல்ரக்மகச் 

தசலுத்றறதக்கறன்நண. அத்மரடு, கறபறதரச்சற 
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ரட்டத்றலிதக்கறன்ந 15,564 குடும்தங்கள் இமடு 

ண்லம தரத்ரகப் ததற்த 56,193 க்கர் றனத்றல் 

இவ்ரண்டு கரனமதரக தற்தசய்மகம மற்தகரண்டண. 

இறல் 8,516 குடும்தங்கபறன் 27,851 க்கர் றனம் தத சவீ 

தரறப்மதக் கண்டுள்பது. அந் அறறன் தததற 

தறன்தோன்த மகரடிம இததது இனட்சத்து 

தன்ணறண்டரறத்து ரதெத தௐதரய். அரது, கறட்டத்ட்ட 

132 றல்லின் தௐதரய் ண அச தல் சந்மப்தடுத்தும் 

சமதறன் றமனறப்தேட்டின்தடி கக்கறடப்தட்டுள்பது. இது, 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் தற்தசய்மகறல் ஈடுதட்ட 

அமரசறக்கும் மற்தட்ட குடும்தங்கலம் தற்தசய்மக 

றனங்கலம் தரரறபறல் தரறக்கப்தட்டுள்பண ன்தமக் 

கரட்டுகறநது. 

2008 - 2009இல் 'சரரணத்துக்கரண மதரர்' ன்ந 

ததரறல் ன்ணற க்கள்லது அசு மற்தகரண்ட த்த்ம் 

கரரக அங்குள்ப றசரறகள் ங்கலமட உவு 

இந்றங்கள், ரகணங்கள், வீடுகள் மதரன்ந தசரத்துக்கமப 

தொலமரக இந்றதந்ணர். 2010இல் லள்குடிமநற தறன் 

ங்கறகபறலும் ணறரர் றதணங்கபறலும் கடன்ததற்ந 

றசரறகள் ங்கள் றசரதொம் அறந் றமனறல் இன்த 

றக்றறன் றபறம்தறல் உள்பரர்கள். 2012ஆம் ஆண்டு 

சறதமதரகச் தசய்மகறன்மதரது  கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் 

தறர்ச்தசய்மகறல் ஈடுதட்ட 1,879 குடும்தங்கபறன் 3,906 

க்கர் றனம் ட்சற கரரக ற்தகணம 

அறமடந்றதந்து. அற்கு இதும ந் றரதொம் 

ங்கப்தடறல்மன. குநறப்தரக, கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் 

கண்டரமப, தொசுமரட்மட, தன்ணங்கண்டி, ஊரறரன், 

மகரக்கன்கட்டு மதரன்ந கறரங்கபறலுள்ப தற்தசய்மக 

றனங்கள் கடந் கரனமதரகத்றன்மதரது தத சவீ அறமக்  

கண்டண. தகரற தறமசம், தந்ன், தைபறம்ததரக்கம, 

கல்டுகர், இரரதைம், ட்டக்கச்சற, அக்கரன், 

ஸ்கந்தைம், கண்மகதைம், தொநறப்தை, உதத்றதைம் ற்தம் 

கறபறதரச்சறப்தைந ல் றனங்கலம் அறமடந்துள்பண. 

ஆணரல், அசரங்கத்றணரல் இவ்றசரறகலக்கு 

இதுமறல் வ்ற றரதொம் ங்கப்தடறல்மன. 

இவ்ரண்டு சறன றசரறகள் கூடுனரண ல்றனங்கபறல் 

றமத்றதப்தரகக் கூநற, அர்கள் சறதமதரகம் தசய் 1,500 

க்கதக்கு மற்தட்ட ல் றனங்கலக்கு லுக்கட்டரரக 

தந்து அடித்து, அங்குள்ப தறர்கமப அறப்தற்கரண 

தொற்சறகள் கறபறதரச்சற அசரங்க அறதரறணரல் 

மற்தகரள்பப்தடுகறன்நண. ற்தகணம கடந் சறதமதரக 

தற்தசய்மகறல் ற்தட்ட அறவுக்கு றரம் 

ங்கரலும் கரனமதரகத்றன்ததரலது 132 றல்லிதக்கு 

மற்தட்ட றறம அந் க்கலக்குப் ததற்தக் 

தகரடுக்கதொடிரலும் இதக்கறன்ந இந் அசரங்க அறதர், 

இப்ததரலது அந் க்கபறன் றமக்கப்தட்ட ல்கமப 

அறப்தற்குக் கங்கம்கட்டி றற்தது அந் க்கலக்கு மலும் 

றக்றம ற்தடுத்றத்ள்பது. ததரனணதம ற்தம் 

அதரதை ரட்ட க்கலக்கு கடந் 

கரனமதரகத்றன்ததரலது ல்கபறல் ற்தட்ட அறவுக்குரற 

றரம் ங்கப்தட்டது. ஆணரல், கறபறதரச்சற ரட்ட 

அசரங்க அறததமட தொற்சறறன்மறன் கரரக 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றலுள்ப றசரறகலக்கு வ்றரண 

றரதொம் ங்கப்தடறல்மன. ரன் இது தரடர்தரக 

ததரதபரர அதறறதத்ற அமச்சர் தகப தறல் 

ரஜதக்ஷ அர்கலக்குக் கடிம் என்மந அதப்தறறதந்மன். 

அக்கடித்துக்கு இதுமறல் வ்ற தறலும் 

கறமடக்கறல்மன. இவ்ரதரன் அந் ண்றமன றக 

மரசரண டடிக்மககள் இடம்தததகறன்நண ன்தம 

இச்சந்ர்ப்தத்றமன ரன் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்மநன். 

இமறட, கடந் 2013.05.14ஆந் றகற 

தசவ்ரய்க்கறம வுணறர ரட்டத்றலுள்ப 

தடுங்மகறறல் அமந்றதக்கும் மசமணப்தைனவு 

உமம்ரள் றத்றரனத்றல் ம் 1இல் கல்ற கற்கும் 

2007ஆம் ஆண்டு ஜணரறறல் தறநந் 7 துச் சறதற, றம் 

1.45 றக்கு தரடசரமன றட்டுச் தசல்லும்ததரலது 

தற்மநக்குள் இலத்துச் தசல்னப்தட்டு தனரத்கரம் 

தசய்ப்தட்டுள்பரர். இது தரடர்தரக இரணுச் சறப்தரய் 

எதர் மகது தசய்ப்தட்டிதப்தரகச் தசய்றகள் 

தபறந்துள்பண. அந் 7 துச் சறதற வுணறர 

மத்றசரமனறல் அதறக்கப்தட்டுச் சறகறச்மச ததற்த 

தகறன்நரர். றர்கரனம் வ்ரத அமத்ம் ணச் தசரல்ன 

தொடிர றமனறல் அந்ச் சறதறறன் றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. அமமதரன்த மற்த தொன்றணம், 

2013.05.20ஆந் றகற றங்கட்கறம கரமன 7.00 றக்கு 

தொல்மனத்லவு ரட்டத்றலுள்ப உமடரர் கட்டு 

கரறத்றரனத்றல் க.ததர.. உர் த்றல் கல்ற கற்கும் 

சறதறம இரணுத்மச் மசர்ந் எதர் வீறறல் நறத்து 

தற்மநக்குள் இலத்துச்தசன்நறதக்கறநரர். அவ்மமபறல் 

அர் கூக்குலிட்டரல் அலில் இதந்ர்கபறன் 

உறத்டன் அர் கரப்தரற்நப்தட்டிதக்கறன்நரர்.  

இமறட, வுணறர ரட்டத்றலுள்ப 

ரண்டிக்குபத்றல் கடந் ரம் மடததற்ந எத மகரச் 

சம்தம் தற்நற லங்கள் அநறந்றதப்தேர்கள். ணது தோன்த ததண் 

குந்மகமபக் கறற்நறமன மதரட்டுத் ரத்ம் ற்தகரமன 

தொற்சறறல் ஈடுதட்டிதக்கறநரர். றர்சறகர-து 1, சன்சறகர-

து 2, னதுர்சறகர-து 6 ஆகற தோன்த ததண் குந்மகள் 

தரறரதரக உறரறந்றதக்கறன்நணர். தமரன் 

இர்கபறன் இநப்தைக்கு அடிப்தமடக் கரம் ன்தம 

இச்சம்தம் தைனப்தடுத்றறதக்கறன்நது. கரம், இந்த் ரய் 

உற அசரங்க அறதர், ன்ணடத்ம உத்றமரகத்ர், அச 

அறகரரறகள், அச சரர்தற்ந றதண அறகரரறகள் 

ஆகறமரரறடம் தன டம மடமர மடரக 

அமனந்துதசன்த உற மகரரறறதக்கறநரர். ஆணரல், 

இப்ததரலது அதமட தமறமன மநக்கப்தட்டு, 

ணமரரபற ன்ந ததர் சூட்டப்தட்டு, அர் 

ணமரரபறகள் மத்றசரமனறல் மசர்க்கப்தட்டிதக்கறநரர். 

அறரரக தோன்த குந்மகள் 

தகரல்னப்தட்டிதக்கறநரர்கள். 

இப்ததரலதல்னரம் து ரட்டிமன கரமனறமன 

தத்றரறமகம டுத்ரல், தூக்கறமன தரங்கறர்கள் தற்நற 

தசய்றமத்ம், கறற்நறமன வீழ்ந்து உறரறந்ர்கள் தற்நற 

தசய்றமத்ம், ற்தகரமன தசய்ர்கள் தற்நற 

தசய்றமத்ம்ரன் ரங்கள் தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறநது. 

ரழ்ப்தரத்றமன எமரபறல் இண்டு ததண்கள் தூக்கறல் 

தரங்கறறதக்கறநரர்கள்; ரழ்ப்தரப் தல்கமனக்கக 

ரன் தூக்கறல் தரங்கறறதக்கறநரன்.  ட்டக்கபப்தறமன 

ரய் ந்மம தறள்மபகமப தட்டுரகச் தசய்றகள் 

தபறந்துள்பண. இனங்மகறன் தன தரகங்கபறலுறதந்து 

இத்மக சம்தங்கள் தரடர்தரண தசய்றகள் 

தபறந்ரலும் டக்கு, கறக்கறமனரன் இம  றக 

மரசரக இடம்தததகறன்நண. இற்கு  அடிப்தமடக் 

கரங்கள் தன இதக்கறன்நண. தணணறல், து றழ் க்கள் 

ரலம் தறமசங்கபறல் அர்கலமட றனங்கள் 

தநறக்கப்தடுகறன்நண; அர்கலமட கனரசரம் 

சலறக்கப்தடுகறன்நது; அர்கலமட ரழ்ரரம் 

சறமக்கப்தட்டிதக்கறநது. றர்கலக்கரண எத ரழ்றல் 

ஆரம் துவும் இல்மன. டக்கு, கறக்குப்  தகுறகபறமன 

குநறப்தரக ரழ்ப்தரத்றலிதந்து அம்தரமந மக்கும்  றழ் 
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க்கள் ரழ்கறன்ந தறமசங்கபறமன அர்கள் தரறல் தசய்து 

ரக்கூடி மகறல் எத தரறற்சரமன அமப்மதர அன்நற 

மத ந் டடிக்மகத்மர கடந் ரன்கு ஆண்டுகபறல் 

இந் அசறணரல் மற்தகரள்பப்தடறல்மன. 

கரங்மகசன்துமநச் சலதந்துத் தரறற்சரமன, தந்ன் 

இசரணத் தரறற்சரமன, ற்தகணம இதந் ட்டக்கச்சற 

அசறணர் றசரப்தண்ம, எட்டுசுட்டரன் ஏட்டுத் 

தரறற்சரமன, ஆமணறநவு உப்தைக் கூட்டுத்ரதணம் 

ஆகறம ஆறக்கக்கரணர்கலக்குத் தரறல் ங்கற 

றதணங்கபரகும். இன்த அப்தறமசங்கபறலுள்ப க்கள் 

மமனற்ந றமனறல் அர்கலமட ரழ்க்மக 

மகள்றக்குட்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. றல றடுமனப் 

தைலிகபறன் கட்டுப்தரட்டின்கலழ் இந்ப் தறமசங்கள் 

இதந்ததரலதுகூட றர் தைணர்ரழ்வுக் ககத்றதெடரக 

ட்டக்கச்சற அசறணர் றசரப்தண்ம, ஆமணறநவு 

உப்தைக் கூட்டுத்ரதணம் ன்தண இங்கறந்ண. அந்க் 

கரனகட்டத்றல் ட்டரம் குப்தைப் தடித்ர்கபறலிதந்து 

தட்டரரறகள் மறலும் அமணதக்கும அர்கபரல் 

மமனரய்ப்தைக்கள் அபறக்கப்தட்டிதந்ண. 

அப்தறமசங்கபறலுள்ப க்கள் இவ்ரத தட்டிணறரல் 

சரகடிக்கப்தடறல்மன, அன்நற இவ்ரத  ற்தகரமன 

தசய்துதகரள்பறல்மன.  

ஆணரல், இன்த இம மடதததற்கரண 

கரங்கமப ரங்கள் கண்டநறமண்டும். உண்மறமன 

ன், றர் தறமசங்கபறல் இன்த இம தரரறபறல் 

இடம்தததகறன்நண? கரம், றர்கலமட றனங்கள் 

தநறக்கப்தடுகறன்நண; அர்கள் ங்கலமட தசரந் 

றனங்கபறமன குடிமநற ர தொடிரல் இதக்கறன்நது; 

அர்கள் ததரதபரர ரலறரக உமக்க தொடிரல் 

இதக்கறன்நரர்கள்; ங்கு தரர்த்ரலும் இரணுப் தறசன்ணம்; 

இரணுப் தைனணரய்ரபர்கபறன் தறன்தரடல்; அர்கள் 

இரணுத்றணரறன் கட்டுப்தரட்டுக்குள்லம் இரணுச் 

தசற்தரட்டுக்குள்லம் அடக்கப்தடுகறன்நரர்கள்; அர்கபரல் 

மதச தொடிறல்மன; ஜணரகம் தக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

ஆகம, இந் றமனறல் றர்கலமட ரழ்க்மக ன்தது 

மகள்றக்குட்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. அர்கள் த்ம 

மரக்கறத் ள்பப்தடுகறன்நரர்கள் ன்தமத்ரன் இது 

தபறரகக் கரட்டுகறன்நது. இதுகூட கட்டமக்கப்தட்ட ஏர் 

இண அறப்தை டடிக்மக - structural genocide ன்ந 

அடிப்தமடறல்ரன் தன ஆய்ரபர்கபரல் 

மரக்கப்தடுகறன்நது. தணன்நரல், அர்கலமட கரறகள் 

தநறக்கப்தட்டு, அர்கலமட தரறத்ரறமத்ம் 

தநறக்கப்தடுகறநது. உரரக, ரன் அச்சகக் 

கூட்டுத்ரதணத்றணரல் இங்கு சர்ப்தறக்கப்தட்ட ஏர் 

அநறக்மகறல் தரர்த்மன், "இனங்மக இச்சக றதணம்" ன்த 

அச்சறட்டிதக்கறன்நரர்கள். இங்கு தரறகூட 

சரகடிக்கப்தடுகறன்நது. ஆகம, தரறம இந்து 

தகறன்நரன் றன்; ன் இணத்ம இந்து தகறநரன்; 

ன்தமட கனரசரத்ம இந்து தகறன்நரன்; ன்தமட 

தண்தரட்மட இந்து தகறன்நரன்; ன்தமட ரழ்றல் 

உரறமம இந்து தகறன்நரன்; ததரதபரர ரலறரண 

இதப்மத இந்து தகறன்நரன். ஆகம, தடிப்தடிரக ஏர் 

இணத்ம அறப்தற்கரண -  structural genocide - 

கட்டமக்கப்தட்ட இண அறப்தைக்குள் றர்கள் ள்பப்தட்டுச் 

சரகடிக்கப்தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள் ன்தமம இந் 

ரட்டின் ற்மதரம றமனம தபறவுதடுத்துகறன்நது. 

இறலிதந்து ரங்கள் றடுதடமண்டுரணரல், இந் ரட்டில் 

தைமமரடிப்மதரறதக்கறந இணப்தறச்சறமணக்கு எத சரறரண 

லர்வு ங்கப்தடமண்டும். அந்த் லர்வுக்கரண தரமரக, 

எத மசற இணம் ன்ந அடிப்தமடறல் றழ் க்கலமட 

தைறத் ரக ண்றமன சுறர் உரறமத்டன் 

கூடி, லடித்து றமனக்கக்கூடி ஏர் அசறல் சலர்றதத்த்ம - 

ஏர் அசறல் லர்ம - தொன்மக்க மண்டும். அவ்ரத எத 

லர்வு தொன்மக்கப்தடரம அர்கள் இந் ண்றமன 

தல்ன தல்னச் சரகடிக்கப்தடுரர்கள் ன்தமத்ரன் இந் 

றகழ்வுகள் தைனப்தடுத்துகறன்நண. 

"அசறல் சலர்றதத்ங்கபறணரமனர ததரதபரர 

அதறறதத்றகபறணரமனர இட்டு றப்தறறட தொடிர 

அனதரரபரண மததரடு சறங்கப க்கலக்கும் றழ் 

க்கலக்கும் இமடறல் உள்பது" ன்த இனங்மகக்கரண 

தொன்ணரள் இந்ற உர் ஸ்ரணறகர் மஜ. ன். டிக்சறற் 

அர்கள் ணது தறதல்றக்க “Assignment Colombo” ன்ந 

தலில் குநறப்தறட்டிதந்ரர். றழ் - சறங்கப 

இணங்கலக்கறமடறல் இட்டு றப்தறறட தொடிர  அந் 

அனதரரபரண மததரடு தொள்பறரய்க்கரல் 

தடுதகரமனதோனம் மலும் ஆரகறத்ம் அகனரகறத்ம் 

இதக்கறன்நது ன்தம ரங்கள் இந் இடத்றமன 

தைரறந்துதகரள்ப மண்டும். தணன்நரல், ற்தகணம 

140,000க்கும் மற்தட்ட க்கள் தொள்பறரய்க்கரலிமன 

தகரல்னப்தட்டும் கரரல்மதரத்ம் இதக்கறன்நரர்கள். 

1956ஆம் ஆண்டு கந்பரறல் 156 றசரறகள் 

தகரல்னப்தட்டறலிதந்து, 2009ஆம் ஆண்டு தொள்பறரய்க்கரல் 

தடுதகரமன மக்கும் கறட்டத்ட்ட இனங்மகறமன தோன்த 

இனட்சம் றர்கள் தகரல்னப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்; 

44,000க்கும் மற்தட்ட மதரரபறகள் 

தகரல்னப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். 2009ஆம் ஆண்டில் 

மடததற்ந இண அறப்மதத் தரடர்ந்து, இப்ததரலது 

றர்கள் மதமகறல் இண 

அறப்தைக்குள்பரக்கப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இந் 

மகறல் தொள்பறரய்க்கரல் தடுதகரமன ன்தது சறங்கப - 

றழ் க்கமப மலும் இத துதங்கபரக்கறத்ள்பது. மலும், 

இறல் அர்கள் ததற்தள்ப ததரய்ரண இரணு 

தற்நறமறட, தய்ரண அசறல் தற்நற றகவும் 

ததரறது. தணன்நரல், அண்மறல்கூட இனங்மகறன் 

ஜணரறதற தொல் அமச்சர்கள் உட்தட அமணதம் 

றர்கமப தன்நற்கரக -தொள்பறரய்க்கரலிமன க்கமபக் 

தகரன்நற்கரக - கரலி தொகத்றடலிமன எத ததரற 

தகரண்டரட்டத்ம டத்றணரர்கள். அமமம் ஆறரறம் 

றர்கள் து கண்கபறலிதந்து கண்லர் டித்தடி, 

ங்கலமட உநவுகலக்கரக றபக்மகந்ற றன்நரர்கள். 

அமறட, தனர் இன்த சறமநறமன தசத்துக்தகரண்டு 

இதக்கறன்நரர்கள். இர்கள் சறமநறமன மதரமப்ததரதள் 

றற்தர்கமபரடு மசர்க்கப்தட்டு, ரபரந்ம் 

அதசபகரறங்கலக்கு உள்பரக்கப்தடுகறன்நரர்கள். 

கரரல்மதரணர்கலக்கு இந் ரட்டிமன இன்தம் எத 

தொடிவு தசரல்னப்தடறல்மன. அர்கலமட றமன ன்ண 

ன்தமச் தசரல்ற்குப் தறனரக, "ரதம் கரல் 

மதரகறல்மன" ன்த தசரல்னப்தடுகறன்ந தறல்கள்ரன் 

ந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. ஆரங்கமபரடு அர்கமபக் 

மகபறத் மணறரர், ந்மரர், ரய்ரர் இன்தம் 

கண்லமரடு இதக்கறன்நரர்கள். த்மணமர குந்மகள் 

ங்கலமட ரய், ந்ம, சமகரர்கமப ண்ற, 

இப்ததரலதும் அர்கலமட தமகக்கரக 

கரத்றதக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக, "ட ரகர சமத மர்ல் 

மடததற்நரல், அறல் தொன்ணரள் மதரரபறகள் மதரட்டிறட 

றதம்தைகறன்நரர்கள்" ண அமச்சர் ரண்தைறகு சந்றசறநற 

கஜல அர்கள் குநறப்தறட்டிதக்கறன்நரர்; இது மற்கத்க்க 
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றடம். ஆணரல், டக்கு, கறக்கறமன கண்லமரடு 

ரலகறன்ந த்மணமர மதரரபறகலமட குடும்தங்கள் 

ங்கலமட ந்மறன் தமகக்கரக, ங்கலமட ரறன் 

தமகக்கரக, ங்கலமட சமகரன் ற்தம் தறள்மபறன் 

தமகக்கரகக் கரத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

அர்கலமட தறள்மபகள் சறமநறமன ரழ்ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். மகதுதசய்ப்தட்டுள்ப அமணத்து 

அசறல் மகறகமபத்ம் மதரரபறகமபத்ம் இந் அசரங்கம் 

ன் றடுமன தசய்க்கூடரது? அர்கமப றடுமன தசய்து, 

எத ல்ன றமனம ன் உதரக்கக்கூடரது? 

தைரறந்துர்வுக்கரண இத்மக றமனமகமப இந் 

அசரங்கத்ரல் ற்தடுத் தொடிரறதப்தது ன்? 

ன்தமரன் ங்கள் தொன் இதக்கறன்ந தரரற மகள்றகள். 

இந் மகறல், தொள்பறரய்க்கரல் தடுதகரமனம எத 

ற்தசனரண தசனரண றகழ்ரகப் தரர்க்கரல், றழ் 

க்கமபக் தகரன்த குறக்க மண்டுதன்ந சறங்கபத் 

மனர்கபறன் ஏர் ண்த்றன் தபறப்தரடரகம ரங்கள் 

தரர்க்க மண்டிறதக்கறன்நது. சறங்கப க்கள் த்றறல் எத 

லறரதம் இல்மனர ன்த மகட்கும் அபவுக்கு இன்த 

றமனம ரநறக் தகரண்டிதக்கறன்நது.  

1956ஆம் ஆண்டு இம தரரலன்நத்றல் "இண்டு 

தரறகள் ணறல் எத ரடு; எத தரற ணறல் இண்டு 

ரடுகள்" ன்த தகரல்றன் ஆர். டி சறல்ர அர்கள் 

தசரன்ணரர். அந்த் லர்க்கரறசணரண ரர்த்மகள் 

இன்தம்கூடப் தனரல் லட்டுச் தசரல்னப்தடுகறன்நண. 

1926ஆம் ஆண்டிமன தண்டரரக்க அர்கபரல் 

றர்கலக்கரண எத சஷ்டி தற்நறப் மதசப்தட்டது. 1978ஆம் 

ஆண்டிமன மஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கபரல் றர்கலக்கரண 

எத சஷ்டி லர்வு தற்நறப் மதசப்தட்டது. ஆணரல், இன்த 

றர்கலக்கரண எத லர்வு ன்தது மமற்ந எத 

றடரகவும் அதறறதத்றரன் அர்கள் மகட்கறன்ந எத 

றடம் மதரனவும் அசரல் தறசரம் தசய்ப்தடுகறன்நது. 

ஆகம, இந் றமனமகபறல் இதந்து அசு ரந மண்டும். 

சரறரண தைரறந்துர்வு - reconciliation - ற்தடுத்ப்தட 

மண்டும். க்கலக்கறமடறல் எத தைரறந்துர்ம ற்தடுத் 

மண்டுரணரல், தொலில் அசரங்கத்றடறதந்தும் சறங்கப 

க்கபறடறதந்தும்ரன் அது மண்டும். அமண இந் 

அசரங்கம்ரன் தசய் மண்டும். றழ் க்கபறடறதந்து - 

அடக்கப்தட்ட, அறக்கப்தட்ட இணத்றடறதந்து - வ்ரத 

அது உதரகும் ன்தம லங்கள் உங்கமபம மகட்டுப் 

தரர்க்க மண்டும். அச தனத்மப் தன்தடுத்றத்ம் 

த்மணமர மகரண உதரங்கமபக் மகரண்டும் 

தொள்பறரய்க்கரல் தடுதகரமனம தோடிமநக்க அசு டுத் 

அமணத்துப் தறத்ணங்கலம் கத் தரடங்கறறதப்தம 

அண்மக்கரன றகழ்வுகள் ங்கலக்குக் கரட்டி றற்கறன்நண. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes.   
 

රු එස. ශ්රීදතයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Okay, Sir.  

இந்ப் தறப் தந்றல் தனம் ததரதந்ற இத diaspora கள் 

இதக்கறன்நண. என்த த diaspora, இண்டரது றழ் 

diaspora. இன்த றழ் diaspora உனகத்றமன எத தரரற 

தசல்ரக்மகப் ததற்நறதக்கறன்நது. அண்மறல்கூட 

அதரறக்கரறமன ஏர் இனட்சத்து தத்ரறம் diaspora 

றர்கள் மசர்ந்து ங்கலமட எத தொசமநமச் 

தசய்றதக்கறன்நரர்கள். ஆகம, றர்கள் எத தனம் 

ததரதந்ற றமனறல் இதக்கறன்நரர்கள். மற்த இதந் றமன 

இன்த இல்மன ன்தம ரங்கள் தைரறந்துதகரள்ப மண்டும். 

அரது னரத மற்த இதந்துமதரன இன்த இல்மன. 

இன்த இதப்ததுமதரன ரமப இதக்கரது. ரம் மற்த 

இதந்ம றடவும் இன்த அறக அங்கலகரம் உள்பர்கபரக 

இதக்கறன்மநரம். இன்த இதப்தம றடவும் ரமப தனம் 

ததரதந்றர்கபரக இதப்மதரம். மற்த இதந் சர்மச 

உநவுறமன ரநற இன்த க்குச் சரகரண சர்மச 

உநவுறமன மரன்நறத்ள்பது. இந்றரவுடணரண து 

உநறல் அறக ரற்நங்கள் தன்தடத் தரடங்கறத்ள்பண. 

றதப்தை ததப்தைக்கலக்கு அப்தரல் னரற்த 

றர்ப்தந்ங்கபறன் றறத்ம், ஈத் றதக்குச் சரகரண 

உனக றமன மரன்நக்கூடி சரறரண எத தரமம 

ற்மதரம சூல்கள் கரட்டி றற்கறன்நண. ஆகம, "ததம் 

ததரதபரர அதறறதத்றகபறணரல் றறணத்துக்கும் சறங்கப 

இணத்துக்குறமடறனரண இமடதபறம இட்டு றப்தறறட 

தொடிரது" ண றத. டிக்சறற் ணது தலில் கூநறரத, 

றர்கலக்கரண எத ததரதபரர அதறறதத்ற 

மமனத்றட்டங்கள் ன்தது லர்ரக அமரது; 

அதறறதத்றகள் தற்நறப் மதசுது இணப் தறச்சறமணக்கரண 

லர்வு ன்த ஆகறறடரது. இந் அதறறதத்ற தற்நற 

றடங்கமப இன்தணரத றரகப் தரர்த்ரல் அது 

சறங்கபரக்கலுக்கரண அதறறதத்ற ன்மந றழ் க்கபரல் 

உப்தடுகறன்நது. அரது அது றழ் மசற பர்ச்சறக்கு 

றரணது. ணம, றழ் க்கலக்கு தொக்கறரணது வு 

தசனவுத் றட்டதொம் அறல் தசரல்னப்தடும் அதறறதத்றகள் 

தற்நற றடங்கலல்ன.   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
රු එස. ශ්රීදතයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, please give me one more minute.  

இன்த து இணம் றகவும் கடிணரண ததக்கடிகள் 

றமநந் எத னரற்தப் தத்றல் உள்பது. உனகறல் 

ந்மரர் இணதொம் சந்றத்றர தன சரறவுகமபத்ம் தன 

றதப்தங்கமபத்ம் தன ததக்கடிகமபத்ம் கண்ட றறணம், 

ன் தனத்துக்கு றஞ்சற தரரற சக்றகமப ல்னரம் 

றர்தகரண்டு ல்னமக்கு றஞ்சற ல்னரறக்கச் 

சக்றகமபரடும் மதரரடிறதக்கறன்நது. இன்தம் ம்தறக்மகத் 

துமரகங்கமபத்ம் தததம் ரசச் தசல்கமபத்ம் றழ்த் 

மசற இணத்துக்கு றரகப் தறன்ணப்தடும் ண்ற்ந 

சறமனகமபத்ம் சந்றக்கறன்நது. ஆத் ன்தொமநமக்கூட 

றர்கள் றதம்தறத் தரறவுதசய்றல்மன; னரதரன் 

அர்கபறடம் ஆத்த்மக் மகபறத்றதந்து. இந்றமனறல் 

து க்கபது அசறல் அதறனரமகமபத்ம் ஆரண 

றதப்தங்கமபத்ம் தைரறந்து, னரற்நறன் அததங்கமபப் 

தரடரகக்தகரண்டு, றழ்த் மசற இணப் தறச்சறமணக்கு 

தகபரண, லறரண, லடித்து றமனக்கக்கூடி, 

றரதர்ரண லர்வு என்த ங்கப்தடரறட்டரல் னரத 

ரன் றதம்தைம் றமசறல் இனங்மகம இட்டுச் தசல்லும் 

ன்தது தகறன்ந கரனத்ம எத்ரக அமத்ம் ணக் கூநற, 

ணது உமம றமநவுதசய்கறன்மநன். 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

[අ.බහ. 3.44] 

 
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ (ඉඩන වහ ඉඩන ග්ලධන 
නිවඹෝජප අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறதத்ற தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands 

and Land Development) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි,  රු ශ්රීදතයන් භන්ත්රී්තුමභහ 

ඉදිරිඳත් ශ රුණු කිහිඳඹක් ිළිතඵ භහ වන අසථහවේ දී 

වටිවඹන් උත්තය වදන්න ළභළතියි.  රු ශ්රීදතයන් භන්ත්රී්තුමභහ  

ඳරහිම ප්ර වද්ලවේ ඉඩන යජඹ  ඳයහ ළනීභ ිළිතඵ ථහ ශහ. 

දළන  වශ්රාේසඨහධියණ වේ ඒ ිළිතඵ නඩුක් වොනු ය 

තිවඵනහ. ඒ නිහ වන අසථහවේ භ  ඒ ළන ප්ර හලඹක් යන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. ඒ හවේභ ඒ රු භන්ත්රී්තුමභහ කිේහ, ඇතළන 

ප්ර වද්ලර ඉඩන යජඹ  ඳයහ න්නහ කිඹරහ. ඒ අඳ 

නප්ලණවඹන්භ ප්ර තික්වේඳ යනහ. ඒ හවේභ භඩශපු 

ප්ර වද්ලවේ අක්ය 25,000ක් යජඹ  ඳයහ ළනීභ  ඹන ඵත් 

එතුමභහ කිේහ.  ඒත් නප්ලණවඹන්භ ළරැදියි. එල්ටීටීඊ 

ගවිධහනවේ  වුරු ලවඹන් ඳත්හවන ගිඹ ඉඩන තභයි  යුද 

වමුදහ -ආයක් අගල- විසින් දළන  අත් ඳත් යවන 

තිවඵන්වන්. ඒහ පුළුන් තයන අභ ලවඹන් නිදවස ය දීරහ 

තිවඵනහ. ඒ හවේභ ආයක් වමුදහ විසින් අත්ඳත් යවන 

ඉන්න ඒ වුරු බින හභහනප ජනතහ  අයිති නන අිළ පුළුන් 

තයන ඒහ නිදවස ය වදන්න  ඵරනහ.  ඒ හවේභ එවේ 

වදන්න  ඵළරි ඉඩන වනුවන් න්දි වවීභක් යනහ හවේභ, 

ඒ වහ විල්ඳ ඉඩන රඵහ වදන්නත් ඵරහවඳොවයොත්තුම වනහ. 

ඒ නිහ කිසිභ අසථහ ඹහඳනවේ වදභශ ජනතහවේ ඉඩන 

යජඹ  ඳයහ ළනීභක් වවේත් සිදු යන්වන් නළවළයි කිඹන 

එ  භහ වන අසථහවේ දී වන් යන්න ළභළතියි.  ඉඩන 

අභහතපහගලඹ  විධිඹ  අඳ එඹ නප්ලණවඹන්භ ප්ර තික්වේඳ 

යනහ.    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත 

ඹ වත් ඳනන වයගුරහසි ිළිතඵ වන රු බහ  ඳළවළදිිම 

කිරීභ  භ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ භහ ඳශමුවන්භ 

සතුමතින්ත වනහ.  වභභ වයගුරහසි ස ය ඇත්වත් යජඹ  

අඹත් ඉඩන ිළිතඵ යජවේ අයිතිහසින ආයක්හ ය ළනීභ 

ඉඩන අභහතපහගලවේ මිම කීභ න නිහයි.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ අඳ  ළභවි භ උඳවදස දී තිවඵන්වන් 

යජවේ ඉඩන අනයවඹන් අල්රහ ළනීභ  ඉඩ වනොවදන වරයි. 

ඒ හවේභ අනයවඹන් ඉඩන අල්රහ ළනීන දිරිළන්වන 

විධිඹ  වවයන අනය ඉඩන නීතපනුකර  කිරීභ නතය යරහ, 

ඒ වනු  ඉඩන අලප අඹ ප්ර හවද්ය ඹ  වල්න හ්ලඹහරවේ 

register  යවන ඒ ඉඩන නළති ජනතහ  ඉඩන ච්වච්රි භඟින් 

ඉඩන රඵහ ළනීවන අයිතිහසිභ රඵහ දීභ  ිළඹය න්නහ වර 

තභයි අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ අඳ  උඳවදස දීරහ තිවඵන්වන්.  එභ 

හ්ලඹඹ තභයි වළභ අසථහභ භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩු තුමශ 

දළන් සිදුවවයන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, යජඹ  අඹත් ඉඩන විවිධ 

ඳදනන ඹ වත් භවජනතහ අතය වඵදහ දී ඒහ ග්ලධනඹ ය තභ 

ීවන තත්ත්ඹ ඉවශ නගහ ළනීභ  භවජනතහ  අසථහ රඵහ 

දී තිවඵනහ. වොවි ඳන්තිඹ, අඩු  ආදහඹන රහභීන්, ළඩි ආදහඹන 

රහභීන් ව උත් තරුණඹන් ඹන ඳන්ති වහ විවිධ ඳදනන 

ඹ වත් ඉඩන රඵහ දීභ  ිළඹය න්නහ. වභභ ඳන්තිිමන් ඉවශ 

භ ක වන ආදහඹන රඵන අඹ   දී්ලක හලීන ලවඹන් ඉඩන ඵදු 

වදනහ.   මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වන විධිඹ  ඉඩන රඵහ 

වදනවි  අිළ නිකුත් යන ඵරඳ්, දීභනහ ඳ් ළනි ඉඩන ඵළවළය 

කිරීවන ිමඹවිිමර ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් 37ළනි න්තිඹ 

භඟින් වන් ය ඇති වොන්වද්සි භහරහක් ඇතුමශත් යනු 

රඵනහ.  දීභනහ ඳ්ඹ රඵන මුල් හිියරු හවේභ ඔහුවන් 

ඳසු එභ ඉඩභ  හිියන කිඹන අඹත්, ඔහුවන් ඉඩභ 

නීතපනුකර ඳයහ න්නහ ෆභ වවනක්භත් එභ වොන්වද්සි 

භහරහ ඉටු කිරීභ  ඵළඳී සිටිනහ.  

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් 37න න්තිවේ වන ඵ 

ඳළවළදිිම වන් ය තිවඵනහ. වභභ වොන්වද්සි භහරහ 

ඳනහ තිවඵන්වන් ඉඩන  වඵදහ දීවන අයමුණ  ඳරිඵහහිය සිදු 

වවයන ඉඩන ඵළවළය කිරීභ වහ ඉඩන  වො ස කිරීභ ඳහරනඹ 

කිරීභ යි. යජඹ භවජනතහ  ඉඩන රඵහ වදන්වන් එභ ඉඩන 

ග්ලධනඹ ය එභ පුද්රඹන්වේ ව ඔවුන්වන් 

ඹළවඳන්නන්වේ ඳවුල්ර සුබසිද්ධිඹ රහ ළනීභ යි. එභ 

නිහයි යජවේ ඉඩන දීභනහ ඳ් භඟින් ඵළවළය යන අසථහවේ 

වුත්, වභවර වොන්වද්සිර  ඹ ත් කිරීභ  ිළඹය වන 

තිවඵන්වන්. වභභ ඉඩන ඳවුල්ිමන් වවෝ ඳන්තිවඹන් ිළ  ඵළවළය 

කිරීභත්, කුඩහ කුඩහ වො සර  වො ස කිරීභත් භඟින් එභ 

අයමුණු ඉටු වනොන ඵ වන් ශ යුතුමයි. ඉඩන කුඩහ 

ඉඩනර  ළඩීවභන් විවිධ ළ ලු ඳළන නළ වෙනහ. 

විවලේවඹන්භ ඉඩනර  ප්ර වේල න භහ්ල ඳවසුන 

ළරළසවීවනදී ළ ලු ඇති වනහ. ඒ වහ වන් කිරීභ  සිදු 

න්වන් වනත් ඹන හ්ලඹඹ  වඹොදහ ත වළකි ඉඩන. ඒ 

හවේභ වභවර ළඵිම න ඉඩනර  විදුිමඹ, ජරඹ ළනි වේහ 

ළඳය වනදීත් ළ ලු ඇති වනහ. වභවර ඉඩන ළඵිම වීභ  

ඉඩ වළරිඹ වවොත් ල් ත වීවනදී ප්ර වඹෝජනඹ  ත වළකි ඉඩන 

ප්ර භහණඹ සීභහ වීවභන් යව ක තිනහ්ලිය  යුතුමර  ද අහිතය 

ඵරඳෆන ඇති වීභ ශක්න්න ඵළරි වේවි. ඳහරිරි ලවඹන් 

ජරඹ ඵළ ඹහවන ළ ලු, හනු ඳද්ධති ිළිතඵ ළ ලු, කුණු ර 

ඉත් කිරීවන ළ ලු, ජර ශභනහයණඹ ිළිතඵ ළ ලු වභන්භ 

භියවේ පරදහයිතහ අඩු වීභ ළනි ළ ලු යහෂ්ඹක් වන භඟින් ඇති 

වනහ. ඒ හවේභ ඉඩන කුඩහ වො සර  ළඵිම වීභ නිහ 

පරදහයිතහ අඩු වී, නිසඳහදන විඹදභ ඉවශ ඹෆභ වොවි ජනතහ  

රළබිඹ වළකි රහබඹ අඩු වීභ  වවේතුම නහ. වභඹ යව ක ආ්ලථිඹ  

ද අහිතය වර ඵරඳහනහ. වභහිදී අඳ අධහනඹ වඹොමු ශ 

යුත්වත් ජනතහවේ ආදහඹන තත්ත්ඹ ඉවශ නළගවීභත්, 

තිනහ්ලිය නිසඳහදනර නිසඳහදන විඹදභ ඳවශ දළමීභත් භඟින් 

ඔවුන්වේ ීවන භ ක භ ඉවශ දළමීභ වහ ඉඩන වනොවඵදී 

ඒහඵද්ධ ඳත්හ ළනීභ ිළිතඵයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වොවි ඳන්තිඹ, අඩු 

ආදහඹනරහභී ඳන්තිඹ ළනි ඳන්තිර ජනතහ  වනොියවල් රඵහ 

වදන රද ඉඩන, ඉවශ ආදහඹන රඵන ඳන්තිර ජනතහ  වනත් 

අයමුණු වහ වඹොදහ ළනීභ ිළණි වනොියවල් ඳයහ ළනීභ  ඇති 

ඉඩඩ අසුයහ තළබීභ වභභ වොන්වද්සිිමන් සිදු වනහ. ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනවත් 42 න න්තිඹ භඟින් වඳන්හ ඇත්වත් 

ඳනත ඹ වත් ඵළවළය කිරීන තවනන ය ඇති අසථහරදී වළය 

වනත් අඹකු  ඵළවළය කිරීභ  වළකිඹහ ඇති ඵත්, ඒ වහ 

ප්ල අනුභළතිඹ රඵහ තයුතුම ඵත්, එභ විධිවිධහනර  ඳ වළනි 

යන ඳළරීන ශූනප වහ ඵර යහිත ඵයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත 

භඟින් එවර වොන්වද්සි ඳනහ තිබුණත් ඒ කිසික් 

ළරකිල්ර  වනොවන දීභනහ ඳ් භඟින් ඵළවළය ශ ඉඩන විවිධ 

සරඳවඹන් ස යන රද වල්න භඟින් ඳනවත් 

විධිවිධහනර  ඳ වළනි ඳළරීන ශ අසථහ අඳ  හ්ලතහ වී 

තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ නහතවිල්ලු, පුත්තරභ, ල්ිළටිඹ, 

අනුයහධපුයඹ, අනඳහය ප්ර වද්ලර වභන්භ භහ නිවඹෝජනඹ යන 

වඳොවශොන්නරු ප්ර වද්ලවේත් වභළනි ඳළරීන ළන විලහර 

ලවඹන් හ්ලතහ වී තිවඵනහ. එහිදී හ්ලතහ වී තිබුණු ආහයඹ  

භවය භධපභ ඳන්ති ඉඩන ළඵිම වනොශ යුතුමඹ ඹන 

වොන්වද්සිඹ භත රඵහ දී ඇති නමුත් එඹ ඩ යියන් 

ළඵිමර  ඩහ විකුණ අසථහ තිබුණහ. එවේභ  වභභ ප්ර වද්ලවේ 

ඵළවළය වනොශ යජවේ ඉඩනර  ප්ර හලන ඔප්පු ස ය 
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නළත නළත එභ ඉඩන අවශවි ය තිබ අසථහත් අඳ  හ්ලතහ 

වුණහ. වනහ වභවේ වුත්, ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් 162(1) 

න්තිඹ භඟින් වනොතහරිසරුන්  නිඹභ ය ඇත්වත්, ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනවත් විධිවිධහනර  ඳ වළනි න ඳරිදි,  දීභනහ 

ඳ්ඹක් භත දුන් ඉඩභක් ඵළවළය යනු රඵන කිසිදු ිමඹවිල්රක් 

වති වනොශ යුතුම ඵයි. 

එවේභ එහි 162 (2) න්තිඹ භඟින් එවේ අත්න් වො  

වති යනු රඵන ිමඹවිිම ශූනප වහ ඵර යහිත ඵ දක්හ 

තිවඵනහ. එවේ තිබුණත් ඇතළන වනොතහරිසරුන් එභ නීතිභඹ 

විධිවිධහන වනොරහ  යුතුම ය තිවඵනහ. වභභ තත්ත්ඹ 

නහතවිල්ලු ප්ර වද්ලවේ ඵහුර දකින්න  තිබුණු අතය, යව ක 

අවනකුත් ප්ර වද්ලරත් වභළනි අ යුතුමන අඳ  හ්ලතහ වී 

තිවඵනහ. වභඹ අඳ  ඳහරනඹ කිරීභ  අඳවසු තත්ත්ඹක් දක්හ 

්ලධනඹ වී තිවඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඉඩන ඵළවළය කිරීභ නඵන්ධ 

ිමඹකිඹවිිම ිමඹහ ඳදිගික කිරීභ වහ  යුතුම යන්වන් ඉඩන 

වයජිසර හ්ලරුයි. ඔවුන්වේ හ්ලඹ බහයඹ න්වන් වනොතහරිසරුන් 

වති ය එන ිමඹවිිම ිමඹහ ඳදිගික කිරීභයි. ඒ ිය ඒහ 

නිළරැදිද නළද්ද ඹන්න ිළිතඵ  කීභක් ඔවුන්  නළවළ. වල්න 

ිමඹහ ඳදිගික කිරීවන ආඥහඳනත  අනුයි ඔවුන්  යුතුම යන්වන්. 

එවේ ළරැදි ආහයඹ  වල්නඹක් ිමඹහ ඳදිගික ය ඉඩභක් ඵළවළය 

ශ ඳසු ඳනත අනු එඹ ශූනප වහ ඵර යහිත වුද එභ වල්නඹ 

භත ඳදනන ඉදිරිඹ  ඳළරීන කිරීභ ප්ර හවඹෝගි සිදු වනහ. 

එවි  අඳ නිකුත් ශ මුල් දීභනහ ඳ්වේ වන් වොන්වද්සි 

ිළිතඵ කිසිදු තළකීභක් වන්වන් නළවළ. එවේ ව වි  එභ ඉඩන 

නඵන්ධ යජවේ ඳහරනඹ ගිිමහී වොස වනත් පහඳහරි 

අයමුණු භත ඉඩන වවශ වඳොවශේ හුභහරු වීභ  ඳ න් ළනීභ 

නිහ යජවේ අයමුණු නප්ලණවඹන්භ ඵළවළය වීභක් වනහ. වභභ 

තත්ත්ඹ ඳහරනඹ ය ළනීභ වහ ඳරිඳහරනභඹ ලවඹන් අඳ 

අභහතපහගලඹත්, යහජප ඳරිඳහරන අභහතපහගලඹත්, වයජිසර හ්ල 

ජනයහල් වදඳහ්ලතවනන්තුමත් භෙ එක් වී විවිධ ිළඹය ත්තත් 

ඒහ ක්රි ඹහත්භ වීවනදී එතයන හ්ලථ වවේ නළවළ.  වන 

නඵන්ධ වයජිසර හ්ල ජනයහල් විසින් නිකුත් ශ චලර. වල්ඹක් 

භඟින් ඹන ඉඩභක් යජවේ ඉඩභක් දළයි ළ හිත ව අසථහ ඒ 

ිළිතඵ අදහශ ප්ර හවද්ය ඹ වල්න වතින් විභහ ඹන වර නිඹභ 

යන රද නමුත් ප්ර හවද්ය ඹ වල්නරුන්වේ හ්ලඹ ඵහුරත්ඹ 

ළනි වවේතුම නිහ එඹ එතයන දුය  හ්ලථ වුවණ් නළවළ. වභභ 

තත්ත්ඹ ඹ  වත් ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් 162 (1) 

න්තිවේ වන් විධිවිධහන ක්රි ඹහත්භ කිරීභ වහ ඳරිඳහරන 

ර.භවේදඹක් ස ය ළනීවන අලපතහ වවයහි අවප් 

අධහනඹ වඹොමු වුණහ. ඒ අනු තභයි වභභ 2012 ඉඩන ග්ලධන 

ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි ළ ක ඳ්වේ ඳශ ය අද දින වභභ 

රු බහවේ අනුභළතිඹ  ඉදිරිඳත් ය තිවඵන්වන්. වභභ 

වයගුරහසි ස ය තිවඵන්වන් භහවේ රු අභහතපතුමභහ වත 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් අග 155 ව අග 156 

න්තිිමන් ඳයහ දී ඇති ඵරතර අනුයි. වභභ විධිවිධහන භඟින් 

ඉඩන වොභහරිස ජනයහල්යඹහ  ඵරතර රළවඵනහ, ඳ නවත් 

විධිවිධහන උල්රගකනඹ ය දීභනහ ඳ්ඹ ඳළරීභ  අදහශ 

කිසිඹන ිමඹවිල්රක් භඟින් ඉඩන ඵළවළය ය ඇති අසථහක් 

හ්ලතහ වුවවොත්, වභභ ළ ක නිවේදනවේ වන් ය ඇති 

ආහයවේ ආතතිඹ අනු ස ශ ිමඹවිල්රක් ිමඹහ ඳදිගික 

කිරීභ භඟින් ිමන් ිමඹහ ඳදිගික ශ වල්නඹ ඵර යහිත කිරීභ . 

එවි  ඳනත  ඳ වළනි  යුතුම ය ස ශ ිමඹවිිම භත 

ඵළවළය කිරීන ඉදිරිඹ  ඹෆභ ශක්හ ළනීභ  වළකිඹහ රළවඵනහ. 

වභභඟින් යජවේ ඉඩනර, යජඹ තුම අයිතිහසින වහ ඵරතර 

නිසි ඳරිදි ක්රි ඹහත්භ කිරීභ  අඳ  අහල ළරවනහ. 

එඳභණක් වනො වනොතහරිසරුන් නීති විවයෝධී වර වල්න 

වති කිරීභ නතය කිරීභ  ද වළකිඹහ රළවඵනහ. එවේභ වභභ 

වයගුරහසිඹ යජවේ ඉඩන ඳළරීවන ආයක්හහරී ර.භවේදඹක් භත 

වළසියවීභ  උඳහය වේ ඹළයි අඳ ල්ඳනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අද අවප් යව ක ඉඩන ප්ර ලසන 

තභයි ළඩි වරිඹක්භ තිවඵන්වන්. ප්ර හවද්ය ඹ වල්න හ්ලඹහරඹක් 

ත්තහභ සිඹඹ  75ක් විතය තිවඵන්වන් ඉඩන ප්ර ලසනයි. කිසිභ 

යහජහරිඹක් යන්න පුළුන්භක් නළත්වත් අවිධිභත් විධිඹ  

යජවේ ඉඩනර  ප්ර හලන ඔප්පු ිමඹරහ දිගින් දි භ ඒ ඔප්පු 

ක්රි ඹහත්භ න නිහයි. ඒ හවේභ ඉඩන ඳළරීන වොන්වද්සිර 

තිවඵන ඉඩන ප්ර භහණඹ  අභතය ඒහ වො ස යරහ ෆිම ෆිම 

විකුණහ නළත ඳයහ න්න ගිඹහභත්, ඳයහ වදන්න ගිඹහභත් එන 

ප්ර ලසන තභයි වළභ අසථහවේභ ප්ර හවද්ය ඹ වල්න හ්ලඹහරර 

වොඩ ළහිරහ තිවඵන්වන්. ඒ විතයක් වනොවයි, අද අවප් යව ක 

වඳොලීසිර තිවඵන ඳළියණිිමිමන් ළඩි ප්ර භහණඹක් තිවඵන්වන් 

ඉඩන ිළිතඵ වවයන ඳළියණිිමයි. ඒ විතයක් වනොවයි, 

උහවිර අද වොඩ ළහිරහ තිවඵන නඩු ිළිතඵ ඵළලුත් 

එවවභයි. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභන් 2011 දී අඹ ළඹ ථහ 

කිඹන අසථහවේත් කිේහ, වන යව ක තිවඵන නඩුිමන් 

150,000  ළඩිඹ ඉඩන ිළිතඵ නඩු තභයි දිගින් දි භ වොඩ 

ළහිරහ තිවඵන්වන් කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිවඹෝජප අභහතපතුමභනි, ඔඵතුමභහ  ත විනහඩිඹ 

හරඹක් තිවඵනහ. 

 
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ඒ නිහ ඉඩන ිළිතඵ ඇති ප්ර ලසන නියවුල් යරහ වදන්න 

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ  යුතුම යන අසථහවේදී "බින විඹ" 

ළඩ වන  වන අඹ ළවඹන් විලහර මුදරක් වන් යරහ වදියන් 

ඉඩන භළනරහ, භහයින ල් දභහ නියවුල් යරහ දීභනහ ඳ්ඹක් 

නළත්නන නළතත් ඔප්පුක් රඵහ දීවන ළඩ ිළිතවශ ඉඩන 

ග්ලධන අභහතපහගලවඹන් ක්රි ඹහත්භ යනහ. ඒ තුමිතන් 

ඉදිරිවේදී ඉඩන ළ ලු අභ යරහ ඉඩවන අයිතිඹ රඵහ වදන්න 

අිළ ඵරහවඳොවයොත්තුම නහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ වළභ 

අසථහවේභ උත්හව යන්වන් වන යව ක ජනතහ  ඔවුන්වේ 

ඉඩනර අයිතිඹ රඵහ දීරහ ඒ ඉඩනිමන් රළවඵන ආදහඹභ වන 

යව ක ජහති නිසඳහදනඹ  ඒ යහය  යියන් ය  ග්ලධනඹ 

යන්නයි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිවඹෝජප ඇභතිතුමභහ  වන් ය තිවඵන හරඹ 

අහනයි.  

 
රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළ වෙනහිය ඳශහවත් ඳහනභ ප්ර වද්ලවේ ියනිසුන්  අයිති, ඒ 

ප්ර වද්ලවේ ඳදිගික ඳවුල් 5,000වේ ඳභණ ඉඩන ටි 

ඵරවත්හයවඹන් යජඹ අයවන තිවඵනහ. භභ අවන්න 

ළභළතියි, "බින විඹ" කිඹන්වන් ඒද කිඹරහ. ඒ ළන ඔඵතුමභහ 

වඳොඩ්ඩක් වොඹහ ඵරන්න.  

 
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
රු භන්ත්රී්තුමභනි, වුරුත් ඳදිගික, ඒ හවේභ ඵරඳ් දීරහ 

තිවඵන කිසිභ ඉඩභක් කිසිභ අසථහ යජඹ නළත න්වන් 

නළවළ. 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වවොයි, රු නිවඹෝජප අභහතපතුමභහ ථහ අන් යන්න. 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භන්ත්රී්තුමභනි, වභතළන ඳතින්වන් 

විහදඹක්. ගහදඹක් වනොවයි. [ඵහධහ කිරීභක්] රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රී්තුමභහ. 

 
[අ.බහ. 4.02] 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, විවලේවඹන්භ මුදල් 

අභහතපයඹහ වළටිඹ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහ විසින් 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් නිකුත් යපු 

වයගුරහසිඹක්, ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසිඹක් 

ව වි්ලජන ඳනත ඹ වත් වඹෝජනහ කිහිඳඹක් ළන  තභයි අිළ 

අද හච්ඡහ  ඵඳුන් යන්වන්.  

මුදල් වහ ර.භනඳහදන අභහතපයඹහ වර ජනහධිඳති 

යහජඳක් භළතිතුමභහ භහ්ලතුම භහවේ ඳශමුළනිදහ අවප් ය   ඊතයිල් 

භදපහයඹ ආනඹනඹ තවනන ශහ. එතවො  පුත් ඳත්ර 

ප්ර ධහන සියසතරර තිවඵනහ භභ දළක්හ, "ඊතයිල් භදපහයඹ 

තවනන" කිඹරහ. ඒ "භත  තිත" තළබීභ වහ න්නහ 

පහඹහභවේ භවඟු ප්ර තිපරඹක්ඹ, ඒ තභයි යව ක දහචලහය නඳන්න 

භහජඹක් බිහි කිරීභ වහ දයන ෆඹභ කිඹරහ භවහ 

පුනරුච්චලහයණඹන් යනු රළබුහ. වළඵළයි දළන් ඒ 

ජනහධිඳතියඹහභ; ඒ මුදල් වහ ර.භනඳහදන අභහතපයඹහභ භහ්ලතුම 

භහවේ 31 ළනිදහ නළත ඒහ ආනඹනඹ  ඉඩ වදනහ. වළඵළයි 

අය පුත් ඳත් සියසතර වළවදන්වන් නළවළ. ජනහධිඳතියඹහ 

ඊතයිල් භදපහයඹ තවනන යන වො  වඳොල් වඩි අකුරුිමන් 

ිමඹපු ඒ පුත් ඳත් සියසතර, ඒ ජනහධිඳතියඹහභ දින 30  ඳසු 

භදපහය ආනඹනඹ යන්න ඉඩ වදන වො  වරොකු වළඩතර 

හිත නළත ඒහ වනස වරහ වළවදන්වන් නළවළ. ඒ ඇයි? වන 

මුළුභනින්භ තමුන්නහන්වේරහවේ business එක්. වන භදපහය 

ආනඹනඹ යන්වන් වුද? අද රගහවේ ප්ර ධහන භත්ඳළන් 

හිියරුන් වුද? තමුන්නහන්වේරහවේභ ඇභතිරු. භත්ඳළන් 

ජහහයන නඵන්ධවඹන් අද අත් අඩගගු  ඳත් න්වන් හවේ 

අඹද? ඔත්තුම වදන්වන් වුද? ළටුන ඇති යන්වන් වුද? වන 

ඔක්වෝභ යන්වන් තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩුයි. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩුවේ ඉතහභත් කුප්ර   

ජහහයනහයවඹෝ කිහිඳ වදවනක් අවප් යව ක මුළු භත්ඳළන් 

වශවඳොශභ, මළු සුයහ වශවඳොශභ අත්ඳත් වො  වන 

තිවඵනහ. ඒ  නහඹත්ඹ වදන ආණ්ඩුක් "භත  තිත" ළන 

භවහ වසි ඵස වදොඩන්න ඳ න් වන තිවඵනහ. වන තයන 

විඩනහය, විහිළුජන තත්ත්ඹක් වන යව ක දහත් ඇති 

වරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීන] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, රු භන්ත්රී්තුමභහ  ඵහධහ යන්න එඳහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භත්ඳළන් ළන ථහ යන 

වො  ව  භත්ඳළන්ිමන් ඳදන වන  කටිඹ වභතළන  

ඇවිල්රහ ෆ වන එ ළන නන භ  අරුභ පුදුභඹක් නළවළ. 

භභ වන කිඹන්වන්,- [ඵහධහ කිරීභක්] එතුමභහ වවොවයන් 

වඵොන්වන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වන ආණ්ඩුවේ 

ජහහයභක්. වන තමුන්නහන්වේරහ ව ක ඉන්න ඇභතිරුන්  

වෝටි ප්ර වෝටි ණනින් මුදල් රඵරහ වදන උල්ඳතක්. ඒ උල්ඳත 

වනුවන් තමුන්නහන්වේරහ එ වි  ඊතයිල් භදපහය 

ආනඹනඹ තවනන යනහ, තත් වි  වේනහ. තත් වි  

අය වදනහ, තත් වි  අය වනොදී ඉන්නහ. ඒ නිහ වභඹ- 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, රීති ප්ර ලසනඹක් තිවඵනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හඩි වනහවෝ වවරෝ. 
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හවේ දෙරන්වන්, වභොක් වවෝ යන්න ඳ න් ත්තහභ. වළභ 

දහභත්, වන බහවේ  
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හවේ වළසිවයනහ. වනහවේ සීභහක් තිවඵන්න ඕනෆ වන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අස්ල භන්ත්රී්තුමභහ,  ඔඵතුමභහවේ රීති ප්ර ලසනඹ වභොක්ද? 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි,  රීති ප්ර ලසනඹක් කිේහභ, ඒ 

ළන දන්වන් නළති  
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වන බහවේ ඉන්න එ ළන භභ නහටු ඳශ යනහ. Sir, he 

was referring to the conduct of certain Ministers.  He does 

not know that he cannot do it. ඒ ඉවන ත්ත වදන්. ඊවේ 

ඳහව්ලදී භව ජනතහ දුන්නහ වවො ඳහඩභක්. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අස්ල භන්ත්රී්තුමභහ, නහිය වන් වශේ නළවළ. එභ 

නිහ රීති ප්ර ලසනඹක් නළවළ. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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හවේ ෆ වනහ. 
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හවේ- [ඵහධහ කිරීභක්]  
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රී්තුමභහ,  ඔඵතුමභහ  ථහ ය වන 

ඹන්න. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වභොනහද වන? ඹ ළන හිතරහ වළසිවයන්න වෝ, අඩුභ 

තයියන්. රජ්ජයි, රජ්ජයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි. ඔඵතුමභහ 

මරහනඹ වවොඵන්වන් වන හවේ  
 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහ්ලිමවනන්තුම ඇතුමවශේ තිඹහ වන. [ඵහධහ කිරීභක්] වළභ දහභත් 

වන බහ  ඇවිත් දෙරනහ. ව , ව  ජනහධිඳති 

භන්දියවේ ශග වවෝදන එ තභයි යන්වන්. ශග වවෝදරහ 

ඇභතින අයවන, ශග වවෝදරහ භන්ත්රී්න අයවන වන බහ  

ඇවිල්රහ දෙරනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඹ විඩභ නතය යනහ. 

දක්, වදක් නන භක් නළවළ. එ දක්ද, වදක්ද?  
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හවේ වළසිවයන්වන්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රී්තුමභහ, ඔඵතුමභහ  ථහ ය 

වන ඹන්න. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

     (The Hon. Anura Dissanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, බහක් ඇතුමවශේ ථහ 

යන්න පුළුන්ද, වන  
 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්.  වනහ  සීභහක් තිවඵන්න  ඕනෆ වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රී්තුමභහ  ඵහධහ යන්න එඳහ. 

රු භන්ත්රී්තුමභහ, ඔඵතුමභහ ථහ යන්න. 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, වන ආණ්ඩුවේ ජහහයභක්. 

ඒ ජහහයභ  වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ නීති, වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ 

වයගුරහසි අද අදහශ නළවළ. තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්වේ කිහිඳ 

වදවනකු තභයි වන ජහහයභ යන්වන්. අස්ල භන්ත්රී්තුමභහ දන්වන් 

නළති වුණහ  භ  යන්න වදඹක් නළවළ. භභ කිඹන්න  වළදුවේ 

වභඹයි. වනහ , අදහශ ළ ක නිවේදන වවෝ න්ති රන්වන් 

නළවළ. තමුන්නහන්වේරහවේ business පහඳතති අනු තභයි අද 

වන නීති වේන්වන් ව වන නීති අරගගු යන්වන්. ඒවක් 

අහනහන්තභ රුණ තභයි ආචලහ්ලඹ යත් අමුණුභ 

ඇභතිතුමභහ  වන ඳහ්ලිමවනන්තුමවේදී ඒහ ඉදිරිඳත් යන්නයි, ඒහ 

අයින් ය න්නයි සිදු වරහ තිබීභ. ඒ නිහ එතුමභහ තභයි 

අඳවසුතහ  ඳත් වන්වන්. භභ දන්වන් නළවළ. එතුමභහ ඒ 

පහඳහයර නළති ඵ භභ දන්නහ. නමුත් ඒ පහඳහය යන 

 කටිඹ තභයි ඒ නිවඹෝ අලප විධිඹ  වදන්වන් ව නිවඹෝ 

අලප විධිඹ  ක්රි ඹහත්භ යන්න කිඹරහ එතුමභහ  උඳවදස 

වදන්වන්.  

භවේ ඊශෙ ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹ තභයි ඉඩන ප්ර ලසනඹ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රී්තුමභනි, ප්ර ධහන වර ත්වතොත් අවප් ය  ආසිඹහති, 

නිසඳහදන, ළඩන භහජඹ  හිියන කියූ ය ක්. ඒ නිහ අවප් 

යව ක ීවවිත භෙ ඉතහ මීඳ ඉඩභ ළ  ළසී තිවඵනහ.  ඉඩන 

කිඹන්වන් අවප් ඥහීත්ඹ. ඒ තයභ භ අතිලඹ මීඳ රුණක් 

තභයි ඉඩන නඳත. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඒ නිහභ 

තභයි භවය ඥහීන්, ඥහීන් අතය ළටුන ඇති වරහ 

තිවඵන්වන්.  

ඳසු ගිඹ හරවේ අවප් යව ක අනයත යුද්ධඹක් නි්ලභහණඹ 

වීවනදීත් වන ඉඩන ළ ලු අතිලඹ ගවේදී රුණක් ඵ  ඳත් 

වරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ වන ඉඩන නීති නඳහදනවේදීත්, ඉඩන 

ිළිතඵ  යුතුම කිරීවනදීත් ඒ ිළිතඵ ගවේදී  යුතුම ශ 

යුතුම තිවඵනහ. නමුත් ්ලතභහන ආණ්ඩු  යුතුම යන්වන් ඒ 

ිළිතඵ කිසිදු වළඟීභකින් වතොයයි. විවලේවඹන්භ අිළ දන්නහ 

උතුමරු ඳශහවත් ඵහුතයඹක් වදභශ ජනතහ ීවත් වනහ. ඒ 

හවේභ සිගවර ජනතහ ව මුසිමන ජනතහ ීවත් වනහ. 

නමුත් ඳසු ගිඹ අවුරුදු 30 හර හනු තුමශ ඒ උතුමරු ඳශහත  

සිදු වුවණ් කුභක්ද? සිගවර ජනඹහ එභ ඳශහත්ිමන් ඳරහ වළරිඹහ. 

මුසිමන ජනඹහ එභ ඳශහත්ිමන් ඳරහ වළරිඹහ. යුද්ධඹ වවේතුම 

වො  වන වදභශ ජනතහවන් විලහර ප්ර භහණඹක් කහතනඹ  

රක් වුණහ. භවය වදභශ ජනතහ ය  අත් වළයරහ ගිඹහ. ඒ 

හවේභ විවිධ ඊනිඹහ විරු නභහන නි්ලභහණඹ ශහ. ඒ හවේභ 

වමුදහ විසින් අධි ආයක් රහඳ වනුවන් ඉඩන ඳයහ 

ත්තහ. ඒ නිහ හභහනප තත්ත්ඹක් ඹ වත් ඳළතුමණු උතුමරු 

ඳශහවත් ඉඩන භවහ පහකරත්ඹක් නි්ලභහණඹ යරහ තිවඵනහ. 

එ ඳළත්තකින් එභ ඳශහවතන් ඳරහ වරින රද සිගවර ව 

මුසිමන ජනතහ  අයිති ඉඩන, තත් ඳළත්තකින් එභ ඳශහවත් 

අතළන් ව වදභශ ජනතහ  අයිති ඉඩන, තත් ඳළත්තකින් ය  

අත් වළය ගිඹ වදභශ ජනතහ  අයිති ඉඩන, තත් ඳළත්තකින් 

වදභශ ජනතහ  අයිති අධි ආයක් රහඳ වර ඳයහ න්නහ 

රද ඉඩන, තත් ඳළත්තකින් ඊනිඹහ ඳදිගික කිරීන වයවහ ඇති යන 

රද ඉඩන. වභළනි පහකරත්ඹක් උතුමරු ඳශහවත් සිදු වනහ. 

එභ නිහ දළන් අඳ ශ යුතුම තිබුවණ් කුභක්ද? ඳශමු ඉතහ 

වේත්, ඩිනන ළරළසභක් දිඹත් ශ යුතුම තිබුණහ එභ 

ඳශහත්ර ඉඩන එභ ඳශහත්ර ඳදිගික සිටි අඹ  වඳුන්හ දීභ .  

ආණ්ඩු ඒ වශේ නළවළ. දළන් අවුරුදු වතයක් ත වරහ 

තිවඵනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි. ආණ්ඩු ඳශමු ශ 

යුතුම තිබුවණ් ඒ ඳශහත්ර ඳදිගික සිටි සිගවර ජනඹහ වුද, ඒ 

අඹවේ ඉඩන වභොනහද, මුසිමන ජනඹහ වුද,  ඒ අඹවේ ඉඩන 

වභොනහද, ය  වළය ගිඹ වදභශ ජනඹහ වුද, ඒ අඹවේ ඉඩන 

වභොනහද, අතළන් වුරුර හි පු වදභශ ජනඹහ වුද, ඒ 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

අඹවේ ඉඩන වභොනහද කිඹරහ වොඹරහ ිමන් තිබුණු තත්ත්ඹ  

එභ ඳශහත්ර ඉඩනර අයිතිඹ ඹිත වන ඒභයි. වළඵළයි, ආණ්ඩු 

ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය පුයහ භ ඒ  යුත්ත වශේ නළවළ. ඒ අිළ 

ිළිතන්න ඕනෆභ තිවඵනහ.  

අවප් ය  සිගවර, වදභශ, මුසිමන කිඹන ප්ර ධහන ජහතිත්ඹන් 

තුමනකින් භන්විත වුණු ඵහු ජහති යහජපඹක්. ආවේ වොවවන්ද 

කිඹන එ ළදත් නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි. ආවේ 

වොයි හ රවේද කිඹන එත් ළදත් නළවළ. භරඵහ්ල 

ප්ර වද්ලවඹන් ආහද, දකුණු ඉන්දිඹහවන් ආහද, උතුමරු  

ඉන්දිඹහවන් ආහද, ආර.භණිඹන් වර ආහද, අහව විහව 

වයවහ ආහද, කුලී නරුන් වර ආහද කිඹන ඒහ ළදත් 

නළවළ. ඒහ ඉතිවහඹ. වළඵළයි, ්ලතභහනවේ අවප් යව ක ඉඳවදන, 

අවප් ය   වඳොවවොය න අවප් යව ක ආ්ලථිඹ  වවුල් න ප්ර ධහන 

ජන වො කඨහඹන් තුමනක් ීවත් වනහ, සිගවර, වදභශ, මුසිමන 

කිඹරහ. ප්ර ධහන බහහන් වදක් ව ප්ර ධහන ජහතිත්ඹන් තුමනක් 

නිවඹෝජනඹ වනහ.  ප්ර ධහන ගසතීන් තුමනක් නිවඹෝජනඹ 

වනහ. ඒ මිම ිළිතළනීභ යජඹ ිළිතත යුතුමයි. වභඹ ඵහු ජහති 

යහජපඹක්. එවවභ නන වන සිගවර, වදභශ, මුසිමන ජනතහවේ 

යහජපඹක්. ඒ යහජප තුමශ ඒ සිඹලු වදනහවේභ අයිතිහසින 

ආයක්හ විඹ යුතුමයි. නමුත් උතුමරු ඳශහවත් සිද්ධ වුවණ් කුභක්ද? 

යුද්ධඹ අන් වහ  ඳසු, යුද්ධඹ ඇති වීභ වහ ප්ර ධහන 

හධඹක් ඵ  ඳත් වී තිබුණු ඉඩන ප්ර ලසනඹ වවයහි අලප න 

භළදිවත්වීභ ආණ්ඩු වශේ නළවළ. ඒ වනු  ආණ්ඩු වශේ 

වභොක්ද? එභ ඳශහත්ර ජනතහවේ ඉඩන තභන්වේ 

පහඳහරිඹන් , එවවභ නළත්නන ඉන්දිඹහ , තත් ඳළත්තකින් 

තභන්වේ වඵොරු ග්ලධන පහඳතතිර , එවවභ නළත්නන අධි 

ආයක්ිනත රහඳර  ඳයහ නු රළබුහ. භහ දළක්හ, දළන් ඉඩන 

ඇභතිතුමභහ කිඹනහ, එවවභ වශේ නළවළයි කිඹරහ. භහ කිඹන්නන. 

ිමහභන ප්ර වද්ලවේ, උතුමරු ව නළ වෙනහිය ඉඩන අධි ආයක්ිනත 

රහඳඹ  ඳයහ වන තිවඵනහ.  

 
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 

ඒ ළයදියි.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ළයදියි තභයි. ඒහ ඒ ජනතහවේ ඳහයනඳරි ඉඩන. 

තමුන්නහන්වේවේ ඉඩන එවවභ ඳයහ ත්වතොත් වභතළන 

ඇවිල්රහ වඵල්වල් ළර දහ වන භළවයයි. ඒ ියනිසසුන්  ඒහවේ 

අයිතිඹක් නළද්ද? ඒ ඳශහත්ර ජනතහවේ ඉඩන ඒ ජනතහ  රඵහ 

දිඹ යුතුමයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒහ ඒ ජනතහ  රඵහ දීභ වහ ළඩ 

ිළිතවශක් ස ශ යුතුමයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹන්වන් වන 

බුද්ධිභත් රු යත් අමුණුභ අභහතපයඹහ යි.  වන  
 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වනොවයි.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, 1990 සි  ඒ 

ජනතහවේ ඉඩන අධි ආයක්ිනත රහඳ වළටිඹ   ඳයහ වන 

තිවඵනහ. ඔවුන්වේ ඳහයනඳරි ඉඩන. ඔවුන සවේ ඥහතිත්ඹ; 

ඔවුන්වේ වල් උරුභඹන්; ඔවුන්වේ ීවවිතඹ. ඒ ීවවිතඹ ඹිත ඔවුන්  

රඵහ වනොදිඹ යුතුමද? ඒ ිළිතඵ තමුන්නහන්වේරහ  යුතුම වශේ  

නළවළ.  

ඒ ප්ර වද්ලවේ තභයි ප්ර ධහන ලවඹන්භ යතුම ඳ තිවඵනහඹ 

කිඹන්වන්. ඔඵතුමභහත් දන්නහ, ඹහඳනඹ ප්ර වද්ලවේ තිවඵන යතුම 

ඳ ළන. ිමහභන උතුමරු ව නළ වෙනහිය ඳශහත්ර තභයි යතුම 

ඳ තිවඵන්වන්. ඒහ තභයි ඉතහභත් ශ්රිය භිය. 

තින්ලභහන්තඹ  ඩහත් වඹෝප භිය. අද ඒහ  වභොක්ද වරහ 

තිවඵන්වන්. ඒ ජනතහවේ ඉඩන.  ඒ ජනතහ ඳයනඳයහ ණනක් 

ීවත් වුණු ඉඩන. ඒ ඉඩන ඒ ජනතහ  රඵහ වනොදිඹ යුතුමද? ඒහ 

රඵහ දිඹ යුතුමයි. නමුත් තමුන්නහන්වේරහ ඒ වනු  අද වනත් 

මුේධ වුභනහකිනුයි  යුතුම යියන් තිවඵන්වන්.  ඒ විධිඹභ 

තභයි මුරතිේර වෝඳහකුරන නභහනඹ. ඒ දළන් ඉත් ය 

තිවඵනහ. යුද්ධවේ අන් අදිඹව්ලදී ඒ නභහනවේ ියනිසසු 

තභයි අහනඹ  ඇවිල්රහ භළණික් ෂහන වුව්ල සිටිවේ. වළඵළයි, 

ඒ අඹ එන වො  ඒහ අධි ආයක්ිනත  රහඳ වනොවයි. ඒහ ඒ 

අඹ ඳදිගික සිටි ප්ර වද්ල. ඒ අඹ ඒහ අතවළයරහ තභයි, අතළන් 

වන් විධිඹ  භළණික් ෂහන වුය  ආවේ. වළඵළයි, අතළන්බහඹ 

අතවළයරහ නළත ඹන වො  වභොක්ද වරහ තිවඵන්වන්. 

තභන්වේ ඳහයනඳරි ඉඩන අධි ආයක්ිනත රහඳ යරහ. ඒ 

හධහයණද? [ඵහධහ කිරීභක්] වත්වයන්වන් නළත්නන යන්න 

වදඹක් නළවළ.  ඔවුන් ඳදිගික සිටි ඉඩන; යුද්ධ වේ අන් 

වභොවවොත දක්හභ ඔවුන්වේ ඳහයනඳරි ඉඩන; ඳයනඳයහ 

ණනහක් ීවත් වුණ ඉඩන; ඔවුන්වේ වල් ඥහතිත්ඹ; ඔවුන්වේ 

උරුභඹ න ඉඩන  තභයි තමුන්නහන්වේරහ අද අධි ආයක්ිනත 

රහඳ මුහවන් ඳයහ වන තිවඵන්වන්. [ඵහධහ කිරීන]  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඔඵතුමභහ  ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිවඵනහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භ  විනහඩි 15 හරඹක් වන් ය තිබුණහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහ  තිවඵන්වන් විනහඩි 13යි. ඒ අනු ත විනහඩිඹක් 

තිවඵනහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊශෙ  විවලේවඹන්භ අිළ දන්නහ, කිිමවනොච්ිකඹ 

වතොණ්ඩභන් න්ල. වතොණ්ඩභන් න්ල තිවඵන ප්ර වද්ලඹ 

වෝවිරක්. ඒ වෝවිර තුම අක්ය තුමනක් තිබුණහ. ඒ අක්ය 

තුමනභ අයිති තිවඵන්වන් ඒ වෝවිර  කිඹහ  දිහඳතියඹහ, 

ප්ර හවද්ය ඹ වල්නයඹහ, ඉඩන වොභහරිසයඹහ වති 

යනහ. වළඵළයි, තමුන්නහන්වේරහ වභොක්ද යන්වන්. එයින් 

අක්යඹක් ඳයහ වන වොනඳළනිහයඹකු  වදනහ. ඒ විධිඹ  

වෝවිර  අයිති ඉඩන ඳහ තමුන්නහන්වේරහ ඳයහ ත්තහ. ඒ 

විතයක් වනොවයි, හනප්ලර ඒ ියනිසසු අවුරුදු සිඹ ණනක් 

ඳදිගික සිටිඹහ. යුද්ධඹ නිහ වභොක්ද වශේ.  ඒ අඹ 

්රිාකුණහභරවේ අතළන් වුරුර  වනහහ. 

අදත් ්රිාකුණහභරවේ අතළන් වුරු ඳව වදභශ ජනතහ 

ීවත් වනහ. හනප්ලර ඉඩන දුන්වන් හ ද? ඒහ දුන්වන් 

ඉන්දිඹහ . ඒ වභොනහ ආයක්හ ද? හනප්ල ආ්ලථි 

රහඳඹක් වදන්න. ඳහයනඳරි ඳදිගික වරහ හි පු ජනතහවේ 

ඉඩන. ඒ ඉඩන දීරහ තිවඵන්වන් ඉන්දිඹහනු වොනඳළනිර . 

එතවො  වභොක්ද තිවඵන ආයක්හ? මුළු ඉඩන. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රී්තුමභනි, එභ ඳශහත්ර ජනතහවේ ඉඩන. එභ ඳශහත්ර 

ඳදිගික සිගවර, වදභශ, මුසිමන සිඹලු ජනතහ  අයිති ඉඩන. ඳශමු 
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වො  අලප ඉඩන හවද කිඹහ වඳුනහ  වන තවවුරු ශ යුතුම 

තිබුණහ. අනතුම රු තභයි ඳයහ න්නහ නන යජඹ ිළිතත් 

ර.භවේදඹ  අනු -ග්ලධන ළඩ වන්න පුළුන්; ආයක් 

ළඩ වන්න පුළුන්.- ඳයහ ළනීවන ක්රි ඹහදහභඹක් තිවඵන්න 

ඕනෆ. ඒහ ඒ ඳශහත්ර සිද්ධ වනහ. ඒහ අරුභ පුදුභ වද්ල් 

වනොවයි. වළඵළයි, ඳශමු ශ යුතුම තිබුවණ් ඒ ජනතහවේ 

ඉඩන නිසි ඳරිදි වඳුනහ ත යුතුම තිබුණහ. එවේ වනොය 

තමුන්නහන්වේරහ දළන්  ඉඩන වඵදහ දීභ යනහ. භභ දන්නහ, 

අනුයහධපුයවේ, වනඵන්වතො  ප්ර වද්ලවේ අඹ ගිහින් එවවේ අද 

අක්ය තුමන වතය වඵදනහ. වොවවොභද එවවභ යන්වන්? 

වඵදන්න ිමන් ශ යුතුම තිබුවණ් කුභක්ද? එභ ඳශහත්ර ඳදිගික 

ජනඹහවේ ඉඩන එභ ඳශහත්ර ජනඹහ  වඳුන්හ දිඹ යුතුම තිබුණහ.  

තමුන්නහන්වේරහ වන ප්ර ලසනඹ වින්වන් නළවළ. අනහත 

ඳයනඳයහ ණනහ  යුද්ධඹ  අලප ඉඩඩ තභයි 

තමුන්නහන්වේරහ නි්ලභහණඹ යන්වන්. ජනතහ අතය ළඹ, 

අවිලසහඹ, එ ය ක් තුමශ ීවත් වනහ වනු  වනත් ය ක් 

දිහ  ඹන, ජහතිත්ඹන් අතය භඟිඹ වදනහ වනු  ළඹ 

අවිලසහඹ ජයඹ නි්ලභහණඹ යන දිහ  තමුන්නහන්වේරහ 

වන ප්ර ලසනඹ වභවවඹනහ. ඒ ිළිතඵ අවප් විවයෝධඹත් ප්ර හල 

යියන් භභ නතිනහ. වඵොවවොභ සතුමතියි, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී්තුමභනි. 

[தற.த. 4.17] 
 

රු  වඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ 
(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதும) 

(The Hon. Perumal Rajathurai) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

இச்சமதறமன கரற அதறறதத்றக் கட்டமபச் சட்டத்றல் 

ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப தல்மத றதத்ங்கள் தரடர்தரக 

மடததற்தக்தகரண்டிக்கும் றரத்றமன கனந்துதகரண்டு 

உமரற்தற்கு ணக்கும்  சந்ர்ப்தம் அபறத்துள் 

பமக்கரக ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.     

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  වන අසථහවේදී නිවඹෝජප හය 

බහඳතිතුමභහ මරහනඹ  ඳළියවණනහ ඇති. 
 
අනතුමරු රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ [රු මුරුවේසු චලන්ද්රaකුභහ්ල  
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்தைறகு தொதமகசு சந்றகுரர்]  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

රු  වඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ 
(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதும) 

(The Hon. Perumal Rajathurai) 
எத ணறணறன் அடிப்தமட உரறமகபறல் கரற 

உரறமத்ம் என்நரகும். இது மசற ற்தம் சர்மச சட்டப் 

ததரநறதொமநகபறதெடரக ற்தக்தகரள்பப்தட்டுள்பது. அந் 

மகறமன, இனங்மக சுந்றமடந் தறன்ணர் எத சுந்ற 

மசற அசு ன்ந ரலறறல் இனங்மகறல் கரறகமப 

உதறப்தடுத்துற்கும் அமண க்கலமட 

தன்தரட்டுக்கு றடுற்கும் தல்மத சட்ட 

ற்தரடுகபறன்தோனம் அமண தொகரம தசய்ற்குரற தன 

றதணங்கமப அசரங்கம் றதறத்ள்பது. உரரக, 

கரற ஆமரபர் ரகத் றமக்கபம், கரற 

தசலமப்தை ஆமக்குல, க அதறறதத்ற அறகரசமத, 

கரற றடுப்தை அபறத்ல் றமக்கபம் ன்தற்மநக் 

கூநனரம். அன் தறகரம் கரறகபறன் தொகரமத்துத்துக் 

தகணக் கரற அதறறதத்றக் கட்டமபச் சட்டம், அச 

கரறகள் கட்டமபச் சட்டம், கரற (றமசட ற்தரடுகள்) 

சட்டம், கரற தசலமப்தை ஆமக்குலச் சட்டம், மசற 

வீடமப்தை அதறறதத்ற அறகரசமதச் சட்டம், க 

அதறறதத்ற அறகரசமதச் சட்டம், ரகர கரற றறச் 

சட்டம் ஆகற சட்ட ற்தரடுகள் மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட்டுள்பண. இவ்ரநரண கரறச் சட்டங்கள் ற்தம் 

அற்மந றதகறக்கும் தல்மத றதணங்கள் கரப் 

தடுகறன்நததரலதும் மடதொமநறல் இனங்மகறலுள்ப 

கரறகமப தொமநரக தொகரம தசய்றல் தல்மத சட்டச் 

சறக்கல்கமப றர்மரக்க மண்டிறதக்கறன்நது. இற்கரக 

கடந்கரன அசரங்கங்கள் கரற அதறறதத்றக் கட்டமபச் 

சட்டத்றல் தல்மததட்ட றதத்ங்கமப மற்தகரண்டு 

ந்துள்பண. ற்ததரலதும் அறல் மலும் எத றதத்த்மக் 

தகரண்டு அசரங்கம் உத்மசறத்துள்பது. இமண ரம் 

மற்தமரடு, அற்கு து தொலமரண ஆறமணத்ம் 

ங்குகறன்மநரம். 

இவ்ரநரண சட்டங்கள் ற்தம் றதணங்கள் 

இனங்மகறன் சுந்றத்துக்குப் தறன்ணர் 60 தடங்கலக்கும் 

மனரகச் தசல்தொமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பததரலறலும், து 

இந்ற ம்சரபற க்கபறன் 200 தட கரன னரற்நறல் 

இச்சட்டச் தசல்தொமநறன்தோனம் அர்கபரல் ந்ப் 

தமணத்ம் ததற்தக்தகரள்ப தொடிறல்மன. கரம், இந் 

க்கபறல் 90 வீரமணரர் தசரந்க் கரறகமபர அல்னது 

உதறகமபர அற்ந றமனறல் தததந்மரட்டக் 

குடிறதப்தைக்கபறமனம சறத்துதகறன்நணர். ற்மதரது 

நக்குமந 15 இனட்சம் க்கள் ரட்டின் 15 

ரட்டங்கபறலும் ஆங்கரங்மக சறநற ரழ்ந்துதகறன்ந 

மதரறலும், தததம்தரனரமணரர் தததந்மரட்டக் கம்தணறகபறன் 

கலலள்ப கரறகபறலுள்ப னன் அமநகபறமனம ரழ்ந்து 

தகறன்நணர். இர்கள் கரறப் தறச்சறமணகள் கரரக 

ரபரந்ம் தல்மத அசறல், ததரதபரர ற்தம் சதோக 

ரலறரண தறச்சறமணகமப றர்மரக்க மண்டி றமனறல் 

உள்பணர். இர்கள் றர்மரக்கும் இந் றமசட 

தறச்சறமணகமபத் லர்த்துக்தகரள்ற்கு சட்டப் ததரநறதொமந 

என்த ற்தடுத்ப்தடரறதப்தது தததம் குமநதரடரகும். 

இச்சந்ர்ப்தத்றமன இனங்மகறலுள்ப கரறகபறன் 

தறச்சறமணகமபத் லர்ப்தற்கரக கரற அதறறதத்றக் 

கட்டமபச் சட்டத்றன் 155ஆம், 156ஆம் தறரறவுகபறல் 

ரண்தைறகு கரற, கரற அதறறதத்ற அமச்சதக்கு 

அபறக்கப்தட்டுள்ப அறகரங்கமபக் தகரண்டு 

2012.12.07ஆம் றகறத்மட 1787/36ஆம் இனக்க அறறமசட 

ர்த்ரணறறல் தறசுரறக்கப்தட்டுள்ப எலங்குறறகள் 

தரரலன்நத்றல் சர்ப்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. மற்குநறப் 

தறட்ட  இந்ச் சட்டத் றதத்த்றன்தோனம் து சதோகத்றலுள்ப 

க்கள் து கரறப் தறச்சறமணகமபத் லர்த்துக்தகரள்ப 

தொடித்ர? ண ஆலுடன் றர்தரர்த்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்நணர்.  இந் றர்தரர்ப்தைக்கு த்றறமனம 

இந்ச் சமதறன் தொன் ணது உமறமண றகழ்த் 

தொன்தகறன்மநன். இச்சந்ர்ப்தத்றல் து க்கபறன் கரறப் 

தறச்சறமணகமப இந்ச் சமதறன் தொன் மப்தறல் 

கறழ்ச்சறமடமரடு, அமணத் லர்ப்தற்குரற சட்டச் 

தசல்தொமநம உள்படக்க தொடித்ம் ன்ந ம்தறக்மகத்டன் 

ணது உமமத் தரடர்கறன்மநன்.  

இன்த கரற உதற இந்ற ம்சரற க்கலக்கு ன் 

அசறரணது? அர்கள் றர்மரக்கும் கரறப் 

தறச்சறமணகள் ரம? ண  ஆரய்ந்து தரர்க்க மண்டும். 
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கடந் 200 தட கரன னரற்நறமன து மனக க்கள் 

ஏங்குன றனத்மமதம் உரறம தகரண்டரட தொடிர 

றமனறல் ரழ்ந்து ந்துள்பணர். கடந்கரன 

ஆட்சறரபர்கபறணரல் தததம்தரனரண க்கலக்குப் தல்மத 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறன்கலழ் தன அச கரறகள் தகறர்ந்பறக்கப் 

தட்டுள்பண. லண்டகரனக் குத்மக உதற, சுர்தற, 

ஜதற, த்ணதற, இசுததற, ன்தற உதறப்தத்றம், 

சுந்றக் தகரடுப்தணவுப் தத்றம், றரண சரண தத்றம், 

உரறமப் தத்றம், சதோக உதற, அததறத்ல் உத்வு ண 

தல்மத மககபறமன அச கரறகள் தகறர்ந்பறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. இவ்ரநரண தகரள்மககபறன்தோனம் 

கரறகள் தகறர்ந்பறக்கப்தட்டமதரதும் து இந்ற 

ம்சரபற க்கலக்கு வ்றரண கரற உதறப் 

தத்றங்கமபத்ம் ததற்தக்தகரள்ப தொடிறல்மன. இமண 

தததந்மரட்டக் கம்தணறகமப தொகரம தசய்ரல் து 

அடிப்தமட உரறமகமபக்கூட து க்கபரல் 

றமநமற்நறக்தகரள்ப தொடிரல் உள்பது. மற்கண்ட 

உதறப்தத்றங்கபறல் என்மநதம் றமசடரக இந்ற 

ம்சரபற க்கலக்கு ங்கப்தடறல்மன ன்ததுரன் 

உண்ம. ற்மதரது 15 இனட்சத்துக்கும் மற்தட்ட இந்ற 

ம்சரபற க்கபறல் எத சறநறபறனரண கர்ப்தைந க்கபறன் 

கரறப்தறச்சறமண ரத்றம் லர்க்கப்தட்டமதரறலும் மண 

தததம்தரனரண மரட்டப்தைந க்கள் இன்தம் னன் 

அமநகபறல் ரழ்ந்துதரல், னசனகூட சறகள் ற்தம் 

தன அடிப்தமட சறகமபக்கூட றமநமற்நறக்தகரள்ப 

தொடிர றமனறல் ரழ்கறன்நணர். எத சறநற னன் அமநறல் 

2 - 3 குடும்தங்கள் என்நரக ரழ்ந்து தகறன்நண. அத்மரடு, 

இர்கலக்தகணத் ற்கரலிக குடிறதப்தைக்கமப அமத்துக் 

தகரள்ற்கு எத சறநற கரறத்துண்டுகூடக் 

கறமடப்தறல்மன.   

அதுமதரல், மரட்டப்தைநங்கபறலுள்ப ஆனங்கள், 

மரனங்கள் மதரன்நண மரட்ட றர்ரகத்றன் கலமம 

கரப்தடுகறன்நண. இற்கரண சதோக உதறப்தத்றம் 

இல்னரரல் அமண அதறறதத்ற தசய்வும் றஸ்ரறக்கவும் 

மரட்டக் கம்தணறகமபம ரடமண்டித்ள்பது. இணரல் 

அசரங்கத்றலிதந்து கறமடக்கும் உறகமபக்கூட இம் 

ஸ்ரதணங்கலக்குப் ததற்தக்தகரள்ப தொடிர எத 

துர்ப்தரக்கற சூழ்றமன இன்த ரட்டிமன கரப்தடுகறன்நது. 

மலும், மரட்டப்தைநங்கபறல் கரப்தடும் இடப்தற்நரக்குமந 

றணரல் சறன தததந்மரட்ட க்கள் ற்கரலிகக் 

குடிறதப்தைக்கமப அமத்துள்பணர். அக்குடிறதப்தைக் 

கலக்குக்கூட உதறப்தத்றம் இல்மன. அர்கள் து தசரந் 

றசர றனங்கபறல் அல்னது ரறசு றனங்கபறல் 

அக்குடிறதப்தைக்கமப அமத்துள்பமதரதும் அற்கும் வ்ற 

உதறத்ம் இல்மன. கரறச்சட்டத்றன்தடி ணறததரதர் 

கரறதரன்நறல் நக்குமந 30 தடங்கபரக 

சறத்றதப்தறன் குடிறப் தறவுதோனம் - pedigree - து 

கரறகமப தரத்ரரறசறணரல் உதறப்தடுத்றக்தகரள்ப 

தொடித்ம். ஆணரல், இந் ரட்டிமன 200 தடங்கலக்கும் 

மனரக குநறத் இடங்கபறல் மனதொமந மனதொமநரக 

ரழ்ந்துதம் ம்க்கலக்கு இப்தறவுகமப மற்தகரள்றல் 

அறகரண சட்டச் சறக்கல்கள் உள்பண. இணரல் அர்கபறன் 

தறள்மபகலம் தரடர்ச்சறரக அங்கு சறப்தறல் சறக்கல்கள் 

ற்தடுகறன்நண. இணரல் அர்கள் இக்குடிறதப்தைக்கபற 

லிதந்து தபறமநற அரரக ர மண்டி சூழ்றமன 

கரப்தடுகறன்நது.  

கரற உதற இன்மரல் ற்தடும் தறநறதரத தறச்சறமண 

ன்ணதன்நரல், இம்க்கள் ரலம் வீடுகமப அண்றத்துக் 

கரப்தடும் சறத மரட்டங்கபறலுள்ப தறர்ச்தசய்மக ற்தம் 

ங்கமப உரறம தகரண்டரட தொடிரமரகும். இற்குக் 

கரம், இர்கபறடம் கரற உதறப்தத்றம் இல்னரம 

ன்ததுடன், அக்கரற உதறப்தத்றம் மரட்ட 

றர்ரகத்றடம் கரப்தடுமரகும். உரரக, து 

வீட்டு பறல் இதக்கும் தனரம் என்நறமணத் குந் 

அங்கலகரம் ததற்த தட்டிணரலும்கூட, மரட்ட 

றர்ரகத்றணரல் அது தநறதொல் தசய்ப்தடுகறன்நது. 

இதுற சறத தண்மகள், றசர றனங்கள் ற்தம் து 

மண றரதர ஸ்ரதணங்கமபப் தறவுதசய்ச் 

தசல்லும்ததரலதும் கரற உதறப்தத்றம் மகரப்தடுகறநது. 

இங்கு மரட்ட றர்ரகத்றமணம க்கள் ரடிச் 

தசல்கறன்நணர். அறலும் தனர் மரட்டத்றல் மமன தசய்ர 

கரத்றணரல் அர்கலக்கு அப்தறவுகள் 

தக்கப்தடுகறன்நண. மலும் தைற றன்சர 

இமப்ததரன்நறமணப் ததற்தக்தகரள்ற்கும் கடிங்கள் 

ற்தம் கரசுக்கட்டமபகமபப் ததற்தக்தகரள்ற்கும் 

தபறரண தொகரற இல்னரரல் அர்கள் ரபரந்ம் 

தல்மத தறச்சறமணகமப றர்மரக்குகறன்நணர்.  

தடரதடம் ஜூன் ரபறல் ரக்கரபர் இடரப்தை 

றதத்ச் தசல்தொமந மற்தகரள்பப்தடுகறன்நது. 

இன்ததரலது தறரண குடிறதப்தைக்கமபத்ம் தறரண 

குடிறதப்தரபர்கமபத்ம் மப்தடுத்றம BC தடிம் 

றப்தப்தடுகறன்நது. தபறரண தொகரற இன்மறணரல் 

கறர அலுனரறன் ஊடரக தரடர்றல்கமபப் 

தப்தடுத்துறல் தறச்சறமணகமப றர்மரக்குகறன்நணர். 

குநறப்தரக இப்தடித்றமண றப்தைம்ததரலது தன குடும்தங்கள் 

எம BC தடித்றமணம தன்தடுத்துகறன்நண. தணணறல், 

தன குடும்தங்கள் எத வீட்டிமனம சறத்து தகறன்நண. 

இணரல்  ணறத்ணறக் குடும்தங்கபரக து தறவுகமப 

மற்தகரள்ப இர்கபரல் தொடிறல்மன. இணரல் 

அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறன்மதரதும் அச 

மசமகபறன்மதரதும் இர்கள் தைநக்கறக்கப்தடுகறன்நணர். 

ற, நக்குமந இததது சவீரண க்கலக்கு 

ரக்குரறமத்ம் தக்கப்தட்டுள்பது. இற்கரண அடிப்தமடக் 

கரம், அர்கலக்தகணத் ணறத்ணற வீடுகலம் ணறரண 

கரற உதறப்தத்றங்கலம் இல்னரமரகும்.  

மரட்டப்தைநத்றல் ரலம் இமபஞர்கள் தல்மத 

சுதரறல்கமப மற்தகரள்ப தொற்சறக்கறன்நணர். 

இவ்ரநரண சுதரறல்கலக்கரக உரற அதற ற்தம் 

தறவுகமப மற்தகரள்பமண்டித்ள்பது. அன்மதரதும் 

கரற உதறப்தத்றத்மச் சர்ப்தறக்க மண்டித்ள்பது. 

இணரல் து இமபஞர்கலக்கு இவ்ரநரண சுதரறல் 

டடிக்மககபறல் ஈடுதட தொடிர றமன கரப்தடுகறன்நது. 

இதுற தன மரட்டப்தைநங்கபறல் அச ஊறர்கலம் சறத்து 

தகறன்நணர். இர்கலம் வீட்டிமண அமப்தற்கும் 

வீட்டிமணத் றதத்துற்கும் கடன்கலக்கு றண்ப்தறக்கும் 

மதரது தொக்கறரகக் கரற உதறப்தத்றம் 

மகரப்தடுகறன்நது. மலும், அசரங்க மசமகமபப் 

ததற்தக்தகரள்பவும் அது மமப்தடுகறன்நது. இது 

இர்கபறடம் இல்னரரல் தததம்தரனரண அச ஊறர்கள் 

க்கரண மசமகமபப் ததற்தக்தகரள்ப தொடிறல்மன.  

தததந்மரட்டங்கபறல் மமனதசய்த்ம் மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் அத்மரட்டங்கபறல் சுரர் 20 - 30 

தடங்கபரக மசம தசய்கறன்நததரலதும்கூட, அர்கலக் 

தகணத் ற்கரலிகக் குடிறதப்தை சறம ங்கப்தடுகறன்நது. 

இணரல் இர்கள் மசமறலிதந்து ஏய்வு ததற்நதறன், 

க்கரண கரறகமபத் மடிக்தகரள்றல் சறம் 
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ற்தடுகறன்நது. இர்கலக்கு அத்மரட்டத்றல் ந் றரண 

கரற உரறமத்ம் இல்மன. அசரங்கத்றணரல் அல்னது 

மண அமப்தைக்கபறணரல் தன வீடமப்தைத் றட்டங்கள் 

மடதொமநப்தடுத்ப்தடும்மதரது அற்கரண கரறகமபப் 

ததற்தக்தகரள்ப மரட்ட றர்ரகத்மம 

ரடமண்டித்ள்பது. இன்மதரது கரற உரறம 

தக்கப்தடுணரல் அவ்வீட்டுத் றட்டங்கமப 

அமத்துக்தகரள்றல் சறக்கல்கலம் கரனரதொம் 

ற்தடுகறநது. உரரக, இன்த இந்ற அசரங்கம் 

கறட்டத்ட்ட 4,000 வீடுகமப மனகத்றல் அமப்தற்கு 

டடிக்மககமப மற்தகரண்டததரலறலும், அசரங்கம் 

அற்குரற கரறகமப தொமநரக எதுக்கறக் தகரடுக்கர 

கரத்றணரல் - கரற உதறப்தத்றங்கமப ங்கர 

கரத்றணரல் - தோன்த தடங்கலக்கும் மனரக இத்றட்டம் 

இலத்டிக்கப்தட்டு இன்தம மடதொமநக்கு ர 

றமனம கரப்தடுகறன்நது.  

அது ரத்றல்ன, இனங்மக அசரங்கத்றணரல் 

தததந்மரட்டப் தகுறகபறமன மடதொமநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

வீட்டுத் றட்டங்கலக்குக்கூட, தொமநரண கரற உதறகள் 

ங்கப்தடுறல்மன. கடந் தத்து தடங்கலக்கும் மனரக 

மசற வீடமப்தை அதறறதத்ற அறகர சமதறன்கலழ் 

தகறன்ந தன கரறகபறமன மரட்டப்தைந க்கள் வீடுகமப 

அமத்றதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் அற்கரகப் ததற்ந 

கடன்கமப தொலதுரகக் கட்டி தொடித்றதக்கறன்நரர்கள். 

ணறதம், இதுமறல் அந் வீடுகலக்கு ந்றரண 

கரற உதறத்ம் ங்கப்தடர றமனம கரப்தடுகறன்நது. 

அம்க்கள் அசரங்க றதணங்கபறன் தல்மத 

மசமகமபத்ம் ததற்தக்தகரள்றல் இக்கரற 

உதறப்தத்றறன்ம மடரக உள்பது. அரது, 

உள்லரட்சற றதணங்கபறன் மசம இம்க்கமபச் 

தசன்நமடறல்மன. கரம், மரட்ட றர்ரகங்கலக்கும் 

உள்லரட்சற ன்நங்கலக்கும் இமடறனரண ல்மனப் 

தறச்சறமணகபரகும். குநறப்தரக மரட்டப்தைநங்கபறல் உள்ப 

வீறகமப அதறறதத்ற தசய்றல்கூட தன மடகமப 

ம்க்கள் றர்மரக்கற தகறன்நணர். மரட்டப் 

தைநங்கபறலுள்ப வீடுகலக்கு கரற றன மதடம் இல்னரது 

எத தரரற குமநதரடரகும். இணரல் உரற கட்டிடங்கமப 

அமப்தற்குரற அதறமக்கூட ததற்தக்தகரள்ப 

தொடிறல்மன.  

 

නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உதப்தறணர் அர்கமப, உங்கபது உமம 

தொடித்துக்தகரள்லங்கள்! 

 
රු  වඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ 
(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதும) 

(The Hon. Perumal Rajathurai) 

Sir, please give me one more minute. 

அர்கள் ரம் றதம்தறரத கட்டிடங்கமப 

அமக்கறன்நணர். இன்கரரக இற்மக அணர்த்ங்கள் 

ற்தடுகறன்நமதரது அந் க்கள் தததபறல் 

தரறக்கப்தடுகறன்நணர். மரட்டத் ணறரர் கம்தணறகள் து 

கரறகமப றற்கறன்நண அல்னது அடரணம் மக்கறன்நண. 

இணரல் அத்மரட்டங்கள் தனரறடம் மகரதகறன்நண. 

அச்சந்ர்ப்தத்றல் அங்கு தரடர்ச்சறரக ரலம் அத்மரட்ட 

க்கமப தரறப்தறமண றர்மரக்குகறன்நணர். அர்கபறடம் 

கரற உதறப்தத்றம் இன்மறணரல் தம்தமரக 

ரழ்ந்துந் இடங்கமபக்கூட க்கமத்துக்தகரள்ப 

தொடிறல்மன. சறனர் அத்மரட்டங்கபறல் இதந்து தபறமந 

றர்ப்தந்றக்கப்தடுகறன்நணர்.  

ற்மதரது, கரற அதறறதத்றக் கட்டமபச் சட்டத்றன் 

தறரறவுகமபத் றதத் உத்மசறக்கப்தட்டுள்பது. இச்சட்டத் 

றதத்த்றன்தோனரது து கரறப் தறச்சறமண 

றரரணதரத தொமநறல் லர்க்கப்தடும் ன்தது து 

க்கபறன் றர்தரர்ப்தரகும். குநறப்தரக து அசரங்கத்றன் 

2012ஆம் ஆண்டின் வு தசனவுத் றட்டத்றல் மகு 

ஜணரறதற அர்கள் 37,000 தயக்டர் மரட்டத் ரறசு 

றனங்கமப க்கலக்குப் தகறர்ந்பறப்தரக உதறபறத்ரர். 

ணறதம், அது து தததந்மரட்ட க்கலக்கு 

தகறர்ந்பறக்கப்தடுர? அற்கரண உதறகள் ங்கப்தடுர? 

ன்ந தனரண றர்தரர்ப்தை இச்சட்டத் றதத்த்றன்தோனம் 

அரணறக்கப்தடுகறன்நது. மலும், இன்தோனம் 

தததந்மரட்ட க்கபறன் கரற உதறப்தத்றத்றற்கு றமசட 

ற்தரடுகள் மதம் உள்பணர? ன்தமக் மகட்க 

றதம்தைகறன்மநன். அத்மரடு, இத்றதத்த்றன்தோனம் இந்ற 

ம்சரபற க்கள் சறப்தற்கும் தறர்ச்தசய்மக 

டடிக்மகபறல் ஈடுதடுற்கும் ர்த்க ற்தம் தரறல் 

டடிக்மககமப மற்தகரள்ற்கும் மண ததரதுப் 

தன்தரடுகலக்குக் கரறகமபப் ததற்தக்தகரள்ற்கும் 

உரற டடிக்மக மற்தகரள்பப்தட மண்டுதணக் மகட்டு, 

றமடதததகறமநன். ன்நற.் 

[අ.බහ. 4.29] 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි,  අද ආනඹන වහ 

අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසි කීඳඹක් ිළිතඵ 

හච්ඡහ යන වන අසථහවේ ඒ ිළිතඵ ථහ යන්න ටි 

වේරහක් භහ ව  රඵහදීභ ළන භහ ඔඵතුමභහ  තතඥතහ පුද 

යනහ.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, භහ ඳශමුවන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ, හවන ආනඹනඹ යන පුද්රඹන්  තත්ත් 

වතිඹක් රඵහ න්න කිඹරහ  වන වයගුරහසි භඟින් අද යජඹ 

නිවඹෝ යන ඵ. ඒ වවො වදඹක්. වභොද,  එවවභ ශහභ 

සිඵල් හවන වවනනහ වනු  ඳරියඹ   වහනිදහඹ 

වනොන, දුන අඩුවන් ිළ  යන වවො හවන රගහ  

ආනඹනඹ යන්න පුළුන්.  දියුණු න ය ක් වළටිඹ  රගහවේ 

අිළ සිඹලු වදනහ උත්හව යන්න ඕනෆ, ඳරියඹත් ආයක්හ ය 

වන  අවප් ය  ඉසයව  වනිඹන්න. ඒ වවොයි. නමුත් වන 

තත්ත් වති හවේභ මරප වතිත් අඳ  රඵහ න්න 

වනහ රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි. වන හවන 

ආනඹනඹ යන වො  භවරු තප ියර ඉදිරිඳත් යනහ; 

භවරු අතප ියර ඉදිරිඳත් යනහ. හරඹක් තිසවේ භහධපඹ 

ඉදිරිඳත් ශ රුණු අනු රගහවේ under-invoicing කිඹන එ 

-ඵදු ඳළවළය වළරීභ තුමිතන් ජනතහ මුදල් නහසති කිරීභ-  සිද්ධ න 

ඵ අඳ වුරුත් දන්නහ. ඳසු ගිඹ 15න දහ  'වඩ්ිම ියය්ල'  පුත් 

ඳවත් මුල් ිළටුවේ  ිළන්තූයඹක් දහරහ තිබුණහ. ඒ අනු  'ඵයිසිල්' 

කිඹරහ න්ව කනයඹ ආනඹනඹ යරහ තිවඵන්වන්  SUV 

හවන වදක් ඳරහ උඩ ෆිම වනභයි, ඹ   ෆිම වනභයි. 

වන වොල්වරෝ ඒහ වනළල්රහ, ඳහසරහ වවො හවන වළටිඹ  

විකුණනහ. එතවො  තත්ත් වතිඹක් තිවඵනහ නන වන 

ළවඩ් යන්න ඵළරිඹ කිඹරහ අඳ ඵරහවඳොවයොත්තුම නහ.  නමුත් 

භහ ඉසවල්රහ කිේහ හවේ වන වවොය ජහහයනිමන් 

ජනතහවේ මුදල් තභයි නහසති න්වන්.  
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, භවේභ නභ තිවඵන 

පුද්රවඹක් ිළිතඵ වරොකු ගචලහක් තිවඵනහ. ඇත්ත 

ලවඹන්භ දක් භ   CID එවන් ථහ යරහ කිේහ, CID 

එ  එන්න කිඹරහ. භභ ඵළලුහ, වන වභොද කිඹරහ. ඵරහ වන 

ඹන වො  භවේ නභ  තිවඵන පුද්රවඹක් හවන වවොයන 

යරහ CID එවන් වවොඹනහ.  

 
රු භන්ත්රී්යවඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඵරන වො  ඇත්ත.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඵරන වො  භභ වනොවයි, භවේ නභ තිවඵන වනත් 

පුද්රවඹක්.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුමභහ හවන විකුණන්වන් නළවළ වන්.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ හවන ආනඹනඹ යන්වන් නළවළ.  

ඒ පුද්රඹහ  එවයහි අක්ඹහචලනහධියණඹ ීන්දුක් දීරහ 

තිවඵනහ. භහධපරත් හච්ඡහ නහ, වන පුද්රඹහ තභයි, 

යගජන් නවේ කිඹන වුරුත් රු යන ව්ලගු අධපක්තුමභහ 

frame යරහ, ඒ කිඹන්වන් ඳහ ත්තහ කිඹරහ ඕනෆියන් අල්රහ 

දීරහ තිවඵන්වන් කිඹන එ. එතුමභහ ඳහ  අයන් වනොවයි,  ආයගික 

න විධිඹ  එතුමභහවේ වනඹ ශෙ ල්ිම ඹක්  ක රහ වවෝ 

ල්ිම ඹක් වනඹ ඹ   දහරහ ඒ හවේ වභොක්ද භඩිඹක් 

යරහ වන භනුසඹහ අල්රරහ දීරහ තිවඵනහ. එවේ අල්රහ දීපු 

භවේ නභ තිවඵන පුද්රඹහ මී  ිමන් ළයදිරුවක් යරහ 

තිවඵනහ. නහනහඹක්හය නභළති ව්ලගුවේ යජවේ තත්ීඹ 

ගනර වල්නයඹහ කිඹනහ, වන වහදඹහ හවනර ඳස 

ඳළත්ත ෆිම විතයක් වවනනහලු. භහ ශෙ තිවඵන වන ඳත්තයවේ 

ඒ ළන තිවඵනහ.  හවනර ඳස ඳළත්වත් ෆිම විතයක් වන 

වහදඹහ වන්නහලු. වන වහදඹහවේ ත වෝරවඹක් ඉන්නහලු, 

ජඹසිගව කිඹරහ. ඒ වහදඹහ වවනනහලු, හවනර ඉසයවහ 

ඳළත්ත ෆිම. එතවො  වන වහදඹහවේ ඳස ඳළත්තයි,  ඒ 

වහදඹහවේ ඉසයවහ ඳළත්තයි ඳහසරහ හවන වළටිඹ  

විකුණනහලු. වන විවජ්වෝන් භවත්තඹහ කිඹනහ, වන ළඩ 

 යුත්වතන් රුිළඹල් බිිමඹන 6ක් -රුිළඹල් වෝටි 600ක්- යජඹ  

ඵදු ලවඹන් නළති වරහ තිවඵනහ කිඹරහ.  

රු ඇභතිතුමභනි, වන තත්ත් වති හවේභ භභ වන කිේහ 

හවේ ඒ ියර වති ිළිතඵත් වවොඹරහ ඵරන්න.  එවවභ 

වශොත් තභයි ඇත්ත ලවඹන්භ  ඔඵතුමභන්රහ වන උත්හව 

යන වද් හ්ලථ න්වන්.      

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඊශෙ  ත එ 

හයණඹක් තිවඵනහ. ඒ over-invoicing. ඇත්ත ලවඹන්භ 

හවනඹ රුිළඹල් රක් 5  වවනන්න පුළුන් නන, ආණ්ඩු  

හවේ තළන  විකුණනහ නන, වන භවය වි  රුිළඹල් රක් 

8  9  over-invoice ය වවනනහ. වභොද, එතවො  ඒ 

උදවිඹ  වරොකු රහබඹක් රඵහ න්න පුළුන්. එතළනදීත් 

ජනතහවේ මුදල් තභයි නහසති වරහ ඹන්වන්. 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, Rolls-Royce හවන 

ිළිතඵ ළදත් හයණහක් භ  ථහ යන්න තිවඵනහ. භභ 

වන දිගින් දි භ ථහ ශහ. ඳශමුන තහ  භහ්ලතුම භහවේ 

ථහ ශහ. Rolls-Royce හවනඹ  නඵන්ධ ඉන්වොයිස එක් 

භභ බහත* යනහ, රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි.  

Rolls-Royce හවනඹ ියර වභහි තිවඵනහ. වභඹ 

ඇවභරිහනු  වඩොර්ල 175,000  තභයි වනළවිත් තිවඵන්වන්. 

ඇවභරිහනු වඩොර්ල 175,000  වනහ Rolls-Royce හවනඹ  

ඇත්ත භ ඒ ණන  වවනන්න පුළුන්ද කිඹහ අිළ ඇහුහ. 

වභොද, අිළ දළන ත් විධිඹ  වන හවනඹ ඇවභරිහනු වඩොර්ල 

රක් 3ක් විතය වනහ.  රගහවේ මුදල්ිමන් ඵය ණනක් 

වනහ. රක් 400ක් විතය වනහ. ජනහරි භහවේ 17න දහ 

ඇවභරිහනු වඩොර්ල 175,000  under-invoice ය වනහ 

හවනඹ දළන් over-invoice යරහද දන්වන් නළවළ, ඇවභරිහනු 

වඩොර්ල 290,000  CHOGM එ  වවනන්නන කිඹහ 

ආණ්ඩු  කිඹනහලු. භහ වද තුමන  ිමන් ඇවභරිහනු 

වඩොර්ල 175,000  වනහ හවනඹ දළන්  ඇවභරිහනු වඩොර්ල 

290,000  ආණ්ඩු  විකුණන්න ඹනහ. වන හයණඹ තභයි 

ඳත්තයර හ්ලතහ වුවණ්. නමුත් අිළ වවොඹරහ ඵරන්න ඕනෆ, 

ඇත්ත ලවඹන්භ වන උදවිඹ කීඹ ද විකුණන්වන් කිඹහ.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඊවේ ීව.එල්. පීරිස අභහතපතුමභහ වන රු බහවේදී ඳළවළදිිමභ 

ප්ර හල ශහ, Rolls-Royce න්වන් නළතළයි කිඹහ.        

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. එතුමභහ වන රු බහවේ කිඹන වද්ල් 

වනොවයි ඇත්ත ලවඹන්භ සිදු න්වන්. එතුමභහ වොතයන 

කිඹනහ ද දවතුමන්න ආණ්ඩුර.භ පසථහ ගවලෝධනඹ 

නළතත් ගවලෝධනඹ යනහඹ කිඹහ. එතුමභහ කී තහක් වන 

රු බහ වේ කිඹහ තිවඵනහද දවතුමන්න ආණ්ඩුර.භ පසථහ 

ගවලෝධනඹ  plus වදනහඹ කිඹහ. දළන් ඒහ වදනහද?  

 
රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඵෆන් කී මන් වනඵ වුණහභ කිේහ.  

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඇභතිතුමභහ දන්නහද එතුමභහ ගිහින් හිරරි ක්ිමන් න්  කිේහ, 

උතුමව්ල ආ්ලථි ්ලධනඹ සිඹඹ  22යි කිඹහ. ඇත්ත ලවඹන්භ 

එවවභ වුවණ් නළති ඵ ඇභතිතුමභහ දන්නහ. එතුමභහ කිඹන ඒහ 

ඇත්ත ලවඹන්භ භව වඳො වශොවේ සිද්ධ වන වද්ල් වනොන 

නිහ ඒ වන තුමරු ඵරහවන ඉන්න වනහ. නමුත් භභ වන 

ශෙදි වඳන්හ දුන්නහ, උන්ඩහවේ 2007 CHOGM Summit එ 

තිබුණු වරහවේ ඒ Prof. Gilbert Bukenya නභළති උඳ 

ජනහධිඳතියඹහ  ඉල්රහ අස වන්න සිද්ධ වුණ ඵ. ඇත්ත 

ලවඹන්භ හිවයත් ඇරිඹහ, CHOGM එ  හ්ල ඹක් 

වනළවිත් වඩොර්ල ියිමඹන 4 දණඹක් සිදු වීභ ිළිතඵ.  
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[රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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දළන් හ්ල 120ක් වවනනහ කිඹනහවන්. භහ දන්වන් නළවළ. 

එතුමභහ වනහවේ නළත්නන ඒ වනභ වදඹක්. නමුත් 

වනොවඹකුත් තළන්ර කිඹන විධිඹ  Rolls-Royce vehicles 12ක් 

වවෝ 25ක් වවනනහ කිඹරහ තභයි ආයගික න්වන්. එතවො  

එ  වඩොර්ල 290,000 ණවන් භභ විඹදභ එතුම යරහ 

ඵළලුහ. ඒ  insurance එයි, නළේ කුිමඹයි වේහභ තත් 

වඩොර්ල 5000ක් එතුම නහ. එවි  වඩොර්ල 295,000ක් නහ. 

හවන දුසිභක් වනහවොත්, වඩොර්ල 295,000 ළඩි වශොත් 12න් 

US Dollars 3.5 million  නහ. ඒ රුිළඹල් 128න් ළඩි 

වශොත් රුිළඹල් ියිමඹන 453ක් -වෝටි 45ක්- නහ, ඒ හවන 

දුසිභ  වවනන්න ඹන විඹදභ. දළන් අිළ වොඹහ ඵළලුහ- 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, I am telling you categorically that we 

are not going to buy special vehicles for CHOGM. A 

decision was made that existing vehicles, vehicles that 

belong to Ministers and Ministries, will be taken over for 

this. So, you have to accept that assurance.  
 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I am glad you are saying that but I am not convinced. 

As it happens, you will, in fact, do that. I will tell you 

why. Hon. Minister, I have a lot of respect for you, you 

know that. A person‟s word must be believable. The Hon. 

(Prof.) G.L. Peiris‟ word, I am sorry, cannot be believed 

because he had said so many things in the past, which had 

gone completely the other way.  
 
රු (ආචලහ්ලඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

It is the Government's position that I revealed . 
 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

The Government's position, according to the Hon. 

(Prof.) G.L. Peiris, has been that they will give the 

Thirteenth Amendment plus. According to Hon. (Prof.) 

G.L. Peiris, the LLRC Report has been implemented and 

that there are so many things happening. Then, also 

according to the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, many things are 

happening in this country. But, as people who live in this 

country with our two feet on the ground, we know that it 

is not the case.  

Anyway, I will give you the benefit of the doubt and 

will actually not talk about what I was going to talk, 

except mention one thing. That is, in Trinidad and 

Tobago, they had the CHOGM Summit in 2009. They 

were also, originally, going to bring some vehicles. Just 

like here, the Opposition protested and asked, "Why do 

you have to bring new vehicles when you can use the 

existing vehicles?" Instead, what the Government of 

Trinidad and Tobago did was - in fact, at the same time, 

there were two summits: the Summit of the Americas and 

the CHOGM - they bought 200 regular vehicles. Among 

those 200 vehicles, they had 80 Prados, 60 Santa Fes and 

60 Mazdas. You know, the average cost was only US 

Dollars 33,600 per car. Those were regular cars. So, what 

happened was, they bought the cars, used those for the 

Summit and thereafter sold those to various people who 

wanted to purchase them.  

Maybe, you want to purchase some vehicles because 

they say, “Look, Prince Charles is coming and he has to 

be driven around in luxury cars" and so on. I looked 

around. When you have a summit or some event of this 

nature, what do you do? You do not buy Rolls-Royce 

cars. You rent them. There are so many places in the 

world from where you can rent Roll-Royce cars. I will 

table*, Hon. Minister, the information of such a place 

called “Ahlan”.  

This is one of the biggest Roll-Royce renting places in 

the world. So, if at all, you want to bring some Roll-

Royce cars instead of purchasing those, I will give you all 

the details and table them. Now, the details are here with 

me.  
 

නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Do you want to table the iPad?  
 

රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

No, I will table the printout. Also, there are Bentleys, 

- [Interruption.]       

අවවන ඉන්නවෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභහ අවවන 

ඉන්න.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒවක් ඔඵතුමභහවේ principal ඉන්නහ  commission කීඹක් 

වනඵ නහද? 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ භවය අඹ හවේ commissionsර  ළඩ යන 

පුද්රවඹක් වනොවයි.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, වභතළන තිවඵනහ 

Rolls-Royce Ghost. දළන් වනහවන් වනළල්රහ තිවඵන්වන්. 

Rolls-Royce Ghost එක් කීඹද? වඩොර්ල 290,000යි. නමුත් 

දවේ කුිමඹ  ත්වතොත්, it is Arab Emirates Dirham 3500, in 

US Dollars it is only 945 per day.  Let us say you have to 

rent it out for 10 days. දස 10  ත්තත් කීඹද? ඒහ 

වවනන්න freight charges තිවඵනහ. භහ call යරහ ඇහුහ. 

Rolls-Royce එක් වඩොර්ල 900  වවනන්න පුළුන් කිේහ, 
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————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

container එ දහරහ. Container එ දහරහ කිසි ප්ර ලසනඹක් 

වන්වන් නළතුම වවනන්න පුළුන් කිේහ. රු ඇභතිතුමභනි, 

නළේ කුිමඹ වරහ, insurance charges වරහ,  rent එ 

වරහ, ඒ ඔක්වෝභ යරහ Rolls-Royce  25ක් -දුසින වදක්- 

වනහත්  ඹන්වන් ඇවභරින් වඩොර්ල 286,500යි. ඒ කිඹන්වන්, 

Rolls-Royce එක් න්න මුදර  ඩහ අඩු මුදරක් තභයි 

වන්න න්වන්.  ඔක්වෝභ විසතය වභතළන තිවඵනහ. Rolls-

Royce Ghost එවක් leather ඕනෆ නන ත වළකියි, වභරුන් ඳහටින් 

ඕනෆ නන එවවභ ත වළකියි. ඔඵතුමභන්රහ  අලප විධිඹ - 

 
රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වනළුන භරක් වපු ඒහ නළද්ද? 

 
රු (ආචලහ්ලඹ) ව්ල ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වනළුන භරක් ඕනෆ නන sticker එක් විධිඹ  අරන්නත් 

පුළුන්. කිසි ළ ලුක් නළවළ.  

රු ඇභතිතුමභනි, යව ක මුදල් නහසති වනොන විධිඹ , ඒ 

තත්ත් වති අයවන වන ළවඩ් ශහ නන    අවප් ජනතහවේ 

මුදල් නහසති වනොවී වන ළඩ  යුත්ත ය න්න පුළුන්. Since 

you have given an assurance, I am not going to say what I 

was going to say, but I will say something else. Hon. 

Amunugama, this afternoon we were told that your Minister 

- you are the Deputy Minister - has agreed or that a Cabinet 

paper had been put and  it was agreed upon, and he is going 

to China. Apparently, the Hon. Minister of Finance and 

Planning is going to China to sign an agreement to borrow - 

catch your breath - US Dollars 580 million.  ඒ කිඹන්වන් 

රගහවේ රුිළඹල්ිමන් රුිළඹල් වෝටි 7,540ක්!  

අද ස න වො  ප්ර තත්ති හ්ලතහිමන් අඳ  දළන න්න 

රළවඵයි,  මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹ  ජනහධිඳතියඹහ චීනවේ 

ග්ලධන ඵළගකුවන් රුිළඹල් වෝටි 7,540ක් න්න ඹනහ  

කිඹරහ. එඹ  අදහශ වඳොිමඹ ළන කිසිභ වදඹක්  වන් වරහ 

නළවළ. නමුත් ඔඵතුමභහ දන්නහ,  ිළ  ය කින් වන හවේ ණඹක් 

න්නහ නන, ඒ ණඹ නඵන්ධ හ්ලතහ ඳහ්ලිමවනන්තුම  

ඉදිරිඳත් යරහ ඳහ්ලිමවනන්තුමවන් නභත ය න්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ අඹ ළඹ  ිමන් ෂ්යහනි තිර්ලධන විනිසුරුතුමියඹ ඇතුමළු 

තුමන් විනිසුරු භඩුල්වරන් -වශ්රාේසඨහධියණවඹන්- නි වඹෝඹක් -

ීන්දුක්- දීරහ තිවඵන ඵ. නමුත් වභතළන ඒ කිසි වදඹක් න 

ඵක් අිළ දන්වන් නළවළ. අිළ දන්නහ, වන තිවේ 

ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ ඒ ළන හච්ඡහක් නළවළ. ඊශෙ තිඹ  ඳසු 

එන තිවේ ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ ඒ ළන හච්ඡහක්  නළවළ.  නමුත් 

අඳ  ආයගික වුණහ, වභඹ අත්න් යන්න මුදල් ඇභතියඹහ -

ජනහධිඳතියඹහ- චීනඹ  ඹනහ කිඹරහ. එතවො  දළන  තිවඵන 

නීතිඹ  නප්ලණවඹන්භ ඳ වළනි තභයි ඔඵතුමභන්රහ වන 

 යුත්ත යන්න ඹන්වන්.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ත එ  වදඹක් කිඹරහ 

භවේ ථහ නත්න්නන. වන ණඹ මුදර වොඳභණ විලහරද 

කිඹරහ ගන්දනඹ ය ඵරන්න. මුළු තවසථ විදුිම 

ඳහරිවබෝගිඹන් රක් 50න්භ රගහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ 

අවුරුද්ද භ උඳඹන්වන් රුිළඹල් වෝටි 7,490යි. නමුත් අඳ  

දන්න විධිඹ   අද ස න වි  ඳහ්ලිමවනන්තුමවේ අනුභළතිඹ 

වනොභළති මුදල් ඇභතියඹහ චීනවඹන් න්න ඹන ණඹ මුදර 

රුිළඹල් වෝටි 7,540යි! ඒවන් වත්වයනහ, වොඳභණ ඵළරෑරුන 

ළඩක්ද වන යන්න ඹන්වන් කිඹන එ. භ   නිඹියත හරඹත් 

අන් වීභ නිහ භවේ ථහ වභතළනින් නත්නහ. වඵොවවොභ 

සතුමතියි. 

[අ.බහ. 4.56] 
 

රු එස. සී.  මුතුමකුභහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු නි වඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසි වහ ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත 

ඹ වත් වයගුරහසි ඳළනවීභ තුමිතන් එභ ඳනත් ගවලෝධනඹ යන 

වභභ අසථහවේදී ඒ ිළිතඵ චලන සල්ඳඹක් ථහ කිරීභ  

අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ ඔඵතුමභහ  සතුමතිඹ ප්ර හල ය 

සිටිනහ. 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, හවන වභය   

වන්වීවනදී වභවතක් හරඹක් එ ආඹතනඹකින් තභයි ඒ 

ිළිතඵ හ්ලතහ ඳඹහ තිවඵන්වන්; අධීක්ණඹ ය තිවඵන්වන්. 

එහිදී ඇති න ප්ර භහද වදෝ  ශක්හ  ඒ  යුතුම හ්ලඹක්භ කි රීභ 

වහ තත් ආඹතන වද  ඵරඹ ඳළරීභ තභයි වන 

වයගුරහසිිමන් ඵරහවඳොවයොත්තුම න්වන්.  

ඳහවිච්ික යන රද හවන වන්වීභ තුමශ රගහවේ යථ හවන 

ිළිතඵ අධහනඹ වඹොමු යන්න සිද්ධ වරහ තිවඵනහ, රු 

ඇභතිතුමභනි.   ඉවශ අවවේ සි  ඳහයල් දිවහ ඵළලුවොත් අිළ 

දකින්වන් හවන ගහක් රහ ඹන ආහයඹයි. අද  වන 

තත්ත්ඹ  අ නයවේ සි  ර.භහනුකර නඵද යහ, වනත් 

නය යහ ඳළතිවයියන් ඳතිනහ. ත අවුරුදු තුමනකින්, අවුරුදු 

වතයකින් වන ළන ල්ඳනහ යනහ  ඩහ, හවන වන්වීභ 

ිළිතඵ ඹන කිසි අධීක්ණඹක් කිරීභ ිළිතඵ ල්ඳනහහරි විඹ 

යුතුමයි කිඹන එයි භවේ වළඟීභ. එවවභ නළති වුවණොත් ත 

අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක් ඹන වො  වන ය  ඹඩ වොඩක් 

ඵ  ඳරි්ලතනඹ වන්න ඉඩ තිවඵනහ. ඒ අසථහවේදී එඹ  

ිළිතඹන වඹොදනහ  ඩහ දළන් ඒ ිළිතඵ අධහනඹ වඹොමු කිරීභ 

ඇත්ත ලවඹන්භ ඉතහ උිකතයි කිඹන එයි භවේ වළඟීභ.  

ඒ විතයක් වනොවයි. අද භවය හවන සීභහකින් වතොය 

වන්නහ. හභහනපවඹන් තින්ලභ ක්වේ්ඹ දිවහ ඵළලුහභ 

අඳ  දකින්න රළවඵන්වන් අඵරන් වුණු ර ළක් ්ල, වොඹන 

ඳන්න වවනන ''භතඹහ'' ළනි ඹන්ව්ෝඳයණ දියහඳත් 

වියන් ඳතින ඵයි. භහ හිතන වළටිඹ  වභඹ එතයන වවො 

ආද්ලලඹක් වනොවයි. එභ නිහ වභභ අසථහවේදී භහ රු 

ඇභතිතුමභහවන් ඉල්ලීභක් යනහ, වන ිළිතඵ ඔඵතුමභහවේ 

අධහනඹ වඹොමු යන්න කිඹරහ. වන විධිඹ  හවන වන්වීභ 

තුමශ, වන ආහයඹ  ය   හවන රහ වන ඒභ  ඉඩ වනොදී ඒ 

වහ ඹන කිසි ඵරඳෆභක් ය, එඹ ඳහරනඹ ශ යුතුමයි කිඹහ භහ 

වභභ අසථහවේදී ප්ර හල ය සිටිනහ.  

ඒ හවේභ හවන අධීක්ණඹ කිරීවනදී ඒ හවන ිළිතඵ 

තත්ත් ඳරීක්ණ ආඹතන  කීභක් දළරිඹ යුතුමයි. අධීක්ණවේ 

ඹන වදෝඹක් නිහ වවෝ අධීක්ණවේ තිවඵන දු්ලරතහක් නිහ 

එභ හවනඹ න්න පුද්රඹහ  ඒ හර සීභහ තුමශ ඹන කිසි 

අසථහදී එභ හවනඹ ඳහවිච්ික යන්න   වනොවළකි වුවණොත් 

ඇත්ත ලවඹන්භ ආනඹනඹ යන වොනඳළනිරුන්වන් ඹන 

කිසි අඹ කිරීභක් වවෝ ඔවුන් වත කීභක් ඳළරීභ ශ යුතුමයි. ඒ 

වහ ඔඵතුමභහවේ අධහනඹ වඹොමු යනහ. 

ඊශෙ  ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත  ඹ වත් ඉදිරිඳත් ය 

තිවඵන වයගුරහසි ිළිතඵ ථහ කිරීවනදී වන හයණඹ කිඹන්න  

ඕනෆ. ඇත්ත ලවඹන්භ අද නඵද ප්ර වද්ලර, එවවභ නළත්නන 
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ප්ර හවද්ය ඹ වල්න හ්ලඹහරර වොඩ ළහිරහ තිවඵන ඉතහභත් 

වනොවිඳුණු ප්ර ලසන ඵ  තභයි ඉඩන ප්ර ලසනඹ ඳත් වරහ 

තිවඵන්වන්.   ප්ර හවද්ය ඹ බහ භන්ත්රී්රු වළටිඹ  අිළ  යුතුම යපු 

හරවේ ජගභ වේඹ  ඳළියණි පුද්රඹහ ්ලතභහන 

ඇභතිතුමභහවේ හරවේත් ඒ ප්ර ලසනඹ භ විඳුභක් රඵහ ළනීභ 

වහ ජගභ වේවේ වඳෝිතවන ඉන්නහ භවය උත් 

අසථහර  ගිඹහභ අිළ දකිනහ. එභ නිහ ඒවන් වඳවනන්වන් 

අවුරුදු 15ක්, 20ක් ගිඹත් ඒ ප්ර ලසනඹ විඳිරහ නළති ඵයි. 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වනළවිත් වභභ වයගුරහසි 

අනු අද යජවේ ඉඩන විකිණීවනදී, ඇත්ත ලවඹන්භ අක්ය 

50ක්, 100ක් හවේ විලහර ඉඩන විකිණීවනදී -එභ ඉඩන 

ඳරිවයණවේදීත් ඵරහවඳොවයොත්තුම ඉස  වුවණ් නළවළ- අිළ 

ප්ර හවඹෝගි දකින වදඹක් තභයි ඉඩන ච්වච්රිඹක් ඳළළත්වත් 

විවිධ වවේතූන් භත තභන්  ඉඩභක් වනොරළවඵන පුද්රවඹක් 

තභන්වේ ශ්රාභඹ ළඹ යරහ උත්හව යරහ ඉඩභක් න්නහ 

කිඹන එ. එවවභ න්න ඉඩභ නීතපනුකර වනොවුණත් -අද යව ක 

ඳතින නීතිඹ  ඳරිඵහහිය වුණත්- විලසහන්තභ භත, එක්වෝ 

හභදහන විනිලසචලඹහයයවඹක් භඟින්, එවවභ නළත්නන 

වඳයවදෝරු භවවතක් ඉදිරිවේ එභ ඉඩභ ඳයහ වන භුක්ති 

විඳිනහ.  ඇත්ත ලවඹන්භ එභ පුද්රඹහ  එභ ඉඩභ අයවන 

තිවඵන්වන් තභන්වේ ශ්රාභඹ ළඹ යරහ. ශ්රාභඹ ළඳ කිරීභ තුමශ 

ව ඔහුවේ ළඳ වීභ තුමශ තභයි ඔහු ඉඩභ රඵහ වන තිවඵන්වන්. 

ඇත්ත ලවඹන්භ වභභ නීතිඹ අනු එභ ඉඩභ විකුණපු 

පුද්රඹහ  එභ ඉඩවන අයිතිඹ නළත හිිය වනහ නන, එඹ ියරදී 

ත් පුද්රඹහ  වරොකු අහධහයණඹක් වනහ. එභ නිහ ඒ 

ිළිතඵ අධහනඹ වඹොමු යන්න කිඹරහ භභ වන අසථහවේ 

ඉල්රහ සිටිනහ. විවලේවඹන්භ එඹ තින්ලභ ක්වේ්ඹ තුමශදී 

අවප් නර ප්ර හවඹෝගි දකින්න රළවඵන වදඹක්. 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හවේභ තභයි ඉඩන 

ග්ලධන  ආඥහඳනත ඹ වත් විවලේවඹන් වොවි ජනඳද ඉඩනර 

අයිතිඹ උරුභඹ භත, එවවභ නළත්නන මුල් අයිතිඹ තිවඵන ිළඹහවේ 

උරුභවඹන් ඳසු එහි අයිතිඹ ළඩිභවල් පුතහ  හිිය වනහ කිඹන 

එ. එභ නීතිඹ තභයි අද ක්රි ඹහත්භ වියන් ඳතින්වන්. අිළ 

දකිනහ ග්රාහමීඹ භ ක වන භවය ඳවුල්ර ළඩිභවල් දරුහ 

තභන්වේ ඉවනීන  යුතුමිමන් ඳසු වනත් ප්ර වද්ලඹ  

ගිහිල්රහ ීවත් වනහ. තභන්වේ ිළඹහ භෙ වනත් 

වවෝදයවඹක් තභයි ළඳ කිරීන යරහ ඔහු  උන්රහ 

තිවඵන්වන්. ඔහු රැකිඹහ වහ වනත් ප්ර වද්ලඹ  ගිහිල්රහ 

ීවත් වුණත්, ඳසු හරඹ ිළඹහ ියඹ ගිඹහ  ඳසවේ එභ ඉඩවන 

නීතිභඹ  යුතුම කිරීවනදී භවය නිරධහරින් එභ ඳවුවල් 

හභහජිඹන් ළරහ කිඹනහ ඉඩවන අයිතිඹ තිවඵන්වන් 

ඳවුවල් ළඩිභරහ  කිඹරහ. ළඩිභවල් වවෝදයඹහ එභ ඉඩවන 

අයිතිඹ රඵහ ත්තහ  ඳසවේ අවනක් වවෝදයයින්  විලහර 

අහධහයණඹක් සිදු වනහ. භවය අසථහරදී ීවවිත ඳහ අහිිය 

න තළන  ප්ර ලසන ඇති වනහ. එළනි සිදුවීන අිළ දළරහ 

තිවඵනහ. එභ නිහ වන ිළිතඵ භහ  රු ඉඩන වහ ඉඩන 

ග්ලධන ඇභතිතුමභහවේ අධහනඹ වඹොමු යනහ. එළනි 

අසථහර එභ ඉඩවන අයිතිඹ වදභේිළඹන්  රපු පුද්රඹහ  

හිිය වන්වන් නළවළ. 

භ  භතයි වොවිජන වේහ ඳනත ඹ වත් අ වොවි අයිතිඹ 

රඵහ දීවනදී අිළ වඹෝජනහ යරහ තිබුවණ් කුුකව්ල ළඩ කිරීවනදී අ 

වොවිඹහ  උදේ උඳහය ශ දරුහ  එහි ඳසු අ අයිතිඹ රළබිඹ 

යුතුමයි කිඹහයි. වභළනි ඉඩන නඵන්ධවඹන්  යුතුම කිරීවනදීත් 

එභ ඉඩන රහක්ඹහ  තභන්වේ ඉඩභ, එවවභ නළත්නන තභන්වේ 

හ බිභ ශ්රීද කිරීභ වහ උදවු උඳහය ශ දරුහ , එවවභත් 

නළත්නන තභන්  උදවු උඳහය ශ දරුහ  -තභන්  රපු 

දරුහ - එහි අයිතිඹ රඵහ දීභ වහ  යුතුම ළරළසවිඹ යුතුමයි 

කිඹහ භහ වන අසථහවේ වඹෝජනහ යනහ. 

ඒ හවේභ  ප්ර හවඹෝගි අිළ දකිනහ, සහිය පුරුඹහ ියඹ 

ගිඹහයින් ඳසු ඒ ඉඩවන අයිතිඹ බහ්ලඹහ  නීතපනුකර 

රළවඵන්වන් නළවළයි කිඹන හයණඹ.  ඳසු උරුභඹක් එන්වන් 

නළවළ. ඇඹ   එවවභ නළත්නන ඒ භ  රළවඵන්වන් භුක්තිඹ 

ඳභණයි. එවවභ වුණහභ ඉඩභ අයිති පුද්රඹහ ඒ කිඹන්වන් ඒ  

පුතහ වවෝ දු ඹ වත් තභයි  ඇඹ  ඒ භුක්තිඹ රළවඵන්වන්. ඒ 

නිහ භුක්තිඹ විතයක් වනොවයි ඉඩවන අයිතිඹත් බහ්ලඹහ  රඵහ 

දීභ  අසථහ ළරසිඹ යුතුමයි කිඹහ භභ වන අසථහවේදී වඹෝජනහ 

යනහ.  

භහ හිතන වළටිඹ  අද ඉදිරිඳත් ය තිවඵන වන වයගුරහසි 

තුමිතන් අිළ ඵරහවඳොවයොත්තුම න වේඹ ඉටු වීභ  නන නිරධහරින් 

ක්රි ඹහත්භ විඹ යුතුමයි.  යහජප ඳරිඳහරන වහ සවද්ල  යුතුම 

ඇභතිතුමභහ ප්ර හල ශහ, නිරධහරින්වන් ඇති න ප්ර භහද වදෝ 

නිහ, හ්ලඹක්භබහඹක් වනොභළතිභ නිහ  වන ප්ර ලසන   දිගින් 

දි භ ඹනහඹ කිඹහ;  භවය ඉඩන ප්ර ලසන ඳයනඳයහවන් 

ඳයනඳයහ  ගිහින් තිවඵනහඹ කිඹහ. ඒ  නිහ අිළ ඒ ිළිතඵත් 

අධහනඹ වඹොමු යනහ.  

අද  ඉදිරිඳත් යන වන  ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) 

ඳනවත්  වයගුරහසි භඟින් අවප්  ය   වවනන හවන ිළිතඵ 

දළඩි අධහනඹ වඹොමු යන වරත්, ඒ හවේභ  ඉඩන ග්ලධන 

ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි  ක්රි ඹහත්භ කිරීවනදී ඹන ඹන 

නිරධහරින්  ඕනෆ ආහයඹ  ඒ නීති වසුරුන්න  ඉඩ වදන්වන් 

නළති තජු නීතිඹක්  ඵ  ඳත් කිරීභ  වළකිඹහක් වොඩ නෙන 

වරත් ඉල්රහ සිටින අතයභ,   අද දින ඉදිරිඳත් ය තිවඵන වභභ 

වයගුරහසි ව වඹෝජනහ නභත ය ළනීභ   අඳවේ වවඹෝඹ 

රඵහ වදන ඵ ප්ර හල  යියන් භහ  නිවඬ වනහ. සතුමතියි. 

[අ.බහ. 4.56] 
 
රු ඉයහන් විර.භයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි,  ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹ වත්  වයගුරහසි ළන ථහ කිරීවනදී  හවන ය  

තුමශ  වන ඒභ  ිළිතඵ  ආ්ලථිඹ  අදහශ න රුණු 

කිහිඳඹක් ළන ථහ යන්න  භභ ළභළතියි.   වන ශෙදී  ඳළති 

මුළුදී ආචලහ්ලඹ භන් ළවල්භ භවතහ ප්ර හලඹක් ය  

තිබුණහ.  එතුමභහ එභ ප්ර හලඹ ය තිබුවණ් ඉගග්රීාසි බහහවනුයි. ඒ 

නිහ භහ එඹ ඉගග්රීාසි බහහවන්භ ඉදිරිඳත් යනහ.  He said, 

“Easing monetary policy and bringing down interest rates 

would not help the country sustain high economic growth 

unless measures were taken to address long-standing 

structural deficiencies in the economy”. 

එතුමභහ වභහිදී වන් යන්වන් වඳොලී අනුඳහතඹ ඳවශ  

වනහවොත් ආ්ලථිඹ ළඩිවඹන්  ග්ලධනඹ  යන්න පුළුන්ඹ 

කිඹහ භව ඵළගකු  හිතනහඹ කිඹන එයි. ආ්ලථිවේ ගවිධහනඹ 

ිළිතඵ,   ආ්ලථිවේ ගයුතිඹ ිළිතඵ ඹනකිසි ගවලෝධන ශ 

යුතුමඹ කිඹහ ඔහු වභතළනදී වන් ය තිවඵනහ. ඇත්වතන්භ අිළ 

දන්නහ, ඳසු ගිඹ අවුරුදු වදවක්  සිඹඹ  8   ආන්න දශ 

වද්ය ඹ නිසඳහදිතඹ ළඩි වුණු ඵ. නමුත් 2012 දී  එඹ සිඹඹ  6.4 

දක්හ අඩු වරහ තිවඵනහ. 2013 දී ඒ භ ක භ  නළත්නන ඊ ත් 

ළඩිඹ ඳවශ භ ක භකින් තභයි ආ්ලථිඹ  ්ලධනඹ ශ වළකි 

න්වන්. ඒ  වවේතුම කිහිඳඹක් ඔහු වන් යනහ.  ඔහු වන් 

යන ඳශමුළනි වවේතුම තභයි  අවප් අඳනඹනඹ තයහරී 

නළවළයි කිඹන එ.  වද ළනි වවේතුම, තින්ලභවේ පරදහය තහ 

ළඩි යන්න  ඕනෆඹ කිඹන එයි. තුමන්  ළනි වවේතුම, යහජප  

ආඹතන ප්ර තිගවිධහනඹ යන්න ඕනෆඹ කිඹන එයි.  ඒ අන්දියන් 

වන ප්ර ධහන රුණු තුමන වන් යනහ. 2013 මුල් භහ තුමවන්දී 

ඳරිවබෝජනඹ වහ ආනඹනඹ යන බහණ්ඩ සිඹඹ  20කින් 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

විතය අඩු වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ අන්ත්ල ආවඹෝජන බහණ්ඩ -

ඒ කිඹන්වන් නිජ  වතල්, යහඹනි වඳොවවොය, ඇෙලුන 

්ලභහන්තඹ වහ වවනන වයදි ිළිත ළනි අන්ත්ල ආවඹෝජිත 

බහණ්ඩ- සිඹඹ  16කින්, 17කින් විතය අඩු වරහ තිවඵනහ. ඒ  

හවේභ ආවඹෝජන බහණ්ඩත් සිඹඹ  11කින් විතය අඩු වරහ 

තිවඵනහ.   

එ අතකින් ඵළලුවොත්  ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ  වන භහ 

තුමවන්දී අඩුවරහ තිවඵන්වන් අඳනඹනඹ අඩුවන  නිහ යි. 

හනහ  නිජ වතල් ඵළයරඹ ියර වඩොර්ල සිඹඹ  

අඩුවන්  තිබුණහ.  ඒ  ය   වරොකු හසිඹක් වරහ තිවඵනහ. 

වන භහ තුමන  තුමශදී වඩොර්ල බිිමඹන 2.1   ආනඹන අඳනඹන 

ඳයතයඹක් තිවඵනහ. මුළු අවුරුද්දභ වන ඵළලුවොත්  ඒ 

වඩොර්ල බිිමඹන 8 ක් ඉක්භහ ඹනහ.  ගිඹ අවුරුද්වද් වඩොර්ල 

බිිමඹන 9ක්  වුණහ. දළන් වඩොර්ල  බිිමඹන 8ක් ඉක්භහ  ඹනහ. 

ඇත්ත භ අඳ වන අඩු යන්න  අලපයි. නමුත් වන අඩු 

යන්න අඳවසුයි. වභොද, අඹ ළඹ  ඇතුමළු වනොවුණ  විඹදන ද 

එන  නිහ යි. රු ව්ල ද සිල්හ භන්ත්රී්තුමභහත් වභොවවොත  

ඉසවල්රහ වන ළන ථහ ශහ.  ඉදිරිඹ   CHOGM  එ එනහ. 

CHOGM  එ ආහභ ඒ  ළඩිවඹන් විඹදන  තිවඹනහ. වන 

බවේ රු භන්ත්රී්යවඹකු නළගි  කිේහ, "හවන වේනහ"ඹ 

කිඹහ. එතවො  තත්  රු භන්ත්රී්යවඹකු  නළඟි  කිේහ, " 

හවන වේන්වන් නළවළ" කිඹහ. හවන වේනහ ද නළද්ද  කිඹහ අඳ 

දන්වන් නළවළ. නමුත් අතිව්ල ඇසතවනන්තුමක්  අඳ දළක්හ, 

ශෙදී වවිමවොප් ්ල  ඹහනහත්  15ක් විතය වේන්න ඹනහඹ කිඹහ  

වන හවේ එ එ විඹදන තිවේවි. වභොද, විඹදන නළති 

මුළුක් තිඹන්න ඵළවළ. විඹදන තිවඵනහ. නමුත් ඒ විඹදන 

අඹළඹ  ඇතුමශත් වරහ නළත්නන වන ආනඹන අඳනඹන 

ඳයතයඹ හිතනහ ත් ඩහ  ළඩි  වනහ.  වවිමවොප් ්ල ඹහනහ 

15ක් වේනහඹ කිඹන්වන්  විලහර විඹදන ප්ර භහණඹක්  ඹන වදඹක්. 

වන ටි වන්න්න හභහනපවඹන් කිේවොත් වඩොර්ල ියිමඹන 

150ක් ඉක්භහ ඹනහ. නමුත් තිවඵන වතොයතුමරු අනු ඒ 

වදගුණඹක් විතය වන්න  ඹනහ. අඳ ඒ ළන වඳොඩ්ඩක් වොඹහ 

ඵරන්න   ඕනෆ.  වභොද වඩොර්ල ියිමඹන 7 යි- වඩොර්ල ියිමඹන 

10යි අතය තභයි හභහනපවඹන් වවිමවොප් යඹ ටිනහභ 

තිවඵන්වන්. දළන  තිවඵන වල්න අනු එ වවිමවොප් යඹක් 

වඩොර්ල ියිමඹන 20ක්  විතය වනහ. ඒ ළන වඳොඩ්ඩක් වොඹහ 

ඵරන්න අලපයි.  

ඉතින් වොවවොභද වන ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ අඩු 

යන්වන්? වන ඳයතයඹ අඩු යන එ වඵොවවොභ ළදත්. 

වභොද? වන ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ වභවවභ  තිවඵන අතව්ල  

ඒ ඳයතයඹ ිළඹන්න  අවප් හන්තහන් ිළ ය ර ළඩ යරහ 

වඩොර්ල බිිමඹන 6ක් විතය එනහ. ඊ  අභතය  අඳ න්නහ 

ණඹර  වඳොලී වන්න ත් ඕනෆ. ඒ ණඹ වන්න ත් ඕනෆ.  

ඒ  ත වඩොර්ල බිිමඹන  එවභහයක් විතය අලපයි. එභ නිහ 

වඩොර්ල ියිමඹන නඹවභහයක් විතය අලප වනහ වන ඳයතයඹ 

ිළඹන්න. ඉතින් වොවවොභද අඳ වන ිළඹන්වන්? වන 

ිළඹන්න  නන ඍජු විවද්ල ආවඹෝජනඹ අලපයි. වන  

ිළඹන්න විතයක් වඩොර්ල බිිමඹන 2  ඩහ අලපයි. නමුත් 

සිඹඹ  8 ්ලධන භ ක භ  තිඹහවන ඹන්න  නන වඩොර්ල 

බිිමඹන 4ක් විතය අලප වනහ.   

දළන් ෆවවන රඹ සි  භව ඵළගකුවන් අඳ  වළභ දහභ 

අවන්වන් සුයගනහ ථහ යි. භව ඵළගකුවන් වළභ තිසවේභ 

කිඹන්වන්."  ඔක්වොභ වවොයි. දිගින් දි භ ්ලධනඹ වනහ.  

සිඹඹ  8    ්ලධනඹ වනහ"කිඹන  ථහයි.  වන ථහ තභයි 

භව ඵළගකුවන්  කිඹහවන, කිඹහවන ඹන්වන්.  ඒ හවේභ  භව 

ඵගකුවන් අවුරුදු වද  උඩදී එ ළයදි ප්ර තිඳත්තිඹක් ඉදිරිඳත් 

ශහ. ඒ ප්ර තිඳත්තිඹ අනු, ඵදු අඩු යරහ කිේහ, "ඕනෆ 

වවනකු  හවන වේන්න ඉඩ අරිනහ. ඒ තුමිතන් අඳ  ආදහඹභක්  

එතුම ය න්න පුළුන්" ඹ කිඹහ. වන හවේ ළයදි ප්ර තිඳත්ති 

නිහ තභයි  ය  වන තළන  ළටිරහ තිවඵන්වන්. අඳ  තිවඵන 

අක්වඹෝඹ වනයි. අඳ වොවවොභ ද ඒ ඍජු විවද්ය ඹ 

ආවඹෝජනඹ වවනන්වන්? වභොද, යුද්ධඹ ඉය වරහ අවුරුදු  

වතයක් වනහ. නමුත්  වන අවුරුදු වතයභ ඵළලුවොත් වන 

ඳයතයඹ  ිළඹවීභ වීභ වහ රළබුණු ප්ර භහණඹ  හභහනපවඹන් 

බිිමඹනඹක් ඉක්භහ ගිහින් නළවළ. වන ඳයතයඹ ිළඹන්න විතයක් 

වදගුණඹ  ළඩිවඹන් අලපයි. නමුත් ්ලධන භ ක භ ඉවිතන් 

තිඹහ  න්න නන  වතය ගුණඹක් විතය අලප වනහ. 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, වන ආනඹන අඳනඹන 

ඳයතයඹ ළඩිවිභ   තත් එ වවේතුමක් තිවඵන ඵ භහ වභහිදී 

වන් යන්න  ඕනෆ. ඒ වවේතුම නන අඹවඳත් 

ශභනහහරීත්ඹයි. අඳ නිජ වතල් ගසථහ ළන ඵරමු.  ඳසු  

ගිඹ අවුරුද්වද් අඳ ඒ ළන හුෙක් ථහ ශහ. 2009 ්ලවඹන් 

ඳසවේ  නිජ වතල් ගසථහ මරප හ්ලතහක් ඳහ්ලිමවනන්තුම  

ඉදිරිඳත් ය නළවළ.  දළන් අවුරුදු 4ක් වනහ. අඳ ඉන්වන් 2013 

්ලවේ යි. ඒහ ළන වොඹහ ඵරන්න පසථහවන්  වන භළති 

ඵඹ  ඵරඹ දුන්නත්, ඒ වතොයතුමරු  නළත්නන වොවවොභද අඳ 

ඒහ ළන හද විහද  යන්වන්? සිගප්පරුවේ Vitol කිඹන 

භහභ ළන අඳ දන්නහ. සිගප්පරුවේ  ඒ භහවභන් රගහ  

වතල් ආනඹනඹ ශහ. වන විලහර ලවඹන් වතල් නුවදනු 

යන භහභක්. නමුත් වන භහභ එ යක් ඵහර වතල් 

වනළල්රහ රුිළඹල් ියිමඹන 350 අරහබඹක් රගහ නිජ වතල් 

නීතිත ගසථහ  ඇති ශහ. එතවො  වභොනහද වශේ? වන 

භහභ රළයිසතුමවන් අයින් ශහ. රක් ගිඹහ  ඳසවේ කිේහ, 

වඳොඩි වවීභක් යරහ නළතත් ඔඹ අඹ රළයිසතුම තුමශ  දහන්න 

අඳ  පුළුන් කිඹරහ.  ඒ අඹ රුිළඹල් ියිමඹන 350 අරහබඹක් 

නිජ වතල් නීතිත ගසථහ  ඇති යරහ රුිළඹල් ියිමඹන 16 

වඳොඩි වවීභක් යරහ නළතත් රළයිසතුම  ඇතුමළු වුණහ. 

ඇත්ත භ වන වන්න ඵළවළ. හධහයණ හිතරහ ඵරන්න. වන 

වද්ල් වන්න පුළුන් න්වන් දුළරිඹ, දණඹ තිවඵනහ නන 

විතයයි. නළත්නන වන්න ඵළවළ.  

භභ ඒ හ්ලතහර  අනුයි ථහ යන්වන්. රුිළඹල් ියිමඹන 

16ක් දීරහ නළතත් ඒ වොල්රන්  නුවදනු යන්න පුළුන්ද? 

ඒ යන්න විධිඹක්  නළවළ.  වභතළන ව න්ඩ්ල ඳටිඳහටි 

උල්රගකනඹ කිරීභක් තිවඵනහ. 2011 ළප්තළනඵ්ල 09 සිකුයහදහ 

ද ව න්ඩ්ල එ ළ  වේහ. කිේහ, ඳුදහ දවේ අිළ 

ව න්ඩ්ල එ වනහ කිඹරහ. වනසුයහදහ ව ඉරිදහ විතයයි 

තිවඵන්වන්. සිකුයහදහ ළ වේහ. ඳුදහ ව න්ඩ්ල එ ළහුහ. 

ඇයි, එවවභ වශේ? වනහ ළඳයුන යන ිමඹහ ඳදිගික තත් 

භහන තිවඵනහ. ඒ භහනර  අසථහක් රළවඵන්වන් 

නළවළ. ඒ නියි එවවභ වශේ. ඒ කිඹන්වන් තමුන් මුිමන් 

වතෝයහ ත්ත භහභ තභයි ඒ ඳඹන්න ඕනෆ. අෙවරුහදහ ඒ 

භහභ  ඒ දුන්නහ. වන හවේ විලහර ඳරිභහණවේ වවොය, 

වඵොරු, ගචලහල් වරහ තිවඵනහ.  

ඒ වරහවේ ඇභතිතුමභහ වභොනහද වශේ? එ  හි පු 

ඇභතිතුමභහ නිජ වතල් නීතිත ගසථහවන් ්රිාපුද්ර 

වොියටිඹක් ඳත් ශහ, එඹ විබහ යරහ ඵරන්න. භභ කිඹන්වන් 

ඇභතිතුමභහ  ්රිාපුද්ර වොියටි වඹොදරහ වනහ විබහ යන්න  

ඵළවළ කිඹරහයි. නිජ වතල් නීතිත ගසථහ, රගහ විදුිමඵර 

භණ්ඩරඹ, ශ්රීදරගන් එඹහ්ල රයින්ස කිඹන ආඹතනර  අරහබවේ 

ප්ර භහණඹ වොච්චලය විලහරද කිේවොත් ඒ ළන වවොඹරහ ඵරන්න 

ඇභති වවනකු  විතයක් වදන්න ඵළවළ. ඒ වහ ළබින ක 

භණ්ඩරඹ ්රිාපුද්ර විබහ වොියටිඹක් ඳත් යන්න ඕනෆ. 

වභොද එතළන ඇභතිතුමභහවේ ප්ර ලසනඹක් තිවඵනහ නන ඒ දණඹ 

ළන වවීභ  යන්න ඵළරි වදඹක්. අිළ ඒත් වවොඹරහ ඵරන්න 

ඕනෆ. භභ වභොවවොත ත් කිඹන්වන් නළවළ, ඒ ඇභතිතුමභහ 

වවොයන ශහ කිඹරහ. ඒ භභ දන සවන් නළවළ වන්. ඒ වුණහ  
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වභච්චලය විලහර අරහබ වන වො  ඒ වවොඹරහ ඵරන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ ළබින ක භණ්ඩරවඹන්භ ඒ ඳත්වීන යන්න ඕනෆ කිඹරහ 

වන් යන්න  ඕනෆ. ප්ර භහණඹ අනු තභයි ඒ විබහඹ වුද 

යන්වන් කිඹරහ ීයණඹ යන්න  ඕනෆ. ප්ර භහණඹ අනු 

ීයණඹ යන්න ඕනෆ.  

අඳ  ශදී වෞප ඇභතිතුමභහවන් අවන්න රළබුණහ, වෞප 

ක්වේ්ඹ තුමශ නිරධහරි භහියඹහක් තිවඵනහ කිඹරහ. වෞප 

ක්වේ්ඹ තුමශ එ එ ඵඩු බහණ්ඩ න්න වො  වන නිරධහරි 

භහියඹහ එතුම වරහ ඹන කිසි වවොයන යවන ඹනහ කිඹරහ 

වන රු බහවේදී ති තුමන  විතය උඩදී වෞප ඇභතිතුමභහ  

ිළිතත්තහ. නමුත් වන නිරධහරි භහියඹහ සිටින්වන් වෞප 

ක්වේ්ඹ තුමශ විතයක් වනොවයි. අවනක් ක්වේ් තුමශත් සිටිනහ. 

වෞප ක්වේ්වේ අධපක් ජනයහල්යවඹක් හිටිඹහ ෆවවන 

හරඹක්. ඔහු ළන අිළ වන බහවේ ථහ යරහ, ථහ යරහ 

අන්තිභ  ඔහු අයින් ශහ. දණඹ අඩු යන්න  ඹනහ නන 

නිරධහරින් දී්ලක හලීන එභ තළන තිඹහ වන ඉන්න එ 

සුදුසු නළවළ. නිජ වතල් නීතිත ගසථහ තිවඵන 

අභහතපහගලවේත් භවය නිරධහරින් දී්ලක හලීනයි. වල්නතුමභහත් 

අවුරුදු 60  ළඩියි. විශ්රාහභ ඹන ඹ ත් ඩහ ළඩියි.  එතුමභහත් 

දී්ලක හලීන සිටිනහ. භභ කිඹන්වන්, වන අඹ අිළ වනස 

යන්න අලපයි කිඹරහයි. වන ආඹතන ආයක්හ ය න්න  

නන ඒ  නිරධහරින් වනස යන්න  ඕනෆ.  

යජවේ උස නිරතරර ඉන්න නිරධහරින්  අිළ ඔවුන්වේ 

අධපහඳනඹ රරහ, අත් දළකීන රරහ, වළකිඹහ අනු, ඉල්ලුභ 

අනු ඔවුන්  වවො ඳඩිනඩි වන්න  ඕනෆ. නමුත් දණඹ  අිළ 

තිත තිඹන්න ඕනෆ. වන නිරධහරින්වේ දණඹ අිළ ඉන්න 

නයයි.  සහධීන අධියණඹකින්, හධහයණ ර.භඹකින් ඔවුන්  

දඬුන වදන්න ඕනෆ. ඉවිතන් වවොයන යන වො  ඒවක් 

අරහබඹ හ ද ඳළ වන්වන්? ඒවක් අරහබඹ ඳළ  වන්වන් 

වේඹහ යි. ආඹතනඹ ඉවිතන් වවොයන වශොත් 

වේඹහ  තභයි අරහබඹ. වභොද  අවුරුද්ද අන්තිභ  ඳඩිනඩි 

ළඩි යන්න එන වො  වභොක්ද ආඹතනඹ කිඹන්වන්? අඳ  

අරහබයි. අඳ  වහ න්න  ඵළවළ. ඒ නිහ හභහනප 

පුද්රඹහවේ ඳඩිනඩි අඳ  ළඩි යන්න ඵළවළ කිඹන තළන  තභයි 

එන්වන්. නමුත් ඇත්ත භ ඉවශ සිටින අඹ වවොයන යනහ. ඒ 

වවොයභ නතය වශොත් ළඩිවඹන් ඳඩි වන්න පුළුන්. 

ළඩිවඹන් ඳඩි වන්න වන්වන් නළවළ ඒ වවොයභ නිහ.  

නිජ වතල් නීතිත ගසථහ තත් භතඹක් ඉදිරිඳත් 

යනහ, ව න්ඩ්ල ඳටිඳහටිඹ  ිළටින් අලප නිජ වතල් නිමුඹ 

කිඹරහ. වන වන අවුරුදු ඳව තුමශ වන ය   සිදු ව වඵොවවොභ 

අහනහන්ත වදඹක්. ව න්ඩ්ල ඳටිඳහටිවඹන් ිළ  නිජ වතල් 

ළනීභ වරිභ අහනහන්ත සිදුවීභක්. ඊ  ඳසවේ ඒ වන්න 

කිේහ ශ්රීද රගහ යජඹ තත් යජඹකින් න්න කිඹරහ. ඒ අදව 

තභයි ඊ  ඳසවේ දළනවන. වනත් යජඹකින් ත්තහ කිඹරහ දණඹ 

නළති න්වන් නළවළ. චීනවඹන් ත්තහ කිඹරහ, ඉයහනවඹන් ත්තහ 

කිඹරහ, එවවභත් නළත්නන ඩුඵහයිිමන් ත්තහ කිඹරහ දණඹ 

අභ න්වන් නළවළ. අද යහජප තන්්වේභ දණඹ තිවඵනහ. එ 

යජඹකින් න්න වො  ඒහ  වනභ මුදල් වන් යරහ විවද්ය ඹ 

නිරධහරින්  වන ර.භ දළන් තිවඵනහ. වන වින්න පුළුන් 

වනත් යජඹකින් ළනීවභන් වනොවයි. වන වින්න පුළුන් 

න්වන් විතත තයහරි ර.භඹ  ළනීවභන් ඳභණයි.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, අිළ දළන් නිජ වතල් 

නීතිත ගසථහවේ තත්ත්ඹ වොවවොභද කිඹහ ඵරමු. There is 

capital erosion in the Ceylon Petroleum Corporation. ඒ 

කිඹන්වන්, ඍණ ත්න ඵළයන වලේඹක් තභයි නිජ වතල් 

නීතිත ගසථහවේ තිවඵන්වන්. එඹ රුිළඹල් වෝටි 20,000 

ඉක්භහ ගිහින් තිවඵනහ. තත් විධිඹ  කිේවොත්, නිජ වතල් 

නීතිත ගසථහ ඵගවොවරොත් කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. ඵළයන, 

ත්න තිවඵන්වන් ඍණ අඹ නන ඒවන් කිඹන්වන් ඒ 

ආඹතනඹ ඵගවොවරොත් කිඹන එයි. එවවභ නන, නිජ වතල් 

නීතිත ගසථහ ඵගවොවරොත් කිඹහ කිඹන්න ඕනෆ.  

වවජින් ගිවිසුවභන් න අරහබ ළන ථහ යන්න, ඒ නඩු 

අන් න ල් අිළ තභත් ඵරහවන ඉන්නහ. තත් වඩොර්ල 

ියිමඹන 200ක් විතය වන්න වේවි වවජින් ගිවිසුභ නිහ. ඒ 

විතයක් වනොවයි. විණහධිඳතිතුමභහවේ යවඳෝ්ලතුමවේ වන් 

ය තිවඵනහ, නිජ වතල් නීතිත ගසථහ වශ වඳොශ ියර  

ඩහ අඩු ියර  bunkering වහ වඳෞද්ිම ආඹතනඹ  වතල් 

දුන්නහ කිඹරහ. විණහධිඳති ඒ ඵ වන් ය තිවඵනහ. 

එභඟින් සිදු ව අරහබඹ ඳභණක් රුිළඹල් ියිමඹන 478ක් වනහ. 

වොවවොභද වඳෞද්ිම භහභ  වශ වඳොශ ියර  ඩහ අඩු 

ියර  වතල් වදන්වන්? ඒ දහත් යන්න ඵළරි වදඹක්. 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, භවේ ථහවේ අහන 

රුණ වනයි. වන නිජ වතල් නීතිත ගසථහ  ඳභණක් 

ඵරඳහන ප්ර ලසනඹක් වනොවයි. වන අවප් ඵළගකු ඳද්ධතිඹ ත් 

ප්ර ලසනඹක් වනහ. වභොද, නිජ වතල් නීතිත ගසථහ 

ළඩිවඹන්භ මුදල් රඵහ වන තිවඵන්වන් රගහ ඵළගකුවන්. CPC 

එ L/C - Letters of Credit - විතයක් බිිමඹන 36ක් අයවන 

තිවඵනහ. ඒ ඵළගකුවේ මුළු L/C ප්ර භහණඹ බිිමඹන 75යි. ඒ 

කිඹන්වන් වභොක්ද? CPC එ අයවන තිවඵන ප්ර භහණඹ 

සිඹඹ  49යි. විවද්ය ඹ ණඹ බිිමඹන 151ක් අයවන තිවඵනහ. 

එභ ඵළගකුවේ මුළු විවද්ය ඹ ණඹ බිිමඹන 219යි. බිිමඹන 151 

කිඹන්වන් මුළු ප්ර භහණවඹන් සිඹඹ  69යි. තත් විධිඹ  

කිේවොත්, රගහ ඵළගකු  රගහ නිජ වතල් නීතිත ගසථහ  

විතයක් විවද්ය ඹ ණඹ ප්ර භහණවඹන් සිඹඹ  64ක් දීරහ තිවඵනහ. 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, භභ භවේ ථහ අන් 

යනහ. වඵොවවොභ සතුමතියි භ  අසථහ රඵහ දුන්නහ .  

 
නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Felix Perera, please. රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ  
විනහඩි 13යි තිවඵන්වන්.  

 
රු ෆීිමක්ස වඳව්ලයහ භවතහ (භහජ වේහ අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு தேலிக்ஸ் ததமர - சதோக மசமகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

විනහඩි 15ක් භ  වන් ය තිබුණහ.   

 
නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

නමුත්, දළන් සිඹලු වදනහවන්භ හරඹ අඩු යරහ තිවඵනහ.  

 
[අ.බහ. 5.12] 

 
රු ෆීිමක්ස වඳව්ලයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததமர) 

(The Hon. Felix Perera)  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, රුණු වදක් 

නඵන්ධවඹන් ථහ යන්නයි අද ඳහ්ලිමවනන්තුම රැස වරහ 

තිවඵන්වන්. වුරු වරි රගහ  හවනඹක් වවනනහ නන, 

ඉසය වරහභ හවනඹක් න්න ආලහක් ඇති වනහ. ඊශෙ 

හයණඹ විධිඹ  වඵොවවෝ වදනකු  හිවතන්වන් ජඳන් හවනඹක් 

න්න ඕනෆ කිඹන එයි. ඕ තභයි ඹථහ්ලථඹ. රගහ  

ජඳහනවඹන් ළඩිවඹන්භ හවන වන්ද්දී ඹනකිසි ප්ර ියතිඹක් 

අනු හවන වන්න්න ඕනෆ කිඹන වඹෝජනහ 2006 දී 

වනළල්රහ brand new හවනඹක් විධිඹ  ඳහවිච්ික යන්න JAAI 

කිඹන ආඹතනවඹන් certificate එක් න්න ඕනෆ වුණහ භ  
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භතයි. Japan Auto Appraisal Institute එවන් තභයි ඒ 

වතිඹ න්න ඕනෆ. වභවතක් ල් ඒ වතිඹ න්න 

පුළුන්භ තිබුවණ් ඒ ආඹතනවඹන් විතයයි. අද වවො වදඹක් 

යරහ තිවඵනහ. දළන් ඒ තිබුණු ඒහධිහයඹ ඩරහ තත් units 

වද  අසථහ රඵහ දීරහ තිවඵනහ. ජඳන් තහනහඳතිතුමභහවේ 

භෙ වඳන්වීභ ඹ වත් එතුමභහභ ගිහිල්රහ අවප් වභෝ ්ල යථ ප්ර හවන 

වදඳහ්ලතවනන්තුමවේත්, ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන 

වදඳහ්ලතවනන්තුමවේත් නිරධහරින්වේ භළදිවත් වීභ භත අද තත් 

ආඹතන වද  අසථහ රඵහ දීරහ තිවඵනහ.   

වන වඵොවවොභ වවො වදඹක්. වනත් ය ිමන් වේනහ නන 

නළේත කිරීභ  වඳය Bureau Veritas  කිඹන ආඹතනවඹන් ඒ 

හ්ලතහ න්න ඕනෆ. වන තභයි තත්ත්ඹ. ජඳන් හවන 

ළනීවනදී තිවඵන වරොකුභ ප්ර ලසනඹ වභන්න වනයි. එවවේ Euro 

standards 4,5,6 දක්හ හවන තභයි නිසඳහදනඹ යන්වන්. ළඩි 

හරඹක් ඳහවිච්ික යන්න පුළුන්. ඒ නිහ තභයි වන තත්ත්ඹ 

උද්ත වරහ තිවඵන්වන්.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, අද අවප් යව ක හවන 

විලහර ගපහක් තිවඵනහ. ඒ නිහභ අනතුමරුත් ළඩි වරහ 

ියනිසුන් ආඵහධිත තත්ත්ඹ ත් ඳත් වනහ. වන ආඵහධිත අඹ 

ිළිතඵ භ ත් වරොකු කීභක් තිවඵනහ. වභොද ඔවුන් අඹත් 

න්වන් භවේ අභහතපහගලඹ  නිහ. වොයි තයන ගපහක් වන 

හවන අනතුමරුිමන් ආඵහධිත තත්ත්ඹ  ඳත් වනහද කිඹහ භහ 

වොඹහ ඵළිමඹ යුතුමයි.  

2012 දී වන්න රද සිඹලුභ හවනර - ජඳන් හවන 

ඇතුමළු- එතුම භභ දළන් කිඹන්නන. 2012 දී units 92,952ක් වන 

ය   වනළත් තිවඵනහ.  2011 දී ජඳන් හවන 73,861ක් වන 

ය   ආනඹනඹ ය තිවඵනහ. නමුත් අන්තිභ හරවේ වනහපු 

හවනිමන් රළබුණු ආදහඹභ අඩුයි. වභොද යජවේ වොඩක් 

නිරධහරින්  permits දීරහ තිබුණහ; ීරු ඵදු යහිත හවන දීරහ 

තිබුණහ. ඒ නිහ බහණ්ඩහහයඹ  රළවඵන ආදහඹභත් හුෙක් අඩුයි 

කිඹන එ භභ  වන අසථහවේදී භතක් යන්න ඕනෆ. වන 

සිඹල්වරන්භ වන යව ක ආ්ලථිඹ  ප්ර ලසන ඇති වරහ තිවඵනහඹ 

කිඹන එ අඳ වුරුත් දළන න්න ඕනෆ. අද වඵොවවෝ වදවනක් 

වභොනහ ථහ ශත්, ආණ්ඩු ඒ ඳළත්තත් ඵරරහ තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසිර  අභතය අද ඉඩන ග්ලධන 

ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසිත් ඉදිරිඳත් ය තිවඵනහ. අද 

තමුන්නහන්වේරහ අිළ වන ඉඩන දීපු වළටි ථහ යනහ. නමුත් භ  

භතයි, වන රගහවේ වරොකුභ වවොය ඔප්පු ිමඹහ දුන්වන් 

තමුන්නහන්වේරහවේ හරවේ ඵ. ඒ හරවේ චලන්ද්රි්හ 

ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුමග භළතිනිඹ විධහඹ ජනහධිඳතිනිඹ 

ලවඹන් ක්රි ඹහ යද්දි තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක් නහඹඹහ -

යනිල් විර.භසිගව භළතිතුමභහ- අ වඵෝධතහ ගිවිසුභක් වදරහ දීරහ ඉඩන 

විලහර ප්ර භහණඹක් ඒ ප්ර වද්ලවේ අඹ  ිමඹහ දුන්නහ. වනහ අභත 

යන්න ඵළවළ. ඇත්ත තත්ත්ඹ ඕයි. නමුත් අද අවප් රු ඵළසිල් 

යහජඳක් ඇභතිතුමභහ යන්වන් වභොක්ද? ඹන කිසි ඉඩභක් 

විවද්ෂ්ඹන්  වදනහ නන ඳහ්ලිමවනන්තුම  වනළල්රහ 

ර.වභෝඳහඹ ග්ලධන පහඳතති ඳනත වයවහ ඳහ්ලිමවනන්තුම 

දළනුත් යරහ තභයි එතුමභහ ඒහ වදන්වන්. ඵරන්න, අවප් 

ප්ර තිඳත්තිර තිවඵන විතතබහඹ වොයි තයනද කිඹරහ. එභ නිහ 

ඔඹ වචලෝදනහ යනහ  අඳ ළභළති නළවළ.  

අවප් රු ව්ල ද සිල්හ භන්ත්රී්තුමභහ කිේහ ඉදිරිවේදී ඳත්න 

වඳොදු යහජප භණ්ඩලීඹ නවනරනඹ  අඳ Rolls-Royce, BMW 

වේනහඹ කිඹරහ. නමුත් ඊවේ ඳළති ළබින ක භණ්ඩර රැසවීවනදී 

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ඳළවළදිිම ප්ර හල ශහ, වන 

භන්ත්රී්රුන්වේ හවනත් තිවඵනහ වන්, ඒහත් අිළ ඉල්රහ 

නිමුඹ කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ වචලෝදනහ නප්ලණවඹන් ප්ර තික්වේඳ 

යන්න ඕනෆ. ඒ ිළිතඵ පුත් ඳත්ර භවහ වරොකු  ඳශ 

යරහ අඳ  භඩ වන්න ගිඹහ. නමුත් ඒ අතපඹක්. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහ ඊවේ ළබින ක භණ්ඩර රැසවීවනදී ඳළවළදිිමභ 

කිේහ ඇභතිරුන්වේ, භන්ත්රී්රුන්වේ හවන න්න, නළත්නන 

කුිමඹ  වරි හවන අයවන වන  යුත්ත යන්නඹ කිඹරහ. ඒ 

නිහ අතප වචලෝදනහ ඉදිරිඳත් යියන් වඵොරු ික් භන්න එඳහඹ 

කිඹන එ භභ වන අසථහවේදී ප්ර හල යන්න ඕනෆ.  

ඊශෙ  ඉඩන ළන ඵරද්දිත් අඳ  වභන්න වන හයණඹ 

වත්වයනහ. උතුමව්ල ඉඩන විලහර ප්ර භහණඹක් තිවඵනහ.  2012 දී 

මුරතිේ දිස්රිාක්වේ ජන කනත්ඹ -්ල කිවරෝමී යඹ  

සිටින ජන ගපහ- 38යි. භන්නහ යවන ජන කනත්ඹ 53යි. 

වොශම දිස්රිාක්වේ ජන කනත්ඹ 3,448යි. නඳව 1,714යි. 

වන ඳළතිර තභයි වරොකුභ ජන කනත්ඹ තිවඵන්වන්. අඩුභ ජන 

කනත්ඹක් තිවඵන්වන්  මුරතිේ, වුනිඹහ, ඹහඳනඹ ළනි 

දිස්රිාක්රයි. කිිමවනොච්ිකවේ ජන කනත්ඹ 94යි. වන තභයි 

ඇත්ත තත්ත්ඹ. එභ නිහ ඉඩන නළවළ, ඉඩන නළවළ කිඹරහ 

තමුන්නහන්වේරහ වඵොරු  ෆ වනහ. වත්රවන නීතිවේ 

තිවඵන වළටිඹ  ඒ ඉඩන විකුණනහ නන තභන්වේ ඥහතිවඹකු  

දීරහ නළත්නන තභයි විකුණන්න පුළුන්. ඵරන්න, ඒ අඹ 

වදහවන තිවඵන නීති.  

දළන් වන ප්ර වද්ලවේ තිවඵන ඕනෆභ ඉඩභක් න්න පුළුන්. 

වොශම නයඹ ත්වතොත්, එහි සිගවර ජනතහ  ඩහ අවප් ද්රaවිඩ 

වවෝදයරුන්වේ ප්ර තිලතඹ ළඩියි. ඒ ප්ර භහණඹ සිඹඹ  52යි. ඒ 

වදභශ බහහ ථහ යන ජනතහ. අවප් අඹ ඉන්වන් සිඹඹ  

48යි. වන අනු අඳ  වභවවභ උඳල්ඳනඹක් යන්න පුළුන්.  

රගහවේ භිය තරවේ තිවඵන සීියත ඉඩන ප්ර භහණඹ ඕනෆ 

වවනකු  ළනීවන අයිතිඹ අඳ තවවුරු යන්න ඕනෆ. ඒ තභයි 

ප්ර ජහතන්්හදඹ කිඹන්වන්. නමුත් දළන  වන ආණ්ඩු විසින් ඉඩන 

ළඵිම ියිමඹන 1.5ක් වඵදහ දී තිවඵනහ. ඒ වඳොඩි ණනක් 

වනොවයි. වන ඉඩන නඵන්ධ  යුතුමරදී වනොතහරිසරු විසින් 

ප්ර හලන ඔප්පු ිමඹනහ. වන වනොවඹකුත් විධිවේ ගචලහ නළති 

යන්න තභයි අද වන වයගුරහසි වනළත් තිවඵන්වන්. ඹන කිසි 

විධිඹ  නීති විවයෝධි ළඩක් වශොත් එවවභ ඔප්පු නීතපනුකර 

නළති ඵ  වතිඹක් ඒ  අමුණරහ ඒ අරගගු යන්න 

පුළුන්. එතවො  වවනකු  ඒ ඉඩභ න්න වනඵ වන්වන් 

නළවළ. වන ඉතහභ වවො වදඹක්. අද රගහවේ තිවඵන ප්ර ලසනඹ 

තභයි, අය white-collar criminals හවේ වන  යුතුම සිද්ධ වන 

එ.  ඒ කිඹන්වන්  යි වෝ ක දභහ ත්ත, වඳොවවොත් ියනිසුන් 

තභයි වරොකුභ ඉඩන ගචලහ යන්වන්. ප්ර හලන ඔප්පු ආදී 

වනොවඹකුත් වද්ල් වදරහ වන වද්ල් යනහ. භහ දළක්හ ඊවේ 

වඳව්ලදහත් පුත් ඳත්ර ඳශ වරහ තිබුණහ, වරොකුභ ඉඩන 

ගචලහහයඹහ ඇල්ලුහඹ කිඹරහ. අඳ දන්වන් නළවළ ඒ වුද කිඹරහ. 

ඒ අල්රපු පුද්රඹහවේ නභක් භක් වන් ය තිබුවණ් නළවළ. 

වන රුණු දිවහ ඵරද්දි දුප්ඳත් ියනිසුන්වේ ඉඩනර අයිතිඹ 

ඔවුන්  වදන්න ආණ්ඩු  යුතුම ය තිවඵන ඵ අඳ  

වඳවනනහ. හභහනපවඹන් ඒ පුද්ර ඉඩන ඳරිවබෝජනඹ 

අක්ය බහඹයි. යජඹ  අඹත් ඉඩන සිඹඹ  82ක් තිවඵනහ. වන 

ප්ර භහණඹ අඳ රැ න්න ඕනෆ. යත්නපුයඹ දිස්රිාක්ඹ දිවහ 

ඵරන්න. යත්නපුය ඳළත්වත් භළණික් යන්න ඉඩන වෆරීභ නිහ 

ඉදිරිවේදී ඒ ප්ර වද්ලවේ ීවත් වීභ  සුදුසු ඳහරිරි තත්ත්ඹ  

එන්න එන්නභ අඩු වන්න  පුළුන්.  

දළන් භහතවල් නහඹ ඹනහඹ කිඹහ තිවඵනහ. ඒ නිහ වන 

ඉඩන ටි රැ න්න ඕනෆ.  දිස්රිාක් භ ක ියන් ඵළලීවනදී අඳ  

ඕනෆ තයන ඉඩන තිවඵනහ. අඳ  වඵොරු වචලෝදනහ යනහ, 

"වභච්චලය අල්රහ ත්තහ, වභච්චලය අල්රහ ත්තහ, වභච්චලය අල්රහ 

ත්තහ" කිඹරහ. නමුත් අද වවො  ඵළලුවොත් වඳවනනහ, වන 

ඉඩනිමන් සිඹඹ  82ක් යජවේ ඉඩන ඵ. ඒ ඉඩන ඒ 

ආහයවඹන්භ තිඹන්න  ඕනෆද, ග්ලධනඹ යන්න  පුළුන්ද, 
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හ යන්න  පුළුන්ද, ඒ හවේභ අනහතවේදී ඇති න ආවහය 

දු්ලක්ක්ඹ නළති කිරීභ වහ වඹොදහ ත යුතුමද කිඹරහ ඵරන්න  

ඕනෆ. ජන කණත්ඹ ළඩි වුණහභ ආවහයර  තභයි වරොකුභ 

ප්ර ලසනඹ ඇති  න්වන්. වන වරෝවේ හන්තහය විලහර ප්ර භහණඹක් 

තිවඵනහ. වන හන්තහයර කිසි වදඹක් න්න  ඵළවළ. ඒ අඹ  

වතල් තිබුණහ  හ යන්න  ඵළවළ. අඳ  ඉඩන තිවඵනහ; ළේ 

ටි තිවඵනහ. ඒ හවේ අඳ  තිවඵන සහබහවි නඳත් ටි 

වරිඹහහය ඳහවිච්ික යරහ අනහතවේදී වන ය  සඹගවඳෝිනත 

යන්න පුළුන්. වන ය  ශ්රීද ය ක් ඵ  ඳත් කිරීභ වහ 

සබහ ධ්ලභඹ අඳ  භවෝලීඹ ිළහිටීභ භත වරොකු උදවුක් 

යරහ තිවඵනහ. ය  භළද ඳු ටි තිවඵනහ; ව ක භ ජරහල 

තිවඵනහ. ඒහයින් වභහවො ක 1,200ක් ඳභණ electricity 

ටිකුත් වදහ න්න  පුළුන්. වන රුණු හයණහ දිවහ ඵළලීවනදී 

අඳ  නහටු න්න  වදඹක් නළවළ. අවප් තින ප්ර තිඳත්තිඹ නිහ 

තභයි අද වනන කිසි වවනකු ඵඩගින්වන් ියඹ වොස 

නළත්වත්. ඔඹ කිඹන දියුණු ය ල්ර, අය ය ල්ර වන 
ය ල්ර වඵොවවෝ වදවනකු අද ඵඩගින්වන් ියඹ ඹනහ. අවප් 

යව ක එවවභ වදඹක් වන්වන් නළවළ. අිළ වනහ ළන ල්ඳනහ 

යරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, එභ නිහ අිළ කිඹන්න  

ඕනෆ හයණඹක් තිවඵනහ. වඳොවවොය වනහධහයඹ ඇතුමළු 

වනොවඹකුත් වනහධහය රැක් අද අවප් ආණ්ඩුවන් රඵහ වදනහ. 

වන වනහධහය වොඳභණද කිේවොත්, හිතන්නත් ඵළරි 

වනහධහය ප්ර භහණඹක් රඵහ වදනහ. දළන් ඵරන්න, භතද්ධි 

වනහධහයඹ රුිළඹල් ියිමඹන 14,000ක්, ආඵහධිත වඵළුන්  

රුිළඹල් ියිමඹන 13,700ක්, අනහථ -අයණ- ිළරිසර  රුිළඹල් 

ියිමඹන 1,600ක්, ඳහල් වඳොත් ව නිර ඇඳුන වහ රුිළඹල් 

ියිමඹන 4,000ක්, දුසය ඳහල් වහ රුිළඹල් ියිමඹන 4,800ක් 

ව ඳහල් ශමුන්වේ season tickets වහ රුිළඹල් ියිමඹන 

1,450ක් වන් යනහ. වනහ තභයි වන ආණ්ඩු යන වද්ල්. 

ඒ හවේභ ඵන්ධනහහය රැවිඹන් වහ රුිළඹල් ියිමඹන 2,350ක්, 

විදුිමඵර වනහධහයඹ වහ රුිළඹල් ියිමඹන 14,000ක්, භියවතල් 

වනහධහයඹ වහ රුිළඹල් ියිමඹන 4,500ක් වන් යනහ.  භහළු 

අල්රන වඵෝ කටුර ත් වනහධහය වදනහ. මුහුදු ඹන්නත් 

වනහධහය වදන ය ක් තභයි අවප් ය . වන වනහධහය තක්වේරු 

ය ඵළලීවනදී  වනහධහය ඳළවක්ජ් එ රුිළඹල් වෝටි 10,000යි. 

ඒ උඩ ඉ වන තභයි තමුන්නහන්වේරහ අඳ  වදොස කිඹන්වන්. 

ඒ නතය යන්න පුළුන්. ඵළරිභක් නළවළ. එතවො  

තමුන්නහන්වේරහ කිඹන විධිඹ  අඳ  වන ආ්ලථිඹ 

ශභණහයණඹ යන්න පුළුන්. න්න පුළුන් එක්වනහ 

නහ; න්න නළති එක්වනහ භළවයනහ. තමුන්නහන්වේරහ 

දන්නහ ඇති -රු භන්ත්රී්රු දන්නහ ඇති- ඉන්දිඹහවේ 

Madrasර හිෙන්නන්  -නික් නළති, නිදහ න්න තළනක් නළති, 

ඳහව්ල නිදහ න්නහ අඹ- වොඳභණ සිටිනහද කිඹරහ. වුද අවප් 

යව ක ඳහව්ල නිදහ න්වන්? අවප් යව ක වුරුත් ඳහව්ල නිදහ 

න්වන් නළවළ. අවප් යව ක වීථි දරුන් නළවළ.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රහදුරු වයෝගීන්- 

 
රු ෆීිමක්ස වඳව්ලයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததமர) 

(The Hon. Felix Perera) 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හවේභ රහදුරු 

වයෝගීන් එක් වවනකුත් නළවළ. රු අස්ල භන්ත්රී්තුමභහ ඒ 

හයණඹ භතක් ශ එ වවොයි. රහදුරු වයෝවර තිවඵන්වන් 

ත්තර, වළර ආනවේයි. අද ඒ වන්න ඹනහ.   ඒ හයණඹ 

භතක් කිරීභ නඵන්ධ ඔඵතුමභහ  වඵොවවෝභ සතුමතියි. දළන් ඒ 

වන්න ඹනහ. දළන් භළවල්රිඹහ  නළවළ; ක්ඹ වයෝඹ නළවළ. 

වන ය  ළන අතක්වේරු යන්න එඳහ. තමුන්නහන්වේරහ වන 

ය  අතක්වේරු යියන්, යියන්, යියන් ය  වෆල්ලු , 

ඵහල්දු  ඳත් යරහ, ජහතපන්තය NGOsර  ගිහින් කුිමඹ  

ළවළරහ අන්තිවනදී වභොද යන්වන්?  තමුන්නහන්වේරහ ඒ 

හරවේ වවොය ඔප්පුකින් උතුමරු - නළ වෙනහිය ිමඹරහ දුන්නහ. 

ජනහධිඳති චලන්ද්රි්හ ඉන්න හරවේ වවොය ඔප්පුකින් උතුමරු - 

නළ වෙනහිය ිමඹරහ දුන්නහ වන්. විධහඹ ජනහධිඳති ඵරඹක් 

නළති තභයි උතුමය ිමඹරහ දුන්වන්.  ඒ හරවේ ළඩ යරහ 

තිවඵන්වන් වොවවොභද කිඹරහ ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න.  එවවභ 

 කටිඹ තභයි දළන් අඳ  වන විධිඹ  වදොස කිඹන්වන්.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, අවනක් හයණඹ 
වභඹයි. ඉසවල්රහ තමුන්නහන්වේරහ කිේහ වඳොදු යහජප 
භණ්ඩරවේ රැසවීභ අවප් යව ක ඳත්න්වන් නළවළ කිඹරහ. දළන් 
ඔඹ අපරු   කටිඹ එන්වන්. අපරු  වේයභ එනහ. දළන්  

BMW ව Rolls-Royce ළන ථහ යනහ. ඒ වන්වනත් 
නළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ වන වවො  ශභනහයණඹ 
යනහ. ඇත්තභ කිඹනහ නන අවප් ආ්ලථි  යුතුම ිළිතඵ 
ඇභති රු ඵළසිල් යහජඳක් භවත්භඹහ අති දක්වඹක්. එතුමභහ  
වන ශභනහහරිත්ඹ වවො  පුළුන්. 

ඹන වදඹක් වළදුහභ දසින් එහි ප්ර තිපර රළවඵන්වන් නළවළ. 
දරුවක් වුණත් ඉසවල්රහභ අිළ අතින් අල්රහවන 
ඇවිද්දන්න ඕනෆ,  අවුරුදු ඳවක්, වඹක් න්න දීරහ වදරහ 

ඉසවෝවර ඹන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසු අවුරුදු 18ක්, 20ක් න තුමරු 
උන්න්න ඕනෆ. ඊ  ඳසු තභයි යක්හක් යරහ වදභවුිළඹන්  
න්න වදන්න ඒ දරුහ  පුළුන් වන්වන්.  යව ක ආ්ලථිඹත් 
එවවභයි. ඉසවල්රහභ අිළ  ආ්ලථිඹ වොඩනෙරහ, වදරහ,   "එහි 
ප්ර තිපර ඊශෙ ඳයනඳයහ  රළබුණහ   භක් නළවළ, අිළ ටික් දුක් 
විරහ"  කිඹන භතවේ තභයි අිළ සිටින්වන් කිඹන එත් භභ 
භතක් යන්න  ඕනෆ.  

අවනක් ඳළත්වතන් ඵරන්න. තමුන්නහන්වේරහ දළන් විදුිම 
ඵරඹ ළනත් ථහ යනහ. ඇත්ත භ විදුිම ඵරඹ ළන අිළ ථහ 
වශොත්, රගහවේ ජරවඹන් න්න පුළුන් වභහ වො ක 1200යි. 
අවප් අලුත් ඇභතිතුමියඹත් වන අසථහවේ රු බහවේ සිටිනහ. ඒ 
හරවේ අිළ සිඹඹ  40යි, 50යි විදුිමඹ දුන්වන්. ඒ හරවේ උතුමය  

විදුිමඹ වදන්න වුභනහක් තිබුවණ් නළවළ. ඒ හරවේ වළන්දෆවේ 
6.00, 7.00 නවො  අනුයහධපුයඹ දිස්රිාක්ඹ, වුනිඹහ 
දිස්රිාක්ඹ ඹන දිස්රිාක්ර රයි ක නිහ දළමුහ. වොටි වයි 

කිඹරහ ඒ ප්ර වද්ලර අඹ සිටිවේ අන්ධහයවේයි. Peak hour එවක් 
දී විදුිමඹ ඳහවිච්ික ශ ප්ර තිලතඹ වරිඹ භ අයවන ඵරන්න.  අද 
එවවභ වනොවයි. අද රයි ක දහරහ, වළභතළනභ ගද්ලලන 
ඳත්නහ. ඒ හරවේ ගගීත ගද්ලලන තිබුවණ් නළවළ. ගගීත 
ගද්ලලන ඳත්න්න දුන්වන් නළවළ.  නමුත් අද යහත්රී් 10.00 න 
තුමරු විතයයි ගද්ලලන ඳත්න්න පුළුන් කිඹරහ නීතිඹක් දභරහ 
තිබුණත්, ියනිසුන් ඳහන්දය 1.00, 2.00 න තුමරු විවනෝද නහ. 
ියනිසුන් තුමශ දළන් භහනසි තතප්තිඹ තිවඵනහ. දළන් වක්ර  
ියනිසසු වළභ තළනභ ඹනහ; නහදීඳඹ ත් ඹනහ; 

අනුයහධපුයඹ ත් ඹනහ. ගිඹය වක්ර  අනුයහධපුයඹ  
රක් 12ක් විතය ගිහින් තිබුණහ.    

 
නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. 

 
රු ෆීිමක්ස වඳව්ලයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததமர) 

(The Hon. Felix Perera) 

තත්ඳයඹක් වදන්න, රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි.   

අද අිළ ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි ිළිතඵ 

ථහ ශහ.  අවප් යහජප  ප්ර තිඳත්තිඹ අනු  අිළ දහත් ළරැදි 

ආහයඹ   යුතුම යරහ  නළවළ. වරි වද් ය තිවඵනහ. ප්ර ලසන 

237 238 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

ඇති වයි. නමුත් ඒ ප්ර ලසන නියහයණඹ ය න්න අඳ  පුළුන්. 

ඊවේ  ඳළළති  විඳක්වේ උද්වකෝණඹත්  ඉතහභත්භ හ්ලථ 

විධිඹ  අහ්ලථ වුණහ. ඉතින් ඕ තභයි ඇත්ත තහන්දයඹ. ඒ 

නිහ තමුන්නහන්වේරහ වන ආණ්ඩු  ක න්න  වඵොරු 

ප්ර ඹත්නඹන් දයන්න වුභනහ නළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ  භඩ 

වන්න තභයි වනහ යන්වන්. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ වන ය  

වේයහත් නිහයි අද සිඹලු වදනහභ න්වතෝවඹන් ීවත් 

න්වන්. අද වක් උත්ඹ භයන්න පුළුන් වරහ 

තිවඵන්වන් ඒ නිහයි. ඉසය වක් ඵරන්න  වුරුත් වොශම 

ආවේ නළවළ. වොශම වතොයණ තිබුවණත් නළවළ; වක් ඵරන්න 

වුරුත් වොශම ආවත් නළවළ. ඵඹ නිහ වුරුත් වොශම 

ආවේ නළවළ. එවවභ තත්ත්ඹක් තභයි තිබුවණ්.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, අද ඉදිරිඳත් ශ වන 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසිත්, ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසිත් ඉදිරිඳත් යියන් වන 

තිවඵන ිළඹය වඵොවවොභ වවොයි.  ජඳහනවඹන් වභය   හවන 

වන්වීභ වහ දළන් ආඹතන තුමන  ඵරඹ දීරහ තිවඵනහ. ඒ 

නිහ අඳ  වවො හවනඹක් රඵහ න්න පුළුන්භ රළබිරහ 

තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ ජඳහනවේ තහනහඳතිතුමභහ ත් වන   

නඵන්ධවඹන් අිළ සතුමතින්ත න්න  ඕනෆ.  අඳ  වන ය 

තිවඵන්වන් වවො උදවුක්.  ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳන ත ඹ වත් 

වයගුරහසි භඟින් ඉඩන ඳයහ ළනීභත් සුයක්ිනත ය තිවඵනහ.  

මී  ඳසු හ ත් වවොය ඔප්පු ිමඹන්න ඵළවළ. පුගික ිමඹවිල්රක් 

වඹොමු කිරීභ භඟින් එභ ඉඩභ නළත යක් වනත් අඹකු  ඳයහ 

න්න ඵළරි විධිඹ  අද නීතිඹ ප්ර තිගසයණඹ කිරීභක් සිදු වුණහ.  

ඒ  ළනත් සතුමතින්ත වියන් භවේ චලන සල්ඳඹ අන් 

යනහ.  
 

නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Sajith Premadasa. You 

have 17 minutes. 

 

[අ.බහ. 5.29] 
 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසි ිළිතඵ හච්ඡහ යන වන 

වභොවවොවත් ්ලතභහන ආ්ලථිඹ ිළිතඵ රුණු කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳත් යන්න  භහ ඵරහවඳොවයොත්තුම නහ. රු නිවඹෝජප 

හය බහඳතිතුමභනි, අද නවො  අවප් යව ක සිඹලු වදනහභ 

මරපභඹ භය උගුර - financial deathtrap  එ-  ඳළ ිමරහ 

සිටිනහ. භභ එවවභ කිඹන්වන් ඇයි? අද අඹ ළඹ හිෙඹ දිවහ 

ඵරන්න. ඳසු ගිඹ ව්ල ඉරක්ඹ දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවේ 

ප්ර තිලතඹක් වළටිඹ  සිඹඹ  6.2යි. නමුත් එඹ ඉක්භහ ගිහිල්රහ 

සිඹඹ  6.4ක්  දක්හ ඹන්න  සිදු වරහ තිවඵනහ. වන ව්ල 

ඉරක්ඹ සිඹඹ  5.8යි. භහ හිතන වළටිඹ  එඹ ඹථහ්ලථහදී 

වනොන ඉරක්ඹක්.  අය සිඹඹ  6.4 දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවේ 

ප්ර තිලතඹ රඵහ ත්වත් යජවේ ගිණුනර  අඹ විඹ යුතුම විඹදන 

යහජප ඵළගකුර ණඹ වළටිඹ   අග ණිත ජිල්භහ ක එක් 

යරහයි. ඒ හවේභ 2002 ්ලවේ වදළනඵ්ල භහවේ දී නභත 

වුණු මුරප ශභනහයණ කීන ඳනවත් වන් වරහ 

තිවඵනහ, දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවඹන් සිඹඹ  5ක් වළටිඹ  අඹ 

ළඹ හිෙඹ ඳත්හවන ඹන්න  ඕනෆයි කිඹරහ. අද යහජප 

ආදහඹභ  සිදු වරහ තිවඵන්වන් වභොක්ද? එන්න එන්නභ අඩු 

වනහ. ඵයඳතශ ප්ර ලසනඹක්. 1990 දී දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවේ 

ප්ර තිලතඹක් වළටිඹ  තිබුණු සිඹඹ  23.2 යහජප ආදහඹභ 2011 

ය නවො  සිඹඹ  12.4ක් දක්හ ඳවශ ළටිරහ තිවඵනහ. 

අිළ භළදි ආදහඹන රඵන ය ක්ලු. නමුත් වඵොවවෝ භළදි ආදහඹන 

රඵන ය ල්ර දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවඹන් සිඹඹ  25ක් වළටිඹ  

යහජප ආදහඹභ තිවඵනහ.  

වභොක්ද ඵදු ආදහඹභ  සිදු වරහ තිවඵන්වන්? 2007 දී 

රුිළඹල් ියිමඹන වදොවශොසදවස වදසිඹඹක් වළටිඹ  තිබුණු ඵදු 

ආදහඹභ 2011 න වො  රුිළඹල් ියිමඹන වඹදවස තුමන්සිඹඹ 

දක්හ අඩු වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ අවප් යව ක ඵදු ්වඹ තුමශ 

ඵයඳතශ දු්ලරතහක් තිවඵනහ. යහජප ඵදු ආදහඹියන් සිඹඹ  

72ක් රළවඵන්වන් ර. ඵදුිමන්. ඒහ  ප්ර තිහමී ඵදු. එයින් සිඹඹ  

51ක් රළවඵනහ බහණ්ඩ වහ වේහ ඵදුිමන්. සිඹඹ  21ක් 

රළවඵනහ, ආනඹනි බහණ ඩ ඵදුිමන්. ඒ විධිඹ  තභයි යහජප 

ඵදු ආදහඹියන් සිඹඹ  72ක් න ර. ඵදු  -ප්ර තිහමී ඵදු- 

රළවඵන්වන්. තජු ඵදුිමන් රළවඵන්වන් සිඹඹ  17 ආදහඹභක් 

ඳභණයි. වභොක්ද වනවක් වත්රුභ? යජඹ  මුදල් අලප න 

වළභ අසථහදීභ ර. ඵදු -ප්ර තිහමී ඵදු- ළඩි යනහ. 

පුද්රඹකුවේ ආදහඹභ ිළිතඵ කිසිභ ළරකිල්රක් දක්න්වන් 

නළති ආදහඹභ  රි වනොන ආහයඹ  ඵදු ළඩි කිරීභ තුමිතන් 

දුප්ඳතහවේ ඵඩ  ළසීභක් තභයි සිද්ධ න්වන්. ඇත්ත ලවඹන්භ 

යජඹක් ආදහඹන රඵන වො  පුළුන් තයන ප්ර තිය ලී ඵදුිමන් 

රඵහ න්න  ඕනෆ. නමුත් ඒ යන්න  ඵළවළ. වභොද? අවප් 

යව ක ප්ර තිය ිම ඵදු ආදහඹභ රළවඵන්වන් සිඹඹ  17ක් ඳභණක් 

න නිහ. ආදහඹියන් සිඹඹ  72ක්භ රළවඵන්වන් ර. ඵදු - 

regressive taxes - ිමන්.  ඒ නිහ අිළ ඵදු ඳරිඳහරනවේ වරොකු 

විඳ්ලඹහඹක් සිද්ධ යන්න  ඕනෆ.   

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හවේභ ඵදු වවීන 

භෙ වළරීභ, ඳළවළය වළරීභ ිළිතඵ අිළ ඳළවළදිිම ප්ර තිඳත්තිඹක් 

අනුභනඹ යන්න  ඕනෆ. අද ත් ඵදු වොියන් බහ හ්ලතහ 

වභස වඳ කටිඹ  සීභහ වරහ. යජඹ එඹ එිතදක්න්වන් නළවළ. එහි 

නි්ලවද්ල ක්රි ඹහත්භ යන්වන් නළවළ. වන තත්ත්ඹ තුමශ ඇත්ත 

ලවඹන්භ ඵදු ක්වේ්ඹ තුමශ භවහ පහකර තත්ත්ඹක්, ඵයඳතශ 

දු්ලරතහක් තිවඵනහ.   

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හවේභ යහජප විඹදභ 

දිවහ ඵරන්න. අද වන යජඹ යහජප විඹදභ යන්වන් පරදහය  

වනොන ආහයඹ . අිළ ආවඹෝජන ප්ර මුතහන් - investment 

priorities - දිවහ ඵරමු.  විඹදන ප්ර මුතහන් - expenditure 

priorities - දිවහ ඵරමු. දළඹ  කිරුශ, වනඵන්වතො  යහඹ, 

භත්තර ගුන් වතොටුවඳොශ ළනි පහඳතති ළන අිළ කුවියන් 

ථහ යන්වන් නළවළ. නමුත් වනහවේ පරදහය ත්ඹ ිළිතඵ 

අඳ  ප්ර ලසන යන්න සිද්ධ වනහ. නළේ එන්වන් නළති, යක්හ 

බිහි යන්වන් නළති වනඵන්වතො  යහඹ පරදහය ත්ඹ ිළිතඵ 

අිළ ප්ර ලසන යන්න  ඕනෆ. ගුන් ඹහනහ එන්වන් නළති ගුන් 

වතොටුවඳොශල්ිමන් තිවඵන පරදහය ත්ඹ ිළිතඵ අිළ ප්ර ලසන 

යන්න  ඕනෆ. "දළඹ  කිරුශ" කිඹන්වන් භවහ මුදල් නහසතිඹක්. 

ඒ දළඹ  කිරුශක් වනොවයි, වඵල්ර  වතොණ්ඩුක් වළටිඹ  අද 

මුළු ය භ වඳුනහ වන වභහයයි. වළඵළයි වඳොදු යහජප භණ්ඩලීඹ 

යහජප නහඹ භවහ භඟුර වනුවන්, BMW හවන 100ක් ව 

Rolls-Royce හවන 12ක් වහ වෝටි 393ක් ළඹ කිරීභ 

ිළිතඵ අිළ ථහ යන වො , අද රඵර වරහ  ඩිමුඩිවේ ඒ 

නින්දිත, දු්ලදහන්ත ළරසුන ව න්න , වගන්න  ්ලතභහන 

යජඹ  යුතුම යනහ. වෝටි 393ක් වන හවේ හවනර  

විඹදන යන්න  ළරසුන යන වො  අභත යන්න  එඳහ, 

අද අවප් යව ක ඖධ හිෙඹක් තිවඵන ඵ. ඖධ වනුවන් අඹ 

ළවඹන් ියිමඹන විසිඑක්දවස වහයසිඹඹක් වන් ශත්, වන භළයි 

භහඹ න වි  එයින් ඳවවශොසදවස එසිඹඹක් විඹදන ය 

වභහයයි. අද න වො  ඵයඳතශ ඖධ හිෙඹක් තිවඵනහ. 

වෞප අභහතපහගලඹ  වන් යපු රුිළඹල් බිිමඹන එසිඹ 

239 240 

[රු ෆීිමක්ස වඳව්ලයහ භවතහ] 
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විසිඳවවන් රුිළඹල් බිිමඹන ඳවක් ඳහ දභන්න කිඹරහ වෞප 

අභහතපහගලවේ වල්න නිවහල් ජඹතිර භළතිතුමභහ  

බහණ්ඩහහයවඹන් උඳවදස දීරහත් වභහයයි. වභවවභද වන යව ක 

ප්ර මුතහර  ළරකිල්රක් දක්න්වන්? ග්රීාසිඹ  වභොක්ද වුවණ්? 

ඔවයොත්තුම වනොවදන විඹදන යපු නිහ ග්රීාසිවේ මුළු ආ්ලථිඹභ 

ඩහ ළටුණහ.  

අද ඵරන්න ඳදවිඹ, ශ්රීදපුය ඳලුසගගු භවහ විදපහරවේ දරුන් 

ඳණසවදනකු සිටිනහ, බඹහන කුඩු වයෝවඹන් භ වවෝ 

ිළඹහ අහිිය වුණු. මුළු ප්ර වද්ලවේභ ග්රාහභ නිරධහරි න වදොශවයි 

තිවඵන්වන්. ශමුන් වහයසිඹඹත්, ඳන්සිඹඹත් අතය ප්ර භහණඹක් 

සිටිනහ, කුඩු වයෝඹ නිහ වදභහිළඹන් අහිිය වුණු. අලප 

ප්ර භහණඹ  රුධියඹ හන්දු යන  ක ර නළවළ. ය  භ එක්දවස 

ඳන්සිඹඹක් ඕනෆ වුණත් අද තිවඵන්වන් එසිඹ වළත්තෆයි.  

එ  හි පු නිවඹෝජප අධපහඳන අභහතප විජිත් විජඹමුණි 

වොයිහ භළතිතුමභහ 2011 අවෝසතුම 11 ළනි දහ වන උත්තරීතය 

බහ  ඇවිල්රහ කිේහ, අවප් යව ක ඳහල් ශමුන්වන් 

භන්දවඳෝණවඹන් වඳවශන ප්ර තිලතඹ 2005-2010ත් අතය 

හරවේ  සිඹඹ  12 සි  17 දක්හ ළඩි වුණහ කිඹරහ. භභ 

වනොවයි ඒ කිඹන්වන්. හි පු නිවඹෝජප අධපහඳන ඇභතිතුමභහ 

 වන රු බහ  ඇවිල්රහ ඒ කිඹන්වන්. යව ක වන හවේ 

ප්ර මුතහ තිවඹද්දී, ඖධ හිෙඹක් තිවඹද්දී, ජදප උඳයණ 

හිෙඹක් තිවඹද්දී, ඳහල් ඹන දදරුන් භන්දවඳෝණවඹන් 

වඳවශද්දී,  වන යව ක ඵහල් න න්න, වජෝගි න න්න, යහජප 

නහඹඹන් වන්රහ භඟුල් න න්න රුිළඹල් වෝටි 393 

හවන වන්න්න   යුතුම කිරීභ භවහ නින්දිත ක්රි ඹහ දහභඹක් 

වළටිඹ යි භභ දකින්වන්.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, යහජප ණඹ ක්වේ්ඹ 

දිවහ ඵළලුහභ, යහජප ණඹ ක්වේ්වේත් අිළ ණඹ උගුරයි 

සිටින්වන්. 2011 දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවඹන් සිඹඹ  78.5ක් වුණු 

යහජප ණඹ 2012 වන වො  සිඹඹ  79.1 දක්හ ළඩි වරහ. 

ණඹ වේහයණ වවීන ආදහඹවන ප්ර තිලතඹක් වළටිඹ  2011 

සිඹඹ  95.8යි. 2012 දී ඒ සිඹඹ  103 දක්හ ළඩි වරහ. විවද්ල 

ණඹ වේහයණ වවීන  අඳනඹන ව වේහ ආදහඹභ 

ප්ර තිලතඹක් වළටිඹ , 2011 සිඹඹ 11යි. 2012 දී ඒ සිඹඹ  16.4 

දක්හ ළඩි වරහ.  

අද යහජප ආඹතන ක්වේ්වේ ඳහඩු රළබීභ සුපුරුදු  යුත්තක් 

ඵ  ඳත් වරහ. නිජ වතල් නීතිත ගසථහවේ වනොිළඹව මුළු 

කීන ප්ර භහණඹ 2011 දී රුිළඹල් බිිමඹන 160.6යි. 2012 වන 

වො  ඒ රුිළඹල් බිිමඹන 245 දක්හ ළඩි වරහ. සිඹඹ  

52.6 ළඩි වීභක්. 2012 භව ඵළගකු හ්ලතහ  අනු යහජප 

ආඹතනර ඳහඩු ටි වභවවභයි. වවො  අවන්න. රගහ 

විදුිමඵර භණ්ඩරවේ රුිළඹල් වෝටි 6120යි. ණිජ වතල් 

නීතිත ගසථහවේ රුිළඹල් වෝටි 8970යි. ශ්රීද රගහ භනහභන 

භණ්ඩරවේ රුිළඹල් වෝටි 382යි. දුනරිඹ වේවේ රුිළඹල් වෝටි 

379යි. ශ්රීද රන්න් එඹහ්ලරයින්ස  රුිළඹල් වෝටි 2050යි. ියහින් 

රගහ රුිළඹල් වෝටි 100යි. තළඳළල් වේවේ රුිළඹල් වෝටි 

500යි. වන අනු ආඹතන වත ඳභණක් ඳහඩු රුිළඹල් වෝටි 

18,500යි. එතවො  වභොක්ද සිද්ධ න්වන්? යජඹ  සිද්ධ 

වනහ, ය  ණඹ භය උගුර අ රහ ණඹ අය වන ඳහඩු රඵන 

යහජප ආඹතන නඩත්තුම යන්න. එතවො  "වතයපීවන 

ප්ර තිවිඳහඹ "  - crowding-out effect එ  -  මුහුණ වදන්න 

අඳ  සිද්ධ වනහ. වභොක්ද වන "වතයපීවන ප්ර තිවිඳහඹ" 

කිඹන්වන්? අිළ වළවභෝභ දන්නහ, ය  ආ්ලථි ්ලධන වේවේ 

ප්ර ධහන එන්ජිභ, ප්ර ධහන ඹහන්්ණඹ වඳෞද්ිම අගලඹ ඵ. 2013 

ජනහරි - වඳඵයහරි භහර වද්ය ඹ ඵළගකු ඳද්ධතිවඹන් 

වඳෞද්ිම ණඹ රඵහ දී තිවඵන්වන් රුිළඹල් ියිමඹන 17,400යි. 

වළඵළයි, ඵළගකු ඳද්ධතිවඹන් යහජප අගලඹ  ණඹ රඵහ දී තිවඵනහ, 

රුිළඹල් ියිමඹන 95,000ක්.  වභොක්ද, වනවන් සිද්ධ න්වන්? 

වඳෞද්ිම ක්වේ්ඹ , වන යව ක ආ්ලථිවේ එන්ජිභ  රඵහ දිඹ 

යුතුම නඳත් ටි නප්ලණවඹන්භ අද යහජප ක්වේ්ඹ  ගිහිල්රහ. 

ඒ අනු එ ඳළත්තකින් ණඹ වඳොිමඹ ඉවශ ඹනහ. තත් 

ඳළත්තකින් වන යව ක වඳෞද්ිම ක්වේ්ඹ- 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Azwer? 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir,  this Member is deliberately trying to mislead the 

House. එතුමභහ කිඹනහ, නළේ එන්වන් නළවළලු. Aircraft 

movements 750යි.  
 
නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. You may carry on, Hon. 

Member.  
 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වඳෞද්ිම ක්වේ්ඹ  රඵහ  වදන්න තිවඵන ආවඹෝජන 

අසථහ අහිිය යියන්, ඒ නඳත් අහිිය යියන්, වඳෞද්ිම 

අගලඹ  රඵහ වදන්න තිවඵන ණඹ සිඹල්රක්භ, ඳහඩු රඵන 

ආඹතන නඩත්තුම කිරීභ වහ ගිරන්නහ භවහ යකුවක් ඵ  අද 

යජඹ ඳත් වී තිවඵනහඹ කිඹන එ භභ වන අසථහවේ ප්ර හල 

යනහ. [ඵහධහ කිරීන] භභ හිතන්වන් එතුමභහ  "වතයපීවන 

ප්ර තිවිඳහඹ" වත්වයන්වන් නළවළ කිඹරහයි. නමුත්  වතයිළ වතයපී, 

වොන් වවී, වොන් වවී, තළිමච්චල, වඳොඩි වච්චල, ඳෆගිච්චල 

ඳන්තිඹ  වන පීඩනඹ වවො  දළවනනහඹ කිඹන එ භභ වන 

අසථහවේ ප්ර හල යනහ. [ඵහධහ කිරීන] 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඊ ශෙ  වවශ 

හිෙඹ  අවප් අධහනඹ වඹොමු යමු. අද අවප් යව ක 

අඳනඹනිමන් වදගුණඹක් ආනඹන වත වඹොමු වනහ. 2012 

මුල් භහ නඹ තුමශ අඳනඹන ඳවත ළටිරහ තිවඵනහ. 

තිනහ්ලිය අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹ  8.2කින් ඳවත ළටිරහ. 

වත් අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹ  6.6කින් ඳවත ළටිරහ. හ්ලිය 

අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹ  6.9කින් ඳවත ළටිරහ. ඇෙලුන 

අඳනඹනඹ සිඹඹ  4.3කින් ඳවත ළටිරහ. අිළ අඳනඹන 

ප්ර ්ලධනඹ යන්න  විවලේ ළඩ ිළිතවශක් ක්රි ඹහත්භ 

යන්න  ඕනෆ. නමුත් එවවභ ළඩ  වනක් නළවළ.  

මරප ඳවසුන රඵහ දීරහ, ඵදු වන රඵහ දීරහ, අඳනඹන 

වවශ වඳොශ විවිධහගගියණඹ  රක් ය, අඳනඹන බහණ්ඩ 

විවිධහගගියණඹ  රක් ය ඒ හවේභ අඳනඹන ප්ර ්ලධන 

නභහන - Export Promotion Villages -   ළඩ වන ඹනහදී 

ළඩ වන් ක්රි ඹහත්භ යන්න  මුදල් අභහතපහගලඹත් ඒ හවේභ 

අඳනඹන ග්ලධන භණ්ඩරඹත්  යුතුම යන්න  ඕනෆ. ජඳන් 

යව න් අිළ  වවො ආද්ලලත් උදහවයණ තිවඵනහ. METI 

ආඹතනඹ -  Ministry of Economy, Trade and Industry එ- 

1950 ණන්ර 1960 ණන්ර  වොවවොභද අඳනඹන ආශ්රියත 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

භවහ ග්ලධන ක්රි ඹහ දහභඹක් දිඹත් වශේ කිඹන එ ඳළවළදිිමභ 

එභ ආඹතනවඹන් අිළ  ඉවන න්න පුළුන්භ රළවඵනහ. 

නමුත් අද වන යව ක අඳනඹන ග්ලධන භණ්ඩරඹ - Export 

Development Board එ -  සුදු අිමවඹක් ඵ  ඳත් වරහ 

තිවඵනහඹ කිඹන හයණඹ  භභ වන අසථහවේ ප්ර හල යන්න  

ළභළතියි. ඒ හවේභ ආලසචල්ලඹත් ශ්රීද රගහක් ිළිතඵ අද භව 

වරොකු  ඳනවඳෝරි වනහ.  

භෆතදී වෝලීඹ කුගිනි ද්ලලඹ එිත දළක්වහ. වෝලීඹ 

කුගිනි ද්ලලඹ ීන්දු න්වන් ඌන වඳෝණවඹන් යුත් 

ිළරිවේ අනුඳහතඹත්, ඹ අවුරුදු ඳව  අඩු, අඩු ඵය 

දරුන්වේ අනුඳහතඹත්, ශභහ භයණ අනුඳහතඹත් වක්න්ද්රa ය 

වනයි.  අද වරෝ වේ කුගිනි ද්ලලඹ තුමිතන් ශ්රීද රගහ අක්බහ  

ඉදිරිඹ  ගිඹ ය ල් අතය  වනහරඹ, වඵො කසහනහ, 

නළමීබිඹහ, වෞතභහරහ, වඵොලීවිඹහ, ිළිමපීනඹ, ඉන්දුනීසිඹහ, 

වරවෝවතෝ, වභෝගවෝිමඹහ, වොගවෝ ජනයජඹ, වඩොියනින් 

ජනයජඹ, වභොරිව කනිඹහ, විඹ කනහභඹ ඹන ය ල් ඳත් වී 

තිවඵනහ.  සහසිරන්තවේ යජතුමභහ භෆතදී අවප් ය   ආහ.  

සහසිරන්තඹත් ශ්රීද රගහ අක්බහවන කුගිනි ද්ලලවඹන් 

වවො ඉවශ භ ක නර  වවො ද්ලලඹ  ගිහින් තිවඵනහඹ 

කිඹන හයණඹත්  භභ වන අසථහවේ ප්ර හල යන්න ළභළතියි.  

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, හ්ල ආ්ලථි 

විචලරපඹන් ිළිතඵ හච්ඡහ න වන වභොවවොවත්  නහටුවන් 

වවෝ කිඹන්න ඕනෆ, අවප් යව ක වී වොවිඹහ  වී ටි අවශවි ය 

න්න  ඵළරි අද නන්නත්තහයවරහ සිටින ඵ. භව වරොකු  

ඳනවඳෝරි වනහ, නහඩු වල් කිවරෝ රුිළඹල් 32  වදනහ, 

නඵහ වල් කිවරෝ රුිළඹල් 35  වදනහඹ කිඹහ. නමුත් වී 

කිවරෝක් නිසඳහදනඹ යන්න  අද රුිළඹල් 32ක් ඹනහ. වී ියරදී 

ළනීවන භධපසථහන 82ක් තිබුණහ  අ වප් යව ක හ්ලින වී 

නිසඳහදනඹ වභට්රික් ව ොන් වළ ඳන් රක්ඹක් වුණහ  වන නින්දිත 

දු්ලදහන්ත ආණ්ඩු වී වොවිඹහවන් සිඹඹ  5යි වී ියරදී න්වන්. 

වොවිඹහ  එ එ වොන්වද්සි දභනහ. සිඹඹ  14 වතතභන 

ඵය එයින් ඉවශ  ගිවඹොත් වොවිඹහ  කිසිභ වනඹක් රඵහ 

වදන්වන් නළවළ. වළඵළයි, මුදරහිම  වොියස මුදර  ඳහ  

දණඹ  ගචලහ  අද තළන තිවඵනහ. ඇත්ත ලවඹන්භ භව 

වරොකු ආලසචල්ලඹත් ආණ්ඩුක් නන වී වොවිඹහ  රුිළඹල් 40 

වති ියරක් රඵහ  වදන්න  වන ආණ්ඩු  වොන්දක් නළද්ද 

කිඹහ භභ වන අසථහවේ අවන්න  ළභළතියි. අලුත් අවුරුද්වදන් 

ඳසු වන යව ක වී ියරදී ළනීභ ක්රි ඹහත්භ ය නළවළ. එඹ රජ්ජහ 

වත වදඹක්. එඳභණක් වනොවයි. විණහධිඳතියඹහ 

ඳළවළදිිම ප්ර හල ය තිවඵනහ, 2012 වී ියරදී ළනීභ  වන් 

ශ රුිළඹල් ියිමඹන 9,000  වභොනහ වුණහද දන්වන් නළවළ 

කිඹහ. රුිළඹල් බිිමඹන 9ක්  විඹදන වශේ වොවවොභද, වොවවන්ද 

වී ටි ත්වත්, වොයි විධිඹ ද ඒ වී ටි අවශවි වශේ කිඹන එ 

ිළිතඵ කිසිභ හ්ලතහක් නළවළ. කිසිභ වයගුරහසිඹක් නළවළ. 

කිසිභ වතොයතුමයක් නළවළ. ඒ නිහ විවලේවඹන්භ භභ වන 

අසථහවේ කිඹන්න ළභළතියි, වන යව ක ති වඵන්වන් 

ඵඩ වෝසතයහදි වද්ලඳහරනඹ ඵ. ව න්ඩ්ල ඳටිඳහටිවඹන් 

ඵළවළය අද වල් වභට්රික් ව ොන් 22,950ක් අඳනඹනඹ යරහ අද 

වී  අවශවි භණ්ඩරඹ අ වප් ය    රුිළඹල් ියිමඹන 426ක් ගචලහ ය 

තිවඵනහ. එක්ත් අයහබි එමී්ල යහජපඹ  අඳනඹනඹ ශ සුදු 

නඵහ වභට්රික් ව ොන් එ  වඩොර්ල 550ක් වන්න ඕනෆ. 

නමුත් අවප් ය  ඒහ අවශවි ය තිවඵන්වන් -අවශවි වන්න ඕනෆ 

වඩොර්ල 550 . නමුත් අවප් ය  අවශවි ය තිවඵන්වන්- වඩොර්ල 

248 .  

අන්න ඒ නිහ වභන්න වන හවේ තත්ත්ඹක් තුමශ වනොවඵල් 

තපහඹ දිනහ ත් ඇවභරිහනු ආ්ලථි විවලේඥයඹහ කිේහ, 

ඇවභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ ිළිතඵ ආ්ලථි ප්ර හ්ලථනහ 

රළයිසතුමක් - economic wish list   එක්- තිවඵනහඹ කිඹහ.   

එවරභ භ ත් තිවඵනහ, වන යව ක ආ්ලථිඹ ිළිතඵ ප්ර හ්ලථනහ 

රළයිසතුමක්. ඒ තභයි  වන යව ක සීියත නඳත් යව ක ජනතහවේ 

සුඵ වත උවදහ, යව ක සුඵසිද්ධිඹ උවදහ, ගචලහ දණඹ 

වවොයභ තුමයන් යරහ අ්ලථත් පරදහය  ජනතහවේ ඇෙ  ඳත  

වදත  ඵඩ     දළවනන ග්ලධන ගග්රාහභඹක් දිඹත් 

යන්න  වන ය  නන වන අදයද්ලය  නින්දිත ආණ්ඩු  යව ක 

ජනතහ  වන රඵහ වදන්න  ප්ර ඥහ, බුද්ධිඹ ඳවශ වේහ කිඹහ 

ප්ර හ්ලථනහ යියන් භවේ චලන සල්ඳඹ වභයින් අන් යනහ. 

 

[අ.බහ. 5.46] 

 
රු ශ්රියඹහනි විවජ්විර.භ භවත්ියඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, වභභ විහදඹ  

නඵන්ධ වන්න භ  අසථහ රඵහ දීභ නඵන්ධවඹන් 

විවලේවඹන්භ භභ ඔඵතුමභහ  සතුමතින්ත වනහ. ආනඹන වහ 

අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසිත්, ඉඩන ග්ලධන 

ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසිත් අද දින වභභ බහවේ විහදඹ  

ළවනනහ. 

අිළ අඳනඹනඹ නඵන්ධවඹන් ථහ යද්දී භහ දකිනහ, 

වඵොවවෝ වි  අිළ තින හ්ලිය ද්රaප අඳනඹනඹ යන ය ක් ඵ. 

අිළ උඳඹන විවද්ල විනිභඹ ප්ර භහණවේ අඩුක් ඇති වරහ 

තිවඵනහ. ඒ හවේභ අද ආනඹනඹ යන බහණ්ඩ විලහර 

ප්ර භහණවඹන් ළඩි වරහ තිවඵන නිහ අඳ  ඒ වනුවන් විවද්ල 

විනිභඹ ළඩිපුය ළඹ යන්න සිදු වරහ තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ  

ය ක් විධිඹ  අිළ අවප් ආ්ලථිවේ ලක්තිඹ ඳත්හ ළනීභ  

 යුතුම ශ යුතුම වනහ. හවන ළනි ආනඹනඹන් 

නඵන්ධවඹන් ථහ යද්දී විලහර විවද්ල විනිභඹ ප්ර භහණඹක් 

හවන ආනඹනඹ වහ වඹොදන්න අඳ  සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. 

එවේ විවද්ල විනිභඹ ළඹ වීභ එක් යකින් අන් න්වන් නළවළ. 

වභොද, අිළ හවනර  ඉන්ධන වන්න්වන්ත් ිළ  

ය ල්ිමන්. හවන වහ ළඹ න විනිභඹ දිගින් දි භ සිදු  න 

ළඹක් වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ ඳහයල්ර හවන ිළරිරහ 

හවන තදඵදඹ ළඩි වුණහභ  දිගින් දි භ ත තත්  භහ්ල 

ළඩිදියුණු යන්න අඳ  සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ ය ක් 

විධිඹ  අිළ වනහ ශභනහයණඹ ය න්වන් වොවවොභද 

කිඹන හයණඹ රහ ඵරහ අ වප් යව ක ආ්ලථිඹ 

වභවවඹන්න   යුතුම ශ යුතුම වනහ. 

රු ජිත් වප්ර ේභදහ භන්ත්රී්තුමභහ අවප් වල් ිළ  ය  ඹළවීභ 

නඵන්ධවඹන් ව විවිධ රුණු නඵන්ධවඹන් ගපහ වහ 

වතොයතුමරු වනවළය දක්ියන් ථහ ශහ. භභ ඒ  උත්තයඹක් 

වදන්න  ඕනෆ. රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, අිළ අවරහ 

තිවඵනහ ඒ හරවේ ඇවභරිහ  තිරිඟු ිළටිර ියර ඳහරනඹක් 

යන්න අලප වුණහභ දුප්ඳත් ය ල් ඵඩගින්වන් සිටිඹදී තිරිඟු 

ිළටි මුහුද  දළනභහඹ කිඹරහ. ඒ හවේ අවප් යව ක තිබුණු නප්ලණ 

වල් ප්ර භහණඹ වවශ වඳොශ  මුදහ වළරිඹහ නන වොවිඹහවේ වී 

ියර  වභොක්ද වන්වන් කිඹන හයණඹ ළන අිළ විවලේවඹන් 

රහ ඵරන්න  ඕනෆ. මුදල් ගචලහක් සිදු වුණහ කිඹහ 

වදෝහවයෝඳණඹ ශහ. විවලේවඹන්භ අවප් වොවිඹහ ව අවප් ය  

ප්ර ධහන ලවඹන් වී වොවිතළනින් තභයි ආදහඹන රඵන්වන්. වී 

වොවිතළනින් තභයි අවප් යව ක ළඩි ිළරික් ීවත් වන්වන්. ඒ 

නිහ වී කිවරෝ ියර, වල් කිවරෝ ියර තුමරනඹ කිරීභ 

වහ යජඹක් විධිඹ  අඳ  විවිධ රුණු හයණහර වඹවදන්න 

වනහ; ඒ නඵන්ධවඹන් ීන්දු ීයණ න්න  වනහ. 

 රු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හවේභ ඉඩන 

ග්ලධන ආඥහඳනත ළන ඵළලුවොත්, විවලේවඹන්භ යජඹ තුම 

තිවඵන ඉඩන ඳහරනඹ නඵන්ධවඹන් ආඥහඳනත් කිහිඳඹක් 

243 244 

[රු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ] 
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ක්රි ඹහත්භ වනහ. විවලේවඹන්භ ජනතහ  වඵදහ වදන ඉඩන 

නඵන්ධවඹන්  යුතුම යන වො  ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත 

අදහශ වනහ. වන ඹ වත් වදන ඔප්පු, දීභනහ ඳ් නඵන්ධවඹන් 

වන න වො ත් ඹන ඹන සීභහන්  ඹ ත් තභයි රඵහ දීභ 

යන්වන්. විවලේවඹන්භ අද ඉදිරිඳත් ය තිවඵන වයගුරහසි 

තුමිතන් ඵරහවඳොවයොත්තුම න්වන් ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනවත් 

155, 156 ව 162 න්ති ක්රි ඹහත්භ කිරීභ ව ඒහවේ ඵර 

ළන්වීභ වති කිරීභ වහ ඒ න්ති ඹ වත් අභහතපයඹහ  රඵහ 

දී ඇති ඒ ඵරතර ක්රි ඹහත්භ කිරීභ   යුතුම කිරීභයි. 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත ඹ වත් යජවේ ඉඩන 

නඵන්ධවඹන් වඵොවවෝ වි  දීභනහ ඳ් රඵහ දීවනදී ඹන ඹන 

වොන්වද්සිර  ඹ ත් ඉඩන ඵළවළය කිරීවන ඵරඹ ඒ ඉඩන 

රහභීන්  රඵහ දීරහ තිවඵනහ. නමුත් අද අිළ දන්නහ,  වන ඉඩන  

ඵළවළය කිරීවනදී  ඉඩන ඳනවත් තිවඵන ඒ විධිවිධහනිමන් 

ඵළවළය  සිදු යන අසථහ තිවඵන ඵ. නමුත් වභහිදී  

උදහවයණඹක් විධිඹ  ජඹ භිය දීභනහ ඳ්ඹක්, ස්ලණ භිය දීභනහ 

ඳ්ඹක් ත්වතොත් ප්ර හවද්ය ඹ වල්නයඹහවේ ිමඛිත අයඹක් 

ඇති තභයි -එවවභත් නළත්නන ඉඩන වොභහරිසයඹහ  දීරහ 

තිවඵන ඵරඹ ඹ වත් තභයි ප්ර හවද්ය ඹ වල්නයඹහ ඵරඹ 

වදන්වන්. - වන ඉඩභක්  ඳයන්න  පුළුන්භ රළවඵන්වන්. 

වභහිදී විවලේවඹන්භ ඵරනහ, ඥහතිත්ඹ කිඹන හයණඹ. නමුත් 

යජවඹන් දීරහ තිවඵන දීභනහ ඳ්ඹක් ඹ වත් ඉඩභක් ඵළවළය 

කිරීවනදී ඇත්ත භ ඹන ඹන අසථහරදී ඒ වන අල්ළසිවඹක්, 

ඥහතිවඹක් වනොවන වවනක් වන හවේ ඉඩභ  ග්ලධන 

ටිනහභ දීරහ න්න අසථහ තිවඵනහ. නමුත් වන නීතිඹ 

ක්රි ඹහත්භ යන්න  ගිවඹොත් භවය අසථහරදී වන වදන 

ඔප්පුක්  සනප යන්න  අසථහ ළරවන්න  පුළුන්. ඒ 

නිහ විවලේවඹන්භ වන නීතිඹ ක්රි ඹහත්භ කිරීවනදී ඒ නිඹභ 

ප්ර හෂ්ත යහමු තුමශ  යුතුම ශත්, භවය වි  වන ජනතහවේ 

ඳළත්වතන් අඳවසුතහක් න්න  පුළුන්. වභොද, දීභනහ 

ඳ්ඹකින් වදන ඉඩභක් ඵළවළය කිරීභ භව ජහහයභක් වනොවයි. 

වන ඉඩන ප්ර භහණඹ අක්යඹක් වවෝ වදක් වන්න පුළුන්; 

වොවිවඹකුවේ ඉඩභක් ත්වතොත්, උඳරිභඹ අක්ය තුමනයි. විලහර 

ඉඩන ප්ර භහණඹක් තිවඵන අනඳහය දිස්රිාක්ඹ ත්තත්, අක්ය 

තුමන ප්ර භහණඹක් විතය න්වන්.  

 
නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුමරු නිවඹෝජප හය බහඳතිතුමභහ මරහනවඹන් ඉත් 
වවඹන්, නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ මරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී්තුමියඹ, ථහ යන්න.  

 
රු ශ්රියඹහනි විවජ්විර.භ භවත්ියඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වොඩ ඉඩභක් නන ප්ර භහණඹ 

අක්ය බහඹක්.  වන හවේ ඉඩභ වො ක් වවෝ ඹනකිසි 

ප්ර භහණඹක් ඵළවළය කිරීවනදී  එඹ අල්ළසිවඹක් ියර  න්න  

පුළුන්. එහිදී අිළ විවලේවඹන්භ ජනතහවේ ප්ර හවඹෝගි ඳළත්ත 

රහ ඵරන්න  වනහ. භවය වි  වන නීතිඹ ඉතහ තදින් 

ක්රි ඹහත්භ යන්න  ගිවඹොත් විලහර ගචලහ, දණ සිදු න්න ත් 

ඉඩ තිවඵනහ. වභොද, නිරධහරින් වඵොවවොභ ඵරත් න 

අසථහක් වළටිඹ යි භභ වභඹ දකින්වන්.  

විවලේවඹන්භ යජවේ ඉඩනර  ඔප්පු ස කිරීභ 

නඵන්ධවඹන් ථහ වශොත් වන අද අවප් යව ක ඵහුර සිද්ධ 

න අඳයහධඹක්; භවහ දළළන්ත අඳයහධඹක්. ජහහයන විධිඹ  

ප්ර හලන ඔප්පු වදහ වන ඒහ ිමඹහ ඳදිගික යරහ ඊ  ඳසවේ 

ඳළරීන කීඳඹක් යරහ භවහ විකුණුනය විධිඹ  ඉඩන අවශවි 

කිරීවන පහඳහය ක්රි ඹහත්භ නහ.  

ඒ හවේ  යුතුම ළන අිළ විවලේවඹන් ඵරන්න  ඕනෆ. 

ියනිසුන්  ීවත් න්න හධහයණ ඉඩන ප්ර භහණඹක් තිවඵන්න  

ඕනෆ. ඹන පුද්රඹකු ීවත් න ඉඩන වො   ඔප්පුක් නළති 

වුණත් ඒ ප්ර භහණඹත් ඉක්භහ  විවිධහහයවඹන් යජවේ ඉඩනර  

ඔප්පු ස කිරීභ ළරැදි ක්රි ඹහක්. එළනි ඔප්පු වදන ළඩ 

ිළිතවශල් තිවඵනහ. අවප් දිස්රිාක්ඹ තුමශත් ඒ හවේ වද්ල් 

තිවඵනහ. ඒ නිහ විවලේවඹන්භ ඒහ ශූනප යනහ විතයක් 

වනොවයි, ඒහ  දළඩි දඬුන වදන්නත්  යුතුම යන්න  ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ත ළ ලු තිවඵනහ ඉඩන 

නඵන්ධවඹන්. භවය ප්ර හවද්ය ඹ වල්නරු ඉන්නහ අල්රපු 

ප්ර හවද්ය ඹ වල්න වො කඨහඹ ත් තභන්වේ ප්ර හවද්ය ඹ වල්න 

වො කඨහවේ ඉන්න ියනිසුන්  ඵරඳ්, ඔප්පු වදරහ වදනහ. 

ඒත් ක  වල්න ස කිරීභක්. එළනි අඹ ත් විරුද්ධ ිළඹය 

න්න   යුතුම යන්න ඕනෆ. නළත්නන වන යව ක ඳතින නීතිඹ 

කිඹන වදයින් ළඩක් නළති නහ. සිඹලු වදනහ භ නීතිඹ එ වේ 

ක්රි ඹහත්භ යන්න  යුතුම යන්න  ඕනළ. වන ප්ර ලසනඹ ළන 

අත් දළකීන අිළ විඳිනහ. ඒ නිහ තභයි භහ රු බහ  වන 

වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්වන්. විවලේවඹන්භ චලන්ද්රි්හ 

තහක්ණඹ වඹොදහ වන ඉඩනර භහයින නඵන්ධවඹන් 

වතොයතුමරු රැස යරහ, ියනින්වදෝරු වදඳහ්ලතවනන්තුම එතුම 

යරහ ිළුකරුඳත් - plans - ස යරහ, ඉඩන නඵන්ධවඹන් 

ගචලහ කිරීභ ළශළක්වීභ   යුතුම කිරීභ ඉතහභත් හවරෝිකත 

ිළඹයක් විධිඹ යි අිළ දකින්වන්.  

අවප් භවය භන්ත්රී්රු ථහ ශහ උතුමරු ව නළ වෙනහිය 

ඳශහත්ර වදභශ ජනතහවේ ඉඩන නඵන්ධවඹන්.  භහ හිතන්වන් 

නළවළ වන වඹෝජනහවන් අදවස යනහ කිඹරහ ඉඩන අහිිය 

කිරීභක් ළන. වදභශ ජනතහ ඇතුමළු අවප් යව ක ීවත්න කිසිභ 

පුරුළසිඹකු  ඉඩන අහිිය යන්න  වනොවයි වන නීතිඹ වදරහ 

තිවඵන්වන්. විවලේවඹන්භ වළභ පුද්රඹකු භ ීවත්වීභ  

ඳදිගිකඹ  ඉඩන ෆල්රක් රඵහ වදන කීභ ඇති අවප් යජඹ 

 යුතුම යනහ. අක්ය 25, 30 සි  අක්ය 100 ණන් යජවේ 

ඉඩන අල්ර ත්ත ියනිසුන් ඉන්නහ. ඒ පුද්රඹන් 

නඵන්ධවඹන්  යුතුම යරහ, ඒ ඉඩන යජඹ  අයවන, ඉඩන 

ශභනහයණඹක් යරහ, අවප් අනහත ඳයපුය ත් ඉඩන ඉතිරි 

න ආහයවේ ළඩ වනක් වදරහ තඵන එ යජ ඹ විධිඹ  අවප් 

 කීභක්. අවප් දිස්රිාක්වඹත් වන ප්ර ලසනඹ තිවඵනහ. අක්ය 

25, 30 අල්ර වන හ යපු අඹ වන ඉඩන ශභනහයණ 

ප්ර තිඳත්ති ක්රි ඹහත්භ යනහ  විරුද්ධයි. ඒ හවේභ උතුමරු 

නළ වෙනහිය ඳශහත්ර යුද්ධඹ ඳළළති හරවේ නීවවී යක්ිනත 

වභොනහද, න ගයක්ණ යක්ිනත වභොනහද, යජවේ ඉඩන 

වභොනහද, එවවභ නළත්නන යජවේ වනත් හරිභහ්ල යක්ිනත 

වභොනහද කිඹහ ඒ නඵන්ධවඹන් අධහනඹ වඹොමු යරහ වන 

නීතිරීති ක්රි ඹහත්භ කිරීවන වළකිඹහක් තිබුවණ් නළවළ.   

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අිළ නඹ ආයක්හ 

යන්න  ඕනෆ. වභොද, අද උසණත්ඹ ළඩි වරහ. වරෝවේ 

නප්ලණවඹන්භ හරගුණ තත්ත්ඹන්, වද්ලගුණ තත්ත්ඹන් 

වනස වරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ අිළ නඹ ආයක්හ යන්න  
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ඕනෆ. න ගයක්ණ වදඳහ්ලතවනන්තුම  අයිති ඉඩන වන් 

යරහ, ළරෆ න්න   යුතුම යන්න  ඕනෆ. නීවවී 

වදඳහ්ලතවනන්තුම  අඹත් ඉඩන ආයක්හ යරහ, න තුමන් ත් 

ඉන්න අිළ ඉඩ තිඹන්න  ඕනෆ. ඒ හයණහ වද අතව්ල 

ජනතහවේ අයිතිහසින  ආයක්හ යන්න ත් ඕනළ.  

අද භවහ ල් අිම ළටුභක් ඇති වරහ තිවඵනහ. ඉඩන සුද්ද 

ශහභ, ළරෆ නළති වුණහභ, තණබින නළති වුණහභ ඒ ප්ර ලසනඹ 

ළඩි නහ. ල් අිම නර  දිනහ. ඒ හවේ විලහර ප්ර ලසන 

යහෂ්ඹ  ඉඩන ශභනහයණඹක් වනොභළතිභ නිහ අද අවප් 

ය  මුහුණ දීරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ දළන්  වවෝ ඉඩන ප්ර තිඳත්තිඹ 

වරිඹ  ස යරහ  යුතුම යනහ නන ඒ අිළ දකිනහ  සබ 

හදි  යුත්තක් විධිඹ . 

ඒ විතයක් වනොවයි. ඉඩන නඵන්ධවඹන් අියහිරිභ වද්ල් භහ 

දළරහ තිවඵනහ. වභොද, භවය අසථහර වඵොවවොභ දුප්ඳත්, 

ඉන්න තළනක් නළති ියනිසුන්  ඳ්ලචලස 10 වවෝ ඉඩන ළඵළල්රක් 

රඵහ න්න අභහරු න අසථහ තිවඵනහ. නමුත් අවප් යව ක ඕනෆ 

තයන ඉඩන තිවඵන ියනිසුන්  වභොන විධිඹකින් වවෝ තත් 

ඵරඳ්ඹක් රළවඵනහ. එභ නිහ යජවේ නිරධහරින් රුණහයරහ 

වන සිඹලුභ ජනතහවේ අයිතිහසින ආයක්හ න විධිඹ  

 යුතුම යන්න ඕනෆ. වභොද, අිළ ඳහ්ලිමවනන්තුම භන්ත්රී්රුන් 

වුණහ  අිළ වනොවයි ඉඩන ච්වච්රි ඳත්න්වන්; ඉඩනර  

ඵරඳ් රඵහ වදන්වන්. සිඹලුභ ජනතහවේ අයිතිහසින ආයක්හ 

න විධිඹ  වළභ පුද්රඹකු භ වඹක් වදහ න්න ඉඩභක් 

රළවඵන විධිඹ   යුතුම යන්න  ඕනෆ.  

ඒ විතයක් වනොවයි. තුමයවේ ද්රaවිඩ ජනතහවේ ඉඩන 

අයිතිඹ නඵන්ධවඹනුත් කිඹන්න ඕනෆ. විවලේවඹන්භ තුමර 

ීවත් න ජනතහ ත් වඳොඩි ඉඩන ළඵළල්ර  වවෝ 

නීතපනුකර අයිතිඹ රඵහ දීරහ ඔවුන් ත් නික් වදහ වන ීවත් 

න්න  අසථහ අවප් යජඹ ඳතින හරඹ තුමශ රඵහ වදන්න 

ඕනෆඹ කිඹන වඹෝජනහත් ඉදිරිඳත් යියන්, වන ළදත් 

ගහදඹ  නඵන්ධ වීභ  අසථහ රඵහ දීභ ළන වඵවවවින් 

සතුමතින්ත වියන් භවේ ථහ අන් යනහ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. ඊශෙ  රු සුීව වේනසිගව භන්ත්රී්තුමභහ.   

[අ.බහ. 6.01] 

 
රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වඵොවවොභ සතුමතියි, රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි. වභය   

වන්න හවනර  විවලේ ඵරඳ් රඵහ ළනීභ නඵන්ධවඹන් 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ වත් වයගුරහසි 

කිහිඳඹකුත්, ඒ හවේභ ඉඩන නඵන්ධවඹන් ඉඩන ග්ලධන 

ආඥහඳනත ඹ වත් වයගුරහසි කිහිඳඹකුත් ඳළනවන වන 

වභොවවොවත් අවප් ප්ර හවන ඇභතිතුමභහත් වන රු බහවේ සිටින 

නිහ, හවන නඵන්ධවඹන් ඳනන වයගුරහසි ළන ථහ 

යන්න භහ අදවස යනහ.  

භහ දන්වන් නළවළ, එතුමභහ භහ භෙ එෙ වයිද කිඹරහ. 

ඇභතිතුමභනි, භහ දකින ආහයවඹන් නන, ිළ  යටින් හවන 

වන්න වො  අවුරුදු තුමනක් ඇතුමශත තභයි හවනඹක් 

වන්න්න ඕනෆ. භවේ දළනීවන වළටිඹ  නන, අවුරුදු තුමනක් 

ඇතුමශත වන්න හවන නඵන්ධවඹන් තත්ත් ඳරීක්ණඹක් 

වශොත් එභ හවන වඵොවවෝ දුය  ඉතහ වවො තත්ත්වේ තභයි 

තිවඵන්වන්. වභළනි වයගුරහසිඹක් ඳළනවීවභන් භ  ළඹක් භතුම 

නහ,  this is another red tape for officials to make use of 

this practice කිඹරහ. ත ආඹතන තුමනකින් තත්ත් ඳරීක්හ 

රඵහ වදන්න ඹනහ. L/C එක් ඹන්න ිමන් අඳ  ඒ යටින් ඒ 

ඳවසුභ රඵහ න්න ඕනෆ. භහ හිතන වළටිඹ  වභඹ ප්ර හවඹෝගි 

ළශවඳන වයගුරහසිඹක් වනොවයි. ඇභතිතුමභනි, ඒ ළන භ  ඩහ 

ඔඵතුමභහ  අත් දළකීන තිවඵනහ, ඔඵතුමභහ හවන නඵන්ධවඹන් 

ක්රි ඹහත්භ න නිහ. ඇභතිතුමභනි, භහ දන්නහ ආහයඹ  ඔඹ 

අවුරුදු තුමන ඇතුමශත රගහ  වන්න හවන වඵොවවෝ දුය  

සිඹඹ  98ක්භ වවො තත්ත්වේ හවනයි. එභ හවන ළඩිභ 

වුවණොත් කිවරෝමී ්ල 20,000ක්, කිවරෝමී ්ල 25,000ක්, 

කිවරෝමී ්ල 30,000ක් ඳභණ තභයි ධහනඹ යරහ තිවඵන්වන්. 

හවනවේ ියර නිඹභ න්වන් වන කිවරෝමී ්ල ණන අනුයි. 

භවය වි  ඒ මී ්ල භහරු නහ. එභ යව ක ආඹතනඹකින් වඳොඩි 

යවුන වතිඹක් වඹොදහ තභයි එන්වන්. ජඳහනවේ නීතිඹ අවප් 

යව ක නීතිඹ හවේ වනොවයි; සිඹලු වදනහ භ එ වහ භහන 

වර ඵරඳහනහ. ඳහ වදන්න අභහරුයි. ඒ හවේභ දණඹ 

වඵොවවෝ දුය  අඩුයි. එභ නිහ ඒ රඵහ වදන තත්ත් ඳරීක්ණඹ 

ඉතහභත් වවොයි. වන වන්න හවනර වඳොඩි තිතක් තිබුණත් 

එඹ වඵොවවෝ දුය  ඒ තත්ත් ඳරීක්ණවේ දක්නහ. තත් 

ආඹතන වද  වභඹ විතත කිරීභ තුමිතන් හවනඹක් 

වන්වීවනදී මී  ඩහ අඳවසුතහ  ඳත් නහ. ඒ හවේභ 

හවනර ියර ණන් මී  ඩහ ළඩි න්න පුළුන්. විඳක්වේ 

භන්ත්රී්යඹකු ලවඹන් භහ, ඔඵතුමභන්රහ වවනන වන වයගුරහසිඹ 

නඵන්ධවඹන් විවේචලනඹ කිරීභක් වනොවයි යන්වන්. භහ 

හිතන වළටිඹ  වභඹ, අවප් නිරධහරින්  ප්ර හවඹෝගි තත් 

ඵරතර ළඩි යන, ඒ හවේභ ිළ  යටින් හවන වන්න 

පුද්රඹන් අඳවසුතහ  ඳත් යන ක්රි ඹහිමඹක් ඵ  ඳත් වයි 

කිඹහ භ  ළඹක් තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන හවේ නීති-රීති 

ඳළවනේහ  ඳසවේ වන නීති-රීති ඵරත් පුද්රඹන්  

ඵරඳහන්වන් නළවළ. ඒ හවේභ ඹන කිසි වළඳුනුනභක් තිවඵන, 

ඹන කිසි ඵරඳෆභක් යන්න පුළුන් පුද්රඹන්  වන නීති-රීති 

ඵරඳහන්වන් නළවළ. වඵොවවෝ වි  ඵරඳෆන කිරීභ  වනොවළකි, 

හධහයණ හවනඹක් වන්න පුද්රඹකු  ඉදිරිවේදී වභභ නීති

-රීති විලහර යදයඹක් ඵ  ඳත් න්න පුළුන්. අඳ  වභඳභණ 

ල් ප්ර ලසනඹක් තිබුවණ් නළවළ. ඇභතිතුමභනි, ව්ල ද සිල්හ 

භන්ත්රී්තුමභහ කිේ ආහයඹ  ව්ලගු භඟින් හවන වො ස වන ය  

තුමශ  එනහ. එළනි හවන විලහර ප්ර භහණඹක් ඳහව්ල ධහනඹ 

වනහ.  ඉදිරිවේදී වවෝ වන වවොය   වනහපු හවන ටි 

අල්රන්න පුළුන් නන වවොයි.  හවන වවොවයන් වන්වීභ නිහ 

ය   බිිමඹන ණන ඳහඩුක් සිදු වනහ.   

රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභන්රහ ළ ක  නිවේදනඹකුත් නිකුත් 

ශහ.   ඳහව්ල දුන, නීතපනුකර වනොන ඒ  හවනිමන් විලහර 

ආදහඹභක් රඵහ  න්න පුළුන්. ඒහ නඵන්ධවඹන් රක් ඳව, 

දවඹ ඳභණ  දඩ මුදරක් නිඹභ යරහ, ඉදිරිවේදී එළනි හවන 

වවනන එ නත්න්න හ්ලඹඳටිඳහටිඹක් වඹොදහ,  දළන  

වනල්රහ තිවඵන ටි නීතපනුකර යරහ ආදහඹභක් රඵහ න්න  

පුළුන් නන වවොයි.  වොවවොභ වුණත් වන  හවන ටි  

නඵන්ධවඹන් ඹනකිසි ආහයඹ නීතපනුකර ිළඹයක් ළනීභ 

අලපයි.  රු ඇභතිතුමභනි, භවය වි   එළනි හවනඹක් ියර දී  

න්න පුද්රඹහ  ඒ නඵන්ධ දළනුභක් වනොතිවඵන්න පුළුන්. 

භවය වි   RMV එවක්ත් වරි විධිඹ  ඒ register  වරහ 

තිවඵන්න පුළුන්.  වභළනි හවන විලහර  ප්ර භහණඹක් තිවඵනහ. 

ය ඳරීක්  වඹොමු යරහ වනහ  ළන  වරිඹ  ඳරීක්ණ ශහ 

නන   වවොයි. භවය වි  වන නඵන්ධවඹන් ප්ර ලසනඹක් 

තිවඵන්න පුළුන්.  දළන  භහ අ  , අවුරුද්ද  ඳභණ ිමන් 

වනහ නීතපනුකර යන්න ළ ක නිවේදනඹක්  නිකුත් ශහ. 

වළඵළයි ඒ ක්රි ඹහත්භ වරහ නළවළ.  භභ ඒ ළන ඳරීක්හ ය 
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ඵළලුහ. නීතිඳති වදඳහ්ලතවනන්තුම ත් ඒ ගිහින් තිබුණහ. භභ 

හිතන්වන් ඒ ළන පුත් ඳත්රත් ඳශ වුණහ, රුිළඹල් රක් 

දවඹ මුදරක් වහ ඒහ නීතපනුකර  යන්න පුළුන්ඹ කිඹහ. 

තභ ඒ නඵන්ධවඹන් නීතිඹ  ක්රි ඹහත්භ වරහ වවෝ ීන්දුක්  

රළබිරහ නළවළ. ඒ නිහ ඒ ළනත්  රු ඇභතිතුමභහවේ අධහනඹ 

වඹොමු යනහ. ඉදිරිවේදී එළනි හවන වන ඒභ නළළත්වීභ 

වහ ව්ලගුවන් වභොන හවේ  ක්රි ඹහ භහ්ලඹක් න්නහද,  ඒහ 

නත්න්වන් වොවවොභද, ශක්න්වන් වොවවොභද කිඹන 

හයණහ ළන ඔඵතුමභහවේ විවලේ අධහනඹ වඹොමු යන වර 

ඉල්රහ සිටිනහ.   

රු ඇභතිතුමභනි, ඒ හවේභ  ඔඵතුමභහවේ අධහනඹ වඹොමු 

ශ යුතුම තත් රුණක්  තිවඵනහ. නවේ නභළති ව්ලගු 

නිරධහරිඹහ ළන වඵොවවෝ වදනහ ථහ යනහ. එතුමභහ   වඵොවවෝ 

වදවනක් රු යන, භවත්භහ  ති ගුණ තිවඵන, වවොඳින් වේඹ  

යපු නිරධහරිවඹක්. එතුමභහවේ වඩසක් එ ඹ   ල්ිම 

ප්ර භහණඹක් දභහ, එතුමභහ අසීරු තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ, එතුමභහ   

විරුද්ධ නඩු  යුතුම ආයනබ ය තිවඵනහ. අදහශ හ්ලතහ  

ඵළලුවොත් ඔඵතුමභහ   ඳළවළදිිම වේවි  ඒ භවතහ වවොය  වවනන 

හවන ව අනිකුත් බහණ්ඩ නඵන්ධවඹන් වො වතක් දුය  

ක්රි ඹහත්භ වරහ තිවඵනහද කිඹහ.  භභ ඒ ළනත් ඔඵතුමභහවේ 

අධහනඹ වඹොමු යනහ. එළනි නිරධහරින්  රැවන 

ඉදිරිවේදී  නීතපනුකර  වනොන අන්දියන් ය   තුමශ  වවනන 

හවනිමන් ය   විලහර ආදහඹභක් රඵහ න්න  යුතුම  

යන්නඹ කිඹහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

භ  රළබී තිවඵන  වරහ  අඩු නිහ ආනඹන අඳනඹන 

නඵන්ධවඹන් භභ විතන්භ වඹොමු වනහ. භහින්ද 

ිකන්තනවඹන් අිළ ඵරහවඳොවයොත්තුම වුවණ්, යව ක ජනතහ 

ඵරහවඳොවයොත්තුම වු වණ් යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳසු වන ය  

ආසිඹහවේ ආලසචල්ලඹඹ ඵ  ඳත් වේවිඹ කිඹරහයි.   ඇත්වතන්භ 

වන ය   එළනි තත්ත්ඹක් උදහ වරහ තිවඵනහද  කිඹන එ  

නඵන්ධවඹන් අඳ   විලහර  ප්ර ලසනඹක් තිවඵනහ. ය  ග්ලධනඹ  

වනොවනවො   විඳක්වේ අඳ  හරණ්ණි තුම ක් ඇති 

වනහ.  වළඵළයි පුයළසිඹන් ලවඹන්  අවප් ය  ළන 

හිතනවො  අඳ   දුකුත් ඇති වනහ, යුද්ධවඹන් ඳසු අිළ 

ඵරහවඳොවයොත්තුම  වුණු ග්ලධනඹ වවෝ   අඳනඹනඹ  සිදු වුවණ් 

නළති එ ළන.    

වොෆී භන්තහයි කිඹන IMF   එවක්  නිවඹෝජිතතුමභහ අිළත් 

එක් වත් හ  නඵන්ධවඹන් ඇති  වුණු හච්ඡහදී අදවස 

දළක්වහ. රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි,  අවුරුදු දව අ ක් අවප් 

දශ  ජහති  නිසඳහදිතඹ භෙ ගන්දනඹ ශහභ   අද අවප් 

අඳනඹනඹ ඳවත ළටී තිවඵනහ.  අවප් ඳළයණි අඳනඹන ව වත්, 

වඳොල්, යඵ්ල හන්  අිළ අලුත් ීවඹක් රඵහ දී නළවළ.   

විවලේවඹන්භ අවුරුදු 100  ඩහ  ඳළයණි වත් ස තභයි තභ 

අවප් යව ක තිවඵන්වන්.  තභත් අිළ ජහති   ්ලභහන්ත 

ප්ර තිඳත්තිඹක් ස යරහ  නළවළ. යුද්ධවඹන් ඳසු  යව ක 

ආනඹන - අඳනඹන වන ධන භ ක භ  වවනන්න   අිළ 

ඵරහවඳොවයොත්තුම වුණහ.  වභොද, උතුමරු නළ වෙනහිය ප්ර වද්ලඹත් 

අඳ  විතත වුණහ. තින්ලභඹ ආදී අනිකුත් ්ලභහන්ත වහ ඉඩ 

ප්ර සථහ රළබුණහ. ශ්රාභ ඵර හඹක් රළබුණහ. වළඵළයි  

ඵරහවඳොවයොත්තුම වුණු  තයවන ග්ලධනඹන් අඳ  රළබිරහ නළවළ.  

විවලේවඹන්භ අජිත්  නිහඩ් ේයහල් භවතහ කිේහ, 2013 

වනවො   අවප් ආ්ලථි ්ලධන වේඹ අනිහ්ලඹවඹන්භ 

සිඹඹ  10 ඉක්භනහඹ කිඹහ.  රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, 

අඳ  කිඹන්නත් රළජ්ජයි, කිඹන්නත් නහටුයි  අද අවප් ආ්ලථි  

්ලධන වේඹ සිඹඹ  6.2 දක්හ ඳවත ළටිරහ. අවප් රු 

ඇභතිතුමභහ ගිඹ අවුරුද්ද ළන ථහ ශහ.  නිදව රළබුණු අනික් 

ය ල් භෙ ඵළලුහභ  ඉන්දිඹහවේ  ආ්ලථි  ්ලධන වේඹ 

අවුරුදු දවඹක් තිසවේභ සිඹඹ    9.8 භ ක වන තිබුණහ. චීනවේ  

ආ්ලථි  ්ලධන වේඹ අවුරුදු දවඹ ත්  ළඩි හරඹක් සිඹඹ  

12.7 භ ක වන  තිබුණහ.   තහයිරන්තඹ, සිගප්පරු, 

භළවල්සිඹහ ළනි ආසිඹහවේ අනිකුත් ය ල් දියුණු නවො , 

දණඹ නළති යරහ  හ්ලඹක්භබහඹ  ළඩි වශොත් වන ය  

මී  ඩහ දියුණු යන්න පුළුන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භවේ භවතහ ( රීකඩහ අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக -  

றமபரட்டுத்துமந அமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

හ්ලඹක්භබහඹ ළඩි වශොත් -  

 
රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රීකඩහ ඇභති  වළටිඹ  ඔඵතුමභහ විලහර භවන්සිඹක් න්නහ, 

දණඹ නළති යරහ හ්ලඹක්භතහඹ  ළඩි යන්න. වවො 

වදොසතයයවඹක් -භවහචලහ්ලඹ අ්ලජුන ද සිල්හ-  ඳත් ය 

තිවඵනහ. ඒ හවේ වවො ළඩ ය තිවඵනහ. වළඵළයි  දණඹ 

ඉය ය හ්ලඹක්භබහඹ ළඩි ය න්නහ අඳ තභ දළක්වක් 

නළවළ.  විවලේවඹන්භ ඇභතිතුමභනි, ඵරන්න -[ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුමභන්රහවේ ක්රි ඹහදහභඹ  භභ  එන්නන. ඔඵතුමභන්රහවේ 

ක්රි ඹහදහභඹ ඵරන්න. 2003 ්ලවේ  සි  Current Account 

balance as a percentage of GDP  ඵරන වො  2006 ්ලවේ -

5.3යි. 2007 ්ලවේ -4.3යි. 2008 ්ලවේ  -9.5යි. වන අවුරුද්ද 

වනවො  -6.6යි.  එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ  හරවේ ධන 

අඹක් අඳ  වදන්න    වළකිඹහ රළබුණහ. විවලේවඹන්භ 

1950,1951 ඒ හවේභ 1954,1955,1956  ව 1970  ්ලර 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ආනඹන  ව අඳනඹන ඳයතයඹ ධන 

භ ක භ ඳත්හ ළනීභ  වළකිඹහක් රළබුණහ. ඵරන්න 2001 

්ලඹ. ඈත හරඹ න්න එඳහ.  ශෙ හරඹ න්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] අවන්න. වික්හ ද නළද්ද කිඹහ ඵරහ න්න. 2001 සි  

2004 දක්හ -[ඵහධහ කිරීභක්] “Regaining” ද, “reaffirming” ද 

ඵරන්න ළඩක් නළවළ. ළඩ ඵරන්න. දත්ත අනු  භභ වන 

කිඹන්වන්. ඔඵතුමභන්රහ  වන දත්ත ඵරහ න්න පුළුන්.  

"Balance of Payment 1950 - 2012"  නභළති වන ිමඹවිල්ර  භභ  

බහත* යනහ. 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, 2001 ්ලවේ ව 2002 

්ලවේ වන ඳයතයඹ -1.4යි.  ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ -1   

ඵළසහ.  ආනඹන ළඩි වුණහ. අඳනඹන අඩු වුණහ. 2002 ්ලවේදී 

ඳයතයඹ -1.4යි. 2003 ්ලවේ -0.4 යි. වභන්න ළඩ  ඵරහ න්න. 

වභන්න වන ආහයවඹන් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභන්රහ චලන්ද්රි්හ 

කුභහයතුමග භළතිනිඹවේ ශඟින් ළඩ ශ   කටිඹ. ඔඵතුමභන්රහ 

චලන්ද්රි්හ භළතිනි ඹවේ අනුදළනුභ ඇති  එතුමියඹවේ වවඹෝඹ 

ඇති ළඩ ශ අඹ. ඔඵතුමභන්රහ අද නහඹ වඹෝ අභත යරහ.  

ඒ හරවේ චලන්ද්රි්හ කුභහයතුමග භළතිනිඹවේ අත් වද හවේ වන 

ඳළත්වතන් තින්ලභ ඇභතිතුමභහ හිටිඹහ. අවනක් ඳළත්වතන් අවප් 

භහින්දහනන්ද අලුත්භවේ ඇභතිතුමභන්රහ හිටිඹහ.  ඒ හරවේ 

ඔඵතුමභන්රහ චලන්ද්රි්හ  කුභහයතුමග භළතිනිඹත් එක් තභයි වන 

ඔක්වොභ ළඩ ිළිතවශ ඉදිරිඳත් වශේ. වළඵළයි, ඔඵතුමභන්රහ  

අද ඒහ අභත වරහ. අඳ  බඹ න්වන්, ඉදිරි අනහතවේදී 

ඔඵතුමභන්රහ  වන ඔක්වොභ අභත වේද කිඹහයි. 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන ඇභතිරුන් වන 

ආහයවඹන් අදවස ප්ර හල යද්දී, LankaNewspapers.com  

කිඹන website  එවක් 2013 අවප්ර ේල් 09න දින ඳ ශ ව   රුණු 
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————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

කිහිඳඹක් භහ ඔඵතුමභහ  ඉදිරිඳත් යනහ.  “25% of SMEs in Sri 

Lanka suffer bankruptcy”   කිඹහ එහි තිවඵනහ. වභන්න ඵරහ 

න්න  ආණ්ඩුවේ හ්ලඹ බහයඹ. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුමභහ වන 

ය    වඳොවයොන්දු වුණු ග්ලධනඹ අද වෝ? අද විදුිමබිර  අව 

උ   නළෙරහ. එයින් ්ලභහන්තර  විලහර ඵරඳෆභක්  ඇති 

වරහ. ඒහයින්  ආදහඹභක් රඵහ න්න  ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති 

වරහ රු නිවඹෝජප  ථහනහඹතුමභනි. ඒ website එවන් 

රුණු කිහිඳඹක් දළන් භහ ඉදිරිඳත් යනහ. I quote:  

“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, which have soared to 

18 per cent.  ...........the SME sector is the „backbone‟ of the country‟s 

economy, accounting for 75 per cent of the Gross National Product, 
President of the Sri Lanka Chamber of Small and Medium Industries, 

Aloy Jayewardena said." 

ඵරන්න රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන යව ක 

ආ්ලථිවේ වොඳු නහයටිඹ ළනි වන කුඩහ ්ලභහන්ත 

නඵන්ධවඹන් අද යජවේ කිසිභ ප්ර තිඳත්තිඹක් නළවළ.  

විවලේවඹන්භ ජහති ්ලභහන්ත ප්ර තිඳත්තිඹක් නළවළ. වනහ 

වොවවොභද දියුණු යන්වන් කිඹහ ආණ්ඩු  අදවක්ත් නළවළ. 

ණඹ  වහ න්න  ඵළරි, රහබඹක් රඵහ න්න  ඵළරි වන සුළු 

්ලභහන්ත අද විලහර අයතළේඵඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. The 

website further states, I quote:  

“Another factor of concern is the continuing „non-recognition‟ of 
the exports sector by the government. There is no recognition coming 

for the exports sector from the government, particularly in the form of 

an annual awards ceremony,…” 

It further states, I quote:  

“Yet another drawback which is holding up the growth of the 

exports sector in general and the SME sector in particular is the absence 

of a national industrial policy. „How could the State expect the exports 

sector to thrive in the absence of a national industrial policy?" 

[ඵහධහ කිරීභක්]  වභොක්ද රු ඇභතිතුමභහ? [ඵහධහ කිරීභක්]  

නළවළ. වේරහ නළවළ. විනහඩි  2යි තිවඵන්වන්. අඳ  වඵොවවොභ 

වඳොඩි වරහයි වදන්වන්.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වභහිදී ඇවරෝයි  ජඹ්ලධන 

භළතිතුමභහ  වන් යනහ, ජහති ප්ර තිඳත්තිඹක් නළති කුඩහ 

්ලභහන්ත සිඹඹ  25  ළඩි ප්ර භහණඹක් වන න වි  විනහල 

වරහ තිවඵනහඹ කිඹහ.   රු  නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, අඳ 

යුද්ධඹ  විඹදන වශේ බිිමඹන 170යි. අද වනවො  ආයක් 

අභහතපහගලවේ විඹදභ බිිමඹන 290යි.  වන බිිමඹන 290න් 

ඔඵතුමභන්රහ වන ය   වශේ වභොනහද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

ග්ලධනඹක් රඵහ තිවඵනහද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු  නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භ  ත විනහඩිඹ 

හරඹක් වදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] අද වනවො  භත්තර  

ඇවිල්රහ තිවඵන භගීන් ගපහ 40යි. ඒ ආයනබ යන්න,  

වභතුමභන්රහ ිළරියහවන එසිඹ  ණන  ඩහ ගිඹහ. භහඹක් 

ගිහිල්රහ භත්තිමන් වොඩ ඵහින්වන් භගීන් එක්වනහයි නළත්නන 

වදන්නහයි. ගුන් ඹහනඹක් එනවො  ඳළඹ  ිමන් තුමන් හුරස 

යතිඤසඤහ 50  ඩහ  ඳත්තුම යන්න  ඕනෆ, කුරුල්වරෝ ටි 

එරන්න.  ඒ හවේභ රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන 

වනවො   වනඵන්වතො  යහඹ  ඉේවඵෝ  දහරහ. වව  අනිද්දහ 

න වි  චීනවඹන් වඩොර්ල ියිමඹන 550ක් න්න  ඹනහ.  රු 

දිවන්ස ගුණ්ලධන ඇභතිතුමභන්රහ,  විවලේවඹන්  භභහජඹ 

ළන විලහර උනන්දුක් තිබුණු ඇභතිතුමභන්රහ  අද වන 

නඵන්ධවඹන්   වවන ඉන්නහ. Private  ඵළගකුිමන් 

වඩොර්ල ියිමඹන 450 ක් ත්තහ.  ත්වත් සිඹඹ  18 වඳොිමඹ යි. 

වුද වන්වන්? Grace period එක් නළවළ. ඒ හවේභ සිඹඹ  

7.2, 6.8 ගිනි වඳොිමඹ  චීනවඹන් ණඹ න්නහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] හිතන්න ඇභතිතුමභහ, සිඹඹ  28 වඳොිමඹ  මුදල් අයවන 

වඳොල් ව  වඳොවවොය ටික් දළනභත් -[ඵහධහ කිරීභක්]ළඩක් 

නළවළ, ඇභතිතුමභනි. වන ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. අභහතප 

ධුයඹ දයන නිහ වන ළන ඇභතිතුමභන්රහ  වත්වයන්වන් නළවළ. 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, විදුිම ඵරඹ නිහ ඉදිරි 

අනහතවේදී අවප් ය  ඩහවන ළව නහ. ආසිඹහවේ ළඩිභ 

විදුිම බිර තිවඵන ය  ඵ  අද රගහ ඳත් වරහ තිවඵනහ.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵොවවොභ සතුමතියි, රු භන්ත්රී්තුමභහ.  

 
රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වළඵළයි ඇභතිරුන්  කිසිභ ණනක් නළවළ. දක් ඇභතිරු. 

වළඵළයි අද  දුප්ඳත් ජනතහවේ හිවත් තිවඵන වේදනහ වත්රුන 

න්න ඵළරි ිළරික් ඵ  අද ආණ්ඩුවේ ඇභතිරු ඳත් වරහ. ඒ 

නිහ ඉදිරි අනහතවේදී එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩුක් ඹ  වත් 

වන තත්ත්ඹ අන් යන්න  යුතුම යනහ කිඹියන් භවේ 

ථහ අන් යනහ.  

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන අස්ල භවතහ 

 
[අ.බහ. 6.15] 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

බිසියල්රහහි්ල යවසභහනි්ල යහීන.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඉඩන ළන ථහ යන 

වො , ඉඩන වඵදීභ ිළිතඵ ථහ යන වො , ඉඩන 

ගයක්ණඹ ව ග්ලධනඹ ළන ථහ යන වො  අවප් යව ක 

තිවඵන ඉඩන සිඹල්රභ අිළ ආයක්හ ය ත යුතුමයි. 

 

When we speak about lands, land development               

and   land  alienation,  we   have   to   protect    our  lands. 
 'கரற றனம் மண்டும்; தரசக்ற கரற - றனம் மண்டும்' - 

இந்க் கரற றனத்ம ரம் தரதுகரத்துக்தகரள்ப          

மண்டும்.   We   have   to    safeguard    our -    கரற   -    

றனம்.  

 

Now, Sir, once again, there is a very grave danger facing 

our country, our nation; that is, the entire land mass of 

our country. There has been a plot hatched in Colombo to 

topple this Government, which has been legally, lawfully, 

and overwhelmingly elected by the people of this 

country.  
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[රු සුීව වේනසිගව  භවතහ] 
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රු භන්ත්රී්යවඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

වදල්වොඩ. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වදල්වොඩ වේහ, වඳොල්වොඩ වේහ අිළ වේයහ න්න වන 

බහවේ ඉන්වන් භහ අර සිටින "වඵොයලුවොඩ වීයඹහ"යි කිඹන 

එ භහ වන් යන්න  ඕනෆ.  
 

රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වඵොයලු වොඩ? ඒ කිඹන්වන් ළිම වොඩක්ද? 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔඵතුමභහ දන්වන් නළවළ වන්. ඔඵතුමභහ  ඕහ වත්වයන්වන් 

නළවළ වන්. භත්තර ගුන් වතොටුවඳොවශේ වන න වි  ගුන් භන් 

750ක් සිදු වරහ තිවඵනහ. තමුන්නහන්වේ වභතළන  ඇවිල්රහ ඒ 

ළන ඳ ක ඳල් අතප ප්ර හල යනහ. ඒ ළන භභ ඳසවේ 

කිඹන්නන. ඒ ළන වනොවයි, භභ දළන් ථහ යන්වන්. 

There had been a plot hatched quite recently by 

getting down some Germans - foreigners - to this country 

and conducting lectures as to how to topple this legally-

elected Government.  This is against our Constitution, I 

should say straightaway. This morning, the Leader of the 

Opposition himself acknowledged in the House the fact 

that there had been classes conducted by certain Germans 

who have come here through the Friedrich Naumann 

Foundation and other organizations, with the help of a 

local lady called Delgoda.   
 

රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වඳොල්වොඩ වවෝ වේහ, වදල්වොඩ වවෝ වේහ අිළ අවප් 

භහතත භියඹ වේයහ ත යුතුමයි. රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, 

point of Order එ  වභතළන ඉඩ වදන්න එඳහ. වන ය  වේයහ 

න්න ඕනෆ. රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ කිඹනහ, වන 

ය  වඵදන්න  ප්ර බහයන් එක් ගිවිසුභක් අත්න් යරහ 

වභතුමභන්රහ එදහ ය  වඵදන්න වළදුහ කිඹරහ. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු සුීව වේනසිගව භන්ත්රී්තුමභනි,  ඔඵතුමභහවේ point of 

Order එ වභොක්ද?  
 

රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, those were German language classes, and those 

had nothing to do with what he says. Those were not for 

toppling the Government.  

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. Hon. Azwer, you carry 

on. 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, වන  කටිඹ තභයි එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ දිනවීභ වහ election එ  ල්ිම දුන්වන්. 

Friedrich Naumann Foundation එවක් ල්ිමිමන්  
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිළ  ය  ගිහිල්රහ තිවඵනහ.  ය  වඳයශන්න, අවප් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභන් ඇතුමළු ආණ්ඩු වඳයශන්න වන අඹ  ඉඩ වදන්න 

පුළුන්ද? ඒ අද  
 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔප්පු වරුහ. ඒ තපඹක් කිඹරහ ිළිතත්තහ. He said, “We 

are going to have elections and, therefore, we are giving 

training”. Why do you want to have the Germans to teach 

you how to win elections in Hambantota,  Mirigama, 

Nawalapitiya and Homagama? It is the people of this 

country themselves who will do it.  I would tell in this 

House today that this is a treacherous thing, a conspiracy. 

If a person like the  
 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

can head that party to illegally topple the Government, 

then who should be sent to the „දඬු වේ’, who should be 

sent to the „විදුිම පුටු’, I am asking. It is the  

 
[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

who should be sent to the „දඬු වේ ’ and the 'විදුිම 

පුටු’.  That is what I say. 

Now, we must find out where this lecture was held 

and how that was held. Sir, there was a foreign 

conspiracy and Germany was divided into two: West 

Germany and East Germany. There were more deaths and 

murders in that country at that time than the stones of the 

Berlin Wall. Now, both these nations are together as one 

nation.  

ඒ වවො ආද්ලලඹක් අවනකුත් ය ර .  

භ  භතක් වනහ, අවප් වඵොයලුවොඩ වීයඹහ වභතළන අවපු 

ප්ර ලසනඹ.  GSP Plus ර  විරුද්ධ තමුන්නහන්වේ ිළ  ය  

ගිහිල්රහ ජහතපන්තයඹ  වක්ශහන කිේවේ නළද්ද කිඹහ විරුද්ධ 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

ඳක්වේ නහඹතුමභහවන් ඇහුහ. එත වො  එතුමභහ එඹ 

ිළිතත්තහ, "ඔේ, භභ කිේහ තභයි, ඉතින් වභොද?" කිඹරහ. 

එවවභ නන යහජ වද්රaෝහී ළඩක් තභයි එතුමභහ එදහත් වශේ. අදත් 

යන්වන් ඒභයි. වන ආණ්ඩු වඳයශන්න ඒ යවස හච්ඡහ 

වොවවේද තිබුවණ්? රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, භභ එක් 

කිඹන්නන. ජනතහ විසින් රක් 60  ඩහ ඡන්දඹ රඵහ දුන්නු -

ළඩි ඡන්ද 20 රක්ඹක් ඳභණ රඵහ දුන්නු- අතිරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ ඇතුමළු වන ආණ්ඩු වඳයශන්න 

වදල්වොඩ  වවෝ වඳොල්වොඩ  වවෝ ඉඩ වදන්වන් නළති ඵ භභ 

තයවේභ ප්ර හල යනහ. එතුමභහ  වරිභ රුදහක් ඇති වරහ 

තිවඵනහ, ඒ  භවහ කුණු වොඩ ළන. If there is a conspiracy, 

anybody can be taken into custody for questioning.  

අය ඳන්ති ඳව ඳත්පු වරහවේ අඳ නින හි පු නිහ තභයි, 

යජඹ ිමහිල් ඒහ දිවහ ඵරපු නිහ තභයි 1971 දී වජ්වීපී 

ළරැල්ර  මුහුණ වදන්න සිද්ධ වුවණ්.  

ඊශෙ , තත් වවනකු ළන කිඹන්න තිවඵනහ. භභ 

දන්වන් නළවළ එඹහ වඳයටුහියවඹක්ද ඳයපුටුවක්ද කිඹරහ. 

රහල්හන්ත කිඹරහ වවනක්. 
 

රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Member? 
 
රු සුීව වේනසිගව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, the Hon. Member said that anybody can be taken 

into custody. He is the first person who should be taken 

in. 
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ඉඩන ඳයහ ළනීභ ළන- 

[ඵහධහ කිරීන] අිළ ය  වේයහ න්න ඕනෆ.  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (වඳොල් ග්ලධන වහ 
ජනතහ තුම ග්ලධන අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் மரட்ட அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

රු භන්ත්රී්තුමභහ, වදභවශන ස  කිඹන්න.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
වදභවශනුත් කිඹන්නන. භභ එන්නන වදභශ බහහ . [ඵහධහ 

කිරීන] "கரறறனம் மண்டும் தரசக்ற கரறறனம் 

மண்டும்" ''වද්ල වප්ර ේමී අයරඹක් ඇති න අසථහවේ ඊ  
වද්රaෝහි ව අඹ කහතනඹ ශහ තභයි''.   භරු වන් ථහ, රු 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි.   

 
රු රක්සභන් වවනවියත්න භවතහ (සීනි ්ලභහන්ත 
ග්ලධන  අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் மகத்தரறல் 

அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

වුද එවවභ කිඹන්වන්? 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වජ්වීපී එවක් රහල්හන්ත. [ඵහධහ කිරීන] එවවභ නන ඒ  

උත්තය ඵඳින්න ඕනෆ  අනුය කුභහය. එතුමභහ අද වෝ? 

 
රු රක්සභන් වවනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

සිරිවොවත්. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අනුය කුභහය සිරිවොවත් ලු අද. භරු ළවඩ්! ඔන්න, වොශ 

වොටිත් එක් යතුම වොටි දළන් එතුම වරහ ඉන්න ආහයඹ  

ඵරන්න.  

''ඔත්තුම ඳඹන යජවේ වේඹන් කහතනඹ ශහ තභයි''  

රහල් හන්ත එවවභ කිඹනහ. ජිත් වප්ර ේභදහ භන්ත්රී්තුමභහ 

වභොනහද කිඹන්වන් අද ඒ ිළිතඵ? රු භන්ත්රී්තුමභනි, 

තමුන්නහන්වේත් වොශ වොටිවඹකු වරහද කිඹරහ භභ අවනහ. 

තමුන්නහන්වේවේ තහත්තහවේ නභ තිඹහවන ඉන්න.  භවරු 

කිේහ, වොටින්  අයහ දුන්නහ, වනහ දුන්නහ කිඹරහ. රු 

භන්ත්රී්තුමභනි, තමුන්නහන්වේ රජ්ජහ නළති කිඹනහ, "දළඹ  

කිරුශ" වතොණ්ඩුක් කිඹරහ. භභ හිටිඹහ "න උදහ" ළඩ 

 වවන් තමුන්නහන්වේවේ ිළඹහත් භෙ. ඒ වතොණ්ඩුක්ද? 

එවවභ නන ඒ වතොණ්ඩුවේ භහත් සිටිඹහ. "න උදහත්'' 

වතොණ්ඩුක් කිඹරහද තමුන්නහන්වේ කිඹන්වන්? ඒ නිහ ඒ හවේ 

ථහ යන්න එඳහ ඳහ්ලිමවනන්තුමවේදී. රු භන්ත්රී්තුමභනි, 

තමුන්නහන්වේ තභ ශහ ඵහරයි. භභ උසහවන හි පු ඵඵහ වන් 

තමුන්නහන්වේ. තමුන්නහන්වේ තදුය ත් වවො  ඉවන න්න. 

තමුන්නහන්වේ එනහ නන, භභ තමුන්නහන්වේ  ිළඹහවේ අඩි ඳහය 

කිඹහ වදන්නන.  

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, ''රහරහ'' තදුය ත් වභවවභ 

කිඹනහ. රහරහ වභොද කිඹන්වන්?  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

වභෝල් හන්ත 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
වභෝල් රහරහ වභොද කිඹන්වන්? ''ඡන්ද ඳ්රිාහ වොල්ර 

ෆහ තභයි. ඔේ, වද්ල වප්ර ේමී අයරඹක් තිවඵන වො  වොල්ර 
නහ තභයි; වද්ල වප්ර ේමී අයරඹක් ඇති අසථහවේ 
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transformers විනහල ශහ තභයි; තත් විනහල යනහ තභයි; 
කහතනඹ ශහ තභයි. භත් කහතනඹ ශහ; දුත් කහතනඹ ශහ.'' 
කිඹනහ. වුද වන වරෝරහ? වුද වන ඔළු වඩිඹ නළති වරෝරහ?  
එඹහ ඳයටුහමීද, වඳයටුහමීද, ඳයපුටුවක්ද කිඹරහ භභ දන්වන් 

නළවළ.  Now, Sir, I request the Government to go and 
arrest this man because he is inciting the people and 
saying that he committed murders.  He admits that his 
party - the JVP - committed murders. They are the people 
who destroyed all the factories. They are the people who 
destroyed the railway lines, the buses and all other 
development  projects. Therefore, Sir, why are we 
allowing these type of people to go free? වනත් ය  නන 
වන වරෝරහ හවේ ියනිවවකු , ලරහ හවේ ියනිවවකු  වභවවභ 
ථහ යන්න පුළුන්ද? ඒ යව ක ඒ  ඉඩ වදනහද? We have 
taken oath. අිළ සිඹලුවදනහ වන ය  ආයක්හ යනහ කිඹරහයි, 
වබෞිය අණ්ඩතහ ආයක්හ යනහ කිඹරහයි දිවුරුන දුන්වන්. 

We have vowed to safeguard the sovereignty and  the 

independence of this country. There is also another Member 

who has taken this oath, and he is  the Hon. Ranil 

Wickremasinghe.   
 

නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have one more minute. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔහු දඬු  වේ වන්නභ ඕනෆ. ඔහු වන ඹන්න ඕනෆ විදුිම 

පුටු . වන ''වදල්වොඩ'' විතයක් වනොවයි. ඒ හවේ හුෙ 
වදවනක් ඉන්නහ ආණ්ඩු නළති යන්න; විනහල යන්න. රෑ 
දල් වදවක් රජ්ජහ නළති විධිඹ  ජයහ වඩොර්ල හ, රජ්ජහ නළති 
විධිඹ  වර.ෝන්ල හ වභන්න වන හවේ ළඩ යනහ. ඒ  
වභතුමභන්රහ  තභයි උත්තය ඵඳින්න සිද්ධ න්වන්. එක්ත් 
ජහති ඳක්වේ වොශ වොටිඹහයි, වජ්වීපී එවක් යතුම වොටිඹහයි, 
ටීඑන්ඒ එවක් නිඹභ වොටිඹහත් භෙ දළන් නඵන්ධ වරහ 
ඉන්නහ. නඳන්දන් භන්ත්රී්තුමභහ  භභ දක් වභවවභ කිේහ. 
"You have taken oath in order to safeguard the sovereignty,  
independence, and the territorial integrity of this country 
according to the Constitution. You have violated that 
blatantly". Likewise, I am stating on the Floor of this House 
today that the  

 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

has blatantly violated very many conditions in the 

Constitution. He must be taken into custody and he must 

be questioned not once but a hundred times. පුළුන් නන 
එතුමභහ ඹන්න electric chair එ . ඒ  ඹන්න වනත් 
වුරුත් නළවළ. වද්ල වප්ර ේමී අවප් නහඹඹන්, ය  වේයහ ත් 
නහඹඹන්, වොටින්වන් එදහ වන ය  වේයහ වන හභඹ උදහ 
ය දුන්නු නහඹඹන් වේයහ නියි වන යව ක ජනතහ. ඒ නිහ අය 
International Court එ   

 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

භළතිතුමභහ ව වරොල් හන්ත වන ඹන්න කිඹරහ භභ යජවඹන් 
ඉල්රහ සිටිනහ. වඵොවවොභ සතුමතියි.    

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ඉඩන ග්ලධන ආඥහඳනත : වයගුරහසි 
கரற அதறறதத்றக் கட்டமபச் சட்டம் : 

எலங்குறறகள்  
 LAND DEVELOPMENT ORDINANCE : 

REGULATIONS 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Minister of Lands and Land 

Development, I move, 

 “That the Regulations made by the Minister of Lands and Land 
Development under Sections 155 and 156 of the Land Development 

Ordinance as amended by Act, No. 16 of 1969, Act, No. 21 of 

1981, Act, No. 22 of 1993, Act, No. 9 of 1995 and Act, No. 20 of 
1996 and published in the Gazette Extraordinary No. 1787/36 of 

07th December 2012, which were presented on 23.04.2013, be 

approved. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 

වි්ලජන ඳනත : වඹෝජනහ  
எதுக்கலட்டுச் சட்டம் : லர்ரணம்  

 APPROPRIATION ACT: RESOLUTION 

 
 I 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,  
 

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 

of Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue 

of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 

of 2011 and specified in the Order No. 22 hereto, be approved. 
 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 
Order No. 22 under Section 8 

 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 

Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item   No. 01002 
“Advancing monies to be used in Bribery detection as Bribes Advance 

Account - Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption” of the Third  Schedule to that Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure       From  Rs.        5,000,000 

 specified in Column II of the Third    To   Rs.        9,000,000 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified  

 in Column III of the Third                           Not Revised 

 Schedule to that Act.   
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

(iii) Maximum limit of debit balance    From  Rs.        7,500,000 

 specified in Column IV of the Third   To  Rs.      16,000,000 

 Schedule to that Act.    

 

(iv) Maximum limit of liabilities       

 specified in Column V of the Third  Not Revised 

 Schedule to that Act.  

   

(This Order is valid up to 31.12.2012 only) 

                       

    Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

   Minister of Finance and Planning. 

18.03.2013 

Colombo 01. 

(Cabinet approval signified)" 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
                                                                                

 II 
 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,  
 

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of 
Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue of 

powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 of 

2011 and specified in the Order No. 23 hereto, be approved. 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 

Order No. 23 under Section 8 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 
Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item   No. 21302 
“Printing, Publicity and Sales of Books (public Notification of 

Publication rights, Acquiring Translation fees and staff wages inclusive 

of all allowances) Advance Account - Department of Education 

Publications” of the Third  Schedule to that Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure   

 specified in Column II of the Third  Not Revised 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified From Rs. 2,900,000,000 

 in Column III of the Third  To   Rs. 1,850,000,000 

 Schedule to that Act.   

 

(iii) Maximum limit of debit balance  

 specified in Column IV of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.     

 

(iv) Maximum limit of liabilities From    Rs.    500,000,000 

 specified in Column V of the Third  To  Rs. 1,450,000,000 

 Schedule to that Act.     
 

 (This Order is valid up to 31.12.2012 only)                     

           Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

   Minister of Finance and Planning. 

18.03.2013 

Colombo 01. 

(Cabinet approval signified)" 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,  
 

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 

of Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue 
of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 

of 2011 and specified in the Order No. 24 hereto, be approved. 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 

Order No. 24 under Section 8 
 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 

Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 
Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item  No. 22302 

“Stores Advance Account (Explosive Items) - Sri Lanka Navy” of the 

Third  Schedule to that Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure  From  Rs.   450,000,000 

 specified in Column II of the Third   To  Rs.   550,000,000 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified  

 in Column III of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.   

 

(iii) Maximum limit of debit balance From  Rs.   450,000,000 

 specified in Column IV of the Third  To  Rs.   550,000,000 

 Schedule to that Act.  

    

(iv) Maximum limit of liabilities       

 specified in Column V of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.     

   

(This Order is valid up to 31.12.2012 only) 

 

                       

          Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

         Minister of Finance and Planning. 

18.03.2013 

Colombo 01. 

(Cabinet approval signified)" 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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IV 

 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,  

 
"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue of 

powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 of 

2011 and specified in the Order No. 25 hereto, be approved. 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 

Order No. 25 under Section 8 
 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 

Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 
Order, vary the limits specified against the activity Item   No. 25002 

“Advances for Payments on behalf of other Government Advance 

Account - Department of State Accounts” of the Third  Schedule to that 
Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure   

 specified in Column II of the Third        Not Revised 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified  From  Rs.       4,250,000 

 in Column III of the Third  To  Rs.       4,062,000 

 Schedule to that Act.   

 

(iii) Maximum limit of debit balance  

 specified in Column IV of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.     

 

(iv) Maximum limit of liabilities   

 specified in Column V of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.     

   

(This Order is valid up to 31.12.2012 only) 

 

                       

          Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

         Minister of Finance and Planning. 

18.03.2013 

Colombo 01. 

(Cabinet approval signified)" 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

V 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and religious Affairs, I move,  

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 
of Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue 

of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 

of 2011 and specified in the Order No. 26 hereto, be approved. 
 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 
Order No. 26 under Section 8 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 
Appropriation  Act, No. 52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item  No. 28502 

“Maintenance of Agricultural Farms and Seed Sales Advance Account - 

Department of Agriculture ” of the Third  Schedule to that Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure  From  Rs.   280,000,000 

 specified in Column II of the Third   To  Rs.   385,000,000 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified  From  Rs.   290,000,000 

 in Column III of the Third   To  Rs.   375,000,000    

 Schedule to that Act.   

 

(iii) Maximum limit of debit balance  

 specified in Column IV of the Third      Not Revised 

 Schedule to that Act.     

 

(iv) Maximum limit of liabilities       

 specified in Column V of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.     

 

(This Order is valid up to 31.12.2012 only) 

 

                       

   Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 
   Minister of Finance and Planning. 

18.03.2013 

Colombo 01. 

  (Cabinet approval signified)" 

 
 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

VI 
 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and religious Affairs, I move,  

 
"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 

of Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue 
of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 

of 2011 and specified in the Order No. 27 hereto, be approved. 
 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 

Order No. 27 under Section 8 

 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 

Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item  No. 30602 
“Railway Stores Advance Account - Department of Sri Lanka Railways” 

of the Third  Schedule to that Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure   

 specified in Column II of the Third         Not Revised 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified  From  Rs. 1,200,000,000 

 in Column III of the Third    To   Rs. 1,000,000,000 

 Schedule to that Act.   

 

(iii) Maximum limit of debit balance From   Rs. 5,311,000,000 

 specified in Column IV of the Third   To   Rs. 5,511,000,000    

 Schedule to that Act.     

 

(iv) Maximum limit of liabilities  From  Rs.    800,000,000 

 specified in Column V of the Third    To   Rs. 1,000,000,000 

 Schedule to that Act.     

 

 (This Order is valid up to 31.12.2012 only) 

 

 

                       

    Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

   Minister of Finance and Planning. 

18.03.2013 

Colombo 01.  
      

(Cabinet approval signified)" 

 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

VII 
 
 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and religious Affairs, I move,  

 

     "That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue of 
powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 of 

2011 and specified in the Order No. 28 hereto, be approved. 
 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 
Order No. 28 under Section 8 

 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 

Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 
Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item   No. 31002 

“Government Factory Stores Advance Account - Government Factory” 

of the Third  Schedule to that Act. 

(i) Maximum limit of expenditure    From  Rs.    120,000,000 

 specified in Column II of the Third   To  Rs.    130,000,000 

 Schedule to that Act.  

(ii) Minimum limit of receipts specified  

 in Column III of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.   

 

(iii) Maximum limit of debit balance From Rs.      10,000,000 

 specified in Column IV of the Third  To    Rs.      40,000,000 

 Schedule to that Act.     

 

(iv) Maximum limit of liabilities       

 specified in Column V of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.     

  

(This Order is valid up to 31.12.2012 only) 

 

 

                       

         Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

         Minister of Finance and Planning. 

21.03.2013 

Colombo 01. 
      

(Cabinet approval signified)" 
 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

 

VIII 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,  
 

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 

of Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue 

of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 

of 2011 and specified in the Order No. 29 hereto, be approved. 

 

Appropriation Act, No. 52 of 2011 

Order No. 29 under Section 8 
 

By virtue of the powers vested in me by Section 8 of the 
Appropriation  Act, No.52 of 2011, I,  Mahinda Rajapaksa,  Minister of 

Finance and Planning with the approval of the Government, do by this 

Order, vary the limits specified against the activity Item   No. 31003 
“Government Factory Work Done Advance Account - Government 

Factory” of the Third  Schedule to that Act. 

 

(i) Maximum limit of expenditure  From   Rs.    260,000,000 

 specified in Column II of the Third   To       Rs.    325,000,000 

 Schedule to that Act.  

 

(ii) Minimum limit of receipts specified  

 in Column III of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.   
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(iii) Maximum limit of debit balance  

 specified in Column IV of the Third      Not Revised 

 Schedule to that Act.     

(iv) Maximum limit of liabilities       

 specified in Column V of the Third       Not Revised 

 Schedule to that Act.    
  

(This Order is valid up to 31.12.2012 only) 
 

                       

            Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

           Minister of Finance and Planning. 

21.03.2013 

Colombo 01. 
       

(Cabinet approval signified)" 

 
 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

IX 
 
 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and religious Affairs, I move,  

 
      "That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 

of Finance and Planning with the approval of the Government, by virtue 

of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 52 
of  2011 and specified in the schedule hereto, be approved. 

 

 (These Orders are valid only up to 31.12.2012)   

  
      

   Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA, 

   Minister of Finance and Planning. 
20 March 2013 

Colombo 01. 
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SCHEDULE 

Appropriation Act No. 52 of 2011 Order under Section 8 

Schedule of variation of limits of Advance Accounts pertaining to Advances to public officers authorized by the Minister of Finance 

and Planning under Section 8 of the Appropriation Act No. 52 of 2011 in respect of Finance year 2012. 

 

Srl 

No.  

 

Ministries/Departments 

 

Item  

No.  

II 

Maximum Limits of 

Expenditure of Activities               

of the Government  

Rs. 

III 

Minimum Limits of  

Receipts to be Credited to  

the Accounts of Activities  

of the Government  

Rs. 

IV 

Maximum Limits of  

Debit Balance of Activities  

of the Government  

Rs. 

Order  

No. 

From To From To From To  

1 Ministry of Public Administration and 

Home Affairs  

12101 20,000,000 24,000,000 - - - - 1 

2 Ministry of Resettlement  14501 10,000,000 4,000,000 7,000,000 2,500,000 17,500,000 13,000,000 2 

3 Department of Land Settlement 28701 - - - - 6,000,000 31,000,000 3 

4 
District Secretariat, Kegalle 

27901 - - 35,000,000 30,000,000 - - 4 

5 
District Secretariat, Moneragala 

27701 - - 24,000,000 23,000,000 - - 5 

6 
District Secretariat, Mullaitivu 

26701 10,700,000 12,700,000 - -   6 

7 Ministry of Finance and Planning 10201 24,000,000 15,000,000 - -   7 

8 Department of Registration of Persons 22701 - - 15,000,000 13,000,000 - - 8 

9 Department of National Museums 20801 - - 5,000,000 4,600,000 - - 9 



ඳහ්ලිමවනන්තුම 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 

ල්තළබීභ 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, "ඳහ්ලිමවනන්තුම දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුමඹ" යි භහ වඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ බහක්මු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ල් තළබීවන වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. රු වික් ්ල ඇන් නි 

භන්ත්රී්තුමභහ.  

Order, please! වන අසථහවේදී මරහනඹ වහ රු ජහන 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රී්තුමභහවේ නභ  වඹෝජනහ යන්න.  

 

රු දිවන්ස ගුණ්ලධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජප ථහනහඹතුමභනි, "රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රී්තුමභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුමඹ'' යි භහ වඹෝජනහ යනහ.  
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරු නිවඹෝජප  ථහනහඹතුමභහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனம, ரண்தைறகு ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள்.  
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 
   
 

හන්තහ ක්රි  ක රීක ඩහ ප්ර චලිමත කිරීභ 
கபறர் கறரறக்தகட் றமபரட்மடப் 

தறதல்ப்தடுத்ல் 
 POPULARIZING WOMEN CRICKET 

 
 

රු වික් ්ල ඇන් නි භවතහ 
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, බහ ල් තඵන අසථහවේ 

භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 
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10 
Ministry of Productivity Promotion  

18101 4,500,000 3,500,000 3,500,000 1,000,000 5,500,000 8,800,000 10 

11 District Secretariat, Gampaha 25601 - - 57,000,000 53,500,000 - - 11 

12 District Secretariat, Matara 26201 - - - - 180,000,000 182,000,000 12 

13 
Ministry of Higher Education  

17101 - - 4,000,000 2,300,000 - - 13 

14 Department of State Accounts 25001 - - 2,000,000 1,800,000 - - 14 

15 
Ministry of Coconut Development and 
Janatha Estate Development  

17801 - - - - 3,000,000 3,800,000 15 

16 Department of Rubber Development 29301 - - 11,000,000 10,500,000 - - 16 

17 Law Commission of Sri Lanka 23501 - - 500,000 350,000 - - 17 

18 District Secretariat,  Kandy 25801 - - 55,000,000 53,000,000 - - 18 

19 Ministry of Telecommunication and 
Information Technology  

18501 - - - - 2,000,000 3,800,000 19 

20 Office of the Finance Commission 01101 - - 4,000,000 1,200,000 - - 20 

21 Sri Lanka Customs 24701 40,000,000 40,100,000 - - - - 21 

 Total  109,200,000 99,300,000 223,000,000 196,750,000 214,000,000 
242,400,000  

Sgd./MAHINDA RAJAPAKSA                           

Minister of Finance and Planning 
20 March 2013 
Colombo 01. 

(Cabinet approval signified) 
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"ශ්රීද රගහ හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ ඳසුගිඹ හන්තහ වරෝ කුරහන 

තයහිමවේදී 5 න සථහනඹ දිනහ ළනීභ  භත් විඹ. නමුත් වන න වි  

ශ්රීද රගහවේ හන්තහ ක්රි  ක රීකඩිහන් බිහින්වන් ඉතහභත් අල්ඳ 

ලවඹන්ඹ. එඵළවින්, ශ්රීද රගහ තුමශ හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ ඳහල් 

භ ක ියන් වහ රීකඩහ භහජ භ ක ියන් ප්ර චලිමත කිරීභ   යුතුම කිරීභ සුදුසු 

ඹළයි වඹෝජනහ යිය." 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අද වරෝවේ ජනප්රි ඹභ රීකඩහ 

වභොක්ද කිඹරහ ඕනෆභ වවනකුවන් ඇහුවොත් 

නියහඹහවඹන්භ, අවිහදවඹන්භ කිඹයි ක්රි  ක රීකඩහ කිඹරහ. ඵහර, 

භවලු ඕනෆ වවනක් කිඹයි ක්රි  ක රීකඩහ තභයි අද වරෝවේ 

ජනප්රි ඹභ රීකඩහ කිඹරහ. වන ක්රි  ක රීකඩහ ජනප්රි ඹ වුවණ් ඇයි 

කිඹන රුණ අඳ වඳොඩ්ඩක් හච්ඡහ වශොත් වවොයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භහ වඳෞද්ිම විලසහ 

යනහ ක්රි  ක රීකඩහවේ තිවඵන ගුණහත්භබහඹ තභයි වභහි 

ළදත්භ වදඹ කිඹරහ. වන රීකඩහවේ තිවඵන ඳශමුවනි ගුණහගඹ 

තභයි විනඹ. ඊශෙ  නීති රු ඵ, යුක්ති රු ඵ, හධහයණ 

ඵ, නිවතභහනි ඵ කිඹන වළභ වදඹක්භ වන ක්රි  ක රීකඩහ තුමශ 

තිවඵනහ. අනිකුත් රීකඩහ හවේ වනොවයි, වන රීකඩහවේ තිවඵන 

වන භහවළඟි ගුණහග නිහ අද ඕනෆභ ළඩිහිටිවඹක්, ඕනෆභ 

වවනක්, ඕනෆභ දරුවක් ක්රි  ක රීකඩහ වවො රීකඩහක් වළටිඹ  

ිළිතවන තිවඵනහ. වභන්න වන තභයි වන රීකඩහවේ තිවඵන 

ළදත්භ වදඹ. ඒ නිහභ තභයි වන රීකඩහ  "භවත්රුන්වේ 

රීකඩහ"  කිඹන්වන්. ඒ, වන රීකඩහවේ තිවඵන ළදත්භ නිහයි.  

අද පුරු ඳක්ඹ විතයක් වනොවයි හන්තහන්ද ක්රි  ක 

රීකඩහවේ වඹදී සිටිනහ.  අද ඊවේ වනොවයි, 1745 දී තභයි වන 

හන්තහ ක්රි  ක තය ඇති වුවණ්; රීකඩහ භහජඹ ඇති වුවණ්. ක්රි  ක 

නඵන්ධවඹන් අද රගහවේ විවලේ හරඹක් ඇති වී තිවඵනහ; 

හවරෝිකත යුඹක් බිහි වරහ තිවඵනහ. භහ හිතන විධිඹ  2006 

දී තභයි ප්ර ථභ ය  රගහ හන්තහ ක්රි  කර  නඵන්ධ වුවණ්. 

2009 දී තයඹ  නඵන්ධ වුණහ. ඒ තයවඹන් රගහවේ 

හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ 8ළනි සථහනඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. 

වන න වි  අවප් හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ අයිසීසී තයහිමවේ 

5ළනි සථහනඹ  ඳත් වී සිටිනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, 

වභහි තිවඵන විවලේත්ඹ වනයි. එගරන්තවේ ක්රි  ක 

රීකඩිහන් ඳහ රගහ රීකඩිහන් විසින් ඳයහජඹ ශහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි, ප්ර ඵර ඉන්දිඹහත් ඳයහජඹ ශහ. ඒ නිහ 

රගහවේ හන්තහන්  ක්රි  ක රීකඩහ ිළිතඵ දළනුභ, පුහුණු ව 

තහක්ණඹ රඵහ දිඹ යුතුම වවොභ අදිඹ, හවරෝිකතභ යුඹ 

වභඹයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. වන රීකඩහ අවනකුත්           

රීකඩහ හවේ වනොවයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි. 

තමුන්නහන්වේත් වභඹ දන්නහ. අද football  රීකඩහවන් ව ය්ල 

රීකඩහවන් තත් වවනකු  වහනිඹක් යන්න අලප නන 

රීකඩවඹකු  ඒ යන්න පුළුන්. තභන්  හිතුමවණොත් අවනක් 

රීකඩඹකුවේ කුර ඩන්න ඕනෆ කිඹරහ, ඩන්න පුළුන්. 

ඕනෆ නන ඒ ක්රි ඹහ යන්න පුළුන්. නමුත් ක්රි  ක රීකඩහවේ එළනි 

අසථහ අඩුයි; වියරයි. ඒවක් එවවභ අසථහක් නළවළ. ඒ නිහ හ 

අතයත් වන රීකඩහ ජනප්රි ඹයි. රගහවේ ක්රි  ක රීකඩහ හන්තහන් 

අතය ජනප්රි ඹ යන්න කිඹරහ කිඹන්වන් වන නියි. වන 

විනඹරුබහඹ, වන නීතිරු බහඹ, වන හධහයණ බහඹ ව 

වන නිවතභහනී බහඹ අලප න්වන් පුරු ඳක්ඹ  විතයක් 

වනොවයි.   ඒ සිඹල්ර හන්තහ ඳක්ඹ ත් අයිති විඹ යුතුමයි. අද 

හන්තහවෝ වඵොවවෝ රීකඩහ යනහ. අද හන්තහවෝ football  

වනහ. වනොවඹකුත් භරර රීකඩහර වඹවදනහ. ව නිස 

වනහ, netball වනහ. වන හවේ වනොවඹක් රීකඩහර 

හන්තහන් වඹවදනහ. නමුත් ක්රි  ක රීකඩහවේ වඹවදනහ 

වඵොවවොභ අඩුයි. ක්රි  ක රීකඩහවේ වොවවොභත් ළඩිපුයභ හිටිවේ 

නළවළ. අද න වි  හන්තහවෝ ක්රි  ක රීකඩහ  අී්ලණ වරහ 

තිවඵනහ. හන්තහවෝ වරෝවේ භ අයිතිඹ ළන ථහ 

යනහ. ඒ නිහ වන හවේ යුඹ හන්තහන්  ක්රි  ක රීකඩහවේ 

වඹවදන්න  අසථහ රඵහදීභ යුතුමභක් වනහ.  ඒ හවේභ ඒ 

අඹ  එඹ ඉතහභත් වවො වතෝතළන්නක් වේවි කිඹරහ භභ විලසහ 

යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අඳ  වවො රීකඩහ 

අභහතපයවඹක් ඉන්නහ. එතුමභහ ක්රි  ක රීකඩහ ිළිතඵ 

වඵොවවොභ උනන්දුයි. රගහවේ ක්රි  ක රීකඩහ ජහතපන්තයඹ  

වන ඹන්න විතයක් වනොවයි, වළභ රීකඩහක්භ ජහතපන්තයඹ  

වන ඹන්න එතුමභහ දයන වවව, භවන්සිඹ ළඳවීභ අිළ 

දන්නහ. ඒ නිහ එතුමභහ වභයින් ඈත් න එක් නළවළ. භභ 

හිතන්වන් වන වඹෝජනහ එතුමභහ  තත් ලක්තිඹක් වයි. වන 

හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹන වවො  පුහුණු යරහ, ඒ අඹ  අලප 

අධපහඳනඹ, තහක්ණඹ රඵහ දුන්වනොත්  ඒ අඹ ජහතපන්තය 

තරඹ  වේන්න පුළුන් වයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි. ඒ හවේභ භභ විලසහ යනහ, 

හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ ජනප්රි ඹ කිරීභ වහ ත වඵොවවෝ වද්ල් 

ශ යුතුමයි කිඹරහ. රගහවේ ිළරිිය ක්රි  ක ණ්ඩහඹනර  හවේ 

වනොවයි, හන්තහ ක්රි  ක රීකඩිහන්  යන වවීන වඵොවවොභ 

අඩුයි. ඒ වඵොවවොභ වොච්චලන මුදරක්. වන වවීන  ටික් ළඩි 

ශහ නන හන්තහන් වන ිළිතඵ දක්න උනන්දු ළඩි නහ. 

ඊ ශෙ හයණඹ වභඹයි. ඒ අඹ  රළවඵන ජහතපන්තය පුහුණු 

ප්ර භහණත් නළවළ. ජහතපන්තය පුහුණුරුන් වනළල්රහ, ඒ 

අඹ ත් ඹන කිසි පුහුණුක් රඵහ වදනහ නන හන්තහන්  ක්රි  ක 

රීකඩහවන් තත් ඉදිරිඹ  ඹෆභ  පුළුන්භක් රළවඵයි කිඹහ භහ 

හිතනහ.  වරෝඹ  වන ඹන්න තයන සුදුසුන තිවඵන 

පුහුණුහයවඹෝ රගහවේ ඕනෆ තයන ඉන්නහ. ඒ අඹ වනළල්රහ  

රගහවේ හන්තහන්  ක්රි  ක රීකඩහ පුහුණු යන්න  පුළුන් 

නන ඉතහභත් ළදත් කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඒ විතයක් වනොවයි,  ඳහල් 

ෂ්පහන් අතය වන ක්රි  ක රීකඩහ ජනප්රි ඹ ශ යුතුමයි. ෆභ 

ඳහරභ, ඳහල් විඹඹක් ලවඹන් අයවන වවෝ ඳහල්  

ෂ්පහන්   ක්රි  ක රීකඩහ පුහුණු න්න   අසථහ  රඵහ වදන්න 

පුළුන් නන ව ක්රි  ක තයර  වබහගි වන්න අසථහ 

රඵහ වදන්න පුළුන් නන එඹ ඉතහභත් ළදත් කිඹන හයණඹත් 

භහ  වන අසථහවේ වන් යනහ. එවවභ යන්න පුළුන් නන 

වවොයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භවය ය ර  අද ඳහල් 

විඹඹක් වළටිඹ  යන රීකඩහ තිවඵනහ. ජඳහනවේ ජූවඩෝ 

යනහ. චීනවේ යහව ක යනහ. ඳහල් විඹඹක් වළටිඹ  ඒහ 

තිවඵනහ. ඒ හවේභ, වළභ වවනකු භ රීකඩහවේ ඹන කිසි 

අසථහක් තිවඵනහ. වන අසථහ  ඒ අඹ වබහගි යන්න 

පුළුන්.  

එවවභ යන්න පුළුන්භක් තිවඵනහ. අිළ ඳහල් ඳත 

වඳොත   නඵන්ධ වොඳභණ අධපහඳන  යුතුම ශත්, අවුරුද්ද 

අහනවේ දී වවෝ ඳහල්ර රීකඩහ තය ඳළළත්වනහ. 

නිහහන්තය භරර රීකඩහ ඳළළත්වනහ. එල්වල් රීකඩහ 

තිවඵනහ; ෆු කවඵෝල් රීකඩහ තිවඵනහ; ක්රි  ක රීකඩහ ආදී 

වනොවඹකුත් රීකඩහ තිවඵනහ. හන්තහන් ත්  ක්රි  ක තයර  

වබහගි න්න  අසථහක් රහ  දුන්නහ නන, එඹ ඉතහභත් 

ඉක්භනින් ප්ර චලිමත වරහ,  ඒ නඵන්ධවඹන් වරොකු දක්තහක් 

භතුම වයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ඒ නිහ වභහි තිවඵන 

ළදත්භ වරි විලහරයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි.  

භහ විවලේවඹන්භ වන හයණඹ කිඹන්න  ඕනෆ. 1997 දී 

තභයි ප්ර ථභ තහ  ක්රි  ක ගභඹක් ිළහිටුහ තිවඵන්වන්. 

ජහතපන්තය රීකඩහ තයඹ  වබහගි වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ 

2006 දී ICC  ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ රගහවේ හන්තහ ක්රි  ක 

ණ්ඩහඹභ බහයවන තිවඵනහ. 2009 දී එභ ණ්ඩහඹභ 

ජඹග්රාවණඹ යරහ  8 ළනි සථහනඹ රඵහවන තිවඵනහ. 2013 දී 

5ළනි සථහනඹ  ඇවිල්රහ තිවඵනහ. ඉතින් වන හවේ භවහ 

විලහර දියුණුක් හන්තහන්  ක්රි  ක රීකඩහවේ දී  රඵරහ 
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ඳහ්ලිමවනන්තුම 

තිවඵනහ. දළන් ඒ වහ වන යුඹ ඉතහභත්භ හවරෝිකතභ යුඹ 

වළටිඹ යි භහ දකින්වන්.  දළන් හන්තහන් වනුවන් වඬනෙන 

හරඹයි. හන්තහ අයිීන් ළන ථහ යන හරඹයි. වනහ ළන 

ථහ යන්න ඉසයවරහ, "හන්තහන් වනුවන් වභන්න 

ක්රි  ක  විතතයි, මුළු රගහවේභ රීකඩහ භහජිමන් වන වහ 

ඉදිරිඳත් න්න"  කිඹරහ කිේහ නන එඹ ඳ න් න්න  අඳ  

පුළුන් වයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භහ මී  ඩහ දී්ලක ළඩි ඹභක් 

 වන ළන ථහ යන්න  ඵරහවඳොවයොත්තුම න්වන් නළවළ. දළන් 

ථහ ශහ ඇතියි කිඹරහ  ඔඵතුමභහ භ  ගඥහ යනහ. භ  වන 

අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුමභහ  වඵොවවොභ සතුමතියි. රගහවේ 

හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹන බිහි යරහ, ඒ අඹ  අලප දළනුභ, 

අධපහඳනඹ, පුහුණු, තහක්ණඹ රඵහ දීරහ, ඒ අඹ ජහතපන්තය 

රීකඩහ තයර  වබහගි යරහ ඒ අඹ උස තත්ත්ඹ  

වවනන්න පුළුන් නන ඉතහ වවොයි කිඹන එයි භවේ 

වඹෝජනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි,  රගහවේ සිඹලුභ ඳහල්ර 

ඉවනුභ  රඵන - වි වලේවඹන්භ ෂ්පහන්  - අද රගහවේ 

ජහති රීකඩහක් වළටිඹ  එල්වල් රීකඩහ තිවඵනහ. අවප් ඳශහවත් 

න්ඩහර  විදුවල් ණ්ඩහඹභ ිළ  ිළ භ දවයක් ජඹග්රාවණ ඹ 

යරහ රගහවේ ඳශමුළනි සථහනඹ රඵහවන තිවඵනහ. නමුත් 

ඒ  දුගී දුප්ඳත් ඉසවෝරඹක් නිහ ඒ දරුන් ළන එච්චලය 

ළරකීභක් නළවළ. අද වරොකු ඉසවෝරඹක් ඔඹ විධිඹ  දවයක් 

ජඹග්රාවණ රඵහවන තිබුණහ නන,  උඩළක්කි, වඵය, තනභළ ක න, 

වවේවිසි වරහ, වවොයණෆ ිළමරහ, ඳහඩ දභරහ තභයි  ිළිතන්වන්. 

අවප් රු ඇභතිතුමභහත් වන අසථහවේ රු බහවේ සිටින නිහ ඒ 

ළන වන් යන්න භහ වභඹ අසථහක් ය න්නහ.  දුප්ඳත් 

ඳහරක් වුණත් දවතහක් භසත රගහ ශූයතහ දිනහ ත් එභ 

න්ඩහර විදුවරත්, හන්තහ එල්වල් ණ්ඩහඹභත් වනුවන් ඹන 

කිසි ළඩ වනක් ස ය වදන්න කිඹරයි භභ ඉල්රන්වන්. ඒ 

හවේභ සිඹලුභ ඳහල්ර ෂ්පහන් ත් වන ක්රි  ක රීකඩහවේ 

වදොයටු විතත ය වදන්නඹ කිඹරහ භහ  ඉල්රනහ.  ඒ හවේභ 

රගහවේ තිවඵන අවනකුත් හන්තහ රීකඩහ භහජර ත් වන 

අසථහ රඵහ වදන්නඹ කිඹරහ ඉල්රනහ. දක් රීකඩිහන් 

වොඹරහ, ජහතපන්තය තරඹ දක්හ වනළල්රහ, රගහ  

කී්ලතිඹක් රඵහ න්න  පුළුන් හන්තහ ණ්ඩහඹන බිහි 

යනතුමරු වන භන ඹන්න  අවප් ඇභතිතුමභහ  අසථහ රළවේහ 

කිඹහ ප්ර හ්ලථනහ යියන්,  ඒ හනහ අවප් යව ක සිඹලුභ 

හන්තහන්  උදහ වේහ කිඹහ ප්ර හ්ලථනහ යියන් භවේ චලන 

සල්ඳඹ අන් යනහ. සතුමතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. මීශෙ  වඹෝජනහ සථීය කිරීභ, රු 

භරහ යණතුමග භන්ත්රී්තුමියඹ.  

 
රු භරහ යණතුමග වභවනවිඹ  
(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க) 

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, රු වික් ්ල ඇන් නි 

භන්ත්රී්තුමභහ බහ ල් තඵන අසථහවේදී අද ඉතහභ ළදත්  

වඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ය තිවඵනහ. වභභ වඹෝජනහ අවප් 

හන්තහක් විසින් ඉදිරිඳත් ශහ නන තභයි ඩහත් වවො න්වන්. 

නමුත් අවප් රු භන්ත්රී්තුමභහ හන්තහන් ළනත් හිතරහ,  වභභ 

රීකඩහ  තිවඵන ඇල්භ නිහභ වභඹ ප්ර චලිමත කිරීභ වහ  ඉදිරිඳත් 

ශ වභභ වඹෝජනහ ඉතහභත් අඹ යියන් භහ වභභ වඹෝජනහ 

සථීය යනහ.  ඒ අතයතුමය භහවේ යුතුමභක් වළටිඹ  ඉතහභ 

වටිවඹන් චලන සල්ඳඹක් ථහ යන්න  ඔඵතුමභහවන් 

අය ඉල්රනහ. "ක්රි  ක"  කිඹනවො  වදස විවදස හි 

වඵොවවෝවි  කිඹළවන, ිමඹවුණු නභක් තභයි "යණතුමග" කිඹන  

නභ.  

යණතුමග වවනකු වළටිඹ  භභත් භවත් වේ තුමටු නහ, 

වන ක්රි  ක රීකඩහ හන්තහන් අතය ප්ර චලිමත කිරීභ වහ ඳහල් 

උඳවඹෝගී යවන ඹන කිසි ර.වභෝඳහඹකින්, විධිභත් එඹ 

නගහලීභ  අදහශ න වඹෝජනහක් හන්තහන්  වළභදහභත් 

ආදයඹ යන, හන්තහන්  ප්රි ඹ යන අවප් රු වික් ්ල ඇන් නි  

භන්ත්රී්තුමභහ  ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන. හන්තහ ක්රි  ක ඉතිවහඹ 

ආයනබ වුවණ්, 1997 කිඹරහ එතුමභහ ප්ර හල ශහ. අවප් හන්තහ  

රීකඩහ භහජඹ එදහ ජහතපන්තයඹ   ඹන වො  හන්තහ ක්රි  ක 

රීකඩහ අභහතපහගලඹ ිමඹහ ඳදිගික  වරහ වනොතිබීභ වවේතුමවන් 

ඹන ඹන ළ ලුර  මුහුණ ඳහන්න සිද්ධ වුණහ. නමුත් එතුමභහ 

ප්ර හල ශ ආහයඹ   ICC හන්තහ වරෝ කුරහන 

තයහිමවඹන් වරෝ ක්රි  ක ්ලගීයණඹ  අනු ඳසළනි 

සථහනඹ  වත්රී ඳත් වීභ  අවප් යව ක හන්තහන්  අසථහ 

රළබුණහ.  ඒ විවලේ ජඹග්රාවණඹක්.  ඒ වුවණ් 2013 ව්ල. 

අවප් අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහවේ යජවඹන් 2013 ය න වි  

එවතක් රඵහ වනොත්ත විවලේ ජඹග්රාවණ යහෂ්ඹක් ය   අත්ය 

දීරහ තිවඵනහ. ඒහ ළන ථහ යන්න දළන්  අසථහ නළවළ. 

වනත්  2013 ව්ල අවප් අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහවේ යජඹ  හරවේ අිළ රඵහ ත් විවලේ 

ජඹග්රාවණඹක් වළටිඹ  දකිනහ.  

ඇත්ත භ ඳහල්ර ක්රි  ක රීකඩහ දියුණු යන්න ඵහධහ 

යහෂ්ඹක්  තිවඵනහ. භභ කිඹන්න ළභළතියි, ඒ  වඳුනහ ත්ත 

හයණහ කිහිඳඹක් ිළිතඵ. අය කිේහ හවේ ක්රි  ක රීකඩිහන් 

වහ රඵහ වදන දීභනහ ඉවශ දළමීවන අලපතහ ඳතිනහ. ඒ 

හවේභ  හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ ජහතපන්තය තරඹ  වන ඹහභ 

වහ, ඩහත් ප්ර චලිමත කිරීභ වහ ඳහල් භ ක ියන් ඹන කිසි 

අවඵෝධඹක් රඵහ දීවන ළඩ ිළිතවශක් වඹදිඹ යුතුම තිවඵනහ.  

විධිභත් පුහුණු වහ ජහතපන්තය පුහුණුරුන්වේ අලපතහ 

තිවඵනහ.  ඒ කිඹන්වන්, විවද්ල ය ර පුහුණු රළබ වභය  

හන්තහ පුහුණුරුන්.   දළන භත් ඉන්නහ විවද්ල ය ර  

ගිහිල්රහ වන පුහුණු රඵහ ත්ත හන්තහන්. නමුත් ඳහල්ර 

ඒහ ප්ර චලිමත යන්න ඒ පුහුණු වදන්න වතෝයහ න්වන් වනත් 

උදවිඹ. ඒ නිහ අිළ වඹෝජනහ යනහ, වන වහ හන්තහන් 

වඹොදන්නඹ කිඹරහ. වභොද, ළඩි වදනකු ප්රි ඹ යන්වන් 

හන්තහන් විසින් ඒ පුහුණු රඵහ වදනහ නන තභයි. ඒ නිහ 

හන්තහන් වඹොදන්න කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හවේභ විද්ත් භහධප 

භඟින් හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ වහ වවො ප්ර චලහයඹක් රඵහ දීවන 

අලපතහ තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රී්තුමභනි, දී්ලක ථහ යන්න හරඹ 

භදි. නමුත් කි යුතුම තත් එ හයණඹක් තභයි වන වහ 

ප්ර තිඳහදන වනොභළති වීභ.   ක්රි  ක රීකඩහ වහ අලප උඳයණ 

 ක රඹක් රඵහ වදන්න වඵොවවෝ වි  රුිළඹල් 20,000  

ආන්න මුදරක් අලප නහ. ඳහල්ර  ඒ අඩු ඳහඩු 

තිවඵනහ. ඒ ප්ර තිඳහදන වනොභළති වීභ එ අඩුක්.  අනි, නඵද 

ප්ර වද්ලර  රීකඩහ ිළ ක නි  ස ය දීවන අලපතහ තිවඵනහ.  

අිළ වෞයවඹන් ව තතවේදීත්වඹන් භතක් යන්න ඕනෆ, 

අවප් රු රීකඩහ ඇභතිතුමභහ ඳසු ගිඹ හනු තුමශ රීකඩහ ිළ ක නි 

ස කිරීභ වහ ප්ර තිඳහදන විලහර ප්ර භහණඹක් අවප් රු 

භන්ත්රී්රුන්  රඵහ දී තිබීභ ිළිතඵ. ඒ හවේභ රීකඩහ බහණ්ඩත් 

රඵහ දී තිවඵනහ. ඒ හවේභ  ිමන් කිේහ හවේ හන්තහ ක්රි  ක 

රීකඩහ දියුණු කිරීභ නඵන්ධවඹනුත් එතුමභහවේ අධහනඹ වඹොමු 

වේවි කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  නයඵද හවේභ නඵද 

ප්ර වද්ලරත් වන න වි  හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහවේ නියත ඳහල් 

කිහිඳඹක් තිවඵනහ. වොශඹින් අනුරහ විදපහරඹ, වෝතමී 
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ඵහිමහ විදපහරඹ තිවඵනහ.  නඵද ප්ර වද්ල ත්වතොත් 

වභොනයහර දිස්රිාක්වේ බුත්තර ඳළරත්ත නවෝදපහ ඳහර, 

එප්ඳහර සිද්ධහ්ලථ භවහ විදපහරඹ, කුිමඹහිළටිවේ සුයදත භවහ 

විදපහරඹ, වතල්වදණිඹ භවහ විදපහරඹ, ියනුන්වොඩ 

භළල්රවදය භවහ විදපහරඹ, භඩඳහත ිළිමප් ආටිර භවහ 

විදපහරඹ, භන්නහයභ හින්දු විදපහරඹ තිවඵනහ. වන ටි අයවන 

ඵළලුවොත් ඇත්ත භ නඵද ප්ර වද්ලරත්  හන්තහන් අතය වන 

රීකඩහවහි වඵොවවොභ ඕනෆභකින්, උනන්දුකින් නිතය න ඵ 

වඳවනනහ. ඒ නිහ වභළනි ඉතහභ ළදත් වඹෝජනහක්; 

හවරෝිකත වඹෝජනහක් අවප් රු භන්ත්රී්තුමභහ හන්තහන් 

වනුවන් ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන භභ එතුමභහ  අවප් වෞයඹ පුද 

යන අතය, එතුමභහ ඉදිරිඳත් ශ වන වඹෝජනහ සථිය යනහ. 

වඵොවවොභ සතුමතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. මීශෙ  රු එස.සී. මුතුමකුභහයණ 

භන්ත්රී්තුමභහ. 

 
රු එස. සී.  මුතුමකුභහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, අවප් රු වික් ්ල ඇන් නී 

භන්ත්රී්තුමභහ අද වන රු බහ  ඉදිරිඳත් ශ වඹෝජනහ ඉතහ 

හවරෝිකත වඹෝජනහක්.  

භභ හිතන විධිඹ   හන්තහන් භ අයිතිඹ ඉල්රහ  න් 

යන වන හරවේ  ඒ ඉල්ලීන අනු ඔවුන්  වේ දක්තහන්, 

වළකිඹහන් ප්ර හවඹෝගිත් වඳන්නුන ය තිවඵනහ.  රගහවේ 

හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ තභ ඉතහ ශහ ඵහර අධිඹ ඉන්වන්. 

ශහ ඵහර අධිවේදීභ ඔවුන් ජහතපන්තය ක්වේ්ඹ  ගිහිල්රහ 

එහිදීත් ළපී වඳවනන ණ්ඩහඹභක් ඵ  ඳත් වී තිවඵනහ.  

විවලේවඹන්භ රීකඩහ දියුණු කිරීවනදී නයවේ හවේභ නඵද 

රීකඩිහන් වවයහිත් ළරකිල්ර දක්න්න ඕනෆ. එවවභ 

වුවණොත් තභයි වළගගිරහ සිටින දක් රීකඩිහන් තය බිභ  න්න 

පුළුන් න්වන්. අවප් රීකඩහ ඇභතිතුමභහ ඒ වහ විවලේ ළඩ 

ිළිතවශක් වන ඹනහ. ඒ අඹ  අලප රීකඩහ ිළටි ස යරහ, 

රීකඩහ බහණ්ඩ රඵහ දීරහ ක්රි  ක රීකඩහ වවයහි එතුමභහවේ අධහනඹ 

වඹොමු යරහ, ක්රි  ක රීකඩහවේ තිබුණු ළු ඳළල්රන ඉත් යියන් 

ඹනහ. ඒ තුමිතන් හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභත් වරෝවේ ඉවශභ 

තරඹ  - ඳශමුළනි වශ්රාේණිවේ ණ්ඩහඹභ ඵ - ඳත් කිරීභ  

එතුමභහ රීකඩහ ඇභතියඹහ ලවඹන් ඉන්න හරවේභ වළකිඹහ 

රළවේහ කිඹරහ භභ වන අසථහවේ ඳතනහ.  

අද නඵද රීකඩිහන් ක්රි  ක රීකඩහවේ දක්තහ වඳන්නහ. 

එප්ඳහර භධප භවහ විදපහරඹ භවේ වන තිවඵන විදපහරඹක්. ගිඹ 

අවුරුද්වද් වවෝ ඊ  එවහ අවුරුද්වද් ඒ රීකඩිහන් භළවල්සිඹහවේ 

ගිහිල්රහ ඳශමුළනි සථහනඹ රඵහ වන ආහ. වන රීකඩහ දියුණු 

කිරීභ වහ  යුතුම කිරීවන දී විලහර ඵහධහ තිවඵනහ. අිළ ීවත් 

න්වන් වඵෞද්ධ ඳරියඹ.  නඵද ත්තහභ ඒ හන්තහන්වේ 

වළසිරීවන ය හ නයඹ  ඩහ වනස. ඵ හිය ය ර හවේ 

වනොවයි, අවප් හන්තහන්වේ වළසිරීවන ය හක්; චල්ලඹහ 

ඳද්ධතිඹක් තිවඵනහ. ඒ නිහ ක්රි  ක රීකඩිහන් ඉදිරිඹ  වන 

ඹහවන දී ඒ රීකඩිහන්වේ අලපතහන්, ඔවුන්වේ දක්තහන් 

දියුණු කිරීභ වහ අලප යන ඹටිතර ඳවසුන රඵහ වදනහ 

හවේභ, ඒ රීකඩිහන්වේ ආයක්හ වවයහිත් රීකඩහ 

අභහතපහගලඹ දළඩි ළරකිල්රක් දක්න්න  ඕනෆ. එවවභ නළති 

වුවණොත් නඵද ශහ ඵහර රීකඩිහන් නයඹ  ඇවිල්රහ පුහුණු වීන 

 යුතුම  කිරීවන දී ඒ වදභවුිළඹන් තුමශ ඹන ඹන භත ඇති වනහ. 

ඒහ නළති කිරීවන වළකිඹහක් අඳ තුමශ තිවඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, භභ දී්ලක වර ථහ කිරීභ  

උත්හව න්වන් නළවළ. හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ වන වටි 

හරඹ තුමශ දක්න ඳහරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ අවප් වළගගුණු 

රීකඩිහන් තත් ඉන්නහ. ඔවුන් ඉදිරිඹ  වන ඒවන ළඩ 

ිළිතවශක් දිස්රිාක් භ ක ියන් ඇති කිරීභ  රු රීකඩහ 

ඇභතිතුමභහ  වළකි වේහයි ඳතියන්, රු වික් ්ල ඇන්තනී 

භන්ත්රී්තුමභහ වනහ වඹෝජනහ නළත යක් සථිය යියන් භභ 

නිවඬ වනහ.   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුමතියි. මීශෙ  රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල 

භන්ත්රී්තුමභහ.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, it is a new phenomenon in the world of sports 

when cricket was introduced among the womenfolk. It 

took the world by surprise and, I believe, that this is one 

sport of ladies that could bring us glory after the brilliant 

performances of Susanthika Jayasinghe.  

I am very happy that my Colleague, the Hon. Victor 

Anthony who represents the electorate where I served 

earlier, has brought this Adjournment Motion with pious 

intentions. It is lately that Mr. Ravindra Pushpakumara, 

one of our fast bowlers and now a coach went round the 

country and spotted talents. He has brought in three male 

cricketers who have been chosen from the Jaffna 

Peninsula and the training is being given to them in 

Colombo. We hope that it is the intention even of His 

Excellency the President himself that one day a Tamil 

boy from Jaffna should take the centre stage in the world 

of cricket and bring much more glory for us than what 

Muttiah Muralitharan has brought. Pushpakumara has 

visited several areas in the North and the East and 

surprisingly he has discovered a female cricket team in a 

Muslim school in Mannar. That is amazing because even 

the girls in  Colombo schools and other areas do not play 

cricket.  

Sir, I have here with me, the "Daily News" of 12th 

April, 2013 which carries a photograph of our winning 

women‟s cricket team that went and even defeated the 

world champions - England.  A photograph had been 

taken at a function held in Colombo and they are seen 

very beautifully clad in their normal casuals in contrast to 

what they wear in the grounds, padded up and with 

gloves when they play. The Sri Lankan women cricketers 

did well in the ICC Women‟s World Cup in 2013 and 

they were honoured by Sri Lanka Cricket at a grand 

Felicitation Ceremony held at Taj Samudra Hotel 

recently. 

Sir, I know, the Hon. Mahindananda Aluthgamage, 

our energetic young Minister of Sports, is batting all 

round the wicket. He is trying to improve cricket, 

football, volleyball and the rest of the games. He is a 
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dynamic figure in that respect. I think everybody looks up 

to him in order to develop the games that they are 

engaged in.  

Sir, the same "Daily News" has further reported what 

Mr. Upali Dharmadasa, the former Chairman as well as 

the present Chairman has said at that Felicitation 

Ceremony, I quote:  

“…. Sri Lanka Cricket Chairman Upali Dharmadasa said that the Sri 

Lankan women cricketers performed exceptionally well in the Women‟s 
World Cup  held in Mumbai and they have brought honour 

and fame to their motherland. Securing fifth place in the women‟s 

cricket world cup  2013 is a significant achievement for Sri Lanka when 
compared with previous tournaments where they have failed to live up 

to expectations."  

The Sri Lankan Women‟s National Team Skipper, 

Shashikala Siriwardena, said that it was a great pleasure 

to represent Sri Lanka at the Women‟s Cricket World Cup 

2013. They have discussed how to achieve an individual 

goal by working as a team and worked hard to achieve 

success. Also, Sir, the Sri Lankan Cricket has supported 

them in enormous ways since 2006 and our thanks should 

go to Harsha de Silva for guiding them along with the 

Team Manager, my good friend, an old boy and Captain 

of Zahira College Moors' Sports Club - Mr. A.R.M. 

Aroos. He even managed the team at the recently-

concluded successful tour of India. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී්තුමභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, can you please wind up now? 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Yes. One name that comes to our mind where we can 

never forget is Mrs. Gwen Herat. She is the one who took 

women‟s cricket  to the doors of ICC. She wrote several 

valuable books on the many aspects of cricket and was 

able to do much for the development of the game, both 

males and females. Thank you. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භවේ භවතහ ( රීකඩහ අභහතපතුමභහ) 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கமக -  

றமபரட்டுத்துமந அமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, පුත්තරභ දිස්රිාක්ඹ 

නිවඹෝජනඹ යන අවප් හිතත් රු වික් ්ල ඇන්තනි භන්ත්රී්තුමභහ 

වන යව ක හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ ප්ර චලිමත කිරීභ නඵන්ධවඹන් 

වඹෝජනහක් වන රු බහ  ඉදිරිඳත් ශහ.  ඒ  ිළිතඵ භභ  

එතුමභහ  සතුමතින්ත වනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ශ්රීද රගහ ය ක් වළටිඹ  

ක්රි  ක රීකඩහවන් වරෝ කුරහනඹ ජඹග්රාවණඹ ශහ. එළනි 

ණ්ඩහඹභක් අඳ  ඉන්වන්. ඒ හවේභ භෆත හරවේ අඳ  

පුළුන් වුණහ හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹභ ජහතපන්තයවේ ඉතහභ 

ඉවශ තළන  වේන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, ඒ රු 

භන්ත්රී්තුමභහ වඹෝජනහ ශ විධිඹ  අද රගහවේ ෆභ 

දිස්රිාක්ඹභ ඳහල් භ ක ියන් ක්රි  ක රීකඩහ ප්ර චලිමත කිරීභ 

වහ අිළ දළළන්ත ළඩ ිළිතවශක් ය වන ඹනහ. ඒ වහ 

වන න වො  ෆභ දිස්රිාක්ඹ භ පුහුණුරුන් ඳත් ය 

තිවඵනහ. ඔඵතුමභන්රහ කිේ ආහයඹ  වභවතක් ල් හන්තහ 

ක්රි  ක රීකඩහ වහ ක්රි  ක ඳහර භණ්ඩරවේ ළඩි අධහනඹක් 

වඹොමු වුවණ් නළවළයි කිඹන එ භභත් ිළිතන්නහ. නමුත් භෆත 

හරවේ  අිළ වන ිළිතඵ හච්ඡහ යරහ ඳශමුළනි තහ  

හන්තහ ක්රි  ක ණ්ඩහඹවන "A" ණවේ ඉන්න රීකඩිහ  

භහඹ  රුිළඹල් 50,000ක් වනහ. වභවතක් ල් එවවභ 

කිසිභ මුදරක් වේවේ නළවළ. රුිළඹල් 30,000, රුිළඹල් 50,000 

විධිඹ  භහසි ගිවිසුන අත්න් ය වන රීකඩිහන්  දීභනහක් 

වනහ. වන න වි  හන්තහ ක්රි  ක රීකඩහ ය  තුමශ ප්ර චලිමත 

යන්නත්, ජහතපන්තය වරෝඹ ජඹග්රාවණඹ යන්නත් ක්රි  ක 

ඳහර භණ්ඩරඹ වරොකු ළඩ ිළිතවශක් වදරහ තිවඵනහ.  

රු භරහ යණතුමග භන්ත්රී්තුමියඹ කිේහ, වන වහ රීකඩහගන 

නළවළ  කිඹහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහවේ භෙ වඳන්වීභ ඹ වත් 

භහින්ද ිකන්තනවඹන් 2005 දී දුන්නු වඳොවයොන්දු අනු වන න 

වි  රගහවේ ඳශහත් 9  රීකඩහ ගකී්ලණ 9ක්, දිස්රිාක් 25  රීකඩහ 

ගකී්ලණ 25ක් ප්ර හවද්ය ඹ වල්න වො කඨහ භ ක ියන් රීකඩහගන 

314ක් ඉදි වියන් ඳතිනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී්තුමභනි, 

2016 න වි  ඹටිතර ඳවසුන සිඹල්ර  වදරහ ඉය යන්න  

ඵරහවඳොවයොත්තුම නහ. වන යව ක ඳහල් ඹන ෆභ දරුකු භ 

එ රීකඩහක් අනිහ්ලඹ යරහ අධපහඳන අභහතපහගලඹත් එක් 

ඒහඵද්ධ ළබින ක ඳ්රිාහක් වන න වි  ඉදිරිඳත් ය 

තිවඵනහ. ඒ අනු අඳ  වන රීකඩහ ඳභණක් වනොවයි, 

අවනකුත් රීකඩහත් ප්ර චලිමත යන්න පුළුන්. වන න වි  ෆභ 

දරුකුභ රීකඩහ   වඹොමු කිරීභ අනිහ්ලඹ කිරීභ වහ ළඩ 

ිළිත වශක් වදරහ තිවඵනහ.  

භභ දී්ලක ථහ යන්වන් නළවළ. වික් ්ල ඇන්තනි භන්ත්රී්තුමභහ 

වභභ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන අිළ එතුමභහ  සතුමතින්ත 

වනහ. ඒ හවේභ ඔඵතුමභහ  වඳොවයොන්දු වනහ, වන රීකඩහ 

භ  වන ඹන්න; වන රීකඩහ ය  තුමශ ප්ර චලිමත යන්න; ඒ 

හවේභ වන රීකඩහ  ළඩි ආවඹෝජනඹක් යන්න; ඒ තුමිතන් 

වරෝඹ ජඹග්රාවණඹ යන්න ශ්රීද රගහ හන්තහ ක්රි  ක 

ණ්ඩහඹභ  වදන්න පුළුන් උඳරිභ වවඹෝඹ ක්රි  ක ඳහර 

භණ්ඩරඹ රඵහ වදන ඵ. වඵොවවොභ සතුමතියි. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ නභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහ්ලිමවනන්තුම ඊ  අනුකර අ. බහ. 7.00 , අද දින බහ 

නමුතිඹ අනු 2013 භළයි 31 න  සිකුයහදහ අ.බහ. 2.45 න වතක් 
ල් ගිවේඹ.  

அன்தடி தற.த. 7.00 றக்கு தரரலன்நம், அணது இன்மந 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 ம 31 தள்பறக்கறம தற.த. 2.45  

றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

  Adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 2.45 p.m. on Friday, 31st 

May, 2013,  pursuant to the Resolution of Parliament of this day. 
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[රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එන. අස්ල භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහ්ලිමවනන්තුම විහද හ්ලතහර හ්ලින දහඹ ියර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් වන්හ ළනීභ අලප  
නන හසතුම රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතුම රු. 2.50කි. වොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභගඩ ඳහය, අග 102, 
ිළඹසිරි වොඩනළගිල්වල් යජවේ  ප්ර හලන  හ්ලඹහගලවේ  අධිහරී  වත  ෆභ  ්ලඹභ  වනොළනඵ්ල           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹ  මුදල් වහ ඉදිරි ්ලවේ දහඹත්ඹ රඵහ වන විහද හ්ලතහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹියත දිවනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුන ඳත් බහය නු වනොරළවේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் 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, தரன்கமட வீற, கறதபப்தமண, தகரலம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்மரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் மறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட மண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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අ.භා. 2.40 ට ගණපූරණ සීනු නාද වී මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තු 
සභා ගර්භයට රැස ්වූෙයන් - 

பி.ப. 2.40 க்கு நிைறெவண் மணி அ த் , உ ப்பினர்கள் 
பாரா மன்றச் சபாமண்டபத்திற் கூ ய ம் -  

The Quorum Bells having been rung at 2.40 p.m., and Members 
having assembled in the Chamber of Parliament - 

 
අ.භා. 2.45ට කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] 

තායිලන්ත අගාමාත්ය අතිගරු යින්ග්ලක් ෂිනවතා මැතිනිය සමඟ 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට ඇතුළු විය. 

 

කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

තායිලන්ත අගාමාත්ය අතිගරු යින්ග්ලක් ෂිනවතා මැතිනිය 
කථානායකතුමා අසලින් වූ  අසුෙනහි වාඩි වූවාය. 

 
பி.ப. 2.45 க்கு, சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் 

ராஜபக்ஷ] தாய்லாந்  பிரதம அைமச்சரான ேமதகு (தி மதி) 
யின்லக் ஷினவத்ரா அவர்க டன் பாரா மன்றச் சபா 
மண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்கள்.  

 

சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள். 
 

ேமதகு (தி மதி) யின்லக் ஷினவத்ரா  சபாநாயகர் 
ம ங்கி ந்த ஆசனத்தமர்ந்தார்கள்.  

 
Mr. Speaker [The Hon. Chamal Rajapaksa] with Her 

Excellency Madam Yingluck Shinawatra, Prime Minister of 
Thailand, entered the Chamber at 2.45 p.m. 

Mr.  Speaker took the Chair. 

Her Excellency Madam Yingluck Shinawatra took her seat 
beside Mr. Speaker.  

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතාෙග් අභාවය 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன அவர்கள  மரணம் 

DEATH OF HON. (DR.) JAYALATH JAYAWARDANA, MEMBER 
OF PARLIAMENT 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගම්පහ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් 

ජයවර්ධන මහතාෙග් අභාවය ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට මා දන්වා 

සිටින්ෙන් බලවත් කනගාටුෙවනි. එතුමාෙග් අභාවෙයන් අපට 
සිදුව ඇති පාඩුව ගැන අප ෙබොෙහෝ ෙසේ දුක් වන අතර අභාවපාප්ත 
ෙමම ගරු මන්තීවරයාෙග් පවුෙල් අය ෙවත අපෙග් සාතිශය 
සංෙව්ගය පකාශ කරන බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් මම 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ෙම් පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව මතු දිනකදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.  

මීළඟට අද දිනට නියමිත පධාන  කටයුතු - තායිලන්ත 
අගාමාත්යතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීම.  

Hon. Prime Minister, Hon. Ministers, Hon. Leader of 
the Opposition, Hon. Members of Parliament and 
distinguished visitors, I am honoured and privileged to 
welcome to our Parliament at this special Session, Her 
Excellency Madam Yingluck Shinawatra, the Prime 
Minister of the Kingdom of Thailand, one of the most 
dynamic and outstanding leaders in South-East Asia. She 
is also the first woman Prime Minister of the Kingdom of 
Thailand.  

In the year 2003, we were honoured and privileged to 
have had the opportunity to welcome His Excellency Dr. 
Thaksin Shinawatra, the then Prime Minister of the 
Kingdom of Thailand and the beloved brother of Your 
Excellency, who graciously accepted our invitation to 
address our Parliament.  

Today, we are equally privileged and honoured to be 
able to listen to your Address, Madam Prime Minister, 
which will be delivered after ten years from the Address 
of your distinguished and illustrious brother, Dr. 
Shinawatra, which is a historic event in our Parliament.  

Madam Prime Minister, your visit to our Parliament 
will strengthen the long-standing relationship with 
Thailand, which dates back to many centuries. Both our 
countries have a predominantly Buddhist culture based 
on the Theravada tradition. We are also grateful to your 
country for the assistance rendered to revive Buddhist  
practices at a time when Buddhism suffered a decline in 
our country.  

The Parliament of Sri Lanka and the Parliament of 
Thailand have had a close friendship for many decades. 
Our Parliament is privileged to have formed a Sri Lanka-
Thailand Parliamentary Friendship Association to further 
consolidate and strengthen the relationship between the 
two Legislatures.  

Our Parliament greatly appreciates the continued and 
steady growth of bilateral relations between the two 
countries in recent years and the high-level interactions 
between the State Leaders through reciprocal visits, such 

277 278 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

as the visit of His Excellency Mahinda Rajapaksa, 
President of Sri Lanka, to your country in the year 2012, 
which has given the necessary impetus to strengthen and 
consolidate the existing ties.  

We are also very grateful to Thailand for its support to 
Sri Lanka at international and regional fora, particularly at 
the UN Human Rights Council. Sri Lanka and Thailand 
are active members of the BIMSTEC. We are looking 
forward to the next BIMSTEC Summit, where Your 
Excellency would be meeting His Excellency the 
President of Sri Lanka along with other BIMSTEC 
leaders.  

Similarly, we are dynamic members of the Asia 
Cooperation Dialogue - ACD - and Sri Lanka is happy to 
take part in the next ACD Summit to be held in Thailand 
in 2015.  

Madam Yingluck Shinawatra has read for her 
Bachelor’s Degree in Political Science at the University 
of Chiang Mai and is also the holder of a Master of Public 
Administration Degree from the Kentucky State 
University, USA.   

Madam Shinawatra has had a long and a brilliant 
career with the corporate sector and she has held many 
executive positions in some of the top-ranking companies 
in Thailand.  

Now, I have great pleasure in calling upon Your 
Excellency, Madam Prime Minister, to address this 
House.  

 

 තායිලන්ත අගාමාත්ය අතිගරු යින්ග්ලක් 
ෂිනවතා මැතිනියෙග් ෙද්ශනය 

தாய்லாந்  பிரதம அைமச்சர் ேமதகு 
(தி மதி) யின்லக் ஷினவத்ரா அவர்கள  

உைர 
ADDRESS BY HER EXCELLENCY MADAM 

YINGLUCK SHINAWATRA, PRIME MINISTER OF 
THAILAND 

 
 
තායිලන්ත අගාමාත්ය අතිගරු යින්ග්ලක් ෂිනවතා මැතිනිය 
(ேமதகு (தி மதி) யின்லக் ஷினவத்ரா - தாய்லாந்  பிரதம 
அைமச்சர்)  
(Her Excellency Madam Yingluck Shinawatra - Prime 
Minister of Thailand) 
Hon. Speaker of Parliament, Hon. Members of 

Parliament, Ladies and Gentlemen,   
Ayubowan and Vanakkam! 

First of all, I would like to say that I am so excited to 
speak in your Parliament. Ten years ago, my brother had 
that opportunity. So, I am the second Prime Minister of 
Thailand who has got the honour of speaking in this 
Parliament. I really appreciate it.  

It is a great pleasure for me to be here in Sri Lanka, a 
beautiful island nation at the opposite end of the Bay of 
Bengal. Although, we are separated by an ocean, our two 
countries share common religious faiths and close cultural 
and political beliefs. 

I am also greatly humbled to address this Parliament. I 
feel privileged to speak to the elected Representatives of 
the people of Sri Lanka. The Sri Lankan people have 
always shown great courage in protecting their nation and 
the values of their democracy.  

On a personal level, I am deeply honoured to be 
addressing the same Parliament where the world’s first 
female Prime Minister, Sirimavo Bandaranaike, once led 
the Government.  

Hon. Members of Parliament, I am here in Sri Lanka 
with the intention to build an even closer partnership 
between our two nations and to seek Sri Lanka’s support 
in building bridges of multi-dimensional cooperation 
throughout Asia.  

In the religious dimension, the reference to the Thai 
word “Lanka Wong” carries a noble meaning for Thais. It 
signifies the establishment of Buddhism from Sri Lanka 
to Thailand some eight centuries ago. And, 260 years ago, 
a group of monks from Thailand performed higher 
ordination for Sri Lankan monks.  

This eventually led to the establishment of the Siyam 
Maha Nikaya here, in this country. This makes our 
Buddhist links unique and this is the reason why our 
people are so firmly connected.  

More importantly, in these days of rapid changes in 
the world, with cut-throat economic capitalism, political 
turmoil and social disruptions, we must work together to 
strengthen Buddhism as a religion and a way of life. I 
would like to ask you all to join this quest, so that 
Buddhism can be a force of tolerance that brings peace, 
not only to the individual mind but the human community 
as a whole. 

Hon. Members of Parliament, in the political 
dimension, both our countries care deeply about 
democracy. Despite challenges that try to destroy our 
beliefs in democracy, democracy survived since it is the 
people’s will. Democracy is the best form of government 
to protect the rights and liberties of the people and 
advance society's interests. Democracy is not an internal 
affair of one country alone. Democracies around the 
world must join to preserve and protect the people. Our 
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two countries, with our experiences and lessons can 
contribute greatly to the advancement of democratic 
forces.  

Hon. Members of Parliament, the world is facing the 
common threat of climate change and natural disasters. 
Our countries shared the fate of tsunami in the year 2004. 
Thailand had to face one of the worst floods in our 
nation’s history two years ago. As climate change 
threatens the human security, we need to work to protect 
our people by reducing risks from natural disasters. I call 
for a closer cooperation and collaboration with an action 
plan of coordinated warning systems and disaster relief 
operations.  

In the economic dimension, Asia is home to almost 60 
per cent of the world’s population with emerging new 
centres driving the global economic growth. Today, 
around three billion people from Asia and Africa, live 
around the Indian Ocean. Enhanced regional connectivity 
will strengthen links in the Indian Ocean rim. This is a 
strategy being pursued by Thailand and ASEAN. We are 
building better transport links between ASEAN and other 
regions, including South Asia.  

On Thailand’s part, we are investing US Dollars 66 
billion in infrastructure development that will link up with 
the region. Better connectivity leads to more trade, 
investment, tourism and better links between people.  

One of the key projects is the Dawei Deep-Sea Port, 
which we are working with Myanmar on the Andaman 
Sea. This will link with the LaemChabang Deep-Sea Port 
in the Gulf of Thailand, while along the way, a new 
economic corridor linking with the Pacific Ocean to the 
Indian Ocean could become a reality. Indeed, Sri Lanka’s 
Development of deep-sea ports will allow Sri Lanka to 
benefit from trade with Dawei and other ports in 
Southeast Asia.  

Thailand is also engaging Asian partners through the 
Asia Cooperation Dialogue - ACD - to develop this 
vision. A "New Silk Route" would connect all comers of 
Asia and beyond. Ultimately, enhanced connectivity 
extends to Africa with whom we hope to create a 
common development agenda. Thailand has started the 
Thai-African initiative in which Thailand will host a high-
level dialogue with Africa in November this year.  

So, I hope Sri Lanka will join us in this long-term 
effort to connect Asia and beyond. This will help promote 
peace and prosperity in our region and ensure that it 
remains the engine of the global economy.  

Hon. Members of Parliament, in closing, I would like 
to express my appreciation for the warm hospitality 
extended to me and the honour of addressing this 
Parliament. 

In the light of our rich past and our exciting present, 
Thailand and Sri Lanka have opened a bright chapter for 
the future. This modern partnership, based on shared 
values and shared interests, will bring the best of friends 
together for the peace and prosperity of our two nations 
and our region as a whole.  

It is a great honour to be here and to stand among the 
friendly Hon. Members of Parliament. 

Thank you. 
 

 

කථාෙව් සිංහල පරිවර්තනය 
உைரயின  சிங்கள ெமாழிெபயர்ப்  
SINHALA TRANSLATION OF  THE  SPEECH 

 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනි, ෙනෝනාවරුනි, 

මහත්වරුනි,  

ආයුෙබෝවන්, වනක්කම්! 

පළමුෙවන්ම, ඔබෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීමට ලැබීම සම්බන්ධෙයන් 
මම අතිශයින්ම සතුටට පත්වන බව පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  අවුරුදු 
10කට ෙපර මාෙග් සෙහෝදරයාට එම අවස්ථාව හිමි විය. එෙහයින් ෙමම 
 පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීෙම් ෙගෞරවය හිමි කර ගත් තායිලන්ත අගාමාත්යවරුන් 
අතර ෙදවැන්නා මම ෙවමි.  මම සැබවින්ම එය අගය කරමි.  

ෙබංගාල ෙබොක්ක අභිමුව පිහිටි සුන්දර දූපත් රාජ්යයක් වන ශී ලංකාවට 
පැමිණීමට ලැබීම ඉමහත් සතුටකි.  සාගරයකින් ෙවන් වී තිබුණ ද, ෙපොදු 
ආගමික විශ්වාස සහ සමීප සංස්කෘතික හා ෙද්ශපාලන විශ්වාස පිළිබඳව අප 
ෙදරටම ෙපොදුෙව් උරුමකම් කියමු.  

ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීමට ලැබීම ද මට මහත් අභිමානයකි. ශී ලංකා 
ජනතාව විසින් ෙතෝරා පත් කර ගන්නා ලද ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජිතයින් ඇමැතීමට 
ලැබීම ෙගෞරවයක් ෙලස මම සලකමි.  ස්වකීය ජාතිය සහ  ස්වකීය 
පජාතන්තවාදී  සාර ධර්ම ආරක්ෂා  කිරීෙම්දී ශී ලාංකීය ජනතාව නිරන්තරවම 
මහත් වූ ෛධර්යවන්තභාවයක් පදර්ශනය කර ඇත. වෙරක, ෙලොව පථම 
අගාමාත්යවරිය වූ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය  රාජ්ය නායිකාව ෙලස 
කටයුතු කළ ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීමට ලැබීම ෙපෞද්ගලිකව මා ලද 
මහත් ෙගෞරවයකි. 

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනි, අප ජාතීන් ෙදක අතර වඩාත් සමීප 
සම්බන්ධතාවක් ෙගොඩ නැඟීෙම් අදහස ඇතිව සහ ආසියාව පුරා බහු - ආංශයික 
සහෙයෝගීතාව ෙගොඩ නැඟීම සඳහා ශී ලංකාෙව් සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට මම 
ශී ලංකාවට පැමිණිෙයමි. 

ආගමික දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් ගත් කල “ලංකා ෙවොංග්” යන තායි වචනය 
තායි ජාතිකයනට උතුම් වූ අර්ථයක් ෙගන ෙදයි.  ශත වර්ෂ අටකට ඉහතදී   ශී 
ලංකාෙව් සිට රැෙගන ෙගොස් තායිලන්තය තුළ බුදු දහම ස්ථාපිත කිරීම එමඟින් 
සංෙක්තවත් ෙකෙර්. එෙලසම අවුරුදු 260කට ඉහතදී තායිලන්තෙය් සිට 
පැමිණි ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා කණ්ඩායමක් විසින් ශී ලාංකික භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා  හට උපසම්පදාව සිදු කරන ලදී.  ෙමරට  තුළ සියම් මහා නිකාය 
පිහිටුවීමට අවසානෙය්දී ෙමමඟින් මඟ පෑදුණි. ෙමමඟින් අපෙග් ෙබෞද්ධාගමික 
සම්බන්ධතා සුවිශිෂ්ට බවට පත් වී ඇති අතර, අප ජනතාවන් සවිමත් ෙලස 
සම්බන්ධ වී සිටීමට ෙහේතුව ද එයයි.  

වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් ආර්ථික ධනවාදෙය් එකිෙනකා පරයා නැ ෙඟන 
තරගකාරිත්වය, ෙද්ශපාලන අර්බුද සහ සමාජ බිඳ වැටීම් සමග ෙම් දිනවල 
ෙලෝකය තුළ ඇති වන ශීඝ ෙවනස්කම් හමුෙව් ආගමක් ෙලස සහ ජීවන 
කමයක් ෙලස බුදු දහම ශක්තිමත් කිරීමට අප එක්ව කටයුතු කළ යුතු වීමයි.  
පුද්ගල මනසට පමණක් ෙනොව සමස්තයක් ෙලස මානව පජාවටම සාමය 
රැෙගන එන ඉවසුම් බලෙව්ගයක් බවට පත් වීමට බුදු දහමට හැකියාව ලබා 
ෙදනු පිණිස ෙමකී ගෙව්ෂණය හා එක් වන ෙලස ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටීමට 
මම කැමැත්ෙතමි. 

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනි, ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් ගත් 
කල, අප රටවල් ෙදකම පජාතන්තවාදය පිළිබඳව  සුවිශාල සැලකිල්ලක් 
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දක්වමු. පජාතන්තවාදය පිළිබඳ අපෙග් විශ්වාසයන් සිඳ බිඳ දැමීමට පයත්න 
දරනා අභිෙයෝග පැවතුන ද, ජනතාවෙග් අභිලාෂය වන්ෙන් එය බැවින් 
පජාතන්තවාදය ෙනොනැසී පැවතුණි. ජනතාවෙග්  නිදහස  සහ අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කිරීමට සහ සමාජ  ශුභ සිද්ධිය ඇති කරනු පිණිස ෙහොඳම පාලන 
කමය වන්ෙන් පජාතන්තවාදයයි. පජාතන්තවාදය යනු එක් රටකට පමණක් 
අයත් අභ්යන්තර කටයුත්තක් ෙනොෙව්.  ජනතාව රැක ගැනීම සහ ආරක්ෂා 
කිරීම පිණිස ෙලොව පුරා පජාතන්තවාදී රටවල් එක් විය යුතුය.  අප සතු අත් 
දැකීම් සහ අප ඉෙගන ෙගන ඇති පාඩම් තුළින් පජාතන්තවාදී බලෙව්ග 
පගමනය කරනු පිණිස ඉමහත් ෙලස දායක වීමට අප ෙදරටට හැකියාව ඇත.  

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනි,  ෙද්ශගුණික  ෙවනස්කම්  සහ ස්වාභාවික 
ව්යසන නමැති ෙපොදු තර්ජනයට ෙලෝකය මුහුණ ෙදමින් සිටියි. 2004 වර්ෂෙය්දී 
සුනාමි  විපතට ෙදරෙට්ම අපි මුහුණ පෑෙවමු. වසර ෙදකකට ඉහත අපෙග් 
ජාතිෙය් ඉතිහාසෙය් දරුණුතම ජල ගැල්මට මුහුණ පෑමට තායිලන්තයට සිදු 
විය. ෙද්ශගුණික ෙවනස්කම්, මානව ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් කරන විට 
ස්වාභාවික ව්යසන මඟින් ඇති කරනු ලබන අවදානම් තත්ත්වයන් දුරලීම 
මඟින් අපෙග් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අප කියා කිරීම අවශ්ය ෙව්. 
අනතුරු ඇඟවීෙම් පද්ධති සහ ආපදා සහන ෙසේවා කටයුතු සම්බන්ධීකරණය වූ 
කියාකාරී සැලැස්මක් සඳහා සමීප සම්බන්ධතාවක්  සහ සහෙයෝගයක් ඇති කර 
ගැනීමට මම ඉල්ලා සිටිමි. 

ආර්ථිකමය දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් ගත් විට ෙගෝලීය ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
හසුරුවන නව ෙක්න්දස්ථානයක් බිහි ෙවමින් පවතින ආසියාව ෙලෝක 
ජනගහනෙයන් සියයට 60කට ආසන්න පිරිසක ෙග් නිවහන ෙව්. අද ආසියානු 
සහ අපිකානු ජනතාවෙගන් බිලියන තුනක් පමණ ඉන්දියන් සාගරය අවට 
ජීවත් ෙවති. කලාපීය  සම්බන්ධතාව ඉහළ නැංවීම මඟින් ඉන්දියන් සාගර නිම් 
වළල්ල තුළ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් වනු ඇත. තායිලන්තය සහ ආසියාන් 
සංවිධානය විසින් අනුගමනය කරමින් තිෙබන කෙමෝපායකි, ෙමය. ආසියාන් 
සංවිධානය සහ දකුණු ආසියාව ඇතුළු අෙනකුත් කලාප අතර වඩා ෙහොඳ 
පවාහන සබඳතා අප ෙගොඩනංවමින් සිටිනවා.  

තායිලන්තය පාර්ශ්වෙයන් ගත් විට කලාපය සමඟ සම්බන්ධ වන යටිතල 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 66ක් අපි ආෙයෝජනය 
කරමින් සිටිමු.  ද්වීපාර්ශ්වීය සම්බන්ධතා යහපත් වූ විට ෙවෙළඳ කටයුතු, 
ආෙයෝජන සහ සංචාරක ව්යාපාරය වැඩි වශෙයන් සිදු කිරීමට සහ ජනතාව 
සමඟ වඩාත් ෙහොඳින් සම්බන්ධතා ෙගොඩ නැඟීමට හැකි වනු ඇත. 

දෙවයි ගැඹුරු-මුහුදු වරාය පධාන ව්යාපෘතිවලින් එකක් වන අතර, 
මියන්මාරය සමඟ සම්බන්ධ වී අන්දමන්ද මුහුෙද් ෙමය කියාත්මක කරනු 
ලැෙබ්.  තායිලන්ත මුහුදු ෙබොක්ෙක් පිහිටි ලියැම්චාබෑන්ග් ගැඹුරු-මුහුදු වරාය 
සමඟ ෙමය සම්බන්ධ වන අතර පැසිපික් සාගරය ඉන්දියන් සාගරය හා 
සම්බන්ධ කරනු ලබන නව ආර්ථික මාවතක් ඒ ඔස්ෙසේ ඇති වීම යථාර්ථයක් 
වනු ඇත.  ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකාෙව් ගැඹුරු මුහුදු වරායන් සංවර්ධනය 
කිරීම තුළින් අග්නි දිග ආසියාෙව් පිහිටි දෙවයි සහ ෙවනත් වරායන් සමඟ සිදු 
කරනු ලබන ෙවෙළඳ කටයුතුවලින් පතිලාභ ලබා ගැනීමට ශී ලංකාවට ඉඩ 
ලැෙබනු ඇත. 

ෙමම දැක්ම වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස ආසියානු සහෙයෝගිතා සංවාදය තුළින් 
ආසියානු සහකරුවන් සමඟ තායිලන්තය ද කටයුතු කරමින් සිටියි.  නව ෙසේද 
මාවතක් මඟින් ආසියාෙව් සහ ඉන් ඔබ්බට පිහිටි සියලු පෙද්ශ සම්බන්ධ කරනු 
ඇත.  අවසානෙය්දී අපිකාව දක්වා ෙමම සම්බන්ධතා ඉහළ නැංවීම සිදු කරනු 
ලබන අතර ඔවුන් හා එක්ව ෙපොදු සංවර්ධන න්යාය පතයක් නිර්මාණය කිරීමට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමු.  තායි-අපිකානු වැඩසටහන තායිලන්තය විසින් 
ආරම්භ කර ඇති අතර, එමඟින් ෙමම වසෙර් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී අපිකාව 
සමඟ ඉහළ ෙපෙළේ සංවාදයක් තායිලන්තෙය්දී පවත්වනු ඇත. 

එෙහයින්, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බට පිහිටි පෙද්ශ සමඟ සම්බන්ධතා ෙගොඩ 
නැඟීම සඳහා වූ ෙමම දිගුකාලීන කර්තව්යයට  ශී ලංකාව අප සමඟ එක් වනු 
ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. අප කලාපය තුළ සාමය සහ සමෘද්ධිය 
පවර්ධනය කිරීමට සහ ෙගෝලීය ආර්ථිකය හසුරුවන යන්තය ෙලස අප 
කලාපය පවතින බවට තහවුරු කිරීමට ෙමය උපකාරී වනු ඇත.  

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙවත දක්වන ලද 
උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය සහ ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීෙම් ෙගෞරවය 
මා හට ලබා දීම ෙවනුෙවන් මාෙග් ස්තුතිය පළ කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි.  

අපෙග් සාරගර්භ අතීතය සහ අසිරිමත් වර්තමානය මත පදනම්ව අනාගතය 
සඳහා දීප්තිමත් පරිච්ෙඡ්දයක් තායිලන්තය සහ ශී ලංකාව විසින් විවර කර ඇත. 

ෙපොදු සාරධර්ම සහ ෙපොදු අභිලාෂයන් මත පදනම් වූ ෙමම නූතන 
සහෙයෝගිතාව, අප ජාතීන් ෙදක සහ සමස්තයක් ෙලස අපෙග් කලාපය සඳහා 
සාමය සහ සමෘද්ධිය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා කටයුතු කරනා ෙහොඳම මිතුරන් බවට 
අප පත් කරනු ඇත.  

ෙමහි පැමිණ හිත මිතුරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ඇමතීමට ලැබීම 
විශාල ෙගෞරවයකි.  

ස්තුතියි.  

 
කථාෙව් ෙදමළ  පරිවර්තනය 

உைரயின  தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்  
TAMIL TRANSLATION OF THE SPEECH 

ெகளரவ பாரா மன்ற சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கேள,  ஆ ேபாவன்! வணக்கம்!  

தற்கண் உங்கள் பாரா மன்றத்திேல உைரயாற் வைதயிட்  நான் 
மிகுந்த ெப மிதம் அைடகின்ேறன். என  சேகாதரன் பத்  வ டங்க க்கு 

ன்னர் இவ்வாறான சந்தர்ப்பெமான்ைறப்  ெபற்றி ந்தார். எனேவ, 
இப்பாரா மன்றத்தில் உைரயாற் ம் ெகளரவத்ைதப் ெபற் ள்ள 
தாய்லாந்தின் இரண்டாவ  பிரதம அைமச்சர் நான் ஆேவன்.  நான் 
உண்ைமயில் இதைன உயர்வாக மதிக்கின்ேறன்.   

வங்காள விாிகுடாவின் எதிேர அைமந் ள்ள அழகான தீவான 
இலங்ைகயில் இ ப்ப  எனக்கு மிக ம் மகிழ்ச்சியாக ள்ள . நாம் 
ச த்திரெமான்றால் பிாிக்கப் பட் ந்தா ம் எம  இ  நா க ம் 
ெபா வான சமய நம்பிக்ைககைள ம் ெந ங்கிய கலாசார மற் ம் அரசியல் 
நம்பிக்ைககைள ம் பகிர்ந்  ெகாள்கின்றன.   

இப்பாரா மன்றத்தில் மிகுந்த தன்னடக்கத் டன் என  உைரைய 
நிகழ்த்த வி ம் கின்ேறன். இலங்ைக மக்களின் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 
பிரதிநிதிகள் மத்தியில் உைரயாற் வ  எனக்குக் கிைடத்த சிறப் ாிைம 
எனக் க கின்ேறன்.  இலங்ைக மக்கள் தம  நாட்ைட ம் ஜனநாயக 
வி மியங்கைள ம் பா காப்பதில் எப்ேபா ம் பாாிய ணிச்சைலக் 
காட் ள்ளனர்.   

உலகின் தல் ெபண் பிரதம அைமச்சரான ஸ்ரீமாேவா பண்டாரநாயக்க 
ஒ ைற அரசாங்கத்ைத நடத்திய அேத பாரா மன்றத்தில் 
உைரயாற் வைதயிட் த் தனிப்பட்ட வைகயில் நான் ெகளரவப்ப த்தப் 
பட் ள்ேளன். ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள, எம  இ  
நா க க்குமிைடேய ேம ம் ெந க்கமான கூட் யற்சிையக் 
கட் ெய ப் ம் ேநாக்கத் ட ம் ஆசியா வ ம் பல்பாிமாண 
ஒத் ைழப் க்கைளக் கட்ெய ப் வதற்கு இலங்ைகயின் ஆதரைவ நா ம் 
நான் இலங்ைகக்கு வந் ள்ேளன்.  

'லங்கா ெவாங்' என்ற தாய்லாந் ச் ெசாற்பதமான , அந்நாட்டவர் 
க க்குச் சமய ாீதியாக உயர்ந்த அர்த்தெமான்ைற வழங்குகின்ற . எட்  

ற்றாண் க க்கு ன்னர் இலங்ைகயி ந்  ெபளத்தம் தாய்லாந்தில் 
தாபிக்கப்பட்டைத இ  குறிக்கின்ற . அத் டன், 260 வ டங்க க்கு 

ன்னர் தாய்லாந்ைதச் ேசர்ந்த பிக்குகள் கு ெவான்  இலங்ைகப் 
பிக்குகைளச் சமயப் பணியில் அமர்த் ம் உயர்வான சடங்ைக ம் 
நடத்திய .  

இ  இந்தநாட் ல் சியம் மகா நிக்காய  தாபிக்கப்ப வதற்கு 
வழிவகுத்த . இ  எம  ெபளத்த சமய விடயங்கைள உன்னத நிைலக்கு 
இட் ச் ெசன்ற டன், நாம் ெதாடர்ந்   எம  ெதாடர் கைள 
ைவத்தி ப்பதற்கும் வழிேகா ய . மிக க்கியமாக, ெகா ரமான 
ெபா ளாதார தலாளித் வம், அரசியல் கிளர்ச்சி, ச கச் சீர்குைல கள் 
ஆகியவற் டன் உலகில் விைரவான மாற்றங்கள் ஏற்ப ம் இந்நாட்களில் 
ெபளத்தத்ைத மதமாக ம் வாழ்வின் மார்க்கமாக ம் பலப்ப த் வதற்காக 
நாங்கள் ஒன்றாகப் பணியாற்ற ேவண் ம். ெபளத்த மதமான  
தனிெயா வ க்கு மாத்திரமன்றி,  உலகுக்கும் சகிப் த்தன்ைமைய ம் 
சமாதானத்ைத ம் ஏற்ப த்தக்கூ ய ஓர் உந் சக்தியாகத் திகழ்வதற்கான 
ேவட்ைகயில் நீங்கள் அைனவ ம் இைணந் ெகாள்ள ேவண் ெமன நான் 
ேவண் ேகாள் வி க்க வி ம் கின்ேறன்.  
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ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள, அரசியல் பாிமாணத்தில் எம  
நா கள் இரண் ேம ஜனநாயகம் பற்றி மிகுந்த அக்கைற ெகாண் ள்ளன. 
ஜனநாயகம் பற்றிய எம  நம்பிக்ைககைள அழித்ெதாழிப்பதற்கான 
சவால்கள் காணப்பட்டேபாதி ம், மக்களின் மன உ தி காரணமாக அ  
தப்பிப் பிைழத் ள்ள . மக்களின் உாிைமகள், வி தைலகள் ஆகியவற்ைறப் 
பா காத்  ச தாயத்தின் நலன்கைள ேமம்ப த் ம் சிறந்தெதா  அரசாங்க 
அைமப்ேப ஜனநாயகமாகும். அ  ஒ  நாட் ன் உள்நாட்  விவகாரமாக 
மாத்திரம் அைமந் விடா . எனேவ, உலைகச் சூழ ள்ள ஜனநாயகங்கள் 
மக்கைளப் ேபணிப்பா காப்பதற்கு ஒன்றிைணய ேவண் ம். எம  நா கள் 
இரண் ம் தம  அ பவங்கள் மற் ம் கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் லம் 
ஜனநாயக சக்திகளின் ேமம்பாட் க்கு பாாிய அளவில் பங்களிப் ச் 
ெசய்யலாம்.  

ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள, உலகம் காலநிைல மாற்றம் 
மற் ம் இயற்ைக அனர்த்தங்கள் எ ம் ெபா  அச்சு த்தைல 
எதிர்ெகாள்கின்ற . 2004ஆம் ஆண் ல் சுனாமியின் அழிைவ எம  நா கள் 
பகிர்ந் ெகாண்டன. இரண்  வ டங்க க்கு ன்னர் எம  நாட் ன் 
வரலாற்றில் மிக ேமாசமான ெவள்ளப்ெப க்குகளில் ஒன்ைற தாய்லாந்  
எதிர்ெகாள்ளேவண் யி ந்த . காலநிைல மாற்றம் மனிதப் பா காப் க்கு 
அச்சு த்தலாக உள்ளதால் இயற்ைக அனர்த்தங்களினால் ஏற்ப ம் 
ஆபத் கைளக் குைறப்பதன் லம் எம  மக்கைளப் பா காப்பதற்கு 
பணியாற்றேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு ஏற்ப கின்ற . ஒ ங்கிைணந்த 
எச்சாிக்ைக ைறைமகள், அனர்த்த நிவாரண நடவ க்ைககள் 
ஆகியவற் க்கான ெசயற்பாட் த் திட்டத்ைதக்ெகாண்ட ெந க்கமான 
ெதா  கூட் ற  மற் ம் ஒத் ைழப் க்காக நான் அைழப்  வி க்கின்ேறன்.  

ெபா ளாதாரப் பாிமாணத்தில், உலகளாவிய ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு 
இட் ச் ெசல் ம் திய நிைலயங்க டன் உலக சனத்ெதாைகயில் ஏறத்தாழ 
60 சத தம் ஆசியாவிேலேய உள்ள . இன் , அண்ணளவாக ன்  
பில் யன் ஆசிய, ஆபிாிக்க மக்கள் இந்  ச த்திரத்ைதச் சூழ 
வாழ்கின்றனர். ேமம்ப த்தப்பட்ட பிராந்திய ெதாடர் கள் இந்  ச த்திர 
கைரேயார உற ைறகைளப் பலப்ப த் ம். தாய்லாந் , ஆசியான் ஆசிய 
வற்றினால் ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற ேலாபாயம் 
இ வாகும். ெதன்னாசியா உட்பட ஆசியான் மற் ம் இதர பிராந்தியங் 
க க்கிைடயில் சிறந்த ேபாக்குவரத் த் ெதாடர் கைள நாங்கள் 
கட் ெய ப் கிேறாம்.  

தாய்லாந்ைதப் ெபா த்தமட் ல், பிராந்தியத் டன் இைணப்ைப 
ஏற்ப த் ம் உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தியில் 66 பில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலர்கைள நாங்கள் தலீ  ெசய்கிேறாம். சிறந்த ெதாடர் க டான 
அதிகள  வர்த்தகம், தலீ , சுற் லாத் ைற வளா்ச்சி, மக்க க் 
கிைடயிலான சிறந்த ெதாடர் கள் ஆகியவற் க்கு அ  வழிவகுக்கின்ற . 
அந்தமான் கடற்பரப்பில் மியன்மா டன் நாங்கள் ேமற்ெகாள் ம் டாெவய் 
ஆழ்கடல் ைற கம் பிரதான க த்திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இ  
தாய்லாந்  வைளகுடாவி ள்ள லயம்சாபங் - Laem Chabang - ஆழ்கடல் 

ைற கத் டன் இைணப்ைப ஏற்ப த் ம் அேதேவைள, அதன் வழியில் 
இந்  ச த்திரத் டன் பசுபிக் ச த்திரத்ைத இைணக்கும் தியெதா  
ெபா ளாதாரத் ெதாடர் க்கும் வழிேகா கின்ற .  

உண்ைமயில், இலங்ைகயின் ஆழ்கடல் ைற கங்களின் அபிவி த்தி 
யினால் ெதன்கிழக்கு ஆசியாவி ள்ள டாெவய் (Davei) மற் ம் இதர 

ைற கங்க டனான வர்த்தகத்தி ந்  இலங்ைக நன்ைமயைடவதற்கு 
வழிேயற்ப ம். இந்த ேநாக்கத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு தாய்லாந்  ஆசிய 
கூட் ற  கலந் ைரயாடல் லமாக(A.C.D) ஆசிய பங்காளிகைள ம் 
ஈ ப த் கின்ற .  ' திய பட்  மார்க்கம்' (New Silk Route) என்ப  ஆசியா 
மற் ம் அதற்கப்பா ள்ள எல்லாப் பிரேதசங்கைள ம் இைணத்  வி ம். 
இ தியில் ேமம்பட்ட ெதாடர் , நாம் ெபா வான அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சிநிரைல ஏற்ப த்த விைழகின்ற  ஆபிாிக்கா க்கு விாிவைட ம். 

தாய்லாந்  ஆரம்பித் ள்ள தாய் - ஆபிாிக்க ன்ென ப்பில் இவ்வ ட 
நவம்பர் மாதத்தில் நைடெபற ள்ள ஆபிாிக்கா டனான உயர்மட்ட 
கலந் ைரயாடல் ஒன் க்குத் தாய்லாந்  உபசரைணயளிக்கும். எனேவ, 
ஆசியா மற் ம் அதற்கப்பால் இைணப்ைப ஏற்ப த் வதற்கான இந்த 
நீண்டகால யற்சியில் இலங்ைக எங்க டன் ஒ ங்கிைண ம் என நான் 
நம் கிேறன்.  இ  எம  பிராந்தியத்திேல சமாதானம் மற் ம் சுபிட்சத்ைத 
ேமம்ப த் வதற்கு உத வேதா , உலக ெபா ளாதாரத்தின் இயந்திரமாக 
நிைலத்தி க்கும் என்பைத ம் உ திெசய்கிற . 

ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள, நிைறவாக எனக்களிக்கப் 
பட்ட சிறந்த வி ந்ேதாம்ப க்கும் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் உைரயாற்  
வதற்குக் கிைடத்த ெகளரவத் க்கும் என  மனமார்ந்த பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

எம  ெசழிப்பான கடந்தகாலம் மற் ம் பரபரப் ட் ம் நிகழ்காலம் 
ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயில் ேநாக்கும்ேபா , தாய்லாந் ம் இலங்ைக ம் 
எதிர்காலத் க்கான பிரகாசமானெதா  அத்தியாயத்ைத ஆரம்பித் ள்ளன. 
பகிர்ந் ெகாண்ட வி மியங்கள் மற் ம் நலன்களின் அ ப்பைடயில் இந்த 
ந ன கூட் ப் பங்காண்ைமயான , எம  நா கள் இரண் ன ம் 
ஒட் ெமாத்த  பிராந்தியங்களின் சமாதானம் மற் ம் சுபிட்சத் க்ெகன நல்ல 
நண்பர்கைள ஒன்  ேசர்த் வி ம்.   

நான் இங்கு வ ைக தந் , சிேநக ர்வமான ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் மத்தியில் இ ப்ப  எனக்கு அளிக்கப்பட் ள்ள 
உன்னதமான ெகளரவமாகும்.   

நன்றி. 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
Hon. Speaker, as the Leader of the House, I consider 

it a privilege and a very significant event in my 
Parliamentary career to be able to offer the Vote of 
Thanks to Her Excellency Yingluck Shinawatra, the 
Prime Minister of the Kingdom of Thailand following her 
Address to Parliament.  

Madam Prime Minister, an address by a foreign leader 
is a rare occasion in Sri Lanka’s  Parliamentary tradition. 
In this regard, we are very proud that you are among 
esteemed company. Former British Prime Minister, Rt. 
Hon. Margaret Thatcher addressed this House in 1985.  
The "Iron Lady" as she was known to the world, the late 
Madam Thatcher was the first foreign leader to address a 
formal session in the history of our Parliament. After that, 
it was your esteemed brother, His Excellency Thaksin 
Shinawatra, the former Prime Minister of Thailand who 
had such an opportunity. That was in 2003. It is indeed a 
very significant coincidence and a great honour to the Sri 
Lankan Parliament that Your Excellency has now 
become the third world leader to address this House.  

Madam Prime Minister, it is my understanding that 
you hail from a family dedicated to public service and the 
well-being of the Thai people. I am told that your father 
was also a Member of Parliament with a proven track 
record of public service. This makes you no stranger to 
politics and Parliamentary traditions. Building on these 
strong foundations, Madam Prime Minister, you have 
reached the highest levels of political office in Thailand. 
We, in Sri Lanka, admire your determination, political 
courage and leadership that has been enormously 
beneficial to the people of Thailand. You had the 
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privilege to be the first Lady Prime Minister as well as the 
youngest Prime Minister of the Kingdom of Thailand.  

Under your able leadership, Thailand is heading 
towards the apex of development day by day, making the 
optimum use of science and technology, and literacy. We 
highly appreciate the steps taken under Your Excellency’s 
leadership to uplift the quality of life of the people of 
Thailand.  

Madam Prime Minister, I wish to recall that during the 
past three decades, women have rendered exceptional 
leadership to the people of our region. Sri Lanka too can 
boast of such exceptional leaders. The late Mrs. Sirimavo 
Bandaranaike, whom you mentioned in your speech, 
became the world’s first female Prime Minister following 
the assassination of her husband. Her Excellency 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga was the first 
female President of Sri Lanka. These two ladies were 
leaders of the Sri Lanka Freedom Party, which I 
represent.  Madam Prime Minister, you have joined the 
ranks of such outstanding women leaders from our region 
that also include Prime Ministers Indira Gandhi, Benazir 
Bhutto, Begum Khaleda Zia and Sheikh Hasina.  

Madam  Prime Minister, the bilateral relations and the 
closeness between Sri Lanka and Thailand stretch as far 
back as the 5th Century AD. It is said that this fact has 
been mentioned in a stone inscription found in central 
Thailand.  

History refers to the fact that when Buddhism in Sri 
Lanka was deteriorating, Theravada Buddhism was re-
established in the country by Bhikkus who arrived here 
from Thailand. 

It is significant that Your Excellency’s visit to Sri 
Lanka coincides with the 260th anniversary of the 
establishment of the Siam Nikaya. We proudly refer to 
this historical event as the second Mahindagamana, or the 
second most important event in Buddhist history in the 
country after the religion was introduced to Sri Lanka by 
Arahat Mahinda in the 2nd century BC.  

The cordial relationship between our two countries has 
continued to grow through the centuries. The bilateral 
agreements signed by our President, His Excellency 
Mahinda Rajapaksa having met you in 2012, have 
resulted in greater cooperation in the agriculture, fisheries 
and education sectors. These developments are extremely 
encouraging and would be an enormous source of 
assistance as Sri Lanka moves forward. It is with pleasure 
that we acknowledge Thailand as a vibrant partner in Sri 
Lanka’s socio-economic and cultural development led by 
the Government of His Excellency Mahinda Rajapaksa 
which envisions making our country “The Wonder of 
Asia”. 

Madam Prime Minister, on this occasion, I wish to 
recall with gratitude the cooperation and support extended 
by Thailand to Sri Lanka at the United Nations Human 
Rights Council in 2012 and 2013, having appreciated the 
hardships our country has gone through facing terrorism 
for the last three decades and the ongoing reconciliation 
process. The cordial relationship which has existed 
between our two countries for several centuries is further 
strengthened by your visit to Sri Lanka and your address 
to the people’s Representatives in this august Assembly.  

It is, therefore, my great pleasure to thank you, 
Madam Prime Minister, for your inspiring address to this 
House. I have not the slightest doubt that under your able 
leadership, the aspirations of the Thai people will be 
fulfilled and the friendly relationship between our two 
countries will grow from strength to strength.  

May the blessings of the noble Triple Gem and the 
sacred Tooth Relic be with you and the people of 
Thailand!  

Thank you.   
 
 

කථාෙව් සිංහල පරිවර්තනය 
உைரயின  சிங்கள ெமாழிெபயர்ப்  
SINHALA TRANSLATION OF  THE  SPEECH 

 

ගරු කථානායකතුමනි, තායිලන්ත අගාමාත්ය ගරු යින්ග්ලක් ෂිනවතා 
මැතිනිය ශී ලංකාවට සපැමිණ අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කළ 
අවස්ථාෙව් එතුමියට ස්තුති කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායක ෙලස මා ලද ඉතා විරල හා සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් ෙලස සලකමි. 

ගරු අගාමාත්යතුමියනි, විෙද්ශීය රාජ්ය නායකයකු අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආමන්තණය කිරීම ශී ලාංකීය පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය තුළ ඉතා විරල 
අවස්ථාවකි.  එම සුවිෙශේෂී විරල අවස්ථාව ඔබතුමියට ලැබීම පිළිබඳව අප 
ඉතාමත් ආඩම්බර ෙවමු.  “යකඩ කාන්තාව” ෙලස විරුදාවලිය ලත් බිතාන්ය 
අගාමාත්ය ගරු මාගට් තැචර් මැතිනිය 1985 වසෙර්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආමන්තණය කරන ලද අතර අප පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුව 
නියමාකාරෙයන් රැස්ව සිටියදී එය ආමන්තණය  කළ පථම රාජ්ය නායකයා 
වන්ෙන් ද එතුමියයි.  ඉන් අනතුරුව එම අවස්ථාව උදා වූෙය් ඔබතුමි යෙග් 
සෙහෝදරයා වන තායිලන්තෙය් හිටපු අගාමාත්යවරයා වූ තක්ෂින්                
ෂිනවතා මැතිතුමාටයි.  ඒ, 2003 වසෙර්දී ය.  ෙතවන වතාවට ෙමම ගරු සභාව 
ආමන්තණය කිරීෙම් අවස්ථාව ඔබතුමියට උදා වීම ශී ලාංකීය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සුවිෙශේෂී සංසිද්ධියක් ෙමන්ම ඉමහත් ෙගෞරවයක් ද වන්ෙන් ය.  

ගරු අගාමාත්යතුමියනි, ඔබතුමිය පැවත එන්ෙන් තායිලන්තෙය් 
ජනතාවෙග් සුබසිද්ධියට හා සමාජ ෙසේවයට කැප වූ පවුලකින් බව මාෙග් 
අවෙබෝධයයි. ඔබතුමියෙග් පියා තායිලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ජනතා හිතකාමී ෙසේවාවක් සිදු ෙකොට ඇති අතර,  ඒ නිසාම ඔබතුමිය 
ෙද්ශපාලනයට හා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන්ට අමුත්තියක් ෙනොෙව්.  ෙමකී 
පසුබිම් මත ෙගොඩ නැ ෙඟමින් ඔබතුමිය තායිලන්තෙය් ඉහළම ෙද්ශපාලන 
තලයකට ළඟා වූවාය. තායිලන්තෙය් ජනතාවට ඉමහත් ශක්තියක් වූ 
ඔබතුමියෙග් අධිෂ්ඨානශීලීත්වය, ෙද්ශපාලන දිරිය හා නායකත්වය ශී ලංකාෙව් 
අපි ෙබෙහවින් අගය කරන්ෙනමු.  එෙසේම තායිලන්තෙය් පථම අගාමාත්යවරිය 
ෙමන්ම ළාබාලතම අගාමාත්යවරිය වීමට ද ඔබතුමිය භාග්යවන්ත වූවාය.  

විද්යාෙව්, තාක්ෂණෙය් හා සාක්ෂරතාවෙය් උපරිම ඵලය ලබමින් 
තායිලන්තය ඔබතුමියෙග් නායකත්වය යටෙත් දිෙනන් දින සංවර්ධනෙය් 
හිණිෙපත්ත කරා පිය නඟමින් සිටී.  තායිලන්ත ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම 
ඉහළ දැමීම සඳහා ඔබතුමියෙග් නායකත්වය යටෙත් ඇති පියවරයන් අපි 
ෙබෙහවින් අගය කරන්ෙනමු.  
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ගරු අගාමාත්යතුමියනි, පසු ගිය දශක තුනක කාලසීමාව තුළ කාන්තාවන් 
විසින් අපෙග් කලාපෙය් ජනතාවට සපයන ලද නායකත්වය ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
මාෙග් සිහියට නැ ෙඟ්. එවන් සුවිෙශේෂී කාන්තා නායකත්වයක් ගැන උදම් 
ඇනීමට ශී ලංකාවට ද පුළුවන. සිය ස්වාමි පුරුෂයාෙග් ඝාතනෙයන් අනතුරුව, 
දිවංගත ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ෙලොව පථම අගාමාත්යවරිය 
බවට පත් වූවාය. ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය                     
ශී ලංකාෙව් පථම විධායක ජනාධිපතිවරිය වූවාය.  ෙමම කාන්තාවන් ෙදපළ මා 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායිකාවන් වූහ. ගරු 
අගාමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියත් අපෙග් කලාපෙය් බිහි වූ අගාමාත්යවරියන් වන 
ඉන්දිරා ගාන්ධි, ෙබනාසීර් භූෙටෝ, ෙබගම් ඛලිඩා ෂියා සහ ශීක් හසීනා  වන් 
සුවිෙශේෂී නායිකාවන් අතරට එක්ව සිටින්නීය. 

ගරු අගාමාත්යතුමියනි,  ශී ලංකාව සහ තායිලන්තය අතර ද්විපාර්ශ්වික 
සබඳතා කිස්තු වර්ෂ පස්වන සියවස දක්වා තරම් ඈතට දිවයයි. ෙම් බව මධ්යම 
තායිලන්තෙය් ශිලා ෙල්ඛනයක සඳහන් කර ඇති බව ද  කියැෙව්. 

ශී ලංකාෙව් ෙබෞද්ධාගම පිරිෙහමින් පැවැති යුගෙය්දී තායින්තෙයන් 
පැමිණි භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ශී ලංකාව තුළ  ෙථරවාද බුද්ධාගම පතිෂ්ඨාපනය 
කළ බව ඉතිහාසෙය් සඳහන් ෙව්. 

සියම් නිකාය පිහිටුවීෙම් 260 වැනි සංවත්සරයත් සමඟම ඔබතුමියෙග්           
ශී ලංකා චාරිකාව සිදුවීම සුවිෙශේෂී කරුණක්. ෙදවැනි මහින්දාගමනය, එෙසේත් 
ෙනොමැති නම් කි.පූ. ෙදවැනි ශත වර්ෂෙය්දී මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ විසින් 
ශී ලංකාවට බුදු දහම හඳුන්වා දීෙමන් පසුව ෙමරට ෙබෞද්ධ ඉතිහාසෙය් ෙදවැනි 
වඩාත්ම වැදගත් සිදු වීම ෙලස ෙමම ඓතිහාසික සිදුවීම අපි සාඩම්බරෙයන් 
හඳුන්වන්ෙනමු. 

 අප ෙදරට අතර සුහද සබඳතාව සියවස් ගණනක් මුළුල්ෙල් වර්ධනය වී 
ඇත. 2012 වසෙර්දී ඔබතුමිය හමුවී, අපෙග් ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් අත්සන් තබන ලද ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම්, කෘෂිකර්ම, 
ධීවර හා අධ්යාපන අංශවල වැඩි සහෙයෝගිතාවට ෙහේතු වී ඇත. ෙමම තත්ත්වය 
අතිශයින්ම දිරි ගන්වනසුළු වන අතර, ශී ලංකාව පගතිය කරා ගමන් කිරීෙම්දී 
සුවිසල් පිටිවහලක් වනු ඇත. අපෙග් රට “ආසියාෙව් ආශ්චර්යය” බවට පත් 
කිරීම සිය දැක්ම කරගත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග් රජය විසින් 
ෙමෙහයවනු ලැෙබන ශී ලංකාෙව් සමාජ ආර්ථික හා සංස්කෘතික 
සංවර්ධනෙයහි සකිය හවුල්කරුෙවකු ෙලස අප තායිලන්තය පිළිගන්ෙන් 
ෙසොම්නසිනි. 

ගරු අගාමාත්යතුමියනි, පසු ගිය දශක තුනක් මුළුල්ෙල් තස්තවාදයට 
මුහුණ ෙදමින් අප රට අත් විඳි දුෂ්කරතා සහ දැනට සිදු ෙවමින් පවතින 
පතිසන්ධාන කියාවලිය අගය කරමින් 2012 හා 2013 වර්ෂවලදී එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී තායිලන්තය විසින් ශී ලංකාව ෙවත 
දක්වන ලද සහෙයෝගය හා සහාය ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් 
කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි.   

ගරු අගාමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියෙග් ශී ලංකා සංචාරය  සහ ෙමම  
උත්තරීතර සභාෙව්දී  ඔබතුමිය විසින්  ජනතා නිෙයෝජිතයන් ඇමතීම මඟින් 
අප ෙදරට අතර ශත වර්ෂ ගණනාවක් සිට පැවත ෙගන ආ සුහද සම්බන්ධතාවය 
තවදුරටත්  ශක්තිමත් කරනු ලබයි. 

එෙසේ ෙහයින්, ගරු අගාමාත්යතුමියනි,  ඔබතුමිය අප  දිරි ගන්වනසුළු 
අයුරින් ෙමම සභාව ඇමතීම මට ඉමහත් පීතියකි. ඔබතුමියෙග් ශූර 
නායකත්වය  යට ෙත් තායි ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ඉටුවනු ඇති බවටත්, අප 
ෙදරට අතර  මිතත්වය  තව තවත්  ශක්තිමත්ව වර්ධනය වනු ඇති බවටත් මට 
කිසිදු සැකයක් ෙනොමැත. 

 තිවිධ රත්නෙය් හා දළදා සමිඳුන්ෙග් ආශිර්වාදය ඔබතුමියටත් තායිලන්ත 
ජනතාවටත් ලැෙබ්වා! 

 ස්තුතියි. 

 
කථාෙව් ෙදමළ  පරිවර්තනය 

உைரயின  தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்  
TAMIL TRANSLATION OF THE SPEECH 

 

உைரயின  தமிழாக்கம் 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தாய்லாந்  பிரதம அைமச்சர் ேமதகு 
(தி மதி) யின்லக் ஷினவத்ரா அவர்கள் பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய 
ெசாற்ெபாழிைவத் ெதாடர்ந்  நான் நன்றி ைர நிகழ்த் வதைன சைப 

தல்வர் என்ற ாீதியில், என  பாரா மன்ற வாழ்வின் மிக க்கியத் வம் 
வாய்ந்த நிகழ்வாக ம் சிறப் ாிைமயாக ம் க கிேறன்.  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, இலங்ைகயின் பாரா மன்ற 
மரபில் ெவளிநாட் த் தைலவர் ஒ வாின் ெசாற்ெபாழி  அாியெதா  
நிகழ்வாகும். எனேவ, நன்மதிப் க் குாிய அந்தக் குழாமில் தாங்க ம் 
ஒ வராக இ ப்பைதயிட்  நாங்கள் மிக ம் ெப மிதமைடகின்ேறாம். 
1985ஆம் ஆண்  பிாித்தானியாவின் ன்னாள் பிரதம அைமச்சர் 
மாண் மிகு மார்கிரட் தட்சர் அவர்கள் இச்சைபயில் ெசாற்ெபாழி 
வாற்றினார். இ ம் ச் சீமாட்  என உலகுக்கு அறி கமாகிய காலஞ்ெசன்ற 
தி மதி தட்சர் அவர்கள் எம  பாரா மன்ற வரலாற்றின் ைறசார் 
கூட்டத்ெதாடர் ஒன்றில் ெசாற் ெபாழிவாற்றிய தலாவ  ெவளிநாட் த் 
தைலவர் ஆவார். அதன் பின்னர், ன்னாள் தாய்லாந்  பிரதம அைமச்ச ம் 
தங்களின் நன்மதிப் க்குாிய சேகாதர மான ேமதகு தக்ஷின் ஷினவத்ரா 
அவர்க க்கு அத்தைகய வாய்ப்  2003ஆம் ஆண் ல் கிட் ய . 
ேமன்ைமதங்கிய தாங்கள் இந்தச் சைபயில் உைரயாற் ம் ன்றாவ  
உலகத் தைலவராகத் திகழ்வ  குறிப்பிடத்தக்க ஒ  நிகழ் ம் இலங்ைகப் 
பாரா மன்றத்திற்குக்  கிைடத்த ஒ  ெகளரவ மாகும்.  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, தாய்லாந்  மக்களின் 
ெபா ச் ேசைவக்கும் நலேனாம்ப க்கும் தம்ைம அர்ப்பணித்த ஒ  
கு ம்பத்தில் இ ந்  வ பவர் தாங்கள் என நான் அறிேவன். தங்களின் 
தந்ைதயார் ெபா ச் ேசைவயில் நி பிக்கப்பட்ட பல தடப் பதி கைளச் 
ெசய்த ஒ  பாரா  மன்ற உ ப்பினர் என எனக்குச் ெசால்லப்பட்ட . 
இதனால் தாங்கள் அரசியல் மற் ம் பாரா மன்ற சம்பிரதாயங்க க்குப் 

தியவர் அல்லர். இப்பலமான அத்திவாரத்தின்மீ  தாய்லாந்தின் அரசியல் 
பீடத்தின் உயர் மட்டத்ைத நீங்கள் அைடந்தி க்கிறீர்கள். தாய்லாந்  
மக்க க்கு மிக நன்ைம அளிக்கும் தங்களின் மன தி, அரசியல் ணி  
என்பவற்ைற இலங்ைகயர்களாகிய நாம் பாராட் கிேறாம். தாய்லாந்தின் 

தல் ெபண் பிரதமராக ம் மிக இளம் பிரதமராக ம் இ க்கும் 
சிறப் ாிைமைய நீங்கள் ெபற் ள்ளீர்கள். தங்களின் திறைமயான 
தைலைமத் வத்தின் கீழ், விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பம் மற் ம் 
கல்வியறிைவ உச்ச அள  பயன்ப த்தி, நா க்குநாள் அபிவி த்தியின் 
உச்சத்ைத ேநாக்கி தாய்லாந்  நா  ெசன்  ெகாண் க்கிற . தாய்லாந்  
மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கு ேமன்ைமதங்கிய தங்களின் 
தைலைமத் வத்தின்கீழ் எ க்கப் பட்ட நடவ க்ைககைள நாம் மிக ம் 
பாராட் கிேறாம்.  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, எம  பிராந்திய மக்க க்கு 
கடந்த ன்  தசாப்தங்களிேல, ெபண்களால் வழங்கப்பட்ட உன்னதமான 
தைலைமத் வத்ைத நான் நிைன ட்ட வி ம் கின்ேறன். இலங்ைக ம் 
அத்தைகய தனிச்சிறப்  வாய்ந்த தைலவர்கைளப்பற்றி ெப மிதம் 
ெகாள்ளலாம். அமரர் தி மதி சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க அவர்கள் தன  
கணவாின் ப ெகாைலக்குப் பின்னர் உலகின் தலாவ  ெபண் பிரதம 
அைமச்சரானார். ேமதகு சந்திாிக்கா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்கள் 
இலங்ைகயின் தலாவ  ெபண் ஜனாதிபதியாவார். இவ்வி  ெபண்மணி 
க ம் நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் 
தைலவர்களாக இ ந்தனர். பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்க ம்கூட 
இந்திராகாந்தி, ெபனா ர் ட்ேடா, ேபகம் கா தா ஷியா, ெஷய்க் ஹசீனா 
ேபான்ற பிரதம அைமச்சர்கைள உள்ளடக்கிய எம  பிராந்தியத்தின் 
தனித் வ மிக்க ெபண் தைலவர்கள  தரத்தில் இைணந் ள்ளீர்கள். 

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, இலங்ைகக்கும் 
தாய்லாந் க்கும் இைடயிலான இ தரப்  உற க ம் ெந க்க ம் கி.பி. 
5ஆம் ற்றாண்  வைர பைழைம வாய்ந்தைவ. இவ்விடயம் மத்திய 
தாய்லாந்தி ள்ள கல்ெவட் ெடான்றில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . இலங்ைகயில் ெபளத்த மதம் ந வைடந் ெகாண் ந்த 
ேவைளயில், தாய்லாந்தி ந்  இங்கு வந்த பிக்குகளால் ேதரவாத ெபளத்த 
சமயம் மீள்தாபிக்கப்பட்டதாக வரலா  கூ கின்ற . இலங்ைகக்கான 
தங்கள  விஜயம் சியாம் நிக்காய தாபிக்கப்பட்டதன் 260ஆம் ஆண்  
நிைற டன் ஒ ங்ேக அைமவ  சிறப் மிக்கதாகும்.  நாம் இதைன 
இரண்டாவ  மகிந்தகமன அல்ல  கி. . 2ஆம் ற்றாண் ல் அரகத் 
மகிந்தவினால் இலங்ைகக்கு இம்மதம் அறி கப் ப த்தப்பட்டதன் பின்னர் 
நாட் ன் ெபளத்த வரலாற்றில் இடம்ெப ம் மிக க்கியமான வரலாற் ச் 
சிறப் மிக்க நிகழ்வாகக் க வதில் ெப ைமயைடகிேறாம். 

எம  இ  நா க க்குமிைடயிலான நட் றவான  பல 
ற்றாண் களாகத் ெதாடர்ந் ம் வளர்ச்சியைடந்  வ கின்ற . எம  

ஜனாதிபதி ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 2012இல் தங்கைளச் 
சந்தித்த பிறகு ைகச்சாத்திட்ட இ தரப்  உடன்ப க்ைககள் விவசாயம், 
கடற்ெறாழில் மற் ம் கல்வித் ைறகளில் பாாிய ஒத் ைழப் க்கு 
வழிேகா யி க்கின்றன. இலங்ைகயான  ன்ேனறிச் ெசல்கின்ற 
காரணத்தினால் இந்த அபிவி த்திகள் மிகுந்த ஊக்கம் த பைவயாக ம் 
பாாிய உதவியாக ம் இ க்கும். எம  நாட் ைன ஆசியாவின் ஆச்சாியமாக 
மாற் ம் ெதாைலேநாக்கில் ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் 
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அரசாங்கத்தின் தைலைமயிலான இலங்ைகயின் ச க, ெபா ளாதார 
மற் ம் கலாசார அபிவி த்தியின் ப் மிகு பங்காளரான தாய்லாந்  
அரசுக்கு நாம் மகிழ்ச்சி டன் நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறாம். 

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, கடந்த ன்   தசாப்த 
காலங்களாகப் பயங்கரவாதத் க்கு கங்ெகா த்  எம  நா  அ பவித்த 

யரத்திைனக் க த்திற்ெகாண் , நைடெபற்  வ ம் நல் ணக்க 
ெசயன் ைறயிைன ெமச்சி ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமப் ேபரைவயில் 
2012 மற் ம் 2013ஆம் ஆண் களில் இலங்ைகக்கு தாய்லாந்  வழங்கிய 
ஒத் ைழப்பிைன ம் உதவியிைன ம் நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி டன் 
நிைன கூர வி ம் கின்ேறன்.  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, இலங்ைகக்கு தாங்கள் 
ேமற்ெகாண் ள்ள விஜயம் காரணமாக ம் இந்த சீாிய சைபயில் மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் ன்னிைலயில் தாங்கள் ஆற்றிய உைரயின் காரணமாக ம் 
பல ற்றாண் களாக எம  இ  நா க க்கிைடயில் நிலவிவ கின்ற 
சிேனக ர்வ ெதாடர் கள் ெமன்ேம ம் வ வைடந் ள்ளன. இந்தச் 
சைபயில் தாங்கள் ஆற்றிய உற்சாக ட் ம் உைரக்காக தங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவிப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி யைடகிேறன். தங்கள  திறைமயான 
தைலைமத் வத்தின்கீழ் தாய்லாந்  மக்கள  அபிலாைஷகள் நிைறேவற்றப் 
ப வ டன், எம  இ  நா க க்குமிைடயிலான நட்  ெமன்ேம ம் 
வ வைட ம் என்பதில் எனக்கு சிறிதளேவ ம் சந்ேதகமில்ைல. 
தங்க க்கும் தாய்லாந்  மக்க க்கும் ம்மணிகளின ம் னித 
தந்தத்தின ம் ஆசிகள் கிைடக்கு மாக. 

நன்றி. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Speaker, our two countries have a unique 

relationship based on trade, rice cultivation and 
Theravada Buddhism. Today, we are privileged to have 
Madam Prime Minister here when we are 
commemorating the 260th Anniversary of the Restoration 
of the Upasampada in Sri Lanka by the Lankawamsa 
Sangha from Thailand. It was actually completing a 
circle. It was from Sri Lanka, from Polonnaruwa, that 
Theravada Buddhism travelled to the City of Nakhon, Sri 
Thammarat, which in Pali we know as Negara Sri 
Dharmaraja.  In recognition of  it today, the UNESCO 
has declared your famous temple “Wat Mahadhatu” 
which we know in Pali as Wara Maha Vihara as one of 
its heritage projects. The architecture there is similar to 
that of Polonnaruwa and the Bo sapling again was 
brought from Anuradhapura sacred Bo-Tree. From there, 
it was taken to the Kingdom of Sukhothai where King 
Rama himself got down the Sangha from Sri Lanka and 
moreso, a lot of craftsmen from Gampola, the electorate 
of our Prime Minister.  They settled there and they took 
the Sri Lankan architecture including the Sacred Footprint 
of Lord Buddha. I am fair to Ayutthaya; not only to 
Ayutthaya, to Northern Thailand to the Lanna Kingdom 
from which Madam Prime Minister is today representing. 
It is from there that Reverend Upali came to Sri Lanka. 
But, we have to remember in the 19th Century, the revival 
of Buddhism in Sri Lanka was strengthened by King 
Rama V who promoted Buddhism at the peak of 
colonialism and it was he, together with Anagarika 
Dharmapala, who was responsible for the restoration of 
Mahabodhi in India.  

The Waskaduwa Temple today in Kalutara bears 
testimony to the correspondence and the relationship that 
existed between the Monarchy of Thailand and the 
Buddhist Sangha at that time. "Deepaduttaramaya"  
which  Madam Prime Minister is visiting which was 
visited by King Ananda Mahidol, is also remembered, 
and we still regard His Majesty the King as the only 
living Buddhist Monarch of Theravada Buddhism and we 
all revere him and wish him long life to continue in that 
position .  

But, our friendship is not only based on religion, we 
were a part of the Silk Route of the sea.  Sri Lanka’s 
strategic locations, the great Ports of Mantai and 
Trincomalee, and the Isthmus of Kra enabled trade to be 
carried from the Indian Ocean to the Bay of Bengal.  
Today, around us are over two and a half billion people.  
We can make a market of our own: South East Asia and 
South Asia, maybe more. This great joint project that 
Myanmar and Thailand has undertaken would open up for 
connectivity from the Indian Ocean to the Pacific without 
having to get jammed in the Strait of Malacca. We 
represent the other end of it. The great Port of 
Trincomalee would be a beneficiary of this new 
arrangement that is being made and we should be a 
partner in this exercise.  

But, we are also unique in another way, Madam Prime 
Minister. We are the only two Theravada Buddhist 
democracies in the world. I must thank you for your 
advocacy of populist democracy. Your brother, the Hon. 
Dr. Thaksin Shinawatra, came here and I  had the 
privilege of inviting him and hosting him as Prime 
Minister. But, the vicissitudes of politics are such that 
neither of us are no longer Prime Ministers. I have the 
opportunity of going before the people and asking for re-
election because the people in any country can elect us to 
office, throw us out of office, throw us out of Parliament. 
They never throw us out of the country because 
democracy is not merely one of elections but the rights 
and liberties of the people, and the rights and liberties of 
the people to decide who they want and who should be in 
Parliament.  

Therefore, I know the struggles that you and your 
brother, who we fondly remember, have had in respect of 
democracy. We respect you for that. You have engineered 
the art of how to form parties when parties are dissolved 
which has now become in itself another factor in politics. 
Nevertheless, democracy and the people's will have to 
prevail throughout the world. So, I agree with you, 
Madam Prime Minister, when you say that democracy is 
not an internal affair of any country. And, we ourselves 
have to hold together to see in the whole world that 
democracy prevails.  

In that way, we respect you and what you are doing 
for democracy. We hope this visit of yours - and it is a 
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unique occasion that the two Prime Ministers who have 
come here have been brother and sister - in this unique 
occasion will lead to closer ties between our two 
countries.  

I wish you all the best, Madam Prime Minister, in 
your career, and I have the pleasure in seconding the 
Motion  which has been presented by the Leader of the 
House in thanking you for addressing us. 
 

කථාෙව් සිංහල පරිවර්තනය 
உைரயின  சிங்கள ெமாழிெபயர்ப்  
SINHALA TRANSLATION OF  THE  SPEECH 

 

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙදරට අතර ෙවළඳාම, වී ෙගොවිතැන සහ  
 ෙථරවාද බුදුදහම පදනම් කරගත් අද්විතීය සම්බන්ධතාවක් පවතිනවා. 
තායිලන්තෙය් ලංකාවංශ සංඝයා වහන්ෙසේලා විසින් ශී ලංකාෙව් උපසම්පදාව 
පතිස්ථාපනය කර 260 වැනි සංවත්සරය සමරන අවස්ථාෙව් අද දින ගරු 
අගාමාත්යතුමිය අප සමඟ සිටීම අප ලද විශාල ෙගෞරවයක්. එය ඇත්ත 
වශෙයන්ම චකයක් සම්පූර්ණ කිරීමක්. ශී ලංකාෙව් ෙපොෙළොන්නරුෙවන් තමයි 
අපි පාලි භාෂාෙවන් “ෙනගර ශී ධර්මරාජ” නමින් හඳුන්වන “ශී තමරාත්” හි 
නෙකොන් නගරයට ෙථරවාද බුදුදහම ෙගන ගි ෙය්. එය පිළිගැනීමට ලක් කිරීමක් 
වශෙයන්, යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානය විසින් අපි පාලි භාෂාෙවන් “වර මහා විහාර”  
වශෙයන් හඳුන්වනු ලබන ඔබ රෙට් ඇති පසිද්ධ “වත් මහදටු”  විහාරය එහි 
ෙලෝක උරුම ව්යාපෘතිවලින් එකක් ෙලස පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. එහි 
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ෙපොෙළොන්නරුෙව් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට සමානයි. ඒ 
වෙග්ම එහි ෙබෝධි අංකුරයත් අනුරාධපුරෙය් පූජනීය ෙබෝධීන් වහන්ෙසේෙගන් 
ෙගෙනන ලද එකක්. එහි සිට එය සුෙඛෝති රාජධානියට ෙගන යනු ලැබුවා. එම 
රාජධානියට රාම රජතුමා විසින්ම  ශී ලංකාෙවන් සංඝයා වහන්ෙසේලා වැඩම 
කරවා ගත්තා. ඒ වෙග්ම, අපෙග් අගමැතිතුමාෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය වන 
ගම්ෙපොළ පෙද්ශෙයන් විවිධ කර්මාන්ත ශිල්පීනුත් ෙගන යනු ලැබුවා. ඔවුන් 
එහි පදිංචි වී බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් පූජනීය ශී පතුල ද ඇතුළත්ව ශී ලංකාෙව් 
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය රැෙගන ගියා. මම අයුත්ද්යා පෙද්ශයට කැමැතියි.  
අයුත්ද්යා පෙද්ශයට විතරක් ෙනොෙවයි, උතුරු තායිලන්ෙතට, ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගමාත්යතුමිය අද නිෙයෝජනය කරන ලන්නා රාජධානියටත් කැමැතියි. එම 
පෙද්ශෙය් සිට තමයි උපාලි ෙතරුන් වහන්ෙසේ ලංකාවට වැඩම කෙළේ. නමුත් 
අපි මතක තබා ගත යුතුයි 19 වැනි සියවෙසේදී ලංකාෙව් ඇති වුණ ෙබෞද්ධ 
පිබිදීම පස්වැනි රාම රජතුමා විසින් තවත් ශක්තිමත් කළ බව.  එතුමා යටත් 
විජිත වාදය උච්චතම අවස්ථාවක තිබියදී බුදු දහම පචලිත කළා. එතුමා තමයි 
අනගාරික ධර්මපාලතුමා සමඟ එක්ව ඉන්දියාෙව් මහා ෙබෝධි සමාගම 
පතිස්ථාපනය කිරීෙම් වගකීම භාර ගත්ෙත්. 

 ඒ කාලෙය් තායිලන්තෙය් පැවැති රාජාණ්ඩුව සමඟ ශී ලංකාෙව් සංඝයා 
වහන්ෙසේලා සිදු කළ ලිපි ගනු ෙදනු සහ තිබුණු සම්බන්ධකම්වලට අද කළුතර 
තිෙබන වස්කඩුව විහාරය සාක්ෂි දරනවා. ආනන්ද මහිෙදොල් රජතුමාත් නරඹා 
ඇති,  ගරු අගාමාත්යතුමිය නැරඹීමට යන දීපදුත්තාරාම විහාරයත් සිහිපත් 
කරනවා. ඒ වෙග්ම, ඒ මහරජතුමාණන් අද ජීවත් ෙවන එකම ෙථරවාද ෙබෞද්ධ 
මහරජතුමන් ෙලස අපි සලකනවා. එම නිසා අපි සියලු ෙදනාම එතුමාට ගරු 
කරනවා; එතුමාට එම තනතුෙර් තවදුරටත් කටයුතු කිරීමට අපි දීර්ඝායුෂ 
පාර්ථනා කරනවා.  

අෙප් මිතුරුකම් තිෙබන්ෙන් ආගම මත පදනම්ව පමණක් ෙනොෙවයි; අපි 
මුහුදු ෙසේද මාවෙත් ෙකොටසක් ෙවලා හිටිෙය්.  ශී ලංකාෙව් උපා  ය මාර්ගික 
පිහිටීම, මාන්ෙතයි සහ තිකුණාමලෙය් පිහිටි මහා වරායන්, ඒ වෙග්ම,               
කා සමුද සන්ධිය නිසා  ඉන්දියන් සාගරෙය් සිට ෙබංගාල ෙබොක්කට ෙවළඳාම 
ෙගන යාමට හැකි වුණා. අද අප කලාපෙය් බිලියන ෙදකහමාරක පමණ 
ජනගහනයක් සිටිනවා. අපට ෙපරදිග ආසියාෙව් සහ දකුණු ආසියාෙව්, ඊටත් 
වඩා විශාල අෙප්ම කියලා ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්.  
මියැන්මාරය සහ තායිලන්තය ආරම්භ කර ඇති ෙම් මහා ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතිය 
නිසා මලක්කා සමුද සන්ධිෙය් අවහිර වීමක් සිදු ෙනොවී ඉන්දියන් සාගරෙය් සිට 
පැසිෆික් සාගරය දක්වා සම්බන්ධතාව  විවර කර ෙදනවා. අපි නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් එහි අෙනක් ෙකළවර.  තිකුණාමලෙය් ඇති මහා වරාය දැනට සිදු 
ෙකෙරමින් පවතින ෙමම නව වැඩ පිළිෙවෙළහි පතිලාභ ලබන ස්ථානයක් 
ෙවන නිසා අප ෙමම වැඩ පිළිෙවෙළහි හවුල්කරුවන් විය යුතුයි.  

ගරු අගාමාත්යතුමියනි, අපි ඒ වාෙග්ම තවත් ආකාරයකින් සුවිෙශේෂී 
ස්ථානයක් ගන්නවා. ෙලෝකෙය් ඇති එකම ෙථරවාදී ෙබෞද්ධ  පජාතන්තවාදී 
රටවල් ෙදක වන්ෙන් අප ෙදරටයි. ජනහිතවාදී පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් 

ඔබතුමියෙග් ෙපනී සිටීම පිළිබඳව මා ඔබට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. 
ඔබතුමියෙග් සෙහෝදරයා වන ගරු ආචාර්ය තක්ෂින් ෂිනවතා ෙමහි පැමිණි විට 
අගාමාත්යවරයා වශෙයන් එතුමාට ආරාධනා කර සත්කාර කිරීෙම් වරපසාදය 
මට හිමි වුණා. නමුත් ෙද්ශපාලන ෙපරළිවල ස්වභාවය ෙකොයි ආකාරෙය් ද 
කියනවා නම් අද වන විට අප ෙදෙදනාම අගාමාත්යවරුන් ෙනොෙවයි. ඕනෑම 
රටක සිටින ජනතාවට අපව තනතුරු සඳහා ෙතෝරා පත් කර ගැනීමට, එම 
තනතුරුවලින් අපව ඉවත් කිරීමට සහ අපව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් කර 
දැමීමට හැකියාව තිෙබනවා. යළි ෙතෝරා පත් කර ගැනීමක් සඳහා මහ ජනතාව 
ඉදිරියට යෑමට මට අවස්ථාව තිෙබනවා. පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් 
මැතිවරණවලට පමණක් සම්බන්ධ ෙදයක් ෙනොෙවයි. එය මිනිසුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් හා නිදහස සහ ඔවුන්ට අවශ්ය කරන්ෙන් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටිය යුතු වන්ෙන් කවුරුන්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට ඇති අයිතිය හා 
නිදහස සම්බන්ධ ෙදයක් නිසා ඔවුන් කවදාවත් අපව රටින් පිටතට 
ෙනරපන්ෙන් නැහැ. 

එම නිසා ඔබ සහ අප ඉතා ආදරෙයන් සිහිපත් කරන ඔබෙග් සෙහෝදරයාට 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් ෙයොදන්නට වූ බලවත් පරිශමය ෙකතරම් ද කියා 
මම දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපෙග් ෙගෞරවය ඔබට හිමි ෙවනවා. වර්තමාන 
ෙද්ශපාලනෙය් තවත් සාධකයක් බවට පත්ව ඇති, පක්ෂ විසුරුවා හැරි 
අවස්ථාවලදී පක්ෂ නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයට ද යන කලාව ඔබ 
විසින් සනාථ කරනු ලැබ තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙලෝකය පුරාම 
පජාතන්තවාදය සහ ජනතාවෙග් කැමැත්ත රජ කළ යුතු ෙවනවා. එම නිසා 
ගරු අගාමාත්යතුමියනි, එය ඕනෑම රටක අභ්යන්තර කටයුත්තක් ෙනොවන බව 
ඔබතුමිය පවසන විට මා එයට එකඟ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සමස්ත ෙලෝකෙය්ම 
පජාතන්තවාදය ජයගහණය කරවීම සඳහා අප විසින්ම එක්ව කටයුතු කළ යුතු 
ෙවනවා. 

ඒ සම්බන්ධෙයන් බලන කල, පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් ඔබ විසින් සිදු 
කරනු ලබන කාර්ය භාරයට ඔබතුමියට අපෙග් ෙගෞරවය හිමි ෙවනවා. 
ඔබතුමියෙග් ෙමම සංචාරය, එනම් ෙමහි පැමිණි අගාමාත්යවරුන් ෙදෙදනාම 
ෙසොයුරු ෙසොයුරියන් වීම, සුවිෙශේෂී සිදුවීමක් ෙවනවා. ෙමම සුවිෙශේෂී සිදුවීම 
අප ෙදරට අතර වඩාත් සමීප සම්බන්ධතාවකට මුල් වනු ඇතැයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු අගාමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියෙග් වෘත්තීය දිවිය සඳහා මාෙග් සුභ 
පැතුම් පිරිනමමි. ඔබතුමිය විසින් අප අමතනු ලැබීම පිළිබඳව ස්තුති කරමින් 
ගරු පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් සභානායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
ස්ථිර කිරීමට ලැබීම මාෙග් භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.  

 
කථාෙව් ෙදමළ  පරිවර්තනය 

உைரயின  தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்  
TAMIL TRANSLATION OF THE SPEECH 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வாணிபம், ெநற்ெசய்ைக, ேதரவாத 
ெபளத்த சமயம் என்பவற்றின் அ ப்பைடயில் எம்மி  நா க க்குமிைடேய 
தனித் வமான உறெவான்  உள்ள .  தாய்லாந்தி ள்ள லங்காவம்ச 
சங்கவினால் இலங்ைகயில் உபசம்பத மீள்தாபிக்கப்பட்  260ஆம் ஆண்  
நிைறைவ நிைன கூ ம் இத்த ணத்தில் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் வ ைக தந் ள்ளைம சிறப்பானதாகும்.  இ  ஒ  சுழற்சிையப் 

ரணப்ப த் கின்ற .  இலங்ைகயி ந் , அதாவ  ெபாலன ைவ 
யி ந்ேத ேதரவாத ெபளத்த சமயம் நாெகான் நக க்குப் பயணித்த . ஸ்ரீ 
தம்மரத் என்பைத பாளியில் ெநகாரா ஸ்ரீ தர்மராஜ என்ேபாம்.  இதைன 
அங்கீகாிக்கு கமாக, இன்  வர மகா விகார என்  பாளியில் 
அைழக்கப்ப ம் பிரசித்திெபற்ற உங்கள் 'வத் மஹாத ' விகாைரைய 

ெனஸ்ேகா அதன் மர சார் க த்திட்டங்களிெலான்றாகப் பிரகடனப் 
ப த்தி ள்ள . அங்குள்ள கட் டக்கைல ெபாலன ைவயின் கட் டக் 
கைலக்கு ஒத்ததாக அைமவேதா , அங்குள்ள அரச மரக்கன் ம் 
அ ராத ரத்தி ள்ள னித அரச மரத்தி ந்  ெகாண் வரப்பட்டதாகும்.  
அ   அங்கி ந் , இலங்ைகயி ந்  பிக்குமாைர வரவைழத்த ராமா 
அரசனின் சுேகாைத இராச்சிய ம் எம  பிரதம அைமச்சாின் ேதர்தல் 
ெதாகுதி ம் பல ைகவிைனஞர்கைளக் ெகாண்ட இட மான கம்பைளக்குக் 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட .  அவர்கள் அங்ேக கு ேயறியேதா  த்த 
பகவானின் னித பாதச் சுவ  உட்பட இலங்ைகயின் கட் டக் 
கைலைய ம் எ த் ச் ெசன்றனர்.   

நான் அ த்தைவ ேநசிக்கின்ேறன். அ த்தைவ மட் மல்ல, இன்  
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் பிரதிநிதித் வமளிக்கும் லன்னா 
இராச்சியத் க்கும் வட தாய்லாந் க்கும் என  மாியாைதையத் 
ெதாிவிக்கின்ேறன்.  அங்கி ந் தான் வணக்கத் க்குாிய உபா  அவர்கள் 
இலங்ைகக்கு வ ைக தந்தார்.எனி ம், 19ஆம் ற்றாண் ல் 
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காலனித் வம் உச்சத்தி ந்த ேவைளயில் ெபளத்த மதத்ைத ஊக்குவித்  
ெபளத்த மதத்தின் மீெள ச்சிைய வ வாக்கி, அநகாாிக தர்மபால 
அவர்க டன் இைணந்  இந்தியாவி ள்ள மகாேபாதிைய மீள்தாபித்த 
ராமா அரசைன ம் நிைன கூர ேவண் ம்.  

இன்  க த் ைறயி ள்ள வஸ்க வ விகாைர தாய்லாந்  
யாட்சிக்கும் அப்ேபாதி ந்த ெபளத்த பிக்குக க்குமிைடேய இ ந்த 

ெதாடர் க க்கும் நல் ற க்கும் சான்றாக விளங்குகின்ற . ெகளரவ 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் விஜயம் ேமற்ெகாள் ம்  'தீப த்தாராமய' க்கு 

ன்னர் விஜயம் ேமற்ெகாண்ட ஆனந்த மஹிெதால் அரசைன 
நிைன கூர்ந் ,  ேதரவாத ெபளத்த சமயத்தின் தற்ேபா  வாழ்கின்ற ஒேர 
ெபளத்த யாட்சிக்குாிய அரசனாக அவைரக் க தேவண் ம் என்பேதா , 
அவ க்கு எங்கள் மாியாைதைய ம் அவர்  ெதாடர்ந் ம் பதவியி க்க 
நீண்ட ஆ ைள ம் ெபற வாழ்த் கின்ேறாம்.  

எனி ம், எம  நட் ற  சமய அ ப்பைடயான  மட் மல்ல, கடல் 
மார்க்கமான பட்  தியின் ஒ  பகுதியாக ம் நாம் காணப்பட்ேடாம்.  
இலங்ைகயின் ேகந்திர இட அைம , மாந்ைத, தி ேகாணமைல ேபான்ற 
பாாிய ைற கங்கள், கிரா சந்தி ஆகியன இந்  ச த்திரத்தி ந்  
வங்காள விாிகுடா க்கு வர்த்தகத்ைதக் ெகாண்  ெசல்ல வழிவகுத்தன.  
இன்  எம்ைமச் சூழ இரண்டைர பில் ய க்கும் அதிகமான மக்கள் 
உள்ளனர். நாம் ெதன்கிழக்காசியா, ெதன்னாசியா ேபான்ற எம  ெசாந்தச் 
சந்ைதைய உ வாக்கலாம்.  

மியன்மா ம் தாய்லாந் ம் ேமற்ெகாண் ள்ள இந்த பாாிய இைணந்த 
க த்திட்டம் மலாக்கா நீாிைணயில் எந்தவிதமான தங்குதைட மின்றி இந்  
ச த்திரத்ைதப் பசுபிக் ச த்திரத் டன்  இைணப்பதற்கு வழிேகா ம்.  நாம் 
அதன் ம ைனயில்  இ க்கிேறாம். ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் இப் திய 
ஏற்பாட் க்கு தி ேகாணமைல ைற கம் பயன்மிக்கதாக அைம ம்.  நாம் 
இச்ெசயன் ைறயின் பங்குதாரர்களாக ேவண் ம்.   

ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள,  நாம் ேவெறா  விதத்தி ம் 
சிறப் ப் ெப கிேறாம்.  உலகிேலேய  நாம் மட் ேம ேதரவாத  
ெபௗத்தத்ைதப் பின்பற் ம்  இரண்  ஜனநாயக நா கள். ஜனநாயக மக்கள் 
ஆட்சிையச் ெசயற்ப த் கின்ற உங்க க்கு நான் நன்றி ெதாிவிக்க 
ேவண் ம்.  உங்கள் சேகாதரர் ெகௗரவ கலாநிதி தக்ஷின் ஷினவத்ரா இங்கு 
வந்தேபா  நான் இந்த நாட் ன் பிரதமர் என்ற வைகயில் அவைர 
வரேவற்  உபசாிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிட் ய . அரசியல் 
நிைலமாற்றம் காரணமாக எம்மில் யா ம் இன்  பிரதமர் பதவியில் இல்ைல.  
மக்களிடம் ெசன்  மீண் ம் ஒ ைற என்ைனத் ேதர்ந்ெத க்கும்ப  
ேகட்பதற்கு எனக்கு ஒ  சந்தர்ப்பம் இ க்கிற .  ஏெனன்றால், எந்தெவா  
நாட் ம் மக்க க்கு எம்ைமத் ேதர்ந்ெத க்க ம் பாரா மன்றத்தி ந்  
ெவளிேயற்ற ம்   ம்.   ஜனநாயகம் என்ப  ெவ மேன ேதர்தல்கள் 
அல்ல என்பதனா ம்  தமக்கு யார் ேதைவ என்பைத ம் பாரா மன்றத்தில் 
யார் இ க்க ேவண் ம் என்பைத ம் தீர்மானிப்ப  மக்களின் உாிைம ம் 
சுதந்திர ம் என்பதா ம் மக்கள் எம்ைம ஒ ேபா ம் நாட்ைடவிட்   
ெவளிேயற்ற மாட்டார்கள்.  

எனேவ, நாம் அன் டன் நிைன கூ ம் நீங்க ம்  உங்கள் சேகாதர ம் 
ஜனநாயகம் ெதாடர்பாக எதிர்ேநாக்கிய  பிரச்சிைனகைள நான் அறிேவன்.  
நாம் அதற்காக உங்கைள மதிக்கிேறாம்.  கட்சிகள் கைல ம்ேபா  எவ்வா  
கட்சிகைளக் கட் ெய ப் வ  என்ற ெபாறி ைறக் கைலயில் நீங்கள் 
ேதர்ச்சி ெபற் ள்ளீர்கள்.  இ  அரசிய ல் தற்ேபா  மற் ெமா  க்கிய 

அம்சமாகக் காணப்ப கின்ற .   எவ்வாறாயி ம், ஜனநாயக ம் மக்கள் 
தீர்ப் ம் உலகில் என் ம்  ேமேலாங்கியி க்கும்.  எனேவ, ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கேள, ஜனநாயகம் என்ப  எந்தெவா  நாட் ன ம் 
உள்நாட்  விவகாரம் அல்ல என்ற உங்க ைடய கூற்ைற ஏற் க் 
ெகாள்வேதா ,   உலகி ம் ஜனநாயகத்ைத ேமேலாங்கச் ெசய்வதற்காக 
நாம் ஒன்றிைணந்தி க்க ம் ேவண் ம்.  

அந்தவைகயில் உங்கைள ம் நீங்கள் ஜனநாயகத்திற்கு ஆற் ம் 
பணிைய ம்  நாங்கள் மதிக்கிேறாம்.  இங்கு விஜயம் ெசய்த இரண்  பிரதம 
அைமச்சர்கள் சேகாதர, சேகாதாியாக இ ப்ப  தனிச்சிறப்பான ஒ  
விடயமாகும். இந்த உன்னதமான சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் விஜயம் எம  
இரண்  நா க க்குமிைடயில் ஒ  மிகெந க்கமான உறைவ ஏற்ப த்  
ெமன நாம்  எதிர்பார்க்கிேறாம். 

ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள் பதவியில் நீங்கள் 
சிறப் ற ேவண் ெமன வாழ்த் வேதா , சைப தல்வாினால் உங்க க்கு 
நன்றி கூ  கமாக ஆற்றிய உைரயிைன நான் வழிெமாழிகின்ேறன். 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Thank you, Hon. Leader of the Opposition. Now, I 

wish to invite all the distinguished guests for refreshments 
at the Members' Dining Room immediately after the 
Adjournment of the House.  

Thank you.  

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 3.20ට, 2013 ජුනි 04 වන 

අඟහරුවාදා අ. භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பாரா மன்றம், பி. ப. 3.20 மணிக்கு 2013 ன் 04, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 3.20  p.m. until  1.00 p.m. on 

Tuesday,04th June, 2013.   
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]  



 

පාර්ලිමේන්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

ளபளளுநன் யழயளதங்கள் 
(லன்சளட்) 
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ප්රෝතිඥාහ :  
 රු අ. අජිත් කුභහය භහන්නප්පඳරුභ භවතහ 
 
ප්රෝලසනර  හික ිළිතුරරු 

 
පඳෞද්ලි දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රෝලසනඹ: 
 භවහ ඳරිභහණ සදු ාහඳහයඹ ස වහ ඵදු වන දීපභන් ඇතිඥ න ප්රෝලසන 
 
ඳහර්ලිපම්න්ුර ශිාත් භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීපම්) ඳනත් පටුම්ඳත: 
 ඳශමුන ය කිඹන රදි 

 
පභෝ ර් හවන ඳනත : 
 නිපඹෝ 

අන්තර්ත ප්රෝධහන රුු 

ழபதள உள்டக்கம் 

AFFIRMATION: 

   Hon. A. Ajith Kumara Mannapperuma 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Problems due to Grant of Tax Relief to large-scale Gaming Industry 

PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP BOARD (REPEAL) BILL: 

    Read the First time 

MOTOR TRAFFIC ACT: 

    Regulations 

PRINCIPAL  CONTENTS 

உமைதழப்ழபநளணம்: 

 நளண்புநழகு அ. அஜழத் குநளப நளன்ப்தமெந 

யழளக்களுக்கு யளய்மூ யழகடகள் 

தழ அழயழத்தல்மூ யழள: 

 தமெநயழள சூதளட்டத்துகக்கு யளழ ழயளபணம் யமங்குயதன் மூநள 

ழபச்சழககள் 

ளபளளுநன் புகநப் ளழசழற் சக (வக்கம்) சட்டமூம்: 

 முதன்முக   நதழப்ழடப்ட்டது 

மநளட்டளர் யளகச் சட்டம் : 

        ஒளங்குயழதழகள் 
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අ.බහ. 1.00  ඳහර්ලිපම්න්ුර රැස විඹ.   
ථහනහඹුරභහ [රු චභල් යහජඳ ස භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 

ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்புநழகு சநல் பளஜக்ஷ] தககந 

யகழத்தளர்கள். 

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

 
 

ප්රෝතිඥාහ:  
රු අ. අජිත් කුභහය භහන්නප්පඳරුභ භවතහ 

உமைதழப்ழபநளணம்:  

நளண்புநழகு அ. அஜழத் குநளப நளன்ப்தமெந 

AFFIRMATION :  

HON.  A. AJITH KUMARA MANNAPPERUMA 

 
රු අ. අජිත් කුභහය භහන්නප්පඳරුභ භවතහ නීතිඥ ප්රෝහය ප්රෝතිඥාහ දී 

පම්ඹ භත තිඥබ පඳොපතහි අත්න් පශේඹ. 
நளண்புநழகு அ. அஜழத் குநளப நளன்ப்தமெந சட்டத்தழளல் 

மயண்டப்ட்டயளமை உமைதழப்ழபநளணம் தசய்து சளபீடத்தழலிமெந்த 

புத்தகத்தழல் ககதனளப்நழட்டளர்.  

Hon. A. Ajith Kumara Mannapperuma made and subscribed the 

Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table. 

 

 
ලිිළ පල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2011 ර්ඹ වහ ශ්රීள රාහ පර්ගුපව හර්ක  හර්ඹහධන හර්තහ.- 

[අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ගික  යුුර අභහතා රු දි.මු. 

ජඹයත්න භවතහ පනු  රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහපම්ඹ භත තිඥබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝ යන රදී. 
சளபீடத்தழல் இமெக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

2012 ර්ඹ වහ භහතය දිසත්රි  ස පල්ම් හර්ඹහරපක හර්ඹහධන 

හර්තහ ව ගිුම් ව 2012 ර්ඹ වහ පභොනයහර දිසත්රි  ස පල්ම් 

හර්ඹහරපක හර්ඹහධන හර්තහ ව ගිුම්.- [යහජා ඳරිඳහරන වහ සපද්ල 

 යුුර අභහතා රු ඩ්ලලිව.ඩී.පේ. පපනවියත්න භවතහ පනු  රු 

දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහපම්ඹ භත තිඥබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝ යන රදී. 
சளபீடத்தழல் இமெக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ගණ්ඩු ඳහර්ලසපක ප්රෝධහන 
ාවිධහඹුරභහ) 
(நளண்புநழகு தழமஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளகநப்பு அகநச்சமெம் அபசளங்கத் தபப்ழன் 

முதற்மகளளசளதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹුරභනි, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන 

අභහතාුරභහ පනුපන්, භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රීள රාහ ජහතිඥ 

ජරජීවී හ ාර්ධන අධිහරිපක හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යික. 

පභභ හර්තහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන  යුුර 

ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ  පඹොමු ශ යුුරඹළයි භභ 

පඹෝජනහ යික. 
 
ප්රෝලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்மைக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුඳහය වහ අබාන්තය පපශ 

අභහතාුරභහ පනුපන් භභ 2010 ර්ඹ වහ වී අපශවි 

භණ්ඩරපක හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් යික.  

පභභ හර්තහ මුඳහය වහ අබාන්තය පපශ  යුුර 

ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ  පඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ 

පඹෝජනහ යික. 
 
ප්රෝලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்மைக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ිළිතන්න රද හර්තහ 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட அழக்கககள் 

REPORTS PRESENTED 

 
ද ඉන්සටිටියුට් ඔෂස ර්ටිෂයිඩ් ඳ්ලලි ස 

එවුන් න්ට්ස (ාසථහත කිරීපම්) ඳනත් 
පටුම්ඳත  

த இன்ஸ்டிட்மட் ஒப் மசர்டிகட் ப்ழக் 

அகவுண்டன்ஸ் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூம்  
THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 

(INCORPORATION) BILL 

 
රු චන්දිභ වීය සපොඩි භවතහ (නිපඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
ව හය බහඳතිඥුරභහ) 
(நளண்புநழகு சந்தழந வீபக்தகளடி - ழபதழச் சளளனகமெம் 

குளக்கழன் தயழசளமெம்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 

Chairman of Committees) 

රු ථහනහඹුරභනි, “ද ඉන්සටිටියුට් ඔෂස ර්ටිෂයිඩ් 

ඳ්ලලි ස එවුන් න්ට්ස (ාසථහත කිරීපම්)” නභළතිඥ ඳනත් 

පටුම්ඳත ිළිතඵ “බී” සථහය හය බහපව හර්තහ ව එහි 

හර්ඹ  වන් භභ ඉදිරිඳත් යික. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

"හර්තහ 

'ද ඉන්සටිටියුට් ඔෂස ර්ටිෂයිඩ් ඳ්ලලි ස එවුන් න්ට්ස (ාසථහත 

කිරීපම්)' නභළතිඥ ඳනත් පටුම්ඳත  ව ඒ ිළිතඵ මුඳහය වහ අබාන්තය 

පපශ අභහතාුරභහ විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද හර්තහ හය බහ විිනන් 

රහ ඵරන රද අතය, ණහධියණ  සපේත්ර පක ප්රෝධහන තහ සික 

පො ස පද ගයණඹ න ඳරිදි ජහතාන්තය ණහධිහරී ගඹතන භඟ 

ඒහඵද්ධ  දළන භත් ජහතිඥ භට් පම් ගඹතන පද ස ඳහර්ලිපම්න්ුර ඳනත් 

භඟින් සථහඳනඹ ය ඇතිඥ ඵළවින් එභ  සපේත්ර පක තත් ගඹතනඹ ස බිහි 

කිරීපම් අලාතහ ස පනොභළතිඥ ඵළවින් පභභ ඳනත් පටුම්ඳත ඳනත ස 

ලපඹන් ම්භත කිරීභ නි ර්පද්ල පනොයන රදි."  

 
ඳනත් පටුම්ඳත ''බී'' සථහය හය බහ විිනන් හර්තහ යන 

රද ඳරිදි 2013 ජනි භ 05 න ඵදහදහ රහ ඵරනු රළප්ල.  
சட்டமூம் ழகக்குள "ழ" இளல் அழக்கக தசய்னப்ட்டயளமை 

2013 மன் 05, புதன்கழமகந ளழசவலிக்கப்டயழமெக்கழது. 

Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon  

Wednesday, 05th June, 2013. 

 
 

 
පඳත්ම් 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු කුභහය පල්භ භවතහ  - ඳළිකණ නළත.  

රු විභල් වීයාල භවතහ - ඳළිකණ නළත.                     

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භපේ භවතහ - ඳළිකණ නළත.                     

රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ  - ඳළිකණ නළත.   

                  
රු හිකණී ජඹවික්රමභ පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந தமபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, කුරුණෆර, පල්ඳල්ර, ණන්ළපට්, අා 

33 දයන සථහනපඹහි ඳදිාික පේ.ඒ. ප්රි ිකඹස භවතහපන් රළබුු 

පඳත්භ ස ිළිතන්ික.  

 
රු වී.ප ස. ඉන්දි භවතහ 
(நளண்புநழகு யழ.மக. இந்தழக) 

(The Hon.V.K. Indika)   

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඳවත වන් පඳත්ම් ුරන 

ිළිතන්ික. 

(1) පඵලිඅත්ත, ිනඹමරහපොඩ, භයිරවභණ්ඩිඹ ඳදිාික 
ඩ්ලලිව.ඒ. ාජී කුභහය භවතහපන් රළබුු පඳත්භ; 

(2) ිළිතඹන්දර, පොශමුන්න, භඩඳහත ඳහය, අා 73සී දයන 
සථහනපඹහි ඳදිාික බී.ඩී. ගුණපේය භවතහපන් රළබුු 
පඳත්භ; ව 

(3) රසමුල්ර, නුරර, යාතළටිඹත්ත ඳදිාික එල්.එච්.එස. 
වීයිනාව භවතහපන් රළබුු පඳත්භ. 

 
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழன் த யளஸ் குணயர்த) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ුරපදය, 2 පනි ුපහි 

ඳදිාික ඩ්ලලිව. සුභනදහ භවතහපන් රළබුු පඳත්භ ස 

ිළිතන්ික. 

රු නිලහන්ත මුුරපවට්ටිභපේ භවතහ 
(நளண்புநழகு ழரளந்த முதுதலட்டிகநமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ අ සමීභන, ඉවශපොඩ, ඉවශත්ත 

ඳදිාික එම්.ජී. භයඳහර භවතහපන් රළබුු පඳත්භ ස 

ිළිතන්ික. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද පඳත්ම්  භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිපඹෝ යන  රදී. 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்ககப் தளதுநதக் குளவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රෝලසනර  හික ිළිතුරරු 

யழளக்களுக்கு யளய்மூ யழகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
පුද පප්ලර්භ භධාසථහනඹ : පොඩනළඟිල්ර 

ව උඳයණ 
கபுதூய தசவுக் ககத்ததளமழல் ழகனம் :கட்டிடம் 

நற்மைம் உகபணங்கள்  

KAPUDUWA TEXTILE CENTRE : BUILDING AND 

MACHINERY  

1947/’11 

1. රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ අභහතාුරභහපන් ඇස 

ප්රෝලසනඹ - (3) :  

(අ) භහතය දිසත්රි  සපක, තිඥවපොඩ ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම් ඵර 
ප්රෝපද්ලපක ිළහිටි, පුද පප්ලර්භ භධාසථහන 
පොඩනළඟිල්ර ව එහි උඳයණ පම් න වි  
විනහලපිකන් ඳතිඥන ඵ එුරභහ දන්පනහිද? 

(ග)  (i) එහි ඇතිඥ ම්ඳත් පඹොදහ පන නළත එභ පුහුු 
භධාසථහනඹ ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් කිරීභ  
 යුුර යන්පන්ද; 

  (ii) පනොඑපේ නම්, එභ සථහනඹ ෘත්තීඹ පුහුු 
භධාසථහනඹ  පවෝ පනත්  යුත්ත ස වහ 
පඹොදහ ළනීභ   යුුර යන්පන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?    

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
உள்ளூபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சகபக் மகட்ட 

யழள: 

(அ) நளத்தக நளயட்டத்தழல் தழலதகளட ழபமதச தசனக 

ஆளுககப் ழபமதசத்தழல் அகநந்துள் கபுதூய 

தசவுக் ககத்ததளமழல் ழகனக் கட்டிடமும் அதன் 

உகபணங்களும் தற்மளது அமழயகடந்து 

யமெகழன்ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) அங்குள் யங்ககப் னன்டுத்தழ மநற்டி 

னழற்சழ ழகனத்கத நவண்டும் சவபள ழகக்கு 

தகளண்டுயப டயடிக்கக டுப்ளபள 

ன்கதமம்; 
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[රු චන්දිභ වීය සපොඩි භවතහ] 



2013 ජුනි 04  

 (ii) இன்மல், அந்த இடத்கத யளழ்க்ககத் 

ததளமழற்னழற்சழ ழகனதநளன்மைக்கு அல்து 

மயமை மததம் அலுயதளன்மைக்குப் 

னன்டுத்த டயடிக்கக டுப்ளபள 

ன்கதமம் 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that the building and the machinery of 

the Textile Centre located in Kapuduwa in the 

Thihagoda Divisional Secretary's Division in the 

Matara District are decaying at present ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether arrangements will be made to 

resume operations of this training centre by 

utilizing the resources at its disposal; and 

 (ii) if not, whether arrangements will he made 

to utilize this place for a Vocational 

Training Centre or some other purpose? 

(c) If not, why? 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිපඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க - உள்ளூபளட்சழ, நளகளண 

சககள் ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතාුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු පදනහ. 

(අ) පප්ලර්භ භධාසථහනපක උඳයණ ිනඹල්ර ඉත් ය 
ගය සක ත තඵහ ඇතිඥ අතය, පොඩනළඟිල්ර අලුත්ළඩිඹහ 
ය ප්රෝපඹෝජනඹ  ළනීභ වහ ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම් පත 
ඳයහ ඇත. 

(ග) (i) දකුු ඳශහත් අභහතා භණ්ඩර තීයණඹ ස අනු 
පොඩනළඟිල්ර පඳොදු  යුත්ත ස වහ 
ප්රෝපඹෝජනඹ  ළනීභ  තිඥවපොඩ ප්රෝහපද්ය ඹ 
පල්ම් පත බහය දීභ  තීයණඹ ය ඇත. 

 (ii) ඉවත ිළිතුරය අනු අදහශ පනොපව. 

(ඇ) අදහශ පනොපව. 

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

රු නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහපන් භහ දළන න්න  ළභළතිඥයි, ඒ 
පොඩනළඟිල්ර දළන් පඳොදු  යුත්ත ස වහ ඳහවිච්ික යනහඹ 
කිඹන්පන් කුභන  යුත්ත ස වහ ද ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම්යඹහ  
බහය දීරහ තිඥපඵන්පන් කිඹන හයණඹ. නළතත් පප්ලර්භ 
භධාසථහනඹභ ඇතිඥ යන්නද, නළත්නම් පනත් පදඹ ද? 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, 2003.01.08න දින දකුු ඳශහත් 

අභහතා භණ්ඩර තීයණඹ ස අනු 280/6 ඹ පත් අිළ පභභ 

පොඩනළඟිල්ර ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම් පත ඳයහ තිඥපඵනහ. ඉතිඥරි 

තීන්දු තීයණ ළනීභ ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම් විිනන් තභයි යනු 

රඵන්පන්. 

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ පදන අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

පභහි තිඥබුු පප්ලර්භ භධාසථහනඹ  අදහශ උඳයණ 

ඳපයසම් ය තිඥපඵනහඹ කිඹහ කිවහ. වළඵළයි එපේ තිඥබුපණොත් 

ඒහ දියහ ඹනහ; විනහල නහ. එභ නිහ එභ උඳයණ 

ම්ඵන්ධපඹන් න්නහ ක්රිිඹහ භහර්ඹ පභො සද?  

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, දකුු ඳශහත් ඳහරන පොභහරිසුරභහ 

අඳ  දන්හ තිඥපඵනහ, එභ උඳයණ සුය සක ත තිඥපඵනහඹ 

කිඹරහ. රු භන්ත්රීaුරභනි,  එභ උඳයණ ිළිතඵ ඔඵුරභහ නළත 

ප්රෝලසනඹ ස පඹොමු පශොත්, එඹ  අලා යන ිළිතුරය රඵහ 

පදන්න අඳ  පුළුන්.  

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භපේ ුරන්න අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි, රු ථහනහඹුරභනි. 

පභභ සථහනපක තිඥබුපණ් අත් ඹන්ත්ර  පප්ලර්භ භධාසථහනඹ ස. 

අත් ඹන්ත්ර  පප්ලර්භ භධාසථහන ිළිතඵ ව අත් ඹන්ත්ර  පයදි 

ිළිත ිළිතඵ අද යපට් විලහර ඉල්ලුභ ස ඇතිඥ වී තිඥපඵන 

අසථහ, පම් ළහුු සථහනඹ පනු  පනත් විල්ඳ 

සථහනඹ ස තිඥවපොඩ ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම් පොට්සහඹ ුරශ ඇතිඥ 

නහද, එපවභ නළත්නම් පභභ සථහනඹ පනත්  යුත්ත  

පඹොදහ ළනීපභන් පභභ උඳයණ ටි නළතිඥ පරහ ඹනහද කිඹහ 

භහ දළන න්න ළභළතිඥයි. 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ පම් ිළිතඵ තදුය ත් පොඹහ 

ඵළලුහ. ඳසු ගිඹ පර් ජහතිඥ විඹ, භ නළඟුභ ඹන ළඩ වන් 

වයවහ පභඹ ප්රෝතිඥාසයණඹ ය ළනීභ වහ අලා යන 

ප්රෝතිඥඳහදන රු ඵළිනල් යහජඳ ස භළතිඥුරභහ රඵහ දීරහ තිඥපඵනහ. ඒ 

අනු නළත තහ ස පප්ලර්භ භධාසථහනඹ ස ඉදි යන්න එභ 

ප්රෝහපද්ය ඹ පල්ම් හර්ඹහරඹ වහ එභ ඳශහත් බහ  යුුර 

යනහ.  

 
ගුරුරුන්  ෘත්තීඹ පුහුු : පන්ශ මුදර 

ஆசழளழனர்களுக்கு ததளமழல்சளர் னழற்சழ : ழதழ 

ற்ளடுகள்  
PROFESSIONAL TRAINING FOR TEACHERS : FUNDS 

ALLOCATED  

2280/'12 

2. රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අධාහඳන අභහතාුරභහපන් ඇස ප්රෝලසනඹ - (3):   

(අ) (i) යජපක ඳහල් ගුරුරුන්පේ ෘත්තීඹ ාර්ධනඹ 
ඇතිඥ කිරීභ වහ පුහුු භධාසථහන ඇතිඥ යන 
රද ර්ඹ පර්ද; 

301 302 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 (ii) දියින පුයහ ිළහිටුහ ඇතිඥ එභ පුහුු භධාසථහන 
ාාහ පොඳභණද; 

 (iii) ගයම්බ ර්පක ින  එකී භධාසථහන වහ ඳත් 
ය ඇතිඥ ශභනහරුන් ාාහ පොඳභණද; 

 (iv) එභ ශභනහරුන් අධාහඳනා පේඹ  
ඇුරශත් ය තිඥප්ලද; 

 (v) පනො එපේ නම්, ඊ  පවේුර පර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ග) (i) ගයම්බ ර්පක ින  පම් ද සහ එභ භධාසථහන 
භඟින් ගුරුරුන්  ෘත්තීඹ පුහුු රඵහ දීභ 
වහ පන් යන රද ඳ තතිඥඳහදන ඳ තභහණඹ 
පොඳභණද;  

 (ii) ගයම්බ ර්පක ින  පම් ද සහ එභ භධාසථහන 
භඟින් ෘත්තීඹ පුහුු රඵහ දී ඇතිඥ ගුරුරුන් 
ාාහ පොඳභණද; 

 ඹන්න හර්ක , පන්  පන් ලපඹන්  එුරභහ වන් 
යන්පනහිද? 

(ඇ) පනො එපේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
கல்யழ அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) அபச ளடசளக ஆசழளழனர்கழன் ததளமழல்சளர் 

அழயழமெத்தழகன உமெயளக்கும் தளமெட்டு னழற்சழ 

ழகனங்கள் ந்த ஆண்டில் தளழக்கப் 

ட்டததன்கதமம்; 

 (ii) ளடளயழன ளவதழனழல் தளழக்கப்ட்டுள் மநற்டி 

ழகனங்கழன் ண்ணழக்கக னளததன்கதமம்; 

 (iii) ஆபம்ழக்கப்ட்ட ஆண்டிலிமெந்து மநற்டி 

ழகனங்களுக்கு ழனநழக்கப்ட்டுள் 

முகளகநனளர்கழன் ண்ணழக்கக 

னளததன்கதமம்; 

 (iv) மநற்டி முகளகநனளர்கள் கல்யழனளர்கள் 

மசகயக்கு உள்யளங்கப்ட்டுள்ளர்கள 

ன்கதமம்; 

 (v) இன்மல், அதற்கள களபணங்கள் னளகய 

தனன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) ஆபம்ழக்கப்ட்ட ஆண்டு முதல் இற்கயகப 

மநற்டி ழகனங்கழன் மூம் ஆசழளழனர்களுக்கு 

ததளமழல்சளர் னழற்சழகன தற்மைக் தகளடுப் 

தற்களக ழதழ ற்ளடுகள்; 

 (ii) ஆபம்ழக்கப்ட்ட ஆண்டு முதல் இற்கயகப 

மநற்டி ழகனங்கழன் மூநளக னழற்சழகள் 

யமங்கப்ட்ட ஆசழளழனர்கழன் ண்ணழக்கக; 

 ஆண்டுயளளழனளக தயவ்மயளக வ்யதயன்கத 

அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

asked the Minister of Education : 

(a) Will he inform this House - 

(i) the year in which training centres 

were established to bring about 

professional development of 

Government school teachers; 

(ii) the number of above-mentioned 

training centres established 

throughout the country; 

(iii) the number of managers appointed to 

these training centres from the year of 

commencement; 

(iv) whether the aforesaid managers have 

been absorbed into the Educators’ 

Service; and 

 (v) if not, the reasons for it? 

(b) Will he state separately on an annual basis - 

 (i) the amounts of allocation made for 

providing professional training to teachers 

through the aforesaid training centres from 

the year of commencement up to now; and  

 (ii) the number of teachers who have been 

provided with professional training by the 

aforesaid training centres from the year of 

commencement up to now? 

(c) If not, why? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த - கல்யழ  அகநச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය පභපේඹ. 

(අ) (i) 1999 ර්පක.  

 (ii) 106කි. ඇමුුභ 01හි වන් ය ඇත.  

 (iii) ගයම්බ අසථහපව ින  ිනඹලුභ ගුරු 
භධාසථහනර  සිරය පවෝ ළඩ ගයණඹ 
කිරීභ වහ ශභනහරුන් ඳත් ය ඇත.  

 (iv) ළඩ ගයණඹ වහ ඳත් ශ විදුවල්ඳතිඥ පේපක 
ව ගුරු පේපඹහි නිරධහරින් ගුරු අධාහඳනා 
පේඹ  ඳත් ය නළත. 

 (v) ගුරු අධාහඳනා පේපක ාසථහ අනු 
සුදුසුම් පුයහ පනොභළතිඥ නිරධහරින් එභ පේඹ  
අන්තර්ග්රාවණඹ ශ  පනොවළකි ඵළවිනි. 

(ග) (i) ිනඹලුභ ගුරු භධාසථහනර  ඒහ ගයම්බ ශ 
ර්පක ින   පර්ඛීඹ අභහතාහාලඹ ව ඳශහත් 
බහලින් පන් යන රද ප්රෝතිඥඳහදන ිළිතඵ රළබී 
ඇතිඥ පතොයුරරු පම් භඟ ඇතිඥ ඇමුුභ 02 භඟින් 
ද සහ ඇත.    

 (ii) ිනඹලුභ ගුරු භධාසථහනර  ඒහ ගයම්බ ශ 
ර්පක ින  ගුරු භධාසථහන ෘත්තීඹ පුහුු 
රඵහ දී ඇතිඥ ගුරුරුන් ාාහ ිළිතඵ රළබී ඇතිඥ 
පතොයුරරු පම් භඟ ඇතිඥ ඇමුුම් 03 භඟින් 
ද සහ ඇත.   
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[රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ] 
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  පුහුු යන රද ගුරුරුන් ාාහ හර්ක  
ක්රමභපඹන් අඩු වීභ  පවේුර වී ඇත්පත් ඒ ඒ ර්ර 
පන් යන රද ප්රෝතිඥඳහදන ප්රෝභහණඹ අඩු වීභ ඵද 
වන් යික. 

(ඇ) අදහශ පනොපව. 
 

ඇමුුම්  බහත*  යික.  
 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුම්: 
   சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட இகணப்புகள்:      

   Annexes tabled: 
ඇමුුම්  - 01 
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[පභභ ඇමුුභ පුසතහරපක ද තඵහ ඇත.] 
[இந்த இகணப்பு தல் ழகனத்தழலும் கயக்கப்ட்டுள்து] 

[This annex is also placed in the Library.] 

ඇමුුභ-03 

ඇමුුභ-02 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමු න අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

දළන  පභභ ගුරුඅධාහඳන පේඹ  ඇුරශත් ය නළතිඥ  ගුරු 

ශභනහහයරුන් 64 ස ඉන්නහ. ඒ 64 පදනහ අවුරුදු 11 ස 

තිඥසපේ  පේඹ යන අඹයි. ඒ අඹ ම්ඵන්ධපඹන් ඹම් ළඩ 

ිළිතපශ ස ස යනහ ද කිඹහ භභ රු ඇභතිඥුරභහපන් 

අවනහ. ඒ හපේභ  හර හනු, ඒ පොල්රන්  පේඹ    ශ 

සථහන ගදිඹ ළන රහ ඵරහ ඒ අඹ  හධහයණඹ ස ඉස   

යන්න   යුුර යනහද කිඹහත් භභ අවනහ. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵුරභහපේ අදව ඉතහ නිර්ාහජ ඉදිරිඳත් ශ එ සඹ 

කිඹහ භහ හිතනහ. නමුත්  පම් ගුරු අධාහඳනා ාසථහ  අනු, 

ඒ අලා සුදුසුභ පුයහ නළතිඥනම් එපේ ළබිනට් ඳත්රි හ ස 

භඟින් සිරය යන්න  ළ ලු ස ඳළන නළ පඟනහ. පභොද ප්රෝධහන 

පවේුර, එතපො  විඳ සපකභ ඔඵුරභහපේ පඹෝ කිඹනහ, 

ගුරු ාසථහ  ඳ වළනි පද්ලඳහරන පවාචයිඹරහ ට්ටිඹ ස  

පම් අධාහඳනා පේඹ  ඳත් ශහඹ කිඹහ. ඒ පචෝදනහ එනහ.  

එභ නිහ අධාහඳන උඳපද්ල හය බහපවදී පවෝ පම් ිළිතඵ 

අඳ පදඳහර්ලසපකභ එඟතහ ස  ඇතිඥ පනහ නම්, ඒ එඟතහ  

භත  සුදුසුභ තිඥපඵන අඹ  -පද්ලඳහරන පවාචයිපඹෝ පනොපයි- 

ඳරී සහ ය ඵරහ, අනලා විපවචනපඹන් පතොය ගුරු 

අධාහඳනා පේපක ාසථහ  ඳ වළනි ළබිනට් ඳත්රි හ ස 

භඟින්  එඹ යන්න  පුළුන් නම් ඔවුන්  හධහයණඹ ස ඉස  

යන්න  පුළුන්භ ස රළපඵනහ.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළන්  ඌපව,  ඵයමුපව,  උුරපර්  ශභනහරුන්  

ඉන්පන් ුරන් පදනහයි. එභ නිහ  පම්  ගුරු  අධාහඳනඹ ම්ඵන්ධ 

පනළවිත් තිඥපඵන  ප්රෝලසනරදී පම්  ප්රෝලසන ඹත් ෆපවන්න ඵර ඳහ 

තිඥපඵනහ.  එභ නිහ  ඒ ප්රෝපද්ලර ඒ අඹපේ  ප්රෝභහණඹ ළඩි ය   

ෘත්තීඹ  පුහුු ළඩ වන් ල සතිඥභත්  යන්න   අලා යන 

 යුුර  වහ  ඹම් කිින විධිඹ ළඩ ිළිතපශ ස ස යනහ ද 

කිඹහ භහ ඔඵුරභහපන් අවන්න  ළභළතිඥයි. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, විපලේපඹන් උුරරු නළ පඟනහිය 

ප්රෝපද්ලර  තිඥස අවුරුද්ද ස ඳළතිඥ යුද්ධඹ ය නපො පන  ඒ 

ාසථහර  කිඹන සුදුසුම් තිඥපඵන අඹ  ඒ  ඳශහත්ලින් 

පොඹන්න  ඵළවළ.  ඒයි ප්රෝහපඹෝගි ඇත්ත.  ඒ කිඹන්පන්,  ගුරු 

පේඹ  පොඹන්න ත් ඵළවළ. ගුරු විදුවල්ඳතිඥ පේඹ  

පවොඹන්න ත්  ඵළවළ.  ගුරු අධාහඳනා පේඹ  පොඹන්න ත් 

ඵළවළ.  යහජා ඳරිඳහරන අභහතාහාලඹ ඳරිඳහරන  නිරධහරින් වහ 

පනභ  විපලේ  ළබිනට් අනුභතිඥඹ ස රඵහ ත්තහ. 

භභ ඵරහපඳොපයොත්ුර පනහ, උුරරු, නළ පඟනහිය 

ඳශහත්රත්, ුරයපකත්  ඒ ාසථහන්  අනු සුදුසුම් රඵපු 

අඹ නළත්නම් ඊ  ඩහ ඳවශ සුදුසුම් තිඥපඵන අඹ ළනීභ වහ 

ළබිනට් අනුභළතිඥඹ ස රඵහ න්න. ඔවුන් ගුරුරු ලපඹන්භ 

පනොපයි, ගුරු වහඹයින් ලපඹනුයි ඵහ න්පන්. අිළ 

ගණ්ඩුහයුරභන්රහ  කිඹරහ තිඥපඵනහ, ඒ ඳශහත්ර තිඥපඵන 

විසතයත් එන්න කිඹරහ. ඉදිරි හරපකදී ඒ ඳශහත් පද  පපේ 

පවෝ ඒ අලා ගුරුරු රඵහ පදන්න  යුුර යනහ. භභ 

ඔඵුරභහ  වන් යන්න ළභතිඥයි, අනුයහධපුය, පඳොපශොන්නරු 

දිසත්රි  ස පදප ස යුද්ධඹ ඳළතිඥ හරපක ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිඥරු 

සිරය ශ ඵ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි. පටිපඹන් ිළිතුරරු පදන්න. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අිළ තීන්දු ස ත්තහ, ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිඥරු ිකන් ඳසපේ 

දහත් සිරය යන්පන් නළවළ, නමුත් ළඩ ඵරන්න ඳත් 

යනහ කිඹරහ. විදුවල්ඳතිඥ නළතිඥ තළන ළඩ ඵරන්නත් දළන් 

ගුරුයපඹකු බහය න්පන් නළවළ. පභොද, ඈත එිළ  ඳශහත්ර -

දුසය ඳශහත්ර- ළඩ ඵළලුහ  ළඩ ස නළවළ, නිම් අතිඥපර් 

කීභ ස දළරුහ  සිරය යන්පන්ත් නළවළ කිඹරහ ඒ අඹ 

ල්ඳනහ යනහ. රු තිඥස යලිඹද්ද ඇභතිඥුරභහ ඉන්න 

ඳශහපත් තභයි පම් ප්රෝලසනඹ ළඩිපඹන්භ තිඥපඵන්පන්. ඒ නිහ 

ප්රෝපද්ලපඹන් ප්රෝපද්ලඹ  ප්රෝලසනඹ පනස පනහ. පනස විධිඹ  

දකින්න ඕනෆ.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භපේ ුරන්ළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. පම් ප්රෝලසනඹ අධාහඳන 

ඇභතිඥුරභහ විධිඹ  භහ ඔඵුරභහපේ අධහනඹ  පඹොමු යන්න 

ඕනෆ. රු ථහනහඹුරභනි, යහජා පේපඹ ස විධිඹ  

කුරුණෆර ප්රෝපද්ලඹ  භහරු පරහ ගහ, අධියණ වදා 

නිරධහරියපඹ ස; JMO පපන ස. ඔහු මුසලිම් පුද්රපඹ ස. 

ඔහුපේ දරුහ භලිඹපද් විදාහරඹ  ඇුරශත් ය න්න ගිඹහභ 

භලිඹපද් විදාහරපක විදුවල්ඳතිඥුරභහ කිඹරහ තිඥපඵනහ, "ඔඵපේ 

දරුහ මුසලිම් වීභ නිහ භ  ඵහ න්න ඵළවළ"ඹ කිඹරහ. ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵුරභහ ත් ථහ යන්න ඇතිඥඹ කිඹරහ භභ 

විලසහ යනහ. රු ථහනහඹුරභනි, පම් ඉතහභ දළඩි පර 

පම් ය පට් ජහතිඥහදඹ අවුසන ළඩ ිළිතපශ ස. ඒ ඳහල් 

ඇුරපශත් පනහද කිඹරහ භ  විලහර ප්රෝලසනඹ ස තිඥපඵනහ. ඒ 

නිහ භභ ඔඵුරභහ  පම් හයණඹ පෞයපඹන් භත ස යන්න 

ළභළතිඥයි.  

එුරභහ භ  ථහ යරහ කිවපව, "භහ මුසලිම් වීභ නිහ භපේ 

දරුහ පම් ඳහර  ඇුරශත් යන්න ඵළරි නම් රුණහය අඩුභ 

තයිකන්, භලිඹපද් විදාහරපක, මුසලිම් අඹ  ිනාවපරන් ඉපන 

න්න ඳන්තිඥඹ ස දහරහ පදන්න" කිඹරහයි. ඔහු ඒ තයභ  

රකිරීභ  ඳත් පරහ ඉන්නහ. ඇත්ත භ, ඔහු රාහ අත වළය 

දහරහ ඹන තළන  ඳත් පරහයි ඉන්පන්. රු ඇභතිඥුරභනි, ඒ නිහ 

භහ ඔඵුරභහපන් පෞයපඹන් ඉල්රන්පන් රුණහය  ඒ දරුහ 

ඒ ඳහර  ඇුරශත් කිරීභ වහ අලා අනුභළතිඥඹ රඵහ න්නහ 

පරයි.  මුසලිම් ජහතිඥඹකු වීභ නිහ ඒ දරුහ  අහධහයණඹ ස 

යන්න එඳහ.   

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එළනි කිිනභ අහධහයණඹ ස යජපඹන් පපයන්පන් නළවළ. 

පභොද, අිළ ප්රෝතිඥඳත්තිඥභඹ තීන්දු ස අයපන තිඥපඵනහ ිකන් 

ඳසපේ මුසලිම් ඳහල්, පදභශ ඳහල්, ිනාවර ඳහල් කිඹරහ පන් 

යරහ අලුතිඥන් කිිනභ ඳහර ස ිළහිටුන්පන් නළවළ කිඹහ. ිනාවර, 

පදභශ, මුසලිම් කිඹන ිනඹලු දරුන් දරුපෝ. ඒ නිහ ඔවුන් එ  
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ඉපන න්න ඕනෆ කිඹහ තභයි අඳ හිතන්පන්. පම් ඳළිකිකල්ර 

රළබුණහ. භහ නිපඹෝඹ ස නිකුත් ය තිඥපඵනහ, ඒ සථහන භහරු 

රළඵ ිනටින වදායඹහපේ දරුහ වහභ ඳහර  ඇුරළු යන්න 

කිඹරහ.  

 

 
භහ දවඹ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ : පෞා 

අභහතාහාලඹ  
த்து நளத சம் முற்ணக் கடன் 

தகளடுப்வு :சுகளதளப அகநச்சு 
TEN-MONTH SALARY ADVANCE LOAN : MINISTRY OF 

HEALTH   

2356/’12 

3. රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පෞා අභහතාුරභහපන් ඇස ප්රෝලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2008 ින  2011 ද සහ අභහතාහාලඹ පත රළබුු 
"භහ දවඹ ළටුප් අත්තිඥහයම්" ණඹ ඉල්ලුම් ඳත් 
ාාහ හර්ක , පන් පන් ලපඹන් 
පොඳභණද, 

 (ii) එභ ඉල්ලුම් ඳත් අුරරින් එ ස එ ස ර්ඹ වහ 
පන රද ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ  ාාහ 
පන් පන් ලපඹන් පොඳභණද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ග) (i) වදිින මුදල් අලාතහන් පුයහ ළනීභ වහ 
ඉල්රහ ිනටින එභ ණඹ මුදල් පවීභ ප්රෝභහද වීභ  
පවේුර පර්ද; 

 (ii) ර් 2011 ද සහ රළබී ඇතිඥ, දළන  පවීම් ිනදු ය 
පනොභළතිඥ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ ඉල්ලුම් 
ඳත්ර  අදහශ පවීම් කිරීභ අන් යන දිනඹ 
පර්ද; 

 ඹන්නත් එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනො එ පේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
சுகளதளப அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2008ஆம் ஆண்டு ததளடக்கம் 2011ஆம் ஆண்டு 

யகப அகநச்சழற்கு கழகடக்கப்தற் "த்து நளத 

சம் முற்ண" கடன் யழண்ணப்ங்கழன் 

ண்ணழக்கக யமெட யளளழனளக தழத்தழமன 

வ்யதயன்கதமம்; 

 (ii) மநற்டி யழண்ணப்ங்கழல் ஒவ்தயளமெ 

யமெடத்தழற்களகவும் தசலுத்தப்ட்ட சம் 

முற்ண கடன்கழன் ண்ணழக்கக தழத்தழமன 

வ்யதயன்கதமம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) அயசப ணத்மதகயகக ழகமயற்ழக் 

தகளள்யதற்களக மகளபப்டும் மநற்டி கடன் 

ததளகககன தசலுத்துயதழல் தளநதம் 

ற்டுயதற்கள களபணங்கள் னளகய 

ன்கதமம்; 

 (ii) 2011ஆம் ஆண்டுயகப கழகடக்கப் 

தற்மைள்தும் இன்மையகப தசலுத்தப் 

டளதுள்துநள சம் முற்ண கடன் 

யழண்ணப்ங்களுக்குளழன தகளடுப்வுகக 

தசலுத்தழ முடிக்கும் தழகதழ னளததன்கதமம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he state separately - 

 (i) the number of ten-month salary advance 

loan applications received by the Ministry 

in each year during the period from the year 

2008 to 2011; and 

 (ii) the number of loan applications on which 

the salary advance loans were paid in each 

of the above-mentioned years out of the 

aforesaid number of applications ? 

(b) Will he also state - 

 (i) the reasons for delaying the payment of the 

aforesaid loans which are applied in order 

to meet the urgent financial requirements; 

and 

 (ii) the date on which the payments relevant to 

the salary advance loan applications 

received up to the year 2011, for which 

payments have not been made up to now 

will be completed? 

(c) If not, why? 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (පෞා නිපඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹුරභනි, පෞා අභහතාුරභහ පනුපන් භහ 

එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය පදනහ.  

(අ) (i) 2008 - 2011 ද සහ පයෝවල්/ගඹතන පත 
රළබුු ණඹ ඉල්ලුම් ඳත් ාාහ:  

 

 (ii) එ ස එ ස ර්ඹ වහ පන රද ළටුප් 
අත්තිඥහයම් ණඹ ාාහ: 

309 310 

ර්ඹ රළබුු ඉල්ලුම් 
ඳත් ාාහ 

2008 1,760 

2009 2,277 

2010 2,164 

2011 1,863 

ර්ඹ පව ාාහ 

2008 1,204 

2009    675 

2010 1,160 

2011    812 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

(ග) (i) බහණ්ඩහහයපඹන් නිඹිකත ඳරිදි අ සමුදල් නිදවස 

කිරීභ ප්රෝභහද වීභ නිහ ණඹ මුදල් පවීභ ප්රෝභහද වීභ 

ිනදු පව. 

 (ii) බහණ්ඩහහයපඹන් මුදල් රළබුු වි දළන  

පවීම් ිනදු ය පනොභළතිඥ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ 

ඉල්ලුම් ඳත්ර  අදහශ පවීම් ිනදු පපර්. 

(ඇ)  ඳළන පනොනඟී.  

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමුපනි අුරරු ප්රෝලසනඹ 

පභඹයි. රු නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභනි, ඔඵුරභහපේ ිළිතුරපර් වන් 

ශහ පම් ද භ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ මුදල් රඵහ දීභ වහ 

භවහ බහණ්ඩහහයපඹන් ප්රෝභහණත් අයමුදල් රඵහ පදන්පන් නළවළ 

කිඹරහ.  භභ ඔඵුරභහපන් අවන්න ළභළතිඥයි, ඔඵුරභන්රහපේ 

ගණ්ඩු ළණපිතර , ඒ හපේභ යහජා ඳහර්ලසපක සු 

විවයණඹ උපදහ පම් යපට් භවහ ධනසන්ධඹ පන් පනොපො , 

විපලේපඹන්භ පම් යපට් යහජා පේඹ ල සතිඥභත් යන්න  

ර සඹ  ගන්න ව පෞා  සපේත්ර පක  නිරධහරින් ව 

අනිකුත්  සපේත්ර ර යහජා නිරධහරින්පේ ද භ ළටුප් 

අත්තිඥහයම් ණඹ මුදර -ගඳදහදී, වදිිනඹදී රඵහ පදන ණඹ 

මුදර- පනුපන් ප්රෝභහණත් මුදර ස ඉල්ලුම් ය,  ඒහ රඵහ 

පදන්පන් දහද කිඹරහ.    

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භන්ත්රීaුරභනි, ඔඵුරභහ යහජා පේඹන් ළන පඵොපවොභ 

ගදයපඹන් ථහ ශහ. භ  ඔඵුරභහ  පදන්න තිඥපඵන උත්තයඹ 

පභඹයි. ඔඹ කිඹන යහජා ඳහර්ලසපක සු විවයණඹ ස ළන 

පනොපයි අඳ ඵරන්පන්. ඔඵුරභහ පභන්න පම් ළන ිනතන්න. 

ඔඵුරභහ හවනපක ඹන්න මුදල් පන් යනහ.  න්න මුදල් 

පන් යනහ. පනත්  යුුර වහ මුදල් පන් යනහ. 

යජඹත් එපවභයි. එ එ අාලර  මුදල් පන් යනහ. එභ 

හර්ඹඹ ස විතය ස පනොපයි යජඹ  තිඥපඵන්පන්. ඒ  යුුර 

පනොය ඉන්න  ඵළවළ පන්. රු ජිත් පප්රෝේභදහ භන්ත්රීaුරභනි, 

ඔඵුරභහ හවනඹ  පඳට්රෙල් වන්න ඕනෆ. ඔඵුරභහ දරුන්  

න්න පදන්න ඕනෆ. පම්ත් එපවභයි.  රු ථහනහඹුරභනි, ඒ 

ණඹ ඉල්ලුම් ඳත් රළබුණහභ එයින් ඹම් ිනඹඹ  ප්රෝභහණඹ  අඳ ඒ 

ණඹ මුදල් පහ තිඥපඵනහ. ඒ ඉල්ලුම් ඳත් ඳරී සහ ය ඵරහ 

තභයි ඒ මුදල් පන්පන්. ඒ මුදල් රළබුණහභ අඳ පනහ. 

එපවභ නළතිඥ ිනඹඹ  ිනඹඹ ස පන්න කිඹරහ නිඹභඹ ස නළවළ. 

පම් යහජා පේපඹකු  වදිින අලාතහදී රඵහ පදන ණඹ 

මුදර ස. භවය වි  පම් ඉදිරිඳත් යන ඉල්ලුම් ඳත්ර පම් 

ඉල්ලීම්ර  අදහශ රුු ම්පර්ණ පනොපන්නත් පුළුන්.  ඒ 

රුු ඳරී සහ ය ඵරරහ තභයි අඳ ණඹ මුදල් පන්පන්.   

ඒ රළපඵන ඉල්ලුම් ඳත් ිළිතඵ පොඹහ ඵරහ තභයි අිළ පවීම් 

යන්පන්. ඒ නිහ ඒ හයණඹ වහ යජඹ ම්ඵන්ධ ය න්න 

එඳහ. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇත්ත ලපඹන්භ තෘප්තිඥභත් යහජා පේඹ ස සථහඳනඹ 

යන්න  නම් ගඳදහ ණඹ ලපඹන් පන ළටුප් අත්තිඥහයම් 

ණඹ ළඩ වන ල සතිඥභත් ක්රිිඹහත්භ විඹ යුුරයි. භභ 

අධහයණඹ යන හයණඹ එඹයි. රු ථහනහඹුරභනි, භහපේ 

පදපනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. විපලේපඹන්භ පම් ණඹ මුදල් 

ප්රෝතිඥරහබ රඵහ දීපම් සුදුසු ක්රමභපවදඹ ස නළවළ. යහජා ඳහර්ලසඹ  

ම්ඵන්ධ ෘත්තීඹ ිකතිඥ නිර්පද්ලඹ ඇතිඥ, ඇභතිඥුරභහපේ 

නිර්පද්ලඹ ඇතිඥ, නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහපේ නිර්පද්ලඹ ඇතිඥ 

ඉල්ලුම් යන අඹ  විවිධ ප්රෝමුතහන් රළපඵනහ. එභ නිහ භභ 

ඔඵුරභහපන් අවන්න  ළභළතිඥයි, ගඳදහදී පවෝ වදිින 

යදයඹදී රඵහ න්නහ ව ද භ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ 

මුදර රඵහ දීපම් හධහයණ සුදුසු ක්රමභපවදඹ ස ණඹ වන ිකටු 

වයවහ ක්රිිඹහත්භ යන්න  ඔඵුරභහ  යුුර යනහද කිඹරහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, දළන භත් එභ ගඹතන වයවහ තභයි 

පභඹ ක්රිිඹහත්භ න්පන්. ඉල්ලුම් ඳත් රළබීපම් ිළිතපශ අනු 

තභයි පන්පන්. ඒ වුරුත් පනස යන්පන් නළවළ. ඔඵුරභහ 

කිඹන ගහයඹ  පද්ලඳහරනීයණඹ ස නළවළ. පම් එපවභ 

යන්න ඵළවළ. එඹ ඳශහත් භට් ිකන් වහ ගඹතන භට් ිකන් 

පන්පන්. අපප් අතිඥරු ජනහධිඳතිඥුරභහ යහජා අාලඹ ල සතිඥභත් 

යරහ තිඥපඵනහ. යහජා පේපක ඳත්වීම් ඉතහ විලහර ප්රෝභහණඹ ස 

රඵහ දීරහ තිඥපඵනහ. ඊපක පඳපර්දහත් උඳහධිධහරින් 51,000  

ඳත්වීම් රඵහ දුන්නහ. අිළ යහජා අාලඹ ල සතිඥභත් යනහ. ඔඵුරභහ 

නිපඹෝජා ඇභතිඥයඹහ ිනටින හරපක තභයි 16/01 චක්රමපල්නඹ 

අනු විශ්රාභ ඹන ගිරන්යථ රිඹදුපයකු පනු  රිඹදුපයකු 

දහන්න ත් පනොවළකි පරහ තිඥබුපණ්. අපප් යජඹ ඹ පත් අිළ 

යහජා පේඹ ල සතිඥභත් යරහ තිඥපඵනහ; යහජා පේපක ළටුප් 

ඉවශ තත්ත්ඹ  පනළල්රහ තිඥපඵනහ. ඒ අනු අිළ ඒ  යුුර 

ඉටු යරහ තිඥපඵනහ. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අිළ දන්නහ රුිළඹල් 10,000 පොච්චම් ළටුඳ  50,000 ස 

ඵහ පන විවිධ ගඹතනර  ම්ඵන්ධ යරහ තිඥපඵන ඵ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීaුරභහ, ප්රෝලසනඹ පටිපඹන් අවන්න. [ඵහධහ කිරීභ ස] 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ුරන්ළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

විපලේපඹන්භ ද භ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ මුදල් පන් 

වුණහ  ඳසු, විවිධ ගඹතන එඹ  පනත් නඩත්ුර විඹදම් වහ 

පඹොමු යනහ. 2011 දී මුදල් හිඟතහ නිහ පොශම ජහතිඥ 

පයෝවපල් විපලේපඹන්භ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ වහ පන් ශ 

මුදල් ජර බිල්, විදුලි බිල් පන්න  පඹොමු ය තිඥපඵනහ. 

ඔඵුරභන්රහ පම් අක්රමිකතහ විරහ, ර සඹ  අධි ව 

පෞා  සපේත්ර පක - විපලේපඹන්භ යහජා අාලපක - පේඹ යන 

එභ භවත්භ භවත්මීන් පනුපන් දණඹකින්, අක්රමිකතහකින් 

පතොය ද භ ළටුප් අත්තිඥහයම් ණඹ මුදර  රඵහ පදන්න  

 යුුර යන්පන් දහද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දණඹ ස, අක්රමිකතහ ස ිනදු පරහ නළවළ. ඔඵුරභහ එපවභ 

කිඹනහ නම්, ඒ රුු හයණහ පම් අසථහපව පවෝ අඳ  රඵහ 

පදන්න. එපවභ ිනදු පරහ තිඥපඵනහ නම් අිළ ඒ ළන  යුුර 
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[රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ] 
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යනහ. නම් ම් විසතය හිත පල්නඹ ස  පනොභළතිඥ, එපවභ 

දණ, ාචහ ිනදු වුණහ කිඹරහ කිඹන්න එඳහ. එපවභ ිනදු න්පන් 

නළවළ. පභොද, පම් මුදල් ප්රෝධහන ණහධිහරිුරභහ නිදවස 

යන්පන් අදහශ  යුුර වහයි. ඒ අදහශ ගඹතන ප්රෝධහනිඹහ  

පනත් රුණ ස වහ එභ මුදල් පඹොදන්න  ඵළවළ. පභොද, ඒ 

මුදල් රළපඵනපො  පේඹනුත් ඒ ිළිතඵ දළනුත් පනහ. 

එතපො  ඔවුන් ඒ මුදල් පනත්  යුත්ත  පඹොදන්න  ඉඩ 

පදන්පන් නළවළ. ඉතිඥන් එපවභ පදඹ ස ිනදු පරහ තිඥපඵනහ නම් 

පතොයුරරු පදන්න. අඳ  ඒ ළන පොඹහ ඵරන්න පුළුන්.  
 
 
 

දෘා වහ ප්රෝහාගි රහ විලසවිදාහරඹ : අභිපඹෝතහ 
ඳරීක්ෂුණඹ 

கட்பு நற்மைம் அபங்களடற் கககள் 

ல்ககக்கமகம்: தண்ணழவுப் ளவட்கச 

UNIVERSITY OF VISUAL AND PERFORMING ARTS :  
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5.  රු ඉයහන් වික්රමභයත්න භවතහ 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

උස අධාහඳන අභහතාුරභහපන් ඇස ප්රෝලසනඹ - (3) :  

(අ) (i) දෘා වහ ප්රෝහාගි රහ විලසවිදාහරඹ භගින් 
ප්රෝපවල අලාතහ ස පර ක්රිිඹහත්භ යන රද 
අභිපඹෝතහ ඳරීක්ෂුණඹ නතය කිරීභ  පවේුර 
පර්ද;  

 (ii) ඉවත කී අභිපඹෝතහ ඳරීක්ෂුණඹ නතය කිරීභ 
වහ ව තීයණඹ ළනීභ  පඳය විලසවිදාහර 
නිරධහරින් භ හච්ඡහ කිින ස ඳත්න 
රද්පද්ද;  

 (iii) පනොඑපේ නම්, එළනි හච්ඡහ ස 
පනොඳළළත්වීභ  පවේුර පර්ද; 

         (iv) එපේ නම්, ප්රෝපවල අලාතහ ස පර අභිපඹෝතහ 
ඳරීක්ෂුණඹ ඳළළත්වීභ නතය කිරීභ ම්ඵන්ධපඹන් 
විලසවිදාහර නිරධහරින් දයන රද සථහයඹ 
පර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ග) (i) තභ හිතත් අඹළදුම්රුන්  ිරහචහර්ඹරුන් 
ඳ සඳහතී න්පන්ඹ ඹන ඳදනභ භත අභිපඹෝතහ 
ඳරී සණඹ දක ත ඵ  අඹදුම්රුන්පන් 
අභහතාහාලඹ  පවෝ විලසවිදාහර ප්රෝතිඥඳහදන 
පොිකන් බහ පත පඳත්ම් රළබී තිඥප්ලද;  

 (ii) එපේ නම්, පම් ම්ඵන්ධපඹන් කිිනදු විභර්ලනඹ ස 
පවෝ ඳරී සණඹ ස පනොඳළළත්වීභ  පවේුර 
පර්ද;  

 (iii) ඉවත කී අභිපඹෝතහ ඳරී සණපක විනිවිදබහඹ 
ළඩි දියුු කිරීභ  අභහතාහාලඹ උත්හව දයහ 
තිඥබුපණ්ද;   

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

 (ඇ) පනොඑපේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
உனர் கல்யழ அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) தகமவுத் மதகயப்ளதடளன்ளக கட்பு நற்மைம் 

அபங்களடற் கககள் ல்ககக்கமகத்தழளல் 

டத்தப்ட்ட தண்ணழவுப் ளவட்கச 

முடிவுமைத்தப்ட்டகநக் கள களபணங்ககமம்; 

 (ii) மநற்குழப்ழடப்ட்ட தண்ணழவுப் ளவட்கசகன 

முடிவுமைத்துயதற்கள தவர்நளம் மநற்தகளள்ப் 

டுயதற்கு முன்ர், ல்ககக்கமக 

அதழகளளழகளுடன் தளயது கந்துகபனளடல்கள் 

கடதற்யள ன்கதமம்; 

 (iii) இல்கதனழல், அத்தககன கந்துகபனளடல் 

கக மநற்தகளள்ளகநக்கள களபணம் 

ன்தயன்கதமம்; 

 (iv) அவ்யளதழல், தகமவுத் மதகயப்ளடள கழன 

தண்ணழவுப் ளவட்கசகன முடிவுமைத்துயது 

ததளடர்ழல் ல்ககக்கமக அதழகளளழகழளல் 

மநற்தகளள்ப்ட்ட ழகப்ளடு ன் 

தயன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i )  தம்முடன் ல்லுகயப் மணும் 

ளவட்சளர்த்தழகளுக்கு யழளழவுகபனளர்கள் சலுகக 

களட்டுகழன்ர் ன் அடிப்கடனழல் 

தண்ணழவுப் ளவட்கச துஷ்ழபமனளகநழக்கது 

ப் ளவட்சளர்த்தழகழடநழமெந்து நதக்கள் 

அகநச்சழற்மகள அல்து ல்ககக்கமக 

நளழனங்கள் ஆகணக்குளயழற்மகள கழகடக்கப் 

தற்யள ன்கதமம்; 

 (ii) அவ்யளதழல், இது ததளடர்ழல் புளய்மயள 

அல்து யழசளபகணமனள ன் 

மநற்தகளள்ப்டயழல்கதனன்கதமம்; 

 (iii) மநற்டி ளவட்கசனழன் தயழப்கடத் 

தன்கநகன மநம்டுத்துயதற்கு அகநச்சு 

முனன்மைள்தள ன்கதமம் 

 அயர் கூமையளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for terminating the aptitude test 

implemented  by the University of Visual 

and Performing Arts as an entrance 

requirement; 

 (ii) whether any discussions were held with the 

university officials before taking the 

decision to terminate the aforesaid aptitude 

test;  

 (iii) if not, the reason for not having such a 

discussion; and 

 (iv) if so, the stance taken by the university 

officials in respect to terminating the 

aptitude test as an entrance requirement? 

(b) Will he state - 

 (i) whether the Ministry or the University 

Grants Commission received petitions from 

applicants that the aptitude test is corrupt 

on the basis that lecturers are partial to 

applicants whom they are in good terms 

with; 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 (ii) if  so, as to why there has been no 

investigation or inquiry in this regard; and 

 (iii) whether the Ministry had attempted to 

improve the transparency of the aforesaid 

test? 

(c)  If not, why? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධාහඳන 
අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க - உனர் கல்யழ அகநச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. 

(අ)    (i)  ඊ  පවේුර ඳවත ඳරිදි පව. 

 * අභිපඹෝතහ ඳරී සණ පකදී අක්රමිකතහ ිනදු න 

ඵත්, එභඟින් තභන්  අහධහයණඹ ස ිනදු න 

ඵත් වන් යිකන් ිනසුන් විිනන් විලසවිදාහර 

ප්රෝතිඥඳහදන පොිකන් බහ පත ව උස 

අධාහඳන අභහතාහාලඹ පත ලි සත ව හික 

ඳළිකිකලි පඹොමු කිරීභ. 

 * පෞන්දර්ඹ විඹන් වහ අපඳො උස පඳශ 

විබහපකදී ප්රෝහපඹෝගි ඳරී සණඹ ස ඳළළත්පන 

ඵළවින් නළතත් විලසවිදාහර ප්රෝපවලඹ වහ ද 

එළනි ව ප්රෝහපඹෝගි ඳරී සණඹ ස ඳළළත්වීපම් 

අලාතහ ිළිතඵ ඇතළම් ගචහර්ඹ 

භවහචහර්ඹරු ප්රෝලසන භුර කිරීභ. 

 * අභිපඹෝතහ ඳරී සණ ඳළළත්වීභ වහ ව එභ 

ඳරී සණඹන්හි ප්රෝතිඥපර ඒ ඒ විලසවිදාහර විිනන් 

විලස විදාහර ප්රෝතිඥඳහදන පොිකන් බහ පත 

රඵහ දීභ වහ ළඩි හර සීභහ ස ත වීභ 

පවේුරපන් විලසවිදාහරර  ිනසුන් ඇුරශත් ය 

ළනීපම්දී ිනදුන ප්රෝභහදඹ ළශළ සවීභ. 

 * අභිපඹෝතහ ඳරී සණ ම්ඵන්ධපඹන් ඒ ඒ 

විලසවිදාහර විිනන් ඳශ යනු රඵන පුත් ඳත් 

දළන්වීම් අධහනඹ  ර ස පනොන ිනසුන්  

විලසවිදාහර ප්රෝපවලඹ වහ අදහශ z රකුු 

ම්පර්ණ ය තිඥබුණද විලසවිදාහර ප්රෝපවලඹ අහිික 

වීභ ම්ඵන්ධපඹන් ළ ලු ඳළන නළඟීභ. 

 (ii) ඔව.   

         (iii) අදහශ පනොපව. 

 (iv) අදහශ පනොපව.  

(ග) (i) ඔව.  

 (ii) පෞන්දර්ඹ රහ විලසවිදාහරඹ භඟින් ඳත්නු 

රඵන ප්රෝහපඹෝගි ඳරී සණඹ  අදහශ රළබුු 

ලි සත ඳළිකිකලි ම්ඵන්ධපඹන් පොඹහ ඵළලීභ 

වහ එභ විලසවිදාහරපඹහි උඳකුරඳතිඥපේ 

විපලේ අධහනඹ පඹොමු ය ඇත. එභ ඳළිකිකලි 

ම්ඵන්ධපඹන් ඳරී සහ පො  හර්තහ යන 

පර දන්හ ඇතිඥ අතය විනිවිදබහඹකින් යුුර එභ 

ඳරී සණ ිනදු යන පරද දන්හ ඹහ ඇත. 

 (iii) ඔව. පම් ිළිතඵ අදහශ විලසවිදාහරර 

උඳකුරඳතිඥරුන්පේ රැසවීම්රදී පභභ 

විනිවිදබහඹ ළඩි කිරීභ  අලා උඳපදස පදනු 

රළඵ ඇත.  

(ඇ) ඳළන පනොනඟී. 

රු ඉයහන් වික්රමභයත්න භවතහ 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

1893 දී තභයි භයදහන හර්ික විදුවර ඳ න් ත්පත්.  එදහ ින  

අවුරුදු 119 හරඹ ුරශ පම් දෘා වහ ප්රෝහාගි රහ පුහුු 

තිඥබිරහ තිඥපඵනහ. දළන් වළභ තළනභ පම් හපේ දෘා වහ 

ප්රෝහාගි රහ පුහුු  ඵහ න්න පො  අභිපඹෝතහ 

ඳරී සණඹ ස ඳත්නහ. එපවභ නළත්නම් ළඩිපඹන් රකුු 

තිඥපඵන, අභ වළකිඹහන් තිඥපඵන අඹ  පම් හපේ  සපේත්ර ඹ  

ඇුරශත් පන්න පුළුන්. ඒ කිඹන්පන් රකුු ප්රෝභහණපඹන් 

විතය ස ත්පතොත් හඹනඹ යන්න ඵළරි, හදනඹ යන්න ඵළරි, 

ිකත්ර  අිනන්න ඵළරි, එපවභ නළත්නම්  ඒ ිළිතඵ අභ වළකිඹහන් 

තිඥපඵන අඹ  ඇුරශත් පන්න පුළුන්. ඒ නිහ පම් පන තිඥපඵන 

තීයණඹ දෘා වහ ප්රෝහාගි රහ පුහුු වහ ඇුරශත් කිරීපම් 

ළයදි තීයණඹ ස කිඹරහ ඔඵුරභහ ිළිතන්පන් නළද්ද? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ එඹ ිළිතළනීභ පවෝ 

පනොිළිතළනීභ පනොපයි තිඥපඵන ප්රෝලසනඹ. පම් විඹඹන් 

ිනඹල්ර භ උස පඳශ විබහපක දී ප්රෝහපඹෝගි ඳරී සණඹ ස 

තිඥපඵනහ. විබහ පදඳහර්තපම්න්ුර ඹ පත් ඳත්න ප්රෝහපඹෝගි 

ඳරී සණපක දී ිනන්දු කිඹන්න පුළුන්ද, හදනඹ යන්න 

පුළුන්ද, න න්න පුළුන්ද, ිකත්ර  අිනන්න පුළුන්ද කිඹරහ  

ඳරී සහ යනහ. ඒ ප්රෝභහණත් නළත්නම් තත් ළඩි යන්න 

පුළුන්. ඒ රකුු 50  50 තිඥපඵන එ ඕනෆ නම් 60යි 40යි 

යන්න පුළුන්. ලි සත ඳරී සණඹ  රකුු 40 යන්න පුළුන්. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ  අධහනඹ පඹොමු කිරීභ පවොයි 

කිඹන එ තභයි විලසවිදාහර භවහචහර්ඹරුන්පේ භතඹ වුපණ්. 

පභොද, විලසවිදාහරපක ප්රෝහපඹෝගි ඳරී සණ ඳත්න 

භවහචහර්ඹරු, ගචහර්ඹරු ිනඹලු පදනහ භ පඳෞද්ලි ඳන්තිඥ 

තිඥපඵනහ. ඒ ඳන්තිඥර ශභයිනුත් පම් ඳරී සණඹ  එනහ. ඒ 

අඹ  විපලේ ළරකිලි ද සනහඹ කිඹරහ ඳළිකිකලි තිඥපඵනහ. 

ඒයි තිඥපඵන ප්රෝලසනඹ.  

 
රු ඉයහන් වික්රමභයත්න භවතහ 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ ඒ වළකිඹහ ඳරී සහ යන්න ඕනෆ 

කිඹරහ රු ඇභතිඥුරභහ ිළිතන්නහ. එුරභහ කිඹන්පන් ඒ උස 

පඳශ විබහඹ යන පො  යන්නඹ කිඹරහයි.  

පභොද, විලසවිදාහරඹ ුරශ යන පො  ඹම් කිින ප්රෝලසන ඇතිඥ 

පරහ තිඥ පඵනහඹ කිවහ. ඒ ප්රෝලසන ඇතිඥ වී තිඥපඵනහඹ කිඹන එ 

ළන කිින ළ ලු ස නළවළ. ඒ ඇත්ත පන්න ඇතිඥ. නළත්නම් 

ඔඵුරභහ ඒ හයණඹ ළන පභතළන කිඹන්පන් නළවළ. නමුත් භහ 

හිතන වළටිඹ  ඊ  පන තිඥපඵන විඳුභ ළරැදියි.  පභොද, භහ 

දිල්ලි නුය, රන්ඩන් නුය, නිවපඹෝර් ස නුය, ඕසපරලිඹහපව, 

ඉන්දිඹහපව විපලේපඹන්භ රහ ිළිතඵ තිඥපඵන ිළිතන්න  

පුළුන් විදුවල් දිවහ ඵළලුහ.  ඒ වළභ එභ හපේ ඳරී සණඹ ස 

තිඥඹනහ. පභොද දවස ණන් A/L විබහඹ  පඳනී ිනටිනහ. 

නමුත් විලසවිදාහරඹ  ඇුරළු ය න්පන් පඵොපවොභ සුළු 

ප්රෝභහණඹ සපන්.  රහපන්, හඹනපඹන්, හදනපඹන් උඳරිභ 

වළකිඹහ තිඥපඵන අඹ විලසවිදාහරර  ඇුරළු ය න්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ භභ ඔඵුරභහ  කිඹනහ, පම් හයණඹ ළන නළත ිනතහ 

ඵරන්න කිඹරහ. 
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[රු ඉයහන් වික්රමභයත්න භවතහ] 
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රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ ප්රෝලසනඹ දළන් ඇත්ත භ ඳළන නළ පඟන්පන් නළවළ. දළන  පම් 

aptitude test එ -ප්රෝහපඹෝගි ඳරී සණඹ- යපන ඹනහ. ඒහ 

ිනඹල්රභ video යනහ. ඳළිකිකල්ර ස ගපොත් පනභ ඳරී ස 

භණ්ඩරඹ ස රහ පම් video එ ඳරී සහ යනහ. ඳළිකිකල්පල් 

යද ස පරහ තිඥපඵනහ නම් නළත ඳරී සණඹ ස යනහ. ඒ 

නිහ ඔඵුරභහ හිතන විධිඹ  දළන් පම් ළඩ  යුුර පපයනහ. 

 
රු ඉයහන් වික්රමභයත්න භවතහ 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භපේ අහන අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. ඒ පම් ප්රෝලසනඹ  අදහශ 

ප්රෝලසනඹ ස. නමුත් ඊ  ඩහ පුළුල් ප්රෝලසනඹ ස. පම් පෞන්දර්ඹඹ 

විලසවිදාහරර  ඇත්ත භ මී  ළඩිඹ සහධීනත්ඹ පදන්න  

ඕනෆ, ඒ භට් ිකන් තීයණ න්න. ඔඵුරභහ කිවහ, එ එ 

භට් ිකන් එ එ ප්රෝලසන තිඥපඵනහඹ කිඹරහ. නමුත් ඒ 

විලසවිදාහරර  සහධීනත්ඹ පදන්න ඕනෆ. පභොද, පම් ප්රෝලසන 

ිනඹල්ර භ විලසවිදාහර ප්රෝතිඥඳහදන පොිකන් බහපන්භ තීයණ 

න්න අඳවසුයි කිඹන හයණඹ ඳළවළදිලියි. පුළුල් පර ප්රෝලසනඹ 

ඇහුපොත් ඒ ඵරඹ විලසවිදාහර භට් භ  පදන්න රළවළසතිඥද, 

නළත්නම්  විලසවිදාහර ප්රෝතිඥඳහදන පොිකන් බහ ුරශභ ඒ ඵරඹ 

යහ ඳත්හපන ඉදිරිඹ ත් පම් එපවභභ පනිඹන්නද 

හිතහපන ඉන්පන් කිඹරහ භහ දළනන්න ළභළතිඥයි.  

එපේ ඵරඹ පදන්න රෆසතිඥ නම්, උස අධාහඳන ඳනත  එභ 

ාපලෝධන ඇුරශත් ය ඉදිරිඳත් යන්න රෆසතිඥද? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, උස අධාහඳන ඳනත පනහපව 

එ සත් ජහතිඥ ඳ සපඹන්. ඒ ඳනත පනළල්රහ, උස අධාහඳන 

අභහතාහාලපක පල්ම්ුරභහ විලසවිදාහර ප්රෝතිඥඳහදන පොිකපම්ත් 

බහඳතිඥ  වුණහ. උස අධාහඳන අභහතාහාලපක පල්ම්ුරභහ ඳනත 

වදරහ, එුරභහභ විලසවිදාහර ප්රෝතිඥඳහදන පොිකපම්ත් බහඳතිඥ 

වුණහ.  එපවභයි ඒ හරපක ඳහරනඹ පශේ රු භන්ත්රීaුරභනි. 

වළඵළයි අද පන පො  ඔඵුරභහ හිතන විධිඹ භ අඳත් 

විලසවිදාහරර  පුළුන් තයම් පම් ඵරඹ පදිකන් ඳතිඥනහ.  

විපලේපඹන් භභ ත රුණ ස කිඹන්න ළභළතිඥයි. 

විලසවිදාහර ප්රෝතිඥඳහදන පොිකන් බහපව න බහඳතිඥනිඹ 

පොශම විලසවිදාහරපක උඳකුරඳතිඥනිඹ වළටිඹ  ිනටිඹදී, ඔඵුරභහ 

හපේභ නිතය කිව පදඹ ස තභයි, විලසවිදාහරර  පම් ඵරඹ 

පදන්න කිඹන එ. ඒ නිහ එුරිකඹ ළඩ බහය න්නහ දපේ භහ 

කිවහ, ඔඵුරිකඹ පභඳභණ හරඹ ස කිව පද් දළන් ක්රිිඹහත්භ 

යන්න කිඹරහ. භහ හිතන වළටිඹ  දළන් ඒ පඵොපවෝ දුය  ිනද්ධ 

නහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රෝලසන අා 7-3071/'12-(1), රු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ. 

 
රු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தமபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රෝලසනඹ අවනහ. 

රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතාුරභහ පනුපන් භභ එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ තිඥ 

පද හරඹ ස ඉල්රහ ිනටිනහ.  

 
ප්රෝලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
யழளகய நற்தளமெ தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
හන්තහ අඳචහය වහ ශභහ අඳචහය ළශළ සවීභ : ිළඹය 

தண்கள் நற்மைம் சழமையர் துஷ்ழபமனளகத்கதத் 

தடுத்தல்: டயடிக்கக 

PREVENTION OF WOMEN AND CHILD ABUSES : STEPS 

TAKEN 

3173/’12 

8. රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ 
(நளண்புநழகு (தழமெநதழ) அமளநள கநமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ශභහ ාර්ධන වහ හන්තහ  යුුර අභහතාුරභහපන් ඇස 

ප්රෝලසනඹ - (2) : 

(අ) 2009  ර්පක ින  පම් ද සහ ශ්රීள රාහ ුරශ ිනදු වී ඇතිඥ 

හන්තහ අඳචහය වහ ශභහ අඳචහය ාාහ හර්ක , පන් 

පන් ලපඹන් පොඳභණද ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  

දන්න්පනහිද? 

(ග) (i) ඉවත වන්  අඳයහධ ඳහරනඹ ශ පනොවළකි 

තයභ  ය ඝ්රදපඹන් ර්ධනඹ වී ඇතිඥ ඵත්;  

 (ii) අදහශ අඳයහධරුන් නීතිඥපක රැවළන  වසු ය 

ළනීපම්දී ශ්රීள රාහ පඳොලීිනඹ භන්දහමී 

සබහඹ ස පඳන්නුම් යන ඵත්; 

 (iii) උ සත ශභහ වහ හන්තහ අඳචහය ළඩි ාාහ  

චූදිතයින් න්පන් යජඹ  ම්ඵන්ධ 

පද්ලඳහරනාඹන් ඵත්; 

 (iv) එභ පවේුර නිහ ඔවුන්  එපයහි ිළඹය ළනීභ 

ප්රෝභහණත් ිනදු පනොන ඵත්; 

 එුරභහ ිළිතන්පනහිද? 

(ඇ) (i) අදහශ අභහතාහාලඹ, ඳරිහ වහ ශභහය ස පේහ 
පදඳහර්තපම්න්ුර ව ශභහ ගය සණ අධිහරිඹ 
විිනන් හන්තහ වහ ශභහ අඳචහය ළශළ සවීභ 
ම්ඵන්ධපඹන් පන ඇතිඥ ිළඹය පර්ද; 

 (ii) ඉවත ගහයපක අඳයහධ ළශළ සවීභ වහ 

UNICEF ළනි ජහතාන්තය ගඹතන ව පභය  
ක්රිිඹහත්භ න පනත් යහජා පනොන 
ගඹතනර වබහගිත්ඹ රඵහ ළනීභ   ක්රිිඹහ 
යන්පන්ද; 

 (iii) එපේ නම්, ඊ  අදහශ ිනදු යන හර්ඹඹන් 
පර්ද; 

 ඹන්නත් එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඈ) පනොඑපේ නම්, ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

சழமையர் அழயழமெத்தழ, நகழர் அலுயல்கள் அகநச்சகபக் 

மகட்ட யழள:  

(அ) 2009ஆம் ஆண்டு முதல் இன்மை யகப இங்ககனழல் 

இடம்தற்மைள் தண்கள் துஷ்ழபமனளகங்கள் நற்மைம் 

சழமையர் துஷ்ழபமனளகங்கழன் ண்ணழக்கக ஆண்டு 

ளவதழனளக தயவ்மயளக வ்யவு ன்கத அயர் 

இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) மநற்டி குற்ச்தசனல்கள் கட்டுப்டுத்த முடினளத 

அவுக்கு  துளழதநளக அதழகளழத்துள்ததன்கத 

மம்; 

 (ii) சம்ந்தப்ட்ட குற்யளழகக சட்டத்தழன் 

ழடினழல் சழக்ககயப்தழல் இங்ககப் தளலிசளர் 

அசநந்தப்மளக்கக தயழப்டுத்துகழளர்கள் 

ன்கதமம்; 

 (iii) மநற்டி சழமையர் நற்மைம் தண்கள் 

துஷ்ழபமனளகங்கழல் அதழகயள ண்ணழக் 

ககக்கு அபசளங்கத்துடன் ததளடர்புகடன 

அபசழனல்யளதழகள்நவமத குற்ம் சுநத்தப்ட்டுள் 

ததன்கதமம்; 

 (iv) இதன் களபணநளக இயர்களுக்கு தழபளக 

டயடிக்கக மநற்தகளள்ல் மளதழனவு இடம் 

தமையதழல்க ன்கதமம் 

 அயர் ற்மைக் தகளள்யளபள? 

(இ) (i) சம்ந்தப்ட்ட அகநச்சு, ன்டத்கத சழமையர் 

பளநளழப்புச் மசகயகள் தழகணக்கம் நற்மைம் 

சழமையர் ளதுகளப்பு அதழகளபசக ஆகழன 

தண்கள் நற்மைம் சழமையர் துஷ்ழபமனளகங் ககத் 

தடுப்து ததளடர்ளக மநற்தகளண்டுள் 

டயடிக்கககள் னளகய ன்கதமம்; 

 (ii) மநற்டி குற்ச்தசனல்ககத் தடுப்தற்களக 

UNICEF மளன் சர்யமதச ழமையங்கள் நற்மைம் 

இந்ளட்டில் தசனற்டுகழன் மயமை அபச சளர்ற் 

ழமையங்கழன் ங்கழப்கப் தற்மைக்தகளள் 

டயடிக்கக மநற்தகளள்ப் டுநள ன்கதமம்; 

 (iii) ஆதநழல், இது ததளடர்ளக மநற்தகளள்ப்டும் 

ணழகள் னளகய ன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 

 
 asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs: 

(a) Will he inform this House of the number of cases 
of abuse committed against women and children in 
Sri Lanka in each year from 2009 up to now, 
separately ? 

(b) Will he admit that - 

 (i) the aforesaid crimes have increased rapidly 
into an uncontrollable level; 

 (ii) the Sri Lanka Police show a sluggish 
interest in bringing the relevant criminals to 
book; 

 (iii) the accused of most of the aforesaid child 
and women abuse cases are politicians who 
have connections with the government; and 

 (iv) enough action is not taken against them due 

to that reason ? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) of the steps that have been taken for the 

prevention of women and child abuses by 

the relevant Ministry, Department of 

Probation and Childcare Services and the 

Child Protection Authority; 

 (ii) whether action will be taken to seek the 

involvement of international organizations 

such as UNICEF and other non-government 

organizations operating in the country for 

the prevention of such crimes; and 

 (iii) if so, the activities carried out in regard to 

that.  

(d) If not, why? 

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ාර්ධන වහ හන්තහ 
 යුුර අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த - சழமையர் அழயழமெத்தழ, நகழர் 

அலுயல்கள்  அகநச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. 

(අ) ශ්රීள රාහ ුරශ ිනදු වී ඇතිඥ හන්තහ අඳචහය වහ ශභහ අඳචහය 
ිළිතඵ භසත දත්ත ෘජුභ පනොරළපඵන අතය, ඳරිහ 
වහ ශභහය ස පේහ පදඳහර්තපම්න්ුර, ඳශහත් ඳරිහ 
වහ ශභහය ස පේහ පදඳහර්තපම්න්ුර, ජහතිඥ 
ශභහය ස අධිහරිඹ වහ ජහතිඥ හන්තහ ිකටු පත 
2009 පර් ින  පම් ද සහ හර්තහ වී ඇතිඥ ඳළිකිකලි 
ාාහ ඉදිරිඳත් කිරීභ  වළකිඹහ ඇත. 

 ශභහ අඳපඹෝජන/අඳචහය වහ න ඳළිකිකලි ාාහ 

 

 හන්තහ අඳචහය ම්ඵන්ධපඹන් හර්තහ වී ඇතිඥ ඳළිකිකලි 
ාාහ 

 

(ග) නළත. 

(ඇ) (i) අාල 4කින් ක්රිිඹහත්භ පනහ. 

 

ශ්රීள රාහ හන්තහ හර්ඹහාලඹ භඟින් 

Ø කුට් නඹ, හිානඹ අභ කිරීභ 
වහ ශභයින් වහ හන්තහන් 
දළනුත් කිරීපම් ළඩ වන් 
ඳළළත්වීභ. 

ර්ඹ ාාහ 

2009   4,573 

2010   8,258 

2011 10,867 

2012   7,664 

2013      853 

ර්ඹ ාාහ 

2009   28 

2010   10 

2011   32 

2012   52 

2013     7 

319 320 

[රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ] 
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ජහතිඥ හන්තහ ිකටු භඟින් 

Ø ෘවසත හිානඹ ළශළ සවීපම් 

ඳනපත් විධිවිධහන ප්රෝහපඹෝගි 

ක්රිිඹහත්භ කිරීපම්දී ඳළන නළඟී ඇතිඥ 

ළ ලු අධාඹනඹ කිරීභ. 

Ø ෘවසත හිානඹ ළශළ සවීභ 

ිළිතඵ න හර්තහභඹ ිකත්ර ඳ ඹ 

(පදභශ භහධා) උුරරු නළ පඟනහිය 

ප්රෝපද්ල ඳහද පො  ප්රෝදර්ලනඹ 

කිරීභ. 

Ø රැකිඹහ වහ විපද්ලත න 

හන්තහන්  ිනදු න හිානඹ 

ළශළ සවීභ වහ විපද්ල පේහ 

නියු සතිඥ හර්ඹහාලඹ භඟ එ ස 

ක්රිිඹහහරී ළරළසභ ස ස කිරීභ  

 යුුර කිරීභ. 

Ø හන්තහ ප්රෝපඵෝධඹ ගුන් විදුලි 

භහධා ළඩ වන ක්රිිඹහත්භ 

කිරීභ. 

Ø ඵහර ඹස ළවළු දරුන් ළ්ල 

ළනීභ ළශළ සවීභ ිළිතඵ ප්රෝජහ 

දළනුත් කිරීපම් ළඩ වන් 

ඳළළත්වීභ. 

Ø හන්තහන්  ිනදු න හිානඹ 

ළශළ සවීභ වහ පුරු ඳහර්ලසඹ 

ාපවදී කිරීපභන් හන්තහ රැ 

ළනීභ  උඳරිභ පේහ ස රඵහ 

දීපම් දින 16  ඩිනම් ප්රෝජහ ඳහද 

ළඩ වන ක්රිිඹහත්භ කිරීභ. 

Ø හන්තහ ඳළිකිකලි භධාසථහනඹ 

සථහිළත කිරීභ වහ හන්තහ 

උඳහය දුයථන පේහ 1938 

අනුභත යහ ළනීභ. 

Ø හන්තහ දත්ත ඳද්ධතිඥඹ ස 

ළසීපම් මලි  යුුර ගයම්බ 

කිරීභ. 

Ø ාභිචහයඹ ළශළ සභ වහ ව 

දළනුත් කිරීපම් ළඩ වන් 

ක්රිිඹහත්භ කිරීභ. 

ඳරිහ වහ ශභහය ස පේහ 

පදඳහර්තපම්න්ුර භඟින් 

Ø ඵයඳතශ ණපක අඳපඹෝජන 

ිනද්ධීන් වහ පඳොලිස සථහනඹ 

වයවහ නීතිඥභඹ  යුුරර  පඹොමු 

කිරීභ. 

Ø බහයඹ වහ ගය සහ අලා ශමුන් 

ගඹතනත කිරීභ. 

Ø ඳවුපල් සුදුසු පනත් ාහතිඥපඹකු  

ශභඹහපේ බහයහයත්ඹ ඳළරීභ. 

Ø ගර්ිර දුසයතහ හිත ශමුන් 

වහ විවිධ ව ශිාහධහය 

ළඩ වන් ක්රිිඹහත්භ කිරීභ. 

Ø ගධහය අලා ශමුන් වහ වන 

ළරසීභ. 

Ø නීතිඥ ගධහය අලා ශමුන් ඒ වහ 

පඹොමු කිරීභ. 

Ø උඳපද්ලනඹ අලා ශමුන් අදහශ 

ගඹතන පත පඹොමු කිරීභ. 

Ø ඳහල් පනොඹන ශමුන් ඳහල්ත 

කිරීභ. 

Ø ළ ලු නළත ඇතිඥ පනොවීභ  

අලා උඳපදස රඵහ දීභ. 

Ø නියන්තයපඹන්භ ශමුන් ව 

පදභහිළඹන් වහ දළනුත් කිරීපම් 

ළඩ වන් ඳළළත්වීභ. 

ජහතිඥ ශභහ ගය සණ අධිහරිඹ භඟින් 

Ø ශ්රීள රාහ ශභහ දුයථන උඳහය 

පේහ (1929) ඳළඹ 24 පුයහ 

ක්රිිඹහත්භ පො  ක්රිිඹ 

ඳත්හපන ඹෆභ. 

Ø ජහතිඥ ශභහ ගය ස අධිහරිඹ  

අනුයු සත විපලේ පඳොලිස ඒඹ 

භඟින් ශභහ අඳපඹෝජනඹ 

ම්ඵන්ධපඹන් විභර්ලනඹ ස ිනදු 

පො  අදහශ වනතිඥ ක්රිිඹහභහර් 

ළනීභ. 

Ø ශභහ අඳපඹෝජන ව 

අඳපඹෝජනලින් ශමුන් ගය සහ 

කිරීභ ම්ඵන්ධපඹන් පදභහිළඹන් 

දළනුත් කිරීභ. 

Ø රහඳ අධාහඳන අධා සරුන්, 

විදුවල්ඳතිඥරුන්, ගුරුබුරන්, 

උඳපද්ලන ගුරුබුරන්, පඳය 

ඳහල් ගුරුරුන්, ශභහ 

අඳපඹෝජනඹ, ශභහ අයිතිඥහිනම්, 

අඳපඹෝජඹන්පන් ශමුන් රැ 

ළනීභ ව ශභහ පඳෞරු 

ාර්ධනඹ ිළිතඵ දළනුත් කිරීභ 

වහ කුරතහ ාර්ධනඹ කිරීභ. 

Ø ිනවිල් භහජඹ දළනුත් කිරීභ වහ 

විඵර ළන්වීභ. 

Ø යජපක නිරධහරින් දළනුත් කිරීභ. 

Ø භහධාපවදීන් දළනුත් කිරීභ. 

Ø දිරිදරු සුරැකුම් ිළඹ ම්ඳත් 

භධාසථහනඹ ිළහිටුවීභ. 

Ø ශභහ නිහ අධී සණඹ. 

Ø ශභහ ගය සහ වහ ශභහ 

අයිතිඥහිනම් තවවුරු කිරීභ වහ 

භවජනතහ දළනුත් යිකන්, 

දළපක දරුන් පනුපන් ශභහ 

ගය ස ප්රෝතිඥාහ  අත්න් තඵහ 

භවජනතහ ශභහ ගය සහ 

පනුපන් පඳශළසවීභ. 

 (ii) ඔව. 

 (iii) ඔව. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

GIZ ාවිධහනපක ගධහය හිත ිනදු යනු 

රඵන ළඩ වන් 

Ø ිකකිත්හ වහ උඳපද්ලන 

ළඩ වන්. 

Ø ඳවුල් පෞා පේහ නිරධහරින්පේ 

කුරතහ ාර්ධන පුහුු 

ළඩ වන්. 

Ø උුරරු නළපඟනහිය භපනෝභහජීඹ 

උඳහය ළඩ වන්. 

Ø දිසත්රි  ස නිරධහරින්පේ 

ක්රිිඹහහයම් ඩිනම් කිරීභ වහ 

පභෝ ර් ඵයිිනල් 25 ස ජහතිඥ 

ශභහය ස අධිහරිපක දිසත්රි  ස 

නිරධහරින් පත රඵහ දීභ. 

Ø ශභහ අයිතිඥහිනම් වහ 1929 ශ්රීள 

රාහ ශභහ දුයථන පේහ 

ිළිතඵ ප්රෝජහ දළනුත් කිරීභ  

ළරළන්ඩයඹ ස නිර්භහණඹ කිරීභ. 

Save the Children ාවිධහනපක ගධහය 

හිත ිනදු යනු රඵන ළඩ වන් 

Ø ශභහ ගය සහ ව රැයණඹ 

වහ වනිඹහ දිසත්රි  සපක පතෝයහ 

ත් ඳවුල් 50 ස වහ න නිහ 

රඵහ දීභ. 

Ø දරිද්රයතහ ුරයන් කිරීභ පතෝයහ ත් 

ඳවුල් 85  රුිළඹල් 25,000 

ඵළගින් ඳරිතාහ කිරීභ. 

Ø කුරතහ ාර්ධනඹ, දළනුභ වහ 

ගල්ඳ ර්ධන ළඩ වන්. 

o ිකත්ර  ර්භ ිකකිත්නඹ පුහුු 

ළඩ වන් ක්රිිඹහත්භ 

කිරීභ. 

o අධාඹන චහරිහ ාවිධහනඹ 

කිරීභ. 

o ශභහ භහජ නහඹත් පුහුු 

ළඩ වන් ක්රිිඹහත්භ 

කිරීභ. 

o යහජා නිරධහරින්පේ කුරතහ 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ පුහුු 

ළඩ වන් ක්රිිඹහත්භ 

කිරීභ. 

o ාසෘතිඥ ළඩ වන් 

ක්රිිඹහත්භ කිරීභ. 

Ø ිකකිත්හ වහ උඳපද්ලන 

ළඩ වන් ක්රිිඹහත්භ කිරීභ. 

Ø ඳවසුම් ප්රෝර්ධනඹ, කුරතහ 

ාර්ධනඹ, 1929 ශ්රීள රාහ ශභහ 

දුයථන පේහ ල සතිඥභත් කිරීභ 

වහ ජහතාන්තය ශභහ උඳහය 

පේඹන්පේ ාචහයඹ කුරතහ 

ාර්ධනඹ, දළනුභ වහ ගල්ඳ 

ර්ධන ළඩ වන් ක්රිිඹහත්භ 

කිරීභ. 

Ø දිිතඳුභ ුරයන් කිරීභ වහ ඳවසුම් 

ප්රෝර්ධනඹ වහ ඳහල් උඳයණ 

පඵදහ දීභ. 

එ සත් ජහතීන්පේ ජනවන අයමුදපල් 

ගධහය හිත ිනදු යනු රඵන ළඩ වන් 

Ø දකුණ, ඵයමු, භධාභ 

ඳශහත්ර නිතහ ාර්ධන 

නිරධහරින්  ව වන පොයුරිඹන් 

ව  සත්රීa පුරු භහජබහවීඹ 

විඹඹන් ිළිතඵ නාහඹහත්භ වහ 

ප්රෝහපඹෝගි දළනුභ රඵහ දීපම් පුහුු 

ළඩ වන් 03 ස ඳළළත්වීභ. 

UNICEF ගධහය හිත ිනදු යනු රඵන 

ළඩ වන් 

Ø යහජා ගඹතන නිරධහරින් වහ 

පුහුු ළඩ වන් ඳළළත්වීභ. 

Ø ශභයින් වහ ිනද්ධි 

ශභනහයණ පුහුු ළඩ වන් 

ඳළළත්වීභ. (ළ ලු වහ ඵහුවිධ 

ඳහර්ලසඹන් භඟින් ඹවඳත් අයුරින් 

මුහුණ දීභ .) 

Ø ශභහ නිහර තත්ත්ඹ පොඹහ 

ඵළලීභ  දීඳ ාහප්ත මී සණඹ ස 

දිඹත් කිරීභ. 

Ø ශභහ නිහර අභ ප්රෝිකතීන් 

ළඩිදියුු කිරීභ. 

(ඈ)  අදහශ පනොපව. 

 
රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ 
(நளண்புநழகு (தழமெநதழ) அமளநள கநமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි.  

2012 දී රු ඇභතිඥුරභහ ප්රෝහල ශහ, ශභහ අඳචහය පනුපන් 

දළඩි නීතිඥ ම්ඳහදනඹ කිරීභ  ිළඹය න්නහ කිඹරහ. 

ඔඵුරභන්රහත් දන්නහ, ඳසු ගිඹ දිනර අකුරැස  ප්රෝහපද්ය ඹ 

බහපව බහඳතිඥයඹහ විිනන් ශභහ අඳචහය ිනදු ශ ඵ. ඒ අඹ  

විරුද්ධ කිිනභ ක්රිිඹහ භහර්ඹ ස ත්පත්ත් නළවළ. පභභ නීතිඥ 

ම්ඳහදනඹ කිරීපම්  යුත්ත ඇයි තභත් ප්රෝභහද පරහ 

තිඥපඵන්පන්?   

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු ථහනහඹුරභනි, නීතිඥ තිඥපඵනහ. ඒ නීතිඥ ක්රිිඹහත්භ 

යන්න ඕනෆ. ඒ අභහතාහාලඹ  යන්න ඵළවළ. අධියණපඹන් 

ඒ වහ ක්රිිඹහ භහර් න්න ඕනෆ. 

 
රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ 
(நளண்புநழகு (தழமெநதழ) அமளநள கநமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

එතපො , පඳොලීිනඹ,- 

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඒ පඳොලීිනඹ  කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීභ ස] 
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රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ 
(நளண்புநழகு (தழமெநதழ) அமளநள கநமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ථහනහඹුරභනි,  භපේ පදළනි අුරරු ප්රෝලසනඹත් භභ 

අවනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, UNICEF ගඹතනපක වබහගිත්ඹ 

ඇතිඥ ාහඳෘතිඥඹ ස භඟින් පම් ම්ඵන්ධපඹන් ක්රිිඹහ යන්න විපලේ 

අධියණ ඇතිඥ යනහඹ කිවහ. ඒ ම්ඵන්ධ දළන  තිඥපඵන 

තත්ත්ඹ  භභ රු ඇභතිඥුරභහපන් දළන න්න ළභළතිඥයි. 

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
UNICEF ගඹතනපඹන් අධියණ ඇතිඥ යන්න ඵළවළ. 

අධියණ ඇතිඥ යන්න ඕනෆ අධියණ අභහතාහාලඹ වයවහයි. 

ශභහ  යුුර ම්ඵන්ධපඹන් දළන  තරාභ  අධියණඹ ස 

තිඥපඵනහ. 

 
රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ 
(நளண்புநழகு (தழமெநதழ) அமளநள கநமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

විපලේ අධියණ ඇතිඥ යනහ කිඹරහ පඹෝජනහ ස 

පනළල්රහ තිඥබුණහ. 

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඔව, පම් ම්ඵන්ධපඹන් විපලේ අධියණ ඇතිඥ ය තිඥපඵනහ. 

 
රු අපනෝභහ භපේ භවත්ිකඹ 
(நளண்புநழகு (தழமெநதழ) அமளநள கநமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඒහ දළන  ක්රිිඹහත්භ පනහද? 

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඔව, ඒහ ක්රිිඹහත්භ පනහ. ඒයි භභ ඔඵුරිකඹ  කිවපව, 

අධියණඹ තභයි ඒ තීන්දු තීයණ පදන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, ුරන්ළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ භභ අවනහ.  

රු ඇභතිඥුරභනි, ඔඵුරභන්රහපේ පද්ලඳහරන ඳ සඹ  
ම්ඵන්ධ ඳශහත් ඳහරන භට් පම් විවිධ පද්ලඳහරනාඹන් ශභහ 
අඳචහය  යුුර, ඒ හපේභ සත්රීa දණ  යුුර ිනදු යන 
පභොපවොත ඇයි ඒ අඹ නීතිඥඹ වමු  පපනන්න ඹම් කිින ළඩ 
ිළිතපශ ස ක්රිිඹහත්භ යන්පන් නළත්පත්? ඇයි ඒ අඹ ගය සහ 
යන්පන්? 

 
රු තිඥස යල්ලිඹද්ද භවතහ 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු ථහනහඹුරභනි, එපවභ ගය සහ කිරීභ ස ිනද්ධ 

පන්පන් නළවළ. ඒ වහ නීතිඥඹ ක්රිිඹහත්භ පනහ. පම්හ අපප් 

ඳ සපක අඹ විිනන්භ යනහ කිඹරහ ඇඟිල්ර දිගු යන්න එඳහ. 

ඔඹ ඳ සර අඹපනුත් එළනි දණ ිනදු වුණහ. ඒ වහ ඳ ස 

පේදපඹන් පතොය නීතිඥඹ ක්රිිඹහත්භ පනහ. [ඵහධහ කිරීභ ස] 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රෝලසන අා 9 - 3196/'12 - (2), රු යන්ජන් යහභනහඹ 

භවතහ. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රෝලසනඹ අවනහ. 

 
රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ (විපද්ල රැකිඹහ ප්රෝර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு டிளன் தமபபள - தயழளட்டு மயகயளய்ப்பு 

ஊக்குயழப்பு, மளம்புகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ තිඥ 

පද හරඹ ස භහ  ඉල්රහ ිනටිනහ. 

 
ප්රෝලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
யழளகய நற்தளமெ தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 
 

නිල්රහ ඟ පඹෝජනහ ක්රමභපක පදළනි අදිඹය : 
මුදල් ප්රෝතිඥඳහදන 

ழல்ய கங்கக கமெத்தழட்டத்தழன் இபண்டளம் கட்டம்: 

ழதழ ற்ளடுகள் 
SECOND PHASE OF NILWALA SCHEME : FINANCIAL 

PROVISION 

2442/’12 

10.රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතාුරභහපන් 

ඇස ප්රෝලසනඹ- (1): 

(අ) (i) භහතය දිසත්රි  සපක ාුරය ළශළ සවීපම් 
ාහඳෘතිඥඹ ස ව නිල්රහ ඟ පඹෝජනහ ක්රමභපක 
පදළනි අදිඹය පම් න වි  ක්රිිඹහත්භ භට් පම් 
ඳතිඥන්පන්ද; 

 (ii)  පනොඑපේ නම්, එභ ාහඳෘතිඥඹ ක්රිිඹහත්භ කිරීභ 
වහ ළරසුම් ස ය තිඥප්ලද; 

  (iii) ඒ වහ අලා ප්රෝතිඥඳහදන පන්ය තිඥප්ලද; 

 (iv) එපේ නම්, එභ මුදර පොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ග) (i) නිල්රහ ඟ පඹෝජනහ ක්රමභපක පදළනි අදිඹය 
වහ අයමුදල් ඳඹහනු රඵන්පන් පද්ශිඹ 
අයමුදල්ලින්ද; නළතපවොත් විපද්ය ඹ 
අයමුදල්ලින්ද; 

 (ii) ඒ වහ ප්රෝතිඥඳහදන ඳඹන ගඹතනර පවෝ 
ය ල්ර නම් පර්ද; 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 (iii) එභ ාහඳෘතිඥඹ භගින් අපප් සක ත ප්රෝතිඥරහබ හිිකන 
පොවි ඳවුල් ාාහ පොඳභණද; 

 ඹන්න  එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනොඑපේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
வர்ப்ளச, வர்ய முகளகநத்துய அகநச்சகபக் மகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) நளத்தக நளயட்டத்தழன் தயள்த் தடுப்புக் 

கமெத்தழட்டநள ழல்ய கங்ககத் தழட்டத்தழன் 

இபண்டளம் கட்டம் தற்மளது தசனற்டும் 

ழகனழல் உள்தள ன்கதமம்; 

 (ii) இன்மல், மநற்டி கமெத்தழட்டத்கதச் 

தசனற்டுத்துயதற்கள தழட்டங்கள் 

தனளளழக்கப்ட்டுள்யள ன்கதமம்; 

 (iii) அதற்கள ழதழ ற்ளடுகள் ஒதுக்கப்ட்டுள்தள 

ன்கதமம்; 

 (iv) ஆதநழல், அப்ணத்ததளகக வ்ய 

தயன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) ழல்ய கங்ககத் தழட்டத்தழன் இபண்டளம் 

கட்டத்துக்கள ழதழகனப் தற்மைக்தகளள்யது 

உள்ளட்டு ழதழனங்கழலிமெந்தள அல்து 

தயழளட்டு ழதழனங்கழலிமெந்தள  ன்கதமம்; 

 (ii) அதற்கள ழதழ ற்ளட்கட யமங்குகழன் 

ழமையம் அல்து ளடுகள் னளகய 

தனன்கதமம்; 

 (iii) மநற்டி கமெத்தழட்டத்தழன்மூம் தழர்ளர்க்கப் 

டுகழன் ன்கள் கழகடக்கப் தமைகழன் 

யழயசளனக் குடும்ங்கழன் ண்ணழக்கக 

னளததன்கதமம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the second phase of the Nilwala 

Scheme which is a project to prevent floods  

in Matara District is in operation at present; 

 (ii) if not, whether plans have been made to 

implement the aforesaid project; 

 (iii) whether provisions required for that have 

been allocated; and 

 (iv) if so, of the amount allocated ? 

(b) Will he state - 

 (i) whether funds for the second phase of the 

Nilwala Scheme are obtained through local 

funds or foreign funds; 

 (ii) the names of  institutions or countries that 

make provisions for the aforesaid phase; 

and 

 (iii) the number of farmer families that receive 

the expected benefits of the aforesaid 

project. 

(c) If not, why ? 

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතාුරභහ ව ඳහර්ලිපම්න්ුරපව 
බහනහඹුරභහ ) 
(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய 

முகளகநத்துய அகநச்சமெம் ளபளளுநன்ச் சக முதல்யமெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹුරභනි, රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භන්ත්රීaුරභහපේ 

ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය පභපේඹ.  

(අ) (i) නිල්රහ ඟ පඹෝජනහ ක්රමභඹ ාුරය 

ළශළ සවීපම් අදිඹය ුරනකින් භන්විත ව 

ාහඳෘතිඥඹකි. එහි ඳශමුළනි අදිඹය ව පදළනි 

අදිඹය ාෘඳෘතිඥඹ ක්රිිඹහත්භ ව අදිපකභ එනම්, 

1987  පර්දීභ ම්පර්ණ ය ඇත. ාහඳෘතිඥපක 

ුරන්න අදිඹය 87-89 හනු ුරශදී ඳළළතිඥ 

ත්ර සතහදී රඵරහරී පවේූනන් භත, 

පොන්ත්ර හත්හය ප්රෝාල භහම් ිළ වී ඹහභ නිහ 

අත්වළය දභහ ඇත.  

 (ii) දළන  ප්රෝමුතහ ලපඹන් වඳුනහ පන ඇතිඥ පභභ 

පඹෝජනහ ක්රමභපක ුරන්න අදිඹය ඹ පත් ව 

පඹෝජනහලින් නහපප් - උඩුරය ළ ඉදි කිරීභ 

ව භයපදිකඹ ළ ඉදි කිරීභ පම් න වි ත් 

ගයම්බ ය ඇත.  ඳරිය අනුභළතිඥඹන්හි ප්රෝභහදඹන් 

නිහ දිගිලි ඔඹ ජරහලඹ ඉදිකිරීම්  යුුර ගයම්බ 

කිරීභ  පම් න පත ස පනොවළකි වී ඇත. රඵහ 

පදන ඳරිය හර්තහ ඳදනම් ය නිිකන් විල්ඳ 

ක්රිිඹහ භහර්  අලා නම් ඒ අනු  යුුර යනු  

ඇත.  

 (iii) ුරන්න අදිඹය වහ පද්ය ඹ අයමුදල්ලින් 
ප්රෝතිඥඳහදන පන් ය ඇත.  

 (iv) Ø දිගිලි ඔඹ ජරහලඹ ඉදි කිරීභ වහ රුිළඹල් 
ිකලිඹන 50 

  Ø නහපප් - උඩුරය ළ ඉදිකිරීභ වහ රුිළඹල් 
ිකලිඹන 30  

  Ø භයපදිකඹ ළ ඉදි කිරීභ වහ රුිළඹල් 
ිකලිඹන 10 ලපඹන් පභභ ර්පක පද්ය ඹ 
අයමුදල්ලින් මුදල් පන් ය ඇත.  

(ග)   (i) පදළනි අදිඹය වහ විපද්ය ඹ අයමුදල් පඹොදහ 
පන ඇත. ුරන්ළනි අදිඹය  වහ පද්ය ඹ 
අයමුදල් පඹොදහ ළපන්.  

 (ii) පදළනි අදිඹය වහ විපද්ය ඹ අයමුදල් ප්රෝාල 
යජපඹන් ඳඹහ ළනුික.  
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[රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ] 



2013 ජුනි 04  

 III අදිඹය. 

 1. දිගිලි ඔඹ ජරහලඹ ඉදිකිරීභ භඟින් නිල්රහ 

පද්රයෝිකපක ාුරය තර්ජනඹ අභ වීභ ුරිතන් 

පොවි ඳවුල් දවස ණන  ව ප්රෝපද්ලහින ඳවුල් 

දවස ණන  ප්රෝතිඥරහබ අත්න අතය, අකුරැස 

ින  භහතය නයඹ ද සහ ිළරිිනදු ඳහනීඹ ජරඹ 

ළඳයීභ භඟින් ඳවුල් දදවස ණන  ද ප්රෝතිඥරහබ 

හිික පව. 

 2. නහපප් - උඩුරය ළ ඉදිකිරීභ භඟින් පොවි ඳවුල් 

150  ඳභණ පොවිතළන් වහ ඍජු ජරඹ 

ළඳයීභ භඟින් ප්රෝතිඥරහබ හිික පව.  

 3. භයපදිකඹ ළ ඉදිකිරීභ භඟින් පොවි ඳවුල් 

30  ඳභණ ඍජු ජරඹ ළඳයීභ භඟින් ප්රෝතිඥරහබ 

හිික පව.  

(ඇ) අදහශ පනොපව. 

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

රු ඇභතිඥුරභනි, ඔඵුරභහභ කිඹපු විධිඹ  නිල්රහ ඟ 

පඹෝජනහ ක්රමභපක ඳශමුළනි ව පදළනි අදිඹය පදපන් 

පව ස ඹහර් 5,257 ස ගය සක ත ප්රෝපද්ල ඵ  ඳත් පද්දි 

පව ස ඹහර් 2,000  ගන්න ප්රෝභහණඹ ස අනහය සක ත ප්රෝපද්ල 

ඵ  ඳත් පරහ තිඥපඵනහ. දළන් ඒ ප්රෝපද්ල, "අනහය සක ත ප්රෝපද්ල" 

කිඹරහ gazette යරහත් නළවළ. ඒ අඹ  විල්ඳ සථහන රඵහ 

දීරහත් නළවළ. රු ථහනහඹුරභනි, ගය සක ත ප්රෝපද්ලලින් ුරය 

එවහ ඳළත්ත  දභන්න විතය ස පඳොම්ඳ 24 ස නඩත්ුර යන්න 

අවුරුද්ද  පෝටි පද ස විතය විඹදම් යනහ. ඒ ුරය ටි 

දළමුහභ අනහය සක ත ප්රෝපද්ලපක පව ස ඹහර් 2,000 විතය ඉන්න 

ිළරි -ගය සක ත ප්රෝපද්ලපඹන් වරි අඩ ස- අනහය සක ත නහ. ඒ 

අඹ  ාුරය ගහභ රළපඵන්පන් විඹිත ගවහය ඳහර්ල් ටි 

විතයයි. රු ඇභතිඥුරභනි, ඒ අනහය සක ත ප්රෝපද්ලපක පව ස ඹහර් 

2,000 පනුපන්  න්නහ ක්රිිඹහ භහර්ඹ පභො සද? 

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිවහ, ඳශමුළනි 

වහ පදළනි අදිඹය වහ විලහර මුදර ස ළඹ යරහ ඒ ාහඳෘතිඥඹ 

ක්රිිඹහත්භ යරහ තිඥපඵන ඵ. රුිළඹල් ර ස ණන ස විඹදම් 

න එ ඇත්ත. අපප් යජඹ භඟින් රුිළඹල් ර ස ණන ස විඹදම් 

යන්පන් ාුරපයන් ඒ අඹ ගය සහ ය ළනීභ ව හ බිම් 

ගය සහ ය ළනීභ වහයි.  

අිළ ුරන්ළනි අදිඹය අනිහර්ඹපඹන්භ ක්රිිඹහත්භ ශ යුුර 

තිඥපඵනහ. දිගිලි ඔඹ ජරහලඹ ෆදීභ ුරිතන් තභයි ඒ ප්රෝතිඥරහබඹ 

ජනතහ  රඵහ පදන්න පුළුන් න්පන්. ඳරිය අභහතාහාලඹත්, 

භධාභ ඳරිය අධිහරිඹත්  ඒ ිළිතඵ හච්ඡහ   ණනහ ස 

ඳළළත්ුරහ. ඔවුන් කිඹන්පන්, දිගිලි ඔඹ ජරහලඹ වළදුපොත් 

නපඹන් විලහර ප්රෝපද්ලඹ ස ඹ  නහ; ඹම් ඹම් ඳහරිරි ප්රෝලසන 

ඇතිඥ පන්න ඉඩ තිඥපඵනහ; ඒ නිහ පම් ිළිතඵ තත් 

අධාඹනඹ යරහ විල්ඳ ක්රිිඹහ භහර් පොඹහ න්න ඕනෆ 

කිඹරහයි.  

හරිභහර් පදඳහර්තපම්න්ුර  වහ භපේ අභහතාහාලඹ  පම් 

 යුත්ත යන්න පොඳභණ ඕනෆභ තිඥබුණත්, යපට් ඳහරිරි 

නීතිඥපඹන් අිළ ඵළඳී ිනටිනහ. එභ නිහ තභයි භහ කිවපව, ඳහරිරි 

හර්තහ ස රළබුණහ  ඳසපේ ඒ ිළිතඵ භවජන අදවසුත් විභහ, 

ඒ රළපඵන ප්රෝතිඥපර අනු අපප් ඉදිරි ළඩ ිළිතපශ ස ය 

න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එභ නිහ ඳරියඹත් සුයකිිකන් තභයි අිළ පම් 

ළඩ  යුත්ත යන්න ඕනෆ. නමුත් ාුරය ශ සහ ළනීභ 

වහ ව ඉඩම් ප්ලයහ ළනීභ වහ අඳ  ඕනෆ ක්රිිඹහ භහර්ඹ ස 

ළනීපම් ඉඩඩ ස අඳ  නළවළ. එභ නිහ ඉතහභ ඳළවළදිලි, ඉතහභ 

ස සභ පර පභභ ළඩ  යුත්ත කිරීභ  අිළ ළඳ පරහ 

ඉන්නහ.  

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භහතය දිසත්රි  ස පක ර්හඳතන ය හ 

අධාඹනඹ ශහභ අවුරුදු 10  ය ස භවහ ාුරය ස ඇතිඥ පරහ 

විලහර ානඹන්  මුහුණ දීරහ තිඥපඵනහ. අහන ලපඹන් 

ාුරය ානඹ ඇතිඥ පරහ තිඥපඵන්පන් 2003 ර්පකදීයි. යනිල් 

වික්රමභිනාව භළතිඥුරභහ අග්රාහභහතායඹහ ලපඹන් හි පු හනුපව 

භවහ -දළළන්ත- ාුරය ස ඇතිඥ පරහ විලහර විනහලඹ ස ිනදු වුණහ. 

දළන් පම් තපන්පන් 2013 ර්ඹයි. පභඹ භහතය දිසත්රි  සඹ  

ඉතහ අදහනම් ර්ඹ ස. එභ නිහ 2013 ර්පක ඇතිඥ පව ඹයි 

ඵරහපඳොපයොත්ුර න ාුරය ශ සන්න ඔඵුරභහ කිඹන දිගිලි 

ඔඹ ජරහලඹ ඉදි කිරීපභන් විතය ස ඵළවළ. ගිා  පේ ුරයත්, 

නිල්රහ  පේ ුරයත් වම්ඵන්පතො  දිසත්රි  සඹ  පන ඹෆපම් 

පඹෝජනහපව තත්ත්ඹ පභො සද? පභොද, ඒ පඹෝජනහ 

ක්රිිඹහත්භ වුපණොත් තභයි නිල්රහ  පේ ළඩි ජර  පන් ඹම් 

ප්රෝභහණඹ ස අඩු යන්න පුළුන්භ රළපඵන්පන්. ඒ පනුපන් 

පන තිඥපඵන ක්රිිඹහ භහර්ඹ පභො සද?  

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ ාුරය ළශළ සවීපම් ක්රිිඹහ භහර්ඹ 

ිළිතඵ දළන භත් ලාතහ අධාඹනඹ ස ය පන ඹනහ. ඒ 

ලාතහ අධාඹනඹ අනු underground tunnel එකින් ජරඹ 

පන ඹෆභ  තභයි දළන  ල්ඳනහ ය තිඥපඵන්පන්. එභ ලාතහ 

අධාඹනඹ අන් වුණහ  ඳසපේ ඒ වහ අලා ක්රිිඹහ භහර්ඹන් 

න්නහ.  

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, ුරන්න අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. රු 

ථහනහඹුරභනි, භයි ස එ නළවළ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නම් අුරරු ප්රෝලසන ුරන අවරහ ඉය ඇතිඥ. 

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ුරන්න අුරරු ප්රෝලසනඹ ඇහුපව නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නම් ුරන්න අුරරු ප්රෝලසනඹ අවන්න. නිල්රහ  පේ 

ප්රෝලසනඹ ස - 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ පන්. ඔඵුරභහපේ අම්භහ  ම්ඵන්ධ ම් ඳශහත  අදහශයි 

පභභ අුරරු ප්රෝලසනඹ අවන්පන්. ඒ අවන පො  තභයි භයි ස එ 

වන්පන්.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භ. 

 
රු බුද්ධි ඳතිඥයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අම්භහ කිවත්, භ කිවත් එයි, රු අසර් භන්ත්රීaුරභනි.  

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ුරන්න අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. 

ජහතිඥ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ඵරහපඳොපයොත්ුර 

නහ, නිල්රහ  පේ රණ ඉවශ  ඹෆභ ම්ඵන්ධපඹන් 

නහඳුර ප්රෝපද්ලඹ  තයභ ස ඉවිතන් රණ ඵහධඹ ස ඉදි 

යන්න. වළඵළයි ඒ රණ ඵහධඹ ඉදි කිරීභත් එ ස එඹ ාුරය 

ඇතිඥ න්න  ඵරඳහනහඹ කිඹරහ ප්රෝපද්ලපක ම්ප්රෝදහයි පොවීන්  

විලහර අවිලසහඹ ස තිඥපඵනහ. ඒ හපේභ ද සක ණ අධිපවගී 

භහර්පක භහතය ින  වම්ඵන්පතො  ද සහ දිපන පො පේ ඳස 

ිළයවීම් වයවහත් ාුරය ස ඇතිඥ වීභ  පුළුන් තත්ත්ඹ ස 

නිර්භහණඹ නහඹ කිඹරහ අදව ස තිඥපඵනහ. පම් ිළිතඵ 

පොඹහ ඵරහ අලා  යුුර යන්න ඔඵුරභහපේ අභහතාහාලපක 

භළදිවත් වීභ පභො සද? 

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, මලි ප්රෝලසනඹ  ම්ඵන්ධ  නළතිඥ 

වුණත්, ඒ අුරරු ප්රෝලසනඹ   උත්තයඹ ස වළටිඹ  භහ පම් හයණඹ  

කිඹන්න  ළභළතිඥයි.  හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතාහාලඹ පවහ,  ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතාහාලඹ 

පවහ  ඹම් ර්තාඹ ස ය පන ඹෆපම්දි  ඔඹ කිඹන ළ ාහ 

දුරු ය ලීභ  තභයි මලි අධාඹනඹන්  යරහ ඊ  ඳසු  

ඳහරිරි අධාඹනඹන් යරහ ඒහ  ඹ ත් ඒ ළඩ  යුුර ඉස  

යන්පන්. ඒ වහ අිළ දීර්ක ක්රිිඹහලිඹ නියත පනහ.  ෆභ 

අසථහදීභ පභොනහ පවෝ ළඩ ස යන්න ගිඹහභ ජනතහ ඒ 

ිළිතඵ ඹම් ඹම් ළ ඳවශ යනහ. ඒ හපේභ භවය 

අසථහන්හිදී පම්හ ිළිතඵ පනොපඹකුත්   ථහත් ඳුරරුහ 

වරිනහ.  ඒහයින් මුශහ පන්න  එඳහ. ඳරියඹත් රැපන 

ාුරය ඳහරනඹ වහ ශ යුුර තිඥපඵන ළඩ  යුුර අිළ ඉස  

යනහ. ජර ම්ඳහදනඹ ිළිතඵත් ඒ තත්ත්ඹභ තභයි 

තිඥපඵන්පන්. 

 

පෞා පක්ෂුේත්ර ඹ : මුදල් පන් කිරීභ 
சுகளதளபத் துக : ண ஒதுக்கவடு  

HEALTH SECTOR : MONEY ALLOCATION 
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11.රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පෞා අභහතාුරභහපන් ඇස ප්රෝලසනඹ - (1) :  

(අ) 2006, 2007, 2008, 2009 ව 2010 ඹන ර්රදී පෞා 
පක්ෂුේත්ර ඹ පනුපන් ළඹ ශ මුදර එභ එ ස එ ස ර්පක 

දශ පද්ය ඹ නිසඳහදනපක ප්රෝතිඥලතඹ ස පර පන් පන් 
ලපඹන් පොඳභණද ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ග) (i) ඉවත ර්ඹන්හිදි පෞා  පක්ෂුේත්ර ඹ පනුපන් 
පන් ශ දශ පද්ය ඹ නිසඳහදනපක ඉවත 
ප්රෝතිඥලතඹන් එභ පක්ෂුේත්ර පක ාර්ධනඹ උපදහ 
ප්රෝභහණත් පනොව ඵත්;  

 (ii) ත්භන් තත්ත්ඹ අනු පෞා පක්ෂුේත්ර පක 
දියුු පනුපන් දළන  පන් ය ඇතිඥ මුදර  
ඩහ ළඩි මුදර ස පන් ශ යුුර ඵත්; 

 ිළිතන්පන්ද ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

சுகளதளப அகநச்சகபக் மகட்ட யழள:  

(அ) 2006, 2007, 2008, 2009 நற்மைம் 2010 ஆம் 

ஆண்டுகழல் சுகளதளபத் துகக்களக ஒதுக்கப்ட்ட 

ணத்ததளகக அந்த ஒவ்தயளமெ யமெடத்தழதும் 

தநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனழல் தயவ்மயளக 

த்தக சதவீதம் ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) மநற்கூழன யமெடங்கழல் சுகளதளபத் துகக்களக 

ஒதுக்கப்ட்ட தநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனழன் 

மநற்கூழன சதவீதங்கள் அந்தத் துகனழன் 

அழயழமெத்தழக்கு மளதுநளதளக 

களணப்டயழல்க ன்கதமம்; 

 (ii) தற்மளகதன ழககநனழன்டி சுகளதளபத் 

துகனழன் முன்மற்த்துக்களக தற்மளது 

ஒதுக்கப்ட்டுள் ணத்ததளகககன யழடக் 

கூடுதள ணத்ததளகக ஒதுக்கப்ட 

மயண்டும் ன்கதமம் 

 ற்மைக்தகளள்யளபள ன்கத அயர் இச்சகனழல் 

அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 

asked the Minister of Health : 

(a) Will he state separately, for the years 2006, 2007, 

2008, 2009 and 2010, the amount of money that 

was spent on the health sector as a percentage of 

the Gross Domestic Product of the respective 

year ? 

(b) Will he inform this House whether he admits that 

- 

 (i) the aforesaid percentages of the Gross 

Domestic Product that were allocated in 

each of the aforesaid years were not 

sufficient for the development of the health 

sector; and 

 (ii) considering the present situation, more 

funds exceeding the current allocations 

should be allocated for the development of 

the health sector ? 

(c) If not, why? 

331 332 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි,  පෞා අභහතාුරභහ පනුපන් භහ  

ඒ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු පදනහ.  

(අ) 

 

 (ග)  (i), (ii) -  2006, 2007, 2008, 2009 ව 2010 ර්ර  
හපප් ස 2013 ර්ඹ  රුිළඹල් බිලිඹන 115 
ප්රෝතිඥඳහදනඹ ස පෞා  සපේත්ර පක ාර්ධනඹ 
වහ පන් ය ඇත. 

(ඇ) ඳළන පනොනඟී. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපේ ඳශමු න අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි.  

භව ඵළාකු  හර්තහ  අනු දශ පද්ය ඹ නිසඳහදනපක ප්රෝතිඥලතඹ ස 

වළටිඹ  පෞා  සපේත්ර ඹ වහ පන් ශ මුදර ිනඹඹ  1.97 ින  

ිනඹඹ  1.32 ද සහ අඩු පරහ තිඥපඵනහ. අද  න පො  ජහතිඥ 

පයෝවර රුිළඹල් ිකලිඹන 200 විදුලි බිර ස පවිඹ යුුර 

තිඥපඵනහ. ඒ හපේභ  ිළිතහ  සපේත්ර පක ඵයඳතශ ඖධ හිඟඹ ස 

තිඥපඵනහ.  Zoledronic acid , cisplatin, folinic cid, aluminium 

hydroxide, deriphyllin ගදී ඖධර  ඵයඳතශ හිඟඹ ස 

තිඥපඵනහ.   

ඒ හපේභ tracheostomy tubes ර හිඟඹ ස තිඥපඵනහ. 

උඳයණර හිඟඹ ස තිඥපඵනහ. Staple gunsර හිඟඹ ස 

තිඥපඵනහ. MRI ඹන්ත්ර ර හිඟඹ ස තිඥපඵනහ. භහින්ද 

ිකන්තනපඹන් ඔඵුරභන්රහපේ යජ ඹ කිඹහ තිඥපඵනහ, පෞා 

පේපක ගුණහත්භ ඵත්, ප්රෝභහණහත්භ ඵත් ර්ධනඹ  

යනහඹ කිඹහ. 2006 -2011 හර හනු ුරශ දශ පද්ය ඹ 

නිසඳහදනපඹන් පෞා  සපේත්ර ඹ වහ ිනඹඹ   1.97 ින   ිනඹඹ  

1.32 ද සහ පම් තයම් මුදල් ප්ඳහදු ස ිනදු පනපො  

ඔඵුරභන්රහපේ පෞා   සපේත්ර පක ගුණහත්භබහඹ ර්ධනඹ 

යන්පන් පොපවොභද කිඹහ භහ ඔඵුරභහපන් අවන්න   

ළභළතිඥයි.   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි,  එුරභහ අවන පම් අුරරු ප්රෝලසනඹ එුරභහ 

අන රද ප්රෝලසනඹ  අදහශ නළතත්, පෞා  සපේත්ර පක අතිඥරු 

ජනහධිඳතිඥුරභහ දළන  විෘත ය තිඥපඵන පද්ල් ළන භහ  

කිඹන්න  ඕනෆ. භවනුය පයෝවපල් ලරාහහයඹ  රුිළඹල්   

ිකලිඹන 171 ස ළඹ ය තිඥපඵනහ. එඹ දළන  විෘත ය 

තිඥපඵනහ. දකුපණ්,  ඹුරුමු  පයෝවර  දවහ ළඹ ය තිඥපඵන 

මුදර, පද්ය ඹ අයමුදල්ලින්  රුිළඹල් ිකලිඹන  350යි, පොරිඹන් 

ගධහය ඹ පත්  රුිළඹල් ිකලිඹන 850යි. දළන   එඹ විෘත ය  

ජනතහ ඳරිවයණඹ යනහ. වම්ඵන්පතො  පයෝවපල් හට්ටු 

ර්ඹ 2006 2007 2008 2009 2010 

පෞා 
 සපේත්ර ඹ වහ  
ළඹ ශ මුළු 
මුදර (රු. 
බිලිඹන) 

55 62 66 68 81 

දශ පද්ය ඹ 
නිසඳහදිතපක 
ප්රෝතිඥලතඹ ස 
පර (%) 

1.87 1.73 1.50 1.41 1.45 

ාකීර්ණඹ වහ රුිළඹල් ිකලිඹන 247 ස ළඹ ය තිඥපඵනහ.  

දළන  එඹ ජනතහ ඳරිවයණඹ යනහ.  ජහතිඥ පයෝවපල්   3න  

වදා  හට්ටු ාකීර්ණඹ  වහ  රුිළඹල් ිකලිඹන 462 ස ළඹ 

ය තිඥපඵනහ. දළන  පයෝගීන් වහ ඳහවිච්ික යනහ. 

පප්යහපදිකපක ිනරිභහ ඵණ්ඩහයනහඹ පයෝවපල් හට්ටු 

ාකීර්ණඹ   රුිළඹල් ිකලිඹන 550  ස ළඹ ය තිඥපඵන අතය, දළන්  

එභ පයෝවර විෘත යන්න  නිඹිකත තිඥපඵනහ. ෆල්ර   

පයෝවපල් ලරාහහය 10  රුිළඹල් ිකලිඹන 332 ස විඹදම් 

යිකන් දළන   ඉදි කිරීම්  යුුර ය තිඥපඵනහ. පම් අවුරුද්ද 

අහන නපො  එඹ ජනතහපේ ඳහවිච්ිකඹ වහ රඵහ  

පදන්න  පුළුන් පනහ. ඹහඳනපක පයෝවපල් ඉදිකිරීම් වහ 

රුිළඹල් ිකලිඹන 2,050 ස ළඹ ය තිඥපඵනහ. අතිඥරු 

ජනහධිඳතිඥුරභහ අතිඥන් එඹ විෘත පනහ. වම්ඵන්පතො   පයෝවපල් 

ව නුයඑිත ඹ පයෝවපල්  දළන  ගයම්බ  ය ඇතිඥ  ඉදිකිරීම් 

 යුුර වහ ළඹ ශ  මුදර රුිළඹල් ිකලිඹන 14,585යි.   

රු භන්ත්රීaුරභනි, අඳ පම්  යුුර යනපො  එ ස පද ස 

විතය අතඳසු න්න  පුළුන්.  පදය වුණත් පඳොල් පඩිඹ ස, 

ලුු ටි ස නළතිඥ න අසථහ තිඥපඵනහ.  ඔඵුරභහ පම්  එ 

පදඹ ස  භව පරොකු  උළුප්ඳහ ද සරහ අඳ ළඩ යන්පන් 

නළවළයි කිඹන එ  පඳන්න්න   උත්හව දයනහ. පම් පෞා 

 සපේත්ර ඹ ුරශ  නිදවස  පෞා පේහ පනුපන් අිළ  අතිඥවිලහර 

ළඩ පො  ස ඉටු යනහ. දශ පද්ය ඹ නිසඳහදනපක ප්රෝතිඥලතඹ 

ජහතාන්තය ත්තහ  අ පප් යපට්   පෞා පේඹ නිදවසයි  

පදන්පන්. අපප් යපට්  නිදවස පෞා  පේඹ - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇහුපව විදුලිබිර පරහ ද කිඹරහ යි.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

පම් මුදල් අඳ  ප්රෝභහණහනුකර විඹදම් ය තිඥපඵනහ. පඵපවත් 

හිඟඹ ස නළවළ. ඊශඟ   ඔඵුරභහ CT scanner  ඹන්ත්ර   ළන කිවහ. 

දළන භත් පම් අවුරුද්පද් CT scanner ඹන්ත්ර  පන්න්න  

 යුුර ය තිඥපඵනහ. එ ඹන්ත්ර ඹ  රුිළඹල් ිකලිඹන 200  

ළඩි මුදර ස ළඹ පනහ. එළනි  ඹන්ත්ර  පද ස පන්න්න    

 යුුර ය තිඥපඵනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ අුරරු ප්රෝලසනඹ විසතය නළතිඥ පටිපඹන් අවන්න. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ පඵොපවොභ යර  ප්රෝලසනඹ ස අවන්නම්. භපේ පදන අුරරු 

ප්රෝලසනඹ පභඹයි.  ඔඵුරභන්රහ කිඹනහ, පභඳභණ විලහර  මුදර ස 

පන් ශහඹ කිඹහ. වදාරුන්පේ  පනොළරකිලිභත්භ නිහ  

අත ස අහිික වුු දළරිඹ ස -අචරහ ප්රි ඹදර්ලනී කිඹහ දළරිඹ ස- ිනටින 

ඵ ඔඵුරභහ දන්නහ. ඇඹ  ෘත්රීaභ  විදුලි අත ස රඵහ පදනහඹ 

කිඹහ අභහතාරු ඔ සපොභ ඉසිළරිතහරඹ  ගිහින් පඳොපයොන්දු 

වුණහ. රුිළඹල් ර ස ඳණවයි ඒ වහ ඹන්පන්. අද ද න 

වි ත් ඇඹ  ඒ  ෘතිඥභ විදුලි අත රළබිරහ නළවළ. අචරහ ප්රි ඹදර්ලනී   

පඳොපයොන්දු වුු ඒ ෘතිඥභ විදුලි අත ජර්භනිපඹන් රඵහ පදනහඹ 

කිඹහ භවපරොකු  ඳම්පඳෝරි ළහුහ. ඳත්තයර ිළන්ූනය දහ 

ත්තහ. භහධා වයවහත් කිවහ. ඇයි ඒ ක්රිිඹහත්භ යන්පන් 

නළත්පත්?  

333 334 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ ක්රිිඹහත්භ යනහ. ඔඵුරභහ කිඹනහ හපේ  සික 

අත ස පදන්න ඵළවළ. ඒ අදහශ හර්තහ ළන්න ඕනෆ. ඔඵුරභහභ 

කිවහ, පරෝ ම්භහනඹ ස වම්ඵ වුු ඳවුල් පෞා 

නිරධහරිුරිකඹ  විභල් වීයාල ඇභතිඥුරභහ පදන්න පඳොපයොන්දු වුු 

පදය දුන්පන් නළවළ කිඹරහ. එුරභහ ඒ දුන්නහ. ඔඵුරභහ අතා 

ප්රෝහල යන්න එඳහ.  

අත ස අහිික වුු ශිාඹහ  අත ස පදන්නත් අතිඥරු 

ජනහධිඳතිඥුරභහ පඳොපයොන්දු පරහ තිඥපඵනහ. ඒ අිළ රඵහ 

පදනහ. එපවභ පනොය ඇයරහ නළවළ. ඒහ  සික එ ඳහයභ 

පදන්න ඵළවළ. එුරිකඹ තභ ප්රෝතිඥහය න්නහ. ඒ  යුුර තභ 

යපන ඹනහ. ඒහ ඵරරහ තභයි ඒ අත පදන්පන්. ඔඵුරභහ 

කිඹන විධිඹ  එ ඳහය භ ගිහිල්රහ අත ස වි යන්න ඵළවළ. ඒහ 

ඉදිරි අනහතපකදී රළප්ලවි. පභොද කිව පද් පනොය ඉරහ 

නළවළ පන්. ඔඵුරභහපේ තහත්තහ හපේ පනොපයි, අපප් අතිඥරු 

ජනහධිඳතිඥුරභහ. එුරභහ කිවහ, පම් ය   හභඹ පපනනහ 

කිඹරහ. හභඹ පනහහ.  

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 භභ ඔඵුරභහ  භත ස යන්න ළභළතිඥයි, ඒ නි රළබුපණ් 

භභ පම් උත්තරීතය බහපවදී ඒ ළන භත ස ශහ  ඳසු ඵ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ ළඩ ස නළවළ. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපේ ුරන්ළනි අුරරු ප්රෝලසනඹ පභඹයි. රු නිපඹෝජා 

ඇභතිඥුරභනි, ඔඵුරභන්රහ ඳළවළදිලිභ පම් දත්තලින්භ ිළිත 

අයපන තිඥපඵනහ, දශ පද්ය ඹ නිසඳහදනපක ප්රෝතිඥලතඹ ස වළටිඹ  

පෞා පනුපන් ළඹ යපු මුදල් ප්රෝභහණඹ ප්ඳහදු යරහ 

තිඥපඵනහඹ කිඹරහ. පඳොදු යහජා භණ්ඩලීඹ නහඹ භඟුර  BMW, 

Rolls-Royce, Benz හපේ හවන පන්න්න ඹනහ. පම් යපට් 

ගිරන් වුු ජනතහපේ සුවිවයණඹ උපදහ, පම් යපට් 

ජනතහපේ පෞා ම්ඳන්නබහඹ ර්ධනඹ යන්න  පම් 

නහසතිඥහය මුදල් විඹදම් ප්ඳහදු යරහ පම් පෞා  සපේත්ර ඹ 

පනුපන් ඒ මුදල් ටි ළඹ යන්පන් නළත්පත් ඇයි? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳසු ගිඹ හරපක පම් 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපවදීභ කිවහ, Rolls-Royce පන්න්පන් නළවළ 

කිඹරහ. 2007 දී පෞා  සපේත්ර ඹ වහ බිලිඹන 75 ස විඹදම් 

යරහ තිඥපඵනහ. ඒ බිලිඹන 115 ද සහ ළඩි යරහ තිඥපඵනහ. 

මුදර එන්න, එන්නභ ළඩි පරහ තිඥපඵනහ.  

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභනි, ප්රෝතිඥලතඹ? 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵුරභන්රහ ප්රෝතිඥලතඹ හුහ ද සරහ පම්  අඩුයි කිඹරහ 

ජනතහ  පඳන්න්නයි වදන්පන්. එපවභ යන්න එඳහ. අතිඥරු 

ජනහධිඳතිඥුරභහ පෞා  සපේත්ර ඹ පනුපන් බිලිඹන 115 ස පන් 

යරහ තිඥපඵනහ. ඒ ජනතහ  අද විලහර ප්රෝපඹෝජනඹ ස පරහ 

තිඥපඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, පම් අිළ හිතන්න ඕනෆ, දශ 

ජහතිඥ නිසඳහදනපක ප්රෝතිඥලතඹ ස වළටිඹ  පනොපයි. පම් යජපඹන් 

පෞා වහ මුදල් ප්රෝභහණඹ එන්න, එන්නභ ළඩි යරහ 

තිඥපඵනහ. අහනඹ පන පො  පෞා විඹදම් වහ පන් 

ය ඇතිඥ මුදර බිලිඹන 115 ද සහ ළඩි යරහ තිඥපඵනහ. බිලිඹන 

75, බිලිඹන 115 ද සහ ළඩි වුණහ කිඹන්පන් වරි වරිඹ  ළඩි 

යරහ තිඥපඵනහ කිඹන එයි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි දළන් හරඹ අන් වී පන ඹනහ.  

ප්රෝලසන අා  12-2684/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රෝලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, විදුලි ාපද්ල වහ පතොයුරරු තහ සණ 

අභහතාුරභහ පනුපන් එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහ 

පද හරඹ ස ඉල්රහ ිනටිනහ. 

 
ප්රෝලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
யழளகய நற்தளமெ தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ඉන්දිඹහ ව ශ්රීள රාහ අතය භඟී නළව පේහ : 

විසතය 

இந்தழனள- இங்கக னணழகள் கப்ல் மசகய : 

யழபம் 

INDIA-SRI LANKA PASSENGER SHIP SERVICE : DETAILS  

2791/'12 

13.රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතාුරභහපන් ඇස ප්රෝලසනඹ - (1):   

(අ) ඉන්දිඹහ ව ශ්රීள රාහ අතය භගී නළව පේහ ගයම්බ 
යන රද දිනඹ පර්ද ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  
දන්න්පනහිද? 

(ග) පම් නවි  එභ භගී නළව පේහ, 

 (i) ඳත්හපන ඹන්පන්ද; 

 (ii) ඳත්හපන පනොඹන්පන් නම්, එඹ නතහ දභහ 
ඇතිඥ හර සීභහ පර්ද; 

 (iii) නතහ දභහ නළත ගයම්බ ය ඳත්හ පන 
ඹන්පන් නම්, එභ හරසීභහ පර්ද; 
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 (iv)  පම් නවි  ඳත්හ පන පනොඹන්පන් නම්, 
නළත ගයම්බ යන දිනඹ පර්ද; 

 ඹන්නත් එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඇ)   ඉවත වන් භගී නළව පේහ ඳත්හ පන ඹෆභ 
පනුපන්, 

 (i) ිකර දී පන පවෝ ඵදු/කුලී ඳදනභ භත රඵහපන 
ඇතිඥ ත්ම් පර්ද;     

 (ii) ඵදු පවෝ කුලී ඳදනභ භත පොඩනළඟිලි රඵහපන 
තිඥප්ල නම්, එභ පොඩනළඟිලි රඵහත් ගඹතනඹ 
පර්ද; 

 (iii) රඵහත් පොඩනළඟිලි වහ භහින පනු 
රඵන මුදර පොඳභණද; 

 (iv) එභ පොඩනළඟිලි වහ අදහශ කුලිඹ එය පහ 
තිඥප්ලද; 

 (v) පොඩනළඟිලි වහ එය කුලිඹ පන රද 
හර හනු පර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

 (ඈ) පනොඑපේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 துகமுகங்கள், தடுஞ்சளககள் அகநச்சகபக் மகட்ட 

யழள: 

(அ) இந்தழனளவுக்கும் இங்ககக்கும் இகடமன னணழகள் 

கப்ல் மசகய ஆபம்ழக்கப்ட்ட தழகதழ னளததன்கத 

அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளப? 

(ஆ) தற்மளது மநற்டி னணழகள் கப்ல் மசகய, 

 (i) மணழயபப்டுகழன்தள ன்கதமம்; 

 (ii) மணழயபப்டுயதழல்கதனழன், அது 

ழமைத்தப்ட்டுள் களப்குதழ னளது 

ன்கதமம்; 

 (iii) ழமைத்தப்ட்டு நவண்டும் ஆபம்ழக்கப்ட்டு 

மணழயபப்டுயதளனழன், அக்களப்குதழ னளது 

ன்கதமம்; 

 (iv) தற்மளது மணழயபப்டுயதழல்கதனழன், 

நவண்டும் ஆபம்ழக்கப்டும் தழகதழ னளது 

ன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) மநற்டி னணழகள் கப்ல் மசகயகன மணழயமெதல் 

ததளடர்ளக, 

 (i) தகளள்யவு தசய்னப்ட்டுள் அல்து 

யளடகக/குத்தகக அடிப்கடனழல் தப் 

ட்டுள் தசளத்துக்கள் னளகய ன்கதமம்; 

 (ii) யளடகக அல்து குத்தகக அடிப்கடனழல் 

கட்டிடங்கள் தப்ட்டிமெப்ழன், அக் 

கட்டிடங்கள் தப்ட்டுள் ழமையங்கள் 

னளகய ன்கதமம்; 

 (iii) தப்ட்டுள் கட்டிடங்களுக்கு நளதளந்தம் 

தசலுத்தப்டுகழன் ணத்ததளகக வ்யவு 

ன்கதமம்; 

 (iv) மநற்டி கட்டிடங்களுக்குளழன யளடகக ஒமப 

தடகயனழல் தசலுத்தப்ட்டுள்தள ன்கதமம்; 

 (v) கட்டிடங்களுக்கு ஒமப தடகயனழல் யளடகக 

தசலுத்தப்ட்டுள் களப்குதழ னளது 

ன்கதமம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 

asked the Minister of Ports and Highways : 

(a) Will he inform this House the date on which the 

passenger ship service between India and Sri 

Lanka was commenced ? 

(b) Will he also inform this House in relation to the 

aforesaid passenger ship service - 

 (i) whether it is maintained at present; 

 (ii) if it is not maintained at present the period 

for which it has been suspended; 

 (iii) the period of operation, if resumed and 

maintained after its suspension; and 

 (iv) the date on which it will be resumed if it is 

not maintained at present? 

(c) Will he state - 

 (i) the assets purchased or obtained on rent/

lease basis; 

 (ii) the institution from which buildings have 

been obtained, if buildings have been 

obtained on rent/lease basis; 

 (iii) the monthly expenses made on behalf of the 

buildings obtained; 

 (iv) whether the rent of the aforesaid buildings 

has been paid up front; and 

 (v) the period for which the building rent was 

paid upfront, on behalf of conducting the 

aforesaid passenger ship service? 

(d) If not, why? 

 
රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த - துகமுகங்கள், 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු පදනහ. 

(අ) ඉන්දිඹහනු භහභ ස විිනන් පභභ පේහ ගයම්බ යන 
රදු ප්රෝථභ පනෞහ 2011 ජුනි 14න දින පොශම  
පේන්දු විඹ. 

(ග) (i) දළන  පභඹ ඳත්හ පන ඹනු පනොරළප්ල. 

 (ii) පභඹ ක්රිිඹහත්භ ශ ඉන්දිඹහනු භහභ විිනන් 
2011 පනොළම්ඵර් 18න දින ින  නතය ය ඇත 

 (iii) ක්රිිඹහත්භ කිරීභ 2011 ජුනි 11 ගයම්බ ව අතය, 
2011 පනොළම්ඵර් 18 දින ින  නතය යන රදී.  

 (iv)  පභභ පේඹ ඉන්දිඹහනු භහභ ස විිනන් ගයම්බ 
යන රද අතය, නළත ඔවුන් එඹ ගයම්බ යන 
ඵ  දළනුම් දීභ ස ය නළත.  

(ඇ)  (i)  භඟී වළිනයවීම්  යුුර වහ අලා උඳයණ ිකර 
දී න්නහ රදී. රළයිසුර ඇමු ු පම් දළ සපව. 
ඇමුුභ බහත* යික.    

 (ii) සී/ රාහ නළව ාසථහ ද පො ස හිික 
භහභ ස න සී/ භර්න් යිල් ක ිළා භහභ 
ුර පොඩනළඟිල්ර ස  රඵහ න්නහ රදී.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 (iii)  රුිළඹල් 3,00,000 ස. දළන  කිිනදු මුදර ස පනු 
පනොරළප්ල.   

 (iv)  ඔව.  

 (v)  ය ුරන ස වහ පොඩනළඟිල්ර බහය දීපභන් 
ඳසු, ඉතිඥරි මුදර ගඳසු රළබිණ.  

(ඈ)  ඳළන පනොනඟී.  
 

*බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුභ: 
   சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட இகணப்பு : 

   Annex tabled: 

 

රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිඥුරභනි, පම් විධිඹ  ඵඩුත් අයපන, කුලීත් පරහ- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රෝලසනර  නිඹිකත හරඹ දළන් අහනයි. පටිපඹන් 

අවන්න.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

පඳොඩි ප්රෝලසනඹ ස අවන්පන්. ජුනි භහපක ඉරහ පනොළම්ඵර් 

භහඹ න ල් විතයයි පන් එභ පේහ ඳළුරපණ්. පභො ද 

එපවභ එ ස වළදුපව? භව පරොකු  කිවපව, "ඉන්දිඹහයි 

රාහයි අතය භඟී ප්රෝහවනඹ" කිඹරහයි. අඳත් ඵරහ පන ිනටිඹහ 

ඒ නළ ගිහිල්රහ ඉන්දිඹහපන් ඵළවළරහ ඹන්න. දළන් නම්  ගිඹ 

භන් වනහ. ඒ පනභ එ ස. භහ ඇහුපව, පම් පභො ද 

ඳ න් ත්පත් කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභ ස] වහමුදුරුන්  එර 

එරහයි ළහුපව. දළ සහ පන්, වපු වළටි.  

 
රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹුරභනි,- [ඵහධහ කිරීම්] එුරභන්රහ ෆ වනහ 

රු ථහනහඹුරභනි. [ඵහධහ කිරීම්] උත්තයඹ පදන්න විධිඹ ස 

නළවළ රු ථහනහඹුරභනි. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ප්රෝලසන ුරනභ අවරහ ඉයයි.  

 
රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

අුරරු ප්රෝලසන ුරනභ අවරහ ඉයයි.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, නළවළ.  

 
රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

එුරභහ ප්රෝලසන ුරන ස ඇහුහ. විඳ ස නහඹුරභහත් එ ස 

ඇහුහ රු ථහනහඹුරභනි. අුරරු ප්රෝලසන වතය සභ අවරහ 

ඉයයි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතුරරු දුන්පන් නළවළ.  

 
රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ිළිතුරරු පදන්න ඉඩ පදන්පන් නළවළ, රු ථහනහඹුරභනි.  
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ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීaුරභහ, එපවභ නම් දළන් අවපන ඉන්න. රු 

ඇභතිඥුරභහ, දළන් පදන්න උත්තය පද ස.   

 
රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹුරභනි, ඉන්දිඹහපව ෂසපරිකන්පෝ කිඹන 

භහභ  තභයි ඒ නළ ඹහත්ර හ යවීභ වහ ඉන්දිඹහ බහය දීරහ 

තිඥබුපණ්. 1,100 පදනකු තභයි ඒ භඟී නළපව ප්රෝහවනඹ කිරීභ  

අපප් සහ ශ භඟීන් ප්රෝභහණඹ. තිඥඹ  දින පද ස ඒ නළ 

රාහ  පේන්දු වුණහ. නමුත් ඒ වළභ හයඹදීභ 400 පදනකු 

තභයි උඳරිභ භඟී ාාහ ඵ  ඳත් වුපණ්. ඉන්දිඹහ  ගිහින්, 

නළත ඉන්දිඹහපව තිඥපඵන නයඹ  ඹන්න පුළුන් ඳවසුම් 

ඉන්දිඹහපව ූනත්ුරකුඩිඹ යහඹ ුරිතන් භඟීන්  පනොරළබීභ නිහ ඒ 

භහභ එඹ අත් වළය දළමුහ රු භන්ත්රීaුරභනි.   ඒ නිහ තභයි 

පභඹ නත්හ දභන්න ිනද්ධ වුපණ්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි. ඳළවළදිලියි. 

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිඥුරභනි, ඔඵුරභහ නළව ාසථහ එ සභ ම්ඵන්ධ 

ශ නිහ භභ පම් හයණඹත් අවන්න ළභළතිඥයි. පභොද ඔඵුරභහ 

ගිඹ යත් පම්  උත්තයඹ ස පනොදී පඳොඩ්ඩ ස භඟ වළය ිනටිඹහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, පම් නළව ාසථහ  අයිතිඥ භවපඳොශ 
නළ දළන් පන්ඹහපව පභොම්ඵහහ යහපක අතවළය දභහ තිඥපඵනහ. 
රාහපව SSS කිඹන භහභ පරොකු පරොකු අඹ  ම්ඵන්ධ නළව 
භහභ ස. ඔවුන් ගිහින් රාහ  අයිතිඥ පම් නළ එහි අතවළය දභහ 
ගහ. දළන් ඒ නළ තභ ඒ යහඹ ඇුරපශේ දභරහ තිඥපඵනහ. භභ 
අවන්න ළභළතිඥයි පම් නළ  දළන් පභො සද යන්පන් කිඹරහ. 
රු ඇභතිඥුරභනි, ඔඵුරභහ දන්නහ පම් නළපව ිළතහන්යඹහ 
ුරයත් නළතිඥ පඵොපවොභ අභහරුපන් ජීවිතඹ ළ හ ත් ඵ. 
ුරය, විදුලිඹ පභොකුත් නළතිඥ පම් නළ එිතපක  berth ය තිඥබුණහ. 
පම් අඹ ඉතහභ අයණ තත්ත්ඹ හිටිපක. රු ඇභතිඥුරභනි, පම් 
නළ  ඔඵුරභන්රහ දළන් පභො සද යන්පන් කිඹරහ භභ  අවන්න 
ළභළතිඥයි.  
  

රු පයෝහිත අප්ලගුණර්ධන භවතහ  
(நளண்புநழகு மபளலழத அமகுணயர்த) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹුරභනි, රු දඹහිනරි ජඹපේය භන්ත්රීaුරභහ පම් 

ම්ඵන්ධ ඳහර්ලිපම්න්ුරපව ප්රෝලසනඹකුත් අවරහ තිඥබුණහ. යහඹ වහ 

භවහභහර් අභහතාහාලඹ වළටිඹ  වළභ ප්රෝලසනඹ භ කීභකින් 

ිළිතුරරු පදන්න අඳ ඵළඳී ිනටිනහ. ඒ නිහ භභ පම් වහ ිළිතුරරු 

 පදන්න තිඥ පද ස ල් ඉල්ලුහ. රු දඹහිනරි ජඹපේය 

භන්ත්රීaුරභනි, ඔඵුරභහ අවපු ප්රෝලසනඹ  ඉතහභ නිළයදි ිළිතුරරු 

පදන්න භභ ඵළඳී ිනටිනහ. රඵන තිඥපකදී ඳහර්ලිපම්න්ුරපවදී 

ඔඵුරභහ  පම් ප්රෝලසනඹ  විසතය ිළිතුරරු රඵහ පදනහ.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පඵොපවොභ සුරතිඥයි. 

ප්රෝලසන අා 15-3072/'12-(1), රු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ.  

රු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தமபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රෝලසනඹ අවනහ.  

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතාුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ තිඥ 

පද ස ල් ඉල්රහ ිනටිනහ.  
 
ප්රෝලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
யழளகய நற்தளமெ தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පදන  ඹ. [ඵහධහ කිරීභ ස] රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීaුරභනි, පභො සද ඔඵුරභහ කිඹන්පන්? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ අද දින ප්රෝලසන පද ස ඇහුහ. 4න 

ප්රෝලසනඹ  අදහශ ඇභතිඥයඹහ දළන් පම් රු බහපව ිනටිනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු පදන්න ල් ඉල්ලුහ පන්ද?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ල් ඉල්ලුහ  එභ විඹඹ බහය ඇභතිඥයඹහ දළන් පම් රු 

බහ  ඳළිකණ ිනටිනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ පරහපව ඒ  ිළිතුරය ස දුන්නහ පන්. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ 

තිඥඹ ස ල් ඉල්ලුහ. නමුත් රු ඇභතිඥුරභහ දළන් පම් රු 

බහපව ඉන්න නිහ එුරභහ  පුළුන් නම් දළන් ිළිතුරරු පදන්න 

කිඹන්න.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ප්රෝලසනඹ  එ ඇභතිඥයපඹ ස ල් ඉල්ලුහ. රු 

ඇභතිඥුරභනි, ඊ  ඳසු ඔඵුරභහ ඳහු පරහ දළන් පම් රු බහ  

ඳළිකික නිහ ිළිතුරය බහය පදන්න. එ එ පරහ  පම් රු 

බහ  එනහ, ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභ ස] රු ඇභතිඥුරභහත් 

පරහ  පම් රු බහ  එන්න ඕනෆ. එපවභ නළත්නම් පභතළන 

ළඩ යන්න ඵළවළ පන්. පවොයි. රු ඇභතිඥුරභනි, එපවභ නම් 

ිළිතුරය පදන්න.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

විබතහ ස ඇතිඥ ර්භහන්ත වහ ඳළනව ඵදු: මුළු 
ගදහඹභ 

அபச கய ஈர்ப்புக் ககத்ததளமழல்கள் நவதள 

யளழயழதழப்பு : தநளத்த யமெநளம் 
 TAXES IMPOSED ON THRUST INDUSTRIES : TOTAL REVENUE  

2464/’12 

4. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ර්භහන්ත  වහ  හිකජ   යුුර අභහතාුරභහපන් ඇස 

ප්රෝලසනඹ - (2) : 

(අ) 2009, 2010, 2011 ව 2012 ඹන ර්ඹන්හිදී, 

 (i) යජඹ විිනන් අධහනඹ පඹොමු යන රද 

විබතහ ස ඇතිඥ ර්භහන්ත (Thrust Industries) 
පර්ද;  

 (ii) හර්ක  ඳදනිකන් එභ  සපේත්ර ඹන් වහ යන රද 
ගපඹෝජනඹන් පර්ද;  

 (iii) එභ  සපේත්ර ඹන්හි ර්ඹ  ජනනඹ යන රද 
අභතය රැකිඹහ ාාහ පොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ග) (i) ඉවත වන් යන රද ර්භහන්තර  පඳය 
ිළරිනභන රද ව දළන  ිළරිනභනු රඵන ඵදු වන 
ව දිරි දීභනහ ඹනහදිඹ පර්ද;  

 (ii) 2009, 2010, 2011 ව 2012 ර් වහ ඉවත 
වන් ර්භහන්ත භත ඳළනව ඵදුලින් රළබ මුළු 
ගදහඹභ හර්ක  ඳදනිකන් පොඳභණද;   

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද?         

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
ககத்ததளமழல், யளணழ அகநச்சகபக் மகட்ட யழள:  

(அ) 2009ஆம், 2010ஆம், 2011ஆம் நற்மைம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கள, 

 (i) அபசளங்கத்தளல் கயம் தசலுத்தப்டும் ழபதள 

ககத்ததளமழல்ககமம் (Thrust Industries); 

 (ii) மநற்குழப்ழட்ட துககளுக்கு மநற்தகளள்ப் 

ட்ட முதலீடுகக யமெடளந்த அடிப்கடனழலும்;  

 (iii) ஆண்தடளன்மைக்கு அத்துககழல் ற்டுத்தப் 

ட்ட மநதழக ததளமழல் யளய்ப்புக்ககமம் 

 அயர் இச்சகக்குத் ததளழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) மநற்குழப்ழட்ட ககத்ததளமழல்களுக்கு இதற்கு 

முன்மெம் தற்மளதும் யமங்கப்ட்ட 

யளழச்சலுகககள் நற்மைம் ஊக்குயழப்புக்ககமம்; 

 (ii) மநற்குழப்ழட்ட ககத்ததளமழல்களுக்கு 2009ஆம், 

2010ஆம், 2011ஆம் நற்மைம் 2012 ஆம் 

ஆண்டுகழல் யழதழக்கப்ட்ட யளழகழலிமெந்து 

தப்ட்ட தநளத்த யமெநளத்தழக யமெடளந்த 

அடிப்கடனழலும் 

 அயர் கூமையளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House for the years 2009, 

2010, 2011 and 2012 - 

 (i) the thrust industries that have been focused 

by the Government; 

 (ii) the investments done on the aforesaid 

sectors on per year basis; and 

 (iii) the additional jobs created in those sectors 

per year? 

(b) Will he state - 

 (i) the taxes, incentives et cetera offered to the 

industries mentioned above then and now; 

and 

 (ii) the total revenue obtained from the taxes 

imposed on the above mentioned industries 

for the years 2009, 2010, 2011 and 2012 on 

per year basis? 

(c) If not, why? 
 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (ර්භහන්ත වහ හිකජ  යුුර 
අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு ழறளட் தழமதவன் - ககத்ததளமழல், யளணழ 

அலுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 

Sir, since it is a very long answer, I table* the 

Answer.  
 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
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[රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ] 
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(c) Not relevant 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, can you please give me  the answer to 

(a) (iii), that is, the number of  additional jobs created in 

the textiles and apparel industry.   
 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

In 2009, it is  364,031.  There are 12 sectors.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

In 2012? 

 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

It is nearly 260,000.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, can I know the total revenue obtained 

from  taxes imposed from 2009 to 2012? 
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රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Hon. Member, what is the question number? 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

It is (b)(ii). 
 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

The subject of revenue earned from taxes imposed on 

the industry does not come under the purview of this 

Ministry. I think it comes under the Ministry of Finance 

and Planning. ඒත් එ ස පන් ඒ එන්පන්. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, you are trying to do your best for the 

Ministry of Industry and Commerce in a bad 

environment. The Ministry of Industry and Commerce  is  

contributing to the drop in the trade balance in the 

country. How are you, as the Minister, going to stimulate 

the exporters in this country to increase exports and 

reduce  imports into this country?  
 

රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

We are working on that. There are a lot of reasons for 

that. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

In 2009, you had 364,000 people working in the 

textile trade and that has reduced to 260,000 in 2012.  
 

රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

It has not reduced, there is an addition of 264,000 in 

2010.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

In 2004, when we, the UNP Government under the 

leadership of the Hon. Ranil Wickremasinghe, handed it 

over to you, there were 682 garment factories with 

484,000 people working. Now, you have only 212 

garment factories and only 199,000 people working. The 

thrust industry that we developed -  

 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Hon. Member, at that time there were more than 800 

factories but exports in the garment sector was  only 

about US Dollars 2 billion. Now, there is a reduction in 

the number of garment factories but the export is nearly 

US Dollars 4 billion.Why? It is because the factories 

were there only for the purpose of getting quotas.  
 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රෝලසනර  නිඹිකත හරඹ අහනයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

That agreement concluded long ago. The problem that 

you are faced with is the lack of labour GSP. These are 

problems that have been created by your heinous and 

crime-oriented Government, which cannot face the 

international community. As a minority Minister in the 

Cabinet, subject to harassment in your own sector and 

your religion, what are you doing to ensure that you bring  

about decency in governing this country?  
 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Even with the GSP Plus cut, our exports have 

increased. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, there is no permanent Chairman in 

your EDB. When are you going appoint a permanent 

Chairman? The acting Chairman is Mr. Marikkar, if I am 

not wrong.  
 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
(நளண்புநழகு ழறளத் தழமதவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Hon. Member, today I appointed a Chairman. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රෝලසන අා 6-2982/'12 - (2), රු අකිර වියහේ හරිඹම් 

භවතහ. 

 
රු පජෝන් අභයුරා භවතහ 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 

පනුපන් භභ එභ ප්රෝලසනඹ අවනහ.  
  

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය රඵහ දීභ වහ 

භහ තිඥ පද හරඹ ස ඉල්රහ ිනටිනහ. 
 

ප්රෝලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
யழளகய நற்தளமெ தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඖධ වහ උඳයණ ිකරදී ළනීභ: ාචහ වහ දණ  
நமெந்துகள் நற்மைம் உகபணங்கள் தகளள்யவு : 

மநளசடி நற்மைம் ஊமல்  
PURCHASE OF DRUGS AND DEVICES: FRAUD AND 

CORRUPTION 

 3042/’12 

14.රු පජෝන් අභයුරා භවතහ (රු අකිර වියහේ හරිඹම් 
භවතහ පනු ) 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க - தகௌபய அகழ யழபளஜ் 

களளழனயசம் சளர்ளக )  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam)  

පෞා අභහතාුරභහපන් ඇස ප්රෝලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) දියිපන් පඵොපවෝ පයෝවල්ර  ඖධ වහ වදා 
උඳයණ හිඟඹ ස ඇතිඥ ඵ භහ ඳහිකන්, ඉතහ 
ාචනි පර අදහශ ඖධ ව උඳයණ ිකර  
පන ඇතිඥ ඵත්; 

 (ii) එළනි ිකරදී ළනීම් වහ 2010 ර්පකදී ළඹ 
යන රද මුදර ත් ඩහ ළඩි මුදල් ප්රෝභහණඹ ස 
2011 ර්පකදී ළඹ ය ඇතිඥ ඵත්; 

 (iii) ඉතහ අඩු ිකර  ත වළකි ඖධ වහ උඳයණ ඳහ 
ඉවශ ිකර ණන් ඹ පත් ිකරදී  පන ඇතිඥ ඵත්; 

 එුරභහ  දන්පනහිද? 

(ග) (i) 2010 ව 2011 ර්රදී ඖධ වහ උඳයණ 
ිකරදී ළනීභ  ළඹ ශ මුදර හර්ක , පන් 
පන් ලපඹන් පොඳභණද; 

 (ii) පයෝවල්ර ඖධ වහ උඳයණ අලාතහ ස 
ඇතිඥ ව වි  එභ ඖධ වහ උඳයණ ිකරදී නු 
රඵන ප්රෝතිඥඳත්තිඥඹ පර්ද; 

 (iii) ඖධ වහ උඳයණ හිඟඹ ස ඇතිඥ ඵ භහ ඳහිකන් 
ඒහ ිකරදී ළනීපම්දී ාචහ වහ දණර  ම්ඵන්ධ 
වී ඇතිඥ නිරධහරින්  එපයහි ිළඹය න්පන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?     

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
சுகளதளப அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) இங்ககனழன் தமெம்ளள கயத்தழன 

சளககழல் நமெந்து யகககள் நற்மைம் நமெத்துய 

உகபணங்கழன் தட்டுப்ளடு ழவுயதளகப் 

ளசளங்குதசய்து நழகவும் மநளசடினள முகனழல் 

சம்ந்தப்ட்ட நமெந்துகளும் உகபணங்களும் 

தகளள்யவு தசய்னப்ட்டுள் ன்கதமம்; 

 (ii )  இவ்யழதநள தகளள்யவுக்களக 2010ஆம் 

ஆண்டில் தசயழடப்ட்ட ணத்ததளகககன 

யழட அதழகநள ணத்ததளகக 2011ஆம் 

ஆண்டில் தசயழடப்ட்டுள்ததன்கதமம்; 

 (iii )  நழகவும் குகந்த யழகனழல் தகளள்யவு 

தசய்னக்கூடின நமெந்துகளும் உகபணங்களும் 

கூட உனர்ந்த யழக நட்டங்கழன்கவழ் 

தகளள்யவு தசய்னப்ட்டுள் ன்கதமம் 

அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) 2010 நற்மைம் 2011ஆம் ஆண்டுகழல் 

நமெந்துககமம் உகபணங்கமம் தகளள்யவு 

தசய்ன தசயழட்ட ணத்ததளகக ஆண்டு 

யளளழனளக தயவ்மயளக வ்யவு ன்கதமம்; 

 (ii )  கயத்தழனசளககழல் நமெந்துகள் நற்மைம் 

உகபணங்கழன் மதகய மதளன்மைகழன் 

மயகனழல் மநற்டி நமெந்துகளும் 

உகபணங்களும் தகளள்யவு தசய்னப் 

டுகழன்  தகளள்கக னளததன்கதமம்; 

 (iii )  நமெந்துகழதும் உகபணங்கழதும் 

தட்டுப்ளடு மதளன்ழமள்தளக ளசளங்குதசய்து 

அயற்கக் தகளள்யவுதசய்ககனழல் 

மநளசடிகள் நற்மைம் ஊமல்களுடன் ததளடர்பு 

ட்ட உத்தழமனளகத்தர்களுக்கு தழபளக 

டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கதமம் 

ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) drugs and devices have been purchased in a 

fraudulent manner, claiming that there is a 

shortage of drugs and medical equipment in 

many of the Government hospitals in the 

island; 

 (ii) the amount of money spent on such 

purchases in 2011 is even higher than the 

amount spent in 2010; and  

 (iii) even the drugs and devices which could 

have been purchased at very low prices 

have been bought at exorbitant prices ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, the amount of money spent 

annually on purchasing drugs and devices 

in 2010 and 2011; 

 (ii) the policy of purchasing drugs and devices 

when a requirement of drugs and devices 

occurs in a hospital; and 

 (iii) whether action is taken against officials 

who have been involved in frauds and 

corruptions in purchasing drugs  and 

devices purportedly claiming a drug 

shortage ?                                      

(c) If not why?  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් පභභ බහපව පෞා නිපඹෝජා  ඇභතිඥුරභහ ිනටිඹහ. 

ප්රෝලසන ටි අන් න්න  පඳය එුරභහ ගිහින්. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, පෞා අභහතාුරභහ පනුපන් භභ 

එභ ප්රෝලසනඹ  ිළිතුරය බහත* යනහ. 
 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ව (ii) ඖධ හිඟඹ ස භහ ඳෆභ ස ුරිතන් ප්රෝහපද්ය ඹ ිකරදී ළනීම් ිනදු 
කිරීපම් ඉඩ ප්රෝසථහ ස ළරසී පනොභළත. 

 (iii) වදා ළඳයීම් අාලඹ විිනන් යහජා ඖධ නීතිඥත ාසථහ 
වයවහ පරෝ ාහප්ත ප න්ඩර් භඟින් විලහර පතො 
ලපඹන් ිකරදී ළනීපම්දී ළඹ න ඒ ිකර හපප් ස 
ලපඹන් අඩුඹ. පයෝවල් විිනන් වදිින අලාතහ වහ  
ප්රෝහපද්ය ඹ ලපඹන් කුඩහ ප්රෝභහණලින් ඖධ පපශ 
ළල් / ළඳයුම් ගඹතනලින් ිකරදී ළනීපම්දී අයිතභර 
ඒ ිකර ිනල්රය පපශ පඳොශ ිකර ණන්ර  ඹ ත් 
න ඵළවින් හපප් ස ලපඹන් ඉවශ අඹ ස නී. 

(ග) (i) 2010  - රුිළඹල් 13,544,159,819.00 

  2011 - රුිළඹල් 16,617,492,428.00 

 (ii) අදහශ පයෝවර විිනන් ප්රෝථභපඹන්භ අලා අයිතභඹ වදා 
ළඳයීම් අාලපක ප්රෝහපද්ය ඹ පවෝ භධාභ ඵඩහර පතො 
පනොභළතිඥ ඵ  තවවුරු ය ත යුුරඹ. ඉන් ඳසු ප්රෝහපද්ය ඹ 
ිකරදී ළනීභ වහ ඳභණ ස වදා ළඳයීම් අාලපක 
අනුභළතිඥඹ රඵහ ත යුුරඹ. ඒ අනු වදා ළඳයීම් අාලඹ 
භඟින් 2012 ර්පකදී ප්රෝහපද්ය ඹ ිකරදී ළනීම් අනුභත කිරීභ 
වහ විපලේ ගෘතිඥ ඳත්ර ඹ ස වඳුන්හ දී ඇත. 

 (iii) ඖධ වහ උඳයණ ිකරදී ළනීපම් ාචහ වහ දණ  යුුර 
ිළිතඵ අනහයණඹ වුපවොත් ඊ  ම්ඵන්ධ නිරධහරින්  
විරුද්ධ විනඹහනුකර  යුුර කිරීභ ිනදු පව. 

(ඇ)  ඳළන පනොනඟී. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහපේ point of Order එ 

පභො සද? 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, පම් සුභහනපක ඳහර්ලිපම්න්ුරපව ළඩ 

 යුුර ිළිතඵ ළඩ වන අඳ  ඉදිරිඳත් යරහ තිඥපඵනහ. ඒ 

අනු ජුනි භහපක 05 න දහ ඳ.. 1.00   ජනභහධා වහ ප්රෝෘත්තිඥ 

 යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ  ඳත්න්න   යුුර 

පඹොදහ තිඥපඵනහ. ඳහර්ලිපම්න්ුර ඳ න් න්පන්ත් ඳ.. 1.00 යි. 

පම් හපේ හයණහ වයවහ කිඹන්පන්, ඕනෆිකන්භ අිළ පභභ 

හය බහ  ඹන්න එඳහ කිඹන එද? හුඟ හරඹ  ඳසුයි 

පම් හය බහ ඳත්න්පන්ත්. පභභ හය බහ ඳ.. 1.00  

ඳළළත්වීභ අඳ  යන අහධහයණඹ ස. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීaුරභනි, භභ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් පොඹහ ඵරන්නම්. 

රු බහනහඹුරභහ, ඳහර්ලිපම්න්ුරපව හික ප්රෝලසන ඇසීභ  

නිඹිකත ඇතිඥ හරඹ අත් වළයරහ හය බහ ඳළළත්වීභ  පඹොදහ 

න්නහ නම් පවොයි. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පම් පරහ පනස කිරීභ ස යනහද රු 

ථහනහඹුරභනි? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි, පරහ පනස යරහ පදන්නම්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පඵොපවොභ සුරතිඥයි. 

 
රු පජෝන් අභයුරා භවතහ 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, අිළ පම් ිළිතඵ තීයණඹ  ඇවිත් 

තිඥපඵනහ. ඔඵුරභහ නිපඹෝ යරහ තිඥපඵනහ ඒ පරහ  හය 

බහ පඹොදහ න්න  එඳහ කිඹරහ. භභ දන්පන් නළවළ එභ 

නිපඹෝඹ ඩ යන්පන් පභොන පවේුර ස නිහද කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභ ස]  නළත්පත් පභොද, ඳ.. 1.00  දහරහ තිඥපඵනහ පන්. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, අභහතාහාලපඹන් නිර්පද්ලඹ ස 

යනහ නම්, ඳහර්ලිපම්න්ුර අයපන තිඥපඵන තීයණඹ අනු ඒ 

හර්ඹහාලඹ  කිඹන්න  පුළුන්, හභහනාපඹන් පම් පරහපවදී  

ඳත්න්පන් නළතිඥ ඵ  තීයණඹ ස අයපන තිඥපඵනහ කිඹරහ. 

රු භන්ත්රීaුරභහ කිඹන හයණඹ ඇත්ත. පම් පල්නඹ වදන්න 

පනභ හර්ඹහාලඹ ස තිඥපඵනහ; Parliament එප ස Consultative 

Committee office එ තිඥපඵනහ.  So, they  must decide at 

what time it can be summoned. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ිළිතඵ වහභ පොඹහ ඵරහ අලා  යුුර යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, අලා ාපලෝධනඹ යනහද? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔව, යන්න ඕනෆ පන්.  

සථහය නිපඹෝ 23 (2) ඹ පත් ප්රෝලසනඹ, රු අනුය 

දිහනහඹ භවතහ. 
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පඳෞද්ලි  දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රෝලසනඹ 
தழ அழயழத்தல் மூ யழள 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
භවහ ඳරිභහණ සදු ාහඳහයඹ ස වහ ඵදු වන 

දීපභන් ඇතිඥ න ප්රෝලසන  
தமெநயழள சூதளட்டத் துகக்கு யளழ ழயளபணம் 

யமங்குயதன் மூநள ழபச்சழககள்  
PROBLEMS DUE TO GRANT OF TAX RELIEF TO  LARGE-  

SCALE GAMING INDUSTRY 

  

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, සථහය නිපඹෝ 23(2) ඹ පත් පභභ 

ප්රෝලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ ඔඵුරභහ  

පඵපවවින්භ සුරතිඥන්ත පනහ. 

භවහ ඳරිභහණ සදු ාහඳහයඹ ස වහ ඳතිඥන නීතිඥ රීතිඥලින් 

ඳරිඵහහිය ඵදු වන රඵහ දීභ  ඹහභ පවේුරපන් ඳළන නඟින 

ළ ලුහරී තත්ත්ඹ ස ිළිතඵ පභභ රු බහපව අධහනඹ 

පඹොමු කිරීභ  අපප් සහ යනහ. 

පේම්ස ඳළර් නම් ඕසපරලිඹහනු පෝටිඳතිඥ ළිනපනෝ 

ජහහයම්රුහ රාහපව ාචහයඹ නියත ව ඵ ත්, ගණ්ඩුපව 

ඉවශ පඳපශේ අඹ වමු ව ඵ ත් ඳසු ගිඹ හරපක ජනභහධාඹන්හි 

භවත් ගන්පදෝරනහත්භ පුත් ඳශ වී තිඥබුණහ. එපවත් ඒ ිළිතඵ 

ළඩි විසතය හිත ඹභ ස එර පවිතදයවු වපක නළවළ. නමුත් රු 

ථහනහඹුරභනි, ඳසු ගිඹ 29ළනි දින - ඒ කිඹන්පන් භළයි 

භහපක 29 ළනි දින -  මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන අභහතාහාලපක 

යහජා මරා ප්රෝතිඥඳත්තිඥ පදඳහර්තපම්න්ුරපව අධා ස ජනයහල්යඹහ 

විිනන් ගපඹෝජන භණ්ඩරපක බහඳතිඥයඹහ පත ඹහ තිඥපඵන 

ිළිතුරරු ලිිළඹකින් ඉවත යවස ාචහයඹන්හි ප්රෝතිඥපර භනහ 

පවිතදයවු පපයිකන් ඳතිඥනහ. ගපඹෝජන භණ්ඩරපක 

බහඳතිඥයඹහ අභතිකන් ිනරිර්ධන කිඹන අධා ස 

ජනයහල්යඹහ විිනන් පඹොමු යන රද ලිිළඹ භහ ුර තිඥපඵනහ.  

පේම්ස ඳළර්පේ ඕසපරලිඹහනු ක්රමවුන් භහභ විිනන් 

රාහපව ඩී.ගර්. විපේර්ධන භහපත් ගයම්බ කිරීභ  ඹන භවහ 

ඳරිභහණ ළිනපනෝ සදු ාහඳහයඹ පනුපන් රඵහ දීභ  සදහනම් 

න ඵදු වන ිළිතඵ විසතයඹ ස එභ ලිිළපක වන් පනහ. එභ 

ාහඳහයඹ වහ වි පේර්ධන භහපත් යජපක ළඳයුම් 

පදඳහර්තපම්න්ුර ිළහිටි ඉඩභ පන් ය ඇතිඥ ඵත්, විපදස 

භහභ  - ඒ කිඹන්පන් ක්රමවුන් පොම්ඳළනිඹ ව  ිනාප්පරු 

පොම්ඳළනි එ ස ඒහඵද්ධ -  එහි පො ස ිනඹඹ  55 සද, 

පොල්ලුිළටිඹ රෑන් ස එන් පට්න්භන්ට් නම් පද්ය ඹ භහභ  

ිනඹඹ  45 සද න ඳරිදි රාහපව ිළහිටුනු රඵන න ළිනපනෝ 

සදු ාකීර්ණපක හිිකම් ඇතිඥ ඵත් එහි වන් නහ. ිළ  ය  

භහම් පද ස ඒහඵද්ධ පරහ තිඥපඵන භහභ  ිනඹඹ  

55කුත්,  රාහපව රෑන් ස එන්  පට්න්භන්ට් භහභ  ිනඹඹ  

45කුත් ඇුරශත් තිඥපඵනහ.  

එභ ලිිළපක වන් යන්පන් මුදල් අභහතාහාලපක 

පල්ම්යඹහපේ ප්රෝධහනත්පඹන් අදහශ නිරධහරින්පේ 

වබහගිත්පඹන් ඳළළතිඥ රැසවීභදී භසත ාහඳෘතිඥඹ ක්රමපභෝඳහඹ 

ාර්ධන ාහඳෘතිඥඹ ස පර  තීයණඹ ය, ඳවත ඵදු වන රඵහ 

දීභ  නිර්පද්ල ය ඇතිඥ ඵයි. රු ථහනහඹුරභනි, ඳසු ගිඹ දහ  

පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපව ක්රමපභෝඳහඹ ාර්ධන ඳනත ස ම්භත ය 

ත්තහ. ඒ ඳනත  අනු පභභ සදු ාහඳෘතිඥඹත්, ක්රමපභෝඳහඹ 

ාර්ධන ාහඳෘතිඥඹ ස පර නම් යනහ. ඒ අනු රඵහ පදන ඵදු 

වන ළන වන් න්පන් පභපවභයි.   

ගදහඹම් ඵදු නිදව -  ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ විිනන් තීයණඹ 

යනු රඵන ත සපේරු ය ින  ය 10 හරඹ ස භහභ 

රඵන රහබඹ භත ඵදු අඹ පනොශ යුුර ඵද, - අවුරුදු 10 ස - එභ 

ඵදු නිදවස හරඹ ඇයඹිඹ යුත්පත්, භහභ ඵදු අඹ ශ වළකි රහබ 

රළබීභ  ඳ න් න්නහ පර්දී පවෝ හිකජ පභපවයුම් අයමහ ය 

03  ඳසු ඹන පදපන් ඳශමු අසථහපව දී ඵ ද එහි වන් 

නහ. පම් අනු ළිනපනෝ භහභ දශ ලපඹන් ය 13 

ගදහඹම් ඵදු වනඹ ස භු සතිඥ විිනනු ඇතිඥ ඵ ඳළවළදිලියි.  

අවුරුදු 13 ඵදු වන හරඹ ස පදනහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, පම් වහ ිනඹඹ  40 ඵද්ද ස අඹ යන 

නමුත් පභභ භහභ  අවුරුදු 13 ඵදු වනඹ ස පදනහ. 

එතළනින් නතය පන්පන් නළවළ.  ඊශඟ  ඵදු නිදවස හරඹ 

අහනපක තත් ය 12 හරඹ ස භහපම් රහබලින් ව 

ගදහඹම්ලින් අඹ ශ යුත්පත්, ිනඹඹ  6 ස පවෝ පවෝ ල් 

ර්භහන්තපක ඵදු ණනපඹන් ිනඹඹ  50 ස ඹන පදපන් අඩු 

අඹ අනු ඵ ද එහි වන් නහ. දළන් පම් සදු ාහඳහයඹ වහ 

රහබඹ  ිනඹඹ  40 ඵද්ද ස වනහ රු ථහනහඹුරභනි. 

නමුත් පභොවුන්  අවුරුදු 13 ස මුළුභනින්භ ඵදු නිදව පදනහ. 

ඊශඟ  අවුරුදු 12 ස ිනඹඹ  6 ඵද්ද ස පවෝ පවෝ ල් 

ර්භහන්තපක ඵදුලින් ිනඹඹ  50 ස කිඹන අඹන් පදපන් අඩු 

එ න්න තීයණඹ ය තිඥපඵනහ.  

ඊශඟ , ඔට්ටු ඇල්ලීභ වහ සදු ඵදු ඳනතිඥන් ඳනහ තිඥපඵන ඵදු 

ඹ පත් ඵළලුපොත්, පභභ ඳනත ඹ පත් නු පදනුරුන්පන් 

එුර යනු රඵන මුදල් භත -මුළු ිළරිළටුභ භත- ිනඹඹ  05 

ඵදු ප්රෝතිඥලතඹ ස අඹ ය ත යුුර ඵ කිඹන අතය, ඊ  දිරි දීභනහ, 

ට් ම් ව නු පදනුරුන් ගර්ණඹ ය ළනීභ වහ ව ඒ 

ගශ්රි්ත විඹදම් අඹත් පනොවිඹ යුුර ඵද වන් යනහ. ඒ අනු ඒ 

භහභ  විපලේඹ ස රඵහ දී තිඥපඵනහ.  

ඊශඟ , රහබහාල භත ඵදු.  භහපම් ඵදු නිදවස ය 10 

හරඹ ුරශත් තත් ය ත් පො ස හිිකඹන්  පනු රඵන 

රහබහාල භත ගදහඹම් ඵදු අඹ පනොශ යුුර ඵ පභහි තත් 

නිර්පද්ලඹ ස ඳතිඥනහ.  

ඊශඟ  රු ථහනහඹුරභනි, ගනඹන භත පර්ගු ඵදු නිදව 

රඵහ පදනහ. ාහඳෘතිඥඹ  අදහශ භහපම් ප්රෝහේධන සබහපක 

ව අදහශ ිනඹලු අයිතභඹන් ගනඹනපකදී ය 04 හරඹ ස 

පර්ගු ඵදු අඹ පනොශ යුුර ඵ කිඹහ තිඥපඵනහ. පභපේ ගනඹනඹ 

කිරීභ  ඉඩ පදනු පනොරඵන රළයිසුරපව වන් අයිතභඹන් ඳහ 

පර්ගු ඵදු යහිත ගනඹනඹ කිරීභ  ඉඩ රහ දී ඇත්පත් ඒහ 

ම්පර්ණපඹන් රාහපව නිඳදන්පන් නළතිඥ නම් පවෝ ප්රෝභහණත් 

ගුණහත්භ තත්ත්පඹන්, අලා ප්රෝභහණපඹන් ව අලා 

හරඹ  රඵහ ළනීභ  පනොවළකි න්පන් නම් ඹන ලිහිල් 

පොන්පද්ිනඹ ස භතයි.  

ඒ විතය ස පනොපයි, රු ථහනහඹුරභනි. විනිභඹ හුභහරු 

නිඹභඹන්ලින් නිදව ස රඵහ පදනහ. පභභ භහභත් එහි 

භසත ාහඳහරි ක්රිිඹහලිඹත් විනිභඹ ඳහරන ඳනපත් I, IA, II, 

III, IV, V ව VI ඹන පො සලින් නිදවස පපයන ඵ පභභ 

ලිිළපක වන් පනහ. පභභ භහභ  රාහපව ඕනෆභ හිකජ 

ඵළාකු ස ුරශ විපදස මුදල් ඵළාකු ඒඹ ස විෘත කිරීභ  ව 

ඳත්හ පන ඹහභ  අය දිඹ වළකි ඵ ද පභභ ලිිළපක වන් 

පනහ. පභභ ඵදු වන  ව ක්රමපභෝඳහඹ ාර්ධන ාහඳෘතිඥ 

ඳනත ඹ ත  අඹත් ඵ  වඳුනහ ළනීභ ළබිනට් භණ්ඩරපක 

අනුභළතිඥඹ රළබීපභන් ඳසු  ක්රිිඹහත්භ වීභ  නිඹිකත ඵත්  වන් 

පනහ. රු දිපන්ස ගුණර්ධන ඇභතිඥුරභනි, තභ ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ  ඇවිත් නළවළ. ගහභ  ඔඵුරභන්රහ ඵරහ න්න. 
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රු ථහනහඹුරභනි, එපේභ පම් ම්ඵන්ධ  මී  ලින් ලිිළ 

හුභහරු වුණහ . ඒ ලිිළර භහභ  අහිතය පොන්පද්ින තිඥබුණහ. 

නමුත්  ඒ ලින් නිකුත් යන රද ිනඹලුභ ලිිළ ඉත් ය න්නහ 

ඵ පභභ ලිිළපක වන් වීභ ුරිතන් ඵරත් වසතඹ භළදිවත් 

වීපභන් න වන නිර්පද්ල නිර්භහණඹ වී ඇත්දළයි ළ 

උඳදනහ. පභපත ස හුභහරු වුු ලිිළ පම් ලිිළපඹන් මුළුභනින්භ 

අරාගු යන්පන් ඇයි? පභළනි අන් ලිිළඹ ස ස යන්න 

තීයණඹ පශේ ඇයි? ඒ හපේභ ඔට්ටු ඇල්ලීභ වහ සදු ඵදු ඳනත  

ඳසු ගිඹ දහ යනු රළබ ාපලෝධනඹ අනු අපප්රෝේල් 01ළනි දිපනන් 

ඳසු ගයම්බ යනු රඵන සදු ාහඳහයඹ ස ඳත්හපන ඹහභ 

වහ හර්ක  රුිළඹල් ිකලිඹන 100 ඵදු මුදර ස අඹ ශ යුුරයි. 

නමුත් පම්  ඒ ඵදු මුදර අඹත්ද නළද්ද කිඹහ කිිනදු  වන ස 

පභහි නළවළ. ඒ විතය ස පනොපයි. පභභ ලිිළපක අඩාගු රුු 

අනු පභභ ාහඳහයඹ එයින්ද නිදවස ය ඇතිඥ ඵ පඳපනනහ. 

එපේභ හභහනාපඹන් පභළනි සදු ාහඳහයඹදී රහබපඹන් 

ිනඹඹ  40 ස පර අඹ ශ යුුර ඵදු මුදර  ද අසීිකත නිදව ස 

රඵහ දීපභන් රාහ -භව යජහ- 'සදු යජහ' ඉදිරිපක පතයම් දිකන් 

ළටී ඇත්දළයි පඳපනනහ, රු ථහනහඹුරභනි. 

පභභ පතොයුරරු අනු ඵදු ිළ  ඵදු වන රඵිකන් වහ ළු ල්ලි 
සුදු ශ වළකි ඳරිදි විනිභඹ ඳහරන ඳනතිඥන් නිදවස පිකන් 'පේම්ස 
ඳළර් ළිනපනෝ යජුපේ' ක්රමවුන් අධියහජාපක පො  ස ඵ  ඳත් 
නු ඇතිඥ න භහභ  රාහ ුරශ තත් පුාික ගණ්ඩු ස ඵ  
ඳත් වීභ  වළකි ඵ පභයින් පඳපනන්න  තිඥපඵනහ.  

පභභ තත්ත්ඹ ුරශ ඳළන නඟින ඳවත ප්රෝලසනර  අදහශ 
ිළිතුරරු අභහතායඹහ විිනන් පභභ රු බහ වමුපව තඵනු 
ඇතළයි අපප් සහ යනහ. 

1. ළිනපනෝ සදු ාහඳහයඹ රාහපව ක්රමපභෝඳහයි ාර්ධන 
ාහඳෘතිඥඹ ස පර වඳුනහ නු රළඵ තිඥප්ලද? ළිනපනෝ 
ාහඳහයඹ ක්රමපභෝඳහයි ාර්ධන ාහඳෘතිඥඹ ස. 

2. පේම්ස ඳළර්පේ ක්රමවුන් භහපම් ගපඹෝජනඹ වහ 
ඉඩම් රඵහ දී ඇත්   පත් ගණ්ඩු විිනන්ද? පම් ඉඩභ නහරි 
ාර්ධන අධිහරිඹ  අයිතිඥ ඉඩභ ස, රු 

ථහනහඹුරභනි. පම් car park එ ස වහ යවී 
විපේයත්න භවත්භඹහ  ඳයපු එ ස. භ  භත විධිඹ  
එඹ දිපන්ස ගුණර්ධන ඇභතිඥුරභහ හි පු හරපක ිනදු ව 
පදඹ ස. දළන් පම් ඉඩභ පම් අඹ  ඳළපයන්පන් 
පොපවොභද? ඒ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  පවිතදයවු විඹ 
යුුරයි.  

3. පභභ ළිනපනෝ ාකීර්ණ ාහඳෘතිඥඹ වහ පභතයම් ඵදු 
වන රඵහ දීභ  නිර්පද්ල ය ඇත්පත් ඇයි? පභතයම් ඵදු 
වන පදන්පන් ඇයි කිඹහ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඳළවළදිලි 
යන්න. 

4. අධා ස ජනයහල්යඹහ  න තීයණඹ භඟ ගඳසු 
ළවීභ  ිනදු වී ඇතිඥ පල්නර වන් පර් නිර්පද්ලර 
අඩාගු තිඥබුපණ් පභොනහද? මී  ලින් තිඥබුු ලිිළ 
පල්න, අරාගු යන රද ලිිළපල්න පභොනහද කිඹන 
එත් පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිරිඳත් යනු ඇතළයි අඳ 
ඵරහපඳොපයොත්ුර පනහ. පඵොපවොභ සුරතිඥයි, රු 
ථහනහඹුරභනි. 

 
රු රක්ෂුසභන් ඹහඳහ අප්ලර්ධන භවතහ (ගපඹෝජන 
ප්රෝර්ධන අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் னளப்ள அமயர்த - முதலீட்டு 

ஊக்குயழப்பு அகநச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

රු ථහනහඹුරභනි, රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ 

ඉදිරිඳත් ශ ප්රෝහලඹ  ව එුරභහ අන රද ිනඹලුභ ප්රෝලසනර   

උත්තය පම් බහ  භභ ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ හපේභ 

විසතයහත්භ ඒ වහ රුු හයණහ ඉදිරිඳත් කිරීභ  අදවස 

යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, 1978 භව  පොශම ගර්ිර පොිකන් 

බහ ාසථහිළත ඳනත ව 1992 ශ්රීள රාහ ගපඹෝජන භණ්ඩර 

ාසථහිළත ාපලෝධිත ඳනත භඟින් ශ්රීள රාහ ගපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ පත ඳයහ ඇතිඥ ඳයභහර්ථ අුරරින්, ගර්ිර ාර්ධනඹ 

වහ ඍජු විපද්ල ගපඹෝජන ව න රැකිඹහ අසථහ උදහ කිරීභ 

ප්රෝභතභ හර්ඹඹන් වී තිඥපඵනහ. 

යජපක ගර්ිර ප්රෝතිඥඳත්තිඥඹ අනු ඉවත වන් ඳයභහර්ථඹන් 

ඉස  ය ළනීපම්දී ාචහය ාහඳහයඹ ප්රෝර්ධනඹ ප්රෝමු පරහ 

තිඥපඵනහ. 2016 ය වහ ිකලිඹන 2.5 ාචහයඹන්පේ 

ඳළිකණීභ ස ඉදිරි ර් ුරශදී ක්රමභ ක්රමභපඹන් යජඹ විිනන් අපප් සහ 

යයි. පම් වහ ශ්රීள රාහ ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ, ගිනඹහපව 

අනිකුත් ය ල් ාචහය ාහඳහයඹ දිරිළන්වීභ වහ රඵහ දී ඇතිඥ 

ඳවසුම් අධාඹනඹ කිරීපභන් ඳසු විපලේ ාහඳෘතීන් ක්රිිඹහත්භ 

කිරීපභන්, 2016 පර් ාචහය ඉර සඹ ව ිකලිඹන 2.5 ව 

ඍජු විපද්ල ගපඹෝජනඹ ව ඇපභරිහනු පඩොරර් බිලිඹන 2 වහ, 

ඳතිඥන නීතිඥ යහමු ුරශ ව ඳහර්ලිපම්න්ුර විිනන් අනුභත යන 

රද විධිවිධහන ව ඵදු වන ඹ පත් ාහඳෘතීන් අනුභත කිරීභ 

වහ නීතානුකර ක්රමභපවදඹන් බහවිතහ ය ඇත. 

පභභ රු බහ ුරශදී රු භන්ත්රීaුරභන්රහ විිනන් ශ්රීள රාහ 

ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ පත යනු රඵන ප්රෝධහන පචෝදනහ ස 

න්පන් ඍජු විපද්ල ගපඹෝජන ව අපනකුත් ගර්ිර මරඹන් 

ශඟහ ය ළනීභ වහ පටි හලීන  පවෝ දිගු හලීන නිින 

ළරළසභ ස පනොභළතිඥ ඵයි. යජඹ විිනන් ඉර ස යන රද ිනඹඹ  

8 - 10 ව ගර්ිර ර්ධන පවඹ ශඟහ ය ළනීභ , දශ පද්ය ඹ 

නිසඳහදනපඹන් අභ ලපඹන් ිනඹඹ  4 ඍජු විපද්ල 

ගපඹෝජන රඵහ ළනීභ වහ අඳපේ ක්රමභපවදඹන් ස ශ යුුර 

වුත් දළන  එඹ ිනඹඹ  2 භට් පම් ඳතී. එපවයින්, භවහ 

ඳරිභහණ ගපඹෝජන ාහඳෘතිඥ ප්රෝර්ධනඹ ුරිතන් ඉවත ඉර ස 

යහ ඹහභ  වළකි පව. 

පභභ ාහඳෘතිඥඹ වහ රඵහ දී ඇතිඥ ඵදු වන පම් වහ භහන 

පවෝ ඊ  අඩු ගපඹෝජන ශ්රීள රාහ ුරශ ශ විපද්ල භහම්ර  

රඵහ දී ඇතිඥ අතය, එභ වනඹන් පද්ය ඹ ගදහඹම් ඵදු ඳනත ඹ පත් 

එන විධිවිධහනඹන්  වහ ක්රමපභෝඳහයි ාර්ධන ාහඳෘතිඥ ඳනපත් 

විධිවිධහනර  එඟඹ. ශ්රීள රාහ ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ පභභ 

වන දී තිඥපඵන ාහඳෘතිඥඹ පද්ය ඹ වහ විපද්ය ඹ ඵද්ධ භහභ සඹ. 

එභ භහභ රාහපව භහම් ඳනත ඹ පත් සථහිළත යන 

රද වහ ශ්රීள රාහපව නීතිඥඹ ඹ පත් ඳහරනඹ න භහභකි. එභ 

භහපම් ිනඹඹ  45 ස හිික න්පන් පදය ඹ ාහඳහරියින් යි.  ඒ 

නිහ විනිභඹ ඳහරන ඳනතිඥන් නිදවස වීභ ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ 

වයවහ ක්රිිඹහත්භ න ිනඹලුභ විපද්ල ගපඹෝජන ාහඳෘතීන් වහ 

අදහශ  පඳොදු පොන්පද්ිනඹ ස න අතය පභභ භහභ  පදනු 

රඵන වන නිහ එභ භහභ  කිිනභ විපලේ හිනඹ ස 

රළපඵන්පන් නළත. පම් අනු පම් භහභ  තත් පුාික ගණ්ඩු ස 

ඵ  ඳත් වීභ  වළකි ඵ ප්රෝහල කිරීපභන් ඳළවළදිලි න්පන් ය  

ුරශ ඉතහ බඹාහය තත්ත්ඹ ස නිර්භහණඹ කිරීභ  උත්හව 

ළනීභකි.  

රු ථහනහඹුරභනි, සථහය නිපඹෝ 23(2) ඹ පත් රු 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ විිනන් පභභ ප්රෝලසනඹ අහ තිඥපඵනහ. 

ඒ නිහ එුරභහ අවපු ප්රෝලසනපඹන් ප්රෝලසනඹ  භහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

උත්තය පදනහ. ඉවත වන් සථහය නිපඹෝඹ ඹ පත් නඟන 

රද පචෝදනහන් ශ්රීள රාහ ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ ප්රෝතිඥ සපේඳ යන 

359 360 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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අතය -අිළ ඒ පචෝදනහන් වමුලින්භ ප්රෝතිඥ සපේඳ යනහ-  අදහශ 

ප්රෝලසනර  ඳවත වන්  ගහයඹ  උත්තය ඳඹනහ.  

1. ළිනපනෝ සදු ාහඳහයඹ රාහපව ක්රමපභෝඳහයි ාර්ධන 
ාහඳෘතිඥඹ ස පර වඳුනහ පන තිඥප්ලද? 

 නළත.  

 ශ්රීள රාහ ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ විිනන් ාහඳෘතීන් වහ ඵදු 
වන රඵහ දීපම් ක්රමභපවදඹන් පද ස බහවිතහ යනු 
රළප්ල. එනම්,  

 (අ) පද්ය ඹ ගදහඹම් පදඳහර්තපම්න්ුර ඹ පත් 
ඳත්නහ නීතිඥඹ ඹ පත් ඇතිඥ ඵදු වන 

 (ග) ක්රමපභෝඳහයි ාර්ධන ාහඳෘතිඥ ඳනත ඹ පත් 
අනුභත ඵදු වන. 

  පභභ ාහඳෘතිඥපඹන් පඹෝජනහ යන රද 
ක්රිිඹහහයම් වහ ගර්ිරඹ  විඹ වළකි දහඹත්ඹ 
ඳවත වන් ගහයඹ  වඳුනහ න්නහ රදී.  

  පභභ ාහඳෘතිඥපක ම්පර්ණ ගපඹෝජනඹ 
ඇපභරිහනු පඩොරර් ිකලිඹන 350යි.  

  ඍජු රැකිඹහ අසථහන් 2,600 ස වහ ඊ  අභතය 
ක්රම රැකිඹහ අසථහන් යහශිඹ ස ඇතිඥ පනහ.   

  ාචහය ාහඳහයපක ප්රෝර්ධනඹ වහ 
ඕසපරලිඹහනු වහ ිනාප්පරු ගපඹෝජඹන් 
පන්විඹ වළකි ජහතාන්තය ම්ඵන්ධීයණඹ ව 
හභය 400කින් යුත් තරු ඳන්තිඥපක පවෝ ල් 
ාකීර්ණඹ ස ව ම්ඵන්ධ ඳවසුම්ලින් - retail 

shopping, entertainment facilities, fine-dining 

restaurants, meeting and convention facilities - 
භන්විත ිකශ්රා ාහඳෘතිඥඹ ස වළටිඹ  අිළ පභඹ 
වඳුනහ පන තිඥපඵනහ. 

  ශ්රීள රාහ ඳහර්ලිපම්න්ුර විිනන් ම්භත ය ඇතිඥ 
ක්රමපභෝඳහයි ාර්ධන ාහඳෘතිඥ ඳනත ඹ පත් 
නිර්ණඹ ය ඇතිඥ ක්රමභපවදඹ අනුභනඹ කිරීපභන් 
ඳසු, මුදල් අභහතාහාලපක නිර්පද්ලර  අනුකර 
අදහශ අභහතා භණ්ඩර අනුභළතිඥඹ රඵහ ළනීභ  
ව  පම් ිනඹලුභ භන්ත්රීaරුන්  තර් විතර් 
යන්න පුළුන් ගහයඹ  පභභ ඳහර්ලිපම්න්ුරපව 
බහත කිරීභ  ඵරහපඳොපයොත්ුර   පනහ.  

එභ ාහඳෘතිඥර  රඵහ දුන් ඵදු වන, පභභ 

ාහඳෘතිඥඹ වහ පඹෝජනහ යන ඵදු වනර   

හපප් ස ළඩි අඹ ස නී.  

පම් ාහඳෘතිඥඹ වහ දීපු ඵදු වන ක්රමපභෝඳහඹ 

ාර්ධන ාහඳෘතිඥපඹන් භවය පද්ර  දීරහ 

තිඥපඵන ඵදු වනර  ඩහ අඩුයි. භහ ඒ ළන 

කිඹන්නම්. අවුරුදු ඳවපශො ස භවය ඒහ  

දීරහ තිඥපඵනහ. පම් ාහඳෘතිඥඹ වහ අවුරුදු 

පදොශවයි දීරහ තිඥපඵන්පන්.  

2. පේම්ස ඳළර්පේ ක්රමවුන් භහපම් ගපඹෝජනඹ වහ 
ඉඩ ම් රඵහ දී ඇත්පත් ගණ්ඩු විිනන්ද?  

නළත. 

අදහශ ාහඳෘතිඥඹ වහ ඉඩභ රඵහ දීභ  පඹෝජනහ ය 

ඇත්පත් ශ්රීள රහාකි භහභයි. එපභන්භ, ශ්රීள රාහ 

ගපඹෝජන භණ්ඩරඹ විිනන් විපද්ය ඹ ගපඹෝජඹන් 

විිනන් ඉදිරිඳත් යනු රඵන ාහඳෘතිඥ වහ ඉඩම් 

ඵළවළය කිරීපම්දී පභපත ස බහවිත යන රද 

ම්පර්ණපඹන්භ ඉඩම් ඳළරීපම් අයිතිඥඹ ඉත් ය ඇතිඥ 

අතය, ඒ ුරිතන් යජපක වහ පඳෞද්ලි ඉඩම්ර අයිතිඥඹ 

විපද්ශිඹන්  ඳළරීභ ඳහරනඹ කිරීපම් යජපක 

ප්රෝතිඥඳත්තිඥඹ පම් අසථහපවදී පභභ රු බහපව 

අධහනඹ  ර ස කිරීභ  ළභළත්පතික. 

3. පභභ ළිනපනෝ ාකීර්ණ ාහඳෘතිඥඹ වහ පභතයම් ඵදු 
වන රඵහ දීභ  නිර්පද්ල ය ඇත්පත් ඇයි? 

 එපේ රඵහ දී පනොභළත. පභඹ ළිනපනෝ ාහඳෘතිඥඹ ස ද 
පනොපව. 

 පභභ ාහඳෘතිඥඹ අභ පවෝ ල් හභය 400කින් වහ retail 
shopping, entertainment facilities, fine-dining 
restaurants, meeting and convention facilitiesලින් 
භන්විත පව. 

 දළන  ඳත්නහ ාචහය ාහඳහයපක ඳළළත්භ වහ අඳ 
යපට් ඇතිඥ තරු ඳන්තිඥපක පවෝ ල් ව පද්ය ඹ 
ගපඹෝජඹන් විිනන් ඳත්හපන ඹනු රඵන විපනෝද/
අනිකුත් ඳවසුම්ලින් භන්විත ක්රී ඩහ ම්ඵන්ධ 
ාහඳෘතිඥලින් ඳරිඵහහිය කිිනදු ක්රිිඹහ ස වහ අඳ විිනන් 
අනුභළතිඥඹ රඵහ දී නළත. 

* 2013 අඹ ළඹ පඹෝජනහ අනු දළන  දියින පුයහ 
ක්රිිඹහත්භ න betting and gaming ාහඳහය, 2013 
භළයි 31 න දින  පඳය  පද්ය ඹ ගදහඹම් 
පදඳහර්තපම්න්ුරපව ලිඹහඳදිාික කිරීභ අනිහර්ඹඹ 
න අතය, ඒ නිහ ඉදිරිපකදී ිනඹලුභ betting and 
gaming ාහඳහය යජපක පයගුරහිනර  අනුකර 
නිඹහභනඹ පපර්. 

4. යහජා මරා ප්රෝතිඥඳත්තිඥ පදඳහර්තපම්න්ුරපව අධා ස 
ජනයහල්යඹහ  න තීයණඹ භඟ ගඳසු ළවීභ  ිනදු වී 
ඇතිඥ පල්නර වන් පර් නිර්පද්ලර අඩාගු 
තිඥබුපණ් පභොනහද? 

 පඳය නිර්පද්ලර පන ස ිනදු පනොවුු අතය, ාහඳෘතිඥඹ 
ක්රිිඹහත්භ කිරීපම් හර හනුර  අදහශ සුළු 
පනසම් පදන ලිිළපක වන් වී ඇත.  

 ඳශමුළනි ලිිළපඹන් අවුරුදු ඳවපශො හර සීභහ ස දී 
තිඥබුු අතය, පදළනි ලිිළපඹන් හර සීභහ අවුරුදු පදොශව 
ද සහ අඩු ශහ. රැකිඹහ අසථහ 2,600 ද සහ ළඩි කිරීපම් 
එඟතහ   ඳළිකණ තිඥපඵනහ. 

 ශ්රීள රාහ  ගපඹෝජන ප්රෝර්ධනඹ කිරීපම්දී අඳ විිනන් 
අනුභනඹ යනු රඵන ක්රමභ අතය විපද්ශිඹන්  ඉඩම් 
රඵහ දීභ ශ සහ ඇත. ඉඩම් ඵදු දීපම්දී ඳහ ඵදු ක්රමභඹ ස 
වඳුන්හ දී ඇත. එභඟින් ඵරහපඳොපයොත්ුර න්පන් විපද්ල 
ගධිඳතාඹ ස පොඩනළඟීභ ළශළ සවීභයි . 

 යුද්ධඹ නිභහවී පභන් ඳසුද විපද්ල ගපඹෝජන ය   රළබීභ 
භන්දහමී ිනදු න ඵ පභභ රු බහපවදී නිතය නිතය 
වන් ය ඇත. 

 ගපඹෝජන වහ දිරිළන්වීභ ස පනොභළතිඥ විපද්ල 
ගපඹෝජන ගර්ණඹ පනොන අතය, විඹට්නහභඹ ව 
චීනඹ ළනි භහජහදී ය ල් ඳහ, ඇපභරිහ, යුපයෝඳඹ 
වහ ජඳහනඹ ගදී ධනහදී ය ල්ර  ප්රෝදහනඹ යන රද 
දිරිළන්වීම් නිහ එභ ය ල්ර විපද්ල ගපඹෝජන 
ප්රෝභහණඹ විලහර පර ඉවශ පොස ඇත. එභ ය ල් පදන 
රද ඵදු වන වහ අපනකුත් දිරිළන්වීම් භඟ ාන්දනඹ 
යන වි    අඳ විිනන් අඳ ය   අහිතය ව ඵදු වන 
කිින ස දී පනොභළතිඥ ඵ ඉතහ ඳළවළදිලි ප්රෝහල ය ිනටිික.  

සුරතිඥයි. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භ  විනහඩිඹ ස රඵහ පදන්න. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ඉඩ දිඹ පනොවළ. 

 

  
ඳනත් පටුම්ඳත් ිළිතළන්වීභ 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட சட்டமூங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ඳහර්ලිපම්න්ුර ශිාත් භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීපම්) 

ඳනත් පටුම්ඳත 

ளபளளுநன் புகநப் ளழசழற் சக (வக்கம்) 

சட்டமூம் 

PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP BOARD (REPEAL) BILL 

 

"2002 අා 22 දයන ඳහර්ලිපම්න්ුර ශිාත් භණ්ඩරඹ ඳනත ඉත් කිරීභ 

වහ ද; ඒ වහ ම්ඵන්ධ පවෝ ඊ  ගනුාගි හයණහ වහ ද විධිවිධහන 

ළරළසවීභ ිළික ව ඳනත් පටුම්ඳතකි." 

 
ිළිතන්න රද්පද් අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ගික 

 යුුර අභහතාුරභහ පනු  රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ විිනනි. 
2013 ජුනි 18 න අඟවරුහදහ පද න ය කිඹවිඹ යුුරඹයි ද, එඹ 

මුද්රයණඹ ශ යුුරඹයි ද නිපඹෝ යන රදී.  
 

ழபதந அகநச்சமெம் தத்த சளச, நத அலுயல்கள்  

அகநச்சமெநளயர் சளர்ளக நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த அயர்களல் 

சநர்ப்ழக்கப்ட்டது    

2013 மன் 18, தசவ்யளய்க்கழமகந இபண்டளம் முக நதழப்ழடப்ட 

மயண்டுதநவும் அச்சழடப்ட மயண்டுதநவும் கட்டகனழடப்ட்டது. 

 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Prime 

Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be read a 
Second time upon  Tuesday, 18th June, 2013 and to be printed. 

 

 
 

 ඳහර්ලිපම්න්ුරපව රැසවීම් 
ளபளளுநன் அநர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"සථහය නිපඹෝ අා 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 
ඳහර්ලිපම්න්ුර විිනන් ම්භත යන රද පඹෝජනහපව කුභ ස වන් තිඥබුණ ද, 
අද දින රැසවීම් ඳළළත්පන හර පවරහ අ. බහ. 1.00 ින  අ. බහ. 7.30 ද සහ 
විඹ යුුර ඹ. අ. බහ. 2.00   සථහය නිපඹෝ අා 7(5) ක්රිිඹහත්භ විඹ යුුර ඹ." 

 

ප්රෝලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்மைக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

රු යනිල් වික්රමභිනාව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසපක 
නහඹුරභහ) 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - தழர்க்கட்சழ முதல்யர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Sir, I rise to a point of Order. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දී 

එඟත්ඹ  ගහ, භව ඵළාකු හර්තහ ිළිතඵ අද හද 

යනහ කිඹරහ. ඒ  ළන විරුද්ධ ඳ සපඹන් බහ ල් තළබීපම් 

පඹෝජනහ ස ඉදිරිඳත් යන්න තීයණඹ ය තිඥබුණහ. නමුත් 

බහනහඹුරභහ කිවහ, බහනහඹුරභහ ඒ ළන පඹෝජනහ ස 

ඉදිරිඳත් යනහ, ඒ නිහ ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ස වුභනහ 

නළවළ කිඹරහ. ඒත් දළන් පභතළන බහනහඹුරභහපේ පඹෝජනහ ස 

නළවළ.  

ඒ නිහ, නාහඹ ඳත්ර පක  ඊශඟ  තිඥපඵන පභෝ ර් හවන 

ඳනපත් නිපඹෝ ම්භත පශොත් එතළනින් අද ළඩ  යුුර  

අන් නහ.  

ඕනෆභ හර්තහ ස පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපව බහත ශහභ අඳ  

පුළුන් ඒ ළන හද යන්න. ඒ ළන ගණ්ඩුපව අදහශ 

ඇභතිඥයඹහ නළත්නම් ඒ පොිකටිපක බහඳතිඥුරභහ ථහ ස ශහ  

ඳසපේ පභතළන හද යනහ. එපවත් ඇත්ත ලපඹන්භ අද 

පභතළන එපවභ පඹෝජනහ ස නළවළ. ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ස 

ඉදිරිඳත් යන්පන් නළවළ කිඹරහ ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දී එඟ 

වුණහ. භභ ඒ ඉාග්රීකිනපඹන් කිඹහන්නම්: "No Motion at the 

Adjournment Time on this day". එපවනම් ල් තළබීපම් 

පඹෝජනහ ස අද තිඥපඹන්න ඵළවළ. අිළ පම් අවන්පන් මලි 

අයිතිඥඹ ස ිළිතඵයි. ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිරිඳත් ශ භව ඵළාකු 

හර්තහ ළනයි පම් විහද යන්න වදන්පන්. මුදල් ඇභතිඥුරභහ 

පවෝ යත් අමුුභ ඇභතිඥුරභහ ඒ ළන පම් බහ  විසතය 

ශහභ අඳ  ඒ ළන හද යන්න පුළුන්. ඒත් අද ඒ අයිතිඥඹ නළතිඥ 

යරහ තිඥපඵනහ. අද පභෝ ර් හවන ඳනත ඹ පත්  නිපඹෝ  

ඉදිරිඳත් පශොත් ඒ ඹ පත් වරි ඒ ළන ථහ යරහ, හද යරහ 

අන් යයි.  පොපවොභ වුණත් භව ඵළාකු හර්තහ ළන අඳ  

නිඹභ ලපඹන් විහදඹ ස ඇතිඥ යන්න ඵළරි නහ. පඳෞද්ලි 

භන්ත්රීaයඹකුපේ පඹෝජනහකින් ඒ යන්න ඵළවළ. අිළ 

පඹෝජනහ ස පපනන්න සදහනම් වුණහභ, බහනහඹුරභහ ඒ 

පඹෝජනහ පපනනහ කිඹරහ එඟ වුණහ. ඒ වරි. ඒයි වරි 

ක්රමභඹ.  පම් පඹෝජනහ අිළ පපනන එත්, සරිඹප්පඳරුභ 

භන්ත්රීaුරභහ පපනන එත් පනොපයි ළදත්. මුදල් ඇභතිඥුරභහ 

 පභතළන  ඇවිල්රහ ඒ ළන විසතයඹ ස ශහ  ඳසපේ, ඒ  

ඳ ස පවෝ විරුද්ධ ථහ යරහ අඩු ඳහඩුම් පඳන්න 

විහදඹ ස ඇතිඥ යන්නයි අඳ  ඕනෆ.  

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ මී  පඳය තිඥබුු පර්හදර්ලඹනුත් 

ළරකිල්ර  අයපන, පම් ිළිතඵ නළත රහ ඵරහ තභයි 

පභඹ ගණ්ඩු ඳ සපක භන්ත්රීaයඹකු විිනන් පන එනු රඵන 

බහ ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ස වළටිඹ  පනහපව. පපේ 

පතත් අදහශ හර්තහ ිළිතඵ විහද කිරීපම් අසථහ  

ඔඵුරභන්රහ  රහ දීරහ තිඥපඵනහ. ඒ වහ අලා හර 

පවරහ අිළ ඳඹහ දීරහ තිඥපඵනහ. ඒ ළන ථහ යන්න මුදල් 

නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහත් ඳළිකණ ිනටිනහ. 
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රු පජෝන් අභයුරා භවතහ 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, අිළ පභතළන  යුුර යන්පන් ඳ ස 

නහඹඹන්පේ රැසවීපම්දී ත් තීයණ අනුයි. එදහ තීයණඹ වුපණ් 

අපප් නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ ඇභතිඥුරභහ පම් පඹෝජනහ බහ  

ඉදිරිඳත් යනහ කිඹරහයි.  

අද ඒ පනොපයි ිනද්ධ පරහ තිඥපඵන්පන්. අද තත් 

භන්ත්රීaයපඹ ස තභයි පම් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න වදන්පන්. 

අපප් නහඹුරභහ කිඹන්පන් පම්යි. "අන්න මුදල් වහ 

ක්රමභම්ඳහදන නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහ ඉන්නහ, රුණහයරහ 

තමුන්නහන්පේ පම් ඉදිරිඳත් යන්න" කිඹන එයි. ඇයි පම් 

එවහ  පභවහ  දහන්න වදන්පන්? පම්ප ස පභො ස වරි පදඹ ස 

තිඥපඵනහද? [ඵහධහ කිරීභ ස] නළවළ, නළවළ. අිළ ත්ත තීයණර  

විරුද්ධ ඹන්න එඳහ කිඹන එයි අිළ කිඹන්පන්. පන එ ස 

පනොපයි. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, රු විඳ ස නහඹුරභහත්, විඳ සපක 

ප්රෝධහන ාවිධහඹුරභහත් කිඹහපු හයණහ ඇත්තයි. ඒ කිඹන්පන් 

ඳහර්ලිපම්න්ුර ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දී පභභ පඹෝජනහ විඳ සඹ 

විිනන් පන එනහඹ කිඹරහ කිඹන පො , ගණ්ඩු ප්රෝහල ශහ 

එඹ ගණ්ඩු විිනන් බහත යන රද පල්නඹ ස නිහ 

බහනහඹුරභහ එඹ ඉදිරිඳත් යන්නම් කිඹරහ. එතපො  අිළ 

හිුරහ ඒ ඩහත් ළදත්, ඒ නිහ බහනහඹුරභහ විිනන් එඹ 

බහ  ඉදිරිඳත් ශහ  ඳසු අඳ  විහදඹ  ම්ඵන්ධ පන්න 

පුළුන් කිඹරහ. වළඵළයි, ඳ ස නහඹ රැසවීපභන් ඳසු 

බහනහඹුරභහ  ඳවශ ව ිනතිඥවිලි අනු, පනත් පර්හදර්ලඹන් 

පොඹිකන්, පනත් ිනතිඥවිලි ඇතිඥ ය නිිකන් ඒ පනත් 

භන්ත්රීaයපඹකු  ඳයරහ තිඥපඵනහ. ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දී නු 

රඵන තීන්දු, ඳසු බහනහඹුරභහ  ඇතිඥ න ිනතිඥවිලි භත පනස 

කිරීභ කිිනපේත්භ හධහයණ නළවළ. ඒ නිහ බහනහඹුරභහ  

අඳවසු නම් -භහ දන්පන් නළවළ ඇයි අඳවසු කිඹරහ- අඩුභ තයිකන් 

රු මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන අභහතාුරභහ පනුපන් නිපඹෝජා 

අභහතා රු යත් අමුුභ භළතිඥුරභහ විිනන් පවෝ පභභ විහදඹ 

ඳ න් න්න කිඹන එයි අඳපේත් පඹෝජනහ. එපවභ නළතිඥ 

ඇයි පභඹ ඳළත්ත  දහන්පන්? පනොරහ වරින්පන්?  

ඔඵුරභන්රහ භව ඵළාකු හර්තහපන් වළභ තළනභ කිඹ කිඹහ 

ඹන්පන්. ඉතිඥන් ඒ  ඵය තඵරහ ඳහර්ලිපම්න්ුර ුරශ පභඹ 

හච්ඡහ  ළනීභ ඔඵුරභන්රහපේ කීභ ස. ඇයි ඒ අත් 

වළයරහ තිඥපඵන්පන්? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ ත් පභොනහ පවෝ කිඹන්න 

තිඥපඵනහද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ අපප් අදව පඹොමු යිකන් පභභ 

පඹෝජනහ විඳ සපඹන් පේනහ කිඹරහ අිළ කිවහභ නිභල් 

ිනරිඳහර ද ිනල්හ ඇභතිඥුරභහයි කිවපව, එභ පඹෝජනහ එුරභහ 

පේනහ කිඹරහ. ඊ  ඳසපේ එභ පඹෝජනහ පපනන්පන් නළවළ 

කිඹරහ භ  කිවහ බහ ල් තඵන අසථහපව පඹෝජනහ ස 

ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. අිළ ඒ ඉදිරිඳත් ශහ. ඊ  ඳසු තභයි 

ගණ්ඩුපවභ ඳසු පඳශ භන්ත්රීaයපඹ ස පභභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යන්න වදන්පන්. ඒ කිඹන්පන් පභභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යන්න පම් යපට් මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන ඇභතිඥ  ල සතිඥඹ ස 

නළද්ද? එපවභ නළත්නම් වාන්න පදඹ ස තිඥපඵනහද? විඳ සඹ ස 

ලපඹන් අිළ පභභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහ  ඳසු පභපවභ 

යන එ තභයි යන අනම්බු. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගණ්ඩු ඳ සපක ප්රෝධහන ාවිධහඹුරභහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, බහනහඹුරභහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිව 

විධිඹ  ඳහර්ලිපම්න්ුර ම්ප්රෝදහඹඹන් තභයි අඳ  අනුභනඹ 

යන්න පන්පන්. එභ ම්ප්රෝදහඹ භත භව ඵළාකු හර්තහ බහ  

ඉදිරිඳත් යරහ තිඥ ුරන ස ඳභණ පනහ. ඒ නිහ ඹිතත් එභ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්න ඵළවළ. ඒ ඉදිරිඳත් යරහ බහ 

වමුපව තිඥපඵනහ. ඒ නිහ අනුභනඹ ශ යුුර ම්ප්රෝදහඹ අනු 

ව අිළ විරුද්ධ ඳ සඹ  දුන්නහ ව ප්රෝතිඥාහ අනු බහ ල් 

තළබීපම් පඹෝජනහ ස වළටිඹ  භන්ත්රීaයපඹකු  අද පම් ිළිතඵ 

පඹෝජනහ ස ඉදිරිඳත් ශ වළකි පනහ. එඹ ඉදිරිඳත් යන අතය 

මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන රු නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහ බහපව ිනටිනහ 

ඒ කිඹන හයණහ තත් ඳළවළදිලි පො  ිළිතුරරු පදන්න. ඒ නිහ 

කිිනදු පර ම්ප්රෝදහඹ  ඳ වළනි ක්රිිඹහභහර්ඹ ස පනොපයි අද 

දිනපක අනුභනඹ යන්නඹ කිඹහ අිළ ඉල්රහ ිනටින්පන්. එපවභ 

නළත්නම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ශ අසථහපවභ ඇභතිඥුරභහ  විහදඹ 

ඳ න් න්න තිඥබුණහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි, ගණ්ඩු ඳ සපක ප්රෝධහන ාවිධහඹුරභහපේ ඳළවළදිලි 

කිරීභ ඉතහභත්භ ඳළවළදිලියි. 
 

රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි,- 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් භභ කිවහපන්. හයණහ ඳළවළදිලියි. ඒ හයණඹ ළනභද 

ඔඵුරභහ ථහ යන්න වදන්පන්? 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එපවභ නම් ඒ අසථහ විඳ සපක භන්ත්රීaයපඹකු  පදන්න 

තිඥබුණහ. 
 

රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, එපවභ නම් ඔඹ ම්ප්රෝදහඹ ළන එදහ 

ිකටුපවදී ථහ යන්න තිඥබුණහ. ඳහු පරහපන් ම්ප්රෝදහඹ භත ස 

පරහ තිඥපඵන්පන්. එදහ පම් කිවහභ, "වහ" කිඹරහ ගිහිල්රහ අද 

ඇවිල්රහ කිඹනහ "නළවළ, එපවභ පනොපයි, ම්ප්රෝදහඹ පම්යි" 

කිඹරහ. එපවභ නම් පභො ද අිළ පම්හ ළන හච්ඡහ යරහ 

තීන්දු න්පන්? භභ අවන්පන් ඒයි. එදහ අිළ ථහ යපන 

තිඥබුණහ, හභහනා ම්ප්රෝදහඹ පම්යි, ඒ ම්ප්රෝදහඹ අනු පභපවභ 

ක්රිිඹහ යමු කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනාපඹන් ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ස භන්ත්රීaයපඹකු  

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්භ තිඥපඵනහ. 
 

රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඊ  ඳසපේ ම්ප්රෝදහඹ පභො සද කිඹරහ පදය ගිහිල්රහ 
ල්ඳනහ යරහ දළන් ඇවිල්රහ තීයණඹ පනස යනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ පොපවොභ වුණත් අද ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීපම් අසථහ තිඥපඵන්පන් ගණ්ඩු ඳ සඹ යි. ගණ්ඩු ඳ සඹ, 

විඳ සඹ ඉල්රපු විධිඹ  පම් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිඥපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ ස] විඳ සඹ  ඒ ළන ථහ යන්න 

පුළුන්. 
 

රු යනිල් වික්රමභිනාව භවතහ 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඇත්ත ලපඹන්භ ගණ්ඩු   පව පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ශහ  එදහ භ න්පන් නළවළ. ඳසු දිනයි න්පන්.  

විඳ සඹ ඉදිරිඳත් ශහ නම් විඳ සඹ  හද යන්න තිඥබුණහ.  

මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන  නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහ පභභ විහදඹ ගයම්බ 

යනහ නම් අිළ ඊ ත් ඩහ ළභළතිඥයි.  මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන 

නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහ විහදඹ ගයම්බ ශහ  ඳසු අපන ස අඹ  

ඒ  ිළිතුරරු දීරහ ඒ ළන හද විහද යන්න පුළුන්. මුදල් වහ 

ක්රමභම්ඳහදන නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහ තභන්පේ හර්තහ ළන 

පටිපඹන් කිඹන්න. ඊ  ඳසු අනුභනඹ ශ යුුර ඹම්කිින 

ක්රමභපවදඹ ස තිඥපඵනහ. ගණ්ඩුපව ඳසු පඳශ පනත් 

භන්ත්රීaයපඹ ස ඒ ළන ථහ ශහඹ කිඹහ -  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

If you want the Deputy Minister of Finance and 

Planning to open the Debate, after the Motion is moved 

and seconded, we can let him speak about it.  There is no 

other relevant procedure.  

 
රු යනිල් වික්රමභිනාව භවතහ 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

There is another decision made in the Minutes of the 

Committee on Parliamentary Business dated 21st May, 

2013: "No Motion at the Adjournment Time on this day". 
අද ල් තළබීපම් පඹෝජනහ න්න ඵළවළයි කිඹනහ. පභතළන 
දභහ තිඥපඵන එ  පන්. එපවභ නම්  භව පල්ම්ුරභහ ළයදිඹ   
 වන් ය තිඥපඵනහ. It says, "No Motion at the 

Adjournment Time on this day". පම් ල් දීරහ 
තිඥපඵන්පන් ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ස වළටිඹ යි. එපවභ නම් 
ඹිතත් ථහ ය පන ඹන්න. ඒයි තිඥපඵන ප්රෝලසනඹ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහපවදී  පඹෝජනහ.  

රු යනිල් වික්රමභිනාව භවතහ 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

තීයණඹ ස පදන්න. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තීයණඹ පම්යි. රු පේ.ගර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ 

ඉදිරිඳත් ය තිඥපඵන බහ ල් තඵන අසථහපව පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  පුළුන්භ තිඥපඵනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පුළුන්භ තිඥපඵන්පන් පො පවොභද?  

 
රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம். மஜளசப் கநக்கல் தமபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි,  පම් රු බහපව නාහඹ ඳත්ර ඹ ස 
ය න්පන් ඳ ස නහඹයින්පේ රැසවීපම්දී න්නහ තීයණඹ 
අනුයි. ඒ ඔඵුරභහ ශඟත් තිඥපඵනහ. ඒප ස Adjournment 
Motion එ ස නළවළ. ඔඵුරභහ කිඹනහ, නාහඹ ඳත්ර පක නළතිඥ 
එ ස හද යන්න ඳ න් න්නඹ කිඹහ. ගණ්ඩුත්  එපවභ 
කිඹනහ නම් ඒ පොපවේ තිඥපඵන ම්ප්රෝදහඹ සද?  නාහඹ ඳත්ර පක 
පඵොපවොභ ඳළවළදිලි   වන් ය තිඥපඵනහ, එළනි පඹෝජනහ ස 
නළවළයි කිඹහ. ඒ ඵයඳතශ යද ස. එපවභ යන්න එඳහ. 
එතපො  ළරැදි පර්හදර්ලඹ ස පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  පදනහ.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අිළ Standing Orders  වීින යමු.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිපඹෝ පවොිනන් ඵරන්න ඕනෆ. එභ නිහ විනහඩි 

10  බහ තහහලි අත් හිටුනහ. 

 
රැසවීභ ඊ  අනුකර තහහලි අත්හිටුන රදින්, අ.බහ. 

2.58   නළත ඳත්න රදී. 
அதன்டி, அநர்வு ழ.. 2.58 நணழ யகப இகடழமைத்தப்ட்டு 

நவண்டுந் ததளடங்கழற்மை.    

Sitting accordingly suspended till 2.58 p.m. and then resumed. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
විඳ ස නහඹුරභහ ව අපනකුත් භන්ත්රීaරු ඉදිරිඳත් ශ 

හයණහ ඳසු ගිඹ ඳ ස නහඹරුන්පේ රැසවීපම් හර්ඹ  වන් 
වහ හ ඵළලුහභ, භ  පඳපනන විධිඹ  අද පපනන රද 
පඹෝජනහ ළයදි ගහයපඹන් තභයි පනළවිත් තිඥපඵන්පන්. ඒ 
බහනහඹුරභහ විිනන් පපනන්න ඕනෆ පඹෝජනහ ස. ඊ  
 ඳ වළනි නිහ අද පභඹ විහදඹ  න්පන් නළවළ. ඊශඟ ඳ ස 
නහඹරුන්පේ රැසවීපම්දී පම් ළන හච්ඡහ ය විඳ සඹ  
පභඹ ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ තිඥපඵනහ.  
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, එපවභ නම් භහ ඉදිරිඳත් ය තිඥපඵන 

ල් තළබීපම් පඹෝජනහ අඳ  දළන් විහද යන්න පුළුන් පන්ද? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එපවභ න්න ඵළවළ. ඒ Order Paper එ  එන්න ඕනෆ 

හර සීභහ ස තිඥපඵනහ.  ඒ අනු තභයි ඒ පපයන්පන්. ඒ 

අද දින  Order Paper එප ස නළවළ.   

 
රු පජෝන් අභයුරා භවතහ 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
බහනහඹුරභහ පම් ඉදිරිඳත් යන්න පඳොපයොන්දු ස 

දුන්නහ. අිළ ඒ  එඟ වුණහ. ඊ  ඳසු විඳ සඹ  ඳිකවුඩඹ ස 

එවහ, ගණ්ඩු ඳහර්ලසපඹන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්පන් නළවළ, 

විඳ සපඹන් ල් තළබීපම් පඹෝජනහ ස පදන්න කිඹරහ. යවි 

රුණහනහඹ භළතිඥුරභහ පඹෝජනහ සදහනම් යරහ භව 

පල්ම්ුරභහපේ හර්ඹහරඹ  ඹළවහ. ඒ බහය ත්පත් නළවළ, 

ගණ්ඩු ඳහර්ලසපඹන් එඹ ඉදිරිඳත් යන්න  තීයණඹ ස අයපන 

තිඥපඵනහ කිඹරහ. ඒ එපවභ වරි ඹන්පන් නළත්නම් යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහපේ ල් තළබීපම් පඹෝජනහ අයපන 

අිළ අද විහද යමු. අද ද අඳපත් ඹන එ අඳයහධඹ ස පන් 

රු ථහනහඹුරභනි.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යන්න පදඹ ස නළවළ. ළයදි  විධිඹ  ක්රිිඹහ යන්න ඉඩ 

පදන්න ඵළවළ.  

 
රු පජෝන් අභයුරා භවතහ 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ළදත් හර්තහ ස ළන විහද යන්න අිළ සදහනම් න 

පභොපවොපත් - [ඵහධහ කිරීභ ස] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉසපල්රහ ප්රෝලසනපකදීත්  භභ කිවපව ළයදි විධිඹ  ක්රිිඹහ 

යන්න ඵළවළ කිඹරහයි.  පම් ප්රෝලසනපකදීත් ළයදි විධිඹ  ක්රිිඹහ 

යන්න ඵළවළ.  [ඵහධහ කිරීභ ස] ඒ වුණහ  අද නාහඹ ඳත්ර පක නළවළ 

පන්. අද නාහඹ ඳත්ර ඹ   ඒ ඇුරශත් යරහ නළවළ. අද නාහඹ  

ඳත්ර ඹ  ඇුරශත් යරහ තිඥබුපණ් රු සරිඹප්පඳරුභ භවතහ  නිකන් 

ඉදිරිඳත් ය තිඥබුු පඹෝජනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳහර්ලිපම්න්ුර  ළයදිඹ   ක්රිිඹහ යරහ තිඥපඵනහ රු 

ථහනහඹුරභනි.   අිළ වරිඹ  යරහ තිඥපඵනහ.  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ  යන්න පදඹ ස නළවළ. ළයදිඹ කිඹරහ  අිළ තීයණඹ 

පශේ දළන් පන්. ඒ හින්දහ  පොපවොභද, ලින්- 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ථහ යපු  ඳරිදි අිළ දළන්  යුුර යමු,  රු 

ථහනහඹුරභනි. 

  
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඕ භ  ඉසපල්රහ කිඹරහ තිඥබුණහ නම් වරි පන්. රු 

පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භන්ත්රීaුරභහ  පභො සද කිඹන්න 

තිඥපඵන්පන්?  

 
රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம். மஜளசப் கநக்கல் தமபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද -04 ළනි දහ - Regulations under 

the Motor Traffic Act  එ ඹ පත් නිපඹෝත් විහදඹ   

පනොපන එඹ  "To be approved as unopposed Business”  

ලපඹන් න්න ඉඩ දුන්පන් පම් විහදඹ  ඉඩ රඵහ න්න ඕනෆ 

නිහයි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔව,   ඒ වරි.  

 
රු පජෝන් අභයුරා භවතහ 
(நளண்புநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එතපො  යද පරහ තිඥපඵන්පන් එතළන  පනොපයි. “Debate 

on the Central Bank Report of Sri Lanka : The Hon. Leader 

of the House of Parliament agreed to submit a motion in this 

regard” කිඹරහයි  ඳ ස නහඹ රැසවීපම් හර්ඹ  වන්ර 

වන් න්පන්. ඉතිඥන් ඒ ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහයි  අිළ 

කිඹන්පන්. ඒ ඉදිරිඳත් යන්පන් නළත්නම් පම් හරඹ නහසතිඥ 

වීපම්යි, පම් විඹදපම්යි කීභ ගණ්ඩු බහය න්න ඕනෆ. එඹ 

අපප් ළඩකුත් පනොපයි, ඔඵුරභහපේ ළඩකුත් පනොපයි. පනත් 

Adjournment Motion  එ ස ළන පභහි වන් පරහ නළවළ. ඒ 

ිළිතඵ අිළ ථහ පනොය ඉිනමු.  එඟ වුු ිළිතපශ  පභඹ 

ඉදිරිඳත් යන්න ගණ්ඩු  ඵළරි නම් ඒ කීභ තමුන්නහන්පේරහ 

බහය න්න ඕනෆ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභන්රහපේ ඉල්ලීභ අනු තභයි - [ඵහධහ කිරීභ ස] පම් 

ළන පොඹහ ඵරන පො  පඳපනනහ, පඳොපයොන්දු ව 

ගහයපඹන් එඹ ිනදු පරහ නළවළ කිඹරහ.  

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි,  ඒ ගහයපඹන් එඹ ිනදු පරහ 

නළත්පත් ද්බහපඹන්. ඊ  ඳසු ම්ප්රෝදහඹඹන් ිළිතඵ ඳළවළදිලි 

පොඹහ ඵළලුහ. ගිඹ ර්පකදී Fiscal Responsibility Act  එ 

ිළිතඵ පඹෝජනහත් ගණ්ඩු ඳහර්ලසපඹන් අසර් භන්ත්රීaුරභහ 

පනහපව බහ ල් තඵන අසථහපව පඹෝජනහ ස වළටිඹ යි. ඒ 

නිහ පම් ිළිතඵ අඳ  නළත ල්ඳනහ යන්න  වුණහ. ඒ නිහ 

තභයි අිළ ඔඵුරභන්රහ  ඒ ඵ දළන්වපක. රු පජෝන් අභයුරා 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

භවතහ ඉතහභත් නිවතභහනී ඒත් ිළිතත්තහ. ඹම් අතඳසුවීභ ස 

වුණහ නම් ඉදිරිපකදී අිළ එඹ  නිළයදි ය න්න  ඕනෆ.  අද යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ  පම් පඹෝජනහ පන එන්නත් ඵළවළ. 

පභොද,  Order Paper  එප ස එළනි පඹෝජනහ ස ිළිතඵ දළනුම් 

දීභ ස ය නළවළ. ඔඵුරභන්රහ ඉල්රන විධිඹ  ඒ යන්නත් 

පුළුන්භ ස නළවළ.  ඒ නිහ රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ 

දුන්නු තීයණඹ අිළ ිළිතන්නහ, නිළයදි තීයණඹ ස වළටිඹ . ඒ 

හපේභ අපඳන් ඹම් අතඳසු වීභ ස වුණහ නම් ඒ ළනත් අපප් 

නහටු ප්රෝහල යන්න ළභළතිඥයි.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ පඹෝජනහ යන්න ළභළතිඥයි - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ළඩ ස නළවළ. භභ තීන්දු දුන්නහ  ඳසපේ ඒ ළන ගඳහු 

හච්ඡහ යරහ -[ඵහධහ කිරීභ ස] 

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද දපේ හරඹ අඳපත් ඹන නිහ භභ 

ඔඵුරභහ  පඹෝජනහ යනහ,  Motor Traffic Act  එ ඹ පත් 

තිඥපඵන පඹෝජනහ “unopposed” කිඹරහ තිඥබුණහ  ප්රෝලසනඹ ස 

නළවළ, ඒ ඒ විධිඹ භ තිඥඹහ පන පභෝ ර්  හවන ඳනත ඹ පත් 

නිපඹෝ ළන අිළ විහද යමු කිඹරහ. අිළ ිරපඹෝ ටි ස 

දහපන ථහ යමු.  එතපො   ප්රෝලසනඹ ඉයයි පන්.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි.  ගණ්ඩු ඳහර්ලසපක ප්රෝධහන ාවිධහඹුරභහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, විරුද්ධ ඳ සඹ ඉදිරිඳත් ශ 

හයණහ ළන  අපප් අදවසුත් විභහ ඔඵුරභහ තීයණඹ ස දුන්නහ.  

විරුද්ධ ඳ සපක  මලි තර්ඹ වුපණ් පම්  යුත්ත පභපේ රඵහ 

පදනහ කිඹරහ ඳ ස නහඹ ිකටුපව හර්තහපව  Minutesර 

තිඥපඵනහ කිඹන එයි. According to the Minutes, the first 

item to be taken up on Tuesday, 4th June, 2013 is 

"Regulations under the Motor Traffic Act  (To be approved 

as unopposed Business)"  ඒ නිහ දළන් ඒ ළන විහදඹ ස 

ඉල්රනහ නම්  ඳ ස නහඹපඹෝ ගඳහු රැස පන්න ඕනෆ.  

එපවභ නම් ඳ ස නහඹ පොිකටිඹ  ඔඵුරභන්රහ රැස යරහ ඒ 

Minute  එ ම්පර්ණ- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනාපඹන් එභ පද් ළන පදවිධිඹ  තීන්දු න්න ඵළවළ 

පන්.  

භව ඵළාකු හර්තහ ම්ඵන්ධ හද කිරීභ  ඉදිරිඳත් යන 

පඹෝජනහ ළන ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දී ත්ත තීයණඹ දළන් 

ළයදිඹ  ක්රිිඹහත්භ ය තිඥපඵනහ නම්, පභෝ ර් හවන ඳනත 

ඹ පත් නිපඹෝ ම්ඵන්ධපඹනුත් එදහ අයපන තිඥපඵන තීයණඹ 

පනස යන එත් ළයදියි. තමුන්නහන්පේරහ පදපොල්පරෝභ 

ල්ඳනහපන් ළඩ යන්න ඕනෆ. භ  පඳපනන්පන් එඳභණයි. 

[ඵහධහ කිරීභ ස] රැප න්පන් නළුර. 

 
රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம். மஜளசப் கநக்கல் தமபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඔඵුරභහපේ අධහනඹ  පම් 

හයණඹ පඹොමු යන්න ළභළතිඥයි. ගණ්ඩු ඳ සපඹන් ඉතහභ 

පවො ිනතිඥන් භව ඵළාකු හර්තහ විහද කිරීපම් පඹෝජනහ 

පපනනහඹ කිව නිහ අිළ කිවහ, Motor Traffic Act එ 

ඹ පත් පපනන නිපඹෝර  අිළ විරුද්ධ න්පන් නළවළ; ඒ  

විහදඹ ස අලා නළවළ කිඹරහ. දළන් භව ඵළාකු හර්තහ ළන 

හදඹ ම්ඵන්ධ පඹෝජනහ පපනන්පන් නළත්නම් අඳ ලින් 

ඉල්ල විහදඹ  දළන් අඳ  පදන්න.  

 
රු හිකණී ජඹවික්රමභ පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந தமபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

බපක, බපක. 

 
රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம். மஜளசப் கநக்கல் தமபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඇයි පදන්න ඵළරි? මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන නිපඹෝජා 

ඇභතිඥුරභහ පම් බහපව  ඉන්නහ.  

 
රු හිකණී ජඹවික්රමභ පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந தமபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භව ඵළාකුපව පවොය ළඩ පවිතන නිහ. 

 
රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம். மஜளசப் கநக்கல் தமபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

නිපඹෝජා ඇභතිඥුරභහ පභතළන ඉන්නහපන්.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එපවභ නම් ඳ ස නහඹ රැසවීභ ස තිඥඹමු. 

 
රු හිකණී ජඹවික්රමභ පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந தமபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භව ඵළාකුපව පවොයම් ළන පවිතන නිහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අිළ දළන් ඒ  තීන්දු ස දුන්නහපන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம். மஜளசப் கநக்கல் தமபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඔඵුරභන්රහ විහදඹ රඵහ පදන්න එඟද? පරහ තිඥපඵනහ. 
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ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගණ්ඩු ඳ සඹ පනුපන් ප්රෝධහන ාවිධහඹුරභහ 
එුරභන්රහපේ සථහයඹ කිවහ.  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අිළ ඳ ස නහඹ රැසවීභ ස තිඥඹරහ -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ රඵහ දුන්න තීයණඹ අඳ ත් 
අහින වුණත් අිළ ිළිතන්න රළවළසතිඥයි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ ඳ ස නහඹ රැසවීභ තිඥපඵන්පන් දහද? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අනිද්දහ. 

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අිළ ඳ ස නහඹ රැසවීභ ස තිඥඹරහ -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එපවභ තිඥඹන්න ඵළවළ. 

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇයි? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගණ්ඩු ඳ සපක ප්රෝධහන ාවිධහඹුරභහ එුරභන්රහපේ 

සථහයඹ ප්රෝහල ශ නිහ පම් ප්රෝලසනඹ  ගඳහු ඳ ස නහඹ 

රැසවීභ ස ළවීභ අලා පයි කිඹරහ භහ හිතන්පන් නළවළ. අිළ 

ඊශඟ ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දි පම් ළන හච්ඡහ යමු. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි,-[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගණ්ඩු භඟ වළරිඹහ. 

රු හිකණී ජඹවික්රමභ පඳපර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந தமபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

පවොයම් පවිතන නිහ භඟ වරිනහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගණ්ඩුපන් පනොපයි භඟ වරින්පන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි,-[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජිත් පප්රෝේභදහ භන්ත්රීaුරභහ. [ඵහධහ කිරීම්] රු ජිත් 

පප්රෝේභදහ භන්ත්රීaුරභහ, පභො සද කිඹන්න තිඥපඵන්පන්? [ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි,- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ෆ වරහ ළඩ ස නළවළ. පදඳළත්ත භ ළයදුණහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

දළන් පදඳළත්ත භ ළයදිරහ තිඥපඵන්පන්. රු ජිත් පප්රෝේභදහ 

භන්ත්රීaුරභහ ථහ යන්පන්ත් පම් ප්රෝලසනඹ ළනද? 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔව. [ඵහධහ කිරීම්] රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඔඵුරභහපේ 

අධහනඹ  පඹොමු යන්න ළභළතිඥයි පම් හයණඹ. 2012 භව 

ඵළාකු හර්තහ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපව බහත කිරීභත් හිතහභතහභ 

ල් දළම්භහ; හිතහභතහභ ප්රෝභහද ශහ. එතපො  රු 

ථහනහඹුරභනි, අද දපේත් පම් ය   ළදත් න ගර්ිරභඹ, 

භහජභඹ රුු හයණහ රැ ස ිළිතඵ ඉසභුර යන්න තිඥපඵන 

අසථහත් ඳළවළය වරිනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හර්තහ ගණ්ඩු ඉදිරිඳත් ශහ  ඳසපේ ගණ්ඩුපව හර්ඹ 

බහයඹ අහනයි. ඒ  විහදඹ ස ඉල්රනහ නම් ඉල්රන්න 

අසථහ තිඥපඵන්පන් විඳ සඹ යි.  

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර නඩත්ුර පන්පන් පම් යපට් ජනතහපේ, 

ඵදු පන්නන්පේ ල්ලිලින්. ඒ නිහ භහ ඔඵුරභහපන් අවන්න 

ළභළතිඥයි, පම් හරඹ, මුදල් නහසතිඥ යන්පන් නළුර, යපට් 

ජනතහපේ ල්ලි නහසතිඥ යන්පන් නළුර- 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳ ස නහඹ රැසවීපම්දී විඳ සපක හර්ඹ බහයඹ ගණ්ඩු  

බහය දීරහ විඳ සඹ ළරැද්ද සපන් යරහ තිඥපඵන්පන්. 

 
රු සුජී පේනිනාව භවතහ 
(நளண்புநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඵපරන් ත්තහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එඟ වුණහපන්. [ඵහධහ කිරීම්]  වන්ර තිඥපඵන්පන් එඟ 
වුණහ කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීම්]  වන් කිඹන්න. ඒ පඹෝජනහ  
ඉදිරිඳත් කිරීභ  තමුන්නහන්පේරහ ගණ්ඩු  අසථහ දීරහ 
තිඥපඵනහ. නමුත් ගණ්ඩු ඒ භන්ත්රීaයපඹකු වයවහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ිළිතඵ තමුන්නහන්පේරහ විරුද්ධ වුණහ. විරුද්ධ වුණහයින් 
ඳසපේ භ  තිඥපඵන්පන් එදහ එඟ වුු විධිඹ  ක්රිිඹහ යරහ 
නළත්නම් තමුන්නහන්පේරහ කිඹපු පද් ිළිතන්නයි.  

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ (ජහතාන්තය මරා 
වපඹෝගිතහ අභහතා ව මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන නිපඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந -  சர்யமதச ழதழன 

கூட்டிகணப்பு அகநச்சமெம் ழதழ, தழட்டநழடல் ழபதழ 

அகநச்சமெம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු යත් අමුුභ ඇභතිඥුරභහ.  

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, භව ඵළාකු හර්තහ ළන හච්ඡහ 

යනහ  අපප් යජපක කිිනභ විරුද්ධත්ඹ ස නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

ඒ නිහ තභයි අද අිළ  ඒ ළන හච්ඡහ යන්න රළවළසතිඥ පරහ 

ගපව. අපප් බහනහඹුරභහ කිඹරහ නළවළ, එුරභහභ පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යනහ කිඹරහ. පොපවත්භ එපවභ  වන් පරහ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ඉන්න, භහ කිඹන පද් අවන්න. භ  ඉඩ 

පදන්න කිඹන්න රු ථහනහඹුරභනි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රුණහයරහ ඇභතිඥුරභහ කිඹන පද් අව පන ඉන්න.  

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ නිහ "භව ඵළාකු හර්තහ ළන විහද යන්න අිළ 

අළභළතිඥයි" කිඹන පභුරභන්රහපේ තර්ඹ අිළ ම්පර්ණපඹන් 

ප්රෝතිඥ සපේඳ යනහ. 

රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

බඹයි.  

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. බඹ පන්පන් පභො ද? බඹ පරහ -[ඵහධහ කිරීම්] බඹ 

පන්පන් පභො ද? රු ථහනහඹුරභනි, - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භහ හිතන්පන් එපවභ පනොපයි. ඊශඟ ඳ ස නහඹ 
රැසවීපම්දී ථහ යරහ පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ  
තමුන්නහන්පේරහ අසථහ න්න.  

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ පම් විහදඹ  රළවළසතිඥ පරහයි 

ගපව. අිළ පම් විහදඹ  බඹයි; රළවළසතිඥ නළවළයි කිඹරහ පම් 

පොල්පරෝ කිඹන්පන් පොපවොභද? අපප් ඳසු පඳශ 

භන්ත්රීaයපඹ ස පම් විහදඹ ගයම්බ යන්නත් රළවළසතිඥ පරහයි 

ිනටිපක. එතපො  පොපවොභද -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු භන්ත්රීaයපඹ ස 
(நளண்புநழகு உமைப்ழர் ஒமெயர்) 

(An Hon. Member) 

ඇයි, ඳසු පඳශ භන්ත්රීaයපඹ ස විහදඹ ගයම්බ යන්පන්? 

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එඹ ගයම්බඹ ඳභණයි. ඊ  ඳසපේ හභහනා විධිඹ  ඕනෆභ 
හච්ඡහ ස යන්න පුළුන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵුරභහ  විහදඹ ගයම්බ යන්න ඵළරිද? 

 
රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அமுதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඵළරි නළවළ, පුළුන්. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, - 

  
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්පේ එ ය ස ථහ  ශහ පන්. [ඵහධහ කිරීම්]  
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රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජිත් පප්රෝේභදහ භන්ත්රීaුරභනි, තභන්  ඕනෆ ඕනෆ වළටිඹ  
වළභ තිඥසපේභ ථහ යන්න රළවළසතිඥ පන්න එඳහ.  

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අනි ස අඹ ත් ඉඩ පදන එප ස භ ත් පඳොඩ්ඩ ස ඉඩ පදන්න. 

රු ථහනහඹුරභනි, 2012 ශ්රීள රාහ භව ඵළාකු හර්තහ පම් 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපව බහත පශේ හිතහභතහභ ප්රෝභහද පරහයි. අද පම් 

විහදඹත් හිතහභතහභ අවුල් යන්නයි  යුුර පශේ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ පනොපයි ප්රෝලසනඹ. ගණ්ඩු ඳ සඹ ශ්රීள රාහ භව ඵළාකු 

හර්තහ බහ  ඉදිරිඳත් ශහභ ගණ්ඩු ඳ සපක හර්ඹ බහයඹ 

අන්. ඊ  ඳසපේ විඳ සඹ  තභයි ඒ ම්ඵන්ධපඹන් හර්ඹ 

බහයඹ තිඥපඵන්පන්. 

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

විහද යන්න බඹයි. ඒයි ඇත්ත. බඹයි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් විහදඹ දීරහ තිඥපඵනහ. දළන් ඒ විහදඹ  අසථහ 
තිඥබුණහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔච්චය තයව න්න එඳහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තමුන්නහන්පේරහපේභ ප්රෝලසනඹ තභයි - 

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, point of Order එ ස තිඥපඵනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීaුරභහ. 

රු ජිත් පප්රෝේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
විහද යන්න බඹයි. 

 
 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු ථහනහඹුරභනි, විහද යන්න බඹ නම් ගණ්ඩු 

ඳ සපක භන්ත්රීaයපඹ ස විිනන් බහ ල් තඵන අසථහපව 

පඹෝජනහ පපනන්පන් නළවළ. පභභ ල් තළබීපම් පඹෝජනහ 

බහනහඹුරභහ ඉදිරිඳත් ශත්, ගණ්ඩු ඳ සපක ප්රෝධහන 

ාවිධහඹුරභහ ඉදිරිඳත් ශත්, මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන නිපඹෝජා 

අභහතාුරභහ ඉදිරිඳත් ශත්, පම් උත්තරීතය ඳහර්ලිපම්න්ුරපව 

ිනටින විඳ සපක පවෝ ගණ්ඩු ඳ සපක භන්ත්රීaයපඹ ස ඉදිරිඳත් 

ශත් ථහ යන්පන් එභ විඹඹ ළනයි. බහ ල් තඵන 

අසථහපව පඹෝජනහ සරිඹප්පඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ -[ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු දඹහිනරි ජඹපේය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භුර ශ ප්රෝලසනඹ  භපේ තීන්දු දීරහ අහනයි. ප්රෝලසනඹ භුර 

පශේ පභඹ විහදඹ  න්න පුළුන්ද කිඹරහයි. එතපො  ගණ්ඩු 

ඳ සඹ කිඹනහ, එදහ ත්ත තීයණඹ භත තභයි  යුුර යන්න 

ඕනෆ කිඹරහ.  

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

විඳ සපක තමුන්නහන්පේරහයි බඹ. තමුන්නහන්පේරහ බඹ 
නිහ අද පම් පඹෝජනහ  ථහ - [ඵහධහ කිරීම්] අද පම් විඹදම් 
යන වළභ ලතඹ සභ ම්ඵන්ධපඹන් විඳ සඹ කීභ බහය න්න 
ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නම් දළන් යන්න පදඹ ස නළවළ. 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

විඳ සඹ තභයි අද පම් පඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ඩහප්ඳල් 

පශේ. [ඵහධහ කිරීම්] පම් ඇත්ත ථහ යන්පන්. අිළ විෘත ථහ 

යමු. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கமெணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එපවභ නම් ඇභතිඥරු ඕනෆ නළවළ. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඒ අසථහ ම්පර්ණපඹන්භ නළතිඥ පශේ විඳ සඹයි. ගණ්ඩු 
ඳ සපඹන් පනහපු පඹෝජනහ -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 පඹෝජනහ වුරු ඉදිරිඳත් ශත් විහද ශහ නම් ඉයයි. 
එපවභ නම් ඔඹ ප්රෝලසන නළවළපන්. [ඵහධහ කිරීම්] දළන් ඇතිඥ. 
තමුන්නහන්පේරහපේ ප්රෝලසනර  භහ උත්තය දුන්නහ.  

ප්රෝධහන  යුුර. අද දින නාහඹ ඳත්ර පක විඹ අා 1 - පභෝ ර් 
හවන ඳනත ඹ පත් නිපඹෝ අනුභත කිරීභ .  [ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු කුභහය පල්භ භවතහ (ප්රෝහවන අභහතාුරභහ) 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந - மளக்குயபத்து அகநச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
 

නළඟී ිනටිපකඹ. 
ளந்தளர். 

rose. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළයදුණහ  ඳසපේ ඉන්න. 

 
රු භන්ත්රීaයපඹ ස 
(நளண்புநழகு உமைப்ழர் ஒமெயர்) 

(An Hon. Member) 

ළයදුපණ් නළවළ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළයදුපණ් නළතිඥ පන්පන් පොපවොභද? පදපොල්රන් භ 
ළයදුණහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

රු ප්රෝහවන අභහතාුරභහ, විඹ අා 1 ඉදිරිඳත් යන්න. 

පභෝ ර් හවන ඳනත : නිපඹෝ 
மநளட்டளர் யளகச் சட்டம் : 

ஒளங்குயழதழகள் 
MOTOR TRAFFIC ACT : REGULATIONS 

 

රු කුභහය පල්භ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු ථහනහඹුරභනි, ඳවත වන් පඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 
"(203 ළනි අධිහයඹ ව) පභෝ ර් හවන ඳනපත් 19 ළනි න්තිඥඹ භ 
කිඹවිඹ යුුර, එකී ඳනපත් 237 ළනි න්තිඥඹ ඹ පත් ප්රෝහවන 
අභහතායඹහ විිනන් හදන රදු, 2013 ජනහරි 31 දිනළතිඥ අා 1795/35 
දයන අතිඥ විපලේ ළට්ඳත්ර පක ඳශ යනු රළඵ, 2013.05.08 දින ඉදිරිඳත් 
යන රද නිපඹෝ අනුභත ශ යුුර ඹ." 

 
ප්රෝලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்மைக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ල්තළබීභ 
ஒத்தழகயப்பு 

ADJOURNMENT 

 
රු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, "ඳහර්ලිපම්න්ුර දළන් ල් තළබිඹ 

යුුරඹ"යි භහ පඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රෝලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்மைக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහර්ලිපම්න්ුර ඊ  අනුකර අ. බහ. 3.14 , 2013 ජුනි භ 05 
න ඵදහදහ අ. බහ. 1.00 න පත ස ල් ගිපකඹ. 

அதன்டி ழ.. 3.14 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2013 மன் 05, 

புதன்கழமகந ழ.. 1.00 நணழயகப ஒத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at 3.14 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

05th June, 2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිපම්න්ුර විහද හර්තහර හර්ක  දහඹ ිකර රු. 2178කි. ිළ ඳත ස පන්හ ළනීභ අලා  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. පොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාඩ ඳහය, අා 102, 
ිළඹිනරි පොඩනළගිල්පල් යජපක  ප්රෝහලන  හර්ඹහාලපක  අධිහරී  පත  ෆභ  ර්ඹභ  පනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රෝථභ දහඹ  මුදල් පහ ඉදිරි ර්පක දහඹත්ඹ රඵහ පන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹිකත දිපනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳත් බහය නු පනොරළප්ල. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்ககனழன் யமெடளந்த சந்தள மேள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ மேள 18.15. தளற் 

தசவு மேள 2.50. யமெடளந்த சந்தள முற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க தயழமட்டலுயகம், இ. 102, 

ழனசழழ கட்டிடம், ளநன்ககட வீதழ, கழமெப்க, தகளளம்பு 6 ன் யழளசத்தழற்கு அதப்ழ ழபதழககப்  

தற்மைக்தகளள்ளம். ஒவ்மயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் மததழக்கு முன் சந்தளப்ணம்  

அதப்ப்ட மயண்டும். ழந்தழக் கழகடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்மைக்தகளள்ப்டநளட்டள. 
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යප්ර්හද :  
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    Vilification Campaign 

 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

   Jamiah Rahmania Arabic College, Akurana 

(Incorporation) – [The Hon. Abdul Haleem] – Read 

the First time   
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சட்டமூனம் : உர்லறன்நத் லர்ப்பு 

 

றணரக்கமக்கு ரய்மூன றமடகள் 
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  அதூமைப் தறசரம் 
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[ගරු බුද්ධික ඳතියණ  භවතහ] - ඳශමුන ය 
කිඹන රදී 

 ගල්හින්න ජහමිඅුරල් ෂත්තහවස අයහබි විදුවර 
(ංසථහගත කිරීවේ) -[ගරු හුවනයිස ෂහරුක්  
භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී 

 
ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත :  
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කල්තළබීවේ වඹෝජනහ :  
  වඳොවවොය හිඟඹ  

தசட்தச கரர ன்நம் ம்தறக்மகப்ததரமைப்பு 

(கூட்டிமத்ல்) - [ரண்புறகு புத்றக தற] – 
முன்முமந   றப்தறடப்தட்டது 

 

கல்யறன்ண ஜரறஅதுல் தத்ரஹ் அபுக் கல்ம்ரற 

(கூட்டிமத்ல்) - [ரண்புறகு யளமணஸ் தரமேக்]

- முன்முமந   றப்தறடப்தட்டது 
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 உத் ட்டுப்தரடு  

   The Seretse Khama Foundation Trust (Incorporation) – 

[The Hon. Buddhika Pathirana]  – Read the First time   

 

   Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College 

(Incorporation) - [The Hon. Hunais Farook] ]  – Read 

the First time   

 

SRI LANKA PRESS COUNCIL LAW :  

   Regulation 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

   Fertilizer Shortage  
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අ.බහ.1.00   ඳහර්ලිවේන්ුර රැසවිඹ.  
නිවඹෝජා  කථහනහඹකුරභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්වකොඩි භවතහ] 

මරහනහරඪ විඹ. 

தரரமன்நம் தற.த.1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு சந்ற வீக்தகரடி] 

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE  

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

 

 

නිවේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
 

 ඡන්ද හිමිඹන් ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ (විවලේ විධිවිධහන) 
ඳනත් වකටුේඳත : වේේසධහධිකයණවත  රණයණඹ 

 தமெர்கமபப் தறவுதசய்ல் (றதசட ற்தரடுகள்) 

சட்டமூனம் : உர்லறன்நத் லர்ப்பு 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL : DETERMINATION OF THE 

SUPREME COURT 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

“ඡන්ද හිමිඹන් ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ (විවලේ විධිවිධහන)" ඹන 
නමින් යුත් ඳනත් වකටුේඳත ිළිතඵ නිවේදනඹක් කයනු 

කළභළත්වතමි.  

ජහතිවත හිත ිළණි  වහ අලා ඹයි අභහතා භණ්ඩරඹ විිනන් 

වතික කයනු රළබ වභභ ඳනත් වකටුේඳත ආණ්ඩුක්රඅභ 

ාසථහවේ 122(1)(ආ) ාසථහ ප්ර්කහය අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ 

විිනන් වේේසධහධිකයණඹ වත වඹොමු කයනු රළබීඹ.  

එකී ඳනත් වකටුේඳත වවෝ එහි විධිවිධහන කිිනක් වවෝ 

ආණ්ඩුක්රඅභ ාසථහ  අනනුකර වනොන ඵ  123   

ාසථහ ප්ර්කහය වේේසධහධිකයණඹ රණන්දු වකො  ඇති ඵ 

දන්නු කළභළත්වතමි.  

වේේසධහධිකයණවත  රණයණඹ අද දින කහර්ඹ  වන් දළක්වන 

නිර හර්තහවේ මුද්රධණඹ කශ යුුර ඹළයි භභ නිවඹෝග කයමි.  

වේේසධහධිකයණ  රණයණඹ: 
உர் லறன்நத் லர்ப்பு: 

Determination of the Supreme Court: 

381 382 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

  

383 384 

[ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ] 
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[ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ] 



2013 ජුනි 05 

 ලිිළ වල්ඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

  
2011 ර්ඹ වහ වෞඛා අභහතාහංලවත හර් කක කහර්ඹ හධන 

හර්තහ.-  [වෞඛා  අභහතා ගරු මභත්රීාඳහර ිනරිවේන භවතහ වනු   

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිවඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 ර්ඹ වහ ගහල්ර දිසත්රිபක් වල්කේ කහර්ඹහරවත  කහර්ඹ හධන 

හර්තහ ව ගිණුේ.-  [යහජා ඳරිඳහරන වහ සවද්ල ක යුුර අභහතා ගරු 

ඩබ්ලිේ.ඩී.වේ. වවනවියත්න භවතහ වනු   ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිවඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
2012 ර්ඹ වහ ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන අභහතාහංලවත කහර්ඹ හධන 

හර්තහ ව 2012 ර්ඹ වහ ඉඩේ ඳරිවයණ ප්ර්තිඳත්ති ළරුමේ 

වදඳහර්තවේන්ුරවේ කහර්ඹ හධන හර්තහ. - [ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන 

අභහතා ගරු ජනක ඵණ්ඩහය වතන්නවකෝන් භවතහ වනු  ගරු දිවන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිවඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

2012 ර්ඹ වහ ිනවිල් ගුන් වේහ අභහතාහංලවත ප්ර්ගති හර්තහ.- 

[ිනවිල් ගුන්වේහ අභහතා ගරු ිළඹංකය  ජඹයත්න භවතහ වනු  ගරු 

දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහවේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිවඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 ර්ඹ වහ ජහතික උරුභඹන් ිළිතඵ අභහතාහංලවත කහර්ඹහධන 

හර්තහ.-[ජහතික උරුභඹන් අභහතා ගරු ජගත් ඵහරූරරිඹ භවතහ වනු   

ගරු  දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිවඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 

වඳත්ේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඩරස අරවප්වඳරුභ භවතහ               - ඳළමිණ නළත               

ගරු ජඹයත්න වවේයත් භවතහ                    - ඳළමිණ නළත                 

ගරු වයෝහිත අවබ්ගුණර්ධන භවතහ        - ඳළමිණ නළත   

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ            - ඳළමිණ නළත 

ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ              - ඳළමිණ නළත                    

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ                  - ඳළමිණ නළත 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු ආර්.එේ. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, බිබිර, භළදගභ, 

වභොනයහන,  වකො වඵෝ ඳහවයහි ඳදිංචි ආර්.එේ. ගුණවේකය 

ඵණ්ඩහ භවතහවගන් රළබුණු වඳත්භක් භභ  ිළිතගන්මි.   

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු වවේභහල් ගුණවේකය භවතහ    - ඳළමිණ නළත.   

  
ඉදිරිඳත් කයන රද වඳත්භ භවජන වඳත්ේ ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිවඹෝග කයන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தமப் ததரதுதக் குமௐவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 

 

 

ප්ර්ලසනර  හචික ිළිතුරරු 
றணரக்கமக்கு ரய்மூன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අංක 1-1955/'11-(2), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසවත ප්ර්ධහන 
ංවිධහඹකුරභහ) 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்பு அமச்சமெம் அசரங்கத் ப்தறன் 

முற்தகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අධාහඳන අභහතාුරභහ  

වනුවන්  භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ  තිඹක් කල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්ර්ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අංක 3-2368/'12-(2), ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වදන ය ත් භහ එභ 

ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අධාහඳන අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය  දීභ වහ  තිඹක් කල් 

ඉල්රනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අංක 7-3256/'12-(1), ගරු පී. වළරින් භවතහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ  එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  

වභඹ ිළිතුරරු අතාලා ප්ර්ලසනඹක් ගරු අභහතාුරභනි.  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග රු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වතනරුත්ථහඳන වහ 

ඵන්ධනහගහය ප්ර්තිංසකයණ අභහතාුරභහ  වනුවන් භහ එභ 

ප්ර්ලසනඹ   ිළිතුරය දීභ වහ  තිඹක් කල් ඉල්රනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අංක 8-3290/'12-(1), ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, විවද්ල රැකිඹහ ප්ර්ර්ධන වහ 

ුමඵහධන අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ 

වහ ති වදකක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වළභ දහභ අවනහ. වළභ දහභ කල් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ආගභන විගභන වදඳහර්තවේන්ුර : මදනික 
ආදහඹභ 

குடிவு, குடிகல்வுத் றமக்கபம் : ரபரந் 

மெரணம் 
DEPARTMENT OF EMIGRATION AND IMMIGRATION : DAILY 

INCOME 
 

3336/’12 

10. ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර 

අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ආගභන විගභන වදඳහර්තවේන්ුර ඳුම ගිඹ භහ 6 
ඇුරශත, ිනඹලුභ ය ල්ර , භළදවඳයදිග 
ය ල්ර  ව ඉන්දිඹහ  නිකුත් කයන රද 
විවද්ල ගභන් ඵරඳත්රය ංඛාහ වන් වන් 
ලවඹන් වකොඳභණද; 

 (ii) විවද්ල ගභන් ඵරඳත්රය නිකුත් කිරීවභන් එභ 
වදඳහර්තවේන්ුර දිනක  රඵන ආදහඹභ ආන්න 
ලවඹන් වකොඳභණද; 

 (iii) ය   ඇුරළු වීභ  රඵහ වදන වීහ කහරඹ ඉක්භහ 
 ය  ුරශ රැඳී ිනටින්නන් වඳුනහ ගළනීභ  වහ ඒ අනු 
නීතිභඹ ිළඹය ගළනීභ  වදඳහර්තවේන්ුර ගන්නහ 
ක්රිමඹහ භහර්ග කවර්ද; 

 (iv) ඳුම ගිඹ භහ 6 ඇුරශත එවර අනය වර රැඳී 
ිනටින්නන් නීතිවත රැවළන  වුම කය ගත් අසථහ 
ංඛාහ වකොඳභණද; 

 (v) ඔවුන්  එවයහි ගන්නහ රද ිළඹය කවර්ද; 

 ඹන්න  එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

 (ආ)  වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
தற அமச்சமெம், ததபத் சரசண,  அமௌல்கள் 

அமச்சமெரணமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) குடிவு, குடிகல்வுத் றமக்கபம் கடந் 6 

ர கரனத்றதள் சகன ரடுகமக்கும், த்ற 

கறக்கு ரடுகமக்கு ற்மைம் இந்றரவுக்கு ண 

ங்கறமள்ப தபறரட்டுக் கடவுச்சலட்டுக்கபறன் 

ண்றக்மக ணறத்ணறத வ்பவு 

ன்தமமம்; 

 (ii) தபறரட்டுக் கடவுச்சலட்டுக்கமப ங்குன் 

மூனம் அத்றமக்கபம் ரதபரன்மைக்குப் 

ததமைகறன்ந மெரணம் அண்பரக வ்பவு 

ன்தமமம்; 

 (iii) ரட்டிதள் தறதசறப்தற்கரக ங்கப் 

தடுகறன்ந றசரக் கரனத்றற்கு தனறகரக 

ரட்டிதள் ங்கறறமெப்தர்கமப இணங்கரண் 

தற்கும் அற்கம, சட்ட டடிக்மககமப 

தற்தகரள்ற்கும் றமக்கபம் டுக்கறன்ந 

டடிக்மககள் ரம ன்தமமம்; 

 (iv) கடந் 6 ர கரனத்றதள் இவ்ரமை 

அதறற்ந றத்றல் ங்கறறமெப்தர்கள் 

சட்டத்றன் தறடிறல் சறக்கமக்கப்தட்ட 

சந்ர்ப்தங்கபறன் ண்றக்மக வ்பவு  

ன்தமமம்; 

 (v) அர்கமக்கு றரக தற்தகரள்பப்தட்ட 

டடிக்மககள் ரம ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of passports issued 

to All Countries, the Middle East and to 

India by the Department of Immigration 

and Emigration during the past six months; 

 (ii) approximately, the daily income earned by 

the aforesaid department through issuing of 

passports; 

 (iii) the measures taken by the aforesaid 

department to identify the persons who 

overstay in the country exceeding visa 

period and to take legal action accordingly; 

 (iv) the number of occasions where such 

persons who overstay without permission 

were caught during the past six months; 

and 

 (v) the action that was taken against them? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය වදනහ. 

(අ) (i) ිනඹලු ය ර     -  136,828 

  භළද වඳයදිග ය ල්   -  107,579 

  ඉන්දිඹහ     -      9,869   

 (ii) රුිළඹල් මිලිඹන 9.5කි. 

 (iii) විභර්ලන අංලඹ  අභතය ලවඹන් මුද්රිකත වහ විදාත් 
භහර්ග ලින් වතොයුරරු එක්රැස කිරීභ ත් ිනඹලුභ 
දිසත්රිபක්ක කර්භහන්තලහරහ, ආඳණලහරහ ආදිඹ 
නියන්තය ඳරීක්හ කිරීවේ ක යුුර වහ  විවලේ 
ඒකකඹක් සථහිළත කය ඇත.  

ආගහමික වහ විගහමික ඳනත ඹ වත් උල්රංඝනඹ කිරීවේ 

අසථහ ිළිතඵ භව ජනතහවප වතොයුරරු රඵහ ගළනීභ වහ 

මුද්රිකත වහ විදාත් භහධාඹන්හි දළන්වීේ ඳශ කයන රදී. 

වීහ කහරඹ ඉක්භහ ය  ුරශ රැඳී ිනටින්නන් වහ ආගහමික වහ 

විගහමික ඳනත උල්රංඝනඹ කයන්නන් අත්අඩංගු  ගළනීභ  වහ 

යටින් ඉත් කිරීභ  ක යුුර කයනු රළවබ්. 

 (iv)  අසථහ 81කි.  

 (v)  යටින් ිළටුවල් කයන රදී.  

  රැවුේ කවුවයහි යහ ඇත.  

(ආ)  අදහශ නළත.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු ඇභතිුරභනි, අුරරු ප්ර්ලසනර  උත්තය වදන්න වතළුන්ද? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අවරහ ඵරන්න. 

 
ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

එවවභ නළත්නේ කිඹහවි, "භ  අදහශ වනොවේ." කිඹරහ.  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ නළවළ, ඔඵුරමිඹ  උත්තය වදනහ.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්ර්ලසන අංක 1. 

 
ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ඳශමුළනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ වභවේයි. ගභන් ඵරඳත්රය නිකුත් කිරීභ  අභතය, ආගභන 

වහ විගභන වදඳහර්තවේන්ුර  ආදහඹේ රළවඵන වනත් භහර්ග 

වභොනහද කිඹහ දළන ගන්න කළභළතියි.  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්ර්ධහන ලවඹන් ආදහඹේ රළවඵන භහර්ගඹ තභයි ගභන් 

ඵරඳත්රය නිකුත් කිරීභ. 

 
ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඊ  අභතය ඒහයි භහ අවන්වන්.  

  
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන  ඒක තභයි ප්ර්ධහනභ ආදහඹේ භහර්ගඹ.  

 
ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වදළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

වභවේයි. ආගභන වහ විගභන වදඳහර්තවේන්ුර රංකහවේ විවිධ 

ජහහයේ කයන අඹ විවලේවඹන් ගුන් වතොටුවඳොවශේදී අල්රහ 

ගන්නහ. එවේ Sri Lanka Customs එක භඟින් අල්රනහ  

අභතය ඒ ජහහයේකරුන් නීතිවත රැවළන  වුම කය ගළනීභ   

ආගභන වහ විගභන වදඳහර්තවේන්ුර වනත් විවලේ ක්රිමඹහ 

භහර්ගඹක් වගන තිවඵනහද කිඹහ දළන ගන්න කළභළතියි.      

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විවලේ ඒකකඹක් ිළහිටුහ තිවඵන ඵ භභ ිළිතුරය වදමින් කිේහ.  

යවට් එදිවනදහ නීතිඹ  ේඵන්ධ අඹ අත් අඩංගු  ගළනීවේ 

කහර්ඹඹ ආගභන වහ විගභන වදඳහර්තවේන්ුර  අඹත් වදඹක් 

වනොවයි. ඒ අදහශ අංල භඟින් ආගභන වහ විගභන 

වදඳහර්තවේන්ුරවේ වහඹ ඉල්ලුවොත් ඳභණයි ගුන් වතොටුඳශ 

වවෝ යටින් ඵළවළය න සථහනඹකදී ඒ අඹ යහ වගන ඒ අදහශ 

අංලර  නීති ක යුුර වහ බහය කයන්වන්.  

 
ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ුරන්න අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ වභඹයි.  

ගරු ඇභතිුරභනි,  භවය අඹ ංචහයක වීහ අයවගන අවප් 

ය   ඇවිල්රහ අක්රඅමික වද්ල් වඵොවවොභඹක් කයනහ. අඳ 

වකොශම ප්ර්වද්ලඹ ගත්වතොත්, යත්තයන් ඵඩු හප්වතර, නළත්නේ 

ආඳන ලහරහර, ඒ හවපභ ේඵහවන භධාසථහනර, ගණිකහ 

භධාසථහනර වේඹ කයනහඹ කිඹරහ වළභ දහභ වතත් ඳත්ර 

ඳශ වරහ තිවඵන ආකහයඹ අඳ දකිනහ. වේ ක යුුර නිහ 

ඇත්ත භ අවප් ය   අවගෞයඹක් වරහයි තිවඵන්වන්. වේ 

ේඵන්ධ ආගභන වහ විගභන වදඳහර්තවේන්ුරවන් ගන්නහ 

ක්රිමඹහ භහර්ගඹ වභොකක්ද කිඹරහ භභ ඔඵුරභහවගන් දළන ගන්න 

කළභළතියි.  

  
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නිඹමිත වීහ කහරඹ ඉක්භහ ිනටින අඹ අත් අඩංගු  වගන 

අධිකයණඹ වත ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ යටින් ිළ භං කිරීභ කයවගන 

ඹනහ. භභ ඒ ංඛාහ වල්ඛන ඳහ ඉදිරිඳත් කශහ.  

වදළනි කහයණඹ වභඹයි. ආගභන වහ විගභන 

වදඳහර්තවේන්ුර ඊ  අතිවර්ක නීතිවත රැවළන  ගත යුුර අඹ 

එවේ අත්අඩංගු  ගළනීභ වහ  කය වගන ඹන ක්රිමඹහභහර්ගඹ 

නිහයි ඒහ වතත් ඳත්ර ඳශ න්වන්. එවේ නළත්නේ ඒහ වතත් 

ඳත්ර ඳශ න්වන් නළවළ.  ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, 

ය   එන ංචහයකඹන් ිනඹලු වදනහ ය   ඳළමිවණන වවේුර 

හධකඹ ංචහයඹ කිරීභයි. අඳ එඹ ද්බහවඹන් ිළිතවගන තභයි 

වීහ නිකුත් කයන්වන්. එඹ  ඩහ වනත් වදඹක් කයනහ නේ ඒ 

වහ වකවයන ඳරීක්ණ වහ ඳළමිණිලි අනු ක යුුර කයනහ.  

 

ප්ර්හවන අභහතාහංලඹ ඹ වත් ඳළති උත් : විඹදභ 
ததரக்குத்து அமச்சறன்கலழ் இடம்ததற்ந 

தகரண்டரட்டங்கள் : தசனறணம்  
FESTIVALS ORGANIZED UNDER MINISTRY OF TRANSPORT : 

EXPENDITURE  
3405/’13 

11.  ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
         (ரண்புறகு அஜறத் குர) 

         (The Hon. Ajith Kumara) 

ප්ර්හවන අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) ප්ර්හවන අභහතාහංලඹ ඹ වත් තිවඵන ිනඹලු 
ආඹතන විිනන් 2011 ව 2012 ර්ඹන්හිදී 
උත් වහ ළඹ කයන රද මුදර වකොඳභණද; 
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 (ii) එභ උත් කවර්ද; 

 (iii) එභ එක් එක්  උත්ඹ ංවිධහනඹ කයන රද 
වදඳහර්තවේන්ුර, ංසථහ, භණ්ඩර වවෝ ආඹතන 
වන් වන් ලවඹන් කවර්ද; 

 (iv) 2011 ව 2012 ර්ඹන්හි ඳළති දළඹ  කිරුශ 
ප්ර්දර්ලන වහ ප්ර්හවන අභහතාහංලඹ ළඹ කයන 
රද මුදර වන් වන් ලවඹන් වකොඳභණද; 

 ඹන්න  එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ආ) (i) අනහයක් කත දුේරිඹ වයස භහර්ග වහ ආයක් කත 
වපට්ටු වි කිරීභ ේඵන්ධවඹන් යජවත සථහයඹ 
කවර්ද; 

 (ii) අනහයක් කත දුේරිඹ වයස භහර්ග ිළහිටි සථහන වහ 
වපට්ටු වි කිරීභ  2011 ව 2012 ර්ඹන්හිදී 
වන් කයන රද මුදර වකොඳභණද; 

 ඹන්න  එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද?  

 

ததரக்குத்து அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) ததரக்குத்து அமச்சறன் கலழ் கரப்தடும் 

சகன றமைணங்கமம் 2011 ற்மைம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகபறல் தகரண்டரட்டங்கமக்கரக 

தசனறத் தத்தரமக ரது; 

 (ii) தற்தடி தகரண்டரட்டங்கள் ரம; 

 (iii) தற்தடி எவ்தரமெ தகரண்டரட்டத்மமம் 

எமௐங்குதசய் றமக்கபங்கள், 

கூட்டுத்ரதணங்கள், சமதகள் அல்னது 

றமைணங்கள் தவ்தநரக ரம; 

 (iv) 2 0 1 1  ற்மைம் 2012ஆம் ஆண்டுகபறல் 

இடம்ததற்ந `தசத்துக்கு குடம்' 

கண்கரட்சறக்கரக ததரக்குத்து அமச்சு 

தசனறத் தரத்ப் தத்தரமக 

தவ்தநரக ரது 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தரதுகரப்தற்ந புமகறக் குமைக்குப் 

தரமகபறல் தரதுகரப்தரண கடமகமபப் 

ததரமெத்துது தரடரத்றல் அசரங்கத்றன் 

றமனப்தரடு ரது; 

 (ii) தரதுகரப்தற்ந புமகறக் குமைக்குப் தரமகள் 

அமந்துள்ப இடங்கபறல் கடமகமபப் 

ததரமெத்துற்கு 2011 ற்மைம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகபறல் எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக ரது 

ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
 
 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money spent on festivals in 

2011 and 2012 by the institutions that come 

under the Ministry of Transport; 

 (ii) what those festivals are; 

 (iii) separately, the names of the departments, 

corporations, boards or other institutions 

that organized each of the aforesaid 

festival; and 

 (iv) separately, the amount of money spent by 

the Ministry of Transport for the “Deyata 

Kirula” exhibitions held in the years 2011 

and 2012? 

(b) Will he state - 

 (i) the Government’s stand on fixing 

protective gates for the unguarded level 

crossings; and 

 (ii) the amount of money allocated in the years 

2011 and 2012  to fix gates in the places 

where there are unguarded level crossings? 

(c) If not, why? 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ (ප්ර්හවන අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு குர தல்க - ததரக்குத்து அமச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේ ප්ර්ලසනඹ  දීර්ඝ 

ිළිතුරයක් තිවඵන ඵළවින්,  භහ එඹ බහගත* කයනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  වභභ ප්ර්ලසනවත මුල් 

වකො  වහ  ිළිතුරය එකින් එක  නළති වුණත්, එකුර ඳභණක් 

වවෝ  කිඹන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ ිනටිනහ.  

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මුළු එකුර රුිළඹල් 1,550,245.64යි. 

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

එභ ිළිතුරය ප්ර්ලසනවත "(අ) (i) (ii) (iii)"  ඹන වකො ස 

ිනඹල්රභ වහද?    
 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ප්ර්ලසනවත "(අ) (i) (ii) (iii) (iv)"  හි අහ තිවඵන  ිනඹල්ර භ 

තභයි ඒ ගණන වන්වන්.  රුිළඹල් 1,550,245.64යි. 

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ප්ර්ලසනවත "(ආ)" වකො  වහ ිළිතුරරු වදන්න, ඇභතිුරභනි.  
 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

(ආ)  (i)  වේ ේඵන්ධවඹන් ශ්රීස රංකහ දුේරිඹ වේඹ විිනන් 
කහ ඇති ංයුක්ත ළරළසභ අනු ආයක්හ කය 
නළති ිනඹලුභ දුේරිඹ වයස භහර්ග ආයක්හ කිරීභ  
2013 - 2016 අතය කහර ිනභහවේ දී අන් කිරීභ  
ළරුමේ කය ඇත.  

  වභවේ අනහයක් කත දුේරිඹ වයස භහර්ග ඵහධක 
675ක් ඇති අතය  2013 ය ුරශදී වභයින් 50ක  
ළඩි ප්ර්භහණඹක  දුේරිඹ වයස භහර්ග ආයක්ක 
ඳද්ධති විවනු ඇත. ඉතිරි වයස භහර්ගද ආයක්හ 
කිරීභ වහ දළන  ව න්ඩර් කළහ ඇත.  

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

(ආ)  (ii)     අදහශ ිළිතුරයත් කිඹන්න ගරු ඇභතිුරභනි. 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
2011 වර්දී රුිළඹල් මිලිඹන 15යි; 2012 වර්දී රුිළඹල් 

මිලිඹන 10යි; නඩත්ුර ළඹ ශීර්ඹ ඇුරශත්. ඒ කිඹන්වන් ඒහ 

නඩත්ුර කිරීභත් එක්ක. 

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ඳශමුන අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ. ප්ර්ලසනවත (අ) (i),(ii),(iii),(iv) වකො ස වහ ගරු 

ඇභතිුරභහ උත්තය දුන්නු විධිඹ  2011 ව 2012 ර්ඹන්හිදී        

වේ අභහතාහංලවත උත් ක යුුර වහ එක්වකෝටි 

ඳණසඳන්රක්ඹක් මුදල් වන් කය තිවඵනහ. ගරු ඇභතිුරභනි, 

ඔඵුරභහ දන්නහ ගහල්ර දිසත්රිபක්කවතත් විවලේවඹන් යවට්- 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ. ඳවවශොසරක් ඳණසදවස වදිනඹවතිතසඳවයි ලත 

වළ වතයයි.  
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[ගරු කුභහය වල්ගභ  භවතහ] 

[වභභ ිළිතුරය  වතසතකහරවත ද තඵහ ඇත.] 
[இந் றமட தல் றமனத்றமௌம் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This reply  is also placed in the Library.] 
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ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

වකවේ වවෝ ඒ අවුරුදු වදක ුරශ වේ අභහතාහංලවත 

උත්ර  විලහර මුදරක් විඹදේ කය තිවඵනහ. ඔඵුරභහ 

දන්නහ, ගහල්ර දිසත්රිபක්කවතත් යවට් අවනකුත් ප්ර්වද්ලරත්  

අනහයක් කත දුේරිඹ වයස භහර්ගර  ජීවිත වහනි විලහර ප්ර්භහණඹක් 

ිනද්ධ වරහ තිවඵන ඵ. ඒ හවපභ  675ක් තිවඵන අනහයක් කත 

වපට්ටුලින් ඔඵුරභන්රහ  2013 ර්වත  වදන්න  රණයණඹ කය 

තිවඵන්වන් 50ක් ඳභණයි. අිළ අවන්න කළභළතියි, වේක 

හධහයණද, ඒ වහ වන් කශ මුදර හධහයණද කිඹරහ. ඒ 

හවපභ මී  කලින් අභහතාහංල උඳවද්ලක කහයක බහවේදී 

වභන්භ ගහල්ර දිසත්රිபක් ේඵන්කරකයණ කමිටුවේදීත්  නිරධහරිඹකු  

ප්ර්කහලඹක්  කශහ,  කළබිනට් රණයණඹක් අයවගන තිවඵනහ කිඹරහ 

අලුතින් වපට්ටු වනොදභන්න. වේ ගළන ඔඵුරභහවප ිළිතුරය 

කුභක්ද? 
 

ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

නළවළ. භභ හිතන විධිඹ  එවවභ රණන්දුක්  වගන නළවළ.  

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

මී  කලින් අභහතාහංල උඳවද්ලක කහයක බහවේදී ඔඵුරභහත් 

කිේහ, අලුතින් වපට්ටු දභන්වන් නළවළයි කිඹරහ.  

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

අලුතින් වපට්ටු දභන්වන් නළවළ. අලුතින්  bell and light  වි 

කයනහ.  

Bell and light  තභයි දළන් වි කයන්වන්. අලුතින් වපට්ටු වි 

කයනහ වනු   bell and light  දභනහ.  

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප වදළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

වභවේයි. 675ක් තිවඵන අනහයක් කත වපට්ටුලින්  50ක් වහ 

ඳභණක් 2013 අවුරුද්වද් වේ ක්රිමඹහ භහර්ගඹ අනුගභනඹ කිරීභ 

හධහයණද? වභතයේ ජීවිත වහනි ිනදු වරහ තිබිඹදී වේ අනහයක් කත 

තත්ත්ඹ ඉත් කයන්න වහභ - කඩිනමින්- ිළිතඹේ වඹොදන්වන් 

නළත්වත් ඇයි?  

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

භභ ඉසය වරහභ ගරු භන්ත්රීාුරභහ  කිඹන්න ෑනෆ, උත් 

වහ රුිළඹල් 15,50,000ක් විඹදේ කය තිවඵන එක ගළන. 

ප්ර්හවන අභහතාහංලඹ ඹ ත  හුඟක් ආඹතන ඇුරශත් නහ. 

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්ුර තිවඵනහ. ශ්රීස රංකහ ගභනහගභන 

භණ්ඩරඹ තිවඵනහ. ප්ර්හවන අභහතාහංලඹ තිවඵනහ. වභෝ ර් 

යථ ප්ර්හවන වදඳහර්තවේන්ුර තිවඵනහ. ජහතික ප්ර්හවන මදා 

ආඹතනඹ තිවඵනහ. වේ ිනඹලුභ ආඹතන වහ ගිඹ මුදල් එකුර 

වරහ තභයි වේ මුදර ඇවිල්රහ තිවඵන්වන්. වේක වරොකු 

ආඹතනඹක් ඵ භභ හිතන විධිඹ  ඔඵුරභහ ිළිතගන්න ෑනෆ. 

දුේරිඹ වයස භහර්ග අලායි කිඹන එක භභ ිළිතගන්නහ. අද 

වනොවයි, මී  කලිනුත් භභ ඒක අලායි කිඹරහ ිළිතවගන 

තිවඵනහ. නමුත් එක දුේරිඹ වයස භහර්ගඹක  bell and light 

system එකක් වි කයන්න රුිළඹල් රක් 40-50ත් අතය මුදරක් 

ළඹ වනහ. අිළ දළන්  ඹේකිින ණඹ ක්රඅභඹක් ඹ වත් වවෝ වේහ 

ඔක්වකොභ දභන්න  ළඩ ිළිතවශක් රළවළසති කය තිවඵනහ. 

උුරරු,  නළ වඟනහිය ඳශහත් වදකත් වභඹ  ඇුරශත් වුණහභ මී  

ඩහ ළඩි වනහ. තභ ඒ ඳශහත්ර වපට්ටු වභඹ  ඇුරශත් 

වරහ  නළවළ. තවරයිභන්නහයභ, ඹහඳනඹ, භන්නහයභ ප්ර්වද්ල  

ආහභ ඇත්ත භ තත් ළඩි වනහ. ඇත්ත භ වපට්ටු වි 

කයන්න ෑනෆ කිඹන භතවත භභ ඉන්නහ. ඒක භභ ිළිතගන්නහ.  

අිළ වළකි ඉක්භනින් වේ වපට්ටු වි කයන්න ක යුුර කයනහ. 

වභොකද අඳ දන්නහ, ජීවිත ගණනහක් නළති වුණු ඵ. වළඵළයි   

වේ ජීවිත ගණනහක් නළති වුණු එක  මිනිුමන්වප 

වනොළරකිලිභත්කභත් අයිතියි, ගරු භන්ත්රීාුරභහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, මිනිුමන්වප 

වනොළරකිලිභත්කභත් වේක  අයිතියි. දස ුරනක  ඉසවල්රහ 

භභ නුය  දළේභහ, අලුත් air-conditioned power set එකක්. ගරු 

භන්ත්රීාුරභහ ඒක දන්නහද දන්වන් නළවළ. වඳොඩ්ඩක් ඒක ත් භ  

සුරති කයන්නවකෝ. ඒක ත් වඳොඩ්ඩක් භ  කිඹන්න වවොයි 

කිඹරහ. අවප් කිරිඇල්ර භවත්භඹහරයි ගවේ ඉරහ  එන්වන්. 

ආන 220ක් ේපූර්ණවඹන් air-conditioned. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක වවොයි. 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Ticket එකක් රුිළඹල් 500යි. රුිළඹල් 500යි වකොශම  එන්න 

ළඹ න්වන්. ඒ හවප ුමවඛෝඳවබෝගී power sets ඳහ වේ දුේරිඹ 

භහර්ගවත ඹනහ. දළන් දුේරිඹ වේඹ වවො වේහක් රඵහ දීරහ 

තිවඵනහ. භහ කිඹන්වන් වේක ප්ර්භහණත් නළවළ කිඹරහයි. 

ඇත්ත භ වේ වපට්ටු ටික දභන්න ෑනෆ. වළඵළයි එක bell and 

light system එකක  භහ කිේහ හවප රුිළඹල් රක් 40 - 50ත් 

අතය මුදරක් ඹනහ. ඒක විලහර මුදරක්. වේ මුදර  අඳ  

ඇත්ත භ දයහ ගන්න ඵළවළ. අඳ වභොකක් වරි - foreign funding 

එකක් වරි- අයවගන වේ වපට්ටු ටික දභන්නයි ඹන්වන්. 

මිනිුමන්වප වනොළරකිලිභත්කභ ළඩියි. භහ කිඹන්න වළදුවේ 

වේකයි. භහ ඒ වකෝච්චිවත එන වකො  දළක්කහ, වේ bell and light 

system තිවඵන භහර්ගරත් හවන දභනහ. Bell එක දිනහ. භහ 

වවො  අවවගන හිටිඹහ, හුඟක් තළන්ර bell එක දිනහ.             

ත්රීා විරර් දභනහ. ඒ හවපභ ෆන් දභනහ. භහ හිතන්වන් 

මිනිුමනුත් වේ ේඵන්ධවඹන් දළනුත් කයන්න ෑනෆ කිඹරහයි. 

වේ දුේරිඹ වයස භහර්ග තිවඵන වකො  හවන නත්රහ 

වඳොඩ්ඩක් ඵරන්න ෑනෆ.  

අනික් කහයණඹ තභයි, හුඟක් තරුණ අඹ  mobile phone එක 

කවන් ගවවගන ඹනහ. Mobile phone එක කවන් ගවවගන 

ඹනහ. වකොච්චය horn එක ගළහුත් ළඩක් නළවළ. ඒ engine  

එවක් ඉරහ භභත් horn එක ඔඵරහ තිවඵනහ. නමුත් ඇවවන්වන් 

නළවළ.  
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Mobile phone  එක  දහන්න ෑනෆ වපට්ටු. 
 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භවය වරහ  භ ත් ගරු වජෝන් අභයුරංග භන්ත්රීාුරභහ ත් 

ෑහ ඇවවන්වන් නළති අසථහ තිවඵනහ. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අදහශ නළවළ ඒක. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නමුත් ඒක වර්ල් පීල්වල් වනොවයි. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, 

ඒක වර්ල් පීල්වල් වනොවයි. ඒ පීල්ර වභොකක්ද කිඹන එක අිළ 

වදන්නහ දන්නහ. ඔඵුරභහ ත් ෑනෆ නේ අිළ වදන්නහ  එකුර 

වන්න වතළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්] පීල්ර භහරු වරහ නළවළ. වගදය 

වනෝනහ තභ වවොඳින් ඉන්නහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ුරන්වනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ භභ 

අවනහ. එුරභහ වන් කශහ එක තළනක  bell and light system 

එකක් වි කයන්න රුිළඹල් රක් 40ක් විතය ඹනහ කිඹරහ. 

භහතය ඉදීන් නගයවත මදා යත් විභරූරරිඹ භවත්භඹහ 

රුිළඹල් රක් 40කින් ේපූර්ණ කයන්න  වතළුන් ආයක් කත 

දුේරිඹ වපට්ටුක් නිර්භහණඹ කයරහ තිවඵනහ. ඔහු ඒ ගළන දුේරිඹ 

හභහනාධිකහරියඹහ  ඉදිරිඳත් - 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රුිළඹල් රක් 40ක් කිඹන්වන් වරොකු මුදරක්. රුිළඹල් රක් 

40ක් ඹනහ, bell and light system එකක ත්. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔඵුරභහ කිේහ එක තළනක  bell and light system  එකක් 

වි කයන්න රුිළඹල් රක් 40ක් ඹනහ කිඹරහ.  

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵුරභහ කිේහ ඉදීන් නගයවත භවත්භඹහ ත් රුිළඹල් රක් 

40ක් ඹනහ කිඹරහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එුරභහ වපට්ටුක් නිර්භහණඹ කයනහ. Bell and lightර 

වපට්ටුක් නළවළ වන්.  

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ, වපට්ටුක් නළවළ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 එුරභහ රුිළඹල් රක් 40කින් වපට්ටුක් නිර්භහණඹ කයනහ. 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඔහු වභඹ දුේරිඹ භහර්ගවතදී test 

කයරහ දුේරිඹ ඵරධහරින්  ඉදිරිඳත් කශහභ, දුේරිඹ භහර්ගඹ ඳහවිච්චි 

කයරහ වභඹ test කිරීභ ේඵන්ධ අල්රහ වගන ගිහින් කඩුවේ 

දහනහ කිඹන එක තභයි රළබුණු ප්ර්ලංහ. 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, නළවළ. කහත් කඩුවේ දහරහ නළවළ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කෘ කකර්භ ඇභතිුරභහ දන්නහ. විභරූරරිඹ භවත්භඹහ වේක 

නවප් වන්දිඹ  වගනළල්රහ ප්ර්දර්ලනඹ කශහ. නමුත් අධහනඹක් 

වඹොමු කවශේ නළවළ. දළන් ඔහු වදන්වන් වව  අනිද්දහ  

ඳහංශුකරඹක් දීරහ ඒක ශරන්න. ඒ නිහ වේ ගළන අධහනඹ 

වඹොමු කයරහ මදා විභරූරරිඹ භවත්භඹහවප න නිර්භහණඹ 

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්ුර  උචිත නේ ඳහවිච්චි කයන්න ක යුුර 

කයනහද? වේ ේඵන්ධ භහධාරත් ඳශ වරහ තිවඵනහ. 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මදා විභරූරරිඹ භවත්භඹහ  එක්ක භහත් කථහ කශහ. නමුත් 

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්ුර ඒ ක්රඅභඹ අනුභත කයන්න එඳහඹළ. 

නළත්නේ වකෝච්චිඹ එනවකො  වදිිනවතත් bell and light එක 

ක්රිමඹහත්භක වුවණ් නළත්නේ වරොකු ප්ර්ලසනඹක් ඇති නහ. වේ 

ක්රඅභඹ නිළරැදියි කිඹරහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්ුර ඒ ගළන 

ෆහීභක  ඳත් න්න ෑනෆ. තභ ඒ ගළන ෆහීභක  ඳත් වරහ 

නළවළ. දුේරිඹත් එක්ක වල්රේ කයන්න ඵළවළ වන්. අිළ bell and 

light කිඹරහ, එවවභ නළත්නේ arm එක කිඹරහ වේක වඳොඩ්ඩක් 

වරි miss වුවණොත් වකොඳභණ ජීවිත ප්ර්භහණඹක් අනුරය  ඳත් 

නහද? දළන  දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්ුරවන් වේ ක්රඅභඹ ගළන 

ඵරනහ. ඇත්ත කිේවොත් ඔඹ වදොසතය භවත්තඹහ විතයක් 

වනොවයි, රංකහවේ වඵොවවෝ වදවනක් වේ වහ වනොවඹකුත් 

ක්රඅභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිවඵනහ. නමුත් තභ ඒ එක ක්රඅභඹක්ත් 

ප්ර්මිතිඹ  ආවේ නළවළ. වභොකද දුේරිඹ එන්වන් ඳළඹ  කිවරෝමී ය 

80ක විතය වේගවඹන්. එවවභ එනවකො  වදිිනවතත් වේ 

වපට්ටු ළඩ කවශේ නළත්නේ වදවිඹවන් කහ ද කිඹන්වන්? 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තමුන්නහන්වේරහ ඒ ක්රඅභඹ දියුණු කයන්න. 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දියුණු කයන්න ෑනෆ. දියුණු කයන්න වතළුන්ද කිඹරහ අිළ 

ඵරනහ. කවුරු වළදුත් වේක  අලා උඳහංග ිළ  යටින් වපන්න 

ෑනෆ. ෑනෆ නේ වේවක් arm එක වභවවේ වදන්න වතළුන්; යුර 

රයිට් එකයි, කව රයිට් එකයි වදන්න වතළුන්. අවනක් ඒහ 

ිනඹල්රභ ිළ  යටින් වපන්න ෑනෆ. වභොකද වකෝච්චිඹ මී ර් 

ිනඹඹක් එවහයින් එනවකො  වභවවේ වපට්ටු ළවවන්න ෑනෆ. 

මී ර් ිනඹඹක් ඉදිරිඹ  ගිඹහභ නළත වපට්ටු ඇවයන්නත් ෑනෆ. 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ කිඹවත කරුණ වඵොවවොභ වවො වදඹක්. 

ඒ ගළන භභ සුරතින්ත නහ. ඒ ගළන භභ ඵරනහ.  
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LIBRARY : MONEY ALLOCATED 
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12. ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
       (ரண்புறகு புத்றக தற) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - 

(1) : 

(අ) කුලිඹහිළටිඹ ප්ර්හ වද්ශීඹ බහ භඟින් ඉදි කයන රද 
කටුවඳොත නගය භධාවත ිළහි හ ඇති විජඹිනරි භයිනංව 
ගුණහනුසභයණ වතසතකහරඹ ප්ර්තිංසකයණඹ වනොකිරීභ 
නිහ ර් වතයක ඳභණ කහරඹක ින  හ දභහ ඇති ඵ 
එුරභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) එභ වතසතකහරඹ අලුත්ළඩිඹහ කය ඳහධක 
ජනතහවප ප්ර්වඹෝජනඹ වහ විෘත කිරීභ  
ක යුුර කයන්වන්ද; 

 (ii) වතසතකහර වගොඩනළඟිල්ර ප්ර්තිංසකයණඹ කිරීභ 
වහ වේ න වි  ප්ර්තිඳහදන වන් කය තිවබ්ද; 

 (iii) එවේ නේ, වන් කය ඇති එභ මුදර වකොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
உள்மரட்சற, ரகர சமதகள் அமச்சமக் தகட்ட 

றணர: 

(அ) குபறரப்தறட்டி தறதச சமதறணரல் றர்ரறக் 

கப்தட்ட கட்டுப்ததரத் க த்றறல் அமந்துள்ப 

றஜசறநற சசறங்க ஞரதகரர்த் தனகம் புணமக் 

கப்தடரமறணரல் சுரர் 4 மெடங்கபரக மூடப் 

தட்டுள்பதன்தம அர் அநறரர?  

(ஆ) (i) தற்தடி தனகத்மத் றமெத்றமத்து ரசகர் 

கபறன் தரமணக்கரக றநப்தற்கு டடிக்மக 

டுப்தரர ன்தமமம்; 

 (ii) தனக கட்டிடத்மப் புணமப்தற்கு ற் 

தகணத றற ற்தரடுகள் தசய்ப்தட்டுள்பர 

ன்தமமம்; 

 (iii) ஆதணறல், எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரமக 

வ்பதன்தமமம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that Wijayasiri Samarasinghe 

Memorial Library located at the center of 

Katupotha town, which was built by the 

Kuliyapitiya Pradeshiya Sabha, has been closed 

down for a period of about four years as it has not 

been renovated? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to renovate the 

aforesaid library and open it for the use of 

the public; 

 (ii) whether provisions for the renovation of the 

library building have been allocated by 

now; and 

 (iii) if so, of the amount of money allocated? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතාුරභහ වනුවන් භභ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය වදනහ. 

(අ)  ඔේ. (වතසතකහර වගොඩනළගිල්ර බහවිත කිරීභ  වනොවළකි 
වර අඵරන් වී ඇති නිහ හ දභහ ඇත.) 

(ආ)  (i)   නළත. (එඹ අලුත්ළඩිඹහ කශ වනොවළක.) 
භවජනතහ වප අලාතහන් වහ වනත් 
සථහනඹක වතසතකහරඹ ඳත්හ වගන ඹනු රඵයි. 

 (ii)  නළත. 

 (iii)   අදහශ වනොවේ. 

(ඇ)  අදහශ වනොවේ. 

 

 

කහන්තහ අභිෘද්ධිඹ වනුවන් දිඹත් කයන 
ළඩ වන් : වන් කශ මුදර 

ததண்கள் தம்தரட்டிற்கரண றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் : 

எதுக்கற தத்தரமக  

PROGRAMMES IMPLEMENTED FOR THE BETTERMENT OF 

WOMEN : MONEY ALLOCATED 
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13.  ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
 (ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 
ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ ක යුුර අභහතාුරභහවගන් ඇූර 

ප්ර්ලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ශ්රීස රංකහ කහන්තහ කහර්ඹහංලඹ භගින් 
කහන්තහන්වප අභිෘද්ධිඹ වනුවන් දිඹත් 
කයන ළඩ වන් කවර්ද; 

 (ii) වභභ ළඩ වන් ක්රිමඹහත්භක කිරීභ වනුවන් 

2008, 2009, 2010 ව 2011 ඹන ර්රදී වන් 
කයන රද මුදර හර් කක, වන් වන් ලවඹන් 
වකොඳභණද; 

 (iii) වන් කයන රද ඉවත මුදල් ප්ර්භහණඹන් ව 

ක්රිමඹහත්භක කයන ළඩ වන් කහන්තහ 
අභිෘද්ධිඹ ඇති කිරීභ වහ ප්ර්භහණත් 
දහඹකත්ඹක් රඵහ දී තිවබ්ද; 

 ඹන්න  එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ආ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

சறமைர் அதறறமெத்ற, கபறர் அமௌல்கள் அமச்சமக் 

தகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மகப் ததண்கள் தறகத்றணரல் 

ததண்கள் தம்தரட்டிற்கரக மடமுமநப் 

தடுத்ப்தடும் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ரம 

ன்தமமம்; 

 (ii) இந் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கமப மடமுமநப் 

தடுத்துற்கரக 2008, 2009, 2010 ற்மைம் 2011 

ஆம் ஆண்டுகபறல் எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக 

மெடரந்ம் தவ்தநரக வ்பவு ன்த 

மமம்; 

 (iii) எதுக்கப்தட்ட தற்தடி தத்தரமககமம் 

மடமுமநப்தடுத்ப்தட்ட றகழ்ச்சறத் றட்டங் 

கமம் ததண்கபறன் தம்தரட்டிற்கரக 

ததரறபவு தங்கபறப்தறமண ங்கறமள்பர 

ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the names of the programmes which are 

implemented by the Sri Lanka Women’s 

Bureau for the betterment of women; 

 (ii) separately on per year basis, the amount of 

money allocated on the implementation of 

the aforesaid projects in each of the years 

2008, 2009, 2010 and 2011; and  

 (iii) whether the aforesaid amounts of money 

allocated and the programmes which are 

being implemented have sufficiently 

contributed towards the betterment of 

women ? 

(b)   If not, why ? 

 
ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ 
ක යුුර අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு றஸ்ம கல்மொத் - சறமைர் அதறறமெத்ற, கபறர் 

அமௌல்கள்  அமச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ජිත් වප්ර්ේභදහ භන්ත්රීාුරභහ 

විිනන් අන රද ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය වභවේයි. 

(අ) (i) ප්ර්ධහන ළඩ වන් වදකක් තිවඵනහ.  කහන්තහන් 
ආර්ථික ලවඹන් විඵර ගළන්වීවේ ළඩ වන් 11ක් 
තිවඵනහ. ඒ හවපභ කහන්තහ භහජයීඹ ලවඹන් 
විඵර ගළන්වීවේ ළඩ වන් 10ක් තිවඵනහ. ඒහ 
වභවේයි: 

කහන්තහන් ආර්ථික ලවඹන් විඵර ගළන්වීවේ 

ළඩ වන් 

1.  ළන්දඹු වහ ගෘව මලික කහන්තහ ළඩ වන 

2.  විවද්ලගත න කහන්තහන් දළනුත් කිරීවේ 

ළඩ වන/ඔවුන් වභය  ුරශදී ආර්ථික 

ලවඹන් විඵර ගළන්වීභ 

3.  ආදහඹේ උත්ඳහදන භහර්ග වහ වඳශමවීවේ 

ළඩ වන/ාහඹකත් වතහුණු 

4.  ශිල්පීඹ වතහුණු ළඩ වන 

5.  ගිණුේ වතහුණු ළඩ වන 

6.  චක්රී්ඹ ණඹ ළඩ වන 

7.  නිතහ ලක්ති ඵළංකු ඳදනභ 

8.  නිසඳහදන ප්ර්දර්ලනඹ වහ අවශවි වඳොශ 

ළඩ වන 

9.   වගුර ගහ ළඩ වන 

10. ඳශු ේඳත් ළඩ වන 

11. නංමු ගේභහන ළඩ වන 

 

කහන්තහන් භහජයීඹ ලවඹන් විඵර ගළන්වීවේ 

ළඩ වන් 

1.  කහන්තහන්  එවයහි හිංන ක්රිමඹහ ිළටු දළකීවේ 
ළඩ වන  (කුට් නිඹ, කහන්තහ අයිතිහිනකේ 
වහ නීතිභඹ දළනුත් කිරීභ) 

2.  න වඹෞනිඹන් වහ ජීන නිවතණතහ 
ංර්ධන ළඩ වන 

3.  ප්ර්ජනක වෞඛා ළඩ වන 

4.  උඳවද්ලන ළඩ වන වහ උඳවද්ලන 
භධාසථහන ිළහිටුවීභ,  රැකයණ භධාසථහන 
ිළහිටුවීභ 

5. කහන්තහ මිති වහ ඵර භණ්ඩර ලක්තිභත් 
කිරීවේ ළඩ වන/  කහන්තහ ංවිධහන ජහරඹ 
ලක්තිභත් කිරීභ 

6.  අත් දළකීේ හුභහරු ළඩ වන 

7.  ඵන්ධනහගහය කහන්තහන් භහජගත කිරීවේ 
ළඩ වන 

8.  කහන්තහ ේඳත් භධාසථහන ිළහිටුවීභ වහ 
ළඩිහිටි කහන්තහ ළඩ වන 

9.  භහධා වහ ප්ර්චහයක ක යුුර වහ වතසතකහරඹ 
ඳත්හ ගළනීභ 

10. ුර අංලවත කහන්තහන් වහ මරා 
කශභනහකයණ ළඩ වන, ුර ඳහළල් ශමුන් 
දළනුත් කිරීභ. 

 

407 408 

[ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ  භවතහ] 
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ඒ විසතය ඳවත ඳරිදි වේ.    

2008-2011 යරදී ක්රිමඹහත්භක ළඩ වන් වහ වන් කයන රද මුදල් ප්ර්භහණඹන් ඳවත ගුවේ දළක්වේ. 
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ඇමුණුභ 01 (i) 

2008-2011 යරදී ක්රිමඹහත්භක ළඩ වන් වහ වන් කයන රද මුදල් ප්ර්භහණඹන් ගුවේ දළක්වේ. 

ළඩ  වන 
කහන්තහන් ආර්ථික ලවඹන් විඵර ගළන්වීභ 

ර්ඹ 2008 වන් කශ 
ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

ර්ඹ 2009 වන් කශ 
ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

ර්ඹ 2010 වන් කශ 
ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

ර්ඹ 2011 වන් කශ 
ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

1.   ළන්දඹු වහ ගෘව මලික කහන්තහ ළඩ වන.  0.6 - 0.55 4.1 

2.   විවද්ලගත න කහන්තහන් දළනුත් කිරීභ 
ළඩ වන / ඔවුන් වභය  ුරශදී ආර්ථික ලවඹන් 
විඵර ගළන්වීභ. 

0.6 - - - 

3.   ආදහඹේ උත්ඳහදන භහර්ග වහ වඳශමවීවේ 
ළඩ වන / ාහඹකත් වතහුණු.  

1.6 1.0 0.836 1.0 

4.   ශිල්පීඹ වතහුණු ළඩ වන 0.9 0.9 - - 

5.   ගිණුේ වතහුණු ළඩ වන.  0.7 0.3 - - 

6.   චක්රී්ඹ ණඹ ළඩ වන 10.0 - 2.1 2.1 

7.   නිතහ ලක්ති ඵළංකු ඳදනභ.  2.0 5.0 0.1 0.1 

8.   නිසඳහදන ප්ර්දර්ලනඹ වහ අවශවි වඳොශ ළඩ වන.  2.0 1.77 0.25 0.3 

9.   වගුර ගහ ළඩ වන. 1.0 1.4 2.26 4.5 

10. ඳශු ේඳත් ළඩ වන.  1.0 1.5 2.7 7.0 

11. නංමු ගේභහන ළඩ වන - 2.68 3.1 2.0 

 20.4 14.6 11.06 21.1 

ඇමුණුභ 01 (ii) 

ළඩ  වන 
 

කහන්තහන් භහජයීඹ ලවඹන් විඵර ගළන්වීභ 

ර්ඹ 2008 වන් කශ 
ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

ර්ඹ 2009 වන් 
කශ ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

ර්ඹ 2010 වන් 
කශ ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

ර්ඹ 2011 වන් 
කශ ප්ර්තිඳහදන  
(රු. මිලි.) 

1.    කහන්තහන්  එවයහි හිංන ක්රිමඹහ ිළටු දළකීවේ ළඩ වන. 
(කුට් නිඹ, කහන්තහ අයිතිහිනකේ වහ නීතිභඹ දළනුත් 
කිරීභ)  

1.8 1.25 0.375 0.75 

2.   න වඹෞනිඹන් වහ ජීන නිවතණතහ ංර්ධන 
ළඩ වන.  

0.43 0.5 0.8 0.8 

3.   ප්ර්ජනක වෞඛා ළඩ වන.  1.3 0.5 0.019 - 

4.   උඳවද්ලන ළඩ වන වහ උඳවද්ලන භධාසථහන 
ිළහිටුවීභ / රැකයණ භධාසථහන ිළහිටුවීභ.  

3.98 4.00 3.08 2.1 

5.   කහන්තහ මිති වහ ඵර භණ්ඩර ලක්තිභත් කිරීභ 
ළඩ වන / කහන්තහ ංවිධහන ජහරඹ ලක්තිභත් කිරීභ.  

0.65 
 

0.5 0.3 0.3 

6.   අත් දළකීේ හුභහරු ළඩ වන.  0.59 0.5 0.45 - 

7.   ඵන්ධනහගහය කහන්තහන් භහජගත කිරීභ ළඩ වන.  - 0.5 0.1 0.1 

8.   කහන්තහ ේඳත් භධාසථහන ිළහිටුවීභ වහ ළඩිහිටි කහන්තහ 
ළඩ වන.   

3.0 2.4 0.675 0.7 

9.   භහධා වහ ප්ර්චහයක ක යුුර වහ වතසතකහරඹ ඳත්හ ගළනීභ. 1.5 1.1 1.75 2.25 

10. ුර අංලවත කහන්තහන් වහ මරා කශභනහකයණ 
ළඩ වන / ුර ඳහල් ශමුන් දළනුත් කිරීභ.  

1.0 0.5 0.375 0.375 

 14.25 11.75 7.924 7.375 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

(iii)  දළන  ෆහීභක  ඳත් නහ. වකොතයේ මුදල් 

රළබුණත් භ  භදියි කිඹරහ භභ කිඹනහ.  2008-
2011 යරදී ක්රිමඹහත්භක ළඩ වන් වහ වන් 
කයන රද මුදල් ප්ර්භහණඹන්  අදහශ ප්ර්ගතිඹ 
ඇුරශත් වතොයුරරු  ඇමුණුවභහි දළක්වේ. ඇමුණුභ 
බහගත* කයමි. 

 

(ආ)  අදහශ වනොවේ.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, අුරරු ප්ර්ලසන තිවඵනහද?   

 

ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අුරරු ප්ර්ලසන තිවඵනහ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, 

භවප ඳශමුළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ වභඹයි. ගරු ඇභතිුරභහ වන් 

කශ ංඛාහ වල්ඛනර  අනු ව 2013 ඇසතවේන්ුර අනුත් 

කහන්තහන්  රඵහ වදන ආර්ථික ලක්තිඹත්, භහජීඹ ලක්තිඹත් 

ක්රඅභක්රඅභවඹන් අඩු කය තිවඵනහ. ගරු ඇභතිුරභනි, වළඵළයි 

අභහතාහංලවත විඹදේ ළඩි කය තිවඵනහ. අභහතාහංලවත විඹදේ, 

වේතන රුිළඹල් මිලිඹන 184 ින  230 දක්හ ළඩි කය තිවඵනහ. 

විවද්ල ගභන් විඹදේ රුිළඹල් මිලිඹන 9 ින  14 දක්හ ළඩි කය 

තිවඵනහ. ජරඹ ව විදුලිඹ වහ න විඹදේ රුිළඹල් මිලිඹන 6 

ින  7 දක්හ ළඩි කය තිවඵනහ. හවන ව වගොඩනළඟිලි වහ 

න විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 8 ින  10 දක්හ ළඩි කය තිවඵනහ. 

ඔඵුරභහවපභ අභහතාහංලවත ඇසතවේන්ුරලින් තභයි භභ වේ 

වතොයුරරු ඉදිරිඳත් කයන්වන්. වළඵළයි, කහන්තහ හිංනඹ ිළටු 

දළකීභ ව උඳවද්ලන වේහ වහ වන් කශ මුදර රුිළඹල් 

මිලිඹන 162 ින  35 දක්හ අඩු කය තිවඵනහ. වඳය ඳහල් 

දරුන්  නළවුේ කිරි රඵහ දීවේ ළඩ වන වහ වන් කයන 

මුදර රුිළඹල් මිලිඹන 249 ින  240 දක්හ අඩු කය තිවඵනහ. 

භභ ඔඵුරභහවගන් වඵොවවොභ හධහයණ ප්ර්ලසනඹක් අවන්න 

කළභළතියි. වභොකද, ඳුම ගිඹ දසර ඔඵුරභහ ජනහධිඳතිුරභහ  

භළිනවිලි නඟරහත් තිබුණහ, ඔඵුරභහවප අභහතාහංලඹ  ප්ර්භහණත් 

මුදරක් වන් කයන්වන් නළවළයි කිඹරහ. වේ යවට් ිනඹඹ  51.5ක් 

න කහන්තහ ඳයවතය වනුවන් ආලසචර්ඹත් භහින්ද චින්තනඹ 

රකන්වන් වභවවභද කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි.  

 
ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம கல்மொத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳුම ගිඹ කහරවත අඳ   

නිරධහරින්වප  හිඟඹක් තිබුණහ. ඒ වහ අලුතින් නිරධහරින් ඵහ 

ගළනීේ ිනද්ධ වුණහ. ඒ හ වපභ අභහතාහංලඹ  අලා ඹහන 

හවනර අඩුක් තිබුණහ. ඒ වහ හවන ගන්න ිනද්ධ වුණහ. 

යජඹ  අභතය විවිධ ංවිධහන වයවහත් වේ වහ අඳ  ප්ර්තිඳහදන 

රළවඵනහ. ත ඉදිරිඹ ත් රඵහ ගළනීභ  හකච්ඡහ වමින් 

ඳතිනහ. ඒ නිහ වභතළනදී අඳ  අඩුක් වඳන්නුේ කයන්න 

ඵළවළ. ඒ ළඩ වන් ඒ ආකහයවඹන්භ අිළ  ක්රිමඹහත්භක කය වගන 

ඹනහ. වේ අභහතාහංලඹ  වභොන තයේ ප්ර්තිඳහදන රළබුණත් භභ 

කිඹන්වන්, "භ  ප්ර්තිඳහදන භදියි"  කිඹරහයි.  

ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභතිුරභනි, භවප වදවනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ වභඹයි. 

ජනවල්ඛන වහ ංඛාහ වල්ඛන වදඳහර්තවේන්ුර  අනු වේ 

යවට් ජනගවනඹ මිලිඹන 20.2යි. මිලිඹන 20.2න්  මිලිඹන 10.4ක් 

-ිනඹඹ  51.5ක්- කහන්තහන්. එතවකො  වේ ිනඹඹ  51.5  

එවවභත් නළත්නේ මිලිඹන 10.4  ඔඵුරභහවප අභහතාහංලවඹන් 

ආර්ථික වි ඵර ගළන්වීභ  වන් කයන්වන් රුිළඹල් මිලිඹන 

11යි. ඒක විහිළුක් වනොවයිද?  අභහතාුරභනි,  අභහතාහංලවත 

අයමුදල්ර  ළඩිඹ ජහතාන්තය ආඹතනලින්, යහජා වනොන 

ංවිධහනලින්  වේ වහ මුදල් ළඹ කයනහ. වේක රේජහ  

කරුණක් වනොවයිද කිඹහ භභ අවනහ.  

 
ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம கல்மொத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, කහන්තහවප ආර්ථිකඹ වි 

ඵර ගළන්වීභ වහ වේ අභහතාහංලඹ  අභතය, ආර්ථික 

ංර්ධන අභහතාහංලවඹනුත් විලහර ප්ර්තිඳහදන ප්ර්භහණඹක් වන් 

කයරහ ඒ ළඩ වන් ක්රිමඹහත්භක වමින් ඳතිනහ.  
 
 
ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභතිුරභනි, භවප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ වභඹයි.  

වේ ය , ජනතහ ජීත් කයන ය ක් මි ජනතහ නන 

ය ක් වනොවයි කිඹහ අඳ විලසහ කයනහ. නමුත් ෆභ විනහඩි 

90ක  තහක් වේ යවට් කහන්තහක් දණඹ නහ. ඒ කහයණඹ 

ංඛාහ වල්ඛන අනුයි භහ ඔඵුරභහ  ඉදිරිඳත් කයන්වන්. ඒ 

තත්ත්ඹ භඟ වයහරන්න  විවලේවඹන්භ වේ ය   සහකරන 

වඳොලීිනඹක්, සහකරන අධිකයණඹක් තිබීභ ළදගත් ඹළයි භහත්, 

ඔඵුරභහත් ිනතනහ. ඔඵුරභහ එවවභ ිනතනහ වන්ද? වළඵළයි 

ඔඵුරභහ වළභ තිසවේභ කිඹනහ, ඒක අධිකයණවත ගකීභ, ඒක 

වඳොලීිනවත ගකීභ කිඹරහ. ඒ නිහ ෆභ විනහඩි 90ක  තහක් 

වේ යවට් කහන්තහක් අතයඹක , දණඹක  රක්න 

වභොවවොතක ඔඵුරභහ විලසහ කයන්වන් නළද්ද, සහකරන වඳොලිස 

වකොමිභක්, සහකරන අධිකයණ වකොමිභක් වේ යවට් සථහඳනඹ 

කිරීභ ුමදුුම ඵ? අකුරැස ප්ර්වද්ලවත, ඒ හවපභ යත්නවතය 

දිසත්රිபක්කවත කවත්ත ප්ර්වද්ලවත ඔඵුරභන්රහවප වඳොදු 

වඳයමුවණ් ගඹන්, වගෝර ඵහරඹන් කහන්තහන් දණඹ කයන 

වකො , ශභයින්  අතය කයන වකො  සහකරන අධිකයණ 

වකොමිභක්, සහකරන වඳොලිස වකොමිභක් තිබුණහ නේ 

වද්ලඳහරන ඵරඳෆේලින් වතොය ඉතහභත් නිර්ාහජ අන්දමින් ඒ 

ක යුුර ක්රිමඹහත්භක කයරහ, ඒ අඹ නීතිඹ වමු  වගන එන්න  

වතළුන්කභක් රළවඵනහ වන්ද?  

 
ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம கல்மொத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගරු භන්ත්රීාුරභහවප 

ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය ලවඹන් භහ කිඹන්වන් වභඹයි. 

අධිකයණවඹන් කශ යුුර ක යුත්ත අධිකයණවඹන් වකවයනහ. 

ඒක ඒ ආකහයඹ  කශ යුුරයි. භහ ඊවඹත් ඳළවළදිලි කවශේ,  

අභහතාහංලවඹන් කශ වළකි උඳවද්ලන වේහන් අිළ ආයේබ කය 

බිේ භට් වභන් ජනතහ දළනුත් කිරීේ කයනහ. 

ක්ණික වගොඩනළඟිල්රක් වදනහ හවප, භහර්ගඹක් 

වදනහ හවප, වනත් වද්ල් වගොඩ නඟනහ හවප මිනිුමන්වප 

භන ක්ණික වදන්න ඵළවළ. එුරභහ එභ ංඛාහ වල්ඛන 
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[ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද  භවතහ] 

————————— 
*  වතසතකහරවත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඉදිරිඳත් කශත්, අඳ ඒහ අභ කිරීභ වහ ෆවවන උත්හවඹක 

වඹදිරහ ඉන්නහඹ කිඹන එක භහ වභභ අසථහවේදී ප්ර්කහල 

කයන්න  ෑනෆ.  

 
ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
උත්හවවඹන් ඇඟ වබ්යහ ගන්නද? 

 
ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம கல்மொத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඔඵුරභහ අවන අවන වළභ ප්ර්ලසනඹ භ උත්තය දුන්නහ. ඔඵුරභහ 

එක ප්ර්ලසනඹක් ුරශ ප්ර්ලසන 10ක් ඳභණ අවනහ.  

 

ගරු ජිත් වප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵුරභහ ඇඟ වබ්යහ ගන්න වදනහ. 

 
ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம கல்மொத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
භහ ඇඟ වබ්යහ වගන ළඩ කයන වකවනක් වනොවයි. 

තමුන්නහන්වේරහ තභයි ඇඟ වබ්යහ වගන ළඩ කයන්වන්. අඳ  

ඇඟ වබ්යන්න වදඹක් නළවළ. භ  රළබුණු දත්ත  අනු 

අභහතාහංලඹ  අදහශ කරුණු කහයණහ භහ ඉදිරිඳත් කයනහ. 

තමුන්නහන්වේ කිඹන වළභ එක භ එවවයිවඹක් වන්න භ  

ඵළවළ. අුරරු ප්ර්ලසන ුරන භ භහ ිළිතුරරු දුන්නහ, ගරු නිවඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒ කහරවත නත්න්න 

තිබුණහ  වන්. ඒ කහරවත නළළත්වහ නේ ඉයයි වන්. 

 
 

එරිවත්රයොවඳොයින්න් එන්නත් හිඟඹ: විසතය 
ரறத்தரபுதநரய்டின் ஊசற மெந்து ட்டுப்தரடு: 

றதம் 
SHORTAGE OF ERITHROPROITEIN VACCINE : DETAILS 

2792/'12 

14.  ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
       (ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

       (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වෞඛා අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (1):   
 

(අ) (i) කුගඩු වයෝගීන්වප හිවභොපවරොබින් ඳහරනඹ 
කිරීභ වහ රඵහ වදන එරිවත්රයොවඳොයින්න් නභළති 
එන්නත කුගඩු වයෝගීන් වහ ඳ තුිකහය කයන 
ිනඹලු යජවත වයෝවල් වත හිඟඹකින් වතොය 
රඵහ දී තිවබ්ද; 

 (ii) වනො එවේ නේ, එභ එන්නත ප්ර්භහණත් 
රඵහ දී වනොභළති වයෝවල් කවර්ද; 

 (iii) ඉවත වයෝවල් වත අදහශ එන්නත් ප්ර්භහණත් 
රඵහ වනොදීභ  වවේුර කවර්ද; 

 (iv) එභ එන්නතක වවශ  වඳොශ ටිනහකභ 
වකොඳභණද; 

 (v) යජවත වයෝවල් වත එභ ඖධඹ රඵහ දී 
වනොභළති නේ, එභ වයෝගවඹන් පීඩහ විඳින 
වයෝගීන්  ප්ර්තිකහය කිරීභ ේඵන්ධවඹන් ගනු 
රඵන ක ුඹහ භහර්ගඹ කවර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් කුගඩු වයෝගඹ වහ 
එරිවත්රයොවඳොයින්න් නභළති එන්නත  අභතය 
වනත් විකල්ඳ  ඖධ තිවබ්ද; 

 (ii) එවේ නේ, ඒහ කවර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනො එවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுகரர அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) சறமைலக தரரபறகபறன் ஈதரகுதபரதறமணக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கு ங்கப்தடும் ரறத்தரபு 

தநரய்டின் தம் ஊசறமெந்து சறமைலக 

தரரபர்கமக்கு சறகறச்மசபறக்கும் அமணத்து 

அச மத்றசரமனகமக்கும் ட்டுப்தரடின்நற 

ங்கப்தட்டுள்பர ன்தமமம்; 

 (ii) இல்மனதணறல், தற்தடி ஊசறமெந்து 

ததரறபறல் ங்கப்தடரதுள்ப மத்ற 

சரமனகள் ரமதன்தமமம்; 

 (iii) தற்தடி மத்றசரமனகமக்கு சம்தந்ப்தட்ட 

ஊசறமெந்து ததரறபறல் ங்கப்தடரமக் 

கரண கரங்கள் ரமதன்தமமம்; 

 (iv) தற்தடி ஊசறமெந்றன் சந்ம றமன வ்ப 

தன்தமமம்; 

 (v) அச மத்றசரமனகமக்கு தற்தடி மெந்து 

ங்கப்தடறல்மனதணறல், தற்தடி தரற 

ணரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப தரரபறகமக்கு 

சறகறச்மசபறத்ல் சம்தந்ரக தற் 

தகரள்பப்தடும் டடிக்மக ரதன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி சறமைலக தரய்க்கு ரறத்தரபு 

தநரய்டின் ணப்தடும் ஊசற மெந்துக்குப் 

தறமோடரண மெந்துமககள் உள்பணர 

ன்தமமம்; 

 (ii) ஆதணறல், அம ரமதன்தமமம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Erithroproitein vaccine which 

is given to control haemoglobin in kidney 

patients has been provided without any 

shortage to all the Government hospitals 

where kidney patients are treated; 

 (ii) if not, those hospitals to which the aforesaid 

vaccine has not been provided adequately; 

 (iii) the reasons for not providing the relevant 

vaccines to the above hospitals adequately; 

 (iv) the market value of that vaccine; and 

 (v) if the aforesaid drug has not been provided 

to the Government hospitals, the measures 

taken in relation to treating the patients who 

suffer from the aforesaid disease ? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) whether other alternative drugs are 

available, in addition to Erithroproitein for 

the kidney disease mentioned above; and 

 (ii) if so, what they are ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (වෞඛා නිවඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு னமொத் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වෞඛා අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය වදනහ. 
(අ)  (i)   කුගඩු වයෝගීන් වහ ප්ර්තිකහය කයන ිනඹලුභ 

යජවත වයෝවල් වත එරිවත්රයොවඳොයින්න් එන්නත් 
දළන  හිඟඹකින් වතොය රඵහ දී තිවබ්.   

 (ii)   අදහශ වනොවේ. 

 (iii)   අදහශ වනොවේ. 

 (iv)   400 Units භහත්රයහවේ එක් නික්වේඳණඹක වවශ 
වඳොශ ටිනහකභ රුිළඹල් 680 ින  රුිළඹල් 
2800ක් දක්හ ඳභණ වේ.  

 (v)   අදහශ වනොවේ. 

(ආ)  (i)   නළත.  

 (ii)   නළත.  

(ඇ)  ඳළන වනොනඟී. 

 

ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිවඹෝජා ඇභතිුරභනි, භහ වභභ ප්ර්ලසනඹ විවලේවඹන් 

ඇහුවේ, ඳුම ගිඹ භහ කිහිඳඹක  කලින් එරිවත්රයොවඳොයින්න් කිඹන 

ඖධවත අධික හිඟඹක් තිබුණු නිහයි.  

වේ න වකො  ඹේ කිින ප්ර්භහණඹක් රළබී තිවඵනහ. අවප් 

කුරුණෆගර දිසත්රිபක්කවත ජනතහ විලහර ලවඹන් කුගඩු 

වයෝගඹ  වගොදුරු න තත්ත්ඹක් තභයි තිවඵන්වන්. ඒ  වයෝගීන් 

වහ අලා න dialysis machinesර විලහර අඩුක් 

තිවඵනහ. ඒ  වයෝගීන්  ළඩි වදවනක් වගනත් දභන්වන් යහගභ 

වයෝවර . යහගභ වයෝවවල් dialysis machines නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

unit  එකක් සථහිළත කය  කුරුණෆගර ප්ර්වද්ලවඹන් යහගභ 

වයෝවර   එන කුගඩු වයෝගීන් වහ  ිළහි ක් න  ළඩ 

ිළිතවශක් කස කිරීභ  වකොඳභණ කහරඹක් ගත වයිද කිඹරහ 

භහ ගරු නිවඹෝජා ඇභතිුරභහවගන් අවනහ.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
භ  රළබී තිවඵන වතොයුරරු අනු දළන  කුරුණෆගර 

වයෝවර  dialysis ඹන්ත්රය එකක් රඵහ දී තිවඵනහ. කුරුණෆගර, 

අනුයහධවතය,  වඳොවශොන්නරු  වයෝවල් වහ තභයි වේ dialysis 

ඹන්ත්රය  රඵහ දිඹ යුුර තිවඵන්වන්. යහගභ වයෝවර ත් රඵහ දිඹ 

යුුරයි.  භහිතගහත්ත වයෝවර   එක dialysis ඹන්ත්රයඹක් රඵහ දී 

තිවඵනහ.  තත් ඹන්ත්රය වඹක් මිර දී ගළනීභ වහ මුදල් 

ප්ර්තිඳහදන වන් කය තිවඵනහ. ඒහ මිර දී ගත්තහභ, අදහශ  

වයෝවල් වහ  රඵහ වදන්න වතළුන්.   

ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කුරුණෆගර දිසත්රිபක්කඹ  තිවඵන්වන් dialysis machine  

එකක් ඳභණයි කිඹහ ඔඵුරභහ කිේහ. ඇත්තවන්භ කුරුණෆගර 

ප්ර්වද්ලවත කුගඩු වයෝගීන් වඵොවවෝ වි  ඹන්වන් භවනුය ව 

යහගභ වයෝවර . අනුයහධවතය වයෝවවල් නේ dialysis machines  

තිවඵනහ. නමුත් කුරුණෆගර වයෝවවල් dialysis machines  

නළවළ. කුරුණෆගර දිසත්රිபක්කවත දළළන්ත විධිඹ  වේ කුගඩු 

වයෝගඹ ර්ධනඹ වනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන ඹේකිින ළඩ 

ිළිතවශක් වදන්න  ඵළරිද  කිඹරහ භහ ඔඵුරභහවගන් අවනහ.   

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
  Dialysis ඹන්ත්රය  මිර දී ගළනීභ වහ මුදල් වන් කය 

තිවඵනහ.  ඒ  අනු ඒ න ඹන්ත්රය රඵහ වදන්න වතළුන්. භවනුය  

වයෝවර  ඒ ඹන්ත්රය 27ක් රඵහ දී තිවඵනහ. ඉදිරිවතදී 

අනිහර්ඹවඹන්භ වේහ රඵහ වදන්න ක යුුර කයනහ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ුරන්ළනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ වභඹයි.  

කුගඩු වයෝගීන්  අදහශ කහයණඹක් තභයි භභ ඔඵුරභහවගන් 

අවන්වන්. ිළ  ය ලින් ආනඹනඹ කයන විවිධ කිරි ිළටි ර්ග 

කුගඩු වයෝගඹ  වවේුරක් වරහ තිවඵනහ. නසීරන්තවඹන් 

ආනඹනඹ කයන කිරි ිළටි ේඵන්ධවඹන් තභයි විලහර  ප්ර්ලසනඹක් 

තිවඵන්වන්.    

DCD  කිඹන වි යහඹනිකඹ වේ කිරි ිළටිර අඩංගුයි කිඹරහ 

ඳරීක්ණඹක් කශහ, ඳහරිවබෝගික අධිකහරිවඹන්. ඊ  ඳසවේ,             

ඒ ඳරීක්ණවත හර්තහ ආහ ඔඵුරභන්රහවප වෞඛා 

අභහතාහංලවත කමිටුක . ඒ කමිටු ඳුම ගිඹ 14 න දහ රැස 

වනහඹ කිේහ, ඒ ේඵන්ධ  රණන්දුක් ගන්න. වළඵළයි, ඳුම 

ගිඹ 14 න දහ ින  අද වන වකො ත්  වෞඛා අභහතාහංලවත 

ඵරධහරින් DCD වි යහඹනිකඹ ේඵන්ධවඹන් කශ ඳරීක්ණ 

හර්තහ වංගහ වගන ඉන්වන් ඇයි? ඔඵුරභහ කරුණහකය ඒ 

ේඵන්ධ භළදිවත් වනහද? යවට් ජනතහ කිරි ිළටිලින් ව 

කනහ. කිරි ිළටි භහගේ වකෝටි ගණන් දීරහ නිරධහරින් 

අල්රහවගන ඉන්නහ. ඳුම ගිඹ 14 න දහ ඉදිරිඳත් කශ වේ 

හර්තහ ිළිතඵ රණයණඹ වෞඛා අභහතාහංලවඹන් කදහ ද වේ 

ය   වවිත කයන්වන් කිඹරහ භහ අවන්න කළභතියි.   

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අවප් යජඹ ඳළත්වතන් එවවභ වනොවයි,  ඔඵුරභන්රහවප 

ඳළත්වත් භන්ත්රීාුරමිඹන්රහ  තභයි කිරි ිළටි  වවශ දළන්වීේර ත් 

ඉදිරිඳත් වන්වන්. වකවේ වතත්- [ඵහධහ කිරීේ] වශ 

දළන්වීභර ත් භන්ත්රීාුරමිඹන්රහ ඉදිරිඳත් වනහ කිරි  ිළටි 

වඵොන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] දළන්වීේර නේ, ගේ කිඹන්න භහ 

කළභළති නළවළ. කිරි ිළටි දළන්වීේර  තමුන්නහන්වේරහවප 

ඳළත්වත් ගරු භන්ත්රීාුරමිඹන්රහ ඉදිරිඳත් වනහ.   

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේ අුරරු ප්ර්ලසනඹ මුල් 

ප්ර්ලසනඹ  අදහශ නළවළ. ඒ වතොයුරරු රළබුණහභ ගරු භන්ත්රීාුරභහ  

ඉදිරිඳත් කයන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

415 416 

[ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය  භවතහ] 
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නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අංක 15, ගරු  යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ අුරරු ප්ර්ලසන වදකයි ඇහුවේ. [ඵහධහ කිරීේ]   

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඒ ප්ර්ලසනවත ුරන්න අුරරු 

ප්ර්ලසනඹකුත් තිවඵනහ වන්ද?  [ඵහධහ කිරීේ] 

 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරන්න අුරරු ප්ර්ලසනඹ ඇහුහ.   

ප්ර්ලසන අංක 15. 

 

ඵඩ ඉරිඟු අඳනඹනඹ : විසතය 
தசரபம் ற்மைற : றதம்  

MAIZE EXPORT : DETAILS 
     

 2817/’12 
15.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
        (ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

       (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 කෘ කකර්භ අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) රුිළඹල් මිලිඹන 350ක ටිනහකභකින් යුත් ඵඩ 
ඉරිඟු වතොගඹක් ශ්රීස රංකහවන් අඳනඹනඹ කශ 
ඵ 2012 භළයි භ 23 ළනි දින ප්ර්කහල කවශේද;  

 (ii) 2012 භළයි භ ින  ඵඩ ඉරිඟු අඳනඹනඹ ිළිතඵ 
ංඛාහ දත්ත භහිනක ඳදනමින් කවර්ද;  

 (iii) 2011 ර්වත ින  වේ දක්හ ශ්රීස රංකහවේ මුළු ඵඩ 
ඉරිඟු නිසඳහදනඹ හර් කක ඳදනමින් වකොඳභණද; 

 (iv) ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනවත නිසඳහදන ිළරිළඹ 
වකොඳභණද; 

 (v) ශ්රීස රංකහ ුරශ ඵහුර ලවඹන් ඵඩ ඉරිඟු ගහ 
කයනු රඵන ප්ර්වද්ල වභොනහද;  

 (vi) ශ්රීස රංකහ විිනන් ඵඩ ඉරිඟු අඳනඹනඹ කයනු 
රඵන ය ල් කවර්ද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්වනහිද?         

(ආ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද?   

 

கத்தரறல் அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மகறமொமெந்து 350 றல்மொன் மேதர 

ததமைறமமட தசரபம் ற்மைற 

தசய்ப்தட்டது ண 2012 த 23ஆம் றகற 

கூநப்தட்டர ன்தமமம்; 

 (ii) 2012 த ரத்றமொமெந்து தசரபத்றன் ற்மைற 

அபம ரரந் அடிப்தமடறல் 

ரதன்தமமம்; 

 (iii) இனங்மகறன் தரத் தசரப உற்தத்றறமண 

2011 இமொமெந்து இற்மநமறல் மெடரந் 

அடிப்தமடறல் ரதன்தமமம்; 

 (iv) தசரபத்றன் உற்தத்றச் தசனவு 

ரதன்தமமம்; 

 (v) இனங்மகறல் அறகபறல் தசரபம் 

தறரறடப்தடும் தறதசங்கள் ரம 

தன்தமமம்; 

 (vi) இனங்மக தசரபம் ற்மைற தசய்மம் ரடுகள் 

ரமதன்தமமம் 

 அர் கூமைரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 
 

 

 asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he state - 

 (i) whether it was stated on the 23rd May, 2012 

that maize worth Rs. 350 million had been 

exported from Sri Lanka; 

 (ii) the export figures of the maize since May 

2012 onwards on per month basis; 

 (iii) the total production of maize in Sri Lanka 

from 2011 to date on per year basis; 

 (iv) the cost of production of maize; 

 (v) the areas where the maize is grown 

predominantly in Sri Lanka; and 

 (vi) the countries to which Sri Lanka exports 

maize? 

(b) If not why? 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ (කෘ කකර්භ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அததர்ண - கத்தரறல் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ   ිළිතුරරු 

වභවේයි. 

(අ)   (i)  ඔේ. එළනි ප්ර්කහලඹක් වතත් ඳත්ර ඳශ වී තිබුණි.  
2012.05.24 දින ඵඩ ඉරිඟු වභොට්රිනක් ව ොන් 
10,000ක් කළනඩ  ව තහයිහනඹ  අඳනඹනඹ 
කශ ඵ ප්ර්කල  කය ඇත. "දියින" වතත් ඳත  ව 
"රංකහදීඳ" වතත් ඳත.  

 

  විසතය ඇමුණුභ 01 ව  02 හි වන් වේ. 
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————————— 
*  වතසතකහරවත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

  2012 ජලි වහ වනොළේඵර් ඹන භහරදී අඳනඹනඹ කය නළත. 

 (iii) 2011 ර්වත නිසඳහදනඹ වභ.ව ො. 137,797 

  2012 ර්වත නිසඳහදනඹ වභ.ව ො. 202,315 

 (iv) දශ ලවඹන් අක්කයඹක  රුිළඹල් 50,508.00ක් 
ඳභණ වේ. 

 (v) අනුයහධවතය, භවළලි H කරහඳඹ, වභොණයහගර, 
ඵදුල්ර, අේඳහය, වේඵන්වතො  

 (vi) තහයිහනඹ, භහරදියින, ඵෲනහයි, වනෝර්වේ, 
කළනඩහ වහ ෑසවාලිඹහ 

(ආ) අදහශ වනොවේ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුරතියි ගරු ඇභතිුරභනි. භහ වේ ප්ර්ලසනඹ අවන්න වවේුර ව 

කරුණක් තිවඵනහ. ඳුම ගිඹ දක එක්තයහ   වතත් ඳතක වරොකු 

ිනයසතරඹක ඳශ වරහ තිබුණහ, රුිළඹල් මිලිඹන 350ක ඵඩ ඉරිඟු 

අඳනඹනඹ කය තිවඵනහ කිඹරහ. නමුත් එළනි ටිනහකභකින් 

යුත් ඵඩ ඉරිඟු ප්ර්භහණඹක් අඳනඹනඹ කය තිවඵනහ කිඹහ 

ඔඵුරභහවප දත්ත භඟින් දළනුත් වකරුවණ් නළවළ. ඒ විතයක් 

වනොවයි. ඹේ විධිඹකින් විවලේ ප්ර්භහණඹක අඳනඹනඹ කිරීභක් 

කය තිබුණහ නේ ඒ ිළිතඵ භව ඵළංකු හර්තහ භඟිනුත් 

අනිහර්ඹවඹන්භ දළනුත් වකවයනහ. භව ඵළංකු හර්තහවේ ිළටු 

අංක 40 ින  46 දක්හ තභයි අඳනඹනඹ ේඵන්ධවඹන් -

කෘ කකර්භඹ ගළන- හර්තහ වරහ තිවඵන්වන්. එහි ඵඩ ඉරිඟු ගළන 

වභොනහත් වන් කය නළවළ. ඒ කිඹන්වන්, වභතළන 

ඳයසඳයඹක් තිවඵනහ කිඹන එකද? ළඵෆ අඳනඹනඹයි 

අඳනඹනඹ කය තිවඵනහඹ කිඹන ප්ර්භහණඹයි අතය වනක් 

තිවඵනහ.    

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේ කහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් ඒ වතත් ඳවත්  ප්ර්කහලඹක් ඳශ වුණහ. ඇත්ත 

ලවඹන් ඒ දීරහ තිබුවණ් ඉරක්කඹක්. ඒ ඉරක්කඹ වතයහ ගළනීභ 

වහ අිළ ක යුුර කයනහ. භහ වේ හර්තහ ිනඹල්ර ගත්වත් 

වර්ගුවන්. වර්ගුවන් ගත්ුර වතොයුරරු ටික තභයි භහ ඔඵුරභහ , 

වේ ගරු බහ  ඉදිරිඳත් කයන්වන්. වර්ගුවේ වතොයුරරු ඳදනේ 

කයවගනයි වේ ිළිතුරරු වදන්වන්. වේ ේඵන්ධවඹන් හර්තහ 

කිරීභ වහ, ශ්රීස රංකහ භව ඵළංකු  භවය වි  ඒ වතොයුරරු 

වනොරළබුණහද දන්වන් නළවළ. නමුත් අිළ විවලේවඹන් එළනි 

ක යුත්තක් කවශේ නළවළ. ඵඩ ඉරිඟු අඳනඹනඹ කිරීභ වහ 

දළළන්ත ක්රිමඹහ භහර්ගඹක් අඳ වගන ඹන ඵ විතයයි එදහ වතත් 

ඳත්ලින් ප්ර්කහල වුවණ්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිුරභනි, භභ අගඹ කයනහ, ඔඵුරභහ කෘ කකර්භ 

ඇභති ලවඹන් අඳනඹනඹ කිරීභ  දක්න උනන්දු ගළන. නමුත් 

වභළනි ළඩ ක යුත්තක් භඟින් අඳනඹනඹ කයන්න වතළුන් 

සීභහ  ඩහ ළඩි ප්ර්භහණඹක් ගළන කිඹළවන ිනයසතර ආදිඹ ඳශ 

කය අන්තිවේදී එඹ විහිළුක් ඵ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. ඒහවත 

කිඹන විධිඹ  ඵළලුවොත් අවප් යවට් තිවඵන නිසඳහදනඹ  ඩහ 

10 ගුණඹක් අඳනඹනඹ කය තිවඵනහ. වභළනි වද්ලඳහරන 

විකෘති කිරීේ ුරිතන් ළඵෆ වගොවිඹහ ත්, වේ ය  ත් ප්ර්ලසනඹක් ඇති 

වනහ.  
 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේක වද්ලඳහරන විකෘති 

කිරීභක් වනොවයි. වතත් ඳත්ර ිනයසතර එක එක ආකහයවඹන් 

ඳශ වනහ. වේ වළභ ිනයසතරඹක භ නිළරැදි කිරීේ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වභොනයහගර  ගිහින් ප්ර්කහලඹක් කයනහ.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ ේඵන්ධවඹන් අවප් ඉරක්කඹක් තිවඵනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉරක්කඹක් තිබුණහ , ඉරක්කවඹන් කිඹළවන ප්ර්භහණවඹන් 

ිනඹඹ  10ක්ත් අඳනඹනඹ කය නළවළ.   

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අිළ තභත් ඒ ක යුත්ත කයවගන ඹනහ. ඒ ඉරක්කඹ 

ේපූර්ණ කය ගන්නහ ුරරු අිළ ඹනහ.  

419 420 

[ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන  භවතහ] 

භහඹ වහ අවුරුද්ද         ය  ප්ර්භහණඹ කි.ග්රාෆ. ටිනහකභ රු. 

භළයි - 2012 තහයිහනඹ       135,000   5,642,642.00 

  භහරදියින                15          2,217.00 

ජුනි - 2012 තහයිහනඹ       112,500   5,028,870.00 

අවගෝසුර - 2012 තහයිහනඹ       112,500   4,915,063.00 

ළප්තළේඵර් - 2012 ඵෲනහයි         23,000      934,340.00 

  තහයිහනඹ       247,500    8,048,798.00 

  වනෝර්වේ              275        69,058.00 

ඔක්වතෝඵර් - 2012 ඵෲනහයි         22,500   1,147,726.00 

වදළේඵර් - 2012 ඵෲනහයි         21,750   2,329,644.00 

  භහරදියින              150           8,339.00 

ජනහරි - 2013 ඵෲනහයි         90,000   4,180,761.00 

  කළනඩහ              150        29,505.00 

වඳඵයහරි - 2013 ෑසවාලිඹහ              600   1,861,414.00 

භහර්ුර - 2013 ඵෲනහයි       180,000   8,182,924.00 

අවප්ර්ේල් -2013 ඵෲනහයි         90,000   4,078.637.00 

  භහරදියින              124          7,948.00 

එකුර      1,036,064 46,467,886.00 

(ii) 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ය 2020 දී ඒක වතද්ගර ආදහඹභ ඇවභරිකන් වඩොරර් 

20,000ක් වනහඹ කිඹනහ හවප අතාඹක්ද වේ කිඹන්වන්? 
 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

2020 දීයි කිඹරහ කිඹහ නළවළ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊ  ඩහ අන්තයි.  

 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඉරක්කඹ වතයහ ගළනීභ වහ අිළ ඹනහ. වභතයේ කහරඹක් 

එක ඇ ඹක්ත් අඳනඹනඹ කවශේ නළති ය ක් වේක. ඔඵුරභහ ඇයි 

වේ ක යුත්ත වෆල්ලු  රක් කයන්වන්, වභතයේ භවන්ින වරහ? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳනඹනඹ වනොකවශේ ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක් ආණ්ඩුයි. 2001 

දී ගරු යනිල් වික්රඅභිනංව භළතිුරභහවප ආණ්ඩු කහරවත දී 

අඳනඹනඹ කශහ.  
 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අිළ වභච්චය කල් කවශේ, ඳණ තිවඵන කල් කවශේ ඵඩ ඉරිඟු 
ආනඹනඹ කයවත එකයි. ඵඩ ඉරිඟු අඳනඹනඹ කයන්න අිළ 
උත්හව කයනහ. වේ යවට් වගොවීන් ිනඹලු වදනහවප දළළන්ත 
ජඹග්රාවණඹක් එඹ. වභුරභහ ඒක වෆල්ලු  රක් කයන එක ගළන, 
උඳවහඹ  රක් කයන එක ගළන භභ කනගහටු වනහ ගරු 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරන්න අුරරු ප්ර්ලසනඹ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ුරන්න අුරරු ප්ර්ලසනඹ වේකයි.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අුරරු ප්ර්ලසන ඳවක් විතය ඇහුහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ හිතනහ ඇති ඳවක් කිඹරහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ුරන්ළනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ වභඹයි. ගරු ඇභතිුරභනි, ඵඩ ඉරිඟු වේ ය   ආනඹනඹ 

කය තිවඵනහ.  වකොයි තයේ ඵඩ ඉරිඟු ප්ර්භහණඹක් ආනඹනඹ කය 

තිවඵනහද, එහි ටිනහකභ වකොඳභණද?  

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඒ ිළිතඵ වතොයුරරු එුරභහ 

වේ ප්ර්ලසනවඹන් අවරහ නළවළ. ඔඵුරභහ ඊශඟ  එඹ ප්ර්ලසනඹක් 

ලවඹන් අවන්න. භභ උත්තය වදන්නේ.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි  ඹ.  

 
කළබිනට් අභහතාරු ව අභහතාහංල : මුළු විඹදභ 
அமச்சம அமச்சர்கள் ற்மைம் அமச்சுகள் : 

தரத்ச் தசனறணம் 
CABINET MINISTERS AND MINISTRIES :  TOTAL COST  

2206/’11 

2. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර 

අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) දළන  ිනටින කළබිනට් අභහතාරු ංඛාහ ව 
එභ අභහතාරුන්වප නේ කවර්ද;  

 (ii) ඉවත වන් අභහතාහංලර  2012 අඹ ළවඹන් 
වන් කයන රද මුළු ප්ර්තිඳහදන ප්ර්භහණඹ 
වකොඳභණද;  

 (iii) ඉවත වන් ප්ර්තිඳහදන දශ ජහතික නිසඳහදිතවත 
ප්ර්තිලතඹක් වර වකොඳභණද; 

 (iv) එභ අභහතාහංලර වේඹ කයන භසත 
වතද්ගරඹන් ංඛාහ වකොඳභණද;  

 (v) එක් අභහතාහංලඹක් වනුවන් භක  දයන මුළු 
විඹදභ වකොඳභණද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්වනහිද?         

(ආ) ඉවත වන් අභහතාහංල අතරින් කිිනඹේ අභහතාහංල 
ංඛාහක් අවවෝින කිරීභ වවෝ අඩු කිරීභ ිනදු කශ වළකිද 
ඹන්නත් එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 
 

தற அமச்சமெம் ததௌத்சரசண,  அமௌல்கள் 

அமச்சமெரணமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) ற்ததரம அமச்சம அமச்சர்கபறன் 

ண்றக்மக ற்மைம் அர்கபறன் ததர்கள் 

ரம ன்தமமம்; 

 (ii) தற்தடி அமச்சுகமக்கரண 2012ஆம் ஆண்டு 

தரத் வு தசனவுத்றட்ட எதுக்கலடுகள் 

வ்பவு ன்தமமம்; 

 (iii) தற்தடி எதுக்கலடுகள் தரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்றறன் சவீத்றல் ரதன்தமமம்; 

 (iv) அந் அமச்சுகபறல் தமன தசய்மம் 

ஆட்கபறன் தரத் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமணமம்; 

 (v) ரதரன்மைக்கு ஏர் அமச்சுக்கரண தரத்ச் 

தசனறணம் வ்பவு ன்தமமம் 

 அர் கூமைரர? 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

(ஆ) ததன தசரல்னப்தட்ட ததம் அமச்சுகமப 

இல்னரதரறக்கதர அல்னது குமநக்கதர முடிமர 

ன்தமமம் அர் கூமைரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state -  

 (i) the  number of Cabinet Ministers at present 

and their names; 

 (ii) the total of budgetary allocations to the 

aforesaid Ministries for the year 2012; 

 (iii) the aforesaid allocation in terms of a 

percentage of the GDP; 

 (iv) the total number of people working in those 

Ministries; and  

 (v) the total cost per Ministry per month? 

(b) Will he also state whether any of the aforesaid 

Ministries could be abolished or  reduced ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු වදනහ.  

(අ) (i) දළන  ිනටින කළබිනට් අභහතාරු ංඛාහ 65කි.  

 ගරු අභහතාරුන්වප නහභ වල්ඛනඹ 

 01.  ගරු දි.මු. ජඹයත්න භළතිුරභහ 

 02.  ගරු යත්නිනරි වික්රඅභනහඹක භළතිුරභහ 

 03.  ගරු ඩිේ ගුණවේකය භළතිුරභහ 

 04.  ගරු අතහවුද වවනවියත්න භළතිුරභහ 

 05.  ගරු පී. දඹහයත්න භළතිුරභහ 

 06. ගරු ඒ.එච්.එේ. ෂවුින භළතිුරභහ 

 07.  ගරු මිල්වයෝයි ප්ර්නහන්දු භළතිුරභහ 

 08.  ගරු එස.බී. නහවින්න භළතිුරභහ 

 09.  ගරු ිළඹවේන ගභවප භළතිුරභහ 

 10.  ගරු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භළතිුරභහ 

 11.  ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භළතිුරභහ 

 12.  ගරු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භළතිුරභහ 

 13.  ගරු මභත්රීාඳහර ිනරිවේන භළතිුරභහ 

 14.  ගරු ුමිනල් වප්ර්ේභජඹන්ත භළතිුරභහ 

 15.  ගරු එස.ඒ.ආර්.  වතොණ්ඩභන් භළතිුරභහ 

 16.  ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භළතිුරභහ   

 17.  ගරු ඩපරස වද්හනන්ද භළතිුරභහ 

 18.  ගරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භළතිුරභහ  

 19.  ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භළතිුරභහ 

 20.  ගරු ඳහධලී චේිළක යණක භළතිුරභහ 

 21.  ගරු විභල් වීයංල භළතිුරභහ 

 22.  ගරු යවුෂස වකීේ භළතිුරභහ 

 23.  ගරු ඵළිනල් වයෝවණ යහජඳක් භළතිුරභහ 

 24.  ගරු හුමවද් නහනහඹක්කහය භළතිුරභහ 

 25.  ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිුරභහ 

 26.  ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භළතිුරභහ 

 27.  ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වේ. වවනවියත්න භළතිුරභහ 

 28.  ගරු ුමවේධහ ජී. ජඹවේන භළතිුරමිඹ 

 29.  ග රු ජීන් කුභහයණුරංග භළතිුරභහ 

 30. ගරු ඳවිත්රයහවද්වි න්නිආයච්චි භළතිුරමිඹ 

 31.  ගරු අනුය ප්රිාඹදර්ලන ඹහඳහ භළතිුරභහ 

 32.  ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද භළතිුරභහ 

 33.  ගරු ගහමිණී වරොකුවප භළතිුරභහ 

 34.  ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිුරභහ  

 35.  ගරු භහින්ද භයිනංව භළතිුරභහ 

 36.  ගරු (මදා) යහජිත වේනහයත්න භළතිුරභහ 

 37.  ගරු ජනක ඵණ්ඩහය වතන්නවකෝන් භළතිුරභහ 

 38.  ගරු ෆීලික්ස වඳවර්යහ භළතිුරභහ 

 39.  ගරු ආර්.එේ.සී.බී. යත්නහඹක භළතිුරභහ 

 40.  ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භළතිුරභහ 

 41.  ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර භළතිුරභහ 

 42.  ගරු කුභහය වල්ගභ භළතිුරභහ 

 43.  ගරු ඩරස අරවප්වඳරුභ භළතිුරභහ 

 44.  ගරු වජොන්ස න් ප්ර්නහන්දු භළතිුරභහ 

 45.  ගරු චන්ද්රධිනරි ගජදීය භළතිුරභහ 

 46.  ගරු හලින්ද දිහනහඹක භළතිුරභහ 

 47.  ගරු වයජිවනෝල්ඩ් කුවර් භළතිුරභහ 

 48.  ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භළතිුරභහ 

 49.  ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භළතිුරභහ 

 50.  ගරු ඒ.පී. ජගත් වතසඳකුභහය භළතිුරභහ 

 51.  ගරු න්.බී. ඒකනහඹකභළතිුරභහ 

 52.  ගරු භහින්ද අභයවීය භළතිුරභහ 

 53.  ගරු ගුණයත්න වීය වකෝන් භළතිුරභහ 

 54.  ගරු භර්වින් ිනල්හ භළතිුරභහ 

 55.  ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභවප භළතිුරභහ 

 56.  ගරු දඹහශ්රිනත තිවේයහ භළතිුරභහ 

 57.  ගරු යංජිත් ිනඹමරහිළටිඹ භළතිුරභහ 

 58.  ගරු (ආචහර්ඹ) ජගත් ඵහරූරරිඹ භළතිුරභහ 

 59.  ගරු රක්සභන් වවනවියත්න භළතිුරභහ 

 60.  ගරු නවීන් දිහනහඹක භළතිුරභහ 

 61.  ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භළතිුරභහ 

 62.  ගරු ජඹයත්න වවේයත් භළතිුරභහ 

 63.  ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භළතිුරභහ 

 64.  ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ  භළතිුරභහ 

 65.  ගරු ඵෂීර් වේගු ඩහවුඩ් භළතිුරභහ 
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 (ii) අභහතා භණ්ඩරඹ ඹ ත  වි වලේ කහර්ඹඹන් 
ිළිතඵ වල්කේ කහර්ඹහරවත වජාසධ අභහතාරු 
ඇුරශත් වති. ඒ අනු අදහශ අභහතාහංල වහ 
අභහතාරු වහ 2012 ය වනුවන් ඳඹහ 
ඇති ප්ර්තිඳහදන ඳවත ඳරිදි වේ.  

        රුිළඹල්  
    මිලිඹන   

  කළබිනට් අභහතාහංල වහ  2,177,244 
 

  විවලේ කහර්ඹඹන් ිළිතඵ  

      වල්කේ කහර්ඹහරඹ  

      (වජාසධ අභහතාරු)               379 

  එකුර            2,177,603 

                     ======== 

  විසතය ඇමුණුභ  1හි දක්හ ඇත.   

 

 (iii)  

               රුිළඹල් 
            බිලිඹන  

  2012 ර්වත ඇසතවේන්ුරගත  

     දශ වද්ශීඹ නිසඳහදිතඹ         7 ,582 

     (ශ්රීස රංකහ භව ඵළංකු හර්තහ 2012 අනු) 

 

  2012 අඹ ළවඹන් ඉවත වන්  

    අභහතාහංලර  වන් කයන රද  

    ප්ර්තිඳහදන ප්ර්භහණඹ             2,178  

 

  ඒ අනු ඉවත වන් ප්ර්තිඳහදන  

    දශ වද්ශීඹ නිසඳහදිතවත  

    ප්ර්තිලතඹක් වර                        28.7% 

 

 (iv) අභහතාහංලර භසත වතද්ගරයින්  

     ංඛාහ     - 124,544 

  විවලේ කහර්ඹඹන් ිළිතඵ  

     වල්කේ කහර්ඹහරඹ   -        258 

  

    ඇමුණුභ 2හි දක්හ ඇත. 

 

 (v) ඇමුණුභ 3හි දක්හ ඇත.   

  ඇමුණුේ බහගත* කයමි.  

 
(ආ) ශ්රීස රංකහ ප්ර්ජහතහන්ත්රිபක භහජහදී ජනයජවත ආණ්ඩුක්රඅභ 

ාසථහවේ 44(1)(අ) ාසථහ ප්ර්කහය අතිගරු 
ජනහධිඳතිුරභහ විිනන් නිලසචඹ කශ යුුරඹ. 

 

(ඈ) ඒ අනු ඳළන වනොනඟී.  

*බහවේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
   சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்புகள் : 

   Annexes tabled: 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ඳශමුළනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ වභඹයි.  ිළිතුරරු දීභ ේඵන්ධවඹන් ඔඵුරභහ  වඵොවවොභ 

සුරතියි, ඇභතිුරභනි.  කළබිනට් අභහතාරුන් 65 වදවනකු ිනටින 

කළබිනට් භණ්ඩරඹකින් අද වේ ගරු බහවේ ිනටින්වන් කළබිනට් 

අභහතාරුන් වඹ වදනහයි. ඒ විතයක් වනොවයි, වේ වහ  දයන 

විඹදභ දයහ ගළනීභ  ඵළරි භට් භක තභයි තිවඵන්වන්.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඉසයවහ වප්ිතවතභ කී වදවනක් ිනටිනහද? [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ කථහ කයන්වන් 

ඇභතිුරභහ  මික්  බරුන්   
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වනොවයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, කරුණහකය අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භවප හිතත් ඇභතිුරභනි, වේ අවන ප්ර්ලසනඹ ගළන ඔඵුරභහ 

දන්නහ. විඳක්ඹ ලවඹන් අඳ  වගවීභක් ිනදු න්වන් නළවළ. 

ඔඵුරභන්රහවප ඇභති භණ්ඩරඹ යි වගන්වන්. වේ යවට් ඵදු 

වගන ජනතහවප මුදල්ලින් වභළනි විඹදභක්- [ඵහධහ කිරීභක්]  

එක්ත් ජහතික ඳක්වත යනිල් වික්රඅභිනංව භළතිුරභහ අලුත් 

ාසථහක් ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ අනු ඔඵුරභන්රහ කළබිනට් 

භණ්ඩරඹ 25ක  අඩු කයනහ නේ, විදුලි බිර රුිළඹල් 500කින් 

අඩු කය ගන්න වතළුන් කිඹරහ අඳ  වඳන්න්න වතළුන්.  එවවභ 

නළත්නේ කිරි ිළටි ඳළකට් එකක මිර රුිළඹල් 65කින් අඩු කය 

ගන්න තිබුණහ.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, කරුණහකයරහ අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ වේ වඳන්හ වදන්න උත්හව කයන්වන්,  අනිින විඹදභක් 

දයමින්  ජනතහවප කය උඩ තඵහ තිවඵන වේ ඵය අඩු කයන්න 

වතළුන් විධිඹක් ගළනයි.  එවවභ නළත්නේ වතල් මිර රුිළඹල් 

40කින් අඩු කය ගන්න තිබුණහ.   ජනතහ  තත් ඵය ඳ න්වන් 

නළති, වේ ළඩ කයන්වන් නළති කළබිනට් භණ්ඩරඹ 25ක් දක්හ 

අඩු කයන්න වතළුන් න්වන් කදහද කිඹරහ කරුණහකයරහ 

කිඹන්න වතපන්ද?  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේ ප්ර්ලසනඹ  දිඹ වළකි 

ිළිතුරය නේ,  වභුරභහවප ප්ර්ලසන ඇසීභ "ඹන්වන් වකොවවේද, 

භල්වල් වඳොල්" කිඹන එකයි. වභුරභහ ප්ර්ලසනවඹන් අවරහ 

තිවඵන්වන් එකක්, වේ කිඹන්වන් ත එකක්. ඉතින් වේ හවප 

වළිනවයන්න  එඳහඹ කිඹන එකයි භවප ඉල්ලීභ.  එුරභහ මීශඟ  

ඇභතියවඹක්  වන්න ඵරහවඳොවයොත්ුරවන් ිනටින නිහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ කථහ කයන්වන් ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ආයක්හ කයන්න 

වනොවයි. අහිංක ජනතහ වගන ඵදු මුදල් ඔඵුරභන්රහ නිකේ 

නහසති කයරහ,  කහඵහිනනිඹහ  රක් කයරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ 

ආර්ථිකඹ නළත ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් කයන ළඩ ිළිතවශක් 

ගළන කල්ඳනහ කශ යුුරයි.  ඒ නිහ අකහර්ඹක්භතහ  ඳත් වී 

තිවඵන තභන්වප කළබිනට් භණ්ඩරවත අද ළඩ කයන්වන් නළති 

ඇභතිරුන් - වජාසධ ඇභතිරුන් - 10 වදවනක් වහ විඹදේ 

කයනහ, වේ වන් කය තිවඵන මුදල් ුරිතන්.     

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ මුදල්ලින් dialysis machines  1,000ක් ගන්න වතළුන්. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අන්න, දඹහිනරි ජඹවේකය භන්ත්රීාුරභහ කිඹනහ, ඒ මුදල්ලින් 

dialysis machines 1,000ක් ගන්න වතළුන් කිඹරහ. ඉතින් 

ඔඵුරභහ කල්ඳනහ කය ඵරන්න, වභඹ අඳයහධඹක්.  භභ කිේහ 

හවප  ඒ මුදල්ලින් විදුලි බිර රුිළඹල් 500කින් අඩු කය ගන්න  

තිබුණහ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉතිරි ල්ලිලින් අසර් භන්ත්රීාුරභහ  

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වභොශඹක් අයන් වදන්න තිබුණහ.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ගන්න ඵළවළ. ඒ model  එක  වභොශඹක් නළවළ.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවනහද, විහිළු කයනහද?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ, භහ විහිළු ුරිතන් අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵුරභහ  වගන්වන්ත් නළවළ. ඔඵුරභහ වනුවනුත් 

භභ වේ අවන්වන්.   

ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ හඩි වුණහ  භභ අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වභොනහද අවන්වන්? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභන්රහ  ඉතින් වදන්න වතළුන් උත්තයඹ න්වන්-[ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය, ඳහර්ලිවේන්ුරවේ කහරඹ ටිනහ වර ඳහවිච්චි 

කයන්න. විහිළු කයන්න වරහක් නළවළ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ආණ්ඩු වළභ දවේභ 

විහිළු කයන වකො  විඳක්වත අිළ ඒ විහිළු ගළන ප්ර්ලසන කයන්වන් 

නළති වභොනහද කයන්වන්? 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විහිළු වහ මුදල් විඹදේ න ඵකුයි වඳවනන්වන්. 

ඳහර්ලිවේන්ුර ඳත්හවගන ඹන්නත් මුදල් ළඹ වනහ. ඒ 

නිහ කරුණහකය, අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වවොයි, ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි.  භහ වදන අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ විහිළු කයන්වන් නළති අවන්නේ. එවවභ නේ ගරු 

ඇභතිුරභනි, අඩු ගණවන් වේ ඇභතිරුන්  වගන ඳඩි ව ළඩ 

කයන ප්ර්භහණඹ අනු ඵරහ මී  ඩහ ක්රිමඹහශීලී ළඩ කයන්න 

වතළුන් කළබිනට් භණ්ඩරඹක්ත්  ඇති කයන්න වතළුන්ද?  
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ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේහ  ිළිතුරරු වදන්න 

ෑනෆ නළවළ. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභනි, 25 තහක් 

ඳයහජඹ  ඳත් වුණු තමුන්නහන්වේරහවප ඳක්වත 

අකහර්ඹක්භතහ ඳශමුවන්භ නළති කය ගන්න. 

තමුන්නහන්වේරහ උඳවදස වදන්වන් ජඹග්රාවණඹ කයන අිළ . ඒ 

නිහ ඳයදින තමුන්නහන්වේරහවප ඳක්ඹ  උඳවදස දී ගන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප ුරන්න අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

වභඹයි. භහ ප්ර්ලසන අවන්වන් වේ අඹ තෘප්තිභත් කයන්න 

වනොවයි, අය අහිංක ජනතහ වනුවන්. ගරු ඇභතිුරභනි, 

කරුණහකය ඔඵුරභහ දළන්ත් කිඹන්න ජීන විඹදභ අඩු කයන්න 

වතළුන් භහර්ගඹක් ගළන වේ 65 වදනකු ඉන්න කළබිනට් 

භණ්ඩරවත එක් වකනකු ත් උත්තයඹක් වදන්න වතළුන්ද 

කිඹරහ. එක ඇභතියඹකු ත් උත්තය වදන්න වතළුන්ද?  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එුරභහ අන අුරරු ප්ර්ලසන 

මලික ප්ර්ලසනඹ  කිිනභ ේඵන්ධඹක් නළති ඒහ. වේ ගරු 

භන්ත්රීාුරභහ යනිල් වික්රඅභිනංව විඳක් නහඹකුරභහවගන් ඇහුවොත් 

එුරභහ කිඹහවි ඒ කහරවත කළබිනට් භණ්ඩරවත  හි වත ඇභතිරු 

ංඛාහ. එදහ කළබිනට් භණ්ඩරවත ඇභතිරු ගණනහක් හිටිඹහ. 

ඊ  අතිවර්ක ත 25 වදනකු වේ.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිුරභහ 

ඳත් කශහ. වේ හර්තහ කඩහ බි දභමින් අලුත් වදඹක් කශහ. ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ දන්වන් නළත්නේ ඒ හවප හුඟක් ඳහඩේ  

විඳක් නහඹකුරභහවගන් අවරහ ඉවගන ගන්න.  

 
 

ශ්රීස රංකන් එඹහර්රයින් භහගවේ බහඳති ව 
අධාක් භණ්ඩරඹ : ළටුප් ව දීභනහ 

ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன் கம்தணறறன் றசரபர் 

ற்மைம் தறப்தரபர் சமத: சம்தபம் ற்மைம் தடிகள் 
CHAIRMAN AND BOARD OF DIRECTORS OF SRILANKAN 

AIRLINES: SALARY AND ALLOWANCES 
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4. ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ිනවිල් ගුන් වේහ අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ශ්රීස රංකන් එඹහර්රයින් භහගවේ ර්තභහන 
බහඳතියඹහ කවුරුන්ද; 

 (ii) ඔහුවප අධාහඳන වහ ෘත්රණඹ ුමදුුමකේ කවර්ද;  

 (iii) ඔහුවප ළටුඳ වකොඳභණද; 

 (iv) වනත් දීභනහ රඵහ ගන්වන් නේ, එභ දීභනහ 
කවර්ද; 

 (v) එභ එක් එක් දීභනහන්හි  අගඹන් වකොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ආ) (i) ශ්රීස රංකන් එඹහර්රයින් භහගවේ ිනටින 
අධාක්රුන් ංඛාහ වකොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් අධාක්යඹහවප අධාහඳන වහ 
ෘත්රණඹ ුමදුුමකේ කවර්ද; 

 (iii) ඔවුන්  රඵහ වදන දීභනහර අගඹන් වන් වන් 
ලවඹන් වකොඳභණද; 

 ඹන්නත් එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ඇ) (i) ශ්රීස රංකන් එඹහර්රයින් භහගවේ උඳ 
බහඳතියවඹකු  වවෝ ක්රිමඹහකහරී අධාක්යවඹකු 
ිනටින්වන්ද; 

 (ii) එවේ නේ, ඔහුවප අධාහඳන වහ ෘත්රණඹ ුමදුුමකේ 
කවර්ද; 

 (iii) ඔහු  හිමි  ළටුප්,  වේතන වහ වනත් දීභනහන්හි 
අගඹන් කවර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ තදුය ත් වන් කයන්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 

  

சறறல், றரண தசமகள் அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன் கம்தணறறன் றகழ்கரன 

றசரபர் ரர் ன்தமமம்; 

 (ii) இது கல்ற ற்மைம் தரறல்ரண்மத் 

மகமகள் ரம ன்தமமம்; 

 (iii) இது சம்தபம் ரது ன்தமமம்; 

 (iv) தறந தடிகமபப் ததமைரதணறல் அம ரம 

ன்தமமம்; 

 (v) தற்தடி எவ்தரமெ தடிறணதும் ததமைறகள் 

ரம ன்தமமம்  

 அர்  குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன் கம்தணறறல் உள்ப 

தறப்தரபர்கபறன் ண்றக்மக ரது 

ன்தமமம்; 

 (ii) தற்தடி எவ்தரமெ தறப்தரபதும் கல்றத் 

மகமகள் ற்மைம் தரறல்ரண்மத் 

மகமகள் ரம ன்தமமம்; 

 (iii) இர்கமக்கு ங்கப்தடுகறன்ந தடிகபறன் 

ததமைறகள் ணறத்ணறரக வ்பவு 

ன்தமமம் 

 அர் தமௌம் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன் கம்தணறறன் உத 

றசரபதர அல்னது தசற்தடு தறப்தரபதர 

உள்பரர ன்தமமம்; 

 (ii) ஆதணறல் இது கல்ற ற்மைம் 

தரறல்ரண்மத் மகமகள் ரம 

ன்தமமம்; 

 (iii) இமெக்கு உரறத்ரண சம்தபம், ஊறம் ற்மைம் 

தறந தடிகபறன் ததமைறகள் ரம ன்தமமம் 

 அர் தமௌம் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Civil Aviation : 

(a) Will he state - 

 (i) the name of the present Chairman of 

SriLankan Airlines; 

 (ii) his educational and professional 

qualifications; 
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 (iii) the salary paid to him; 

 (iv) the other allowances paid to him if he is 

paid such allowances; and 

 (v) the amount of each such allowance? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of directors inSri Lankan 

Airlines; 

 (ii) the educational and professional 

qualifications of each of those directors; and 

 (iii) separately, the amounts of the allowances 

paid to them? 

(c) Will he further state - 

 (i) whether there is a Deputy Chairman or a 

Working Director in SriLankan Airlines; 

 (ii) if so, his educational and professional 

qualifications; and 

 (iii) the salary wages and the other allowances to 

which he is entitled? 

(d) If not, why? 
 
 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ (ිනවිල් ගුන් වේහ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் தசமகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය 

වභවේයි. 
 

(අ) (i) නිලහන්ත වික්රඅභිනංව භවතහ. 

 (ii) අධාඹන වඳොදු වතික ඳත්රය හභහනා වඳශ 
විබහගඹ. 

  ය 20ක  අධික වඳොදු ාහඳහය වහ වඳෞද්ගලික 
භහගේ කශභනහකයණවඹහි ඳශවතරුද්ද. 

 (iii) ළටුඳක් වනොරඵයි. 

 (iv) අධාක්කවප දීභනහ. 

 (v) රුිළඹල් 250,000 යි. 

(ආ) (i) 07යි. 

 (ii) ඇමුණුභ  ඳරිදි වේ.  

 (iii) ඇමුණුභ ඳරිදි වේ.  

  ඇමුණුභ බහගත* කයමි. 

(ඇ) (i) නළත. 

  (ii) අදහශ වනොවේ. 

 (iii) අදහශ වනොවේ. 

(ඈ) ඳළන වනොනඟී. 

*බහවේඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்பு : 

   Annex tabled: 

 
    ඇමුණුභ  

 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්ර්ලසන තිවඵනහද, ගරු භන්ත්රීාුරභනි.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, බහඳතිුරභහවප ෘත්රණඹ 

ව අධාහඳන ුමදුුමකේ ගත්තහභ වේ ආඹතනඹ අරහබ රඵන්වන් 

වභොකද කිඹරහ අඳ  වත්වයනහ. වේ බහඳතිුරභහ ළඩ කයන්වන් 

ළටුඳක් ගන්වන් නළති වන්. භභ අවන්න කළභළතියි, එුරභහ ිළ  

ය  ඹන ඒහ  ටිකට්ර  විඹදේ කයන්වන්ත් නළද්ද කිඹරහ. ඒහ 

වගන්වන් එුරභහද?  

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

යහජකහරි ගභන් වහ ශ්රීස රංකන් එඹහර්රයින්  භහගවභන් 

වගනහ. වඳෞද්ගලික ගභන්ර  එුරභහ වගනහ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අවනක, වේ අධාක් 

භණ්ඩරඹ වරි අපූරු අධාක් භණ්ඩරඹක්. ඒ කිඹන්වන් ඔවුන්  

භහඹක  රුිළඹල් 2,50,000 ගණවන්- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි 

භභ අවන්වන්. දළන් ඔඵුරභහ ත් ඔඹ තයේ ළටුඳක් රළවඵන්වන් 

නළවළ. භභ දන්වන් නළවළ, භ  වත්වයන විධිඹ  ඔඵුරභහ  කිින 

ඵරඹක් දීරත් නළවළ. ඒ ඔක්වකොභ රණයණ ගන්වන්- aircraft 

වගන්න ඒහ - වන වන තළන්ලින්. ඒ රණයණ අය වගන තභයි 

ඔඵුරභහ  අත්න් කයරහ එන්න කිඹරහ කිඹන්වන්.  
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[ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ] 

නභ අධාහඳන/ෘත්රණඹ ුමදුුමකේ දීභනහ 

නිවහල් ජඹභහන්න භවතහ වේේසධහධිකයණ  නීතිඥ/ජනහධිඳති 
නීතිඥ 

නළත 

කිළර චන්ද්රධවේන භවතහ ාහඳහය ඳරිඳහරනඳති ( MBA) 
උඳහධිඹ, ෑසවාලිඹහවේ 
වභල්වඵෝන් විලසවිදාහරඹ 

 නළත 

ලමීන්ද්රධ යහජඳක් භවතහ - ඳරිගණක ඉංජිවන්රු (BSc  ) 
උඳහධිඹ, ළන්ඩිඹහවගෝහි (UCSD)  

කළලිවෂෝනිඹහ විලසවිදාහරඹ - 

ඳලසචහත් උඳහධිඹ  (MBA ) වහ 
ඳලසචහත් උඳහධි  කශභනහකයණ 
ආඹතනවත ලිඹහඳදිංචි වී ඇත. - 
ආචහර්ඹ උඳහධිඹ වහ දළන  
වකොශම විලසවිදාහරවත අධාඹන 
භණ්ඩරවත නියත ිනන්. - ඇ.එ. 
ජනඳදවත IEEE  ආඹතනවත 
හභහජික 

 නළත 

භනිරහල් ප්ර්නහන්දු භවතහ වේේසධහධිකයණ නීතිඥ නළත 

රක්සමී ංගක්කහය මිඹ වේේසධහධිකයණ නීතිඥ   

නත් උක්ත්ත භවතහ ාහඳහය ඳරිඳහරනඹ ිළිතඵ 
වගෞය ආචහර්ඹ උඳහධිඹ  Alliant 
ජහතාන්තය විලසවිදාහරඹ (වඳය 
ඇ.එ. ජනඳදවත ළන්ඩිඹහවගෝහි 
කළලිවෂෝනිඹහ විලසවිදාහරඹ) 

 නළත 

ුමන්ත යත්නහඹක 
භවතහ 

අධාහඳන වඳොදු වතික ඳත්රය (හ. 
වඳශ ) විබහගඹ 
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ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

නළවළ, එවවභ එකක් නළවළ. විඹ බහය ඇභතියඹහ ඒ ගකීභ 

බහය ගන්න ෑනෆ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එවවභ එකක් නළද්ද? 

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

නළවළ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 වරි, එවවභ නේ වේ අධාක් භණ්ඩරඹ  ඒ රුිළඹල් 

2,50,000  අභතය වනත් විදිවත වගවීේ වවෝ එවවභ නළත්නේ 

ඒ වගොල්වරෝ ස ිළ  ය  ඹන වකො  ඒහ ත් වගනහද කිඹරහ භභ 

අවන්න කළභළතියි.  

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අධාක් භණ්ඩරඹ  

ළටුඳක් වගන්වන් නළවළ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දීභනහ වගනහද? 

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

අධාක් භණ්ඩරඹ  දීභනහ වගන්වන්ත් නළවළ. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

වනොවයි. භභ වේ ප්ර්ලසනඹත් අවන්න ෑනෆ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එක් වකවනක් ප්ර්ලසන ඇහුහ 

නේ වරි. ප්ර්ලසන වගොඩක් අවනහ. අවන්වන් වභොකක්ද කිඹරහ භ  

වත්වයන්වන් නළවළ.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භන්ත්රීාුරභහවප ප්ර්ලසනඹ  

උත්තය දුන්නහද?  

ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

දුන්නහ. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, දළන් තිවඵන ප්ර්ලසනඹ 

වේකයි. SriLankan Airlines ආඹතනඹ  Security Officer 

වකවනක් ගන්වන්ත් A/L ුමදුුමකභ ඵරරහයි. බහඳති  

තිවඵන්වන් O/L විතයයි. ඒ හවපභ භභ තත් එකක් අවන්න 

කළභළතියි. වේ ආඹතනඹ  රුිළඹල් වකෝටි 31,200ක් විඹදේ කයරහ 

අලුතින් ගුන් ඹහනහ ගන්න වදනහ. ගරු නිවඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි. රංකහවේ ජනගවනවඹන් ිනඹඹ  1යි, අවිනන් 

ඹන්වන්. රුිළඹල් වකෝටි 31,200ක්! 

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ප්ර්ලසනඹ  අදහශ නළවළ, ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵුරභහ ිනවිල් ගුන් වේහ ඇභති විධිඹ  උත්තය 

වදන්නවකෝ. ඉරහ හි රහ ඔඵුරභහවගන් ග කීභක් ඇති 

ප්ර්ලසනඹක් අවන්වන්.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අවන්! ඉන්න, ඉන්න, ඉන්න.  

 
ගරු ුමජී වේනිනංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බරුහ 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කයවගන ඹන්න වදන්වන් නළවළ, ගරු ඇභතිුරභනි. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර්  භන්ත්රීාුරභහ. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I would like to draw your attention to Standing 

Order Nos. 28 and 29. According to these Standing 

Orders, a supplementary question must not introduce 

matter not included in the original question and the 

supplementary question shall be asked on the reply that is 

given. වකොවවේද ඹන්වන් භල්වල් වඳොල්.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ බරුවකුවගන් 

 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ප්ර්ලසන ඇහුවේ නළවළ. භහ ප්ර්ලසන ඇහුවේ ඇභතිුරභහවගන්.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භන්ත්රීාුරභහ වළභ දහභ කිඹන ඒහවත ප්ර්ලසන 

තිබුණහ  වේවක් තාඹක් තිවඵනහ. ඔඵුරභහ ඒක  ඉවගන 

ගන්න. වේක  වඳොඩ්ඩක් ඇහුේ කන් දීරහ ඒ අනු ප්ර්ලසනඹ 

ඇහුවොත් වවොයි.  

 
ගරු ුමජී වේනිනංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වළභ දහභ බරු ප්ර්ලසන අවනහ. අද වවො වදඹක් ඇහුහ. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අද වවො වදඹක් ඇහුහ. ඒ ගළන වඳොඩ්ඩක් අධහනඹ වඹොමු 

කයන්න. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ වඵොවවොභ සුරතින්ත 

නහ.  

 
ගරු ුමජී වේනිනංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බරු ප්ර්ලසන අතවර් වවො ප්ර්ලසනඹක් ඇහුහ. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ ඔඵුරභහ  සුරතින්ත 

නහ, ඒ කහයණඹ වඳන්රහ දුන්නහ . ගරු ඇභතිුරභහ  ග 

කීභක් දීරහත් නළති වරහවේ, ඇභතිුරභහවගන් කිිනභ වදඹක් ගළන 

අවන්වන්ත් නළති වරහවේ, aircraft ගන්නහද කිඹරහත් 

අවන්වන් නළති වරහවේ, අඩුභ තයවේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ උත්තය 

වදන්නත් එුරභහ  ඹේ කිින ග කීභක් තිවඵන නිහයි භහ 

ඇත්ත භ වේ ප්ර්ලසනඹ ඇහුවේ. භහ අවන්න කළභළතියි, භවප 

ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ. 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් ඇහුහවන්. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භවප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ. අද නවකො  රුිළඹල් වකෝටි 

3,500ක  අධික මුදරක් වතල් ංසථහ  වගන්න තිවඵනහ, 

SriLankan Airlines එක   වතල් ළඳයීභ නිහ, ගරු ඇභතිුරභහ. 

භහ අවන්න කළභළතියි -  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
නළඟී ිනටිවතඹ. 
மௐந்ரர். 

rose. 

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අවන්! ඉ ගන්නවකෝ වඳොඩ්ඩක්, වභෝඩවඹක්  

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හවප කෆ ගවන්වන් නළති. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ ඳහර්ලිවේන්ුර ත් ඔඵුරභහ කිේහ 

හවප විඹදේ වනහ.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අවන්! ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ප්ර්ලසනඹ අවන්න 

වදන්වන් නළවළ. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භන්ත්රීාරුන්වප ිනනව  ඳභණක් වේ වරහ ඳහවිච්චි 

කයන්වන් නළති කරුණහකය ප්ර්ලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ, හිනහ වන්වන් වභුරභන්රහ කයන ළඩර .  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කහරඹ ඹනහ. කහරඹ අහනයි. 
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ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේවක් ප්ර්තිපරඹ විධිඹ  

රුිළඹල් වකෝටි 3,500ක් අද  SriLankan Airlines එක වතල් 

ංසථහ  වගන්න තිවඵනහ. වතල් ංසථහ ඒහ අයිති කය 

ගන්න ඵළංකුලින් ණඹ ගන්නහ. ඒ වනුවන් විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹත් අවඳන් ූරයහ කනහ. ිනඹඹ  එකක  උඩින් ඹන්න, 

වේ රුිළඹල් වකෝටි 3,500ක ණඹක් තිඹහවගන, ඒ ණඹ වගන්වන් 

නළති ඉන්නහ. ඔඵුරභන්රහ  වේ වතල් ංසථහවේ ණඹ ටික 

වගහ අහන කයන්වන් කදහද කිඹරහ කරුණහකය කිඹන්න. 

 
 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඒ කහයණඹ ප්ර්ලසනඹ  අදහශ 

වනොවුණත් ඳළවළදිලි වේ කහයණඹත් කිඹන්න ෑනෆ. වභුරභහ 

අවවත එක ප්ර්ලසනඹක් තභයි ගුන් ඹහනහ මිර දී ගළනීභ. ශ්රීස රංකන් 

එඹහර්රයින් භහගවේ A340 ගුන් ඹහනහ වඹක් තිවඵනහ. ඒ 

වවත දළන් ඵදු කහර සීභහ අන් වී තිවඵනහ. වේ ගුන් ඹහනහ 

ටික නළත අඳ ඵදු ගත්ත භහගභ  බහය දීරහ  ඉන්ධන ිළරිභළසභක් 

ඇති, ඳවුමකේ ඇති,  නවීන ගුන් ඹහනහ මිර දී ගන්න ෑනෆ. ඒ 

ගුන් ඹහනහ වඹ  අලුත් ගුන් ඹහනඹක් මිර දී ගන්න අඳ  

අධාක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ ගන්නහ. අවුරුදු 18ක් ඳයණයි.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඊශඟ කහයණඹ වභඹයි. ශ්රීස 

රංකන් එඹහර්රයින් භහගභ වේ න වි  ඛනිජ වතල් ංසථහ 

ව භවහ බහණ්ඩහගහයඹ භඟ හකච්ඡහ කයරහ තිවඵනහ. අිළ 

ිළිතගන්නහ අඳ  හිඟඹක් තිවඵනහ කිඹරහ. අිළ ක්රඅභ ක්රඅභවඹන් ඒ 

හිඟඹ ිළඹවීභ වහ ක යුුර කයමින් ඳතිනහ ගරු භන්ත්රීාුරභහ. 

අිළ ඊ ශඟ කහර සීභහ ුරශදී ඒ ණඹ ඛනිජ වතල් ංසථහ  වගහ 

අන් කයනහ. 
 

 

නහගවද   වල්ඹහඹ : ඹිත අසළද්දීභ 

ரகயதூ ல்தபற : லள்சரகுதடி 

NAGAHADUWA PADDY FIELDS : RE-CULTIVATION 
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5. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ (අකිර වියහේ කහරිඹේ 
භවතහ වනු ) 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க - ரண்புறகு அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக)  

(The Hon. Ravi Karunanayake on behalf of Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam) 

ආර්ථික ංර්ධන අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ඳඹහගර ප්ර් වද්ලවත ිළහි හ තිවඵන වවක් ඹහය 
25ක් ව නහගවද භවහ  වල්ඹහඹ වේ න වි  
වතයන් ඇති ඵත්;  

 (ii) නිිනඹහකහය ජර ඳහරනඹක්  වනොතිබීභ, කයදිඹ 
ළශළක්වීභ වහ ඉදි කය තිබ වදොයටු ඳහරේ 
ප්ර්තිංසකයණඹ වනොකිරීභ,  වඳොවවොය 
වනහධහයඹ නිිනඹහකහය වනොරළබීභ ව ඵහර 
තත්ත්වත බිත්තය වී රඵහ දීභ එවේ වතයන් වීභ  
වවේුර වී ඇති ඵත්; 

 එුරභහ දන්වනහිද?  

(ආ)  (i) වතයන් ව කුඹුරු ඹිත අසළද්දීවේ යජවත ාහඳෘතිඹ 

ක්රිමඹහත්භක කයනු රඵන අදහශ ඵරධහරීන්වප 

අධහනඹ වතයන් ඇති ඉවත වල් ඹහඹ වත 

වභවතක් වඹොමු වනොවීභ  වවේුර කවර්ද;  

 (ii)  වලින් ය  සඹං වඳෝ කත තත්ත්ඹ  ඳත් කය 

ගළනීභ වහ විලහර ඳරිඹකින් යුුර ඉවත 

ආකහයවත වතයන් කුඹුරු ඹිත අසළද්දිඹ යුුර ඵ 

ිළිතගන්වන්ද; 

 (iii) එවේ නේ, නහගවද වල්ඹහඹ නළත 
අසළද්දීභ  ක යුුර කයන්වන්ද: 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්වනහිද?  

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
ததரமெபரர அதறறமெத்ற அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) தரகன தறதசத்றல் அமந்துள்ப 25 

தயக்டர்கமபக் தகரண்ட ரகயதூ தரரற 

ல்தபற ற்ததரது தரமடந்துள் 

பதன்தமமம்; 

 (ii) எமௐங்கரண லர் கட்டுப்தரடின்ம, உர் லமத் 

டுப்தற்கரக அமக்கப்தட்டிமெந் கவுப் 

தரனங்கள் றமெத்ப்தடரம, உ ரணறம் 

எமௐங்கரகக் கறமடக்கரம ற்மைம் 

க்குமநரண றம தல் ங்கப்தட்டம  

இவ்ரமை தரமடற்கு கரரகறமள்பண 

ன்தமமம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தரமடந் ல்கமப லண்டும் சரகுதடி 

தசய்மம்  அச கமெத்றட்டத்ம மடமுமநப் 

தடுத்துகறன்ந அறகரரறகபறன் கணம் 

தரமடந்துள்ப தற்தடி ல்தபறலது 

இற்மநம தசமௌத்ப்தடரமக்கரண 

கரங்கள் ரமதன்தமமம்; 

 (ii) ரட்மட அரறசறறல் ன்ணறமநமடச் 

தசய்ற்கு தரரற றஸ்லத்மக் தகரண்ட 

ததன குநறப்தறட்டரநரண தரமடந் 

ல்கள் லண்டும் சரகுதடி தசய்ப்தட 

தண்டுதன்தம அர் ற்மைக்தகரள்ரர 

ன்தமமம்; 

 (iii) ஆதணறல், ரகயதூ ல்தபறம 

லண்டும் சரகுதடி தசய்ற்கு டடிக்மக 

டுப்தரர  ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 
asked  the Minister of Economic Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Nagahaduwa stretch of paddy fields in 

the Payagala area with an extent of 25 

hectares is barren at present; and 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

 (ii) absence of proper control of water, not 
repairing the anicut that had been built to 
prevent the flow of sea water, non receipt of 
the fertilizer subsidy in the proper manner 
and the provision of low quality seed paddy 
are the reasons that had caused that stretch 
of paddy fields going barren?  

(b) Will he state - 

 (i) the reasons why the attention of the relevant 
authorities responsible for implementing the 
Government’s project of re-cultivating the 
barren paddy fields, has not been drawn to 
the aforesaid barren stretch of paddy fields;  

 (ii) whether he admits the fact that barren paddy 
fields of the aforesaid type with a large 
extent of land should be re-cultivated in 
order to make the country self-sufficient in 
rice; and 

 (iii) if so, whether arrangements will be made to 
re-cultivate the Nagahaduwa stretch of 
paddy fields? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ආර්ථික ංර්ධන 

අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* 

කයනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) නහගවද වල්ඹහවඹන් වේ න වි  ගේහසීන්  අඹත් 
අක්කය 15ක භූමි ප්ර්භහණඹක් අසද්දහ ඇති අතය, යජඹ  
අඹත් ඉතිරි අක්කය 12ක ප්ර්භහණඹ අසළද්දීභ වහ ක යුුර 
කය වගන ඹනු රළවබ්. 

 (ii) එළනි ගළ ලු කිිනක් නහගවද වල්ඹහඹ ේඵන්ධවඹන් 
උද්ගත වී වනොභළත. 

(ආ) (i) නහගවද වල්ඹහඹ වතයන් වී වනොභළත. 

 (ii) භහින්ද චින්තන ළඩ ිළිතවශ ඹ වත් අතිගරු 

ජනහධිඳතිුරභහවප ංකල්ඳඹක් න "අිළ මු - ය  නඟමු" 
ළඩ  වන (වද්ශීඹ ආවහය නිසඳහදන දිරිගළන්වීවේ ජහතික 
වභවවයුභ) ඹ වත් ජහතික නිසඳහදනඹ  කෘ ක 
කර්භහන්තවත දහඹකත්ඹ ළඩි කිරීභ වහ. 

  * වතයන් කුඹුරු ඹිත අසළද්දීභ 

  * ුමළු හරිභහර්ග ප්ර්තිංසකයණඹ 

  * අමුණු ප්ර්තිංසකයණඹ 

  * ඇශ භහර්ග ප්ර්තිංසකයණඹ 

  * වගොවීන්  වඳොවවොය වනහධහය රඵහදීභ 

  *  වගොවි ණඹ රඵහදීභ 

  * න කෘ කකහර්මික වතොයුරරු වගොවීන් වත රඵහදීභ වහ 
 ඔවුන්වප ප්ර්හවඹෝගික ගළ ලු වහ කඩිනේ විඳුේ 
 රඵහදීභ. (කෘ කකහර්මික වතොයුරරු තහක්ණ ාහඳෘතිඹ 
 (Cyber Agricultural Extension Project) වයවහ වලින් 
 ය  සඹංවඳෝ කත කිරීවේ දළළන්ත ළඩ ිළිතවශක් 
 ක්රිමඹහත්භක වමින් ඳරණ. 

 (iii) අදහශ වනොවේ. 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අංක 6-3073/'12-(1), ගරු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ. 
 

ගරු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. தததர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ භභ අවනහ. 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ 

ති වදකක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

භයුයන් කුභහයහමි භවතහ : නිදවස වනොකිරීභ 
றமெ. மன் குரசரற : றடுமனதசய்ரம 

 MR. MAYURAN KUMARASAMY : NON-RELEASE 
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9. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ (ගරු ුමනිල් වඳුන්වනත්ති 
භවතහ වනු ) 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க - ரண்புறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of Hon. Sunil 

Handunnetti) 

අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර 

අභහතාුරභහවගන් ඇූර ප්ර්ලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) මුරතිේ හි ඳදිංචි ිනටි, අංක 892291535V දයන 
ජහතික වළඳුනුේඳත හිමි, භයුයන් කුභහයහමි ඹන 
අඹ 2009.04.28 දින වුනිඹහවේදී අත් අඩංගු  
ගනු රළබුවේද; 

 (ii) 2010 අවප්ර්ේල් භහවතදී එභ තළනළත්තහ 
වතනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ වඳොවශොන්නරුවේ 
ළලිකන්ද කවුය   ඹන රද ඵ දන්වන්ද; 

 (iii) එභ තළනළත්තහ 2011 ර්වතදී  නිදවස කිරීභ  
රණයණඹ කය ඇතත්, වේ නුරරු නිදවස වනොකය 
රැවුේ නිවඹෝග ඹ වත් තඵහ වගන ිනටින්වන්ද; 

 (iv) එවේ නේ, දළන  ඔහු ිනටින කවුය කවර්ද;  

 (v) ඔහු නිදවස වනොකිරීභ  වවේුර කවර්ද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ආ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

தற அமச்சமெம், ததபத் சரசண,  அமௌல்கள் 

அமச்சமெரணமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) முல்மனத்லறல் சறத் 892291535V இனக்க 

தசற அமடரப அட்மட உரறமரபரண 

மன் குரசரற ன்தர் 2009-04-28 ஆம் 

றகற வுணறரறல் மத்து மகது 

தசய்ப்தட்டரர ன்தமமம்; 

 (ii) 2010 ப்ல் ரத்றல் இர் புணர்ரழ்பறக் 

கப்தடுற்கரக ததரனன்ணமைம, தமொகந் 

முகரறற்கு அதப்தப்தட்டரர ன்தமமம்; 
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 (iii) தற்தடி தம 2011ஆம் ஆண்டில் றடுமன 

தசய்ற்கு லர்ரணறத்றமெந்ததரறமௌம் இன்மை 

ம றடுமன தசய்ப்தடரது டுத்து மத்ல் 

உத்றன் ததரறல் டுத்து மக்கப்தட்டுள்பரர 

ன்தமமம்; 

 (iv) ஆதணறன், ற்ததரது இர் இமெக்கும் முகரம் 

ரதன்தமமம்; 

 (v) இம றடுமன தசய்ரமக்கரண 

கரங்கள் ரம ன்தமமம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether a person named Mayuran 

Kumarasamy bearing National Identity 

Card No. 892291535V and resided in 

Mullaitivu was arrested in Vavuniya on 

28.04.2009; 

 (ii) whether he is aware that this person was 

sent to the Welikanda Camp in 

Polonnaruwa for rehabilitation in April 

2010; 

 (iii) whether this person is still being detained 

under detention orders without being 

released despite the decision to release him 

in the year 2011; 

 (iv) if so, the name of the camp in which he is 

detained at present; and 

 (v) the reasons for not releasing him? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ වනුවන් භභ එභ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* කයනහ. 

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 2009.04.28 දින වනො 2011.07.28 න දින අත් අඩංගු  
වගන ඇත. 

 (ii) ඔේ. වභොහු වතනරුත්ථහඳනඹ වහ ළලිකන්ද කවුය  
වඹොමු කය ඇත්වත් 2010 අවප්ර්ේල් වනො 2012.02.22 දින 
වේ. 

 (iii) නළත. වභොහුවප වතනරුත්ථහඳන කහරඹ 2013.05.19 දිවනන් 
අන්, වේ න වි භහජගත වී ඇත. 

 (iv) වභොහු දළන  භහජගත වී ඇත. 

 (v) නිදවස කය ඇත. 

(ආ) අදහශ නළත. 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  යප්ර්හද ප්ර්ලසන. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ.  

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, වේ ේඵන්ධවඹන් ගරු කථහනහඹකුරභහ උඳවදස 

දීරහ තිවඵනහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එවවභයි ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. භභ භතක් 

කයන්න  ෑනෆ, ඊවත ගරු කථහනහඹකුරභහ භහ කළරහ වභහි 

ඹේ වකො ස කිඹන්න  එඳහ කිඹරහ අහද දුන්නහඹ කිඹන         

එක. ඒ ේඵන්ධ වභහි ඹේ  වනක් කයරහ තිවඵනහ. 

අතඳුමවීභකින් වවෝ භභ එභ සීභහ ඉක්භහ ගිවඹොත් එඹ වළන්හඩ් 

හර්තහවන් ඉත් කයන වර ඔඵුරභහවගන් ඉල්රහ ිනටිනහ. භභ 

ඒක කිේ අසථහවේදී කථහනහඹකුරභහවගන් ඇහුහ, ඒ වකො ස 

වභොනහද  කිඹරහ. දශ  වනක් භ  දුන්නහ. භභ වළකි තයේ ඒ 

භට් භ  භවප යප්ර්හද ප්ර්ලසනඹ ඉදිරිඳත් කයන්නේ. 

 

 
යප්ර්හද : අඳවහ කිරීවේ ාහඳහයඹ 
சறநப்புரறம : அதூமைப் தறசரம்  
PRIVILEGE: VILIFICATION CAMPAIGN 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you, Hon. Deputy Speaker for giving me this 

opportunity, and I must thank the Hon. Speaker for being 

magnanimous because not only has he accepted the things 

that have gone on but he also called the Chairman of  the 

ITN, and did get certain things, which I will explain 

hereafter.  

Hon. Deputy Speaker, I wish to raise an issue of 

breach of Privilege, where my reputation as an Hon. 

Member of this august Assembly is at stake. I have been a 

Member of Parliament continuously for over 19 years, 

and at no time have I behaved in a manner that has 

brought disrepute to myself or the position I hold or to the 

country.  

The Independent Television Network news broadcast 

has been carrying out a well-orchestrated vilification 

campaign against me as a Member of Parliament, as well 

as a law-abiding citizen of the country. The daily 

newspapers, the “Ceylon Today” and its sister paper, the 

“Mawbima” are in league with the ITN in carrying out 

this campaign. First, I did not take much notice of it but 

the continuous attacks have brought me to a situation that 

cannot be ignored anymore. 

Initially, they picked on a totally legitimate 

programme carried out by our Party, the UNP, in 

association with the German-sponsored organization, 

namely, the Friedrich Naumann Foundation projecting it 

as a conspiracy to topple the Government. Sir, the role of 

the Opposition in a democracy is to strive for power 

through all democratic means. 
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The “Ceylon Today” and the “Mawbima” daily 

carried false news items as their lead news trying to 

connect me with their story. An appropriate correction has 

been sent by the Mayor of Colombo on these two news 

items, while the Leader of the Opposition, our Party 

Leader, the Hon. Ranil Wickremasinghe and the 

Parliamentary Group of the UNP have already brought 

this issue to your notice. 

Sir, as a follow up to the newspaper articles, the ITN 

News Department commenced their unscrupulous 

vilification campaign by targeting the Friedrich Naumann 

Foundation and its Country Representative, Ms. Sagarika 

Delgoda.  

I would say, Sir, that the Friedrich Naumann 

Foundation has been working for 45 years. Sir, then, I 

was told to leave out three lines from my script and I will 

do so.  I am personally aware that many Hon. Members of 

both sides of this House have benefited immensely by 

participating in programmes organized by the FNF locally 

and internationally. The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 

the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, the Hon. (Dr.) Rajitha 

Senaratne, the Hon. Mahinda Samarasinghe, the Hon. 

Keheliya Rambukwella, the Hon. Dilan Perera, the Hon. 

Navin Dissanayake, the Hon. Manusha Nanayakkara, the 

late Hon. Jeyaraj Fernandopulle and the late Hon. 

Nalanda Ellawala are only a few of the Government 

Members who had participated in the programmes 

organized by the Friedrich Naumann Foundation. The 

Hon. Prime Minister was the Chief Guest at the Dudley 

Senanayake Oration in 2011. I am aware that the 

Governor of the Central Bank, Mr. Nivard Cabraal has 

worked closely with the organization for many years. 

Therefore, it is unfair to categorize them as partisan.  

Hon. Deputy Speaker, I was told to leave out four 

lines but it would bring certain things out of context. So, I 

would leave it for you to change it if there is anything out 

of context.  

The Institu te for Democracy  and Leadership is one such organization that the FN F has extended its partnership as the v ision and the objectives of the Ins titute for Democracy  and Leadership matches with their princip les. -[Interruption.]     

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, please confine your speech to - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Certainly, but I have a difficult task because the Hon. 

Speaker told me not to read certain lines in my script. So, 

I do not want to go beyond the mandate that he gave me. 

But, I do not want unwanted interference by those who do 

not know what democracy is in this country .  

The Institute for Democracy and Leadership has been 
in existence since 1998. It is the successor to the 
Democracy Guild, an initiative of the late Hon. Lalith 
Athulath Mudali in 1991. He was a great believer in 
liberal democracy who ultimately sacrificed his life for a 
cause. The IDL has been engaged in civic education, 
leadership and capacity-building programmes for young 
leaders based on liberal principles.  

Here, Sir, I was told to leave out certain lines and I am 
doing so.  

At no time during this period, neither has the IDL or 
any of its members had any links or dealings with any 
anti-national organization or persons, particularly with 
the Tamil diaspora as alleged in the ITN news. The IDL 
will never engage in any activity that would undermine 
the sovereignty of the country or the cherished ideals of 
its founder. 

Sir, I have got copies of all the ITN news clippings in 
this regard. There are 14 such DVDs. The daily News 
Bulletins of ITN from the 17th to 23rd of May, 2013 and 
once again on 27th, 28th and 29th of May, 2013 carried 
lengthy news items on an alleged Friedrich Naumann-
UNP conspiracy. In these news segments, they dragged in 
the Institute for Democracy and Leadership, Ms. 
Shyamila Perera, Mr. Sandun Gamage and myself into 
the conspiracy. The news stated that Ms. Shyamila Perera 
went to India on the 10th January, 2010 to attend the 
funeral of Thiruvenkadam Velupillai,  father of Velupillai 
Prabhakaran and she represented the Friedrich Naumann 
Foundation and carried funds for the funeral.  

Further, in order to drag my name into this concocted 
story, they also stated that I sent a message of condolence 
through her, that was handed over to the funeral 
committee. This is a totally fabricated story planted by 
the ITN news producers. At no time did Ms. Perera attend 
the said funeral or visit India during this period nor did I 
send any condolence message. Further, I am informed 
that the funeral of Thiruvenkadam Vellupillai was held in 
Sri Lanka and not in India. The ITN, an institution that is 
being run by the taxpayers' money, should first check 
their facts as well as the credibility of their so-called 
reliable informants before they set out to malign innocent 
people. 

Then, Sir, again, the next four to five lines were told 

to be left out.  But, I will just read the first two lines.  
 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

whose names I was told to refrain from mentioning and I 

am doing so.  But, once again I would like to say that 

none of the people I mentioned, - whether it is Sandun Gamage or the Western 

Provincial Council Member, Mr. Rajakaruna, has been in Switzerland at any given moment.  

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

So, this is pre-fabricated and a very concerted attack just 

to malign the UNP, the Friedrich Naumann Institute and 

myself. 
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Sir, the motive of all this mud-slinging was revealed in 

the News Bulletin of  the 27th May where they said, “We 

are also receiving more information of the activities 

carried out by the UNP MP Ravi Karunanayake against 

the country. We will reveal more details on the 

programmes launched by Sagarika Delgoda, the UNP-

Naumann Parliamentarians headed by Ravi Karunanayake 

against the country maintaining close links with number 

of countries”. They added a new charge that I, together 

with the Friedrich Naumann Foundation, am making an 

attempt to rekindle communal unrest in the country 

through their news items of 28th and 29th May, 2013. 

Sir, you will see from the chronology of these facts, 

the conspiracy that is being hatched against me to vilify 

me and tarnish my image. It is sad that they are dragging 

the names of innocent law-abiding people into this having 

committed no crime. All these fictitious stories are only a 

figment of their imagination. Had there been an iota of 

truth in these fabricated news, I would not for a moment 

thought of bringing this matter before you. You know that 

the ITN has been sued by me and in many instances they 

have apologized and even paid for their charges against 

me. 

It is the duty of the media to act responsibly, truthfully 

and fairly. They have no right to go on a journey of their 

own on character assassination and mislead the people 

with untruth, false information and defamation. This is 

not the first occasion the ITN has done this. They have 

failed in their attempt and has apologized and also paid 

for their charges against me. 

Sir, you are the custodian of our rights and privileges. 

So, I am requesting you to refer this matter to the 

Committee on Privileges for appropriate inquiry. I would 

also mention that this is the 17th time that a privilege 

matter is being referred to the Committee on Privileges 

but never during my 19 years in Parliament has a single 

one been investigated.  

So, what is the purpose of referring these matters to 

the Committee on Privileges? At this particular moment, I 

must thank the Hon. Speaker for speaking to the 

Chairman of the ITN yesterday and asking for a report to 

be sent to him by tomorrow. I would greatly appreciate if 

this matter is taken up on a fast-track basis and ensure that 

such malign activity or this concerted attack on the UNP 

and ourselves is stopped as I will be pursuing legal action 

on this matter to rectify it.  

Thank you. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Why was his passport impounded by the court? 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
This matter will be referred to the Committee on 

Privileges and appropriate action will be taken.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, the Hon. Member is asking me 

a question.  I would like to tell him that if he does have 

facts, ask it outside without asking it under the cover of 

Privileges of Parliament so that I can sue him for that 

matter.  

 
 

වඳෞද්ගලික භන්ත්රීාන්වප ඳනත් වකටුේඳත් 
ணற உமைப்தறணர் சட்டமூனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
අකුයණ ජහමිආ යවසභහනිඹහ අයහබි විදුවර (ංසථහගත 

කිරීවේ) ඳනත් වකටුේඳත 
அக்குநமண ஜரறஆ ஹ்ரணறர அபுக் கல்ம்ரற 

(கூட்டிமத்ல்) சட்டமூனம் 
JAMIAH RAHMANIYA ARABIC COLLEGE, AKURANA 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු අබ්දුල් වලීේ භවතහ 
(ரண்புறகு அப்துல் யமோம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳවත වන් වඹෝජනහ භහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 
 

“අකුයණ ජහමිආ යවසභහනිඹහ අයහබි විදුවර ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

වකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ   අය දිඹ යුුර ඹ.”  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විිනන් සථිය කයන රදී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් වකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රධණඹ කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝගඹ ඹ වත් ඳනත් 

වකටුේඳත බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ වත 
ඳයන රදී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டமூனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி ததபத் 

சரசண,  அமௌல்கள் அமச்சமெக்கு அநறக்மக தசய்ப்தடுற் 

கரகச் 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. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

වවයට්ව ඛහභහ ඳදනේ බහයඹ (ංසථහගත කිරීවේ) 
ඳනත් වකටුේඳත 

தசதட்தச கரர ன்நம் ம்தறக்மகப்ததரமைப்பு 

(கூட்டிமத்ல்) சட்டமூனம் 
THE SERETSE KHAMA FOUNDATION TRUST 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳවත වන් වඹෝජනහ භහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

“වවයට්ව ඛහභහ ඳදනේ බහයඹ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

වකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  අය දිඹ යුුර ඹ.”  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 

විිනන් සථිය කයන රදී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් වකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රධණඹ කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝගඹ ඹ වත් ඳනත් 

වකටුේඳත භහජ වේහ අභහතාුරභහ වත ඳයන රදී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டமூனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி சமூக 

தசமகள் அமச்சமெக்கு அநறக்மக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

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 Social Services for report. 

 
ගල්හින්න ජහමිඅුරල් ෂත්තහවස අයහබි විදුවර 
(ංසථහගත කිරීවේ) ඳනත් වකටුේඳත 

கல்யறன்ண ஜரறஅதுல் தத்ரஹ் அபுக் கல்ம்ரற  

(கூட்டிமத்ல்) சட்டமூனம் 
GALHINNA JAMIATHUL FATHTHAH ARABIC COLLEGE 

(INCORPORATION) BILL 
 

 

ගරු හුවනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்புறகு யளமணஸ் தரமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

Hon. Deputy Speaker, I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College."  

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විිනන් සථිය කයන රදී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් වකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රධණඹ කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝගඹ ඹ වත් ඳනත් 

වකටුේඳත බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ වත 
ඳයන රදී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டமூனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி ததபத் 

சரசண,  அமௌல்கள் அமச்சமெக்கு  

அநறக்மக தசய்ப்தடுற்கரகச் 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. 

 

 
ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත : 

නි වඹෝගඹ 
இனங்மகப் தத்றரறமகப் ததமச் சட்டம் : 

எமௐங்குறற 
SRI LANKA PRESS COUNCIL LAW : REGULATION 

 

 
[අ.බහ. 2.12] 

 
ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன - தகுசண ஊடக, 

கல் அமச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳවත වන් වඹෝජනහ 

භහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

 “ජහතික යහජා බහවේ 1973 අංක 5 දයන ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර 

ඳනවත් 10 ළනි ව 25 ළනි ගන්ති භඟ කිඹවිඹ යුුර, එකී ඳනවත් 

30 ළනි ගන්තිඹ ඹ වත් ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති අභහතායඹහ විිනන් 

හදන රදු, 2013 වඳඵයහරි 15 දිනළති අංක 1797/21 දයන අති 

විවලේ ගළට් ඳත්රයවත ඳශ කයනු රළඵ, 2013.05.22 දින ඉදිරිඳත් කයන 

රද නිවඹෝගඹ අනුභත කශ යුුර ඹ. 

 

(අභහතා භණ්ඩරවත අනුභතිඹ දන්හ තිවබ්.)” 

වේ නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන්න  අලා ිනඹලු ඳුම බිභ 

නිර්භහණඹ කවශේ 1973 දී ඉදිරිඳත් කයන රද ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් 

භණ්ඩර ඳනත  ංවලෝධනඹක් වගන ඒභ , විවලේවඹන්භ එහි 

තිවඵන ගහසුර ේඵන්ධ ංවලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ  ඵ 

විවලේවඹන්භ භහ වන් කයන්න  ෑනෆ. ඒ අනු අද දින වේ 

ගරු බහවේ අනුභළතිඹ ිළණි වභභ නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන 

අතය, වේ ේඵන්ධ ඹේ ප්ර්ලසනඹක් ඳළන නළඟී තිවඵනහ නේ, 

ඉදිරිවතදී එඹ  ිළිතුරරු ළඳයීභ  භහ ඵරහවඳොවයොත්ුර නහ.  

1973 දී ඉදිරිඳත් කයන රද ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත 

1994 දී ංවලෝධනඹ වරහ තිවඵනහ. එතළන් ින  ය 17ක් 

ඇුරශත වේ ේඵන්ධ කිිනභ ංවලෝධනඹක් වරහ නළවළ. ඒ 

ිනඹලුභ ංවලෝධන වඵොවවොභ ඳළවළදිලි වභහි වන් කය 

තිවඵනහ. ඔඵුරභන්රහ  වභඹ රළබිරහ ඇති. වේ ේඵන්ධ ඹේ 

කිින ගළ ලුක් තිවඵනහ නේ, දළන ගත යුුර කරුණක් ති වඵනහ 

නේ, -[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. භහ කිඹන්වන් මුදල් ේඵන්ධ.

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. ඳනත ංවලෝධනඹ කය තිවඵනහ මුදල් 
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ේඵන්ධ.  මුදල් ේඵන්ධ ං වලෝධනඹ 1994 දී කය තිවඵනහ. 

අවුරුදු 17කින් වන ංවලෝධනඹක් වරහ නළවළ. 2002 දී 

ංවලෝධනඹ කය තිවඵන්වන් ඳනවත් වනත් ගන්තිඹකුයි. අද 

දින ඉදිරිඳත් කයන නිවඹෝගඹ භඟින්  ඳනවත්  25 ව 30න 

ගන්ති ංවලෝධනඹ කිරීභ  ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ. ඒ 

ේඵන්ධ අනුභතිඹ රඵහ ගළනීභ වහ එඹ වේ ගරු බහ  

ඉදිරිඳත් කයනහ.  
 
ප්ර්ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, විඳක්වත අිළ කථහ 

කයන්න ප්ර්ථභවඹන් භහ කිඹන්න කළභළතියි, එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 

ඇුරළු භසත විඳක්ඹ වේ ංවලෝධනඹ  විරුද්ධ ඵ. ශ්රීස රංකහ 

වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත අවවෝින කයනහඹ කිඹහ චන්ද්රිකකහ 

කුභහයුරංග ජනහධිඳතිුරමිඹත් ඊ  ඳුම භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිුරභහත් ප්ර්කහල කශහ. නමුත් ත න ුරරු ඒක කය නළවළ. 

ඒ නිහ ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත ඹ වත් අද ඉදිරිඳත් කය 

තිවඵන නිවඹෝගඹ  අවප් ේපූර්ණ විරුද්ධත්ඹ ප්ර්කහල කයන 

ඵත්,  විරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයන්න ඵරහවඳොවයොත්ුර වන 

ඵත් වේ අසථහවේදී වන් කයන්න කළභළතියි.  
 
[අ.බහ. 2.15] 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර 

ඳනත 1973 දී ආයේබ වත ඳ න්භ විලහර ලවඹන් භත වේදර  

රක් වුණු ඳනතක්. විවලේවඹන්භ 1973 කහර සීභහ අද හවප 

යවට් විදාත් භහධාඹ වනොතිබුණු ඒ හවපභ තිබුණු විදාත් භහධාඹ 

යජවත ඒකහධිකහයඹ ඹ වත් ඳළුරණු අසථහක්. ඒ අසථහවේදී 

තභයි වේ ඳනත ඉදිරිඳත් කවශේ. වකවේ නමුත් වේ ඳනත ඹ  වත් 

වතත් ඳත්ලින් -මුද්රිකත භහධාලින්- ඹේ ඹේ වතද්ගරඹන්  ිනදුවන 

අහධහයණකේර  ඹේ වන රඵහ වදන ක්රඅභවේදඹකුත් වඳුන්හ 

දී තිබුණහ. වතත් ඳත් භණ්ඩරවත බහඳතියඹහ විධිඹ  භහත් 

අවුරුදු වතයක විතය කහරඹක් ක යුුර කය තිවඵනහ. වේ 

කහරවත වතත් ඳත් භණ්ඩරඹ ේඵන්ධ භභ වගන ගිඹ ළඩ 

ිළිතවශ වු වණ් භහධාවේදීන් දළනුත් කිරීභ වහ  ඔවුන්  අධාහඳන 

ුමදුුමකේ රඵහ ගළනීභ වහ අසථහන් රඵහ දීභයි. ඒ වයවහ 

භහධාවේදීන් මධර්ඹත් කයමින් ජනතහ  ග කිඹන භහධාඹ 

ංසකෘතිඹක් ආයේබ කිරීභ  තභයි   අිළ ක යුුර කවශේ.  

වකවේ නමුත් 2001 වර් එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු 

ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳුම වතත් ඳත් භණ්ඩරඹ අක්රී්ඹ කය තිබුණහ.           

ශ්රීස රංකහ වතත් ඳත් භණ්ඩර ඳනවත් 15න ගන්තිඹ අනු 

හඳයහකර අඳයහධ ිළිතඵ දඬුේ දීවේ ඵරඹක් අඳයහධ 

අධිකයණඹ  තිබුණහ. ඒ එක්කභ දණ්ඩ නීති ංග්රාවවත 479න 

ගන්තිඹ ඹ වත් යජවත ප්ර්ධහනිඹහ  අඳවහ කිරීභ 

ේඵන්ධවඹනුත්, භහධාකරුන් ග කීභකින් වතොය ක යුුර 

කය තිවඵනහ නේ  හඳයහකර අඳවහ නීතිඹ ඹ වත් අඳයහධ 

අධිකයණලින් දඬුේ දීවේ ක්රඅභවේදඹකුත් තිබුණහ. 

වේ නිහ 1990 දලක ඹ අග බහගවත ඵයඳතශ ප්ර්ලසන 

ගණනහක් භුර වුණහ. ඒ නිහ භ වන්න  ඇති, එක්ත් ජහතික 

ඳක් යජඹ ඵරවත ිනටි වරහවේ හඳයහකර අඳයහධ නීතිර  අදහශ 

ගන්ති ිනඹල්ර අවවෝින කශහ. එභ ගන්ති -හඳහයහකර ගකීවේ 

ගන්ති- අවවෝින වනොකශහ නේ වඵොවවෝ දුය  අද වන වකො , 

අද ඳතින තත්ත්ඹ ඹ වත් භහධාවේදීන්  විරුද්ධ ඒ නීති 

ඳහවිච්චි කයන්න ඉඩ තිබුණහ. ඒ නීතිඹ ක්රිමඹහත්භක වුණහ නේ 

භවය වි  අද වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ක යුුර හර්තහ කයන 

භහධාවේදීනුත් වභතළන වනොවයි ළලිකඩ හිය වගදය ඉන්නත් 

ඉඩ තිබුණහ. ඒක  වඵොවවොභ ඳළවළදිලි වනහ. වභොකද, වේ නීතිඹ 

අවවෝින කය අවුරුදු ගණනහක් ගත වුණහ  ඳුමත් ර්තභහන 

යජඹ එභ නීතිඹ ඹ වත් භෆත යුගවතත් භහධාවේදීන් අත් අඩංගු  

අයවගන අධිකයණර  ඉදිරිඳත් කශහ. වේ නීතිඹ නළති නිහ 

තභයි භවය අසථහරදී භහධාඹ  කයවත ප්ර්කහල ේඵන්ධ 

ත්රයසතහදඹ ළශළක්වීවේ ඳනත ඹ වත්ත් වතද්ගරඹන් අත් අඩංගු  

අයවගන තිවඵන්වන්.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහධා නිදව ආයක්හ 

කිරීභ වනුවන් තත් වඵොවවෝ ඵහධහ වේ නීති ක්රඅභවත 

තිවඵනහ. ඒ නීති තභයි අද ආණ්ඩු ඳක්ඹ ඳහවිච්චි කයන්වන්. 

නමුත් ගරු ඇභතිුරභහ කිේහ හවප වේ කහයණඹ භභ 

ිළිතගන්නහ. එුරභහ ංවලෝධනඹ කයන්න ඵරහවඳොවයොත්ුර 

වන්වන් වේ නීතිවත වයඹ ේඵන්ධ වනොවයි, ගහසුර 

ේඵන්ධයි. ඇත්ත භ ඒ ගහසුර ිළිතඵ වනොවයි අඳ  ප්ර්ලසනඹ 

තිවඵන්වන්. භහධා ංසකෘතිඹ ිළිතඵ ප්ර්ලසන තිවඵනහ. අිළ එක 

ඳළත්තක  අහධහයණ විධිඹ  වදොස කිඹන්න වවො නළවළ. අිළ 

දන්නහ, ජනභහධා කිඹන්වන් ජනතහ  ඩහ ඉදිරිවඹන් ඉන්න 

ෑනෆ කණ්ඩහඹභක් ඵ. භහජවත වඳය ගභන්කරුන් කිඹරහ 

තභයි ඒ අඹ වඳුන්න්වන්. එතවකො  භහජවත වඳය 

ගභන්කරුන් ඵ  ඳත් න භහධාඹක් ය ක සථහිළත වන්වන් 

ය ක සහකරන ජනභහධාඹක් ක්රිමඹහත්භක වනහ නේ විතයයි. 

වළඵළයි, අද අඳ  ඵයඳතශ ගළ ලු කිහිඳඹක් තිවඵනහ. අද විදාත් 

භහධා ගත්තත්, මුද්රිකත භහධා ගත්තත් ඒ වඵොවවෝ ඒහ  වද්ලඳහරන 

නාහඹ ඳත්රය තිවඵනහ. වඵොවවෝ භහධා ආඹතන ඳහරනඹ කයන්වන් 

වද්ලඳහරනඥවඹෝ; එක්වකෝ ඇභතිරු, එක්වකෝ භන්ත්රීාරු.  

අවනකුත් ආඹතන ටික ඳහරනඹ කයන්වන්,- 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Janaka Bandara to take the Chair? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்ற ணறன்மை 

அகனத, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                     

THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ කථහ කයන්න.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භභ ප්ර්කහල කයමින් ිනටිවත, 

අද වේ යවට් භහධා ආඹතන අයිතිකරුවෝ ඵහුතයඹක් 

වද්ලඳහරනඥවඹෝ ඵයි. තමුන්නහන්වේත් ඒක දන්නහ. 

විවලේවඹන්භ එවවභ වරහ තිවඵන්වන් ගුන් විදුලි වේහර  

ව රඳහහිනි චළනල්ර  තයංග ඳද්ධති රඵහ වදන්වන්, ඵරඳත්රය 

රඵහ වදන්වන් ආණ්ඩුවේ අධිකහරිඹ -Telecommunications 

Regulatory Commission of  Sri Lanka - ඹ වත් වීභ නිහයි.  

ආණ්ඩු  හිතත්කේ දයන, මිත්රයකේ දයන උදවිඹ  විතයයි වේ  

ඵරඳත්රය රඵහ දීරහ තිවඵන්වන්. අද එක ඳළත්තකින් ජනතහවප 

මුදලින් නඩත්ුර කයන භහධා ආඹතන ගණනහක්, ඳතින 

ආණ්ඩුවේ අලාතහන් වනුවන්භ  ඳහවිච්චි කයමින් ඳළතිඹදී, 

අවනක් ඳළත්වතන් ආණ්ඩු  ේඵන්ධ අතිඵහුතයඹක්  ජනභහධා 

ආඹතනර  ඵරඳත්රය රඵහ දීරහ තිවඵනහ.  ඒ නිහ අඳ  වේ 

ජනභහධාවත සහකරනත්ඹ ිළිතඵ ඵයඳතශ ගළ ලුක් 

තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ වද්ලඳහරනඹ 

ඳළත්තකින් තිඹරහ ඵළලුත්, ජනභහධාවත සහකරනත්ඹ ිළිතඵ 

අඳ  විලහර ගළ ලුක් තිවඵනහ. භභ එක උදහවයණඹක් 

කිඹන්නේ. භභ සුරතින්ත නහ, කෘ කකර්භ අභහතා භහින්ද 

ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භළතිුරභහ . භවය  ය ලින්, විවලේවඹන්භ 

නසීරන්තවඹන් වගවනන කිරි ිළටි ශභයින්  වඵොන්න වදන්න 

එඳහ කිඹරහ වේ ඳහර්ලිවේන්ුර  ඇවිල්රහ කිඹන්න එුරභහ  

ලක්තිඹක් තිබුණහ. ලරීයඹ  අහිතකය වි ර්ග තිවඵන නිහ 

නසීරන්ත කිරි වඵොන්න එඳහ කිඹරහ කෘ කකර්භ අභහතායඹහ 

විධිඹ , ග කිඹ යුුර ඇභතියඹකු විධිඹ , එුරභහ 

ඳහර්ලිවේන්ුරවේදී ප්ර්කහලඹක් කශහ. අිළ දළක්කහ, වඵොවවෝ භහධා 

වේ ප්ර්කහලඹ ඉතහභ ුමළු ිනද්ධිඹක් විධිඹ  අයවගන වකොනකින්, 

මුල්රකින්, චන කීඳඹකින් හර්තහ කශ ඵ. ඊ  අභතය, වද්ශීඹ 

කිරි  නිසඳහදකඹන්, වගොවීන් නසීරන්තවඹන් වගනහ වේ කිරි ිළටි 

ිළිතඵ වනොවඹකුත් ආඹතනලින් හර්තහ අයවගන, දත්ත එකුර 

කයරහ වඳන්නුහ, - වභඹ නසීරන්ත යජඹ ඳහ ිළිතවගන 

තිවඵනහ- නසීරන්තවඹන් වේ ය ර  එන -export කයන- 

කිරි ිළටි වි හිත ඒහ ඵ. වි තිවඵන නිහ  චීනඹ  ඹළව  

භවය කිරි ිළටි චීනඹ ප්ර්තික්වේඳ කශත්, ඒහ නළත ශ්රීස රංකහ  

විකුණහ තිවඵන ඵත් ඔවුන් වඳන්නුහ. නමුත් වේ කරුණ අවප් 

යවට් කිින භහධාඹක ඳශ කයන්වන් නළවළ. වේ ේඵන්ධවඹන් 

භහත් කථහ කශහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි. භහධාඹ  ඒ ගළන 

කිේහභ භවය භහධාර ප්ර්ඵරවඹෝ, ඳහරකවඹෝ කිේ වද් තභයි, 

"අිළ  ෑක දභන්න ඵළවළ, අඳ  කිරි ිළටි භහගේලින් අවුරුද්දක  

රුිළඹල් රක් 600ක ආදහඹභක් තිවඵනහ" කිඹන එක. තත් 

භහධා ආඹතනඹක් කිේහ, "අවුරුද්දක  අඳ  රුිළඹල් රක් 

200ක දළන්වීේ වදනහ" කිඹරහ. ඒක  නිහ අද වේ යවට් ඉන්න 

ජනභහධාකරුවෝ හිතහවගන ඉන්නහ, "අිළ  රුිළඹල් මිලිඹන 

වදසීඹ, ුරන්සීඹ වදනහ නේ වේ යවට් ශභයින්   දීරහ භළරුහ  

කභක් නළවළ" කිඹරහ. ඒක තභයි භහධා දහචහයඹ.  

භහධාඹ  ලිඹන වේ හභහනා භහධාවේදීන්  භභ වදොස 

කිඹන්වන් නළවළ. වේ උදවිඹ ඳහරනඹ කයන්වන් භහධා 

අයිතිකරුවෝ.  භහධා අයිතිකරුවෝ වදන නිවඹෝගර  ිළටින් ඒ 
උදවිඹ  කථහ කයන්න ඵළවළ; ලිඹන්න ඵළවළ. එවවභ ලිේවොත් 

යසහ නළති වනහ. ඒ අනු අද අවප් යවට් තිවඵන්වන් වතදුභ 

භහධා ංසකෘතිඹක්. ඒක නිහ භහ ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති 

ඇභතිුරභහ  භතක් කයන්වන්, වභන්න වේහ ත් නීති ෑනෆ කිඹන 

එකයි.  

කිරි ිළටි ේඵන්ධ යවට් ඒ හවප ානකහරී තත්ත්ඹක් 

තිවඵද්දී, ඉදිරි දරු ඳයේඳයහභ භහ කිහිඳඹකින්, අවුරුදු 

කිහිඳඹකින් භළවයනහ කිඹරහ දළන දළනභ,  වේ යවට් ඳත්තය 

අයිතිකහයවඹොයි, television අයිතිකහයවඹොයි, ගුන් විදුලි 

අයිතිකහයවඹොයි මිලිඹන 100 නිහ, මිලිඹන 200 නිහ ඒ 

වතොයුරරු ඳශ කයන්වන් නළවළ. එවවභ නේ ඒ ආඹතනලින් ඇති 

ළවඩ් වභොකක්ද? ඒක භවහ ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක්. ඒහ තභයි 

ජනතහ  දළනුේ වදන්න ෑනෆ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, යවි කරුණහනහඹක භළතිුරභහ 

භුර කශහ ITN එක ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹක්. ඒ ිළිතඵ භහ යප්ර්හද 

ප්ර්ලසනඹක් වදනු ඉදිරිඳත් කයනහ ගරු කථහනහඹකුරභහ . ITN  

කිඹන භහධා ආඹතනඹ වේ යවට් ජනතහවප මුදලින් නඩත්ුර 

කයන ආඹතනඹක්. අිළ හිුරහ ඒවක් ඉන්න බහඳති අඩුභ 

ගණවන් අභ විධිඹකින් වවෝ ළදගත්කභක් ආයක්හ න විධිඹ  

ඒ ආඹතනඹ ඳත්හ වගන ඹයි කිඹරහ. අිළ හිුරවේ නළවළ එුරභහත් 

එච්චයභ නි  නිහීන තත්ත්ඹ  ඳත් වයි කිඹරහ. ඳුම ගිඹ 

දසර භවප වගදය  වඩි තිඹවත එක ගළන ITN එවකන් 

නහ ාඹක් වදරහ වඳන්නුහ. ITN එක දන්නහ වඩි තිඹවත 

මිනිවහ. ඒ ිනදුවීභ ේඵන්ධ අධිකයණවත නඩුක් තිවඹද්දී  ITN 

එක නහ ාඹක් වදරහ වඳන්නහ!  

ඒ හවපභ වෂඩ්රික් නිවුභහන් ඳදනභ ඳළළත් ව ළඩමුළුක  

භහ වබහගි  වරහ ඳවන් ිනළු දල්න එක, වද්ලනඹක් ඳත්න 

එක වේ ITN එවක්භ වඳන්නහ. ITN එක ඒක වඳන්න්වන් 

UNP එක NGOර ඉරහ, NGOකහයඹන්වප වවඹෝගඹ 

ගන්නහ කිඹරහ  වඳන්න්නයි.  

 
ගරු භන්ත්රීායවඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 
ඒක ඇත්ත. 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
කවුද ''ඒක ඇත්ත'' කිඹරහ කිේවේ? කවුද එවවභ කිේවේ?  

ඇත්ත කථහ වේකයි මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි. භහ 

ගිවත ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක්වත භව වල්කේ භ  කිඹවත නිහයි. භහ 

වෂඩ්රික් නිවුභහන් ඳදනවේ ළඩමුළු නිවඹෝජනඹ කයන්න ගිවත 

එක්ත් ජහතික ඳක්වඹන් කිඹවත නිහ වනොවයි, ශ්රීස රංකහ නිදවස 

ඳක්වඹන් කිඹවත නිහ. භවගත් එක්ක ඒ ළඩමුළු  ගිඹහ ුමිනල් 

වප්ර්ේභජඹන්ත ඇභතිුරභහ. ඒක  ගිඹහ ඩිරහන් වඳවර්යහ ඇභතිුරභහ. 

ඒ NGO එක  ේඵන්ධ UNPකහයවඹෝ විතයක් වනොවයි, වේ 

න්ධහනවත භව වල්කේුරභහත් ඒවක් ඉන්නහ; ඩිරහන් වඳවර්යහ 

ඇභතිුරභහත් ඉන්නහ. එවවභ නේ ITN එවක් බහඳති  

යුුරකභක් තිවඵනහ ඒ විධිඹ  ප්ර්චහයඹ කයන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වද්ලඳහරන වයිඹ  බහඳති 

තනුරරුර  ගිඹහභ භවය බහඳතිරහ  හුඟක් වද්ල් 

වඳවනන්වන් නළවළ. අඳුවර් අතඳත ගහමින් තභයි යහජකහරි 

කයන්වන්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, කහවගත් ප්ර්වඹෝජනඹ 

වහ භහ එක කහයණඹක් භතක් කයනහ. භවප වඵොවවොභ 

හිතත් නීතිඥ භවත්භවඹක් හිටිඹහ, එක්තයහ ංසථහක බහඳති 

වළටිඹ . එුරභහ වකොච්චය ගළත්වතකු වුණහද කිඹනහ නේ 

ඇභතිුරභහ කිඹන වළභ වද්භ කශහ. ඇභතිුරභහ කිඹන වද් වරිද 

දන්වනත් නළවළ, ළයදිද දන්වනත් නළවළ, කිඹන ඔක්වකෝභ කශහ.  

ඊ  ඳසවේ ආණ්ඩු භහරු වුණහ. ආණ්ඩු භහරු වුණහ  ඳසවේ 

එුරභහවප දණ, ංචහ ිළිතඵ ඳළමිණිලි කිහිඳඹක්, ලිිළ වගොනු 

කිහිඳඹක් CID එක  ගිඹහ. ඊ  ඳසවේ එුරභහවප ක යුුර ිළිතඵ 

CID එවක් ඳරීක්ණ ඳත්හ වගන ගිඹහ. ඒ අතය ුරය දස 
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කිහිඳඹයි ගිවත, ඒ බහඳති  heart attack එකක් වළදිරහ මිඹ ගිඹහ. 

එුරභහවප භශ වගදය  භහත් ගිඹහ. එවි  ඒ බහඳතිුරභහවප 

වනෝනහ කිඹන්න ගත්තහ, "අය අල් ඇභතිඹහ තභයි භවප 

සහමිවතරුඹහ භයහ ගත්වත්" කිඹරහ. ඒ නිහ යජවත තනුරරු දයන 

උදවිඹ  අිළ වඵොවවොභ කරුණහවන් භතක් කයරහ වදනහ, අද 

ඔතළන ිනටිඹහ  භවය වි  වව  වේහ වනස න්න වතළුන් 

කිඹරහ. වව  නළත්නේ රඵන අවුරුද්වද් වනස න්න වතළුන්. 

එවවභ වනස වුණු දසර  ඔඹ ඇභතිරහ එන්වන් නළවළ, 

තමුන් වබ්යහ ගන්න. කවුරුත් එන්වන් නළවළ, තමුන් වබ්යහ 

ගන්න. එදහ  අය භහ කිඹවත බහඳති  ිනදු වුණු වද් වඵොවවෝ 

වදනකු  වන්න ඉඩ තිවඵනහ. එභ නිහ ඒ උදවිඹ  භහ 

කරුණහවන් කිඹහ ිනටිනහ, තමුන්වප සහකරනත්ඹ තඵහ වගන, 

වභො ශඹ ඳහවිච්චි කයරහ ක යුුර කයන්න ඉවගන ගත්වතොත් 

වවොයි කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අනික් කහයණඹ වභඹයි. එක 

ඳළත්තකින්, යහජා භහධාඹ අනිකුත් ඳක් -විඳක්ඹ- දළඩි වර 

භර්දනඹ කයමින් ඒකඳහර්ලසවික තභ ප්ර්චහය ක යුුර වගන ඹනහ. 

අනික් ඳළත්වතන්, එක්තයහ භට් භක භීණකහරි තත්ත්ඹක් 

ඹ වත් භහධා භර්දනඹ කයනහ. වේ ේඵන්ධ 2009 ජනහරි 

21න දහ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ගරු ආණ්ඩු ඳක්වත ප්ර්ධහන 

ංවිධහඹකුරභහවගන් අිළ හර්තහක් ඉල්ලුහභ එුරභහ වේ 

ඳහර්ලිවේන්ුර  වවිතදයවු කශහ,  භහධාවේදින්  ිනදු වුණු 

අකයතළබ්ඵ  ිළිතඵ. අිළ ඒකත් ිළිතගන්නහ. භහධාවේදින්  

තභන්වප රැකිඹහ සහකරන කයනහඹ කිඹන එක එච්චය 

වරවවින කහර්ඹඹක් වනොවයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 

ඳුම ගිඹ අවුරුදු 13ක, අවුරුදු 14ක කහරඹ අයවගන ඵළලුවොත්, 

වරෝකවත භහධාවේදින් 429වදනකු භයහ දභහ තිවඵනහ. ඒ 

අතයුරය රංකහවේ භහධාකරුන් ඝහතනඹ කිරීභ ිළිතඵ 

වල්ඛනඹ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ගරු ආණ්ඩු ඳක්වත ප්ර්ධහන 

ංවිධහඹකුරභහ ඉදිරිඳත් කශහ.  එුරභහ  ඉදිරිඳත් කශ  වල්ඛනඹ 

අනු, 2006 ජනහරි භහවත ින  2009 ජනහරි 21 දින න වි  

අවප් යවට් භහධාවේදින් 9වදනකු ඝහතනඹ කයරහ තිවඵනහ. ඒ 

අවුරුදු ුරනක කහර සීභහ ුරශ භහධාවේදින් 5වදනකු ඳළවළය 

ගළනීේර  රක් වරහ තිවඵනහ. ඒ අවුරුදු ුරනක කහර සීභහ 

ුරශ භහධාවේදින් 27වදනකු ඳවය දීේර  රක් වරහ තිවඵනහ. 

වේ ංඛාහ වල්ඛනඹ  ඇුරශත් න්වන් නළවළ, වේ යවට් ඉ 

වගන තභන්වප භහධා කරහ වුමරුන්න ඵළරි නිහ විවද්ලගත 

වුණු භහධාවේදින් ංඛාහ. එඹ අිළ දන්වන් නළවළ. වේ වළභ 

ඳළත්තකින්භ ගත්තහභ අිළ ිළිතගන්නහ, වේ භහධාවේදිඹහ එක 

ඳළත්තකින් යහජා භීණඹ , බඹ කිරීේර , ඵරඳෆේර  ඹ ත් 

වරහ ඉන්නහ කිඹරහ.     

 අවනක් ඳළත්වතන් භහධා ආඹතනර  අයිතිකරුන්වප 

ඵරඳෆේර  රක් වරහ ඉන්නහ. ඒ නිහ ඇත්වතන්භ රංකහවේ 

ජනභහධාවේදීන්  මුකහඩේ දභවත තත්ත්ඹක්  ඹ වත් තභයි අද 

ඉන්වන්. ගරු ඇභතිුරභනි, කහරඹක් තිසවේ වේ වරෝකඹ  වතයහ 

දීර්ඝ ංහදඹක් තිබුණහ, ආණ්ඩු විිනන් ඳහරනඹ කයනු රඵන වතත් 

ඳත් භණ්ඩර ය ක  වවො නළවළ කිඹහ. ඒ කහනුවේ තභයි වේ 

වතත් ඳත් භණ්ඩරවත වකො ක් විතයක් -හඳයහකර වකො  - 

අරංගු කයරහ අනික් වකො  අකර්භණා කවශේ. ගරු 

ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහත් ඒ ආණ්ඩුවේ ගරු ඇභතියවඹක් විධිඹ  

ක යුුර කශහ. ඒ කහනුවේ තභයි සහකරන වතත් ඳත් 

භණ්ඩරඹක් -වකොමින් බහක් - ක්රිමඹහත්භක වන්වන්. ඒ 

සහකරන වතත් ඳත් වකොමින් බහ කහරඹක් තිසවේ ක්රිමඹහත්භක 

වුණහ. දළන් හිටි වළටි වතභ වතත්  ඳත් භණ්ඩරඹ නළතත් ප්ර්හණත්  

කය තිවඵනහ. දළන් ආඹතන වදකක් තිවඵනහ; විකල්ඳ වදකක් 

තිවඵනහ. එක්වකෝ යජවත වතත් ඳත් භණ්ඩරඹ  ඹන්න වතළුන්. 

එවවභ  නළත්නේ වතත් ඳත් වකොමින් බහ  ඹන්න වතළුන්. 

අධිකහරි වදකක් ඹ වත් වභළනි ආඹතන වදකක් ඳත්හවගන 

ඹහභ අවප් භහධා නිදව  ඵහධහක් විධිඹ  ඳතිනහ. භහධා 

ආඹතනලින් ඵද්දක් වවෝ ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුරක් අඹ 

කිරීවේ යදක් අිළ කිඹන්වන් නළවළ. නමුත් වේ ෆභ භහධා 

ආඹතනඹක්භ ාහඳහයඹක් විධිඹ ත් ලිඹහ ඳදිංචි කය තිවඵනහ. 

තනි  වතද්ගර ාහඳහය විධිඹ , භහගේ විධිඹ , වවුල් ාහඳහය 

විධිඹ  ලිඹහ ඳදිංචි කය තිවඵනහ. ඒ නිහ ඒ උදවිඹවප භහධා 

ආඹතනලින් ඹේකිින ගහසුරක් අඹ කයනහ නේ ඳනත් වදකක් 

භඟින් ඒ ගහසුර අඹ කිරීවේ අලාතහක් නළවළ. ඒ අදහශ ලිඹහ 

ඳදිංචිඹ කයන ආඹතනඹ විිනන්භ එළනි ගහසුරක් අඹ කිරීභ 

ඩහත් ුමදුුමයි කිඹහ වඹෝජනහ කයමින්, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ  සුරතින්ත වමින්  භභ නිවඬ වනහ.  

 

[අ.බහ. 2.31] 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ගරු විජඹදහ යහජඳක්  

භන්ත්රීාුරභහ එක  ශ්රීස රංකහ නිදවස  ඳක්වත ඇභතිරුන්  භඟ 

ව්ඩ්රික් නිවඹෝභහන් ආඹතනඹ  ගිහින් ද්බහවඹන් ඒ 

කර්තාඹ ඉස  කශහඹ  කිඹහ  අිළ ිළිතගන්නහ.  නමුත් ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ වේ තහවේ ගිවත ආණ්ඩු වඳයශන්වන් 

වකොවවොභද කිඹහ ඵරන්නයි.  

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

තමුන්නහන්වේ දන්වන් වකොවවොභද?  එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ  -  [ඵහධහ කිරීභක්]  භභ කදහත් ගිහින් නළවළ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු  ජින් ද හස  ගුණර්ධන භන්ත්රීාුරභනි, කථහ කයන්න. 
 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි,  අිළ අද කථහ කයන්වන් භහධා 

ගළනයි.  භහධා ගළන කථහ කයමින්  වතත් ඳත් භණ්ඩරඹ ගළනත්, 

හඳයහකර අඳවහ නීතිඹ ගළනත් එුරභහ  කථහ කශහ.  ඒ වදක ගළන 

භභ ඳුම කථහ කයනහ. ඊ  කලින් භහ කිඹන්න ෑනෆ,  විඳක්වත 

වඳොදු භතඹක් ගළන. විටින් වි  වේ ඳහර්ලිවේන්ුර ුරශත් අඳ  එඹ 

දකින්න රළවඵනහ.  අද භහධා නිදවක් නළවළ කිඹහ ඒ අඹ 

කිඹනහ.   

 
ගරු අවනෝභහ ගභවප භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

නළවළ වන්න්නේ. 

 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

වඳොඩ්ඩක් ඉන්නවකෝ. අවනෝභහ ගභවප භන්ත්රීාුරමිඹ 

වඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ''ඉසීවභන් ළනසීභ රළවබ්'' කිඹහ කිඹභනක් 

තිවඵනහ. ඒ වකවේ වතත්  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි,  අද 

අවප් යවට් තිවඵන  ප්ර්ධහන භහධා ආඹතනර අයිතිකරුන් කවුද 

කිඹහ  ඵරන්න.  වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ බහ ගර්බඹ ුරශත් එළනි 

භහධා ආඹතනර අයිතිකරුන් ඉන්නහ.  ගරු තිරංග ුමභතිඳහර 

භන්ත්රීාුරභහ, ගරු රුන්  විජඹර්ධන භන්ත්රීාුරභහ, ගරු ටියහන් අරස 

භන්ත්රීාුරභහ, ජනතහ විමුක්ති වඳයමුවණ් අනුය කුභහය දිහනහඹක 

භන්ත්රීාුරභහ ඒ අතය ඉන්නහ. ඉතින් එවවභ නේ භහධා  

ආඹතනර අයිතිඹ  තිවඵන්වන් ඒ උදවිඹ යි.  වේ යවට් භහධා 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ආඹතනලින් ිනඹඹ  85ක්භ අයිති වන්වන් වද්ලඳහරන 

ේඵන්ධකේ තිවඵන උදවිඹ යි.  ළඩිවතයභ ඒ අයිතිඹ  තිවඵන්වන්  

විඳක්වත උදවිඹ යි. වදභශ න්ධහනවත භන්ත්රීායවඹකුත් ඒ 

අතය ඉන්නහ. ඉතින් එවවභ නේ භහධා නිදවක් නළවළ 

කිඹන්වන් වකොවවොභද?  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි,  වභහිදී අඳ විිනන් වරි වළටි 

අවඵෝධ කය ගත යුුර විවලේ කරුණක් තිවඵනහ.  භහධාවේදිඹහ 

නිදවස විඹ යුුරයි; සහකරන විඹ යුුරයි. තභන් විිනන් වරිඹ කිඹහ 

වොඹහ ගන්නහ වද් වවේුර  හධක ඇති ගකීවභන් හර්තහ කිරීවේ 

අයිතිඹක් භහධාවේදිඹහ  තිවඵනහ. නමුත් අද යවට් හතහයණඹ 

වනස. භහධාවේදිඹහ  නිදවවේ ඒ කර්තාඹ ඉස   කයන්න 

වදන්වන් නළවළ. කවුද එවවභ ඉඩ වදන්වන් නළත්වත්? භහධා 

ආඹතනර  හිමිකේ තිවඵන අඹලුන්භයි.  

ඒවගොල්රන් තභයි අද ඒක ඳහරනඹ කයන්වන්. ගරු රුන්  

විජඹර්ධන භන්ත්රීාුරභහ අවප් ආණ්ඩුවේ වවො කිඹනහද? අවප් 

ය   වවොක් කිඹනහද? නළවළ. එවවභ කිඹන්වන් නළවළ. ගරු 

ටියහන් අරස භන්ත්රීාුරභහ වවොක් කිඹනහද? නළවළ. කිේවොත් ඒක 

වතදුභ වදඹක්. ගරු තිරංග ුමභතිඳහර  භන්ත්රීාුරභහ අවප් ඳළත්වත් 

වුණත්, ඒ ඳත්තවයන් අඳ ත් ගවනහ භවය වරහ . ඒකත් භහ 

කිඹන්න   ෑනෆ. ඒක තභයි අද භහධාවත තිවඵන කරහ.[ඵහධහ 

කිරීභක්] ගරු අ වනෝභහ ගභවප භන්ත්රීාුරමිඹ හඩිවරහ, ඉසීවභන් 

වඳොඩ්ඩක් අවවගන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] එභ නිහ අද ඉතහභත් 

ළදගත් වරහ තිවඵන්වන්, භහධාවේදිඹහ  වේ ති වඵන නිදව 

රැක ගළනීභ  අසථහ දීභයි. වවො උදහවයණඹක් තිවඵනහ, 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි. දළන් ුමභහන වදකක  උඩදී ප්ර්ධහන 

වඳවශේ  භහධා ආඹතනඹක ළඩ කයන  වතද්ගරවඹකු   ඒ භහධා 

ආඹතනවත අයිතිකහය ඹහ විිනන්  ඹේ කිින වදඹක් කිඹහ තිවඵනහ.  

වභොකක් ද කිඹහ තිවඵන්වන්? " වව  තමුන්නහන්වේ ලිඹන 

කුරළකිඹ  වේ යවට් ජහතිහදඹ ඇති න විධිඹ  ලිඹන්න. ඊශඟ  

අඳ කයන්න ෑනෆ, වේ ය  ජහතිහදඹ කයහ  වගන ඹහභයි. ඒ ුරිතන් 

තභයි වේ ආණ්ඩු  වඳයශන්න වතළුන් කිඹන භතඹ අඳ වගොඩ 

නඟන්න   ෑනෆ." කිඹන එකයි. ඒ වතද්ගරඹහ අඳ  ඇවිත් ඒ ගළන 

කිේහ. භහ ඔහුවප නභ වන් කයන්වන් නළවළ. වභතළන නභ  

වන් කයන එක ුමදුුම නළවළ. ඳුම ඒ වතද්ගරඹහ ඒ ආඹතනවඹන් 

අයින් වරහ  අද වනත් ආඹතනඹක  ගිහින් ළඩ කයනහ.  

වභන්න වේක තභයි මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අද 

භහධාඹ කිඹහ කිඹන්වන්.  වේක අඳ වනස කශ යුුරයි. වතත් ඳත් 

භණ්ඩරඹ ගළන ගරු විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීාුරභහ කථහ කශහ. 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ නේ වඳෞද්ගලික හිතන්වන් ඒක  ඳණ 

භදියි කිඹහයි. අඳ එතළන  ත ලක්තිඹ වදන්න   ෑනෆ. ඔඵුරභහත් 

ිළිතගන්නහ ඇති. භහත් ිළිතගන්නහ.  ඒක  සහකරන තළනක්; කහ  

වවෝ ළරැද්දක් වුවණොත් ඉදිරිඹ  ගිහින් කථහ කය තභන්  ිනදු වුණු   

ඒ අහධහයණඹ කිඹන්න වතළුන්  තළනක්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, හඳයහකර අඳවහ නීතිඹ ගළන  

එුරභහ කථහ කශහ.  භවප වඳෞද්ගලික භතඹ වනස. භවප භතඹ 

නේ අඳ ඒ නීතිඹ  ඹිතත් වගවනන්න   ෑනෆඹ කිඹන එකයි. ඒක  

එක වවේුරක් තිවඵනහ. ඉතිවහඹ ගත්වතොත් මිහින් රංකහ 

ආඹතනඹ ඳ න් ගන්නහ වි  -ඒ අසථහර- වළභ දහභ 

ඳත්තයලින් භ  ගළහුහ. වළභ ඉරිදහකභ ිළටු ගණවන් 

ඳත්තයඹක වනොවඹක් වද්ල් ඳශ වී තිබුණහ. ඒ ඳශ වී තිබුණු 

එකක්ත් තා වද්ල්  වනොවයි. වේ බහ ගර්බවතදී දිග භ 

වනොවඹක් වද්ල්   කිේහ.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ, 

ගරු දඹහිනරි ජඹවේකය භන්ත්රීාුරභහ, අවනක් ිනඹලු වදනහභ  

වනොවඹක් වද්ල් කිේහ. ඒ කිඹන ඒහ ත් ඩහ භවය වද්ල් 

වරොකු කයරහ තභයි ඳත්තයර ලිඹන්වන්. වභොකක්ද ඒක  

ිළිතඹභ? ිළිතඹභක් නළවළ. භහ වේ බහ ගර්බඹ  ආවත දවේ ින  

එක චනඹක්ත් කවුරුත් කථහ කයන්වන් නළවළ. ය ක භහධාඹ  

නිදව තිවඵන්න  ෑනෆ. ඒක අඳ ිළිතගන්නහ. සහකරනත්ඹක්  

තිවඵන්න   ෑනෆ. ඹේ කිින ළරැද්දක් වනහ නේ, දණඹක් 

වනහ නේ, ඒක වවිතදයේ කිරීවේ අයිතිහිනකභ තිවඵන්න   

ෑනෆ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඉතිවහවත වදයක් භ   ිනද්ධ 

වුණු වදඹක් භභ කිඹන්නේ. වේක භහ ඉතහ ගකීවභන් කිඹන්වන්. 

ෑනෆ නේ භභ නේ ගේ ඇති කිඹන්නේ. මී  අවුරුදු 18ක  උඩදී, 

1995 වර්  භහ එක්තයහ වඳෞද්ගලික ආඹතනඹක ළඩ කශහ. 

එක  භවප ිළඹහ හිටිවත ආවඹෝජන භණ්ඩරවත බහඳති 

වළටිඹ යි. "න්වඩ් ලීඩර්" ඳත්තයවත එක  හි වත කර්තෘයඹහ, 

ඒ ආඹතනවත ප්ර්ධහනිඹහ  කථහ කය රක් දවඹක් ඉල්ලුහ; 

නළත්නේ  භවප ිළඹහ  විරුද්ධ; භහ ගළන ලිඹනහඹ කිඹහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රීති ප්ර්ලසනඹ වභොකක්ද, ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, Lasantha  is a friend of all of us. I do not think 

that he should rake over the past, a person who is not 

among the living.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

No, that is not a point of Order.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Hon. Member, whether he is a friend of yours or not 

is a different matter. But, the fact of the matter is that I 

am trying to prove a point. You had better relax and listen 

to what I have to say. - [Interruption.]  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 ගරු යවි කරුණහනහක භන්ත්රීාුරභහ හඩි වන්න.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] රීති ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Whether the person is deceased or not, what I am 

trying to prove is a point as to how some of  media 

institutions in this country commit extortions. I do not 

know whether you were a part of it; I do not know 

whether you shared the spoils of it. But, let me finish 

what I have to say.  
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මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
[ඵහධහ කිරීභක්] ගරු  යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ හඩි 

වන්න. ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්ත්රීාුරභහ කථහ කයන්න.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 1995 ර්වත,  ඒ අසථහවේ 

ඒ වතද්ගරවඹෝ ඒ රක් 10 ඒ වගොල්රන්  දුන්නහ, භහ දන්නහ. 

දළන් වේ භහ 8ක  උඩදී,  භභ ආවඹත් කිඹන්නේ. Hon. Ravi 

Karunanayake, I am talking about your other friend.[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ, සථහය නිවඹෝගර 

ගන්තිඹ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ගන්තිඹ  වන් කයන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  සථහය නිවඹෝගර වභොන ගන්තිඹ ඹ වත්ද 

ඔඵුරභහ වේ රීති ප්ර්ලසනඹ භුර කයන්වන්? රීති ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. ගරු 

ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්ත්රීාුරභහ,  ඔඵුරභහ කථහ කයන්න.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

 ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ  වේ කිඹන්වන් උදහවයණයි. අවප් 

භවය භහධා ආඹතන  තභන්වප ඒ භහධා ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ 

කප්ඳේ ගන්නහ වළටියි භහ කිඹන්වන්. ඒ කප්ඳේලින් වකො ක් 

එුරභහ   එනහද කිඹන්න භහ දන්වන් නළවළ. එවවභ නළත්නේ 

ඔච්චය කරඵර වන්වන් නළති හඩි වරහ වඳොඩ්ඩක් අවවගන 

ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ ඵහධහ කයන්න එඳහ.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

භ   ිනදු වුණු වදඹක් ගළනයි භහ කිඹන්වන්. වරි වවෝ ළයදි වවෝ

-  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ කථහ කයන්න.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ වඹක , වතක  ඳභණ 

උඩදී භවප වඳෞද්ගලික භහගේ ණඹ ගත්ුර ඒහ  ඇඳකහයවඹක් 

වළටිඹ  - guarantor වකවනකු වළටිඹ - භභ අත්න් කයරහ 

තිවඵනහ. ඒක  නීතිවඹන් ඵහධහක් නළවළ. ෑනෆභ වතද්ග රවඹකු  

ෑනෆභ ආඹතනඹකින් ණඹක් ගන්න වතළුන්. භභ ඇඳකරු 

වළටිඹ  අත්න් කයරහ ඒ ණඹ අයවගන ඉය වන වකො  

"න්වඩ් ලීඩර්" ආඹතනවත රහල් වික්රඅභුරංග භවත්භඹහ කථහ 

කයනහ, LOLC ආඹතනවත කිළර ජඹර්ධන භවත්භඹහ ; 

කශභනහකහය අධාක්ුරභහ . වභොකක්ද එුරභහ කිඹන්වන්? ජින් 

හස ගුණර්ධන භන්ත්රීාුරභහ ඇඳකහයවඹක් වළටිඹ  අත්න් කයරහ 

තිවඵනහ වභච්චය ප්ර්භහණඹක ණඹර . අිළ වේක එිතදයේ 

කයරහ ලිඹනහ. එතවකො  ඒක තමුන්නහන්වේරහවප ආඹතනඹ  

වවො නළවළ. එතවකො  වකොවවොභද වේක වබ්යහ ගන්වන් කිඹරහ 

ඇහුහභ කිඹනහ, "අඳ  වවශ දළන්වීේ ලවඹන් මිලිඹන 10ක් 

වදන්න." කිඹරහ.  

ඉහය නහනහඹක්කහය භවත්භඹහ භ  ඇවිල්රහ වේක කිේහ. 

එතවකො  භභ එුරභහ  කිේහ, "ෑක වගන්න එඳහ, භභ නීතිඹක් 

කඩරහ නළවළ" කිඹරහ. නීතානුකර අයිතිඹක් තිවඵනහ, ෑනෆභ 

වතද්ගරවඹකු  ෑනෆභ තළනකින් ණඹක් ගන්න. භභ ඒ ණඹ 

ගත්වත් LOLC ආඹතනවඹන්. ඒක වඳෞද්ගලික ආඹතනඹක්. භභ 

කවශේ ඒ ඇඳ අත්න් කිරීභ ඳභණයි. වළඵළයි ඒ වගොල්රන් 

වභොකක් වරි වයි කිඹරහ බඹ වරහ, වතත් ඳත්ර ඹන විසතය 

නිහ භ ත් වවො නළවළ කිඹරහ හිතරහ ඔවුන්  ල්ලි වගේහ. භභ 

ගකීවභන් කිඹන්වන් , යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභනි. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි, භ  කිඹන්වන්? 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

ඔඵුරභහ වන් නළගිට්වට්. ඔඵුරභහ වන් නළගිට්වට්. [ඵහධහ කිරීේ] 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වභන්න වේක තභයි විඳක්වත 

වද්ලඳහරනඥඹන්  අයිති වතත් ඳත්ලින් අද කයන්වන්. වභන්න 

වේක තභයි අිළ වත්රුේ ගන්න ෑනෆ. වභන්න වේක තභයි අිළ වේ 

යව න් නළති කයන්න ෑනෆ. භහධා නිදව කිඹන එක අිළ වදන්න 

ෑනෆ. යදක් කයරහ තිවඵනහ නේ ඒක ලිඹන්න. ඒක ගළන කිිනභ 

ඳළකිළීභක් වන්න එඳහ. ඒක ඔප්වත කයරහ වඳන්න්න. නමුත් වේ 

යවට් කප්ඳේකහයවඹෝ වන්න වදන්න ඵළවළ.  

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීාුරභනි, ඒ නිහ තභයි භභ 

ඳන්වන් හඳයහකර අඳවහ නීතිඹ අිළ වගවනන්න ෑනෆඹ 

කිඹරහ. එතවකො  භහධාවේදීන් ත් ඹේ යහමුක් තිවඵනහ. ඔවුන් 

ඒ යහමු ුරශ ළඩ කයන්න ෑනෆ. භභ වභොකක් වරි ළරැද්දක් 

කයරහ තිවඵනහ නේ, භභ ංචහක් කයරහ තිවඵනහ නේ, 

දණඹක් කයරහ තිවඵනහ නේ ඔප්වත කයරහ වඳන්න්න.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එවවභ කිේහ , ඒක කයන්න තිවඵන්වන් Auditor-General's 

Department එවකන් වන්.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

ඔඵුරභහවප කථහවේදී ඔඵුරභහ ඒක  වරිඹ  උත්තය වදන්න. 

භභ කිඹන්වන්, භන්ත්රීායවඹකු වළටිඹ  භවප වඳෞද්ගලික භතඹයි. 

භ  ඒ ප්ර්කහලඹ කිරීවේ අයිතිහිනකභ තිවඵනහ. භවප වඳෞද්ගලික 

අත් දළකීේ ුරිතන් තභයි ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භභ වභතළන කථහ 

කයන්වන්. වන වදඹක් වනොවයි.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහ අවුරුදු ුරනයි හිටිවත. භභ අවුරුදු 19ක් වේ 

ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ඉරහ තිවඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීාුරභනි, ඵහධහ කයන්න එඳහ. 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

ඉතින් ඔඵුරභන්රහ වන් නළති කවශේ. ඔඵුරභන්රහවප ආණ්ඩු 

කහරවතදී තභයි ඒක නළති කවශේ. අවප් ආණ්ඩු කහරවත වනොවයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ කථහ 

කයන්න. 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අිළ ත කහයණඹක් ගළන 

කල්ඳනහ කයන්න ෑනෆ. අද අඳ  දකින්න රළවඵන වදඹක් තභයි, 

භහධා වන වන අලාතහන් වහ ඳහවිච්චි කයන එක. භවය 

භහධා ආඹතන ඳළවළදිලිභ වඳනී ිනටින්වන්, වේ යවට් ආගේ 

වේදඹක් ඇති කයන්නයි, ජහති වේදඹක් ඇති කයන්නයි, ය  

වඵදන ාහඳහයඹ  උල් ඳන්දේ වදන්නයි. ඒකයි යජඹ වඳයළීවේ 

කුභන්ත්රයණඹ. ඇත්ත භ ඉරිදහ දවේ ඳත්තයඹක් අයවගන 

ඵළලුවොත්  ිනඹඹ  90ක් තිවඵන්වන් ආණ්ඩු  විරුද්ධයි. 

කිඹරහ ඵරන්න. එතවකො  වකොවවොභද වේ භහධා නිදවක් 

නළවළ කිඹරහ කිඹන්වන්. ෆභ ඳත්තයඹක්භ ගත්තහභ භවයක් 

ඒහ ඇත්ත කිඹරහ තිවඵනහ. භවය ඳත්තය කිඹරහ තිවඵන ඒහ 

ේපූර්ණ වඵොරු. වේ වදක අතය තිවඵන ඳයහඹ තභයි අිළ ඹේ 

කිින හතහයණඹක  වගවනන්න ෑනෆ.  

අද භවය විවද්ල තහනහඳති කහර්ඹහරර  ෑනෆ විධිඹ  ෑනෆ 

ෑනෆ ඒහ ඳත්තයර දහනහ. ටියුනීිනඹහවේ, ඊජිප්ුරවේ කශහ 

හවප ළඩ ිළිතවශක් ක්රිමඹහත්භක කයන්න උත්හව කයනහ. 

දළන් ුරර්කිවත ඳ න් වගන තිවඵනහ. වේක ඵරන්න ෑනෆ, අන්න 

ඒ අන්දමින්. අඳ  කිිනභ අලාතහක් නළවළ, වේ භහධාවේදීන් 

කිඹන වතද්ගරවඹෝ වභල්ර කයන්න, හිය කයන්න. අද ඔවුන්  ඒ 

අලා නිදව රළබිරහ තිවඵනහ.  

වළඵළයි වභතළන ඉන්න වේ ිනඹලු භහධාවේදින්  ඒ 

සහකරනත්ඹ, ඒ නිදව තිවඵන්න ෑනෆ. ඒ සහකරනත්ඹ ඒ 

නිදව අද නළති වේවගන ඹන්වන් ඒ භහධා ආඹතන 

අයිතිකරුන්වගනුයි. වභොකද, ආණ්ඩු වඳයළීභ මි වනත් 

කිිනභ වදඹක් ඒ අඹවප ඔළුර නළත.  

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් කය ගන්න 

කළභළතියි.    

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීාුරභහ.  
 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, උදහවයණත් එක්ක ඔඵුරභහ දළන් වන් 

කශහ, වේ යවට් කප්ඳේ ගන්න භහධා ආඹතන වවෝ භහධාකරුන් 

ඉන්නහ කිඹරහ. 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

ඔේ.  
 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක භහධා නිදව  විතයක් වනො ය  භ ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් 

කිඹරහ ඔඵුරභහ ිළිතගන්නහ.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

ඔේ  

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

එවවභ නේ, ඒහ නතය කයන්න, ඒහ අඳයහධ ඵ  ඳත් 

කයරහ ඒහ ශක්න්න ක්රඅභවේදඹක් ඔඵුරභන්රහ දළන් වඳුන්හ 

වදනහද, නීතිඹක් භඟින්?  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

එවවභ කයන්න ෑනෆ. භභ ඒ තළන ඉන්නහ. අනිහර්ඹවඹන් 

භභ එතළන ඉන්නහ. භභ ඒ වනුවන් ක්රිමඹහත්භක වනහ. එහි 

කිිනභ තර්කඹක් නළවළ. අනිහර්ඹවඹන් ඒ තළනයි භහ ඉන්වන්. ඒ 

නිහ තභයි ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භ  ආවේණික ව, භ  වඳෞද්ගලික ව 

වදඹක් අද භහ වභතළන ප්ර්කහල කවශේ. වභතළන තභයි ඵඹක් නළති 

ඒක ප්ර්කහල කයන්න වවොභ තළන. ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ 

ඔඵුරභහත් එක්ක එකඟ වනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ තත් වදඹක් කිඹන්න 

කළභළතියි. අවප් යජඹ භහින්ද චින්තන ළඩ  වන ුරශ භහධාඹ  

විලහර ලවඹන් වතළුල් තභන්වප කහර්ඹ බහයඹ ඉස  කයන්න 

ඉඩ දීරහ තිවඵනහ. තභන්  ෑනෆ වද් ප්ර්කහල කයන්න ඉඩ දීරහ 

තිවඵනහ, විදාත් භහධා, ඒ හවපභ වතත් ඳත් භහධා ආදි 

භහර්ගලින්. අිළ ඒහ නත්තරහ නළවළ. වළඵළයි එකභ එක 

ඉල්ලීභයි භහ කයන්වන්, භන්ත්රීායඹකු වළටිඹ . ඒ ඉදිරිඳත් කයන 

වද් ගකීභක් ඇති නිළරැදි හධකත් එක්ක ඉදිරිඳත් කයන්න. 

නිළරැදි වවේුර හධක යහමු ුරශ ආණ්ඩු  ඵළන්නහ , යජඹක් 

විවේචනඹ කශහ , වතද්ගරඹන් විවේචනඹ කශහ   ගළ ලුක් 

නළවළ. නමුත් ය   අඳවහ න විධිඹ , ය  වදක  කඩන විධිඹ , 

වේ යවට් ජහතිහදඹක් ඇති න විධිඹ , වනත් ප්ර්ලසන ඇති න 

විධිඹ  ක්රිමඹහත්භක වන්න ඉඩ වදන්න එඳහ කිඹන එක තභයි භහ 

ඒ භහධාවේදින් ිනඹලු වදනහවගන් ඉල්රහ ිනටින්වන්, මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි.  
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අහන ලවඹන්, භහධා ආඹතන ප්ර්ධහනින්වගන්, භහධා 

ආඹතන අයිතිකරුන්වගන් එක වදඹක් ඉල්රන්න භහ කළභළතියි. 

වද්ලඳහරනඹ වකවේ වතත්, තභන්වප ය  ආයක්හ කය වගන 

ඉදිරිඹ  ඹන විධිඹ  භහධාවේදින්  ක්රිමඹහ කයන්න ඒ අඹ නිදව 

රඵහ වදත්හ කිඹරහ භභ ප්ර්හර්ථනහ කයනහ. වඵොවවොභ සුරතියි.          
 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Hon. M. A. Sumanthiran, please. 

 

 
[2.47 p.m.] 

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir, for the opportunity given to me to 

speak today. Following the Hon. Member from Galle, 

may I commence by saying that I was astonished by his 

revelation that on a Sunday, the newspapers have - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! වේ අසථහවේදී ගරු නිවඹෝජා කහයක 

බහඳතිුරභහ මරහනඹ  ඳළමිවණනහ ඇති.  
 

අනුරරු ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ [ගරු  මුරුවපුම චන්ද්රධකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனத, குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்புறகு  முமெதகசு சந்றகுரர் ]  மனம கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR]  took the Chair. 

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I was saying that the Hon. Member from Galle 

told us that on a Sunday, 90 per cent of the news that one 

finds in the Sunday newspapers is anti-Government. I 

wonder which country he was talking about, certainly not 

Sri Lanka.- [Interruption.] He has been monitoring the 

activities of the Ministry of External Affairs and been 

flying around and has got confused with the Sunday 

newspapers published in this country with other countries 

that he has been travelling to. - [Interruption.] 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

My dear Friend, Hon. Sumanthiran, with the new 

attire today, you are the one who looks confused -

[Interruption.] 

ගරු වයෝින වේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) தரவ தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

He looks very handsome.  

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

He is fighting for the leadership with his new attire. 

After the Hon. Sampanthan decides to retire - 

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

His recent visit to China, I am sure, would have shown 

him that the press freedom in that country is much greater 

than the press freedom one enjoys in Sri Lanka today. 

There are many ways in which the Government attacks 

the media. There are inducements, there are threats, there 

are physical attacks and there are even killings. The Hon. 

Member of the UNP from Colombo who opened the 

Debate, referred to the statistics given to this House by 

the Chief Government Whip as to the number of 

journalists who were killed. Now, the question is, how 

many of these crimes against journalists and media 

institutions have been solved? That is the litmus test to 

see who is behind these killings and these attacks. If the 

Government is unable to solve even a single attack on a 

media institution, an abduction or a killing of a journalist, 

then it can only mean that the Government is behind all of 

those crimes. If not, at least some of these would have 

been solved. You cannot say that our police force is that 

inefficient, that they cannot solve any of the crimes that 

are committed against media institutions.  

You only have to look at the status that Sri Lanka has 

attained with regard to press freedom. It is way down. A 

couple of years ago, it was the second most dangerous 

place for journalists in the world. It is not something that 

you can be proud about.- [Interruption.] The Hon. 

Member from Kandy has changed seats. Why do you not 

come and sit in your seat? Then, you can ask me 

questions.- [Interruption.] 

Now, I want to advert to one example and demonstrate 

what I have been saying up to now. That example is the 

“Uthayan” newspaper, as was stated, the Managing 

Director of which is my Colleague, the Hon. Member 

from Jaffna. So, that shows where the ownership lies. 

That then, also reveals the background and the reasons for 

the attacks that have been made against this one 

newspaper. During the last seven years, the number of 

attacks on this newspaper, the incidents, was over 30. I do 

not think any other media institution in this country has 
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suffered this amount of attacks. Two of their employees 

were shot dead inside the premises. Gunmen came and 

opened fire; two died and three others were seriously 

injured. That has not been inquired into nor has that crime 

been resolved. This was sometime ago. If one is to look at 

the recent incidents, just this year alone, their newspaper 

distributor was attacked, then, their distribution centre in 

Kilinochchi was attacked by armed personnel and you 

know, you cannot have an armed group in Kilinochchi 

doing this kind of operation and getting away. If that can 

happen in a highly militarized environment in 

Kilinochchi, it can only be the act of the Government. 

The latest of that is in the month of April, when their 

main printing press and the main printing machine was set 

on fire to totally incapacitate them from printing and 

distributing this newspaper. None of these has been 

solved. If in Kilinochchi and in Jaffna, you can have such 

blatant attacks carried out by armed thugs and not getting 

caught, it can only be an indication of the fact that these 

are carried out by agents of the Government.  

Now, I want to get on to something more important. In 

the context of all of these physical attacks on this 

newspaper, there is something else also that goes on 

parallely. That is the vilification campaign carried out in 

the State media about this newspaper. This is a very 

strange thing that is happening, particularly in the “Daily 

News” and I will read one by one. Now, practically 

everyday there are news items published in the “Daily 

News” targeting the “Uthayan” newspaper. The 

“Uthayan” newspaper has been subjected to such 

harassment, which can only be harassment by the 

Government and its agents. But, now, on top of that, you 

have the State media targeting a hate campaign against 

this newspaper. It is a hate campaign. It is to instigate 

violence against this newspaper and its owners. It started 

sometime ago but if I limit myself just to this year alone, 

one by one, several news items come and almost all of 

those have to do with the military personnel in Jaffna. 

Now, just two days ago, that is, onTuesday, 4th June, 

2013, page 3 of the “Daily News” states, I quote: 

“Udayan undermining govt’s resettlement progress - Major General 
Boniface Perera” 

What has Major General Boniface Perera got to do 

with resettlement? What has Major General Boniface 

Perera got to do with what the "Uthayan" newspaper 

publishes?  Who is he? A military official. There was a 

huge news item in the "Daily News" stating that the 

“'Uthayan" newspaper is undermining efforts of 

resettlement.  
 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Is there any truth in that?  

ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The "Uthayan" newspaper most certainly publishes 

about resettlement, the slow progress of resettlement. It 

mentions about the fact that there is no resettlement in 

Valikamam North and the Government is acquiring 

lands, - just in one place alone 6,400 acres, 25 square 

kilometres; Colombo is only of 31 square kilometres of 

land - a large extent of land where people are not being 

allowed to resettle.  Is that not the duty of the newspaper 

to voice that concern?  When that happens, what role 

does a military official have in this scheme of events at 

all?  A military official says that this newspaper is 

undermining the Government’s resettlement progress. Is 

he not ashamed to call this resettlement a "progress", in 

the first place? There is no progress; there is no 

resettlement.  

The same newspaper only highlighted that and this 

news item states, I quote:   
 

“The Udayan newspaper has published another article arousing 
communal hatred… 

Udayan has destroyed and defaced information about the 

resettlement process in the Northern Province,…” 

If the "Uthayan" newspaper publishes wrong 

information, there are remedies available that the 

Government must take; the Minister of Resettlement 

must take umbrage at that.  Who is a military official to 

publish in a Government newspaper, news items like this 

about another newspaper?  On the previous day, there 

was an editorial in this regard in this newspaper.  We 

know much about this Editor of the "Daily News". He 

wears high heels and even that does not bring him up to 

any stature.  On the same day, 4th of June, in the editorial 

he states,  I quote :   

“…what with the Uthayan breathing down their necks with the 

day’s anti-militarist diatribe each morning …” 

What has this editor got to do with the "Uthayan" 

newspaper?  He is talking about ethics for journalists.  

Look at your own newspaper editor, what he says about 

another newspaper on the 1st of June in the "Daily 

News"?   This news items states, I quote:  
 

“Udayan attempting to create bad image about Lanka - Maj Gen 

Hathurusinghe” 

Great guardian of Lanka, Major General 

Hathurusinghe is offended that the "Uthayan" newspaper 

is creating a bad image about Lanka.  What has Major 

General Hathurusinghe got do with this?  
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
He is a man who saved - [Interruption.] 
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ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Major General Hathurusinghe - [Interruption.]  Sit 

down. He has been named in this House.  He has been 

named in this House by the Leader of the Opposition as a 

person who is running a private militia in Jaffna, not once 

but many times.  After the Leader of Opposition visited 

Jaffna, with facts and figures he complained.  Even last 

month, he raised the issue that when he named the Major 

General Hathurusinghe as a person who was running a 

private army in Jaffna, that several newspapers - he 

mentioned even the "Daily Mirror"-  have been scared to 

publish his name. When "The Island" newspaper 

published his name -  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! What is the point of Order, Hon. 

Azwer?  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he is a topless advocate. Major General 

Hathurusinghe does not have a private army. He is from 

the Sri Lanka Army. He has saved the lives of all the 

Tamils. Hon. Member, you are wearing the Vetti today to 

give the works to the Hon. Sampanthan.  - [Interruption.] 

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Then, on the 30th of May, another news item states 

that the former IDB Chairman, Udayasri Kariyawasam, is 

sending Letters of Demand. That is a news item in the 

"Daily News". Then, on Wednesday, 29th of May, 2013, 

the "Daily News" states, I quote: 

“Udayan in futile attempt to mislead people about Northern polls”  

It looks like that one page of the "Daily News" has 

been set apart to monitor what the "Uthayan" publishes 

and then publish information. - [Interruption.] This is a 

very serious matter. Hon. Sajin De Vass Gunawardena, 

will you listen to me? 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Try and get 100 votes at the next provincial council 

election.  

ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am talking about something very serious, not about 

the provincial councils. - [Interruption.]  

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Sajin De Vass Gunawardena and 

Hon. Azwer, please sit down.  

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

This is a very serious issue. This Government not 

only hires people and physically carries out attacks, - 

[Interruption.]  

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer and Hon . Sajin De Vass Gunawardena, 

please sit down.  
 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

The Editor of the "Uthayan" was attacked; the Deputy 

Editor was attacked physically when none of them - 

 

ගරු එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන වහ 
ආගමික ක යුුර නිවඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு ம்.தக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண, 

 அமௌல்கள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

වකොටිඹහ.  
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Minister of Buddha Sasana and 

Religious Affairs, there is no purpose in your sitting there 

and shouting “වකොටිඹහ”  
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

at me. - [Interruption.] Why do you not conduct yourself 

in a better fashion without sitting in the last row and 

shouting at me like that? You are the Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs. So, why do you 

not conduct yourself in a better way? - [Interruption.] I 

am raising a serious issue with regard to attacks on 

newspapers. You have no spine to answer me; you  have 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

no information to tell this House as to why no inquiry is 

conducted, as to why no one has been apprehended. You 

can only sit there like a jackal  
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

and call me names. That is all you can do. - 

[Interruption.] 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Azwer?  
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he is calling the Hon. Deputy Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs "jackal".  
 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

He is the reincarnation of the “වකොටිඹහ”. 
 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

There are no jackals  
 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

here. So, he cannot do that. Sir, he must withdraw that.  
 

නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order, Hon. Azwer. You carry 

on, Hon. Member. - [Interruption.] 
 

ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is not a point of Order.  
 

ගරු භන්ත්රීායවඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

You called him “වකොටිඹහ”. 
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Then, Sir, on the 24th of May, 2013, this is what the 

"Daily News" states, I quote: 
 

"Udayan attempting to undermine sovereignty - Major General 

Leonard Mark"  
 

Now, another Major General, Leonard Mark. What all 

of these "Generals" - this is the third Major General in a 

space of a few days - do there is, commenting on what 

the "Uthayan" publishes. Is that their job, to monitor what 

the newspaper publishes? If they want to do that - call 

and tell the "Daily News" - let them do that and it 

publishes this hate speech. This is classic hate speech by 

the Government and it is backed up by actual physical 

attacks on these media institutions. And, you have no 

shame. Even when this is pointed out in the House, all 

you can do is shout; all you can do is raise a noise. Hon. 

Minister of Mass Media and Information - you only 

presented the Regulation and said that you will reply later 

- I want you to reply to this. Is this proper conduct by the 

Government, to use your media day after day - 

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees)  
Hon. Sumanthiran, please wind up now.  

 
ගරු එේ.ඒ. ුමභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir. I am going to wind up.  

Within the time allotted to me and the time that was 

permitted by the shouting, I have been able to refer to 

only two or three news items. I have a whole file here. 

Day after day, the "Daily News" indulges in this 

campaign of hate against the “Uthayan” and on the 

ground, those military officials send their goons to attack 

the newspaper office, to burn the newspaper printer; you 

attacked their delivery vehicle. All of this is being carried 

out and you talk about media freedom; you say there is 

media freedom in this country. - [Interruption.] Why are 

you doing this? Why are you doing this to the only 

regional newspaper that is published in Jaffna? This is the 

only regional Tamil newspaper that is published in 

Jaffna. Is it because the owner belongs to an  Opposition 

political party? This is entirely unacceptable.  

Thank you.  
 

[අ.බහ. 3.06] 

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, 1973 අංක 63/5 දයන 

අති විවලේ ගළට් ඳත්රයවත ඳශ කයනු රළඵ ඉදිරිඳත් කයන රද             

ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත  වතත් ඳත් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ 
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ගහසුර ේඵන්ධ 1994 දී ංවලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් වරහ 

තිවඵනහ. ඊ  අවුරුදු 17ක  ඳුම වතත් ඳත් භණ්ඩරඹ 

වනුවන් විඹ බහය අභහතායඹහ වළටිඹ  ගරු වකවවලිඹ 

යඹුක්ළල්ර ඇභතිුරභහ අද වේ නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කය තිවඵනහ. 

අවුරුදු 17ක  ඳුම තභයි අද වභභ නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන්වන්. 

අිළ විවලේවඹන්භ විභහ ඵළලුහභ දළන ගත්තහ, වතත්ඳත් 

භණ්ඩරඹ වතත් ඳත් ආඹතන, ඒ හවපභ එභ ආඹතන 

ඳත්හවගන ඹන හිමිකරුන්, ඒහ  ේඵන්ධ ප්ර්ධහනීන් භඟ 

හකච්ඡහ කයරහ ඒ අඹවගත් අදවස එක්ක තභයි වභභ රණන්දු 

රණයණර  ඇවිල්රහ තිවඵන්වන් කිඹන එක. ඒ නිහ වේ 

ංවලෝධන ඉතහභ කහලීන ිනදු විඹ යුත්තක් වළටිඹ  අිළ දකිනහ. 

විවලේවඹන්  අිළ ආණ්ඩු ඳක්වත භන්ත්රීාරුන් වළටිඹ  වභඹ  

පූර්ණ වවඹෝගඹ රඵහ වදන්න  ඵරහවඳොවයොත්ුර නහ.  

අවප් ගරු ුමභන්තියන් භන්ත්රීාුරභහ මී  වඳය වේ ගරු බහවේදී 

කථහ කශහ.  වේ ේඵන්ධ එුරභහවප විලහර විවේචනඹක් 

තිබුණහ. අිළ එුරභහවගන් එක ප්ර්ලසනඹක් අවන්න කළභළතියි. ඳුම ගිඹ 

කහරවත එල්න්න්ඊ ත්රයසතහදඹ විිනන් කවට් කිරි ුමත් ගිහිල්රහ 

නළති කුඩහ දරුන් ශභහ වොල්දහදුන් ඵ  ඳත් කයනවකො , 

ළඩිවිඹ  ඳළමිණිවතත් නළති කුඩහ ගළවළණු දරුන් එල්න්න්ඊ  

ංවිධහනඹ  ඵහ වගන ඹනයිඩ් කයර වඵල්වල් 

එල්රනවකො ,   එඹ අහධහයණ ළඩක්, ප්ර්ජහතන්ත්රය විවයෝකර ළඩක් 

කිඹන එක එුරභහ නේ කයවත විවලේවඹන්භ උුරරු ප්ර්වද්ලවත  

ක්රිමඹහත්භක න  ඇතළේ වදභශ වතත් ඳත් ුරිතන්  කුභන  වතත් 

ඳවත්ද ලිඹළවුවණ් කිඹන එක අිළ එුරභහවගන් අවන්න කළභළතියි.  

එවවභ ලිඹළවුවණ් නළවළ. වඵදුේහදඹ  උඩ වගඩි දුන්නහ මික් ඒ 

වරහවේ ඇත්ත කථහ කයන්න තමුන්නහන්වේරහවප ඔඹ කිඹවත 

එක වතත් ඳතක ත් ඉඩක් රළබුවණ් නළවළ. ඒ නිහ අද එුරභහ 

වේ හවප වද්ල් කථහ කිරීභ ිළිතඵ අිළ වතදුභ න්වන් නළවළ.  

එුරභන්රහවප වද්ලඳහරන ඉතිවහවත දිග භ කශ ක්රිමඹහකහයකේ 

දිවහ ඵරවතහභ වේහ විහිළු ඳභණයි. ඒ නිහ ඒ ිළිතඵ ළඩිදුය 

කථහ කයන්න  අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර න්වන් නළවළ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, අද විඳක්වත භවය 

භන්ත්රීාුරභන්රහ භහධා නිදව ේඵන්ධ කථහ කයනහ. අිළ 

අභතක කයන්න  වවො නළවළ, වේ යවට් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් 

ආණ්ඩු කයරහ තිවඵන ඵ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ආණ්ඩු කයන 

කහරඹ ුරශ දී භහධාඹ  ළරකුවේ වකොයි ආකහයවඹන්ද, භහධා 

ආඹතනර  ළරකුවේ වකොයි ආකහයවඹන්ද, භහධාවේදින්  ඇති 

වුවණ් වභොන ඉයණභක්ද කිඹන එක වේ යවට් ජනතහ දන්නහ. 

ඒ නිහ  ඒ අඳකීර්තිභත් ඉතිවහඹ ගළන නළත වේ ගරු බහවේ දී 

කථහ කයන්න  අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර න්වන් නළවළ. භහධා නිදව 

ගළන කථහ කයනහ නේ,  අද ෑනෆභ විදාත් භහධාඹක් ුරිතන්, ඒ 

හවපභ මුද්රිකත භහධාක් ුරිතන්  ෑනෆ තයේ විවේචනඹන් කයන්න 

ඉඩකඩ තිවඵන ඵ අිළ දන්නහ. භවයවි  වද්ලඳහරනඥඹන් 

ගළන න්න  වතළුන්, භවය ආඹතන ප්ර්ධහනීන් ගළන න්න  

වතළුන්, භවය ආඹතන ගළන න්න  වතළුන්, වේ ආණ්ඩු 

ිළිතඵ න්න  වතළුන්, ෑනෆභ විවේචනඹක් කයන්න අද අයිතිඹ 

රඵහ දීරහ තිවඵනහ; එඹ රඵහවගන තිවඵනහ. ඒ නිහ ඒ අයිතිඹ 

ප්ර්වඹෝජනඹ  අයවගන ඒ ඒ වතත් ඳත්, ඒ හවපභ එභ භහධා 

ආඹතන විවලේවඹන්භ තභන්වප ආඹතන ඳහඩු  වනොරඵන 

ආඹතන ඵ ත් ඳත් කය ගන්න  අලා උඳක්රඅභත් ඳහවිච්චි 

කයවගන අද භහධා වළිනයවීභ කයනහ. ඒ වහ ඵරඳෆේ එල්ර 

කයරහ නළවළ. ති අන්තවත වතත් ඳත් ටික ඵරද්දී, ඒ හවපභ 

භවය නහලිකහර ප්ර්ෘත්ති ඵරද්දී ඒ කහයණඹ  අඳ  වඵොවවොභ 

ඳළවළදිලි නහ.  ෆභ වද්ලඳහරන ඳක්ඹකභ භතඹන්, ඒ හවපභ 

ෆභ වද්ලඳහරන නහඹකඹකුවපභ භතඹන්, ඒ ළඩ ිළිතවශල් 

ගළන සහකරන  අදවස දක්න්න  ඒ භහධාඹන්  වදොයල් විෘත 

කය ගළනීවේ අසථහ උදහ කය ගන්න  අද වළකි වරහ 

තිවඵනහ.  ඒහ  කිිනභ ඵරඳෆභක් එල්ර වරහ නළති ඵ අිළ වේ 

වරහවේ භතක් කයන්න ෑනෆ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, විවලේවඹන්භ අද අඳ  

අලුත් තළනක  එන්න අලා වරහ තිවඵනහ. විඹ බහය ගරු 

අභහතාුරභහ වේ ගරු බහවේ ඉන්න වරහවේ භභ වේ කහයණඹ 

කිඹන්න ෑනෆ. අද ඳළළති උඳවද්ලක කහයක බහවේදීත් අඳ වේ 

ේඵන්ධ හකච්ඡහ කශහ. වේ යවට් තිබුණ ප්ර්ධහනභ දළවන 

ප්ර්ලසනඹ වරහ තිබුවණ් වඵදුේහදී එල්න්න්ඊ ත්රයසතහදඹයි. ඒ 

වඵදුේහදී එල්න්න්ඊ ත්රයසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳත් කයන්න 

නහඹකවඹක් නළති වරහවේ, 2005 දී වේ යවට් ඵහුතය ජනතහ 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිුරභහ වේනහධිනහඹකඹහ, යහජා 

නහඹකඹහ -ජනහධිඳතියඹහ- ඵ  ඳත් කශහ. ඊ  ඳසවේ එුරභහ 

එඹ  නිින නහඹකත්ඹ රඵහ දුන්නහ. අවප් වීවයෝදහය යණ විරුන් 

ඒ වහ අතිවිලහර කළඳ කිරීභක් කශහ. ඒ හවපභ ිනවිල් ංවිධහන 

ව අවනකුත් ිනඹලු අංල ඒ වහ ඒක යහශි වන  වකො , භහධා 

ආඹතනලින් කයවත කහර්ඹ බහයඹ මිර කයන්න ඵළවළ.  ඒ භහනු කක 

වභවවයුභ ිළිතඵ හර්තහ කිරීවේදී භහධා ආඹතන විලහර කළඳ 

කිරීභකින් ක යුුර කශහ. අද ිනඹ 34ළනි උඳන් දිනඹ භයන 

සහකරන රඳහහිනී ආඹතනවත භහධාවේදීන් තභන්වප ජීවිත 

ඳයදු  තිඹරහ ත්රයසතහදීන් ඉන්න ඒ ප්ර්වද්ලර  ගිහින්, නිින රඳ 

යහමු අයවගන ඒහ වේ යවට් ජනතහ  විතයක් වනොවයි, 

ජහතාන්තයඹ භ වඳන්හ වදන්න ක යුුර කශහ. භහනු කක 

වභවවයුවේ ළඵෆ තත්ත්ඹ වේ ය   වවිත කයන්න සහකරන 

රඳහහිනිඹ අතිවිලහර කළඳ කිරීභක් කශහ. ඒ හවපභ ජහතික 

රඳහහිනිඹත් එඹ  ේඵන්ධ වමින්, එඹ ජහතික වභවවයක් 

වර රකහ ඒ කහර්ඹ බහයඹ ිළඹවයන් ිළඹය ඉටු කශ වළටි අඳ 

දළක්කහ. ජහතික රඳහහිනිවත භවය භහධාවේදීන්  විවිධ ප්ර්ලසන, 

අභිවඹෝග ඇති වද්දීත් ඒ කහර්ඹඹ අවප් ය  වනුවන් ඉ ටු කයවත 

ආකහයඹ අඳ දළක්කහ. ඒ හවපභ  වඳෞද්ගලික භහධා ආඹතන, 

රඳහහිනී නහලිකහ ගණනහක් ඒ වහ ඒක යහශි වුණහ. එවේභ 

මුද්රිකත භහධාත් විලහර වවඹෝගඹක් රඵහ දුන්නහ. ගුන් විදුලි 

වේහ යහශිඹක් වවඹෝගඹ රඵහ දුන්නහ. වේ විධිඹ  මුළු යවට්භ 

ජනතහ එක අයමුණක  වගන ඒභ වහ ඒ භහධා ආඹතන 

ිනඹල්රභ කළඳ ව ආකහයඹ විවලේවඹන්භ ප්ර්ලංනීඹයි. ඉතහභ 

ුමළුතයඹක  වළය  අනිකුත් ිනඹලුභ භහධා ආඹතනර  ඒ ගළන 

භහ වේ වරහවේ සුරතින්ත වනහ.  

ජනභහධා විඹඹ බහය ගරු අභහතාුරභනි, ඊශඟ  වභන්න වේ 

කහයණඹ   ඔඵුරභහවප අධහනඹ වඹොමු කයන්න භහ කළභළතියි. 

දළන්  වේ ය  ත්රයසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳත් කයවත ය ක්. ඔඵුරභන්රහ 

විඹට්නහභඹ දියුණු ව ආකහයඹ කිඹරහ ඵරන්න. වවෝ චි මින්වප 

නහඹකත්වඹන් ඒ ය  නිදවස වුණහ  ඳසවේ, වේ න වි  ඒ ය  

රඵහවගන තිවඵන දියුණු, ඔවුන් ආවත ගභන දිවහ ඵරන්න. ලී 

ක්හන් ය භළතිුරභහවප නහඹකත්වඹන් ිනංගප්පූරු වගොඩ 

නළඟුණු ආකහයඹ   ඵරන්න. ඒ ය  ඉදිරිඹ  වගන ඹන්න ගත්ත 

ප්ර්තිඳත්තිභඹ රණන්දු, ඒ යවට් ඇති කයවත මනතික වනසකේ ආදී 

ිනඹල්වල්දීභ, ඒ යවට් ජනතහ ුරශ ඳළවළදිලි ආකල්ඳභඹ වනක් 

ඇති කයන්න, ඔවුන් ුරශ ධනහත්භක ිනුරවිලි  ර්ධනඹ කයන්න, 

ය  දියුණු කශ යුුරඹ කිඹන අදව ඔවුන්  වදන්න භහධා ආඹතන 

විිනන් අතිවිලහර කළඳ කිරීභක් කය තිවඵනහ. ඒ විධිඹ  දළන් අවප් 

යවට් තත්ත්ඹත් අඳ වරිඹ  වත්රුේ ගන්න ෑනෆ. 

වඵදුේහදී ත්රයසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳත් කයරහ අවුරුදු වතයක  

ආන්න න වේ වරහවේ, අඳ වමුවේ තිවඵන ප්ර්ධහනභ ජහතික 

අභිවඹෝගඹ තභයි වේ ය  දියුණු ය ක්, ංර්ධිත ය ක් ඵ  ඳත් 

කිරීභ. වේ කහර්ඹ බහයඹ අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ  ඳභණක් 

කයන්න ඵළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහවප ින  ප්ර්හවද්ශීඹ බහ 

භන්ත්රීායඹහ දක්හ වේ කළඳ කිරීභ කශ යුුර තිවඵනහ. 

ජනහධිඳති වල්කේයඹහවප ින  ගේ භට් වේ වේඹ කයන ග්රාහභ 

නිරධහරි, භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරි, ආර්ථික ංර්ධන නිරධහරි, 

කෘ කකර්භ ඳර්වතණ නිසඳහදන වකහය නිරධහරි දක්හභ වේ 

ගකීභ බහය ගත යුුර තිවඵනහ. ඒ හවපභ වේ කහර්ඹඹ  වේ 

යවට් ඉන්න ඳක් විඳක් වද්ලඳහරන නිවඹෝජිතඹන්වප වභන්භ 

වේ යවට් භසත ජනතහවපභ වවඹෝගඹ රඵහ ගළනීභ අලායි.   
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

වේ කහර්ඹ බහයවඹන් ිනඹඹ  50ක ගකීභ ඉටු කයන්න වතළුන් 

න්වන් භහධා ආඹතනර යි. ගරු ඇභතිුරභනි, ඒ වහ අවප් 

යහජා භහධා ආඹතන විතයක් වනොවයි, වඳෞද්ගලික භහධා 

ආඹතන භඟත් ුමවද හකච්ඡහ කය ක යුුර කශ යුුරයි. අවප් ය  

දියුණු කයන ළඩ ිළිතවවශේදී, අවප් යවට් අනහගතඹ බහය ගන්න 

ඉන්න දරුන්  ංර්ධිත ය ක් නිර්භහණඹ කයන ළඩ 

ිළිතවවශේදී වේ යවට් ිනඹලු භහධා ආඹතනර වවඹෝගඹ 

ගළනීවේ ළඩ ිළිතවශක් අඳ ඇයඹිඹ යුුර තිවඵනහ.  අඳ 

දන්නහ, භවය භහධා ආඹතන වේ න වි ත් ඒ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කයමින් ිනටින ඵ.  

ඳුම ගිඹ දිනක භත්තර ජහතාන්තය ගුන් වතොටුවඳොශ ජනතහ 

අයිතිඹ  ඳත් කයන්න ූරදහනේ වුණු අසථහවේ එඹ අවප් යවට් 

ජනතහ , අවප් යවට් ආර්ථිකඹ  ව අනහගතඹ  වකොඳභණ 

ළදගත්ද කිඹරහ වඳන්න්න "වදයණ" රඳහහිනී නහලිකහවේ 

භහධාවේදීන් ඒ සථහනඹ  ගිහින්, හකච්ඡහ ඳත්මින් යවට් 

ජනතහ  විලහර අවඵෝධඹක් රඵහ වදන්න ක යුුර කශ ආකහයඹ 

අඳ දළක්කහ.  

වදයණ නහලිකහ කයවත ඒ ළඩ  වන  වරොකු ප්ර්චහයඹකුත් 

රළබුණහ. එභඟින් ඒ ආඹතනඹ ත් වගෞයඹක් හිමි වුණහ. ඒ 

හවපභයි සර්ණහහිනිඹත්. සර්ණහහිනිඹ අද වනභ ළඩ 

 වන් නිර්භහණඹ කයරහ කයනහ. "වදමු ය " කිඹන ළඩ 

 වන භඟින් අවප් ය  ුරශ ක්රිමඹහත්භක න ංර්ධන ක්රිමඹහ දහභඹ 

ිළිතඵ ජනතහ  ධනහත්භක අවඵෝධඹක් රඵහ දීභ වහ කළඳ 

වීවභන් ක යුුර කයනහ. ඒ හවපභයි, දිවනන් දින ජනතහ 

අතය  ඹන හිරු භහධා ආඹතනඹත්   අද විවිධ ළඩ  වන් කස 

කයරහ ප්ර්චහයඹ කයනහ. වේ ෑනෆභ ආඹතනඹක් විවේචන ඉදිරිඳත් 

කශහ  කිිනභ ගළ ලුක් නළවළ. වද්ලඳහරනඥඹන්වප ළරැදි 

තිවඵනහ නේ, දණ ංචහ තිවඵනහ නේ, ආණ්ඩුවේ අඩු 

ඳහඩුකේ තිවඵනහ නේ ඒහ භහධා ආඹතනලින් වඳන්හ වදන්න 

ෑනෆ. එහි කිිනභ ගළ ලුක් නළවළ. ඒ හවපභ "ිනය" භහධා 

ආඹතනඹ වළභ දහභ "විභර්ලන" කිඹන ළඩ  වන කයනහ.  

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, now please wind up your speech.   
 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

භ  විනහඩිඹක් වදන්න ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි.  

"ිනය" "විභර්ලන" ළඩ  වන භඟින් අවප් ගේ ඵද තිවඵන 

අඩු ඳහඩුකේ ව වනත් විවිධ අඩු ඳහඩුකේ මුළු යවට් ජනතහවප 

ව ඳහරන අධිකහරිවත අධහනඹ  වඹොමු කයවීභ  වළකි න 

ආකහයඹ  ක යුුර කයනහ. ඒ හවපභයි මුද්රිකත භහධා ආඹතනත්.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, අද වේ යවට් රක් 

50ක  ඩහ හවන තිවඵනහ. එක දක  ඒ හවනලින්  රක් 

30ක  ඩහ වේ යවට් ධහනඹ වකවයනහ. වේ වළභ හවනඹකභ 

radio එකක් වි කයරහ තිවඵනහ.    

ඒ නිහ එෂසඑේ නහලිකහර ත්  වේ වනුවන් විලහර කහර්ඹ 

බහයඹක් කයන්න වතළුන්.  

වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ිනටින නක භන්ත්රීාරුන් වළටිඹ  අඳ 

වේ යවට් ිනඹලු භහධා ආඹතනලින් එක කහයණඹක් ඉල්රහ 

ිනටිනහ. ිනඹලු විවේචන කයන ගභන්, තිවඵන අඩු ඳහඩුකේ ගළන 

කිඹන ගභන්, විවිධ වද්ලඳහරන ඳක්ර භත ව අදවස 

ිනඹල්රභ ප්ර්චහයඹ කයන ගභන් වේ ය  වගොඩ නඟන ළඩ 

ිළිතවශ ත් වඳොඩි කහරඹක් වන් කයමු. අභහරුවන් හභඹ උදහ 

කය ගත්ත වේ යවට් අනහගතඹ බහය ගන්න ඉන්න දරුන්  

ංර්ධිත ය ක් උරුභ කය වදන්න ඹන  න  භහධා ආඹතනර 

ිනඹලු වදනහවප වවඹෝගඹ රඵහ වදන්නඹ කිඹන වගෞයණීඹ 

ඉල්ලීභ කයන ගභන්, ඒ වහ නිින ළඩ ිළිතවශක් විඹ බහය 

අභහතායඹහ වළටිඹ ත්, වේ ක සවේත්රයඹ ිළිතඵ වතළුල් අත් 

දළකීභක් තිවඵන අභහතායඹකු වළටිඹ ත් ගරු වකවවිතඹ 

යඹුක්ළල්ර භළතිුරභහවගන් ිනදු වේවිඹ කිඹන විලසහඹ තඵමින් 

භහ නිවඬ නහ.  

 
[අ.බහ. 3.19] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, විවලේවඹන්භ භහධා 

ආඹතන ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර ළඩි කිරීභ අරුභ වතදුභ වදඹක් 

වනොවයි. වභොකද, මී  වඳය දිවුරුේ ප්ර්කහල ගහසුර ළඩි කශහ. 

විහව ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර ළඩි කශහ. ඇව ෝර්නි ඵරඳත්රයඹක් 

රඵහ ගළනීවේ ගහසුර ළඩි කශහ. ඉතින් ඒ ගහසුර ළඩි කයන ඒ 

පීල්වල් වේ ආවත ඊශඟ ගහසුර ළඩි වීභත් වතදුභඹක් වනොවයි.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, අවප් යවට්  භහධා 

ආඹතන වළිනයවීභ කිඹන කහයණවතදී අන් කයදහ ත් ඩහ ළඩි 

ළදගත්කභක් වේ වභොවවොවත් උුමරනහ. අද අවප් යවට් භහධා, 

භහජ භත කස කිරීවේදී, භහජඹ  ඹේ ඹේ අදවස වගන 

ඹෆවේදී ප්ර්ඵර කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයනහ. ඒ නිහ රංකහ 

ඉතිවහවත භෆත කහරඹ භහධාර ළඩිභ ප්ර්ඵරතහක් තිවඵන 

යුගඹක් වළටිඹ යි  වන් වන්වන්. භහ හිතන විධිඹ  ඒක අන් 

කයදහ ත් ඩහ වවොඳින් ආණ්ඩු අවඵෝධ කයවගන තිවඵනහ. 

ඳුම ගිඹ කහරඹ වතයහ භ ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ ඳළත්වතන් එල්ර වුණු 

තර්ජනලින් ප්ර්ඵරභ තර්ජනඹ  භහධා වත එල්ර වී තිවඵන්වන් 

ඒ නිහ තභයි. ඒ තභයි ඇත්ත. වභොකද, වේ ආණ්ඩුවේත් වේ 

ආණ්ඩුවේ නහඹකඹන්වපත් මුළු ඳළළත්භභ තිවඵන්වන් භහධා 

වයවහ වගොඩ නඟන රද ප්ර්ඵන්ධඹක් ුරශයි. ළඵවින්භ වභඹ 

ප්ර්ඵන්ධඹක් භත වගොඩ නළඟුණු ආණ්ඩුක්.  

එක ඳළත්තකින් භහධා ආඹතන ර්ගීකයණඹ කවශොත්, ඉන් 

වකො ක් ෘජුභ ආණ්ඩු භළදිවත් වී වභවවඹනු රඵන භහධා 

ආඹතන. වල්ක්වවුස එක, ජහතික රඳහහිනිඹ, අයින්එන් 

නහලිකහ, ගුන් විදුලි ංසථහ ආදී භහධා ආඹතන ගත්වතොත් 

ඒහ ෘජුභ ආණ්ඩු භළදිවත් වී වභවවඹන භහධා ආඹතන. 

ඊශඟ  තිවඵනහ, ආණ්ඩු  හිතහදී ිළරිස විිනන් මිරදී ගන්නහ 

රද වවෝ වුමරුන භහධා ආඹතන. ත භහධා ආඹතන ප්ර්භහණඹක් 

තිවඵනහ, ආණ්ඩුත් එක්ක එකඟ වනොවන නළත්නේ මිරදී 

ගළනීභ  වවෝ එකඟ වනොවන, ෘජු ආණ්ඩුවේ වනොන භහධා 

ආඹතන. දළන් ආණ්ඩු ෘජුභ වේ ිනඹල්ර වභවවඹනහ. 

ආණ්ඩු විිනන් ආණ්ඩුවේ ිනඹලු භහධා ආඹතන වුමරුනහ. ගරු 

වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර ඇභතිුරභනි, අයින්එන් නහලිකහවේ 

විකහලඹ  ඳත්න භවය ළඩ වන් ුරශ තිවඵන්වන්, භවය 

වද්ලඳහරනඥඹන් ව වද්ලඳහරන ඳක් ඉරක්ක වකො  වගන 

එල්ර කයන භවහ අතිලඹ ජුගුප්හජනක කරුණු. එඹ "ජහතික" 

ඹළයි වඳුන්න අයින්එන් ළනි නහලිකහකින් ප්ර්කහල විඹ යුුර 

වද්ල් වනොවයි. ඒ වයවහ ඉතහභත් ඳවත් අඩිඹක  එභ නහලිකහ 

ඇද දභහ තිවඵනහ. භහ දන්වන් නළවළ, ඒ භහධාවේදින්  රළවඵන 

ංචහය ප්ර්භහණඹ වකොච්චයද, න්වතෝේ ප්ර්භහණඹ වකොච්චයද 

කිඹරහ. භහධා ආඹතනඹක් වළටිඹ  අයින්එන් නහලිකහවේ ප්ර්ෘත්ති 

ව ළඩ  වන් විලහර ප්ර්භහණඹක් විකහලඹ කයනු රඵන්වන්, 

ළඩි ප්ර්භහණඹක් එහි කහරඹ වන් කයනු රඵන්වන් විරුද්ධ 

ඳක්වත වද්ලඳහරන ඳක්ර  ව ඳක් නහඹකඹන්  විවිධ 
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ර්ගවත අරහද, භඩ, අඳචහය ිළිතඵ වචෝදනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ යි. ඒක ළයදියි.  

ඊශඟ , ගුන් විදුලි ංසථහ ඵරන්න. උවද්  ළඩ  වනක් 

ඹනහ. ඒක ඇහුවොත් භනඹ ඹන තයේ. ගරු ඇභතිුරභනි, 

ඔඵුරභහ අවරහ තිවඵනහද ඒක? ගුන් විදුලි භහධා ආඹතන 

උඳවඹෝගි කයගත යුුර ශිස  ේඳන්න බහහ, බහහ වළිනයවීභ 

ිළිතඵ කිිනදු වළඟීභක් නළති වඩු ග ගවන භනුාඹන් විිනන් තභයි 

අද ගුන් විදුලි ංසථහ වභවවඹනු රඵන්වන්. ඔඵුරභහ එඹ 

ිළිතගන්නහද? භහ දන්වන් නළවළ, ඔඵුරභහ  එඹ වභවවඹන්න 

තිවඵන ඵරඹ වකොච්චයද, ඔඵුරභහ කිඹන වද් අවනහද නළද්ද, 

ඔඵුරභහ විිනන් වතෝන් රණුක් දහරහ වභොන තයමින් ඒක 

වභවවඹන්න වළදුත් ඒක  වළකිඹහක් තිවඵනහද  නළද්ද 

කිඹරහ. 

අද රණු කඩහ ගත්ත ගඹහ හවප තළන තළන කළයකි කළයකී, 

දකින දකින එක  ඇන ඇන ඹනහ. ඒ ජහතිවත ඉතහභත්භ ඳවත් 

වළිනරීභක  අද ඳත් වරහ තිවඵනහ. 

 "දිනමිණ" ව "ිනළුමිණ" වතත් ඳත් අය වගන ඵරන්න.  භහ 

දන්නහ, ආණ්ඩුවේ භහධා ආණ්ඩු වනුවන් කිඹන්වන් කිඹරහ. 

වළඵළයි, වේ තයේ ඳවත් අඩිඹක  අවප් යවට් ආණ්ඩුවේ භහධා 

කරහ ළටිරහ තිබුවණ් නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ  තමුන්නහන්වේරහ 

ඳත් කය තිවඵනහ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ හවපභ ආණ්ඩු ව 

ආණ්ඩුවේ හිතහදී අඹ විිනන් මිර දී ගන්නහ රද භහධා ආඹතනර 

වළිනරීභ අරුභ වතදුභ වදඹක් වනොවයි. ඒ හවපභ 

තමුන්නහන්වේරහ  වභවවඹහ ගන්න ඵළරි ව භහධා ආඹතන 

තිවඵනහ.  තමුන්නහන්වේරහ ඒහ එල්ර කය වගන ප්ර්වහයඹක් 

දිඹත් කශහ. "ිනඹත" භහධා ආඹතනඹ  ගිනි තළබීභ, වඵෝේඵ ප්ර්වහය 

එල්ර  කිරීභ ිළිතඵ තභ කිිනවක් අත් අඩංගු  අය වගන 

නළවළ. "ිනය" භහධා ආඹතනවත ප්ර්ධහන මරසථහනඹ  ව 

ඳන්නිිළටිවත විකහලනහගහයඹ  අසථහ වදකකදී ඳවය දුන්නහ. කිින 

වකවනක් අත් අඩංගු  ඳත් වරහ වවෝ ඒ ගළන ඳරීක්ණඹක් ිනදු 

වරහ නළවළ. අධි ආයක් කත කරහඳවත ිළහිටුහ තිවඵන "න්වඩ් 

ලීඩර්" මුද්රධණහරඹ  ගිනි තළබුහ. කිින වකවනක් අත් අඩංගු  

වගන වවෝ ඳරීක්හ  බහජනඹ වරහ නළවළ. "උදඹන්" 

කහර්ඹහරඹ අසථහ ගණනහකදීභ ඳවය දීභ  රක් වුණහ.  

ඔවුන්වප භත අිළ ිළිතගන්නහද නළද්ද කිඹන එක අදහශ නළවළ. 

ඒක වනොවයි, තිවඵන ප්ර්ලසනඹ. ඒ වතත් ඳත්ර භත අඳ  එකඟද, 

නළද්ද, ඔවුන්වප වළිනරීේ වවොද, නයකද කිඹන ඒහ වනභ 

විහදඹක්. වළඵළයි, ඒ ආඹතනර  ගිනි තිබ්ඵහ; වඵෝේඵ ගළහුහ. 

කිිනවක් අත් අඩංගු  ගත්වත් නළවළ.  

"රංකහ ඊනිේස" කිඹන වබ් අඩවිඹ ඳත්හ වගන ගිඹ 

කහර්ඹහරඹ ගිනි තළබුහ. කිිනවක් අත් අඩංගු  ගත්වත් නළවළ. ඒ 

කිඹන්වන් වඳොලීිනඹ ඒ තයේ අහර්ථකයි කිඹරහද? අඳයහධ 

ඳරීක්ණ වදඳහර්තවේන්ුර ඒ තයේ අහර්ථකද? නළවළ, තා 

ඒක වනොවයි. අවප් යවට් වඳොලීිනඹ  වවො ඉක් තිවඵනහ. 

කවුරු වරි ඳළමිණිල්රක් දභන්න එන වකො , ඒක ඇත්ත 

ඳළමිණිල්රක්ද, වඵොරු ඳළමිණිල්රක්ද කිඹරහ ඳළමිණිල්ර කයන 

විධිවඹන් වත්රුේ ගන්න වතළුන් ඉක් වඳොලීිනඹ  තිවඵනහ. 

රංකහවේ ආන්වදෝරනඹ  ුරඩු දී තිවඵන වළභ ඝහතනඹක භ, 

ප්ර්වහයඹක භ ේඵන්ධ වතද්ගරඹන් අවප් යවට් වඳොලීිනඹ විිනන් 

අත් අඩංගු  අය වගන තිවඵනහ. අඩුභ තයමින් වතොයුරරුත් 

වවිතදයේ කය තිවඵනහ. එල්ර වුණු තර්ජන, ගිනි තළබීේ, 

ප්ර්වහයඹන්ර   ේඵන්ධ වතද්ගරඹන් අත් අඩංගු  ගන්න ඵළරි 

වුණහ නේ ඒහ ිළටුඳ අනිහර්ඹවඹන්භ ආණ්ඩුවේ වසතඹ 

තිබුණහ. ඒක තභයි තාඹ.  

භහධා ආඹතන ඳභණක් වනොවයි, භහධාවේදීන් විලහර 

ප්ර්භහණඹක් ඝහතනඹ  රක් වුණහ. වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේදී  දිවන්ස 

ගුණර්ධන අභහතායඹහ කිේහ, නිර හර්තහ අනු 11 වදවනක් 

ඝහතනඹ  රක් වුණහ කිඹරහ. වේ භෆතකදී භහධා ංවිධහනඹක් 

විිනන් වවිතදයේ කශහ, භහධාවේදීන් 40ක් ඝහතනඹ  රක් වරහ 

තිවඵනහ කිඹරහ. කිිනවක් අත් අඩංගු  ගත්තහද? වභොකද, ඒ 

තයේ දුර්ර වඳොලීිනඹක්ද? ඒ තයේ දුර්ර අඳයහධ ඳරීක්ණ 

වදඳහර්තවේන්ුරක්ද?  රන්ත වික්රඅභුරංග භවත්තඹහවප ඝහතනඹ 

ිළිතඵ අත් අඩංගු  අය වගන තිවඵන්වන් කවුද? කිිනවක් අත් 

අඩංගු  ගන්න ඵළරි වරහ තිවඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අය වගන 

ඵරමු, වභොකක්ද වන්වන් කිඹරහ. ිනයහේවප ඝහතනඹ ිළිතඵ 

ිනද්ධ වරහ තිවඵන්වන් වභොකක්ද? එක්නළලිවගොඩවප 

අුරරුදවන් වීභ ිළිතඵ ිනද්ධ වරහ තිවඵන්වන් වභොකක්ද? වේ 

ආදී ලවඹන් භහධාවේදීන් විලහර ප්ර්භහණඹක් ඝහතනඹ කය 

තිවඵනහ. ඔවුන් කශ එකභ ළරැද්ද තමුන්නහන්වේරහවප 

වතොයුරරු වවිතදයේ කිරීභ; අවි ආයුධ ගනුවදනු වවිතදයේ කිරීභ; 

ත ඳළත්තකින් තමුන්නහන්වේරහවප දණ ංචහ වවිතදයේ කිරීභ.  

භවජනඹහවප මුදල් නහසති කයන වකො , භවජනඹහවප මුදල් 

වොයකේ කයන වකො , ඒහ කහඵහිනනිඹහ කයන වකො  ඒහ 

වවිතදයේ කයරහ වතත් ඳතක  රණරු ලිිළඹක් ලිඹන එක,  ඒහ 

වවිතදයේ කයරහ භහධාඹ  ප්ර්කහලඹක් කයන එක ඔවුන්වප 

ජීවිතඹ උදුයහ ගන්න තයේ යදක්ද? තමුන්නහන්වේරහ ඒක කශහ. 

ඒක හධහයණද? භහධා ආඹතනර  ගිනි තිබ්ඵහ. භහධාවේදීන් 

ඝහතනඹ කශහ. වඵොවවෝ භහධාවේදීන්  ඳවය දුන්නහ.  

වඳෝද්දර ජඹන්ත කිඹන්වන් ෘත්රණඹ ඳත්රය කරහවේදීන්වප 

ංගභවත නිවඹෝජිත භවත්භවඹක්. ඔහු  ඳවය දීරහ, වකොණ්ඩඹ 

කඳරහ, අත ඳඹ කළඩුහ. අත් අඩංගු  ගත්වත් කවුද? ජහතික 

රඳහහිනිවත එක ිනද්ධිඹක  ඳුම ඒ ිනද්ධිවත දී රඳහහිනී 

නහලිකහ වයවහ වඳුනහ ගන්නහ රද මුහුණු වොඹ වොඹහ ගිහිල්රහ, 

දළලි ිළහිලින් කළවතහ. බ්වල්ඩ් තරලින් කළවතහ. වගල්ර  

ඳළනරහ ගළහුහ. කිිනවක් අත් අඩංගු  ගත්තහද? ඇයි ඵළරි? ඵළරි 

න්වන්  තමුන්නහන්වේරහ වේහ ිළටුඳ ඉන්න නිහයි. වේහ 

ිළටුඳ ආණ්ඩු නළත්නේ, වේහ ිළටුඳ ආණ්ඩුවේ වසතඹ 

නළත්නේ වේ ිනඹලු වදනහභ අත් අඩංගු  ගන්න වතළුන්. ඒ නිහ 

අද අවප් යවට් භහධාඹ  ිනදු වී තිවඵන වද්ල් ේඵන්ධවඹන් අත් 

අඩංගු  ගන්න ඵළරි වී තිවඵන, ඳරීක්ණ අත් හිටුහ තිවඵන 

ෆභ එකක් ිළටුඳභ තිවඵන්වන් ආණ්ඩුවේ ප්ර්ඵර හවපභ 

ආණ්ඩුවේ වසතඹයි. ඒකයි ිනදු වරහ තිවඵන්වන්. ඔඵ හිතනහද, 

එළනි ය ක වකොවවේද භහධා නිදවක් තිවඵන්වන් කිඹරහ. අද 

භහධාවේදින්  ිනද්ධ වරහ තිවඵන්වන් සඹං හයණඹක් ඳනහ 

ගන්නයි. අිළ භහධා හකච්ඡහක් ඳත්හ ඹේ කරුණු කිේහ  

ඳසවේ භහධාවේදිඹහ ශඟ  ඇවිල්රහ කිඹනහ යහජඳක් කිඹන 

නභ ටිකක් අඩුවන් කිේහ නේ කට් එවක් කෆල්රක් ගන්න 

වතළුන් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දභන්වන් නළවළ. වභොකකද 

දභන්වන්? කිින භහධා නහලිකහක දභනහද? විඳක් 

නහඹකයඹහවප නභ කිඹන්න වතළුන්. අවනකුත් වද්ලඳහරන 

ඳක් නහඹකයින්වප නේ කිඹන්න වතළුන්. වළඵළයි ශ්රීස රංකහ 

නිදවස ඳක්වත නහඹකඹහවප නභ කිඹන්න ඵළවළ, එක භහධා 

ආඹතනඹක ත්. නභ කිඹන්න වතළුන්කභ තිවඵන්වන් සවත්රයෝත්රය 

ගහඹනහ කයනහ නේ විතයයි. විවේචනඹක් කයන්න නභ කිඹන්න 

ඵළරි තයභ  බිඹ ද්දරහයි තිවඵන්වන්. ඔවුන් ඵඹ වරහ 

තිවඵනහ. ලිඹන්න ඵඹයි; කිඹන්න ඵඹයි; හර්තහ කයන්න ඵඹයි. 

ඒ නිහ තමුන්නහන්වේරහ භහධා භත අවප්ක්හ කයවත ප්ර්තිපර අත් 

ඳත් කයවගන තිවඵනහ. වේ භහධා ආඹතනර  ගිනි තළබුවේ, 

භහධාවේදීන් ඝහතනඹ කවශේ, භහධාවේදීන්  තළන තළන ඳවය 

දු න්වන් වන වභොක ත් වනොවයි, ආඹතන හිමිකහරිත්ඹ 

ුරශ  හවපභ ඒ භහධාවේදීන් ුරශ ත් භීතිඹ වතයන්නයි. අද ඒ 

භීතිඹ වතයරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ ලිඹන්න ඵඹයි; කිඹන්න ඵඹයි. 

ෑනෆ තයේ වේ භහධාවේදීන් කුටු කුටු ගහනහ. වමු වුණහභ 

කිඹනහ. වභොන තයේ වද්ල් ලිඹන්න තිවඵනහද කිඹරහ 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

කිඹනහ. වළඵළයි කිේහ  ලිඹන්වන් නළවළ. ලිඹන්න ඵළරි කය 

තිවඵනහ. ලිේවොත් වභොකක්ද ිනද්ධ වන්වන් කිඹරහ ඔවුන් 

විලහර ඳුමතළවිල්රක ඉන්නහ. ලිේවොත් තිඹන්වන් නළවළ. ඒකයි 

ඇත්ත තත්ත්ඹ. වේක වන් භහධාඹ  ඇති කයරහ තිවඵන 

තත්ත්ඹ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, වේ තත්ත්ඹ හධහයණද 

කිඹරහ  අඳ අවනහ. නිදව ය ක  අතිලඹ ළදගත්. අඳ දන්නහ, 

වේ නිදව කිඹන වද් හවප්ක් ඵ. වේහ නිදවස නළවළ. භවහ 

අයිතිකරුන්, ඒ අයිතිකරුන්  ව වද්ලඳහරන නාහඹ ඳත්රයඹක් 

තිවඵනහ. ිනඹලුභ භහධා  ආඹතන එවවභයි. අඳ ඒහයින් භවහ 

නියවප්ක් නිදවක් අවප්ක්හ කයන්වන් නළවළ. ඒ හවප නිලසචිත 

වද්ලඳහරන වුභනහන්, වද්ලඳහරන වඳශ ගළසභල් තිවඵනහ. 

ඒක තභයි තාඹ. වළඵළයි ඒහ ුරශ ඹේ ඉඩකඩක් විෘත කය ගත 

යුුර තිවඵනහ. තමුන්නහන්වේරහ ඒ ඉඩකඩ වකොන්ක්රී්ට් දභහ භුර 

වන්න ඉඩ වනොවදන තයභ  තශහ වඳොඩි කය දභහ අහනයි. 

එළනි තත්ත්ඹක් අවප් ය  ුරශ තිවඵන්වන්, ගරු නිවඹෝජා 

කහයක බහඳතිුරභනි. වේ ආණ්ඩුලින් එල්ර න භහධා 

තර්ජනඹ   එවයහි ඉතිවහවත  විකල්ඳ භහධා කරහක් එිතඹ  

ආහ, ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි. තමුන්නහන්වේරහවප 

ඊ ශඟ ඳවය එල්ර වුවණ් විකල්ඳ භහධා කරහ . විකල්ඳ ඳත්තය, 

විකල්ඳ භහධා කරහ වයවහ වේ ය  නිවඹෝජනඹ කයවත 

භහධාවේදීන් ගණනහක  වද්ල වද්රධෝහී වල්ඵල් අරමින්, ුමවතරුදු 

වකොටි වල්ඵල් අරමින්, ුමවතරුදු ආණ්ඩුවේ වද්ල භහභකත්ඹ  

අයිති නළවළ කිඹන වල්ඵල් අරමින් ඔවුන් ඳශහ වළරිඹහ. වේ 

යවට් විකල්ඳ  භහධා ආඹතන නිවඹෝජනඹ කයවත, විකල්ඳ භහධා 

කරහ නිවඹෝජනඹ කයවත භහධාවේදීන් කී වදවනකු  අද 

නවකො  ය  අත් වළය ඹන්න ිනද්ධ වුණහද? හධහයණද වේක? 

ඔවුන් වේ යවට් වතයළිනඹන්  තභන්වප වතොයුරයුරරු එිතදයවු 

කයවත භහධාවේදීන්. ඔවුන් ිළිතඵ අඳ ත් විවේචන තිවඵනහ. 

වනභ දළක්භල් තිවඵනහ. වළඵළයි ඔවුන් ය  වළය ඹන තළන  

තමුන්නහන්වේරහ තල්ලු කශහ. තිවඵන භහධා තමුන්නහන්වේරහ 

වුමරුන්න ඳ න් ගත්තහ. විකල්ඳ භහධා මුළුභනින්භ බි ට් රහ 

භහධාවේදීන් ඳශහ වරින තළන  ගිඹහ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, ඳුම ගිඹ කහරවත අවප් 

යවට් විකල්ඳ භහධා කරහ වගොඩ නළ වඟන්න ඳ න් ගත්වත් වබ් 

අඩවි වයවහයි. ඳුම ගිඹ අවුරුදු එක වභහය ඵළලුවොත් 

තමුන්නහන්වේරහවප ප්ර්ධහන ඉරක්කඹ ඵ  ඳත් වරහ තිබුවණ් 

වේ වබ් අඩවියි. වබ් අඩවි වමහවගන වගොස විනහල කිරීභ වහ 

ව ළරළසභක් දිඹත් කය තිවඵනහ. ඒ ළරළසවේ හර්ථකත්ඹක් 

තිවඵනහ. භවය ඒහ තහක්ණඹ වවේුර වකො වගන කය ගන්න 

ඵළරි වරහ තිවඵනහ. එච්චයයි වරහ තිවඵන්වන්. 

තමුන්නහන්වේරහ වගොඩ නළඟිරහ තිවඵන්වන්, වේ ආණ්ඩු වගොඩ 

නළඟිරහ තිවඵන්වන් භහධා ප්ර්ඵන්ධඹක් ුරශයි. වභඹ ප්ර්ඵන්ධ 

ආණ්ඩුක්. ප්ර්ඵන්ධ ආණ්ඩුක් ඳතින්වන්භ භහධා භත 

ඳභණක්භයි. අන් වළභ වදඹක භ ඩහ තමුන්නහන්වේරහ භහධා 

වකවයහි දක්න ළරකිල්ර ළඩියි, අධහනඹ ළඩියි. ඇයි ඒ? 

වභඹ ඒ භත වගොඩ නළඟුණු ආණ්ඩුක්. වේ තා ආණ්ඩු 

වනොවයි. වභඹ යවට් තිවඵන තා කථහ වනොවයි. යවට් 

තිවඵන්වන් ප්ර්ඵන්ධ කථහක්. නහඹකයින්වප වළිනරීේ වන්න 

වතළුන්; ඔවුන්වප බහවිතහල් වන්න වතළුන්; ඔවුන්වප 

ක්රිමඹහකහරීත්ඹන් වන්න වතළුන්; ආණ්ඩුවේ අයමුණු වන්න 

වතළුන්.  වේහ ිනඹල්ර ප්ර්ඵන්ධ. ප්ර්ඵන්ධ භත වගොඩ නළඟුණු 

ආණ්ඩුක  ඒ ප්ර්ඵන්ධ වගොඩ නළඟුවේ භහධා වයවහ නේ ඒ 

ප්ර්ඵන්ධ තභන්  ආයක්හ කය ගන්න වන්වන් තභන්  හිතකය, 

තභන්   හිතහදී, තභන්වප අණක  ඹ ත් කය ගන්නහ රද භහධා 

කරහක් අවප් ය  ුරශ නිර්භහණඹ කිරීවභන් ඳභණයි. ඒක 

තමුන්නහන්වේරහ හර්ථක කයවගන තිවඵනහ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ නිහ අඩුභ තයමින්  

යහජා භහධා ඳවක තඵහත් - [ඵහධහ කිරීභක්] එහි ඉතහභත් 

ජුගුප්හජනක, අප්ර්න්න ක්රිමඹහකහරීත්ඹක් තිවඵන්වන්. ගරු 

වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර ඇභතිුරභනි, භහ දන්වන් නළවළ, ඔඵුරභහ 

එළනි තත්ත්ඹක් ඉන්වන් ඇයි කිඹරහ. අඩුභ තයමින් 

සීභහකේ වදහ ගන්න, යහජා භහධාර වළිනරීේ ිළිතඵ. ඊ ශඟ 

කහයණඹ තභයි තභන් විිනන් මිර දී ගන්නහ රද භහධා ආඹතන. අඳ 

වනොවයි වේ ගළන කිේවේ. කවුද? ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක්වත භව 

වල්කේයඹහ. වභොකක්ද කිේවේ? එක්තයහ වතත් ඳතක් ිළිතඵ. 

ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක්වත භව වල්කේයඹහ ඒ වතත් ඳත 

වුමරුන්වන් කවුද කිඹරහ දන්නහ.  

තභන්  එවයහි මුල් ිළටුවේ ප්ර්ධහන ප්ර්ෘත්තිඹ නිර්භහණඹ 

වුවණ් වකොවවොභද කිඹන්න එුරභහ දන්නහ කිේහ. තභන්වප 

දරුහ ේඵන්ධ ඇති වුණ ිනද්ධිඹක් මුළුභනින්භ විකෘති කයමින්, 

වගොතරහ ය   ඉදිරිඳත් කයන්න  වුභනහ තිබුවණ් කහ ද කිඹහ 

එුරභහ දන්නහ කිේහ. ඒ විධිඹ  වන් වුමරුන්වන්. වේක භභ 

කිඹන වදඹක් වනොවයි, ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක්වත භව 

වල්කේයඹහ කිඹන්වන්. ඒ නිහ ශ්රීස රංකහ නිදවස ඳක්වත භව 

වල්කේයඹහ ත් කිඹන්න  ිනදු වරහ තිවඵනහ ආණ්ඩුවේ 

භහධා ගිරන්න  වගොදුයක  ඔහු ව ඔහුවප දරුහ ඳත් වුණහ 

කිඹරහ. වකොතළනද භහධා නිදව තිවඵන්වන්?  

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීාුරභහ, දළන් අන් කයන්න. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, භභ අන් කයනහ. 

අවප් ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්ත්රීාුරභහත් දළන් වේ ගරු බහවේ 

ිනටිනහ. භහධා නිදව භනින්වන් නිකුත් කයන ඳත්තය 

ප්ර්භහණවඹන් වවෝ අයිතිකරුන් ප්ර්භහණවඹන් වවෝ වනොවයි. 

ඒහවත ලිඹළවන ප්ර්භහණඹ භත. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

ඒ කහරවත භයවත අඹ. වප්ර්ේභකීර්ති ද අල්විස, රිචඩ් ද වොයිහ.

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක ගරු භන්ත්රීාුරභහ අවගන්න. ගරු නිවඹෝජා කහයක 

බහඳතිුරභනි, වප්ර්ේභකීර්තිවප බිරි වඳොතක් ලිේහ, 

"වප්ර්ේභකීර්තිනී" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] අව ගන්න වප්ර්ේභකීර්ති ද 

අල්විස භහධා වේදිඹහවප බිරි වඳොතක් ලිේහ "වප්ර්ේභකීර්තිනී" 

කිඹරහ. "වප්ර්ේභකීර්තිනී" කිඹන වඳොවත් තිවඵනහ වප්ර්ේභකීර්ති ද 

අල්විස ඝහතනඹ කයන්න වවේුර වුවණ් වභොකක්ද කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීේ]  

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
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[ගරු අනුය දිහනහඹක  භවතහ] 
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අන් කයන්නේ, වේ කෆ ගවන එක නත්න්න. 

වප්ර්ේභකීර්ති ද අල්විසවප බිරි  "වප්ර්ේභකීර්තිනී" කිඹරහ වඳොතක් 

ලිේහ. ඒ වඳොවත් වන් කයරහ තිවඵනහ එුරභහ ඝහතනඹ 

කවශේ කවුද කිඹරහ. වනොකිඹහ කිඹනහ ඝහතනඹ කයන්න  වවුල් 

වුවණ් වඩ්න් භයිනංව කිඹරහ. භතක තිඹහ ගන්න. වඩ්න් 

භයිනංව තභයි ඝහතනඹ කයන්න වවුල් වුවණ් කිඹරහ අිළ 

වනොවයි කිඹන්වන්. "වප්ර්ේභකීර්තිනී" කිඹන වඳොත කිඹරහ 

ඵරන්න. ඒ, වප්ර්ේභකීර්ති ද අල්විස භළතිුරභහවප බිරි ලිඹවත වඳොත. 

ඒ වඳොවත් තිවඵනහ කවුද වේක කවශේ කිඹරහ ඳළවළදිලි.  [ඵහධහ 

කිරීේ] වේ කප්ඳේකහයවඹෝ 
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇවිල්රහ රුිළඹල් මිලිඹන 10ක් ගළන කථහ කයනහ. වකෝටි 

ප්ර්වකෝටි ගණන් කප්ඳේ ගවවත වහදඹහ  
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රුිළඹල් මිලිඹන 10ක කප්ඳභ ගළන කථහ කයනහ. වකෝටි 

31,500ක ගුන් ඹහනහ වගවනන වි  අඩුභ තයමින් වකෝටි 5,000යි 

කප්ඳභ. දළන් රුිළඹල් මිලිඹන 10ක කප්ඳභ ගළන කථහ කයනහ. 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, වේක කප්ඳමින් කප්ඳේ 

ගළනිල්රක්.  කප්ඳේකහයයින්වගන් කප්ඳේ-[ඵහධහ කිරීේ] 

 
[අ.බහ. 3.36] 

 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, 1988 - 89 භීණ යුගවත 

තභන්  විරුද්ධ වද්ලඳහරන භතහද දයවත වතද්ගරවඹෝ අමු අමුවේ 

භයහ දහපූ, - එහි වගොදුයක් ඵ  භවප ිළඹහණන් වුම වුණහ- ඒ 

විධිඹ  වගොදුරු ඵ  ඳත් කය ගත්ත, ඒ හවපභ තභන්  විරුද්ධ 

ලිඹවත, තභන්  විරුද්ධ ගවේ කථහ කයවත වකනහවප ක  කඳවත, 

තභන්  විරුද්ධ කථහ කයවත භහධාවේදීන් ඝහතනඹ කශ, 

වප්ර්ේභකීර්ති ද අල්විස භළතිුරභන්රහ, හගරිකහ වගෝභස, රිචඩ් ද 

වොයිහ ළනි ප්ර්වීණ භහධාවේදීන් භයහ දහවත, විජඹ කුභහයුරංග 

භළතිුරභහ ළනි වද්ලඳහරනඥයින් භයහ දහවත, වල් තළරුණු 

වද්ලඳහරනඹක් තිවඵන අඹ වේ භහධා දහචහයඹ ගළන කථහ 

කයන්වන්, එවවභ නළත්නේ වේ ආණ්ඩුවේ ළඩ ිළිතවශ ගළන 

කථහ කයන්වන් කටින් ද එවවභ නළත්නේ වනින් තළනකින් ද 

කිඹරහ හිතහ ගන්න ඵළවළ. එුරභන්රහ  අයිතිඹක් නළවළ ඒ විධිඹ  

කථහ කයන්න. එුරභන්රහවප ඉතිවහඹ දිවහ , එුරභන්රහවප 

කල්කිරිඹහ  අිළ අධහනඹ වඹොමු කවශොත් එුරභන්රහ  වේ 

ඳහර්ලිවේන්ුර බහවේ ඉ වගන කථහ කයන්න, වේ ිළිතඵ කථහ 

කයන්න දහචහයහත්භක අයිතිඹක් වකොවවත්භ නළති ඵ භභ 

මුලින්භ වන් කයන්න  කළභළතියි. වේ ආණ්ඩුවේ භහධා නිදව 

ිළිතඵ  භීතිකහක් ඇති කයරහ තභයි වේ උදවිඹ කථහ කයන්වන්.  

භභ භහධාවේදිවඹක් විධිඹ ත්,  භහධාවේදින් ආේඹ කයන 

වකවනකු විධිඹ ත් දන්නහ, වේ භහධාවත එවවභ භීතිකහක් 

නළවළ කිඹරහ. වේ භහධාවත ලිඹන්න ඒ විධිවත ගළ ලුක් නළවළ. 

දහචහයහත්භක භහධා ේප්ර්දහඹක වඹවදන, ිනදු වන වද් 

විවේචනහත්භක කථහ කයන, ආණ්ඩු විවේචනඹ කයන ෑනෆ 

තයේ ඳත්තය අද තිවඵනහ. අද වඳෞද්ගලික අංලවත ඳත්තය, හය 

ප්ර්කහලන 191ක් නිකුත් වනහ. වේහයින් ළඩි වරිඹ 

ජනහධිඳතිුරභහ ඇුරළු ඔඹ කිඹන යහජඳක් ඳවුර විවේචනඹ කයන 

අසථහ ෑනෆ තයේ තිවඵනහ. කහටූන්ලින් ිනඹඹ  99ක්භ 

ජනහධිඳතිුරභහ ඇුරළු වේ යජඹ විවේචනඹ කයන කහටූන්. නමුත් 

වේහ  විරුද්ධ වරහ, වේහ නත්රහ, වේ අඹ උහවි 

වගනිහින් තිවඵන්වන් වකොවවේද? එවවභ තත්ත්ඹක් අිළ 

දකින්වන් නළවළ. භහධා ආඹතන ංඛාහ ප්ර්තිලතහත්භක 

ගත්තහභ ළඩි ප්ර්තිලතඹක්, ළඩි ඵහුතයඹක් වඳෞද්ගලික අංලඹ 

භඟින් ඳහරනඹ කයන්වන්. වඳෞද්ගලික අංලඹ තභ තභන්වප 

අභිභතහර්ථර , තභන්  තිවඵන අයමුණු, ඉරක්කර  අනු, 

තභන්වප  වද්ලඳහරන දර්ලනර  අනු වේ අඹ වේ භහධා 

ආඹතන ඳහවිච්චි කයනහ. රුන් විවේර්ධන භළතිුරභහ තභන්වප 

භහධා ආඹතනඹ තභන්  වුභනහ විධිඹ  වුමරුනහ. ඒක 

ඇත්ත. වේ විධිවත නිදවක් වදරහ දීරහ තිවඵනහ නේ මී  ඩහ 

තත් වකොවහ ද ඹන්න තිවඵන්වන්?  

ජහතාන්තයඹ දිවහ ඵරන්න. ජහතාන්තයඹ දිවහ ඵළලුහභත් 

යහජා භහධාඹ කිඹරහ වකො ක් තිවඵනහ. යහජා භහධා 

තිවඵන්වන් යහජාවත ළඩ   වන් ක්රිමඹහත්භක කිරීභ වහ, 

යහජාවත ළඩ වකො  ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ. නමුත් අද රංකහවේ 

වල්ක් වවුස ආඹතනවඹන් නිකුත් කයන ඳත්තය ටික වළරුණහභ, 

යහජා ගුන් විදුලි නහලිකහන් වළරුණහභ යජඹ වනුවන් කථහ 

කයන්න වනත් නහලිකහන් නළවළ. 

යජඹ විවේචනඹ කයන, යජවත භළති ඇභතිරුන් වි වේචනඹ 

කයන නහලිකහ තභයි අද ඵහුතයඹක් තිවඵන්වන්. 

තමුන්නහන්වේරහ උත්හව කයනහ, භහධා වයවහ ආණ්ඩු 

වඳයශන්න. භහධා වයවහ වේ ආණ්ඩු වඳයශන්න උත්හව 

කයනහ. තමුන්නහන්වේරහ  එවවභ වතළුන් කහරඹක් තිවඵන්න 

ඇති. ලක්තිභත් නළති, ළවනන ආණ්ඩු තිබුණහ නේ, ඳයඬළල් 

හවප ආණ්ඩු තිබුණහ නේ භහධාවඹන් ඳවය ගවරහ ට් න්න 

වතළුන්කභ තිබුණහ. වළඵළයි වේ භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩු 

එවවභ භහධාවඹන් ගවරහ ට් න්න වතළුන් ආණ්ඩුක් 

වනොවයි. ඒ නිහ තභයි තමුන්නහන්වේරහවප වේ ිනඹලු 

ක්රිමඹහදහභඹන් ාර්ථ වරහ තිවඵන්වන්.  

අද ද ගත්තහභ අද කථහ කයන්න  තිවඵන්වන් ශ්රීස රංකහ 

වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනවත් ඇති ගහසුර ළඩි වීභක් 

ේඵන්ධවඹනුයි. වේ ගළන භවහ විහදඹක් කයන්න වදඹක් නළවළ. 

වළඵළයි අද විඳක්ඹ වේ ේඵන්ධවඹන් ඳළඹ වතය වභහයක 

විහදඹක් අයවගන කථහ කයන්න ඉල්රන්වන් ඇයි? වේ භහධාඹ  

තිවඵන බඹ නිහයි. වභොකක්ද වේ ුරශ තිවඵන්වන්? 

තමුන්නහන්වේරහ ආණ්ඩු වඳයශන්න භහධා ඳහවිච්චි කයන්න 

හිතනහ නේ ඒක වේ ආත්භවතදී තමුන්නහන්වේරහ  කයන්න 

ඵළවළ.   

අද ඳහර්ලිවේන්ුරවේදී  ප්ර්ධහන කහයණහක් වළටිඹ  භහධා 

දහචහයඹ ිළිතඵ කථහ වුණහ. වේ භහධා දහචහයඹ ිළිතඵ 

ළඵළවින්භ ඹේ කිින නීති ඳද්ධතිඹක් කස විඹ යුුරඹ කිඹන භතඹ 

යජඹ, ඒ හවපභ ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති අභහතාුරභහ තයවත 

විලසහ කයනහ. ඒ අනු තභයි ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹක් වේ 

වරහවේ කස කයන්වන්. ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති අභහතාහංලඹ 

කස කයරහ වකටුේඳත් කය තිවඵන ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹ භහ 

ශඟ තිවඵනහ. වේ ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹ නීතිඹක් විධිඹ  ඵවරන් 

ඳ න්න උත්හව කයන්වන් නළවළ. හමහික තභ තභන්වප 

කළභළත්වතන්, ඒ භහධා ආඹතන විිනන් ිළිතගන්නහ සඹං හයණ 

ඳද්ධතිඹක්, සඹං නිර්ණඹක් විධිඹ  තභයි වේ ආචහය ධර්භ 

ඳද්ධතිඹ බහවිත කයන්න ූරදහනේ න්වන්. වේ ිළිතඵ 

විඳක්වත භන්ත්රීාුරභන්රහ ඳහර්ලිවේන්ුරවේදී ඇතළේ අදවස 

දළක්වහ. ඒ හවපභ අද උඳවද්ලක කහයක බහවේදී එක්ත් 

ජහතික ඳක්වත ඳහර්ලිවේන්ුර භන්ත්රීා වරින් ප්ර්නහන්දු භළතිුරභහ 

වඹෝජනහ කශහ, වේ ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹ නීතිඹක් ඵ   ඳත් 

481 482 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

කයරහ කවුරු වරි ඊ  ිළටින් ඹනහ නේ ඊ   විරුද්ධ දඬුේ දිඹ 

යුුර ක්රිමඹහ භහර්ගඹක් ආයේබ කශ යුුරයි කිඹරහ. අිළ එුරභහවප 

වඹෝජනහ වඵොවවොභත්භ කළභළත්වතන් ිළිතගන්නහ. වභොකද ඒ 

හවප ක්රඅභවේදඹක් තිවඵනහ නේ අඳ  වතළුන්කභ රළවබ්වි, 

වඳෞද්ගලික භඩ ගවන; වඳෞද්ගලික තභන්වප අභිරහඹන් 

කයහ භහධා වභවවඹන; ඒ හවපභ යවට් අනහගතඹ ගළන 

හිතන්වන් නළති; වේ යවට් අනහගතඹ වේ යවට් ඉදිරි ඳයේඳයහ  

බහය වදන්වන් නළති වේ ය  ඳහහ වදන්න ළඩ ක යුුර කයන 

භහධාඹන්  එවයහි ඹේ කිින ආකහයඹක ක යුත්තක් කයන්න. 

අිළ විවලේවඹන්භ භතක් කයන්න ෑනෆ, වබ් අඩවි 

ේඵන්ධවඹන්. දළන් අනුය කුභහය දිහනහඹක භළතිුරභහ වබ් අඩවි 

ේඵන්ධවඹන් වඵොවවොභ ආදයවඹන් කථහ කශහ. ජනතහ විමුක්ති 

වඳයමුණ භඩ ාහඳහය වගන ඹන ඇතළේ වබ් අඩවිර ිළටුඳ 

ඉවගන වේ ඹහන්ත්රයණඹ වභවවඹන ඵ අිළ දන්නහ. රංකහවේ 

ඉවගන වනොවයි, විවද්ල ය ර ඉවගන තභයි වේ වබ් අඩවි 

වභවවඹන්වන්. වේ වබ් අඩවිර  රංකහවේ ලිඹහ ඳදිංචිඹක් 

නළවළ. දළන  රංකහවේ -ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති අභහතාහංලවත- 

ලිඹහ ඳදිංචි වරහ තිවඵන්වන් වබ් අඩවි 59යි. අවනක් ිනඹලුභ 

වබ් අඩවි රංකහවේ ලිඹහ ඳදිංචිඹක් නළති, අේවභක්, අප්වඳක් 

වවොඹහ ගන්න ඵළරි, කර්තෘයඹහ කවුද කිඹරහ වවොඹහ ගන්න 

ඵළරි, වේක මුද්රධණඹ කයන්වන් කවුද, වකොවවන්ද මුද්රධණඹ 

කයන්වන් කිඹරහ නිලසචඹක් නළතියි වේහ ප්ර්චහයඹ න්වන්. 

වේහ අජහතකයි. වළඵළයි වේ ප්ර්චහය වයවහ; වේ වබ් අඩවි වයවහ 

කයන විනහලඹ අිළ වේ කථහ කයන  භහධාලින් කයන අවනක් 

ිනඹලුභ විනහලඹන්  ඩහ ඵයඳතශයි. වේ වයවහ අවප් තරුණ 

ඳයේඳයහ ; ඒ හවපභ භසත ශ්රීස රහංකිකයින් ; ඒ හවපභ 

ජහතාන්තයඹ   ශ්රීස රංකහ ිළිතඵ ළරැදි චිත්රයඹක් නිර්භහණඹ 

කයමින් ඳතිනහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි. වඳෞද්ගලික ගත්තහභ එක්ත් ජහතික 

ඳක්වත භන්ත්රීාුරභන්රහ  විතයක් වනොවයි, ආණ්ඩු ඳක්වත 

භන්ත්රීාුරභන්රහ  විතයක් වනොවයි, වේ ිනඹලුභ වදනහ , ජනප්රිාඹ 

වතද්ගරයින්  -වේ වළභ වකවනකු භ- වේ වයවහ ඉතහභත්භ ඳවත් 

ආකහයඹ  භඩ ප්ර්චහය දිඹත් කයමින් තිවඵනහ. ඒ නිහ තභයි අිළ 

ගරු ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති ඇභතිුරභහවගන් ඉල්ලීභක් කයන්වන්, 

වේ වබ් අඩවි නිඹහභනඹ වහත් ඹේ කිින ළඩ ිළිතවශක් 

නිර්භහණඹ කයන්න කිඹරහ. වළඵළයි අඳ  වේ වබ් අඩවි 

නිඹහභනඹ කයන්න ඵළවළ. ිළ  ය ර ඉරහ විවිධ තහක්ණික ක්රඅභ 

උඳවඹෝගී කය වගන වේහ බහවිත කයනහ. කවුද වේහවත 

ිළටුඳ ඉන්වන්? වේහවත ිළ වත ඉන්වන් වේ දළන් කථහ කයවත 

උදවිඹයි. යවට් කීර්තිනහභඹ විනහල කිරීවේ අලාතහ තිවඵන්වන් 

වේ උදවිඹ යි; ඳවත් ආලහන් තිවඵන උදවිඹ යි. භවරු වේහ 

ඵරන්න වරි ආයි වන්. හභහනාවඹන් ෑඳහදඳ අවන්න කට්ටිඹ 

කළභළතියි. වල්ිනවඹන් ඵරන්න ඵළරි වුණහභ proxy එකක් වයවහ  

ගිහිල්රහ ෑඳහදඳ ටික වවොඹරහ කහ ද වභොනහද වරහ 

තිවඵන්වන්, අයඹහ වභොනහද කයරහ තිවඵන්වන් කිඹරහ එඹහවප 

වභඹහවප විසතය වවොඹන්න ආලහ කයන කණ්ඩහඹභක් ඉන්නහ. 

ඒ අඹ  වතොයුරරු රඵහ වදන්න තභයි වේ උදවිඹ ළදී ඳළවළදී වේ 

ළඩ ක යුත්ත කයන්වන්.  

භභ හිතන වළටිඹ  අඳ  යජඹක් විධිඹ  ගකීභක් තිවඵනහ, 

වේ වහ ඹේකිින නිඹහභනඹක් ිනද්ධ කයන්න.  ජනභහධා වහ 

ප්ර්ෘත්ති අභහතාහංලඹ , ගරු ඇභතිුරභහ  අිළ විවලේවඹන්භ 

සුරතින්ත වනහ. වබ් අඩවි ලිඹහ ඳදිංචිඹ ඳුම ගිඹ කහරවත 

ආයේබ කශහ  ඳුම දළන් ඹේ නිඹහභනඹක් ඇති වරහ තිවඵනහ. 

වේ න වි  ඹේ ඹේ වබ් අඩවි, ඉතහභත්භ ඵයඳතශ විධිඹ  භඩ 

ප්ර්චහය දිඹත් කශ වබ් අඩවි ලිඹහ ඳදිංචි වරහ ඹේකිින 

ආකහයඹක  හධහයණ වතොයුරරු ඉදිරිඳත් කයන වබ් අඩවි ඵ  

ඳත් වරහ තිවඵනහ. භවය වබ් අඩවි තභත් ඒ ක්රිමඹහදහභඹ  

අන්තර්ග්රාවණඹ වරහ නළවළ. වේ වහත් විවලේ නිඹහභනඹක් 

ඇති විඹ යුුරයි කිඹහ අිළ භතක් කයනහ.  

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ හවපභ විජඹදහ 

 යහජඳක් භළතිුරභහ වන් කශහ හඳයහධි අඳවහ නීතිඹ ඉත් 

කශහ,  දළන් වේ තිවඵන ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනතත් ඉත් 

කශ යුුරයි කිඹහ. වළඵළයි, වේ  වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත අයින් 

කවශොත් අඩු ගණවන් වකවනකු  ිනද්ධ න අහධහයණඹක් 

ිළිතඵ කිඹන්න තළනක් ඉුරරු න්වන් නළවළ; අිළ  ිනද්ධ න 

අහධහයණඹක්  ිළිතඵ ඳළමිණිල්රක් දභන්න තළනක් ඉුරරු 

න්වන් නළවළ. ආණ්ඩු ඳක්ඹ  විතයක් වනොවයි, 

තමුන්නහන්වේරහ , හභහනා භවජනතහ  ඒ වළභ වකවනකු භ 

ිනද්ධ වන අහධහයණඹක් ිළිතඵ හර්තහ කයන්න තළනක් 

තිවඵන්න ෑනෆ. අහධහයණඹක් ව වරහකදී ඒ වහ 

හධහයණඹක් රඵහ ගන්න තළනක් තිවඵන්න ෑනෆ. ඒ තළනත් 

අයින් කය දභන්න එුරභහ වඹෝජනහ කයනහ නේ ඒක එක්තයහ 

ආකහයඹක විහිළුක්. එුරභහ වන් කශ විවේචනකහරී 

තත්ත්ඹන්, තර්ජන ිළිතඵ අිළ විවලේවඹන්භ භතක් කයන්න 

ෑනෆ.  

එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරවත -එුරභහ භවය වි  

දන්වන් නළුර ඇති- වේ කිඹන ර්ගවත තර්ජන වනොවයි, මී  

ඩහ වනස ආකහයවත තර්ජන තභයි ක්රිමඹහත්භක වුවණ්. භසත 

භහධා ක්රිමඹහත්භක වුවණ් එක්තයහ වක්න්ද්රධසථහනඹක ඉවගනයි. ඒ 

තභයි යහරවහමිවප භහධා ඒකකඹ. යහරවහමිවප භහධා ඒකකවත 

ඉවගන තභයි භසත භහධා ඳරිඳහරනඹ වුවණ්. ආණ්ඩුවේ 

භහධා ආඹතන වදක ුරශ විතයක් වනොවයි, වඳෞද්ගලික භහධා 

ආඹතන වළභ එකක භ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ නිවඹෝජනඹ 

කයන, එක්ත් ජහතික ඳක්වත භත නිවඹෝජනඹ කයන 

භහධාවේදීන් ඳත් කය තිබුණහ. ඒ භහධාවේදීන් ක්රිමඹහත්භක කිරීවේ 

ඵරඹ, ඒ නල් ඇදිල්ර, ඒ ක්රිමඹහත්භක කිරීභ, ඒ රකඩ නළ වී වේ 

ප්ර්ධහන වසතඹ තිබුවණ් යහරවහමිවප භහධා ඒකකඹ ඇුරශතයි. 

ඒක මුළු ය භ දන්නහ කහයණහක්. වළඵළයි, අද එවවභ තත්ත්ඹක් 

නළවළ. අද භහධාවේදීන්  සහකරන විධිඹ  තභන්වප ළඩ ක යුුර 

කයන්න වතළුන්. අද භහධා ආඹතන ගත්තහභ ආණ්ඩු විවේචනඹ 

කයන භහධාවේදීන්  ඔඹ කිඹන ආකහයඹ  ආණ්ඩුවන් තර්ජන 

ගර්ජන එල්ර වරහ නළවළ.  

අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ වන් කශහ, ඝහතන 

ිළිතඵ ඳරීක්ණ ිනද්ධ වරහ නළවළ; ඳළවළය ගළනීේ ිළිතඵ 

ඳරීක්ණ ිනද්ධ වරහ නළවළ; වඳොලීිනඹ   වවො ඉක් 
තිවඵනහඹ කිඹහ. අවප් වඳොලීිනඹ  වවො ඉක් තිවඵනහ. අත් 

අඩංගු  ගළනීේ ිනද්ධ කය තිවඵනහ. ඳවය දීේ ේඵන්ධවඹන්, 

අුරරුදවන් වීේ ේඵන්ධවඹන් ඳරීක්ණ කය තිවඵනහ. ගණන් 

වදරහ ඵරන්න. භහධාවේදීන් කිඹන වතද්ගරඹනුත් වේ යවට් 

හභහනා ිනවිල් වතයළිනවඹෝ. ිනවිල් වතයළිනඹන්වගන් ඹේකිින 

ප්ර්තිලතඹක් තභයි ජනභහධාවේදීන් කිඹන්වන්. වළඵළයි, වේ යවට් 

භසතඹක් විධිඹ  ගත්තහභ ිනද්ධ වුණු ඝහතන ිනඹල්රභ අවප් 

වඳොලීිනඹ විිනන් අල්රහ වගන තිවඵනහද? වේ යවට් භසතඹක් 

විධිඹ  ගත්තහභ ිනද්ධ වුණු  ඳවයදීේ ේඵන්ධ වඳොලීිනඹ විිනන් 

නීතිඹ ක්රිමඹහත්භක කය තිවඵනහද? නළවළ. භවය ඒහ වවොඹහ 

ගන්න ඵළවළ. භවය ඒහවත නඩු ඳතිනහ. භවය ඒහවත 

ඳරීක්ණ වකවයමින් ඳතිනහ. එතළනදී අහධහයණ විධිඹ  අිළ  

වතෝයරහ ගන්න ඵළවළ වභන්න භහධාවේදීන්, භහධාවේදීන්  ගවවත 

ඒහ විතයක් අල්රහ නළවළ; භහධාවේදීන් භයරහ තිවඵනහ, ඒ අඹ 

විතයක් අල්රහ නළවළ කිඹරහ. එවවභ කිඹන්න ඵළවළ. භසතඹක් 

විධිඹ  ගත්තහභ අඩු ඳහඩු තිවඵනහ. ඳරීක්ණ ක්රිමඹහත්භක වමින් 

ඳතින අසථහ තිවඵනහ. භවය  වරහ  අවුරුදු 10, 15 ගිහින් 

තභයි මිනීභළරුේර ළකකරුන් අල්රහ ගන්වන්. ඒක තභයි 

නීතිවත සබහඹ. අිළ ඳළවළදිලි ප්ර්කහල කයනහ, තත් එක් 

ආකහයඹකින් වේ කයන්වන්, ඵයඳතශ භහධා ංවහයඹක් 

තිවඵනහඹ, භහධාඹ  දළඩි තර්ජන ගර්ජන තිවඵනහඹ කිඹහ  

483 484 

[ගරු භන නහනහඹක්කහය  භවතහ] 
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ආණ්ඩු  වචෝදනහ කිරීභක්ඹ කිඹරහ. ඒක විවද්ලර  හර්තහ 

කය, ජහතාන්තයඹ  හර්තහ කය, ජහතාන්තයඹ  ගුර කිඹරහ, 

රංකහ  එවයහි තත් වභොකක් වවෝ ේඵහධකඹක් 

වගවනන්න, රංකහ  එවයහි වභොකක් වවෝ වඹෝජනහක් 

අයවගන එන්න ෑනෆ කයන ඳදනභ තභයි වේ වදහ ගන්වන්. ඒ 

නිහ වන් ුමභන්තියන් භන්ත්රීාුරභහ තභන්වප බහහ වදභශ වුණත් 

වදභශ බහහවන් කථහ කයන්වන් නළුර ඉංග්රීාින බහහ වන් කථහ 

කවශේ. ඉංග්රීාින බහහවන් කථහ කවශේ වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ිනටින 

භළතිඇභතිරුන්  වනොවයි; අිළ තමුන්නහන්වේරහ  ඇවවන්න 

වනොවයි; උුරවර් ිනටින වදභශ ජනතහ  වත්වයන්න වනොවයි. 

ුමභන්තියන් භවත්භඹහ කථහ කවශේ ජහතාන්තයඹ . ඒක අිළ 

වත්රුේ ගන්න ෑනෆ. ඒ තිවඵන අලාතහ වභොකක්ද? ජනතහ 

ලක්තිඹ ජනහධිඳතිුරභන් භඟ ඒක යහශි වරහ ිනටින නිහ  

හභහනා ඡන්ද ඵරවඹන් වේ ආණ්ඩු වඳයශන්න ඵළරි න වි  

වකොයි විධිඹක  වවෝ  වේ උත්හව කයන්වන් වන වන උඳක්රඅභ 

ඳහවිච්චි කයරහ විවද්ල ඵරවේග වයවහ වේ යවට්  සමරීත්ඹ 

නළති කයන්නයි කිඹහ භතක් කයමින් භහ නිවඬ වනහ. වඵොවවොභ 

සුරතියි. 
 
[අ.බහ. 3.50] 

 
ගරු අජිත් භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නි වඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, වේ ගරු  බහ ුරශ 

භවප කුළුඳුල් කථහ ආයේබ කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ගළන 

ඔඵුරභහ  භහ ඳශමුවන්භ සුරතින්ත වනහ. ගරු නිවඹෝජා 

කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ හවපභ භහ වද්ලඳහරනඹ වනොදන්නහ 

වකවනකු ලවඹන් ිනටිඹදී වද්ලඳහරනඹ  අරණර්ණ න ගභන් 

භඟ කිඹහ දීරහ අඩු ඳහඩු ළරැදි වදරහ දීරහ ඹන්න ෑනෆ ගභන් භඟ 

වඳන්ව භවප නහඹක, ඒ හවපභ අවප් ඳක්වත නහඹක, ශ්රීස රංකහ 

ප්ර්ජහතහන්ත්රිபක භහජහදී ජනයජවත විඳක් නහඹක ගරු යනිල් 

වික්රඅභිනංව භළතිුරභහ  සුරති කයන්න භහ වභඹ අසථහ කය 

ගන්නහ. ඒ හවපභ භහ වත්රී ඳත් වහ  ඳුම වේ සථහනඹ  වගන 

ඒභ  ක යුුර කශ එක්ත් ජහතික ඳක්වත ගේඳව දිසත්රිபක් 

නහඹක ගරු වජෝන් අභයුරංග භළතිුරභහ ත් සුරති කයන්නත් භහ 

වභඹ අසථහක් කය ගන්නහ. ගේඳව ඳශමුළනි 

නගයහධිඳතියඹහ ලවඹන් භහ ඳත් කශ ගේවඳ නගයවත 

ජනතහ ත් අභතක වනොකය භහ වේ අසථහවේ සුරතින්ත 

වනහ. ඒ හවපභ ඵසනහහිය ඳශහත් බහ භන්ත්රීායඹකු ලවඹන් 

භහ වතෝයහ ඳත් කශ, ඒ හවපභ වේ උත්තරීතය බහ  

ඳළමිණීභ  භ  අකහල රඵහ දුන් ගේඳව දිසත්රිபක් ජනතහ ත් භහ 

විවලේවඹන් සුරතින්ත වනහ. 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, අද භහ වේ බහ  

ඳළමිණිවත විවලේවඹන්භ ගරු භවහචහර්ඹ වදොසතය ජඹරත් 

ජඹර්ධන භළතිුරභහවප අබහඹ නිහයි. ඇත්ත භ එුරභහ 

කෘතවසත වද්ලඳහරනඥවඹක්. එුරභහ ගේඳව දිසත්රිபක්කවත වළභ 

වදනහවපභ හිත දිනහ ගත්, දිසත්රිபක්කඹ ුරශ ඳභණක් වනො ය  

වතයහභ ළඩ කශ වද්ලඳහරනඥවඹක්. එුරභහවප අඩු වතයන්න භ  

වතළුන්ද ඵළරිද කිඹන එක ගළන භහ ුරශ ළකඹක් තිවඵනහ; ඒ 

ිළිතඵ වරොකු ප්ර්ලසනඹක් තිවඵනහ. වකොවවොභ වුණත් භ  රඵහ 

දුන් ඒ ජනයභ ශ්රීස රහංකික ජනතහ භ වේඹ කයන්න  

අසථහක් කය ගන්නහ කිඹන ප්ර්තිඥහ වේ ගරු බහවේදී වදන 

ගභන්, විවලේවඹන්භ අබහප්ර්හප්ත ව වදොසතය ජඹරත් ජඹර්ධන 

භළතිුරභහවප උුරේ දර්ලනඹ ක්රිමඹහත්භක කිරීභ  භ  වළකි අයුරින් 

දහඹක නහඹ කිඹහත් වේ ගරු බහවේදී ප්ර්තිඥහ වදනහ. 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, වකොවවොභ වුණත් නක 

භන්ත්රීායඹකු ලවඹන් භහ වභතළන  ආහභ භ  හිතහ ගන්න ඵළරි 

වුණහ ආණ්ඩු ඳක්වත භන්ත්රීාරු ඉන්වන් වඳොවශොවේ ඳඹ 

ගවරහද, වඳොවශොවන් උඩද කිඹරහ. භහධාඹ  වරිභ 

හධහයණඹක් ඉස  කයනහ කිඹන එකභ කිඹහ ගන්නහ. භභ නේ 

දන්වන් නළවළ, ආණ්ඩු ඳක්වත භන්ත්රීාරු කිේහ, "භහධාලින් 

එක එක්වකනහ  භඩ ගවන එක ගළන වඳොඩි දුකක් තිවඵනහ, 

ඒක ත් වභොනහ වරි කයන්න ෑනෆ" කිඹරහ. නමුත් භභ 

ඉතහභත්භ අධහයණවඹන් කිඹනහ, භඩ ගළහීවේ ිනද්ධිලින් 

ිනඹඹ  90ක්භ තිවඵන්වන් යජවත භහධාර ඵ. ආණ්ඩු  

යජවත භහධා ඳහරනඹ කය ගන්න ඵළරි නේ, යජවත භහධාලින් 

භඩ ගවනහ කිඹරහ ආණ්ඩු කිඹුල් කඳුළු වවශනහ නේ, ඔවුන්  

තමුන්වප භහධා ඳහරනඹ කය ගන්න  වනොවළකි වීභ ගළන 

විවලේවඹන්භ අිළ කනගහටු වනහ. 

ගරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ විතයක් වනොවයි, 

වතත් ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කයන්න රුිළඹල් 5,000ක් වගන්න 

ෑනෆඹ කිඹන ගළට් නිවේදනඹ ිළිතඵ තභයි අද අිළ කථහ 

කයන්වන්. විවලේවඹන්භ අිළ ඒක  විරුද්ධ වනහ. අිළ විරුද්ධ 

වුණහ  ආණ්ඩු ඳක් භන්ත්රීාරු අවයි -යජවත ඳහර්ලසවඹන් කිඹයි- 

කහද ඵඳින්නත් දළන් රුිළඹල් 5,000ක් අඹ කයද්දී ඔඹ රුිළඹල් 

5,000 වරොකු එකක්ද කිඹරහ. භවය වරහ  එවවභ ප්ර්කහල 

කයයි. 

 
නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ 
(குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 

 
අනුරරු නිවඹෝජා කහයක බහඳතිුරභහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ  මරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, குமௐக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனத, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 
ගරු අජිත් භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඇත්ත භ වේ යජඹ ය  

ඳහරනඹ කයන්වන් භහධා ඔසවේයි. ළඩ කිරීභ ඔසවේ ය  

ඳහරනඹ කයනහ කිඹරහ අිළ දකින්වන් නළවළ. ඳුම ගිඹ දසර 

යජඹ ප්ර්කහල කයනහ භභ දළක්කහ, වේ ය  දළන් වඵෞද්ධ ය ක් 

ඵ  ඳත්වීවගන ඹනහ, වඵෞද්ධත්ඹ වහ හයධර්භ ක්රඅභවඹන් 

ළඩිදියුණු වරහ වඵෞද්ධ ය ක් ඵ  ඳත් වනහ කිඹරහ. ඒ 

විධිවත කථහ භහධාවඹන් ප්ර්චහයඹ වද්දී වක් දවේ අිළ දළක්කහ 

උත්තරීතය දශදහ භහලිගහ ඉදිරිවත සහමීන්වන්වේ නභක් ගිනි 

තඵහ ගන්නහ. ඉතින් වේ විධිඹ  භහධාවඹන් ය  ඳහරනඹ කයන 

යජඹක් තභයි අද තිවඵන්වන්. භහධාඹ  විවිධ තවංචි දභරහ, 

භහධාඹ  විවිධ ඵහධක දභරහ අලුතින් ඳත්තයඹක් ිළ  වන්න 

තිවඵන අසථහ නළති කයරහ, දුප්ඳත් මිනිවවකු  තභන්වප 

ඳත්තයඹක් නිර්භහණඹ කයන්න තිවඵන අසථහ නළති කයනහ 

හවප වනොවඹකුත් වද්ල් තිවඵනහ. අිළ දකිනහ වේ ගළට් 

නිවේදනවඹන් කයන්වන් ඒ එක අසථහක්; වඵොවවොභ වඳොඩි 

අසථහක් විතයයි කිඹරහ. වභොකද, රුිළඹල් 1,000ක් තිබුණු 

ඳත්තයඹක් register කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 5,000ක් දක්හ ළඩි 

කයරහ වඳොඩි මිනිවවකු  තභන්වප අදව ප්ර්කහල කයන්න 

තිවඵන අසථහ අහිමි කිරීභක් අිළ වභයින් දකිනහ. 

ඒ විතයක් වනොවයි, භහධා ඳහරනඹ වන්වන් නළද්ද කිඹන 

එක වරොකු ප්ර්ලසනඹක්. භහධාවඹන් ය  ඳහරනඹ කයන යජඹ අද 

ිනඹලුභ භහධා කීකරු කය වගන ඉයයි. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

 තභන්  රිින වේ ළයදි කයන්න  වතළුන් විධිඹ  ලිඹනහ නේ 

භහධා ආඹතන ප්ර්ධහනීන්  විවිධ යප්ර්හද වදනහ. නමුත් තමුන්වප 

ළයදි  විවේචනඹ කයන භහධාවේදීන්  ඒ යප්ර්හද හිමි න්වන් 

නළවළ. අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීාුරභහ ප්ර්කහල කශහ හවප 

"ිනය" භහධා  යජඹ විවේචනඹ කශ අන්දභ අිළ දළක්කහ. නමුත් 

අන්තිභ  වුවණ්, "ිනය" භහධා ජහරඹ  වඵෝේඵ ගවරහ කුඩු 

කයරහ දළමීභයි. වකොවවොභ වුණත් දළන් එභ ආඹතනඹ ඹේ 

භට් භක හීරෆ වීභක් ිනද්ධ වරහ තිවඵනහ.  

 ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඒ හවපභ 'ඉරුදින' 

ඳත්තයඹ යජවත වද්ල් විවේචනඹ කශහ. අන්තිභ  එහි කර්තෘ 

රන්ත වික්රඅභුරංග භළතිුරභහ  වඩි තිබ්ඵහ. තභත් ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ඳරීක්ණ ඳත්නහ. ඳරීක්ණ ඳත්න්වන් 

නළවළ කිඹන්වන් නළවළ. නමුත් වේ ඳරීක්ණර ප්ර්තිපරඹක් 

ඇවිල්රහ නළවළ. ඒක තභයි තිවඵන ප්ර්ලසනඹ. එක්නළලිවගොඩ 

භවත්භඹහ යජඹ විවේචනඹ කශහ. අද එුරභහ  වුණු වදඹක් නළවළ. 

එුරභහ වවොඹහ ගන්න නළවළ. එුරභහවප බිරි ජීත් වන්න 

විධිඹක් නළවළයි කිඹරහ කෆ ගවනහ; අඬනහ. නමුත් වේ වළභ 

එකක භ ඳරීක්ණ ඳත්නහ.ප්ර්ලසනඹ තිවඵන්වන් වේ 

ඳරීක්ණර  උත්තය තභ ආවේ නළති එකයි. යවට් වළවභෝ භ 

ළයදි වනහ කිඹරහ කිේහ; අඩන්වත්ට් ේ  ිනදු  වනහ කිඹරහ 

කිේහ, ඳත්හ තිවඵන ඳරීක්ණර කිිනඹේ ප්ර්තිලතඹක  තභයි 

උත්තය ඇවිත් තිවඵන්වන් කිඹරහ කිේහ. නමුත් භභ අධහයණඹ 

කය කිඹනහ, භහධාවේදීන්  ිනදු වී තිවඵන අහධහයණර  

උත්තය වදන්න  යජඹ ිනඹඹ  100ක්භ භළිත වරහ තිවඵනහ 

කිඹරහ. ඒහ  ඳරීක්ණ ඳත්න්න  වතළුන් වුණත් කවුද වේක 

කවශේ කිඹරහ ය   වවිතදයවු කයන්න  භහධාවේදීන්වප 

ප්ර්ලසනර  වුණත් ිළිතුරයක් නළවළ. භහධාවේදීන් 

අඩන්වත්ට් ේර  රක් වුණහ නේ, භහධාවේදීන් හිරිවළයර  

රක් වුණහ නේ ඔවුන් ආණ්ඩු  කවඩ් ගිඹ භහධාවේදීන් 

වනොවයි, ඔවුන් ආණ්ඩු විවේචනඹ කයවත භහධාවේදීනුයි. ඒ 

නිහයි  ඒ ඳරීක්ණ ඹ  ගළහිරහ ඒ ඳරීක්ණර ප්ර්තිපර ආවේ 

නළත්වත්.  

 ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගළට් නිවේදනඹක් භඟින් 

වතත් ඳත් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර ළඩි කයන්න ඹන වේ 

අසථහවේදී භ  භතක් වුවණ් ගරු වේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිුරභහවප කහරඹයි. එදහ 1977  ඉසවල්රහ වගදයක වර්ඩි වඹෝ 

එකක් ඳහවිච්චි කයනහ නේ ඒක  ඵද්දක් තිබුණහ; වගදයක 

රඳහහිනිඹක් ඳහවිච්චි කයනහ නේ ඒක ත් ඵද්දක් ගවරහ 

තිබුණහ. නමුත් මිනිුමන්  අවනක් අඹවප කරුණු ඇසීවේ -භහධා   

කන් දීවේ- අයිතිඹ නහථ කයන්න ෑනෆ නිහ ඒ ඵද්ද අවවෝින 

කශහ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඒ නිහ භභ  වේ ගරු 

බහවන් ඉල්රනහ,  වේ භහධාඹ   දභන තවංචි නළති කයන්න,  

වේ මුදල් අඹ කිරීභ නළති කයන්න කිඹරහ. එදහ වේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිුරභහ 1977 ආණ්ඩුවන් ඒ ඵද්ද නළති කශහ හවප වේ 

ගහසුරත් නළති කයරහ,  භහධාඹ   සහකරන ගරහ ඹෆවේ 

අසථහ වදන්න කිඹරහ විවලේවඹන්භ ඉල්රහ ිනටිනහ.  

 
ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අජිත් භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඵහධහ කයන්න එඳහ. සහකරන -[ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු වයෝින වේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) தரவ தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වේ එුරභහවප භංගර කථහ -Maiden Speech එක-.  

 
ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ  විනහඩි වදකයි තිවඵන්වන්. ඔඵුරභහ කථහ 

කය වගන ඹන්න.  

 
ගරු අජිත් භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

භහධාඹ  සහකරන අයිතිඹ අනිහර්ඹවඹන්භ රඵහ වදන්න 

කිඹරහ විවලේවඹන්භ ඉල්රනහ. 1977 දී වේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිුරභහ කශ වද්  ආදර්ලඹ  ගන්න. වේ රුිළඹල් 5,000ක් අඹ 

කිරීභ නළති කයන්න. වභොකද භභ එවවභ කිඹන්වන්? වකනකුවප 

අදවස ප්ර්කහල කයන්න වරොකු වකොේඳළනිඹක් ෑනෆ නළවළ. ෑනෆභ 

අහිංක මිනිවවකු , ෑනෆභ දුප්ඳත් මිනිවවකු  තමුන්වප අදව 

ප්ර්කහල කයන්න ඳත්තයඹක් ගවන්න වතළුන්කභ තිවඵන්න ෑනෆ; 

ඒ වහ ලිඹන්න වතළුන්කභ තිවඵන්න ෑනෆ; ඒ වහ ඇහුේකන් 

වදන්න වතළුන්කභ තිවඵන්න ෑනෆ. ගරු නිවඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි, භහධා අභහතාුරභහ ත් කථහ කයන වද්  

ඉහවගන ඉන්න ඵළරි නේ, අවනක් අඹ ගළන කය කථහද? 

ඇභතිුරභහ ත් වේ වද් ඉහවගන ඉන්න ඵළරි නේ අවනක් අඹ 

ගළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. එතළනින්භ වඳවනනහ, භහධා 

නිදව, කථහ කිරීවේ නිදව, අදවස ප්ර්කහල කිරීවේ නිදව, 

ඇහුේකන් දීවේ අයිතිඹ වකොවවේද තිවඵන්වන් කිඹරහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ විවලේවඹන්භ 

කිඹනහ, අඳ  වතළුන්, ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ භහධා ඳහරනඹ 

කයන්න. අඳ  වතළුන්, ුරක්කු ඳහවිච්චි කයරහ භහධා ඳහරනඹ 

කයන්න. අඳ  වතළුන්, වඵෝේඵ ඳහවිච්චි කයරහ භහධා ඳහරනඹ 

කයන්න. නමුත් කයන ළයදි  භහධා ඳහරනඹ කයරහ  වවගන 

ිනටිඹහ , කයන දණ භහධා ඳහරනඹ කයරහ   වවගන ිනටිඹහ  

භහධාඹ ත් ඩහ ඉක්භනින් මිනිුමන් නළඟී ිනටිනහ. අිළ උදහවයණ 

දළක්කහ.  

ඳුම ගිඹ දසර ETF ප්ර්ලසනවතදී කටුනහඹක කේවරක ළඩ 

කශ අහිංක වතද්ගරවඹක් තභයි ජීවිතඹ ඳයදු  තිබ්වබ්; ජීවිතඹ 

පූජහ කවශේ. ඳුම ගිඹ දසර ඩීල්, වඳට්රාල් මිර ළඩි කශහභ 

වරහත කරයවඹක් තභයි ජීවිතඹ ඳයදු  තිබ්වබ්. වභොකද, වේ 

ගළන කථහ කයන්න භහධාඹ බඹයි. අන්තිභ   ජනතහ නළඟී 

ිනටිනහ. අන්න ඒ ජනතහ නළඟී ිනන්භ නත්න්න ඵළරි වනහ. 

ඒ නිහ භභ අධහයණවඹන් කිඹනහ, භහධාඹ  ගරහ ඹන්න 

නිදව වදන්න; භහධාඹ  තවංචි ඳනන්න එඳහ කිඹරහ. වභොකද, 

විවේචනඹක් ුරිතන් තභයි වවො යජඹක් බිහි න්වන්. විවේචකඹහ 

නළළත්ුරහභ වන්වන් ගවේ ඉන්න භනුසඹහ නළඟී ිනන්භයි. 

දණඹ වවිතදයවු කයන්න අසථහ රඵහ වදන්න ෑනෆ. දණඹ 

වවිතදයවු කයද්දී ඒක ඉන්න වතළුන්කභ තිවඵන්න ෑනෆ. ඒක 

අවවගන ඉරහ තභන්වප ළයදි වදහ ගන්න වතළුන් වන්න ෑනෆ. 

ඒ නිහ භභ කිඹනහ,  අද වේ අනුභත කයන්න වදන ගළට් 

ඳත්රයවත ඳශ කයනු රළබ නිවඹෝගවඹන් ඳහ වගවනන්වන් 

භහධාඹ  තවංචිඹක් ඵ. රුිළඹල් දහවක් වර  තිබුණු 
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[ගරු අජිත් භහන්නප්වඳරුභ  භවතහ] 
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ඳත්තයඹක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 5,000ක් කයන්න 

ඹනහ නේ භභ ඉල්රහ ිනටිනහ, වේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භවත්තඹහවප එදහ එක්ත් ජහතික ඳක්වත  ඳහරන කහරඹ ගළන 

හිතරහ වේ  ගහසුර  නළති කයරහ නිදවවේ ලිඹන්න, නිදවවේ 

ඳත්තය මුද්රධණඹ  කයන්න,  අසථහ රඵහ වදන්න කිඹරහ. එවවභ 

නළත්නේ ත ළඩි කල් ඹන්න  ඉසය වරහ අහධහයණඹ  රක් 

න වතද්ගරඹන් භහධාඹ ත් ඩහ ඉක්භනින් නළඟිටින්න ඳ න් 

අයන් මී ත් ඩහ ප්ර්ලසනඹක් ිනදු වනහ කිඹරහ ප්ර්කහල කයමින් භභ 

නිවඬ නහ. වඵොවවොභ සුරතියි.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Murugesu 

Chandrakumar. You have 15 minutes.  
 
 
[தற.த. 4.00] 

 

ගරු මුරුවපුම චන්ද්රධකුභහර් භවතහ (නිවඹෝජා කහයක 
බහඳතිුරභහ) 
(ரண்புறகு முமெதகசு சந்றகுரர் - குமௐக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கதப, தத்றரறமகப் 

ததமச் சட்டத்றன் கலரண எமௐங்குறற தரடர்தரண 

இன்மந றரத்றல் உமரற்மைற்குச் சந்ர்ப்த 

பறத்மக்கரக உங்கமக்கு ன்நற தரறறக்கறன்தநன். 

இனங்மகறல் இன்மை ஊடகங்கள் ப்தடி இங்கறக் 

தகரண்டிமெக்கறன்நண? ற்தகணத இந் ஊடகங்கள் ப்தடி 

இங்கறண? றர்கரனத்றல் இம ப்தடி இங்கப் 

ததரகறன்நண? ஆகற தகள்றகமப மௐப்தற ன்தமட 

உமம ஆம்தறக்கறன்தநன். தணன்நரல், இனங்மகறல் 

ஊடகங்கமக்கும் ஊடகறனரபர்கமக்கும் அச்சுமைத்ல் 

உள்பதண எமெ ப்பு குற்நஞ்சரட்டிக் தகரண்டிமெக்கறன்நது. 

சறன சர்தச அமப்புக்கபறன் அநறக்மககமம் இமச் 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நண. இம ஆரப்தடுத்தும் மகறல், 

அண்மறல் ரழ்ப்தரத்றல்கூட ஊடக றமைணங்கமம் 

ஊடகறனரபர்கமம் ரக்குமௌக்குள்பரகறறமெந்ம இங்தக 

ரன் குநறப்தறட றமெம்புகறதநன். இமண ரன் ற்தகணத 

இந் அமறல் கண்டித்துறமெக்கறதநன். ரக்குமன 

டத்றர்கள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டு, சட்டத்றன்முன் 

றமைத்ப்தட தண்டும். தன ஆண்டுகரன அன ரழ்க்மகறன் 

தறநகு உமெரகற மெம் ல்ன சூமனக் தகடுக்கும் இந் 

ரறரறரண தசற்தரடுகமக்கு இடபறக்க முடிரது. இது, 

அசரங்கத்றன் ல்ன தன முற்சறகமபப் தறன்ள்பறறடும். 

ஊடகங்கள் தரடர்தரண ஜணரக அடிப்தமடறனரண 

ங்கமமட றமனப்தரடு இதுரன்! இமப் தகறங்கரகத 

ரங்கள் தபறப்தடுத்ற மெகறன்தநரம். 

இததமப, இன்தம் தன ஊடகங்கள் ததரமைப்தற்ந 

முமநறல் டந்துதகரள்கறன்நண. அமக்கப்தடதண்டி 

இணரத்லறல் ண்தம ஊற்மைதுததரல் தசற் 

தடுகறன்நண. கடந் கரனத்ம ரசப்தடுத்றறல் 

ஊடகங்கமக்கும் முக்கற ததரமைப்புண்டு. அமப்ததரன 

சகரனத்மமம் அம தரரக்க முற்சற தசய்கறன்நண. இந்ப் 

ததரக்மக அம ரற்நறக்தகரள்பறல்மனதன்நரல், 

றர்கரனத்றமௌம் இனங்மக கண்லரறல்ரன் றக்கும் ன்தது 

தனமெமட அதறப்தறரரகும். கடந் கரனத்றல் 

இணமுண்தரடுகமப உமெரக்கற, அசறல் லர்வுக்கு றரக 

க்கமபத் றமசறமெப்தற ததரம பர்த்றல் இனங்மகறல் 

இமெக்கும் தன ஊடகங்கமக்கும் முக்கற தங்குண்டு. இம 

அம மைக்க முடிரது. கடந் கரனத்றல் இணரத்ம 

பர்த் அசறல் சக்றகள் ததமெம் தமெக்கடிக்குள் சறக்கறண. 

சறன சந்ர்ப்தங்கபறல் அம ரங்கள் பர்த் 

இணரத்துக்குத் ங்கபறன் மனமத தமொ தகரடுக்க 

தண்டி றமன ற்தட்டது. இந் றமன இணரத்ம 

பர்த் ஊடகங்கமக்கும் உமெரணது. தறமரணது 

ப்ததரமௐதும் தறமரகத இமெக்கும்; அது இப்தடி 

மனகமபத றமனரக டுக்கும். இனங்மகறல் ரர்த்ம் 

ன்தது சுமுக றமனறல் சமூகங்கள் இமந்து ரழ்மத 

மொமமைத்துகறநது. இம லமைம்ததரது இத்க்கபரறத 

றகமௐம். இதுரன் னரமை. இதுரன் து கடந் கரன 

அததரகவும் உள்பது.  

இந் ரர்த்த்துக்கு ரநரக, இந் ஊடகங்கள் 

ரநறரநற இணரத் லம பர்த்து அறதன ஆரம் 

தடிண. இப்ததரமௐதும் இம இமத தசய்கறன்நண. 

தணன்நரல், இத்த்ம இனகுரகச் சூதடற்மைற்கு 

இணரம் ன்நரக உற தசய்மம். சமூகங்கமக்கறமடறல் 

இமடதபறம ற்தடுத்ற, அந் இமடதபறக்குள் றன்மை 

ங்கபறன் னமணப் ததற்மைக்தகரள்மம் ததரநறமுமநம 

இம உமெரக்கற மத்துள்பண. இது தமணக்குரறது. 

து கடந்கரன அததங்கமபப் தரடரகவும் 

தட்டநறரகவும் தகரள்மம் ந்ச் சமூகமும் இப்தடிரண 

தறற்ததரக்குத்ணரண சறந்மணறமௌம் தசற்தரட்டிமௌம் 

ஈடுதடரது. பர்ச்சறமடந் ந்ச் சமூகமும் இத்மக 

தகடுதகட்ட தமனமச் தசய்ரது. அநறவுள்ப மெம் 

இத்மக ல தசமன அதறக்கரட்டரர். ங்கமமட 

தசரந் க்கமக்குத் லங்கறமக்கும் ஊடகங்கமம் 

அசறல்ரறகமம் ரங்கள் ததற்ந தறள்மபகமக்தக 

லங்கறமக்கறநரர்கள் ன்தம உர்ந்துதகரள்றல்மன. 

னரமை த்மணதர தரடங்கமபக் கற்மைத் ந்துள்பது. 

ஆணரமௌம், அமப் தறடிரரகத மைக்கறன்ந 

சமூகங்கபரகவும் க்கள் றபரகவும் இனங்மகர்கள் 

உள்பணர? ன்ந தகள்றம ரன் தகட்க றமெம்புகறதநன். 

இல்மனதன்நரல், இத்மண அறவுகமம் அனங்கமம் 

ற்தட்ட தறநகும் றமனமமப் தறன்தணரக்கறக் 

தகரண்டுததரக ரமெம் முற்சறப்தரர்கபர? அம ரமெம் 

அதறப்தரர்கபர? இன்மந சூல் மக் கரட்டுகறன்நது? 

லண்டும் ரட்மட ன்முமநகபறன் கரடரக ஆக்குற்தக தன 

ப்தறணமெம் முற்சறப்தரகத் தரறகறன்நது. ஊடகங்கள் 

மைதடிமம் புமகுறக் கனரசரத்ம உமெரக்கத் 

துடிக்கறன்நண. இன்மை ததமெம்தரனரண ஊடகங்கபறள் 

தசய்றநறக்மக முமநமம் அற்நறன் கண்தரட்டமும் 

அப்தடித்ரன் உள்பது. எவ்தரமெ ப்தறணமெம் ற்மந 

ப்தறணர்லது ததரமைப்புக்கமபமம் குற்நச்சரட்டுக்கமபமம் 

சுத்துகறன்நணர். ங்கமக்குள்ப ததரமைப்புக்கமபமம் 

கடமகமபமம் தற்நற அர்கள் சறந்றப்தறல்மன. 

ணதரன் க்கள் இன்ணமும் தமெக்கடிகபறமொமெந்து 

லபமுடிரறமெக்கறன்நணர். ந்ப் தறச்சறமணகமம் 

லர்க்கப்தடரல் இமெக்கறன்நண.   

மத்த்துக்குப் தறன்ணரண ஊடகப் தற ன்தது முற்நறமௌம் 

தமைதட்டது. சர்தச அததங்கமம் முமநறமௌம் 

அப்தடித்ரன் உள்பண.  மத்த்துக்குப் தறநகு லள்குடிதற்நம், 

புணர்றர்ரம் அல்னது மைசலமப்பு, ல்மொக்கம், 

அமறத் லர்வு ன்ந மகறல் தறரற்மைற்கும் 

தங்கரற்மைற்குரக றகழ்வுகள் அம தண்டும்.  இந் 

அடிப்தமடறதனத இனங்மகறல் க்கற ரடுகள் உள்பறட்ட 

தன ததரது அமப்புக்கள் அநறவூட்டும் கமெத்ங்குகமபமம் 
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தட்டமநகமபமம் டத்ற மெகறன்நண. முண்தரட்மடத் 

லர்ப்தற்கரண ததரமைப்மதமம் றமுமநகமபமம் அம 

றபக்குகறன்நண. இவ்ரமை ஊடகங்கபறன் ததரமைப்பு ற்மைம் 

தறகள் தற்நறத் தரடர்ச்சறரகப் தல்தமை ப்தறணரமௌம் 

டத்ப்தட்டுமெம் கமெத்தூட்டல்கபறல் ஊடகத்துமநமச் 

தசர்ந் தனமெம் தங்தகற்மை மெகறநரர்கள். ஆணரல், 

ஊடகங்கபறல் தசற்தடும்ததரது ற்தகணத இமெந் 

றமனமக்குப் ததரமெத்ரகத் ரங்கள் கற்மைக்தகரள்மம் 

றமுமநக்கு ரநரகப் தம தல்னறகமபத 

தரடுகறன்நணர். ற்கரக இந் முண்றமன 

தறன்தற்நப்தடுகறன்நது?  மத்த்துக்குப் தறன்ணரண சூமன 

பப்தடுத்துற்குப் புறதரமெ சூமன உமெரக்குற்கு 

த்மண ஊடகங்கள் சறநப்தரகப் தறரற்நறமள்பண? 

அப்தடிச் சறநப்தரகப் தறரற்நறறமெந்ரல் அற்நறன் தறகள் 

த்மகரக உள்பண? மத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்கபறன் உபறமன அந் க்கமமட ரழ்க்மக 

முன்தணற்நம், அமறச் சூமொன் தரதுகரப்பு, றந்த் லர்வு 

ததரன்ந றடங்கபறல் இந் ஊடகங்கபறன் ததரமைப்பும் 

தங்கபறப்பும் வ்ரமை அமந்றமெக்கறன்நண? இது 

றமெப்றகரணரக உள்பர? ன்மணப் ததரமைத்மறல் 

அப்தடிறல்மன ன்மைரன் ரன் குநறப்தறடுதன். ஆணரல், 

அசரங்கம் மத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட க்கமபமம் 

அர்கள் ரழ்கறன்ந தறதசங்கமபமம் அதறறமெத்ற 

தசய்றல் தரரற முன்தணற்நத்ம ற்தடுத்றமள்பது. இந் 

முன்தணற்நத்ம உமெரக்குற்கரக ரங்கள் கடுமரக 

உமத்து மெகறன்தநரம்.  க்கமம் தன ன்மகமபப் 

ததற்மைத் ங்கமப பப்தடுத்ற மெகறன்நரர்கள். 

அதறறமெத்றறல் ட்டப்தட்டுள்ப இனக்கறன் அபவுக்கு 

ல்மொக்கத்றமௌம் அசறல் லர்றமௌம் முன்தணற்நங்கள் 

ற்தடுத்ப்தடறல்மன.  இம உமெரக்குற்கு மண 

ப்தறணமெமட எத்துமப்பும் தம.  ஆணரல், மண 

ப்தறணரறன் சறந்மண தநரகத உள்பது. ரர்த்த்துக்கு 

ரநரகத தனமெம் சறந்றக்கறநரர்கள். ங்கமக்குள் இக்கப் 

புள்பறகமப உமெரக்க முடிர சக்றகள் அம 

மநப்தற்கரக தமை கமகமபப் ததசுகறன்நண. ஆகத, 

கடந் கரனத்துக்கும் இன்மந றமனமக்கும் இமடறல் 

ததமெம் தமைதரடுகமப ரன் கரறல்மன. இது 

கமனக்குரற றடரகும். உண்மறல், கறமடத்துள்ப ல்ன 

ரய்ப்தரண இன்மந சூமன ரங்கள் தமறல்னரல் 

இந்து தகரண்டிமெக்கறன்தநரம் ன்தந ரன் தசரல்தன். 

கடந் ரன்கு ஆண்டுகமக்கு முன்ணர் இனங்மக ப்தடி 

இமெந்து? ரங்கள் எவ்தரமெமெம் வ்பவு 

தமெக்கடிகமபச் சந்றத்துக்தகரண்டிமெந்தரம்! றணமும் சரவுச் 

தசய்றகமம்  அதரங்கமரக இமெந் கரனம் அது.  

அசறல் தறச்சறமணகமம் ததரமெபரர தமெக்கடிகமம் 

மத்மும் ங்கமப ரட்டி மத்ண. ஆணரல், இன்மை எமெ 

புற சூமௌக்குள் ந்றமெக்கறதநரம். இது சரரரக 

ற்தட்ட சூல் அல்ன. தல்னரறக்கக்கரண உறர்கமபமம் 

ததமைறரய்ந் ரழ்க்மகமமம் தகரடிக்கக்கரண 

தசரத்துக்கமபமம் றமனறக்க முடிர இற்மக 

பங்கமபமம்  இந்த இந் றமனம ட்டப்தட்டுள்பது. 

ஆகத, ரம் இந் றமனமறமணப் ததறப் தரதுகரத்து 

அடுத் கட்டத்துக்கு முன்தணரக்கற க தண்டும். 

உண்மறதன, இங்தகரன் ஊடகங்கபறன் தற முக்கறரக 

இமெக்க தண்டும். அசறமனமம் அசறல் ப்புக்கமபமம் 

ஊடகங்கள் தநறப்தடுத்றமம் றரணப்தடுத்றமம் அற்மைக்கு 

றகரட்ட தண்டும். ததரதுக்கபறன் குனரக, 

ஜணரகத்றன் கரப்தண்கபரக ஊடகங்கள் தரறற்தட 

தண்டும். ட்டப்தட்டுள்ப இந் தகறழ்ச்சறரண சூமனப் 

தரதுகரத்து, கறமடத்றமெக்கறன்ந ரய்ப்புக்கமபப் 

தன்தடுத்ற, புற றர்கரனத்ம உமெரக்கவும் அமண 

தம்தடுத்வும் ஊடகங்கள் தங்கபறக்க தண்டும். அப்தடிச் 

தசற்தட்டிமெந்ரல் மத்த்துக்குப் தறன்ணரண கடந் ரன்கு 

ஆண்டு கரனத்றல் றகப் ததமெம் கமெத்றல் ரற்நத்ம 

ரங்கள் ட்டிறமெக்கனரம். அந் ரற்நம் ங்கள் சூமொமௌம் 

சறந்மணறமௌம் தன ரற்நங்கமபத் ந்றமெக்கும். ஆணரல், 

அப்தடிரண றமன ற்தட்டரகத் தரறதறல்மன.   

தன ஊடகங்கள் கடந் 1960கபறல், 70கபறல், 80கபறல், 

90கபறல் இமெந்மப்ததரன்தந சறந்றக்கறன்நண. 

அக்கரனங்கபறல் தசற்தட்டமப் ததரன்தந இங்குகறன்நண. 

அததம், ங்கள் சூமொமௌள்ப ஊடகங்கள் தனவும் 

அசறல்ரறகபறன் கரல்கமபச் சுற்நறக்தகரண்தட 

றமெக்கறன்நண அல்னது கட்சறகபறன் தறன்தண இமௐதடுகறன்நண. 

தன ஊடகறனரபர்கள் அசறல் கட்சறகபறன் 

தரண்டர்கமபப்ததரனச் தசற்தடுகறன்நரர்கள். ரங்கள் 

ஆரறக்கறன்ந கட்சறக்கு அப்தரல் சறந்றக்க முடிரர்கபரக 

இமெந்துதகரண்டு ப்தடி ஏர் ஊடகப் தறம இர்கபரல் 

ஆற்நமுடிமம்? ரம் ம்புகறன்ந அசறல் றரப்தரட்டிமண 

ஆரறப்தது தமை; ததரதுத்பத்றல் தறரற்மைது தமை. 

து அசறமௌக்கு அப்தரல் உள்பமதல்னரம் 

ற்கமுடிரது ணச் தசற்தடுது ஜணரகத்துக்கு 

றதரரணது. ஜணரக அடிப்தமட ன்தது 

ற்நர்கமக்கும் இடபறப்தரக இமெக்க தண்டும். 

தறநமெக்குரற இடம் ற்மைம் தறநமெக்குரற றப்தரணது, தறந 

கமெத்துக்கமக்கும் றமனப்தரடுகமக்கும் உரற அங்கலகரத்ம 

ங்குரகும். ஆணரல், இனங்மகறல் இந் 

அடிப்தமடகமப த்மண வீரணர்கள் கமடப் 

தறடிக்கறநரர்கள்? த்மண ப்புகள் லறரகவும் சரறரகவும் 

டந்துதகரள்ப முற்தடுகறன்நண? சமூகங்கபறன் 

தரதுகரப்தரகட்டும், ணறணறணறன் தரதுகரப்தரகட்டும், 

அசறன் தரதுகரப்தரகட்டும் அல்னது ஊடகங்கபறன் 

தரதுகரப்தரகட்டும் ல்னரற்மநமம் ஜணரக அடித்பத 

உமைறதசய்கறன்நது. ஜணரகத்றன் அடித்பம் தரறக்கப் 

தட்டிமெந்ரல் அல்னது அம ரம் சறமத்ரல் 

அமணமெமட தரதுகரப்பும் றர்கரனமும் தரறக்கப்தட்தட 

லமெம். து கடந் கரனம் இற்குச் சரட்சறரக உள்பது. 

ஆணரல், இமப் தனமெம் உத் ரரக இல்மன. இதுரன் 

னரற்நறன் தசரகம்!  

உண்மறல், இந் இடத்றல்ரன் மூன்நரது கண்ரக 

றன்மை ஊடகங்கள் எபற தண்டும். க்கமக்கு அநறறன் 

எபறம ஊட்டி, அர்கமப அநறறல் ரலறரகப் தனப்தடுத் 

தண்டும். அநறறல் ரலறரக க்கள் சறந்றக்கத் 

தரடங்கறறட்டரல், அர்கமப ரரமௌம் ரற்ந முடிரது. 

அப்தடிச் சறந்றக்கும் றமன உமெரகறணரல் அர்கமக்கு து 

சரற, து மை ன்மை தரறமம். ஆணரல், இற்கு து 

சூமொமௌள்ப ஊடகங்கபறல் தன ரரக இல்மன. அம 

ங்கபறன் றக னமணத இனக்கரகக் தகரண்டுள்பண. 

றகத்துக்கு இணரம், ரம், தறதசரம் ததரன்ந 

சக்குகள் றகவும் உவும். இனங்மக ஊடகங்கபறல் தனவும் 

இந் தரக்கறனரணமரக இமெப்தரல் அற்நறன் கடந் 

கரனம் ட்டுல்ன, றகழ்கரனமும் தரறக்கப்தடுகறநது. இந் 

றமனம லடித்ரல் றச்சரக றர்கரனமும் தரறக்கப்தட்தட 

லமெம். ணதரன் ரன் ஊடகங்கபறன் தரத்றத்ம முக்கற 

கணதடுத்துப் ததசுகறதநன். உனகத்றன் ரன்கரது 

ப்தரக ஊடகங்கள் உள்பண ன்ந கமெத்ம இங்தக ரம் 

றமணவு தகரள்பனரம்.  
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இந் இடத்றதன ரன் இன்தணரமெ உண்மமமம் 

தசரல்ன றமெம்புகறதநன். அண்மறல், புகழ்ததற்ந சர்தச 

ஊடகதரன்மநச் தசர்ந்ர்கள் ன்ணறப் தகுறக்கு றஜம் 

தசய்றமெந்ணர். அர்கள் அங்தக தடிது ன்ணதன்நரல், 

குடிமச வீடுகமபமம் நற றமனறமௌள்ப க்கமபமத! 

ன்ணறறமௌள்ப ஏர் உள்மர் ஊடகறனரபரறடம்  இம 

அர்கள் றசரரறத்றமெக்கறநரர்கள். அற்கு, "றக அண்மறல் 

லள்குடிதற்நம் மடததற்ந இடங்கபறல் ட்டும்ரன் லங்கள் 

குடிமச வீடுகமபப் தரர்க்க முடிமம் அல்னது வீட்டுத்றட்டம் 

மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந இடங்கபறல் அற்மநக் 

கரனரம்" ன்மை அந் உள்மர் ஊடகறனரபர் 

தறனபறத்றமெக்கறநரர். "அப்தடிதன்நரல், ங்தக அற்மநப் 

தரர்க்க முடிமம்?" ன்மை தகட்டிமெக்கறநரர்கள். "லங்கள் 

முள்பறரய்க்கரல் அல்னது முகரமனப் தகுறக்குச் 

தசல்மௌங்கள்! அங்தகரன் ற்ததரது லள்குடிதற்நம் 

மடததற்மைக்தகரண்டிமெக்கறநது" ன்மை அவ்வூடகறனரபர் 

தறனபறத்றமெக்கறநரர். இனங்மகறல் அறமௌம் குநறப்தரக 

டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறல் சர்தச ஊடகங்கள்கூட மத் 

தடுகறன்நண ன்மை தரமெங்கள்! இதுரன் டந்து 

தகரண்டிமெக்கறன்நது. ல்னரத் ப்பும் து அசறமௌக்கரக 

மதமதரதல்னரம் தடிக்தகரண்டிமெக்கறன்நண. 

தபறச்சக்றகபறன் தூண்டிமொல் சறக்கற, அந்ச் சக்றகபறன் 

மனப்தறன்ணமொல் இமந்துறடும் றமன எமெ புநத்றல் 

பர்ச்சறமடந்து தகரண்டிமெக்கறநது. இமறட்டு ரங்கள் 

கணரக இமெக்கதண்டும். ஆகத, ல்னர றமனறமௌம் 

றறப்தரக இமெந்து க்கமபமம் றறப்தரக மத்றமெக்க 

தண்டி ததரமைப்பு ஊடகங்கமக்கு இமெக்கதண்டும் 

ன்தம ரன் லண்டும் மொமமைத்துகறதநன்.  

ஆணரல், து இந்த் தபறரண றமனப்தரட்மட 

அசறல் தமகமக்கரகத் றரறபுதடுத்ற, மநத்துமெம் 

ஊடகங்கமம் உள்பண. இப்தடிரண தசற்தரடுகள் ப்தடி 

ஊடகங்கமபப் தரதுகரக்கும்? தரதட்சமும் றட்டறட்ட 

ரலறறனரண எதுக்கல் தசற்தரடுகமம் ஊடகங்கபறன் 

தநறமுமந அல்ன. தநறமுமநகமப லநறச் தசற்தடும் 

ஊடகங்கள் ப்ததரமௐதும் தமெக்கடிக்குள் சறக்கறத லமெம் 

ன்தமமம் ரம் புரறந்துதகரள்ப தண்டும். இன்மந 

உனகறல் அசறல், ததரமெபரரம், தண்தரடு, கல்ற, சமூக 

பர்ச்சற ததரன்ந அமணத்மமம் லர்ரணறக்கும் ஆற்நமன 

ஊடகங்கள் ததற்நறமெப்தரல், இனங்மகறமௌம் அத்மக 

றமன கரப்தடுகறநது. ஆணரல், இனங்மகறன் 

பர்ச்சறறமௌம் அதமட கடந்கரன, றகழ்கரன, றர்கரன 

னரற்நறமௌம் ஊடகங்கள் ஆற்நற, ஆற்நற மெகறன்ந, 

ஆற்நப்ததரகறன்ந தங்கபறப்பும் ததரமைப்பும் ன்ணரக 

இமெக்கறநது? இனங்மகறன் அமறக்கும் பர்ச்சறக்கும் 

ஊடகங்கள் ததரமைப்தரண தறமச் தசய்ரல்ரன் க்கமம் 

இந் ரடும் உரற தன்கமபப் ததநக்கூடிரக இமெக்கும். 

இன்மை உனகறல் பர்ச்சறமடந் ரடுகள் அத்மணமம் 

ஊடகங்கபறன் தசற்தரட்டிணரமௌம் ஜணரக 

தம்தரட்டிணரமௌத து இன்மந றமனம ட்டிண. 

இம ரம் கணத்றற்தகரள்ப தண்டும். இம இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றல் ததரமெட்தடுத்த் நறணரல் னரமை ங்கமப 

லபவும் றர்த்றமசறல் தகரண்டுதசல்து றர்க்க 

முடிரரகறறடும் ன்தமத் தரறறத்து, சந்ர்ப்தம் 

ந்மக்கு லண்டும் ன்நறகூநற, றமடததமைகறன்தநன்.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mohan Priyadarshana De Silva to take the Chair? 

ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

I propose that the Hon. Mohan Priyadarshana De 

Silva do now take the Chair. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, ගරු වභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද ිනල්හ භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை 

அகனத, ரண்புறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 

 
[4.15 p.m.] 

 
ගරු ඉයහන් වික්රඅභයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Hon. Presiding Member, while we are debating a 

Regulation, which is  actually about the amounts for 

registration that need to be paid, and I want to use the 

opportunity to discuss the issues relating to the media and 

specifically, to the press. The freedom of expression and 

the freedom of information are rights that every human 

being, wherever he may be born, basically has. From time 

immemorial, subjects of the kingdom as well as citizens 

of a  country have expressed their views, and it has been 

the struggle of those subjects in a kingdom or citizens in 

a Republic to maintain their freedom. This struggle 

continues even today. I speak today as a Parliamentarian, 

a citizen of the Republic and also as a citizen of the free 

world.  

The judiciary and the media are two very important 

institutions which help us to protect our freedom. 

Unfortunately, when we think about the judiciary today, 

its subjugation to the executive, the more recent history 

of the irregular and unethical removal of the Chief Justice 

and also the appointment of members of the executive to 

the judiciary are a part of our unfortunate history. 

However, the media, though somewhat frightened and 

weakened, is still the fourth estate of this Republic. 

Today, we have an opportunity to actually speak on its 

behalf. I see the activation of the Sri Lanka Press Council 

Law and also the attempt to bring in a code of ethics for 

journalists as dangerous and to be viewed with suspicion. 

I have reasons for saying this. I would say that even some 

Ministers of the Government are actually not completely 

responsible for the instruments that are used to execute 

the plan guiding Sri Lanka to use an Indonesian term 

"guided democracy"- I make it a euphemism - moving in 

the direction of more and more of a totalitarian State. 

Now, if you look at history, I have reasons to say this. If I 

look at the World Press Freedom Index 2013 made by 
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Reporters Without Borders, Sri Lanka is ranked 162 out 

of 179.  People could contest any index and I would invite 

you to contest the Index subsequently. But, I have to refer 

to these because otherwise it will be like, "we set the 

examination paper; we mark the paper and we consider 

ourselves good" but we have to get others to actually 

mark our paper  internationally and then decide whether 

our performance is good or bad.  

In the Committee to Protect Journalists’ Index of 

2013, which is another index, Sri Lanka ranks fourth and 

only Iraq, Somalia and the Philippines ranked worse than 

us. The Committee to Protect Journalists state, I quote: 

“But four years after the end of the nation’s long civil war, President 

Mahinda Rajapaksa’s administration has shown no interest in 

pursuing the perpetrators in nine journalist murders over the past 

decade. All of the victims had reported on politically sensitive issues 

in ways that were critical of the Rajapaksa government.” 

Today, we heard the news that one court in this 

country had upheld a murder conviction against a 

politician. Even though we make no comment on the case 

itself as we do not know the facts of the case, it is 

interesting to note that a politician has actually been 

convicted.  

"The Freedom of the Press 2013" published by the 

Freedom House has ranked Sri Lanka 164th out of 196 

nations and the status given is, “Not free".  

The "Committee to Protect Journalists" - CPJ - states 

that 13 journalists have been killed since 2005. That is 

one of the worst records of impunity. Impunity here is 

defined as "unresolved murders as a percentage of the 

population of that particular country" and Sri Lanka has 

been ranked fourth in that.  

Then, according to "Journalists in Exile", there are, at 

least, 23 journalists in exile. So, that is the reason why we 

are having this Debate today and talking about the 

necessity to continuously fight for the freedom of the 

media and the freedom of the press.  

The Press Council Bill was first introduced in 1973, 

during the time of the 1970 -77 Government, soon after 

the takeover of the "Lake House" and “Dawasa.” It was in 

that background that this Bill was introduced.  

Today, there were references made to many 

Parliamentarians here and the press or the media that they 

own. There was also a reference made to the illustrious 

"Wijewardena" family and also to the "Uthayan" 

newspaper that is being singled out by the "Daily News". 

Actually, it is more than a matter as to who owns the 

newspaper. We are talking about the freedom of 

journalists. Anybody could own it.  In every country, 

even in the Western countries, different vested interests 

own the press but it is clear which particular person owns 

it and which particular overall stance the particular media 

institution will take. The public can filter and decide after 

they have an array of views, which view that they want to 

subscribe to.  

Then, I would like to say something about the attack 

on the Editor and the Deputy Editors of the "Uthayan" 

newspaper. I am not holding the Minister of Mass Media 

and Information responsible for this. But, I am certainly 

holding the Board of the "Daily News" and its Chairman 

responsible for this. The Minister of Mass Media and 

Information could take note of the fact that it is the 

Government media that first needs to have a code of 

ethics than having a general code of ethics. It is also 

unfortunate to note that the Sri Lanka Army is drawn into 

media debates due to statements made by senior officials 

of the Sri Lanka Army. Its honour is best defended by the 

Government and a regulated press, and I wish its honour 

will be defended in that particular way.  

In 2002, the UNF Government led by the then Prime 

Minister, the Hon. Ranil Wickremasinghe, was able to 

repeal the Criminal Defamation Provisions in the Penal 

Code and the Press Council Law in 2002, including the 

repeal of Section 118 of the Penal Code. - [Interruption.] 

The establishment of the Sri Lanka Press Institute, the 

Press Complaints Commission and the Sri Lanka College 

of Journalism were welcome developments. But, very 

little has happened since then to improve the press 

freedom and the citizens’ right to information.  

Restrictions are needed and in every country there are 

restrictions. But, these restrictions should be confined to 

the exceptions permitted under Section 3 of Article 19 of 

the ICCPR, which specifically refers to the respect of the 

rights and reputation of others, and secondly, for the 

protection of national security, public order, public health 

and public morals. That is the restriction. In time of 

public emergency which threatens the life of the nation, 

the existence is officially proclaimed and then there is a 

necessity for restriction. Such measures, however, must 

not be inconsistent with international law. We live in a 

globalized world. We live in a world which has instant 

information. We live in a world in which we are born in 

one country, we study in another country, we work in 

another country and we are also a very important part of 

the global community. Therefore, we cannot ignore in 

any way our responsibilities to the universal family.  

As we talk of press freedom, one important thing in 

press freedom is the right to information. With India, 

Pakistan, Bangladesh, Nepal, Maldives, Bhutan included, 

every country in South Asia has a Right to Information or 
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a Freedom of Information Act. Sri Lanka is the only 

country that does not have such an Act and it becomes the 

exception. A right that the citizens of Scandinavia have 

enjoyed for more than a hundred years is denied to the 

citizens of this country. The right to information is needed 

because of the principles of transparency and open 

government. So, I would like to say this. I would like to 

say that the Government’s attempt to bring in a  code of 

ethics for the media has to be looked at with suspicion, 

because when you have a State-controlled media as at 

present, there is defamation, slander, baseless reporting, 

adopted by the media. Why is the Government not self-

regulating  its own media at present without attempting to 

bring  a code of  ethics, which will  inevitably control 

only the private media?  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි 2ක් තිවඵනහ. 

 
ගරු ඉයහන් වික්රඅභයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Thank you. Will these guidelines be applied to the 

State media? Who will adhere to this? Who will enforce 

this? Ultimately, is it going to be again the Government 

itself? The issue dominating media today - their problem 

is not that there is too much freedom. The country ranks, 

as I said earlier, near the bottom in terms of press 

freedom, the world over. What is the moral basis on 

which this Government is contemplating to further control 

press freedom?  I think what they should do is actually get 

out of the way of the free media. Stop leaning on editors 

and publishers. Stop buying newspapers and TV channels 

indirectly or directly. Self-regulation is necessary. The 

Press Complaints Commission of Sri Lanka was set up 

more than ten years ago. The Editors' Guild, the Sri Lanka 

Press Institute, they have undertaken to ensure that the 

newspapers abide by certain criteria and standards. The 

PCCL guidelines are on the website and the fraternity 

needs to take the responsibility in protecting the rights of 

every individual. A supplicant judiciary will ensure that  

the State media is insulated from the danger of laws, 

while  the independent media will report with the sword 

of Damocles over its head. A free press and an 

independent judiciary are enemies of totalitarianism. The 

attempt at subjugating these two vital democratic organs 

offers the best clues of the future direction of this 

Government.  

Thank you. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අරුන්දික ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීාුරභහ. ඔඵුරභහ  විනහඩි 10ක 

කහරඹක් තිවඵනහ.  

[අ.බහ. 4.29] 

 
ගරු අරුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அமெந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

සුරතියි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි. විවලේවඹන්භ අද 

දින ඳහර්ලිවේන්ුර ුරශ ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත ඹ වත් 

නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් න අසථහවේදී භ  වඳය කථහ කශ ඉයහන් 

වික්රඅභයත්න භන්ත්රීාුරභහවප කථහ අද කශහ  ඩහ 1994 ර්ඹ  

වඳය කශහ නේ වවොයි කිඹරහයි භ  හිවතන්වන්. අරණතඹ  

ඵරඳහන ඳරිදි හවප කථහ කශහ නේ වවොයි. වභොකද, 1994 

ර්ඹ  වඳය තමුන්නහන්වේරහවප යජඹ කහරවත තිබුණු 

ජනභහධා නිදව ගළන අිළ අමුුරවන් කථහ කයන්න වුභනහ 

නළවළ. ඒ ේඵන්ධවඹන් වේ යවට් ජනතහ දන්නහ. අවප් යවට් 

ජනභහධාර  ව ජන භහධාකරුන්  ඉතහභත් වවො  රකවත 

යුගඹක් තභයි තමුන්නහන්වේරහවප දවවත් යක ඳහරනඹ 

කහරඹ. ඒ කහරවත ඔවුන්  ඉතහභත් වවො  ළරකුහ. ඒ කහරවත 

ඉතහභත් වවො  ජන භහධාඹ  ළරකුහ; ජන භහධාවේදින්  

ළරකුහ; ඒ ඳවුල්ර  ළරකුහ; ඒහ  ේඵන්ධ අඹ  

ළරකුහ. එභ නිහ ඉයහන් වික්රඅභයත්න භන්ත්රීාුරභහවප කථහ භහ 

හිතන වළටිඹ  දළන් වනොවයි කයන්න තිබුවණ්; එදහයි  කයන්න 

තිබුවණ්. [ඵහධහ කිරීභක්] එිතවත ඉ වගන වවෝ.  

අද අිළ ිනඹලු වදනහභ ජනභහධාඹ ේඵන්ධවඹන් කථහ කයන 

වේ වරහවේදී විවලේවඹන්භ වතත් ඳත් ගළන ඹභක් කථහ 

කයන්න  රළබීභ ගළන භ  ඉතහභත් ුරටුයි. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, වඳෞද්ගලික භ  වතත් ඳතක් කිඹන්න ආලහ 

ඇති වුවණ් වභවවභයි. අිළ වඳොඩි කහරවත වල්ක් වවුස භහගවේ 

"මිහිය" ඳත්රයඹත්, විජඹ වතත් ඳත් භහගවේ "විජඹ" ඳත්රයඹත් 

තිබු ණහ. අිළ වඳොඩි කහරවත ඒ ඳත්රය වදක තභයි මුලින්භ 

කිවඹේවේ. ඒ වතත් ඳත් වදවකන් දරුන්  ේපූර්ණවඹන්භ 

දළනුභ දුන්නහ.  ඒ ඳත්රය වදක නිහ අඳ  වතත් ඳත් කිඹවීවේ ආලහ 

ඇති වුණහ. ඒවක් වගෞයඹ විජඹ වතත් ඳත් භහගභ  ව වල්ක් 

වවුස භහගභ  අද ත් ිළරිනභනහ. කුඩහ දරුන් වහ අද ත් 

"විජඹ" ව "මිහිය" කිඹන ඳත්රය වදක තිවඵනහ. ඒ ඳත්රය වදක නිහ 

තභයි අිළ ඳත්රය කිඹන්න වතරුදු වුවණ්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අිළ කුඩහ කහරවතදී ඳත්රයඹක් 

අත  ගත්තහභ ඒ ඳත්රයවත මුල් ිළටුවේ වඵොවවෝ වතොයුරරු තිබුණහ. 

ඳත්රයවත මුල් ිළටු ුරිතන් තභයි විවලේවඹන්භ යජවත වතත් -

ංර්ධන ාහඳෘති ගළන, යජවත ළඩ ිළිතවශල් ගළන- ව 

වභොනහ වවෝ ප්ර්ධහන ිනදු වීභක් තිබුණහ නේ ඒහ ගළන අිළ 

වඵොවවෝ වි  වතොයුරරු දළන ගත්වත්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, දළන් භවප අවත් තිවඵනහ, 

1967 ජනහරි භහවත 02න දහ "රංකහදීඳ" ඳත්රයවත මුල් ිළටු. 

එභ මුල් ිළටු භහ බහගත* කයනහ.  

වභහි මුල්භ වතත ලවඹන් තිවඵන්වන් වභඹයි: 

"යසහ ළඳයීභ වහ ංර්ධනඹ මුල්තළනරහ ළරුමේ"  

ඒක තභයි යජවත වතත්. ඊශඟ  ඳවත දළක්වන වතත් 

තිවඵනහ.  
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————————— 
*  වතසතකහරවත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

 

"උඳහධිධහරී ගුරු ළටුප් නීති ඳවදයි"  

"ජහතික වීයදින උත් භව ජඹ  ඳත්ති"  

"ගුන්විදුලි ංසථහ" 

"භරරවේකය දශදහ වතදයි" 

"1967 අනහළකි" 

"අගභළති අලුත් හට්ටු නයමයි" 

"වඳොලිස ඳති විේහභ රඵයි" 

වේහ තභයි වතත්; ේපූර්ණවඹන්භ ංර්ධන වතත්. 

ජනතහ  දළන ගන්න ෑනෆ වතත් තභයි වේ තිවඵන්වන්.  

ඊශඟ  භහ ශඟ තිවඵනහ, 1993 වදළේඵර් භහවත 01න 

ඵදහදහ "රංකහදීඳ" ඳත්රයවත මුල් ිළටු. වේවක්ත් තිවඵන්වන් 

ංර්ධන වතත් ව විවලේ වතත් තභයි. විවලේ වතතක් වළටිඹ  

තිවඵන්වන් වභඹයි. 
 

"වතොණ්ඩභන් ඉල්ලීේ: ආණ්ඩුවේ රණන්දු අද" 

"උුරරු - නළවගනහිය ආණ්ඩුකහයඹහ රඹනල් ප්ර්නහන්දු" 

"උසවඳශ ප්ර්තිඳර අද - වව " 

"අර්බුදඹ  විඳුේ වවීභ තත් ඳභහකයන්න එඳහ - අසගිරි භව නහහිමි" 

"ුරකවර් තත් මිතිලින් ඉල්ලීේ 10ක  උද්වඝෝණ" 

"ගුරුන් 1200 කවප ළඩ තවනේ කයරහ" 

වේ හවප වතත් ව ංර්ධන වතත් තභයි තිවඵන්වන්.  

අද වතත් ඳත් අයවගන ඵළලුවොත් කිඹන්න කනගහටුයි, අද 

වතත් ඳත්ර මුල් ිළටු ේපූර්ණවඹන්භ ළයිනරහ තිවඵන්වන්, 

කස වරහ තිවඵන්වන් මිනී භළරුේලින්, වවොයකේලින්, 

දණලින්. ඒහ ගළන කිඹන වතත් තභයි මුල් ිළටුර තිවඵන්වන්. 

ඒ ඳත්තය අත  ගත්ත ගභන් එඳහ වනහ. භහනිනක විකෘතිඹක් 

ඇති නහ. ඒ කිඹන්වන්, වතත් ඳත කිවඹේහභ වළභ වකනහ භ 

ඇති වන්වන් ිළිතකුරක්; භහජඹ ිළිතඵ ිළිතකුරක්. භහ 

කිඹන්වන් නළවළ වභළනි වතත් ඳශ කයන්න එඳහ කිඹරහ. ඒහත් 

ඳශ කයන්න  ෑනෆ. එදහ ඳත්තයරත්  වේ වතත් තිබුණහ. වළඵළයි 

මුල් ිළටුවේ වනොවයි. වේ වතත් තිබුවණ් භළද ිළටුර. ඳත්තයඹ 

අත  ගත්ත ගභන්භ තභන් ඉන්න ය  එඳහ න විධිඹ , තභන්වප 

ජහතිඹ එඳහ න විධිඹ  වනොවයි වතත් ඳශ කය තිබුවණ්. ඒහ 

තිබුවණ් භළද ිළටුර. භහ හිතනහ ඒ ගළන ජනභහධාවේදීන්වපත් 

අධහනඹ වඹොමු වන්න  ෑනෆ කිඹරහ. විවලේවඹන්භ වතත් 

ඳත්ර ඳශමුළනි ිළටුවේ ජනතහ  ජීවිතඹ එඳහ කයන වතත් 

ඳශ කයන්වන් නළුර, ජනතහ  තභන්වප ය  එඳහ න වතත් ඳශ 

කයන්වන් නළති ජනභහධාවේදීන් තභ ගකීභ ඉස  කශ යුුරයි 

කිඹහ භහ කල්ඳනහ කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඊශඟ  අිළ ගනිමු වේ 

කහයණඹ. හභහනාවඹන් ය ල් වනොවඹකුත් ජඹග්රාවණ රඵනහ. 

අිළ උදහවයණඹක  ක්රී්ඩහ ජඹග්රාවණ ගනිමු. දළන් ෑසවාලිඹහ 

හවප ය ක ඳශ න වතත් ඳතක ක්රී්ඩහ ිළටු ගත්වතොත් ඒ ක්රී්ඩහ 

ිළටුවේ මුලින්භ තිවඵන්වන් ජඹග්රාවණ ගළන. තභන්වප යවට් ක්රී්ඩහ 

කණ්ඩහඹවේ ජඹග්රාවණඹක් නේ ඒ අඹ  අතිලවඹෝක්තිවඹන් ඒක 

ර්ණනහ කයනහ. ඳයහජඹක් නේ ඒ ඳයහජඹ ඉතහභත් වකටිවඹන් 

ඳශ කයන්වන්. භවය වරහ  ඳයහජඹ ගළන ඳශ කයන්වන්භ 

නළවළ. අිළ හිතමු ෑසවාලිඹහ ක්රිමකට් භළච් එකක් ගළහුහ කිඹරහ. ඒ 

ක්රිමකට් භළච් එක දිනරහ තිවඵනහ නේ ඳත්තයර ිළටු ගණන් 

ලිඹනහ. වළඵළයි ඳයහජඹ වරහ තිවඵනහ නේ ඒහ ඳශ කයන්වන් 

ඉතහ කුඩහ . වළඵළයි අවප් යවට් වතත් ඳතක ක්රී්ඩහ ිළටු 

ඵළලුවොත් ක්රී්ඩහ ිළටුවේ ක්රී්ඩහ විසතය නළවළ. ක්රී්ඩහ විසතය ඵරන්න 

වන්වන් වනත් තළන්ලින්. ක්රී්ඩහ ිළටුවේ තිවඵන්වන්, එක්වකෝ 

කහ  වරි ඵළනරහ; එවවභ නළත්නේ ංගභඹක  ඵළනරහ; 

ංගභඹක ප්ර්ලසන ගළන; අුරරු ාසථහ ගළන; ඒ හවප වද්ල්. 

භහ කිඹන්වන් නළවළ ඒ වතත් ඳශ කයන්න එඳහ කිඹරහ. ඒ වතත් 

ජනතහ  එන්න  ෑනෆ. ඒ වතත් ජනතහ  අනිහර්ඹවඹන්භ 

එන්න  ෑනෆ. වළඵළයි ඒහ මලික වද් න්න  ඵළවළ. අවනක් එක 

තභයි ය ක් ජඹග්රාවණඹක් රඵවත වරහකදී ය  ගළන අභිභහනඹ 

දනන වතත්ර  මුල් තළන රළවඵන්න  ෑනෆ. භහ හිතන්වන් 

ඒක ජනභහධාවේදීන්වප ග කීභක්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අිළ අවුරුදු 30ක් තිබුණු 

යුද්ධඹක් අන් කයවත ය ක්; ජහතිඹක්. අිළ දන්නහ ඒ අවුරුදු 

30ක යුද කහරවතදී වේ යවට් යණවිරුවෝ ඒ කශ කළඳ කිරීභ වහ 

භහනභ අවප් යවට් ජනභහධාවේදීන් කශහ ව කළඳ කිරීභ, කළඳ 

වීභ. අිළ ඒක අගඹ කයන්න  ෑනෆ. ඒ ඳළළති යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ 

කයන්න විලහර දහඹකත්ඹක් දුන්නු ිළරික් තභයි අවප් යවට් 

ජනභහධාවේදීන්. යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ කශහ  ඳසවේ දළන් අඳ  

අමුුරවන් කිඹන්න  වදඹක් නළවළ. වළඵළයි ඒ යුද ජඹග්රාවණඹ 

ආඳස  වයන්න විජහතික ඵරවේගර  එවවභ නළත්නේ අවප් 

ය   විරුද්ධ ක්රිමඹහ කයන ඵරවේගර  භහතෘකහ ඳඹන්වන් 

නළුර ළඩ ක යුුර කිරීභ ජනභහධාවේදීන්වප ග කීභක්. අද අිළ 

කවුරුත් දන්නහ වරෝකවත භවය ය ල් -ප්ර්ධහන ය ල්- වේ 

ය  විනහල කයන්න ඵරහ  වගන ඉන්නහ කිඹරහ. එවවභ නළත්නේ 

අිළ වේ රඵහ ගත්තහ ව ජඹග්රාවණඹ ිළිතඵ ඒවගොල්රන්  වරොකු 

ප්ර්ලසනඹක් තිවඵනහ. ඒ රඵහ ගත්තහ ව ජඹග්රාවණඹ වේ යවට් 

ජනතහ හිත් ුරිතන් ඈත් න්න  වදන්වන් නළුර දිගින් දිග භ  

ඳත්හ වගන ඹන්න  ලක්තිඹ රඵහ දීභ අවප් 

ජනභහධාවේදීන්වප ගකීභ න්න ෑනෆ. ඒ හවපභ අවප් ය   

ුරරුකේ කයන ඵරවේගර  ඒ වහ ඳහය කඳන්න , එවවභ 

නළත්නේ අවප් ය   ුරරුකේ කයන ඵරවේගර  උඩ වගඩි 

වදන්න  ක යුුර කයන්වන් නළුර ජනභහධා වළිනයවීභ අවප් 

යවට් ජනභහධාවේදීන්වප ගකීභ න්න  ෑනෆ. ිළ  ය ර 

ඉන්න ශ්රීස රහංකිකඹන් අද අවප් යවට් ඳශ න වතත් ඳතක් අයවගන 

ඵළලුවොත් ඒ අඹ  ය  එඳහ නහ; ය   එන්න  එඳහ නහ. 

ඇයි? භහ කිව විධිඹ  ඒහවත තිවඵන්වන් වේ යවට් ජඹග්රාවණ 

ගළන වනොවයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අද වේ යවට් අතිවිලහර 

ංර්ධනඹක් වකවයනහ. වළඵළයි ංර්ධනඹ ගළන වතත්  ඳශ 

වන්වන් නළවළ. අද  වේ යවට් විලහර ලවඹන් ග්රාහමීඹ 

ංර්ධනඹක් ිනද්ධ වනහ. නමුත් ග්රාහමීඹ ංර්ධනඹ ගළන වතත්  

ඳශ වන්වන් නළවළ. අද  වේ යවට්  ආර්ථිකඹ නඟහ ිනටුවීභ වහ 

කෘ ක කර්භහන්තඹ, කරය  කර්භහන්තඹ, ංචහයක ාහඳහයඹ ඹන 

වේ අංලර විලහර ලවඹන්  ළඩ ක යුුර වකවයනහ. වළඵළයි ඒ 

ගළන  වතත් නළවළ. වභොනහ  ගළනද වතත් තිවඵන්වන්? අවප් ය    

විරුද්ධ  අනිකුත් ය ර ඵරවේගර  උඩ වගඩි වදන, ඒ හවපභ  

ිළ  ය  ඉන්න අවප් අඹ  උඩ වගඩි වදන, වේ ය  එඳහ න 

විධිවත වතත් තභයි තිවඵන්වන්. ඒහයින් ළශකීභ වේ ිනඹලු 

වදනහවපභ ගකීභ න්න  ෑනෆඹ කිඹහ භහ කල්ඳනහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ  වේ ගළන කථහ 

කිරීවේදී අඳ  ප්ර්ලංහත්භක කථහ කයන්න වතළුන් ඳළතිත් 

තිවඵනහ.  භවය වතත් ඳත් ව වතත් ඳත් කර්තෘරුන් දළනුභ 

රඵහ දීභ වහ ගවේණහත්භක, ඳර්වතණහත්භක ලිිළ 

ලිඹනහ. ගවේණ කයරහ, ඳර්වතණ  කයරහ ජනතහ  ඒ ගළන 

වතොයුරරු රඵහ වදන ළඩ ිළිතවශල් තිවඵනහ. අිළ  එළනි 

වතත් ඳත් දළකරහ තිවඵනහ.   දළන් ඉරිදහ දිනඹ  ඳශ න වතත් 

ඳතක් ඉසය හවප වනොවයි, වතත් ඳත් මිටිඹක්  හවගයි.  

ඒහවත දළනුභ තිවඵනහ. කරහ ගළන, විදාහ ගළන ලිිළ ඳශ 

කයනහ. එළනි ජනභහධාවේදීන් ඉන්නහ.  ඳර්වතණ කයරහ,  

ගවේණ කයරහ, ජනතහ  ළඵෆ වතොයුරරු වදන්න  ෑනෆඹ  

කිඹහ හිතන ජනභහධාවේදීන් ඉන්නහ. ඒ අඹ ගළන  

ප්ර්ලංහත්භක කථහ කයන්න ෑනෆ;  ඒ අඹ  අලා ලක්තිඹ රඵහ 

වදන්න ෑනෆ; ඒ අඹ ආයක්හ  කයන්න ෑනෆ.  

499 500 
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වභතළනදී   විවලේවඹන්භ ගරු ඉයහන් වික්රඅභයත්න භන්ත්රීාුරභහ  

ඹභක් කිඹන්න ෑනෆ.  ජනභහධාවේදීන්වප ඳළත්වතන් ඵළලුවොත් 

අරණතවත අිළ අඳුරු යුගඹක් ඳහු කශහ.  කිඹන්නත්  කනගහටුයි,  එදහ 

අවප් යවට් භවය නහඹකඹන්වප ිළන්තූය  වතත් ඳත්ර දළේභහඹ  

කිඹහ, එවවභ නළත්නේ ඒ ඳවුල්ර අඹවප ිළන්තූය දළේභහඹ කිඹහ  

භවය ජනභහධාවේදීන්  ජීවිතඹ ඳහ අහිමි  වුණහ. රිචඩ් ද 

වොයිහ, හගරිකහ වගෝභස ළනි ජනභහධාවේදීන් අිළ වේ 

අසථහවේදී භතක් කයන්න ෑනෆ. ඒ කහරවත ඳළති 

තමුන්නහන්වේරහවප ආණ්ඩු, තමුන්නහන්වේරහවප ඳක්ඹ 

ෘජුභ  ජනභහධාවේදීන්  ඵරඳෆේ කශහ;  ඒ අඹ   භර්දනඹ කශහ. 

ඒ අඹවප ජීවිතර  වහනි කශහ; ඒ අඹ භයහ දළේභහ.  අිළ එළනි 

යුගඹක් ඳහු කශහ. ජනතහ විමුක්ති වඳයමුණත් ඒ හවපභයි. 

වළඵළයි  අිළ ඉතහභත් ුරටු වනහ, 2005 ඳ න් ගත්ුර 

අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහවප කහරවත ව ඊ  ඉසවල්රහ 1994 

කහරවත ඉරහ  ජනභහධාවේදීන්වප නිදව ආයක්හ  කයරහ 

තිවඵන එක ගළන. භහධාවේදීන් කිහිඳ  වදවනක් අුරරුදවන් 

කයරහ තිවඵනහඹ; භහධාවේදීන් කිහිඳ  වදවනක්  භයහ දභහ 

තිවඵනහඹ  කිඹහ  ඒ ගරු භන්ත්රීාුරභහ කිේහ.  එළනි වද්ල් 

ේඵන්ධවඹන් වතොයුරරු නළවළ. භභ තමුන්නහන්වේරහ   

කිඹන්න ෑනෆ,  අුරරුදවන් වරහඹ කිඹවත ඒ භවය  භහධාවේදීන් 

අද  ප්ර්ංලවත ඉන්නහඹ කිඹන එක.  භ  එවවේදි එළනි කිහිඳ 

වදවනක් වේඵ වුණහ.  අුරරුදවන් වරහඹ කිඹහ තමුන්නහන්වේරහ 

කිඹන,  ප්ර්ිනද්ධ නභකින් වඳුන්න ජනභහධාවේදිවඹක් අද  

ප්ර්ංලවත ඉන්නහ.  වස භහරු කයවගන අද ඔහු ප්ර්ංලඹ  වරහ 

ඉන්නහ.  වේ යවට් තහනහඳති කහර්ඹහරර උදේවන් ගිහිල්රහ අද 

ඒ ය ර  වරහ ඉන්නහ.   ඒ අඹ  අුරරුදවන් වරහඹ කිඹහ   

අවප් යවට් උහවිර නඩු අවනහ. තභන්වප සහමි  වතරුඹහ 

අුරරුදවන් වරහඹ කිඹහ  භවය වි  ඒ අඹවප බිරින්දෆරුන් 

ජනභහධාර  ඇවිල්රහ අඬන අසථහ ඳහ  තිවඵනහ. නමුත් 

වවොවයන්,  ඒ අඹ රෑ  වගල්ර  කථහ කයනහ.  ඒ වතද්ගරඹහ 

ඉන්වන් ප්ර්ංලවතයි. ඳහර්ලිවේන්ුර  යප්ර්හදර  ඹ ත් වරහ 

වනොවයි, ෑනෆ නේ වකිතන්භ  භභ නභත් කිඹන්නේ. ප්ර්දීප් 

එක්නළලිවගොඩ තභයි ඒ වතද්ගරඹහ.  ප්ර්ංලවත ඉන්න අඹ ඒ වතද්ගරඹහ 

ගළන දන්නහ.   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි වදකක කහරඹක් 

තිවඵනහ.  

 
ගරු අරුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அமெந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භවය වරහ   වභුරභන්රහ 

අතා වචෝදනහ කයනහ.  අවුරුදු තිවක් තිසවේ  ඳළති යුද්ධඹක් 

අන් කයවත වේ යවට් නළත තහක් යුද්ධඹක්  ඇති වනොන 

විධිඹ  ළඩ ක යුුර  කයන්න ෑනෆ. අවප් යවට් කිිනඹේ 

ජනර්ගඹක , කිිනඹේ වකො ක   ඹේකිින ප්ර්ලසනඹක් තිවඵනහ 

නේ  අිළ ඒ ප්ර්ලසනඹ  වින්න  උත්හව කයන අසථහක් වේ.  

එවේ උත්හව කයන අසථහවේදී නළත තහක් ඒ අඹ 

අවුසන්න , ජහතිහදඹ අවුසන්න  ළඩ ක යුුර  කයනහ නේ 

ඒක හඳයහකර ක්රිමඹහක්. ඒ අඹ  ඉතිවහවත හවපභ  ර්තභහනවත 

ව අනහගතවත දඬුේ රළවඵනහ.  ඒ ඵ භහ වභතළනදී වන් 

කයන්න ෑනෆ.   වදභශ බහහවන් ඳශ න භවය වතත් ඳත් ජහති 

හදඹ  ඉසභුර න ආකහයවඹන්  මුද්රධණඹ   කයන ඵ අිළ දළකරහ 

තිවඵනහ. අඳ ඒ ගළන ඉතහභත් කනගහටු වනහ.   

කවුරු වභොනහ කිේත්, ඹථහර්ථහදඹ කල්ඳනහ කවශොත් අද 

 අවප් යවට්  දුසධ ඵරවේගඹක් ක්රිමඹහත්භක වනහ. එක ඳළත්තකින් 

ආගමික  ංහිඳිඹහ නළති කයන්න , අවනක් ඳළත්වතන් ජහරණන් 

අතය තිවඵන ංහිඳිඹහ  නළති කයන්න  අද දුසධ ඵරවේගඹක් 

ක්රිමඹහත්භක වනහ. වේ හවප නහඹකවඹක් අවප් යවට් 

ඉතිවහවත හිටිවත නළවළ.  වේ හවප නහඹකවඹක් 

අනහගතවතදීත් ඳවශ වේද කිඹහ අඳ  කිඹන්න  ඵළවළ. වේ 

නහඹකඹහත් එක්ක වේ ඹන ගභවන්දී  වේ යවට් ජනභහධාවේදීන්  

විලහර ගකීභක් තිවඵනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ. වේ නහඹකඹහත් 

එක්ක වේ ඹන ගභවන්දී අවප් යවට් ජනභහධාඹ  ේඵන්ධ ිනඹලු 

වදනහ භ  විලහර  ගකීභක්  තිවඵනහ. වභොකද, ඒ නහඹකඹහවප 

ප්ර්තිරඳඹ විනහල කයන්වන් නළති, වේ වගන ඹන ළඩ ිළිතවශ 

විනහල කයන්වන් නළති ජනතහ  වතත් රඵහ දීභ ඒ ිනඹලු 

වදනහවපභ ගකීභක් වනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ  නිඹමිත කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු අරුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அமெந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

වභොකද, වේ හවප අසථහක් එන්වන් නළවළ. අහන 

ලවඹන් එක කහයණඹක් කිඹන්න  ෑනෆ. අඳ ිනඹලු වදනහභ 

එකක් වත්රුේ ගන්න   ෑනෆ. වේ භේ බිභ  ආදයඹ කයන ිළරික්  

වළටිඹ  භේබිභ ආයක්හ කිරීභ අඳ ිනඹලු වදනහවපභ ගකීභක්. ඒ 

ගකීභ ජනභහධාවේදීන් ත් තිවඵනහඹ කිඹන එක කිඹමින් 

ිනඹලු වදනහ භ සුරතින්ත වමින් භවප චන සල්ඳඹ අන් 

කයනහ.  

 
[අ.බහ. 4.44] 

 
ගරු කරු ජඹූරරිඹ භවතහ  
(ரண்புறகு கமெ ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ජන භහධා වහ ප්ර්ෘත්ති 

ක යුුර ිළිතඵ උඳවද්ලක කහයක බහවේ රැසවීේ ේඵන්ධවඹන් 

භහ ඳශමුවන්භ ගරු අභහතාුරභහවප අධහනඹ වඹොමු 

කයන්න  කළභතියි.  කලින් රණයණඹ කයන රද ඳරිදි වේ කහයක 

බහ රැසවීභ නිඹභ  දින  ඳළළත්වනහ නේ අඳ  හුඟක් දුය  

ප්ර්වඹෝජනත් වනහ. භ  භතකයි,  වේ  භ  6න දහ රැසවීභ 

ඳත්න්න  ඳුම ගිඹ රැසවීවේදී අඳ රණයණඹ කශහ. ඊ  ඳුම  අද  

ඳසරු 1.00   රැසවීභ ඳළළත්වනහඹ කිඹහ අඳ දළනුත් කශහ. 

අද භහ   ඳහර්ලිවේන්ුර   අහ  ඳුම දළන ගත්තහ, එභ රැසවීභ  

වඳයරු 11.30  ඳළළත්වහඹ කිඹහ.  එභ නිහ මී  ඳුම  එභ  

රැසවීේ ඳත්නහ නේ එක දිනඹක් වන් කය වගන -වභොකද 

අඳ ත්  ූරදහනේ වන්න  ෑනෆ- ඒ දිනඹ   ඳත්න්න ඹ කිඹහ 

ගරු  අභහතාුරභහවගන් ඉල්රහ ිනටිනහ.  වභොකද අඳ  වේ රැසවීභ 

ඉතහභත් අලායි. අද වභවවභ රැසවීභක් තිබුණු ඵ අඳ 

දන්වන්ත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. ඒක තභයි. ඳසරු 1.00   

ඳත්න්නයි නිඹභ කය තිබුවණ්.  [ඵහධහ කිරීභක්] භහ දන්නහ.  

ඒක   යදක් කිඹනහ වනොවයි. [ඵහධහ කිරීභක්] එභ නිහ  කල් 

තිඹහ ළරුමේ කය ඳත්න්න  වතළුන් නේ වවොයි.  ඔඵුරභහවප 

අධහනඹ  එභ ඉල්ලීභ වඹොමු  කයනහ.   

මරහනහරඪ  ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ  හවපභ වේ වතත් ඳත් 

ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර ළඩි කිරීභ ේඵන්ධවඹන්  

නිවඹෝගඹක් අද ඉදිරිඳත් කය තිවඵනහ. ඒ ගළන අඳ කථහ 

කයන්න  ඵරහවඳොවයොත්ුර න්වන් නළවළ. ෆභ වදඹකභ මිර 

ඉවශ ඹන අසථහ කදී ඒ ගළන අදවස ප්ර්කහල කයන්න  අඳ 

501 502 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

ඵරහවඳොවයොත්ුර න්වන් නළවළ.  නමුත්  භහධාවත සහකරනත්ඹ 

ගළන, නිදවස භහධාඹක් ගළන, විනිවිද වඳවනන භහධාඹක් ගළන  

අද වේ බහවේ කථහ කශහ. නමුත් මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 

අඳ අද  එවවභ භහධාඹක් දකින්වන් නළවළ. අඳ විඳක්වතයි 

ඉන්වන්. ආණ්ඩු ඳක්ඹත්, විඳක්ඹත් වේ වද වන වන 

විධිඹ  ඵරන්න  වතළුන්. නමුත් අඳ  කථහ කයන්වන්  අඳ දකින 

ආකහයඹ යි.  එවවභ නිදවස භහධාඹක් අඳ  වඳවනන්වන් නළවළ. 

අඳ දකින්වන් ේපූර්ණවඹන්භ වද්ලඳහරනීකයණඹ ව, 

වද්ලඳහරන ඹ  ඹ ත් වුණු  භහධාඹක්. වතත්ඳත් භණ්ඩරඹ ුරිතන් 

ඵරහවඳොවයොත්ුර න විධිඹ  ඒ ක යුුර ිනදු වේඹ කිඹහ අඳ  

විලසහ කයනහ. වතත්ඳත් භණ්ඩරවත ඉතහභත් කීර්තිභත් 

භහධාවේදීන් ිනටින  ඵ අඳ දන්නහ.  ඒ ිනඹලු වදනහ ිනටිඹත් ඒ 

අඹ   වද්ලඳහරන ඵරඳෆේර   මුහුණ වදන්න  අභහරුඹ කිඹහ 

අඳ විලසහ කයනහ. වන එකක් තඵහ වේ යවට් 

අග්රාවිනිලසචඹකහයරිඹ ත් එඹ  මුහුණ වදන්න  ඵළරි වුණු ඵ  අඳ 

දළක්කහ.   

මරහනහරඪ  ගරු භන්ත්රීාුරභනි,  ඳුම ගිඹ කහනු ුරශ  

භහධාවේදීන්  ඝහතනඹ ව ආකහයඹ ගළන මී  කලින් කථහ  කශ 

භන්ත්රීාරු  වඵොවවෝ වදවනක් අදවස  ප්ර්කහල කශහ. රන්ත 

වික්රඅභුරංග භහධාවේදිඹහ ඇුරළු වඵොවවෝ ගණනක් ඝහතනඹ වුණු 

ආකහයඹ  විසතය වුණහ.   ඒ ඝහතන ගළන යදකරු න් වුණු කිින 

වකවනකු තභ වොඹහ ගන්න  ඵළරි වුණහ.  වේක අවප් ය  ත්, 

අඳ ිනඹලු වදනහ ත් කළු රඳඹක් ලවඹනුයි භහ දකින්වන්. ඒ 

හවපභ ප්ර්දීප් එක්නළලිවගොඩ  අුරරුදන් වුණහ. වඳෝද්දර ජඹන්ත, 

කීත් වනොඹහර්, උඳහලි වතන්නවකෝන්  කිඹන වේ භහධාවේදීන්  

ඳවය දීරහ ඔවුන් ඉසිළරිතහරවත ඉන්නවකො   අඳ ඔවුන් ඵරන්න 

ගිඹහ. වඳෝද්දර ජඹන්ත ඵරන්න අඳ ගිඹහ. කීත් වනොඹහර් ඵරන්න 

ගිඹහ. උඳහලි වතන්නවකෝන් ඵරන්න  ගිඹහ. ඒ අඹ  ඳවය දී තිබුණු 

ආකහයඹ  අඳ දළක්කහ. ඉතහභත්භ කෲය ඳවය දීේර  වේ අඹ රක් 

වරහ තිබුණහ.  නමුත්   වේහ  ග කිඹන්වන් කවුද කිඹන එක 

අඳ  තභත් වොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ. වේක ඉතහභත්භ 

කනගහටුදහඹක ිනද්ධිඹක්. වභවතක් භහධාඹ  ිනදු වුණු වහනිඹ වේ 

නිවඹෝග  ුරිතන්  විහ ගන්න  වතළුන් වේඹ කිඹහ භහ හිතන්වන් 

නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ යජවත ර්තභහන 

භහධා ප්ර්තිඳත්තිඹ ුරශ විවලේවඹන්භ යජවත ගුන්විදුලිඹ, 

රඳහහිනී නහලිකහ, වතත්ඳත් විිනන් අනුගභනඹ කයන ඒ 

ඳක්ග්රාහහී ප්ර්තිඳත්තිඹ නිහ කිිනභ විධිඹක සහකරනත්ඹක්, 

අඳක්ඳහරණත්ඹක්  අඳ දකින්වන් නළවළ.  එභ නිහ අඳ යජඹ  

කිඹන්වන් -කිහිඳ යක්භ ගරු අභහතාුරභහ  අඳ වේ ගළන  වන් 

කශහ- කරුණහකය ඳශමුවන්භ වේ ආදර්ලඹ යහජා භහධාවඹන් 

රඵහ වදන්න කිඹරහයි. ඒ ආදර්ලඹ රඵහ දුන්නහභ යජඹ 

ද්බහවඹන් ක යුුර කයනවකො  ඒ වකවයහි  භවජන විලසහඹ 

ඇති වේවිඹ කිඹහ අඳ ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, නිදවස, සහකරන භහධාඹක් 

ඇති කිරීභ වහ 2002 ර්වතදී  එක්ත් ජහතික වඳයමුණු යජඹ 

ක්රිමඹහ කශ ආකහයඹ භ  භතකයි. එදහ භහධා සහකරනත්වත 

වගෞයඹ රඵහ දීභ වනුවන්  කර්තෘ  ංදඹ භඟ අඳ දීර්ඝ 

වර හකච්ඡහ කශහ. 

අිළ නිදවස භහධා ාහඳහයඹ භඟ වඵොවවෝ වි  හකච්ඡහ 

කයරහ අදවස රඵහ ගත්තහ. ඒ හවපභ ෘත්රණඹ ඳත්රය කරහවේදින්වප 

ංගභඹ භඟ, ඒ හවපභ වතත් ඳත් ප්ර්කහලකයින්වප ංගභඹ 

භඟ, ඒ හවපභ ිනවිල් භහජඹ භඟ භහ ගණනක් හකච්ඡහ 

කයරහ ඒ අඹවප අදවස රඵහ වගන තභයි අහනවතදී වේ වතත් 

ඳත් ආඹතනඹ - Press Institute කිඹන ආඹතනඹ- අඳ  සථහිළත 

කයන්න වතළුන් වුවණ්. ඒ හවපභ ඒ ුරිතන්  භහධාවේදින්  

වතහුණුක් රඵහ වදන්න අඳ  වතළුන් වුණහ. ඳහධකයින්වප 

හවපභ භහධාවේදින්වප අයිතිඹ රැක දීභ වහ වතත් ඳත් 

ඳළමිණිලි වකොමිභක් අිළ එදහ වගොඩ නළඟුහ. වේ ුරිතන් 

සවේච්ඡහවන්, සඹං නිඹහභනඹන් ුරිතන් ගළ ලු විහ ගත 

වළකිඹ කිඹන භතවත තභයි විවලේවඹන්භ අිළ ඉන්වන්. වේක 

ප්ර්ජහතන්ත්රයහදී ය ර තිවඵන රක්ණඹක්. වේ වද්ල් අඛණ්ඩ 

ක්රිමඹහත්භක  කයනහ වනු  දළන් අිළ දකින්වන් එවවභ ිළටින්භ 

වනස වදඹක්. භහධාවත ඹේ කිින භර්දනඹක් අිළ දකිනහ. අිළ 

වේක උුරවර්ත් දකිනහ; දකුවණ්ත් දකිනහ. ඒ හවපභ 

භහධාවේදින්  ඳවය වදනහ අිළ දකිනහ.  "උදඹන්" වතත් ඳත  

ගිනි තළබ ආකහයඹ අිළ දළක්කහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ සහකරන, එඩිතය 

භහධාඹක් වර ක්රිමඹහ කයන "ිනය" ආඹතනඹ  ගිනි තඵහ 

වදයක් ඳවය දුන් ආකහයඹ අඳ  භතක් වනහ. ඊ  ඳසවේ 

"ිනඹත" නහලිකහ  ඳවය දුන්නහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 

වභළනි භහධා ප්ර්තිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ කයන වකො , වභළනි 

වද්ල් ිනදු න වි  ඒ විලසහඹ කළවඩනහ. අන්න ඒකයි අිළ 

කිඹන්වන් විලසහඹක් ඇති කය ගන්න අලා නේ ඳශමුවන්භ 

ඒ ආදර්ලඹ වදන්න ෑනෆඹ කිඹහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ  භභ ගරු 

අභහතාුරභහ  සුරතින්ත වනහ. අිළ හකච්ඡහ කශ වද්ල් 

අනු,  ඒ හවපභ උඳවද්ලක කහයක බහරදී කශ ඉල්ලීේ අනු 

ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න එුරභහ  වතළුන් වුණහ. 

ඒක ඉදිරිඳත් කවශේ ගිඹ අවුරුද්වද්යි. නමුත් වභතළනදී අිළ එුරභහ  

කිඹනහ, වේ ගළන මී  ඩහ වතළුල් හකච්ඡහක් ඇති කයන්න 

කිඹරහ. වභොකද අිළ දන්නහ, භහධාඹ  ේඵන්ධ ිනඹලු වදනහ භ 

ඒක ළදගත් ඵ. එහි ළදගත් වඹෝජනහ තිවඵන ඵත් අිළ 

ිළිතගන්නහ. නමුත් වේ ගළන වතත් ඳත් කරහවේදින්වප අදවස 

ගන්න; ප්ර්කහලකඹන්වප අදවස ගන්න; ිනවිල් භහජවත අදවස 

ගන්න; නිදවස භහධා ාහඳහයවත අදවස ගන්න. ඒ අදවස 

අයවගන නිදවස භහධා දහචහයඹක් ඇති කයන්න ක යුුර 

කයන්න.  ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ ගරු කයන ය ක් වළටිඹ  එතවකො  

අඳ  වරෝකඹ  කිඹන්න වතළුන් අිළ වේ ප්ර්ජහතන්ත්රයහදී මර ධර්භ 

අනුගභනඹ කයනහ, වේ යවට් නිදවස භහධාඹක් තිවඵනහ 

කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වභතළනදී භභ කනගහටුවන් 

වුණත් වන් කයනහ, විවලේවඹන්භ යහජා භහධා ුරශ භවය 

අසථහරදී වන ිනදුවීේ ගළන, ප්ර්චහයක ළඩ වන් ගළන. ඒ 

ගළන මී  ඉවත කථහ කශ විඳක්වත භන්ත්රීාරුන් කිහිඳ 

වදවනකුභ වන් කශහ. භභ ඒ ගළන එකින් එක හුහ දක්න්න 

ඵරහවඳොවයොත්ුර වන්වන් නළවළ. නමුත් භවය අසථහරදී ිනදු 

කයන චරිත ඝහතන, ඒ ඳහවිච්චි කයන බහහ, භවය චන 

ශීරහචහය භහජඹක  ුමදුුම නළවළඹ කිඹන භතවත තභයි අිළ 

ඉන්වන්. භභ වභතළනදී ිනඹලු වදනහ භ වචෝදනහ කයන්වන් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, යහජා භහධා ුරශ වවො විනීත 

නිරධහරින් ඉන්නහ; දක් නිරධහරින් ඉන්නහ. නමුත් කිහිඳ 

වදවනක් වේ විධිඹ  ක්රිමඹහ කිරීභ ුරශ යජඹ  විලහර අඳකීර්තිඹක් 

ිනද්ධ වන ඵ අඳ දන්නහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ භභ වන් 

කයන්න ෑනෆ, 2005න් ඳසවේ යහජා භහධා හුඟහක්භ 

වද්ලඳහරනීකයණඹ වුණු ඵ.  1990 දලකවතත්, ඊ  ඳසවත් 

විඳක්ඹ  අඩු ගණවන් ඳත්තයඹක ිළටුක් වරි එවවභ නළත්නේ 

යහජා භහධා ුරශ මිනිත්ුර කිහිඳඹක් වරි රළබුණහ අඳ  භතකයි. 

503 504 

[ගරු කරු ජඹූරරිඹ  භවතහ] 
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නමුත් අද ඒ අසථහ විඳක්ඹ  රළවඵන්වන් නළවළ. රළවඵනහ 

නේ රළවඵන්වන් විඳක්ඹ  භඩ ගවන්නයි; විඳක්වත ඉන්න 

අඹවප චරිත ඝහතනඹ කයන්නයි. එවවභ නළත්නේ විඳක්ඹ  

අඳවහ කයන්න මික් ප්ර්ජහතන්ත්රයහදී තභන්වප අදවස ප්ර්කහල 

කිරීභ  අසථහක් ඒ යහජා භහධා ුරිතන් රළවඵන්වන් නළවළ. භභ 

වේ ේඵන්ධවඹන් ගරු අභහතාුරභහවගන් ඉල්ලීභක් කයනහ. අිළ 

ඔඵුරභහවගන් වේ ඉල්ලීභ කයන්වන් ත්බහවඹන්. 

ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ කිඹන එක අිළ කහ ත් අයිතියි. යහජා භහධා 

ආණ්ඩු ත්, විඳක්ඹ ත් අයිතියි. ඒ නිහ වේ වදඳළත්ත භ 

හධහයණ අදවස ප්ර්කහල කයන්න අසථහ රඵහ වදන්න කිඹරහ 

ගරු ඇභතිුරභහවගන් ඉල්රහ ිනටිනහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, යජඹ වේ ගළන විලහර උනන්දුක් දක්නහ නේ 

කයන්න වතළුන් වවොභ වද් වභඹයි. මී  අවුරුදු ුරනක  වඳය අිළ 

වතොයුරරු දළන ගළනීවේ අයිතිඹ රඵහ ගළනීභ වහ ඳනතක් 

ඉදිරිඳත් කශහ. වේක ඉසවල්රහභ අිළ ඉදිරිඳත් කවශේ 2003 දීයි. 

එදහ තිබුවණ් එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹක්. ඒක එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ  විතයක් සීභහ වුණු ඳනතක් වනොවයි. අිළ එතළනදී 

භහධාර ඉන්න ිනඹලුභ වදනහවප අදවස විභුමහ. ඒ අඹවප 

අදවස විභරහ වේ යවට් යුක්ති ගරුක, හධහයණ ඒ හවපභ 

නිදවස, සහකරන භහධාඹක් ඇති කිරීභ ත්, ඒ හවපභ 

භහධාවේදින්වප අයිරණන් රඵහ ගළනීභ ත්, වේ යවට් ෆභ වදනහ භ 

ඒ වතොයුරරු රඵහ ගළනීවේ අයිතිඹ වහ අිළ එදහ ඒ ඳනත ඉදිරිඳත් 

කශහ. නමුත් ඒ ඳනත් වකටුේඳත නාහඹ වතසතකවත තිබිඹදී, 

වදිිනවතභ ඳහර්ලිවේන්ුර විුමරුහ වළරීභ නිහ ඉදිරිඳත් කයන්න 

ඵළරි වුණහ. වරෝකවත ය ල් 90ක ඳභණ දළන් වේ ඳනත  

ක්රිමඹහත්භක වනහ. භභ  හිුරවේ වේ ඳනත භූතහනවත ක්රිමඹහත්භක 

න්වන් නළවළ කිඹරහයි. නමුත් භ  ආයංචි වුණු විධිඹ  හක් 

ය ල් අතය භූතහනඹත් දළන් වේ ඳනත ක්රිමඹහත්භක කය තිවඵනහ. 

රංකහවේ ඳභණයි වේ වතොයුරරු දළන ගළනීවේ ඳනත ක්රිමඹහත්භක 

න්වන් නළත්වත්.  

අඳ ඳුම ගිඹ දිනර දළක්කහ ඉන්දිඹහවේ වකොයි තයේ 

හර්ථක, වකොයි තයේ දළඩි වේ ක යුුර ිනදු වනහද කිඹරහ.  

වංගන්න වදඹක් නළත්නේ, වන්න වදඹක් නළත්නේ වේ ඳනත 

වගන ඒභ ුරිතන් විවලේවඹන්භ ජනතහ   රළවඵන විවිධ ක  

කථහ, වචෝදනහ නත්න්න වතළුන්. ඒ හවපභ භහධාවේදීන් ත් 

වේ ුරිතන් විලහර වනඹක් ළරවනහ. මරහනහරුඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, භ  භතක වළටිඹ  2003 දී තභයි වභඹ ඳශමුවන්භ 

වඳෞද්ගලික භන්ත්රීායවඹකුවප වඹෝජනහක් ලවඹන් ඉදිරිඳත් 

කවශේ.  

අඳ දන්නහ, අද භහධා නිදව නළවළ කිඹරහ යජඹ  විවිධ 

අසථහරදී වචෝදනහ එල්ර වන ඵ. අද භහධා අයිරණන් නළවළ 

කිඹනහ; භහධා ුමයක් කත නළවළ කිඹනහ.  වතොයුරරු දළන 

ගළනීවේ ඳනත ක්රිමඹහත්භක කවශොත් වේ ිනඹලුභ කරුණුර  

ිළිතුරරු වදන්න වතළුන්.  

භභ කලින් වන් කශ ඳරිදි භවය රඳහහිනී නහලිකහ වහ 

ගුන් විදුලි නහලිකහලින් විකහලනඹ කයන ළඩ වන් ගළන ගරු 

අභහතාුරභහවප අධහනඹ වඹොමු කයනු ඇතළයි භහ ිනතනහ.  ඒ 

තත්ත්ඹ දිග භ ඹන්න වදන්න එඳහ.  ඒහ ගළන භධාසථ 

වතද්ගරඹන් දයන අදවස අඳ  ඇවවනහ. ඒ නිහ ඒ 

ේඵන්ධවඹන් දළන්ත් ක යුුර කයන්න.  ඔඵුරභන්රහ දළන් කථහ 

කයන්වන් නිදවස භහධාඹක් ගළනයි. ඔඵුරභන්රහ කථහ කයන්වන් 

ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹක් ගළනයි. එවවභ නේ ඳශමුවන්භ ඒ භහධා 

ආඹතන ගළන ක යුුර කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ ිනටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ආචහය ධර්භ ඳද්ධති ගළන කථහ 

කයන වකො  වකොයි තයේ දුය  ඒහ වේ යවට් ඵරඳත්න්න 

වතළුන්ද කිඹන එක ගළන භ  ළකඹක් තිවඵනහ. භභ 

උදහවයණඹක් කිඹන්නේ. ඳුම ගිඹ කහරවත ඳළළත් ව උුරරු භළද, 

නළ වඟනහිය, ඵයගමු ඳශහත් බහ භළතියණ වනුවන් 2012 

ළප්තළේඵර් 08ළනි දින භළතියණ වකොභහරිසුරභහ ආචහය ධර්භ 

ඳද්ධතිඹක් වඹෝජනහ කශහ. ගරු ඇභතිුරභනි, එහි වන් ව 

කරුණු ුරනක් වකවයහි ඳභණක් භභ ඔඵුරභහවප අධහනඹ වඹොමු 

කයනහ.  

ඳශමුවනි කහයණඹ තභයි, ප්ර්ෘත්ති විකහලන ව ත්භත් 

තුර විකහලනඹ කිරීවේදී ිනඹලු භහධා ආඹතන නිළරැදි, භුරලිත 

ව අඳක්ඳහරණ විඹ යුුරයි කිඹන එක. වදළනි කහයණඹ තභයි, 

යහජා ප්ර්ධහනිඹහ, අගභළතියඹහ, ඇභතිරු, ඵරවත ිනටින ඳක්වත 

හභහජිකඹන් විිනන් ඳත්නු රඵන ප්ර්ෘත්ති හකච්ඡහ, ප්ර්ිනද්ධ 

ප්ර්කහල භඟින් ඇති න වද්ලඳහරන භත වේද ේඵන්ධ ඊ  

විරුද්ධ වද්ලඳහරන ඳක්ර ද ිළිතුරරු දීභ  එක භහන 

වරහක් රඵහ දිඹ යුුරඹ කිඹන එක. ුරන්ළනි කහයණඹ තභයි 

ඡන්ද විභසීභ අහන න ුරරු අවප්ක්කඹන්  වවෝ වද්ලඳහරන 

ඳක්ර  වවෝ සහකරන කණ්ඩහඹේ නහඹකඹන්  විරුද්ධ ඔප්වත 

කිරීභ  වනොවළකි වචෝදනහ ප්ර්ෘත්ති ප්ර්කහලන ළඩ වන්ලින් 

ප්ර්චහයඹ වනොකශ යුුරඹ කිඹන එක. ඒ භළතියණවතදී වේ නීති 

ඔක්වකොභ කළඩුහ. භභ වන් කයන්වන් ඒකයි. අඳ  වේහ 

ගළන කථහ කයන්න වතළුන්. නමුත් වදතින් ඒහ ඉටු කයන්න 

කළඳ න්වන් නළත්නේ අඳ ඒ ගළන  කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. 

අහන ලවඹන් භහ නළතත් භතක් කයන්වන් භහධා දවහ 

ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹක් වගන ඒභ ඉතහභ ටිනහ වදඹක් ඵයි. ඒ 

වහ අවප් ේපූර්ණ වවඹෝගඹ වදන්න වතළුන්. නමුත් අවප් 

අත් වදකභ උසරහ ඒක  ේපූර්ණ වවඹෝගඹ වදන්න වතළුන් 

න්වන් යජඹ  ආදර්ලඹක් දුන්වනොත් ඳභණයි. වඵොවවොභ සුරතියි.  

 
[අ.බහ. 4.57] 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර 

ඳනත ඹ වත් ඉදිරිඳත් කය ඇති නිවඹෝග වයවහ රුිළඹල් 1,000ක් 

වළටිඹ  තිබුණු දිනඳතහ වතත් ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරිවේ ගහසුර 

රුිළඹල් 5,000 කයන්නත්, රුිළඹල් 500ක් වළටිඹ  තිබුණු තිඳතහ 

වතත් ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් රුිළඹල් 3,000 

කයන්නත්, රුිළඹල් 500ක් වළටිඹ  තිබුණු අනිකුත් වතත් ඳත් ලිඹහ 

ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර  රුිළඹල් 3,000 කයන්නත්, ඒ හවපභ 

භහර්ුර 31 දින  ඳුම වතත් ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කවශොත් අඹ කශ 

ප්ර්භහද ගහසුර ව රුිළඹල් 100ක මුදර, රුිළඹල් 500 කයන්නත් 

ංවලෝධන වගවනන වරහවේ චන සල්ඳඹක් ප්ර්කහල කයන්න 

රළබීභ ගළන භහ න්වතෝ වනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 1973 අංක 5 දයන ශ්රීස රංකහ 

වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත එදහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹවප යජඹ 

විිනන්  තභයි වදුන්හ දුන්වන්. වේ වයවහ වතත් ඳත්ර  ඹේ ඹේ 

නීති රීති ඳනනු රළබුහ. නමුත් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ වළටිඹ  

අඳ වේ ඳනවත් අඩු ඳහඩුකේ, විවිධ වදෝ දිග භ දළක්ක නිහ, 

යජඹක් වළටිඹ  අිළ ඵරවත ඉන්න වරහවේ වේ ඳනත ිළිතඵ - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! 

වේ අසථහවේදී මරහනඹ වහ ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීාුරභහවප නභ වඹෝජනහ කයන්න. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, "ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීාුරභහ දළන් මරහනඹ ගත යුුරඹ" යි භහ වඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ගරු වභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද ිනල්හ භවතහ මරහනවඹන් 

ඉත් වුවඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனத, ரண்புறகு ஜரணக 

தண்டர அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 

left the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ කිඹහ වගන ආවේ, 

වද්ලඳහරන ඳක්ඹක් වළටිඹ  අඳ වේ ඳනවත් තිවඵන අඩු 

ඳහඩුකේ දිග භ දළකවත ඵයි. ඒ නිහ තභයි, 2001 ඵරඹ  ඳත් ව 

එක්ත් ජහතික වඳයමුණ ආණ්ඩු, යනිල් වික්රඅභිනංව  

අගභළතිුරභහවප ආණ්ඩු, වතත්ඳත් භණ්ඩර වනු  සහකරන 

ආඹතන ිළහිටු වීභ  රණයණඹක  ආවේ. එදහ අවප් ආණ්ඩු වතත් 

ඳත් කුරරුන් භඟ, වතත් ඳත් ප්ර්කහලකඹන් භඟ හකච්ඡහ 

කයරහ ඔවුන්වප අදවස විභසී භකින් ඳුම තභයි ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් 

භණ්ඩර වනු , සහකරන ආඹතන වදකක් ඔවුන් වනුවන් 

ඇති කිරීභ  අලා ිළඹය ගන්න රණයණඹ කවශේ. කර්තෘරුන්වප 

ව වතත් ඳත් ප්ර්කහලකඹන්වප කළභළත්ත  අනු අිළ එදහ ඒ 

සහකරන ආඹතන වදක ඇති කයන්න ක යුුර කශහ. ඒ අනු තභයි 

ශ්රීස රංකහ වතත් ඳත් ආඹතනඹ ිළහිව ේවේ. එභඟින් භහධාවේදින්  

වතහුණු ඳහ රඵහ ගන්න වතළුන් ිළඹය ගන්න අඳ  වළකි වුණහ. 

ඒ හවපභ වතත් ඳත් ඳළමිණිලි වකොමිභක් ඇති කයන්න වතළුන් 

වුණහ. වේ ආඹතන ඇති කයරහ, ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත 

ේපූර්ණවඹන් අවවෝින කයන්න අලා වකටුේඳත් ිනඹල්ර කස 

කයරහ තිබිඹදී තභයි 2004 දී අනවප්ක් කත විධිඹ  අවප් යජඹ  

ඉත් වන්න ිනද්ධ වුවණ්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඇත්ත ලවඹන් අඳ එදහ            

ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත අවවෝින කශ යුුරයි කිඹන 

එවකන් ඵරහවඳොවයොත්ුර වුවණ් භහධාර  සහකරන ක යුුර 

කයන්න අලා  හිළ හ වවත් ඳරියඹ කස කයරහ වදන්නයි. 

නමුත් 2004 දී අවප් යජඹ වනස වුණහ  ඳසවේ 

තමුන්නහන්වේරහවප ආණ්ඩු ඒක ක්රිමඹහත්භක කයන එක නතය 

කශහ. වේ ආණ්ඩුත් වතත්ඳත් භණ්ඩරඹ තිඹහ වගන, ඒක 

අවවෝින කයන්වන් නළති ිනටිමින්, ආණ්ඩු  විරුද්ධ භව ජන 

භතඹ වතත් ඳත්ලින් එිතඹ  එන වකො , භහධාවේදින් වඳහ 

කන්න දළම ආයක්ක ුමනඛඹකු හවප වේ ඳනත ඳහවිච්චි කයන 

වළටි අිළ දිග භ දකිනහ. එදහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ වේ ුමනඛඹහ 

ඵළරහ දළේභහ. නමුත් තමුන්නහන්වේරහවප ආණ්ඩු ඇවිල්රහ වේ 

ුමනඛඹහ ආඳුම ලිවහ දභරහ භහධාවේදින් ඳහ කෆභ  වේ ඳනතින් 

අද ඉඩ වළය තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අද වේ වගවනන 

වඹෝජනහවන් ඳත්තය ලිඹහ ඳදිංචි ගහසුර ළඩි කයන එක තභයි 

වකවයන්වන්. යජඹ ල්ලි වොඹන්න අවනක් ිනඹලු වද්ලින් 

හයහවගන කනහ හවපභ දළන් ඒ වහ ඳත්තයවතත්  එල්ලිරහ 

ඉන්න එක ගළන අිළ වතදුභ න්වන් නළවළ. උප්ඳළන්න 

වතිකවඹන්, විහව වතිකවඹන්, භයණ වතිකවඹන් හවපභ 

ගන්න වතළුන් වළභ එකකින්භ අයවගන, දඩලින්, ඵදුලින් 

ඹළවඳන ආණ්ඩුක් නිහ ඳත්තයවඹන් අඹ කයන ගහසුරත් ළඩි 

කයනහඹ කිඹන එක අඳ  ඒ තයේ විවලේ කහයණඹක් න්වන් 

නළවළ. අද අඳ  වළභ වි භ දකින්න රළවඵන්වන් වභොනහද කිඹන 

එක ිළිතඵ අඳ කථහ කශ යුුර තිවඵනහ. ජනතහ  තා 

වතොයුරරු දළන ගළනීභ  ඇති අයිතිඹ අහුයන අන්දභක් අඳ  දිගින් 

දිග භ දකින්න රළවඵනහ. යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳුම වගනහවත 

වළභ කඩිමුඩි ඳනතක්භ  ආණ්ඩු වගනහවේ භව ජනතහවප 

ඹවඳත වනුවන් වනොවයි. ඒ වගනහවත වළභ ඳනතක්භ 

වගනහවේ ආණ්ඩුවේ ඳළළත්භ වනුවන් කිඹන එකයි භවප 

විලසහඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ යජඹ ඵරඹ  ආවේ 

වකොවවොභද? ''භහධා මිුරයහවප ආණ්ඩු'' කිඹහවගන තභයි වේ 

යජඹ ඵරඹ  ආවේ. භහ ශඟ තිවඵනහ වඵොවවොභ ටිනහ වඳොතක්. 

ඒ තභයි "භහින්ද චින්තන" වඳොත. භහ හිතන්වන් දළන් හුඟක් අඹ  

වභඹ දකින්නත් නළවළ.  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තිවඵනහ, තිවඵනහ. අඳ ශඟ එඹ තිවඵනහ.  
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳහර්ලිවේන්ුර වතසතකහරවඹන් භ  කිේහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

ආණ්ඩුවේ ඇභතිරුත් නිතයභ වොඹනහ, එකභ එක වඳොතයි 

තිවඵන්වන්, වේක ඳවයසේ කයරහ වදන්න කිඹරහ.  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Copies ෑනෆද? ෑනෆ තයේ වදන්නේ.  
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ආණ්ඩුවේ ඇභතිරුන් ගිහිල්රහ වතසතකහරවඹන් ඉල්රනහ 

ලු, වතළුන් නේ වේ වඳොත වදන්න කිඹරහ.  ඒ නිහ භ  කිේහ, 

වේක ඳවයසේ කයරහ ආඳුම වදන්න කිඹරහ.  

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඔඹ වඳොත තිවඵනහ අඳ ශඟ.  
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එවවභ නේ ඔඵුරභහ  copy එකක් ගවරහ අවනක් අඹ ත් 

වදන්න.  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වඳොත් තිවඵනහ ෑනෆ තයේ. වළවභෝභ ශඟ තිවඵනහ. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵුරභහ ශඟ වඳොත් තිවඵන ඵ භභ දන්නහ. ඒහ අවනක් 

අඹ ත් වඳයශරහ වදන්න.  
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහින්ද චින්තනවත කිඹරහ 

තිවඵනහ රසණ කථහ වගොඩක්. දළන  අවුරුදු 8ක් වනහ වේ 

වඳොත ගවරහ. වභහි  භහධා ගළන වනොවඹක් වනොවඹක් වද්ල් 

කිඹරහ තිවඵනහ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අලුත් වඳොත වකෝ?  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තමුන්නහන්වේරහ ඵරන්වන් දළන් වභඹ ඹ  දභන්නද? අලුත් 

වඳොත් ගළන කථහ කයන්වන් ඒකද? 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ෑක  ඳසවේ ආවත එකකුත් තිවඵනහ වන්.  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතවකො  දළන් වේක රංගු නළද්ද? ඔඵුරභහ කිඹන්න, වේක 

රංගු නළද්ද කිඹරහ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒක වත්වයන්න එඳහඹළ. දකුවණ් ඉරහ ඇවිල්රහත් ඒක 

වත්වයන්වන් නළද්ද? ඔඹ තිවඵන්වන් ඉසය වරහ election 

එක  ගවවත එක. අවනක් election එක  තත් එකක් ගළහුහ. 

වකෝ ඒක? භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ වඳොවතන් කිඹන්න.  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵුරභහ  වත්වයන්වන් ජහතික රළයිසුරවන් අය ඳළත්ත  වේ 

ඳළත්ත  ඹන විධිඹ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් වේ වඳොත 

ඵරන්න.  වභඹ  වඳොඩ්ඩක් ඇහුේකන් වදන්න.  වේක අවප් 

වඳොතක් වනොවයි වන්. ඔඵුරභන්රහවප වඳොතක් වන්. 

වරොක්කහවප ිළන්තූයඹ වන් වභහි තිවඵන්වන්. දළන් ඵරන්න, 

වභහි තිවඵනහ, "ළඵෆ සහකරන වහ ගකීේ වගත භහධා 

බහවිතහක් උවදහ ඉවශභ ආදර්ලඹ ඵ  යහජා භහධා ඳත් කයනු 

රඵනහ" කිඹරහ.   අද යහජා භහධා ඳත් කයරහ තිවඵන තත්ත්ඹ 

වකොවවොභද කිඹරහ  ගරු ඇභතිුරභහ වවො  හිතරහ ඵරන්න වකෝ.  

භ  භතක් වනහ, අවප් යවට් හි වත කීර්තිභත් ජනභහධා 

ඇභතියඹකු ගළන. ජනභහධාවේදිඹකු වළටිඹ  ඉරහ ඳුම 

ජනභහධා ඇභතියඹහ ඵ  ඳත් වරහ, ඊශඟ  වේ ගරු බහවේ 

මරහනවඹත් හඩි වුණු, වේ ඳහර්ලිවේන්ුර විෘත කයන 

දවත් මරහනවත හි වත වතද්ගරඹකු තභයි ගරු ආනන්ද තිස ද 

අල්විස භළතිුරභහ. එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරවත 

රඳහහිනී භහධා ආඹතනඹ  ඇති කයරහ එභ රඳහහිනී නහිතකහ 

ආයේබ කයවත දවේ එුරභහ කශ කථහ භ  භතකයි. එුරභහ එභ 

ආයේබක උත්වත දී කිේහ, "රඳහහිනිඹ තා හහිනිඹක්භ 

වේහ කිඹරහ භභ ප්ර්හර්ථනහ කයනහ" කිඹරහ. නමුත් අද යජවත 

රඳහහිනී භහධා ආඹතන ඳත් කයරහ තිවඵන තත්ත්ඹ ගළන අිළ 

කවුරුත් දන්නහ. අඳයහවද් කිඹන්න ඵළවළ, චන්ද්රිකකහ 

ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයුරංග භළතිනිඹවප කහරවතත් ආණ්ඩුවේ 

භහධාර - රඳහහිනිඹ, අයින්එන් ළනි -  "ුරරහ" ළනි 

වද්ලඳහරන ළඩ වන් ඳළළත්වන වකො  වභොන තයේ විරුද්ධ 

භතහද එිතඹ  ආහ වුණත්, එදහ විරුද්ධ ඳක්ඹ ත් අසථහක් 

තිබුණහ. "වල්ක්වවුස" ඳත්තයර විරුද්ධ ඳක්ඹ  තළනක් 

තිබුණහ. නමුත් ඉවශභ ආදර්ලඹ ඵ  යහජා භහධා ඳත් කයනහ 

කිඹරහ කිේහ ,  අද නවකො  විරුද්ධ ඳක්ඹ  යහජා භහධාලින් 

ේපූර්ණවඹන්භ අවක  දභරහ තිවඵනහ.   

ඊ ශඟ  ඵරන්න, භහධාවේදීන් ගළන කිඹවත කථහ.  වේ භහින්ද 

චින්තනවත තිවඵනහ,  භහධාවේදීන්  ඵදු යහිත ඳරිගණක රඵහ 

වදනහ කිඹරහ. ිනඹලුභ ිළිතගත් වතත් ඳත් හර්තහකරුන්  

රණරුඵදු යහිත වභෝ ර් යිකල් වදන එක ගළන, ශිාත් රඵහ 

වදන වළටි ගළන, ඒ හවපභ පූර්ණ ඵරඹ ඇති ඔේබුඩ්සභන්යඹකු 

ඳත් කයන වළටි ගළන, නිර්භහණශීලී භහධාවේදීන්  විවලේ 

අධාහඳනඹක් රළබීභ වහ ශිාත් රඵහ දීභ ගළන වභහි වන් 

කයරහ තිවඵනහ. භහධා වේදීන්  නිහ තනහ ගළනීභ  ඳවුමකේ 

වදනහ, ඉඩේ රඵහ වදනහ කිඹරහ තිවඵනහ. දළන් වේ භහින්ද 

චින්තන වතසතකඹ  අවුරුදු 08ක් ගත න වරහවේ තභයි අිළ 

වේහ ගළන අවන්වන්. ඳුම ගිඹ කහරඹ වතයහ භ භහධාවේදීන්  

රළබුවණ් වභොනහද?  කී වදවනක් ජීවිතක්ඹ  ඳත්වුණහද? දළන් 

නවකො  භහධාවේදීන් තිස ගණනක් විතය ජීවිතක්ඹ  ඳත් 

වරහ තිවඵනහ. කී වදවනකු  ඳවය දුන්නහද, ඔළු ඳළළුහද, අත 

ඳඹ කළඩුහද, රැවුර වකොණ්ඩඹ කළවතහද? කී වදවනක් 

ඳළවළයවගන ගිඹහද?  භහධාවේදීන් කී වදවනකු  අද යව න් 

ිළ වරහ ජීත් න්න  ිනදු වරහ තිවඵනහද? ඒ නිහ අද 

තමුන්නහන්වේරහ භහධාවේදීන්  රකරහ තිවඵන විධිඹ ගළන 

අඳ  කිඹන්න  තිවඵන්වන් වේහ ගළන විතයයි. අද 

තමුන්නහන්වේරහ විලහර භහධා භර්දනඹක නියත වරහ ිනටිනහ.  

ක්රඅභ වදක, ුරනක භ වේ භහධා භර්දනඹ තමුන්නහන්වේරහ දිඹත් 

කයන වළටි භහ දකිනහ. එක ක්රඅභඹක් තභයි වොඳුරු භහධා 

භර්දනඹ.  භහඹක  ළයඹක් අයලිඹගව භන්දියඹ  වගන්රහ 

කට්  ේවඵෝර, බිත්තය ආප්ඳ එවවභ දීරහ, "වේහ තභයි ඳශ 

කයන්න  ෑනෆ, වේහ තභයි ඳශ වනොකයන්න  ෑනෆ" කිඹර 

ඔළු අතගහරහ, ඵඩ අතගහරහ, ිළ   තට්ටු කයරහ, වභොශ වේදීවේ 

ක්රඅභඹ තභයි ඒ ක්රඅභඹ.   

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ රීති ප්ර්ලසනඹක් භුර  

කයනහ.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අසර් භන්ත්රීාුරභහ රීති ප්ර්ලසනඹක් භුර  කයනහ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වජාසධ භහධාවේදී  වතත්ඳත් කර්තෘරුන්  වේ තයේ 

අරහද කිඹමින් ඒ අඹ  කයන්වන් අවගෞයඹක්. භහධාඹ  

අවගෞය කයන්න එඳහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීාුරභහ කථහ කයන්න.  

එුරභහ  ඵහධහ කයන්න එඳහ.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනඹත් ිළිතගන්නහ, භහ කිිනභ අවගෞයඹක් කයරහ 

නළවළ කිඹරහ. භහ කිේවේ ආණ්ඩු භහධා භර්දනඹ  කයන්න රෆසති 

න ක්රඅභ ගළන.  

ඊශඟ ,  අය වොඳුරු භහධා භර්දනඹ  අභතය ත ක්රඅභඹක් 

අනුගභනඹ කයනහ.  ඒ ක්රඅභඹ තභයි,  තභන්  හීරෆ කය ගන්න  

ඵළරි, ඒහ  වේහ  ඹ  න්වන් නළති වකොන්ද වකිතන් 

තිඹහවගන ජනතහහදී ළඵෆ වරභ ලිඹන කිඹන භහධාවේදීන්  

ඵරඳෆේ කයරහ ඒ තළන්ලින් ඉත් කිරීභ  ආණ්ඩු ඵරඹ වඹදවීභ. 

ඊශඟ  අහන ක්රඅභඹ වළටිඹ  භහ දකිනහ, වකොවවොභත් හීරෆ 

කයන්න  ඵළරි තළන දඩඹභ  රක් කයන වළටි. දළන් ඵරන්න, 

භහධා ආඹතන කීඹක් ගිනි තළබුහද කිඹරහ. අඳ  භතකයි, "ිනය" 

ආඹතනඹ ගිනි තළබු වළටි. "ලීඩර්" ඳත්රයවත මුද්රධණහරඹ  ගිනි 

තළබු වළටි. "උදඹන්" වතත් ඳත් කහර්ඹහරඹ  කී ඳහයක් ඳවය 

දුන්නහද?  ඒ හවපභ "ඊ නිවුස" වබ් අඩවිඹ  ිනදු වුණු වද්ල් 

ඹන වේහ ගළන තභයි අද අඳ  තමුන්නහන්වේරහ ඉදිරිවත කථහ 

කයන්න  ිනදු වරහ තිවඵන්වන්.  

ඊශඟ  ඵරන්න, වේ භහින්ද චින්තනවත 82ළනි ිළටුවේ 

වවොඳින් කිඹරහ තිවඵනහ, ඵරඹ  ඳත් වුණහභ භහධාවේදීන්  

රකන ආකහයඹ ගළන. "අයක වදන්වනමි,  වේක වදන්වනමි" 

කිඹරහ දළන් අවුරුදු අ ක් වනහ.  

ඵරන්න, ශිාත් වදනහ කිඹරහ කිේහ. ඊශඟ  රණරු ඵදු 

යහිත හවන වදනහ කිේහ. භහධාවේදීන්  විේහභ ඳහරිවතෝ කක 

ක්රඅභඹක් වදරහ වදනහ කිේහ. නිහ වදනහ; ඉඩේ වදනහ 

කිේහ. අවුරුදු අ ක් වනහ, අද වභොනහද රළබිරහ තිවඵන්වන් 

කිඹරහ භහ තමුන්නහන්වේරහවගන් අවනහ. භහධාවේදීන්  

ඳහරිවතෝ කක දීභනහ රළබිරහ නළවළ. වළඵළයි කහර් එකක් ගන්න 

කිඹරහ වජාසධ භහධාවේදීන්  රුිළඹල් රක් 12ක loan  එකක් 

දුන්නහ, වඳොලිඹ ආණ්ඩුවන් වගන විධිඹ . ඒක වවොයි. වළඵළයි 

ඇඳකහයවඹෝ ුරන් වදවනක් අත්න් කයන්න ෑනෆ. නමුත් රුිළඹල් 

රක් 12  ගන්න තිවඵන හවනඹ වභොකක්ද කිඹරහ අද 

භහධාවේදීන් අවඳන් අවනහ. ඒ නිහ ඇඳකහයවඹෝ ුරන් වදවනක් 

වවොඹන එකයි, රුිළඹල් රක් 12   හවනඹක් ගන්න එකයි අද 

භහධාවේදීන්  කයන්න ඵළරි වරහ තිවඵනහ. භවය අඹ කවශේ 

වභොකක්ද? බිරිවප හවනඹ සහමි වතරුඹහවප නභ  ලිඹහ 

ගන්නහ; සහමි වතරුඹහවප හවනඹ බිරිහවප නභ  ලිඹහ 

ගන්නහ; වතතහවප හවනඹ තහත්තහවප නභ  ලිඹහ ගන්නහ. 

වභවවභයි අද වරහ තිවඵන්වන්. ඒ හවපභ ආණ්ඩු  වඳොලිඹ 

වගනහ වුණත් අවුරුදු 12ක් රුිළඹල් 10,000 ගණවන් 

භහධාවේදිඹහ වගන්න ෑනෆ වේ රක් 12ක loan එක ගත්වතොත්. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ අඹ  ප්ර්වඹෝජනඹක් න 

විධිඹ  අය යජවත වේකයින්  දුන්නහ හවප  රණරු ඵදු යහිත 

හවන ඵරඳත්රය රඵහ දුන්නහ නේ මී  ඩහ නයකද කිඹරහ අිළ 

අවන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි,  ඒ හවපභ ඳුම ගිඹ දසර 

laptop computers දුන්නහ. දීරහ කිේහ,  දළන් අඳ  ෑනෆ විධිඹ  

ව ොප් එක  ළවඩ් කයන්න ෑනෆඹ කිඹරහ.  ඒහ දුන්වන් වතෝයහ 

ගත්ත ිළරික  විතයයි.  

ඊශඟ ,   භංගර භයවීය භන්ත්රීාුරභහ ගළන ඇහුහ,  අසර් 

භන්ත්රීාුරභහ. භහ කිඹන්න ෑනෆ, එුරභහ ඒ කහරවත  ආණ්ඩුවේ භහධා 

ඇභතියඹහ වළටිඹ  හිටිඹත් එුරභහවප කහරවත වගල් දුන්නු ඵ. 

භහධාවේදීන් 44 වදනකු  එුරභහ වගල් දීරහ තිවඵනහ. ඒ 

හවපභ වප්ර්ේභදහ ජනහධිඳතිුරභහවප කහරවත වගල් දුන්නහ. ඒ 

වගල් වදන වකො  භහධාවේදිඹහ තභන්  ඳක්ද, තභන්  

විරුද්ධද කිඹන එක ඵළලුවේ නළවළ. "විභුමභ" ලිඹන භහින්ද 

අවබ්ුමන්දය භවත්භඹහවගන් අවන්න, වප්ර්ේභදහ ජනහධිඳතිුරභහ 

ඉඩේ දීවත වළටි. එුරභහ කිඹහවි.    

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ   දළන් කිඹනහ, 

භහධාවේදීන්  ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹක් වඳුන්හ වදනහ කිඹරහ. 

වේ රෆසති වන්වන් වභොක ද? වේහ කිඹන වකො  අඳ  භතක්  

වනහ, "ඔහ වදනු ඳයව  තභහ ේභතවඹහි ිළහි හ ින " කිඹන 

කිඹභන. ඔඵුරභන්රහ ඉසවල්රහ වද්ලඳහරනඥයින්  ආචහය 

ධර්භ ඳද්ධතිඹක් වඳුන්හ වදන්න. අද ඵරන්න, භහධාවේදීන් 

වභොන තයභක් නේ තමුන්නහන්වේරහවප වද්ල් ලිඹනහද 

කිඹරහ. ඒ නිහ භහධාවේදීන් වභල්ර කයන්න ඉසවල්රහ 

තභන්  ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹක් දහ ගත්වතොත් නයකද කිඹරහ භහ 

තමුන්නහන්වේරහවගන් අවනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ දළන් භහධා 

ආඹතන ිනඹල්රභ තභන් ඹ ත  අයගන්න විධිඹ  තභයි ළඩ 

ක යුුර කයන්වන්. වේහ කිේවේ අිළ වනොවයි. ඊවත වඳවර්දහ 

මභත්රීාඳහර ිනරිවේන ඇභතියඹහ ප්ර්ිනද්ධිවත භහධා හකච්ඡහක් 

තිඹරහ කිේහ, ආණ්ඩු භහධා ආඹතන වුමයන වළටි. එුරභහ 

කිේහ, භවය වඳෞද්ගලික භහධා ආඹතන අද යහජා භහධා 

ආඹතනර  ඩහ  යජඹ ඹ වත් ඉන්නහ කිඹරහ.  අද තත්ත්ඹ 

ඒකයි. අද භහධාවේදීන් කී වදනකු  වගල් නළද්ද? 

තමුන්නහන්වේරහවප ආචහය ධර්භ ඳද්ධති- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, තමුන්නහන්වේ  ත විනහඩි වදකක 

කහරඹක් ඳභණයි තිවඵන්වන්. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වවොයි.   

තමුන්නහන්වේරහ  ආචහය ධර්භ ඳද්ධති වඳුන්හ වදන්න 

කලින් වේ භහධාවේදීන් ගළන මී  ඩහ හිතන්න ෑනෆ. කුලී 

වගල්ර, වඵෝඩිේර හවපභ භවය අඹ ඳන්ල්ර නළතිරහ 

ඉවගනයි වේ ෘත්තිවත නියත වරහ ඉන්වන්. ඒ නිහ ඉඩභක්, 

වගඹක් රඵහ දුන්නහ නේ ඊ  ඩහ නයකද කිඹරහ භහ 

තමුන්නහන්වේරහවගන් අවනහ. ඒ හවපභ දියුණු තහක්ණඹ 

භඟ න වතහුණුවීේ රඵහ දීභ  තමුන්නහන්වේරහ මී  ඩහ කශ 

යුුර තිවඵනහ.  

 අද තමුන්නහන්වේරහ විවද්ල ගත න වි  නඩ ිළටින් ඹන 

වළටි අිළ දකිනහ. ඒහ භහධාර ඳශ කයනහ. නයකද අඩු 

ගණවන් වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ වතොයුරරු හර්තහ කයන, ය   ග 

කිඹන තළනක වතොයුරරු ය   වදන වේ භහධාවේදීන්  ඒ වහ 

අසථහක් දුන්වනොත්.  භවය භහධාවේදීන් ඉන්නහ වරෝකවත 

ය ල් දළකරහ නළති.  නයකද,  වේ නඩ ිළටින් ය  ඹන එවක් 

ඳහර්ලිවේන්ුරවේ වතොයුරරු හර්තහ කයන වේ භහධාවේදීන් 

වදවදනහ ඵළගින්ත් අයවගන විවද්ල ංචහය ටිකක් දීරහ වරෝක වත 

ය ල් එක්ක අවප් ය  ගශඳන්න ඒ හවපභ  දියුණු ක්රඅභ ඔවුන්  

අධාඹනඹ කයන්න ඉඩ රහ දුන්වනොත්. ඒ නිහ ආචහය 

ධර්භර  ඩහ ඔවුන්  නිදවවේ හර්තහ කයන්න ඳෆන 

වුමයන්න, කළභයහ වභවවඹන්න අසථහ වදන එකයි කශ 

යුත්වත් කිඹරහ භහ කිඹනහ. 

අද වේ ආණ්ඩු විවේචන රුසන්වන් නළති ආණ්ඩුක් ඵ 

වළභ අසථහකදීභ අඳ  දකින්න රළවඵනහ. භහධා භර්දනඹ 
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විතයක් වනොවයි, ආණ්ඩු  විරුද්ධ නේ වචෝදනහ වරොරි 

ගණනක් ඳ හ ිනයගත කයන එකයි ආණ්ඩු කයන්වන්. 

ආණ්ඩු  ඳක් නේ ිනඹලුභ වචෝදනහලින් නිවදොස කයරහ 

එිතඹ  දභනහ. වේක තභයි ආණ්ඩුවේ ප්ර්තිඳත්තිඹ. 1970 - 1977 

කහරවතත් ඳත්තය මුඛහඩේ ඳනත වගනළල්රහ භවය ඳත්තය 

සීල් තිබ්ඵහ. වල්ක්වවුස එක හවප ආඹතන ආණ්ඩු  ගත්තහ. 

යජවත ගුන් විදුලිඹ ඳත්තය වවොයණෆක් ඵ  ඳත් කය ගත්තහ. 

වළඵළයි අහනවත වභොකක්ද වුවණ්? වභොන තයේ යජවත ළයදි 

එිතඹ  ඹන එක  භර්දනඹ කශත්, ජනතහ 1977 වවඹන් ඳවක 

ජනයභක් එක්කයි එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඵරඹ  වගනහවේ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වවොයි, ගරු භන්ත්රීාුරභනි කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ නිහ භභ කිඹනහ 1970-77 කහරවත වස මුහුණ ඊ ත් 

ඩහ වරොකු  දභහ වගනයි  දළන් තමුන්නහන්වේරහ ක්රිමඹහ 

කයන්වන් කිඹරහ. වභොන භර්දනඹ ක්රිමඹහත්භක කශත් ආණ්ඩු රැක 

ගන්න තමුන්නහන්වේරහ  වතළුන්කභක් නළවළ. ජනතහ ඊ  ඩහ 

ඉසයව  ඇවිල්රහ තිවඵනහ. තා වතොයුරරු දළන ගළනීවේ 

අයිතිඹ භහධාඹ  වදන්න ෑනෆ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  ඵරන්න, 

තමුන්නහන්වේරහ විදුලිඹ ගහසුර ළඩි කශ එක. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වවොයි, ගරු භන්ත්රීාුරභහ. අන් කයන්න. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අහන තත්ඳයවත භභ වේ කරුණු ටික කිඹනහ. භහධා නිහ 

තභයි ජනතහ  වතොයුරරු රළවඵන්වන්. ජනභහධා ඇභතිුරභනි, 

තමුන්නහන්වේරහ භහඹක  වළ  වළත්තෆ දවක් ජනතහ ඵදු 

මුදලින් විදුලි බිර වගන වළටි මිනිසුම දළන ගත්වත් වකොවවොභද? 

භහධාඹ  නිදවවේ ඒ වතොයුරරු වදන්න වතළුන් වුණු නිහයි. ඒ 

නිහ භහධා භර්දනඹ කයරහ ඇභතිරුන්වප වේ වද්ල් ගළන 

ය   දළන ගන්න එක  නතය කයන්න එඳහ. භහධාවේදීන්  නිදව 

වදන ක්රඅභ ගළන කල්ඳනහ කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ ිනටිමින්, භ  

කහරඹ රඵහ දීභ ගළන ඔඵුරභහ  සුරති කයමින් භවප චන 

සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සුරතියි. මීශඟ  ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් 

භන්ත්රීාුරභහ.  

 
[අ.බහ. 5.15] 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඇයි, ගහල්ර ව නිවිතිගර 

භන්ත්රීාරු වභහි කෆ ගවන්වන්? භභ කථහ කයන්වන් ශිස  

ේඳන්න භන්ත්රීාරු ඉන්න ඳහර්ලිවේන්ුරකයි. භභ කථහ 

කයන්වන් නවත ින  වනොවයි. ගහල්ර ව යත්නවතය දිසත්රිபක්කඹ  

නිවඹෝජනඹ කයමින් ඔඹ ඳළත්වත් ඉන්න භන්ත්රීාරු ශිස  

ේඳන්න වනොන ඵ  අිළ ඒ ජනතහ  කිඹන්න ිනදු වනහ. 

නළත්නේ ඒ අඹ ළයදි අදවක් ඇති කය ගන්න  වතළුන්.  

As a media man, I am doubly happy to take part in 

this Debate. I know the woes of the media persons, the 

ups and downs and the progress that they are making in 

the journalistic world. Sir, take for instance, the Lake 

House. In which era was it completely free? When the 

UNP came into power, you had your control over it and 

the SLFP did the same thing. Even the UNF and the other 

governments did the same thing.  

Today, I must pay a tribute to Mr. Bandula 

Padmakumara and his able lieutenant ඩ් බහහ විලහයද Mr. 

Seelaratne, Director, Editorials; Mr. Senerath, Director; 

Mr. Upul Dissanayake, Director, Operations; Mr. Abhaya 

Amaradasa, general Manager, and others for producing 

newspapers that are worth reading. We can hold our 

heads high and show to the entire world how free our 

newspapers are. There was a time, Sir, when we said: 

“Your name is appearing in the paper." "Which paper?" 

"Brown paper” - because newsprint was not available 

those days. Now, for instance, the  "Sunday Observer" 

newspaper. It has 104 pages. We cannot even carry it. 

You might have to bring a cart in order to carry the 

"Sunday Observer". Not to be outdone, see "The Sunday 

Times" newspaper, which is not controlled by the 

Government. I think it has 148 pages and there are so 

many other newspapers that have over 50 pages, 

especially the Sunday editions. "The Sunday Leader" 

newspaper has 40 pages, the "Lankadeepa" newspaper 

has 62 pages and the "Silumina" newspaper similarly has 

a large number of pages. The "Rivira"  has 40 pages and 

the "Divaina" has 76 pages.  

What does this prove, Sir? It proves that more and 

more people are reading newspapers now than ever 

before and they are all getting a large number of 

Government advertisements. I must say with all humility, 

our Government is so liberal and so free minded that they 

are giving advertisements to the newspapers which has 

made it a habit to attack the Government morning, 

evening, day and night. Advertisements are given to those 

newspapers as well. There are several newspapers here. 

For instance, I will show you the "Virakesari" newspaper 

"தசற சுற்நரடல் றணம் 2013 மன் 05". The Government 

has given one full-page advertisement to the "Virakesari" 

newspaper; that is good, and to several others. I hope all 

are getting it. It is being published by சுற்நரடல் ற்மைம் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சு, by our Hon. Minister, to 

mark  "World Environment Day" or "World Green Day".  

I see Muslim students wearing purdahs just leaving 

the Gallery. Some people send messages through SMS, 

twitter and other websites to say that in Sri Lanka these 

purdahs are being grabbed by people on the roads.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

"தர்ர" அறந்து தசல்கறன்ந ரறகபறடறமெந்து, 

ததண்கபறடறமெந்து அற்மந அகற்மைரக இங்கறமெந்து சறனர் 

ரசகரக் மகடக்கத் தரமனததசற மூனரக 

தபறரடுகமக்குச் தசய்றகமபப் தப்தறணரர்கள். தகப 

மனமரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கதப,  அங்தக 'கனரற' றல் 

முஸ்மொம் ரறகள் இஸ்னரற சலமெமடரண "தர்ர" 

அறந்து வ்பவு அகரக ந்றமெக்கறன்நரர்கள் ன்தம 

லங்கள் தரமெங்கள்! அர்கள் மெகறன்ந றறதன, 

அர்கமக்கு ரது  இன்ணல் டந்ர? ரரது 

அர்கமமட 'தர்ர'மக் கற்நறணரர்கபர? ன்மை லங்கள் 

அர்கபறடம் தகட்டுப் தரமெங்கள்! அப்தடி என்மைம் 

டப்தறல்மன. 

This is the freedom that they have. There is a website 

called "Mangala Website" in this country. කෆ ගවවත අඹ වකෝ? 

ඒ වගොල්රන් දළන් නළවළ. "Mangala Website" ුරිතන් ඒ අඹ  

වභතළන කථහ කයන එළනින්භ මුළු වරෝකඹ භ ඹනහ. භංගර  
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභයි වේ යවට් Mr. Bean භළේවේ. බීන් නළති කයන්වනත් වේ 

භංගර  
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන එක භහ අද කිඹනහ.  

He is suffering from a Rajapaksa phobia. The other 

day, he gushed out venom against the යහජඳක් ඳවුර in the 

House. It is vomitish to listen, Sir. This is the politics that 

they are engaged in. - [Interruption.] Hon. (Mrs.) 

Thalatha Atukorale should understand - I will not come 

out with the secret. -  what her brother said at that time - 

[Interruption.] 

 
ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්ර්ලසනඹක්. ගරු වජෝන් අභයුරංග භන්ත්රීාුරභහ. 
 

ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, any reference made to a Member of Parliament 

should be eliminated from the Hansard. Sir, I know you 

will do it.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ භංගර භයවීය භන්ත්රීාුරභහවප නභ වන් 

කයමින් කයන රද ප්ර්කහලඹ - 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I am not talking  about Mr. Mangala Moonesinghe or 

the Hon. Mangala Samaraweera, I am only mentioning - 
 
ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ, නභ කිේහ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

If the cap suits you, Hon. John Amaratunga,  
 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

wear it. You are one who used the police in order to 

incarcerate the journalists.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භන්ත්රීාුරභහවප නභ වන් කයමින් කයන රද ප්ර්කහලඹ 

වළන්හඩ් හර්තහවන් ඉත් කයන්න වඹොමු කයනහ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. John Amaratunga,  
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

we know that you are a man who used the police at that 

time to murder them and torture them. We know what 

happened at වතගසකන්ද - ඵ රන්ද ධකහගහයඹ. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, ඔඵුරභහ කථහ කයන්න.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භවප ක  අවුසහ ගන්න එඳහ. භභ දන්නහ, ගහමිණී 

අුරවකෝයර භළතිුරභහ තභන්වප නහඹකුරභහ ගළන කිඹවත වද් -

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භභ නිවඹෝගඹක් කශහ. ගරු භන්ත්රීාුරභහ කථහ කයන්න. 

    
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගහමිණී අුරවකෝයහර භළතිුරභහ තභන්වප නහඹකුරභහ වත 

තිබුණු ඒ අදව, එුරභහ කයන්න  ගිවත වභොකක්ද කිඹන එක භහ 
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[ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර්  භවතහ] 
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වවොහකහයභ දන්නහ. අද ඒක කිඹන්වන් නළවළ. උචිත 

අසථහක් ආවොත් භභ කිඹනහ, තරතහ වනෝනහ. ඔඵුරමිඹ 

වගදය ඹන්න. රක්සභන් කිරිඇල්ර භවත්භඹහ කිේහ, "ෑනෆ 

වගොවනකු  යුද්ධ කයන්න වතළුන්" කිඹරහ. අද වභතළන  

ඇවිල්රහ අවප් ුමභන්තියන් භන්ත්රීාුරභහ double game එකක් 

ගළහුහ. රසන  Dr. Jekyll and Mr. Hyde ඳහට් එක වභතළන  

ඇවිල්රහ දළේභහ.  

ங்கமமட சம்தந்ன் ர அர்கள் தட்டி அறந்து 

மெதுததரல், தகப சுந்றன் அர்கமம் தட்டி 

அறந்து ந்றமெப்தமறட்டு ரன் றகவும் 

சந்தரசப்தடுகறதநன். தரம்த அகரக இமெக்கறநது. இத்மண 

கரனரக ரங்கள் அமெக்குச் தசரன்தணரம், அந் உமடறல் 

ரமெங்கள் ன்மை. இவ்ரதந ரழ்ப்தரத்துக்கும் 

தல்மொப்தமபக்கும் தசல்மௌங்கள்! ட்டுக்தகரட்மடக்கும் 

றணரலவுக்கும் தசல்மௌங்கள்! இந் உமடமடன் எமெ மசச் 

சரப்தரட்டுக் கமடக்குப்ததரய் உண்ணுங்கள்! ன்மை 

தசரன்தணரம். ஆணரல், அர் அவ்ரமை தசய்றல்மன. 

அததமப, இன்மை ன் Dr. Jekyll 'தரட்'  ததரடுகறன்நரர்? 

கரம், சம்தந்ன் ர அர்கமமட இடத்மக் 

கண்மத்து அரறன் இடத்மப் தநறப்தற்கரகத்ரன்.   

04.06.2013ஆந் றகற "வீதகசரற" தத்றரறமகமப் 

தரமெங்கள்!  

"கண்ரடி வீட்டிமொமெந்துதகரண்டு கல்தனநற தண்டரம்"  

ன்ந மனப்தறல் சறதஷ்ட அசறல்ரறரண வீ. 

ஆணந்சங்கரற அர்கபரல் தகப ரம தசணரறரஜர 

அர்கமக்கு மௐப்தட்ட எமெ தகறங்கக் கடிம் 

தறசுரகறறமெக்கறநது. அமண இங்தக ரசறப்தற்கு 

தறல்னரணரல் சதரபீடத்றல் *சர்ப்தறக்கறன்தநன்.  

இன்மை TNA துண்டு துண்டரக உமடந்றமெக்கறன்நது. 

சம்தந்ன் ர அர்கள் ரமப் தற்நறப் ததசுகறன்நரர் ன்மை 

தரறறல்மன. தகப ரம தசணரறரஜர அர்கள் 

ந்க் குமௐ - கட்சற - ன்மை தரறறல்மன. அர் PLOTE ச் 

தசர்ந்ர அல்னது TELO ச் தசர்ந்ர அல்னது TULF ச் 

தசர்ந்ர அல்னது TNA ச் தசர்ந்ர ன்மை 

றபங்கறல்மன. தணன்நரல், இன்மை றழ் க்கள் றழ்த் 

தசறக் கூட்டமப்புலது மத்றமெந் ம்தறக்மகம 

இந்துறட்டரர்கள். ஆகத, ரங்கள் சம்தந்ன் ர 

அர்கபறடமும் Dr. Jekyll 'தரட்' ததரடுகறன்ந தகப 

சுந்றன் அர்கபறடமும் எமெ தண்டுதகரமப 

றடுக்கறன்தநரம். அரது, உங்கமக்கு ல்னதரமெ 

றர்கரனம் தண்டுர? ரழ்ப்தரத்ம அதறறமெத்ற தசய் 

தண்டுர? உங்கமமட தறள்மபகமக்கு ல்ன 

தரடசரமனகள், மண ல்ன சறகள் தண்டுர? 

அப்தடிரறன், லங்கள் இந் அசரங்கத்துடன் இமமங்கள்! 

மணர்கள் தசய்துததரன்மை, தபறரடுகபறல் 

தசய்துததரன்மை தகு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கமமட கங்கமபப் தற்நறப் தறடித்துக்தகரள்மங்கள்! 

அப்ததரமௐதுரன் எத இனங்மகக்குள் உங்கமக்கும் 

ல்னதரமெ றர்கரனம் கறமடக்கும்.  

"யறந் சறந்மண" தற்நற  தகப  கந்  கமெரறனக்க 

கூநறணரர். இப்ததரமௐது  இங்தக அமக் கரறல்மன! 

I do not see the Hon. Gayantha Karunatileka. Today, 

Sir, I am very happy to say that the "Mahinda Chintana" 

has been internationalized. The other day,  I had the great 

opportunity of going along with His Excellency’s 

delegation on the four-day official visit to China. Now, 

this "Mahinda Chintana" has been translated there into 

Chinese language and issued there because everybody 

was asking for it. There was  a press conference in Xiang 

City, Sir. At that press conference, hundred odd Chinese 

girls; very good journalists - media personnel who were 

speaking the English language said, “We want to know 

what is this? We also want  copies of it”.  Those people 

are now researching what "Mahinda Chintana" is. It is 

called "Mahinde Soosiang" in the Chinese language.  
 
ගරු භන්ත්රීායවඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 
ඔන්න අව ගන්න. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔන්න අවන්න. ඒ හවප ජනතහ ගළන - The country 

which has the largest population in the world is now 

researching into "Mahinda Chintana". That is how you 

can see to what extent the Mahinda Rajapaksa regime has 

made tremendous advancement in the whole of Asia.  

Then, Sir, the Vice President of the People's Republic 

of China,  Li Yuanchao said at the banquet - I have a 

copy of his keynote speech here - I quote, it states: 

“As a Myanmar saying goes, 'when the water rises, the lotus flowers 

grow taller'. Since the outbreak of the international financial crisis, 
Asian countries have been trying to find opportunities out of crisis 

and accelerate transformation of the development modes." 

Now, look at this "Mahinda Chintana". He says, I 

further quote: 

“.... 'Mahinda Vision for the Future', the inspiring blueprint for Sri 

Lanka......."  

This is a Chinese Leader. The Vice President says, I 

further quote:  

“...inspiring blueprint for Sri Lanka designed by President 
Rajapaksa, plans have been outlined to transform Sri Lanka into 'a 

hub of sea transport, aviation, business, energy and knowledge.' " 

Today, what has happened? Here in this country, 

these people are suffering. As I told you, Sir, the H 

on.  
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

and others are suffering there from Mahinda phobia. 

They are gushing out their venom against even his 

children. What can we do? If the leaders cannot find 

children who can run races, who can play rugger,  who 

can lead "Tharunyata Hetak," what can we do? That is 

why යහජඳක් ඳවුර ිළන්ත් ඳවුර කිඹරහ අිළ වන් කයන්වන්. 
ඒක නිහ වේ හවප අතාඹ ප්ර්කහල කයමින්- 
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————————— 
*  වතසතකහරවත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේන්ුර 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹක් ඳභණයි 

ඉතිරි තිවඵන්වන්. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

No, Sir, I have been given another five minutes until 

5.30 p.m. Give me five more minutes, Sir.  

Sir, when we went for the Aerospace Exhibition in 

Xiang,  China the Chinese Vice-Leader spotted the Hon. 

Namal Rajapaksa, the young leader and said, “Like father, 

like son”.  They were both wearing the attractive හ කඹ, the  

රසණ හ කඹ.  චීන යවට් නහඹකරුන් කිේහ,  young 

parliamentarians ඒ ය   අයවගන එන්න කිඹරහ. ඒ විධිඹ යි ඒ 
අඹ අවප් ජනහධිඳතිුරභහත්, නහභල් භන්ත්රීාුරභහත් ළරකුවේ.  
President -  Xi Jinping, Prime Minister - Li Keqiang, Vice-

President - Li Yuanchao,   අවප් යවට් ිනටින Ambassador,  Wu 

Jianghao අඳ  ළරකුවේ එවවභයි. චීනවත ිනටිනහ අවප් 

Ambassador යංජිත් උඹන්වගොඩ භවතහ. He was very much 

responsible in getting a University Professor  to translate  the 

"Mahinda Chintana" into the Chinese language. 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීාුරභහවප රීති ප්ර්ලසනඹ වභොකක්ද? 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහධා ේඵන්ධවඹන් ද 

විහදඹ ඳත්න්වන්, එවවභ නළත්නේ චීනඹ ේඵන්ධවඹන් ද  

කිඹරහ ඳළවළදිලි කය ගන්න  අලායි. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එුරභහ  ිනංවර වත්වයන්වන් නළවළ. ෑනෆ නේ එන්න කිඹහ 

වදන්න. 

Sir, they were criticizing the morning programme, 

“Dasa Desa”.  I know how it pains  when the truth is told.  

Mr. Hudson Samarasinghe, Chairman of the SLBC,  is a 

man who talks the truth to the world.  Therefore, these 

people cannot bear it. That is what is happening. භභ 
කිඹන්වන් වේ ළඩ වන තක්රහක්. උවද් ඳහන්දය ඉරහ 
වභොන තයේ information වදනහද මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි? Accidents ිළිතඵ, වඳොලිස ඳරීක්ණ ිළිතඵ, 
කහරගුණඹ ිළිතඵ, වද්ලඳහරනඹ ිළිතඵ වභොන තයේ 
වතොයුරරු වදනහද?  He is the person who interviewed  the 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardena for the last time.  Have 

you got any gratitude? වඳොඩ්ඩක්ත් වකවශහිගුණ 

දන්නහද? ඒක තනිකයභ අවප් SLFP, UPFA හවප 

වනොවයි. එතළන  වේ ඳහර්ලිවේන්ුර භන්ත්රීාරුන් වළභ 
වදනහභ වගනළල්රහ, "වනොකී කථහ" වභොන තයේ රසන  
කිඹනහද  ඵරන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, දළන් අන් කයන්න. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, give me two more minutes. We have only one 

more speaker from our side.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

No, your time is over. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me another two minutes, Sir. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, I will give you one more minute. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The "Daily News" editorial of today  refers to "banshee" 

politics. If you want to know what "banshee" politics is,  

read the “Daily News” editorial of today. It is a wonderful 

editorial. It says that an act of banshee is,  "In terms of the  

volume of noise generated, and in terms of the high pitched 

sounds made." This is what you call "banshee attitude", 

"banshee politics". අන්න ඒ politics එක වගන ඹන්න  එඳහ 
කිඹරහ අිළ තමුන්නහන්වේරහවගන් ඉල්රහ ිනටිනහ. වප්ර්ේභකීර්ති ද 
අල්විස භළරුහ. වේ ඝහතකවඹෝ ගළන වොඹන්න ෑනෆ කිඹරහ අද 
වේවීපී එක කිඹනහ. ඒ හවපභ වත්විස ගුරුවප කිඹන්වන් වේ 
වරෝකවත ිනටි ඉතහභ වේේසධ වල්ඛකවඹක්. එුරභහ භළරුහ. 
හගරිකහ වගෝභස, රිචඩ් ද වොයිහ භළරුහ. වකෝ වේහ ිළිතඵ 
- 

 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු වළරින් භන්ත්රීාුරභහවප රීති ප්ර්ලසනඹ වභොකක්ද? 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වේ අඹ භවප time ගන්නහ. 
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ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
වභුරභහ ඒ කහරවත ිනටිවත ඔඹ කිඹන එක්ත් ජහතික 

ඳක්වත වන්ද? 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒක රීති ප්ර්ලසනඹක් වනොවයි. 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වභුරභන්රහ ඒ කහරවත ඉරහ වේ හවප නහඹකයින් භඟ 

තභයි ඉන්වන්. ය ක් වදන්න දන්වන් නළති, වවො මිනිුමන් 

එශන නහඹකයින් භඟයි ඉන්වන්. තමුන්නහන්වේ දන්නහ වන්. 

ඒ හවපභ Lake House එක ගළන කිේහ. The Lake House apart 

from printing newspapers, print 28  tabloids. They publish 48 

newspapers daily. They are;  "Vidu Nena", "Sithumina", 

"Muthuhara", "Namaskara", "Danamuthu", "Mihithuru", 

"Budu Sadu" and so on. They are doing a great service to the 

journalistic world. Today, I would say  වත් වකෝප්ඳඹක් 

වදන්වන් නළති, වකෝිළ වකෝප්ඳඹක් වදන්වන් නළති 

නහඹකවඹකුවප ඳක්වත ඉන්න  ගරු ගඹන්ත භන්ත්රීාුරභහ 

කිඹනහ ඵඩ වගෝසතයඹ රැක ගන්න, ඵඩ  අත ගවන්න වේ 

කර්තෘරුන් අඩ ගවරහ වත් ඳළන් ංග්රාව ඳත්නහ කිඹරහ. වත් 

ඳළන් ංග්රාව කිරීවේ උුරේ ගුණහංගඹ ඳතින්වන් අවප් නහඹක 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිුරභහ ශඟයි කිඹන එක භභ 

අධහයණඹ කයනහ. අවප් වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර -  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ  රඵහ දී ඇති කහරඹ අහනයි.  ඊශඟ  ගරු 

රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීාුරභහ.  

 
[5.31 p.m.] 
 

ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு மென் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

Mr. Presiding Member, first of all, let me thank you 

for giving me the opportunity to speak a few words on the 

role of the Press Council and the media in Sri Lanka. I 

come from a family that has been involved in the 

newspaper industry even before Sri Lanka achieved 

Independence. So, I am proud to be standing here today in 

Parliament to speak a few words on this subject.  

Sir, the role of the media in Sri Lanka has been a topic 

that has been debated throughout for many years. Since 

Independence, successive Governments have, through 

laws and even illegal methods, found ways of suppressing 

the media. The pressure that is exerted on journalists from 

the recent past to the present day has been so intense that 

some had lost their lives for doing their duty and many 

had left the country for fear of losing their lives. The 

remaining majority of journalists have no option than to 

practise an extreme form of self-censorship or become 

spokespersons for powerful and prominent politicians and 

businessmen. However, I must commend the handful of 

those who still value their independence and are not 

scared to speak their minds.  

From the Government point of view, its main 

criticism of the role of the media is that because of the 

intense competition between various publications and 

electronic media institutions, the media today 

sensationalizes news, thereby trying to grab a healthy 

market share. By doing this, the Government says, the 

media corrupts public morals. I do not wholeheartedly 

disagree with this view. Lately, we have seen the 

standard of reporting among certain publications and 

electronic media come down to new lows. Sensationalism 

of news, violation of media ethics and defamatory 

conduct is now rampant. It is for this reason, we are told, 

that the Government decided to bring back the Press 

Council and have a code of ethics that journalists will 

have to follow. 

Sir, I have got a draft of the Code of Ethics that the 

Government plans to hand out to the media institutions. 

While I do not agree with this as a whole, there are 

certain regulations that I do agree with. For example, one 

is, “No publication should be published which contain 

derogatory remarks on religious groups or communities 

or promoting communal or religious discord which may 

affect religious and communal harmony”. That should be 

followed by all media institutions in Sri Lanka. However, 

there are certain regulations that are sending alarm bells 

as well. - [Interruption] I am just giving my observations 

on this. 
 
ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

This is not a regulation. That is all. I just wanted to 

make that correction. 
 
ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு மென் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

Thank you.  

Then, there is a certain regulation which states "No 

publications should be published which contain criticism 

affecting foreign relations". This seems to be a very 

broad statement. If that is the case, in the future, if Sri 

Lanka goes into a trade agreement with another country 

and if we find that the trade agreement is not actually 

favourable to Sri Lanka, then does the media not have the 

power to give that opinion against that certain country? 

Or in the future, if the Hon. Wimal Weerawansa decides 

to go and hold a protest march in front of the American 

Embassy or the High Commission of the United 

Kingdom, is the press not allowed to publish that news?  

So, that seems to be a very broad statement. The Code of 

Ethics also states "No publications should be published 

which contain anything obscene, defamatory, deliberate 

falsehood and suggestive innuendos and half truths or 

willful omissions". This, I say, is very hypocritical 
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because, in my view, the very perpetrators of these ethics 

are the State media.  

The Press Council has thus far taken no action against 

the State media institutions which blatantly defame 

opponents of this Government. The UNP has been a 

constant target of the State media. My Colleagues and I 

have also fallen victim to these despicable attacks. The 

Hon. Harin Fernando, the Hon. Mangala Samaraweera, 

the Hon. Eran Wickaramaratne, the Hon. (Dr.) Harsha De 

Silva and I have been branded by the ITN as traitors to 

this country. Some of us have been accused of seeking 

funds from the LTTE diaspora to topple this Government. 

These accusations are vile, baseless and downright 

defamatory. It is unfortunate that this Government would 

sink to the lowest depths to ridicule and defame its 

opponents. But, this is nothing new. The Opposition 

Leader, Hon. Ranil Wickremasinghe has been a constant 

target of mudslinging by the State media.   

Sir, during the last Presidential Election, when 

General Sarath Fonseka came forward as a common 

candidate, the ITN went so far as to air a film on Idi Amin 

the night before the election. It did not even bother to 

censor the explicit scenes in that film. This is why I find 

the Government’s new Code of Ethics for journalists as 

somewhat  a joke. If their own journalists do not adhere to 

the basic principles of journalism, then are these new 

regulations only to be adhered to by the private media 

institutions?  If so, it is absolutely unfair and these 

regulations should be placed in the dustbin.   

Sir, are we to air our grievances to the Press Council 

when we are defamed in such a manner? What redress 

can we expect by a Government body when the 

Government media themselves are the perpetrators?  

However, we as politicians and Members of Parliament 

must expect and accept a certain degree of propaganda 

against us. We may not have a place to go for redress, but 

at least we have an audience in Parliament to voice our 

concerns.  But, what of the common man? Where can he 

go to voice his concerns and his plight when subjected to 

such harassment? If the private media have no faith in the 

Press Council, how can we expect the common man to do 

so?  

It is no secret that the independent media oppose the 

Press Council regulations. Though the Council states that 

one of its primary goals is to protect the freedom of the 

press, the Sri Lanka Press Council Law is an archaic law 

and it is a tool for the Government to use as a method of 

controlling the media in this country. A Government body 

such as the Sri Lanka Press Council should not in any 

way have the right to fine, charge and jail journalists. In 

short, a Government body should not have the right to 

regulate the press. A free and independent press is a pillar 

of a vibrant democracy.   

I believe the media should be accountable to itself and 

most importantly, to the general public. The press should 

be left to regulate itself. This is the practice in the 

neighbouring India and in many other countries. For the 

past ten years, Sri Lanka too, through the Press 

Complaints Commission, has been self-regulating its 

press.   

Sir, the Press Complaints Commission is an 

independent body headed by the Hon. (Prof.) Rajiva 

Wijesinha’s father, Mr. Sam Wijesinha, who is greatly 

respected and admired by the public. It is a non-profit 

making organization supported by the Newspaper Society 

of Sri Lanka, the Editors' Guild and the Free Media 

Movement. It has shown to be effective in the past where 

complainants have been able to get redress without 

spending a cent.  It is a free service and since it is a non-

governmental organization, the Government too does not 

have to bear any cost. If the press is willing to regulate 

itself under a Code of Ethics, there is no reason for the 

Government to formulate their own regulations on the 

media.  

However, while I am an advocate of self-regulation, I 

admit that there are flaws in it.  It is a sad fact that some 

owners and editors of independent press choose to 

sacrifice objective and responsible journalism so as to 

achieve their own ambitions and profits. More and more 

politicians and businessmen are becoming publishers for 

the sole reason of using their newspapers as tools to 

promote their private agendas or to tarnish the image of 

their opponents and some editors would spin vicious lies 

as long as they get a fat pay cheque at the end of the 

month.  

What they forget is that they are accountable to the 

public. The media is the watchdog that informs and 

protects the public by monitoring the Government and 

informing on social ills. It is the duty of the publisher, 

most importantly the editor, to give balanced, unbiased 

and objective information to the reading public. When 

such newspapers and broadcasters have vested interests, 

it is unlikely that they will conform to self-regulations. 

However, if there are proper laws that protect the 

ordinary citizen from defamation, then the media has no 

option but to self-regulate or be subjected to damages 

through civil law. Rather than enacting laws to regulate 

media, the Government should do more to protect the 

citizens from defamation, libel and slander.  

Sir, every citizen of this country should have the right 

of access to information. So, it is imperative that this 

Government brings into law Right to Information Bill  

the soonest. This law not only helps the journalist, but 

most importantly the ordinary citizen of this country. Sir, 

the Right to Information Bill will empower the citizen to 

question various Government Ministries and Departments 

on the decisions and policies that are taken by these 

authorities in the interest of the public. It helps promote 
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transparency and good governance, thereby keeping a 

check on Government spending and corruption. 

In fact, having such a law is beneficial to this very 

Government that has been riddled with accusations of 

rampant corruption. By having the Right to Information 

Bill, the Government can show its transparency and quash 

these rumours. However, denying it means that there is a 

certain element of truth to such rumours of corruption.  

The standard Government line in regard to this Bill is 

that it infringes on national security.  Right to Information 

Bill does not in any way infringe on national security. It 

merely gives the citizen the right to find out how monies 

are spent, not the information on how many fighter jets or 

what kind of battle tanks the military has purchased. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு மென் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

Okay, Sir,  I will wind up.   

For example, it will give an ordinary person in the 

village the power to question his local council on how 

much they have spent on tarring the village road or who 

has been given the contract to tar the road. To deny this 

Bill is to deny the ordinary citizen of his basic 

fundamental right to know what his elected government is 

doing with his tax money. 

So, Sir, I urge this Government in the name of 

transparency and good governance to repeal the archaic 

law of the Press Council Act and give the ordinary citizen 

his fundamental right to information.  

Thank you. 

  
[අ.බහ. 5.44] 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (වෞඛා නිවඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு னமொத் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඹේ ඹේ භන්ත්රීාරුන්වප 

කථහරදී කිඹළවුණහ, අවප් ගරු ප්ර්ෘත්ති වහ ජනභහධා ඇභතිුරභහ  

අද වගන එන වඹෝජනහ වතත් ඳත් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර ළඩි 

කයන්න අඳ වගවනන වඹෝජනහක් කිඹරහ. ඒක එවවභ 

වනොවයි.  ඉතිවහඹ දිවහ ඵළලුහභ වඳවනනහ,  වතත් ඳත් ලිඹහ 

ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර අහන ලවඹන් ළඩි කයරහ තිවඵන්වන් 

එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරවත හි වත ගරු ඇභතිුරභහ න 

ටිවයෝන් ප්ර්නහන්දු භවත්භඹහ විිනන් වගනහ ංවලෝධනඹක් භඟින් 

ඵ.  එදහ 1973 අංක 5 දයන ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනවත් 

30න ගන්තිඹ  වගනහ ංවලෝධනඹ අනු, දිනඳතහ වතත් 

ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 1,000 දක්හ ළඩි 

කයරහ තිවඵනහ. තිඳතහ වතත් ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර 

රුිළඹල් 500 දක්හ ළඩි කයරහ තිවඵනහ. ඒ හවපභ වනත් 

වතත් ඳත් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 250 දක්හ ළඩි 

කයරහ තිවඵනහ. ඊ  ඳසවේ දළන් තභයි වේ න ංවලෝධනඹ 

වගවනන්වන්. ඒ නිහ වභභ ංවලෝධනඹ වගන ඒභ 

කහවරෝචිතයි. වේ ංවලෝධනඹ භඟින් දිනඳතහ වතත් ඳතක් ලිඹහ 

ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 5,000ක් දක්හද, තිඳතහ වතත් 

ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 3,000ක් දක්හද, 

වනත් ඹේ වතත් ඳතක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීවේ ගහසුර රුිළඹල් 

2,500ක් දක්හද ළඩි කයරහ තිවඵනහ. කහරඹ  අනු වේ 

වනසවීේ වන්න ෑනෆ.  ඳනතක්, නීතිඹක් වළභ දහභ එක විධිඹ  

තිවඵන්වන් නළවළ. ඒක ය   ගළශවඳන, කහරඹ  ගළශවඳන 

විධිඹ  කස විඹ යුුරයි. ඒ නිහ වභභ නිවඹෝගඹ ුරිතන් අද දින 

වගන එන ංවලෝධනඹ ඉතහභ කහවරෝචිතයි කිඹරහ අිළ කිඹන්න 

ෑනෆ.  

ඒ හවපභ එදහ භහධා  දිවහ ඵළලුවොත්, භහධාවඹන් යජඹ  

එච්චය අභිවඹෝග තිබුවණ් නළවළ. නමුත් මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, යජඹ  ේඵන්ධ  radio  channels 25ක් තිවඵනහ.  

යජඹ  ේඵන්ධ රඳහහිනී නහලිකහ 6ක් තිවඵනහ. වඳෞද්ගලික 

අංලඹ ගත්වතොත්, radio channels 39ක් තිවඵනහ. TV channels 

18ක් තිවඵනහ. වතත් ඳත් 191ක් ඳභණ තිවඵනහ. නමුත් අඳ  

තිවඵන්වන් "වල්ක් වවුස" ආඹතනවත වතත් ඳත් විතයයි. යජඹ 

කයන ළඩ ජනතහ  කිඹන්න යජඹක  අයිතිඹ තිවඵන්න ෑනෆ.  

එතවකො  ඵරන්න, භහධා ුරශ අද වතත් ඳත් 191ක් 

විඳක්ඹ  තිවඵනහ. නමුත් මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 

ිනද්ධ වරහ තිවඵන එකභ වද් තභයි වේ භහධා ප්ර්වඹෝජනඹ  

ගන්න විඳක්ඹ  තිවඵන ඵළරිකභ. වභොකද ඒක  වවේුර?  

විඳක්ඹ  එවවභ නහඹකත්ඹක් නළවළ. ඒවගොල්රන් අතවර් 

අවුල් තිවඵනහ. ඒ නිහ ඒවගොල්රන්  භහධා ුරිතන් ජනතහ 

අතය  ඹන්න ක්රඅභඹක් නළවළ. විඳක්ඹ එක්වකෝ විදුලි බිරක 

එල්වරනහ. නළත්නේ ත වභොනහ වරි වදඹක  එල්වරනහ. ඒ 

වළය විඳක්ඹ  තභන්වප කිඹරහ ප්ර්තිඳත්තිඹක් නළවළ. වතත් ඳත් 

191ක් වයවහ ජනතහ  කරුණු කිඹරහ ආණ්ඩුක් වගොඩ නඟන්න 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  අද නහඹකත්ඹක් නළවළ. ජනතහ විමුක්ති 

වඳයමුණ ත් ඒක කයන්න ඵළවළ. එදහ 1989 විප්රවතදී ඔවුන් 

ගිනි තළබුවේ කුරුඳුත්වත් Benz cars වනොවයි. අවප් අහිංක 

ජනතහ  ඹන්න තිබුණු රංගභ ඵස ටික  තභයි ඔවුන් ගිනි 

තළබුවේ. එදහ ඔවුන් කළඩුවේ අහිංක ජනතහ ගභන් කයන ඳහවර් 

තිබුණු ඳහරේ වහ වඵෝක්කු ටික. ගිනි තළබුවේ ජනතහ  විදුලිඹ 

ඳඹන transformers ටික. අද ඒ අඹ  ඒ යවදන් නිදවස වන්න 

ඵළවළ. ඒහ ඉතිවහවත තිවඵනහ.  

එදහ ඔවුන් වප්ර්ේභකීර්ති ද අල්විසරහ හවප කට්ටිඹ  දඬුේ 

දුන්වන් භයණවඹන්. ඒ නිහ ඔවුන්  වේ වද්ල් ජනතහ  

කිඹන්න ඵළවළ.  

ඊවත වඳවර්දහ වතත් ඳතක් හර්තහ කයරහ තිබුණහ භභ දළක්කහ,  

රිචඩ් ද වොයිහ භහධාවේදිඹහවප අේභහ කිඹරහ තිබුණු වදඹක්. ඒ 

අේභහ කිඹහ තිවඵනහ, ''භභ ඒ විත්තිකරු වඳුනහ ගත්තහ'' කිඹරහ. 

ඒ අේභහ කිඹනහ, "රෑ වගදය  ඇවිල්රහ වදොය  තට්ටු කශහ. 

එතවකො  වතතහ භ  ිළටුඳිනන් හිටිඹහ. භභ ඒ වඳොලිස නිරධහරිඹහ  

ඉසයහින් හිටිඹහ. භභ ඔහු  වඳුනහ ගත්තහ." කිඹරහ. රෑ වගදය  

ඇවිල්රහ, විවද්ලගත වන්න ිනටි වේ භහධාවේදිඹහ අේභහ  වඳනි 

වඳනී අයවගන ගිහිල්රහ භයරහ මුහුවද් ඳහ කය වළරිවත ගඹන්ත 

කරුණහතිරක භන්ත්රීාුරභනි, තමුන්නහන්වේරහවප ආණ්ඩු 

කහරවතදීයි; අවප් ආණ්ඩු කහරවත වනොවයි. භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිුරභහවප ආණ්ඩුක් කහරවත වනොවයි. ඒ නිහ වේ 

වද්ල් ජනතහ  අිළ කිඹන්න ෑනෆ.  

එදහ වදහිර ගල්කිස නගය බහවේ හි වත භන්ත්රීායඹකු න 

රක්සභන් වඳවර්යහ භවතහ හි වත ජනහධිඳතිුරභහ  විරුද්ධ 

නහ ාඹක් වළදුහ. වභොකක්ද ිනද්ධ වුවණ්? ඔහු අුරරුදවන් වුණහ. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

වේහ ඉතිවහවත තිවඵනහ. Photo එකක් ගත්තහඹ කිඹරහ ත 

භහධාවේදිඹක් අුරරුදවන් වුණහ. වේ භහධාවේදින්වප 

අුරරුදවන්වීේ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහවප කහරවත ිනද්ධ 

වුවණ් නළවළ කිඹන එක අිළ කිඹන්න ෑනෆ. තමුන්නහන්වේරහ හිතහ 

ගන්න, එදහත් යුද්ධඹක් තිබුණහ කිඹරහ. ඒ හවපභ එදහ ආණ්ඩුවේ 

ත්රයසතහදඹ තිබුණහ; ජනතහ විමුක්ති වඳයමුවණ් ත්රයසතහදඹ 

තිබුණහ. වේ වදක අතරින් තභයි ජනභහධාඹ  ඹන්න වරහ 

තිබුවණ්. එක ඳළත්තකින්  වප්ර්ේභකීර්තිද අල්විස ළනි භහධාවේදින් 

වේවීපී එවකන් ගිර ගන්නවකො , ආණ්ඩුවන් රිචඩ් ද වොයිහ 

ළනි භහධාවේදින් අයවගන ඹනහ. රිචඩ් ද වොයිහ 

භහධාවේදිඹහවප අේභහ  ඊවත වඳවර්දහ ඳත්තයඹ  ඒක රසන  

කිඹරහ තිබුණහ. ඒ අේභහ කිඹනහ, "භභ ඒ විත්තිකරු 

අඳුනහගත්තහ. භභ ඔහු  භවප වතතහ  වගනිඹන්න එඳහ  කිේහ. භභ 

ඔහු දළක්කහ. භභ ඔහු වවො  වඳුනහ ගත්තහ." කිඹරහ.  

ඉතින් එවවභ නේ එළනි කහරඹක ආණ්ඩු කශ අඹ වේ යවට් 

ජනතහ  වභොනහ කිේත්, වේ අඹවප වඵොක්වක් තිවඵන්වන් 

දඩභස කිඹන එක ඒ ජනතහ දන්නහ. ජනතහ 

භළතියණඹකදීත් වේ අඹ එක්ක එකුර වන්වන් නළත්වත් 

ඒකයි.  අද ය  ුරශභ භහධා වුමරුන්න වතළුන්කභ රළබිරහ 

තිවඵන්වන් ඇයි? ඒ අවප් ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීාුරභහ කිේ 

විධිඹ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහවප භහින්ද චින්තන 

ප්ර්තිඳත්තිඹ නිහයි. තමුන්නහන්වේරහ වභොනහ කිේත් අද භහින්ද 

චින්තන ප්ර්තිඳත්තිඹ ගභ  ගිහිල්රහ තිවඵනහ. ඒක නළවළයි 

කිඹන්න ඵළවළ. අද භෘද්ධිඹ, දිවි  නළඟුභ ඹ වත් අිළ ගභ 

නඟහිනටුරහ  ගභ ලක්තිභත් කයරහ තිවඵනහ. ය ක ආර්ථිකඹක් 

ළඩි දියුණු න්වන් වරොකු කර්භහන්ත වයවහ වනොවයි.  ගභ 

ලක්තිභත් කවශොත් තභයි, ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයන්න වතළුන් 

න්වන්. ඒ නිහ අඳ භඟ ගභ ඉන්නහ. නගයවත වභොන 

කුභන්ත්රයණ කශත් ගවේ ජනතහ අිළත් එක්ක ඉන්නහ. ඡන්දඹක  

ගිඹහභ ගවේ ජනතහ අිළත් එක්ක ඉන්නහ. අද ගභ ලක්තිභත් 

කයන  ළඩ  වන් අඳ  තිවඵනහ. අිළ ඒ ළඩ  වන් 

ක්රිමඹහත්භක කය තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ නිහ අද භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිුරභහවප නහඹකත්ඹ ඹ වත් වතත් ඳත් නිදව මුළු 

ය  භ රළබී තිවඵනහ. එදහ උුරය  ඒක තිබුවණ් නළවළ; 

නළ වඟනහිය   තිබුවණ් නළවළ. ප්ර්බහකයන්වප නහඹකත්ඹ ඹ වත් 

උුරවර් වතත් ඳත් නිදව තිබුවණ් නළවළ. අද භහධා නිදව ගළන 

කථහ කයනහ. උුරවර් වතත් ඳත් තිබුණහද? ප්ර්බහකයන්  විරුද්ධ 

චනඹක් ලිඹන්න වතළුන් වුණහද? න්එන්ඒ භන්ත්රීාරු ප්ර්බහකයන්  

විරුද්ධ කථහ කශහද? අවප් ගරු තිස කයල්ලිඹද්ද ඇභතිුරභහවප 

ආනවත අහිංක ජනතහ ත්රයසතහදී ප්ර්වහයඹක  රක් වුණහ. 

වඵවවත් වපන්න ඹන වකො  ඒ ප්ර්වහයවඹන් භළරුණු දරුහ  ඩහ 

වගන අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ  වඳන්නුහ, "වේ භවප දරුහ 

භළරුහ" කිඹරහ. ඒ ගළන න්එන්ඒ එවක් කට්ටිඹ කථහ කශහද? 

න්එන්ඒ භහධා කථහ කශහද? ඳත්තයඹකින් කථහ කශහද? නළවළ. 

එවවභ කථහ කවශේ නළවළ. එළනි තත්ත්ඹක් තභයි තිබුවණ්.  

නමුත් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහවප නහඹකත්ඹ ඹ වත් 

වේ යටින් ත්රයසතහදඹ ුරයන් කිරීභ නිහ  වතත් ඳත් නිදව විතයක් 

වනොවයි, වේ යවට් ළඵෆ නිදවක් ඇති කයන්න වතළුන්කභ 

රළබුණහ.   

මරහනහරඪ ගරු  භන්ත්රීාුරභනි, අිළ ඉතිවහඹ ගළන කථහ 

කයනහ නේ, අවප් ිනරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ වේ යවට් 

හි වත වේේසධ නහයිකහක්. විඳක්වත ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක 

භන්ත්රීාුරභහ  භභ කිඹනහ,  එදහ 1960 දී එුරමිඹ ඇති කශ  වතත් 

ඳත් වකොමිභ ගළන. ඒ වතත්ඳත් වකොමින්  බහ හර්තහවේ ිළටු 

250ක් විතය තිවඵනහ. මරහනහරඪගරු භන්ත්රීාුරභනි, භභ ඒ 

හර්තහවේ 258 ළනි නිර්වද්ලඹ කිඹනහ. එහි තිවඵන්වන් 

වභන්න වභවවභයි.  

"අලසලීරතහඹ." වේක වරි ළදගත්. 1960  කලින් වතත් ඳත් 

ආඹතන ළඩ කවශේ වකොයි ආකහයඹ ද කිඹන එක ගළන වභහි 

නිර්වද්ලඹක් තිවඵනහ.  

"වතත්ඳවත් නිදවවේ නහභවඹන් වඵවවවින්භ භවජන දහචහයඹ 

වකවරන්නහ ව ද, ඵහර ඳයවතය  වහනිකය වද, අලසලීර ිළන්තූය, කහටුන් 

චිත්රය ලිිළ වහ ප්ර්ෘත්ති ෘතහන්ත නිතය ඳුරරුහ වරින ඵ අඳ ඉදිරිවත 

හක් ක දුන් වඵොවවෝ වදවනක් කිඹහ ිනටිඹව. අිළද ඔවුන්වප අදවසර  

ේපූර්ණවඹන් එකඟ වමු."  

එහි තදුය ත් වභවේ වන් කය තිවඵනහ: 

"එක්ත් යහජධහනිවත ආණ්ඩුවන් ඳත් කශ වකොමින් බහක් 1955 දී 

හර්තහ කවශේ එභ යවට් ඵහරහඳයහ ධ ංඛාහ ළඩිවීභ වඵවවවින් භ 

යහගික වහ අලසලීර ෘත්තහන්ත, හර්තහ වහ ිළන්තූය ඳශ කිරීභ නිහ ිනදුන 

ඵඹ. අඳවප වඳයදිග ංසකෘතිඹ වහ ඳහයේඳරික ිනරිත් විරිත් රකහ 

ඵරන කර වභභ නිරීක්ණඹ අඳය  ේඵන්ධවඹන්ද ඩහත් අදහශ න 

ඵ අවප් අදවයි". 

එදහ ඳත් කශ ඒ වතත් ඳත් වකොමිවේ අහන හර්තහවේ වේ 

කිඹන නිර්වද්ලඹන් අඩංගු නහ. වේහ ඉතහ ළදගත් වනහ. 

වේහ අද මුද්රිකත තිවඵනහ. එහි 153 නිර්වද්ලඹ ඹ වත් එදහ 

"වල්ක් වවුස" ආඹතනඹ තමුන්නහන්වේරහ ඳහවිච්චි කශ ආකහයඹ 

ගළන වභවේ වන් වනහ: 

"153. භළතියණ ාහඳහයර දී දිනඳතහ ප්ර්ෘත්ති ඳත්රයලින් එක්තයහ ඉඩ 

ප්ර්භහණඹක් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  වළරුණු වකො  වනත් ඳක්ර  ද 

දුන් නමුත් ළඩිභ ඉඩ ප්ර්භහණඹක් වන් කයන රද්වද් එ.ජහ. ඳක්වත 

භළතියණ රැසවීේ වහ ඹ. භළතියණ රැසවීේ හර්තහ කිරීවේ දී ශ්රීස රංකහ 

නිදවස ඳක්ඹ  හභහංශික ඳක්ලින් ගන රද ඳවයල් හුහ දළක්වුණු 

අතය, එ.ජහ. ඳක්ඹ  විරුද්ධ නළඟුණු කරුණු එක්වකෝ ඵහර වකො  

දළක්වුණි". 

වේ එදහ ඳත් කයවත ඒ වතත් ඳත් වකොමිවේ අහන 

හර්තහවේ තිවඵන ඒහ. වභහිදී හක් ක දී තිවඵන ඇල්.ඒ.බී. 

වඳවර්යහ භවතහ වේ යවට් හි වත වවො ප්ර්වීණ භහධාවේදිවඹක්.  

වක්.එච්.ඇේ. ුමභතිඳහර භවතහත් වභහිදී හක් ක දී තිවඵනහ. 

එුරභහත් හි වත ප්ර්වීණ භහධාවේදිවඹක්. එහි 152 නිර්වද්ලඹ ඹ වත් 

වභවේ වන් නහ: 

"152. ඇල්.ඒ.බී.  වඳවර්යහ භවතහ වල්ක් වවුස භහගවභන් අස වවත 

අවුරුදු කීඳඹක  වඳයඹ. වල්ක් වවුස භහගභ ළඩ කයන අන්දභ ගළනද, 

එහි චර්ඹහ ව ක්රිමඹහ ඳටිඳහටිඹ ගළනද, එඳභණක් වනො එහි ළඩ කශ ව 

දළනුදු ළඩ කයන ළදගත් වතත් ඳත් කරහවේදීන් ඇතළවභකුවප වළිනරීභ 

ගළනද වඳවර්යහ භවතහවප හක් කලින් රළවඵන්වන් ඉතහ වවො 

විසතයඹකි".  

එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරවත වල්ක් වවුස ආඹතනඹ  

ක්රිමඹහ කය තිවඵන්වන් වකොයි ආකහයවඹන්ද කිඹන එක වභයින් 

ඳළවළදිලි වඳවනනහ. අද එළනි තත්ත්ඹක් නළවළ. භහ කිඹනහ, 

වේ වතත් ඳත් වකොමිවේ හර්තහ ඉතහ ළදගත් ඵ. එදහ වේ 

"වල්ක් වවුස" ආඹතනඹ ක යුුර කය  තිවඵන ආකහයඹ ගළන  

කථහ කයන්නඹ කිඹරහ භහ තමුන්නහන්වේරහවගන් ඉල්රහ 

ිනටිනහ.  

වේ ඳහර්ලිවේන්ුර ුරශදී  භහධාවේදීන් වතොණ්ඩු  ඹළේවේ 

අිළ වනොවයි. භහ ඔඵුරභහවප අධහනඹ  වඹොමු කයනහ, එදහ 

1978 දී ඒ.සී.එස. වමීඩ් භවත්භඹහ විවද්ල ක යුුර ඇභතියඹහ 

වළටිඹ  වභභ බහ  ඉදිරිඳත් කයන රද යප්ර්හද කඩවීභක් 

ේඵන්ධ කහයණඹ .  එුරභහ එභ යප්ර්හද කඩවීභ ිළිතඵ 

කරුණ ඉදිරිඳත් කයමින් වභවේ වන් කය තිවඵනහ: 

527 528 
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"Mr. Speaker, I have seen you in Chambers this morning on the 
question of privilege I am about to raise.    

A picture appears in the 'Ceylon Observer' of Monday, 30th January 

1978, of a young man and a lady. 

According to the caption I am in the picture." 

එදහ එුරභහ වභභ යප්ර්හද ප්ර්ලසනඹ ඉදිරිඳත් කයමින්  

භහධාවේදීන් වදවදවනකුවප නේ වන් කය තිවඵනහ. ඒ 

භහධාවේදීන් වදවදනහ කවුද? මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ 

භහධා  වේදීන් වදවදනහ තභයි "ිනවරෝන් ඔබ්ර්ර්"  ඳත්රයවත කර්තෘ 

වළයල්ඩ් පීරිස ව  නිවඹෝජා කර්තෘ -උඳ කර්තෘ- ිළලික්ස කුවර් 

ඹන භවුරන්. වභුරභන්රහ වදවදනහ  විරුද්ධ වගන ආ යප්ර්හද 

කඩවීවේ වඹෝජනහ බහ  වඹොමු කවශේ ආර්. වප්ර්ේභදහ 

භළතිුරභහයි; හි වත අගභළති ව හි වත  ජනහධිඳති ආර්. වප්ර්ේභදහ 

භළතිුරභහයි.   එදහ එභ වඹෝජනහ වභභ බහ  ඉදිරිඳත් කයමින්  

එුරභහ ඉල්රහ ිනටිවත වභොකක්ද?  භහධා ගළන කථහ කයන 

තමුන්නහන්වේරහවප ආණ්ඩු කහරවත එදහ එුරභහ ඉල්රහ ිනටිවත 

වභොකක්ද?  ආර්. වප්ර්ේභදහ  භවතහ වේ බහ  වඹොමු කශ එභ 

වඹෝජනහ 1978 වඳඵයහරි 2 න දින ජහතික යහජා බහ විහද 

නිර හර්තහවේ 1036 රණරුවේ  වභවේ වන් වී තිවඵනහ: 

".........ිනවරෝන් ඔබ්ර්ර්' ඳත්රයවත කර්තෘ වළයල්ඩ් පීරිස භවතහ ත්, 

නිවඹෝජා කර්තෘ -උඳ කර්තෘ- ිළලික්ස කුවර් භවතහ ත් රුිළඹල් වදදවස 
ඳන්ිනඹඹ ඵළගින් දඩඹක් නිඹභ කිරීභ ත්, ඒ දඩඹ අ වගොළු බිහිරි ඳහර  

ඳරිතාහග කිරීභ ත්,  එභ ඳරිතාහගඹ වඳඵයහරි භ 6 න දහ  වඳය 

කිරීභ ත් රණයණඹ කයන්න ඹ කිඹහ. ඒ හවපභ  වරොකු අකුවයන් ුමදුුම 

භහ ඹළදීභක්, වභභ යද වරි ගළසසීභක්  'ිනවරෝන් ඔබ්ර්ර්' ඳත්රයවත 1 

න ිළටුවේ ඳශ කිරීභ  නිඹභ කිරීභ ත් රණයණඹ කයන්න ඹ කිඹහ භභ 

වඹෝජනහ කයනහ." 

අහනවතදී දුන්න රණන්දු වභොකක්ද?  වභන්න වේ 

ආකහයඹ  එදහ රණන්දු දී තිවඵනහ:  

“I have to inform you that the National State Assembly has 

considered your explanation and has resolved that each of you shall 

pay a fine of Rs. 1,000....” 

එභ භහධාවේදීන් වදවදනහ  රුිළඹල් 1,000 ගණවන් දඩ 

ගවරහ තිවඵනහ. දඩ ගවන්න ක යුුර කය තිවඵන්වන් වේ ගරු 

බහ ුරශයි. එළනි අරණතඹක් තිවඵන්වන් එක්ත් ජහතික 

ඳක්වත ආණ්ඩු  මි භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහවප 

නහඹකත්ඹ ඹ වත් තිවඵන වේ  එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන 

ආණ්ඩු  වනොවයි කිඹරහ භහ වන් කය ිනටිනහ. 

තමුන්නහන්වේරහ කථහ කයනවකො  ඳරිසවභන් කථහ          

කයන්න. වභොකද, ඉතිවහවත කළු කළරළල් තිවඵන්වන් 

තමුන්නහන්වේරහ යි; කළු රඳ තිවඵන්වන් තමුන්නහන්වේරහ යි. 

භහින්ද චින්තනඹ ුරශ ඒහ නළවළ.   තමුන්නහන්වේරහවප ආණ්ඩු 

කහරවත වේ ගරු බහ ුරශදී භහධාවේදීන්  දඬුේ කය 

තිවඵනහ. නමුත්  අද තමුන්නහන්වේරහ භහධා නිදව ගළන කථහ 

කයන්වන්  වඵොවවොභ මයවඹනුයි.  

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීාුරභනි, අවප් ජනහධිඳතිුරභහ 

ජනභහධ ාවේදීන්  එන්නළයි කිඹරහ ඔවුන්  ආවහයඳහනලින් 

ංග්රාව කයන වි , ඔවුන් භඟ ුමවද කථහ කයන වි  එයින් 

වඳවනන්වන් එුරභහවප ුමවදශීලීත්යි.  ඒහ  එුරභහ  තභන්වප 

වදභවුිළඹන්වගන්, තභන්වප ගවභන් වගොඩ නඟහ ගත් ආචහය 

ධර්භයි. එුරභහ  ඒ ගතිගුණඹ තිවඵනහ. ඒහ ගළන ඔඵුරභන්රහ 

මයවඹන් කථහ කයන්න එඳහ. ඒහ වෆල්ලු  රක් කයන්න 

එඳහ. භවරු  වනොඑන්න වතළුන්. නමුත් භවය භහධාවේදීන්   

කළභළත්වතන් එන්වන් අවප් ජනහධිඳතිුරභහ  භහධාවේදීන් ප්රිාඹ 

කයන නහඹකවඹක් නියි.  

අය  ඊවත වඳවර්දහ වභොකක්ද ිනන්දුක් කිේහ, "ගළන්පනේ 

ස යිල්" කිඹහ. ඒ ිනන්දුවේ ිළන්තූයඹ  ජනහධිඳතිුරභහවප මුහුණ 

දභහ තිබුණහ. භහ ඒ ගළන  ජනහධිඳතිුරභහ  කිේහ. එුරභහ හිනහ 

වරහ කිේහ,  "ෑහ ඔවවොභ තභයි. අිළ ෑහ ගණන් ගන්න ෑනෆ 

නළවළ." කිඹරහ. භවය ඇභතිරුන්වප වඩ් අඩවි වයවහ 

 වඵොවවොභ මයවඹන් ගළහුහ. වේ ආකහයඹ  වමුදහ ත් වබ් 

අඩවිලින් ගළහුහ. ආණ්ඩු ඵරඹ ගන්න ඒ විධිඹ   අිළ ක යුුර කය 

නළවළ. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහ කිඹන්වන් භහධාඹත් 

එක්ක  වඵොවවොභ වවොඳින් ක යුුර කයන, භහධාවේදීන්  

වඵොවවොභ වවො  රකන නහඹකවඹක්. එුරභහ තභයි 

භහධාවේදීන්  ළරකුවේ. අිළ වතළුන් විධිඹ  භහධාවේදීන්   

රකරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ තභයි  භහධාවේදීන් වේ යජඹත් 

එක්ක ඉන්වන්. ඔවුන්  අඳත් එක්ක ඉන්නළයි කිඹහ අිළ කිඹන්වන් 

නළවළ. විවේචන තිවඵනහ. අද භහධාඹ වයවහ විවිධ ආකහයවත 

විවේචන කයනහ. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහවප 

නහඹකත්ඹ ඹ වත්; එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනවත 

නහඹකත්ඹ ඹ වත් අිළ ඒ විවේචනර  වඵොවවොභ වවොඳින් 

මුහුණ වදනහ. ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත ඹ වත් වභභ 

නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන  අවප් ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  

අභහතාුරභහ  සුරතින්ත වමින් භහ නිවඬ වනහ. වඵොවවොභ 

සුරතියි. 
 

[අ.බහ. 5.59] 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, අද දින ශ්රීස රංකහ වතත්ඳත් 

භණ්ඩර ඳනත ඹ  වත් ඉදිරිඳත් කය තිවඵන වභභ නිවඹෝගඹ 

ිළිතඵ හකච්ඡහ කිරීවේදී අද භහධාඹ  අත් වරහ තිවඵන 

ඉයණභ ගළන චන කිහිඳඹක් කථහ කිරීභ  අසථහ රළබීභ ගළන 

භහ ඔඵුරභහ  සතූතින්ත වනහ.  

මුලින්භ, ආන්වදෝරනහත්භක චරිතඹක් න අරුන්දික ප්ර්නහන්දු 

භළතිුරභහ වේ විහදඹ අතයුරයදී කශ ප්ර්කහලඹක  භභ වේ බහවේ 

අධහනඹ වඹොමු කිරීභ  කළභළතියි. එුරභහ ප්ර්ිනද්ධිවත කිේහ, 

භහධාවේදී ප්ර්ගීත් එක්නළලිවගොඩ භවතහ වේ වන වකො  ප්ර්ංලවත 

ජීත් වනහ කිඹරහ. ඒ ිළිතඵ ඳළවළදිලි ප්ර්කහලඹක් වේ 

උත්තරීතය ඳහර්ලිවේන්ුර බහවේ කශහ. එුරභහ විිනන්භ තභයි 

ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක හි වත අගවිනිුමරුරිඹ  එවයහි 

වදෝහභිවඹෝගඹ වගන ආ වරහවේ එක් අසථහක කිේවේ, "අිළ 

කිඹන විධිඹ  ළඩ කයවත නළති නිහ වඵල්වරන් අල්රරහ එිතඹ  

දළේභහ" කිඹරහ. ඒ හවප නළත තහක් නහ ගළනීභක් කය 

ගත්තහද කිඹහ භහ දන්වන් නළවළ. එුරභහභ -ආණ්ඩු  ඳක්වත 

භන්ත්රීායවඹක්භ- ඳළවළදිලි කිඹනහ, ප්ර්ගීත් එක්නළලිවගොඩ 

භළතිුරභහ ප්ර්ංලවත ජීුරන් අතය ඉන්නහ කිඹරහ. ඒ නිහ භභ 

ඉල්ලීභක් කයනහ, එුරභහවප ඳවුවල් උදවිඹ ත්, වේ යවට් ිනටින 

ිනඹලුභ භහධාවේදීන් ත් දළන ගන්න එුරභහ ප්ර්ංලවත ඉන්නහ 

කිඹරහ දන්නහ නේ කිඹන්න කිඹරහ. එඹ වේ උත්තරීතය 

ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ඇභතිරුන්වපත් ගකීභක් වනහ. ආණ්ඩු 

දළන ගන්න ෑනෆ එුරභහ ඉන්න තළන. එවවභ නළත්නේ ආණ්ඩුවේ 

භන්ත්රීායවඹකු  එළනි ප්ර්කහලඹක්  කිරීභ  වළකිඹහක් නළවළ. ඒ 

වතද්ගරඹහ ජීුරන් අතය නළවළ කිඹරහ භහජවත වතද්ගරඹන් අතය 

කථිකහතක් වගොඩනළඟුණහ. නමුත් වභුරභහ ඳළවළදිලි කිඹනහ 

එුරභහ ජීුරන් අතය ඉන්නහ කිඹරහ. ඒ නිහ අිළ ආණ්ඩුවන් 

වේ ිළිතඵ ඳළවළදිලි උත්තයඹක් ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ 

"න්නිවේදනවඹන් වතොය භහන කණ්ඩහඹවභහි වහ භහන 

භහජවඹහි ඳළළත්භක් නළවළ" කිඹරහ ආචහර්ඹ විල්ඵර් 

සහමියඹහ ප්ර්කහලඹක් කය තිවඵනහ. භහධා බහවිතඹ වකොයි 

තයේ දුය  ළදගත් වනහද කිඹන එක අිළ අවරහ තිවඵනහ. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ඈත අරණතවත අිළ ඒ ිළිතඵ ඳහඩේ ඉවගන වගන තිවඵනහ. අිළ 

දළන් වඵොවවෝ කථහ ඵව අවවගන ිනටිඹහ. ආණ්ඩු ඳළත්වත් 

කථහලින් කිඹළවුවණ් "ිනඹලුභ භහධා නිදවස" කිඹන එකයි.  

විඳක්වඹන් කිඹළවුවණ් "භහධා නිදවක් නළවළ" කිඹන එකයි. 

නමුත් ඇත්ත, ඹථහර්ථඹ අයවගන කල්ඳනහ කය ඵළලුවොත් වේ 

න වකො   භහධාඹ  අත් වරහ තිවඵන්වන් කිනේ ඉයණභක්ද 

කිඹරහ යජවත භහධාඹ වද ඵළලුවොත් ෑනෆභ වතංචි දරුකු  

වත්වයනහ.  

අද භහධා කමිටුවේ විවලේ හකච්ඡහක් ඳළුරණහ. වේ 

හකච්ඡහ ුරශදී භභ ගරු ඇභතිුරභහවප -බහඳතිුරභහවප- 

අධහනඹ  වඹොමු කශහ, ඳුම ගිඹ දින කීඳඹකදී ITN  නහලිකහවේ 

එක් ප්ර්ෘත්තිඹක් ගළන. එඹ එක දිග  දස වත අ ක් විකහලනඹ 

කශහ,  අඳ  වවො ප්ර්ිනද්ධිඹක් රඵහ දුන්නහ. භභ ඒක   සුරතින්ත 

නහ. වළභ දහභ අවප් photo එක දහරහ දුන්නහ.  අඳ  'වකොටි' 

කිේහ;  ජිනීහ ගිහිල්රහ තිවඵනහ  කිේහ. භභ භවප passport  

එක ඳහර්ලිවේන්ුර  රඵහ වදන්න ූරදහනේ. භභ ජීවිවත්  ජිනීහ 

ගිහිල්රහත් නළවළ; දළකරහත් නළවළ; ඹන්න අසථහක් රළබිරහත් 

නළවළ. අද න ුරරු ඳහර්ලිවේන්ුරවන් "ට්රිනප්" එකක් ගිහිල්රහත් 

නළවළ. ඉතින් වභුරභන්රහ කිඹනහ, වඳෞද්ගලික ජිනීහ ගිහිල්රහ, 

වකොටින්වගන් ආධහය අයවගන කිඹරහ. ඒහ ේපූර්ණ අතා, 

අභූත වචෝදනහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි, භ  තභ භතකයි, තත් එක 

අසථහකදී යහවත ගරක් තිවඵනහ කිඹරහ ප්ර්කහලඹක් කයද්දී ඒ 

ිළිතඵ වඳෞද්ගලික අවප්  ගල් වදක 

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගළන, ඳක්වත ගල් වදක 
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගළන කිඹමින් ඉතහභ අශික් කත වද්ල් කථහ කයමින් යජවත 

භහධාඹක් ක යුුර කශ අන්දභ. වතංචි දරුවෝ වේහ ඵරන්වන්. 

කෆභ කහරහ අේභරහත් එක්ක යහත්රීා 8.00  රඳහහිනිඹ ඵරන් 

ඉන්දළද්දී තිරින් විධිඹ  නහඹකුරභහ  වවෝ වනත් වකවනකු  

වවෝ ඳවය ගමින් වනොවඹකුත් වද්ල් ප්ර්කහල කයනහ.  

වරි, ඇත්ත වන්න වතළුන්. අවප් ආණ්ඩු කහරවත යඑන්ිළඹ  

pick up වන වද්ල් වඳන්න්න ඇති.  නමුත් වේ හවප 

අශීරහචහය විධිඹ  ක්රිමඹහ කවශේ නළවළ. ිනරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළතිනිඹ   අඳවහ න විධිඹ  එවවභත් නළත්නේ භළතිනිඹවප 

ප්ර්තිරඳඹ බිඳින විධිඹ  වේ තයේ  අශීරහචහය විධිඹ  කදහත් 

ප්ර්ෘත්ති  ප්ර්කහල කවශේ නළවළ.  

අද ගුන් විදුලි ංසථහවේ බහඳතියවඹක් ඉන්නහ. ඵරන්න, 

උවද් 8.00 ඳ න් ගත්තහභ කථහ කයන්වන් අමු තිත්ත කුණුවරුඳ. 

යඑන්ිළවඹන් ේපූර්ණවඹන් කහරහ, ය එන්ිළවඹන් වළදිරහ, 

යඑන්ිළවඹන් වගල් අයවගන අද කවඩ් ඹනහ, අය ිළටිඳසවේ 

ඉන්න ජහතික රළයිසුරවේ භන්ත්රීායඹහ හවප. ගිහිල්රහ කහරහ 

කහරහ, අවනක් ඳළත්ත  භහයනහ, ඒ කයවත ිනඹලු වද්ල් 

වනොරකහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භ  වතංචි කථහක් භතක් වුණහ. 

වේක ඇත්ත ිනදුවීභක් අසර්  භන්ත්රීාුරභනි, වේක අවගන්න. ඳුම 

ගිඹ දකදී භභ ඵදුල්ර  ඹන වකො  ඵරංවගොඩ වරිවතදී භවප 

හවනඹ කළඩුණහ. වර්ඩිවත ර් එවක් වභොකක්ද යදක්. දළන් 

වරහ යහත්රීා 7.30  විතය ඇති. භභ වගඹක  වගොඩ වුණහ. ඒ 

වගදය රඳහහිනිඹ දහරහ තිබුණහ. යහත්රීා අවට් news තභයි ඹන්වන්. 

ඒ වගදය ඵලු ඳළටිවඹක් හිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නිවඹෝභහල් 

නිවඹෝජා අභහතාුරභනි, වේ කථහ වඳොඩ්ඩක් අවගන්න. මුරුමන 

වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ න වකො  වේ ඵල්රහවප 

ළවඩ්භ බුයන එක. භභ ඵරහ වගන ඉන්නහ, news ඹන වතක් 

ඵල්රහ ඉසයවහ වදොය ශඟ  එනහ, 'ඵේ ඵේ' ගහනහ, ආවඹත් 

ඇවිත් ඉ ගන්නහ. ටික වේරහක් ඵරහ වගන ඉන්දළද්දී  ඵල්රහ 

ආවඹත් වපට්ටු ශඟ  ඹනහ, 'ඵේ ඵේ' ගහනහ. ආවඹත් දුනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] වඳොඩ්ඩක් අව ගන්නවකෝ වේ කථහ. අ  වභහය 

විතය වන වකො  ඵල්රහ බුයන එක ඉය වුණහ, භවප හවනඹ 

වදරහත් ඉයයි. මුරුමන වවොඵන ගරු  භන්ත්රීාුරභනි, භභ 

හවනඹ  නඟින වකො  -වගල් අයිතිකරු ිළඹදහ කිඹරහ අයිඹහ 

වකවනක්. - භභ ඇහුහ, "ිළඹදහ අයිවත, වභොකද, මුළු news  එක 

ඹන වතක්භ ඵල්රහ 'ඵේ, ඵේ' ගෆවේ?" කිඹරහ. ඔහු කිේහ, "නළවළ, 

අවප් භවත්තඹහ,  ඵල්රහවප නභ යහජහ. යහජඳක් කිඹන කිඹන 

ඳහය  ඌ 'ඵේ, ඵේ' ගහනහ" කිඹරහ. ඵරහ වගන ඹන වකො  

රඳහහිනිඹ දහවත වරහවේ ින  තනිකය "යහජඳක්, යහජඳක්, 

යහජඳක්, යහජඳක්, යහජඳක්".  වන news එකක් නළවළ.  

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, - 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Points of Order වගවනන්න ඵළවළ. 'යහජඳක්' කිඹරහ කිේවේ 

කහ ද කිඹරහ කිේවේ නළවළ වන්. වභොන යහජඳක්ද කිඹරහ 

කිේවේ නළවළ වන්. භභ කිේවේ ඵලු ඳළටිඹහවප නභ 'යහජහ' කිඹරහ. 

ඒක  දළන් කරඵර වන්න ෑනෆ නළවළ වන්.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්ර්ලසනඹක්, ගරු ඒ.එච්.එේ. අසර් භන්ත්රීාුරභහ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වවො ඇල්වේන් ඵල්වරක් 

බුයනහ. වේක අද රඳහහිනිඹ  දභන්න, වකොවවොභ වරි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒක රීති ප්ර්ලසනඹක් වනොවයි.  

 
ගරු භන්ත්රීායවඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 
වරින් භන්ත්රීාුරභහවප කථහ ඳයණ කථහක්.  
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[ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු  භවතහ] 
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ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

භභ කිේවේ ඳයණ කථහක් තභයි.  
 

ගරු භන්ත්රීායවඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 
88 කථහක්.  
 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඒක දළන් වේ ඳළත්ත  කළයකිරහ. [ඵහධහ කිරීේ] යහජඳක්රහ  

කවඩ් ඹන පූස ඳළ ේ  
 

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කෆ ගවන වරහ වේ. යහජඳක්රහ  කවඩ් ඹන පූස ඳළ ේ!  
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඳුම ගිඹ කථහක් වවෝ 

අනහගතවත කථහක් වුණත් ඒවකන් ළඩක් නළවළ.  
 

ගරු න්. යංජිත් ද වොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

අනුන්වප කථහ වකොිළ කය වගන ඔඹ කථහ කයන්වන්. ගල් 

ඳළවරන අතා කිඹන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ කථහ කයන්න.  

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ, ඇභතිකභක් ගන්න 

ඵළිනල් යහජඳක් ඇභතිුරභහවගන් රකුණු ටිකක් දහ ගන්න කයන 

කෆ ගළහිල්රක්. [ඵහධහ කිරීේ] කභක් නළවළ, දළන් ඉ ගන්නවකෝ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභහ, කථහ කයන ගරු භන්ත්රීාුරභහ  ඵහධහ කයන්න 

එඳහ.  
 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ වරහවේදී වරි 

අභහරුයි. වභොකද, අිළ වේ කථහ කයන්වන් භහධා දහචහයඹ ගළන. 

භහධා දහචහයඹ වකොයි තයේ දුය  ගිහිල්රහ තිවඵනහද කිඹරහ 

කිේවොත් අද භහධාඹ බිංදු භ  ළටිරහ.  

අද භහධා- [ඵහධහ කිරීේ] මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, 

දළන් වේකත් දහචහයඹවන්. වභච්චය වරහ වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේ 

වවො  හිටිඹහ. දළන් යහජඳක් නභ කිඹවත ගභන් රකුණු දභහ ගන්න 

ඔක්වකෝභ කෆ ගවනහ. භහ කිේවේ නළවළ වභොන යහජඳක්ද 

කිඹරහ.  

ගරු  ගහමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ (නජීවී 
ේඳත් ංයක්ණ  අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற   தசரய்சர - 

ணசலரசறகள் பப் ததணுமக அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - 

Minister of Wildlife Resources Conservation) 

අතා කිඹන්න එඳහ. 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

භහ කිේවේ නළවළ භහින්ද යහජඳක්ද, ඵළිනල් යහජඳක්ද, 

නහභල් යහජඳක්ද, චභල් යහජඳක්ද, විජඹදහ යහජඳක්ද වභොන 

යහජඳක්ද කිඹරහ. වළඵළයි දළන් වේ යහජහවප කථහ  භභ 

හිතන්වන් පූහ කරඵර වරහ කිඹරහයි. මුරුමන වවොඵන ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, භවප වේ කථහ  වඵොවවොභ අභහරු හිුරණහ. 

වභොකද, තා- 

 
ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භ  රීති ප්ර්ලසනඹක් 

තිවඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්ර්ලසනඹක්, ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ 

ඇභතිුරභහ. 

 
ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔන්න ඵරන්න ල්වප 

උස ගත්තහ, තප්වතරනහ. ත ටිකකින් වඵටිත්රනහ.  
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. ගරු භන්ත්රීාුරභහ, කථහ කයන්න. 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඇභතිුරභනි, ත ටිකකින් වභොකක්ද? ඇභතිුරභහ, ඇත්ත භ එකක් දහන්න ෑනෆ. වතළුන් නේ 

එන්න වකෝ වවෝදරහ වදන්න. ඇභතිුරභහ, ඇත්ත භ වඳොඩ්ඩක් ඵයයි. ත්ුරන්වප වවෝදනහ හවප ඔඵුරභහ  වතළුන් නේ ඇවිල්රහ වඳොඩ්ඩක් වවෝදරහ 

වදන්න.   

[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වේ වරහවේ අිළ කථහ 

කයන්වන් භහධා දහචහයඹ ගළන. අිළ සුරතින්ත නහ 

වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර ඇභතිුරභහ . අද එුරභහ උඳවද්ලක කහයක 

බහවේදී ඉතහභ වවො ප්ර්කහලඹක් කශහ. එුරභහ කිේහ, වෂඩ්රික් 

නිවුභහන් ඳදනවේ ළඩ වන  විරුද්ධ කයන ඒ භහධා ප්ර්චහයඹ 

ළයදියි; ඒක ිළිතඵ ත ටිකක් කරුණු කහයණහ වවොඹන වතක් 

ඒ ප්ර්චහයඹ නත්න්න කිඹරහ. අිළ ඒහ අගඹ කයනහ. අිළ වවො 

වදඹ  වවොයි කිඹනහ. එුරභහ ඒ වරහවේදී කිේවේ, ඒ ප්ර්චහයඹ 

ඳදනේ වියහිත ඵයි. ඒ හවපභ තභයි ඔඵුරභන්රහ  

ප්ර්තිඳත්තිඹක් තිවඵනහ නේ උදෆන 8  ගුන් විදුලි  ංසථහවන් 

ප්ර්චහයඹ න ුමඵිනතද වභොකක්ද කිඹන ළඩ වන ගළන ිළඹයක් 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ගන්න. වභොකද ඒ ළඩ  වන අවන්න අප්ිළරිඹයි. උවද්  දරුන් 

ඳහර  රැවගන ඹන වරහ.  [ඵහධහ කිරීේ] ඔේ , වඩු ගයි. ළඩක් 

නළවළ කිඹරහ. ඒ ළඩ වන අවරහ ළඩක් ගළන. ඒක ගළන කථහ 

කයරහ ළඩක් නළවළ. ඳුම ගිඹ දකදි එුරභහ කිඹනහ කරු 

ජඹූරරිඹ භවත්භඹහ වකොඩිඹ ගවන්න ෑනෆ ඳවතවේ වනොවයිලු, 

කකුල් වදක භළද්වදලු. 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වභවවභ කථහ කයන භහධා බහඳතිරුද ඔඵුරභන්රහ යකින්වන්? 

එවවභ මිනිුමන්ද ඔඵුරභන්රහ යකින්වන්? දළන් ඔඹ ඳළත්තක ඉන් 

කෆ ගළහුවේ. ඒ හවප නරි 
 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභයි ිනඹලු බහඳති වතටුර  ඳත් කයරහ තිවඵන්වන්. ඒ නිහ 

ඔඵුරභන්රහ මී  ඩහ ඉතහභත් වවො ආදර්ලඹක් වේ ය   රඵහ 

වදන්න.  

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, භහ ඳුම ගිඹ දිනක 

ඉල්ලීභක් කශහ. ඒකත් දළන් ළයදිඹ  අර්ථ කථනඹ කශහ. භවය 

භහධා ආඹතන තිවඵනහ වනොවඹකුත් වඵොරු නේලින්. 

වඳෞද්ගලික භහධාර ඳහ තිවඵනහ.  නළති භහධාවේදීන්වප නේ 

දභහ වනොවඹකුත් මිනිුමන්  ප්ර්වහය එල්ර කයනහ; ප්ර්කහල නිකුත් 

කයනහ. වනොවඹකුත් භඩ ප්ර්කහල කයනහ. භහධා දහචහයඹ අමු 

අමුවේ ළශලිරහ ගිහිල්රහ. ඔඵුරභන්රහවපභ රලිත් දිහනහඹක 

භළතිුරභහ ප්ර්කහල කශහ, භහධාවේදීන්  කන්න වඵොන්න දුන්නහ  

ප්ර්ලසනඹක් නළවළ කිඹරහ. ඇත්ත කන්න වදන එක වවො වදඹක්. 

තිවඹන එක්වකනහ නළති වකනහ  කන්න වදන එක වවොයි. 

නමුත් කන්න දීභ ුරශ ඵරවඳොවයොත්ුර න්වන්, "භ  විරුද්ධ 

මුකුත් වනොලිඹන්න" කිඹන එකයි. ඒක ඉතින් වතංචි දරුවකු ත් 

කිඹන්න ෑනෆ නළවළවන්. දළන් අිළ එක  කහරහ බීරහ ඉන්නහ නේ 

භ   වභොකුත් කිඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් වනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

අවන්! ඇභතිුරභහ, ඔඵුරභහ ත්ුරන්වප  

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳළත්ත  දහරහ, වකොන් කයරහවන් තිවඵන්වන්. ඔඵුරභහ දළන් ඒ 

ඳළත්ත  වරහ වතක්  

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හවප ඉන්නවකෝ. ත්ුරත්  

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්කවන් ඔඵුරභහ දළේවේ. ඔඵුරභහ වවො  හිටිඹහ. දළන් 

ඔඵුරභහ ත්ුරත්  

 
[මරහනවත අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්ක ඉන්වන්.  

ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ඔඵුරභහ  ඩහ ත්ුර වවොයි.  

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරුමන වවොඵන ගරු භන්ත්රීාුරභනි, වඩ්න් භයිනංව 
හවපභ තභයි අවප් අසර් භන්ත්රීාුරභහත්. යඑන්පී එවකන් වවො  
කහරහ, කහරහ, කහරහ අවනක් ඳළත්ත  ගිහිල්රහ වේ ඳළත්ත  කෆ 
ගවනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵුරභහ  ජීවිතඹ ත් ඇභතිකභක් වේඵ 
වන්වන් නළවළ. ඔඵුරභහ  තිවඵන්වන් ඉන්න වතක් එවහ යි 
වභවව යි භඩ ගවන්න. වන වදඹක් නළවළ. ඔඵුරභහ  තිබුණු 
තනුරයත් නළති වුණහ;  මුරුමන වවොඵන භන්ත්රීාකභත් නළති 
වරහ ගිඹහ. ඒක  තිබුණු ආලහත් ගවරහ ගිඹහ. දළන් ඉතින් මුකුත් 
නළවළ. දළන් ඔඹ ඳළත්වත් ඉන් අර්සකින් වේ ගළන, අර්සකින් 
වේවප අේභහ ගළන, අර්සකින් වේවප තහත්තහ ගළන තභයි 
ඔඵුරභහ  කථහ කයන්න වරහ තිවඵන්වන්. 
  

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි වදකක කහරඹක් 

තිවඵනහ.  
 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

වවොයි. ඇත්ත ලවඹන්භ භහ අගඹනහ, වකවවිතඹ 
යඹුක්ළල්ර භළතිුරභහ. එුරභහ එක්ත් ජහතික ඳක්වත ඳහවල් 
ඉවගන ගත්වත්. එුරභහ අද ආණ්ඩු ඳක්ඹ  ගිහින් ඹභක් කයන්න 
උත්හව කිරීභ ගළන අිළ සුරතින්ත නහ; ුර  ප්ර්කහල 
කයනහ. ඔඹ ඳළත්වත් ළඩි වරිඹක් ගවගන්වන් යඑන්පී එවකන් 
ඉවගන ගත්ත කට්ටිඹ වන්. එභ නිහ ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. 
ඔඵුරභන්රහ වවො වදඹක් කශහභ එඹ  වවොයි කිඹන්න අිළ 
කළභළතියි. ඒ ගළන අඳ  ආඩේඵයයි. අිළ එඹ  ගරු කයනහ. ගරු 
වජෝන් අභයුරංග භන්ත්රීාුරභහ ත් ආණ්ඩු ඳක්ඹ  ඹන්න තිබුණහ. 
නමුත් එුරභහ ගිවත නළවළ. එුරභහ විඳක්වත ඉ වගන අඳ 
වදනහ; එක්ත් ජහතික ඳක් ඳහවරන් අඳ  උගන්නහ. 
අනික් කට්ටිඹ ඳළනරහ ගිඹහ. ඒක  ප්ර්ලසනඹක් නළවළ.  

අහන ලවඹන්, භහ වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර භළතිුරභහවගන් 
ඉල්ලීභක් කයනහ, ආඹහචනඹක් කයනහ, වේ භහධා ංසකෘතිඹ 
වදරහ වදන්නඹ කිඹරහ. භහ නළති වරහවේ භන නහනහඹක්කහය 
භන්ත්රීාුරභහ කථහ කයමින් Code of Ethics එක  භහ කළභළත්ත 

ප්ර්කහල කශහඹ කිඹහ ළරැදි අර්ථ කථනඹක් දුන්නහ. Code of 

Ethics එකක් තිවඵන්න ෑනෆ, නමුත් ඒක කවුද control 

කයන්වන් කිඹන එක භහ කිේවේ නළවළ. භහ කිේවේ, එඹ control 
කයන්න ෑනෆ ආණ්ඩුවන් කිඹන එක වනොවයි. නමුත් ඒ 
ේඵන්ධවඹන් ඹේකිින ආඹතනඹක් ිළහිටුහ වවෝ ඹේකිින 
committee එකක් ඳත් කයරහ වවෝ අදයදර්ශී, අහර්ථක ප්ර්ෘත්ති 
ඳශ වීභ ශක්න්න ළඩ වනක් ක්රිමඹහත්භක කයන්න කිඹන 
ආඹහචනඹයි, ඉල්ලීභයි, භහ කවශේ.  

ඒ විතයක් වනොවයි. වභභ භහධා භඵය වන්න ෑනෆ. 
විවලේවඹන්භ යජවත භහධාඹ, ජනතහවප මුදල්ලින් ඳත්හ 
වගන ඹන යජවත භහධාඹ මී  ඩහ වවොඳින් ක යුුර කිරීභ වහ 
අලා ිළඹය ගන්න කිඹන ඉල්ලීභත් භහ කයනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වවොයි, ගරු භන්ත්රීාුරභනි. දළන් ඔඵුරභහවප කථහ අන් 

කයන්න. 
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ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

අහධහයණ විධිඹ  ආණ්ඩුවේ ප්ර්ෘත්ති ඳභණක් ප්ර්චහයඹ 

කයමින්, advertisements ඳශ කයමින් යජඹ  රළවඵන්න තිවඵන 

අතිවිලහර ආදහඹභ නළති කයන්වන් නළුර, යහජා භහධාඹ රහබ 

රළබිඹ වළකි ආඹතන ඵ  ඳත් කය ගළනීවේ වළකිඹහ රළවබ්හයි 

ප්ර්හර්ථනහ කයමින් භහ නිවඬ නහ. වඵොවවොභ සුරතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සුරතියි. මීශඟ  ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර 

ඇභතිුරභහ.  

 
[අ.බහ. 6.13] 
 

ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ (ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ති 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன - தகுசண ஊடக, 

கல் அமச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ප්ර්ථභවඹන්භ භහ න්වතෝ 

නහ, ඉතහභත් යර ළඩ ිළිතවශක්, වද්ලඳහරන ළඩ 

ිළිතවශක්, එවවභ නළත්නේ ඉතහ යර ප්ර්තිඳත්තිඹක් අනු 

ක්රිමඹහත්භක කිරීභ  ඉදිරිඳත් කයන රද නිවඹෝගඹ ේඵන්ධ භහ 

හිතන වළටිඹ  අද දවේ ඳළඹ වතයවභහයක් ඳභණ - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! වභභ අසථහවේදී ගරු නිවඹෝජා 

කථහනහඹකුරභහ මරහනඹ ගන්නහ ඇති.  

 
අනුරරු ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு  ஜரணக தண்டர  அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனத, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කථහ කයන්න, ගරු ඇභතිුරභහ. 

 
ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ සුරතිඹ ප්ර්කහල කවශේ 

විවලේවඹන්භ මරහනඹ යි. මුදල් වයගුරහින අනු 1973 ර්වත 

ඇති කයවත වේ ඳනවත්  1994 ර්වඹන් ඳුම මුදල් ිළිතඵ කිින 

වනක් වනොකයවත නිහ  යජඹක් වළටිඹ , අභහතාහංලඹක් 

වළටිඹ  අඳ කල්ඳනහ කශහ ඹේ මුදරක් ළඩි කිරීභ කහවරෝචිතයි 

කිඹරහ. එඹ තභයි වේ නිවඹෝගවත අයමුණ වුවණ්. වභභ 

නිවඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන්න ක යුුර ආයේබ කශ වභොවවොවත්භ 

අවප් හිතත් වජෝන් අභයුරංග භළතිුරභහ ප්ර්කහලඹක් කශහ, "වේ 

නිවඹෝගඹ ුරිතන් මුදල් ළඩි කිරීභ අඳ  එතයේ ඵරඳහන්වන් 

නළවළ. වඳොදුවේ ර්තභහනවත තිවඵන භහධා තත්ත්ඹන් 

ේඵන්ධ අවප් විවයෝධතහ තිවඵනහ" කිඹරහ. 

ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මලික ඳනත ඉත් කයනහඹ කිඹන රණයණඹක් ඳුම ගිඹ 

ආණ්ඩුර තිබුණහ. නමුත් එඹ වකරී නළති නිහ තභයි අිළ විරුද්ධ 

න්වන්. 

 
ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு தகதயமொ ம்புக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒක වරි. ර්තභහන යජඹ ඒ ේඵන්ධ ක යුුර කිරීභ  රණන්දු 

කය තිවඵනහ. එඹ  වවේුර තිවඵනහ. භ  රළබී තිවඵන ඉතහ 

වකටි කහරඹ ුරශ භහ එඹ යර කිඹන්නේ. අවප් මලික අයමුණු 

වුණු ඒ  ළඩ ිළිතවිතන් ඵළවළය තභයි හකච්ඡහ කවශේ. එහි 

යදක් නළවළ. ඳහර්ලිවේන්ුර  වභළනි නිවඹෝගඹක් ඉදිරිඳත් 

කශහභ ප්ර්ජහතන්ත්රයහදී වභළනි හකච්ඡහර  අරණර්ණ න එක 

අිළ ුමරබ දළකරහ තිවඵනහ. ඒ ගළන අවප් විවයෝධතහක් නළවළ. 

ඒ විතයක් වනොවයි. අද උවද් අවප් ඳහර්ලිවේන්ුර ංකීර්ණඹ 
ුරශ භහධා ේඵන්ධ උඳවද්ලක කහයක බහක් ඳළළත්වහ. භහ 
හිතන වළටිඹ  එඹ ඇභතිරුන්වප, භන්ත්රීාරුන්වප විලහර 
දහඹකත්ඹක් රළබුණු, වභවතක් තිබුණු ඉතහ ප්ර්ඵරභ උඳවද්ලක 
කහයක බහක්ඹ කිේවොත් නිළරැදියි. එහිදී හකච්ඡහ වුණු 
කරුණු අනු එක වදඹක් වඵොවවොභ ඳළවළදිලි සථහය වුණහ. ඒ 

තභයි, වතත් ඳත් නිදව ුරිතන්, භහධා නිදව ුරිතන් 
වදවකෝටිඹක් ඳභණ ිනටින අවප් යවට් ජනතහ  හධහයණඹක් විඹ 
යුුරයි කිඹන එක. 

වේ යවට් ලිඹහ ඳදිංචි වතත් ඳත්  එකිනඹ ඳනස ගණනක්, 
එකිනඹ වළ  ගණනක් තිවඵනහ. රඳහහිනී නහලිකහ 26ක් 
තිවඵනහ. ගුන් විදුලි නහලිකහ ඳනවක  ආන්න ගණනක් 

තිවඵනහ. වේ ිනඹලු භහධා  භසතඹක් වළටිඹ  ගත්තහභ 500ක්, 
1000ක්, 2000ක් ඳභණ භහධාකරුන් ඒහවත ඉන්නහ. ඒ  
ිනඹල්ර ුරිතන් භසත  භහජඹ  ඹේකිින වහනිඹක් වනහ නේ, 
ඔවුන්  ඹේ ඵරඳෆභක් වනහ නේ ඒ වනුවන් ගත යුුර ක්රිමඹහ 
භහර්ග වභොනහද  කිඹන එක  අඳ හකච්ඡහ කශ යුුර වනහ.  

භහධා නිදව ගළන අිළ වළවභෝභ කථහ කයනහ. වළඵළයි 
වතද්ගරවඹක් ලවඹන් තභහවප නිදව, භභ වේ යවට් උත්ඳත්තිඹ 
රළබුහ නේ භ  තිවඵන නිදව කවුද ආයක්හ කයන්වන්? තත් 
වතද්ගරවඹකු  තිවඵන නිදව කවුද ආයක්හ කයන්වන්? භහධා 
නිදව නළවළ කිඹන එක ගළන, භහධාඹ  අයිතිඹක් තිවඵනහඹ  
කිඹන එක ගළන කථහ කයනවකො , භහධාඹ  නිදවවේ  
වළිනවයන්න අයිතිඹක් තිවඵනහ හවපභ, තභන්වප අයිතිහිනකේ 

ආයක්හ  කය ගන්න අනික් අඹ ත් අයිතිඹක් තිවඵනහඹ කිඹන 
එක ගළනත් කථහ කයන්න  ෑනෆ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේ විහදඹ ආයේබ 
කයනවකො  ගරු විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීාුරභහ වනොවඹකුත් 
ආකහයවත කරුණු ගණනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. විවලේවඹන්භ     
භහධා අයිතිකරුන් ඉන්නහඹ; භහධා අයිතිකරුන්වප 
කළභළත්ත අකළභළත්ත අනු ක්රිමඹහත්භක වනහඹ; භහධා 

හිමිකරුන් ඒ ආකහයවඹන්  ක්රිමඹහත්භක වනහඹ;  වේ licence  

දීරහ තිවඵන්වන් වභොන ඳදනභක් භතද, එළනි licence තිස 
ගණනක්, වතලිස ගණනක් තභන්වප හිතුරන්  දීරහ 
තිවඵනහඹ ආදී ලවඹන් කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ. ගරු නිවඹෝජා 
කථහනහඹකුරභනි, ඳත්තය කෆල්රකින් තභයි "ිනය" භහධා 

ආඹතනඹ  licence එක රඵහ දීරහ තිවඵන්වන්. 1992 දී  ඳත්තය 

කෆල්රකින් තභයි ඒ  licence  එක දීරහ තිවඵන්වන්. ඒ කිඹවත 
කථහ ඇත්තයි. එක ඳළත්තක  වනොවයි,  වේ  ය  ආණ්ඩු  කයවත  
ිනඹලු  වද්ලඳහරන ඳක් තභන්  ඵරඹ  තිවඵන කහරවතදී ඒ 
ආකහයවඹන් තභයි ක්රිමඹහත්භක වරහ තිවඵන්වන්. ඒ ක්රඅභවේදඹභ 
තභයි වභවතක් කල් ඇවිත් තිවඵන්වන්. වළභ එකකභ වන් 
කයරහ තිවඵනහ තහකහලික  licence එකක්ඹ කිඹහ. ඒක තභයි 
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දීරහ  තිවඵන වකොශ කළඵළල්ර. අභහතාහංලඹ  ෑනෆ වරහක 
වේක තවනේ  කයන්න වතළුන්. ය ක භහධාඹක් වුමරුන, ය ක 
ජනතහක  ේපූර්ණවඹන්භ වතොයුරරු රඵහ වදන භහධා 

ආඹතනඹක  දීරහ තිවඵන licence එක තභයි වේ.  වේක තභයි 
තිබුණු ක්රඅභවේදඹ. අිළ වේක නිළයදි කශ යුුරයි.  වදඳළත්ත භ 
වේක නිළයදි විඹ යුුරයි. වප්ර්ේක්කඹහවප ඳළත්වතන් -

වතයළිනඹහවප ඳළත්වතන්- නිළයදි විඹ යුුරයි. ඒ හවපභ 
භහධාකරුහවප ඳළත්වතන් නිළයදි විඹ යුුරයි.   එවවභ නේ අිළ 
වකොතළනද ඉන්න   ෑනෆ? අිළ භධාසථ තළනක  එන්න  ෑනෆ.  

අද යවට් නියන්තයවඹන්භ, දිගින් දිග භ යහජා භහධා ගළන  
කථහ කයනහ.  ඔක්වකොභ තිවඵන්වන් රඳහහිනී නහලිකහ 6යි. 
ආඹතන වදකක නහලිකහ 6ක් තිවඵනහ. ඊ  ප්ර්තිවිරුද්ධ නහලිකහ 
18ක් ක යුුර කයනහ. ''වල්ක් වවුස'' ආඹතනඹ යහජා 
ආඹතනඹක් වළටිඹ  නේ කයරහ තිවඵනහ. ''වල්ක් වවුස'' 

ආඹතනඹ  ිනංවර, වදභශ, ඉංග්රීාින බහහ ුරවනන් ඳත්තය 3ක් 
මුදුණඹ කයනහ. තත් ඳත්තය 14ක්  ති අන්තවත මුද්රධණඹ 
කයනහ. ජනහධිඳතිුරභහ වද්ලඳහරනඹ කයන වතද්ගරවඹක් 
වළටිඹ , භළති ඇභතිරුන් වද්ලඳහරනඹ කයන වතද්ගරඹන් 
වළටිඹ  විවේචනඹ කයන්න ෑනෆභ වකවනකු  අයිතිඹක් 
තිවඵනහ. ඒ අඹවප   දරු භල්රන් ගළන,  ඒ අඹවප ඳයේඳයහ 
ගළන, වයදි ගළශවන්න ලිඹන්න අයිතිඹක්  තිවඵනහඹ කිඹනහ 
නේ, තමුන්නහන්වේ රහවප වෘදඹ හක් කඹ  එකඟ භ  කිඹන්න 
එවවභ අයිතිඹක් තිවඵනහද කිඹහ.  තභන් ගළනත් ලිඹවත ද  

තභයි  තභන් කිඹන්වන් වභවවභ ලිඹනහඹ කිඹරහ. එදහ වනකේ  
කිඹනහ එවවභ ලිඹන එක වරිඹ කිඹරහ. ඒක තභයි අද උඳවද්ලක 
කහයක බහවේදී හකච්ඡහ වුවණ්. එතළනදී දක්වත අදවස  ගළන භභ 
වරින් ප්ර්නහන්දු  භන්ත්රීාුරභහ  සුරතින්ත වනහ. වේ හඳයහකර 

ක්රිමඹහ  - defamation -  ඉත් කිරීභ ේඵන්ධවඹන් එුරභහවප 
භතඹ වනස. එුරභහ ඳළවළදිලි  කිේහ, ඹේකිින ක්රඅභවේදඹක්  
අලායි කිඹහ. වභොකද, වේක ඳහරනඹ කයන්න ඹේකිින  
ක්රඅභවේදඹක් තිවඵන්න ෑනෆ. එවවභ නළත්නේ භහධා 
ේඵන්ධවඹන් වේ යවට් ල්බරු නිදවක් තිබිඹ යුුරද? 
වරෝකවත ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ තිවඵන ය ල් අතරින් තරු ඳවවේ 
ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ ගළන කථහ කයන ඇවභරිකහවේ ඳහ වඵොවවොභ 

ඳළවළදිලි Federal Communications Commission - FCC -

එවකන් content  එක ඳහරනඹ කයනහ. ශභයින් ගළන කථහ 
කිරීවේ අයිතිඹ සීභහ කය තිවඵනහ. වඵවවත් ගළන කයන  
ප්ර්චහයණඹ සීභහ  කය තිවඵනහ. කහන්තහ ප්ර්චණ්ඩත්ඹ ගළන කථහ 
කිරීභ සීභහ කය තිවඵනහ.  වේ සීභහන් ඹේකිින  භට් භක කිබිඹ 

යුුරයි. ඉන්දිඹහවේ භවහ දළළන්ත  ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹක් තිවඵනහ. 
බිලිඹන 1.3ක  ජනතහක් ඉන්න දළළන්තභ  ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹක් 
තිවඵන යවට් ''ප්ර්හ බහයරණ''   ආඹතනඹ ඹේකිින විධිඹක ඳහරනඹක් 
කයනහ. වේ ඳහරනඹ කිරීභ කහරවඹන්  කහරඹ  තභන්  වුභනහ  
විධිඹ   වළිනවයන්වන් නළති වුණහභ අභනහඳ වන එක හභහනා 
ිනරිතක්. ඒක අිළ දළකරහ තිවඵනහ. වේ ඳනත් වකටුේඳත  
ඵහහිය ගන්නහ ව කරුණුර  එකඟ වහ විරුද්ධ අඳ  ති 
ගණන්, භහ ගණන්  එිත වනකේ හද විහද කයන්න වතළුන්.   
වළඵළයි නිළයදි  කිරීභ  නේ අඳ නිළයදි භහර්ගඹක් ගත යුුරයි.   

රුන් විජඹර්ධන  භන්ත්රීාුරභහ කඩදහිනඹ  ඵරහවගන කිවඹේ 

කථහවේදී වළභ වේවල්භ කිේවේ regulation  එකක් ගළනයි. එවවභ 

regulation  එකක් නළවළ.  ඒක රඵහ දී තිවඵනහඹ කිඹන එක 

උඳවද්ලක කහයක බහවේ භන්ත්රීාරුන් -එහි හභහජිකඹන්- 
දන්නහ. අඳ ඒක  රඵහ දී තිවඵන්වන්, ඹේ කිින විධිවත  භහධා 
ංසකෘතිඹක් වේ යවට් ඇති කයමුයි  කිඹරහයි. වේ ංසකෘතිඹ 
ඇති කයන්න  වතළුන් වේඹ කිඹහ භහ වඳෞද්ගලික විලසහ 
කයන්වන් නළවළ. නමුත් අඳ උත්හවඹක වඹවදනහ. ිනඹලු 

වදනහවප එකඟතහවඹන් -consensus එවකන්- එවවභ 
ංසකෘතිඹක් වදන්න වතළුන් වේඹ කිඹහ  භහ විලසහ කයන්වන් 

නළවළ කිඹරහ  භහ ඇභතියඹහ විධිඹ   කිඹනහ.  එවවභ වන්වන් 
නළවළ. 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, දළන් උදහවයණඹක් 

අ යවගන ඵරන්න. කහරඹක් ඹේ කිින වද්ලඳහරන ඳක්ඹක්  

එක්ක හි වත කණ්ඩහඹේ ඒවකන් ඉත් වරහ ගිඹහභ,  ඒ ඳක්ඹ 

ුර වතත්ඳත ඔහුවප වයදි ගළරවන්න ගවනහ. වේහ ආණ්ඩු 

වුමරුන ඒහද? නළවළ. ඔවුවනොවුන්  අතය වියක වනවකො  

ඳත්තය අයිතිකහයඹහ  ෑනෆ විධිඹ  ගවනහ. ඒක තභයි වරහ 

තිවඵන්වන්. ඔඵුරභහ  ඒක දන්නහ. ඹේ නහලිකහක් ඇති වන්න 

උසහ තඵනහ. වළඵළයි, නහලිකහවේ නහඹකඹහ  අභතක 

වනවකො ,  ිනරිවකොත නහඹකඹහ ගරක් වඳන්නහ, "වභන්න  

භ  'ිනයවන්' ගවවත ගර" කිඹරහ.  වේක තභයි ඇත්ත.  වේක  

අඳ ඹ ත් වනහ ද? එවවභ නළත්නේ වේ ආඹතන 50ක , 

60ක  මුළු  ය භ, භහජඹභ ඹ ඳත් කයනහ ද? එවවභ නළත්නේ 

අඳ ඔක්වකොභ එක්කහුම වරහ  වේක  වරිඹන ළඩ ිළිතවශක් , 

ය   භහජඹ  ගළශවඳන ළඩ ිළිතවශක්  නිර්භහණඹ කයනහ ද 

කිඹන එක  ඔඵුරභන්රහ රණන්දු කයන්න   ෑනෆ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, වේ ඳනවත්  නිවඹෝගඹ   -

රුිළඹල් 1000 ින  රුිළඹල් 5000 වනහඹ කිඹන එක - විරුද්ධ  

න්න  වදඹක් නළවළ. 1994  ින  වේ ංවලෝධනඹ වගවනන්න  

අවුරුදු දහවතක් ගිඹහ   වේ  ගළන භහධාවේදින්, භහධා හිමිකරුන් 

ිනඹල්රන් එක්ක හකච්ඡහ කය තිවඵනහ. ඔවුන්වප කිින 

විවයෝධතහක්  නළවළ.  ළඵළවින්භ වේ අඹ තභයි වේක  ඵහධක 

වන සවන්. නමුත් එතළන ගළ ලුක් නළවළ. වභතළන ගළ ලු 

තිවඵන්වන් වනින් ඳළත්තකයි. අඳ වේ යවුවේ ඹන්වන්. වේ 225 

වදවනක් ව භන්ත්රීාරුන් වද මුළු ය ක්භ ඵරහ වගන ඉන්නහ. 

අඳ වද්ලඳහරන ලවඹන් ඳක්,  කණ්ඩහඹේර  වඵදිරහ  ළඵෆ 

ප්ර්ලසනඹ ඳළත්තක තඵහ එක එක්වනො  විරුද්ධ කථහ කයන එක 

ඉතිවහඹ ුරශ ිනද්ධ වී තිවඵනහ. ඒ ඉතිවහඹ ුරශ තභයි වේ 

වෝදහඳහළු ඇති වී තිවඵන්වන් කිඹන එක වඵොවවොභ ඳළවළදිලියි.  

එභ නිහ අඳ ිනඹලු වදනහභ එක්කහුම වරහ, අඳ  වේ  කයන ළඩ 

ිළිතවශ වරි ද,  වේ ආකහයවඹන් වව   දවේ අඳ වකොතළන  ද 

ඹන්වන් කිඹන එක ගළන කල්ඳනහ කයන්න   අද කහරඹ එශඹිරහ 

තිවඵනහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අද කථහ කශ භන්ත්රීාරුන් 

වබ් අඩවි ගළන කිේහ.  ඒහවත අමු තිත්ත ඳට්  කුණුවරුඳ ඳශ 

කයන්වන්.  වේහ වරි ද?  වගදය ගෆනියි, මිනිවහයි වන් වන 

තත්ත්ඹ  කරුණු ඳශ කයනහ. දරුවකු  ඳහල් ඹන්න  

ඵළවළ. දරුවක්  ඳහල් ගිඹහභ අවනක් දරුවෝ කිඹනහ, "අන්න 

උවේ තහත්තහ ගළන වබ් අඩවිවත තිබුණහ. උවේ අේභහ අවල් 

එකහත් එක්ක බුදිඹ ගත්තහඹ කිඹහ තිබුණහ"  කිඹරහ. භහවන්න  

ෑනෆ, වේ  බහහ ඳහවිච්චි කශහ . වේක තභයි ඇත්ත. වේක  අඳ 

ඉඩ වදනහ ද? වේක තමුන්නහන්වේරහ රණයණඹ කයන්න  ෑනෆ. 

වභළනි ඳුමබිභක් ුරශ තභයි, භහධා වළිනරීභ වකොයි ආකහයවඹන්ද 

කයන්න ෑනෆ  කිඹන එක අඳ  රකහ ඵරන්න  වන්වන්. 

ඵරඹ තිවඵන යජඹක් ඹේ කිින විධිඹක  ඵරඹ ඳහවිච්චි කයනහඹ 

කිඹහ වචෝදනහ කයන එක සබහවික වදඹක්. වළඵළයි ආඹතන 

වළ ටිඹ  ගත්වතොත් අඳ  එක් වතත්ඳත් ආඹතනඹක්, නහලිකහ 

වදකක්  තිවඵනහ. වළඵළයි වඳෞද්ගලික අංලඹ ඊ  වහත්ඳිනන්භ 

වනස. ඒ ඵ තමුන්නහ වේරහ දන්නහ.   

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ය තිවක යුද්ධඹක් 

කහරවත ආයක්ක භහධා ප්ර්කහලක - Defence Spokesman - 

වළටිඹ   භහ අත් දළකීේ රළබුහ. ඒ අත් දළකීේ භ  තිවඵනහ. ඒ 

කහරවත භවය  නහලිකහ  තිරින් විධිඹ  වළිනරුණහඹ කිේවොත් 

එඹ නිළයදියි.  ත්රයසතහදීන් ඉන්වන් ත වඹ දහවයි  කිඹහ එක  

හි වත වමුදහවේ නහඹකවඹක් කිඹනවකො  භවය  වතත්ඳත්ර 

countdown  එකක් දළේභහ. අද දවඹක්  භයනහ; වව  විිනඳවක් 

භයනහ; අහනවත දළන් ත්රයසහදඹ අහනයි. වකෝ වේක   

ිළිතුරරු වදන්න කිේහ. වේ තයභ  භවහ ඳවත් භට් භක  භවය 

භහධා ආඹතන ක්රිමඹහ කශහ.  ය ක් වනුවන්, ය ක භහජඹක් 

වනුවන්,  ජහතිඹක් වනුවන් -ශ්රීස රහංකිකඹන් වනුවන්- 

දළළන්ත වභවවයුභක්  කයන වභොවවොවත් ඹේ, ඹේ වතත්ඳත්,  

539 540 

[ගරු වකවවිතඹ යඹුක්ළල්ර   භවතහ] 
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ඹේ, ඹේ නහලිකහ වළිනරුණු විධිඹ  වරිද කිඹහ  ඔඵුරභන්රහභ හිතහ 

ඵරන්න. ඹේ වකවනක් කිලිවනොච්චිඹ, භළදච්චිඹ ඳ රහ ගත් 

තත්ත්ඹක් ුරශ වද්ලඳහරනඹ උවදහභ වේ ආණ්ඩු වේ යුද්ධඹ 

ජඹග්රාවණඹ වනොකයන්න ෑනෆඹ කිඹහ හිතවත අඹ  ඒක වවො ඇති.  

අඳ ඔක්වකොභ එක්කහුමවරහ වේ යුද්ධඹ අහන කයන්න  ෑනෆඹ 

කිඹහ ඒ අඹ කල්ඳනහ කවශේ නළවළ. ඒ විධිවත ඹේ වකො කුත් 

හිටිඹහ. වළඵළයි  "නළවළ, වේ යුද්ධඹ හවගන කන්න   ෑනෆ,  

දිනන්න වදන්න  වවො නළවළ,  දිනු වොත් භහින්ද  යහජඳක් 

භළතිුරභහ ඉන්න ුරරු වේ යවට් නහඹකඹහ වන්වන් එුරභහයි. 

හුවදක්  ජනතහ එුරභහත් එක්ක ඉවගන එුරභහ   ඒ ආශීර්හදඹ 

රඵහ වදනහ. එභ නිහ අඳ වේ යුද්ධඹ ඳයහජඹ  කශ යුුරයි. 

 යුද්ධවඹන් අඳ  ඳළයදිඹ යුුරඹ"  කිඹන භවහ ඳහිළස  අදවස එක්ක 

ක යුුර කශ නහලිකහ, වතත් ඳත්, ඟයහ එභ  වේ යවට්  තිබුණහ. ඒ 

ිනඹල්ර  ඹ ඳත් කය වගන තභයි  වේ  න දිනන්න වතළුන් 

වුවණ්.  

ගරු  විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීාුරභහ කිේහ,  2006 ින  2009 
න ුරරු භහධාවේදීන් න වදවනක් ද  වකොවවේ ද ඝහතනඹ වුණහඹ 
කිඹහ, අවප් ඳක්වත ප්ර්ධහන ංවිධහඹකුරභහ  ප්ර්කහලඹක් කශහඹ  

කිඹහ. වළඵළයි භභ අවන්න කළභතියි, යුද්ධඹ තිබුණු කහරවත - 

එල්න්න්ඊ ංවිධහනඹ තිබුණු කහරවත - ක  අරින්න අයිතිඹක් 
තිබුණහද කිඹරහ. කිවරෝ මී ර් 300ක්, 400ක් එවහ ඵංකයඹක් 
ඇුරවශේ හි වත ප්ර්බහකයන් තභයි එදහ රණන්දු, රණයණ ගත්වත්. වව  
දවේ වේ ජන වකො  ජීත් වනහද, වේ වතද්ගරඹහ ජීත් 

 කයනහද කිඹරහ රණන්දු ගත්වත් එතළනයි. ඒ ගත්ත රණන්දුර  අිළ 
ඔක්වකෝභ ඹ  වරහයි හිටිවත. ඒ ගත්ුර රණන්දුර  විරුද්ධ අිළ 
චනඹක් කථහ කයන්න ගිවත නළවළ. ඒකයි එදහ තිබුණු තත්ත්ඹ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, මුළු මිනිස භහජවතභ 
නිදව නළති කයවත වේරහවේ භහධා නිදව ගළන කථහ කයන්වන් 
වකොවවොභද? භහධා වළිනරුවණ් ඒ විධිඹ යි. භහධා එක 
එක්වකනහ  ගළහුහ. එදහ ප්ර්බහකයන් කළභති නළති මිනිවවකු  වේ 
යවට් ජීත් වන්න අයිතිඹක් තිබුවණ් නළවළ. ඒ කහරඹ ුරශ ඇති 
වුණු ිනදුවීේ ේඵන්ධ යජඹක් වළටිඹ  අිළ කනගහටු වනහ. 
වළඵළයි යජඹ  ඇඟිල්ර දිගු කයරහ ඒවකන් අයුුර ප්ර්වඹෝජනඹක් 
ගන්නහ නේ ඒක  භභ විරුද්ධ වනහ. දහචහයඹ ගළන කථහ 
කයන තමුන්නහන්වේරහ ඒ ගළන කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවය භන්ත්රීාරුන් අද 
උදඹන් වතත් ඳත ගළන කථහ කශහ. උදඹන් වතත් ඳත වළිනරුණු 
විධිඹ භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ. ඔවුන් වළිනරුවණ් වකොවවොභද? 

යුද්ධඹ  වවඹෝගඹ රඵහ දීරහ proxies අත්න් කයවත අඹ වේ 
ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ඳහ හිටිඹහ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, 
භ  ත මිනිත්ුර වදකක හවප කහරඹකුයි තිවඵන්වන්. ඒ මිනිත්ුර 
වදවක්දී භවප කථහ අහන කයනහ. වභළනි ළදගත් 
හකච්ඡහක  වතය වට් ඳළති වඵදිරහ සී සී කඩ ඹන්වන් නළුර 
එක තළනක  එන්නයි කිඹරහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ. 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භවප මිත්රය වරින් ප්ර්නහන්දු 
භන්ත්රීාුරභහවප කහර් එක ළයදි තළනකදීයි කළඩිරහ තිවඵන්වන්. ඵලු 
කුක්වකෝ භවය වරහ  අේභහ, අප්ඳහ දළක්කහභත් එවවභ කෆ 
ගවනහ. භවය වි  එවවභ වන්න ඇති. ඊ  ඉසවල්රහ කදහ 
වරි දක ඔඹ වරිවතභ හවනඹ කළවඩන්න ඇති. එවවභ හවන 
කළවඩන කතන්දය අවප්ත් තරුණ කහරවත තිබුණහ. එවවභ 
කළඩිච්ච තළනක හි වත කුක්වකක් කෆ ගවන්න ඇති, "අන්න, භවප 
අප්ඳහ වරි, ඳප්ඳහ වරි ඇවිල්රහ" කිඹරහ. ඒ ගළන අභනහඳ වන්න 
එඳහ. කුක්වකෝ එවවභ කෆ ගවනහ. කුක්වකෝ කෆ ගළහුහ  යවට් 
කයවත ළඩ ගළන, නහලිකහන් වයවහ වගනගිඹ ළඩ ගළන අිළ 
සුරතින්ත වන්න ෑනෆ. ඉදිරිවතදී අිළ ිනඹලු වදනහභ එකුර 
වරහ භහධා දහචහයඹ  අනු වේ වද්ලඳහරන ළඩ ිළිතවශ ඹේ 
කිින ඳළත්තක තිඹරහ වේ යවට් ඉන්න වදවකෝටිඹක් ජනතහවප 
ඹවඳත වනුවන්, ෆභ වතයළිනවඹකුවපභ අයිතිඹ වනුවන් 
වඳනී ිනටිමුඹ කිඹන ඉල්ලීභ කයමින් භවප කථහ අන් 
කයනහ. වඵොවවොභ සුරතියි. 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Item No. 1 is before the House. Does the House 

agree? 
 

ගරු භන්ත්රීාරු  
(ரண்புறகு உமைப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

ගරු වජෝන් අභයුරංග භවතහ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අිළ මුරහයේබවතදීත් වේ 

නිවඹෝග ිළිතඵ අවප් විරුද්ධත්ඹ ප්ර්කහල වකරුහ. එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ  ප්ර්ධහන විඳක්ඹ එදහ ඉන්භ  ක යුුර වකරුවේ 

වතත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත   විරුද්ධයි. වේ අසථහ වේදීත් අිළ 

විරුද්ධයි. අිළ ඡන්දඹක් ඉල්රන්වන් නළවළ. අිළ බහවන් නික්භ 

ඹනහ. 
 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විවයෝධතහ හර්තහ කයනහ. වඵදීභක් ඉල්ලීභක් නළත.  
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

කල්තළබීභ 
எத்றமப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිභල් ිනරිඳහර ද ිනල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ේඳත් කශභනහකයණ අභහතාුරභහ ව ඳහර්ලිවේන්ුරවේ 
බහනහඹකුරභහ ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரமத்து அமச்சமெம் தரரமன்நச் சமத முல்மெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, "ඳහර්ලිවේන්ුර දළන් කල් 

තළබිඹ යුුරඹ"යි භහ වඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්ර්ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කල් තළබීවේ විහදඹ, ගරු පී. වළරින් භවතහ. Before that, 

will an Hon. Member propose the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama to take the Chair? 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

අනුරරු නිවඹෝජා කථහනහඹකුරභහ මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, ගරු ශ්රිනඹහනි විවේවික්රඅභ භවත්මිඹ මුරහනහරඪ විඹ.     

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர்  அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனத, ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற 

றதஜறக்கற அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.                                                                                                                                           
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the 

Chair. 

 

වඳොවවොය හිඟඹ 
உத் ட்டுப்தரடு 

FERTILIZER SHORTAGE   
 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, කහවරෝචිත ප්ර්ලසනඹක් ගළන 

වේ බහවේ අධහනඹ වඹොමු කයන්න භ  අසථහක් රඵහ දීභ 

ේඵන්ධවඹන් ඔඵුරමිඹ  වඵොවවොභ සුරතින්ත වනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වේ දිනර වේ යවට් වගොවි 

ජනතහ  ඇති වරහ තිවඵන ප්ර්ලසනඹක් ේඵන්ධවඹන් අද දින 

බහ කල් තඵන අසථහවේ භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 

"ශ්රීස රංකහ ුරශ කෘ ක කර්භහන්තඹ  අතාලා වඳොවවොය ර්ග කිහිඳඹක 
වවශ වඳොවශහි විලහර හිඟඹක් ඳරණ. විවලේවඹන්භ වී, වත්, යඵර්, 
වඳොල්, එශලු වහ ඳශුරරු ඇුරළු අවනකුත් වඵෝග ර්ගර  
අතාලාවඹන්භ වඹදිඹ යුුර වඳොවවොය ර්ග නිින කර  වඹදීභ  
වනොවළකි වීභ නිහ වගොවීන් ඉතහභත් අසීරු තත්ත්ඹ  වේ න වි  ඳත් 
ඇත. 

වේ ේඵන්ධවඹන් වඳොවවොය වල්කේ කහර්ඹහරවඹන් වහ ඒ 
ේඵන්ධවඹන් ගකි යුුර යජවත අවනකුත් ආඹතනලින් විභසීවේදී 
ඔවුන් කිඹහ ිනටිවත වළකි ඉක්භනින් වභභ ගළ ලු විඳීභ  අලා ිළඹය 
ගන්නහ ඵත්, නළේගත කය ඇති වඳොවවොය වේ න වි  රංකහ  
ඳළමිවණමින් තිවඵන ඵත් ඹ. 

වභභ තත්ත්ඹ උඳවඹෝගී කයවගන අතයභළදි වවශඳුන් ඔවුන් ශඟ ඇති 
වඳොවවොය වතොග අධික මිර ගණන්ර  විකිණීවභන් වගොවීන් 
අතයභළදිඹන්වප ගහ කෆභක  රක්වී ඇත. 

එඵළවින් යජඹ වභභ තත්ත්ඹ  වහභ භළදිවත් වී අයණ වී ඇති 
වගොවීන්  අතාලා වඳොවවොය රඵහ දීභ  ක යුුර කයන වර වේ ගරු 
බහ  වඹෝජනහ කය ිනටිමි." 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වේ අසථහවේදී භහ 

විවලේවඹන්භ භතක් කයන්න කළභළතියි, ඳුම ගිඹ  භහ 

එකවභහයක , වදකක  ළඩි කහරඹක් තිසවේ වේ වඳොවවොය 

හිඟඹ යවට් භසත වගොවි ජනතහ  දිගින් දිග භ ඵරඳෆ ඵ. වේ 

ේඵන්ධවඹන් ළඩ ක යුුර කයන්න කිඹරහ  කෘ කකර්භ ක යුුර 

ිළිතඵ උඳවද්ලක කහයක බහවේදීත් ගරු ඇභතිුරභහවප 

අධහනඹ  අඳ ඒ කහයණඹ වඹොමු කශහ. එුරභහත් අඳ  දිගින් 

දිග භ කිේහ වඳොවවොය නළේගත කයරහ තිවඵන්වන්, ඒ නිහ 

ඉක්භන  ඒහ රළවඵයි කිඹරහ. වළඵළයි, භභ කෘ කකර්භ 

ඇභතිුරභහ  සුරතින්ත නහ, එුරභහ ඇත්ත කිඹවත නිහ. එුරභහ 

භහධාර ත්, ය  ත් ඳළවළදිලි කිේහ වඳොවවොය හිඟඹක් 

තිවඵනහ  කිඹරහ. ඒක යවක් වනොවයි. වළඵළයි, වේ වඳොවවොය 

හිඟඹ ේඵන්ධවඹන් යවට් ජනතහ වළටිඹ  අඳ  ග කිඹන්න 

ෑනෆ යජඹයි. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්වභන් වඳොවවොය මිටිඹක් 

රුිළඹල් 350ක  වදනහඹ කිඹරහ වගොවීන් ුරශ වරොකු 

ඵරහවඳොවයොත්ුරක් ඇති කයරහ, ඒ ළඩ වන ක්රිමඹහත්භක 

කයමින් ආත්, ඳුම ගිඹ අඹ ළවඹන් එඹ රුිළඹල් 500 දක්හ ළඩි 

කශහ. වඳොවවොය මිටිඹ රුිළඹල් 500ක් දක්හ ළඩි කවශේ ඇයි 

කිඹරහ ඇහුහභ අඳ  කිේවේ, යක්ණ බහයඹක් වහ ඒ මුදර 

ළඩි කශහ  කිඹරහයි. භභ නේ දන්වන් නළවළ, වභොකක්ද වේ 

යක්ණ බහයඹ කිඹරහ. ගරු ඇභතිුරභහවප ිළිතුරරු කථහවේදී ඒ 

ගළන ඳළවළදිලි කයයි කිඹරහ අඳ ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ. අිළ  

එුරභහවගන් අවන්වන්වේකයි. ගහ වහනි වුණහභ ඒ යක්ණවඹන් 

මුදරක් වගනහද? ඒ කෘ කකහර්මික ප්ර්වද්ලර ඇති න 

සහබහවික ආඳදහරදී  අලා වන රඵහ දීවේ ක යුුර කයන්නද 

ඒ රුිළඹල් 150 ළඩි කවශේ? එවවභ නළත්නේ ඇත්ත භ වඳොවවොය 

ඵෆප එකක මිර දළන් ළඩි කය තිවඵනහද?   

තමුන්නහන්වේරහ ඳුම ගිඹ අඹ ළඹ  කලින්, යහඹනික 

වඳොවවොය බහවිතඹ අඩු කයන්න වකොේවඳෝසට් වඳොවවොය 

වඹොදන්න කිඹරහ ළඩ ිළිතවශක් වළදුහ. භ  භතක වළටිඹ  ඒ 

වහ අඹ ළවඹන් රුිළඹල් මිලිඹන 300ක් ඳහ වන් කශහ. භහ 

අවනහ කෘ කකර්භ ඇභතිුරභහවගන්, අඳ  දළන් වේ වකොේවඳෝසට් 

වඳොවවොය ගන්න තිවඵන්වන් වකොවවන්ද කිඹරහ. භහ දන්නහ 

වළටිඹ , වඳෞද්ගලික ආඹතන ගණනහකින් -වඳෞද්ගලික වගොවි 

ංවිධහන- ව භවය වඳෞද්ගලික තළන්ලින් ඳුම ගිඹ කහරවත 

වගොවිජන වේහ භධාසථහනර   රඵහ දුන්න වකොේවඳෝසට් 

වඳොවවොයර  යජඹ තභ මුදල් වගන්න තිවඵනහ. ගරු 

ඇභතිුරභනි, භභ තමුන්නහන්වේ  ඒ වතොයුරරු කිඹන්නේ. 

භළදච්චිඹ ප්ර්වද්ලවත වගොවි ංවිධහන ගණනහක් භ  ඳළමිණිලි 

කශහ. භභ එක තහක් වේ ගරු බහවේදී ඒ ිළිතඵ ගරු 

එස.එේ. චන්ද්රධවේන අභහතාුරභහවප අධහනඹ වඹොමු වකවයේහ. 

නමුත් තභ ඒ අඹ  මුදල් වගරහ නළවළ. ඒ නිහ දළන් ඒ අඹ වේ 

වකොේවඳෝසට් වඳොවවොය නිසඳහදනවඹන් ක්රඅභවඹන් ඈත් වීවගන 

ඹනහ. කලින් ප්ර්ලසනඹක් තිබුණහ වේ වකොේවඳෝසට් වඳොවවොය 

අවශවි කය ගන්න විධිඹක් නළවළ කිඹරහ.  එතවකො  ආණ්ඩු 

කිේහ කිවරෝ ඳණවවේ වකොේවඳෝසට් වඳොවවොය ඵෆප එකක් 

රුිළඹල් 400 ගණවන් මිරදී ගන්නහ කිඹරහ. නමුත් ඒ ගත්ත 

වඳොවවොය වනුවන් ඒ මිනිුමන්  වේ දක්හ මුදල් වගරහ  

නළවළ.  

ගරු කෘ කකර්භ ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහවප අභහතාහංලවත 

වල්කේයඹහ ඊවත "වදයණ"  රඳහහිනී නහලිකහ   ප්ර්කහලඹක් 

කය තිබුණහ. එුරභහ කිඹහ තිවඵනහ, '' අභහතාහංලඹ වනස වීභත් 

වඳොවවොය ප්ර්ලසනඹ  ඵරඳෆහ'' කිඹරහ. ඒක භව වතය බීරි 

කථහක්. අභහතාහංලවත ඇභතිුරභහ විතයයි වනස වුවණ්. වේ 

නිරධහරින් වනස වුණහද? ඒ කයවත ගනුවදනු වනස වුණහද?  

ඵළරි වරහත් - භභ ඔඵුරභහ  එවවභ වන්න කිඹරහ ප්ර්හර්ථනහ 

කයන්වන් නළවළ- ඇභති භළරුවණොත් එවවභ, වදයි වහමුදුරුවන් 

ඒ අවුරුද්වද් වඳොවවොය දීරහ ඉයයි. වභන්න, කෘ කකර්භ 

අභහතාහංලවත වල්කේයඹහ ප්ර්ිනද්ධ භහධාඹ  ඇවිත් කිඹන 

කථහ! ඒ විතයක් වනොවයි, එුරභහ කිඹනහ චූටි ළරැද්දක් වුණහ 

කිඹරහ. ඒ වතංචි වතංචි ළරැදි ලු. අභහතාහංලවත වල්කේ  නේ වේහ 

වතංචි වතංචි ළරැදි.  වළඵළයි, වගොවිතළවන් වඹදිරහ ඉන්න භසත 

ජනතහ  නේ වේක භවහ විලහර ළරැද්දක්.  

ඒ විතයක් වනොවයි. ගරු ඇභතිුරභනි, ඒ ළරැද්ද නිහ, මුලින් 

වඹොදන්න ෑනෆ වඳොවවොය ටික, කුඹුය වහරහ වී ගවන වකො  

වඹොදන්න ෑනෆ වඳොවවොය ටික වඹොදන්න ඒ අඹ  ඵළරි වරහ 

තිවඵනහ. ඊ  ඳසවේ ඵරහවඳොවයොත්ුර න්න ඵළවළ වරිඹහකහය 

අසළන්නක්. අිළ දන්නහ භවය තළන්ර, යජවඹන් වදන 

වඳොවවොය ප්ර්භහද වීභ නිහ මලික වඳොවවොය වඹොදන්න ෑනෆ 

අසථහ  භහඹකින්, එකවභහයකින් ඳහු වරහ තිවඵන ඵ.   

ගරු ඇභතිුරභනි, වේ ගළන උනන්දු න ඇභතියඹකු න 

නිහ භභ වඵොවවොභ ගකීවභන් ඔඵුරභහ  කිඹනහ, වේ වදන 

භවය වඳොවවොය ප්ර්මිතිවඹන් ඵහර ඵ. හුණුිළටිවත ගඵඩහර 

අවුරුදු ගණන් ඳයණ ව වඳොවවොය කඳු කළ ඩුවේ ඵළවකෝ භළ කන්  

වඹොදහ වගන. ඒ හවප කල් ඉකුත් ව වඳොවවොය තභයි වගොවීන්  

ඹළේවේ. ඒහ ළිනර  වුම වරහ; වතතභනඹ  රක් වරහ.      
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ඒ විතයක් වනොවයි. ප්ර්භහද වරහ වගොවීන්  වඳොවවොය දුන්නහභ, 

කන්නවත මුල් අසථහවේ ගහ  වඹොදහ ගන්න ඵළරි න නිහ ඒ 

අඹ ඒහ තිඹහ ගන්නහ ඊශඟ කන්නඹ න කල්. ඊ  ඳසවේ ඒ 

වඳොවවොයලින් ගන්න වදඹක් නළවළ. එවවභ ප්ර්ලසනඹක් තිවඵනහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි ගරු ඇභතිුරභනි. භභ ඔඵුරභහ  තත් 

කහයණඹක් භතක් කයන්නේ. දළන් වත්ර  ෑනෆ වඳොවවොය ර්ග 

ේපූර්ණවඹන් වගන්න්වන් වඳෞද්ගලික අංලවඹන්. ඒ හවපභ, 

කුරුඳුර  ෑනෆ වඳොවවොය ර්ගලින්, එශලුර , ඳරුරරුර  

ෑනෆ වඳොවවොය ර්ගලින් ිනඹඹ  ිනඹඹ භ කිට්ටු වන 

ප්ර්භහණඹක් වගන්න්වන් වඳෞද්ගලික අංලවත භහගේලින්. අිළ 

ඒ භහගේ වනුවන් වඳනී ිනටිනහ වනොවයි වේ. ආණ්ඩු 

නිඹමිත වරහ  ඒ භහගේර  අලා මුදල් ටික වගහ නළති 

නිහ ඒ භහගේ ුරශ අද වරොකු කරකිරීභක් තිවඵනහ. ඒ නිහ ඒ 

අඹ වඳොවවොය වගන්න ප්ර්භහණඹ අඩු කයරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ 

අද වවශ වඳොවශේ විලහර වඳොවවොය හිඟඹක් තිවඵනහ. රුිළඹල් 

1,200ක් ව නිඹමිත මිර  විකුණන්න ෑනෆ වඳොවවොය ඵෆප එකක් 

අද භවය තළන්ර අඩුභ තයමින් රුිළඹල් 5,000ක් දීරහ ත් 

ගන්න නළවළ. විවලේවඹන්භ එශලු වඳොවවොය.  දඹුල්වල් වගොවීන් 

එශලු වගනළල්රහ වගොඩ ගවරහ ඒහ විකුණහ ගන්න ඵළරි වරහ 

ඉත දළේභහභ, ඔඵුරභහ කෘ කකර්භ ඇභතිුරභහ වළටිඹ  දඹුල්ර  

ගිඹ අසථහක වතත් ඳත්ර  ප්ර්කහලඹක් කයරහ තිබුණහ, 

''එශලු ඉත දළමීභ වළභ යකභ ිනදු වනහ, ඉන් වගොවීන්  

ඳහඩුක් නළවළ.'' කිඹරහ. ගරු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ හවප වකනකු 

වේ ප්ර්කහලඹ කශහඹ කිඹහ දළක්කහභ අිළ වතදුභ වුණහ. එශලු 

වගොවීන් තභන්වප දවඩිඹ ගුරුරහ, කෘ ක යහඹන ද්රධාර , 

වඳොවවොයර  දවස ගණන් විඹදේ කයරහ, ප්ර්හවන කුලිඹක්  

වගරහ, විලහර ඳරිේභඹක් දයරහ තභයි ඒ එශලු ටික දඹුල්ර  

වගන එන්වන්. එවවභ වගනහහභ යවට් කෘ කකර්භ ඇභතිුරභහ 

කිඹනහ, ''ඒක වළභ අවුරුද්වද්භ ිනදු වනහ, වේ අවුරුද්වද්ත් 

ඒක වයි'' කිඹරහ. ඒක වනොවයි ඔඵුරභහවගන් අඳ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර න්වන් ගරු ඇභතිුරභනි. වේ යවට් වගොවිඹහ 

ආයක්හ කයන්න ළඩ ිළිතවශක් වදන්න ෑනෆ.  

අද ඵරන්න වී ටික විකුණහ ගන්න ගිඹහභ වභොකක්ද ිනද්ධ 

න්වන් කිඹරහ. අිළ වළභ වවල්භ හවප ඒ ගළන කථහ කයනහ 

වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේදී. ඔඵුරභන්රහ කිඹනහ, "වන මිර  වී 

ගන්නහ, ඒ වනුවන් වී අවශවි භණ්ඩරඹ රෆසති කය 

තිවඵනහ'' කිඹරහ. ගරු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ  වී අවශවි 

භණ්ඩරඹ බහය නළතත්, ඔඵුරභහ කෘ කකර්භඹ ිළිතඵ ඇභතිුරභහ 

නිහ භභ ඔඵුරභහ  කිඹනහ, වේ යවට් වී නිසඳහදනවඹන් ිනඹඹ  

5ක් ත් ආණ්ඩුවන් මිර දී ගන්නහ ළඩ ිළිතවශක් නළවළ කිඹරහ. 

භභ කිඹන්වන් නළවළ වී නිසඳහදනවත ිනඹඹ  ිනඹඹභ ආණ්ඩු 

ගන්න ෑනෆ කිඹරහ. නමුත් ඒක  වනත් ළඩ ිළිතවශක් වදන්න 

වතළුන්.  

ගරු ඇභතිුරභනි, භභ තමුන්නහන්වේ  තත් කහයණඹක් 

කිඹනහ. ආණ්ඩුවේ ඵළංකුලින් වකෝටි ප්ර්වකෝටි ගණන් ණඹ 

වදනහ වඳෞද්ගලික අංලවත භවය ාහඳහරිකඹන් . වඳොලිඹ 

ිනඹඹ  2 , ිනඹඹ  3 , රුිළඹල් මිලිඹන දහව, වදදහව, ුරන්දහව 

ණඹ ගත්ත ාහඳහරිකවඹෝ ඉන්නහ. ඇයි එළනි ාහඳහරිකඹන්  

ණඹ වදන වකො  වකොන්වද්ිනඹක් දභන්න ඵළංකු  ඵළරි? 

ආණ්ඩුවේ වන දීරහ ඒ ාහඳහරිකඹන්  කිඹන්න වතළුන්, 

''තමුන්නහන්වේරහ  වන දීරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්වේරහ වගොවීන්වප වී ගන්න ෑනෆ තමුන්නහන්වේරහ  

හිුරණු මුදර  වනොවයි, යජඹ ගන්නහ මුදර '' කිඹරහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, ඒ අඹ ඒ මුදල් ටික වඳෞද්ගලික 

ඵළංකුක දළේභහ නේ, ඒ හවප විිනතිසගුණඹක ආදහඹභක් 

වොඹනහ. එවවභ කයන ාහඳහරිකඹන් ඉන්න ඵ භභ දන්නහ.  

ඒ නිහ අඳ ආණ්ඩු  කිඹන්වන්, කරුණහකය වේ වහ ුමදුුම 

ළඩ ිළිතවශක් වදන්න කිඹරහයි. අසළන්න එන වකො  අිළ වළභ 

දහභ වී අවශවි භණ්ඩරවත කඩ ටික අරිනහ; වී ටික ගළන කථහ 

කයනහ; ආණ්ඩුත් වී ටිකක් ගන්නහ. අන්තිභ  වභොකද 

වන්වන්? වගොවිඹහ ආවඹත් කඵවරන් ිතඳ  ළව නහ. වගොවිඹහ 

ඒ තත්ත්ඹ  ඳත් කයන්වන් නළති, අවඵෝධඹක් තිවඵන 

ඇභතියඹකු වළටිඹ  තමුන්නහන්වේ ඒ ේඵන්ධවඹන් ුමදුුම ළඩ 

ිළිතවශක් ඇති කයන්න ගරු ඇභතිුරභනි. වභොකද, එවවභ 

නළත්නේ එක ඳළත්තකින් වඳොවවොය භහගේර  අිළ 

ණඹකහයඹන් වනහ. අවනක් ඳළත්වතන් කෘ ක යහඹනික ද්රධා 

වගන්න වඳෞද්ගලික ආඹතනර  ණඹකහයඹන් වරහ වගොවිඹහ 

දව භ විනහලවඹන් විනහලඹ  ඳත් න තත්ත්ඹක් ඇති 

වනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, කෘ කකහර්මික 

ප්ර්වද්ලඹක් නිවඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීාරිඹක් වළටිඹ  ඔඵුරමිඹ ත් 

වේ ප්ර්ලසනඹ ගළන  වවො අවඵෝධඹක්, අත් දළකීභක් තිවඵනහඹ 

කිඹහ  භභ විලසහ කයනහ.  

වේ වඳොවවොය ප්ර්ලසනඹත් එක්කභ  වගොවි විේහභ ළටුඳ ගළනත් 

භහ කෘ කකර්භ ඇභතිුරභහ  භතක් කයන්න කළභළතියි. වේ වගොවි 

විේහභ ළටුඳ ේඵන්ධවඹන් තභත් ළඩ ිළිතවශක් වදහගන්න 

ආණ්ඩු  ඵළරි වරහ තිවඵනහ. වේ වගොවි විේහභ ළටුඳ  දිංගත 

ගහමිණී ජඹූරරිඹ භළතිුරභහ 1987 දී  වරොකු ඵරහවඳො වයොත්ුර ඇති 

ක්රිමඹහත්භක කශ ළඩ ිළිතවශක්. වේ යවට් භසත 

ජනගවනවඹන් ිනඹඹ  30ක්, 35ක් හවප විලහර ිළරික් 

ෘත්තිඹක් වළටිඹ  කෘ කකර්භහන්තවත වඹදී ිනටිනහ. අිළ 

දන්නහ, යජවත වේකඹන්  විේහභ ළටුඳක් රළවඵන ඵ. ඒ 

හවපභ වනත් අඹ  විවිධ  විේහභ ළටුප් ක්රඅභ තිවඵනහ. වළඵළයි, 

වගොවිඹහ වනුවන් එළනි  ළඩ ිළිතවශක් නළවළ. ඒ වහ 

ක්රිමඹහත්භක කශ එකභ ළඩ ිළිතවශ තභයි වගොවි විේහභ ළටුඳ.  

භවවයකු  හිවතන්න  වතළුන්, වේක වොච්චේ මුදරක් කිඹරහ.  

වේක රුිළඹල් 1,000ක් ළනි වතංචි මුදරක්. වළඵළයි, ඒ මුදර 

වගොවිඹහවප ඳළත්වතන් ඵළලුවොත් ඔහු  ඉතහභ ටිනහ. භව 

වඳොවශොත් එක්ක අවුරුදු 50ක, 60ක කහරඹක් මුළු ජීවිතඹභ 

කළඳ කයරහ, අහන බහගවත  දී ඒ අඹ වරඩ වුවණොත්, අයණ 

වුවණොත්, ඒ වහ වබ්ත් වවේත් ටිකක්  ගන්න වේ මුදර  ඉතහභත් 

ප්ර්හවඹෝජනත් නහ.  

අිළ දන්නහ, ආයේබවත දී වේ වගොවි විේහභ ළටුඳ වවො ළඩ 

ිළිතවශක් වර ක්රිමඹහත්භක වුණු ඵ. වප්ර්ේභදහ හි වත 

ජනහධිඳතිුරභහවප කහරවත, ඒ හවපභ චන්ද්රිකකහ ඵණ්ඩහයනහඹක 

කුභහයුරංග භළතිනිඹවප යජවත මුල් කහරවත දී වේ ළඩ ිළිතවශ 

ක්රිමඹහත්භක වුණහ. වළඵළයි, ඊ  ඳුම වභොකක්ද ිනදු වුවණ්?  වේක 

වද්ලඳහරනීකයණඹ වුණහ. භළතියණඹක් එනවකො , ඒ 

වද්ලඳහරන නහඹකඹන් ඹේ ඹේ වඳොවයොන්දු දීරහ වේ 

වගොවිඹන්වගන් ඒ අසථහවේ දී ළඩ ගත්තහ. වළඵළයි, එතළනින් 

ඳුම ඒ අඹ වනොරකහ වළරිඹහ. භ  භතකයි, වේ 

ඳහර්ලිවේන්ුරවේ ඒ අසථහවේ හි වත මුදල් නිවඹෝජා 

අභහතාුරභහත්, ඒ හවපභ  වගොවිජන වේහ අභහතායඹහ වළටිඹ   

ක යුුර කශ  එස.එේ. චන්ද්රධවේන භළතිුරභහත්  කිේහ, "ඊශඟ 

වනොළේඵර් භහවත වේක වගනහ" කිඹරහ. ඊශඟ  

"වදළේඵර් භහවත වේක වගනහ, ඒ අඹ  වන රනහ" 

කිේහ. එවවභ කිේහ ,  අද නවතක් වේ වගොවි විේහභ ළටුඳ 

වගවීභ  තභත් ක යුුර කයරහ නළවළ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වේ යවට් ඳහඩු රඵන 

ආඹතන කිහිඳඹක් තිවඵන ඵ අිළ දන්නහ. "එඹහර් රංකහ" 

ආඹතනඹ රුිළඹල් වකෝටි ගණන් ඳහඩු රඵනහ. "මිහින් එඹහර්" 

ආඹතනඹ රුිළඹල් වකෝටි ගණන් ඳහඩු රඵනහ. ඒ ඳහඩු රඵන 

ආඹතන වහ වන් කශ මුදල්ලින් අඩු ගණවන් ිනඹඹ  5ක 

මුදරක්ත් වේ වනුවන් ළඹ  කශහ නේ, වේ යවට් අයණ වුණු 

වගොවි ජනතහ  ඒ අඹවප ඵරහවඳොවයොත්ුර ඉස  කය ගන්න 

අසථහක් රළවඵනහ. ඉතින් ඒ නිහ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ, 

කෘ කකර්භ ඇභතියඹහ වළටිඹ  ඔඵුරභහ වේ කහර්ඹඹ  භළදිවත් 

වරහ වේ යවට් වගොවි ජනතහ වනුවන් වේ ක යුත්ත ඉස  

කය වදන්න කිඹරහ.  
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

ඒ හවපභ වේ වඳොවවොය ප්ර්ලසනඹ ගළනත් වේ අසථහවේ දී 

කෘ කකර්භ ඇභතිුරභහවගන් භහ ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි.  

වළභදහභත් අඳ  කිඹන්න එඳහ, වේහ නළේගත කයරහයි 

තිවඵන්වන් කිඹරහ. "චීනවඹන් වේහ ඳ රහ තිවඵනහ, නළ  

වතල් ගවන්න තිවඵනහ" ඹනහදී ලවඹන් කිඹමින් වේ ක යුත්ත 

කල් දභන්න එඳහ. ඇභතියඹහ වළටිඹ  ඔඵුරභහවප ිළිතුරරු 

කථහවේ දී වගොවීන්වප වේ වඳොවවොය ප්ර්ලසනඹ වින්න  

වකොඳභණ කහරඹක් ගත නහද කිඹන එක ගළන වන් කයහවි 

කිඹරහ අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ. වභොකද, යරිඹහ වඹොදන්න  

ෑනෆ කහරවත දී - වගොඹභ  දස 14ක්, 15ක් ගත නවකො  - ඒ 

මලික වඳොවවොය වඹදීභ කයන්න  ෑනෆ. මුලින්භ වඹදිඹ යුුර   

triple superphosphate එකත් නළවළ. ඊශඟ  දස 14න්, 15න් 

වඹදිඹ යුුර යරිඹහ වඳොවවොය ටිකත් නළවළ. ඊ  ඳුම ඵණ්ඩි 

වඳොවවොය ටිකත් නළති වුවණොත් වේ වගොවිඹහ දිගින් දිග භ 

අභහරුවේ ළව නහ. ඒ විතයක් වනොවයි, තමුන්නහන්වේරහ 

2005 භහින්ද චින්තනඹ ඹ වත් වකොේවඳෝසට් වඳොවවොය වඳුන්හ 

දීවේ දී  වඳොවවොය ඵෆප 10ක් විතය අක්කය වදකවභහයක  දුන්නහ 

අිළ දළක්කහ.  යහඹනික වඳොවවොය වඹදීවභන් අිළ ක්රඅභ ක්රඅභවඹන් 

ඉත් න්න  ෑනෆ ඵ භහ ිළිතගන්නහ. වළඵළයි, එඹ එකඳහය භ 

කයන්න ඵළවළ. එභ වඳොවවොය ඵෆප 10 වදන අසථහවේ දී  අිළ 

කල්ඳනහ කශහ, විකල්ඳඹක් වළටිඹ  වේහ වකොේවඳෝසට් 

වඳොවවොයත් එක්ක මිේ කයරහ, වේ යහඹනික වඳොවවොය 

බහවිතවඹන් වගොවීන් ක්රඅභ ක්රඅභවඹන් ඉත් කයන්න  ෑනෆ කිඹරහ. 

එවවභ නළත්නේ ඳවේ නිරු බහඹ ඇති වීභ දිගින් දිග භ ිනදු 

න්න වතළුන්. නමුත් ඳ රු බහඹ  ඳත් කයන්න ළඩ 

ිළිතවශක් නළති ඔඵුරභන්රහ වභොකක්ද කවශේ?  වඳොවවොය ඵෆප 

10ක් දුන්නු එක එවවභ නළත්නේ ව ොන් එකක් විතය දුන්නු එක 

දළන් අඩු කය තිවඵනහ වඳොවවොය ඵෆප 05ක , 06ක . වේ 

තහවේ  යරිඹහ වඳොවවොය කිවරෝ 190 දක්හත්, ට්රිනඳල් ුමඳර් 

වඳොසවප්ට් වඳොවවොය කිවරෝ 50 දක්හත්, ඵණ්ඩි වඳොවවොය  

කිවරෝ 50 දක්හත් අඩු කය තිවඵනහ අිළ දළක්කහ. වේ ප්ර්භහණඹ 

අඩු කයන්න, අඩු කයන්න ිනදු න්වන් වගොවීන් ඵරහවඳොවයොත්ුර 

න අසළන්න  ප්ර්භහණඹ  වනොරළබී ඹහභයි. තිබුණහ ත් ඩහ අඩු 

ප්ර්භහණඹකුයි රළවඵන්වන්. ඒ නිහ අිළ ගරු ඇභතිුරභහවගන් 

ඉල්රහ ිනටිනහ,  වේ වහ ක්රඅභවේදඹක් වදන්නඹ කිඹරහ. අිළ  

භවය අසථහරදී ඔඵුරභහ  කිඹනහ, ට්රිනඳල් ුමඳර් වඳොසවප්ට් 

වඳොවවොය කුගඩු වයෝගඹත් එක්ක ේඵන්ධකේ තිවඵනහ 

කිඹරහ.   එවවභ නේ අිළත් කළභළතියි වේ ක්රඅභඹ වනස කයන්න. 

වළඵළයි වනස කයනහ හවපභ වේ වහ  ළඩ ිළිතවශකුත් 

කස කයන්න ෑනෆ.  

ඒ විතයක් වනොවයි.  අිළ දන්නහ, වේ ය   භහගේ ඳවකින්  

ඳභණ  වඳොවවොය වගන්න ඵ. යජ ඹ වදන වනහධහය වඳොවවොය 

වගන්න්වන් යජඹ ුර භහගේලින්. ඒ භහගේලින් තභයි 

වඳොවවොය  ළඩිවඹන්භ වගන්න්වන්. වළඵළයි අිළ ඳුම ගිඹ දිනර 

දිගින් දිග භ වතත් ඳත්ර දළක්කහ, විවලේවඹන්භ විභල් වීයංල 

ඇභතියඹහ කිඹන වළටිඹ  - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීාුරභනි, විනහඩි 20ක කහරඹක් අහනයි. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, භ  ත තත්ඳයඹක් වදන්න. 

විභල් වීයංල ඇභතියඹහ කිඹන වළටිඹ  තමුන්නහන්වේ  වේ 

වහ අලා වවඹෝගඹ වදන්වන් නළත්වත්  යජවත ආර්ථික 

ඝහතකඹහ විධිඹ  වඳුන්න මුදල් අභහතාහංලවත වල්කේයඹහද,  

එවවභ නළත්නේ වනත් වසතඹක්ද කිඹන එක භහ දන්වන් නළවළ.  

භහ දීර්ඝ ලවඹන් කථහ කයන්න ඵරහවඳොවයොත්ුර න්වන් නළවළ. 

විවලේවඹන්භ වේ වහ තමුන්නහන්වේවගන් ිළිතුරයක් 

ඵරහවඳොවයොත්ුර න ඵ වන් කයමින්, වේ වඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයන්න භ  අසථහක් රඵහ දීභ ගළන සුරතිඹ 

ිළරිනභමින් භහ නිවඬ වනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වඵොවවොභ සුරතියි. මීශඟ  වඹෝජනහ සථිය කිරීභ ගරු 

තරතහ අුරවකෝයර භන්ත්රීාුරමිඹ. 

 
ගරු තරතහ අුරවකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) னர அத்துதகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, ගරු වළරින් භන්ත්රීාුරභහ 

ඉදිරිඳත් කය තිවඵන වභභ ඉතහභත්භ කහවරෝචිත වඹෝජනහ භහ 

සථීය කයනහ. අද ඇති වරහ තිවඵන වේ වඳොවවොය අර්බුදඹ 

ිළිතඵ කථහ කයන්න අිළ වභන් අසථහක් උදහ කයවගන 

තිවඵන්වන් විවලේවඹන්භ වේ යවට් භසත ජනගවනවඹන් 

අඩක , එනේ රක් 100ක  විතය ප්ර්භහණඹක  වේ ප්ර්ලසනඹ 

ඵරඳහන නියි.  එුරභහ කථහ කශහ වී වගොවීන් ගළන. රක් 60ක් 

විතය වී වගොවිතළවන් වඹදී ිනටිනහ.  ඒ හවපභ වත් කර්භහන්තවත 

වඹදී ිනටින ංඛාහ රක් 20ක් විතය වනහ.  ඒ හවපභ යඵර්, 

වඳොල් ව එශලු ළනි ගහන්ර වඹදී ිනටින අඹ වහ 

ඹළවඳන්නන් ංඛාහ  රක් 100ක් ඳභණ  වනහ. ඉතින් අද වී 

වගොවිඹහ ද, වත් වගොවිඹහ ද, යඵර් වගොවිඹහද, වඳොල් වගොවිඹහ ද, 

එවවභ නළත්නේ එශලු වගොවිඹහ ද කිඹරහ නළවළ ඒ වළභ වදනහභ  

වේ ප්ර්ලසනඹ  මුහුණ ඳහ තිවඵනහ.  අිළ මී  කලිනුත් වනොවඹකුත් 

අසථහරදී වේ ප්ර්ලසනඹ  හකච්ඡහ  බහජනඹ කය තිවඵනහ.  

එුරභහ කථහ කයන වකො  එුරභහවප ප්ර්වද්ලවත වී වගොවීන් 

ගළන කථහ කශහ. භ  ිනද්ධ වරහ තිවඵනහ භහ නිවඹෝජනඹ 

කයන ප්ර්වද්ලවත විවලේවඹන්භ වත් කර්භහන්තඹ ිළිතඵ කථහ 

කයන්න. අද අවප් ගරු වළරින් භන්ත්රීාුරභහ කිේහ හවප  වේ 

ය   වගන්න  ිනඹඹ  60ක වඳොවවොය ප්ර්භහණවඹන් ිනඹඹ  

40ක් වගන්න්වන් යජවත වඳොවවොය ංසථහයි, යජඹ  ඳයහ 

ගත්ත වකොභර්ල් භහගභයි. අවනක් ඒහ වගන්න්වන් 

වඳෞද්ගලික භහගේ භඟින්. යජඹ  ඳයහ ගත්ත යජවත භහගේ 

වදකභ එනේ, යජවත වඳොවවොය ංසථහත්,  වකොභර්ල් 

භහගභත් වත් වගොවිඹහ  අලා වඳොවවොය වගන්න්වන් නළවළ. 

වත් වගොවිඹහ  අලා වඳොවවොය වගන්න්වන් වඳෞද්ගලික 

භහගේ විිනන්. අිළ වේ වඳෞද්ගලික භහගේ ගළන කථහ කයනහ 

වනොවයි. ඔඵුරභන්රහ  2005 භහින්ද චින්තනඹ ුරිතන් එදහ  "අිළ 

මු, ය  නඟමු" කිඹරහ ළඩ ිළිතවශක් වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ 

වයවහ  රුිළඹල් 350  වී වගොවිඹහ  වඳොවවොය වදන්න වඹෝජනහ 

කශහ. ඊ  ඳසවේ 2008 වේ යවට් වත් කර්භහන්තඹ ිළිතඵ විලහර 

අර්බුදඹක් ආවතහභ වත් වගොවිඹහ  රුිළඹල් 1,000  වඳොවවොය ටික 

වදන්න වඹෝජනහ කශහ. ඊ  ඳසවේ 2010 න වකො  වඳොල් 

කර්භහන්තවත අර්බුදඹක් ආවතහභ වඳොල්ර  වදන වඳොවවොය 

ටික රුිළඹල් 1,200ක වනහධහය මිරක  වදන්න ක යුුර කශහ. 

ඉතින් වේ  වළභ වරහකභ ආණ්ඩු භහින්ද චින්තනවඹන් වවෝ 

වේහ, භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්වභන් වවෝ වේහ දීවත වඳොවයොන්දු 

ඉස  කයන්න වරොකු ෆඹභක් දයන වි   වී වගොවිඹහ ද, වත් 

වගොවිඹහ ද, යඵර් වගොවිඹහ ද  කිඹරහ නළවළ, අයණ වගොවීන් 

ිනඹලුභ වදනහ ඉතහභ අභහරු අඩිඹක  ඳත් කය තිවඵනහ.  
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අද වත් කර්භහන්තඹ ේපූර්ණවඹන්භ යහ තිවඵන්වන් 

වඳොවවොය වඹදීභ භතයි, ගරු ඇභතිුරභනි. ඔඵුරභහත් වත් 

කර්භහන්තලහරහ හිමිවඹක්. ඔඵුරභහත් වත් ුර හිමිවඹක්. වත් 

ගහ  අලා වඳොවවොය ටික අලා වරහ  වඹදුවේ නළත්නේ 

වවො දළු රඵහ ගන්න  ඵළවළයි  කිඹරහ ඔඵුරභහ දන්නහ. වවො 

දළු රළවඵන්වන් නළත්නේ කදහත් වවො වත් වකොශ නිසඳහදනඹ 

න්වන් නළවළ. එවවභ වුණහභ ිළ ය  ඹන වත් වකොශර  

වවො මිරක් රඵහ ගන්න  අඳ  ඵළරි වනහ.  

ඒ හවපභ කෘ කකහර්මික ය ක් වළටිඹ  අවප් ජහතික 

ආදහඹවභන් විලහර ප්ර්තිලතඹක් රළවඵන්වන් වත්, වඳොල් ව යඵර් 

ිළ ය  ඹළවීවභන්. ඳුම කහලීන වනොවඹකුත් වද්ර  වනස 

වුණහ  ඒක තභයි ප්ර්ධහන ලවඹන් අඳ  තිබුණ ආදහඹේ භහර්ගඹ. 

වඳොවවොය හිඟකභ  දළන් වේ වළභ ගහක භ ඵරඳහ තිවඵනහ.  

භහින්ද චින්තන වඳොවවොය වනහධහයඹ රඵහ දීවේදී වඳොවවොය 

වගන්න භහගේර  - විවලේවඹන් භභ කථහ කයන්වන් වත් 

වඳොවවොය ගළනයි. - කර  වේරහ  මුදල් වනොවගවීභ නිහ තභයි 

වේ ප්ර්ලසනඹ ඇති වරහ තිවඵන්වන්. රංකහ  වඳොවවොය 

වගන්වුහ  ඳුම දින 180ක් ුරශ ඒ භහගේර  වගවිඹ යුුර 

මුදල් වගන්න එකඟතහක් ඇති තභයි වඳොවවොය 

වගන්න්වන්. නමුත් වේ න වි  රුිළඹල් බිලිඹන 22ක විතය  

මුදරක් ඒ වඳොවවොය භහගේර  වදන්න තිවඵනහ. දින 180 

ඇුරශත ඒ මුදල් වනොවගවීවභන් එන්න එන්නභ  ප්ර්භහදඹක් ඇති 

වනහ. ඒ අඹ  රළවඵන්න තිවඵන මුදල් වනොරළබීභ නිහ ඒ 

වගොල්රන්  L/C  ඇය ගන්න ඵළරි වනහ. ප්ර්භහද වරහ L/C  

ඇරිඹහභ එවවන් වඳොවවොය ටික වභවහ   එන්නත් ප්ර්භහද වනහ. 

එවවභ වගනළල්රහ වඳොවවොය ටික වරිඹහකහය ඳළකට් කයරහ 

වගොවීන්  රඵහ වදන්න තත් ති වදකක් ුරනක් විතය ඹනහ.  

අද න වි  කුඩහ වත් ුර හිමිඹන්  වත් වඳොවවොය හිඟඹක් 

ඇති වීභ නිහ  වත් කර්භහන්තලහරහර වරොකු අර්බුදඹක් ඇති 

වරහ තිවඵනහ. දළන් ළස ඳ න් අයවගන තිවඵනහ. වේ 

වරහවේ අමු දළුලින් කුඩහ වත් ුර හිමිඹන් කීඹක් වරි මුදරක් 

රඵහ ගන්න තිවඵන වරහක්. කුඩහ වත් ුර හිමිඹන්  විතයක් 

වනොවයි, වඳොල් ගහ  වදන වඳොවවොය වනහධහයඹත්, එශලු 

වගොවිඹහ  රඵහ වදන වඳොවවොය වනහධහයඹත් කඩිනමින්  රඵහ 

වදන්න ෑනෆ. එවවභ නේ අය ගරු පී. වළරින් භන්ත්රීාුරභහ කිේහ 

හවප අවප් විභල් වීයංල ඇභතියඹහවප චනවඹන් කිඹනහ 

නේ වේකත් අර්ථික ඝහතකඹහවප ළඩක්ද දන්වන් නළවළ. 

ඔඵුරභන්රහ  වේ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ කය වගන ඹන්න අලා 

ප්ර්තිඳහදන බහණ්ඩහගහයවඹන් රඵහ වදන්වන් නළද්ද කිඹන එක අඳ  

ගළ ලුක් වරහ තිවඵනහ.  

විවලේවඹන්භ ගුන් වතොටුවඳොශල්, යහඹල් හවප වද්ල් 

වදරහ, කිිනභ නිසඳහදනඹක්, කිිනභ ආදහඹභක් වගන එන්වන් නළති 

වද්ර  විඹදේ කයමින්, ඹේ ඹේ වඵොරු ළඩ කය වගන ඹන 

වරහක යවට් මිනිසුම ජීත් න - භසත ජනගවනඹක් ජීත් 

න - කෘ කකර්භහන්තඹ වනුවන් වන් කශ යුුර මුදල්, රඵහ දිඹ 

යුුර වද්ල් රඵහ වදන්වන් නළත්වත් කවුරු වරි හිතහ භතහභ 

වුභනහවන්භ කයන ළඩක්ද කිඹන එක අිළ දන්වන් නළවළ.   

ඔඵුරභහ විඹ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹ  අඳ ිනඹලු වදනහ භ 

ඹේකිින වවො ුමඵදහඹක උත්තයඹක් රඵහ වදයි කිඹරහ අිළ විලසහ 

කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සුරතියි. මීශඟ  ගරු චන්ද්රධහනි ඵණ්ඩහය ජඹිනංව 

භන්ත්රීාුරමිඹ.  

ගරු චන්ද්රධහනි ඵණ්ඩහය ජඹිනංව භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, අද දවේ වඵොවවොභ 

කහවරෝචිත ප්ර්ලසනඹක් ිළිතඵ හකච්ඡහවේදී අදවස කිහිඳඹක් 

දක්න්න  අසථහ රඵහ දීභ ගළන සුරතින්ත වනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වේ න වි  ඹර කන්නඹ 

ආයේබ වරහ වගොවීන් කුඹුරු ගහ කයරහ භහ එකවභහයක් 

වදකක් ගත වරහ. දළන් වගොඹේර ඵණ්ඩිත් වළදිරහ. නමුත් වේ 

න වි  වවශවඳොවශේ වනහධහය වඳොවවොය තඵහ රුිළඹල් 

1500ක ත් වඳොවවොය මිටිඹක් ගන්න තළනක් නළති තත්ත්ඹක් 

තභයි අද උදහ වරහ තිවඵන්වන්. ඒ හවපභ  යරිඹහ වොඹනහ 

කිඹන්වන් 'කළු නික වොඹනහ හවප' තත්ත්ඹක්. වේක  

වවොභ උදහවයණඹ තභයි, ඊවත -04 ළනිදහ- යහත්රීා 8.00  

"වදයණ" නහිතකහවේ ප්ර්ෘත්ති විකහලඹ වුණු අසථහවේ අිළ 

ඳළවළදිලිභ දළක්කහ ,කෘ කකර්භ අභහතාහංලවත වල්කේුරභහ 

ප්ර්ිනද්ධිවතභ ිළිතගත්තහ, අද යවට් වඳොවවොයර අඩුඳහඩුක් - 

හිඟඹක්- තිවඵනහඹ කිඹන එක. එුරභහ ඒක ඳළවළදිලිභ 

ිළිතගත්තහ.  

ඒ ිළිතගළනීභ ුරශ ඇත්ත භ අඳ  මී  ළඩිඹ කථහ කයන්න 

වදඹක් තිවඵනහද කිඹන එක ගළනත්  ප්ර්ලසනඹක් භුර නහ. 

විවලේවඹන්භ අඳ දන්නහ, ආණ්ඩුවන් "දිවි නළඟුභ" කිඹරහ 

ළඩ වනක් ආයේබ කශ ඵ. දළන් ඒහ වකොවවේද තිවඵන්වන් 

කිඹරහ අඳ අවන්න කළභළතියි. ඒ හවපභ "ගහ ංග්රාහභඹ" කිඹරහ 

ළඩ වනක් ආයේබ කශහ. වේ "ගහ ංග්රාහභඹ" කිඹන එක අද 

ගහ ංවහයඹක් ඵ  ඳත් වරහ තිවඵනහද කිඹරහත් අඳ  

හිවතනහ.  

ගරු ඇභතිුරභනි, භවහ හරි භහර්ග ජර වඹෝජනහ ක්රඅභඹ ඹ වත්  

ඳුම ගිඹ කන්නවතදී වගොවිතළන වහ වගොවීන්  අක්කයඹක  

ය රිඹහ කිවරෝග්රාෆේ 106ක් දුන්නහ; Tsp කිවරෝග්රාෆේ 40ක් දුන්නහ; 

MOP යුර කුඩු වඳොවවොය කිවරෝග්රාෆේ 35ක් දුන්නහ. නමුත් ඊ   

ඳසවේ තහවේදී ඊ   අඩුවන් තභයි ඒහ රඵහ දුන්වන්. ඊ  

ඳසවේ රඵහ දුන්වන් යරිඹහ  කිවරෝග්රාෆේ 76යි; TSP කිවරෝග්රාෆේ 

20යි; MOP කිවරෝග්රාෆේ 20යි. වේ රඵහ වදන වඳොවවොය ප්ර්භහණඹ 

අඩු කිරීභ ුරිතන් ුරන් තහක්ත් ගහ  වඳොවවොය වඹොදන්න 

ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ වරහ තිවඵනහ. ල්ලි දීරහත් අද ඒ අඩු 

ිළරිභවගන්න විධිඹක් නළවළ. වභොකද, වඳොවවොය ව වශ වඳොවශේ 

නළති නිහ.  

ගරු ඇභතිුරභනි, ඒ හවපභ වභඹ  වවේුර න තත් 

කහයණඹක් අඳ දකිනහ. ආණ්ඩුවන් වඳොවවොය වගන්න 

භහගේර  වකෝටි ගණන් ණඹයි කිඹරහ ඊවත "වදයණ" 

නහලිකහවේ විකහලඹ ව  ප්ර්ෘත්තිඹ අඳ දළක්කහ. ඒ නිහ භහගේ 

වඳොවවොය වගන්න එක නතය කය තිවඵනහ. වවශ වඳොවශේ 

වේ නිහ විලහර  වඳොවවොය හිඟඹක් ඇති වරහ තිවඵනහ. වේක  

වඵොවවොභ බඹහනක ප්ර්තිපරඹක්. වභොකද, වේ ුරිතන් වී අසළන්න 

අඩු වනහ. ඒ හවපභ තභයි එශලුර  වඹොදන වඳොවවොය හිඟ 

න වකො   එශලුර වුණත් මිර ඉවශ ඹෆභක් ිනදු වනහ. ඒ 

හවපභ තභයි වේ න වකො  වඳොවවොය කිවරෝග්රාෆේ 50ක 

මිටිඹක    යක්ණ ගහසුරක් වළටිඹ  ත රුිළඹල් 150ක් එකුර 

කයනහ. එදහ භහින්ද චින්තවඹන් රුිළඹල් 350  වදනහ කිේ ඒ 

වඳොවවොය වනහධහයඹ  ත රුිළඹල් 150ක් එකුර කයනහඹ 

කිඹන්වන් දළන් වඳොවවොය මිටිඹක මිර රුිළඹල් 500ක් වනහ. 

ත රුිළඹල් 150ක් වගොවීන්වගන් අඹ කය ගත්තහභ වදිිනවත ගහ 

වහනිඹක් වුවණොත් වේ වගොවිඹහ  වගන යක්ණ මුදර 

වකොඳභණද කිඹරහ අඳ අවන්න කළභළතියි. අඳ   භතකයි, ගිඹ 

 වර්දී ගංුරවයන් අවප් වගොවීන්වප ගහන්  වහනි ිනදු වුණු 

ඵ. නමුත් ඒ අසථහවේදීත් න්දි මුදරක් ඒ වගොවීන්  රඵහ 

දුන්වන් නළවළ. භවය වගොවීන්  වී වේරු 11ක් රඵහ දීරහ තිබුණහ. 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

මිනිුමන් කන කය ආබයණ උගස තිඹරහ තභයි වී වගොවිතළන් 

කවශේ. වේ න වකො  ඒ අඹ  වළභ ඳළත්වතන්භ ඳහඩු විඳින්න ිනදු 

වරහ තිවඵනහ. අඳ  ආයංචිඹක් රළබුණහ, අභහතාහංලවත 

වල්කේුරභහ  වඳොවවොය වගනළල්රහ යහවත තිවඵනහඹ කිඹහ 

කිඹනහඹ කිඹරහ. ඇත්ත භ වඳොවවොය වගනළල්රහ යහවත තිඹන 

එක වනොවයි කයන්න ෑනෆ. වභච්චය ප්ර්ලසනඹක් භුර වරහ 

තිවඵද්දීත් වඳොවවොය වගනළල්රහ යහවත  තිවඵනහඹ කිඹරහ 

ප්ර්කහලඹක් කයන එක වනොවයි කයන්න තිවඵන්වන්. එුරභහ ඒ 

ප්ර්කහලඹ කයරහ කිඹන්වන් වේ වගොවීන්  යහඹ  ගිහිල්රහ 

වඳොවවොය ටික ගන්න කිඹරහද කිඹරහත් අඳ  හිවතනහ. ඒක 

වනොවයි කයන්න තිවඵන්වන්.  වේ වරහවේ වභච්චය ප්ර්ලසනඹක් 

භුරවරහ තිවඵද්දී කඩිනමින් වේ වඳොවවොය ටික අයවගන වඵදහ 

වරින්න ක යුුර කයන්න ෑනෆ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීාුරමිඹ කහරඹ අහනයි. 

 
ගරු චන්ද්රධහනි ඵණ්ඩහය ජඹිනංව භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
වේ හවප තත්ත්ඹක් උදහ වරහ තිවඵන වරහවේදී වේ 

වඳොවවොය ටිකත්  වගොවීන්  වරහ  වගනළත් වදන්න ඵළරි 

වරහ තිවඵන එක ගළන අඳ කනගහටු ප්ර්කහල කයනහ. මී  

ළඩිඹ විධිභත් ළඩ ිළිතවශක් ුරිතන් ක යුුර කවශොත් වවොයි 

කිඹමින් භවප චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වඵොවවොභ සුරති යි. ඊ ශඟ  ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක 

භන්ත්රීාුරභහ. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වළරින් භන්ත්රීාුරභහ වගන ආ 

වඹෝජනහ තරතහ අුරවකෝයර භන්ත්රීාුරමිඹ සථිය කයරහ, චන්ද්රධහනි 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීාුරමිඹ ත දුය ත් අදවස ප්ර්කහල කශ අසථහවේදී 

වේ කහලීන ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ ඉතහභත් ුමළුවන් වවෝ චන වදක 

ුරනක් කථහ කිරීභ  භ ත් අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ භභ 

සුරතින්ත නහ. 

අද න වි  යවට් ෆභ ක්වේත්රයඹකභ වගොවි ජනතහ වඳොවවොය 

හිඟඹ නිහ ඵයඳතශ ගළ ලුර  මුහුණ දීරහ තිවඵනහ. වී ගහ 

කයන ප්ර්වද්ලර වගොවීන්  වඳොවවොය හිඟඹ නිහ තභන්වප ඳළශ 

වගොඹභ  අලා වරහ  වඳොවවොය ටික දභහ ගන්න  ඵළරි වරහ 

තිවඵනහ. අද වගොවිජන වේහ භධාසථහනර  ගිහින් වේහ 

ගළන ප්ර්ලසන කශහභ, "නළ එන ුරරු ඉන්න" කිඹන උත්තයඹ වගොවි 

ජනතහ  අවන්න  ිනදු වනහ. අද න වි  යරිඹහ වඳොවවොය 

වොඹනහ කිඹන එක ඉබ්ඵහවගන් ිළවහටු ගන්නහ හවප 

තත්ත්ඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. එශලු ගහ කයන ප්ර්වද්ලර 

වගොවීන් ත් ඒ ප්ර්ලසනඹ ඒ විධිඹ භ තිවඵනහ. ඒ හවපභ කුරුඳු 

ගහ කයන වගොවීන් ත් ඒ ප්ර්ලසනඹ තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ අවප් 

තරතහ අුරවකෝයර භන්ත්රීාුරමිඹ යත්නවතය දිසත්රිபක්කඹ නිවඹෝජනඹ 

කයන භන්ත්රීාරිඹක් වළටිඹ  කථහ කශහ. භභත් ගහල්ර දිසත්රිபක්කඹ 

නිවඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීායවඹක් විධිඹ  වේ කහයණහ 

ේඵන්ධවඹන් උනන්දුක් දක්නහ. අවප් ගරු ඇභතිුරභහත් වේ 

කහයණහ  භළදිවත් වුණු වකවනක්. වේ වඳොවවොය හිඟඹ 

විවලේවඹන්භ දකුණු ඳශහවත් වත් ගහවේ නියත න ිළරි  දළන් 

භහ ගණනහක ින  ඉතහභ ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් වරහ තිවඵනහ.  

අද ය   විවද්ල විනිභඹ වගවනන අංල දිවහ ඵරන වි  වත් 

කර්භහන්තවත නියත වරහ ිනටින ිළරි අවප් ය   විවද්ල විනිභඹ 

වගන එන්න විලහර දහඹකත්ඹක් දක්නහ. කුඩහ  වත් ුර 

හිමිඹන් තභයි වත් නිසඳහදනවඹන් ිනඹඹ  74ක් වහ දහඹකත්ඹ 

රඵහ වදන්වන්. අද න වි  කුඩහ වත් ුර හිමිඹන් රක් 4ක  

ළඩි ිළරික් ිනටිනහ. කුඩහ වත් ුර අංලවඹන් ඳභණක් ඹළවඳන 

ිළරි, රැකිඹහ කයන ිළරි විින රක්ඹක  ළඩියි. එභ නිහ වේක 

ුමළු වකො  තකන්න  වතළුන් ප්ර්ලසනඹක් වනොවයි. භළයි භහඹ 

ජුනි භහඹ කිඹන්වන් හින භහ. වත් වගොවීන් තභන්වප ගහ  

වඳොවවොය දභන භහ. නමුත් ඳුම ගිඹ කහරඹ වතයහභ වඳොවවොය 

හිඟඹ තිබුණු නිහ ඔවුන්  අසළන්න රඵහ ගළනීවේ ප්ර්ලසනඹක් 

ආහ. අසළන්න අඩු වීභ නිහ ආදහඹේ අඩු වුණහ. ඒ නිහ වේ න 

වි  ඔවුන්  විලහර ප්ර්ලසනඹක් භුර වරහ තිවඵනහ.  

වත් ගහ වකවයන රංකහවේ දිසත්රිபක්ක 14ක  වේ ප්ර්ලසනඹ 

වකිතන්භ ඵරඳහනහ. කුඩහ වත් ුර අංලඹ දිවහ ඵළලීවේදී 

ප්ර්හවද්ශීඹ වල්කේ වකොට්ධහ 123ක් වතයහ අද න වි  වේ ගහ 

ාහප්ත වරහ තිවඵනහ. භහ ගණනක් තිසවේ තභත් වේ 

ප්ර්ලසනඹ විහ ගන්න ඵළරි වරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ අිළ වේ 

ඳහර්ලිවේන්ුරවේදී වේ ේඵන්ධවඹන් අධහනඹ වඹොමු කයන්න  

කල්ඳනහ කශහ. වේ ිනඹලු ගහන්ර නියත වරහ ිනටින ජනතහ 

මුහුණ වදන වේ තත්ත්ඹ ගළන කල්ඳනහ කය වේ වහ ඉක්භන් 

විඳුභක් රඵහ වදන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ ිනටිනහ.  

අහන ලවඹන් භභ කිඹන්න  කළභළතියි, වේ වත් 

ේඵන්ධ තිවඵන වඳොවවොය ප්ර්ලසනඹ ඵරඳහන්වන් කුඩහ වත් ුර 

හිමිඹහ  ඳභණක් වනොවයි කිඹහ. අද වේ යවට් -ඇභතිුරභහත් 

දන්නහ, එුරභහත් ඒ හවප වකවනක්. තරතහ අුරවකෝයර 

භන්ත්රීාුරමිඹත් එළනි වකවනක්- වත් කර්භහන්තලහරහ 640ක් 

ඳභණ තිවඵනහ. වත් කර්භහන්තලහරහ හිමිඹන් ත් වේ වඳොවවොය 

හිඟඹ ප්ර්ලසනඹක් වරහ තිවඵනහ. ුරර  වඳොවවොය 

වඹොදන්වන් නළති නිහ අසළන්න අඩු වීවභන් ඔවුන්  දිනක  

අලා කයන අමු වත් දළු ධහරිතහ රඵහ ගන්න ඵළරි වරහ 

තිවඵනහ. ඒ හවපභ වවො මිරක් රඵහ ගන්න නේ වවො වත් දළු 

නිසඳහදනඹ කයන්න  ෑනෆ. වරෝක වවශ වඳොවශන් අවප් 

යවට් වත්ර  වවො මිරක්  ගන්න නේ අිළ වවො වත් 

නිසඳහදනඹ කයන්න  ෑනෆ. වඳොවවොය ප්ර්ලසනඹ නිහ, වඳොවවොය 

දභන්න ඵළරි වීභ නිහ ගුණහත්භක වත් නිසඳහදනඹ කයන්න  ඵළරි 

වරහ තිවඵනහ. කශ වත් නිසඳහදනඹ ළඩි වරහ තිවඵනහ. ඒ 

නිහ අඳ  වවො මිරක් රඵහ ගන්න ඵළරි  වනහ. ඒ නිහ කුඩහ 

වත් ුර හිමිඹන්වප ආදහඹභ අඩු වනහ; කර්භහන්තලහරහ 

හිමිඹන්වප ආදහඹභ අඩු වනහ; යවට් ආදහඹභ අඩු වනහ. එභ 

නිහ අිළ ඉතහභ ගරු කයන ඇභතියවඹක් වළටිඹ , වළභ වද් භ 

 වඵොවවොභ ඍජු කථහ කයන, වදත  එකඟ ප්ර්ලසන දිවහ ඵරන 

ඇභතියවඹක් වළටිඹ  ඔඵුරභහවප අධහනඹ වේ කහයණඹ 

වකවයහි වඹොමු කයනහ. භවය වි  දළන භත් වේ ප්ර්ලසනඹ  

උත්තයඹක් ඔඵුරභහ ගහ ඇති. භ  භතකයි, මී   දින කිහිඳඹක  

වඳය භභ ඔඵුරභහ වේ ඳහර්ලිවේන්ුරවේදීභ වේඵ වරහ ඇහුහභ 

ඔඵුරභහ කිේහ, "දළන් අිළ ඒ ක යුුර කය වගන ඹනහ. ටික 

කරක් ඹන වි  ඒ ප්ර්ලසන වි  වයි" කිඹරහ. නමුත් තභත් අවප් 

ගේර  වේ ප්ර්ලසනඹ තිවඵන නිහයි අිළ ග කි යුුර භවජන 

නිවඹෝජිතවඹෝ වළටිඹ  අද ඔඵුරභහවප අධහනඹ වේ 

ේඵන්ධවඹන් වගන එන්න  ඵරහවඳොවයොත්ුර වුවණ්. වේ 

ප්ර්ලසනඹ කඩිනමින් විහ වදන්න කිඹහ ඇභතිුරභහවගන් ඉල්රහ 

ිනටිමින් භවප චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. වඵොවවොභ 

සුරතියි. 
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මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වඵොවවොභ සුරතියි. ඊශඟ , ගරු භහින්ද ඹහඳහ අ වබ්ර්ධන 

අභහතාුරභහ. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ (කෘ කකර්භ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அததர்ண - கத்தரறல் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, අවප් වළරින් භන්ත්රීාුරභහ  

භභ ඉතහභත් සුරතින්ත නහ, වේ ළදගත් කහයණඹ ගළන 

අධහනඹ වඹොමු කිරීභ ගළන. වභොකද වේ හවප කහයණහ 

එුරභන්රහ භුර කශහභ අඳ  අවප් ක යුුරත් වඵොවවොභ ඳවුම 

නහ. වේ වරහවේ ඹේ කිින අඩු ඳහඩුක් ිනද්ධ වුණු එක ඇත්ත. 

ඒ අඩු ඳහඩු ිනද්ධ වරහ තිවඵන්වන් අඳ  ඳහරනඹ කයන්න ඵළරි 

විවිධ වවේතූන් කීඳඹක් එක  එකුර වරහයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, ප්ර්ධහන ලවඹන්භ වී ගහ 

ගත්වතොත් අවප් ඉතිවහවත කදහත් ඵරහවඳොවයොත්ුර වුණු නළති 

ප්ර්භහණඹක් වේ ඹර කන්නවත ගහ කයරහ තිවඵනහ. එනේ 

වවක්ව ඹහය වඹ රක්ඹක  ආන්න ප්ර්භහණඹක් ගහ කයරහ 

තිවඵනහ. හභහනාවඹන් අවප් යවට් ඹර කන්නවත ගහ 

වන්වන් වවක්ව ඹහය රක් වතය වභහයක්, ඳවක් හවප 

ප්ර්භහණඹක්. වේ ළවර් වවො  ජරඹ රළබුණහ. වවො  ළේ ිළරිරහ 

තිබුණහ. ඒ හවපභ ළසත් රළබුණහ. වේ වවේුර ිනඹල්රභ නිහ අිළ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර වනොවුණු ඉල්ලුභක් වී ගහ  වඹොදන 

වඳොවවොයර  ආහ. ඒ නිහභ වඳොවවොය වඵදහ වළරීවේදීත් ඹේ 

ඹේ ගළ ලු ඇති වුණහ. කලින් වී ගහ  වඹොදන වඳොවවොයර 

හිඟඹක් අඳ  ඇති වුවණ් නළවළ. ගරු වළරින් භන්ත්රීාුරභනි, 

ඔඵුරභහ කිේහ හවප වඳෞද්ගලික අංලඹ තභයි වත් ගහ වහ 

අවනකුත් ගහන්ර  වඳොවවොය වගන්වවත.  ඒ උදවිඹ ත් ඹේ 

ඹේ ගළ ලු භුර වුණහ. ඒ ප්ර්ලසනත් අිළ ඉක්භන  විඳුහ. වභොකද 

ඊවත අවප් වළරින් භන්ත්රීාුරභහ කිේහ, වඳොවවොයර තත්ත්ඹ 

ිළිතඵ එුරභහ ළක ඳවශ කශහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරමිඹනි, එවවභ ළක ඳවශ කයන්න කිිනභ වවේුරක් නළවළ. 

වේ ෆභ අසථහකභ වඳොවවොයර ගුණහත්භකබහඹ ඳරීක්හ 

කයන ළඩ ිළිතවශක් අිළ ක්රිමඹහත්භක කයනහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇභතිුරභනි, භභ කිඹන්වන් වඳෞද්ගලික අංලවඹන් 

වගන්න වඳොවවොය ගළන වනොවයි. දළන් ඔඵුරභහභ අයවගන 

ඳරීක්හ කයරහ ඵළලුවොත් වඳෞද්ගලික අංලවඹන් වගන්න යරිඹහ 

වඳොවවොයයි, යජවඹන් වගන්න වඳොවවොයයි අතය වරොකු 

වනක් තිවඵන ඵ වඳවන්වි. භභ වඳෞද්ගලික අංලඹ  ඇඟිල්ර 

දිගු කයන්වන් නළවළ. වභොකද, වඳෞද්ගලික අංලවඹන් වගන්න 

ිනඹලුභ වද්ල් ඳරීක්හ  රක් නහ. යජවඹන් වගන්න 

වනහධහය වඳොවවොය ගළන තභයි ප්ර්ලසනඹ තිවඵන්වන්. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එවවභ විවලේඹක් නළවළ. වේ ෆභ වඳොවවොයක්භ එන්වන් 

යජවත ගකීභ ඹ වත්. යජවඹන් වගන්න වඳොවවොයත්, 

වඳෞද්ගලික අංලවඹන් වගන්න වඳොවවොයත් නිඹමිත 

ගුණහත්භක වතිකඹ රළවඵන ුරරු අිළ යහවඹන් ගන්වන් නළවළ. 

වභඳභණ කරඵර; වභඳභණ හිරිවළය වරහ තිවඵද්දිත් වේ නළ 

ඊවත උවද් තභයි යහඹ  වගනහවේ. යහඹ  වගනහත් නිඹමිත 

ප්ර්මිති වතිකඹ අඳ  රළවඵන ුරරු අිළ ඊවත රෑ වනකේ වේ 

වඳොවවොය නළවන් ඵහන්න දුන්වන් නළවළ. දළන් වේ වභොවවොත 

න වකො  ඒ ක යුුර වකරී වගන ඹනහ. ඉදිරි දින කීඳඹ ුරශ, ඒ 

කිඹන්වන් 10 වනිදහ වන වකො  වේ ප්ර්ලසනඹ ේපූර්ණවඹන් 

වි වනහ.  ිනඹලුභ වඳොවවොය ආනඹනඹ කයන්නන් වගන්හ 

උවද් 11.00  භභ ඒවගොල්රන් එක්ක රැසවීභක් තළබුහ. එතළනදි 

වත් වඳොවවොය ගළන වත් ලක්ති ආඹතනඹ කිේවේ ඒවගොල්රන් 

cater කයන ිනඹලුභ වදනහ  වුභනහ කයන වඳොවවොය ඒ 

වගොල්රන් ශඟ තිවඵනහ කිඹරහයි. කිිනභ හිඟඹක් ඒවගොල්රන් 

ශඟ නළවළ. වත් ලක්ති ආඹතනවඹන් වදන්වන් වඵොවවොභ ුමළු 

වඳොවවොය ප්ර්භහණඹක්. ඒ වගොල්රන් ශඟ වඳොවවොය හිඟඹක් නළවළ 

කිඹරහ කිේහ. ිනඹලුභ කර්භහන්තලහරහර  වුභනහ තයේ 

වඳොවවොය ඒ උදවිඹ රඵහ වදනහ කිේහ. දළන ත් වතොගඹක් අවත් 

තිවඵනහ කිඹරහත් කිේහ. වළභ භහගභකභ තත්ත්ඹ ගළනත් 

ඒවගොල්රන් භ  ඳළවළදිලි කයරහ කිේහ. එයින් ළඩිභ වඳොවවොය 

ප්ර්භහණඹක් ආනඹනඹ කයන්වන් සීඅයිසී, වවේලීස ව ඵර් 

භහගභයි. ඵර් භහගවේ ප්ර්ලසනඹ වින්වන් අද ඳළමිණිරහ 

තිවඵන නළයි. භභ හිතන්වන් වේ වභොවවොවත්ත් ඒ ක යුුර වකරී 

වගන ඹනහ. දිනඹක්, වදකක් ඉසයව  තිඹරහ ඒවගොල්රන් 

කිේවේ 10 වනිදහ න වකො  වේ ප්ර්ලසනඹ ේපූර්ණවඹන්භ 

විඳිරහ අහන වනහ කිඹරහයි.  

වභහිදී තත් ගළ ලු කීඳඹක  අඳ  මුහුණ වදන්න වුණහ. ගරු 

භන්ත්රීාුරභනි, වඳොවවොය කඳහ වළරිඹහ කිඹරහ ඔඵුරභහ කිේහ.        

අිළ වඳොවවොය කඳහ වළරීභක් ිනදු කවශේ නළවළ. වඳොවවොය 

නිර්වද්ලඹ වනස කිරීභ විතයයි කවශේ. වඳොවවොය කළවතහ කිඹරහ 

තභයි වේක ප්ර්ිනද්ධිවත කිඹන්වන්. නමුත් ඒක ළරැදියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වළභ අවුරුද්වද්භ වේ වඳොවවොය 

නිර්වද්ලඹ නළත රකහ ඵරනහ. එඹ රකහ ඵරන්වන් ඳ 

ඳරීක්හ කිරීවභන් ඳුමයි. විවිධ ප්ර්වද්ලර කුඹුරුර ඳ 

ිළිතඵ වභහිදී ඳරීක්හ කයනහ. ඳ ිළිතඵ විවලේඥයින් කිහිඳ 

වදවනකුත්, ඒ හවපභ යහඹන විදාහ ිළිතඵ විවලේඥයින් කීඳ 

වඳොශකුත්, විලසවිදාහරත් වේක  ේඵන්ධ කය වගන 

හභහනාවඹන් ර්ඹක  යක් විවිධ ප්ර්වද්ලර  ගිහිල්රහ ඳස 

ඳරීක්හ කය ඵරහ තභයි වඳොවවොය නිර්වද්ලඹ කයන්වන්. ඒ 

උදවිඹයි ඒ නිර්වද්ලඹ කයන්වන්.  යජඹ වනොවයි වඳොවවොය 

නිර්වද්ල කයන්වන්.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
දළන් අිළ හිතමු වඳොවවොය වභට්රිනක් ව ොන් එකක් දළමුහ කිඹහ. 

එතවකො  එන්න එන්න ඒ ඳ රු වනහද?  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒක ළදගත් ප්ර්ලසනඹක්. භභත් ඔඹ ප්ර්ලසනඹ ඇහුහ. ඒක තභයි 

භභ  කිඹන්වන්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, අිළ වඳොවවොය 

ඳ  ඳහවිච්චි කශහභ වඳොවවොය ිනඹල්රභ ගව උයහ ගන්වන් නළවළ. 

දභන වඳොවවොය ිනඹල්රභ වගොඹේ ගව වවෝ වත් ගව වවෝ උයහ 

ගන්වන් නළවළ. වකො ක් වවේදිරහ ඹනහ.  වකො ක් වඳොවශොවේ 

තළන්ඳත් වනහ. ඒක  වන් කළඩ්මිඹේ  තළන්ඳත් වනහ කිඹන 

ප්ර්ලසනඹ ආවේ. ඹේ කිින වද්ල් වඳොවශොවේ තළන්ඳත් වනහ. 

එවවභ තළන්ඳත් න වි  වේ වගොල්රන් අිළ  උඳවදස වදනහ, 

වභන්න වේ විධිඹ  වේක වනස කයන්න; වේ විධිඹ  වේ 

ක යුත්ත කය වගන ඹන්න කිඹහ. එවවභ උඳවද්ල වදනහ. 

වඳොශ රු වරහභ වනොවයි. විවිධ යහඹනික ංඝ කඹන් 

වඳොවශොවේ රැ වනහ. හුඟක් වරහ  වත්ර  නේ අිළ  

වඩොරභයිට් දභනහ. වඩොරභයිට් දළමුහභ හුඟක් ඒහ භනඹ 

වරහ ඹනහ. දළන්   කුඹුරුර ත් වඩොරභයිට් දභන්න කිඹහ අිළ 

කිේහ. මිනිසුම වඩොරභයිට් ඳහවිච්චි කයන්වන් නළවළ, 
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ඳහර්ලිවේන්ුර 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි. වඩොරභයිට් හුඟක් අඩුවන් 

තභයි ඳහවිච්චි න්වන්. ඒක  අභතය තභයි කහඵනික වඳොවවොය 

වඹොදන්න කිඹහ අිළ කිඹන්වන්. කහඵනික වඳොවවොයලිනුත් හුඟක් 

වරහ  වකවයන්වන් ඒ ක්රිමඹහලිඹභ -වඳොවශොවේ තිවඵන 

ගුණහත්භකබහඹ ළඩි කයන එක- තභයි. වේ ක යුත්ත වරිඹ  

ිනද්ධ න්වන් නළවළ. භනුාවඹෝ හිතනහ වඳො වවොය ළඩිවඹන් 

දළේවභොත් ළඩිවඹන් අසළන්න රළවඵනහඹ කිඹහ. භභ අත්වදහ 

ඵරන්න එකක් කිඹන්නේ. ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඔඵුරභහවප 

වගොඹභ  යරිඹහ ටිකක් ළඩිවතය දභහ ඵරන්න. ගව වළවදයි. කයර 

එන්වන් වඳුන් කය හවගයි. ඒක  අිළ කිඹන්වන් වඳුන් කරු 

පීවදනහඹ කිඹරහයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වඳොවවොය 

ළඩිවඹන් දළමුහඹ කිඹහ  අසළන්න ළඩි න්වන් නළවළ. ඒ නිහ 

වඳොවවොය ගව  උයහ ගන්න වතළුන් ප්ර්භහණඹ යි දභන්වන්. අවප් 

විවලේඥවඹෝ භ  කිඹන එක භභ වේ කිඹන්වන්. භභ දළන වගන 

කිඹනහ වනොවයි. ඒ අඹ භ  කිඹන්වන් යරිඹහලින් ග  උයහ 

ගන්නහ ප්ර්භහණඹ ිනඹඹ  20යි කිඹහයි. ිනඹඹ  20 - 22 අතය 

ප්ර්භහණඹක් තභයි ගව උයහ ගන්වන්. ඉුරරු ටික ඔක්වකොභ 

එක්වකෝ ඳරියඹ  එකුර වනහ. එක්වකෝ වවේදිරහ ඹනහ. 

එක්වකෝ හතඹ  එකුර වනහ. එවවභ නළත්නේ තත් 

වකො ක් වඳොවශොවේ තළන්ඳත් වරහ තිවඵනහ. වේ විධිඹ  

තභයි යරිඹහර බහවිතඹ. යරිඹහ වගොඹේ ගවක  දළේභහභ, තිඹක් 

ඇුරශත වවො  ඳහ  වරහ වවො අපූරු  වඳවනන්න 

තිවඵනහ. එතවකො  වගොවිඹහත් හිතනහ ත තහක් ගළහුවොත් 

තත් වවො  ගව වළවදයි; තත් වවො  අසළන්න රළවඵයි කිඹහ.  

එවවභ න්වන් නළවළ. වේක තභයි අවප් උදවිඹ දළන ගත යුුර 

කහයණඹ න්වන්.  

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඊශඟ කහයණඹ වභඹයි. වේ වඳොවවොය 

නිර්වද්ලඹ වනස වුණු නිහ අඩු කවශේ යරිඹහලිනුයි. ඔඵුරභහ 

කළභළති නේ භභ ඔඵුරභහ   වරෝක ආවහය ංවිධහනඹ ප්ර්ිනද්ධ කශ 

හර්තහ වදන්නේ. එභ හර්තහ අනු වඳොවවොය ළඩිවඹන්භ 

බහවිත කයන ය ක් වළටිඹ  අවප් ය   වන් නහ. ඉතහභත්භ 

අධික යරිඹහ බහවිතඹක් අවප් යවට් තිවඵනහඹ කිඹහ එහි වන් 

නහ.  ඇවභරිකහ ත් ඩහ  යරිඹහ බහවිතහ කය තිවඵන්වන් අවප් 

ය යි. අිළ වවක්ව ඹහයඹක  යරිඹහ කිවරෝ 320ක් දභහ 

තිවඵනහඹ කිඹහ තභයි වරෝක ආවහය ංවිධහනඹ ගණන් වදරහ 

තිවඵන්වන්. ඇත්ත භ අිළ එවවභ ඳහවිච්චි කය තිවඵනහ. ඒක 

තභයි වේ හ යවත අඩු කවශේ. දළන් න නිර්වද්ලඹ  තභයි 

වඳොවවොය නිකුත් කයන්වන්.  

ගරු භන්ත්රීාුරභනි, ඒ හවපභ ප්ර්හවඹෝගික තත් ප්ර්ලසනඹක් 

ඔඵුරභහ  වත්වයනහ ඇති. ඳුම ගිඹ කහරවත වභොකද වුවණ්? 

දඹුල්වල් ිනටින -තමුන්නහන්වේරහ දන්නහ- වවො භ ප්ර්ිනද්ධ 

වඳොවවොය වවශන්දහ  භභ කථහ කශහ. එඹහ කදහත් අවප් 

වඳොවවොය ගඵඩහකින්ත් වඳෞද්ගලික අංලඹකින්ත් වභොන 

භහගභකින්ත් වඳොවවොය අයවගන නළවළ. නමුත් එඹහ තභයි 

එශලු අංලඹ ඇුරළු ිනඹලුභ අංලර වරොකුභ වඳොවවොය 

වවශන්දහ.  ගරු භන්ත්රීාුරභනි, කවුද කිඹහ ඔඵුරභහ දන්නහ. එඹහ 

තභයි වඳොවවොය වවශන්දහ. එුරභහ භ  දුයකථනවඹන් කථහ කය 

වඳොවවොය ඉල්ලුහ. භභ එඹහවගන් ඇහුහ, ඔඵුරභහ  අවඳන් 

වඳොවවොය අයවගනත් නළවළ; වන භහගභකින් වඳොවවොය 

අයවගනත් නළවළ; ඔඵුරභහ වකොවවන්ද වඳොවවොය ගන්වන්; 

වභතයේ කහරඹක් වඳොවවොය විකුණුවේ වකොවවොභද කිඹහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, කල්මුවණ් ඳළත්වතන් තභයි ඒ 

වේයභ වඳොවවොය ඇවිත් තිවඵන්වන්. වභොකද, කුඹුරුර  දුන්න 

වඳොවවොයලින් ඹේ කිින ප්ර්භහණඹක් එක්වකෝ ංචහ කශහ. 

එක්වකෝ වඳොවවොය ළඩියි; ළඩි ටික වික්කහ. වේ හවප වභොනහ 

වවෝ වදඹක් වරහ තභයි වේ සථහනඹ   වඳොවවොය ඇවිත් 

තිවඵන්වන්. වේ වදඹ වකොතයේ දුය  වරහ තිවඵනහද කිඹනහ 

නේ වඳොවවොය ගන්වන් වකොවවන්ද කිඹරහත් එඹහ දන්වන් 

නළවළ. නීතානුකර  වඳොවවොය මිරදී ගන්වන් වකොවවන්ද 

කිඹරහත් ඒ භනුාඹහ දන්වන් නළවළ. වනදහ  එඹහත් භඟ 

වන වන ප්ර්ලසනර  භභ කථහ කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු ඇභතිුරභනි, වේ හවප ජහහයේ කයරහ  අවප් අේඳහය 

හවප ප්ර්වද්ලලින් වඳොවවොය වගන්නහ. ඒ  ඵ අිළ දන්නහ. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඳළවළදිලිභ. ඒක භවහ විලහර ාහඳහයඹක්. එුරභහ භ  ඇත්තභ 

කිේහ. "වභන්න වභවවභ තභයි එන්වන්. භවප වප ශඟ භ 

වගනළල්රහ වඳොවවොය ඵහනහ. ඉතින් භභ ඒහ විකුණනහ. ඒක 

තභයි වේ දසර කවශේ" කිඹරහ කිේහ. භභ කිේහ, "ඔඹ ළවඩ් 

වරිඹන්වන් නළවළ. ඔඵුරභහ ඇවිල්රහ අිළ ශඟ ලිඹහ ඳදිංචි වරහ 

වඳොවවොය ටිකක් අයවගන වගනිහින් විකුණන්න. ඒවක් ප්ර්ලසනඹක් 

නළවළ. අිළ ෑනෆ තයේ වදන්නේ" කිඹරහ. වඳොවවොය න 

නිර්වද්ලඹ නිහ ඒ කහයණඹත් නළුරණහ මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීාුරමිඹනි. නළුරණහ කිඹරහ භභ කිඹන්වන් නළවළ; හුඟක් අඩු 

වුණහ. භවය වි  කලින් විධිඹ ත් වඳොවවොය ටිකක් ඹන්න 

වතළුන්. එවේ අඩු වීභ නිහ තත් කුඩහ ඵරඳෆේ කිහිඳඹක් ිනද්ධ 

වුණහ. වේ ාහඳහයවත හි වත උදවිඹත් ිනටිඹහ. වේ ේඵන්ධ උදවිඹ 

භවය වකො ක් ිනටිඹහ, ඒ අඹත් වේ ාහඳහයඹ කයවත උදවිඹ. වේ 

තහවේ වඳොවවොය වඵදහ වළරීවේදී ඒ වගොල්රන්වගනුත් ඹේ කිින 

ඵරඳෆභක් ආහ. ඒක වඳොවශොන්නරුවේදී ිනද්ධ වුණහ. 

වඳොවශොන්නරු දිහඳතිුරභහ භහත් භඟ වඳෞද්ගලිකභ කථහ 

කශහ, වභන්න වභවවභ වදඹක් වභතළන ිනද්ධ වුණහ කිඹරහ. 

ඉතින් ඒ හවප ඹේ ඹේ වනස කිරීේ කයන වකො  ඒ විධිවත අඩු 

ඳහඩුකේ ිනද්ධ වනහ; ඒ විධිවත ප්ර්ලසනත් ඇති වනහ. වේ 

වරහවේ ඇති ව වඳොවවොය හිඟඹ  ඒකත් ඵරඳෆහ. ඉතින් වේ 

ිනඹල්රභ අිළ නිළයදි කයනහ. 

 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, ඉදිරි කහරවතදී 

ේපූර්ණවඹන්භ අිළ වේ ප්ර්ලසනඹ ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වේ භ 10ළනි දහ, 12ළනි දහ 

වන වකො  වත්ර ප්ර්ලසනඹ -තරතහ අුරවකෝයර භන්ත්රීාුරමිඹ 

හිනහ වනහ- විඳිරහ ඉය වයි. ඉදිරි කහර සීභහ ුරශ 

අවනකුත් ප්ර්ලසනත් අිළ,- 

 
ගරු තරතහ අුරවකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) னர அத்துதகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු ඇභතිුරභනි, වඳොඩි ඳළවළදිලි කය ගළනීභක් අලායි. 

වනහධහය ලවඹන් රඵහ වදන වඳොවවොයර හිඟඹක් තිවඵන 

වකො  වළභ තිසවේභ දින 180 ුරශ ආණ්ඩුවන් මුදල් වගන්වන් 

නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ. ඇත්ත භ එවවභ එකක් ිනද්ධ වනහද? 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ිනද්ධ වුණහ. එවවභ ගළ ලුක් වුණහ. භභ මුරදීභ ඒ ගළන 

කිේහ. ඒකවන් වේ ප්ර්ලසනඹ. එවවභ ප්ර්ලසනඹක් ඇති වුණහ. ඊශඟ  

ඳුම ගිඹ කහරවත ඒක  තත් ගළ ලුක් ආහ. ඇත්ත භ අිළ වේ 

වනහධහයඹ වගන්වන් වකොවවොභද? වේ වනහධහයඹ 

වගන්වන් document එකක යි. යහවඹන් ආහභ යහවත 

තිවඵන Sri Lanka Customs එවක් seal එකයි, යහවත ගුදවේ 

seal එකයි තිවඵනහ නේ ඒ document එක  තභයි අිළ ඒ 

වනහධහයඹ වගේවේ. එවවභ නළුර වගන්න වන ක්රඅභඹක් 

නළවළ. නළවේ එන වඳොවවොය ටික කියරහ වනොවයි වනහධහයඹ 

555 556 
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වගේවේ. ඒහ කියරහ ව ොන් වභච්චය ප්ර්භහණඹක් තිවඵනහ 

කිඹරහ ඵරරහ වනොවයි වගේවේ. එවවභ වගන්න වතළුන්කභක් 

නළවළ. ඒක ප්ර්හවඹෝගික නළවළ. ළකඹක් විතයක් වනොවයි, ඹේ ඹේ 

අසථහර අඳ  වතොයුරරුත් ආහ. ව ොන් 12,000ක් ආනඹනඹ 

කයනහ කිඹරහ LC එක අරිනහ, ඊ  ඳසවේ ඵඩු එනහ. නමුත් 

එන්වන් ව ොන් 10000යි, 11000යි. භවය වි  ඊ ත් ඩහ 

අඩුවන්. වළඵළයි ඔඵුරභහ දන්නහ, ඒ වඳොවවොය නළවන් ඵහන 

වකො  නළවේ ඉරහ ව ොන් 12,000ක් අදිනහ කිඹන්වන් වභොන 

තයේ ගළ ලුක්ද, වභොන තයේ විලහර කහර්ඹ බහයඹක්ද කිඹරහ. 

ව ොන් 12,000ක් කිඹන්වන් භලුලින් ගත්වතොත් ඒක 20න් ළඩි 

කයන්න ෑනෆ. ඒක 20න් ළඩි කයන්න ෑනෆ වඳොවවොය භලු ගණන 

ඵරන්න. එතවකො  වරොරි කීඹකින් අදින්න ෑනෆද? ඒ වළභ 

වරොරිඹකභ තිවඵන ඒහ කියන්න ෑනෆ. වළභ එකක්භ එවවභ 

ඵරන්න වතළුන්කභක් නළවළ. Document එක  තභයි වගේවේ. 

යහවත ිනද්ධ න වද්ල් ගළන තමුන්නහන්වේරහ  භභ අමුුරවන් 

කිඹන්න ෑනෆ නළවළවන්. ඊතයිල් ඳහ රංකහ  ආහ. විලහර මුදල් 

ේබහයඹක් අවප් යටින් නියඳයහවද් ගිඹහ. වභොකද, ව ොන් 

12,000ක් වගන්න්න L/C එක ඇයරහ රංකහ  එන්වන් ව ොන් 

10,000 නේ, ඉතිරි ව ොන් 2000 ල්ලි වකොවවේද ඹන්වන් කිඹන 

එක භභ අමුුරවන් කිඹන්න ෑනෆ නළවළ. වේ වවේුර නිහත් 

යජඹ  ඹේ කිින ඳරීක්ණඹක් කයන්න ිනද්ධ වුණහ. වභතළනදී 

ඒකත් එක වවේුරක් වුණහ. ඒ අනු වගවීේ ප්ර්භහද කයරහ ඹේ ඹේ 

වවීේ කශහ. ෑක අිළ යජඹ ලවඹන් වේහ  කදහත් ඒක 

අල්රන්න වතළුන් වදඹක් වනොවයි. නමුත් වේ හවප වද්ලුත් 

වරෝකවත ිනද්ධ වනහ; වේ හවප වද්ලුත් අිළ අතය ිනද්ධ 

වනහ. භභ වේ ප්ර්ිනද්ධිවත කිඹන්වන්, ඒකත් අඳ  වේ 

වරහවේදී ප්ර්ලසනඹක් වුණහ. ඒ ිනඹලුභ වවේුර නිහ තභයි වේ හවප 

ගළ ලු භුර වුවණ්. නමුත් ඒ භවය වකො ස, අඳ  කයන්න ඵළරි 

වද්ල් අභතක කයන්න ිනද්ධ වනහ. අභතක කයරහ වේ ළඩ 

ිළිතවශ එවවභභ කය වගන ඹනහ. එතළනදී ඹේ කිින වඳොවවොය 

ප්ර්භහණඹක් අඩු වුණහ නේ ඒ වහ ුරන් ගුණඹක් වනහධහයඹ 

වගනහ. වනහධහයඹ රුිළඹල්ලින් ුරන් ගුණඹක් වගනහ. 

ඉතිරි ටික විවද්ල විනිභඹ ලවඹන් අවප් යටින් ිළ  වරහ ඹනහ. 

වේහ ඹේ ඹේ ඳරිඳහරනභඹ ගළ ලු. ඒ ගළ ලු එක්ක තභයි වේ 

ප්ර්ලසනඹ විහ වගන ඹන්න වන්වන්. එභ කහර්ඹඹන්ර වඹදිරහ 

ඉන්න වකො  වේ ගළ ලු භ  ළඩිඹ වවොඳින් තමුන්නහන්වේරහ  

වත්වයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීාුරමිඹනි, වේ වරහවේ ඔඹ කිඹන 

තයේභ වඳොවවොයර හිඟඹක් වී ක්වේත්රයවත නේ නළවළ. එතළන 

වඵදහ වළරීභ ිළිතඵ ගළ ලුක් තිවඵනහ. වේ වභොවවොවත්ත් 

ඔඵුරමිඹ භ  අේඳහවර් ප්ර්ලසනඹ කිේහ. අේඳහය ත් අිළ වඳොවවොය 

ඹරහ තිවඵනහ. නමුත් අේඳහය  අඩු ප්ර්භහණඹ ෑනෆ නේ 

වඳොවශොන්නරුවේ ගඵඩහවේ තිවඵනහ. 

වඳොවශොන්නරුවේ ගඵඩහවන් වගනිඹන්න වතළුන්. 

අනුයහධවතයඹ  වඳොවවොය අඩු  වරහ භභ කථහ කයරහ කිේහ  

ඳසවේ වඳොවශොන්නරුවේ ගඵඩහවන් වගනිහිල්රහ තිබුණහ. 

වඳොවශොන්නරුවේ ගඵඩහවේ ත වඳොවවොය තිවඵනහ. වී 

ක්වේත්රයඹ  අදහශ නේ ඒ හවප ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. වත්, 

යඵර් හවප "other crops"  කිඹන වබෝග ේඵන්ධවඹන් තභයි 

වේ ප්ර්ලසනඹ භුර වුවණ්.   

තමුන්නහන්වේරහ භුර කශ ප්ර්ලසනඹ ේඵන්ධවඹන් භ  

ප්ර්ිනද්ධිවත කිඹන්න වතළුන් වද්ල් භභ කිේහ. ඒ හවපභ, වේ 

ප්ර්ලසනඹ ගළන අඳ  අවඵෝධඹක් තිවඵන නිහ අිළ හිතනහ, 

අනහගතවතදී වේ ප්ර්ලසනඹ අඳ  විහ ගන්න වතළුන් කිඹරහ. ඉදිරි 

දින 10 ඇුරශත - 10 න දහ න වකො  - වේ ප්ර්ලසනඹ 

ේපූර්ණවඹන්භ නියහකයණඹ වයි කිඹරහ භභ වේ අසථහවේදී 

ප්ර්කහල කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීාුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වඵොවවොභ සුරතියි ගරු අභහතාුරභනි. කෘ ක කහර්මික 

දිසත්රිபක්කඹක් නිවඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීාරිඹක විධිඹ  භහත්  වේ 

ප්ර්ලසනඹ ඉක්භනින්භ විහ වදන්න කිඹහ ගරු ඇභතිුරභහවගන් 

ඉල්ලීභක් කයනහ.  ඒ හවපභ  වගොවීන්වප වනහධහය වඳොවවොය 

අයවගන ක  ාහඳහය කයන අඹ ේඵන්ධවඹනුත් විවලේ 

අධහනඹක් වඹොමු කයරහ ක යුුර කයන්න කිඹරහ ගරු 

අභහතාුරභහවගන් ඉල්ලීභක් කයනහ. වඵොවවොභ සුරතියි.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිවේන්ුර ඊ  අනුකර අ. බහ. 7.23 , 2013 ජනි 06 න 

බ්ර්වසඳතින්දහ අ. බහ. 1.00 න වතක් කල් ගිවතඹ. 
அன்தடி தற. த. 7.23 றக்கு தரரமன்நம், 2013 மன் 06, 

றரக்கறம தற. த. 1.00 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.23 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 
06th June, 2013. 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිවේන්ුර විහද හර්තහර හර් කක දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් වගන්හ ගළනීභ අලා  
නේ ගහසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසුර රු. 2.50කි. වකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, අංක 102, 
ිළඹිනරි වගොඩනළගිල්වල් යජවත  ප්ර්කහලන  කහර්ඹහංලවත  අධිකහරී  වත  ෆභ  ර්ඹකභ  වනොළේඵර්           
30 දහ   ප්ර්ථභ දහඹක  මුදල් වගහ ඉදිරි ර්වත දහඹකත්ඹ රඵහ වගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවනන් ඳුම  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු වනොරළවබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் மெடரந் சந்ர மேதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற மேதர 18.15. தரற் 

தசனவு மேதர 2.50. மெடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டமௌனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறமெபப்தமண, தகரமௐம்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்மைக்தகரள்பனரம். எவ்தரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் தறக்கு முன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட தண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்மைக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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ප්රීලසනර  හිකක ිළිතුරරු 
 

ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) 
ඳනත් මකටුේඳත :  

 ඳශමු න ය කිඹන රදී 
 

මඳෞද්ගලික භ්දත්රී ්දමප ඳනත් මකටුේඳත් : 
 භඩකරපු තරුණ ක්රිලසිනඹහනි ංගභඹ (ංසථහගත 

කිරීමේ) – [ගරු මඳෝද. මල්යහහ භවතහ] -
ඳශමු න ය කිඹන රදී 

 

 ංසකෘිනඹ ව හයධර්භ මගොඩනළඟීභ වහ ව ශ්රීප 
රංකහ ංසකෘිනක ඳදනභ (ංසථහගත කිරීමේ) –
[ගරු දිලිප් මදආයච්ික භවතහ] - ඳශමු න ය 
කිඹන රදී 

 

අ්දතර්ගත ප්රීධහන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL: 

    Read the First time  

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

    Batticaloa Young Men’s Christian’s Association 

(Incorporation) – [The Hon. Pon Selvarasa] – 

Read the First time 
 

    Sri Lanka Cultural Foundation for the Building of 

Culture and Morals (Incorporation) – [The Hon. 

Dilip Wedaarachchi] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்கலக்கு ரய்நன றமடகள் 

தந்ர்கமபப் தறவு தசய்ல் (றதசட ற்தரடுகள்) 

சட்டநனம் : 

 நைன்நைமந   றப்தறடப்தட்டது 

ணற உநப்தறணர் சட்டநனங்கள்: 

 ட்டக்கபப்நெ ரநத கறநறஸ் சங்கம் 

(கூட்டிமத்ல்) - [ரண்நெறகு ததரன். 

தசல்ரசர] – நைன்நைமந   றப்தறடப்தட்டது 

 

 கனரசரம் ற்நம் தண்தரடுகமபக் கட்டிதலப் 

நெற்கரண இனங்மக கனரசர ன்நம் 

(கூட்டிமத்ல்) - [ரண்நெறகு றநப் 

தஆரச்சற] – நைன்நைமந   றப்தறடப்தட்டது 

  

 ශ්රීප ද්ද්ධහර්ථ ඳදනභ (ංසථහගත කිරීමේ) – [ගරු විදුය 
වික්රැභනහඹක භවතහ] – ඳශමු න ය කිඹන රදි 

 
ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) 

ඳනත් මකටුේඳත :  
 මද න ය කිඹවීභ - විහදඹ කල් තඵන රදි 
 

කල් තළබීමේ මඹෝජනහ: 
 යහජැ මනොන ංවිධහනර කහර්ඹඹ්ද අීක්ෂණඹ 

ஸ்ரீ சறத்ரர்த் ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) - [ரண்நெறகு 

றதுந றக்கறரக்க] – நைன்நைமந றப்தறடப் 

தட்டது 

 

தந்ர்கமபப் தறவு தசய்ல் (றதசட ற்தரடுகள்) 

சட்டநனம் : 

 இண்டரம் ரசறப்நெ - றரம் எத்றமக்கப்தட்டது 

 

எத்றமப்நெப் தறதம: 

 அச சரர்தற்ந றநணங்கபறணது தசற்தரடுகமபக் 

கண்கரறத்ல் 

 Sri Siddhartha Foundation (Incorporation) – [The 

Hon. Vidura Wickramanayaka] – Read the First 

time 

 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL: 

    Second Reading – Debate Adjourned 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

    Monitoring Functions of Non-Governmental 

Organizations 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිමේ්දුර රැස විඹ.   

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ [ගරු ච්දදිභ වීය්ෂමකොඩි භවතහ]  
මරහනහරඪ විඹ. 

தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி] 

மனம கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

නිමේදන 
அநறறப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳහර්ලිමේ්දුර  ක යුුර ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීභ 
ව මත්රීේ කහයක බහ රැසවීභ  

தரரலன்ந அலுல்கள் தற்நற குல ற்நம் 

தரறவுக்குலக் கூட்டங்கள்  
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අද දින ඳස රු 2.30  ඳහර්ලිමේ්දුර ක යුුර ිළිතඵ කහයක 

බහමේ රැසවීභ්ෂ ද, ඳස රු 3.00  මත්රීේ කහයක බහමේ 

රැසවීභ්ෂ ද ගරු කථහනහඹකුරභහමප නිර කහභයමේදී ඳළළත්වීභ  

නිඹමිත ඵළවි්ද ඊ  ඳළමිණ වබහගි න මර එභ කහයක බහර 

ද්ඹලු ගරු භික භ්දත්රී රු්ද  මභන්්ද දළනුේ දීභ   කළභළත්මතමි. 

මීශඟ  උඳමද්ලක කහයක බහ හර්තහ ිළිතගළ්දවීභ. 

ළවිලි කර්භහ්දත ිළිතඵ උඳමද්ලක කහයක බහමේ බහඳින 

ගරු භහි්දද භයද්ංව භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

සුළු අඳනඹන මබෝග ප්රීර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳමද්ලක 
කහයක බහමේ බහඳින ගරු මයජිමනෝල්ඩ් කුමර් භවතහ - එුරභහ 
ඳළමිණ නළත.  

 
මඳත්ේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ (ද්විල් ගු්ද මේහ 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் தசமகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භභ භත්මතමගොඩ, ල්භල් 

මඳමද, අංක 146/28 දයන සථහනමඹහි ඳදිංික ඩබ්ලිේ. ආර්. 

දභඹ්දින භවත්මිඹමග්ද රළබුණු මඳත්භ්ෂ ිළිතග්දමි. 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 
ඉදිරිඳත් කයන රද මඳත්භ  භවජන මඳත්ේ ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹන් නිමඹෝග කයන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட நமப் ததரதுநக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රීලසනර  හිකක ිළිතුරරු 
றணரக்கலக்கு ரய்நன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රීලසන අංක 1 - 1965/'11- (2), ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නි මඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිමඹෝජැ අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்லரட்சற, ரகர 

சமதகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතැුරභහ මනුම්ද, භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ 

ින මදක්ෂ කල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රීලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ : විසතය 
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2. ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මුදල් වහ ක්රැභ ේඳහදන අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ - (2):  

(අ) (i) 1987 අංක 12 දයන මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ව භහජ 
ආය්ෂණ ප්රීිනරහබ මඹෝජනහ ක්රැභ ඳනමත්ද 
සථහඳනඹ කයන රද මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ වහ  
මගොවී්ද  දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ  ආයේබ කශ 
ර්ඹ කමර්ද; 

  (ii) මේ න වි ත් ඒ වහ මගොවී්ද ඵහ ගළනීභ ද්දු 
කය්දම්දද; 

ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) (i) විශ්රාහභ ළටුප් දහඹකත්ඹ රඵහ ගත් මගොවී්දමග්ද 
අද න වි  අඹ කය මගන ඇින මුළු දහඹක මුදල් 
ප්රීභහණඹ මකොඳභණද;  
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

 (ii) ඹ අවුරුදු 60 ඉ්ෂභව, මේ න වි  විශ්රාහභ මගොස 
ඇින මගොවී්ද ංඛ්යැහ  මකොඳභණද; 

  (iii) එ්ෂ මගොවි විශ්රාහමිකමඹකු වහ මගන රද අභ 
භහද්ක විශ්රාහභ ළටුඳ මකොඳභණද; 

 (iv) 2011 මනොළේඵර් ව මදළේඵර් භහර   මගන 
රද මුළු විශ්රාහමික ළටුප් මුදර මකොඳභණද; 

 (v) මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් මගවීභ භහස ඳතහ ද්දු කය 
මනොභළින නේ, එඹ එමේ ක්රිලඹහත්භක කයන දිනඹ 
කමර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
 

றற, றட்டறடல் அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

( அ) (i )  1987ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இனக்க கக்கரர் 

ஏய்வூற சநகப் தரதுகரப்நெ னன்நெரறத் றட்டச் 

சட்டத்றணரல் ரதறக்கப்தட்ட கக்கரர் 

ஏய்வூறத் றட்டத்றற்கு கக்கரர் தங்கபறப்நெச் 

தசய்ம ஆம்தறத் ந்டம் ரதன்தமநோம்; 

 ( i i )  ற்ததரதும் இத்றட்டத்றற்கு கக்கரர்கள் 

தசர்த்துக்தகரள்பப்தடுகறன்நணர ன்தமநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i )  ஏய்வூறத்றற்கரண தங்கபறப்மதப் ததற்ந 

கக்கரர்கபறடம் இன்நம அநறடப் 

தட்டுள்ப தரத்ப் தங்கபறப்நெத்தரமக 

ரதன்தமநோம்; 

 ( i i )  60 மத் ரண்டி இதும ஏய்வுததற்நள்ப 

கக்கரர்கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமநோம்; 

 ( i ii )  ஏய்வுததற்ந கக்கரர் எந்ந்க்கு ரரந்ம் 

தசலுத்ப்தடும் ஆகக்குமநந் ஏய்வூறத் 

தரமக ரதன்தமநோம்; 

 ( i v )  2011 ம்தர் ற்நம் டிசம்தர் ரங்கபறல் 

தசலுத்ப்தட்ட தரத் ஏய்வூறத் தரமக 

ரதன்தமநோம்; 

 ( v )  கக்கரர்கலக்கரண ஏய்வூறம் ங்கல் 

ரரந்ம் மடததநரறடின் இமண அவ்ரந 

தசற்தடுத்தும் றகற ரதன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the year in which the farmers were given 

the opportunity to contribute to the farmers 

pension scheme that was established under 

the Farmers Pension and Social Security 

Benefit Scheme Act, No. 12 of 1987; and 

 (ii) whether the farmers are enrolled to the 

aforesaid scheme even at present? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total amount of money that has been 

collected upto now as the contribution from 

the farmers who have obtained the 

membership of the aforesaid pension 

scheme; 

 (ii) the number of farmers over the age of 60 

years who have retired by now; 

 (iii) the minimum monthly pension paid for a 

pensioner who receives a farmer's pension; 

 (iv) the total amount of money paid as pensions 

in the months of November and December 

in 2011; and 

 (v) if the farmers’ pensions have not been paid 

monthly, the date on which it will be 

implemented in that manner? 

(c) If not, why? 

 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ (ජහතැ්දතය මරැ 
වමඹෝගිතහ අභහතැ ව මුදල් වහ ක්රැභේඳහදන නිමඹෝජැ 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக -  சர்தச றற 

கூட்டிமப்நெ அமச்சந்ம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, මුදල් වහ ක්රැභේඳහදන 

අභහතැුරභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය මදනහ. 

(අ) (i) 1987 අංක 12 දයන මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ව භහජ 
ආය්ෂණ ප්රීිනරහබ  මඹෝජනහ ක්රැභ ඳනින්ද 
සථහිළත මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් මඹෝජනහ ක්රැභඹ වහ 
මගොවී්ද  දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ 1987 දී ආයේබ 
කයන රදී.  

 (ii) මගොවී්ද ඵහ ගළනීභ නතහ නළත. 

(ආ) (i) මභභ මඹෝජනහ ක්රැභමේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගත් 
මගොවී්දමග්ද අඹ කය ඇින මුළු දහඹක මුදල් 
ප්රීභහණඹ 2012.07.31 දින  රුිළඹල් මිලිඹන 
3,228.7්ෂ මේ. 

 (ii) ඹ අවුරුදු 60 ඉ්ෂභව, මේ න වි  විශ්රාහභ මගොස 
ඇින ංඛ්යැහ ඳවත ඳරිදි මේ.  

  

 (iii) 1987 අංක 12 දයන මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ව භහජ 
ආය්ෂණ ප්රීිනරහබ මඹෝජනහ ක්රැභ ඳනමත් 
නිමඹෝග ඳරිදි මභභ මඹෝජනහ ක්රැභඹ  දහඹක ව්ද 
වහ මගවීභ  තීයණඹ කයන රද අභ භහද්ක 
විශ්රාහභ ළටුඳ වින්්ද වි  ංමලෝධනඹ කයන රදී.  

 

 

1987 අංක 12 දයන මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ව භහජ 
ආය්ෂණ ප්රීිනරහබ මඹෝජනහ ක්රැභ ඳනමත්ද 
තීයණඹ කයන රද අභ භහද්ක විශ්රාහභ ළටුඳ 

 200/- 

1992 අමප්රීේල් ද්    500/- 

1995 ඔ්ෂමතෝඵර් ද්  1000/- 

561 562 

අ. දළන  විශ්රාහභ ළටුප් රඵහ ග්දනහ විශ්රාහභ 
ළටුප් රහභී්ද ංඛ්යැහ 

  90,573 

ආ. ඹ අවුරුදු 60 ඉ්ෂභහ විශ්රාහභ ළටුප් 
හිමිකේ ඇින නමුත් විශ්රාහභ ළටුප් 
මගවීේ මල්ඛ්යනර  ඇුරශත් මනොව 
ංඛ්යැහ 

  29,222 

  මුළු ංඛ්යැහ 119,795 

[ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ] 
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  ඒ අනු එ්ෂ මගොවිඹකු වහ මගනු රඵන අභ 
භහද්ක විශ්රාහභ ළටුඳ රුිළඹල් 1,000කි.  

 (iv) විශ්රාහමිකඹ්ද 90,573 මදමනකු මනුම්ද රුිළඹල් 
මිලිඹන 185.7්ෂ මගහ ඇත.  

 (v) මභභ අයමුදර ල්ෂිනභත් අයුරි්ද ඳත්හ මගන 
ඹෆභ වහ මඹෝජනහ  ගණනහ්ෂ ිළිතඵ 
හකච්ඡහ කයමි්ද ඳිනන අතය, මගොවි විශ්රාහභ 
ළටුඳ ල්ෂිනභත් ඉදිරිමේදී නළත සථහිළත 
කිරීභ  ක යුුර කයනු ඇත.  

    (ඇ)  ඳළන මනොනඟී. 

මේ ිළිතඵ භභ ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ කය්දනේ. මී  ඉසයත් 
අිළ මේ ගළන දීර්ඝ විසතයඹ්ෂ  දීරහ ිනමඵනහ. භහ මඵොමවොභ 
්දමතෝමඹ්ද අද ඔඵුරභහ  කිඹනහ, දළ්ද අිළ මේ ිළිතඵ 
කළබිනට් ඳත්රි කහ්ෂ කස කය ිනමඵන ඵ. ින මදක ුරන්ෂ 
ඇුරශත අිළ ඒ කළබිනට් ඳත්රි කහ කළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් 
කයනහ. ඒ අනු න ංමලෝධිත මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ක්රැභඹ්ෂ අිළ 

ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ ද්ඹලුභ විසතය කිඹ්දන අලැ නළවළ, තභ 
එඹ   කළබිනට් අනුභළිනඹ රළබිරහ නළින නිහ. නමුත් ඔඵුරභහ 
ප්රීලසන අවපු නිහ මලික කරුණු න්ක්ෂ භභ මත්රුේ කයරහ 
මද්දනේ.  

මඹෝජනහ ක්රැභඹ  ඳත්හමගන ඹහභ ේඵ්දධමඹ්ද භුර ව 
මරැ අර්බුදඹ ුරශ  තදුය ත් මභභ මඹෝජනහ ක්රැභඹ  මගොවී්ද 
දහඹක කය ගළනීමභ්ද මරැ  අර්බුදඹ තත් උ්රර න ඵළවි්ද න 
මඹෝජනහ ක්රැභඹ්ෂ කස කිරීභ  අලැ වී ඇත. න ක්රැභඹ ඹ මත්  
න රහකඹ්ෂ වඳු්දහ මද්දන අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ.  ඒ 
ප්රීිනඳහදන අනු දළන  ඹ අවුරුදු 60 ඉ්ෂභහ විශ්රාහභ ගිඹ අඹ, ඒ 
කිඹ්දම්ද, ඳළයණි මගොවි විශ්රාහභ ළටුප්  මඹෝජනහ ක්රැභමේ 
දහඹකන්්ද මඹෝජිත මඹෝජනහ ක්රැභඹ  අමලෝණඹ කයනහ; 

ඒක  අ්දතර්ගත  කයනහ. ඳළයණි මඹෝජනහ ක්රැභමේ ඹ  
අවුරුදු 50  අඩු දහඹකඹ්ද මනුම්ද අිළ  මඹෝජනහ්ෂ කයනහ.  
එඹ මේ කළබිනට් අනුභළිනඹ  රළබුණහන්්ද ඳසු  ක්රිලඹහත්භක 
කයනහ. ඳළයණි මඹෝජනහ  ක්රැභඹ  දහඹක වී ඇින ඹ අවුරුදු 
50  අඩු දහඹකන්්ද  න මඹෝජනහ ක්රැභඹ  ඹ මත් මඹෝජනහ කය 
ඇින හර්ෂික හරිකඹ ඹ මත් න මඹෝජනහ ක්රැභඹ  දහඹක වීභ  
අසථහ රනහ. ඒ ක්රැභඹ ඹ මත් අිළ භහද්ක විශ්රාහභ ළටුඳ 
රුිළඹල් 1,500 ද්ෂහ ළඩි කය්දන ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. 

මදළ්දන, ඳළයණි මඹෝජනහ ක්රැභමේ ඹ අවුරුදු 50  අඩු න 
විශ්රාහභ ළටුප්  ක්රැභඹ  ඇුරශත් වීභ වහ කළභළත්ත්ෂ 
මනොද්ෂ්දනහ ව දහඹකන්්ද  ඹ අවුරුදු 65දී,  ඒ කිඹ්දම්ද 
ඉසමල්රහ ිළිත ගත් ක්රැභඹ  දහඹකඹහමප ගිවිසුමේ මලේඹ ද්ඹඹ  

15ක මඳොලී ප්රීිනලතඹ්ෂ භඟ එ්ෂ ය මගනු රඵන දීභනහ්ෂ 
ලමඹ්ද ඒ අඹ  රඵහ මදනහ.  

ඊ  අභතය ඳළයණි මඹෝජනහ ක්රැභමේ ඹ අවුරුදු 50  ළඩි 
දහඹකන්්ද , දහඹකඹහමප කළභත්ත භත ඹ අවුරුදු 65දී 
දහඹකඹහමප ගිණුමේ මලේඹ ද්ඹඹ  15ක මඳොලී ප්රීිනලතඹකුත් 
භඟ එ්ෂය මගනු රඵන දීභනහ්ෂ ලමඹ්ද රඵහ දීභ  අිළ 
ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. ඒ කළබිනට් ්දමද්ලඹ අනුභත කශහ  
ඳසමේ ඒක ක්රිලඹහත්භක කය්දන අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භමප ඳශමුළනි අුරරු ප්රීලසනඹ මභඹන්. අමප් 

යමට් කෘෂි කර්භහ්දතමේ නිඹළළී ද්න්න ංඛ්යැහ 27 ර්ෂඹ්ෂ 

නහ. මේ 27 ර්ෂමඹ්ද ර්ෂ 10්ෂ මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ක්රැභඹ  

දහඹක මරහ ිනමඵනහ. මේක මේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිනුරභහමප 

ඳහරන භමේ ගහභණී ජඹසරිඹ භළිනුරභහ ආයේබ කයපු 

ළඩ වන්ෂ. දළ්ද ඔඵුරභහ මේ බහ  ප්රීකහලඹ්ෂ කශහ, මගොවි 

විශ්රාහභ ළටුඳ ංමලෝධනඹ කයරහ, ප්රීිනයු්වගතකයණඹ කයරහ 

අලුත් ක්රැභඹක  ක්රිලඹහත්භක කයනහ කිඹරහ. ගරු ඇභිනුරභනි, 

භමප ඳශමුළනි අුරරු ප්රීලසනඹ මභඹන්. 2011 මනොළේඵර් 22 

වළ්දහඩ් හර්තහ භමප ශඟ ිනමඵනහ. 2011 මනොළේඵර් 

22ළනි දහ එස.එේ. ච්දද්රලමේන භළිනුරභහ කිඹනහ, "ද්ඹලු 

මදනහ භ arrears එ්ෂක රඵහ මදනහ" කිඹරහ. එතමකො  එක  

හි පු මුදල් නිමඹෝජැ ඇභිනුරභහ -ගීතහංජන ගුණර්ධන භළිනුරභහ- 

කිඹනහ,- "මේ තළඳළල් ර්ජනඹ නිහ තභන් මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් 

මග්දම්ද නළත්මත්. ඒ නිහ ින මදක්ෂ ඇුරශත ඒ 

ළඩ වනත් මේ ර්ජනමඹ්ද ඳසමේ ක්රිලඹහත්භක මනහ" 

කිඹරහ. භභ මේ වළ්දහඩ් හර්තහමනුන් කිඹ්දම්ද. ඔඵුරභහත් 

මේ උත්තරීතය බහ  ඇවිල්රහ කිේහ, මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් 

ක්රැභඹ ක්රිලඹහත්භක කයනහඹ කිඹරහ. වළඵළන් 2011 අමප්රීේල් භහමේ 

ඉරහ ගණ්ද වදරහ ඵළලුමොත් මේ න වි ත් භහ 26්ෂ ගත 

මරහ ිනබුණත් තභ මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ දීරහ නළවළ.  

මේ වළ්දහඩ් හර්තහමේත් ව්ද මරහ ිනමඵනහ,  " 

මදනහ, මදනහ." කිඹරහ.   ඳසු ගිඹ  උුරරු භළද ඳශහත් බහ 

භළිනයණමේදීත්, ඵයගමු ඳශහත් බහ භළිනයණමේදීත්, 

නළ මඟනහිය ඳශහත් බහ භළිනයණමේදීත් " මදනහ,මදනහ 

"කිඹහ කිේහ.  මඵොරු, මුහ, මුශහ,   ංචහ, මවොයකභ  නතය 

කයරහ මේ යමට්  මගොවි විශ්රාහභ  ළටුඳ  දහඹක වුණු  ර්ෂ 10්ෂ  

න  මගොවී්ද මනුම්ද මේ මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ක්රැභඹ  

ක්රිලඹහත්භක කය්දම්ද  කදහද  කිඹහ භහ ඔඵුරභහමග්ද අව්දන  

කළභිනන්. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු අසර් භ්දත්රී ුරභහ,  ඔඵුරභහ   මේහ 

මත්මය්දම්ද නළවළ. ඔඵුරභහ හඩි ම්දන.  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි,  රඳහහිනිඹ මනුම්ද 

මේ හමප යඟ දළ්ෂවීභ්ෂ කිරීභ  ගළන අඳ  හිතහ ග්දන  පුළු්ද. 

[ඵහධහ කිරීේ] නමුත් ඇත්ත තත්ත්ඹ මේකන්. 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵුරභහ මභොක්ෂ ද කිේමේ? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි,  භභ ඳළවළදිලි කය්දනේ. 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි,  ඔඵුරභහ කිඹපු මද්ල්ර    අමන්ෂ ඳළත්තත් 

කිඹ්දන   ඕනෆ ම්ද.  දළ්ද මේ ගළන ඔඵුරභහ කිේහ. 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභහ,  භභ මඵොමවොභ යර  ප්රීලසනඹ්ෂ  ඇහුමේ.  

භහ 26්ෂ ගතමරහත් තභ මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ දීරහ නළවළ.   

එඹ රඵහ මද්දම්ද කදහද? [ඵහධහ කිරීේ]  

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී ුරභහ, ගරු ඇභිනුරභහ  ිළිතුරරු මද්දන අසථහ්ෂ 

මද්දන.  මේක විහදඹ්ෂ කය ග්දන  එඳහ.  
 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භ්දත්රී ුරභහ,  කරඵර ම්දන එඳහ භභ  ඳළවළදිලි කය  

මද්දනේ. ඔඵුරභහ කිේහ හමප 1987 ර්මේදීන් මේ මගොවි 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

විශ්රාහභ ළටුප් ක්රැභඹ  ආයේබ  කමශේ.    භ ත් භතකන්, ඒ කහරමේ 

කෘෂිකර්භ අභහතැුරභහ වළන්ඹ  ක යුුර කමශේ ගරු ගහභණී 

ජඹසරිඹ භළිනුරභහන්. ඒ කහරමේ මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ලමඹ්ද 

දු්දම්ද රුිළඹල් 200න්. 1992 ර්මේදී ඒක රුිළඹල් 500්ෂ වුණහ. 

1995 ර්මේදී ඒ මුදර රුිළඹල් 1,000්ෂ වුණහ.  විවිධ 

අසථහරදී  ඵරමේ ද්න්   යජඹ්ද   ව කෘෂිකර්භ  අභහතැරු්ද 

මභඹ ංමලෝධනඹ කය ිනමඵනහ.  ඒම්ෂ මගෞයඹ මවෝ 

අමගෞයඹ  එ්ෂමකනකු  විතය්ෂ  සීභහ කය්දන  ඵළවළ.  මභඹ 

වළභ මදනහභ මගන ගිඹ  දිර්ඝ  ක්රිලඹහලිඹ්ෂ. රුිළඹල් 1,000්ෂ 

මගන මරහමේ අඳ  මඳණුනහ,   එ්ෂකහසු කයන මුදලි්ද  මේ 

විධිඹ  මග්දන  පුළු්ද තත්ත්ඹ්ෂ   නළවළ කිඹරහ. විලහර 

අර්බුදඹක  ගිඹහ. භහ ඒ ිළිතඵ විසතය ඔඵුරභහ  මද්දනේ. ඒ 

විධිඹ  ගණ්ද වළදුහ නේ අඳ  මග්දන ද්ද්ධ මනහ, රුිළඹල් 

මිලිඹන 3,228්ෂ. ඒ නිහ මරැභඹ අර්බුදඹ්ෂ ඇින වුණහ. භභ එඹ 

නළවළ කිඹ්දම්ද නළවළ. ඒ අසථහමේදී තභන් බහණ්ඩහගහයඹ මේ 

ගළන නළතත් කල්ඳනහ කයරහ ප්රීිනයු්වගත ක්රැභඹ්ෂ ඉදිරිඳත් 

කය්දම්ද. එක එක කහරඹ  එක එක තීයණ අයමගන ඒහ 

ක්රිලඹහත්භක කිරීමේදී, එක ඳළත්තකි්ද ඳරිඳහරන ප්රීලසන ඇින 

ම්දන පුළු්ද; අමන්ෂ ඳළත්මත්ද මරැභඹ ප්රීලසන ඇින ම්දන 

පුළු්ද. දළ්ද භහ කථහ කය්දම්ද මරැභඹ ප්රීලසන ගළනන්. අමප් ගරු 

එස.එේ. ච්දද්රලමේන නිමඹෝජැ ඇභිනුරභහ ඒ ඳරිඳහරන ප්රීලසන ගළන 

භවය වි  කථහ කය්දන ඇින. භභ ඒක ද්දම්ද නළවළ. නමුත් භහ 

ඔඵුරභහ  ඉතහභ කහරුණික කිඹ්දම්ද මේකන් ගරු භ්දත්රී ුරභනි. 

ඳරිඳහරනභඹ ප්රීලසනඹ ගළන කිඹ්දන භභ ද්දම්ද නළවළ. නමුත් 

මරැභඹ ප්රීලසනඹ ඳළත්මත්ද අලුත් යු්වඹ්ෂ මගනළල්රහ ඒ කිද්භ 

මකනකු  අහධහයණඹ්ෂ මනොන විධිඹ  අිළ මේ ප්රීලසනඹ 

විනහ.  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප මදන අුරරු ප්රීලසනඹ. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන අුරරු ප්රීලසනඹ මකන්මඹ්ද අව්දන ගරු භ්දත්රී ුරභහ.  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භමප මදන අුරරු ප්රීලසනඹ මභමේන්. භභ 

ඔඵුරභහ  මඵමවවි්ද සුරින්දත මනහ. ඔඵුරභහභ කිඹනහ 

මේ මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ නළත සථහඳනඹ කයරහ ක්රිලඹහත්භක 

කය්දන රුිළඹල් මිලිඹන 3,228්ෂ -රුිළඹල් මකෝන් 320්ෂ ඳභණ- 

ළඹ මනහ කිඹරහ. ගරු ඇභිනුරභනි, මුදල් අභහතැහංලමේ 

ඇභිනුරභහ වළන්ඹ  ඔඵුරභහ ද්දනහ ම්ද ජහිනක ප්රීමුඛ්යතහ්ද 

ිනමඵන ඵ. රුිළඹල් මකෝන් 2,050්ෂ අරහබ රඵන ශ්රීපරංක්ද 

එඹහර්රන්්ද ආඹතනඹ  රුිළඹල් මකෝන් 31,500ක අලුත් ගු්ද 

ඹහනහ ඇණවුේ කය්දන යජඹ  ල්ලි ිනමඵනහ නේ මගොවි විශ්රාහභ 

ළටුඳ  අදහශ රුිළඹල් මකෝන් 320 ම්ද කය්දන ඇන් භහ 26්ෂ 

ිනසමේ ශතළමමි්ද භළිත ්දම්ද? මභොක්ෂද මේ අරබහඹ? 

ඇන් මේ ඉබි ගභනි්ද ඹ්දම්ද?   

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක තභන් ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි 

කිඹ්දන ඕනෆ රුිළඹල් 1,500්ෂ මගමි්ද අඳ මේ ක්රැභඹ 

ප්රීිනසාහඳනඹ කයන ඵ. ඹේ කිද් කහරඹක මේ මුදල් මගවීමේ 

ප්රීලසනඹ්ෂ ිනබුණහ. ඒක භභ නළවළඹ කිඹ්දම්ද නළවළ. ඔඵුරභහ මේ 

මුළු අඹ ළමේභ ිනමඵන අඩු, ළඩි මද්ල් ං්දදනඹ කයරහ කථහ 

කශහ - 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භමප ප්රීලසනඹ  උත්තයඹ මද්දන.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහමප ප්රීලසනඹ කිඹ්දන.  

 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵුරභහමග්ද ඇහුමේ රුිළඹල් මකෝන් 2,050්ෂ අරහබ 

රඵන ශ්රීපර්දක්ද එඹහරන්්දස ආඹතනඹ  රුිළඹල් මකෝන් 

31,500්ෂ ළඹ කයරහ ගු්ද ඹහනහ ඇණවුේ කය්දන  යජඹ  

ල්ලි ිනමඵනහ නේ, ර්ෂ 10්ෂ ව මේ මගොවී්ද මනුම්ද 

මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ මග්දන  මේ රුිළඹල් මකෝන් 320 ම්ද 

කය්දන ඔඹ තයේ භළිත ්දම්ද ඇන්ද කිඹරහන්.  ඇන් ඒක  

මභච්චය අර ්දම්ද? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභනි, භභ දළ්ද ඒක තභන් ඳළවළදිලි 
කමශේ. මේ ප්රීිනංවිධහනඹ කයපු න ක්රැභඹ භත ඊ ත් ඩහ ළඩි 
ගණන්ෂ අඳ  මග්දන ද්ද්ධ මනහ . ඒ කිද්භ මකමනකු  
අඩු්ෂ මනොන විධිඹ  අඳ ඒ මුදර රඵහ මදනහ.  අය කහර 
ඳරිච්මේදඹ්ෂ ඳසු වුණු ඵ භභ ිළිතග්දනහ. ඒක ද්ද්ධ වුණහ. 
නමුත් අඹ ළඹ ළඩ කයන මකො  මුදල් අභහතැහංලමේ වළභ 
එක්ෂභ මන මදඹ්ෂ භඟ ං්දදනඹ කය්දන ඵළවළ ගරු 

භ්දත්රී ුරභනි. ඒ ඒ අතැලැ මේහ ිනමඵනහ. ද්විල් ගු්ද මේඹ 
ිනමඵනහ; මගොඩනළඟිලි ක්රැභඹ ිනමඵනහ; විරුද්ධ ඳ්ෂමේ 
නහඹකුරභහමප කහර්ඹහරඹ ිනමඵනහ. ඒ හමපභ අමප් 
ඇභිනරු්දමප අභහතැහංල ිනමඵනහ. ඒ හමප එක එක 
මද්ල්ර  යජඹ විඹදේ කයනහ. ඒ නිහ වළභ එක්ෂභ අයමගන 
තත් කහයණඹ්ෂ එ්ෂක ං්දදනඹ කයරහ කථහ කය්දන ඵළවළ. 
අද ඔඵුරභහ ඔඹ කහයණඹ කිඹරහ මව  ඉසිළරිතහරර මඵමවත් 
ගළන කිඹරහ එඹ තත් මදඹ්ෂ භඟ ං්දදනඹ කයනහ. ඒක 
මවො තර්ක ක්රැභඹ්ෂ මනොමන්. එඹ භවය වි  ජනප්රි ඹ තර්ක 

ක්රැභඹ්ෂ ම්දන පුළු්ද. නමුත් භභ ඒක මවො තර්ක ක්රැභඹ්ෂ 
වළන්ඹ  ිළිතග්දම්ද නළවළ.  

 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ කිඹ්දම්ද ඔඵුරභහ- 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ඔඹ අව්දම්ද ුර්දළනි අුරරු 

ප්රීලසනඹන්.  
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  ජනහධිඳිනුරභහ න්, ඇභින භණ්ඩරඹ න් 

ම්ද කයන මුදල් ේඵ්දධමඹ්ද මදන ප්රීමුඛ්යතහ, මේ යමට් ර්ෂ 

565 566 

[ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ] 
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33්ෂව මගොවී්ද ේඵ්දධමඹ්ද මදන ප්රීමුඛ්යතහ  ඩහ ළඩිමඹ්ද 

ඉවශ දභරහ ිනමඵනහ කිඹන එකද කිඹ්දම්ද?  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, භභ හිත්දම්ද නළවළ -  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භභ අවන ුර්දළනි අුරරු 

ප්රීලසනඹ මභඹන්. ගරු ඇභිනුරභනි, තැ කථහ නේ ර්තභහන 

යජඹ මගොවී්දමප කය ිළන්්ද, හි භින්ද යහජැ ඵරඹ රඵහ මගන 

අද මගොවී්ද අභතක කය ිනමඵනහ කිඹන එකන්. ඒ නිහ භහ 

ඔඵුරභහමග්ද අව්දන කළභළිනන්, මඳොදු යහජැ භණ්ඩලීඹ නහඹක 

භඟුර  රුිළඹල් මකෝන් ගණ්ද ළඹ කයරහ මඵ්දස කහර් 

මග්ද්දන  පුළු්ද නේ, ඇන් මගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ක්රැභඹ  මේ 

ල්ලි න්ක මඹොද්දන ඵළරි? භව මඳොමශො  ඳඹ ගවරහ ජීත් 

න  අය අහිංක මගොවිඹහ මනුම්ද  මේ මුදර ම්ද කය්දන  

මභච්චය භළිත ්දම්ද ඇන්? අර ්දම්ද ඇන්?  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහ එඹ  උත්තයඹ්ෂ මද්දන  ඕනෆ ගරු නිමඹෝජැ 

කථහනහඹකුරභනි. දළ්ද භභ කිඹන මද්ත් අවග්දන [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මේ පුත්තරේ  

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නළඟි මගන ඉ්දනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මේක මත්මය්දම්ද නළවළ. මභොශඹ්ෂ නළින  

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 මේක මත්මය්දම්ද නළවළ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒක වරි.  
 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නහඹකමඹ්ෂ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යමට් මගොවී්ද ගළන කිද්භ අමඵෝධඹ්ෂ නළවළ, පුත්තරේ    
 
[[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යත් අමුණුගභ ඇභිනුරභහ, ිළිතුරරු මද්දන.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භ්දත්රී ුරභහ,- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, කරුණහකයරහ මේ  
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
හඩි කය්දන.  

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභිනුරභහ උත්තය මද්දන.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භ්දත්රී ුරභහ, [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  I will give the answer.   

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ නභ්ෂ ව්ද කමශේ නළවළ.   
 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 මතොප්ිළඹ දභහමගන ිනමඵ්දම්ද. භභ නභ්ෂ ව්ද කමශේ නළවළ.  

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Let the Hon. Minister answer. කරුණහකය ගරු 

ඇභිනුරභහ  උත්තය මද්දන ඉඩ මද්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

හඩි ම්දන කිඹ්දන.  භභ   

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 මනොමන් ප්රීලසනඹ ඇහුමේ, ඇභිනුරභහමග්ද.  භභ නභ්ෂ කිේමේ 
නළවළ.  

  
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භ්දත්රී ුරභහ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
මත්මය්දම්ද නළවළ,   

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ප්රීලසනඹ්ෂ අවන ඵ. ඒකන් ළමඩ් මරහ ිනමඵ්දම්ද.  මේ  

 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 එිතඹ  ඹ්දන, Standing Orders ඉමගන මගන එ්දනඹ කිඹරහ. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  මභතළන  
 
[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ප්රීලසන අව්දමනත් නළවළ; උත්තය මද්දමනත් නළවළ. ඒ නිහ ඒක 
මත්රුේ අයමගන ගරු ඇභිනුරභහ  උත්තය මද්දන ඉඩ මද්දන. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ ළඩි මේරහ්ෂ ග්දම්ද 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ ප්රීලසනඹ ඇහුමේ  
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
මනොමන්, උගත් ඇභිනුරභහමග්ද. මභොශඹ කශ්ෂ නළින  

 
[[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
මනොමන් භහ ප්රීලසනඹ ඇහුමේ.[ඵහධහ කිරීේ] 

 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය, ගරු ඇභිනුරභහ උත්තය මද්දන. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප උත්තයඹ ඉතහභ 

යරන්. දළ්ද ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභහමප උඳකල්ඳනඹ ව 

තර්කඹ ්දම්ද මේ ආණ්ඩු මගොවි ජනතහ  රක්දම්ද නළවළ 

කිඹන එක ම්ද. එහි ඇත්ත තත්ත්ඹ- 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ භහ 26්ෂ කප්ඳහදු කිරීභ ුරිත්ද ඒක තභන් 

මඳමන්දම්ද. මඳොමවොය වනහධහයඹත් කඳරහ. කිමරෝ වළ කි්ද 

අඩු කයරහ.   

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ.  භහ කිඹන මද් අව ග්දන.[ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභනි, භහ හිතනහ ඔඵුරභහ  

මත්මයනහ කිඹරහ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, 2004 ර්මේ අමප් යජඹ විද්්ද තභන් 

කලි්ද රුිළඹල් 2,000  ිනබුණු මඳොමවොය මවොණ්ඩයඹ රුිළඹල් 

300  රඵහ දු්දම්ද.  ඒක භතක ිනඹහ ග්දන. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභනි, මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේ 

ඉ්දම්ද ගරු භ්දත්රී රු.  ඔඵුරභහත් ඒක මත්රුේ අයමගන සථහය 

නිමඹෝගර  අනු ප්රීලසනඹ  උත්තය මද්දන ඉඩ මද්දන. [ඵහධහ 

කිරීේ] 

569 570 

[ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ] 
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ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

2001 ර්මේ තමු්දනහ්දමේරහමප යජඹ කහරමේ රුිළඹල් 

2,000  දු්දනු මඳොමවොය මවොණ්ඩයඹ අිළ 2004 ර්මේ රුිළඹල් 

300  අඩු කශහ. රුිළඹල් 2,000  ිනබුණු මඳොමවොය මවොණ්ඩයඹ- 

 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රුිළඹල් 300 මනොමන්, රුිළඹල් 350න්. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, රුිළඹල් 300න්. මුදල් ඇභිනයඹහ වළන්ඹ  භභන් ඒක 

අත්්ද කමශේ.  ඊ  ඳසමේ ඒක රුිළඹල් 350 වුණහ; රුිළඹල් 500 

වුණහ. නමුත් තමු්දනහ්දමේරහමප කහරමේ ිනබුණු රුිළඹල් 2,000 

භට් භ  කදහත් මඳොමවොය මිර ආමේ නළවළ. මගොවිඹහමප 

අභිෘද්ධිඹ ගළන රක්දන පුළු්ද මවොභ හධකඹ තභන් 

මඳොමවොය. මභොකද, වළභ මගොවිඹහභ මඳොමවොය ඳහවිච්ික කයනහ. 

අද අිළ කුඹුරුර  විතය්ෂ මනොමන්, මත්, යඵර් ආදී වළභ 

මද් භත් මඳොමවොය වනහධහයඹ මදනහ. එශලුර ත් මදනහ. 

ඒ නිහ කරුණහකයරහ හධහයණ අිළ- 

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මඳොමවොය නළවළ. මඳොමවොය හිඟඹ්ෂ ිනමඵනහ. 

 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභනි,  මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ  දහඹක වුණු මගොවී්ද 

ර්ෂ 10්ෂ ඉ්දනහ.  ඒ ර්ෂ 10  මගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ 

මද්දම්ද කදහද? 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற)  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක තභන් භභ ඳළවළදිලි කමශේ. අිළ ඒක මදනහ.  
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මේක විහදඹ්ෂ මනොමන්. ප්රීලසනඹ්ෂ ඇහුමේ. කරුණහකයරහ 

මත්රුේ අයමගන ප්රීලසන අව්දන.  
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මවො  මත්මයනහ.  

 
භහන හිමිකේ මකොමි්ද බහ: ඳළමිණිලි  

ணற உரறமகள் ஆமக்குல: நைமநப்தரடுகள் 
SRI LANKA HUMAN RIGHTS COMMISSION : COMPLAINTS 
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3.  ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
 (ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 අ්රරහභහතැුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර 
අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ- (2) : 

(අ) (i) 2011 ර්මේ ජලි ද්  මදළේඵර් ද්ෂහ කහර 
සීභහ ුරශ භහන හිමිකේ කඩවීේ ේඵ්දධමඹ්ද 
ශ්රීප රංකහ භහන හිමිකේ මකොමි්ද බහ මත 
රළබී ඇින ඳළමිණිලි ංඛ්යැහ මකොඳභණද; 

 (ii) ඒහ අතරි්ද විභර්ලන ක යුුර ද්දු කය ඇින ඇින 
ඳළමිණිලි ංඛ්යැහ මකොඳභණද; 

 (iii) විභර්ලනඹ කිරීභ  ඇින ඳළමිණිලි ංඛ්යැහ 
මකොඳභණද; 

 (iv) විභර්ලනඹ කිරීභ  ඇින ඳළමිණිලි එභ ර්ඹ 
ුරශදීභ විභර්ලනඹ මනොකිරීභ  මවේුර කමර්ද; 

  ඹ්දන එුරභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත කහර සීභහ ුරශ භහන හිමිකේ කඩ කිරීභ 
ේඵ්දධමඹ්ද ඳළමිණිලි රළබී ඇින ආඹතන 
කමර්ද; 

 (ii) එභ එ්ෂ එ්ෂ ආඹතනඹ ේඵ්දධමඹ්ද රළබී ඇින 
ඳළමිණිලි ංඛ්යැහ ම්ද ම්ද ලමඹ්ද 
මකොඳභණද; 

 (iii) ඒ අනු ළඩිභ මචෝදනහ ංඛ්යැහ්ෂ එල්ර වී ඇින 
ආඹතනඹ කමර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 

தற அமச்சந்ம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அமச்சந்ரணமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i )  2011ஆம் ஆண்டு நௌமன ரம் தரடக்கம் 

டிசம்தர் மறனரண கரனப்தகுறக்குள் ணற 

உரறமகள் லநப்தடல் தரடர்தரக இனங்மக 

ணற உரறமகள் ஆமக்குலவுக்கு த்மண 

நைமநப்தரடுகள் கறமடத்துள்பண ன்தமநோம்; 

 (ii )  அற்நறல் நெனணரய்வுகள் தற்தகரள்பப்தட்ட 

நைமநப்தரடுகபறன் ண்றக்மக த்மண 

ன்தமநோம்; 

 (iii )  நெனணரய்வுகள் தற்தகரள்பப்தட உள்ப 

நைமநப்தரடுகபறன் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமநோம்; 

 (iv )  நெனணரய்வு தசய்ப்தட உள்ப நைமநப்தரடுகள்  

அத ஆண்டில் நெனணரய்வு தசய்ப்தடரமக் 

கரண கரம் ன்ண ன்தமநோம்  

அர்  இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i )  தற்கூநப்தட்ட கரனப்தகுறக்குள் ணற 

உரறமகள் லநப்தட்டரக நைமநப்தரடுகள் 

கறமடத்துள்ப றநணங்கள் ரம 

ன்தமநோம்; 

 (ii )  அந் எவ்தரந் றநணங்கள் தரடர்தரக 

கறமடத்துள்ப நைமநப்தரடுகபறன் ண்றக்மக 

தவ்தநரக வ்பவு ன்தமநோம்; 

 (iii )  இன்தடி ஆகக் கூடி குற்நச்சரட்டுக்கள் 

சுத்ப்தட்டுள்ப றநணங்கள் ரம 

ன்தமநோம் 

 அர்  குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the number of complaints received by 

the Sri Lanka Human Rights Commission 

571 572 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

in relation to human rights violations during 

the period from July to December in the 

year 2011; 
 (ii) out of those complaints, the number of 

complaints that have been investigated into; 

 (iii) of the number of complaints that are yet to 

be investigated into; and 

 (iv) of the reason for not conducting 

investigations into the complaints during 

the period of the year itself in which they 

are received ? 

(b) Will he state - 

 (i) the names of the institutions against which 

complaints have been received in relation to 

human rights violations during the period 

mentioned in (a)(i) above; 

 (ii) separately, the number of complaints 

received against each of the aforesaid 

institutions; and 

 (iii) the name of the institution against which the 

highest number of complaints have been 

received accordingly ? 

(c) If not, why?  
 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතැුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසමේ ප්රීධහන 

ංවිධහඹකුරභහ) 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்நெ அமச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் 

நைற்தகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip)  
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි,  අ්රරහභහතැුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතැුරභහ මනුම්ද භහ එභ 

ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය මදනහ.  
 

(අ)   (i)   ඳළමිණිලි 1574 

            (ඇමුණුේ 01 අනු ගඋත්තයකහය ආඹතන 
ංඛ්යැහමේ එකුර 1530්ෂ ඳභණ්ෂ න අතය, මුළු 
එකුර  ඩහ ඳළමිණිලි 44්ෂ අඩුම්ද මඳ්දනුේ 
කය්දම්ද ම්ද ම්ද ගඋත්තයකරු්ද එකභ 
ඳළමිණිල්රක ව්ද න වි  එඹ එ්ෂ 
ගඋත්තයකරුකු මර ඳරිගණක දත්ත 
ළකසුමේ  ව්ද වීභ නිහන්.) 

       (ii)   ඳළමිණිලි - 1272 

      (iii)    ඳළමිණිලි - 302 

     (iv)    ගඋත්තයකරු්දමප හර්තහ කර  මේරහ  

මනොරළබීභ, ය අහනමේ මගොනු ව ඳළමිණිලි 
විබහගඹ්ද ඉදිරි මර් ද්දු වීභ. 

(ආ) (i) ඇමුණුභ ඵර්දන.  

 (ii) ඇමුණුභ ඵර්දන.  

ඇමුණුභ  බහගත* කයමි.  

 (iii) මඳොලිස මදඳහර්තමේ්දුර 

(ඇ) අදහශ මනොමේ. 

*  බහමේඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்நெ : 

   Annex tabled: 
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[ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ] 
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[මභභ ඇමුණුභ පුසතකහරමේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இமப்நெ நூல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ ඳශමුළනි අුරරු ප්රීලසනඹ මකන්මඹ්ද අව්දනේ. ගරු 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, මේ භහන හිමිකේ මකොමි්ද 
බහමේ ිනමඵන ප්රීධහනභ ප්රීලසනඹ්ෂ තභන් භහන හිමිකේ 
මකොමිමභ්ද මදන තීයණ ක්රිලඹහත්භක කය්දන ඵරඹ්ෂ නළිනකභ. 
ඒක හභහනැමඹ්ද මදන අදව්ෂ විතයන්. හභහනැමඹ්ද 
කිඹනහ නේ නිර්මද්ල කිරීභ්ෂ - recommendation එක්ෂ-   
විතයන් ිනමඵ්දම්ද. භභ අව්දන  කළභළිනන් මේ නිර්මද්ල 

ඵරහත්භක කිරීභ වහ -ඇත්ත ලමඹ්දභ දළඩි මර භහන 
හිමිකේ කඩවීේ ේඵ්දධ නිර්මද්ල කිරීේ ඳභණ්ෂ ප්රීභහණත් 
නළවළ- අලැ න ළඩ ක යුුර න්ක කය්දන  ඔවු්ද  ඵරඹ 
මද්දන ඔඵුරභ්දරහ ළඩ ිළිතමශ්ෂ කස කයනහද කිඹහ. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔේ. ඒ අඩු ඳහඩුකේ ල්ෂිනභත් කිරීභ  යජඹ අධැඹනඹ 

කයමි්ද ද්න්නහ. 

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක කය්දම්ද කදහද කිඹරහ අඳ  දළන ග්දන  අලැන්. 
 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තමු්දනහ්දමේත් දළ්ද ඳහර්ලිමේ්දුරමේ භවජන මඳත්ේ 

ිළිතඵ කහයක බහ  දීර්ඝ ලමඹ්ද ඳළමිණිල්ර්ෂ කයනහ. ඒ 
ඵ භභ මවොඳි්ද ද්දනහ. ඳහර්ලිමේ්දුරමේ භවජන මඳත්ේ 
ිළිතඵ කහයක බහමේදී මදන තීයණත් ක්රිලඹහත්භක කය ග්දන  
ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ ිනමඵ්දම්ද. ඒහමේ ිනමඵන අඩු ඳහඩු, නීින රීින 
වදරහ අිළ ඒ ආඹතන කස කය ග්දන  ඕනෆ. මභොකද, භහන 

හිමිකේ මකොමිේ බහමේ තීයණ ඵරඳහ්දම්ද යජමේ 
ආඹතනර  ඳභණන්. මඵොමවෝ දුය  කළහ එකඟතහ  ඳත් 

575 576 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

මකො  ක්රිලඹහත්භක කශ වළකි නිර්මද්ල විලහර ප්රීභහණඹ්ෂ 
ක්රිලඹහත්භක මරහ ිනමඵනහ.  

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඔඵුරභහමග්ද ඉල්රහ ද්න්නහ ඉතහභ ඉ්ෂභනි්ද, -දළළ්දත 

ඵරඹ්ෂ ිනමඵන ආණ්ඩු්ෂ. ුරමන්ද මදකක ඵරඹ්ෂ ිනමඵනහ 

කිඹනහ ම්ද. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  -පුළු්ද තයේ ඉ්ෂභනි්ද මේ 

ංමලෝධන මගනළල්රහ,- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] -ිනමඵනහ කිඹරහ 

කිඹනහ. ඵරමු මකෝ, දළ්ද මව  අනිද්දහ දවුර්දන ආණ්ඩුක්රැභ 

ැසථහ ංමලෝධනඹ ක්රිලඹහත්භක වීභ ේඵ්දධ ඵරහ ග්දන  

පුළු්ද- වහභ ක්රිලඹහත්භක කය්දන කිඹරහ.  

මදමනි කහයණඹ මභඹන්. ඇත්ත භ දළ්ද Paris Principles 

ේඵ්දධමඹ්ද ගත්තහභ අිළ ඉ්දම්ද Grade B එම්ෂන්. අමප් 

විමද්ල ක යුුර අභහතැුරභහත් ඒ ඵ ද්දනහ. ඕනෆ නේ 

එුරභහමග්ද අව ග්දන. අිළ ඉතහභ නයක තළනක ඉ්දම්ද. භභ 

අව්දන කළභළිනන් මේ තත්ත්ඹ මවො තළනක  මගන ඒභ 

ේඵ්දධමඹ්ද, -ජහතැ්දතය ලමඹ්ද ඔඵුරභ්දරහ කයන 

ළඩර  ගිහිල්රහ උත්තය මද්දන ඕනෆ විමද්ල ක යුුර 

අභහතැුරභහ තභන්- භහන හිමිකේ ේඵ්දධමඹ්ද ිනමඵන 

තත්ත්ඹ උස කිරීභ ේඵ්දධමඹ්ද ඔඵුරභ්දරහ ඹේ කිද් ළඩ 

ිළිතමශ්ෂ කස කය්දම්ද කදහද කිඹරහ. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මේ ිළිතඵ ඒ අදහශ ඳහරක භණ්ඩරඹ භඟ විමලේමඹ්ද 

විමද්ල ක යුුර අභහතැහංලඹත්, භහන හිමිකේ මකොමි්ද බහත් 

ඒ ළඩ ක යුුර කය මගන ඹනහ. ඒ ගළන හකච්ඡහ ඳත්හ 

ිනමඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ දියුණු කය ගළනීභ මේගත් අිළ කයනහ. 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භමප ුර්දමනි අුරරු ප්රීලසනඹ මභඹන්. ඔඵුරභහ ඒ තත්ත්ඹ 

දියුණු කය්දන කථහ මකරුහ  ළඩ්ෂ නළවළ. මේ ආඹතනඹ  ඳත් 

කයරහ ිනමඵ්දම්ද තනිකය මද්ලඳහරන ඵරඳෆේ ිනමඵන, 

නළත්නේ විලසවිදැහර ආචහර්ඹරු්දමප කහයණඹ්ෂ ේඵ්දධ, 

නළත්නේ මනත් කහයණඹ්ෂ ේඵ්දධ මද්ලඳහරන ලමඹ්ද 

ආණ්ඩු ඹේ කිද් අඳවසුතහක  ඳත් වුණහභ රඳහහිනිර  

ගිහිල්රහ ආණ්ඩු මනුම්ද මඳනී හින්න ගළත්මතෝන්. ඉින්ද මේ 

අඹ භහන හිමිකේ මකොමි්ද බහමේ සහීකනත්ඹ ිළිතඵ 

ක යුුර කය්දම්ද මකොමවොභද? නළත්නේ ඒ ආඹතනඹ ළන්රහ 

ිනමඵන තත්ත්මඹ්ද මගොඩ ග්දන පුළු්ද ම්දම්ද 

මකොමවොභද?  

ගරු ඇභිනුරභනි, කරුණහකයරහ මේ ආඹතනර සහීකන 
ළඩ කය්දන පුළු්ද තත්ත්ඹ්ෂ ඇින කය්දන කිඹරහ භභ 
ඔඵුරභහ  කිඹ්දන කළභළිනන්. ආණ්ඩුමේ විවිධ ප්රීලසනරදී ගිහිල්රහ 
රඳහහිනිමේ කථහ කයන අඹ මේ ආඹතනර ද්න්නහ. 
එුරභ්දරහ  මවො නළින නිහ භභ නේ කිඹ්දන සදහනේ නළවළ. 
කරුණහකයරහ මේ අඹමප සහීකනත්ඹ ිළිතඵ ඔඵුරභහ ඹේ 
කිද් විධිඹක ළඩ ිළිතමශ්ෂ කස කය්දන ක යුුර කයනහද? 

 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහන හිමිකේ මකොමි්ද බහත් දවඅ ළනි ආණ්ඩුක්රැභ 

ැසථහ ංමලෝධනඹ භඟි්ද ආයණඹ කයනහ. ඒ නිහ 

තමු්දනහ්දමේරහමප නිමඹෝජිත භවත්රුත් එතළන ඉ්දනහ. 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ නිමඹෝජිත භවත්රු්දමග්ද තභන් ප්රීලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. 

ඒකන් භභ මේ  කිේමේ. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුරභහ කිඹපු කහයණඹ ඇත්ත නේ එතළන  ගිහිල්රහ ඒ 

හමප ඳත්වීේ, නිර්මද්ල- 

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතළන  ගිහිල්රහ වරි ඹ්දම්ද නළවළ, ඔඵුරභ්දරහ ම්ද මේ 

අඹ ඳත් කය්දම්ද. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. නළවළ. 

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මකොමි්ද බහ අමවෝද් කයරහ ඔඵුරභ්දරහ මේ අඹ ඳත් 

කයරහ ිනමඵනහ. ඒකන් භභ කිඹ්දම්ද. 

 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දවඅ ළනි ආණ්ඩුක්රැභ ැසථහ ංමලෝධනඹ ඹ මත් ඳත්වීේ 

ක්රිලඹහත්භක කය්දන ඒ කහයක බහමේ අනුභළිනඹ්ෂ අලැන්. 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵුරභහ නළත විඳ්ෂ නහඹකුරභහ ශඟ  එනහ. ඔඵුරභහ 

වළභ දහභ මකොමව්ද වරි කළයකිරහ විඳ්ෂ නහඹකුරභහ ශඟ  

එනහ. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ විරුද්ධ ඳ්ෂමේ නහඹකුරභහ ගළන මභොනහත් කිේමේ 

නළවළ. තමු්දනහ්දමේ ම්ද විඳ්ෂ නහඹකුරභහ ගළන කිේමේ. භභ 

එුරභහ  ගරු කයන නිහ මුකුත් කිේමේ නළවළ. විඳ්ෂ නහඹකුරභහ 

ේඵ්දධ කයමගන ඔඵුරභහ ඕනෆ නළින ප්රීලසනඹ්ෂ ම්ද භුර 

කය්දම්ද.  

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළුර ඉසමකෝමල් ඹහළුකභ නිහ මනොමන්ද? 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භමප ඳහල් මිත්රnමඹ්ෂ. භමප ඉතහභ මවො මිත්රnමඹ්ෂ. එුරභහ  

භහ ගරු කයනහ.  
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7.  ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
 (ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

 (The Hon. Ranjan Ramanayake) 
විමද්ල රැකිඹහ ප්රීර්ධන වහ සුඵහධන අභහතැුරභහමග්ද ඇස 

ප්රීලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ර් 2011 අමගෝසුර භ ද්  මේ ද්ෂහ ලිඹහ 
ඳදිංික වී ඇින විමද්ල රැකිඹහ නි මඹෝජිත ආඹතන 
ංඛ්යැහ මකොඳභණද; 

 (ii) එභ ආඹතනර රළන්සුර්ෂ ඉදිරිඳත් කය්දම්දද;  

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) (i) ැහජ විමද්ල රැකිඹහ නිමඹෝජිතහඹතන භඟි්ද මේ 
නවි ත් ශ්රාමිකන්්ද විමද්ලගත කිරීභ  ක යුුර 
කයන ඵ ිළිතග්දම්දද;  

 (ii) එමේ නේ, එභ ආඹතනර  එමයහි නීිනභඹ 
ිළඹය ගළනීභ  ක යුුර කය්දම්දද;  

 (iii) 2012 ර්ඹ ුරශ  රන රද ැහජ විමද්ල රැකිඹහ 
නිමඹෝජිතහඹතන  ංඛ්යැහ මකොඳභණද; 

 (iv) ඒහ ේඵ්දධමඹ්ද ගනු රළබ නීිනභඹ ක්රිලඹහභහර්ග 
කමර්ද; 

 (v) ැහජ විමද්ල රැකිඹහ ආඹතන භඟි්ද මවෝ ැහජ 

මතොයුරරු ඉදිරිඳත් කිරීභ භඟි්ද ශ්රාමිකන්්ද 
 විමද්ලගතවීභ  මඳය ඒහ වඳුනහගළනීභ වහ ළඩ 
ිළිතමශ්ෂ කසකය ිනමබ්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ)  මනොඑමේ නේ,ඒ භ්දද? 
 

தபறரட்டு தமனரய்ப்நெ ஊக்குறப்நெ, னதணரம்நெமக 

அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டு  ஏகஸ்ட் ரம் நைல் இற்மந 

ம தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப தபறரட்டு 

தமனரய்ப்நெ நைகர் றநணங்கபறன் 

ண்றக்மக ரது; 

 (ii) தற்தடி றநணங்கள் தரடரத்ரண எந் 

தட்டிமனச்  சரப்்தறப்தரர 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ததரநரண தபறரட்டு தமனரய்ப்நெ 

நைகர் றநணங்கள் ற்ததரதுகூட தறர 

பர்கமப தபறரட்டுக்கு அநப்நெற்கரண 

டடிக்மககபறல் ஈடுதடுகறன்நண ன்தம 

ற்நக்தகரள்ரர; 

 (ii) ஆதணறல், குநறத் றநணங்கலக்கு றரக 

சட்டரலறரண டடிக்மககமப தற்தகரள் 

ற்கு டடிக்மக டுப்தரர; 

 (iii) 2012ஆம் ஆண்டிநள் சுற்நறமபக்கப்தட்ட 

ததரநரண தபறரட்டு தமனரய்ப்நெ 

நைகர் றநணங்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (iv) தற்தடி றநணங்கள் தரடரத்றல் தற் 

தகரள்பப்தட்ட சட்ட டடிக்மககள் ரம; 

 (v) ததரநரண தபறரட்டு தமனரய்ப்நெ 

றநணங்கள்  ஊடரக அல்னது ததரநரண 

வுகமபச் சரப்்தறப்தன் நனம் தறர 

பர்கள் தபறரடுகலக்குச் தசல்ற்கு 

நைன்ணர், இற்மந இணங்கரண்தற்கரண 

தமனத்றட்டதரன்ந ரரறக்கப்தட்டுள்பர 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
 

asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of foreign employment 

agencies which have been registered from 

August, 2011up to now; and 

 (ii) whether he will produce a list of the 

aforesaid agencies? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that workers are 

continuing to go abroad through fake 

foreign employment agencies even at 

present; 

 (ii) if so, whether steps will be taken to take 

legal action against those agencies; 

 (iii) the number of foreign employment 

agencies which were raided in the year 

2012; 
 (iv) the legal action taken against those 

agencies; and 

 (v) whether a programme has been prepared to 

identify  those actions before workers go 

abroad through fake foreign employment 

agencies or by producing false 

information? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ (විමද්ල රැකිඹහ ප්රීර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு டினரன் தததர - தபறரட்டு தமனரய்ப்நெ 

ஊக்குறப்நெ, னதணரம்நெமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය 

මභමේන්.  

(අ)  (i)  ර් 2011 අමගෝසුර භ ද්  මේ ද්ෂහ ලිඹහ 
ඳදිංික වී ඇින න විමද්ල රැකිඹහ නිමඹෝජිත 
ආඹතන ංඛ්යැහ 243කි. 

 (ii)   ඔේ. එභ ආඹතනර රළන්සුර මේ භඟ අමුණහ 
ඇත.  

ඇමුණුභ බහගත* කයමි. 

(ආ)  (i)   විමද්ල රැකිඹහ ේඵ්දධ ක යුුර කිරීභ  නීිනභඹ 
අයඹ්ෂ ව ඵරඹ්ෂ ඇත්මත් විමද්ල මේහ 
නියු්ෂින කහර්ඹහංල ඳනමත් විධිවිධහනඹ්ද  අනු 
ඵරඳත්රnඹ්ෂ රඵහ ගත් පුද්ගරඹ්ද  ඳභණි. එමේ 
ඵරඳත්රn  මනොභළින ආඹතන ව පුද්ගරන්්ද විද්්ද 
විමද්ල ගත කිරීභ ේඵ්දධමඹ්ද ක යුුර කයන 
ඵ භවජනතහමග්ද ඳළමිණිලි රළමඵන අසථහ 
ඇත. එභ ඳළමිණිලි ේඵ්දධ අිළ ක යුුර 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

කයනහ.  

 (ii)   විමද්ල මේහ නියු්ෂින කහර්ඹහංලඹ විද්්ද නිකුත් 
කයන ඵරඳත්රnඹ්ෂ මනොභළින ශ්රීප රහංකිකඹ්ද 
විමද්ලගත කයන ආඹතනර  වහ පුද්ගරන්්ද  
විරුද්ධ කහර්ඹහංලඹ විද්්ද නඩු ඳයනු රඵන්. 

 (iii)   2012 ර්ඹ ුරශ 2012 ර්ඹ  අදහශ 
77මදනකු  නඩු ඳයහ ිනමඵනහ. (2011 ර්ඹ  
අදහශ අඹ  අභතය) 

 (iv)   එළනි ආඹතන වහ පුද්ගරන්්ද  රහ අත් 
අඩංගු  මගන අධිකයණඹ භඟි්ද ක යුුර කයනු 
රඵන්. 

 (v)   ඵරඳත්රnරත් ආඹතනඹකි්ද ඳභණ්ෂ විමද්ල 
රැකිඹහ්ෂ මොඹහ ගත යුුර ඵ  ගේ භට් මි්ද 
ළඩමුළු ඳළළත්වීභ භඟි්ද ජනභහධැ භඟි්ද 
භවජනතහ දළනුත් කයනු රඵන්.     

(ඇ) ඳළන මනොනගී. 
 

අිළ දළන  ෆභ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහඹ්ෂ භට් මි්දභ 
වදරහ ිනමඵන ය විරු ංවිධහන භඟි්ද දළනුත් කිරීේ කයනහ. ඒ 
හමපභ ඒ ඒ ඳශහත්ර ්රරහභ නිරධහරි්ද, මඳොලීද්ඹ ව ප්රීහමද්ය ඹ 
මල්කේ කහර්ඹහරර නිරධහරි්ද වහ රි්ද ය කහර්ඹහංලඹ 
භඟි්ද ළඩ මුළු ඳත්රහ දළනුත් කිරීේ කයනහ.  

ඒ හමපභ අලුින්ද ඳත් කශ උඳහධිධහරි්ද 1,000්ෂ අමප් 
අභහතැහංලඹ  අනුයු්ෂත කය මගන ඒ අඹ  දිසත්රි ්ෂ භට් මි්ද 
මනභ ළඩ මුළු ඳත්රහ ඒ අඹ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහ 
භට් භ  අනුයු්ෂත කයරහ ිනමඵනහ, මේ හමප හකච්ඡහ ව 
ළඩ මුළු භඟි්ද දළනුත් කිරීේ කය්දන. තද, පුත් ඳත් වහ 
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[ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ] 

*  බහමේඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்நெ : 

   Annex tabled: 
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[මභභ ඇමුණුභ පුසතකහරමේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இமப்நெ நூல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඳශමු අුරරු ප්රීලසන.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භභ ගරු ඇභිනුරභහ  
කිඹ්දන කළභළිනන් ඳසු ගිඹ කහරමේ භහධැලි්ද අිළ දළ්ෂකහ 
මවොය ඒජ්දද්කරු්ද මෞදිමේදී අමප් ශ්රාමික කහ්දතහ්ද  
ඳන්්ද ගවරහ හිරිවළය කයනහ. ඒ හමපභ, ඇදමගන ගිහිල්රහ 
කහභයඹක  දහරහ ගවනහ. ඒ ද්ඹලු මද්ල් අිළ දළ්ෂකහ. 
ඔඵුරභහත් ඒක දකි්දන ඇිනම්ද. ඒහ භහධැ ුරිත්ද දළකරහත් 
මවොය ඒජ්දද්කරු්දමප ප්රීභහණඹ එ්දනභ ළඩි ම්දන ඉඩ 
වළයරහ ිනමඵනහ. අිළ ඇද්්ද දුටු ඒ ඒජ්දද්කරු්ද අත් අඩංගු  

ගත්තහද? ඒ අඹ ිළිතඵ ගත් නීිනභඹ ක්රිලඹහලිඹ මභොක්ෂද? ඒ 
ප්රීලසනඹ  දළ්ද මභොක්ෂද ම්දම්ද කිඹරහ භභ අව්දන කළභළිනන්.  

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඳළමිණිල්ර්ෂ රළබුණු වහභ 

ඔප්පු කශ වළකි හධක ිනමඵන වළභ අසථහකභ අිළ ක්රිලඹහත්භක 

මරහ ිනමඵනහ. ද්ය භහධැ ජහරඹ  විමලේමඹ්දභ සුරින්දත 

මනහ, ඔඹ කිඹන කයණඹ ිළිතඵ නිළයදි ිළ්දතූය අයමගන 

අඳ  මඳ්දවීභ ිළිතඵ. ඊ  ඳසු දහභ අිළ ඒ ඒජ්දද්ඹ තවනේ 

කශහ විතය්ෂ මනොමන්, ඊ  ේඵ්දධ භලි්ෂ කිඹන පුද්ගරඹහ 

විමද්ල මේහ නියු්ෂින කහර්ඹහංලඹ  මගනළල්රහ ඔහු  විරුද්ධ 

නඩු ඳළරුහ. ඒ විතය්ෂ මනොමන්. අිළ මෞදිමේ ිනමඵන 

තහනහඳින කහර්ඹහරඹ  කිඹරහ මභහි ඒජ්දද් කහර්ඹහරඹ  

ේඵ්දධ මෞදිමේ ිනමඵන ඒජ්දද් කහර්ඹහරඹ  රහ, ඒකත් 

තවනේ කශහ. ඒ මදමගොල්මරෝභ ව අතයඹ  ර්ෂ ව 

තළනළත්ිනඹත් විමද්ල මේහ නියු්ෂින කහර්ඹහංලඹ  කළරහ, 

අතයඹ  ර්ෂ වුණු තළනළත්ිනඹ  ඒ මදමගොල්ර්දමග්දභ ්දදි 

මුදර්ෂ මග්දනත් ක යුුර කයරහ ිනමඵනහ. 

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ කහ්දතහ  ්දදි මුදර්ෂ මගේහද? 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

එමවභන්. 

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු ඇභිනුරභනි, කීඹ්ෂ මගේහද? 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භ  මුදර කිඹ්දන ඵළවළ. අිළ ඒ කහ්දතහත් මග්දරහ, 

වුදිමේ නිමඹෝජිතඹහත්, රංකහමේ නිමඹෝජිතඹහත් මග්දරහ  ඒ 

මදමදනහ භඟි්දභ ්දදි මුදල් රඵහ දු්දනහ.  

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එහි ත කට්න්ඹ හියමරහ හින්ඹහද? ඒ video එම්ෂ ිනබුණහ ත 

මගොඩ්ෂ අඹ හිය මරහ හින්ඹහ කිඹරහ. 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒ කිඹන සථහනඹ  ගිහිල්රහ, ඒ සථහනඹ  රන මකො  

එමවභ තත්ත්ඹ්ෂ ිනබුමණ් නළවළ. එමවභ තත්ත්ඹ්ෂ ිනබුමණ් 

නළින වුණත්, අඳ  ඒක ඔප්පු කයරහ මඳ්දපු නිහ තභන් 

රිඹහද්ර ිනබුණු ඒ කහර්ඹහරඹත් තවනේ කමශේ. 

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප මදළනි අුරරු 

ප්රීලසනඹ. 

ගරු ඇභිනුරභනි, 2005දී රිහනහ නහෆි්ෂ ය  ඹපු "ඔභහර් 

ට්රැළල්ස" කිඹන ඒජ්දද්ඹ, ඒ අධැ්ෂ භණ්ඩරඹ  ඹ මත්භ 

"ඔභල්ඹහ ට්රැළල්ස" කිඹන නතභ නභකි්ද ඒ building එම්ෂභ 

මන ඳළත්තක කහර්ඹහරඹ්ෂ විෘත කයරහ ිනමඵනහ. ඔඵුරභහ 

වළභ මරහමේභ කිඹන කථහ්ෂ තභන්, ඔඵුරභහ ඳත් වීභ  මඳය -

2010  මඳය- ද්දු ව casesර  ග කිඹ්දම්ද නළවළ කිඹන එක 

නමුත් මේ මද් මරහ ිනමඵ්දම්ද ඔඵුරභහ ඳත් වුණහ  ඳසමේ. මේ 

මවොය ඒජ්දද්කරු්ද, ඒ කිඹ්දම්ද රිහනහමප ඝහතනඹ  

ේඵ්දධ වුණු ඔභහර් ට්රැළල්ස කිඹන රැකිඹහ ඒජ්දද්ඹභ, එභ 

අධැ්ෂ භණ්ඩරඹභ නළත  ඒජ්දද්ඹ්ෂ වළදීභ ගළන ඔඵුරභහ  

මභොනහද කිඹ්දම්ද?   

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ ප්රීලසනඹ ඇසුහ  ඔඵුරභහ  මඵොමවොභ 

සුරිනන්. මභොකද, භ  ඒ වයවහ කරුණු කිඹ්දන අසථහ්ෂ 

රළබුණහ. ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, මභුරභහ කිඹන විධිඹ  

භහ ඳත් වුණහ  ඳසමේ, රිහනහ ිළ  ය  ඹපු ඔභහර් ට්රැළල්ස 

ඒජ්දද්මේ පුද්ගරඹහ මන අධැ්ෂ භණ්ඩරඹ්ෂ ඹ මත් මනත් 

නිමඹෝජිත ආඹතනඹ්ෂ ආයේබ කයරහ ිනමඵනහ. ඊ  ඳසමේ ඒ 

අධැ්ෂ භණ්ඩරමේ රැසවීභ්ෂ ිනඹරහ, ඒ රැසවීමේදී එ්ෂ 

මකමනකු ඉල්රහ අස මරහ, මේ යද කයපු පුද්ගරඹහ ඇවිල්රහ 

ිනබුණහ ඒ අධැ්ෂ භණ්ඩරඹ . ඒක හර්තහ ව වහභ අිළ ඒ ගළන 

ක යුුර කශහ. ගරු භ්දත්රී ුරභහ, ළයදි විධිඹ  ආයේබ කයපු ඒ 

නිමඹෝජිත ආඹතනඹත් අිළ වහභ තවනේ කයරහ ිනමඵනහ. 

ඔඵුරභහ  මඵොමවොභ සුරිනන් ඒ ප්රීලසනඹ අවරහ භ  උත්තය මද්දන 

අසථහ රඵහ දීභ ගළන. 

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔභල්ඹහ ට්රැළල්ස කිඹන ඒ ඒජ්දද්ඹ දළ්ද ක්රිලඹහත්භක නහද 

ගරු ඇභිනුරභහ? 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඔභල්ඹහ ට්රැළල්ස ක්රිලඹහත්භක ්දම්ද නළවළ. ඔභහර් 

ට්රැළල්සර හි පු ඒ  පුද්ගරඹහමප නභ නළුර මනත්  අධැ්ෂ 

භණ්ඩරඹකි්ද නිමඹෝජිත ආඹතනඹ්ෂ වදහ ගත්තහ. එහි ඒ 

පුද්ගරඹහමප නභ ිනබුමණ නළවළ. වළඵළන්, ඒ අධැ්ෂ භණ්ඩරඹ 

රැස මරහ මඵොමවොභ ස්ෂභ එ්ෂ මකමනකු ඉල්රහ අස මරහ 

අය පුද්ගරඹහ නළත අධැ්ෂ භණ්ඩරඹ  ඳත් කය මගන ිනබුණහ. 

අඳ  ඒක ආයංික වුණු වහභ  ගිහිල්රහ ළ ලීභ්ෂ කයරහ, ඒ 

ඒජ්දද්ඹත් තවනේ කශහ.  

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප ුර්දළනි අුරරු 

ප්රීලසනඹ. 

ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  එමයහි විලසහ බංග මඹෝජනහ 

මගනහපු  දහ ඔඵුරභහ කිේහ, ඔඵුරභහමප ප්රීිනරඳඹ නංහ ග්දන  

Foreign Employment Bureau එම්ෂත්, භුරගභ වහ කඩත 

training campsර ශභන්්දත් මගනහමේ නළවළ කිඹරහ. නමුත් 

එදහභ රෑ "හිරු" ටීවී එම්ෂ මඳ්දනුහ, ශ්රීප රංකහ විමද්ල මේහ 

නියු්ෂින කහර්ඹහංලමේ හවන ලි්ද ඒ ආපු අඹ   බුරිඹහනි 

මඵදනහ; කෆභ මඵදනහ.  ඒ ද්ද්ධිඹ හිරු ටීවී එම්ෂ මඳ්දනුහ. 

ඔඵුරභහ එඹ දකි්දන ඇින. 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, - 
 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තභ ප්රීලසනඹ අවරහ අ්ද නළවළ. 

ගරු ඇභිනුරභනි, එදහභ රෑ හිරු නහලිකහමේ එමවභ මඳ්දවහ. 

ඔඵුරභහමප ප්රීිනරඳඹ නං්දන , ඔඵුරභහමප සුජහතබහඹ 

මඳ්ද්දන  ඔඵුරභහ මභභ ඳහර්ලිමේ්දුරමේදී මඵොමවොභ 

ද්බහමඹ්ද, මඵෝධි ත්ත්ඹකු හමප කථහ්ෂ කශහ, ඔඵුරභහ 

කිද්භ මදඹ්ෂ විඹදේ කමශේ නළවළන් කිඹරහ. නමුත් එතළන ද්න් 

ශභන් call කයරහ කිේහ, Foreign Employment Bureau  එම්ෂ 

ඇඳුේ අඳි්දම්ද නළුර, ද්විල් ඇඳුේ ඇ මගන එ්දන කිඹරහ 

training campsලි්ද ඔවු්ද මග්දහ මගන, ''ඔඵුරභහ  ජඹමේහ! 

ය්දජ්ද යහභනහඹක බංගමේහ  '' කිඹහ කෆ ගව්දන කිඹහ තර්ජනඹ 

කයරහ ඒ ළමඩ් කයහ ගත්තහ  කිඹරහ. එඹ “හිරු” නහලිකහම්ද 

මඳ්දවහ. එඹ මුළු රංකහභ දළ්ෂකහ. ඔඵුරභහ කිඹ්දම්ද තැඹ 

නේ, "ඔඵුරභහමප ප්රීිනරඳඹ කෆහ. ඔඵුරභහ විනහල කශහ" කිඹරහ 
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ඔඵුරභහ “හිරු” නහලිකහ  විරුද්ධ නඩු්ෂ ඳය්දම්ද නළත්මත් 

ඇන්? 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඊ මේ තභන් මේ කථහ්දදයඹ 

කිඹ්දන ිනබුමණ්. රංකහමේ භහධැ නිදව ිනමඵන ඵ  මවොභ 

නිදසුන තභන් මභුරභහ කිඹ්දම්ද. මභොකද, මභුරභහ කිඹන විධිඹ  

ආණ්ඩු ඳ්ෂමේභ භ්දත්රී යඹකු  ේඵ්දධ නහලිකහකි්ද 

ආණ්ඩුමේ ඇභිනයඹකු විමේචනඹ කයරහ ිනමඵනහ. එභ ද්ද්ධිඹ 

ඊමේ ඳළළින විහදඹ  ඉතහභ අදහශන්. මේ ආණ්ඩු ඹ මත්, 

ආණ්ඩුමේභ ඇභිනයඹකු විමේචනඹ කිරීමේ අන්ිනඹ ද්ඹඹ  

100්ෂභ රඳහහිනී නහලිකහක  ිනමඵනහඹ කිඹන කහයණඹන් 

මභුරභහ මනොකිඹහ කිඹ්දම්ද.  

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵුරභහ භහ කිඹන එක ිළිතගත්මත් නළවළ. 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

දළ්ද භහ උත්තය මදනහ. ඔඵුරභහ  ප්රීලසනඹ අව්දන භහ ඉඩ 

දු්දනහ ම්ද. මේ ේඵ්දධමඹ්ද මේ විධිඹ  හද විහද කයනහ 

නේ මනභ විහදඹක  ඹමු. ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ 

මඵොමවොභ ද්බහමඹ්ද, මඵොමවොභ හධහයණ එුරභහමප ප්රීලසනඹ 

අවමගන ද්න්ඹහ. ගරු භ්දත්රී ුරභනි, දළ්ද එඹ  උත්තය මද්දන ඉඩ 

මද්දන. කරඵර ම්දන එඳහ. විලසහ බංග මඹෝජනහ 

ේඵ්දධමඹ්ද ඳහර්ලිමේ්දුරමේ විහදඹ ඳළළින දිනමේදී ද්දු වුණු 

ද්ද්ධිඹ එුරභහ අවරහ ිනමඵන ප්රීලසනඹ  අදහශ මනොවුණත්, එභ 

අුරරු ප්රීලසනඹ සථහය නිමඹෝගර  ඳ වළනි ඇහුත් භහ එභ 

ප්රීලසනඹ  උත්තය දිඹ යුුර ිනමඵනහ. ගරු නිමඹෝජැ 

කථහනහඹකුරභනි, ඔඵුරභහ ද්දනහ, සථහය නිමඹෝග අනු අුරරු 

ප්රීලසනඹ්ෂ අව්දන ඕනෆ, ඒ ප්රීලසනඹ  රඵහ මදන උත්තයඹ  

ේඵ්දධ කයරහ ඵ. මකමේ මතත් මභභ ප්රීලසනඹ  භහ උත්තය 

දිඹ යුුරන්.  

ගරු නි මඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, එභ දිනමේදී ඵදුල්මර්ද, 

ඵණ්ඩහයමලි්ද, වළභ ප්රීමද්ලඹකි්දභ මිනිසසු ඳළමිණිඹහ.  

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Foreign Employment Bureau එම්ෂ හවන ිනබුමණ්. 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒ මිනිසසු ඳළමිණිමේ ඵණ්ඩහයමර ඩිමඳෝ  අඹත් ඵසර 

ඵ ඔඹ කිඹන “හිරු” නහලිකහම්ද මඳ්දනුහ. ඒ මිනිසසු 

ඵණ්ඩහයමර ඉරහ ඳන්්ද එ්දම්ද නළවළ ම්ද.  

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

“හිරු” නහලිකහමේ මඳ්දනුහ, Foreign Employment Bureau 

එම්ෂ හවන. 

ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ල්ලි මගරහ තභන් ශ්රීප රංගභ ඵසර ඔවු්ද  ආමේ. ගිහිල්රහ 

ඵළලුමොත් දළන ග්දන පුළු්ද, ඒ ඩිමඳෝ වළභ එකක භ ඒ 

මිනිසසු ල්ලි මගරහ තභන් ඇවිත් ිනමඵ්දම්ද කිඹරහ. ඒ 

මිනිසු්දමප ඇභිනයඹහ , භ්දත්රී යඹහ  විරුද්ධ විලසහ බංග 

මඹෝජනහ්ෂ මගනළල්රහ ඒ  ිළිතඵ විහදඹ්ෂ ඹන මකො  ඒ 

මිනිසු්ද මභමවේ  එ්දම්ද නළත්නේ පුදුමභනුත් පුදුභන්.  

 
 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එදහ Foreign Employment Bureau එක වරහ ිනබුණහ. 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

වළඵළන් භවය භ්දත්රී රු ඒ ඳශහමත්ද ඡ්දදඹ ඉල්ලුහ ,  ඒ 

භ්දත්රී යඹහ  විරුද්ධ විලසහ බංග මඹෝජනහ දවඹ්ෂ ඉදිරිඳත් 

වුණත් ඒ ඳශහමත් මිනිසසු එ්දම්ද නළවළ. මභොකද, ඒ භ්දත්රී රු ඒ 

ඳළත්ත ඳශහමත් ගිහි්ද නළවළ ම්ද. ඒක  භ  කය්දන මදඹ්ෂ 

නළවළ. ඡ්දදඹ අයමගන ඊ  ඳසමේ තභ්දමප ඳශහත  ඹ්දම්ද 

නළත්නේ -   

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දළ්ද ඔඵුරභහමග්ද අව්දම්ද Foreign Employment Bureau 

එම්ෂ ප්රීලසනඹන්. 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඔඹ කිඹන කිද්භ training centre එකකි්ද භහ කට්න්ඹ 

මග්දහ මගන නළවළ. වළඵළන්  - 

 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එදහ Foreign Employment Bureau එම්ෂ ඳළමිණිලි අංලඹ 

වරහ ිනබුණහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහත් හිුරමේ නළවළ, එදහ ඒ 

තයේ ිළරි්ෂ එන් කිඹරහ. භහ අවුරුදු 25්ෂ මද්ලඳහරනඹ කයරහ 

ිනමඵනහ. Matugama Training Centre එමකනුන්, ත මකොමවේ 

මවෝ training centre එකකිනුන් කට්ට්ඹ මග්ද්දන භ  

අලැතහ්ෂ නළවළ. වළඵළන්, භතක ිනඹහ ග්දන ඕනෆ කහයණඹ 

තභන්, ඹේ ඹේ කහනුර භහත් යත්නපුය දිසත්රි ්ෂකමේ 

මද්ලඳහරනඹ කයපු නිහ අද මභුරභහ නිමඹෝජනඹ කයන යත්නපුය 

දිසත්රි ්ෂකමේ අඹත් එදහ ආ ඵ, භහ මනුම්ද කථහ කය්දන. 

වළඵළන්, භ  නේ මකොමවේදීත් ඇහුමණ් නළවළ, "ය්දජ්ද 

යහභනහඹක බංග  මේහ! " කිඹරහ කවුරුත් කිඹනහ. වළඵළන් 

එුරභහභ කිඹනහ, එමවභ කිේහඹ කිඹරහ. එමවභ කිේහ නේ 

මදන්ඹම්ද ඒක එුරභහ ඵරහ ග්දන  ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Foreign Employment Bureau එම්ෂ හවන කිද්්ෂ ආමේ 

නළවළන් කිඹරහද  ඔඵුරභහ කිඹ්දම්ද? “හිරු” ටීවී එම්ෂ මඳ්දනුමේ 

මඵොරු්ෂද, එතමකො ?  
 

 

ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

“හිරු” ටීවී එම්ෂ කිේමේ ඇත්තද, මඵොරුද කිඹන කහයණඹ 

මනොමන් ළදගත්. “හිරු” ටීවී එමක්ද කිඹපු මදඹ වයවහ 

මඳ්දනුමේ, "මේ ආණ්ඩුමේභ  ඇභිනයමඹ්ෂ ඕනෆභ විධිඹක  

විමේචනඹ කිරීමේ අන්ිනඹ ජනභහධැර  ිනමඵනහ" කිඹන 

කහයණඹන්.  

 
 
ගරු ය්දජ්ද යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ කිඹ්දම්ද ඒක තැඹද? 

 
 
ගරු ඩිරහ්ද මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒ ගළන අද කිඹරහ, රංකහභ දළනුත් කයරහ, රංකහමේ භහධැ 

සහීකනත්ඹ, දහචහයඹ ිනමඵනහ කිඹරහ මරෝකඹ භ  ප්රීකහල 

කයපු එක ගළන භභ ඔඵුරභහ  සුරින්දත නහ.  

 

 

ද්විත් පුයළද්බහඹ: න නීින 
இட்மடப் தறசரவுரறம : நெற சட்டங்கள் 
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9.   ගරු අමනෝභහ ගභමප භවත්මිඹ 
 (ரண்நெறகு (றந்ற) அதணரர கதக) 

 (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අ්රරහභහතැුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර 

අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ- (1): 

  (අ) (i) ආගභන විගභන මදඳහර්තමේ්දුර විද්්ද ද්විත් 
පුයළද්බහඹ රඵහ දීභ ිළිතඵ න නීින භහරහ්ෂ 
කස කය භහ 3්ෂ ඇුරශත එඹ ඉදිරිඳත් කයන 
ඵ  ආගභන විගභන ඳහරක ජනයහල් විද්්ද 2012 
ජුනි භහමේදී ඳභණ ප්රීකහල කයන රද ඵ  
ිළිතග්දම්දද; 

 (ii) එභ නීින රීින කස කිරීභ ිළිතඵ ත්භ්ද  
තත්ත්ඹ කමර්ද; 

 (iii) එමතය රැඳී ද්න්න ශ්රීප රහංකිකඹ්ද විලහර ංඛ්යැහ්ෂ 
මභය   ඳළමිණීභ  ඵරහමඳොමයොත්ුර ද්න්න 
නමුත් ද්විත් පුයළද්බහඹ රඵහ දීභ 
ේඵ්දධමඹ්ද දළන  ක යුුර මනොමකමයන 
ඵළවි්ද ඔවු්ද  ගළ ලු රැක  මුහුණඳෆභ  ද්දුවී 
ඇින ඵ ිළිතග්දම්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) ද්විත් පුයළද්බහඹ රඵහ දීභ  අදහශ න නීින ක්රිලඹහත්භක 
කිරීභ ආයේබ කයනු රඵන දිනඹ කමර්ද ඹ්දන එුරභහ 
මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 
 

தற அமச்சந்ம், ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அமச்சந்ரணமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) குடிவு, குடிகல்வுத் றமக்கபம் இட்மடப் 

தறசரவுரறம ங்குது தரடர்தரண நெற 

சட்டங்கமபத் ரரறத்து அற்மந 3 

ரங்கலக்குள் சர்ப்தறப்தரக குடிவு, 

குடிகல்வுக் கட்டுப்தரட்டரபர் ரகம் 2012 நௌன் 

ரபறல் தரறறத்துள்பரர் ன்தம 

ற்நக்தகரள்ரர ன்தமநோம்; 

 (ii) தற்தடி சட்டங்கமபத் ரரறத்ல் தரடர் தறனரண 

ற்ததரம றமனம ரது ன்த மநோம்; 

 (iii) தபறரடுகபறல் ங்கறநோள்ப இனங்மகர்கபறல் 

ததந்ந்தரமகரதணரர் இந்ரட்டுக்கு ந்மக 

ந்ற்கு றர்தரர்த்துள்பததரறலும் இட் மடப் 

தறசரவுரறமமப் ததற்நக் தகரடுத்ல் 

தரடர்தறல் ற்ததரது டடிக்மக தற் 

தகரள்பப்தடரமறணரல் இர்கள் தல்தந 

சறக்கல்கமப றர்தரக்கறநோள்பரர்கள் ன்தம 

ற்நக் தகரள்ரர ன்தமநோம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இட்மடப் தறசரவுரறமமப் ததற்நக் தகரடுத்ல் 

தரடர்தரண நெற சட்டங்கமப அநைல்தடுத்துல் 

ஆம்தறக்கப்தடும் றகற ரது ன்தம அர் 

இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்?  

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether he admits the fact that the 

Controller General of Immigration and 

Emigration made a statement  in about  

June of  2012 to the effect that a new set of  

laws  will be formulated concerning the 

granting of dual citizenship and will be 

submitted within three months ; 

 (ii)  the present situation with regard to the 

formulation  of  the aforesaid  laws; 

 (iii) whether he admits the fact that, though a 

large number of Sri Lankans, who are 

staying abroad, wishes to come to this 

country, they have to encounter  a number 

of  problems, as no work is done  with 

regard to the granting of dual citizenship by 

now? 

 (iv) Will he inform this House, of the date on 

which the implementation of the new laws, 

with regard to the granting of dual 

citizenship, will be commenced? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අ්රරහභහතැුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතැුරභහ මනුම්ද භභ එභ 

ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය මදනහ.  

(අ)  (i)    ඔේ.  
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      (ii)    ද්විත් පුයළද්බහඹ රඵහ දීභ  අදහශ ංමලෝධිත 
අ්ද මකටුේඳත මේ න වි  ආගභන විගභන 
මදඳහර්තමේ්දුර මත රළබී ඇින අතය, අලැ 
ඉදිරි ක යුුර ද්දු කයමි්ද ඳතී.  

     (iii)    නළත. එමතය රැඳී ද්න්න ශ්රීප රහංකිකඹ්ද  මභය   
ඳළමිණීභ, රැඳී ද්ටීභ වහ ිළ වීභ ේඵ්දධමඹ්ද 
කිද්දු ගළ ලුකහරී තත්ත්ඹ්ෂ භුර වී නළත.  

(ආ)  නළත. 

(ඇ)   නීිනභඹ යහමු ංමලෝධනඹ කිරීභ ුරශ මභකී ළඩ ිළිතමශ 
ක්රිලඹහත්භක කශ යුුර ඵළවි්ද ඒ වහ නීිනඳින වහ නීින 
මකටුේඳත් මදඳහර්තමේ්දුර ඵහහිය ඳහර්ලසකරු්ද මර 
ේඵ්දධ මේ. එඵළවි්ද එකී කහර්ඹහලිඹ වහ එභ ඵහහිය 
ඳහර්ලස ගත කයන කහරඹ ේඵ්දධමඹ්ද නිලසිකත 
නිගභනඹක  එශළඹිඹ මනොවළකි ඵළවි්ද එමර නිලසිකත 
දිනඹ්ෂ දළ්දවිඹ මනොවළක.  

 

ගරු අමනෝභහ ගභමප භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප ඳශමුන අුරරු 

ප්රීලසනඹ.  

ද්විත් පුයළද්බහඹ ේඵ්දධමඹ්ද 2012 ජනි භහමේදී 
ආගභන විගභන ඳහරක ජනයහල් කිේහ, භහ ුරන්ෂ ඇුරශත මේ 
ප්රීලසනඹ නියහකයණඹ කයනහඹ කිඹරහ. නමුත් මේ ප්රීලසනඹ  
උත්තයඹ්ෂ තභත් වේඵ මරහ නළවළ. මේ ප්රීලසනඹ  මවේුර, නීින 
මකටුේඳත් මදඳහර්තමේ්දුරත්, ආගභන විගභන 
මදඳහර්තමේ්දුරත් අතය ිනමඵන ප්රීලසනඹ්ෂ ද කිඹරහ භභ දළන 
ග්දන කළභළිනන්.  

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. ඒ මදඳහර්තමේ්දුරර ඇින ප්රීලසනඹ්ෂ මනොමන්. විලහර 
ළඩ මකො ්ෂ මේ ේඵ්දධමඹ්ද කය ිනමඵනහ. භහ  ිළිතුරරු 
දු්ද ආකහයඹ , නීිනඹ වහ  නීිනඹ ේඵ්දධ මද්ය ඹ වහ ජහතැ්දතය  
නීතී්ද ළරකිල්ර  බහජනඹ කිරීභ වහ ගතන කහරඹ කි 
මනොවළකින්.   හර්තහ රළබුණු විග වළකි ඉ්ෂභනි්ද  ඒ ගළන අලැ  
මනසකේ කය්දන අමප් ආණ්ඩු ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ.  

 
ගරු අමනෝභහ ගභමප භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු ඇභිනුරභනි, ද්විත් පුයළද්බහඹ  ිළිතඵ තීයණඹක  

එන දින කහනු්ෂ කිඹ්දන  පුළු්දද කිඹහ භහ  ඔඵුරභහමග්ද 

අවනහ.  

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නීිනඹ ේඵ්දධමඹ්ද  කයන අර්ථනිරඳණ වහ නිර්මද්ල බහය  

ද්න්න නීිනඳින, නීිනඳින මදඳහර්තමේ්දුර, නීින මකටුේඳත් 

මදඳහර්තමේ්දුර ආදී ආඹතන යහශිඹ්ෂ වයවහ  තභන් මේ ක යුුර  

මකමය්දන ඕනෆ.  ඒ නිහ ඒ ක යුුර මකමයන මත්ෂ  ඉසීමභ්ද 

ද්ටීභ තභන් ඩහ මවො.  

 

ගරු අමනෝභහ ගභමප භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) அதணரர கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

මභතළන  ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ කිඹහ  ගරු ඇභිනුරභහ ිළිතුරරු 

දු්දනත්,   අමප් ය මට් මගොඩ්ෂ බුද්ධිභත් අඹ ිළ  ය ර  ගිහි්ද 

රැකිඹහ කයනහ. ඒ හමපභ ිළ  ය ර ඳදිංික මරහ ඉ්දනහ.  

ද්විත් පුයළද්බහඹ රඵහ දු්දමනොත්  අමප්  යමට් ිනමඵන 

බුද්ධිගරනඹ - brain drain   එක-  ඹේකිද් ප්රීභහණඹක  අඩු 

ම්දන පුළු්ද. මභොකද,  ඒ ය ර පුයළද්බහඹත් රඵහ මගන 

මභහිත් රැකිඹහ  කය්දන  කළභළින අඹ ඉ්දනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන 

අධහනඹ මඹොමු කය්දනඹ කිඹහ භහ ඉල්රනහ. ඒ  හමපභ මේක 

අමප් ය   ආදහඹභ්ෂ රළමඵන භහර්ගඹකුත් මනහ. ඒ නිහ ඒ 

ගළනත් අධහනඹ මඹොමු කය්දනඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ ද්න්නහ.  

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ, ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඒ නිහභ තභන් යජඹ  මේ ගළන 

ක යුුර කයමි්ද ද්න්්දම්ද. දළන   අ්ද මකටුේඳත කස වී  

ිනමඵනහ.  ඒ මදඳහර්තමේ්දුර මදක  ඒහ ඹිත අධැඹනඹ කිරීමේ 

මඹදී ද්න්නහ. ඒ නිහ මේ  ිනමඵන ගළ ලු ඉ්ෂභනි්ද නියහකයණඹ 

කය ග්දන   පුළු්ද. ශ්රීප රහංකිකඹ්ද මනුම්ද ඉටු කශ යුුර මේ 

යහජකහරිඹ  ඉටු කිරීභ   යජඹ ිළඹය මගන ිනමඵනහ. 
 

මිද්මදනිඹ භවජන මඳොශ :  න මගොඩනළඟිල්ර 
றத்தணற ததரதுச் சந்ம : நெற கட்டிடம் 

MIDDENIYA PUBLIC FAIR : NEW BUILDING  
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10. ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
 (ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහත්  ඳහරන  වහ ඳශහත් බහ අභහතැුරභහමග්ද ඇස  

ප්රීලසනඹ,- (1) 

(අ) (i) වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමේ, කටුන ප්රීහ මද්ය ඹ 
බහ භගි්ද ඳහරනඹ න මිද්මදනිඹ භවජන 
මඳොශ ඳත්හමගන ඹහභ වහ න මගොඩනළගිලි 
ඉදිකය ර් මදක්ෂ ඳභණ ගත වී ඇතත්, මේ 
ද්ෂහ එඹ විෘත කය මනොභළින ඵත්; 

 (ii) දළන  මඳෞද්ගලික ඉඩභක ඵදු ඳදනභ භත එභ 
මඳොශ ඳත්හමගන ඹනු රඵන ඵත්; 

 (iii) එභ නිහ භවජන මුදල් නහසිනන ඵත්; 

 එුරභහ ද්දමනහිද? 

(ආ) (i) මිද්මදනිඹ භවජන මඳොශ න සථහනඹ  
මගනඹහභ වහ ඳිනන ඵහධහ කමර්ද; 

 (ii) එභ ඵහධක ඉත්කය භවජන මඳොශ ඳත්හමගන 
ඹෆභ  ඉදිකශ න මගොඩනළඟිල්ර විෘත කිරීභ  
ක යුුර කය්දම්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ, ඒ භ්දද?  

 
உள்லரட்சற, ரகர சமதகள் அமச்சமக் தகட்ட 

றணர:   

(அ) (i) அம்தரந்தரட்மட ரட்டத்றல் கட்டுண 

தறதச சமதறணரல் றர்கறக்கப்தடுகறன்ந 

றத்தணற ததரதுச் சந்மமப் ததறந்ற் 

கரண நெற கட்டடங்கள் றர்ரறக்கப்தட்டு 

சுரர் இண்டு ந்டங்கள் கடந்துள்ப 

ததரறலும்,  இன்நம அது றநந்து மக்கப் 

தடறல்மன ன்தமநோம்; 

 (ii) ற்ததரது ணறரர் கரறதரன்நறல் குத்மக 

அடிப்தமடறல் தற்தடி சந்ம ததறப் 

தடுகறன்நதன்தமநோம்; 
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 (iii) ஆகத, ததரது க்கபறன் தம் றரகறன்ந 

தன்தமநோம் 

 அர்  அநறரர? 

(ஆ) (i) றத்தணற ததரதுச் சந்மம நெற இடத்துக்கு 

தகரண்டு தசல்றல் உள்ப மடகள் 

ரமதன்தமநோம்; 

 (ii) அவ்ரநரண மடகமப லக்கற ததரதுச் 

சந்மமப் ததறந்ற்கரக நெறரக 

றர்ரறக்கப்தட்ட கட்டிடத்மத் றநந்து மப் 

தற்கு டடிக்மக டுப்தரர ன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that - 

 (i) even though about two years have lapsed 

since the construction of a new building to 

house the Middeniya public fair 

administered by Katuwana Pradeshiya 

Sabha of Hambantota District, it has not 

been opened up to now; 

 (ii) the fair is currently held on a private land 

obtained on lease; and 

 (iii) public funds are wasted as a result? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the obstacles that prevent the Middeniya 

Public Fair from being moved to the new 

location; and 

 (ii) whether measures will be taken to remove 

those obstacles and open the new building 

constructed to house the public fair? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතැුරභහ මනුම්ද භභ එභ  ප්රීලසනඹ  ිළිතුරරු මදනහ. 

(අ) (i) මිද්මදනිඹ භවජන මඳොශ මකො ්ෂ දකුණු ඳශහත් 
්රරහමීඹ ප්රීර්ධන ැහඳෘිනඹ (රීප් ැහඳෘිනඹ) භගි්ද 
නිභ කය ඇින අතය ඉිනරි මකො  අ්දතර් ගේභහන 
ැහඳෘිනඹ භගි්ද මේ න  වි  ඉදිකයමගන ඹමි්ද 
ඳතී. 

 (ii)  ඔේ. 

 (iii) නළත. (මනත් විකල්ඳ සථහනඹ්ෂ මනොභළින 
ඵළවි්ද මඳොශ හදහ නිභ කයන මත්ෂ ඳභණ්ෂ 
මභභ සථහනඹ බහවිතහ කයනු රඵන්.) 

(ආ) (i)  ඵහධහ මනොභළත. 

 (ii) අදහශ මනොමේ. 

(ඇ) අදහශ මනොමේ. 

ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප ඳශමු ළනි අුරරු  

ප්රීලසනඹ මභඹන්.   නිඹත ලමඹ්දභ,  ප්රීහමද්ය ඹ බහ වයවහ තභන් 

ගරු  නිමඹෝජැ අභහතැුරභහ  මේ ිළිතුරය රළමඵ්දන ඇත්මත්.  

නමුත්  අද මේ ිළිතුරමර්දී  ගරු නිමඹෝජැ අභහතැුරභහ  කිේහ,  

අලුත් සථහනඹ  එභ මඳොශ මගන ඹ්දන  ඵහධහ්ෂ නළවළන්  

කිඹහ. එමවත් ප්රීහමද්ය ඹ බහමේ බහඳිනයඹහ කිඹ්දම්ද   අලුත් 

සථහනඹ   මේ මඳොශ මගන ඹ්දන   ිනමඵන ප්රීලසනඹ, භඟ 

නළඟුමභ්ද  ඳහයල් න්ක  වදහ මද්දම්ද නළින නිහඹ  කිඹන 

එකන්. නමුත් ගරු කථහනහඹකුරභහ මේ වහ  අලැ ද්ඹලුභ 

ක යුුර කය ිනමඵනහ. ගරු කථහනහඹකුරභහ විඹදේ කය 

ිනමඵනහ. භහ කිඹ්දම්ද අතැඹ්ෂ නේ ගරු කථහනහඹකුරභහ 

මේ ගරු බහ  ඇවිත් කිඹහවි භහ කිඹ්දම්ද අතැඹ්ෂඹ කිඹහ. 

මභතළන ිනමඵන ඇත්ත කථහ මභඹන්. මේ ප්රීහමද්ය ඹ බහමේ 

බහඳිනයඹහමප ිනමඵන අත් තමනෝභිනකබහඹ නිහ මේ මඳොශ 

විෘත කය ග්දන  ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ ඇින මරහ දිගි්ද දිග භ 

මඳෞද්ගලික ඉඩභක  ජනතහමප ල්ලි   නිසකහයණමේ විඹදේ 

කයනහ. ගරු නිමඹෝජැ අභහතැුරභනි, අභහතැහංලමඹ්ද මේ ගළන  

මොඹහ ඵරනහ ද?  
 
 

ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු  නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි. අදිඹය කිහිඳඹකි්ද තභන් 

මේ ැහඳෘිනඹ ක්රිලඹහත්භක ම්දම්ද.  ඳශමුන අදිඹය ඹ මත්, 

මේ වහ  2008.12.25  න දින රුිළඹල් ර්ෂ 35 ක  මුදර්ෂ 

ම්ද කය  අ්ෂකය මදකක ඉඩභ්ෂ ඳයහ මගන ිනමඵනහ. ඒ 

අනු, 2009 ර්මේදී  දකුණු  ඳශහත් ්රරහමීඹ ආර්ක ක ප්රීර්ධන 

ැහඳෘිනඹ භගි්ද මේ මඳොශ ංර්ධනඹ කිරීභ  ආයේබ කය,  

මදන අදිඹය ඹ මත්  එක මකො ්ෂ නිභ කය  ිනමඵනහ. ඊශඟ 

අදිඹය ඹ මත් ප්රීජහ ංර්ධන වහ ජීන  භහර්ග ළඩිදියුණු කිරීමේ 

ැහඳෘිනඹ භගි්ද ක්රිලඹහත්භක අ්දතර් ගේභහන ැහඳෘින ඹ ඹ මත් 

ේපර්ණමඹ්දභ නවීකයණඹ කිරීභ  තීයණඹ කය ිනමඵනහ.  ඒ 

අනු මුළු ඇසත මේ්දුර මුදර න රුිළඹල් මිලිඹන 27.27්ෂ න 

මුදලි්ද -රුිළඹල් මිලිඹන 25.9ක මුදර්ෂ එභ ැහඳෘිනඹ භගි්ද ද, 

රුිළඹල් මිලිඹන 1.37ක මුදර්ෂ ප්රීජහ දහඹකත්ඹ භගි්ද ද-  එභ 

ැහඳෘිනඹ නිභ කිරීභ  තීයණඹ කය ිනමඵනහ. මේ අනු 

2012.03.28 න දින මභහි ළඩ ක යුුර ආයේබ කය ිනමඵනහ.  

මේ  ැහඳෘිනමේ ඉදි කිරීේ ක යුුර මේ ර්ඹ අහන ්දන  

මඳය  නිභ කයනහ. ඒ හමපභ මේ ර්ඹ අහන ්දන  

කලි්ද මේ  මඳොශ විෘත  කය්දන ත් ක යුුර කයනහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප මදන අුරරු ප්රීලසනඹ 

මභඹන්.  ගරු නිමඹෝජැ අභහතැුරභහභ කිඹනහ,  මභහි අදිඹය 

කිහිඳඹ්ෂ දළ්ද අහන මරහ ිනමඵනහඹ කිඹහ. භහ මේ ගළන 

මඳ්දහ මද්දන කළභිනන්. භහ ශඟ ඡහඹහරඳ ිනමඵනහ. අ්ද 

කශ අදිඹයඹ්ද  අදහශ මඳොශ  භමිඹ අතවළය දළමීමභ්ද ඒ 

ඉදිකශ න්කත් දළ්ද විනහල මමි්ද ිනමඵනහ.  මඳොශ ුරශ තනහ 

ඇින භහළු අමශවි  ළල් ව ඒ සථහන දියහඳත් මමි්ද ව ගයහ 

ළම මි්ද   ිනමඵනහ. මඳොශ  හ ඇින කේබි දළල්ර ල් 

බිහිමරහ ඒ කේබි දළල්  ද්ඹල්රභ දියහ ඳත්මමි්ද ිනමඵනහ. 

ිළවිසුේ මපට්ටු දියහ ඳත්මමි්ද ිනමඵනහ.  මේ වදපු න්කත් 

ප්රීමඹෝජනඹ  මනොමගන නිසකහයණමේ  ිනබීමභ්ද දියහඳත් වුණහභ 

මේ මඳොශ විෘත කයන ද  ඒ වදපු න්කත් ආඳසු ිළිතකය 

කය්දන  මනහ. මේ වහ අිනමර්ක මුදල් ප්රීිනඳහදන මද්දම්ද 

කවුද?  

593 594 

[ගරු බුද්ධික ඳිනයණ  භවතහ] 
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ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

   ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අඳ මේ   ේපර්ණ 

මතොයුරරු  රඵහ ග්දම්ද දකුණු ඳශහත් ඳහරන මකොභහරිසයඹහ 

වයවහන්. ඒ හමපභ එුරභහ අඳ  ද්දහ ිනමඵනහ, මේ ය  

අහන ්දන  කලි්ද මේ මඳොශ විෘත කය්දන  ක යුුර 

කයනහඹ කිඹහ. ඒ අනු මේ ය අහන ්දන  කලි්ද අලැ 

ක යුුර කය ඔඵුරභහ ත් ද්ද්දනේ.   

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු  නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප ුර්දන අුරරු 

ප්රීලසනඹ මභඹන්.  

 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුර්දන අුරරු ප්රීලසනඹත් අවනහද? 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ. ගරු නිමඹෝජැ ඇභිනුරභහ පුන පුනහ කිඹ්දම්ද, මේ ය 

අ්ද ම්දන කලි්ද මභහි ඉදිකිරීේ ක යුුර අ්ද කයනහ 

කිඹරහන්. භභ අව්දම්ද, වදරහ අ්ද මරහ ල් බිහි මමි්ද 

ිනමඵන මකො ස මේ විධිඹ  නිසකහයමණ් හ දභහ ිනබීමභ්ද 

ද්දුන අිනමර්ක ප්රීිනංසකයණර  ඹන විඹදේ ප්රීිනපර්ණඹ කය 

ග්දම්ද මකොමවොභද කිඹන එකන්. ඒ වහ ආඳහු ළයඹ්ෂ මුදල් 

මඹොද්දම්ද නළුර දළ්දභභ වදපු න්ක විෘත කය්දන. ද්ෂෂිණ 

අධිමේගී භහර්ගමේ, ගහල්ර - භහතය න්ක වදන කල් හින්මේ නළවළ. 

මකොට්  හමේ ද්  ගහල්ර ද්ෂහ වදපු න්මක්ද විෘත කශහ. ඇන්,  ඒ 

මද්භ මේ මඳොශ ැහඳෘිනඹ ත් කය්දන ඵළරි? 

 
ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භභ මුලි්දභ කිේහ, මේක 

අදිඹය කිහිඳඹකි්ද තභන් ක්රිලඹහත්භක ම්දම්ද කිඹරහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒක තභන්. වදපු අදිඹය විෘත කය්දම්ද නළත්මත් මභොකද? 

 
ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ඒ අනු අලැ කයන ද්ඹලුභ මුදල් ප්රීිනඳහදන අිළ ම්ද කයරහ 

ිනමඵනහ. 2012.03.28න දින ළඩ ක යුුර ආයේබ කයරහ 

ිනමඵනහ. මේ අවුරුද්ද අහන ම්දන කලි්ද මභහි ේපර්ණ 

ළඩ ක යුුර අ්ද කයරහ විෘත කය්දන ක යුුර කයනහ.  

 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රීලසන අංක 11 - 2562/'12-(1), ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ. 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ අවනහ. 

ගරු ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතැුරභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ 

ින මදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ ද්න්නහ. 
 
 
 

ප්රීලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ල ීs රංකහ යහඹ අධිකහරිමේ බහඳින: දයන තනුරරු,  
ළටුප් වහ දීභනහ  

இனங்மக துமநநைக அறகரசமதத் மனர் : 

தறகள், சம்தபம் ற்நம் தகரடுப்தணவு கள் 
CHAIRMAN OF SRI LANKA PORTS AUTHORITY : POSTS HELD, 

SALARY AND ALLOWANCES   
 

2794/'12 

12.ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
  (ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

  (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ල ීs රංකහ යහඹ අධිකහරිමේ බහඳිනයඹහමප 
භහද්ක ළටුඳ 2006 ර්මේ ද්  මේ ද්ෂහ 
මනස වී ඇින ආකහයඹ කමර්ද; 

 (ii) ල ීs රංකහ යහඹ අධිකහරිමේ ත්භ්ද බහඳිනයඹහ 
එභ තනුරය   අභතය දයන මනත් තනුරය මවෝ 
තනුරරු කමර්ද; 

 (iii)  එභ තනුරය මවෝ තනුරරු දළරීභ මනුම්ද 
භහද්ක ඔහු  රළමඵන ළටුප්, දීභනහ මවෝ 
මනත් ඳවසුකේ කමර්ද; 

 (iv) එභ තනුරය මවෝ තනුරරු රඵහ ගත් දින ද්  මේ 
ද්ෂහ  ඒහ  අදහශ භහද්ක රළමඵන ළටුප්, 
දීභනහ මවෝ මනත් ඳවසුකේ මනස  වී ඇින 
අකහයඹ කමර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) මනොඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 
 

 

 

துமநநைகங்கள், தடுஞ்சரமனகள் அமச்சமக் தகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) இனங்மக துமநநைக அறகரசமதறன் 

மனது ரரந் சம்தபம் 2006ஆம் ஆண்டு 

தரடக்கம் இதும ரற்நமடந்துள்ப றம் 

ரதன்தமநோம்; 

 (ii) இனங்மக துமநநைக அறகரசமதறன் 

ற்ததரம மனர் தற்தடி தறக்கு 

தனறகரக கறக்கும் மண தறகள் 

அல்னது தற ரதன்தமநோம்; 

 (iii) தற்தடி தறகமப அல்னது தறம 

கறப்தற்கரக ரரந்ம் அந்க்கு 

கறமடக்கறன்ந சம்தபங்கள், தகரடுப்தணவுகள் 

அல்னது தந சறகள் ரமதன்தமநோம்; 

 (iv) தற்தடி தற அல்னது தறகள் 

கறமடக்கப்ததற்ந றகற நைல் இதும 

அற்நக்கு ற்நெமடரக கறமடக்கறன்ந 

சம்தபங்கள், தகரடுப்தணவுகள் அல்னது தந 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

சறகள் ரற்நமடந்துள்ப றம் 

ரதன்தமநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 
 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he state - 

 (i) the manner in which the monthly salary of 

the Chairman of Sri Lanka Ports Authority 

has changed from the year 2006 to date; 

 (ii) the other position or positions held by the 

present Chairman of Sri Lanka Ports 

Authority; 

 (iii) the monthly salary, allowances or other 

facilities he receives for holding the 

aforesaid position or positions; and 

 (iv) the manner in which the monthly salaries, 

allowances and other facilities relevant to 

the aforesaid position or positions have 

changed from the date he obtained the 

aforesaid position or positions to date? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண - துமநநைகங்கள், 

தடுஞ்சரமனகள் அமச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය 

මදනහ. 
[මභභ ඇමුණුභ පුසතකහරමේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இமப்நெ நூல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහගේ රුහුණුපුය භහි්දද 
යහජඳ්ෂ යහඹ ැහඳෘිනඹ කිඹ්දම්දත් ඇත්ත ලමඹ්දභ යහඹ 
අධිකහරි ඹ ඹ මත්භ එන  තත් යහඹ්ෂ ම්ද. ඒ යහඹ 
ේඵ්දධමඹනුත් තත් රුිළඹල් 110,000්ෂ ග්දනහ කිේහභ, 
ඒක තත් ප්රීලසනඹ්ෂ. ඒකන් භහ කිඹ්දම්ද. එුරභහ ශ්රීප රංකහ යහඹ 
අධිකහරිමේ බහඳිනයඹහ විධිඹ  මනභ ළටුඳ්ෂ ග්දනහ. දළ්ද 
මදන යහඹකුත් ිනමඵනහ. මදන යහඹ කිඹ්දම්ද, භහගේපුය 
යහඹන්. ඒක මනභ ැහඳෘිනඹ්ෂ මනොමන්. එුරභහ ැහඳෘින 
අධැ්ෂයඹකු විධිඹ  අභතය තත්  මුදර්ෂ ග්දනහ එක ගළන 
ඔඵුරභහ ෆහීභ  ඳත් මනහද ගරු ඇභිනුරභනි? එමවභ 
නළත්නේ මනත් අධැ්ෂයඹකු දහරහ ඒ ේඵ්දධ ළඩ ක යුුර 
න්ක කයනහද? මභොක්ෂද ඔඵුරභහ හිත්දම්ද? ඳඩිඹ්ෂ ග්දම්ද 
නළින ඒ ක යුුර කය්දන පුළු්ද. ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  
අන්ින මදඳහර්තමේ්දුර ුරනවතය්ෂ ිනමඵනහ නේ, ඔඵුරභහ ගිහි්ද 
ඒ ුරනවතය ේඵ්දධමඹ්ද කිඹ්දම්ද නළවළ ම්ද, භ  අයමක්ද 
රුිළඹල් 10,000්ෂ මද්දන, මේමකනුත් රුිළඹල් 15,000්ෂ 
මද්දන, භභ මේම්ෂ ළඩ ඵරනහ කිඹරහ. ඔඵුරභහ එමවභ 
කිඹ්දම්ද නළවළ ම්ද. ඔඵුරභහ හමප එුරභ්දරහ ත් වළද්මය්දන 
කිේමොත් මවොන් කිඹරහන් භහ හිත්දම්ද. මභොක්ෂද ඔඵුරභහ 
හිත්දම්ද ඒ ගළන?  
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ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, මකොශම යහඹ භ භගහමී 
වුණහ  මනභ ැහඳෘිනඹ්ෂ වළන්ඹ න් ක්රිලඹහත්භක ්දම්ද, භහගේ 
රුහුණුපුය භහි්දද යහජඳ්ෂ යහඹ.  

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ ම්ද.  
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

එඹ මනභන් ක්රිලඹහත්භක ්දම්ද. ගරු භ්දත්රී ුරභනි, අිළ 
උදහවයණඹ්ෂ ගනිමු. අිළ යහඹ කශභනහකයණ වහ උඳමද්ලක 
(පුද්ගලික) භහගභ ඇින කය ගත්මත්ත් යහඹර මේකඹ්ද ළඩි 
කය ගත්මතොත් අඳ  මරොකු ඵය්ෂ මරහ ඒ යහඹල් ඳහඩු රඵන 
තත්ත්ඹ  ඳත් මන නිහන්. අිළ භහගේපුය භහි්දද යහජඳ්ෂ 
යහඹ ේඵ්දධමඹ්ද ඉදිරිමේදී ළරසුේ කයරහ ිනමඵ්දම්ද එඹ 
රහබ රඵන තත්ත්ඹ  එන කල් මනභ භහගභ්ෂ වළන්ඹ  
ක්රිලඹහත්භක කයමගන ඹ්දනන්.  ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ද්දනහ, 
යහඹ කිඹරහ කිේහභ ඉිනවහමේ ඉ්ද මේකඹ්ද පුයහ මගන 
ඳහඩු රඵන තළන්ෂ ඵ. මභභ ක යුත්ත ක්රිලඹහත්භක කිරීමේදී එහි 
බහඳිනයඹහ  භහඹක  කීඳ තහ්ෂ වේඵ්දමතො   ඹ්දන  
මනහ; තත් ළඩ යහජකහරිර මඹමද්දන මනහ. එළනි 
අසථහරදී ආර්ක ක ලමඹ්ද ඔවු්ද  ඒ ඳවසුකභ දු්දම්ද 
නළත්නේ අඳ  මේ ළඩ කය ග්දන ඵළරි මනහ. ඒ නිහ තභන් 
මේ ආකහයඹ  ද්ද්ධ මරහ ිනමඵ්දම්ද.  

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භ්දත්රී ුරභනි, භ  ළකන්, ඔඵුරභහ මේ 
හිනහ මවි අමප් විඳ්ෂ නහඹකුරභහ මද ඵර්දම්ද ඇන් කිඹරහ.  

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක ඔඵුරභහ  අදහශ කහයණඹ්ෂ මනොමන් ම්ද. එුරභහ භවය 
ප්රීලසනරදී භ  කිඹහ මදනහ, අව්දන ිනමඵන ඒහ ගළන. ඒක භභ 
ඔඵුරභහමග්ද අව්දනේමකෝ.  

 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

මිත්රnකභ  ඇහුමේ.  
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභිනුරභනි, වේඵ්දමතො  යහමඹ්ද ත ඳවක 
ආදහඹභ්ෂ නළින එහි ැහඳෘින අධැ්ෂයඹහ රුිළඹල් 1,10,000 
ගණම්ද මුදර්ෂ ග්දන මකො  මභොකද ්දම්ද? එතළන 
මේකඹ්ද 250්ෂ, 300්ෂ ළඩ කයනහ. ඒ අඹ  රුිළඹල් 
30,000්ෂ මදනහ කිඹරහ මඳොමයෝදදු මරහ තභන් ඔඵුරභ්දරහ 
ඔවු්ද ගත්මත්. ඒ වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමේභ අඹන්. ගරු 
ඇභිනුරභනි,  ඔඵුරභහමප ඳළත්මත්ද මේ යහඹ  මේකඹ්ද දභහ 
ග්දන රළබුමණත් නළවළ. එච්චය භව්දද් මරහ ළඩ කයරත් ඒ 
අඹ  රුිළඹල් 10,000න් මග්දම්ද. නමුත් ත ඳවක ආදහඹභකුත් 
නළවළ. ගු්ද මේහ භහගමේ බහඳිනුරභහ ග්දනහ හමප, 
ආදහඹේ අයමගන රහබ රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් වුණහ   ඳසමේ 
රුිළඹල් 1,10,000්ෂ මනොමන් 2,50,000්ෂ ගත්තත් කභ්ෂ නළවළ. 
නමුත් ප්රීලසනඹ මේකන්. මේ යහමඹ්ද ත ඳවක ආදහඹභ්ෂ නළින 
ඳහඩු රඵමි්ද ිනමඵන මකො , එඹ දියුණු කය ග්දන ඹේ කිද්  
භව්දද්ඹ්ෂ මන එක තභන් න්්දම්ද. නළත්නේ සථහන ුරන 
වතය්ෂ වදහ ග්දනහ; කීඹ්ෂ වරි එකුර කය ග්දනහ. ඊශඟ   
මිරිසමේ යහඹ වළදුහභ ඹන්. මදවු්දදය යහඹ වදන එකත් එන්. 

ඊශඟ   ක්දක්දුරමර් යහඹ වදන එකත් එන්. මේ විධිඹ  
ඔඵුරභ්දරහ වදන වදන යහඹර  ඒම්ෂ ැහඳෘින, මේම්ෂ 
ැහඳෘින කිඹරහ එක එ්ෂමකනහ ග්දන පුළු්ද.  ඒකන් භභ 
කිේමේ. ළඩ කය්දන බහඳිනයමඹ්ෂ දභරහ ිනමඵ්දම්ද ඒ 
නිහන්.  

 

ගරු යනිල් වික්රැභද්ංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසමේ 
නහඹකුරභහ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

වේඵ්දමතො   එ්ෂමකමන්ෂ දභනහ. ත්රි කුණහභරඹ  තත් 

මකමන්ෂ දභනහ. මභොක ද තත්? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නහඹකුරභහ ඒකන් භ  කිේමේ.  එකභ බහඳින. ඒකන් භභ 

කිේමේ.    
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

දළ්ද භභ උත්තය මද්දන ඕනෆ විඳ්ෂ නහඹකුරභහ ද- 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, ය  . 
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

වරි, වරි. ඔඵුරභහ  ඉසය මරහ උත්තය දීරහ, ඳසමේ- 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, ය  . අඳ ප්රීලසන අව්දම්ද ය  මනුම්ද. 
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භ  උත්තය මද්දන ඉඩ මද්දන කිඹ්දන ගරු නිමඹෝජැ 

කථහනහඹකුරභනි. 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභිනුරභනි, උත්තය මද්දන.  
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය 
භ්දත්රී ුරභහ කිඹපු ඳශමුමනි කහයණඹ න 'ත ඳව්ෂ්ෂ වේඵ 
මනොකයන යහඹ්ෂ' කිඹන කහයණඹ භභ  ප්රීින්ෂමේඳ කයනහ. මේ 
යහඹ මේ න වි - 

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ කිඹ්දම්ද රහබන්ද? 
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

මේ යහඹ මේ න වි  ය   ආදහඹභ එකුර කයන යහඹ්ෂ 

ඵ  ඳත් මරහ ිනමඵනහ. ඒම්ෂ උ, භවත, දිග, ඳශර අය 

භහනභ නළින ම්දන පුළු්ද. නමුත් ආදහඹේ උඳද්දනහ.  

599 600 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

ඊශඟ  එුරභහ කිේහ රුිළඹල් 30,000්ෂ මදනහ කිඹරහ 

කිේත් ඒ මේකඹ්ද  මග්දම්ද රුිළඹල් 10,000න් කිඹරහ. 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, අඳ මේ යහඹ  තභ කිද්භ සක ය මේකමඹ්ෂ 

අයමගන නළවළ.   යහඹ අධිකහරිඹ  මකොශම යහඹ  මේකඹ්ද 

අයමගන ිනබුමණ් තනුරරු නහභඹ්ෂ දීරහන්. ඉිනවහමේ හි පු අඹ 

විද්්ද ිළ්දතහරුකරු කිඹරහ මේකඹ්ද අයමගන ිනබුණහ. භභ 

කිඹ්දම්ද නළවළ ඒ මකොන් ආණ්ඩුද කිඹරහ. හි පු ඇභිනරු 

එමවභ තනුරරු නහභ දීරහ තභන් මේකඹ්ද අයමගන ිනබුමණ්. 

ිළ්දතහරුකරු, එමවභ නළත්නේ කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 

ලමඹ්ද මේකඹ්ද ඵහ මගන ිනබුණහ. ඒ ගත්ත මකනහ යහඹ 

ඇුරමශේදී දළ්ද කිඹනහ, "භභ ිළ්දතහරුකරු  ඇවිත් ිනමඵ්දම්ද, 

භ  මන කිද්භ මදඹ්ෂ කය්දන ඵළවළ, භභ කය්දම්ද ඒ රැකිඹහ 

විතයන්" කිඹරහ. මේහන්්ද ආදර්ලඹ්ෂ අයමගනන් අඳ දළ්ද ක යුුර 

කය්දම්ද. මේ න වි  අඳ මේ යහඹ  පුහුණු ශ්රාමිකඹ්ද 

මඹොද්දන ක යුුර කය ිනමඵනහ. මකොශම යහමඹ්ද ඔවු්ද  

පුහුණු රඵහ දීරහ, අිළ ඔවු්ද  දළ්ද වේඵ්දමතො  යහමඹත් 

පුහුණු රඵහ මද්දන ක යුුර කයනහ. මේ මේකමඹෝ ළඩ 

කය්දන ඕනෆ.  ඒ නිහ   පුහුණු කහරමේ දී ඔවු්ද  රුිළඹල් 

10,000ක ළටුඳ්ෂ තභන් අඳ  මද්දන පුළු්දකභ ිනමඵ්දම්ද. 

ඔඵුරභහ කිේ විධිඹ  වේඵ්දමතොන්්ද විතය්ෂ මනොමන්, තත් 

ප්රීමද්ලලි්ද පුහුණු ශ්රාමිකඹ්ද ඵහ මගන ිනමඵනහ.  යහමේ 

ක යුුර ේඵ්දධමඹ්ද අිළ ඒ යුුරකභ වරිඹ  ඉටු කයනහ.  ඒ 

හමපභ අමප් විඳ්ෂ නහඹකුරභහ කිේහ,  යජඹ න් මේහ අන්ින 

කිඹරහ. ඔේ, විඳ්ෂ නහඹකුරභනි.  මේහ යජඹ  තභන් අන්ින. 

එමවභ නළින මේ යහඹ කහමපත් බදරඹ්ෂ මනොමන්.  මේහ 

ඔ්ෂමකොභ යජඹ න් අන්ින. භහගේපුය භහි්දද යහජඳ්ෂ යහඹ අන්ින 

යජඹ . ක්දක්දුරමර් යහඹ අන්ින යජඹ . ඔළුවිල් යහඹ අන්ින 

යජඹ . මකොශම යහඹ අන්ින යජඹ . ගහල්ර යහඹ අන්ින යජඹ .  

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි, වරි.  ළඩි මරහ ගත කය්දන  ඕනෆ නළවළ, භභ 

කිඹ්දනේ. දළ්ද ඵරහ මගන ගිඹහභ භහගේපුය යහඹ අන්ින මරහ 

ිනමඵ්දම්ද මනත් කහ  වරි කිඹන එක තභන් අඳ  

මත්මය්දම්ද.  
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

නළවළ, -  
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දන මකෝ. අවග්දන,  කරඵර ම්දන එඳහ. ඒක 

තභ යජඹ  අන්ින ද කිඹන එක ගළනත් අඳ  ප්රීලසනඹ්ෂ ිනමඵනහ. 

භහගේපුය  භහි්දද යහජඳ්ෂ යහඹ ිනමඵ්දම්ද ඒමගොල්ර්ද  

කිඹන එකන් අඳ  මත්මය්දම්ද. මභොකද මවේුර,   යහමේ රැකිඹහ 

කයන  මේ 300්ෂ මදනහ  කිද්භ අසථහක ඳත්වීේ ලිිළඹ්ෂත් 

දීරහ නළවළ, ඔවු්ද යහමේ රැකිඹහර  ඵහමගන ිනමඵනහ 

කිඹරහ. භහ ශඟ ඕනෆ නේ ඒ විසතය න්ක ඔ්ෂමකොභ ිනමඵනහ. 

එතමකො  දළ්ද ආදහඹේ රඵන එක මනන්. ආදහඹේ රඵනහ. 

වළඵළන් විඹදේ එ්ෂක ං්දදනඹ කයරහ ඵළලුහභ ඹේ කිද් 

රහබඹ්ෂ රඵන  ළඩ ිළිතමශ්ෂ ිනමඵ්දන  ඕනෆ. ඔඵුරභ්දරහ 

ර්ෂඹක ආදහඹභ්ෂ ග්දනහ නේ, ර්ෂ 30්ෂ විඹදේ නහ, මේ 

ළඩ ිළිතමශ ුරශ.  ඉින්ද ඒක නිහ මේ ආඹතනඹ එළනි ඹේ 
කිද් රහබ රඵන තත්ත්ඹක  මගන ඒභ වහ  ඔඵුරභ්දරහ ඹේ 

කිද් ළඩ ිළිතමශ්ෂ කස කය්දම්ද නළින මේ හමප විඹ 

හිඹදේ දයරහ තදුය ත් මභඹ විනහල මුඛ්යඹ  ඳත් ්දන  ඉඩ 

මදනහද,   එමවභ නළත්නේ   අය මකෝදත්රnහත් ක්රැභඹ  

මනොමයොච්මචෝමල් ඵරහගහයඹ චීනඹ  මදනහ හමප, න්ක 

කහරඹ්ෂ ගිඹහභ මේ වේඵ්දමතො  යහඹත් දීරහ ඉය කය්දනද 

ඵරහමඳොමයොත්ුර ්දම්ද  කිඹන එකන් භභ අව්දම්ද.  

 
ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි,  එුරභහභ ප්රීලසනඹ අවරහ, 

එුරභහභ එඹ  ිළිතුරයත් දු්දනහ. එුරභහ කිඹන ආකහයඹ  අිළ 

අකර්භණැ විධිඹ  මේහ කයනහ නේ, මද්ලඳහරන ලමඹ්ද 

මේකඹ්ද ළඩිපුය ඵහ මගන,   training කහරඹ ුරශ දී රුිළඹල් 

10,000්ෂ මනොමන්  රුිළඹල් 60,000්ෂ, 70,000්ෂ මගරහ මේක 

කය්දන ිනබුණහ. එමවභ කය්දම්ද නළින ඒ අඹ පුහුණු වහ 

ඵහ මගන  රුිළඹල් 10,000ක ළටුඳ්ෂ  රඵහ දීරහ, රහබ රඵන 

තත්ත්ඹ  එනමකො  - 

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒමගොල්ර්ද  සථීය ඳත්වීභ්ෂ රඵහ මද්දන.  

 
ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

නළවළ, ඒ රහබ රඵනමකො . 

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතක්ද ක්දන ඕනෆ, කටු.  

 
ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

නළවළ, නළවළ.  

 
ගරු භ්දත්රී යමඹ්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

කටු ඇනග්දනහ.  

 
ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

දළ්ද ඔඵුරභහ ඵර්දම්ද ඒමක්ද රකුණු න්ක්ෂ දභහ ග්දන 

ම්දද?   

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වේඵ්දමතො  කට්න්ඹ අඳ  කිේමේ එමවභ මනොමන්.  

එුරභ්දරහ  කිේහලු,   5,000්ෂ මදනහ, 10,000්ෂ මදනහ 

කිඹරහ.  රැකී ය්ෂහ 50,000්ෂ මදනහ කිඹරහ න් ඕක ඳ ්ද 

ගත්මත්. ඉල්ලුේ ඳත්රnත් මඵදුහ.  වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමඹ්ද 

ගිඹඳහය මේ ඳහර්ලිමේ්දුර  ආපු අඹ - 

 
ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, භ  උත්තය මද්දන අසථහ මදනහද?  
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[ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ] 
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නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මේක විහදඹ්ෂ මරහ ිනමඵ්දම්ද.  
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵුරභහ ගළන මනොමන් භභ කිේමේ. 2010 දී ආණ්ඩු 
ඳ්ෂමඹ්ද ඳහර්ලිමේ්දුර  ආපු වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමේ 
කට්න්ඹ ර්ෂඹ්ෂ ඉල්ලුේ ඳත්රn මඵදරහ තභන් ඳහර්ලිමේ්දුර  
ආමේ. වළඵළන් දීරහ ිනමඵ්දම්ද ඳත්වීේ 300න්. ඒ අඹ  
මග්දමනත් රුිළඹල් 10,000න්. දළ්ද ශ්රීප රංකහ නිදවස ඳ්ෂමේ 
අඹ මනුම්ද කථහ කය්දන ද්ද්ධ මරහ ිනමඵ්දම්දත් අඳ . 
ඒකන් අිළ කිඹ්දම්ද. 

 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ආණ්ඩු ඳ්ෂඹ නිමඹෝජනඹ 
කයමි්ද වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමඹ්ද ඳහර්ලිමේ්දුර ආපු කිද්භ 
මකනකු  රැකිඹහ මදනහ කිඹරහ ඉල්ලුේ ඳත්රn මඵද්දන ඕනෆ 
නළවළ. එමවභ මඵද්දන අලැතහ්ෂ නළවළ.   

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභිනුරභනි,  හ්ෂෂි ිනමඵනහ. 
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

අිනගරු භහි්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහ මේ ය   කය 

ිනමඵන ළඩර වළන්ඹ  වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමේ ජනතහ ඒ 

ද්ඹලු මදනහ  ඡ්දදඹ මදනහ. 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මේ ය   කයරහ ිනමඵන ළඩ -[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

අමන්ෂ උ්දනළ මවරහ වේඵ්දමතො  දිසත්රි ්ෂකමේ 
වළද්මය්දම්ද මකොමවොභද කිඹන එක භහ කිඹරහ මද්දනේ, මේ 
ප්රීලසනඹ  උත්තයඹ විධිඹ  මනොමන්, මනභ අවනහ නේ.  
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභනි, භහ ඔඵුරභහ  
උත්තය මද්දනේ. ඔඵුරභහ වේඵ්දමතො   මඵදහපු භළෂි්දර 
අ්දන ඉදිකටු කළඩිරහ. භව්දන ඵළවළ. භවය ඒහමේ නර දභ්දන 
ඵළවළ. මුලි්ද ගිහිල්රහ ඒහමේ ඉදිකටු දභරහ නර අමුණරහ 
මද්දන.  

 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒහ එුරභහ මඳෞද්ගලික මඵදහපු ඒහ.  
 

ගරු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு தரயற அததகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

වරි. භභ කිඹ්දම්ද - [ඵහධහ කිරීේ] ඔ්ෂමකෝභ කළඩුණු භළෂි්ද.  
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රීලසන අංක 13-2823/'12 - (1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි,   අ්රරහභහතැුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතැුරභහ මනුම්ද භහ එභ 

ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහඹ්ෂ කල් ඉල්රනහ.  
 

ප්රීලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන  ඹ.   

ප්රීලසන අංක 4-2819/'12 - (1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

  
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ (ද්විල් ගු්ද මේහ 
නිමඹෝජැ අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு கலரஞ்ஜண குர்ண - சறறல் றரண 

தசமகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  

Civil  Aviation) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ද්විල් ගු්ද මේහ 

අභහතැුරභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ින 

මදක්ෂ කල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රීලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රීලසන අංක 5 - 3046/'12 - (1), ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ 

භවතහ. 

 
ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ගරු අකිර වියහේ 

කහරිඹේ භ්දත්රී ුරභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතැුරභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ 

ින මදක්ෂ කල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රීලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

ශ්රීප රංකහ විෘත විලසවිදැහර නීිනමේදී (LLB) උඳහධි 
ඳහාභහරහ : තයග විබහගඹ 

இனங்மக றநந் தல்கமனக்கக சட்டரற (LLB) 

தரடதநற : ததரட்டிப் தரலட்மச 
BACHELOR OF LAW (LLB) DEGREE COURSE OF THE OPEN 

UNIVERSITY OF SRI LANKA: COMPETITIVE EXAMINATION  
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6. ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ (ගරු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
මනු ) 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு அஜறத் தற. 

தததர சரர்தரக)   

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 
උස අධැහඳන අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ - (1) :  

(අ) ශ්රීප රංකහ විෘත විලසවිදැහරමේ ඳත්නු රඵන  නීිනමේදී 
(LLB) උඳහධි ඳහාභහරහ වහ ද්සු්ද මතෝයහ ගළනීභ  
2009, 2010 ව 2011 ර්රදී  ඳත්නු රළබ තයග 
විබහගඹ වහ මඳනී ද්න් අමප්ක්ෂඨකඹ්ද ංඛ්යැහ හර්ෂික, 
ම්ද ම්ද ලමඹ්ද මකොඳභණද ඹ්දන එුරභහ ව්ද 
කය්දමනහිද? 

(ආ)  2009, 2010 ව 2011 ඹන එ්ෂ එ්ෂ ර්මේදී එභ විබහගඹ 
ඳළළත්ව දිනඹ ව ප්රීිනපර නිකුත් කශ දිනඹ කමර්ද 
ඹ්දනත් එුරභහ ම්ද ම්ද ලමඹ්ද ව්ද 
කය්දමනහිද? 

(ඇ) ශ්රීප රංකහ විෘත විලසවිදැහරමේ "දෘසඨි ප්රීකහලනඹ" ුරශ 
අ්දතර්ගත කය ඇින "කහර්ඹක්ෂඨභ ඵ" භඟ ඉවත තත්ත් 
එකඟ ්දම්දද ඹ්දන තදුය ත් එුරභහ ව්ද 
කය්දමනහිද? 

(ඈ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
  

உர் கல்ற அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) இனங்மக றநந் தல்கமனக்ககத்றல் சட்டரற 

(LLB) தட்டப்தடிப்நெ தரடதநறக்தகண ரர்கமபத் 

தரறவுதசய்ற்கரக டத்ப்தட்ட ததரட்டிப் 

தரலட்மசக்கு 2009, 2010 ற்நம் 2011ஆம் 

ஆண்டுகபறல் தரற்நற தரலட்சரர்த்றகபறன் 

ண்றக்மக ஆண்டுதரநம் தவ்தநரக 

ரதன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) 2009, 2010 ற்நம் 2011 ஆகற எவ்தரரண்டிலும் 

தரலட்மச டத்ப்தட்ட றகற ற்நம் ததநததநகள் 

தபறறடப்தட்ட றகற தவ்தநரக ரதன்தம 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இனங்மக றநந் தல்கமனக்ககத்றன் “தரமன 

தரக்கு கூற்நறநள்”  உள்படக்கப்தட்டுள்ப “றமணத் 

றநநடன்” தற்கூநப்தட்டுள்ப றமனம 

இங்குகறன்நர  ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he state separately on yearly basis the number 

of candidates who sat for the competitive 

examination for the selection of students for the 

Bachelor of Law (LLB) Degree Course conducted 

by the Open University of Sri Lanka in the years 

2009, 2010 and 2011? 

(b) Will he also state separately the date on which the 

aforesaid examination was held and the date on 

which the results were released in each of the years 

2009,2010 and 2011? 

(c) Will he further state whether the above facts are in 

agreement with (the concept of) “Efficiency” 

included in the “Vision Statement” of the Open 

University of Sri Lanka? 

(d) If not, why? 

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස අධැහඳන 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය 

බහගත* කයනහ. 
 

* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  

 
 

  (ආ)   

 
 

 (ඇ) මභභ ඳහාභහරහ වහ රළමඵන අිනවිලහර ඉල්ලුේඳත් ංඛ්යැහ 
අනු සුදුස්ද මතෝයහ ගළනීමේ ක්රිලඹහලිමේ විවිධ අදිඹය 
මුළුල්මරහිභ දළඩි යවැබහඹ්ෂ ඳත්හ ගළනීභ  ද්දු විඹ. 
ළරකිඹ යුුර අඹදුේකරු්ද ංඛ්යැහ්ෂ ඳරී්ෂණමේ විවිධ 
මකො ස වහ ව ඵහුයණ ිළිතුරරු ඳත්රnර විබහග අංක මදෝ 
හිත ව්ද කය ිනබුණි. මභභ තත්ත්ඹ ද මුහුණ දු්ද 
අමනකුත් දුසකයතහ ද මතෝයහ ගනු රළබුමේ නිළයදි අමප්්ෂකඹ්ද 
ඵ  තවවුරු කය ගළනීභ  මඹොදහ ගත් ඵහුවිධ ක්රිලඹහලිඹ ද ළරක 
කර භසත කහර්ඹඹ වහ මගන ඇින කහරඹ හධහයණ මේ. 

(ඈ) ඳළන මනොනඟී. 

 

මද්ය ඹ වදැ විදැහ ආඹතනඹ ිළහින් ඉඩභ : 
මඳෞද්ගලික භහගභ  රඵහ දීභ 

சுதச ந்த்துக் கல்லூரற அமந்துள்ப கரற : 

ணறரர் றநணத்துக்கு ங்குல் 
INSTITUTE OF INDIGENOUS  MEDICINE LOCATED LAND: 

HANDING OVER TO PRIVATE COMPANY 
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8. ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ (ගරු සුනිල් වඳු්දමනත්ින 
භවතහ මනු ) 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக)   

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 
උස අධැහඳන අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) මද්ය ඹ වදැ විදැහ ආඹතනඹ ිළහින් ඉඩමභ්ද 
මකො ්ෂ මඳෞද්ගලික භහගභක  ැහඳහරික 
ක යුුර වහ රඵහ දීභ  තීයණඹ කය ිනමබ්ද; 

 අධැඹන ර්ඹ  මඳනී ද්න්න අමප්්ෂකන්්ද ංඛ්යැහ 
       2009                            5,330 
       2010                            4,459 
       2011                          10,178 

අධැඹන ර්ඹ විබහගඹ ඳළළත්ව 
දිනඹ 

ප්රීිනපර නිකුත් කශ 
දිනඹ 

2009 (2009 අධැඹන 
ර්ඹ වහ) 

2009.01.31 2009.06.24 

2009 (2010 අධැඹන 
ර්ඹ වහ) 

2009.10.31 2010.06.23 

2011 (2011 අධැඹන 
ර්ඹ වහ) 

2011.02.31 2011.08.09 
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 (ii) එමේ නේ, එභ මඳෞද්ගලික භහගමේ නභ 
කමර්ද; 

 (iii) එභ භහගභ ඉවත ඉඩභ ඉල්රහ ද්න්න ැහඳහරික 
ක යුත්ත කමර්ද; 

 (iv) ඉවත ව්ද ඉඩභ එකී මඳෞද්ගලික භහගභ  
රඵහ මද්දම්ද නේ, ඊ  අදහශ න මකෝදමද්ද් 
කමර්ද; 

 (v) අදහශ ඉඩභ එභ භහගභ  රඵහ මදන මිර ගණ්ද 
ක මර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) (i) උ්ෂත මද්ඳශ මද්ය ඹ වදැ විදැහ ආඹතනඹ  
අන්ින ඵත්; 

 (ii) මේ න වි  මද්ය ඹ වදැ විදැහ ආඹතනඹ ුරශ ද 
ඉඩ ඳවසුකේ  මනොභළින තත්ත්ඹ්ෂ ඳිනන ඵත්; 

 එුරභහ ිළිතග්දමනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 

உர் கல்ற அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) சுதச ந்த்துக் கல்லூரற அமந்துள்ப 

கரறறன் எந் தகுறம ணறரர் 

றநணதரன்நக்கு தரறல்நைற்சற 

டடிக்மககலக்கரக ங்கத் 

லர்ரணறக்கப்தட்டுள்பர ன்தமநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், தற்தடி ணறரர் றநணத்றன் 

ததர் ரது ன்தமநோம்; 

 (iii) தற்தடி றநணம் குநறத் கரறமக் 

தகரந்கறன்ந தரறல்நைற்சற டடிக்மக ரது 

ன்தமநோம்; 

 (iv) ததன குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கரறம தற்தடி 

ணறரர் றநணத்றற்கு ங்குரறன், 

அற்கு ற்நெமடரண றதந்மணகள் ரம 

ன்தமநோம்; 

 (v) தற்தடி கரறமக் குநறத் றநணத்றற்கு 

ததற்நக் தகரடுக்கறன்ந றமனகள் ரம 

ன்தமநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி தசரத்ரணது, சுதச ந்த்துக் 

கல்லூரறக்கு உரறத்ரணது ன்தமநோம்; 

 (ii) ற்ததரது சுதச ந்த்துக் கல்லூரறறல் 

இடசறகள் இல்னர றமனம 

கரப்தடுகறன்நது ன்தமநோம்; 

 அர் ற்நக்தகரள்ரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he state - 

 (i) whether a decision has been taken to 

allocate a part of the land in which the 

Institute of Indigenous Medicine is located 

to a private company for business purposes; 

 (ii) if so, the name of the said private company; 

 (iii) the business purpose for which the above 

mentioned land is requested for by the said 

company;  

 (iv) if the above mentioned land is handed over 

to the said private company, the conditions 

attached; and 

 (v) the prices for which the relevant land is 

handed over to the said company?    

(b) Will he admit that - 

 (i) the above mentioned property belongs to 

the Institute of Indigenous Medicine; and 

 (ii) even within the premises of the Institute of 

Indigenous Medicine, the issue is that a 

sufficient space is not available?  

(c) If not, why?   

 

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය 

බහගත* කයනහ. 
 

* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  ැහඳහරික ක යුුර වහ රඵහ දී මනොභළත. නහගරික 
ංර්ධන අධිකහරිඹ  අඹත් ඉඩභක මකමයන නිහ 
500කි්ද යුුර ංර්ධන ැහඳෘිනඹක  ප්රීවිස  න භහර්ගඹ 
වහ මභභ ඉඩමභ්ද ඳර්චස 10.08ක මකො ්ෂ රඵහ දීභ  
අභහතැ භණ්ඩරඹ විද්්ද තීයණඹ කය ඇත.   

 (ii) සීභහහිත ඇට්ර්දට්ස ංර්ධන (පුද්ගලික) භහගභ. 

 (iii) ැහඳහරික ක යුත්ත්ෂ වහ මනොමේ. නිළද්ඹ්ද වහ 
ප්රීධහන භහර්ගඹ  ප්රීවිස  න මඳොදු භහර්ගඹ්ෂ මර භවජන 
ක යුත්තක   බහවිත කිරීභ ිළණි මඹොදහ ගළනීභ . 

   (iv) (1) යජමේ ප්රීධහන ත්ෂමේරුකරුමප ත්ෂමේරු ඳරිදි 
ඵදු ඳදනභ භත රඵහ දීභ . 

  (2) එභ ංර්ධන ැහඳෘිනඹ නිහ ඉවශ ඹන න්නහකභ 
ළරකිල්ර  මගන මභභ ඉඩේ මකො  ත්ෂමේරු 
කිරීභ . 

  (3) නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විද්්ද ංර්ධන 
ැහඳෘිනඹ වහ දී ඇින ඵදු කහරඹ මනොඉ්ෂභවීභ . 

  (4) අදහශ ඉඩේ මකො   හර්ෂික ඵදු අඹ කිරීභ මවෝ 
ඵදුකයමේ ේපර්ණ කහරඹ වහභ න ඵදු මුදර 
එකය අඹ කිරීභ . 

  (5) මභභ ක්රිලඹහලිඹ නිහ ඉත් කයනු රඵන භහන්ේ 
තහප්ඳමේ අදහශ මකො  එභ භහගමේ විඹදමි්ද 
නිඹමිත ප්රීමිතී්ද  අනුකර මද්ය ඹ වදැ විදැහ 
ආඹතනමේ අීක්ෂණඹ ඹ මත් ඉදි කිරීභ . 

  (6) මභභඟි්ද රඵහ ග්දනහ මුදල් මද්ය ඹ වදැ විදැහ 
ආඹතනමේ ංර්ධන කහර්ඹඹ්ද වහ මඹදවීභ . 

   (v) යජමේ ප්රීධහන ත්ෂමේරුකරුමප ත්ෂමේරු වහ ඵදු 
මකෝදමද්ද් අනු මදනු රඵන මිර තීයණඹ මකමර්.  

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) මභභඟි්ද රළමඵන මුදලි්ද මද්ය ඹ වදැ විදැහ 
ආඹතනමේ ඉඩ ඳවසුකේ ඇුරළු ංර්ධන කහර්ඹඹ්ද 
ප්රීමුඛ්යතහ භත ඉටු මකමර්. 

(ඇ)  ඳළන මනොනඟී. 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

කළුමඵෝවිර භව මයෝවල් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ : 
ගකීමභ්ද මතොය ක්රිලඹහකරහඳඹ  

கலததரறன ததரது மத்றசரமன ஊறர்கள்: 

ததரநப்தற்ந டடிக்மககள் 
STAFF OF  KALUBOWILA GENERAL HOSPITAL : 

IRRESPONSIBLE CONDUCT  

3047/’12 

14.  ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ (ගරු අකිර වියහේ 
 කහරිඹේ භවතහ මනු )  

     (ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க-  ரண்நெறகு அகறன றரஜ் 

 கரரறசம் சரர்தரக))  

     (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

 Viraj Kariyawasam) 
 මෞඛ්යැ අභහතැුරභහමග්ද ඇස ප්රීලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) දකුණු මකොශම, කළුමඵෝවිර භව මයෝවමල් 
මේමඹහි නියුුර ඇතළේ සුළු මේකන්්ද, 
මවදිඹ්ද ව වදැරු්ද මයෝගී්ද මකමයහි 
දඹහනුකේිළත ක යුුර මනොකයන ඵත්; 

 (ii) මේක භණ්ඩරමේ ඉවත සබහඹ මවේුරම්ද 
එභ මයෝවමර්ද ම්දහද්ක ප්රීිනකහය ග්දනහ 
මයෝගී්ද ව අමනකුත් මයෝගී ජනතහද ඉතහ 
අයණබහඹ  ඳත් ඇින ඵත්; 

 (iii) නිද් ඳරිදි ප්රීිනකහය මනොරළබීභ නිහ ඇතළේ 
මයෝගී්ද එභ මයෝවමල්දී  ජීවිත්ෂඹ  ඳත්  ඇින 
ඵත්; 

 එුරභහ ද්දමනහිද? 

(ආ) ගකීභකි්ද මතොය ක යුුර කයන ඉවත ව්ද මයෝවල් 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  ිළිතඵ මොඹහ ඵරහ ඒ ේඵ්දධමඹ්ද 
නිද් ිළඹය ග්දම්දද ඹ්දන එුරභහ මභභ බහ  
ද්ද්දමනහිද?  

(ඇ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
 

சுகரர அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரலம்நெ தற்கு கலததரறன ததரது மத்ற 

சரமனறல் தறரற்நம் சறன சறற்நௐறர்கலம் 

ரறரந்ம், ந்த்துர்கலம் தரரபறகள் 

தரடர்தறல் தரறவுடன் தசனரற்நறல்மன 

தன்தமநோம்; 

  (ii) தறரட்தரகுறறன் தற்தடி இல்நெ கர 

ரக இவ்மத்றசரமனறல் ங்கற சறகறச்மச 

ததநம் தரரபறகலம் மண தரரபறகலம் 

ததந்ம் றர்க்கற றமனக்கு உள்பரகறநோள்பணர் 

ன்தமநோம்; 

  (iii) உரறரந சறகறச்மச கறமடக்கரணரல் சறன 

தரரபறகள் தற்தடி மத்றசரமனறல் 

உறரறந்துள்பணர் ன்தமநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ததரநப்தறன்நற தசற்தடும் தற்தடி மத்ற 

சரமனறன் தறரட்தரகுறறணர் தரடர்தரக 

ஆரய்ந்து அது சம்தந்ரக உரற டடிக்மககமப 

தற்தகரள்ரர ன்தம அர் இச்சமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked  the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) certain minor employees, nurses and 

doctors serving in the Colombo South 

Kalubowila General Hospital do not treat 

patients with compassion; 

 (ii) the inhouse patients of the aforesaid 

hospital and the other patients have become 

destitute as a result of the above nature of 

the staff; and 

 (iii) certain patients have died in the aforesaid 

hospital due to not receiving the treatment 

properly? 

 (iv) Will he inform this House whether an 

inquiry on the above mentioned hospital 

staff that acts in an irresponsible manner 

will be conducted and proper action will be 

taken in that regard? 

(b) If not, why? 

 
 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, මෞඛ්යැ අභහතැුරභහ 

මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* කයනහ.  

 

 
* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

*Answer tabled: 
(අ)   (i),   (ii)   දකුණු මකොශම  ශි්ෂණ මයෝවමල් මේඹ කයනු රඵන 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ මයෝගී්ද මකමයහි දඹහනුකේිළත 
ක යුුර මනොකයන ඵ  මේ ද්ෂහ  ඳළමිණිලි රළබී 
මනොභළත.  

         (iii)    නිද් ප්රීිනකහය මනොරළබීභ මවේුරම්ද කිද්දු මයෝගිඹකු 

ජීවිත්ෂඹ  ඳත් වී මනොභළින අතය එළනි ද්දුවීභ්ෂ හර්තහ 
වුමවොත් අභහතැහංල භට් මි්ද වහ ආඹතන භට් මි්ද 
විභර්ලන ක යුුර ද්දු කයනු ඇත.  

(ආ)  ගකීභකි්ද මතොය ක යුුර කයන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ්ෂ මභභ 
මයෝව මල් මනොභළින අතය එළනි ද්දුවීභ්ෂ හර්තහ වුමවොත් ඒ 
ේඵ්දධමඹ්ද නිද් ිළඹය  ගළනීභ  ක යුුර කයනු ඇත. 

(ඇ)  ඳළන මනොනඟී. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රීලසන අංක 15-3075/'12-(01), ගරු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ. 
 
ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අජිත් පී. මඳමර්යහ 

භ්දත්රී ුරභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රීලසනඹ අවනහ. 

  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්රීලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ 

වහ ින මදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ ද්න්නහ.  
 
ප්රීලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රීධහන ක යුුර ආයේබමේදී මඹෝජනහ. ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික 

කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන)  ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රී ුරභනි, රීින ප්රීලසනඹ කුභ්ෂද? 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි,  ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික 

කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳන ත් මකටුේඳත වදිද්  ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ මර මේ ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් කයනහඹ 

කිඹරහ දළනුේ දීරහ, ඊමේ ගරු කථහනහඹකුරභහ වයවහ 

මශ්රාේසාහධිකයණ නිමඹෝගඹ රඵහ දී ිනමඵනහ. නමුත් තභත් මේ 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ භ්දත්රී රු්දමප මේ භත එභ ඳනත් මකටුේඳත 

නළවළ. ගරු ඇභිනුරභහ දළ්ද ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කයරහ 

හකච්ඡහ  ඵඳු්ද කය්දන වදනහ. ඒක වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ ඵ කිඹනහ. අිළ ඒක ද්දම්දත් නළවළ. ිනමඵ්දම්ද 

මභොනහද කිඹරහ ද්දම්දත් නළවළ. ලිඹරහ ිනමඵ්දම්ද මභොනහද 

කිඹරහ ද්දම්දත් නළවළ. දළ්ද විහදඹ  ග්දන ඹනහ. එමවභ 

ග්දම්ද මකොමවොභද, ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි?  

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහමප  රීින ප්රීලසනඹ ඒකද? 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ.  ඳනත් මකටුේඳත්ෂ නළින ඳහර්ලිමේ්දුරමේ විහදඹ  

ග්දම්ද මකොමවොභද කිඹන එකන් භමප රීින ප්රීලසනඹ.  

 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඳනත් මකටුේඳත්ෂ ඳහර්ලිමේ්දුර  

ඉදිරිඳත් කශහන්්ද අනුරරු තභන් බහගත කිරීභ  ද්දු 

මකමය්දම්ද.  මේ න මත්ෂ ඒ ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කයරහ 

නළවළ. ඒ නිහ ඉදිරිඳත් මනොකයන රද ඳනත් මකටුේඳත්ෂ 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ බහගත කිරීභ  අසථහ නළවළ. ඒක ඉදිරිඳත් 

කය්දන ගරු අභහතැුරභනි. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ද කිඹන මකො භ මභුරභහ ඉදිරිඳත් කයනහද? 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔේ. 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක ළයදින්. එමවභ නේ  ගළට්ර  කලි්ද එ්දම්ද 

මකොමවොභද? 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි- 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඔඵුරභහ කිඹන ආකහයඹ  

මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේ අිළ අතය නළින  ලිඹවිල්ර්ෂ ගළන තභන් අිළ 

දළ්ද හකච්ඡහ කය්දන ඹ්දම්ද. ඒක ම්දම්ද මකොමවොභද? ඒ 

ඳනත්  මකටුේඳත දළ්ද මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේ අිළ අමත් නළවළ. 

ඉින්ද අිළ ඒක හකච්ඡහ කය්දම්ද මකොමවොභද?  ගරු නිමඹෝජැ 

කථහනහඹකුරභනි, ඒකන් භභ අව්දම්ද ඔඵුරභහමග්ද.  [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] බහනහඹකුරභහමග්ද  මනොමන් අව්දම්ද.  

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ේඳත් කශභනහකයණ අභහතැුරභහ ව ඳහර්ලිමේ්දුරමේ 
බහනහඹකුරභහ ) 
(ரண்நெறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

நைகரமத்து அமச்சந்ம் தரரலன்நச் சமத நைல்ந்ம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අිළ ඳ්ෂ නහඹක රැසවීමේ දී 

මේ ගළන එකඟත්ඹක  ආහ.  

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මභොනහ ගළනද? 

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඉ්දන, භභ කිඹන එක අව්දනමකෝ. ගරු නිමඹෝජැ 

කථහනහඹකුරභනි, ඊමේ තභන් මේ ඳනත් මකටුේඳත ිළිතඵ 

මශ්රාේසාහධිකයණමේ තීයණඹ ප්රීකහලඹ  ඳත් කමශේ. ඒ හමපභ අද 

දමේ  මදළනි මඹෝජනහ අනු  Standing Orders  suspend 

කයරහ  මභභ ඳනත් මකටුේඳත වදිද් ඳනත්ෂ  විධිඹ   ග්දන 

ක්රිලඹහලිඹ  අිළ අකහල රඵහ මගන ිනමඵනහ. දළ්ද අධිකයණ 

ඇභිනුරභහ ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කශ වහභ  එභ ඳනත් 

මකටුේඳත අඳ මඵදහ මදනහ. එමේ වුණත් අඳ මශ්රාේසාහධිකයණඹ  

ඹන රද ඳනත ස මකටුේඳමත් ිළ ඳත් බහනහඹක කහර්ඹහරඹ 

භඟි්ද ද්ඹලුභ ඳ්ෂ නහඹකන්්ද  ඊමේ රඵහ දු්දනහ, මේ වහ 

මඳය සදහනභක  ඳවසු න ඳරිදි. ඒ නිහ ඒ ළඩ ක යුුර න්ක 

ද්ඹල්ර කයරහ ිනමඵනහ. මේක තභන් මභළනි වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ ඉදිරිඳත් කිරීමේ ක්රිලඹහලිඹ. ඒ ක්රිලඹහලිඹ මනස 

කය්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. වදිද් ඳනත් මකටුේඳත්ෂ කිඹරහ 

කිඹ්දම්ද වදිද් ඳනත් මකටුේඳත්ෂ නින්.  
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, යජමඹ්ද අව්දන කළභළිනන් 

මභොක්ෂද මේ වදිද්ඹ කිඹරහ. මේක අලුත් මදඹ්ෂ මනොමන් ම්ද,  

ිනබුණු මදඹ්ෂ ම්ද. 

 

 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ. 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ (අධිකයණ අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம் - லற அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Hon. Deputy Speaker, I am presenting the Registration 

of Electors (Special Provisions) Bill and as you know, Sir, 

our country has been one of those - 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Minister, you have to read the Title of the Bill. -  

[Interruption.}  Let the Hon. Minister read it.  

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

This is a formal presentation.  

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ ේප්රීදහඹඹ්ෂ ිනමඵනහ. ඒ ේප්රීදහඹඹ 

ේඵ්දධ ඳ්ෂ නහඹක රැසවීමේදී ඊමේ දමේ තදුය ත් 

ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ කයනු රළබුහ. ඒ නිහ කරුණහකයරහ ද්දනහ මද් 

දළන මගන ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  අසථහ රඵහ 

මද්දන. 

 
ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඵළවළ, ඵළවළ. 
 
 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඉදිරිඳත් කය්දන. ඳ්ෂ නහඹක රැසවීභ  වබහගි වුණු 

භ්දත්රී රු ඒ ිළිතඵ ද්දනහ. 

 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් කයමු. ඊ   ඳසමේ කථහ කයමු. 

ඳනත් මකටුේඳත් ිළිතගළ්දවීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டநனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) 

ඳනත් මකටුේඳත 
தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல் (றதசட ற்தரடுகள்) 

சட்டநனம் 
REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) BILL 

 

"1980 අංක 44 දයන ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ ඳනමත් 

ඇතළේ නිඹභලි්ද අබැ්දතය ලමඹ්ද අතළ්ද ව තළනළත්ත්ද 

නිදවස කිරීභ වහ විමලේ විධිවිධහන ළරළසවීභ ිළණි ද; ඊ  

ේඵ්දධ මවෝ ආනුංගික කහයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ 

ිළණි ද ව ඳනත් මකටුේඳතකි." 

 
ිළිතග්දන රද්මද් අධිකයණ අභහතැ ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 

විද්නි. 
லற அமச்சர் ரண்நெறகு நவுப் யகலம் அர்கபரல் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

Presented by the Hon. Rauff Hakeem, Minister of Justice. 

 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ ක යුුර 
தரரலன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

 ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත ව්ද 

මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

 
"ඳවත ව්ද විධිවිධහන අද දින රැසවීමේදී ඳහර්ලිමේ්දුරමේ ක යුුර 

ේඵ්දධමඹ්ද ඵර ඳළළත්විඹ යුුර ඹ:- 

 

(අ) අද දින ිළිතග්දන රද "ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහ ඳදිංික කිරීමේ (විමලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත" අද දිනභ මදළනි ය කිඹවිඹ යුුර ඹ; 

(ආ) මභභ නිමඹෝගඹ ඵරඳත්නු රඵන ඳනත් මකටුේඳත මදළනි ය 
කිඹහ අ්ද ව වහභ එඹ පර්ණ ඳහර්ලිමේ්දුර කහයක බහමේදී 
රකහ ඵළලිඹ යුුර ඹ." 

 

ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු යනිල් වික්රැභද්ංව භවතහ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික 

කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ විධිඹ  ඉදිරිඳත් කය්දන ඊමේ කථහනහඹකුරභහමප 

කහභයමේදී මුණ ගළහිරහ ඳ්ෂ නහඹකන්්ද එකඟ මරහ ිනබුණහ. 

මභතළන කහයණහ මදක්ෂ ිනමඵනහ. එක්ෂ දළ්ද ගරු භ්දත්රී රු්ද 

භුර කශ කහයණඹ; මකටුේඳත භ්දත්රී රු්දමප මේඹ භත 

මනොිනබීභ ිළිතඵ ප්රීලසනඹ. මකමේ නමුත් මභඹ වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ වුණත් යුුරකභ්ෂ ිනමඵනහ උඳමද්ලක කහයක 

බහ  රඵහ මද්දන. අිළ ඵරහ මගන ද්න්ඹහ අද උමද් උඳමද්ලක 

කහයක බහ රැස මන් කිඹරහ. මනත් මවේුර්ෂ නිහ මනොමන් 

මේ ඳනත් මකටුේඳමත් ළදගත් කහයණහ කිහිඳඹ්ෂ ිනමඵනහ, 

භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ භඟ කථහ කය ගත යුුර ඒහ. අඳ  
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මනත් ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. ඒ ඳළවළදිලි කය ගළනීභ අලැන්. සථහය 

නිමඹෝග 109 අනු මේ මකටුේඳත උඳමද්ලක කහයක බහ  

ඉදිරිඳත් කිරීභ  අලැන්. It  states, I quote: 

“…..referred to it by the Chairman or by Parliament, including any 

Bill, proposals for legislation,…..” 

Now, this is a matter affecting franchise on which we 

have very important issues.  

ඒ නිහ මේ අසථහමේදී එඹ උඳමද්ලක කහයක බහ  

ඉදිරිඳත් කය්දන  ිනබුණහ. භවය වි  අඳ  උඳමද්ලක කහයක 

බහමේදී මේ ේඵ්දධ භළිනයණ මකොභහරිසයඹහමග්ද 

ඳළවළදිලි කිරීේ අයග්දන  පුළු්ද, භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ 

දළනුත්ද මභහි ිනමඵන භවය ග්දින අඩංගු කමශේ කිඹරහ. මේ 

ඳනත් මකටුේඳත ඡ්දදඹ  ඵරඳහන එක්ෂ. ආණ්ඩු  වුභනහ 

නේ මේක වදිද්මේ මගනළල්රහ ේභත කය්දන , ඒක  මනොමන් 

ප්රීලසනඹ. අඳ  ඕනෆ කහයණහ කිහිඳඹ්ෂ ඳළවළදිලි කය ග්දන න්. අද 

නළත්නේ මව  අඳ  ඒහ ඳළවළදිලි කය ග්දන  අලැන්. 

එඳභණන් අඳ  ිනමඵ්දම්ද. මේ ඳනත් මකටුේඳමත් ඉතහ ළදගත් 

කහයණහ මදක ුරන්ෂ ිනමඵනහ. අමප් ඳ්ෂමේ කක ක 

භ්දත්රී රු්ද ඒ ගළන කථහ කයන්. ඹේ කිද් මරහක භළිනයණ 

මකොභහරිසයඹහ භඟ මේ ඳනත් මකටුේඳත ේභත කය 

ග්දන  මඳය කථහ කය ග්දන  අඳ  ද්දු නහ. මදමනි ය 

කිඹවීභ ආයේබ කශහ  කභ්ෂ නළවළ. අඩුභ ගණම්ද මභඹ ේභත 

කිරීභ  මඳය භළිනයණ මකොභහරිසයඹහමග්ද ඳළවළදිලි කය 

ගළනීභ්ෂ අලැන්. අමන්ෂ භ්දත්රී රු්ද ළදගත් අඩු ඳහඩුකේ 

කිහිඳඹ්ෂ මඳ්දහ මදන්. ඒහ ගළන අඳ  ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ 

අලැන්. ජ්දද ඵරඹ ගළන අඳ  ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ අලැන්. 

එඳභණන් අඳ  අලැ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
විඳ්ෂ නහඹකුරභහ ව්ද කශ ඳරිදිභ මේ ඳනත් මකටුේඳත 

දළ්ද ඔඵුරභ්දරහ ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් කයරහ විහද කශහ  

ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. නමුත් මභඹ ේභත වීභ  මඳය උඳමද්ලක 

කහයක බහ කළරහ  මේ ිළිතඵ ිනමඵන භවය මද්ල් අඳ  

නියහකයණඹ කය ග්දන  ඕනෆ. එමේ නියහකයණඹ කය ගළනීභ 

වහ අසථහ්ෂ මද්දන. ඒ නිහ මකමේ මවෝ අද ද ඇුරශත 

උඳමද්ලක කහයක බහ කළ්දන. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, උඳමද්ලක කහයක බහක  ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නේ, එඹ ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් 

කශ යුුර ිනමඵනහ. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ද කළ්දන පුළු්ද ම්ද? 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මේ ඳනත් මකටුේඳත ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් කයරහ 

ිනබුමණ් නළවළ. සථහය නිමඹෝග අත් හිටුහ විමලේ ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ වළන්ඹ  මභඹ ඉදිරිඳත් කයනු රළඵ ිනමඵනහ. ඒ 

නිහ මභභ ඳනත් මකටුේඳත උඳමද්ලක කහයක බහක  මඹොමු 

කය්දන අසථහ්ෂ රළබුමණ් නළවළ. 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order?  

 
 

ගරු දඹහද්රි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අද දමේ භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ මගනළල්රහ මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද අඳ  කථහ කය්දන -හකච්ඡහ කය්දන- ඉඩ 

මද්දන. 

 

 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු බහනහඹකුරභහ. 

 
 

ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අද දින නැහඹ ඳත්රnමේ ව්ද අංක 2 දයන මඹෝජනහ දළ්ද 

ේභත වුණහ. ඒ අංක 2 දයන මඹෝජනහ අනු අද දින මේ ඳනත් 

මකටුේඳත විහදඹ  ග්දන ඕනෆඹ කිඹන එක දළ්ද ේභත මරහ 

අහනන්. ඒ හමපභ වදිද් ඳනත් මකටුේඳත්ෂ මගනහපු 

අසථහකදී ඒ වදිද් ඳනත් මකටුේඳත විමලේමඹ්ද උඳමද්ලක 

කහයක බහ  ඉදිරිඳත් කය්දන ඕනෆ නළවළ. වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ ිළිතඵ එළනි අලැතහ්ෂ නළවළ. වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ කිඹ්දම්ද මශ්රාේසාහධිකයණඹ දින ුරන්ෂ ඇුරශතදී 

තභ්දමප තීයණඹ රඵහ දීරහ ඒ ඳනත් මකටුේඳමත් ිනමඵන වදිද් 

අලැතහ භත එඹ ේභත කය ගළනීභ  ඵරඹ රඵහ දු්ද එක්ෂ. ඒ 

හමපභ මේ ිළිතඵ ඹේ කරුණු කහයණහ ිනමඵනහ නේ, අමප් 

අභහතැුරභහ තමු්දනහ්දමේරහ  ඒ ිළිතඵ එුරභහමප කථහමේදී 

කරුණු ඳළවළදිලි කයරහ මද්වි. 

 
 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳ්ෂ නහඹකුරභහ. 

 
 

ගරු යනිල් වික්රැභද්ංව භවතහ 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භමප කථහ  ඇහුේ ක්ද 

දු්දනහභ භභ කිඹන මද් ගළන ඔඵුරභහ  මත්මර්වි. අඳ  දළන ග්දන 

ිනමඵන භවය කරුණු ගළන ිළිතුරරු රඵහ ග්දන අඳ  භළිනයණ 

මකොභහරිස වුභනහන්. You all are trying to rush it through. 

We have no problem with that. අඳ  මේක block කය්දන 

අලැතහ්ෂ නළවළ. ඳනත් මකටුේඳත ගළන අමප් අදවස 

කිඹ්දනේ. ඒක මන කරුණ්ෂ. එමවත් මභතළන කහයණහ කීඳඹ්ෂ 

ිනමඵනහ. ඒ ගළන ඇභිනුරභහ   ිළිතුරරු මද්දන ඵළවළ. ඒ ගළන 

ිළිතුරරු මද්දන අඳ  භළිනයණ මකොභහරිස වුභනහන්. මදමක්ද 

එක්ෂ කය්දන ඕනෆ. අඳ  විකල්ඳ කීඳඹ්ෂ ිනමඵනහ. එක්ෂ, මේ 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

බහමේ විහදඹ ඳ ්ද මගන ඊ  ඳසමේ උඳමද්ලක කහයක බහ 

රැස්දන. නළත්නේ කහයක බහ අසථහමේදී වරි ඊ   ඉසමල්රහ 

වරි  භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ කළ්දන. අද ඵළරි වුමණොත් 

මව  න මකො  මේ ඳනත් මකටුේඳත ේභත කය ග්දන. අඳ  

ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. ඡ්දද ිනමඵනහ නේ, අද නළත්නේ මව  

ඔඵුරභ්දරහ මභභ ඳනත් මකටුේඳත ේභත කය ග්දන. එතළන 

මනොමන් ප්රීලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹ ගළන ළදගත් 

කරුණු මදක, ුරන්ෂ මභහි ිනමඵනහ. අ්දන ඒහ ඳළවළදිලි 

කය්දන ඕනෆ.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඔඵුරභහ මේක  ඇහුේ ක්ද 
දීරහ කිඹ්දන, මේක  ිළිතුරරු මද්දම්ද මකොමවොභද කිඹරහ. 
අමන්ෂ ඳ්ෂ ගළන භ  කිඹ්දන ඵළවළ. අමප් ඳ්ෂමේ භ්දත්රී රු 
මේ ගළන ප්රීලසන කයන්. භභ ද්දනහ විධිඹ  ඒහ  ිළිතුරරු මද්දන 
නේ, භළිනයණ මකොභහරිස ඉ්දනභ ඕනෆ. භවය ඒහ  අලැ 

නළවළ. අිළ අවන ප්රීලසන ගළන එුරභහමග්ද මකොමවොභ වරි ඳළවළදිලි 
කිරීභ්ෂ කය ග්දන ිනමඵනහ. ඒක  විරුද්ධ ්දම්ද ඇන්? 
ඔඵුරභ්දරහ  ඡ්දදඹ ිනඹ්දන ඕනෆ නේ, මභභ ඳනත් මකටුේඳත 
ේභත කය ග්දන.  ඒක අඳ  ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. 

But, we will only give our views. You cannot answer 

those questions, Hon. Minister. Only the Commissioner of 

Elections can answer those questions. - [Interruption.] 
 
 
ගරු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

 
නළඟී ද්න්මේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Minister, let the Hon. Sumanthiran also raise his 

concern so that you can answer him as well.  
 

 
ගරු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. - [Interruption.] Hon. Minister, the 

Hon. Deputy Speaker wants me to raise my concern also 

so that you can answer that as well. 

Sir, yesterday you announced the Determination of the 

Supreme Court on the Draft Bill presented to court saying 

that there was no inconsistency with the Constitution. But, 

you will see, Sir, that in several places in the 

Determination - at least three times - the Supreme Court 

has made suggestions for certain amendments. Actually, 

at the end, they should have said “subject to those, it has 

no inconsistencies” because those amendments have to be 

made as the court has made those suggestions particularly 

at page seven and so on. Those amendments will probably 

be moved at the Committee Stage, I understand. But, that 

needs to be discussed at a certain point. So, I support what 

the Hon. Leader of the Opposition said, that even if you 

want to rush through it and have the Debate now, the 

Committee Stage must take place after a Consultative 

Committee is convened, and with the Commissioner of 

Elections, consider the Determination and suggestions of 

the Supreme Court in regard to the Bill. 

 

Thank you.  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Speaker, the issue of convening a 

Consultative Committee, in my opinion, does not arise 

because as far as the Supreme Court is concerned, it has 

been very clear in its Determination and whatever 

amendments that were proposed, will also be moved at 

the Committee Stage. We can, in detail, discuss it during 

the Debate and if questions need to be answered, we can 

answer those.  

I must also assure the House that this Bill has not 

been prepared without the involvement of the 

Commissioner of Elections. He has been fully involved in 

the preparation of the Bill and these matters had been 

raised with him, not only by political parties but even 

others. I am sure, even Opposition political parties have 

had an interest in ensuring that the voting rights of all the 

people who are entitled to vote in an election would be 

available when it comes to an election. Therefore, it is a 

question of legitimacy of our electoral process and this 

Bill is only going to strengthen that.  

 
ගරු යනිල් වික්රැභද්ංව භවතහ 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Minister, if you listen to what our speakers say, 

you may have to call in the Commissioner of Elections. 

That is all I am telling you because we also want to 

ensure the legitimacy of the process. We are not raising 

issues like those raised by the Hon. Sumanthiran. But, on 

the ground, as to how this is going to operate there are 

some serious issues that have come up. So, at some stage, 

the Commissioner of Elections has to be consulted. 

Therefore, do not write off that opportunity because - 

[Interruption.] Listen to me. When the issues come up, 

you would not be able to answer those. Only the 

Commissioner of Elections can give answers to those. 

That is all. We know what is coming up, we only need 

that opportunity. We are not trying to block this in any 

way.    
 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ  
(ரண்நெறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  
ගරු නි මඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අද අමප් භළිනයණ 

මකොභහරිසයඹහ ද්න්නහ. ඒ නිහ එුරභහ භඟ ඕනෆභ 

හකච්ඡහ්ෂ කය්දන ඔඵුරභ්දරහ  අසථහ රහ මද්දන 

අඳ  පුළු්ද. ඒ නිහ අිළ විහදඹ මගන ඹමු. [ඵහධහ කිරීේ] 

අසථහ්ෂ මද්දනේ. එමත්ෂ අිළ විහදඹ ඳත්හමගන ඹමු.  
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මඳෞද්ගලික භ්දත්රී ්දමප ඳනත් මකටුේඳත් 
ணற உநப்தறணர் சட்டநனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
භඩකරපු තරුණ ක්රිලසිනඹහනි ංගභඹ (ංසථහගත 

කිරීමේ) ඳනත් මකටුේඳත 
ட்டக்கபப்நெ ரநத கறநறஸ் சங்கம் 

(கூட்டிமத்ல்) சட்டநனம் 
BATTICALOA YOUNG MEN'S CHRISTIAN'S ASSOCIATION 

(INCORPORATION) BILL 

 

ගරු මඳෝද. මල්යහහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Hon. Deputy Speaker, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Batticaloa Young Men's Christian's Association". 
 

ගරු මල්ේ අවඩ්ෂකරනහද්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 
විද්්ද සක ය කයන රදී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 

මුද්රලණඹ කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී.  
 

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිමඹෝගඹ ඹ මත් ඳනත් 
මකටුේඳත බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතැුරභහ මත 
ඳයන රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டநனம் நைன்நைமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

சட்டநனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ததபத் 

சரசண,  அலுல்கள் அமச்சந்க்கு அநறக்மக தசய்ப் 

தடுற்கரகச் 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. 

 

ංසකෘිනඹ ව හයධර්භ මගොඩනළඟීභ වහ ව ශ්රීප 
රංකහ ංසකෘිනක ඳදනභ (ංසථහගත කිරීමේ) 

ඳනත් මකටුේඳත 
கனரசரம் ற்நம் தண்தரடுகமபக் 

கட்டிதலப்நெற்கரண இனங்மக கனரசர ன்நம்  

 (கூட்டிமத்ல்) சட்டநனம் 
SRI LANKA CULTURAL FOUNDATION FOR THE BUILDING OF 

CULTURE AND MORALS (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු දිලිප් මදආයච්ික භවතහ 
(ரண்நெறகு றநப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත ව්ද මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"ංසකෘිනඹ ව හයධර්භ මගොඩනළඟීභ වහ ව ශ්රීප රංකහ ංසකෘිනක 
ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  
අය දිඹ යුුර ඹ." 

ගරු ඳහලිත යංමග ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்நெறகு தரந  ங்தக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
 
විද්්ද සක ය කයන රදී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

 
 

ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 

මුද්රලණඹ කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී.  
 

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිමඹෝගඹ ඹ මත් ඳනත් 
මකටුේඳත ංසකෘිනක වහ කරහ ක යුුර අභහතැුරභහ මත ඳයන 
රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டநனம் நைன்நைமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

சட்டநனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  கனரசர, கமன  

அலுல்கள் அமச்சந்க்கு அநறக்மக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

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 Culture and Arts for report. 
 

 

 

ශ්රීප ද්ද්ධහර්ථ ඳදනභ (ංසථහගත කිරීමේ) ඳනත් 
මකටුේඳත 

ஸ்ரீ சறத்ரர்த் ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) சட்டநனம் 
SRI SIDDHARTHA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු විදුය වික්රැභනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு றதுந றக்கறரக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත ව්ද මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 
 

"ශ්රීප ද්ද්ධහර්ථ ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් 

කිරීභ  අය දිඹ යුුර ඹ." 

 

ගරු න්.ජී. ඳද්භද්රි භවතහ 
(ரண்நெறகு ம.ஜல. தத்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

 
විද්්ද සක ය කයන රදී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 

මුද්රලණඹ කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිමඹෝගඹ ඹ මත් ඳනත් 

මකටුේඳත භහජ මේහ අභහතැුරභහ මත ඳයන රදී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டநனம் நைன்நைமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  சநக 

தசமகள் அமச்சந்க்கு அநறக்மக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

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 Social Services for report. 

619 620 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රීධහන ක යුුර.  ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත මදන ය කිඹවීභ ගරු යවුෂස වකීේ 

භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ]  Yes, Hon. John Amaratunga. 

 
ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Can we adjourn the House - [Interruption.] 

 

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

It is not necessary to adjourn the House. We will get 

the Commissioner of Elections to meet you.  
 
 
ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
No, that is not enough. Let us all sit together and then 

clarify these issues.  
 
 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

No, it is not necessary.  

 

 
ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
It will take only 10 or 15 minutes.   

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Your concerns can be clarified. So, that opportunity is 

there.  

 
ගරු මජෝ්ද අභයුරංග භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
We cannot question the Commissioner of Elections 

across the House.  

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

We will arrange a Committee Room and let you know. 

The Debate can start now. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Then, I call upon the Hon. Rauff Hakeem. 

ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත 

தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல் (றதசட 

ற்தரடுகள்) சட்டநனம் 
REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL 

 

මද න ය කිඹවීමේ නිමඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[2.21 p.m.] 
 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ (අධිකයණ අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம் - லற அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Hon. Deputy Speaker, this country has a proud record 

of having achieved adult franchise much before many 

other countries in the region. We have also had a similar 

achievement of having conducted periodic, regular 

democratic elections and, we have, in that process 

enabled everyone in the country to participate in the 

electoral process of the country. We find that, time and 

again, sometimes certain impediments which arise in the 

exercise of the franchise of the people, which is a basic 

right enshrined in any instrument as far as international 

obligations are concerned, is something that we have to 

hold paramount.  

Sir, during the armed conflict which engulfed our 

country for over 30 years, a large number of civilians 

were forced to flee their places of permanent residence 

especially in the Northern and Eastern Provinces. Such 

displaced families and individuals had abandoned their 

lands and properties and sought temporary residence and 

accommodation in other parts of Sri Lanka or were 

housed in camps in other parts of the country.  

In terms of the Registration of Electors Act, No. 44 of 

1980, an applicant for registration as an elector should 

have attained the age of 18 years and should be resident 

in an electoral district on the first day of June of each 

year to be registered as an elector in such electoral 

district. The address at which such applicant was 

ordinarily resident in an electoral district on the first day 

of June in any year is referred to as his qualifying 

address. Consequently, a significantly large number of 

internally displaced individuals from the Northern and 

Eastern Provinces find it difficult to comply with the 

requirement of a qualifying address in order to be 

registered as electors in such provinces.  

This Bill permits those internally displaced citizens to 

vote in the electoral district in which they were resident 

prior to 2009, subject to three important postulates. 

Firstly, he must be an internally displaced person. 

Secondly, his name should appear in the register of 
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electors for any electoral district in the Northern or 

Eastern Province for any year until the end of the year 

2009. Thirdly, his name should not be entered in any 

register in operation subsequent to the year 2009. 

Together with that, it further enables the children of a 

citizen referred to above - (a) who had not attained the 

age of 18 years on the date on which such citizen became 

an internally displaced person or; (b) who were born after 

such citizen became an internally displaced person and 

have attained the age of 18 years or more on the date of 

operation of this Act and; (c) whose name has not been 

entered in any register in operation subsequent to the year 

2009.  These people are enabled  to vote in the electoral 

district in which a citizen referred to above was 

permanently resident before the year 2009 on production 

of the birth certificate and a certificate issued by the 

Grama Niladhari of the area in which he is presently 

residing in proof of the matters specified in paragraphs 

(a), (b) and (c) above. 

As you know, Hon. Deputy Speaker, in the past when 

there were difficulties in people reaching their original 

areas of residence during the period of conflict, there was 

a provision enabling the voters to exercise their vote from 

the district in which they were displaced. There were 

provisions in the Parliamentary Elections Act, which 

enabled those displaced voters to vote for a district from 

which they were displaced from another district where a 

special polling booth had been set up for them. This is a 

little bit different from that procedure. Now that the 

country has totally been emancipated from all violent 

activity that the writ of the Government runs to every part 

of the country, we are  in a situation where we have to 

bring into operation the normal laws of the country. When 

doing that, this requirement of having to prove their 

domicile, to show a qualifying address, is an impediment 

to some of those people who are yet to resettle in their 

original areas. 

This is why this particular Bill is being presented and I 

must say that the Supreme Court itself very carefully 

examined this Bill and found it not to be in conflict with 

any provisions of the Constitution. Going further, it also 

went to the extent of saying that this is in accordance with 

the National Human Rights Action Plan of the 

Government which has been brought in keeping with the 

Universal Periodic Review which took place in Geneva 

where we have given our pledge to the international 

community that the internally displaced people in the 

country would be fully entitled to all their rights.  So, in a 

sense, we are fulfilling one of our international 

obligations through the enactment of this Bill. 

Sir, this Bill ultimately will envisage provision of a 

Supplementary Register to be compiled. I am sure the 

questions that the Opposition has in mind, perhaps arise 

about the manner in which this Supplementary Register is 

to be prepared within a short period of time and this is 

where, perhaps, the Hon. Members of the Opposition and 

other political parties want to have this matter clarified 

with the Commissioner of Elections.  I am sure the 

Commissioner of Elections will be available to clarify 

those matters even in his office. It is not necessary for 

him to be coming to Parliament to explain this to 

Members of political parties. It is very customary for the 

Commissioner of Elections to meet and receive 

secretaries of political parties and leaders of political 

parties in his office and clarify matters, and this, for all 

purposes, have been agreed upon with him and there had 

been several rounds of discussions before the Bill finally 

was presented to the House.   

The Registering Officer prepares a list of names of 

persons referred to above and publishes a notice in the 

Gazette -  
 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Hon. Minister, may I seek  a clarification? 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Shall we do that after I finish?  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

I want a clarification on the Supplementary Register. 

What measures and what machineries have you put in 

place to ensure that the formulation of this Supplementary 

Register will be done in an authentic and transparent 

manner so that there will not be any mischievous 

activities to include and exclude certain citizens of our 

country according to the whims and fancies of political 

parties? What transparent machinery and methodologies 

have you adopted to ensure transparency and propriety?  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Speaker, it is the Commissioner of 

Elections who will set up that machinery. In the past too, 

this type of exercise had been carried out. I must say 

during the Hon. Sajith Premadasa’s father’s time, when 

the residual citizens were deprived of their citizenship in 

the Ceylon Citizenship Act, those upcountry Tamils, a 

similar Supplementary Register was made available and 

we are following the same procedure. The enactment of 

this Act follows the similar provisions that were there in 

the Supplementary Register that was compiled in 1989, 

when your father was the President, under Section 17A of 

the Registration of Electors Act, No. 44 of 1980. - 

[Interruption.]  

Yes, there is an impending election but all people will 

be given time to object or to appeal. All provisions are 

available and one week’s time period will be given for 
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these people to submit their applications and that 

announcement will be made by the Commissioner of 

Elections in all the prominent news media so that people 

will be notified and they will be able to get themselves 

registered. This process in the past had been carried out in 

a different manner, as I told previously, where they were 

able to exercise their vote from the places of 

displacement. Now they have to - of course, this is 

slightly different - go to their original areas and vote. But, 

since they have not got a permanent place of domicile in 

those areas, they are having this difficulty of proving their 

qualifying address and that is why a significant number of 

people are getting left out and this is to provide facilities 

for those people to exercise their franchise like others.  

In this process, we will also see that a person who has 

applied to be registered and whose name has not appeared 

in the list referred to above may appeal in writing to the 

Registering Officer within one week of the notice being 

published in the Gazette. If, after inquiry, the Registering 

Officer decides not to include the name of such person in 

the supplementary register, the aggrieved appellant may 

appeal to the revising officer within one week of such 

decision. No person whose name appears in the 

Supplementary Register shall have his name entered in 

any other register of electors. This is to prevent any fraud 

of people duplicating their votes while having their name 

in another register. If a person uses his vote in two or 

more electoral districts, he shall be guilty of an offence 

and that too is being provided for. Any person who 

furnishes false information or forged documents shall be 

guilty of an offence and the Act shall be in operation for a 

period of two years and may be extended for further 

periods of two years by the Minister by Order published 

in the Gazette. Such Order should be placed before 

Parliament within three months from the date of 

publication.  

As I explained, Hon. Deputy Speaker, this Bill is 

being brought in particularly with a view to enable those 

significant number of voters who may be left out of the 

electoral register in 2012. The electoral register that has 

been compiled and which is to come in for revision from 

the 1st of June this year, is now available for inspection. If 

those people who find their names not in that register can 

prove that they were original residents of the Northern or 

Eastern Province prior to 2009 and that their names have 

not been registered in an electoral register after 2009, they 

will be entitled to get their names included in this 

Supplementary Register. This is a very simple provision 

which enables the voters who may find themselves being 

left out of the electoral register for the simple reason that 

they do not have a qualifying address to show their 

original place of displacement.  

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

What you are saying is that those who are 

disenfranchised at prior elections will be enfranchised. Is 

that what you are saying?  
 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

No, it is not so. The people who have already 

exercised their vote at prior elections where they had this 

facility of voting from the place of displacement will now 

be able to go back to their areas on the voting day and 

vote despite the fact that they are living elsewhere.  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

But, why are you all in a hurry to do this? 
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

We are not in a hurry. This country has always 

followed the principle of enabling every citizen to vote at 

an election and that goes to the very legitimacy of the 

electoral process and we are only enabling that legitimate 

right of a displaced person to exercise his vote. 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

What we are concerned about is that this is not a 

fraudulent process.  
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Certainly not. This is a very open, transparent 

procedure and you can clarify matters from the 

Commissioner of Elections if necessary. The secretary of 

your political party and the leaders of political parties can 

always meet the Commissioner of Elections and clarify 

matters and he had given his careful consideration to this 

fact.  

Originally, he was not willing to give accommodation 

for those people who could not show a place of residence 

and, therefore, a large number of people were deprived of 

their voting right to their original district.  
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

That is what I say. 
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

What happened consequently was, those people 

decided to register themselves in the district in which 
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they were already displaced. Therefore, those people will 

be disentitled. They will be now becoming voters in the 

districts in which they have decided to apply for. Those 

people will not be entitled to apply again to vote in these 

areas. A significant number has already registered 

themselves in areas like Puttalam.  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

So, there will not be double counting?  
 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Certainly not because those names will be carefully 

struck off and also there is an affidavit that they will have 

to submit. So, if there is a complaint - 
 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

A suspicion is generated because this whole process is 

taking place with an impending election.  

 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I must say that you must have the confidence in the 

Commissioner of Elections as he is an independent 

officer. He has proved time and again his integrity when it 

comes to electoral process. In my opinion, he has been an 

officer aboveboard when it comes to such issues. 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

We have no qualms about the integrity. We are 

worried about political interference in the whole process.  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

We are not involved in this. The moment this Bill is 

passed, it is the responsibility of the Commissioner of 

Elections. No politicians will get involved in the process 

except to go and educate the people about the right that 

are being made available for them to apply. - 

[Interruption.]  

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Hon. Minister, if you are so keen on having a very 

authentic, independent, free and fair election, why do you 

not propose in the Cabinet to ensure that the Independent 

Commissions are in place so that this election is done in a 

very authentic, transparent, free and fair manner.  Why do 

you not do that? If you are talking in such a laudable 

manner about the propriety of this process, why do you 

not propose an independent Police Commission, an 

independent Election Commission, and an Independent 

Judicial Service Commission? 
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Member, I have presented the Bill and as far as 

the independence of the electoral process in this country 

is concerned, I am sure this debate has gone on for many 

years. You will really vouch for the fact that we have had 

free and fair elections in this country for a long period of 

time. Whenever there had been certain incidents and 

when it had been brought to light, people had ultimately 

exercised their right to throw out those governments 

which engaged in any electoral malpractices.  
 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

But, why are you so hesitant about the Independent 

Commissions?  
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Therefore, this Government is not attempting to do 

any electoral malpractice through this process and this is 

totally in the hand - 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

But, why are you prevaricating about the Independent 

Commissions? 
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

There is no prevarication. 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

There is a lot of prevarication and hesitancy and a lot 

of stammering.  
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

The Commissioner of Elections, as far as we are 

concerned, is quite independent and his independence is 

guaranteed by the Constitutional provisions which are 

now providing for that independence. Thank you very 

much.  
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Not with the Eighteenth Amendment being 

implemented. 
 

ප්රීලසනඹ බහභිමුඛ්ය කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  ගරු මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භ්දත්රී ුරභහ. Order, 

please! Will an Hon. Member propose the Hon. Janaka 

Bandara to take the Chair? 

 

 

ගරු ජී්ද කුභහයණුරංග භවතහ (තළඳළල් මේහ 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு ஜலன் குரதுங்க - தரல் தசமகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

 
ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

අනුරරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ මරහනමඹ්ද ඉත් 
වුමඹ්ද, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனத, ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                 

THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair 

 
[අ.බහ. 2.39] 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ 

භඟ හකච්ඡහ  ගිඹ මකමනකු මර ප්රීිනඳත්ිනඹ්ෂ වළන්ඹ  භහ 

මේ කහයණහ ව්ද කය්දන  කළභළිනන්.   

එදහ මේ ප්රීලසනඹ ඳළන නළඟුන වි  ද්රලවිඩ ්දධහනමඹ්ද 

ඉල්ලීභ්ෂ කශහ, ඒ අතළ්දව්ද  ඡ්දද ඵරඹ රළමඵන ඳරිදි, 

ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන වළකි න ඳරිදි ඔවු්ද ලිඹහ ඳදිංික 

කය්දන. ඒ අතයභ හකච්ඡහ වුණහ ද්ංවර ව මුසලිේ ජනතහත් 

අතළ්ද මරහ ද්න්නහ නේ ඒ අඹත් මේ විධිඹ  ලිඹහ ඳදිංික 

කය්දන ප්රීිනඳහදන අලැ ඵ. භහ හිතනහ ඒ අනු තභන්, මේ 

ඳනත් මකටුේඳත කස කය ිනමඵ්දම්ද කිඹහ. භමප ප්රීලසනඹ ඒක 

මනොමන්. භභ මකොභහරිසුරභහමග්ද අව්දම්ද, මේ තයේ වදිද් 

ඳනත් මකටුේඳත්ෂ විධිඹ  මේක මගනළල්රහ හකච්ඡහ කය්දන 

මවේුර මභොක්ෂද කිඹරහන්. මේ ඳනත් මකටුේඳත මගනළල්රහ, 

උඳමද්ලක කහයක බමේදී හකච්ඡහ කයරහ, ඳළවළදිලි කය මගන, 

නිළයදි කය මගන ඳහර්ලිමේ්දුර  මගමන්දන ිනබුණහ ම්දද? 

මකොභහරිසුරභහ ඳළවළදිලි කයනහ නේ මවොන්, මභොක්ෂද මේ 

වදිද්ඹ කිඹරහ. භහ විලසහ කයන විධිඹ  දළ්ද අඳ  එුරභහත් එ්ෂක 

හකච්ඡහ්ෂ රළමඵන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හමපභ 

මකොභහරිසුරභහමප අධහනඹ  භහ මඹොමු කය්දන කළභළිනන් 

මේ කහයණඹ. දළ්ද ඹේ කිද් ප්රීමද්ලඹකි්ද ඉත් වී ද්න්න ජනතහ 

මනභ රළන්සුරක  අයමගන ඒ අඹ  ඡ්දද ඵරඹ මදන මකො  

ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කිරීමේදී ඒ ප්රීිනපර ඔ්ෂමකෝභ ඹ්දම්ද තමු්දමප 

ඡ්දද මකොට්ා ; ඵරප්රීමද්ලඹ . දළ්ද ඡ්දදදහඹකමඹෝ අතළ්ද 

මරහ. එක තළනක මනොමන් ඉ්දම්ද. විද්රී ඉ්දම්ද. දළ්ද ඒ අඹ 

ිළිතඵ රළන්සුර වදපුහභ ඒ අඹ  ඒ ඒ තළ්දර   ඹ්දන ද්ද්ධ 

නහ මේක මොඹහ ඵර්දන. නළත්නේ මද්ලඳහරන ඳ්ෂර  

ඹ්දන මනහ මොඹහ ඵර්දන. එළනි තත්ත්ඹ්ෂ ඹ මත්ද අද 

මේ අතළ්දව්ද ද්න්්දම්ද. අිළ ද්දනහ, පුත්තරමේ මුසලිේ 

ජනතහ විලහර ිළරි්ෂ ඉ්දනහඹ කිඹහ. එතළනදී අඳ  එක  

ග්දන පුළු්ද. එක  අයමගන ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කයන විධිඹ 

ඔ්ෂමකෝභ රකරහ ඵර්දන පුළු්ද. නමුත් ඒ අතළ්ද වුණු 

මුසලිේ ජනතහ ඉ්දම්ද පුත්තරමේ විතය්ෂ මනොමන්. රංකහමේ 

වළභ තළනභ ඉ්දනහ. උදහවයණඹක  ගත්මතොත් මීගමුමත් 

ඉ්දනහ. ඒ ද්ඹලු මදනහභ එ්ෂකහසු කශහභ ඒ අඹ  ඡ්දදඹ 

ඳහවිච්ික කය්දන ිනමඵ්දම්ද පුත්තරමේද, මීගමුමේද? මකොමවේද 

ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන ිනමඵ්දම්ද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] හි පු තළන 

මනොමන්. ඒක ඳළවළදිලි කය ගළනීභ න් භහ වද්දම්ද. මේ 

ප්රීලසනඹ  ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ අනිහර්ඹමඹ්දභ කය ගත යුුර 

ිනමඵනහ. අමප් ඇභිනුරභහ ඇහුහ හමප, රළන්සුර වදපුහභ 

අඳ  ප්රීලසනඹ්ෂ භුර මන් මකොන් ප්රීමද්ල ඉර්ෂක කය මගනද ඒ 

අතළ්දව්ද ලිඹහ ඳදිංික කිරීමේ ළඩ ිළිතමශ කය්දම්ද කිඹරහ. 

දළන  මකොභහරිසුරභහ ඒ හමප ප්රීමද්ල වඳුනහ මගන ිනමඵනහද? 

තභ අතළ්දව්ද කවුරුර ඉ්දනහ. භවය අඹ තමු්දමප 

නෆදෆමඹෝ එ්ෂක ඉ්දනහ. භවය අඹ ය  ගිහිල්රහ. භවය අඹ 

තභ ඉ්දදිඹහමේ ඉ්දනහ. නමුත් භහ ද්දනහ ිළිතමශ  මේ ඳනත් 

මකටුේඳත ඵරඳහ්දම්ද දළන  රංකහමේ ඉ්දන අඹ . එතමකො  

රංකහමේ පුයළද්මඹෝ වළන්ඹ  ිළිතග්දන අඹ මනත් ය ක 

ඉ්දනහ නේ? එදහ හකච්ඡහමේදී අඳ  ඳළවළදිලි වුමණ්, ලිඹහ ඳදිංික 

වීභ කය්දන පුළු්ද ්දම්ද මේ යමට් ඉ්දනහ නේ විතයන්  

කිඹරහ.  

භ  ප්රීධහන ප්රීලසනඹ්ෂ ිනමඵනහ. අමප් ගරු ඇභිනුරභහ කිේහ 

හමප මේ ළඩ ිළිතමශ ේඵ්දධමඹ්ද අඳ   ඳළවළදිලි කය ගත 

යුුර කරුණු කිහිඳඹ්ෂ ිනමඵනහ. දළ්ද උුරරු නළ මඟනහිය 

ප්රීමද්ලර අලුින්ද ගේභහන වළමදනහ. ඒ හමපභ මනත් 

ප්රීමද්ලරත් අලුත් ගේභහන වළමදනහ. භහ උදහවයණ කිහිඳඹ්ෂ 

කිඹ්දනේ. "වුනිඹහ දිසත්රි ්ෂකමේ අලුින්ද ද්ංවර ඳවුල් ඳදිංික 

කිරීභ" කිඹරහ රළන්සුරමේ ව්ද නහ. මේ අතළ්ද වුණු 

ඳවුල්. භහ ශඟ ිනමඵන රළන්සුරමේ ිනමඵ්දම්ද එමවභ මනොමන්. 

ැහඳෘිනමේ නභ, කළරෆමඵෝගසළ ජනඳදඹ. එභ ජනඳදමේ 

ගේභහන 6්ෂ ිනමඵනහ, නහභල්ගභ, න්දදිමිත්රnගභ, මඵෝගසළ 1, 

මඵෝගසළ 2, මමවයතළ්දනගභ, ළරිතහිණිගභ ලමඹ්ද. 

මේහ අලුින්ද ඳදිංික කයපු ගේභහන. දළ්ද ප්රීලසනඹ්ෂ ඳළන 

නඟිනහ. අලුින්ද ඳදිංික කයරහ ිනමඵනහ නේ, ඳදිංික මරහ 

ඉ්දනහ නේ දළන  ිනමඵන නීිනඹ ඹ මත් ඒ අඹ  ලිඹහ ඳදිංික 

්දන පුළු්ද. එතමකො  ඵහහිරි්ද ආපු මකො ්ෂ තභන් මේ 

ප්රීමද්ලඹ ුරශ ඉ්දම්ද. මේ අතය අතළ්ද වුණු කට්න්ඹකුත් 

ඉ්දනහ. ඇත්ත ලමඹ්දභ ද්ංවර ජනතහත් අතළ්ද වුණහ; 

මදභශ ජනතහත් අතළ්ද වුණහ; මුසලිේ ජනතහත් අතළ්ද 

වුණහ. මභභ ගේභහනර මුලි්ද ඳදිංික වී ද්න් ඳවුල්ලි්ද නළත 

ඳදිංික කය ඇින ඳවුල් ංඛ්යැහ 190න්. අලුින්ද ඳදිංික කය ඇින 

ඳවුල් ංඛ්යැහ 1,970න්. ඳදිංික කය ඇින මුළු ඳවුල් ංඛ්යැහ 

2,160න්. මභභ ිළරි ඳළමිණ ඇත්මත් වේඵ්දමතො , භහතය, 

ගහල්ර, මඳොමරෝදනරු, අනුයහධපුයඹ, භළදච්ිකඹ, මනොච්ිකඹහගභ 

ආදී ප්රීමද්ලලිනුන්. මභොවු්ද ඳදිංික කශ නිරධහරිඹහ ්දම්ද ්දනි 

ආඥහඳින බ්රිාමපඩිඹර් මඵොනිෂස මඳමර්යහ භවතහන්. මභභ ිළරි 

ඔවු්ද කලි්ද ඳදිංික ද්  ඇින ප්රීමද්ලර ්රරහභ නිරධහරි්දමග්ද 

"ඳදිංිකඹ අතවළය මගොස ඇත" ඹ්දන ව්ද ලිිළඹ්ෂ ඳභණ්ෂ 

රැමගනවිත් ඇින අතය මනත් කිද්දු ලිිළඹ්ෂ රැමගනවිත් නළවළ. 

උුරරු ඳශහමත් උඳ ප්රීධහන ංඝ නහඹක ඇ මගසකඩ 

කරැහණිිනස සහමී්දව්දමේ වමු වහ  ඳසු ඳදිංික වීභ  

ගේභහන ිළිතමඹශ කය දී ිනමඵනහ. මභතළන අතළ්ද වුණු අඹත් 

ඉ්දනහ; අලුින්ද ඳදිංිකඹ  ඳළමිණි අඹත් ඉ්දනහ. මභමේ 
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ඳළමිමණන එ්ෂ ඳවුරක  ඳහ ඳළදිඹ්ෂ වහ කෘෂි උඳකයණ රඵහ දී 

ිනමඵනහ. දළන  තහකහලික ඳදිංික කිරීභ නතය කය ිනමඵනහ.  

දළ්ද මේ ේඵ්දධමඹ්ද කයන ඳළවළදිලි කිරීභ මභොක්ෂද? 

ඔවු්ද අලුින්ද ලිඹහ ඳදිංික කයනහද? එමවභ නළත්නේ මේ අලුත් 

ංමලෝධනඹ අනු ඒ අඹ ලිඹහ ඳදිංික කයනහද? ඒ මකො ස මදකභ 

මේ ගමේ ඉ්දනහ. ඉින්ද මකොමවොභද ලිඹහ ඳදිංික කය්දම්ද? අිළ 

ජහිනක ප්රීලසනඹක  භළදි මරහ ඉ්දන මරහමේ අනය ඳදිංික 

කිරීභකුත් එතළන  ව්ද කයනහ. මේ විසතය ඔ්ෂමකොභ මභහි 

ිනමඵනහ. දළ්ද හකච්ඡහ්ෂ ම්ද අිළ කය්දම්ද. ගරු 

ඇභිනුරභනි, තමු්දනහ්දමේ එඹ නියහකයණඹ කය ග්දම්ද 

මකොමවොභද? ගරු ඇභිනුරභනි, භහ ඉදිරිඳත් කශ ප්රීලසනඹ  

තමු්දනහ්දමේ ඇහුේ ක්ද දු්දම්ද නළවළ. මභඹ තභන් ිනමඵන 

ප්රීලසනඹ. වදිද් ඳනත් මකටුේඳත්ෂ ේඵ්දධමඹ්ද අිළ කථහ 

කයනහ. දළ්ද තභන් මේ ඳනත් මකටුේඳත අඳ  රළබුමණ්. භහ 

ඳළවළදිලි කයපු කරුණු කිහිඳඹ්ෂ ිනමඵනහ. එඹ නියවුල් කය 

ග්දම්ද මකොමවොභද? මභඹ තැ ම්දන පුළු්ද; අතැ 

ම්දන පුළු්ද. එක මකො ්ෂ විතයන් භහ කිේමේ. මේ විධිඹ භ 

ද්රලවිඩ අඹත්, මුසලිේ අඹත් ඳදිංික නහ.  

පුත්තරමේ ඉ්දන එක මකො ්ෂ අිළ ඳදිංික කය්දම්ද 

මකොමවේද? ඔවු්ද හි පු තළ්දර ලිඹහ ඳදිංික මනහද? එමවභ 

නළත්නේ දළ්ද ද්න්න තළ්දර ලිඹහ ඳදිංික මනහද? දළ්ද ිනමඵන 

ක්රැභඹ ඹ මත් දළන  පුත්තරමේ ලිඹහ ඳදිංික මරහ ඉ්දනහද? 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඉ්දනහ.  

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඒ අඹ කලි්ද හි පු තළ්දර  ආඳසු ලිඹහ ඳදිංික කයනහද? 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

නළවළ. 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ කය්දන අලැන් ම්ද. 

ඔවු්ද අතළ්ද ව අඹ නේ -  

 
ගරු භ්දත්රී යමඹ්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

ආපු මිනිසසු ඹ්දන ඕනෆ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ අඹත් ඹනහ. 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

එුරභහ කිඹනහ, ඹ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඇභිනුරභහ කිඹනහ, 
නළවළන් කිඹරහ. අිළ තයහි්ද කිඹ්දම්ද නළවළ. මේ යමට් ද්ඹලුභ 

ජහින්ද එක  ජීත් විඹ යුුරන්. යුද්ධමඹ්ද මඳය ව යුද්ධමඹ්ද 
ඳසු විවිධ ප්රීමද්ලර අඹ අතළ්ද වණු එ්ෂතයහ කහර 
ඳරිච්මේදඹ්ෂ ිනබුණහ. මභඹ ද්ඹලුභ ජන මකො සර  ඵරඳහනහ. 
මභඹ ඵරඳහ්දම්ද ජන මකො සර  මනොමන්. මභඹ 
භළිනයණඹ න් ඵරඳහ්දම්ද. මභඹ වදිද්මේ කය්දම්ද ඇන්? 

භමප තර්කඹ එඹන්. මේ ප්රීලසන ිතවහ මගන, මබ්යහ මගන විහ 
ග්දන තමු්දනහ්දමේරහ කහරඹ්ෂ දීරහ නළවළ. ය   කහරඹ්ෂ 
දීරහත් නළවළ, මේ ඳහර්ලිමේ්දුර  කහරඹ්ෂ දීරහත් නළවළ. භමප 
තර්කඹ එඹන්.  

භහ තත් එක කහයණඹ්ෂ මඳ්දනුේ කය්දනේ. වුනිඹහ 
දිසත්රි ්ෂකමේ, මුරිනේ දිසත්රි ්ෂකමේ භවළලි ගේභහනර අලුින්ද 
ඳදිංික කිරීභ.  

භභ මේ කහමපත් ඳළත්ත්ෂ අයමගන කථහ කයනහ 
මනොමන්. මේ විධිඹ භ ද්රලවිඩ, මුසලිේ ජනතහ මේ ප්රීලසනඹ  භළදි 
මරහ ිනමඵනහ. ඵරවත්කහයමඹ්ද ඳදිංික කයරහ ිනමඵනහ. ඒ 
අඹ හි පු තළ්දලි්ද ද්ංවර අඹ එරරහ ිනමඵනහ. ඒ ඉඩේ 
මිරඹ  අය්ද ිනමඵනහ. මුසලිේ අඹ එරරහ ිනමඵනහ. ඒක 

LLRC හර්තහමේ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි ිනමඵනහ. මභළනි ප්රීලසන 
ිනබිඹදී අතළ්ද වුණු ජනතහ දළන  ඒ ප්රීමද්ලර  ඹ්දන කළභළින 
නේ, ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන කළභළින නේ මභමවේ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික 
කය්දන ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනමේ ලිඹහඳදිංික මරහ නළවළන් කිඹරහ 
විනකඹ්ෂ ග්දන අඳ  ද්ද්ධ මනහ. තමු්දනහ්දමේරහ මේක  
මඹෝජනහ කය්දම්ද මභොක්ෂද? මඹෝජනහ කය්දම්ද, ඉතහභ 
අඳළවළදිලි තත්ත්ඹ්ෂ. ඒ කිඹ්දම්ද ්රරහභ නිරධහරි භවතහමප ළඩ 
ිළිතමශ ුරශ තභන් එභ විනකඹ රඵහ මද්දන  ඹ්දම්ද. එඹ 
ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් 

මකටුේඳමත් මේ විධිඹ  ව්ද මනහ. 

"ශ්රීප රංකහමේ ඕනෆභ පුයළද්ඹකු  ඉවත (අ), (ආ) ව (ඇ) ඹන මේදර 
නිසිකත දළ්ෂමන කරුණු ඔප්පු කයනු රළබීභ භත ව ඔවු්ද අබැ්දතය 
ලමඹ්ද අතළ්ද ව තළනළත්තකු ඵ  ඔහු දළන  ඳදිංික ද්න්න 
ප්රීමද්ලමේ ්රරහභ නිරධහරී විද්්ද නිකුත් කයන රද විනකඹ්ෂ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ භත, -" 

දළන  ඉ්දන ්රරහභ නිරධහරි භවත්භඹහ  මකොමවොභද ඒක 

ද්දම්ද? ඔහු  දළන ග්දන විධිඹ්ෂ නළවළ. භවය වි  ඔහුමප ඳත් 
වීභ අලුත් ඳත් වීභ්ෂ ම්දන පුළු්ද. එමවභ නළත්නේ එුරභහ 
ළරැදි විනකඹ්ෂ මද්දන පුළු්ද.  

එහි තදුය ත්  ව්ද වී ිනමඵ්දම්ද මභමේන්: 

"-2009 භළන් භ 18 න දිනඹ  මඳය තභහ සක ය ඳදිංික වී ද්න් භළිනයණ 
මකොට්ාහලමේ ඡ්දද හිමි නහභ මල්ඛ්යනමඹහි ලිඹහඳදිංික කයනු රළබීභ වහ 
එභ භළිනයණ මකොට්ාහලමේ ලිඹහඳදිංික කිරීමේ ඵරධයඹහ මත ඉල්ලීභ්ෂ 
කිරීභ  හිමිකභ ඇත්මත් ඹ." 

එමේ ඉල්ලීේ කශ වළ්ෂම්ෂ ්රරහභ නිරධහරි විනකඹ්ෂ භතන්. 
මේක අඳ  ඳළවළදිලි කය ග්දන අලැ මදඹ්ෂ. භමප ශඟ 
ිනමඵ්දම්ද මනභ මකොශඹ්ෂ. 2. (1) (අ), (ආ) ව (ඇ) 

මකො මේ ව්ද මනහ, "්රරහභ නිරධහරි භවතහමප විනකඹ්ෂ 
භත" කිඹරහ. මභතළනදී ඳළවළදිලි න කරුණ තභන්, අතළ්ද වුණු 
ද්ංවර, මුසලිේ, ද්රලවිඩ කිද් මකමනකු  ඡ්දද ඵරඹ රඵහ මදන එක 
ිළිතඵ කිද්භ ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. අඳ ුරශ කිද් විරුද්ධත්ඹ්ෂ 
නළවළ. අිළ ඒක  මඵොමවොභ ඉවිත්ද ිළිතගත්තහ. නමුත් මේක 
ක්රිලඹහත්භක කිරීමේදී භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ ත් ප්රීලසන භුර 
මනහ. මභොකද, මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේ අිළ කිද් මකමන්ෂ වරි 
වළන් කරුණු දළන මගන මනොමන් මේ හකච්ඡහ කය්දම්ද, 
එමවභ නළත්නේ මේක ේභත කය්දම්ද. එතමකො  අිළ 

මකොමවොභද මේක නියවුල් හකච්ඡහ කය්දම්ද? එහි දළන  
ඉ්දන කට්න්ඹමප නේ ඡ්දද රළන්සුරමේ ිනමඵනහ. ඒ අඹත් 
එරරහ දහනහ, ඉඩේ විකුණනහ.  

දළ්ද භමප ශඟ ිනමඵනහ LLRC හර්තහ. මේම්ෂ මභොනහද 

ිනමඵ්දම්ද? අඳ  කරුණු කිහිඳඹ්ෂ ඳළවළදිලි කය ග්දන 

ිනමඵනහ. ඒකන් භභ මේ කිේමේ. මේම්ෂ ඳසු බිභ්ෂ ිනමඵනහ. ඒ 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

හමපභ අධි ආය්ෂක කරහඳලි්ද ජනතහ ඉත් වුණු වළන්ත් 

ිනමඵනහ.  

මුලි්දභ කය්දන ිනබුණු කහයණඹ න අතළ්ද වුණු  ඒ 

ජනතහ ඒ ප්රීමද්ලර ඳදිංික කයරහ ඉයද?  දළ්ද යුද්ධඹ ඉයන් 

ම්ද. මේ තත්ත්ඹභ ිනඹහ මගන අිළ elections  කීඳඹ්ෂ කශහ. 

ජනහධිඳිනයණඹ කශහ; භව භළිනයණඹ කශහ, විවිධ තළ්දර. 

මභතළන මේ වදිද්ඹ ආමේ මකොතළනදිද කිඹන එකන් භ  ිනමඵන 

ප්රීලසනඹ. මේක  උත්තයඹ්ෂ ඇභිනුරභහ දු්දම්ද නළවළ. ඇභිනුරභහ 

ගරු බහම්ද නළඟි රහත් ගිඹහ. මේ වදිද්ඹ මභොක්ෂද කිඹරහ 

ඇභිනුරභහ උත්තයඹ්ෂ දු්දම්ද නළවළ.  

ද්ෂ මදක්ෂ ප්රීභහද මරහ අඳ  මේක කය්දන මදනහ නේ 

ඒක මනභ ප්රීලසනඹ්ෂ. මේක වදිද්මඹ්ද ේභත කය්දන අිළ 

එකඟන්.  කිද් විරුද්ධත්ඹ්ෂ නළවළ. ඡ්දද දහඹකඹ්ද  මකොමවේ 

මවෝ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන  ඉඩ රඵහ දිඹ යුුරන්. ඒ ඳහවිච්ික 

කයන ඡ්දදඹ තභහමප මුල් ඳදිංික සථහනඹ  ඵරඳහන ආකහයඹ  

ලිඹහ ඳදිංික කයනහද?  නළත්නේ ඉ්දන අලුත් තළන  ඵරඳහන 

විධිඹ  ලිඹහ ඳදිංික කයනහද? මභතළනදී කහයණහ කීඳඹ්ෂ ද්දු 

මනහ. ඒ ප්රීමද්ලර ිනබුණු ජන ංයුිනඹ කිඹන එක මනස 

මනහ. මේක මුළු මරෝකඹභ ිළිතගත් ේප්රීදහඹඹ්ෂ  මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි. මුළු මරෝකමේභ,  ආගේ වළන්ඹ , ජහතී්ද 

වළන්ඹ   ජන ංයුිනඹ්ෂ ිනමඵනහ. මභතළනදී අිළ ළයදි අර්ථ 

කථනඹ්ෂ දීරහ, මේ ඳනත් මකටුේඳත වදිද්මඹ්ද ේභත කයරහ 

අිළ ඹන මේ ගභ්ද භ මේදී මරෝකඹ  ඳණිවුඩඹ්ෂ මදනහ, මිනිසසු 

එශරහ මනත් මිනිසු්ද ඒ තළ්දර ඳදිංික කයරහ, එමවභ 

නළත්නේ ඒ ප්රීමද්ලර ජන ංයුිනඹ මනස න ිළිතමශ  

ක යුුර කශහ කිඹරහ. මේ ඳණිවුඩඹ ඉතහභත්භ ළයදින්. 

මකොමවොභද මේක නිළයදි කය්දම්ද? මේහ තභන් අඳ  

භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ එ්ෂක හකච්ඡහ කය්දන  අලැ 

්දම්ද. අඳ  එුරභහ විලසහන්. නමුත් ඹේ ප්රීලසන භුර වුණහ, 

ඳශහත් ඳහරන භළිනයණ ඳනත් මකටුේඳත අිළ ේභත කශහභ.  

මභහිදී අිළ කථහ කශහ, ංමලෝධනඹ කය්දන රළවළසිනන් 

කිඹරහ. කිද්භ ංමලෝධනඹ්ෂ නළින, හකච්ඡහ්ෂ නළින, 

භ්දත්රී රු්ද  ඕනෆ විධිඹ  තළ්ද තළ්දර මකොට්ාහ කළමටභ  

රළවළසින කශහ. ඊ  ඳසමේ මභොක්ෂද මරහ ිනමඵ්දම්ද කිඹන 

එක මේ යමට් භවජනතහ  දළන ගළනීමේ අඳවසු්ෂ ිනමඵනහ.  

තමු්දනහ්දමේරහමප ප්රීමද්ලරත් ඒ හමප ප්රීලසන ඇින මරහ 

ිනමඵනහ.  ඒ හමප තත් ප්රීලසනඹක  අිළ මුර පුය්දම්ද නළින 

මේ කහයණහ මකොමවොභද කය්දම්ද? අිළ විරුද්ධ නළවළ; එකඟන්. 

ද්රලවිඩ ජනතහ අතළ්ද මරහ ද්න්නහ නේ ඒ අඹ  ඡ්දද ඵරඹ 

රළබිඹ යුුරන්. ඒම්ෂ කිද්භ ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. ද්ංවර ජනතහ 

අතළ්ද මරහ ද්න්නහ නේ ඒ අඹ  ඡ්දද ඵරඹ රළබිඹ යුුරන්. 

ඒක ත් අිළ එකඟ මනහ.  මුසලිේ ජනතහ ත් එමවභන්. නමුත් 

අමප් තර්කඹ ිනමඵ්දම්ද අතළ්ද වුණහඹ කිඹරහ ිළිතග්දනහ 

නේ ඒ අතළ්ද වුණු ද්ඹලු මදනහභ ඒ අඹ ද්න් තළ්දර ඳදිංික 

කය්දන තමු්දනහ්දමේරහ  මේ හමප වදිද්ඹ්ෂ මනොභළින වීභ 

ගළනන්; වුභනහ්ෂ මනොභළින වීභ ගළනන්. ඒකන් මරහ 

ිනමඵ්දම්ද. භභ හිතනහ, මේක වළභ ප්රීමද්ලඹකභ ිනමඵන 

ප්රීලසනඹ්ෂ කිඹරහ.  

යුද්ධඹ ඉයන්. දළ්ද අතළ්ද කවුරු නළද්ද? අතළ්ද මරහ 
මගල්ර ඉ්දනහද? ඒ අඹ ඳදිංික මරහ ද්න් ඉඩභ, නළත්නේ 
මගඹ එතළන ිනමඵනහද? ඒ කිද් මදඹ්ෂ නළින 
තමු්දනහ්දමේරහ  වදිද් මරහ ිනමඵ්දම්ද මේක. මේක ළයදින්.  

භභ නළතත් අව්දම්ද මභොක්ෂද මේ වදිද්ඹ කිඹන එකන්. 
මේක ගළන අඳ  ිනඹ්ෂ කථහ කයරහ,  හභඹ ඇින න ිළිතමශ  
මේ ිනමඵන ප්රීලසන ගළන කථහ කයරහ, මේක වළඩ ගසහ ග්දන 
ඵළරිද? භභ තමු්දනහ්දමේරහමග්ද නඟන ඳශමුන ප්රීලසනඹ, 
මභොක්ෂද මේ වදිසද්ඹ කිඹන එකන්.  

අද උමද් ඳනත් මකටුේඳත ඳශමුය කිඹවීභ වහ ඉදිරිඳත් 

කශහ.  මේ මරහමේ තභන් මේ ඳනත් මකටුේඳත අිළ අත  වේඵ 

වුමණ්. දළ්ද කථහ කයරහ ේභත කය ග්දනහ. ගරු අධිකයණ 

ඇභිනුරභනි,  මභොක්ෂද මේ වදිසද්ඹ? අඳ  කිඹ්දන පුළු්දද? 

දළ්ද හකච්ඡහ කය්දන ඵළවළ ම්ද. ඇභිනුරභහ එ්ෂකත් ඵළවළ, 

භළිනයණ මකොභහරිසුරභහත් Officials' Box  එම්ෂ ඉ්දම්ද.   

ගරු අධිකයණ ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ එ්ෂකත් හකච්ඡහ 

කය්දන ඵළවළ, අය භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ එ්ෂකත් හකච්ඡහ 

කය්දන ඵළවළ. භභ මේ කිේ කරුණු ද්ඹල්ර්ෂභ හකච්ඡහ කයරහ 

භ  කිඹ්දන, මභමවභ කය්දන ිනමඵන වදිසද්ඹ මභොක්ෂද 

කිඹරහ. වදිසද්ඹ්ෂ ිනමඵනහ ම්ද. මව  භළිනයණඹ්ෂ 

ිනඹනහද?  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

කයරහ පුරුදුන්, මකොභහරිසුරභහ . මකන් කහර සීභහ්ෂ ුරශ 

ඔඹ ළමඩ් කයරහ ෆමවන පුරුද්ද්ෂ ිනමඵනහ. අභහරු්ෂ 

ම්දම්ද නළවළ.  

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භභ ඇහුමේ එුරභහමප ඳශපුරුද්ද ගළන 

මනොමන්. එුරභහ අිනද්ෂ නිරධහරිමඹ්ෂ ඵ අිළ ද්දනහ. 

හකච්ඡහ කය්දන ගිඹහභ මවො  අඳ  ඳළවළදිලි කය මදනහ  

ඳළඹ්ෂ විතය.  ඒක අිළ ද්දනහ. භභ ඇහුමේ ඒක මනොමන්. 

එුරභහ  මද්දන ඵළරි උත්තයඹ්ෂ ඇභිනුරභහමග්ද භභ අව්දම්ද. 

මභොක්ෂද වදිසද්ඹ?  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

උුරමර් භළිනයණඹ්ෂ ඳළළත්වීභ ත් ඔඵුරභ්දරහ  

වදිසද්ඹ්ෂ ිනමඵනහ. මේ හමප මිනිසු්ද  ඡ්දද ඵරඹ රඵහ දීභ 

ිළිතඵ වදිසද්ඹ්ෂ ඇින වුණහභ එතළන ආතිනඹ්ෂ ඇින මනහ. 

මභොක්ෂද ප්රීලසනඹ?   

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

උුරමර් භළිනයණඹ්ෂ තඵ්දන  ඹන නිහද මේක කය්දම්ද?  

උුරමර් භළිනයණඹ්ෂ තළබීභ වහද  මේක කය්දම්ද?  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඒ ගළන ප්රීකහලඹ්ෂ කශහභ භළිනයණඹ්ෂ ිනමබ්වි.  

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඒක වරි. භභ ද්දනහ.  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

උුරරු  නළමඟනහිය ඳශහත්ර ජනතහ  අහිමි න ඡ්දද 

ඵරඹ රඵහ දිඹ යුුරන් කිඹන අදව්ෂ ිනමඵනහ.  
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ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඒක අිළ ිළිතග්දනහ. නමුත් වදිද්මඹ්දභ ඳනත්ෂ 

මගමන්දම්ද මභොකද මේක ? අඳ   ත සුභහනඹ්ෂ කල් මද්දන, 

Consultative Committee එක රැස මරහ මේ  ගළන හකච්ඡහ  

කය්දන.  මභොකද ඵළරි?  මභොක්ෂද ිනමඵන අභහරු? ඒක තභන් 

කිේමේ, මඳොඩ්ඩ්ෂ මේක කල් දභ්දනඹ කිඹහ. දළ්ද වරි. භළිනයණ  

මකොභහරිසුරභහ ඉ්දනහ නේ, ගරු ඇභිනුරභහ ඉ්දනහ නේ මේ 

ගළන හකච්ඡහ කයරහ  මේ ප්රීලසනඹ විහ ග්දන  පුළු්ද, 

මකොමවොභද මේක කය්දම්ද කිඹරහ. ගළට් කශහභ, ගළට් එක 

වරිඹ  ඹනහද,  ඒක ජනතහ අතය  ඹනහද, displaced මච්ච 

අඹ මකොමවොභද ඒක දළන ග්දම්ද?   විරුද්ධත්ඹ ප්රීකහල 

කය්දම්ද මකොමවොභද? ඒක මනොමකරුණහ නේ අන්ිනඹ ප්රීකහල 

කය්දම්ද මකොමවොභද කිඹන මේ ප්රීලසන එක්ෂත් මත්රුේ 

මබ්රුේ කය ග්දන  පුළු්දකභ්ෂ නළවළ.  මේ ේඵ්දධමඹ්ද 

ිනමඵන වදිද්ඹ මභොක්ෂද කිඹහ ඇභිනුරභහ කිඹ්දම්ද නළවළ ම්ද.  

රඵන භහමේ ඡ්දදඹ්ෂ ිනඹනහද?  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  මේක වදිද්න් 

කිඹහ   භළිනයණ  මකොභහරිසුරභහ  දු්දනහභ එුරභහ ඒ කහර්ඹඹ 

කයනහ. ඒක අිළ ද්දනහ. ඒ ගළන කිද්   ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. යජඹ 

කිඹන මදඹ ම්ද එුරභහ කය්දම්ද.  නමුත් මේ ක්රැභ මේදඹ -  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි  මදකක කහරඹ්ෂ 

ිනමඵනහ. 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඇන්?  භ   විනහඩි 20ක කහරඹ්ෂ ිනමඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි 20ක කහරඹ්ෂ ිනබුණහ. ත විනහඩි මදකන්  ඉිනරි මරහ 

ිනමඵ්දම්ද.   

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, භ  ත  විනහඩි  ඳව්ෂ  විතය 

අලැන්.   

භළිනයණඹ්ෂ ිනඹනහඹ කිඹහ හිතනහ  නේ එඹ  සහීකන 

භළිනයණඹ්ෂ  වීභ වහ  අලැ කරුණු ිනමඵනහ.  [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] ගරු ඇභිනුරභනි, තමු්දනහ්දමේ කිේහ හකච්ඡහ 

කය්දන  පුළු්දඹ කිඹහ.  සහීකන භළිනයණඹ්ෂ වහ අලැ 

කරුණු ිනමඵනහ.  සහීකන මඳොලිද්ඹ්ෂ අලැන්;  සහීකන 

භළිනයණ මකොමි්ද බහ්ෂ අලැන්; සහීකන නිරී්ෂකඹ්ද 

අලැන්. තමු්දනහ්දමේරහ ඒ ගළන මභොකද කිඹ්දම්ද?  සහීකන 

යහජැ මේහ මකොමිභ්ෂ අලැන්.  මභොකද තමු්දනහ්දමේ මේ 

ගළන කිඹ්දම්ද? මේ නීින ිනබිඹදීත්   තමු්දනහ්දමේරහමගනුත්, 

අමඳනුත් ඉිනවහමේ මද්ලඳහරන ළයදි ද්ද්ධ මරහ ිනමඵනහ.   

අමඳ්ද විතය්ෂ  ඒ ළයදි ද්ද්ධ වුණහඹ කිඹ්දන එඳහ. 

මදමගොල්ර්දමග්දභ ඒ ළයදි ද්ද්ධ මරහ ිනමඵනහ. මභළනි 

ලිඹහ ඳදිංික  කිරීභ්ෂ කයරහ උුරමර් භළිනයණමේදී  එමවභ 

මනොම්දන   තමු්දනහ්දමේ මදන  මඳොමයෝදදු මභොක්ෂද කිඹහ 

භහ අවනහ.  මකොච්චය  ප්රීභහණඹ්ෂ ලිඹහ ඳදිංික කය්දන 

ිනමඵනහද කිඹහ කවුරුත් ද්දනහද?  ඒ ප්රීභහණඹ 1000්ෂ ද, 

2000්ෂ ද, 100,000්ෂ ද කිඹහ භහ අවනහ. භළිනයණඹ  ඵරඳහන 

විධිඹ  ඒ රළන්සුර කස  කය්දම්ද ආණ්ඩුන්. ඒ ඡ්දද 

ප්රීභහණඹ වදනහ. ඒක තභන් ඇත්ත කත්දදයඹ.  ඒ නිහ ඒ 

ිළිතඵ කථහ කයරහ අඳ  ඳළවළදිලි කය මද්දනඹ කිඹහ අිළ 

කිඹනහ. භළිනයණ මකොභහරිසුරභහත් ඉ්දනහ නේ ඒ ගළන 

අඳ  ඳළවළදිලි කය මද්දනඹ කිඹහ අිළ කිඹනහ. ඒක තභන්  

එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂඹ මනුම්ද අිළ ඉල්ර්දම්ද.   

ඊශඟ කහයණඹ තභන් මවොය ඡ්දද රළන්සුර වදරහ වරි, 

ඡ්දදඹ්ෂ  ිනඹනහ නේ සහීකන ඡ්දදඹ්ෂ  ිනඹ්දනඹ කිඹහ අිළ 

ඉල්රනහ.  දක   මනොමන් ේපර්ණ ළඩ  ිළිතමශ 

අධැඹනඹ  කය්දන නිරී්ෂකඹ්ද මගමන්දනඹ  කිඹහ අිළ 

කිඹනහ. භහධැ ිළිතඵ, උදලු තර මඵදන එක ිළිතඵ, මනත් 

මනත් මද්ල් මඵදන එක  ිළිතඵ, එමවභ නළත්නේ මිනිසසු 

බඹ කයන එක ිළිතඵ මොඹහ ඵර්දනඹ කිඹහ අිළ කිඹනහ. අද 

මේ ආණ්ඩුමේ භවය ඇභිනරු්ද අමත් ආයුධ ිනමඵනහ.  

මිනිසසු  බඹ ග්දනහ. "උදඹ්ද" පුත් ඳත් කහර්ඹහරමේ 

මුද්රලණහරඹ  කිහිඳ ය්ෂභ ගිනි ිනබ්ඵහ. හධහයණ මේ 

භළිනයණඹ ඳත්නහ නේ අිළ ඒමක්ද මරෝකඹ  ඳණිවුඩඹ්ෂ 

මදනහ. එමවභ මනොවුමණොත් ප්රීබහකය්ද එ්ෂක ිනබුණු යුද්ධඹ 

අ්ද කශහ    තමු්දනහ්දමේරහ තත් යුද්ධඹ්ෂ නිර්භහණඹ 

කශහ මනහ. ඒ නිහ ඒක  ඉඩ මද්දන එඳහ.   

භභ මී  ඩහ  දීර්ඝ මර කථහ කය්දම්ද නළවළ.  ඳළඹ 

බහගඹක ත් මේ බහමේ ක යුුර කල් තඵහ  අඳ ඵරහමඳොමයොත්ුර  

න  ඳළවළදිලි කිරීේ ිළිතඵ  Consultative Committee  එම්ෂදි 

දළ්ද අඳ  මේ ගළන හකච්ඡහ කය්දන පුළු්ද නේ අිළ 

එකඟතහම්ද ඒක කයමු.   ඒ ගළන  ප්රීලසනඹ්ෂ නළවළ. ඒ එ්ෂකභ 

සහීකන මකොමි්ද  න්ක ඳත් කයරහ මේ භළිනයණඹ 

ඳත්නහද,  වදිද්මඹ්ද  මනොමන් මේරහනි්ද නිරී්ෂකඹ්ද 

මග්දහ ඒ  කහර්ඹ බහයඹ ඉස  කයනහද කිඹන කරුණු ඳළවළදිලි 

කය  මද්දනඹ කිඹහ අිළ ඉල්රනහ.  

සුරිනන්.  

 

 

[3.01 p.m.] 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විමද්ල ක යුුර 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ் - 

தபறரட்டலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

Mr. Presiding Member, I would like to respond briefly 

to some of the points that were made by the Hon. M. 

Joseph Michael Perera. He is definitely correct in the 

assumption he made; that this law applies not to people 

who are outside the shores of Sri Lanka but to people who 

are resident within the Island. I think there is a very clear 

and cogent reason for that. Those who left the province 

where they were earlier settled and who have decided to 

seek a future for themselves in a foreign land are not 

really entitled, either morally or ethically, to vote in a Sri 

Lankan election because their nexus with this country has 

been severed with their families, they have decided to 

establish a future in a foreign country, seek employment 

and to bring up their children there. So, their sense of 

obligation is not to this country. In those circumstances, it 

would hardly be satisfactory to allow them to exercise the 

right of franchise. The right of franchise is one of the 

most cherished democratic rights and freedoms.  
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

Indeed, the Hon. M. Joseph Michael Perera, as a 

Member of this House of several decades standing, would 

be aware that this is one of the basic obligations imposed 

on the Legislature by the Constitution. Article 101 sets 

out the duties of Parliament and one of those duties is to 

make laws relating to electoral registers and the 

qualifications of people who will be entitled to vote. So, 

in exercising that discretion, this House should certainly 

make a distinction between those people who are going to 

live here, who are going to contribute to this country and 

those who have decided, for whatever reason, to sever 

their link with this country and to go abroad. So, the Hon. 

M. Joseph Michael Perera is certainly correct in saying 

that this law does not apply to those who are abroad and, 

in my view, it should not.  

Then, the Hon. M. Joseph Michael Perera also asked a 

question to which there is a clear answer and the answer 

is found in the actual provisions of the Bill that is now the 

subject of discussion in this House. He asked, taking the 

example of someone who had been, let us say, in the 

Northern Province earlier and who is now resident in 

Puttalam - he took the example of Puttalam - “Now, 

where would this person vote after this law comes into 

force, would it be in Puttalam or in the North?” The 

answer is very clearly found in this law. That is, the 

person concerned would have to prove that he has been 

resident in the province where he now wishes to vote at 

some point prior to 2009. So, there is a terminal point that 

is defined by the law of 2009, but not a year from which 

the period is to be counted because there are people who 

have been driven out of the Northern Province, for 

example, many years ago. We do not really recognize this 

distinction that is familiar in the NGO terminology 

between “old IDPs” and “new IDPs.”  IDPs are IDPs. 

Certainly, I remember in my school days, there were lots 

of Sinhalese who were resident in the Northern Province. 

In fact, many people used to go there on vacation. Many 

of the bakeries in and around Jaffna were owned by 

Sinhalese but that position changed. Today, there are a 

very few Sinhalese living in the Northern Province.  

The decision was, therefore, taken deliberately that it 

would be wrong to specify a starting point. So, there is no 

starting point. There is only the ending point and the 

ending point is 2009. So, I would like to tell the 

distinguished Member of the Opposition, the Hon. M. 

Joseph Michael Perera, if he would be kind enough to 

look at Section 2 of this Law, the conditions are spelt out 

with exemplary clarity. This law is entitled to benefit a 

person who has had his name in the Register of Electors 

of the Northern Province or the Eastern Province at some 

time prior to 2009 and he must also show that his name 

does not occur in any register in operation subsequent to 

the year 2009. 

So, in the example taken by my Friend, if the voter is 

resident in Puttalam and if his name is entered in the 

Register of Puttalam, he cannot make use of this law. So, 

that question does not arise. The Hon. M. Joseph Michael 

Perera said there is confusion here; where would he 

actually vote? Would he vote in Jaffna or in Puttalam? If 

his name is entered in the Register in Puttalam, he cannot 

vote in Jaffna. He can take advantage of this law only if 

his name has not been entered in any register subsequent 

to the year 2009. Again, there is a reason for that. It is not 

arbitrary; it is not capricious and it is not done to win an 

election by unfair means. There is a very sound policy 

reason for that. In the example taken by my Friend, the 

voter is actually a resident of - 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

 
නළඟී ද්න්මේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Please do not interrupt me because I am developing a 

point. -  [Interruption.] First, I will deal with this point 

and then you can ask me whatever question you wish.  

In the example that you gave, Hon. M. Joseph 

Michael Perera, this person is resident in Puttalam and his 

name occurs in the Puttalam Register. The number of 

voters in Puttalam is taken into account in determining 

the number of Members of Parliament who can be 

returned from that district. That would apply to the Hon. 

M. Joseph Michael Perera’s district. How many Members 

of Parliament can be returned from the Gampaha 

District? That will depend on the number of voters in that 

district. The number of people who had been in the North 

at some time and who are now resident in Puttalam, 

whose names occur in the Puttalam Register, is taken into 

account in computing the number of Members of 

Parliament who can be returned from that area.  
 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

It changed the ethnic ratio. That is what happened. 

That is why they lost one or two Members of Parliament 

from that area. That is a mistake. Is that not so?  
 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

But, how can you prevent that?  

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

That is the thing. You must allow them to go there. 

Give back their lands.  
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ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

But, the demographic composition of a country will 

change from time to time. You cannot freeze it 

artificially. How can you do that? In the first place, it is 

impractical. Even if you want to do it, it cannot be done. 

Secondly, it is wrong to do that. One of the fundamental 

rights guaranteed by the Constitution of this country is to 

choose one's place of residence. I can live in Jaffna if I 

want to. Nobody can stop me. So, how can you then say 

that if I live in Jaffna, I am interfering with the 

demographic composition of the Northern Province and 

therefore I should be prevented from living in Jaffna? 

That is a denial of my fundamental right. That is not 

possible. These changes will occur over time. Surely, it is 

not only in the Northern Province but also in many other 

parts of the country the demographic profile changes. I 

am sure in your areas also the demographic profile 

changes. It is a natural process; it cannot be stopped. - 

[Interruption.] Yes, Hon. P. Harrison, you wanted to ask 

me a question. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, මඳොඩි ඳළවළදිලි කය ගළනීභ 

අලැන්. අය ිනමඵනහ ද? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු පී.වළරි්ද භ්දත්රී ුරභහ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔඵුරභහ  මඵොමවොභ සුරිනන්. ගරු ඇභිනුරභනි, අනහථ මච්ච 

අඹ දළ්ද  පුත්තරභ දිසත්රි ්ෂකඹ  ඇවිත්  ඉ්දනහ.  දළ්ද  ඒ 

මගොල්ර්දමප ඳදිංිකඹ ිනමඵ්දම්ද පුත්තරමේ.  වළඵළන්, මේ අඹ  

දළ්ද අලුින්ද එමවේ  ගිහි්ද ඳදිංික ම්දන කිඹරහ අසථහ දීරහ 

ිනමඵනහ. ඒ මගොල්මරෝ පුත්තරමේ මගල් මදොයල්  ිනඹහ මගන 

ඉ්දනහ. එමවේ  ගිහි්ද ඉ්දනහ කිඹරහ මඳ්ද්දන රළන්සුරර 

නේ දහරහ නළත එනහ පුත්තරභ . ඒ මගොල්මරෝ ආධහය ග්දම්ද 

එමව්ද. පුත්තරභන්, භ්දනහයභන් අතය මඳොඩි දුය්ෂ ිනමඵ්දම්ද.  

එතමකො  ඒ අඹමප ලිඹහ ඳදිංිකඹ මකොමවේද ිනමඵ්දම්ද?  

භ්දනහයමේ ද,  පුත්තරමේ ද?  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු භ්දත්රී ුරභහ, මේ නීිනඹ  ඒක ඵරඳහ්දම්ද නළවළ  ම්ද, ඒ 

පුද්ගරඹහ  පුත්තරමේ ඳදිංික මරහ ද්න්නහ නේ.   

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

පුත්තරමේ ඳදිංික මරහ නළවළ. වළඵළන්, ඒ මගොල්මරෝ 

භ්දනහයභ  ගිහි්ද ආඳසු එනහ. ඔඵුරභ්දරහ ්රරහභ  නිරධහරි 

භවත්රු්ද  ඳණිවුඩඹ දීරහ ිනමඵ්දම්ද, ඒ ජනතහ ඳදිංික 

සථහනමේ ලිඹහ ඳදිංික ම්දන පුළු්ද කිඹරහන්. දළන   ඒ අඹමප 

ඳදිංිකඹ පුත්තරමේ. ආධහය රඵහ ගළනීභ වහ භ්දනයභ  ගිහි්ද 

ිනමඵනහ. එත මකො  සථහන මදකන්. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මේ නීිනඹ ඳළවළදිලි ිනමඵනහ ම්ද. තළ්ද මදකක ඡ්දදඹ 
ඳහවිච්ික කය්දන ඵළවළ. තළ්ද මදකක ලිඹහඳදිංික මරහ  
ිනමඵ්දනත් ඵළවළ. එමවභ ිනමඵනහ නේ මේ නීිනමඹ්ද 
ප්රීමඹෝජන ගළනීභ  අසථහ්ෂ නළවළ. මේම්ෂ ඉතහභත් දළඩි දඬුේ 
ඳනහ ිනමඵනහ, මේ ිළිතඵ ංචහ කයන පුද්ගරඹ්ද .   

දළ්ද ඔඵුරභහ කල්ඳනහ  කය්දන පර්හදර්ලඹ්ෂ ගළන. ගරු 
ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභහමප ිළඹහණ්ද, දිංගත යණද්ංව 
 මප්රීේභදහ  ජනහධිඳිනුරභහ  ඵරමේ ද්න් කහරමේ  තභන්, 1989 අංක 
10 දයන ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (ංමලෝධන) ඳනත  
ේභත වුමණ්. එතළන ඇින මච්ච ගළ ලු තභන්, ද්රිභහ - ලහසත්රී  
ගිවිසුමභ්ද ඳසමේ  දශ ලමඹ්ද ඳ්දර්ෂ  වතිතසදහව්ෂ ඳභණ  

ිළරි්ෂ  පුයළයද්බහඹ්ෂ නළින ද්ටීභ. එදහ ඳළළින යජඹ ඒ ඳනත 
මගනහමේ  ඒ ප්රීලසනඹ  විඳීභ වහ ව  ප්රීහමඹෝගික ක්රිලඹහ භහර්ගඹ්ෂ 
වළන්ඹ .  ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභහ ඇසුහ, මේමක්ද 
මප්රීෝඩහක  ප්රීමේලඹ රළමබ්වි ද, මකොමවොභද මේ අිනමර්ක ඡ්දද 
රළන්සුර - supplementary list -  කස කය්දම්ද කිඹරහ.  එමේ 
නේ, 1989 දී ඉදිරිඳත් කශ ඳනමත්ද ඒක කස කමශේ මකොමවොභ 
ද?  එදහ ේභත කය ගත් ඳනත භඟ අඳ දළ්ද මගනළවිත් ිනමඵන 
ඳනත්  මකටුේඳමත් අ්දතර්ගත  ග්දින ං්දදනඹ කමශොත්, 
විලහර ේඵ්දධතහ්ෂ ිනමඵනහ. මේක ළයදි නේ ඒකත් ළයදින්. 

ඉින්ද ඇන් මේක විමේචනඹ කය්දම්ද? 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු අභහතැුරභනි,-  
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දන ගරු භ්දත්රී ුරභහ.   මේ මදමක්ද එක්ෂත් 

විමේචනඹ කයන එක ළයදින්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු අභහතැුරභනි, විලහයදඹකු න ඔඵුරභහත් එ්ෂක නීින 

තර්ක කය්දන තයේ භහ මරොකු විලහයදඹකු මනොමන්. වළඵළන්, ඳසු 

ගිඹ කහරමේ කයපු ළයදි ආඳසු කය්දන මනොමන් දළ්ද ආණ්ඩු 

ිනමඵ්දම්ද.  
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

භහ කිඹ්දම්ද ඒක මනොමන්.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඳසු ගිඹ කහරමේ ළයද්ද්ෂ මරහ ිනමඵනහ නේ, දළ්ද ඒ 

ළරැද්ද වරි ගස්දන  ඕනෆ.   
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඔඵුරභහ භහ කිඹපු එක ළයදිඹ  මත්රුේ ගත්තහ. භහ කිේමේ 

නළවළ ඒ  ඳනත ළයදින් කිඹරහ. භහ කිේමේ ඒක වරි කිඹරහ.          

639 640 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

ඒ අඹ  වනඹ්ෂ අලැ මරහ ිනබුණහ. ඳ්දර්ෂ  

වතිතසදහවක  ඡ්දදඹ දීමේ අන්ිනහද්කභ්ෂ ිනබුමණ් නළවළ.  ඒ 

අන්ිනඹ රඵහ දීභ වහ තභන් එදහ ඒ ඳනත ේභත කමශේ.  දළ්ද මේ  

ඳනමත් ිනමඵන මකෝදමද්ද්ඹ මභොක්ෂ ද? All that a person had 

to do was to declare that he regarded Sri Lanka as his home; 

he had no intention of going to India; he had no intention of 

applying for an Indian passport. That was the essential basis 

on which franchise was conceded to no fewer than 500,000 

persons who did not have the right to franchise even after the 

Sirima-Shastri Pact was entered into. That was the purpose 

and the objective of Act, No. 10 of 1989.  
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභහ ඒ ඳනත් මකටුේඳත ේභත වුමණ් මභොන 

භහමේද?  ඒ ඳනත මගන ආමේ  ඳ්දර්ෂ වතිතස දහවකමප නේ  

ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹ  ඇුරශත් කය්දන ද?  ඒක ක්රිලඹහත්භක 

වුමණ්  භළිනයණඹ්ෂ අත ශඟ ිනඹහමගනද?   

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඔේ.  
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මභොක්ෂද භළිනයණඹ?  

 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
1989  අවුරුද්මද්- 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දනමකෝ. එුරභහ උත්තය මදන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

ගරු යවුෂස වකීේ ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  ඹර් භහරුමරහ. 

ජනහධිඳිනයණඹ ිනබුමණ් 1988  ර්මේ ම්ද.  මඳොඩ්ඩ්ෂ දින 

කහනු වරිඹ  දළන ග්දන මකෝ.  [ඵහධහ කිරීේ] ජනහධිඳිනයණඹ 

ිනබ්මබ් 1988 දී.  

 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

මුසලිේ මකොං්රරමේ වමඹෝගඹ රඵහ- 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මුසලිේ මකොං්රරමේ වමඹෝගඹ ගළන තර්කඹ්ෂ නළවළ.  

ඔඵුරභහ  ඹර් භහරු මරහ.  ජනහධිඳිනයණඹ ිනබුමණ්  1988 දී. 

[ඵහධහ කිරීේ]  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ජී.එල්.පීරිස ඇභිනුරභහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු 

ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභහ. මේක විහදඹ්ෂ. ංහදඹ්ෂ  මනොමන්.  

Hon. Member, let the Hon. Minister speak - 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

The Hon. Minister  has given way. 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, there are no such provisions.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Sir, I do not mind answering that question. The 

answer to that question is,  භළිනයණඹ්ෂ ිනබුණත් නළතත් 
ඒ ඳනත මගනහමේ මේ ප්රීලසනඹ විඳීභ වහන්.  දළ්ද ඵර්දන. 
පුද්ගරඹ්ද විලහර  ිළරි්ෂ ඒ  ඳශහමත් හින්ඹහ.  ඒ අඹ එශහ 
දභහ ිනමඵනහ. එතමකො  භළිනයණඹ්ෂ  ිනමඵනහ ද, නළද්ද 
කිඹන එක මනොමන් තීයණහත්භක හධකඹ. ඒ අඹ  
ප්රීජහත්දත්රnහදී අන්ිනහද්කේ භු්ෂින විඳීභ  වහ  අිළ  අසථහ 
රඵහ මද්දන ඕනෆ.  

ඒ වහ ිළඹය්ෂ ග්දන මකො  මභමවභ කිඹන එක ඉතහභ 

අහධහයණ විමේචනඹ්ෂ ම්ද. එමවභ මනොකමශොත් 

ජහතැ්දතයමඹ්ද විලහර මචෝදනහ අඳ  එල්ර මනහ, ''මේ ගළන 

මභොකුත් කය්දම්ද නළවළ, කිද්භ අනුකේඳහ්ෂ නළවළ, ඒ ගළන 

අධහනඹ මඹොමු කය්දම්ද නළවළ'' කිඹරහ. ඒ ිළිතඵ අධහනඹ 

මඹොමු කශහභ ඔඵුරභ්දරහ අවනහ, ''මභොක්ෂද වදිසද්ඹ,  

භළිනයණඹ්ෂ නිහද මභමවභ කය්දම්ද'' කිඹරහ. 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භ  මඳොඩි මේරහ්ෂ මද්දන. ඒ ජනතහමප 

ඉඩේ විලහර ප්රීභහණඹ්ෂ අද යජඹ  අත්ඳත් කයමගන ිනමඵනහ. ඒ 

අඹ ඒ තළ්දලි්ද එශහ ින මඵනහ. ඒ අඹ දළ්ද ඉ්දනහ, 

මකොශම, මීගමුමේ හමප තළ්දර. ජහතැ්දතයමඹ්ද අව්දම්ද 

ඒක ගළන.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ජහතැ්දතයඹ අවන ප්රීලසන ගළන ඔඵුරභහ  

ඩහ භභ ද්දනහ. භහන් ඒහ  උත්තය මද්දම්ද. වළඵළන් ගරු 

භ්දත්රී ුරභනි, ඒක මනභ ප්රීලසනඹ්ෂ.  

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

නළවළ, අිළත් ද්දනහ. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මේ යමට් ඳභණ්ෂ මනොමන්, ඕනෆභ ය ක   ආය්ෂක මවේුර 

නිහ නිලසචර මද්ඳශ ඳයහ ගළනීභ  ඒ යමට් යජඹ  අන්ිනඹ්ෂ 

ිනමඵනහ. ඒක නළවළ කිඹ්දන ඵළවළ ම්ද.  

 
ගරු එස. ශ්රීපතය්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීින ප්රීලසනඹ්ෂ. ගරු භ්දත්රී ුරභහ මභොක්ෂ ද රීින ප්රීලසනඹ. 
 

 
ගරු එස. ශ්රීපතය්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப அமச்சர் அர்கதப, அசரக 

தகரண்டுப்தடுகறன்ந இந் றடத்ம ரங்கள் 

தரர்க்கறன்நததரலது, ன் 2010ஆம் ஆண்டில் மடததற்ந 

தரரலன்நத் தர்ல் கரனத்றல் -  

 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, that is not a point of Order. 
 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, අිළ යජඹ්ෂ වළන්ඹ  කිඹ්දම්ද 
මභතළන අහධහයණඹ්ෂ ිනමඵන ඵන්. භහ ද්දම්ද නළවළ, ගරු 
ජිත් මප්රීේභදහ භ්දත්රී ුරභහ මේ ද්ද්ධිඹ ද්දනහද කිඹරහ.  1990 

ර්මේ ඔ්ෂමතෝඵර් 15ළනි දහ චහකච්මච්රිඹ ප්රීමද්ලමේ හි පු 
ද්ඹලු මුසලිේ ජනතහ එශහ දළේභහ. 1990 ඔ්ෂමතෝඵර් 23 දින 
මුරිනේ දිසත්රි ්ෂකමඹ්ද මුසලිේ ජනතහ  ඉත් වීභ  දු්දම්ද 
ිනඹ්ෂ ඳභණන්. කිලිමනොච්ික දිසත්රි ්ෂකමඹ්ද ඉත් වීභ වහ 
දු්දම්ද දස ඳවන්. අිළ ශඟ ිනමඵන  ව්ද අනු, දශ ලමඹ්ද 
භ්දනහයභ දිසත්රි ්ෂකමඹ්ද 48,000්ෂ ඳභණ මුසලිේ ජනඹහ එශහ  
දභහ ිනමඵනහ. ඹහඳනමඹ්ද 20,000්ෂ එශහ දභහ ිනමඵනහ. 
ේනිඹහම්ද 9,000්ෂ එශහ දභහ ිනමඵනහ. මුරිනේලි්ද 
5,000්ෂ එශහ දභහ ිනමඵනහ. ඉින්ද ගරු භ්දත්රී ුරභනි, මේ 

ප්රීලසනඹ වි්දන ඕනෆ ම්ද. භළිනයණ ිනබුණත් නළතත් මේ 
ප්රීලසනඹ වි්දන ඹේ කිද් උත්හවඹ්ෂ දය්දන ඕනෆ ම්ද.  

 
 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භ  මේ කහයණඹ ඳළවළදිලි කය්දන. ඔඵුරභහ 
ංඛ්යැහ මල්ඛ්යන ගඹ්ෂ  ව්ද කශහ මුසලිේ ප්රීජහ ඳරහ වළරීභ 
ිළිතඵ. ඔඵුරභහ කිඹ්දම්ද මභමත්ෂ කල් ඳළළත්වුණු කිද්භ 
භළිනයණඹකදී ඔවු්දමප ර්ජන ඡ්දද ඵරඹ ඳහවිච්ික කයරහ 
නළවළ කිඹන එකද? 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

නළවළ, නළවළ. භවය අඹ පුත්තරභ දිසත්රි ්ෂකමේ භවය 
තළ්දරත්, මකොශමත් ලිඹහ ඳදිංික මරහ ඡ්දද ඵරඹ ඳහවිච්ික 
කයරහ ිනමඵනහ. ඒ අඹ  මේ ඳනත ඵරඳහ්දම්ද නළවළ. ගරු 
භ්දත්රී ුරභනි, මේ ඳනත ඵරඳහ්දම්ද 2009්ද ඳසමේ register 
මරහ නළින අඹ  ඳභණන්.  ඉින්ද අය අඹ  වනඹ්ෂ අලැ 
නළවළ ම්ද. ඒ මගොල්ර්ද මන මකොමවේ වරි ඳදිංික මරහ ඒ 
මගොල්ර්දමප ඡ්දදඹ මදනහ. එතමකො  ඒ අඹ ප්රීජහත්දත්රnහදී 

අන්ිනහද්කේ භු්ෂින විඳිනහ. එතළන හිඩළ්ෂ නළවළ. ඒ නිහ 
එතළන  විඳුභ්ෂ අලැ නළවළ. විඳුභ වුභනහ තළන  තභන් 
විඳුභ රඵහ දීභ  යජඹ ප්රීඹත්න දය්දම්ද. ඉින්ද එභ නිහ ගරු 
භ්දත්රී ුරභනි,- 

ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

හි පු තළ්දර ඳදිංික මන එක ජහතැ්දතය ලමඹ්ද 

ිළිතගත්ත ේමුිනඹ්ෂ මනොමන්ද? ඒ හි පු තළ්දරභ ඔවු්ද  

අන්ින ඉඩේ රඵහ දීභ යජඹක ගකීභ්ෂ මනොමන්ද? 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, නීිනඹ ඹ මත් ඒකහ්දත අන්ිනහද්කේ නළවළ. 

භභ ඹේ කිද් තළනක හින්ඹහ කිඹරහ, අමප් ඳයේඳයහ ඹේ කිද් 

තළනක ජීත් මරහ හින්ඹහ කිඹරහ භ   ඒකහ්දත අන්ිනඹ්ෂ නළවළ, 

ඒ ඉඩභභ භ  අලැන් කිඹරහ ඉල්ර්දන. ඹේ ඹේ මවේුර නිහ භ  

ඒක රඵහ ග්දන ඵළරි ම්දන පුළු්ද. ඒ ආය්ෂක මවේුර ම්දන 

පුළු්ද. මනත් මවේුර ම්දන පුළු්ද. 

 
ගරු එේ. මජෝලප් භන්කල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඒ ඉඩේලි්ද ඒ අඹ එශහ ිනමඵ්දම්ද ඵරවත්කහයමඹ්ද. ඒ 

අඹ ඉඩේ විකුණරහ මභවහ  ආහ මනොමන්. ඒක මනභ 

කත්දදයඹ්ෂ. ඵරවත්කහයමඹ්ද එශහ දභපු ද්රලවිඩ ජනතහ, 

මුසලිේ ජනතහ, ද්ංවර ජනතහ විලහර ප්රීභහණඹ්ෂ අද ඉ්දනහ. 

ඒ අඹ  ිනබුණු රැකිඹහ, ඉඩේ අන්ිනඹ-  

 
ගරු සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சுதஷ் தறதச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 

 
නළඟී ද්න්මේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Hon. Suresh Premachandran, I can answer only one 

question at a time.  I cannot answer two questions at a 

time. I will  answer the Hon. Joseph Michael Perera first 

because he asked the question first and thereafter answer 

you. 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, භමප ඳයේඳයහමේ ඉඩභ්ෂ ආය්ෂක 

මවේුර්ෂ නිහ යජඹ ඳයහ ග්දනහ නේ භ  ඒක නත්්දන 

ඵළවළ. නමුත් භ  ්දදි රඵහ ග්දන පුළු්ද.  

Security is an overriding consideration for a country 

which has paid such an exorbitant price for violence. How 

many thousands of people, including your own father, 

were killed? You cannot blame a Government for putting 

security in the forefront of the considerations which 

apply. 

 
ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

I totally understand your contention. National security 

must be given priority but in the name of national 

security, you cannot go on a specific programme of 

evicting people from those areas without compensation.  
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ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Here the disagreement is, you are saying that it is done 

for a wrong purpose with extraneous motives. You have 

to concede the fact that there has been a shrinking of these 

areas. What you are saying is not enough. There are 

genuine security considerations relating to the 

Kankesanthurai, Palaly area.-[Interruption.]  

Compensation is a different issue. The  Hon. Joseph 

Michael Perera's contention was that they must have the 

right to go back to the same place.  
 

ගරු සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சுதஷ் தறதச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 

Hon. Minister, I need a clarification. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Yes, please. 

 
ගරු සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சுதஷ் தறதச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 

Hon. Minister, this is about 6,381 acres of land. It is 

almost two-thirds of the Colombo Municipality area. 

Thirty five thousand people vacated that area. For what 

purpose? Maybe, as you said, for  defence purposes. But, 

you are putting up golf clubs, golf grounds, theatres and 

hotels. Are all these for security purposes? Remember, 

these 35,000 people who belonged to that area had been 

displaced for the last 24 years. They thought that they 

could go back to their own area but now you are saying 

because of  security purposes, they have to still be in 

some other places. Half of them are fishermen. They do 

not have a place to go. They have to do fishing. They 

cannot be put in the jungle to do their work but this is 

what is happening. Hon. Professor, you simply cannot 

justify by saying that security is very much important  and 

that you would do this. As the Hon. Joseph Michael 

Perera said, according to the United Nations standards, 

you must allow them to go back to their original lands but 

you are not doing that. Four years after the war, why do 

you want to keep 150,000 forces in the Northern 

Province? Tell me.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you have only two more minutes. - 

[Interruption.] Hon. Member, let the Hon. Minister 

answer. 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Mr. Presiding Member, there is no United Nations 

document, I am aware of, which recognizes an 

unqualified, absolute right to restitution of land that one's 

family was in possession of. That is not an absolute right. 

There are other supervening circumstances which might 

make the enjoyment of that right impossible. In those 

circumstances, compensation is available. All I am saying 

is this.  This is essentially a Debate on the provisions of 

this law, not on the whole range of matters that are now 

being raised in this Debate. But, the rationale 

underpinning this law is very clear. There has been an 

involuntary movement of population from the Northern 

and Eastern Provinces. Nobody can deny that. People did 

not leave because they wished to leave. They were forced 

to leave at gunpoint. If you want proof of that, on the 

30th of October 1990, Muslim families were asked to 

gather in Usmaniya College. They were told to leave 

Jaffna in two hours' time. There are many such instances. 

There is no point in going into details about all of those 

instances. 

I do not think anybody contests or challenges these 

essential facts. People were terrorized and forced to 

leave. If you are talking about areas where they lived for 

long periods - 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up now. 
 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Yes, Sir. The whole point of this is to give people the 

right of franchise in circumstances where they wish to 

vote in a place where they lived earlier and a place which 

they were forced to leave at gunpoint. Here is an 

opportunity for them to go back and use their franchise in 

the place to which they belong. Sir, I will take another 

five to seven minutes of the Government’s time. There is 

something else that I wish to say - [Interruption.] No, I 

cannot because there are things which I need to say for 

the Government.  

I wish to make this point. The Government, in dealing 

with this very complex situation, has acted according to a 

certain sequence. That is, we started with the 

humanitarian considerations relating to people who had 

been displaced. The Hon. Joseph Michael Perera asked, 

"Why do you not resettle these 296,000 people?".  That 

was the number that we started with and there has been 

very substantial progress. That process has been almost 

completed. The demining was completed.  

Then, the reintegration into society of ex-combatants; 

that has been done. They were provided with 

programmes of training. All of that has been done.  

Then, I also want to say that the funds, the resources, 

committed by the Government to the development of 

infrastructure in the Northern Province is 
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disproportionate to the size of the area. That is, the 

Government has made a colossal effort to develop 

highways, railroad systems, all of that and to generate 

employment by giving loans to the small and medium 

sector in order to enable people who had suffered so 

much over a long period  to have access to livelihoods 

and incomes. In other words, to breathe new life and 

energy into the economy of the Northern Province and 

even people who are critical of the Government, who 

visited that area. For example, during the meeting of the 

Commonwealth Parliamentary Association, when they 

came back to Colombo said, "we have to admit in a spirit 

of candour that a great deal has happened with regard to 

economic development in that area". That cannot be 

disputed. That is a vivid contrast with the kind of lives 

that these people lived in that part of the country as 

recently as four years ago. So, there was a certain 

sequence, a certain structure. 

You start with the humanitarian considerations - 

[Interruption.] Hon. Member, whatever you do with 

regard to reconciliation if you do not address the 

economic issues, reconciliation is not going to be 

successful. 
 

ගරු ජිත් මප්රීේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

There is an unfair bias in favour of infrastructure 

development and livelihood development has been given 

second priority. 
 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். நரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

But, the two things are connected. What about the 

agricultural economy of the North? To take the goods to 

the market place, connectivity with other parts of the 

country, all that is dependent on road systems and 

railways. So, you cannot divorce the two things. They are 

intertwined.  

Then, I want to make this point and I will stop there. 

What is now happening is exciting by any standard. Just 

take as an example, access into the vast markets of the 

People's Republic of China. The Government has been 

able to arrive at an agreement in principle with China. Sri 

Lanka’s exports will find their way into the markets of 

China. This is particularly important with regard to our 

apparel products, with regard to tea, with regard to our 

gems and jewellery.  

Sri Lanka, in any case, does not depend on aid now. 

We do not want aid because our per capita income is fast 

approaching US Dollars 3,000. So, what we want is 

access to markets because our country has produced 

global leaders in sectors like tea and in apparel. 

Companies like Dilmah, Brandix, MAS Holdings, Omega 

Line can compete with the best in any part of the world. 

Now, we are giving the opportunity to those companies to 

access the vast markets of China.  

So, we now have access into both India and China and 

it is a matter of great importance to  the Government of 

Mahinda Rajapaksa to ensure that these benefits are not 

confined to a minuscule segment of the people.  

We want to be fair by the people of the Northern 

Province and the proof of it is that at a political cost, we 

have spent a disproportionate amount of money on the 

development of the Northern Province because we 

recognize that the people of that area have suffered so 

much during the last 30 years. I do not mind telling you, 

in a spirit of frankness, Hon. Presiding Member, that 

there are Members of the Government who are asking, 

“Why are you spending all these there? There is no 

political benefit there. Why do you not spend this money 

on disadvantaged regions in the South?” But, His 

Excellency President Rajapaksa has said, “No, I am going 

to do it because it is the right and proper thing to do”. So, 

we want to be fair by the people of this country and this 

is beneficial legislation. This is expanding the contours of 

the franchise and this is why the House should give its 

unreserved support to this Bill.  

I thank you, Sir. 

 
[தற.த. 3.30] 

 

ගරු සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சுதஷ் தறதச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, 

ணக்கு நைன்நெ ததசற தகப ததரசறரறர் ஜல.ல். நரறஸ், 

தகப வூப் யக்கலம் ததரன்நர்கள் எந் றடத்மக் 

குநறப்தறட்டரர்கள். அரது, "இந்ப் தறரந்றத்றல் 

நைன்நைனரக இனங்மக க்கலக்குத்ரன் ரக்குரறம 

கறமடத்து; அதததரன்ந தரடர்ச்சறரண தர்ல்கமபநோம் 

இந் ரடு சந்றத்து ந்கறன்நது; அந் மகறல், ஜணரக 

ரலறரக ரங்கள் றகவும் ல்னம ததரந்ந்றர்கள்" ன்ந 

தபறரகச் தசரன்ணரர்கள். ஆணரல், 10 இனட்சம் மனகத் 

றர்கலமட ரக்குரறம தநறக்கப்தட்டதும் இந் 

ரட்டில்ரன்! அது ரத்றல்ன, 6 ந்டம் கறத்து 

டத்ப்தடதண்டி தர்ல்கமப 4 ந்டத்றல் டத்துல், 

அல்னது 4 ந்டத்றல் கமனக்கப்தடதண்டி ரகர 

சமதகமப 2 ந்டத்றல் கமனத்ல் ததரன்ந ஜணரகச் 

சலர்தகடுகலம்கூட இந் ரட்டில்ரன் டந்து 

தகரண்டிந்க்கறன்நண. இன்தணரந் றடநைம் இங்கு 

றகத்தபறரகச் தசரல்னப்தட்டது. அரது, க்கற ரடுகள் 

சமதறன் ணற உரறமகள் ததமக்கு தகரடுத் 

ரக்குநறறன் தறகரம்ரன் டக்கு ரகர சமத தர்ல் 

டத்ப்தடப்ததரகறன்நதன்ந. உண்மரகத டக்கு 

ரகர க்கலக்கரண ஜணரக உரறமதன்ந 

அடிப்தமடறல் அங்கு தர்மன டத் 

நைமணகறநரர்கதபன்நரல், அது ப்ததரலதர டந்றந்க்க 

தண்டும். இந் றடத்துக்கப்தரல், நைற்நநைலரக சர்தச 

றர்ப்தந்ம் கரரகத்ரன் டக்கு ரகர சமதத் தர்ல் 

டத்ப்தடப்ததரகறநது. ற்தகணத க்கற ரடுகள் சமதக்கு 

ரக்குநறநோம் அபறக்கப்தட்டிந்க்கறநது; அத்துடன், றர்ந்ம் 

ம்தர் ரம் தகரலம்தறல் மடததநறந்க்கறன்ந 

ததரதுனர ரடுகபறன் கரரட்டிற்கு நைன்தரகவும் அந்த் 

தர்மன டத்ற, ரங்கள் ஜணரகரறகள் ன்ந 
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தபறநோனகுக்குக் கரட்ட தண்டும். அற்கரகத்ரன் இந் 

தர்ல்! "கறக்கறல் தர்மன டத்றறந்க்கறதநரம்; டக்கறல் 

தர்மன டத்றறந்க்கறதநரம்; தர்ல்கள் ஊடரக ரகர 

சமதகமப உந்ரக்கறறந்க்கறதநரம்; றழ் க்கள் ல்தனரந்ம் 

நைலமரண ஜணரக சுந்றத்துடன் ரழ்கறன்நரர்கள்" 

ன்தது ததரன்ந றடங்கமப தபறக்கரட்டுற்கரகத்ரன் 

இந்த் தர்ல்!  

நோத்ம் நைடிந்து ரன்கு ந்டங்கள் கறந்துறட்டண. 

இனங்மக அசரங்கம் டக்கு ரகரத்றல் இந்க்கறன்ந றழ் 

க்கலக்கு ஜணரகநேர்ரண எந் தர்மன 

டத்தண்டுதண றமணத்றந்ந்ரல் அம ப்ததரலதர 

டத்றறந்க்க தண்டும். கறக்கு ரகரத்றல் நோத்ம் 

நைடிந்வுடதணத அந் ரகரத்துக்கரண தர்ல் 

டத்ப்தட்டது. தணன்நரல், அங்கு நைஸ்நம் க்கள், றழ் 

க்கள், சறங்கப க்கள் ன்ந நறணத்ந்ம் 

ரழ்கறன்நரர்கள். அசரங்கத்றன் மகப்தரமரண 

தறள்மபரன் ன்தர் அந் ரகர சமதக்கு 

நைனமச்சரக்கப்தட்டரர். அவ்ரநரன் கறக்கு 

ரகரத்றல் மடததற்நது. ஆணரல், டக்கு ரகரம் 

ன்தது அவ்ரநல்ன. அது ததந்ம்தரன்மரக றழ் ததசும் 

க்கமப உள்படக்கற எந் ரகரம். "அந் ரகரத்றல் 

தர்ல் டந்ரல் அந் ரகர சமதறன் றர்ரகம் றழ்த் 

தசறக் கூட்டமப்தறணர்சம் ததரய்றடும்; அவ்ரந 

ததரணரல் அது அசுக்குப் தறச்சறமணகமப உந்ரக்கனரம்" 

ன்ந கூநகறன்நணர். ன்ண தறச்சறமண? இப்ததரலது ட 

ரகரத்றல் ன்ண மடததற்நக்தகரண்டிந்க்கறநது ன்தது 

உங்கலக்குத் தரறநோம். ட ரகரத்றல் ததரதுக்கலக்கு 

உரறத்ரண கரறகமப அதகரறக்கறன்ந தமனம இரணும் 

தரடர்ச்சறரகச் தசய்துதகரண்டு ந்து. இந் ந்டம் அந் 

டடிக்மக ரழ்ப்தர ரட்டத்றன் நகரம் டக்கு 

ற்நம் கறக்கு, கறபறதரச்சற, ன்ணரர், வுணறர, 

நைல்மனத்லவு இப்தடிரகப் தல்தநதட்ட இடங்கபறல் றக 

தகரக டந்தநறது. இப்தடிரகக் கரறகமபப் தநறநைல் 

தசய்து நைடிப்தற்கு நைன்ணர் அங்கு எந் ரகர அசு 

ரதறக்கப்தட்டரல் அது அர்கபது டடிக்மககலக்குக் 

குந்கரக அமநோம் ண றமணத்து அங்கு தர்மன 

டத்ரது எத்றமத்ரந இந்ந்ரர்கள். இன்ந 

சர்தசரலறரக எந் றர்ப்தந்ம் ற்தட்டிந்ப்தன் கரரக 

அங்கு தர்மன   டத்ப்ததரகறநரர்கள்.  

ரங்கள் இன்தணரந் றடத்மநோம் தரர்க்க தண்டும். 

ரண்நெறகு தஜரசப் மக்கல் தததர அர்கள் கூநறணரர், 

"சறங்கப க்கள் நைன்ணர் அப்தறதசங்கபறல் ரழ்ந்றந்ந்து 

இப்ததரலது லபக் குடிதநறர்கபல்ன" ன்ந.  வுணறர 

ரட்டத்றல் 'கனரததரகஸ்த' ணப் ததர் ரற்நம் 

தசய்ப்தட்ட 'தகரக்கச்சரன் குபம்' கறரம் ற்நம் ரல்க 

ன்ந கறரம் உட்தட தரத்ரக 6 கறரங்கபறல் 

குடிதற்நப்தட்டிந்க்கறநரர்கள். இங்கு நைன்ணர் ரழ்ந்துந் 

சறங்கப க்கள் 190 ததர் ரத்றம்ரன். ஆணரல், இப்ததரலது 

ததரனன்ணநம, அம்தரந்தரட்மட ததரன்ந ரட்டங் 

கபறநந்ந்து நெறரக சறங்கபப் ததரதுக்கள் 1,370 ததமக் 

தகரண்டுந்து இப்தறதசங்கபறல் குடிதற்நறறந்க்கறநரர்கள். 

இம நெற settlements. இண்டு ரங்கலக்கு நைன்தரக 

ரல் ரஜதக்ஷ அர்கள் அங்கு ததரய் அந் க்கலக்குத் 

துறச்சக்க ண்டிகமப ங்கறதுடன், மண 

உறகமபநோம் தசய்து தகரடுத்றந்ந்ரர். இதததரன்ந 

தநஏர ன்நமக்கப்தடும் னரநறல் சறங்கப க்கள் 

9,000 ததர் குடிதற்நப்தட்டு, எந் ரத்துக்கு நைன்தரக 

ஜணரறதற அர்கள் அங்கு தசன்ந அந் க்கலக்கு 

உநறகமபநோம் கரறப் 'ததறற்'நகமபநோம் ங்கறணரர். 

ஆணரல், அந்க் கரறகள் இந்தத்மந்து ந்டங்கலக்கு 

நைன்தறந்ந்த நைற்நநைலரகத் றழ் றசரறகலக்குச் 

தசரந்ரணம. அர்கள் தம்தம தம்தமரகக் கம் 

தசய்து ந் கரறகள். இன்நம் அந்த் றழ் க்கலமட 

மககபறல் அந்க் கரறகலக்கு உரறத்ரண ஆரங்கள் -

கரறகலக்குரற உநறகள், 'ததறற்'நகள் - இந்க்கறன்நண. 

ஆகத, இர்கள் ல்தனரந்ம் டக்கு ரகரத்றன் 

தறமஜகபரகப் தறவு தசய்ப்தடுரர்கபர? இர்கலம் 

அப்தறதசங்கபறல் குடிதநற க்கள் ன்ந அடிப்தமடறல் 

தர்நல் ரக்கபறக்கும் குறமப் ததற்ந அங்கு 

தறவுதசய்ப்தடுரர்கபர? இர்கலமட தறவுகள் ன்ண 

மகறல் தற்தகரள்பப்தட இந்க்கறன்நண? 

இப்தறதசங்கபறல் ற்தகணத இந்ந் 190 ததமறட 

மணதரர் வ்ரந உள்ரங்கப்தட இந்க்கறநரர்கள்? 

ன்தது ததரன்ந தன தறச்சறமணகள் இந்க்கறன்நண.  

தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, இந் 

ரட்டில் நைக்கறரக டக்கு ரகரத்றநந்ந்து சறங்கப 

க்கள் 20,000 ததர் தபறதற்நப்தட்டரர்கள் ன்நம் 

அர்கள் அங்கு லபக் குடிதநம் மறல் ட ரகரத் 

தர்மன டத்க்கூடரது ன்நம் தறசரம் தசய்ப்தடுது 

தற்நற உங்கலக்கும் தரறநோம். அவ்ரந சறங்கப க்கள் 20,000 

ததர் தபறதற்நப்தட்டிந்ந்ரல், கடந் ரன்கு ந்ட 

கரனத்றநள் அங்கு த்மண ததர் லபக் 

குடிதநறறந்க்கறநரர்கள்? உண்மறதன இடம்ததர்ந்து 

ததரண சறங்கப க்கள் லபக் குடிதநறறந்க்கறநரர்கபர 

அல்னது சறங்கப க்கள் நெறரகக் குடிதற்நப் 

தட்டிந்க்கறநரர்கபர? ன்தம லங்கள் ஆரய்ந்து தரர்க்க 

தண்டும். இன்ந நைந்ங்கணறல் 50 குடும்தங்கள்   

குடிதற்நப்தட்டிந்க்கறன்நண. ஆணரல், நைந்ங்கணறல் ந்க் 

கரனத்றலும் ந்தரந் சறங்கபந்ம் ரழ்ந்து கறமடரது. 

இதததரன்ந ரற்குறறல் 120 சறங்கபக் குடும்தங்கள் தறவு 

தசய்ப்தட்டிந்க்கறன்நண. ரற்குறறல் ந்க் கரனத்றலும் 

சறங்கப க்கள் ந்ம் ரழ்ந்து கறமடரது. ணத, சறங்கப 

க்கள் லபக் குடிதநது ன்தது தந;  லள்குடிதற்நம் 

ன்ந ததரறல் சறங்கப க்கமபக் குடிதற்நது ன்தது 

தந. ரன் தசரல்மறடவும் ரண்நெறகு தஜரசப் மக்கல் 

தததர அர்கள், "இப்ததரலது அப்தறதசங்கபறல் நெற 

settlements - நெற குடிதற்நங்கள் தசய்ப்தடுகறன்நண" 

ன்ந தசரன்ணரர். ற்கரக இவ்ரந நெற குடிதற்நங்கள் 

மடததநகறன்நண? இவ்பவு கரனநைம் அர்கலக்கு இந்க்க 

இடம் இந்க்கறல்மனர? அர்கள் து இடங்கபறல் 

இந்ந்ரர்கள்ரதண! ன், இந் new settlements? டக்கு 

ரகரத்றன் குடிசணப் தம்தநல் ரற்நத்ம ற்தடுத் 

தண்டும் ன்ந தரசமணறன் அடிப்தமடறல்ரன் 

இவ்ரநரண டடிக்மககமபச் தசய்கறன்நரர்கள். 

அணரல்ரன் ட ரகரத்றல் லள்குடிதற்நம் தசய்ப் 

தட்ட தறன்ணர் தர்மன டத்துரகச் தசரன்ணரர்கள். 

அசரங்கத்றன் நைக்கறரண தரக்கம் ன்ணதணறல், டக்கு 

ரகரத் தர்நல் என்நறல் ரங்கள் தல்ன தண்டும் 

இல்மனதல், றக அறகதட்சரண ஆசணங்கமபப் 

ததற்நக்தகரள்ப தண்டும் ன்தரகும். ஆகத, அர்கபறன் 

இத்மக தரக்கத்ம றமநதற்ந தண்டுதணறல், ட 

ரகரத்துக்கு தனறகரண ரக்கரபர்கள் தகரண்டு 

தசல்னப்தட தண்டும்.  

தர்ல் றந்க்கும் இவ்தமபறல், தரரலன்நத்றல் 

இன்ந 'தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல்' ன்ந இந் றதசட 

ற்தரடுகள் சட்டநனம் தகரண்டுப்தடுகறநது. 
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இடம்ததர்ந்ர்கள் ரக்கபறக்கக்கூடரதன்ந ரன் கூந 

றல்மன. இடம்ததர்ந்ர்கலக்கும் ரக்கபறப்தற்கரண 

நைல உரறமநோம் இந்க்கறநது. ஆணரல், தர்ல் 

மடததநறந்க்கும் இச்சந்ர்ப்தத்றல் இந் ரட்டில் 

மடததற்நக்தகரண்டிந்க்கறன்ந றடங்கமபக் கணத்றல் 

டுத்துப் தரர்க்கும்ததரலது அரது, சறங்கப ததபத் அற 

லறரறகள் தசற்தடுகறன்ந றத்மப் தரர்க்கும்ததரலது, 

இப்நெற றதசட சட்டநனம் தகரண்டுப்தடுது 

உண்மரகத க்கலமட ஜணரக உரறமகமபக் 

கரப்தரற்நற்கரகர? அல்னது கதடத்ணரண நைமநறல் 

ஆட்கமபப் தறவுதசய்து ட ரகர சமதத் தர்நல் 

ரங்கள் அறகதட்ச இடங்கமபப் ததற்நறட்தடரம் ன்தமக் 

கரட்டுற்கரகர? ன்ந தகள்ற லகறன்நது. 

2009ஆம் ஆண்டுக்கு நைன்நெ ரர் ரதல்னரம் 

இடம்ததர்ந்ரர்கதபர, அர்கபறல் இன்ணநைம் லள் 

குடிதநரல் இந்ப்தர்கலமட ரக்குரறம தற்நறத்ரன் 

இவ்றதசட சட்டநனம் குநறப்தறடுகறன்நது. நோத்ம் நைடிந்து 

ரன்கு ந்டங்கபரகறறட்ட றமனறல், தல்தநதட்ட 

இடங்கபறல் தனததர் லபக்குடிதநறறந்க்கறன்நரர்கள்; 

இன்நம் தனர் லபக்குடிதநரல்கூட இந்க்கனரம். அம 

ரங்கள் நக்கறல்மன. ஆணரல், லள்குடிதநரல் 

இந்ப்தர்கள் இனங்மகறல் தன தகுறகபறல் இடம்ததர்ந்து 

ரனரம். தநதண நெத்பத்றல் ட்டுல்ன, அர்கள் 

தகரலம்தறல் ரனரம்; கண்டிறல் ரனரம்; கரநறல் 

ரனரம்; இன்நம் தன இடங்கபறல் ரனரம். இந் 

ரக்கபறப்நெ நைமநறன் தறகரம் - இந்ப் நெற registration 

இன் தறகரம் - இர்கலமட ரக்கரபர் தறவு வ்ரந 

தற்தகரள்பப்தடப்ததரகறன்நது? ன்ண அடிப்தமடறல், 

ங்கு மத்து இப்தறவுகள் மடததநப்ததரகறன்நண? இமண 

ரர் கண்கரறக்கப்ததரகறன்நரர்கள்? இவ்றதசட ற்தரடுகள் 

சட்டநனத்ம றகவும் அசரகக் தகரண்டுந்து 

றமநதற்நன்நனம், இப்தறரணது ந் றரண 

கண்கரறப்தறன்கலழ் மடததநப்ததரகறன்நது? ற்தகணத 

தகட்டதுததரன, இறல் தரரரக - நத்ர த்மண 

ஆறம்ததர் அல்னது த்மண இனட்சம்ததர் தறவுதசய்ப்தட 

இந்க்கறன்நரர்கள்? நன்ந ர கரனத்துக்குள் இந்ப் 

தறவுகமப தற்தகரண்டு, தறவுகலக்கு objection 

தசரல்னப்தட்டு, இம இநற தசய்ப்தடுற்கு இக்கரன 

அகரசம் ன்தது ததரதுரணர? இக்கரனத்துக்குள் அமச் 

தசய் நைடிநோர? ன்ண கரத்துக்கரக இவ்பவு 

அசரக இம மடததநகறன்நண? அங்கு ரன்கு 

ந்டங்கபரகத் தர்மன டத் நைடிரல் இந்ந்து. இந்த் 

தர்மன தசப்தம்தரறல் அல்ன, எக்தரதரறலும் 

மக்கநைடிநோம்; ம்தரறலும் மக்கநைடிநோம்; ப்ததரலது 

தண்டுரணரலும் மக்கநைடிநோம். இந்த் தர்ல் 

தசப்தம்தரறல்ரன் மக்கதண்டும் ன்தது எந் றறல்ன. 

அப்தடி துவும் கறமடரது. ஆகத, அவ்ரநரண எந் 

சூழ்றமனறல் தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல் (றதசட 

ற்தரடுகள்) சட்டநனம் ன்ண கரத்துக்கரக அசரகக் 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்நது ன்தம ரங்கள் அநற 

றந்ம்நெகறன்தநரம்.  

அதுரத்றல்ன, எந் நைக்கறரண றடத்ம ரன் 

இங்கு தசரல்னதண்டும். நோத்த்றணரல் இடம்ததர்ந்ர்கள் 

ன்ந தசரல்லும்ததரலது, ன்ணரர், றந்தகரமன, 

ரழ்ப்தரம் ததரன்ந தறதசங்கபறநந்ந்து இடம்ததர்ந் 

ஆறக்கக்கரண, இனட்சக்கக்கரண க்கள் இன்நம் 

இந்றரறல் ரழ்கறன்நரர்கள். ங்கலமட றழ் க்கள் 

நெனம்ததர்ந்து தரப்தரக் கண்டத்றதனர அல்னது 

அதரறக்கரக் கண்டத்றதனர ரழ்கறன்நரர்கள் ன்தற்கு 

அப்தரல், இந்றரறன் றழ்ரட்டிலுள்ப நைகரம்கபறல் 

நத்ர 65,000க்கும் தற்தட்தடரர் ரழ்ந்து 

தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள். அர்கள் லண்டும் இனங்மகக்கு 

ந்ற்கு றந்ம்நெகறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கலமட 

கரறகள் இன்ணநைம் இரணுக் கட்டுப்தரட்டுக்குள்ரன் 

இந்க்கறன்நண. இரணும் அந்க் கரறகமப இன்ணநைம் 

றடுறக்கரல் இந்க்கறன்நது. அர்கள் இங்கு ந்ரல், 

லபக்குடிதநற்கரண எந் றமனம் அங்கு இல்மன. 

ஆகத, இவ்ரநரண எந் சூழ்றமனறல் அர்கலக்கரண 

அந் ஜணரக உரறமம நநப்தது சரறரணர? 

உள்ரட்டில் இடம்ததர்ந்ரல் ரத்றம் அர்கலக்கு 

ஜணரக உரறம இந்க்கறன்நதன்நரல், இங்கு 

இந்க்கநைடிரல் மனன்ணரரறநந்ந்து 20 கறதனரலற்நந்க்கு 

அப்தரல் இந்க்கறன்ந இரதஸ்த்றல் குடிதநறர் 

கலக்கு அந் ஜணரக உரறம இல்மன ன்தது ந் 

றத்றல் சரறரணது? ன்ந ரன் தகட்கறந்ம்நெகறன்தநன்.  

தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, 

இனங்மகறன் தசற இணப்தறச்சறமணமத் லர்ப்தற்கரகத் 

ரன்  இந்ற - இனங்மக எப்தந்ம் உந்ரக்கப்தட்டது. இந் 

எப்தந்த்றல் மகதலத்றட்டர்கள் ரதன்நரல், 

இந்றரறன் நைன்ணரள் தறர் அர் ரஜலவ் கரந்ற 

அர்கலம் இனங்மகறன் நைன்ணரள் ஜணரறதற அர் 

தஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கலம்ரன். இந் எப்தந்த்ம 

மடநைமநப்தடுத்துற்கரகத்ரன் Provincial Councils Act 

தகரண்டுப்தட்டது. அதததரன்ந 13ஆது றந்த்ச் 

சட்டநைம் தகரண்டுப்தட்டது. ஆணரல் இன்ந ன்ண 

மடததநகறன்நது? இன்ந தர்ல் டத்துது ன்தற்கு 

அப்தரல், இந் ரகரங்கலக்கு உரறத்ரண அறகரங்கமப 

இந் அசரங்கம் றட்டுமக்கறன்நர? இணப்தறச்சறமணத் 

லர்வு, national reconciliation, national integration ன்ந 

தல்தநதட்ட தங்கள் தரறக்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல், 

இன்ந டந் அமச்சமக் கூட்டத்றல்கூட 13து றந்த்ச் 

சட்டம் தரடர்தரக இண்டு றடங்கள் அங்கு 

தகரண்டுப்தட்டிந்ப்தரக ரன் அநறந்தன். ற்ததரதுள்ப 

13து றந்த்ச் சட்டரணது, ரகரங்கலக்கு உரறத்ரண 

அறகரங்கள் தரடர்தரக எந் சட்டத்மப் தரரலன்நம் 

இற்நதண்டுரக இந்ந்ரல், மடநைமநறல் எவ்தரந் 

ரகரத்றணதும் எப்நெல் தம; இல்மனதல், 2/3 

ததந்ம்தரன்ம தம ணக் கூநகறநது. ஆணரல், 

இப்ததரலது இர்கள் தகரண்டு இந்க்கறன்ந அல்னது 

இர்கள் றரறக்கறன்ந இந்ச் சட்டநனத்றன் தறகரம், 

ததந்ம்தரன்மரண ரகர சமதகள் ற்நக்தகரண்டரல், 

குநறத் எந் ரகர சமதக்கு உரறத்ரண சட்டங்கள்கூட 

ல்னர ரகர சமதகலக்கும்  தசல்லுதடிரகும் ன்ந எந் 

றமனத்மத் தரற்நறக்க இந்க்கறன்நரர்கள்.   

 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 

 
ගරු සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு சுதஷ் தறதச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 

Sir, I will take only five more minutes. 

இன் தறகரம், இப்ததரலது ரகர சமதகலக்கரண 

அறகரங்கள் எந் ததரது றல் - concurrent list - ன்ந 

அபறற்கு அது ரற்நப்தடுகறன்நது. இன்நனம் ரகர 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

சமதறநமட அங்கலகரம் இல்னரல் த்ற அசரங்கம் 

ந் லர்ரணங்கமபநோம் டுக்கநைடிநோம் ன்ந எந் றனம் 

தரற்நறக்கப்தடுகறன்நது. ஆகத, இப்ததரலது இந்க்கறன்ந 

provincial list, reserve list and the concurrent list ன்ந நன்ந 

றல்கபறல் provincial list ல்னரத concurrent list ன்ந எந் 

நைமநக்கு ரற்நப்தடுகறன்ந அந் அதரநைம் இன்ந 

ததசப்தடுகறன்நது. அதுரத்றல்ன, இந்ற - இனங்மக 

எப்தந்த்றன் நைக்கற சத்ரண டக்கு, கறக்கு இமப்நெ 

ன்தது உர்லறன்நத்ரல் தறரறக்கப்தட்டது. ஆணரல், 

Provincial Councils Act இன் தறகரம் இண்டு அடுத்டுத்து 

இந்க்கக்கூடி ரகரங்கள், அம ற்நக்தகரள்கறன்ந 

தட்சத்றல் என்நறம நைடிநோம். ஆணரல், இன்ந அதுவும் 

றரகரறக்கப்தடுகறன்நது.  

தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, இங்கு 

ன்ண மடததநப்ததரகறன்நது ன்நரல், டக்கு ரகர 

சமதத் தர்லுக்குப் தறன்தரகவும் ததரதுனர 

கரரட்டுக்குப் தறன்தரகவும் றச்சரக ன்ண 

தசய்ப்ததரகறநரர்கள் ன்நரல், இந் ரகர சமதக்கு 

உரறத்ரண தல்தநதட்ட அறகரங்கமப - அது ததரநஸ் 

அறகரரக இந்க்கனரம், கரற அறகரரக இந்க்கனரம், 

றற சம்தந்ரண அறகரங்கபரக இந்க்கனரம் - அந் 

ரகர சமதறநமட அங்கலகரம் இல்னரல் அமண 

டுப்தற்கரண எந் றம இர்கள் இன்ந றநந்து 

மத்றந்க்கறநரர்கள். இந் இனட்சத்றல்ரன் ஜணரகம் 

தற்நறப் ததசப்தடுகறநது! "ரங்கள் றழ் க்கலக்கு உரறமகள் 

தகரடுக்கறதநரம்" ன்ந ததசப்தடுகறன்நது! இந் 

இனட்சத்றல்ரன் national integration ன்ந றடம் 

ததசப்தடுகறன்நது! ணத, உண்மறல், "ரங்கள் 

தறச்சறமணமத் லர்க்க இந்க்கறன்தநரம்" ன்ந 

தசரல்லுதல்னரம் றச்சரகச் சரறரண ரங்கபரக 

இல்மனதன்தம இங்கு கூநறக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்தநன்.  

ஆம்தத்றல் Mangala Moonesinghe Parliamentary Select 

Committee என்ந தரற்நறக்கப்தட்டது உங்கலக்குத் 

தரறநோம். 13து றந்த்ம் ன்தது ததரரது. அற்கு தனரகச் 

தசன்ந அறகரங்கமபக் தகரடுப்தன் நனம்ரன் றழ்த் 

தசற இணப் தறச்சறமணமத் லர்க்க நைடிநோம் ன்ந 

கரத்றற்கரகத்ரன் இந்க் குல  உந்ரக்கப்தட்டது. 

அறல் ரநம் ஏர் அங்கத்ரக இந்ந்தன், தகப ரம 

தசணரறரஜர அர்கலம் ஏர் அங்கத்ரக இந்ந்ரர். அறல் 

ஏர் அநறக்மகநோம் ரரறக்கப்தட்டது. அற்குப் தறற்தரடு 

தகப சந்றரறகர தண்டரரக்க அர்கள் 1995 - 2000இல் 

இண்டு அநறக்மககமப தபறறட்டரர். அது 13து 

றந்த்த்றநந்ந்து றகறக அறகரணது. இப்ததரலது 

இந்க்கறன்ந தகு ஜணரறதற அர்கள் எந் Experts 

Committee  றறத்ரர். APRC - All Party Representative 

Committee  றறத்ரர். ன்? 13து றந்த்ம் 

ததரதுரணல்ன, அற்கு தனரல் தசன்ந வ்ரந 

தறச்சறமணமத் லர்ப்தது ன்ந ணக்கு அநறக்மககள் ந்ம்தடி 

கூநறணரர். இர்கள் ல்தனரந்ம் இமண எந் கட்டத்றல் 

ற்நக்தகரண்டரர்கள். ஆணரல், இன்ந ன்ண 

மடததநகறன்நது? 13து றந்த்த்றன்நனம் 

ங்கப்தட்டுள்ப அறகரங்கள் ல்னரம் 

தறடுங்கப்தடுகறன்நண. "Thirteen plus" ன்ந கூநறர்கள், "we 

are going beyond the Thirteenth Amendment" ன்ந 

கூநறர்கள் Thirteen minus ன்ந றமனக்கு 

ந்றந்க்கறநரர்கள். ன், றல றடுமனப் நெநகள் 

ஆநோத்துடன் இந்ந் கரனத்றல் இந் 13து றந்த்ம் 

ததரரது, தனறகரக தண்டும் ன்நரர்கள். இப்ததரலது 

ஆநோக்குல இல்மன. அணரல் உரறமகலம் கறமடரது; 

அறகரங்கலம் கறமடரது. இந் ரட்டில் ஆநோம் டுத்ரல் 

ரத்றந்ரன் ததசுதரம்; ஆநோம் டுத்ரல் ரத்றந்ரன் 

தறச்சறமணக்குத் லர்வு கரண்ததரம்; உரறமகள் தகரடுப்ததரம். 

இல்னரறடத்து, துவுத கறமடரதன்ந எந் 

சூழ்றமனரன் இங்கு உந்ரக்கப்தட்டிந்க்கறநது. இங்கு 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்ந இந்ச் சட்டநனம் 

உண்மரகத க்கலமட ஜணரக உரறமகபறன் 

அடிப்தமடறனரணர, அல்னது அசு ற்நம் அசுடன் 

சரர்நெமட கட்சறகள் இமணப் தரறத்து றகவும் தரசடிரண 

நைமநறல் டக்கு ரகர சமதத் தர்மன 

டத்ப்ததரகறன்நணர? ன்ந தகள்றகமப ரங்கள் லப்த 

றந்ம்நெகறதநரம். அவ்ரந எந் தர்ல் டப்தரக இந்ந்ரல், 

தர்லுக்கரண அநறறத்ல் றடுக்கப்தட்டறநந்ந்து 

இரணும் அமணத்தும் barracks இற்குள் தசல்ன தண்டும்; 

இரணும் அங்கறந்ந்து ரதஸ் ரங்கப்தட தண்டும். 

அவ்ரநன்நற, அர்கள் சறறநல் இந்ந்ரதனன்ண, 

சலந்மடறல் இந்ந்ரதனன்ண றச்சரக அங்கு எந் ஜணரக 

ரலறரண தர்மன டத் நைடிரது; ஜணரக ரலறரண எந் 

தர்ல் மடததநரது ன்தமக் கூநறக்தகரள்தரடு, 

இமணறட்டு அசரங்கம் றரரண, லர்ரணகரண 

நைடிவுகலக்கு தண்டுதன்நம் தகட்டு, 

றமடததநகறன்தநன். ன்நற.  

 
[தற.த. 3.51] 

 

ගරු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ (කර්භහ්දත වහ හණිජ ක යුුර 
අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு நறமரட் தறநோலன் - மகத்தரறல், ரறத 

அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, இந் 

றரத்றதன கனந்துதகரள்பச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கரக 

ன்நற கூநகறதநன். தகப உநப்தறணர் சுதஷ் 

தறதச்சந்றன் அர்கலம் க்கற தசறக் கட்சற 

உநப்தறணர் தகப தஜரசப் மக்கல் தததர அர்கலம் 

இவ்ரநரணதரந் சட்டநனம் அச அசரகக் 

தகரண்டுப்தட்டமறட்டுத் ங்கலமட சந்தகத்ம 

தபறப்தடுத்றணரர்கள். சம்தந்ப்தட்ட ஆதனரசமணக் 

குலறல் இதுதற்நற றரறக்கரல், ங்கலமட 

கந்த்துக்கமபத் தரறறப்தற்கரண சந்ர்ப்தத்மநோம் 

தகரடுக்கரல் இந்ச் சட்டநனம் தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறநது 

ண அர்கள் சந்தகறத்துப் ததசறம ரன் இந்ச் 

சமதறநந்ந்து தகட்டுக்தகரண்டிந்ந்தன். குநறப்தரக, எந் 

சரப்த்துக்கும் தனரக உள்ரட்டுக்குள்தப இடம்ததர்ந்து 

தரறக்கப்தட்டு அகறகபரக இந்க்கறன்ந க்கள், ங்கபறன் 

ரக்கரபர் தறறமணத் ரங்கள் நைன்ணர் ரழ்ந் 

தறதசங்கபறதன தறற்கரண உரற சந்ர்ப்தம் இல்னர 

கரத்றணரல்ரன் இவ்ரநரண எந் சட்டநனம் 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறநது. ன்நரலும், இந் இண்டு 

தரரலன்ந உநப்தறணர்கலமட சந்தகத்றதன றரம் 

இந்க்கறநது. இமண அசரகக் தகரண்டுந்ணரல்ரன் 

அர்கள் சந்தகக்கண்தகரண்டு தரர்க்கறநரர்கள். ணத, 

இன்நம் தகரஞ்சம் கரன அகரசம் தகரடுத்து, இமணச் 

சம்தந்ப்தட்ட ஆதனரசமணக் குலவுக்குச் சர்ப்தறத்து, 

இர்கலமட கந்த்துக்கமபநோம் உள்ரங்கும் மகறல் எந் 

சந்ர்ப்தத்மக் தகரடுப்தத றரரகும் ன்ந ன்நமட 

கந்த்ம இந்ச் சமதறதன ரன் கூநறக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்தநன்.  

653 654 
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ணறநம், இந்ச் சட்டநனம் ன் தமப்தடுகறன்நது 

ன்தம ரன் தசரல்ன தண்டும். 2010ஆம் ஆண்டுக்கரண 

ரக்கரபர் இடரப்தறநந்ந்து ன்நமட ததர் 

லக்கப்தட்டிந்ந்து. அன்தறநகு ரன் ன்ணரர் தர்ல்கள் 

அலுனகத்துக்குச் தசன்ந அப்நல் தசய்து ன்நமட 

ரக்குரறமம உரறத்ரக்கறக்தகரண்தடன். இவ்ரந தன 

நூற்நக்கக்கரண க்கள் இந்க்கறநரர்கள். அர்கலக்கு 

ற்ததரது ரழ்கறன்ந தகுறறதனர அல்னது ற்தகணத 

ரழ்ந் தகுறறதனர ரக்கரபர்கபரகப் தற நைடிறல்மன. 

இந் க்கள் ரக்குரறம இல்னர எந் சநகரக தன 

மகரண இன்ணல்கமப அநதறத்து 

ரழ்ந்துதகரண்டிந்ப்தம ரன் அநறதன். அர்கலமட 

தறச்சறமண எந் றத்றரசரண தறச்சறமணரக இந்க்கறன்நது. 

ற்தகணத ரன் இங்கு ததசற சந்ர்ப்தங்கபறல், தகப 

ரம தசணரறரஜர அர்கலம் சம்தந்ன் ர அர்கலம் 

டநெனத்து நைஸ்நம்கமபப் தற்நறநோம் அர்கள் அநதறத் 

துன்தங்கமபப் தற்நறநோம் அந் க்கள் அங்கு லபக் 

குடிர்த்ப்தட தண்டும் ன்தறல் இந்க்கறன்ந 

றரத்மப் தற்நறநோம் அர்கள் அடிக்கடி இந்ச் சமதறதன 

ததசறறந்ப்தமப் தற்நறக் கூநறறந்க்கறதநன். அர்கலமட 

தறச்சறமண றத்றரசரணது ன்ந ரன் கூநறற்குக் 

கரம், அர்கள் 20 ந்டங்கலக்கு நைன்ணர் அங்கறந்ந்து 

தபறதநற கரத்றணரல் அன்நறந்ந் ண்றக்மகம 

றட அக்குடும்தங்கள் இப்ததரலது இற்மகரக  

அறகரறத்றந்க்கறன்நண. அந் க்கள் தன சரப்ங்கபரக 

ரழ்ந்து ந் அச கரறகலக்கு உநறகள் 

ங்கப்தட்டததரலது அர்கள் அக்கரறகபறல் 

இல்னரணரல் அந்க் கரறகள் இன்நம் அச 

கரறகபரகத கரட்சற ந்கறன்நண. அதததரன்ந ரன் 

லள்குடிதற்ந அமச்சரகப் தறரற்நற கரனத்றல் ரங்கள் 

நைநல் தணறக்தரறல் இந்ந் க்கமப ட்டும் 

லள்குடிதற்நம் தசய்து லள்குடிதற்நப்தறகமப 

ஆம்தறத்தரம். நைஸ்நம் க்கள் எத இடத்றல் இந்ப்தணரல் 

ரங்கள் அர்கலமட லள்குடிதற்நத்ம இர்கலக்குச் 

சரந்ரகச் தசய்றல்மன. கரம், தணறக்தரறல் 

ரழ்ந் க்கலமட தம அறகரக இந்ந்து. அர்கள் 

கக் தகரட்டில்கபறல் சறநற கூடரங்கபறல் தந்க்கரக 

ரழ்ந் கரத்றணரல் நைநல் அந் 3 இனட்சம் 

க்கமபநோம் லள்குடிதற்நம் தசய் தறன்ணர் நைஸ்நம் 

க்கமபக் குடிதற்நது ண நைடிதடுத்தரம். அந்க் 

கரனத்றல் இந்ந் அச சரர்தற்ந றநணங்கள் 

தணறக்தரறநந்ந்து லள்குடிதற்நற க்கலக்குத் 

தமரண உறகமப தகரகச் தசய்ரர்கள். 

லள்குடிதநற க்கலக்கு உடணடிரக 25,000நதரய் 

தகரடுப்தணவு, கங்கள் ற்நம் தகரட்டில்கள் 

அமப்தற்குத் தமரண உதகங்கள் ததரன்ந 

இன்தணரன்ண ரழ்ரர உறகள் ரவும் றட்டறட்டு  

ங்கப்தட்டண.   

இக் குடிதற்நம் தசய்ப்தட்டு இண்டு ந்டங்கள் 

நைடிமடந் தறன்ணர்ரன் ரங்கள் நைஸ்நம் க்கமபக் 

குடிதற்ந ஆம்தறத்தரம். அந்தமபறதன அச சரர்தற்ந 

றநணங்கள் ரவும் இனங்மகறநந்ந்து தபறதநறறட்டண.  

அன் கரரக இனங்மகக்கு உறதசய் ரடுகபறணரலும் 

அச சரர்தற்ந றநணங்கபறணரலும் ங்கப்தட்ட   உறகள் 

ரவும் றநத்ப்தட்டண. இணரல் அந் க்கலக்குரற 

தகரடுப்தணவுகள் ற்நம் றட்டங்கள் தற்நற றடங்கள் 

அசரங்கத்றணரதனர அல்னது அசசரர்தற்ந 

றநணங்கபரதனர நைன்மக்கப்தடறல்மன. இணரல் இந் 

க்கள் லள்குடிதநகறன்நததரலது றகுந் தசரல்தனரரத் 

துன்தங்கமப அநதறப்தம ரங்கள் கரண்கறன்தநரம்.  

ணத, ரன் இந் க்கள் அநதறக்கும் கஷ்டங்கள் 

சம்தந்ரக தகு ஜணரறதற அர்கலக்கும் ரண்நெறகு 

தசறல் ரஜதக்ஷ அர்கலக்கும் தபறவுதடுத்றறந்க்கறன்தநன். 

இந் உர்சமதறல் லள்குடிதற்நம் சம்தந்ரக மடததற்ந 

றரங்கபறன்ததரலதும் லள்குடிதற்ந அமச்சர் 

அர்கபறடநைம் "ரர் அப்தறதசங்கபறல் நைன்நெ 

ரழ்ந்ரர்கதபர, ரர் அங்கறந்ந்து இடம்ததர்ந்ரர்கதபர 

அர்கமபநோம் அர்கலமட தறள்மபகமபநோம் அர்கள் 

றந்ம்தறணரல் அர்கலமட தசரந்க் கறரங்கபறலும் 

அல்னது அங்கு இடம் இல்னரறட்டரல்  அர்கள் ரழ்ந் 

அந் ல்மனக்குள்  அச கரறகள் இந்ந்ரல் 

அக்கரறகபறலும் குடிர்த்துங்கள்" ன்ந ரன் 

தண்டிறந்க்கறன்தநன். அந் றடங்கள் தரடர்தரக LLRC 

அநறக்மகறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப recommendations இல், 

இவ்ரந தபறதற்நப்தட்ட க்கலக்கு இந்ப்தறடத்துக்குரற 

கரற இல்னரறட்டரல் கரற ங்க தண்டும் ன்நம் 

உமடக்கப்தட்ட கட்டிடங்கள் லபக் கட்டிக் தகரடுக்கப்தட 

தண்டும் ன்நம் றகவும் தபறரகக் 

குநறப்தறடப்தட்டிந்க்கறநது. அந் க்கலக்கு அத்மக 

கட்டமப்மத ற்தடுத் தண்டி ததரநப்நெ அசுக்கு 

இந்க்கறநது. அசரங்கம் அமணச் தசய்து அத்மண 

க்கமபநோம் தகரண்டுதசன்ந குடிதற்ந தண்டும். 

அதததரன்ந ரர், ரர் நைன்ணர் டக்கறல் ரழ்ந்ரர்கதபர 

அது றழ் க்கபரகதர, சறங்கப க்கபரகதர, நைஸ்நம் 

க்கபரகதர ரரக இந்ப்தறநம் அர்கலக்கு அங்கு 

லள்குடிதநற்குரற உரறம இந்க்கறநது. அந்ந்க் 

கறரங்கபறதன அர்கள் லள்குடிதற்நப்தட தண்டும்.     

அமறட எந் சந்தகம் இந்க்கறநது. அரது தறந 

ரட்டங்கமபச் தசர்ந் நைஸ்நம் க்கள் டக்கறதன 

குடிர்த்ப்தடுகறநரர்கள் ண சறன ஊடகங்கப லதும 

ரன் கரண்கறதநன். அர்கலக்கு ரன் என்மநத் தபறரகச் 

தசரல்நக்தகரள்ப றந்ம்நெகறதநன். தறநந்து பர்ந்து நன்ந 

சரப்ங்கபரக எந் தறதசத்றதன நோத்த்றன் டுக்கமபநோம் 

துன்தங்கமபநோம் அநதறத் எந்ன் ரன். ட 

ரகரத்மச் சரர இன்தணரந் ரட்டத்மச் தசர்ந் 

நைஸ்நம் சநகத்ம அந் ரகரத்றல் குடிதற்நம் 

தரரண கரரறத்ம ரன் எந்ததரலதும் அநறக்கதர 

அல்னது அற்கு உடன்தடதர ரட்தடன் ன்தமச் 

தசரல்நமக்க றந்ம்நெகறன்தநன்.   

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please  wind up now.  
 

ගරු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ரண்நெறகு நறமரத் தறநோலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Sir, give me one more minute please.  

ஆகத, எந் றரத்றன்தரல் இந்ச் சட்டநனத்மக் 

தகரண்டுந்து, தறவு தசய்ப்தடர ரக்கரபர்கமபப் தறவு 

தசய்ற்கு எந் சந்ர்ப்தம் ந்ரந தண்டிறந்க்கறன்தநரம். 

இந் றமனறல், றர்க்கட்சறகள் இச்சட்டநனம் தரடர்தரக 

றரறக்க தண்டும் அல்னது ஆதனரசமண தசய் தண்டும் 

அல்னது து கந்த்துக்கலம் உள்ரங்கப்தட தண்டும் ணக் 

தகட்கும்ததரது, அர்கலக்கு எந் சந்ர்ப்தம் அபறப்தது 

றரரகும் ணக் கூநற, ணக்குச் சந்ர்ப்தபறத்மக்கு 

லண்டும் ன்நற தரறறத்து, றமடததநகறன்தநன்.  
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

[අ.බහ. 4.00] 

 

ගරු විජිත මවේයත් භවතහ 
(ரண்நெறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි,  ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික 

කිරී මේ ඳනත ංමලෝධනඹ කිරීභ වහ අද දින ආණ්ඩු වදිද් 

ඳනත් මකටුේඳත්ෂ මර මභභ ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරී මේ 

(විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කය ිනමඵනහ. 

ඇත්ත භ මභඹ මී  අවුරුදු වතයක  කලි්ද කශ යුුර ිනබුණු 

මදඹ්ෂ. 2009 මර් දී යුද්ධඹ අ්ද වුණහ  ඳසු අතළ්ද ව 

ජනතහ නළත ඳදිංික කයවීභත්, ඒ අඹමප ඡ්දද අන්ිනඹ රඵහ 

දීභත්, ඒ අඹමප මලික අන්ිනහද්කේ ආය්ෂහ කය දීභත් ආණ්ඩුමේ 

ග කීභ්ෂ වුණහ. යුද්ධඹ අහන වීමභ්ද ඳසු, යමට් භඟිඹ 

මගොඩනඟ්දම්ද මකොමවොභද, විවිධ අහධහයණර  ර්ෂ වුණු  

යමට් ජනතහ  හධහයණඹ ඉටු කය්දම්ද මකොමවොභද කිඹන  

දයදර්ය  දළ්ෂභකි්ද යුුර දිගු කහලීන ව මකන් කහලීන ළඩ 

ිළිතමශක  ආණ්ඩු ඹහ යුුර ිනබුණහ. නමුත් ආණ්ඩු ඒ අසථහ 

භඟ වළරිඹහ.  

එදහ යුද්ධමේ ජඹ්රරවණමඹ්ද උ්දභහදඹ  ඳත් මරහ, ප්රීාින 

මඝෝහ නඟමි්ද ද්න්ඹහ මි, අනහගතමේ විඹ වළකි මද්ල් ිළිතඵ 

කල් ිනඹහ දළකරහ ඒහ  ිළිතඹේ මඹදුමේ නළවළ. එදහ ඒ යුද්ධඹ 

අ්ද මරහ වරිඹ භ දස වත්ෂ ඹනමකො  අිළ ජනතහ විමු්ෂින 

මඳයමුණ වළන්ඹ  ඉතහ ඳළවළදිලි මඹෝජනහ භහරහ්ෂ ඉදිරිඳත් 

කශහ. ඒ මඹෝජනහ භහරහමේ ඉතහ ඳළවළදිලි අිළ ව්ද කශහ, 

අතළ්ද ව ජනතහමප ප්රීලසනඹ යමට් ප්රීමුඛ්යතභ ජහිනක ප්රීලසනඹ මේ 

රකහ එඹ  වහභ භළදිවත් ්දන, භහ ුරන්ෂ ඇුරශත ඔවු්දමප 

නහභ මල්ඛ්යනඹ්ෂ කස කය්දන, භහ වඹ්ෂ ඇුරශත ඔවු්ද 

නළත ඳදිංික කයවීභ වහ අලැ ිළඹය ක්රිලඹහත්භක කය්දන 

කිඹරහ. ඒ වහ වහඹ මද්දන ජනතහ විමු්ෂින මඳයමුණ සදහනේ 

ඵ කිේහ. ඒ හමපභ ඳහර්ලිමේ්දුර නිමඹෝජනඹ කයන ද්ඹලු 

මද්ලඳහරන ඳ්ෂලි්ද භ්දවිත කහර්ඹ හධක ඵර කහඹ්ෂ 

ිළහිටු්දන, ඒ කහර්ඹ හධක ඵර කහඹ  සමේච්ඡහම්ද භළදිවත් 

්දන යමට් ද්ඹලුභ මද්ලඳහරන ඳ්ෂ ව ජනතහ සදහනේ කිඹන 

එක එදහ අිළ කිේහ. ඒ හමපභ මඵදුේහදඹ නළත මඳෝණඹ න 

විවිධ ැසථහභඹ නීින රීින ඉත් කයරහ ජහිනක භඟිඹ 

මගොඩනඟ්දන අලැ ිළඹය ග්දන කිඹරහ කිේහ. ඒ විතය්ෂ 

මනොමන්, යුද්ධඹ නිහ විවිධ අහධහයණර  ව භහනද්ක 

අවනඹ  ඳත් වුණු ජනතහ ඉ්ද මුදහ ගළනීභ වහ තැ වහ 

ප්රීිනංධහන මකොමිභ වහ ිළහිටු්දන කිඹරහ අිළ එදහ ඳළවළදිලි 

කිේහ.  නමුත් කනගහටු  කරුණ නේ, අවුරුදු වතය්ෂ ගත 

නමත්ෂ ආණ්ඩු  ඵළරි වුණහ, ඒ කිද්දු කරුණකි්ද අඵභල් 

මර්ණු්ෂත් ඉස  කය්දන . ඒ නිහ තභන් අවුරුදු වතයක  

ඳසු,  කඩිමුඩිමේ වදිද් මරහ එක ඳහය භ තභ්දමප ඵර 

වුභනහ වහ විවිධ ක්රිලඹහ භහර්ගර  දළ්ද අතීර්ණ මරහ 

ිනමඵ්දම්ද.    

එදහ මේ යමට් ජහිනක භඟිඹ මගොඩනඟ්දන  ඇත්ත 

වුභනහ්ෂ ිනබුණහ නේ, ඒ වහ අනගි අසථහ්ෂ ිනබුණහ.  ඒ 

අසථහ  ද්ඹල්ර භඟ වළරිඹහ; ඳළවළය වළරිඹහ. දළ්ද මේ වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත මගමනද්දී,  "පුහුල් මවොයහ කමය්ද දළම්ද"    කිඹ්දනහ 

හමප යවුෂස වකීේ ඇභිනුරභහමග්ද චනඹ ඳළ්දනහ, 

"භළිනයණඹ්ෂ එනහ, ඒ නිහ මේක ඉ්ෂභනි්ද මගමනනහ" 

කිඹරහ.  ඒ විධිඹ භ විමද්ල ක යුුර අභහතැ ජී.එල්. පීරිස 

භළිනුරභහමප කම ්ද චනඹ ඳළ්දනහ, "ජහතැ්දතයඹ අමඳ්ද 

ප්රීලසන අවනහ, ඒ නිහ මේක මගමනනනහ" කිඹරහ.  ඉින්ද ඔඹ 

කථහ මදකභ ඇත්ත. නනීද්ද ිළල්මල් භවත්මිඹ අමගෝසුර 

භහමේ රංකහ  එනහ; ිනඹ්ෂ පුයහ රංකහමේ ළරියනහ. 

අ්දන එදහ  භහන හිමිකේ ගළන, අතළ්ද ව ජනතහමප ඡ්දද 

අන්ිනඹ ිළිතඵ, අතළ්ද ව ජනතහ ිළිතඵ  ප්රීලසන කයනහ. 

එමවභ  ප්රීලසන කයනමකො  ජී.එල්. පීරිස භවත්භඹහ  උත්තය ඕනෆ. 

එතමකො  උත්තය වළන්ඹ  කිඹ්දන පුළු්ද, "අිළ ඳනත්ෂ 

මගනළල්රහ ේභත කය මගන ිනමඵනහ, ඒ අඹමප අන්ිනහද්කේ 

යකි්දන අිළ භළදිවත් වුණහ" කිඹරහ. යවුෂස වකීේ ඇභිනුරභහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිේහ, "වදිද්මේ ඡ්දදඹ්ෂ ිනමඵනහ, ඒ ඡ්දදමේදී අිළ 

මේ අඹ  ඡ්දද අන්ිනඹ රඵහ මද්දන ඕනෆ" කිඹරහ. ඇත්ත භ 

ගත්මතොත් ඒ උත්තය මදමක්දභ ඳළවළදිලින්, ආණ්ඩුමේ ඹන් 

අයමුණ මභොක්ෂද කිඹන එක.  මේ විධිඹ  කිද්දු  ංහදඹක  ඉඩ 

මනොතඵහ, අඩුභ ගණම්ද මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේ භ්දත්රී රු්ද ත් 

ඒ වහ වුණු ංහදඹක , හකච්ඡහක  ඉඩ මනොතඵහ මභතයේ 

වදිද්මේ, කඩිමුඩිමේ, තකවණිමේ මේ ඳනත් මකටුේඳත  මගන 

එ්දම්ද ඇන්?  මේක තභන් ආණ්ඩුමේ ඹන් අයමුණ.  එමවභ 

නළත්නේ මේ හමප ඳනත් මකටුේඳත්ෂ මගන ආ යුුර ිනබුමණ් 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ භ්දත්රී රු්ද  ඳභණ්ෂ මනොමන්,  මේ යමට් 

ජනතහ ත් ඒ වහ අදවස ඉදිරිඳත් කය්දන ඉඩ ප්රීසථහ රඵහ 

දීමභ්ද ඳසුන්. එමවභන් කශ යුුර ිනබුමණ්.  නමුත් ඒ කිද්ක  

ඉඩ මනොතඵහ, වදිද්මේ අද මේ ඳනත් මකටුේඳත මගන එ්දන 

ප්රීධහන කහයණහ වුමණ් ඒකන්. මේ විධිඹ  තභන් ආණ්ඩුමේ 

ඔ්ෂමකෝභ ළඩ.  

මේ යමට් ජහිනක ප්රීලසනඹ විඳීභ වහ ඳශහත් බහ ක්රැභඹ 

විඳුභ්ෂ මනොමන් කිඹන එක අවුරුදු 27්ෂ ිනසමේ ප්රීහමඹෝගික 

ඔප්පු මරහ ිනමඵනහ. එදහ, ඳශහත් බහ ක්රැභඹ යමට් සථහිළත 

කය්දන කලි්ද ජනතහ විමු්ෂින මඳයමුණ ඒ ඵ දළ්ෂකහ. එදහ අිළ 

කිේහ ඒ ගළන. වළඵළන් එදහ ඒහ ිළිතගත්මත් නළවළ. අවුරුදු 27ක  

ඳසමේ, දළ්ද ඳශහත් බහ ක්රැභඹ ිළිතඵ විමේචන ඉදිරිඳත් 

කයනහ. දළ්ද ඒ ිළිතඵ කළබිනට් ඳත්රි කහ එනහ. දළ්ද ඳ්ෂ 

නහඹක රැසවීේර ඒ ගළන හකච්ඡහ කයනහ. ඒ ඳ්ෂ නහඹක 

රැසවීමේදීත් කථහ කය්දම්ද මභොක්ෂද? එහිදී කථහ කය්දම්දත් 

ජහිනක ප්රීලසනඹ වි්දන ඳශහත් බහ ක්රැභඹ සුදුසුද නළද්ද කිඹන 

එක මනොමන්. ආණ්ඩුමේ ඹේකිද් ඳනත් මකටුේඳත්ෂ ේභත 

කය ග්දන ගිඹහභ, ඒක  ඹේකිද් ඳශහත් බහකි්ද ඵහධහ්ෂ 

එල්ර මන්ද නළද්ද කිඹන එක ගළනන් එහිදී කථහ කය්දම්ද. 

ආණ්ඩු  ආපු ප්රීලසනඹ ඒක. දිවි නළඟුභ ඳනත තභන් ඒක  

මවොභ උදහවයණඹ. විධහඹක ඵරඹ  ව යදහන යප්රීහද කිඹන 

මදකභ ඳහවිච්ික කයරහ වදහ ගත්ුර මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේ ුරමන්ද 

මදම්ෂ ඵරඹ අත්තමනෝභිනක විධිඹ  ඳහවිච්ික කයරහ ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ ේභත කය ග්දන ගිඹහභ, දළ්ද ඒක  ප්රීලසනඹ්ෂ 

මරහ ිනමඵනහ දවුර්දන ආණ්ඩු ක්රැභ ැසථහ ංමලෝධනඹ. 

එහි ග්දිනඹ්ෂ ඉත් කය ගත්මතොත්, ඊ  ඳසමේ පුළු්ද තභ්ද  

ඕනෆ විධිඹ  ඳනත් මකටුේඳත් ේභත කය ග්දන. දළ්ද 

ආණ්ඩුමේ වදිද් වුභනහ මරහ ිනමඵ්දම්ද මභොක්ෂද? ඹේ 

ඳනත් මකටුේඳතක  ද්ඹලු ඳශහත් බහර අනුභළිනඹ අලැ 

මනොන ආකහයඹ , ඳශහත් බහ ඵහුතයඹක අනුභළිනඹ ඳභණ්ෂ 

ඇින කිඹන ආකහයඹ  අදහශ ග්දිනඹ මනස කය ග්දන එකන් 

වුභනහ මරහ ිනමඵ්දම්ද. මේ වද්දම්ද ජහිනක ප්රීලසනඹ  

උත්තය මොඹ්දනද? මේ යමට් ජහිනක භඟිඹ මගොඩ නඟ්දනද 

මේ ංමලෝධනඹ මගමන්දම්ද? නළවළ ම්ද. මේක මගන එ්දම්ද 

තභ්ද  ඕනෆ ඳනත් මකටුේඳත්ෂ අත්තමනෝභිනක ේභත කය 

ග්දනන්. මේ ආණ්ඩු එදහ ද්  අද ද්ෂහ කය්දම්ද ජහිනක 

භඟිඹ මගොඩ නළඟීභ වහ ව අණඳනත් ේභත කයන එක 

මනො, තභ්දමප ඵර වුභනහ, ඵරඹ ඳත්හ ගළනීමේ 

ැහඳෘිනඹ ක්රිලඹහත්භක කය්දන අලැ කයන අණඳනත්, වදිද් 

ඳනත් මකටුේඳත් මේ ඳහර්ලිමේ්දුර  මගමනන එකන්. ඒක ඉතහ 

ඳළවළදිලින්.  

මේ ප්රීලසනඹ  විඳුේ මවොඹ්දන ඳත් කයන විමලේ කහයක 

බහ විවිධ අසථහරදී උඩ එනහ; ඹ  ඹනහ. ජිනීහ හකච්ඡහ 

ිළිතඵ ඵරඳෆේ එන මකො , ඔ්දන විමලේ කහයක බහ  එ්දන 

කිඹරහ ආයහධනහ කයනහ. ටීඑ්දඒ එක  එ්දන කිඹනහ; 

එ්දම්ද නළවළ කිඹරහ මචෝදනහ කයනහ; ඒ ංහදඹ භහධැර 

මගන ඹනහ; ජහතැ්දතයඹ  ඒ ඳණිවුඩඹ ඹනහ. ඳසු ගිඹ 
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කහරමේභ ඒ කහයක බහ ිළිතඵ අදව ඹ  ගිහිල්රහන් ිනබුමණ්. 

අද මී  මභොමවොතක  කලි්ද, ඳස රු 2.30  ඳළළත්ව, 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ මද්ලඳහරන ඳ්ෂ නහඹකඹ්දමප රැසවීමේදී 

මභඹ ආඳසු ගත්තහ නැහඹ ඳත්රnඹ . ඇන් මේ? නනීද්ද ිළල්මල් 

රංකහ  එනහ මව  අනිද්දහ; අමගෝසුර භහමේ. දළ්ද ිළල්මල් 

මනෝනහ  මඳ්දන්දන ඕනෆ, ඳහර්ලිමේ්දුර ුරිත්ද මේ 

ප්රීලසනර  විඳුභ්ෂ මොඹ්දන ආණ්ඩු භළදිවත් මනහ කිඹරහ. 

වළඵළන් මභච්චය කහරඹ්ෂ -අවුරුදු වතය්ෂ- ගිහිල්රහත් මේ 

ආණ්ඩු  තභත් ඵළරි වුණහ ආණ්ඩුමේ විඳුභ මභොක්ෂද, 

මද්ලඳහරන විඳුභ මභොක්ෂද කිඹරහ ඉදිරිඳත් කය ග්දන. 

තභ්දමප ඳළත්මත්ද විඳුභ්ෂ නළින, නිකේ අඹහමල් ඹන, කල් 

භයන විමලේ කහයක බහ්ෂ ඳත් කයරහ ජහතැ්දතයඹ   

මඳ්දන්දන වදනහ, ඔ්දන අිළ භළදිවත් වුණහ; උත්හවඹ්ෂ 

දළරුහ කිඹරහ. එමවභ මනොමන්, අංක ඇත්ත වුභනහ්ෂ මේ 

වහ ිනබිඹ යුුරන්. නමුත් එමවභ වුභනහ්ෂ ආණ්ඩු  නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, මේ ඳනත් මකටුේඳත දිවහ 

ඵළලුහභ ඉතහභ ඳළවළදිලින් ම්ද වදිද්මේ භළිනයණඹ්ෂ ඉර්ෂක 

කය මගනන් මේ ඳනත් මකටුේඳත මගමන්දම්ද කිඹන එක. 

ඒම්ෂ ආමේ වංග්දන මදඹ්ෂ නළවළ. එමවභ නේ මී  කලි්ද 

ඳළළින භළිනයණ ඉර්ෂක කයරහ මේ ඳනත මගමන්දන ිනබුණහ. 

උුරමර් ප්රීහමද්ය ඹ බහ භළිනයණ ිනබුණහ. ඒ අසථහමේදී ඒ 

අතළ්ද ව ජනතහමප ඡ්දද අන්ිනඹ ගළන කළ්ෂකුභ්ෂ ිනබුමණ් 

නළවළ, යවුෂස වකීේ ඇභිනුරභහ . මී  කලි්ද භවහ භළිනයණඹ 

ිනබුණහ මුළු යමට්භ. ඒ මරහමේ අතළ්ද ව ජනතහමප ඡ්දද 

අන්ිනඹ ගළන කළ්ෂකුභ ආමේ නළවළ, මේ විධිඹ  වදිද්මේ. 

ජනහධිඳිනයණඹ ිනබුණහ. ඒමකදීත් මේ කළ්ෂකුභ ආමේ නළවළ. 

ඉදිරිමේදී උුරමර් ඳශහත් බහ ඡ්දදඹ එනහ. ඒක ඳයදිනහ කිඹරහ 

ආණ්ඩු ද්දනහ. ඒ ඳයදින ඵ දකින මකො  ඇින න බඹ නිහ 

තභන්,  ංහදඹක ත් ඉඩ මද්දම්ද නළින මේ විධිමේ වදිද් 

ඳනත් මකටුේඳත්ෂ මගමන්දම්ද.  

මේ ඳනත් මකටුේඳත මගනළල්රහ ආණ්ඩු ඇත්ත භ අද 

මභොක්ෂද කය්දන ඹ්දම්ද? ජී.එල්. පීරිස ඇභිනුරභහ කිේහ, 

2009  කලි්ද අතළ්ද ව අඹ ේඵ්දධමඹ්ද ඳභණන් මභඹ 

මගමන්දම්ද, ඊ  ඳසු මකොමවේ වරි තළනක ඡ්දද නහභ 

මල්ඛ්යනමේ ලිඹහ ඳදිංික මරහ ිනමඵනහ නේ, ඒ අඹ  මේමක්ද 

අසථහ්ෂ රළමඵ්දම්ද නළවළ කිඹරහ. එුරභහ කරුණු ඳළවළදිලි 

කයන මකො  ඉතහභ අංක, නිවතභහනී, ද්බහමඹ්ද, 

වද්ධහ්දිනක කරුණු ඳළවළදිලි කයනහ හමප තභන් 

මඳ්දනුමේ. වළඵළන්, එුරභහ ද්දනහ මේ ග්දිනඹ දහ ගත්මත් 

භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ ඵ.  

භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ තභන් fight කයරහ, ඒ 

හකච්ඡහරදී කරුණු අධහයණඹ කයරහ, තර්ක කයරහ, නළවළ, 

මේ ග්දිනඹ මකොමවොභ වරි දභ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ ඒ 2009 

කිඹන සීභහ දළේමේ. ආණ්ඩු  වුභනහ මරහ ිනබුමණ් ඕක 

 මනොමන්. ආණ්ඩු  වුභනහ මරහ ිනබුමණ් දකුණු ඳශහමත්ද, 

අනුයහධපුයමඹ්ද, පුත්තරමභ්ද, ඵදුල්මර්ද, මභොනයහගලි්ද මගන 

ඹන තභ්දමප මද්ලඳහරන මව්දචන්ඹරහ එමවේ ඳදිංික කයරහ, ඒ 

ඳදිංික කයන මව්දචන්ඹරහමප ඡ්දද න්ක ග්දන වදිද් ඳනත්ෂ 

මප්දනන්. භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ ව නිරධහරි්දමප 

භළදිවත්වීමභ්ද එඹ ළශකී ගිඹහ. ඒක තභන් ඇත්ත කථහ. ජී.එල්. 

පීරිස ඇභිනුරභහ  ඒක මනොද්දනහ මනොමන්. එුරභහ මේ ගරු 

බහ  කිේමේ නළවළ. ඇත්ත කථහ ඒකන්. ඒ හකච්ඡහරදී 

භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ ව නිරධහරි්ද මේ ප්රීලසනඹ නඟරහ, 

මේ තර්කඹ නඟරහ අ්දන එතළනදී තභන් මේ ග්දිනඹ ඇුරශත් 

කයරහ මේ තත්ත්ඹ ත් ඳත් කය ගත්මත්. එමවභ නළත්නේ 

ම්දන ිනබුමණ් මේක මනොමන්.  

මරහ නහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, අද තත්ත්ඹ ඉතහභ 
කනගහටුදහඹකන්. ඔඵුරභ්දරහ කල්ඳනහ කය ඵර්දන. අතළ්ද ව 
ජනතහ නළත ඳදිංික කිරීභ වහ ඔඵුරභ්දරහ  ිනබුණු 

ඹහ්දත්රnණඹ මභොක්ෂද? අඩුභ ගණම්ද දළ්දවීභ්ෂ දභරහ අතළ්ද ව 
ජනතහමග්ද ඉල්රහ ද්න්ඹහද, තභ්ද හි පු ඒ මුල් භුමි ිළිතඵ 
මතොයුරරු රඵහ මද්දන, තභ්දමප ඉඩේ ිළිතඵ ඒ මතොයුරරු රඵහ 
මද්දන කිඹරහ. මේ මකොන් මකොන් ප්රීමද්ලරද තභ්දමප ඒ මුල් 
හසථහන ිනබුමණ්, මකොමවේද තභ්ද ලිඹහඳදිංික මරහ හින්මේ 
කිඹරහ ඇහුහද? ඒ අඹ  නළත ඳදිංික ම්දන ඉඩ ප්රීසථහ 
වද්දන විෘත තළන්ෂ ඇින කශහද? මේ තහ්ෂ කල් එමවභ කමශේ 
නළවළ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹ්ෂ 

ිනමඵ්දම්ද.  

 
ගරු විජිත මවේයත් භවතහ 
(ரண்நெறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ද්ංවර ජනතහ අතළ්ද වුණහ; මුසලිේ ජනතහ අතළ්ද 

වුණහ. නමුත් ඒ අතළ්ද වුණු ජනතහ නළත ඳදිංික කමශේ නළවළ. 

ඔඵුරභ්දරහ දළ්ද කය්දම්ද මභොක්ෂද? අනුයහධපුයමේ ඳත්රි කහ 

මඵදනහ. ජහනකපුමය්ද අ්ෂකය ුරන්ෂ මදනහ. ඒ අ්ෂකය ුරම්ද 

මගඹ්ෂ වදහ ග්දන  කය්ද න්ක්ෂ මදනහ. කළින, භ්දනහ, මඳොය 

ආදිඹ මදනහ. ඒ මප වදහග්දන මදන ආේඳ්දන න්ක. කළභළින 

මකමන්ෂ ඉ්දනහ නේ ඉ්ෂභනි්ද එ්දන කිඹනහ. ්රරහභ නිරධහරි 

භවත්භඹහ  කිඹනහ, ඉ්ෂභනි්ද ඒ අඹ ඳදිංිකමඹ්ද නිදවස 

කය්දන, අමයමවේ ලිඹහඳදිංික කයනහඹ කිඹරහ. පුත්තරභ, 

ආනභඩු ඳළත්මත් මභොකද කය්දම්ද? ඳත්රි කහ මඵදනහ. ්රරහභ 

නිරධහරි භවත්රු්ද  කිඹනහ, එමවේ ඳදිංික කය්දන කළභළින 

අඹ පුළු්ද තයේ එ්දන කිඹරහ. ඒක නළත ඳදිංික කිරීභ්ෂ 

 මනොමන්. අලුින්ද ඳදිංික කිරීභ්ෂ. ද්ංවර ජනතහ මගනිඹරහ 

එමවභ අලුින්ද එමවේ ඳදිංික කයන මකො  අ්දන මදභශ ජනතහ  

ප්රීලසනඹ්ෂ භුර මනහ; හධහයණ ළකඹ්ෂ ඇින මනහ. ඒ 

ළකඹ නිහ තභන් මඵදුේහදඹ  භතඹ වළමද්දම්ද. එතමකො  

තභන් සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද භ්දත්රී ුරභ්දරහ  තර්කඹ්ෂ මගොඩ 

නඟ්දන වළකි ්දම්ද; ද්ංවර අඹ අලුින්ද ඳදිංික කයනහ, 

මුසලිේ අඹ අලුින්ද ඳදිංික කයනහ, ඒක අහධහයණන්, ළරැදින් 

කිඹරහ. ඒ නිහභ මඵදුේහදඹ  නළත ඳහය්ෂ කළමඳනහ. ඒ නිහ 

මේ මභෝඩ ළමඩ් කය්දන එඳහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඉිනවහමේ මේ හමප 

ඵරවත්කහය ඳදිංික කිරීේ කශහ. ඒ ඵරවත්කහය ඳදිංික කිරීේර 

ප්රීිනපර අඳ අවුරුදු 30ක යුද්ධඹකි්ද අත්වි්දදහ. ඒ නිහ මේ හමප 

ඵරවත්කහයමඹ්ද ජනඳදකයණඹ්ද ඇින කය්දන එඳහ. ද්ංවර 

 මේහ මුසලිේ මේහ මදභශ මේහ ඒ කය මවෝ මකමන්ෂ උුරමර් 

ඳදිංික මරහ හින්ඹහ නේ ඒ අඹ  තභ්දමප මුල් භමිර -මුල් 

ඉඩේර- ඳදිංික ම්දන අසථහ රහ මද්දන. ඒ වහ 

මකොමිභ්ෂ ඳත් කය්දන. ඒ මකොමිභ ඳත් කයරහ භහ ුරන්ෂ 

ඇුරශත ඒ ක යුුර අ්ද කය්දන. තභ්දමප අන්ිනඹ, ඳදිංිකඹ 

තවවුරු කය්දන කිඹරහ ද්ඹලු මදනහ භ විෘත ආයහධනහ 

කය්දන. එමවභ නළින මේ හමප ළඩ කයරහ නළත 

මඵදුේහදඹ  ඳහය කඳ්දන එඳහ. එමවභ කමශොත් ඉිනවහමේ අඳ 

අත්දළකපු නයක අත්දළකීේර  යමට් අනහගතඹ ඹ්දන පුළු්ද. ඒ 

තත්ත්ඹ ඇින කය්දන එඳහඹ කිඹහ අධහයණඹ කයමි්ද භමප 

කථහ අ්ද කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඵොමවොභ සුරිනන්. 

මීශඟ  ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ අභහතැුරභහ. 
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ගරු  ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ (භහජ මේහ අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு நநக்ஸ் தததர - சநக தசமகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, අද අමප් විජිත මවේයත් 

භ්දත්රී ුරභහ කිේහ, භහ වඹ්ෂ ඇුරශත මේ අඹ ඳදිංික කය්දන 

කිඹරහ. නමුත් එදහ ඒ බිේර අුරයරහ ිනබුණු බිේ මඵෝේඵ ප්රීභහණඹ 

දිවහ ඵරන මකො  අඳ  කිඹ්දන පුළු්ද මරෝකමේ මකොමවේත් 

මභතයේ ඉ්ෂභන  අතළ්ද ව අඹ ේපර්ණමඹ්ද  ඳදිංික කයරහ 

නළින ඵ. භහ හිත්දම්ද රංකහමේ තභන් අනහථ වුණු අඹ ළඩි 

ිළරි්ෂ ඉතහභත් කඩිනමි්ද නළත ඳදිංික කයරහ ිනමඵ්දම්ද 

කිඹරහන්.  මේ මනුම්ද විලහර ළඩ ිළිතමශ්ෂ කස කශහ. භ  

භතකන්, භභත් මුල් අසථහමේ Menik Farm  එක  ගිඹහ. භහඹ්ෂ 

මදක්ෂ ඹද්දී ඒ ප්රීමද්ලර  ඵස දභරහ ිනබුණහ. ඒ අඹමප 

මගල්ර  ගිහි්ද තභ්දමප ප්රීමද්ල නිරී්ෂණඹ කය එ්දන ඳහ 

අසථහ්ෂ දු්දනහ. එභ නිහ අඳ ඒ කහයණඹ ේපර්ණමඹ්දභ 

ප්රීින්ෂමේඳ කයනහ.  

භභ මේ කහයණඹත් භත්ෂ කය්දන ඕනෆ.  1983 දී කුභහර් 

මඳෝදනේඵරේ භවත්භඹහ ඡ්දදඹ ඉල්රද්දිත්  අමප් හිතත් ද්රලවිඩ 

ජනතහ මකොබ්ඵෆකඩු භවත්භඹහ  ඡ්දදඹ දු්දනහ.  භහ ශඟ ඒ  

ංඛ්යැහ මල්ඛ්යන න්ක ිනමඵනහ. ළඩි ප්රීිනලතඹ්ෂ දු්දම්ද ද්ංවර 

ජනතහන්. ඒ නිහ අඳ ඡ්දද ිනඹ්දන කිද්භ ඵඹ්ෂ නළවළ. අඳ  

අලැ ඡ්දදඹ ිනඹ්දනන්. මවේුර මභොක්ෂද? අඳ යුද්ධමඹ්ද මේ 

ය  මුදහ ගත්තහ. දළ්ද ය  ංර්ධනඹ කය ිනමඵනහ. ගිඹ 

සුභහනමේ භභ මුරිනේ ප්රීමද්ලඹ  ගිඹහ. Main road එක  එ්දන 

ඳළඹ බහගඹන් ගත වුමණ්. ඳහයල් න්ක කහඳට් කයරහ ිනමඵනහ; 

hotels  වළදිරහ. මිනිසසු ්දමතෝම්ද ඉ්දනහ. මේ ප්රීමද්ල දියුණු 

කිරීභ ගළන අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ  අඳ සුරින්දත මනහ. භභ 

හවනමඹ්ද ඵළවළරහ ඒ මදභශ ජනතහ භඟත් කථහ කශහ. 

කිලිමනොච්ිකමේ ම්ෂ මතොයන්ෂ විෘත කය්දනන්  භභ ගිමේ.  

මුරිනේර මදභශ ජනතහ ද්ද ළල් මදනහ.  ඵර්දන, ද්දු 

මරහ ිනමඵන මන; ඳරිර්තනඹ. මේ කරුණු ගළන 

ඔඵුරභ්දරහ මී  ඩහ ද්බහමඹ්ද යුුර ඵර්දන ඕනෆ. අමප් 

ඩඹසමඳෝයහමේ තත්ත්ඹ ගළන ඵරද්දී, 1983 කළනඩහමේ මදභශ 

ජනතහ ඉරහ ිනමඵ්දම්ද 2,000ක ඳභණ ිළරි්ෂ. දළ්ද ඉ්දනහ, 

ර්ෂ ුරනක ිළරි්ෂ. ජර්භනිමේ 60,000ක ඳභණ ිළරි්ෂ 

ඉ්දනහ. ප්රීංලමේ ර්ෂඹක ඳභණ ිළරි්ෂ ඉ්දනහ. "පුංික 

ඹහඳනඹ"-"Little Jaffna"  - කිඹරන් කිඹ්දම්ද. සවි  ට්ර්ර්දතමේ 

ඳණසදවක ඳභණ ිළරි්ෂ ඉ්දනහ. මනෝර්මේ යහජැමේ 

දවුර්දදවක ඳභණ ිළරි්ෂ ඉ්දනහ. මේ විධිඹ  අමප් මදභශ 

හිතුර්ද; මිත්රnන්්ද ඳ්දර්ෂ විද්ුර්දදවක ඳභණ ිළරි්ෂ විමද්ල 

ය ර  ඉ්දනහ. නමුත් ඹහඳනමේ ඉ්දන මුළු ගණන මකොච්චයද? 

වහයර්ෂ අසමදදවස ුර්දද්ඹ වතිතසමදකන්. ඔ්දන ඵර්දන 

තත්ත්ඹ. එභ නිහ ඒ අඹ  වුභනහ්ෂ ිනමඵනහ මේ ප්රීලසනඹ 

ජහතැ්දතයඹ  අයමගන ගිහිල්රහ එමවේ ඉමගන මේ ය  අවුල් 

කය්දන. එමව්ද එ්දන කළභළින නළවළ. මේ ය  මකොච්චය 

ංර්ධනඹ මකරුත් එ්දන කළභළින නළවළ. ඒ අඹ  අලැ මරහ 

ිනමඵ්දම්ද එමවේ ඉමගන ප්රීලසනඹ අවුල් කයමගන ඹ්දනන්.  

අමප් අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ උුරය මුදහ ගත්තහ. ද්ඹඹ  22ක 

ංර්ධනඹ්ෂ කය ිනමඵනහ. එදහ මුහුදු සීභහම්ද ුරමන්ද මදක්ෂ 

අඳ  අහිමි මරහ ිනබුණහ. භභ ීකය ඇභින මරහ ද්න්ඹදී ුරමන්ද 

එකකන් ීකය ක යුුර කයමගන ගිමේ. මභොකද, මුහුදු සීභහම්ද 

ුරමන්ද මදක්ෂ අන්ින මරහ ිනබුමණ් උුරරු නළ මඟනහිය න්. දළ්ද 

ඒ ප්රීමද්ලමේ  ීකය කර්භහ්දතමේ මඹමදනහ. අද ිනමඵන මරොකුභ 

ප්රීලසනඹ ඉ්දදිඹහම්ද  ඇවිල්රහ  මභමවේ භහළු අල්රන එකන්.  

ඊශඟ  මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ ප්රීමද්ලර 

ප්රීජහත්දත්රnහදඹ සථහිළත කය්දන ඕනෆ. ප්රීජහත්දත්රnහදඹ සථහිළත 

කිරීමේදී 2009්ද ඳසු ලිඹහ ඳදිංික න කිද්භ මකනකු  ඡ්දද 

අන්ිනඹ රළමඵ්දම්ද නළවළ, අලුත් ංමලෝධනඹ අනු.  මකොමවේ 

වරි ඡ්දදඹ දහරහ ිනමඵනහඹ කිේහ  ඵළවළ. අමනක, ඒ අඹ 

කළභළත්මතනුන් ලිඹහ ඳදිංික ම්දන ඕනෆ. අකළභළත්මත්ද ලිඹහ 

ඳදිංික කය්දන ඵළවළ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ නිහ මේ 

නිර්චන ේපර්ණමඹ්ද ළයදින්. මේ අඹ කයන කථහ දිවහ ඵරද්දී 

අඳ  මඳමනන මදඹ්ෂ තභන්, ඡ්දදඹ ිනබ්ඵත් ඵණිනහ. එමවභ 

නළත්නේ "ඇන්, ඳය්ෂකු" කිඹරහ අවනහ. දළ්ද ඡ්දදඹ ිනඹ්දන 

ඹද්දී, "වදිද්මේ මභොකද" කිඹරහ අවනහ. පුදුභ කථහ්ෂ. ඉින්ද 

භහ ද්දම්ද නළවළ, මේහ මභොන හමප කථහද කිඹරහ. මේහ ගළන 

කථහ කය්දන  චන ිනමඵනහද කිඹරහ භහ ද්දම්ද නළවළ.   

 මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔහු මවෝ ඇඹ අතළ්ද ව 

මකනකු නේ ්රරහභ නිරධහරිඹහමප විනකඹ අලැන්. අිළ හිතමු, 

ඹේ මකනකු මුරිනේර ලිඹහ ඳදිංික වුණහඹ කිඹහ. ඒ පුද්ගරඹහ 

අතළ්ද කවුයක ද්න්ඹහ නේ ඒ ප්රීමද්ලමේ ්රරහභ නිරධහරිඹහ 

විනක කය්දන ඕනෆ ඒ පුද්ගරඹහ එතළන ද්න් ඵ . අමනක, 

අතළ්ද වුණු අඹ දළේමේ තමු්දනහ්දමේරහමප Menik Farm 

හමප තත් උුරමර්  නළත්නේ නළ මඟනහිය මකො සර ඳභණන්. 

ඒහ මකොශම  මගනහමේ නළවළ; කළුතය දිසත්රි ්ෂකඹ  මගනහමේ 

නළවළ; ගේඳව දිසත්රි ්ෂකඹ  මගනහමේ නළවළ; මන මකොමවේ ත් 

මගන ගිමේ නළවළ. මේ ගළන කල්ඳනහ කය්දන.  

අඳ  භතකන් එදහ මේ.ආර්. ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳිනුරභහ 

ංමලෝධනඹ මගන එද්දී, "ඒකීඹ යහජැඹ්ෂ" කිඹරහ දිවුරුේ 

මද්දන ඵළවළන් කිඹරහ ඳහර්ලිමේ්දුර ර්ජනඹ මකරුහ. 

ප්රීජහත්දත්රnහදඹ කඩහකප්ඳල් මකරුමේ කවුද? එභ නිහ 

ජනතහමප ඡ්දදඹ දීමේ ප්රීජහත්දත්රnහදී  අන්ිනඹ  අකුල් 

මවර්දන එඳහඹ කිඹරන් භභ කිඹ්දම්ද. ඇන් මේක  අකුල් 

මවර්දම්ද? මේක  අකුල් මවර්දන එඳහ. මේක මවො  භතක 

ිනඹහ ග්දන. කළු ජලිඹ තභන් අමප් ය   වුණු ලහඳඹ. අිළ ඒක 

මවශහ දකිනහ. ඒ කළු ජලිමඹ්ද වුණු විනහලමඹ්ද අමප් ිනබුණු 

මවො හිත, ේඵ්දධතහ කළඩුණු නිහ ඒ මරහමේ විලහර 

ංඛ්යැහ්ෂ ගිහිල්රහ තමිල්නහඩුමේ ඳදිංික වුණහ. ඳදිංික මරහ ජන 

අනුකේඳහ රඵහ ගත්තහ, ඉ්දදියහ ගහ්දධි භළිනනිඹමග්ද. ඉ්දදියහ 

ගහ්දධි භළිනනිඹ උදේ මකරුහ; එේ.මට. යහභච්දද්රල්ද භළිනුරභහ උදේ 

මකරුහ. එමවභ උදේ කයරහ ඉ්දදියහ ගහ්දධි භළිනනිඹ 

භළරුණහන්්ද ඳසමේ යජීේ ගහ්දධි ආපුහභ යජීේ ගහ්දධි ඝහතනඹ 

මකරුමත් LTTE එමක්ද. අ්දන එතළනදී මවො හිත ඳළුදු කය 

ගත්තහ. අමප් ත්රි කුණහභර යහඹ, ඊශඟ  රංකහන් ඉ්දදිඹහන් 

අතය ිනමඵන ප්රීමේලඹ අඩුකභ, - මභොකද, රංකහන්, ඉ්දදිඹහන් 

අතය ිනමඵන ඳයතයඹ මඵොමවොභ සුළු ප්රීභහණඹ්ෂ-  ඊශඟ  මදභශ 

ජනතහමප බහහ, ංසකෘිනඹ, කරහ කිඹන මේහ  ිළිතග්දන 

මකො ්ෂ  රංකහමේ ඉ්දනහ.  ද්ඹඹ  52්ෂභ ඉ්දම්ද මකොශම. 

ඒ අඹ ඒක ිළිතග්දනහ; අිළත් ිළිතග්දනහ. අිළ මඵොමවොභ 

්දමතෝමඹ්ද, වමඹෝගමඹ්ද ජීත් ම්දන ඕනෆඹ කිඹන 

භතඹ ුරශ අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ වළභදහභ ඉ්දනහ; වළභදහභ 

ක්රිලඹහ කයනහ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිනුරභනි, ත විනහඩිඹක කහරඹ්ෂ ඳභණන් 

ිනමඵ්දම්ද. 

 

ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, භ  විනහඩි 15ක කහරඹ්ෂ 

ිනමඵනහ.  කරුණහකය, භ  ත විනහඩි ඳව්ෂ මද්දන.  ඊශඟ  

ඵර්දන, ඉඩේ ගළන මේ කිඹ්දම්ද මභොන විධිමේ කථහ්ෂද 

කිඹරහ.   
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ර්ග කිමරෝ මී යඹක ඳදිංික ඉ්දන ගණනත් භභ කිඹ්දනේ. 

ඹහඳනමේ ර්ග කිමරෝ මී යඹක ඉඩභක 528්ෂ ඳදිංික ඉ්දනහ. 

මුරිනේර ඉ්දම්ද කීඹද? මුරිනේර ඳදිංික ඉ්දම්ද ර්ග 

කිමරෝ මී යඹක  50න්. මඵොමවොභ න්ක මදනහන්. මේ යමට් යජඹ 

ුර ඉඩේ ද්ඹඹ  82්ෂ ිනමඵනහ. මුරිනේ දිසත්රි ්ෂකමේ ර්ග  

කිමරෝ මී යඹක   ඉ්දම්ද ඳණස මදනහන්. ළඩිමඹ්දභ ඉ්දම්ද 

මකොශම දිසත්රි ්ෂකමේ. ුර්දදවස ගණන්ෂ ඉ්දනහ. එහි ඉඩේ න්ක 

ිනමඵ්දම්ද ඒ ඳශහත්ර ද්න්න තමු්දනහ්දමේරහ න්. එහි 

නිසඳහදනහගහය තමු්දනහ්දමේරහමප. තමු්දනහ්දමේරහ න ඒහ

-අරද, ලණු ද, මිරිස ද-  ක්දම්ද මභමවේ ඉ්දන අමප් ඳහරිමබෝගික 

ජනතහන්. ඒහ අභතක කය්දන එඳහ. දළ්ද ආර්ක කඹ  

ංහිඳිඹහ්ෂ ඕනෆ. මේ ආර්ක කමඹ්ද හද් රළමඵ්දම්ද 

තමු්දනහ්දමේරහ න්. අමප් ඳශහත්ර ගව්ෂත් ද්ටු්දන විධිඹ්ෂ 

නළවළ. ඉඩේ ඳර්චස ඳව , දවඹ , ඳවමශො  කළඩිරහ. 

ඔඵුරභ්දරහ ්දන. අිළ ග්දනේ; අිළ ක්දනේ. අිළ භගිමඹ්ද 

ඉ්දන ඕනෆ. මේ භගිඹ කඩහකප්ඳල් කය්දන එඳහ. භභ විසතය 

මොඹහ ඵළලුහ. ඡ්දද 59 ත් ඳත් වුණු භ්දත්රී රු හින්ඹහ. 

භයණහධහය මිිනඹක හභහජික ංඛ්යැහත් ඊ  ඩහ ඉ්දනහ. 

ඡ්දදඹ ිනබ්ඵහ , ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කශහද? අිළ දු්දන ඡ්දදඹ 

කවුරුත් ඳහවිච්ික කමශේ නළවළ. ඡ්දදඹ ර්ජනඹ කය්දන කිේහ. 

ඳහර්ලිමේ්දුර ර්ජනඹ කශහ. භළිනයණඹ  ර්ජනඹ කශහ. දළ්ද 

මේ භළිනයණඹ ිනඹ්දන වදන මකො  ඒක ත් අකුල් මවශ්දන 

එඳහ. ජනතහමප භතඹ ඉසභුර ම්දන ඉඩ්ෂ මද්දන. එමේ ඉඩ 

දු්දනහභ  තමු්දනහ්දමේරහමප ස තත්ත්ඹත් මකොමවොභද 

කිඹරහ  මත්රුේ ග්දන පුළු්ද. 

 අිළ ඒ ඳශහත  ගිඹහ. ඒ ගිඹහභ අමප් ද්රලවිඩ ජනතහ 

මවෝදයඹ්ද  හමප අඳ  රකනහ. අමප් මිත්රnඹ්ද  කිඹරහ 

මුරිනේර ඳහල් මදක්ෂ වදනහ. භ  ඵළරිඹළ, ජහඇර ඳහර්ෂ 

වද්දන. භ  ඵළරිඹළ, ත්තර වද්දන. ගේඳව දිසත්රි ්ෂකමේ 

වද්දන. එමවභ කමශේ නළවළ. මභොකද, මේ කහර්ඹඹ ඉස  ම්දන 

ඕනෆ. තමු්දනහ්දමේරහ හිත්දන එඳහ කදහත් ඉ්දදිඹහ අඳ 

ඹ ත් කය ගනීවිඹ කිඹරහ. ඉ්දදිඹහ අඳ  අකුල් මවශන් කිඹරහ 

අිළ කදහත් හිත්දම්ද නළවළ. ඒ හමපභ තමු්දනහ්දමේරහ 

කදහත් විලසහ කය්දන එඳහ ඉ්දදිඹහ රහ මේ ප්රීලසනඹ  

ඵරඳෆේ ඇින කය්දන පුළු්ද මන් කිඹරහ. ඉ්දදිඹහ උදවු කශහ. 

උදවු කශ එ්ෂමකනහ තභන්; ඉ්දදිඹහමේ ඉ්දදියහ ගහ්දධි 

භළිනනිඹමප පුතහ අමප් යමට් ත්රnසතහදඹ විද්්ද ඝහතනඹ කයරහ 

දළේමේ. ඒ නිහ මේ ත්රnසතහදඹ  කවුරුත් කළභළින නළවළ. අිළ 

උුරය  ගිඹහභත් කිඹ්දම්ද පුළු්ද තයේ ත්රnසතහදඹ නළින කය 

මද්දන කිඹ්දන කිඹරහන්. ගිඹ ිනමේ ම්ෂ එක  භභ ගිඹ 

මරහමේ ඳශමුළනි ය  අමප් ද්රලවිඩ මවෝදයරු මදභශ 

බහහම්ද බ්ෂින ගීත කිේහ.  මදභශ බහහම්ද තභන් බ්ෂින ගීත 

කිේමේ. Sinhala version එකන් Tamil version එකන්. ඵර්දන, 

මකොච්චය මවොද කිඹරහ. ඇන්, මේක කය්දන ඵළරි? ඒ නිහ අිළ 

තමු්දනහ්දමේරහමග්ද ඉල්රහ ද්න්නහ ළයදි ආකල්ඳ, ළයදි 

මතොයුරරු දීරහ මේ ය  විනහල කය්දන වද්දන එඳහ කිඹරහ.  

 එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ දළ්ද විනහල මරහ, නළින මරහ.  නමුත් 

diaspora එක  ඒක අලැ මරහ ිනමඵනහ. නමුත් diaspora 

එ ම්ෂ ඒ ප්රීහර්ථනහ ඉස  කය ග්දන ඉඩ මද්දන එඳහ. ඳණව  

ඳණව ඉල්ර්දන ඕනෆ නළවළ. භභ වළභදහභ කිඹන මදඹ්ෂ 

ිනමඵනහ. ආණ්ඩු  එකුර මරහ,  භළින ඇභිනකේ න්ක අය මගන 

- ඕනෆ නේ අිළ කිහිඳ මදනකුත් අන්්ද ම්දනේ.- 

තමු්දනහ්දමේරහ මේ යමට් ංර්ධනඹ  දහඹක මරහ, ය  

ංර්ධනඹ කයරහ අනහගත ඳයේඳයහ  ආදර්ලඹ්ෂ මද්දන කිඹර 

තභන් අිළ ඉල්ර්දම්ද.  

ඡ්දදඹ දිනනහද ඳයදිනහද කිඹන එක මනොමන් අලැ 

්දම්ද. අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ කිේහ, ඳශහත් බහ භළිනයණඹ 

ිනඹනහ කිඹරහ. ඒ ප්රීමද්ලමේ බිේ මඵෝේඵ ඉත් කමශේ නළත්නේ 

තමු්දනහ්දමේරහ  ඳදිංික ම්දන පුළු්දද? "අනුරරුදහඹකන් 

එ්දන එඳහ" කිඹරහ තභත් මඵෝඩ් ගවරහ ිනමඵනහ. අ්දන, 

ප්රීබහකය්දම්ද මගල් ඳළත්මත් දිග භ තභත් මඵෝඩ් ගවරහ 

ිනමඵනහ. තභත් ඒ ඳළත්ත "්ෂලිඹර්" කයරහ නළවළ. 

තමු්දනහ්දමේරහමප ජනතහ ද්ඹ දවස ගණනි්ද ගිහිල්රහ ඒහ 

ඵරනහ භභ දළ්ෂකහ. ඒ කිඹ්දම්ද තමු්දනහ්දමේරහමප 

ප්රීමද්ලමේ ජනතහත් ඒහ දළකරහ නළවළ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහතැුරභනි, කථහ අ්ද කය්දන. 

 
ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භ  ත තත්ත්ඳයඹ්ෂ මද්දන.  

ගිඹ ිනමේ භභ ගිහිල්රහ ඒ ප්රීමද්ල ඵරද්දී ළඩිමඹ්දභ ඒහ 

ඵර්දන එ්දම්ද ද්ංවර ජනතහ මනොමන්. මුරිනේර ඉ්දන 

කට්න්ඹන්. මුරිනේර ඉ්දන කට්න්ඹත් දළකරහ නළවළ, මේහ 

ිනමඵ්දම්ද මකොමවේද, ඇුරමශේ මභොනහද ිනමඵ්දම්ද, ප්රීබහකය්ද 

හින්මේ මකොමවේද, swimming pool එක ිනමඵ්දම්ද මකොමවේද 

කිඹරහ. ඒ  swimming pool එක අඩි 50්ෂ විතය ගළඹුයන්. අඩි 

50්ෂ ගළඹුය  swimming pool වදනහද?  නළවළ. ඒක වදරහ 

ිනමඵ්දම්ද divingර  ඳවසුකේ වද්දනන්.  

ඉින්ද මේ කරුණු කහයණහ න්ක මවො  හිත  අය මගන 

ක යුුර කය්දන, නළත ය්ෂ මේ යමට් හභඹ සථහිළත කය්දනඹ 

කිඹරහ ඉල්රහ ද්න්නහ. මේ ඳනත් මකටුේඳත  වමඹෝගඹ 

මද්දන. මේක වදිද්මේ මගනහ එක්ෂ මනොමන්. මවො  කල්ඳනහ 

කයරහ ඵර්දන. උුරමර් ඳශහත් බහ භළිනයණඹ ිනඹනහ.  

දිනනහද ඳයදිනහද කිඹන එක මනොමන් ප්රීලසනඹ. භළිනයණඹ 

ඳත්්දන අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ගත් උත්හවඹ ගළන එුරභහ  

ප්රීලංහ කයමි්ද භමප චන සල්ඳඹ අ්ද කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොන්. මඵොමවොභ සුරිනන්. මී ශඟ  ගරු ිනස අත්තනහඹක 

භ්දත්රී ුරභහ. 

 
[අ.බහ. 4.25] 

 

ගරු ිනස අත්තනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික 

කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත අද කරඵරමඹ්ද 

ඉදිරිඳත් කිරීභ ිළිතඵ ඳභණන් අඳ  ප්රීලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. 

මභොකද, මේ ඳනත් මකටුේඳත ඳහර්ලිමේ්දුරමේ හභහනැමඹ්ද 

අණඳනත් ඉදිරිඳත් කයන හේප්රීදහමඹ්ද ඵළවළය මරහ තභන් 

ඉදිරිඳත් කමශේ. මේ ඳනත් මකටුේඳත උඳමද්ලක කහයක බහ  

ඉදිරිඳත් වුමණ් නළවළ. ඒ හමපභ විමලේමඹ්ද ව්ද කය්දන 

ඕනෆ, මේක භළිනයණඹ  ඵරඳහන ඳනත් මකටුේඳත්ෂ ඵ. 

ඇත්ත ලමඹ්දභ ඳහර්ලිමේ්දුර උඳමද්ලක කහයක බහ  මේ 

ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් වුණහ නේ භ්දත්රී රු්ද  මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද අදවස ඉදිරිඳත් කය්දන, අඩු ඳහඩු ිළිතඵ 

හකච්ඡහ කය්දන ිනබුණහ. අඳ  විමේචනඹ්ෂ ිනමඵ්දම්ද ඒ 

කහයණඹ ගළනන්. මභොකද ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කය්දම්ද 

ද්බහඹකි්ද කිඹරහ ආණ්ඩු ප්රීකහල කශත්  මභඹ ඉදිරිඳත් කශ 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

වදිද්ඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳ  දළමනනහ එමවභ ද්බහඹ්ෂ නළවළ 

කිඹන එක. අතීතමේ අඳ  එළනි මද්ල් ිළිතඵ අත්දළකීේ 

ිනමඵනහ. භළිනයණ මකොභහරිසුරභහමග්ද අදවස රඵහ ගත්තහඹ 

කිඹරහ ආණ්ඩු කිේහ  ඇත්ත භ අඳ ඉදිරිමේ භළිනයණ 

මකොභහරිසුරභහ අයණ වුණු අසථහ ිනමඵනහ. භළිනයණ 

මකොභහරිසුරභහමප අදවස රඵහ මගන නළවළ. විමලේමඹ්දභ මේ 

ඳනත් මකටුේඳත ිළිතඵ ඳහර්ලිමේ්දුර උඳමද්ලක කහයක 

බහමේදී  හකච්ඡහ කශහ නේ භළිනයණ මකොභහරිසුරභහමප 

අදවසුත් එුරභහමප අත් දළකීේ අනු රඵහ ග්දන ිනබුණහ. අනි්ෂ 

ඳළත්ත  භ්දත්රී රු්දමප අදවසුත් රඵහ ග්දන ිනබුණහ. භහ පුංික 

උදහවයණඹ්ෂ කිඹ්දනේ.  

අඳ මේ හමපභ ේභත කශහ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන (ඡ්දද 
විභසීේ) (ංමලෝධන) ඳනත් මක ටුේඳත. ඳසු ගිඹ අවුරුද්මද් එඹ 
ේභත කයරහ මේ අවුරුද්මද් ජනහරි භහමේ ඳශමුළනිදහ ඉරහ 
ඒක ඵරහත්භක කශහ. නමුත් ඔඵුරභහ ද්දනහ, ඒ අලුත් ඳනත 
ඹ මත් කිේහ,  මී  ඳසමේ මේ භළිනයණඹ  ිනඹ්දම්ද 
මකොට්ාහ ක්රැභඹ ඳදනේ කය මගන, ඒ නිහ මකොට්ාහ ක්රැභඹ 
ඳදනේ කය ගත්ත න භළිනයණ ක්රැභමේදී විමලේමඹ්දභ ඒ 
මකොට්ාහ නිර්ණඹ කිරීභ වහ ජහිනක ලමඹ්ද කමිටු්ෂ, 
දිසත්රි ්ෂක ලමඹ්ද කමිටු්ෂ හමපභ, මකොට්ාහ භට් මි්ද කමිටු 
ඳත් කයරහ ඒ මකොට්ාහ නිර්ණඹ කිරීභ ප්රීද්ද්ධිමේ කයනහඹ 
කිඹරහ. භහ අවනහ, අද ඒක ප්රීද්ද්ධිමේ කයනහද කිඹරහ. 
මකොට්ාහ නිර්ණඹ කිරීභ ිළිතඵ කිද්භ නිර්ණහඹකඹ්ෂ මේ න 
ුරරු ප්රීද්ද්ධ කය නළවළ. ඒ විතය්ෂ මනොමන්, මේ මකොට්ාහ 
නිර්ණඹ කිරීමේදී අඩු ගණම්ද මේ ඳහර්ලිමේ්දුර නිමඹෝජනඹ 
කයන මද්ලඳහරන ඳ්ෂර අදවස රඵහ ගත්තහද? එමවභ කිද්භ 
අදව්ෂ රඵහමගන නළවළ. භහ දළ්ෂකහ ඳසු ගිඹ දක පුත් ඳතක 
ඳශ මරහ ිනමඵනහ, මේ මකොට්ාහ නිර්ණඹ කිරීභ ිළිතඵ 
ආණ්ඩු ඳහර්ලසමේභ භළින ඇභිනරු, භ්දත්රී රු්දමප ඹේ ඹේ භත 
මේද ිනමඵනහඹ කිඹරහ. ගේඳව ප්රීහමද්ය ඹ බහමේ ආණ්ඩු 
නිමඹෝජනඹ කයන භ්දත්රී යමඹකු බහමේදී ප්රීලසනඹ්ෂ භුර කයරහ 
ිනබුණහ, "මකොමවොභද මේ මකොට්ාහ නිර්ණඹ කිරීභ කමශේ" 
කිඹරහ. මභොක්ෂද උත්තයඹ බහඳිනයඹහමප? බහඳිනයඹහ 
කිඹනහ, "ඒ දිසත්රි ්ෂකමේ අදහශ භ්දත්රී යමඹකුමප නභ්ෂ ව්ද 
කයරහ, එුරභහ එ්ෂක හකච්ඡහ කයරහ, අඳ මේ මකොට්ාහ නිර්ණඹ 
කිරීභ අහන කයරහ ිනමඵනහඹ කිඹරහ. අඳ අවනහ, මභොක්ෂද 
එතළන ිනමඵන ද්බහඹ කිඹරහ. අඳ අව්දම්ද මේකන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, මේ මකොට්ාහ නිර්ණඹ 

කිරීමේදී අඩු ගණම්ද  මේ මේ නිර්ණහඹක ඳහවිච්ික කයනහඹ 

කිඹරහ මේ ය   කිඹ්දනත් යුුරකභ්ෂ ිනබුණහ. මභොකද මේම්ෂ 

ිනමඵනහ, ඵහු ආනඹ ක්රැභඹ ිළිතඵ.  අලුත් මකොට්ාහ ක්රැභඹ්ෂ 

එන නිහ මේ ගළන භවජන අදවස ග්දන, මද්ලඳහරන අදවස 

ග්දන කිද්භ ඉඩ්ෂ දීරහ ිනබුමණ් නළවළ. ඉින්ද අඳ මකොමවොභද 

විලසහ කය්දම්ද මේ ඳනත් මකටුේඳත කඩිමුඩිමේ මගනළල්රහ 

ආණ්ඩු මේ කිඹන විධිඹ  අංක ක යුුර කයන් කිඹරහ? අඳ  

ඒක විලසහ කය්දන අභහරුන්. විමලේමඹ්ද භහ කිඹනහ, ඳශහත් 

ඳහරන ලමඹ්ද මකොට්ාහ නිර්ණඹ කිරීභ මනුම්ද ඳත් කය 

ිනබුණු ජහිනක කමිටුමේ බහඳිනයඹහ, ඳශහත් ඳහරන 

අභහතැහංලමේ මල්කේයඹහ කිඹන මේ කිද්භ මකමනකු 

මද්ලඳහරන ඳ්ෂඹ්ෂ ලිඹන ලියුභක  උත්තය එ්දම්දත් නළවළ. 

භහ ද්දම්ද නළවළ, ආණ්ඩුමේ ඒහ  උත්තය එනහද කිඹරහ. 

වළඵළන් එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂමේ භව මල්කේයඹහ වළන්ඹ  භහ 

ලියුේ ුරන, වතය්ෂ ඹළේහ, කරුණහකයරහ අනුගභනඹ කයන 

නිර්ණහඹක මභොනහද කිඹරහ කිඹ්දන, ජහිනක කමිටුමේදී ව 

දිසත්රි ්ෂක කමිටුමේදී ඒ වහ අදවස ඉදිරිඳත් කය්දන අඳ  

අකහල මද්දන කිඹරහ. අද න ුරරු ඒක මකරිරහ නළවළ. 

මකොමවොභද මේ ගළන ිනමඵන විලසහඹ අඳ තවවුරු කය ග්දම්ද. 

ඒ නිහ අඳ විමලේමඹ්දභ ඒ ගළන අමප් ඵයඳතශ විරුද්ධත්ඹ ඳශ 

කයනහ. මභොකද අඳ  වුභනහ ිනමඵ්දම්ද ඩහත් මවො 

ක්රැභඹ්ෂ නිර්භහණඹ කය ග්දනන්. මේ අතළ්ද ව පුද්ගරන්්ද  

ඡ්දද රඵහ දීභ වහ අනුගභනඹ කයන ක්රැභමේදඹ ිළිතඵ 

ගළ ලු්ෂ මනොමන් ිනමඵ්දම්ද. වළඵළන් මභතළන ිනමඵන යව 

තභන්, මේ ආකහයමඹ්ද මේ ඳනත් මකටුේඳත කඩිමුඩිමේ, අදවස 

රඵහ ග්දම්ද නළින මගන ඒභ.  අහනමේදී එන්්ද ද්දු ම්දම්ද 

මේ ිළිතඵ මනත් ආකහයඹක ක්රිලඹහ භහර්ගඹක  අතීර්ණ වීභ 

විතයන් කිඹන කහයණඹ විමලේ මඹ්දභ ප්රීකහල කය්දන ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ විතය්ෂ මනොමන්. තත් 

එක කහයණඹ්ෂ මේ ගළන කිඹ්දන  ඕනෆ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ඡ්දද විභසීේ (ංමලෝධන) ඳනමත්ත් ප්රීලසනඹ්ෂ ිනමඵනහ. ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන ඡ්දද විභසීේ (ංමලෝධන) ඳනත  අිළ 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේදී ේභත කයරහ ජනහරි භහමේ 01 මනි දහ 

ඉරහ ඵරහත්භක කශහ. දළ්ද මභොක්ෂද මරහ ිනමඵ්දම්ද? දළ්ද 

මේ ඳනත ඵරහත්භක කයරහ ිනමඵන නිහ භළිනයණ 

මකොභහරිසුරභහ කිඹනහ මේ ඳනත ඹ මත් ඳයණ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීභ ිළිතඵ ගළ ලු්ෂ ිනමඵනහ 

කිඹරහ. මභොක්ෂද ගළ ලු? පුයප්ඳහඩු්ෂ ආහභ ඒක පුය්දන 

ඵළවළ. මභොකද, අලුත් ඳනත ඵරහත්භක කයරහ. මේක වි්දන  

ඕනෆ අිළ මනොමන් ම්ද. ඳයණ ඳනත ඹ මත් ඳත් වුණු ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන භ්දත්රී රු්ද, ඒ බහ ඒහමේ නිර කහරඹ අ්ද 

න ුරරු ක්රිලඹහත්භක ්දන  ඕනෆ ඳයණ ඳනත ඹ මත්න්. අලුත් 

ඳනත ක්රිලඹහත්භක ්දන  ිනමඵ්දම්ද අලුමත්ද භළිනයණඹ 

ඳත්්දන  නිමේදනඹ කශ දමේ ඉරහන්. මභතළන ිනමඵන 

අපරුභ කහයණඹ තභන්, ඳයණ ඳනත ඹ මත් ඒ බහර ඳරිඳහරන 

ක යුුර ද්ඹල්රභ ද්දු වීභ. නමුත් නගය බහමේ මවෝ ප්රීහමද්ය ඹ 

බහමේ පුයප්ඳහඩු්ෂ ආහභ ඒක පුය්දන  ඳයණ ඳනත රංගු 

නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. මේ ගළන අිළ භළිනයණ 

මකොභහරිසුරභහමග්ද  කිහිඳ තහ්ෂ විභසුහ. එුරභහ කිේහ, 

භවය අණඳනත් වදන වි  එුරභ්දරහමප අදවස රඵහ ග්දම්ද 

නළවළ, එමවභ වුණහ නේ මේ ගළන උඳමදස මද්දන ිනබුණහ 

කිඹරහ. එුරභහ අයණ කය්දන  වුභනහ්ෂ නළවළ ම්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහත් මේ ්ෂමේත්රnඹ ගළන, 

අණඳනත් ගළන, නීිනඹ ගළන  ද්දනහ. මේක  පුංික කහයණඹන් 

කය්දන  ිනමඵ්දම්ද. නීිනඳිනයඹහමප උඳමද්ලඹ්ෂ, නීින 

උඳමද්ලඹ්ෂ රඵහ දිඹ යුුර ිනමඵනහ මේ ඳනත රංගු ්දම්ද 

මේ ඳනත ඹ මත් භළිනයණ කළවීමභ්ද ඳසුන්, ඒ නිහ ඳයණ 

ඳනත ඹ මත් ක්රිලඹහත්භක වීභ යද්ෂ මනොමන්  කිඹරහ. එමවභ 

නළත්නේ මේ වහ අලැ ංමලෝධනඹ්ෂ කඩිමුඩිමඹ්ද 

මගනළල්රහ මේ ළමඩ් අ්ද කය්දන  ිනබුණහ. අද ඉදිරිඳත් කශ 

ඳනත් මකටුේඳත වහ ිනමඵන වදිද්ඹ ිනබුමණ් නළවළ ඳයණ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡ්දද විභසීේ ඳනත  ංමලෝධනඹ්ෂ මගන 

එ්දන. දළ්ද ඒ මදකභ ම්දම්ද නළවළ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 

ින මඵන පුයප්ඳහඩු මේ ඳනත ංමලෝධනඹ කයන ුරරු පුය්දම්ද 

නළවළ කිඹරහ භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනර මල්කේරු්ද  ලිඛිත ද්දරහ ිනමඵනහ. භභ 

කිඹ්දම්ද මේ ගළන අධහනඹ මඹොමු කය්දන කිඹරහන්. වදිද් 

ඳනත් මගන ඒමේ අලැතහ ිනමඵ්දම්ද ඒ හමප 

කහයණහර න්. මේ ආඹතන ක්රිලඹහත්භක වීභ  ිනමඵන ඵහධහ්ද 

අඩු කය්දන අඩුභ ගණම්ද දකි්ද, මදකකි්ද, ුරනකි්ද මේ 

වහ ංමලෝධනඹ්ෂ මගනළල්රහ මේ ප්රීලසනඹ අ්ද කය්දන  

ිනබුණහ. දළ්ද භහ 6්ෂ ගත මරහ අ්ද. නමුත් තභත් ඳයණ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡ්දද විභසීේ ඳනතන්, අලුත් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන ඡ්දද විභසීේ (ංමලෝධන) ඳනතන් අතය ිනමඵන මේ 

ප්රීලසනඹ විහ ග්දන මප්දන ඕනෆ පුංික ංමලෝධනඹ අද න ුරරු 

මේ ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් මරහ නළවළ. මේහන් වදිද් 

කහයණහ. ඒ නිහ විමලේමඹ්දභ මේ ගළන ක්රිලඹහ කය්දන කිඹරහ 

අිළ ආණ්ඩුම්ද ඉල්රහ ද්න්නහ. මභොකද,  ආණ්ඩු ඒ ගළන ක්රිලඹහ 

කය්දන ප්රීභහද ම්දන ප්රීභහද ම්දන ඳරිඳහරන අවුර්ෂ -එ්ෂත් 

ජහිනක ඳ්ෂඹ  විතය්ෂ මනොමන් ආණ්ඩු ත් ඒක ිනමඵනහ- 

ඇින මනහ. මභළනි ඳරිඳහරන අවුර්ෂ නිර්භහණඹ වීභ 

ශ්ෂ්දන නිකේභ ඵළවළ. භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ 
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නීිනඳිනයඹහමග්ද මේ ගළන විභසුහභ එක තහ්ෂ තහකහලික 

උත්තයඹ්ෂ දු්දනහ. අමප්රීේල් භහමේ 31 න දහ ද්ෂහ ඳභණ්ෂ 

ඳයණ ඳනත ක්රිලඹහත්භක කය්දන කිඹරහ නීිනඳිනයඹහ උඳමදස 

දු්දනහ. දළ්ද ඒ කහරඹත් අ්ද. ඒ නිහ ඉදිරිඹ  ඒ වහ 

ඉ්ෂභ්ද ංමලෝධනඹ්ෂ ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් කය්දන කිඹරහ 

භභ විමලේමඹ්දභ කිඹ්දන  කළභළිනන්. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, අද ඉදිරිඳත් කයන රද ඳනත් 

මකටුේඳත මේ ඳහර්ලිමේ්දුර  මගන ඒභ ිළිතඵ අඳ  ඇත්මත් 

එක ප්රීලසනඹ්ෂ ඳභණන්. අිළ කිේමේ හකච්ඡහ කයරහ, වදිද් නළින, 

මේම්ෂ අඩු ඳහඩු වදරහ ඉදිරිඳත් කයනහ නේ අිළ එකඟන් 

කිඹරහන්. උුරමර් ඳශහත් බහ භළිනයණඹ ඳත්්දන ඕනෆ. ඒක 

භඟ වරි්දන  ඵළවළ. මේක අිළ මනොමන් මඳොමයෝදදු වුමණ්. 

ජනහධිඳින යහජඳ්ෂ භළිනුරභහභ මේ ගළන මඳොමයෝදදු ගණනහ්ෂ 

ඉ්දදිඹහ  දු්දනහ; ජහතැ්දතය ංවිධහනර  දු්දනහ. ඒ හමපභ 

රංකහමේ අසථහ ගණනහකදී ප්රීකහල කශහ, ළප්තළේඵර් භහමේ 

10 න දහ  මඳය උුරමර් ඳශහත් බහ භළිනයණඹ ඳත්රහ 

අ්ද කයනහ කිඹරහ. දළ්ද උුරමර් ඳශහත් බහ භළිනයණඹ 

ඳත්්දන  මඳය ඡ්දද මකොඳභණ ඳළළත්වුහද? ජනහධිඳිනයණ 

ඳළළත්වහ, භව භළිනයණ ඳළළත්වහ, ඳසු ගිඹ අවුරුදු මදකක  

විතය මඳය ඳශහත් ඳහරන භළිනයණ ඳළළත්වහ. මේහ ද්ඹල්රභ 

ඳළළත්වහ. දළ්ද මභොක්ෂද මේ කය්දන ඹ්දම්ද? මේ භඟි්ද 

ඡ්දද දහඹකන්්දමප ඡ්දදඹ ේඵ්දධ ඹේ ආකහයඹක ංචහ්ෂ 

ද්දු කයන් කිඹන ළකඹ අඳ  භුර ම්දම්ද, කය්දන ඕනෆ ළඩ 

ිනබිඹදී මනත් ළඩ ක යුුර කිරීභ නිහන්. ඒ නිහ අිළ කිඹනහ, 

ආණ්ඩු උුරමර් ඡ්දදඹ ඳත්්දම්ද අංක නේ, ද්බහමඹ්ද 

නේ ආණ්ඩු වහභ ඒක ය  , මරෝකඹ  මඳ්ද්දන  ඕනෆ 

කිඹරහ. මභොක්ෂද ඒ ඵ මඳ්ද්දන  ිනමඵන ප්රීධහනභ විධිඹ? අිළ 

කිඹ්දම්ද උුරමර් ඡ්දදඹ ඳත්නහ නේ, ඳශමුමනිභ කහයණඹ 

තභන් උුරමර් ඡ්දද දහඹකන්්ද  නිදවමේ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන 

හතහයණඹ වදන එක. මේ ිනමඵන ක්රැභඹ ඹ මත් එමවභ මන් 

කිඹරහ අඳ  හිත්දන  ඵළවළ.  

උුරමර් යුද්ධඹ්ෂ ිනබුණහ. යුද්ධඹ නිහ ඳරිඳහරනඹ බි ළන්රහ 

ිනබුණහ. නමුත් දළ්ද යුද්ධඹ අ්ද කයරහ අවුරුදු 4්ෂ ගත මරහ. 

ඒ නිහ දළ්ද වමුදහ ඳහරනමඹ්ද ඉත් මරහ ද්විල් ඳරිඳහරනඹ 

ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් කය්දන කහරඹ ඇවිල්රහ ිනමඵනහ. 

එමවනේ භවජන නිමඹෝජිතන්්ද  ඒක  අසථහ මද්දන ඕනෆ. 

ඳශමුළනි මද් විධිඹ  උුරය  ද්විල් ආණ්ඩුකහයයමඹ්ෂ  වහභ 

ඳත් කිරීභ ඉතහභත් ළදගත් කහයණඹ්ෂ. මභොකද ද්රලවිඩ ජනතහමප 

විලසහඹ ආඳහු ඇින කය්දන නේ, ද්විල් ඳරිඳහරනඹ ඇින කිරීමේ 

මලික කහර්ඹඹ තභන් වමුදහ ඳහරනමඹ්ද ඉත් කයනහ කිඹරහ 

මඳ්ද්දන ද්විල් ආණ්ඩුකහයයමඹ්ෂ ඳත් කිරීභ.  

මදළනි කහයණඹ භභ කිඹ්දනේ. මේ භළිනයණඹ ගළන 

මරෝකඹ ඵරහ මගන ඉ්දනහ. ආණ්ඩු ඳහර්ලිමේ්දුර ඇුරශ  

ඇවිල්රහ මභොනහ කිේත්, අඳ  ඵළ්දනත්, ටීවීර මදෝහමයෝඳණ 

කශත්, මභොනහ කශත් මේ ඡ්දදඹ ගළන මරෝකඹභ ඵරහ මගන 

ඉ්දනහ. ජහතැ්දතය ඇඟිලි ගළසීේ ගළන කථහ කයරහ ළඩ්ෂ 

නළවළ. භභ අවමගන හින්ඹහ, විමලේමඹ්දභ දළ්ද ආණ්ඩු 

ඳළත්මත්ද කථහ කශ භළින ඇභිනරු කීඳ මදමන්ෂභ කිේහ, 

ජහතැ්දතය ඉල්ලීේ අනුත් මේ ංමලෝධන මගනළල්රහ ඉ්ෂභනි්ද 

භළිනයණඹ ඳත්නහ කිඹරහ. එමවනේ මරෝකඹ  මඳ්ද්දන 

වරි මේ භළිනයණඹ ඳළළත්වීභ අද ආණ්ඩු  ද්ද්ධ කය්දනභ 

නහ. මභොකද මේ භළිනයණඹ වරිඹහකහය ඳත්්දම්ද 

නළත්නේ, භළිනයණඹ ඳත්්දම්ද නළින ඉ්දන එක ඩහ 

මවොන්.  මේ භළිනයණමේදී ඡ්දද දහඹකන්්ද  නිළරැදි ඡ්දදඹ 

ඳහවිච්ික කය්දන නිදව ිනමඵ්දන  ඕනෆ. ඒ ඡ්දදඹ ංචහ කශහ 

කිඹරහ කහ ත් දළමන්දන ඉඩ මද්දන වුභනහ්ෂ නළවළ. එමවභ 

මවොය කය්දන ඉඩ්ෂ ිනඹ්දන මවො නළවළ. ඒ නිහ මේ ඡ්දදඹ 

ිළිතඵ ඳළවළදිලි මර මඳ්ද්දන නේ ඒ ිළිතඵ ක්රැභමේදඹ්ෂ 

අනුගභනඹ කය්දන ඕනෆ.  

ඒ වහ අිළ මඹෝජනහ කයන මදළනි කහයණඹ තභන්, මේ 

භළිනයණඹ නිරී්ෂණඹ කිරීභ වහ ඹේ ආකහයඹකි්ද මඳොදු 

යහජැ භණ්ඩරීයඹ මවෝ එමවභ නළත්නේ යුමයෝඳහ ංගභමේ මවෝ 

නිරී්ෂකඹ්ද මග්ද්දන ඕනෆඹ කිඹන එක. භළිනයණඹ 

නිමේදනඹ කයපු දමේ ඉරහ භළිනයණඹ අ්ද න ුරරු ඒ 

නිරී්ෂකමඹෝ ඵර්දන ඕනෆ. එමවභ නළින නිරී්ෂකමඹෝ 

ඇවිල්රහ ළඩකුත් නළවළ. මභොකද දළ්ද ඳශහත් බහ 

භළිනයණර  නිරී්ෂකමඹෝ ඕනෆ නළවළ කිඹරහ තර්ක කයන්. 

අිළ අභතක කය්දන මවො නළවළ, ආණ්ඩු ජහතැ්දතයඹ  දු්ද 

මඳොමයෝදදු අනු මේ භළිනයණඹ ිනඹ්දන අලැන් කිඹරහ දළ්ද 

ආණ්ඩුභ ිළිතමගන ිනමඵන ඵ. එමවනේ කහ ත් ඇඟිලි 

ගව්දන ඵළරි ්දන නිරී්ෂකමඹෝ මගනළල්රහ මේ භළිනයණඹ 

නිරී්ෂණඹ කශ යුුරන් කිඹරහ අිළ ප්රීකහල කය්දන කළභළිනන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ුර්දළනි කහයණඹ මභඹන්. 

මේ භළිනයණඹ  මඳය උුරමර් සහීකනත්ඹ තවවුරු කශ යුුර 

ිනමඵනහ. අද සහීකන මකොමි්ද බහ න්ක නළවළ. ඇත්ත භ අිළ 

මඳොලීද්ඹ  මදොස කිඹ්දන ඹ්දම්ද නළවළ. මභොකද, මේ ිනමඵන 

ක්රැභඹ මභමවභ තභන්. උුරමර් ඡ්දදඹ ඳත්නහ නේ, සහීකන 

මඳොලිස මකොමිභන්, භළිනයණ මකොමිභන් ඕනෆ නහ. මභොකද 

එමවභ නළත්නේ ඇඟිලි ගළසීේ, ඒ හමපභ විවිධ ආකහයමේ 

අක්රැමිකතහ ගළන මචෝදනහලි්ද ආණ්ඩු  ගළශම්දන ඵළවළ. 

මභොකද ඳසු ගිඹ දසර පුත් ඳත්ර හුඟ්ෂ මද්ල් හර්තහ 

මරහ ිනබුණහ. විඳ්ෂ නහඹකුරභහ ඹහඳනමේ උඳහඹක  

ේඵ්දධ වුණු ිළරිස ඵර්දන ගිඹහභ මභොක්ෂද වුමණ්? එතළන  

ඹේ ද්විල් ංවිධහන කඩහ මගන ඳළ්දනහ. විමලේමඹ්දභ අවිආයුධ 

හිත ංවිධහන ඇවිල්රහ මේ උඳහඹ කඩහකප්ඳල් කය්දන 

වළදුහ. අඩු ගණම්ද දළ්ද ඒ ගළන මචෝදනහ්ෂ විබහග නහද? අඩු 

ගණම්ද මේ ේඵ්දධමඹ්ද අල්රහ බහය දු්ද මිනිසසු කවුද කිඹරහ 

මවිතදයේ කයරහ ිනමඵනහද? මේ යමට් විඳ්ෂ නහඹකයඹහ 

ගිහිල්රහ හඩි වුණු සථහනඹකන් මේ මද් වුමණ්. එුරභහ හඩි මරහ, 

එුරභහ ේඵ්දධ වුණු මේ ක්රිලඹහ ත් ඵහධහ ඇින කශහ. එමවනේ 

නිදවමේ ළඩ කය්දන පුළු්දද? භභ දළ්ෂකහ, ටීඑ්දඒ ංවිධහනඹ 

ඳළමිණිලි ගණනහ්ෂ කයරහ ිනබුණු ඵ. ඒ අඹ  මද්ලඳහරන 

ක යුුර කය්දන ඵහධහ කයනහ කිඹරහ මේ ඳහර්ලිමේ්දුරමේදීත් 

ඔවු්ද ඳළමිණිලි කශහ. ඒ නිහ අිළ කිඹ්දම්ද මේ අසථහමේදී 

උුරමර් භළිනයණඹ ඳත්්දන  ප්රීථභ වහභ සහීකන මකොමි්ද 

බහ්ෂ මප්දන ඕනෆඹ කිඹරහන්. ඒක ත් වදිද් ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ මප්දන පුළු්ද. දවඅ න ආණ්ඩුක්රැභ ැසථහ 

ංමලෝධනඹ ඉත් කයරහ දවවත්න ආණ්ඩුක්රැභ ැසථහ 

ංමලෝධනඹ ආඳහු මපනහ කිඹරහ කිඹ්දන පුළු්ද. ඒක එච්චය 

අභහරු ළඩ්ෂ මනොමන්. මේක  තර්ක විතර්ක කය කය හුඟ්ෂ 

කහරඹ ග්දන වුභනහ නළවළ. ඒ නිහ සහීකන මඳොලිස 

මකොමිභන්, භළිනයණ මකොමිභන් ඹිත සථහිළත කය්දන 

ආණ්ඩු ක්රිලඹහ කය්දන වුභනහන් කිඹන කහයණඹ අිළ දළඩි මරභ 

අධහයණඹ කය්දන කළභළිනන්. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹ්ෂ 

ිනමඵනහ.  

 
ගරු ිනස අත්තනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ඒ නිහ අිළ විමලේමඹ්දභ මේ ගළනත් ව්ද කය්දන 

කළභළිනන්.  අද මේ මරහමේදී ඡ්දද දහඹකඹ්ද ලිඹහ ඳදිංික කිරීමේ 

ක්රැභඹ ිළිතඵ ආණ්ඩු විනිවිදබහඹකි්ද මතොය ක්රිලඹහ කයනහ 

නේ ඒ ගළන ග කීභත් ආණ්ඩු  ග්දන මේවි. මභොකද, දළ්ද 

ප්රීජහත්දත්රnහදී ඳහරන ය හ  වළමභෝභ එකුර මරහ ිනමඵනහ; 

වළමභෝභ එකුර ්දන වදනහ. ත දුය ත් අිළ කය්දන ඕනෆ 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

අවිආයුධ ගත්ත මිනිසසු වදන එක මනොමන්. ජඹ ඳයහජඹ 

මකොමවත් ිනමඵ්දන පුළු්ද. ආණ්ඩු දින්දනත් පුළු්ද, ටීඑ්දඒ 

එක දින්දනත් පුළු්ද, මන ඳ්ෂඹ්ෂ දින්දනත් පුළු්ද, ඕනෆ 

මකමන්ෂ දින්දන පුළු්ද. දිනන අඹ  ප්රීජහත්දත්රnහදී මර ඒ 

බහර ළඩ ක යුුර කය්දන; ඒහමේ හඩි ම්දන ඉඩ කඩ 

මනොමදනහ කිඹරහ කිඹ්දම්ද, ජහතී්ද අතය මගොඩ නළ ඟුණු 

භඟිඹ ඹේ ආකහයඹකි්ද ආඳහු තහ්ෂ අවිලසහඹ වහ ළකඹ 

ුරිත්ද බි ළම නහඹ කිඹන එකන්. ඒක නළත අඳ  මගොඩ 

නඟ්දන ඵළවළ.  

මේ ඳනත් මකටුේඳත අද දමේ මේ විධිඹ  ඉදිරිඳත් කයරහ 

කඩිමුඩිමේ ේභත කයරහ ආණ්ඩු කිඹන්, ඔ්ෂමකොභ වරි කිඹරහ. 

වළඵළන් ඒ වුණහ  ඒක වරි ඹ්දම්ද නළවළ. මේ ඳනත් මකටුේඳත 

මගනහහ හමපභ අදත් අිළ කිඹ්දම්ද, නළත මභහි ිනමඵන 

අැහජත්ඹ ආණ්ඩු විනක කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහන්. එමේ 

ප්රීකහල කයමි්ද භමප චන සල්ඳඹ අ්ද කයනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඵොමවොභ සුරිනන්. මීශඟ  ගරු හුමනන්ස ෂහර්ෂ භවතහ. 

 

[தற.த. 4.40] 

 

ගරු හුමනන්ස ෂහර්ෂ භවතහ 
(ரண்நெறகு யளமணஸ் தரநௐக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, இன்ந 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்ந தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல் 

(றதசட ற்தரடுகள்) சட்டநனரணது உண்மறதன 

தற்கக்கூடி எந் சட்டநனதண ரன் கந்துகறன்தநன். 

தணன்நரல், ரநம் ணது குடும்தநைம், அதததரன்ந ரன் 

தரரலன்நத்துக்கு ந்ற்குக் கரகர்த்ரக்கபரண 

டநென நைஸ்நம், றழ் சதகரர்கலம் இன்நனம் 

தணமடகறன்நரர்கள். 1990ஆம் ஆண்டு டக்கறநந்ந்து 

தனந்ரக தபறதற்நப்தட்ட நைஸ்நம்கலம் றல 

றடுமனப் நெநகபறன் லரண அச்சத்றணரல் தபறதநற 

றழ், சறங்கபச் சதகரர்கலம் ற்ததரலது ங்கபது லள்குடி 

தற்ந டடிக்மககமப தற்தகரண்டு ந்கறன்நம 

ரந்ம் அநறந் உண்ம! "தணறக்தரம்" நைகரறநந்ந் 

றழ்ச் சதகரர்கள் இன்ந நைற்நநைலரக  லள்குடி 

தநறநோள்ப றமனறல், இடம்ததர்ந் நைஸ்நம் சதகரர் 

கலம் சறங்கப சதகரர்கலம் லள்குடிதநறக்தகரண்டு 

இந்க்கறன்நரர்கள். ரநம் அங்கறந்ந்து தபறதற்நப்தட்ட 

எந்ன் ன்ந மகறல், இதுதரடர்தரக லள்குடிதற்ந 

அமச்சும் அசரங்கநைம் தற்தகரள்கறன்ந டடிக்மககள் 

ததரதுரணரக இல்மன ன்நரன் கூநதண்டும். 

டக்கறநந்ந்து தபறதற்நப்தட்ட நைஸ்நம்கமப றதசட 

ற்தரட்டின்நனம் லள்குடிதற்நம் தசய்ப்தடதண்டு 

தன்ந LLRC அநறக்மகறல்கூட கூநப்தட்டிந்க்கறன்நது. 

அற்கு இங்க, நைஸ்நம்கபறன் லள்குடிதற்நத்துக்கு 

இதும வ்ரநரண றதசட ற்தரடுகள் தசய்ப் 

தட்டிந்க்கறன்நண? ன்தம ரன் தகப லள்குடிதற்ந 

அமச்சரறடம் தகட்க றந்ம்நெதுடன், நைஸ்நம்கலமட 

லள்குடிதற்நத்ம தற்நறகரக்குற்கு LLRC அநறக்மக 

றல் கூநப்தட்டிந்க்கறன்ந றடத்ம உடணடிரக 

அநைல்தடுத்துரநம் ரன் தகப அமச்சர் அர்கமப 

அன்தரகக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

இந்ச் சட்டநனத்மப் ததரநத்ட்டில், இன் அசத் 

ன்மமப் தற்நறத் றழ்த் தசறக் கூட்டமப்மதச் தசர்ந் 

எந் சறனந்ம் அதததரன்ந க்கற தசறக் கட்சறமச் தசர்ந் 

எந் சறனந்ம் சந்தகத்துடன் கந்த்துக் கூநறணரர்கள். அறல் 

ரன் எந் றரத்மக் கரண்கறன்தநன். இச்சட்டநனம் 

இவ்ரந அசரகக் தகரண்டுந்ம அர்கள் 

றர்க்கறன்ந அததத்றல், அறலுள்ப றரங்கமப 

ஆரய்ற்கு எந் தத்ம எதுக்குது ததரந்த்ரகும் 

ன்தது ணது ணறப்தட்ட கந்த்ரகும். 2012ஆம் ஆண்டு 

ரக்கரபர் இடரப்தறல் து ததர்கமபப் தறச் தசன்ந 

ன்ணரர் ரட்டத்றன் ரந்ம தற்குப் தறதசத்மச் 

தசர்ந் நைஸ்நம் க்கமப, தர்ல் றமக்கபத்றநந்ந்து 

அங்கு தசன்ந அறகரரறகள் தற நத்றந்க்கறநரர்கள். 

தணணறல், ற்ததரலது இச்சட்டநனத்றல் றந்த்ப் 

தட்டிந்க்கறன்ந, ற்தகணத அச்சட்டத்றல் இந்ந், எந் சத்து 

அற்குத் மடரக இந்ந்து. 1980ஆம் ஆண்டின் 44ஆம் 

இனக்க தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல் சட்டத்றன்தடி, எந்ர் 

குநறப்தறட்ட ஏர் இடத்றல் சறக்கும்ததரலது ரத்றத 

அரறன் ததம அந்த் தர்ல் இடரப்தறல் தறவுதசய் 

நைடிநோம். இமணக் கரம் கரட்டி, து ததர்கமபத் 

தர்ல் இடரப்தறல் தறச் தசன்ந நைஸ்நம்கமப லண்டும் 

றந்ப்தற அநப்தற சம்தம் கடந் ந்டம் ன்ணரர் 

ரட்டத்றலும் நைல்மனத்லவு ரட்டத்றன் ந்மன்தற்ந 

தறதச தசனரபர் தறரறறலும் இடம்ததற்நது. இவ்றடம் 

தரடர்தறல், இந் உரற சமதறலும் தத்றரறமக 

அநறக்மககபறலும் ரன் குநறப்தறட்டது ற்ததரலது ணக்கு 

ஞரதகத்துக்கு ந்கறன்நது. அத்துடன், இது தரடர்தறல் 

தர்ல் ஆமரபர் அர்கலக்கும் த்றமத்தன். 

இவ்ரநரண எந் துறஷ்டம் அந் க்கலக்கு ற்தட்டது. 

ணது தசரந் ண்றல், ரன் தறநந் ண்றல் அல்னது 

ணது ததற்தநரர்கள் தறநந் ண்றல் லபக்குடிதந 

ஆமசப்தட்டு, ற்ததரலது ரங்கள் சறக்கறன்ந இடத்றல் - 

நெத்பம் ரட்டத்றல் - ங்கலக்கு ங்கப்தட்டுள்ப 

சலுமககமபக்கூடத் துநந்து தசரந் இடங்கலக்குச் 

தசன்நறந்க்கறன்ந நைஸ்நம் க்கலக்கு இச்சட்டநனரணது 

ததந்ம்தரலும் தறதரசணநைள்பரக அமநோம். அதததரன்ந 

இந்ச் சட்டநனத்றன்நனம் அவ்ரநரண றழ் சதகரர் 

கலக்கும் சறங்கப சதகரர்கலக்கும்  து உரறமகமப 

றமனரட்டிக் தகரள்ப நைடிநோம்.   

தடித்ந்க்கு, தக்கரந்க்கு அல்னது ரது எந் 

சலுமகறன் அடிப்தமடறல் குநறத் எந் தறரறறணந்க்கு ட்டும் 

ன்ந ங்கப்தட்டிந்ந் ரக்குரறம, தடரணநர் அசறல் 

ரப்நெ அநைலுக்குக் தகரண்டுப்தட்டன் தறன்ணர் 

இனங்மகப் தறமஜரக இந்க்கறன்ந 18 துக்கு தற்தட்ட 

அத்மண ததந்க்கும் - ஆண், ததண் இந்தரனரந்க்கும் - 

ந்ற ததநைறன்நற ங்கப்தட்டது. ஆணரல், கடந்  

ந்டங்கபறல் இந் உரறம ட தகுறறல் நக்கப்தட்டது. 

இற்கு எத கரம் இன்ந இங்கு தகரண்டு ப்தட்டிந்க் 

கறன்ந இந்ச் சட்டநனத்றன்நனம் குநறப்தறடப்தடும் றடம். 

இது நைன்ணத அந்ச் சட்டத்றல் இந்ந்றந்ந்ரல் 

உண்மறல் அந் உரறம நக்கப்தட்டிந்க்கரது. ணத, 

டக்கறல் தறநந் 18 துக்கு தற்தட்ட  ஆண், ததண் 

இந்தரனரந்க்கும்  ரம் றந்ம்நெகறன்ந இடத்றல் ரக்கபறக் 

கறன்ந அந் ஜணரக உரறமம றமனரட்டுற்கு இந் 

சட்டநனம் றகவும் தறதரசணநைள்பரக இந்க்கும். 

அந்மகறல் ரங்கள் இந்ச் சட்டநனத்ம தற் 

கறன்தநரம்.  

இன்ந டதகுறறல் லள்குடிதநறக்தகரண்டிந்க்கறன்ந 

நைஸ்நம் க்கலக்கு ற்தட்டிந்க்கறன்ந சரல்கமப தற்நற 

தகரள்லம் மகறல் இந் உர் சமதறல் இந்க்கறன்ந 

669 670 
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தகப அமச்சர்கள், தரரலன்ந உநப்தறணர்கள் 

அத்மண ததந்ம் இண,  ததறன்நற, கட்சற ததறன்நற 

அர்கபறன் லள்குடிதற்நத்துக்குக் குல் தகரடுக்க தண்டி 

அல்னது எத்துமக்க தண்டி ந்ம் இதுதண 

றமணக்கறன்தநன். நைஸ்நம்கபது லள்குடிதற்நம் தரடர் 

தறலும் ஞ்சறறந்க்கறன்ந றழ்ச் சதகரர்கபது லள்குடி 

தற்நம் தரடர்தறலும் ரங்கள் அமணந்ம் நைக்கற கணம் 

டுக்கதண்டும். அதததரன்ந, றழ்த் தசறக் 

கூட்டமப்நெப் தரரலன்ந உநப்தறணர்கள், அறல் 

குநறப்தரக, மனர் தகப சம்தந்ன் ர அர்கள், 

தகப சுந்றன்  அர்கள், தகப  ரம தசணரறரஜர 

அர்கள் ததரன்தநரர், இன்ந நைஸ்நம்கலமட 

லள்குடிதற்நம் தரடர்தறல் றகவும் அக்கமநரக 

வுள்பரர்கள். அத்தரடு  லள்குடிதற்ந றடம் தரடர்தறல் 

ங்கதபரடு இமந்து தசல்தடுரக அர்கள் 

அநறக்மககமப றடுப்தது உண்மறல் ங்கலக்கு கறழ்ச்சற 

பறக்கறன்நது. ணத, து இடம்ததர்ந் நைஸ்நம் க்கள் 

சரர்தரக அர்கலக்கு ன்நற கூநக் கடமப் 

தட்டிந்க்கறன்தநரம்.  

இததத்றல் தரரலன்ந உநப்தறணர்கள் எந் சறனர் 

நைஸ்நம்கபறன் லள்குடிதற்நத்மத் றரறநெதடுத்றக் கரட்டு 

கறன்ந எந் றடத்மநோம் ரங்கள் ன்ணறப் தறதசத்றதன 

அரணறக்கக்கூடிரக இந்க்கறன்நது. நைஸ்நம்கள் 

லள்குடிதநச் தசல்லுகறன்நததரலது, லள்குடிதற்நத் 

துக்கரகப் தறவுகமப தற்தகரள்கறன்நததரலது, லள்குடிதற் 

நத்துக்கரக அங்கறந்க்கறன்ந அசரங்க அறதர்கள் கரறகமப 

அமடரபப்தடுத்துகறன்நததரலது, "இந் நைஸ்நம்கள் 

டக்மகச் தசர்ந்ர்கள் அல்னர், தறந ரட்ட நைஸ்நம்கள்" 

ணத் றரறநெதடுத்தும் தசய்றகமப அர்கள் கூநது 

உண்மறல் ங்கலக்கு றகவும் கமனபறக்கக்கூடிரக 

இந்க்கறன்நது. சறனதமப அர்கள் து  அசறல் இனரதத் 

றற்கரக அல்னது அசறல் இந்ப்மதத் க்கமத்துக் 

தகரள்ற்கரக இவ்ரநரண அநறக்மககமப றடுக்கனரம். 

ஆணரல், அது சநக ரலறறல் தரரற தரறப்நெகமபநோம் 

தறபவுகமபநோம் ற்தடுத்தும் ன்தம அர்கள் 

நெரறந்துதகரள்ப தண்டும். ன்ணறப் தறதசத்றல் கடந் 30 

ந்ட கரன நோத்த்றன்நனம் ற்தட்ட அறவுகமப இர்கள் 

கணத்றல் தகரள்பதண்டும். இந் அறவுகலக்குக் கரம் 

ன்ண? ஆம்தத்றல் றகவும் உண்மரண தமகமபக் 

கந்த்றற்தகரண்டு சரத்வீகரகப் ததரரட்டங்கள் தற்தகரள் 

பப்தட்டண. ஆநோப் ததரரட்டங்கள் ஆம்தறக்கப்தட்ட 

கரனத்றற்கூட அற்கரகச் தசரல்னப்தட்ட கரங்கள் 

ற்நக்தகரள்பக்கூடிரக, றரரணரக இந்ந்ண. 

கரனப்ததரக்கறல் அம றரறநெதடுத்ப்தட்டு, இணரரக 

ரற்நப்தட்டு, இணரத்றற்கரண ததரரட்டரக டிம் 

ததற்நன் தறன்ணர்ரன் இந் அறவுகலம் தசங்கலம் 

உறர்ச்தசங்கலம் ற்நம் தறதச அறவுகலம் ற்தட்டண. 

ணத, நைஸ்நம்கள் லள்குடிதநகறன்நததரது தறமரண 

அநறக்மககமப றடுக்கறன்நர்கள் இற்மந லட்டிப்தரர்க்க 

தண்டி தம இந்க்கறன்நது. ணத, துதசய்து 

அர்கள் றடுக்கறன்ந அநறக்மககள் அர்கபது அசறல் 

இனரதத்துக்கரணரக இந்ந்ரல், அற்கு லள்குடிதநகறன்ந 

நைஸ்நம் க்கமபப் தநக்கடரரக்க தண்டரம்.  இன்ந  ட 

தறதசத்றல் நைஸ்நம் - றழ் உநவு ன்தது ங்கலக்குத் 

தமரக இந்க்கறநது. 1990ஆம் ஆண்டு -  

 

ගරු මල්ේ අවඩ්ෂකරනහද්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! What is the point of Order?  

 

ගරු මල්ේ අවඩ්ෂකරනහද්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

தகப உநப்தறணர் அர்கள் ன்ணற ரட்டத்றதன 

நைஸ்நம் க்கள் குடிதநமத் டுப்தற்கரக அங்கறந்க் 

கறன்ந தரரலன்ந உநப்தறணர்கள் எந் சறனர் குல் 

தகரடுப்தரகச் தசரல்நறந்ந்ரர். அர்கலமட ததமக் 

குநறப்தறட தண்டுதன்ந ரன் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். 

 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

No, that is not a point of Order. 
 

ගරු හුමනන්ස ෂහර්ෂ භවතහ 
(ரண்நெறகு யளமணஸ் தரநௐக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

ரந்க்கு அந்த் தரப்தற ததரந்ந்துதர அர்கள் அம 

அறந்துதகரள்பட்டும்! ரர், ரர் தத்றரறமககலக்கு 

அநறக்மக றடுத்ரர்கதபர அர்கள் அமப் நெரறந்து 

தகரள்பட்டும்! வுதசய்து இற்குப் தறநகு இவ்ரநரக 

அநறக்மககமப றடுக்கதண்டரதண ரன் றரகக் 

தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். நைஸ்நம் - றழ் உநவு ததப்தட 

தண்டும். கடந் கரனங்கபறல் றழ் க்கபறன் உரறமகள் 

ன்தது றழ் ததசும் க்கலக்கரணரக இந்ந்து. ஆம்தகரன 

தரரலன்ந யன்சரட் அநறக்மககமப ரங்கள் டுத்துப் 

தரர்த்ரல், றழ் தரரலன்ந உநப்தறணர்கள் நைஸ்நம் 

கலக்கரக குல் தகரடுத்றந்ப்தமக் கரனரம். நெத்பத்றல் 

டந் எந் சம்தத்துக்கு குல் தகரடுத்ர் றழ் 

தரரலன்ந உநப்தறணர்!  

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ந்ம தசல்ரகம் அர்கள்! 

 
ගරු හුමනන්ස ෂහර්ෂ භවතහ 
(ரண்நெறகு யளமணஸ் தரநௐக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

ஆம். ந்ம தசல்ரகம் அர்கள். ன், அர் 

அவ்ரந குல் தகரடுத்ரர்? அறல் சம்தந்ப்தட்ட இணம் 

இன்தணரந் சறநதரன்ம இணரண நைஸ்நம்கள். அர்கள் 

றழ் ததசும் இணம். றழ் ததசுதர்கள் ன்ந தசரல்லும் 

ததரலது அது றர்கமப ரத்றம் குநறப்தறடறல்மன. றழ் 

ததசுதர்கள், றர்கபரக இந்க்கனரம்; கறநறஸ்ர்கபரக 

இந்க்கனரம்; நைஸ்நம்கபரக இந்க்கனரம். அத்மண ததந்ம் 

றழ் ததசுதர்கள். அர்கள் சறநதரன்மறணர்! 

சறநதரன்மறணரறன் உரறமகள் தரதுகரக்கப்தட தண்டும். 

சறநதரன்மறணரறன் உரறமகள் நக்கப்தடும்ததரலது 

றழ், நைஸ்நம், கறநறஸ் சதகரர்கபரகற ரங்கள் 

அமணந்ம் என்நறமந்து, நக்கப்தடுகறன்ந து உரறம 

கலக்கரக குல் தகரடுக்க தண்டும். அது சரத்வீகரகவும் 

றரநேர்ரகவும் இந்க்க தண்டும். அது மண 

ப்தறணரல் ற்நக்தகரள்பக்கூடிரகவும் ஜலறக்கக் 

கூடிரகவும் இந்க்கதண்டும் ன்தது ணது ரழ்மரண 

தண்டுதகரபரக இந்க்கறன்நது. லள்குடிதநகறன்ந ங்கபது 
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நைஸ்நம்கபறன் தறச்சறமணகமப றழ்த் தசறக் கூட்டமப்நெ 

உநப்தறணர்கபரகற லங்கள் ன்கு அநறந்றந்க்கறநலர்கள். 

ணத, கடந் கரனங்கபறல் ம்றமடத இந்ந் தந 

தரடுகமப நந்து தசற்தட நைன்ந்றந்க்கும் உங்கமப 

ரங்கள் தரரட்டுதரடு, தரடர்ந்தும் ங்கலக்கு இந் 

லள்குடிதற்நத்துக்கரண எத்துமப்மதத் தண்டுதன்நம் 

தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

உண்மறல் இந் சட்டநனரணது, நைஸ்நம்கலக்கு 

ரத்றம் உரறத்ரண என்நல்ன; றழ்ச் சதகரர்கலக்கும் அது 

ததரந்ந்தும். நோத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டு லண்டும் து 

தசரந் இடத்றல் குடிதந நைடிரல் ரட்டின் மண 

இடங்கபறல் ரர் றத்துக்தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கதபர, 

அர்கள் ங்கபது ரக்குரறமம அபறப்தற்கு இந் 

சட்டநனம் உறரக இந்க்கும். அன்நனம் ங்கபறன் 

உரறமம றமனரட்டுற்கு இது ன்ம தக்கு 

தன்தம இந் இடத்றல் கூநறமக்க றந்ம்நெகறன்தநன். 

தனந்ரக இணச் சுத்றகரறப்நெக்குள்பரக்கப்தட்ட நைஸ்நம் 

கபறன் லள்குடிதற்நம் தரடர்தரக றதசட குலதரன்மந 

அமக்கதண்டுதன்ந LLRC அநறக்மகறல் சறதரரறசு 

தசய்ப்தட்டிந்க்கறன்நது. அந் மகறல், வுதசய்து அந்க் 

குலம அமத்து நைஸ்நம்கபறன் லள்குடிதற்நத்துக்கும் 

அதததரன்ந லள் குடிதநரறந்க்கறன்ந றழ் சதகரர் 

கபறன் லள் குடிதற்நத்துக்கும் உ நைன்தண்டும். 

தகப உநப்தறணர் சுதஷ் தறதச்சந்றன் அர்கள் 

உமரற்நம்ததரலது, இந்றரறல் இந்க்கறன்ந இனங்மக 

றழ்  சதகரர்கள் இங்கு ந்து குடிதநற்குத் ரரக  

இந்க்கறன்நரர்கதபன்ந கூநறணரர். ரர் இனங்மக ண்றல் 

தறநந்து நோத்ம் கரரக தபறதற்நப்தட்டரர்கதபர 

அர்கள் றந்ம்நெகறன்ந தட்சத்றல் அர்கமபநோம் இங்கு 

தகரண்டுந்து குடிதற்நற்கு ரங்கள் அமணந்ம் 

என்நறமந்து தசற்தடதண்டும்.  

 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! මේ අසථහමේදී ගරු නිමඹෝජැ කහයක 

බහඳිනුරභහ මරහනඹ  ඳළමිමණනහ ඇින. 

 
අනුරරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනමඹ්ද ඉත් වුමඹ්ද, 

නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ [ගරු මුරුමපසු ච්දද්රලකුභහර් භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனத, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  [ரண்நெறகு   நைந்தகசு சந்றகுரர்]  மனம 

கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.  

 

ගරු හුමනන්ස ෂහර්ෂ භවතහ 
(ரண்நெறகு யளமணஸ் தரநௐக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

இன்ந டக்மகச் தசர்ந் சுரர் 35,000 நைஸ்நம் 

குடும்தங்கள் இடம்ததர்ந்றந்க்கறன்நண. அறல் 22,500 

இற்கும் தற்தட்ட குடும்தங்கள் லபக் குடிதநற்கரகத் 

ங்கலமட தறவுகமப தற்தகரண்டிந்க்கறன்நண. இறல் 

15,000 இற்கும் தற்தட்ட குடும்தங்கள் physical ஆக அங்கு 

ததரய் குடிதந நைடிர றமனறல் இந்க்கறன்நண. 

அர்கலமட கரறப் தறச்சறமண, வீட்டுப் தறச்சறமண 

ததரன்நண இற்கு கரரக இந்க்கறன்நது. இதததரன்ந, 

நைல்மனத்லறல் குடிதநறந்க்கறன்ந 2,600 குடும்தங்கபறல் 

சுரர் 1,456 குடும்தங்கள் கரறற்ந றமனறல் 

இந்க்கறன்நண. இர்கலக்கு கரறமக் தகரடுப்தற்கரக, 

கரறற்நர்கலக்கு கரற ங்கக்கூடி அத்மண 

தடிநைமநகலம் நேர்த்றதசய்ப்தட்டிந்க்கறன்நண. அசரங்க 

அறதர் அர்கபரல் உற அசரங்க அறதர் -தறதச 

தசனரபர் நனரக கரறகமபப் ததந உரறத்துமடர் 

கபறன் - கரறற்நர்கபறன் - ததர், றதப் தட்டில் 

ரரறக்கப்தட்டிந்க்கறநது.  அந் மகறல், நைல்மனத்லறல் 

1,456 ததந்க்கு - நைஸ்நம்கலக்கு - கரற இல்மனதண 

அமடரபம் கரப்தட்டிந்க்கறநது. ணதரறதரனணத் 

றமக்கபத்றணரல் அற்கரண இண்டு இடங்கலம் 

அமடரபப்தடுத்ப்தட்டு release தண்ப்தட்டுள்பண. 

ணத, க்கள் ரக்கூடிதும் அர்கலமட றர் 

கரனத்ம ல்னநைமநறல் தகரண்டுடத்க்கூடிதுரண 

ததரந்த்ரண இடத்றல் அர்கமபக் குடிதற்நற்கு 

ரண்நெறகு அமச்சர் அர்கள் உரற டடிக்மககமப 

தற்தகரள்ப தண்டுதன்ந தகட்டுக்தகரள்கறதநன். 

இத்மண நேர்ரங்க டடிக்மககள் தற்தகரள்பப்தட்டுள்ப 

றமனறலும் இன்ணநைம் லள்குடிதற்ந நைடிர துர்ப்தரக்கற 

றமனம கரப்தடுகறன்நது. அற்குரற கரங்கமப 

அநறந்து அந் க்கமப லள்குடிதற்நம் தசய் தண்டும் 

ன்நம் ரழ்ப்தரம், ன்ணரர் ஆகற ரட்டங்கமபச் 

தசர்ந் நைஸ்நம் க்கலமட கரறப் தறச்சறமணகலக்கு 

றதசட லர்தரன்மந நைன்மப்தற்கரண றட்டங்கமப 

குக்க தண்டும் ன்நம் ரண்நெறகு லள்குடிதற்ந 

அமச்சர் அர்கபறடம்   தகட்டு, றமடததநகறன்தநன்.  

ஸ்மனரம். 

 

[தற.த. 4.56] 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கதப, 

இஸ்னரற நைமநப்தடி நைஸ்நம் ஆண் தறள்மபகள் அகரண 

தரப்தறநோம் ததண் தறள்மபகள் யறஜரப்நெம் அறந்துதகரண்டு 

இங்தக 'கனரற'றல் அர்ந்றந்க்கறன்ந அகரண சூநல்   ரன் 

தந்ர்கமபப் தறவுதசய்ல் சட்டநனம் தரடர்தரண 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உமரற்நறல் சந்தர 

மடகறன்தநன். இன்ந இனங்மகறலுள்ப அமணத்து 

ரகரங்கபறலும் ரழ்கறன்ந நைஸ்நம் க்கலமட தக்க 

க்கங்கள், சம்தறரங்கள் ரர்க்கக் கடமகள் ரவும் 

ததற பர்க்கப்தட்டு ந்கறன்நண ன்தற்கு, இன்ந 

இச்சமதமப் தரர்மறடுற்குச் சலரணநைமநறல் 

அகரகத் தரப்தற அறந்து ந்துள்ப நைஸ்நம் ஆண் 

தறள்மபகலம் யறஜரப் அறந்து ந்துள்ப நைஸ்நம் ததண் 

தறள்மபகலம் ல்ன உரரக றபங்குகறன்நணர் 

ன்தமக் குநறப்தறட்டுக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்தநன். இப் 

தரரலன்நத்றதன இவ்ரநரண நைன்தணற்நகரண 

கரட்சறம ரங்கள் அடிக்கடி கரண்தர்கபரக இந்க் 

கறன்தநரம். அண்மறல் டக்கறன் உஸ்ரணறர 

கல்லூரறமநோம் கலஜர கல்லூரறமநோம் தசர்ந், அங்கறந்ந்து 

றட்டப்தட்ட ரர்கமபநோம், கறக்கு ரகரத்மநோம் 

இனங்மகறன் மண தரகங்கமபநோம் தசர்ந் ரர் 

கமபநோம் தகரண்ட எந் தரடசரமனப் தறள்மபகமப ணது 

ண்தர் றத்தல்கரன றக்கதுலுப்ததரத் ம்.ச்.ம். தரநௐக் 

கப்நெந தண்டர அர்கள் இப்தரரலன்நத்துக்கு அநப்தற 
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றந்ந்ரர். ஆகத, து ரதடங்கும் ல்னதரந் சூழ்றமன 

கரப்தடுகறநது. அமண அமணத்து ரகர சமதகலம் 

ததற பர்த்து ந்கறன்நண.     

இச்சந்ர்ப்தத்றல் குநறப்தரக ரன் சதகநை ரகர 

நைனமச்சர் தகப யறதரன தயத் அர்கபறன் தசம 

தற்நறக் குநறப்தறட தண்டும். அர் தககரமன ரட்டத் 

றலுள்ப நைஸ்நம் க்கலமட கல்ற னநக்கரக - ன், றழ் 

க்கலக்கரகவும் - ரணல்ன சரயறர கல்லூரற, உன்த்ம 

கர றத்றரனம் ததரன்நற்நக்குப் ததந்ம் 

றறநோறகமபநோம் நெற நெற கட்டிடங்கமபநோம் அபறத்து 

ந்து தரரட்டி தற்கத்க்க றடரகும். அத்மக 

றமனமரன் ட த்ற ரகரத்றலும் கரப்தடு 

கறன்நது. அமண ரங்கள் தமம ரய்ந் சறங்கப 

இரச்சறம் ணக் குநறப்தறட்டரலும் அங்கு ரபரண நைஸ்நம் 

கறரங்கள் இந்க்கறன்நண. அந்க் கறரங்கபறல் ரழ்கறன்ந 

நைஸ்நம்கலக்கு தரரலன்நத்றலும் ரகர சமதறலும் 

அங்கம் கறக்கறன்ந, அந்ந்ப் தகுறறதன இந்க்கறன்ந சறங்கப 

உநப்தறணர்கள் ரபரண த உறகமப ங்கற 

ந்துடன், றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கமபநோம் கட்டி, 

தரடசரமனகமபப் நெதுப்தறத்தும் ந்கறநரர்கள் ன்தம 

ரங்கள் இன்ந இந்ச் சமதறதன ன்நறநோர்வுடன் 

லட்டிப்தரர்க்கக் கடமப்தட்டிந்க்கறன்தநரம். அதததரன்ந 

தரந் சூழ்றமன ட ரகரத்றலும் அம தண்டும் 

ன்தத து அர! ஆமச! றர்தரர்ப்நெ! அநெ தரறறதன 

குநறப்தறடுரறன் து 'துஆ' ஆகும்.   

தந்ர்கமபப் தறவு தசய்ல் ன்நம் சட்டநனத்ம 

இச்சமதறதன சர்ப்தறத்ததரலது றர்க்கட்சறறணர் கறந 

தகரண்டு றகறனமடந்து டுரநற றமனமம ரன் 

கண்தடன்.  The entire Opposition today is like "Running 
with the hare and hunting with the hounds". They do not 
know what they want; they do not know what they should 
reject and they are in a confused state of affairs.     

The UNP is asking, මභොක්ෂද මේ වදිද්ඹ? එතමකො  අිළ 

එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂමඹ්ද අවනහ, උුරමර් භළිනයණඹ්ෂ 

ඳත්්දන  වුභනහ කයනහද, නළද්ද කිඹරහ. 

 
ගරු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Hon.Hunais Farook asked the same question. 
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දන.  

ඔඵුරභහමප මේලඹ දළ්ද භහරු මරහම්ද. ඔඵුරභහ ඊමේ 

ඇමගන ආපු මේට්න්ඹ මකෝ? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔඵුරභහ හඩි 

ම්දන. ඔඵුරභහ මභමරෝ මදඹ්ෂ ද්දම්ද නළවළ. ද්ංවර ද්දමනත් 

නළවළ, මදභශ ද්දමනත් නළවළ. හඩි ම්දන. තමු්දනහ්දමේ තභන් 

මදභශ ජනතහ යට් ්දම්ද. මදභශ ඩඹසමඳෝයහමේ රංකහමේ 

agent සුභ්දිනය්ද කිඹන එක භභ කිඹනහ. තමු්දනහ්දමේ ඊමේ 

මේට්න්ඹ ඇමගන ආහ. ේඳ්දද්ද අන්ඹහමප පුටු ග්දන තභන් 

තමු්දනහ්දමේ වද්දම්ද. ේඳ්දද්ද අන්ඹහ ත් කටු ගව්දන 

තභන් තමු්දනහ්දමේ වද්දම්ද. එුරභහ මශ්රාේසා නහඹකමඹ්ෂ. ඒ 

ළමඩ් කය්දන එඳහ. ඩඹසමඳෝයහම්ද ගිනි අයමගන ේඳ්දද්ද 

නළින කය්දන ආපු සුභ්දිනය්ද ගළන අද ඹහඳනමේ මදභශ 

ජනතහ  කිද්භ විලසහඹ්ෂ නළින ඵ ඔවු්ද කිඹනහ. ඔඵුරභහ 

ගිහිල්රහ මේට්න්ඹ ඇමගන එ්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඇන් අද suit 

එක,-  உங்கலமட suit ங்தக ர? உங்கலமட தட்டி ங்தக? 

தற்ந ஏர் உந்ம்!  இன்ந ஏர் உந்ம்! தற்ந எந் தடம்! இன்ந எந் 

தடம்! [இமடநொடு] ரமப் ததரத்றக்தகரண்டு இந்ங்கள்! இது 

Hulftsdorp அல்ன, றன்ணர ஏரவுக்கந்கறலுள்ப தரரலன்நம் 

ன்தம ரன் உங்கலக்கு றமணவூட்ட றந்ம்நெகறன்தநன்.  

Then, Sir, the JVP is also saying that we are sending 

people there. In fact, the entire Opposition - not the 

"topless" Hon. Sumanthiran - should agree and welcome 

that the Government is hurriedly moving this. Even the 

Supreme Court has upheld with Parliament because they 

want an election. Then, they say that we are frightened of  
- ஆயர! உங்கலக்கு நெற தர? ன்நமட ததச்மச 

ப்தடிக் குநக்கலடு தசய்தண்டும் ன்தம லங்கள் நெறரகப் 

தடித்துக்தகரண்டு தண்டும். - Sir, he is trying to learn 

how to interrupt me. The Hon. Sumanthiran is trying to 

learn in Parliament how to interrupt A.H.M. Azwer. I will 

give him tuition. Let him come to the Lobby. I will tell 

him how to interrupt me. You will not practise that 

procedure in this House, Hon. Sumanthiran. You only 

know to accept money from the diaspora and mislead the 

Tamil Community. றர்கலமட ம்தறக்மகக்கு 

தரத்றறல்னரரக இர் ரநறறந்க்கறநரர்.  

I want to tell you this, Sir. මිනිසසු්ද අයමගන ගිහිල්රහ 
ඳදිංික කයනහලු. මිනිසසු අයමගන ගිහි්ද ඳදිංික කය්දන ඕනෆ. 
මුසලිේරු්ද  ගවරහ එමශේහ. ඒ ගළන කථහ කිරීභ ිළිතඵ 
තභන් මේ අඹ විමයෝධඹ ඳහ්දම්ද. லதத்மரறம் 

நைஸ்நம்கமப எத இறல் றடுமனப் நெநகள் 

ரழ்ப்தரத்றநந்ந்து றட்டிடித்ரர்கள். அர்கபரல் 

அப்தரற நைஸ்நம்கள் கரத்ரன்குடிறதன தகரல்னப் 

தட்டரர்கள். அணரல்ரன் ங்கலமட றப்நெக்குரற 

சம்தந்ன் ரறடம் ரன் தசரன்தணன், "நைஸ்நம்கலமட 

தரதுகரப்நெச் சம்தந்ரகப் ததசுற்கு நைன்நெ லங்கள் இந்ப் 

தரரலன்நத்றதன தகறங்கரக ன்ணறப்நெ தகலங்கள்" 

ன்ந. தகப சுந்றன் அர்கலக்கு இப்ததரலது 

தமனறல்மன. இப்ததரலது லங்கள் தறற்சறததநப் 

தரர்க்கறன்நலர்கள், ப்தடி ங்கலமட ததச்மசக் குநக்கலடு 

தசய்தன்ந. ங்கலமட ததச்மச உங்கபரல் எந்க்கரலும் 

குநக்கலடு தசய் நைடிரது. [இமடநொடு] அர்கள் 

தபறரடுகலக்குச் தசன்நறந்க்கறநரர்கள். ணத, 

இடம்ததர்ந் நைஸ்நம்கள் ந்து தர்நல் ரக்கபறக்க 

தண்டும்.[இமடநொடு] ன், றர்கள் ரழ்ப்தரத்ம 

றட்டுத் றழ் ரட்டுக்குச் தசன்நரர்கள்? ன்ந ரன் தகட்க 

றந்ம்நெகறதநன்.  

ඇන්, ඒ අඹ  ඹහඳනඹ අත් වළයරහ තමිල්නහඩු  ඳරහ ගිමේ? 

කවුරු්ද නිහද? ද්ංවර අඹ නිහද? යහජඳ්ෂරහ නිහද? 

මේනහනහඹකරහ නිහද? ඵණ්ඩහයනහඹකරහ නිහද? නළවළ, ද්රලවිඩ 

ප්රීබහකය්ද නිහ; තමු්දනහ්දමේරහ නිහ. අ්දන ඒ මගොල්ර්ද 

නිහ තභන් ඹහඳනඹ අත් වළයරහ ගිමේ. අද ඒ මගොල්මරෝ රංකහ  

එ්දන ඕනෆ. ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි, තමිල්නහඩුමේ 

ද්න්න ශ්රීප රහංකික මදභශ ජනතහ වරිඹ  දු්ෂ විඳිනහ. ක්දන 

නළවළ, මඵෝදන  නළවළ. ඒ මගොල්මරෝ දළ්ද රංකහ  එ්දන ඕනෆ. 

නමුත් මේ අඹ ඒ මගොල්ර්ද  එ්දන ඉඩ මද්දම්ද නළවළ. භභ 

එක්ෂ අවනහ. Retrieve Katchatheevu. අද TNA ඳ්ෂඹ 

මේක  උත්තය ඵඳි්දන ඕනෆ. ජඹරලිතහ අේභහ කිඹනහ, 

කච්චිනේ දඳත ඒ මගොල්ර්දමපලු. ඵළරි මරහත් උුරමර් ඳශහත් 

බහ  TNA ඳ්ෂ ඳත් වුමණොත්, කච්චිනේ දඳත ගළන මභොකද 
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

කිඹ්දම්ද? ඒක රංකහමේභ මකො ්ෂ කිඹරහ කිඹනහද? එමවභ 

නළත්නේ "ජඹරලිතහ අේභහ, මේක තමිල්නහඩු  අයග්දන අේභහ" 

කිඹරහ කිඹනහද කිඹරහ භභ අවනහ, මේ ය  මනුම්ද, මේ 

ජහිනඹ මනුම්ද, ද්රලවිඩ, ද්ංවර, මුසලිේ ජනතහ මනුම්ද. ඒක 

නිහ මඵොරු මේලඹ වරිඹ්දම්ද නළවළ. ඊමේ මේට්න්ඹ්ෂ, අද  න් 

එක්ෂ. මව  මභොනහ ඇමගන එන්ද ද්දම්ද නළවළ. லங்கள் 

தகரம் கட்டிக்தகரண்டு ந்ரல்ரன் உங்கலமட 

உண்மரண தம் உனகத்துக்குத் தரறந்ம். 

Therefore, I say that the Opposition and the entire 

parties in the Opposition are in a confused state of affairs. 

Traditionally, what they want is to oppose every Bill the 

Government brings in. They want to oppose this Bill also 

whereas they have to welcome it. We are going to have an 

election. Come on! You are asking for an election; the 

UNP is asking for an election.  TNA, do you want an 

election or not?  

Yesterday or the day before, in a TV programme, the 

Hon. Suresh Premachandran was saying, “Diaspora, yes.  

Let them come and help us. We want help from them”. 

Now, see! the secret is out. You want to have a deal with 

the diaspora. Get all the assistance of the Muslims in the 

Eastern Province somehow or other. You will never do 

that in this world.  

இந் 'துணறர'றதன - இந் 'மர'ணறதன லங்கள் அம 

எந்க்கரலும் தசய்ரட்டீர்கள்.  Then, create an Eelam 

there.  Yesterday, Sir, somewhere in the Andhra Pradesh 
in the South of India, Jaya TV and all the TVs were 
telecasting - රංකහ ිනමඵ්දම්ද මේුර මුද්රල ්දධිඹ  එවහ 
මනොමන්. රංකහ ිනමඵ්දම්ද මභමවේන්. ඔවු්ද කිඹනහ, මරොකු 
ඔඹ්ෂ ිනමඵනහලු. ඒම්ෂ ළ්ෂ ිනමඵනහලු. ඒක භධැමේ 
දඳත්ෂ ිනමඵනහලු. ඒකලු රංකහ. මකොමවොභ  ඇත්ද 
කත්දදයඹ? ඒකලු රංකහ. ඒ මගොල්ර්ද  පුළු්ද නේ, 
ඉ්දදිඹහමේ ප්රීහ්දතඹක  රංකහත් විකුණන්.   

අමප් ය  සවරී ය ්ෂ. මේ අමප් ය ; අමප් ජ්දභ භමිඹ. භභ 
ඊමේ, මඳමර්දහ ගිඹහ, ගහල්ර දිසත්රි ්ෂකමේ ුර්දදු මුසලිේ 
විදැහරඹ . ගහලු දිසත්රි ්ෂකමේ මදභශ දිනඹ අනුසභයණඹ කයනහ.  

கரந, ரத்மந, அம்தரந்தரட்மட ஆகற நன்ந 

ரட்டங்கமபச் தசர்ந்ர்கலம்  துந்துமக்கு  ந்து றழ்த் 

றண றரமக் தகரண்டரடுகறன்நரர்கள். ரன் சறங்கபத்றதன 

தசரன்தணன். අිළ තමිල්නහඩු  ඹන මකො  ඒ                                   

මගොල්ර්ද   කිඹනහ,      றழ்     தல்தனணச் சரகறன்நதன்ந. 

මදභශ බහහ මවමි්ද මවමි්ද භළරීමගන ඹනහ කිඹරහ. 
මකොමවේද? තමිල්නහඩුමේ. ඳත්තයකහයමඹෝ එමවභ කිඹනහ. 
නමුත් භභ කිේහ, භහි්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහමප 
නහඹකත්මඹ්ද මදභශ බහහ මවමි්ද මවමි්ද මනොමන්, 
මේගමඹ්ද මේ යමට් ර්ධනඹ මනහ කිඹරහ. මදභශ බහහ, 
මදභශ ංසකෘිනඹ, හි්දදු ආගමික ක යුුර, ඉසරහේ ආගභ, 
ඉසරහේ ආගමික ක යුුර අින ය ඝ්රනමඹ්ද ආය්ෂහ හිත 
ර්ධනඹ ම්දම්ද මේ යමට්න් කිඹරහ අිළ මරෝකඹහ  කිඹනහ. 
ඒක නිහ මේ මගොල්ර්ද  යට් ්දන  ඵළවළ. මේ මගොල්ර්ද මේ 

ඉිනවහඹ ද්දම්ද නළවළ. භභ ඒක කිඹරහ මද්දනේ. சுந்றன் 

அர்கதப, லங்கள்  இமக் தகலங்கள்!  

From time to time, from the times of the colonial 

rulers, there had been commissions in this country. There 

had been delimitation commissions. First, there was the 

Colebrooke Commission. Then, the Manning 

Commission, the Donoughmore Commission and lastly, 

the Soulbury Commission. There had been a delimitation 

commission called Thalgodapitiya Commission.  I also 

had the privilege of going before that Commission under 

the great leadership of the late Dr. M.C.M. Kaleel of the 

All-Ceylon Muslim League at that time. Sir, now I want 

to ask one question from them. Do you want an election 

in the North or not? Will the TNA particularly answer 

this question?  

I raised a question about Katchatheevu in this House. 

This land does not belong to them. This land belongs to 

us; This land belongs to the Sinhalese; this land belongs 

to the Tamils and this land belongs to the Muslims, the 

Burghers, the Malays, the Memons, the Borahs and 

others. Now, we have that. That is what I told you 

yesterday in this House.  

ඊමේ භභ මේ මගොල්ර්ද  කිේහ. තමු්දනහ්දමේරහ  

අනහගතඹ්ෂ නළවළ. අද ඵර්දන, TNA එක  -මදභශ ජහිනක 

්දධහනඹ- වතයක , ඳවක , වඹක  කළඩිරහ. භභ ඒක කිඹන් 

කිඹරහ ඒක වංග්දන තභන් සුභ්දිනය්ද භ්දත්රී ුරභහ කෆ ගව්දම්ද. 

කහ මනුම්දද මේ මගොල්ර්ද දළ්ද කථහ කය්දම්ද? සුභ්දිනය්ද 

කථහ කය්දම්ද කහ මනුම්දද? සුමර්ස මප්රීේභච්දද්රල්ද කථහ 

කය්දම්ද කහ මනුම්දද? අම්ද, අවඩ්ෂකරනහද්ද  ඳේ. 

එුරභහ කහ මනුම්දද කථහ කය්දම්ද කිඹරහ එුරභහභ ද්දම්ද 

නළවළ. ඒ විධිඹ  මදභශ ජහිනක ්දධහනඹ කළඩිරහ, බිඳිරහ ගිහි්ද 

ිනමඵනහ. ඔඵුරභ්දරහ  අනහගතඹ්ෂ නළවළ.  අමප් භවහචහර්ඹ 

ජී.එල්. පීරිස භළිනුරභහ මේ ගළන රසන  කිේහ. අිළ චීනඹ  ඹන 

මකො , මනත් ය ර  ඹන මකො  අඳ  ඵඩු ඵහහියහදිඹ මද්දන 

ඒ මගොල්ර්ද කළභිනන්. අිළ දුප්ඳත් ය ්ෂ මනොමන්. අඳ  ල්ලි 

ඕනෆ කය්දම්ද නළවළ. Barter system එක අනු අඳ  ගනුමදනු 

කය්දන පුළු්ද නේ ඒ ඇින. 

එදහ එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂ ආණ්ඩු කහරමේදී -ඩඩ්ලි 

මේනහනහඹක භවත්භඹහමප කළබිනට් භණ්ඩරඹ ිනමඵන 

අසථහමේදී- මේ යමට් ජනතහ  ක්දන වහල් ිනබුමණ් නළවළ. 

ඩඩ්ලි මේනහනහඹක භවත්භඹහ, ආර්.ජී. මේනහනහඹක භවත්භඹහ 

චීනඹ  ඹ්දන තීයණඹ කශහ. මේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ 

ඒක  විරුද්ධ වුණහ. මදොසතය එේ.සී.එේ කලීල් භළිනුරභහ -අමප් 

නහඹකුරභහ- එදහ කළබිනට් භණ්ඩරමේ හින්ඹහ. අඳ  කිේහ, එුරභහ 

ඒක  ඳ්ෂඳහතී ඡ්දදඹ දු්දනහඹ කිඹරහ. ගිහිල්රහ වහල් 

මගනහහ. අමප් යඵර් මනු  එමව්ද වහල් මගනහහ. It was the  

barter system of international trade that we had at that time. 

එදහ චීනඹ තභන් ඵඩ ගි්දමන්ද අමප් ය  මබ්යහ ගත්මත්. එදහ 

භවය ඳ්ෂලි්ද මභොක්ෂද කිේමේ? "චීන වහල් කහරහ මය්ද, 

මනොකෆ අඹමප ඵමඩ් හුශං" කිඹරහ කිේහ. එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂඹ 

රේජහ නළුර මට.එස. මේනහනහඹක ප්රීිනඳත්ිනඹ  ඳන්්ද ගවරහ 

දළ්ද කිඹනහ, චීනඹ  රංකහ විකුණුහ කිඹරහ. අිළ ඹළංකි ඩිකීරහ 

මනොමන්. අමප් ශ්රීප රංකහ නිදවස ඳ්ෂමේ මවෝ නහඹකත්මේ 

මවෝ ඹළංකි ඩිකිරහ නළවළ. ඇමභරිකහ න්, අමන්ෂ ය ර න්, 

මනෝර්මේ එක න් අමප් ය  විකුණරහ ඩඹසමඳෝයහම්ද ල්ලි 

ග්දන අඹ අමප් ඳ්ෂමේ නළවළ. භභ මභොමවොතක  කල්ඳනහ 

කශහ, විජිත මවේයත් භවත්භඹහත් දළ්ද ඩඹසමඳෝ යහමේද කිඹරහ. 

එඹත් දළ්ද 
 
 

[මරහනමේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ] 
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මරහ. එමවේ ඹ්දන එඳහලු. උුරමර් ජනතහ ඳදිංික කය්දන 

එඳහලු. කවුද lady මකමන්ෂ ඉ්දනහ, එඹහ  මඳ්ද්දනලු මේක 

කය්දන වද්දම්ද. මභොන මභොන කහයණහ කිඹනහද? මදන්ඹම්ද, 

තමු්දනහ්දමේරහ භ්දද බුද්ධිකකමභ්ද මඳමශනහද කිඹරහ භභ 

තමු්දනහ්දමේරහමග්ද අවනහ.  

ඇන්, ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි, මේක ිළිතග්දම්ද 

නළත්මත්? අිළ election එක්ෂ ිනඹ්දන ඹන වි  ඇන් එඹ 

ිළිතග්දන භළිත ්දම්ද. එදහ චීනඹ ගළන මට.එස. මේනහනහඹක 

භවත්භඹහ කිඹපු මදඹ්ෂ භභ අද මේ බහ  භත්ෂ කය මදනහ. 

These people are very unrealistic. යූඑ්දිළඹ ඹථහර්ථඹ ද්දම්ද 

නළවළ. ඹථහර්ථඹ මභ්දන. භවහභහනැ මට.එස. මේනහනහඹක 

චරිතහඳදහනඹ්ෂ ිනමඵනහ. මට.එස. මේනහනහඹක ඳදනභ භඟි්ද 

රු්ෂභ්ද මේනහනහඹක භවත්භඹහ විද්්ද අමප් Library එක  මභභ 

මඳොත එරහ ිනමඵනහ. Librarian, Mr. C. Kuruppu was able to 

get this for me, timely. What did the Right. Hon. D.S. 

Senanayake say at that time? He said like this on 4th July, 

1951. මේකන්  farsightedness කිඹහ කිඹ්දම්ද. මේකන්. 

forthright කිඹහ කිඹ්දම්ද. මේකන් සෂිඹෆං කිඹහ කිඹ්දම්ද.  

What does it say in Chinese?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"භව ඳළයකුේ මණළල්ර - මට.එස. මේනහනහඹක" කිඹන 

මඳොමත් මභ්දන මභමව භ ව්ද මනහ. 

"එංගර්දතඹ විද්්ද චීනඹ ිළිතගළනීභ තැඹකි. එංගර්දතඹ 

එඹ ඉටු කශ ඳසු අඳ චීනඹ ිළිතගත් ඵ ද තැඹකි. නමුත් අිළ 

චීනඹ ිළිතගත්මත් එංගර්දතඹ එමේ කශ නිහ මනොමන්. නමුත්, 

චීනඹ භවජන යජඹ්ෂ නිහත්, අිළ ඒ යජඹ ිළිතගත යුුර නිහත් අිළ 

ඒ යජඹ ිළිතගත්තහ. 

ආචහර්ඹ එ්ද.එේ. මඳමර්යහ: අේ! අේ!" 

චීනඹ එදහ ඉසමල්රහභ ිළිතගත්මත් රංකහමේ කවුද? එ්ෂත් 

ජහිනක ඳ්ෂඹ නිර්භහතෘ භවහභහනැ මට.එස. මේනහනහඹක 

භවත්භඹහ. ඒක අද ද්න්න එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂමේ නහඹකුරභහත් 

ද්දම්ද නළවළ. ඒකන් ප්රීලසනඹ.  මට.එස. මේනහනහඹක භවත්භඹහ ත් 

අමගෞය න ආකහයඹ ; භවම්ද, ධහුරමේන, ඳළයකුේ 

යජරු්ද  අමගෞය න ආකහයඹ  යනිල් භවතහ කථහ කයනහ. 

මේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඒ යජදරු්ද  ඩහ ළේ ඵළ්දදහලු. 

 මේ ඔළුමේ මකොමරොප්ඳභ මභොක්ෂද? එදහ ඇහුහ, මේ යමට් 

මුසලිේරු කහද ඳි්දම්ද? භළදමරන ඳිනහද? භ්ෂකභ 

ඳිනහද? This talk is irreligious. This is defaming Islam. 

Muslims never pray to Medamulana or even Mecca. 

Muslims pray to Allah and Allah only - La-ilaha -Illallah - 

Muhammadur-Rasoolullah. That is our Kalima. He does not 

know even that. How can the Muslims in the country join 

the United National Party? How can they go behind him? He 

is a man who twists and turns even history knowingly or 

unknowingly. He is a man guilty of committing sacrilegious 

activities against our religion. He must be tried somewhere.  

අයහ මේහ ගළන භභ කිඹ්දන වද්දම්ද නළවළ. අද අමප් 

භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස භළිනුරභහ අදවස දළ්ෂවහ. එදහ මට.එස. 

මේනහනහඹක භළිනුරභහ කිේහ හමප ඒ ඹථහර්ථඹ අමඵෝධ කය 

මගන අද මේ යමට් නහඹකුරභහ චීනඹ  වත් තහ්ෂ ගිඹහ. චීනඹ 

එුරභහ ඳභණ්ෂ මනො එුරභහමප භහි්දද ික්දතනඹත් ිළිතමගන 

චීන බහහ  අද ඳරිර්තනඹ කය අහනන්. 'භහි්දදඹ සෂිඹෆං' 

කිඹ්දම්ද ඒ භහි්දද ික්දතනමේ චීන අනුහදඹන්. මේහ අදත් 

දළන ග්දන. මරෝකඹ භ මේක පුදුභඹ්ෂ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] චීන 

බහහම්ද භහ ලිඹරහ මද්දනේ. දළ්ද භභත් චීන බහහ ඉමගන 

ග්දනහ. අිළ  හුඟ්ෂ ශිැත් රළමඵනහ. ඒ මගොල්රනුත් මේ 

ය   එනහ.  

චීනඹ ිළිතඵ අමප් ශුද්ධ නබි නහඹකුරභහත් මද්ලනහ කශහ: 

චීනඹ  ගිහි්ද මවෝ ඥහනඹ වදහය්දන කිඹහ.- 'උුරලබුල් ඉල්භ 
රේ බිසසී්ද'  ඹන් උ්ද ව්දමේ අහද දු්දනහ. එදහ චීනඹ 
මකොමවේද කිඹහ අයහබි මරෝකඹ ද්දම්ද නළවළ. ඳහහිඹ්ද භි්ෂෂු 

මභවහ  ආහ. Silk Route   භහර්ගමඹ්ද අයහබී්ද එවහ  ගිඹහ. මේ 

ආදී ඉිනවහමේ ඳ ්ද චීනඹත් භඟ අඳ  ේඵ්දධතහඹ්ෂ 

ිනමඵනහ. ඒක නිහ තභන් අිළ කිඹ්දම්ද.  මේ ඹථහර්ථඹ, එ්ෂත් 

ජහිනක ඳ්ෂඹ, මේවීපී එක ව ටීඑ්දඒ එක වරිඹ  අමඵෝධ කය 

ගත යුුරන්. ටීඑ්දඒ එක මභොනහ කයන්ද ද්දම්ද නළවළ. මේ ඳනත 

ිළිතගනින්ද? එුරභ්දරහ කිඹන්, මකොමවොභද අිළ ිළිතග්දම්ද, අිළ 

විරුද්ධ ඳ්ෂමේ ම්ද ඉ්දම්ද කිඹහ.     

Hon. Members, at least understand the reality. We 

have the full confidence in the Commissioner of 

Elections. He has done his job very well. He has come 

under praise by all parties. That is a foregone conclusion. 

Therefore, you need not fear. The Leader of the 

Opposition was mourning in the morning. What was he  

saying? He said, “Let us consult the Commissioner of 

Elections; he is there. Let us go and discuss”. He must 

understand the simple basic principles of Parliamentary 

procedure. You cannot get the Commissioner of Elections 

or any commissioner inside the House when 

Parliamentary Business has started. Now, this is an 

instrument of Parliament. This is a Bill that is being 

moved.  

මභොක්ෂ මවෝ ගළ ලු්ෂ ිනමඵනහද, මභොක්ෂද කය්දම්ද 

කිඹරහ අිළ හකච්ඡහ කයරහ අවමු. 'ඇන් වදිද්මේ', 'ඇන් වදිද්මේ' 

කිඹ්දම්ද? තමු්දනහ්දමේරහ  ඇන් වදිද්ඹ නළත්මත් කිඹහ භහ 

අවනහ. මභ්දන මේකන් මවොමර්. මේ යමට් භළිනයණ 

ඳත්නහ  විරුද්ධ තභන් මේමගොල්ර්ද එදත් කථහ කමශේ. 

අදත් කථහ කය්දම්ද. කහ ුරටු කය්දනද? මේමගොල්ර්ද 

මනෝර්මේ ව අමනකුත් විමද්ල ආධිඳතැ ය ර ඳිනන  

මඹෝනිහදඹ, ඊශ්රාහඹල්හදඹ ආදී හදලි්ද තභන් ය ්ෂ මගනි 

ඹ්දන වද්දම්ද.  

තත් මවිත මනොකශ යව්ෂ ිනමඵනහ ගරු නිමඹෝජැ 

කහයක බහඳිනුරභනි. එදහ මෂඩ්රි්ෂ නිවුභහ්ද ඳදනභ මේ ආණ්ඩු 

679 680 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

මඳයශ්දන කුභ්දත්රnණඹ්ෂ මකරුහ. ඒක  ළඩමුළු්ෂ 

ඳළළත්වහ. ඒක ිනබුමණ් මකොමවද? මකොශම නගයහධිඳිනුරභහමප 

නිර නිමේ. ඒ නිර නි ෆදුමේ කවුද? එක  ද්න්ඹ මකොශම 

පුයඳින ද්රිමේන කුමර් භවතහ. ඒක "ද්රි නි" කිඹරහ නේ කශහ. 

මේමගොල්මරෝ ළඩමුළු  එතළන  ගිඹහ. ඒක දළ්ද මවිත වුණහ. 

ඵශරහ භල්මර්ද එිතඹ  ඳළ්දනහ. එතමකො  මභොක්ෂද මුේමිල් 

භවත්භඹහ කිඹ්දම්ද? ඒ.මේ.එේ. මුේමිල්, භමප හිතත් මිත්රnඹහ. 

එුරභහ දළ්ද කිඹනහ, "භහ මේක  ේඵ්දධ නළවළ. ඒමගොල්ර්දභ 

ගිහිල්රහ ිනබුණහ" කිඹරහ. එුරභහ ඳත්තමර්  එිතිළ භ කිඹනහ. 

ඵර්දන, මභොන තයේ දුය  අද එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂඹ දිඹ වී මගොස 

ිනමඵනහද කිඹන එක. ඒ මභොකද? නහඹකත්ඹ්ෂ නළවළ. අදත් 

මභතළනදී මේ ඳනත් මකටුේඳත ිළිතගත්තහ නේ, දෆින්ද ිළිතගත්තහ 

නේ ම්දද සුදුසු? නමුත් මගෝර ඵහරඹ්ද  කිේහ, මේක  විරුද්ධ 

අයක මේක කිඹ්දන; කථහ කය්දන කිඹරහ. එමවභ කිඹරහ එුරභහ 

ඹ්දන ගිඹහ. අ්දන ඒකන් ඒමගොල්ර්ද කමශේ.  

ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි, ත කරුණ්ෂ කිඹ්දන 

ඕනෆ. එදහ ඹහඳනමේ, භ්දනහයමේ වහ ්දනිඹහමේ ද්න්ඹ මුසලිේ 

ජනතහ එශහ දළමුහ. භහ එදහ මුසලිේ ක යුුර ිළිතඵ ඇභිනයඹහ 

ලමඹනුන් ක යුුර කමශේ. අිළ එදහ යහත්රි මේ කල්ිළන්ඹ  ගිහිල්රහ 

75,000්ෂ ඳභණ ව ඒ ජනතහ මඳොල්ුරර තහකහලික ඳදිංික 

මකරුහ. ඊ  ඳසමේ අසමයොෂස ඇභිනුරභහ ආහ. පුනරුත්ථහඳන 

අභහතැහංලඹ බහය හින්ඹ යවුෂස වකීේ ඇභිනුරභහ ආහ. අමනකුත් 

අභහතැරු ආහ. එදහ ගවරහ එරපු අසථහමේදී ්දනිමඹ්ද 

අතළ්ද මරහ ආපු මුසලිේ ජනතහ අතය ද්න් එක ඳවුර්ෂ තභන් 

රිහඩ් ඵදියුදී්ද භළිනුරභහමප ඳවුර. එුරභහමප අේභන්, තහත්තන්, 

මවෝදය මවෝදරිඹනුන්. අ්දන එළනි අතළ්ද ව මකමනකු තභන් 

අද භහි්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහමප යජමේ ඉතහභත්භ බහයදය ග 

කීභ්ෂ ිනමඵන, ළදගත් අභහතැහංලඹ්ෂ දය්දම්ද කිඹන එක අිළ 

මරෝකඹහ  කිඹනහ. මේහ තභන් ඩඹසමඳෝයහ  කිඹ්දන ඕනෆ. 

ුර්දළනි මරෝකමේ, ුර්දළනි මරෝකමේ ය ්ෂඹ කිඹරහන් අඳ  

කිේමේ. නමුත් අද තභ්දමප ආත්භ මගෞයඹ ආය්ෂහ කය මගන, 

ආර්ක ක අින්ද මභ්දභ අමනකුත් ෆභ ්ෂමේත්රnලි්දභ 

අධිමේගමඹ්ද දියුණු  ඳත් මරහ ිනමඵනහ. අධිමේගී භහර්ගඹ  

ඩහ දියුණු  ඳත් ය ්ෂ මරෝකමේ ිනමඵනහ නේ එඹ අමප් ශ්රීප 

රංකහන් කිඹන එක භහ මේ අසථහමේදී ආඩේඵයමඹ්ද ප්රීකහල 

කයනහ.  

ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි. මේ යමට් ද්ඹලු 

මදනහ භ අිළ කිඹනහ, "අිළ අතීතඹ අභතක කයමු." අභතක 

කය්දන ඕනෆද, නළද්ද? අද මභොක්ෂද වී. ආන්දද ංගරී භවත්භඹහ 

කිඹ්දම්ද? එුරභහ තමු්දනහ්දමේරහමප නහඹකමඹ්ෂම්ද. එුරභහ 

රංකහ භභහජ ඳ්ෂමේ. අමප් හි පු පුයඳින වී.ඒ. සුගතදහ 

භළිනුරභහත් භඟ එුරභහ LSSP එමක්ද මකොච්ිකකමඩ් ප්රීමද්ලඹ  

තයග කශහ; ඳළයදුනහ. ඊ  ඳසමේ ආන්දද ංගරී භවත්භඹහ 

කිලිමනොච්ික ප්රීමද්ලඹ  ඉසමල්රහභ තයග කමශේ LSSP එමක්ද. 

ඊ  ඳසමේ ටීඑ්දඒ එමක්ද. ඊ  ඳසමේ TULF එක වළදුහ. එුරභහ 

එහි නහඹකුරභහ. එුරභහමප ඡ්දද රකුණ තභන් "මප." ඒ ඡ්දද 

රකුණ ඹ මත් තයග කයරහ තභන් තමු්දනහ්දමේරහ               

නළ මඟනහිය   ප්රීමද්ලඹ   දිනුමේ. අද    එුරභහ    මකෝද     කයරහ.  
"கண்ரடி வீட்டிநந்ந்துதகரண்டு கல்தனநற தண்டரம்" 

ன்ந மனப்தறல் றந். ஆணந்சங்கரற அர்கள் அன்நெக்குரற 

ண்தர் ரம தசணரறரஜர அர்கலக்கு எந் தகறங்கக் 

கடிம் லறறந்க்கறநரர். அப்தடிரண எந்ம உரசலணம் 

தசய்கறன்ந, அப்தடிரண எந்ந்க்கு அறரம் தசய் 

நைமணகறன்ந உங்கபரல் இந் ரட்டிதன ரழ்கறன்ந 

அப்தரறத் றழ் க்கலக்கு ன்ம தசய் நைடிநோர?  

I can do that and I am doing that.  - [Interruption.] 

Hon. Sampanthan, it is very good that you raised it. 

People in the Thennamaravadi in the Trincomalee 

District voted for you 100 per cent.   
 
ගරු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes. 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

They also suffered for 30 years.  
 
නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up your speech now. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, please give me another two minutes.  They also 

suffered for 30 years. Who helped them?  I went there 

during the election time. They had no electricity, no 

schools, no maternity homes and no roads.  All those 

facilities have now been provided by us.  The other day, 

the Hon. Susantha Punchinilame opened a primary  

school there.  Hon. Sampanthan, you call yourself                 

the leader of the TNA - touch your conscience and                 

see the suffering of the Thennamaravadi people                  

alone.  Have you helped them with one cent? I                   

have   helped    them   with   my   Decentralized   Budget.  
යමට් ඒකීඹබහඹ ආය්ෂහ කිරීභ ිළණිත්, මේ භළිනයණඹ 

ඳළළත්වීභ ිළණිත්, යමට් සථහයබහඹ්ෂ ඇින කිරීභ ිළණිත් 

මභඹ ඉතහභත්භ න්නහ ඳනත් මකටුේඳත්ෂඹ කිඹහ ප්රීකහල කයමි්ද 

මේ ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කශ අමප් යවුෂස වකීේ ඇභිනුරභහ  

භමප ප්රීලංහ ඳශ කයමි්ද භහ නිනනහ. 

 
[தற.த. 5.24] 

 

ගරු භහව මෝ. මේනහධියහජහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ரம.  தசர.  தசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கதப, 

அகறகபரக்கப்தட்ட, ரக்குரறமற்நர்கமப ரக்கரபர் 

கபரகப் தறநோம் மகறல் எந் சட்டநனம் இன்ந அசரக 

றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தட்டிந்க்கறன்நது. இந் 

றரத்றன்ததரலது குநறப்தரக, நைஸ்நம் தரரலன்ந 

உநப்தறணர்கள் இந்ச் சந்ர்ப்தத்மறட்டுப் ததந்மப் 

தட்டுக்தகரண்டரர்கள். அததத்றல், ங்கலமட 

க்கமப லபக் குடிதற்நற்கும் அர்கமப 

ரக்கரபர்கபரகப் தறற்கும் எத்துமக்க தண்டுதன்ந 

ங்கபறடம் தண்டுதகரள் றடுத்ரர்கள். இந் தண்டுதகரள் 

தனநைமந றடுக்கப்தட்டிந்க்கறநது. அந் மகறல் ரங்கலம் 

அர்கமப தற்கத் ரரக இந்க்கறன்தநரம். நைஸ்நம் 

க்கள் ங்கறந்ந்து தபறதற்நப்தட்டரர்கதபர, றழ் க்கள் 

ங்கறந்ந்து தபறதற்நப்தட்டரர்கதபர, அவ்ரதந 

சறங்கபர்கலம் இந்ந்ரல், அங்கு அர்கள் ங்கலமட 

தசரந் றனத்றல் லபக் குடிதற்நப்தடதண்டும் ன்தம 

681 682 
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ரங்கள் தனநைமந நநோநத்றறந்க்கறதநரம். ஆணரல், டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறதன, குநறப்தரக டக்கறதன, இப்ததரலது 

றழ், நைஸ்நம் க்கள் தசநறந்து ரழ்கறன்ந இடங்கபறல் அந் 

இணப் தம்தமனச் சலர்குமனத்துறடக்கூடி மகறனரண 

நெற றட்டறட்ட சறங்கபக் குடிதற்நங்கமப டத்துமத் 

ரன் ரங்கள் கரக்கூடிரக இந்க்கறன்நது. இம ரங்கள் 

றர்க்கறன்தநரம் ன்தமத் தபறரகச் தசரல்கறன்தநரம். 

நைஸ்நம் க்கள் ங்கள் தசரந் றனங்கபறல் குடிதற்நப்தட 

தண்டும். றழ் க்கள் ங்கறந்ந்து தபறதற்நப் 

தட்டரர்கதபர அங்கு அர்கலம் குடிதற்நப்தட தண்டும். 

இமத்ரன் க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் ததமறன் 

நைனரது தறதமகூடச் தசரல்கறன்நது.  

றழ் க்கலக்குச் தசரந்ரண றனங்கமபப் தன 

ஆண்டுகபரக இரணுத்றணர் அதகரறத்து 

மத்றந்க்கறநரர்கள். அர்கள் அதகரறத்துக்தகரண்ட அந் 

றனங்கமபதல்னரம் இப்ததரலது அசரங்கம் சட்டநேர்ரக 

- அதுகூட நைமநற்ந மகறல் - இரணுத்துக்கு எதுக்கறக் 

தகரடுப்தறல் றகத் லறரக இங்கறந்ம ரங்கள் 

றர்க்கறன்தநரம். அததத்றல் றழ், நைஸ்நம் க்கலமட 

குடிப்தம்தல் இவ்ரநரண சறங்கபக் குடிதற்நங்கபரல் 

அல்னது இரணு டடிக்மககபறணரல் அல்னது தந 

மகறல் குமனக்கப்தடுமநோம் ரங்கள் றட்டட்டரக 

றர்க்கறன்தநரம் ன்தமண இங்கு தபறரகச் 

தசரல்நமக்க றந்ம்நெகறன்தநரம். இவ்ரந தன 

தறதசங்கபறல் மடததநகறன்நண. நோத் கரனத்றலும் 

அற்குப் தறன்ணந்ம் டநென றழ், நைஸ்நம் க்கலமட 

தசரந் றனங்கள் - குநறப்தரக, ட தகுறறலுள்ப றழ் 

க்கலமட உநறக் கரறகள் இரணுத்றணரல் 

தரரறபறல் அதகரறக்கப்தட்டண. இப்ததரலது அற்நக்குச் 

சட்டலு தகரடுத்து, அற்நறமணச் சட்டரலறரகத 

சுவீகரறப்தற்கு டடிக்மக டுக்கப்தட்டு ந்ம ரங்கள் 

றகத் லறரக றர்த்துப் ததரரடுகறதநரம். இது தரடர்தறல் 

லறன்நங்கபறதன ஆறக்கக்கரண க்கள் க்குத் ரக்கல் 

தசய்றந்க்கறநரர்கள். அது ட்டுல்ன, இரணுத்றணரல் 

அதகரறக்கப்தட்ட றழ் க்கலமட தசரந்க் கரறகபறல் 

தகரடிக்கக்கரண நதரய் தசனவு தசய்ப்தட்டு, றடுறகலம் 

தயரட்டல்கலம் கட்டப்தட்டிந்க்கறன்நண. அற்நறல் 

ங்குற்கு தபறப் தறதசங்கபறல் உள்ப க்கலக்கு 

அசரங்கம் தகறங்கரக அமப்நெ றடுக்கறன்நது. அங்கு 

"தரகட்" தரறற்சரமனநோம் றநப்தட்டிந்க்கறன்நது. றழ் 

க்கலமட தசரந்க் கரறறதன, இரணுத் பதறக்கு 

தகரடிக்கக்கரண நதரய் தசனறல் ரபறமக 

கட்டப்தட்டிந்க்கறன்நது. றழ் க்கள் ந்ப் தறதசத்றல் லன் 

தறடித்துக்தகரண்டிந்ந்ரர்கதபர, அங்கு சறங்கப லணர்கமபக் 

தகரண்டுந்து லன் தறடிக்க அநறத்றந்க்கறன்நரர்கள். 

இதுரன் அங்குள்ப தறச்சறமண!  

இங்தக சறன உநப்தறணர்கள் அதறறந்த்ற தற்நறப் ததசறம 

ரன் தகட்டுக்தகரண்டிந்ந்தன். றழ் க்கலமட தசரந் 

றசரக் கரறறநந்ந்து அர்கமப தபறதற்நறத் 

தந்றதன றற்கமத்துறட்டு, அக்கரறகபறல் 

இரணுத்றணத றசரத்றல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள் - 

அர்கள் ஈடுதடுகறன்நரர்கதபர அல்னது ரமக்தகரண்டு 

றசரம் தசய்கறன்நரர்கதபர தரறரது. அந் பரண 

ண்றல் அர்கள் றசரம் தசய்து, அவ்வுற்தத்றகமப 

'டிநக்' ண்டிகபறதன தகரண்டுதசன்ந ரழ்ப்தரத்றல் 

இந்க்கறன்ந தன சந்மகபறல் றழ் றசரறகள் து 

உற்தத்றகமபக் தகரண்டுந்து றற்தற்கு நைன்ணத 

றற்தமண தசய்கறநரர்கள். இணரல், து க்கலமட 

உற்தத்றகமப அங்கு றற்தமண தசய்நைடிர, 

தறச்சறமணரண றமன ற்தடுகறன்நது. அததமப றழ் 

க்கலமட உற்தத்றகபறன் றற்தமண வீழ்ச்சறமடந்து 

அர்கள் றசர உற்தத்ற தசய்றல் தனணறல்னரல் 

இந்க்கறன்நது.  

றழ் க்கள் ந் ண்றநந்ந்து தபறதற்நப் 

தட்டரர்கதபர, அந் ண்ணுக்கு அர்கமபப் ததரகறடரல் 

இரணும் டுத்றந்க்கறநது. அத ண்றல், அர்கலமட 

உநறக் கரறகபறல் அசரங்கத்றணரல் தன தகரடி நதரய் 

தசனவு தசய்ப்தட்டு, தயரட்டல்கள் கட்டப்தடுகறன்நண. 

இவ்ரந நைல்மனத்லவு, றந்தகரமன, ன்ணரர், 

வுணறர ததரன்ந இடங்கபறல் றழ் க்கலமட உநறக் 

கரறகள் அதகரறக்கப்தடுகறன்நர, இல்மனர? ன்தம 

இங்கு கூச்சல் ததரடுகறன்நர்கமபப் தரர்த்துக் தகட்க 

றந்ம்நெகறன்தநன். இவ்ரந அதகரறத்றந்ப்தம ரங்கள் 

றநதறத்றந்க்கறன்தநரம். இது தரடர்தரக ரங்கள் 

லறன்நத்றதன க்குத் ரக்கல் தசய்தரம். அன்தறகரம், 

"அந் றனங்கபறதன றழ் க்கள் லபக்குடிர்த்ப்தட 

தண்டும்" ன்ந 2006ஆம் ஆண்டு உச்ச லறன்நம் - 

Supreme Court - லர்ப்தபறத்து. இரணுத்துக்கு 

தகரடுக்கப்தட்ட அந் அநறறத்லுக்குப் தறநகு, அற்கு 

ரநரகத்ரன் றழ் க்கலமட தசரந் றனங்கள் 

அதகரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நண. இது ஜணரகர? சட்டர? 

இந் ரட்டில் சட்டத்றன் ஆட்சற மடநைமநறல் 

இந்க்கறன்நர? ன்ந ரன் தகட்க றந்ம்நெகறன்தநன்.  

அடுத்து, ரங்கள் தகரந்து ன்ண? நோத்த்றணரல் 

குடிததர்ந்து, இதும ரக்கரபர் இடரப்தறல் தறவு 

தசய்ப்தடர க்கள் ட்டுல்ன, குடிநோரறம இல்னரல் 

இந்க்கறன்நர்கலம் தறவு தசய்ப்தடதண்டும். அவ்ரந 

றழ், நைஸ்நம் க்கள் ததந்ந்தரமகரக இந்க்கறன்நரர்கள் 

ன்நரல், அது உண்மரன். அர்கள் அமணந்ம் தறவு 

தசய்ப்தட தண்டும். தசன்ந ஆண்டில் தர்ல் 

ஆமரபர் டத்ற கூட்டத்றதன தகப சுந்றன் 

அர்கலம் ரநம் இமப்தற்நறக் கூநறதணரம். லங்கள் 

உள்ரட்டிதன குடிததர்ந்ர்கமபப் தற்நறப் ததசுகறநலர்கள்; 

அம ரங்கள் ஆரறக்கறதநரம். .ர. அநறக்மகறன்தடி, 

இந்றரறதன அகற நைகரம்கலக்குள் 80,000 க்கள் 

இந்க்கறநரர்கள்; தபறறதன 150,000 க்கள் இந்க்கறநரர்கள். 

தரப் தறரறடம் ங்கலமட மனர் சம்தந்ன் 

அர்கலம் ரங்கலம் "அந் க்கள் ங்கள் ண்ணுக்குத் 

றந்ம்ததண்டும்; அர்கலமட றனங்கமப அர்கலக்குக் 

தகரடுப்தற்கு உநறபறக்க தண்டும்; அர்கலமட 

ரழ்ரரம் கட்டிதலப்தப்தட தண்டும்; அமறட 

நைக்கறரக அந் க்கலக்குப் தரதுகரப்நெ 

ங்கப்தடதண்டும்" ன்ந  தசரன்தணரம். அற்கு த்ற 

உள்ரட்டு அமச்சர் றந். சறம்தம் அர்கலம் 

எத்துக்தகரண்டு அற்கரண டடிக்மக டுப்தரகச் 

தசரல்நறந்க்கறநரர். நைஸ்நம் க்கள் ங்கள் ண்றதன 

லண்டும் குடிதநதண்டுதன்ந தசரல்லுகறன்நததரலது, 

இந்றரறதன இவ்பவு ததந்ந்தரமகரக இந்க்கறன்ந 

றழ் க்கமபப் தற்நறநோம் அக்கமநதகரள்ப தண்டும். 

அங்தக அர்கள் குடிநோரறமற்நம் ரக்குரறமற்நம், 

றந்ம் தசய்து ங்கலமட தறள்மபகலமட தறநப்நெச் 

சரன்நறழ்கமபப் தறரலும் இப்ததரலது 23 ஆண்டுகபரக - 

இண்டு சரப்ங்கலக்கு தல் - நைகரம்கலக்குள் இந்ந்து 

துன்தத்றல் அலந்றக்தகரண்டிந்க்கறநரர்கள்.  

லங்கள் ஜணரகத்மப் தற்நறப் ததசுகறநலர்கள்; றதசட 

ரக்குரறம தற்நறப் ததசுகறநலர்கள். இந்றரவுக்கு தபறத 

தறரன்ஸ் ரட்டில் டக்கறன்ந தர்நல் தரண்டிச்தசரறறல் 
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இந்க்கறன்ந தறரன்ஸ் ரட்டு க்கள் இன்மநக்கும் 

ரக்கபறக்கறநரர்கள்; 20,000 மறனரண ரக்கரபர்கள் 

இந்க்கறநரர்கள். தரப் தறர் தபறரடுகலக்குச் தசன்ந 

இந்ற குடிக்கள் இந்க்கறன்ந இடங்கபறல் இந்றரறதன 

மடததநகறன்ந தர்நதன ரக்கபறப்தற்கு இடபறக்க 

தண்டுதன்ந தகட்டுக்தகரண்டரர். அற்கரக இட்மடக் 

குடிநோரறமகள் ங்குற்கரண ற்தரடுகள் தசய் 

தண்டுதன்ந எலங்குகமப அர்கள் தசய்கறநரர்கள். 

ஆணதடிரல்ரன் இந்த் றந்த்ச் சட்டநனம் அசரகக் 

தகரண்டுந்ன் தரக்கம் ன்ணதன்ந ரங்கள் 

றணறதணரம். இங்தக ரண்நெறகு சம்தந்ன் அர்கலம் 

இந்க்கறநரர். இனங்மக - இந்ற எப்தந்த்றல் டக்கு, கறக்கு 

இமப்மதப்தற்நற ந்கறன்ந ரசகத்றல்கூட  டக்கு, 

கறக்கு இமப்நெ அல்னது அதுசம்தந்ரக எந் 

கந்த்துக்கறப்நெ - referendum - டத்ப்தடுகறன்நததரலது 

அங்குள்ப அகறகலம் இங்கு லண்டும் தண்டுதன்ந 

தசரல்னப்தட்டிந்க்கறன்நது. இற்மநதல்னரம் இந் 

அசரங்கம் ததரந்ட்தடுத்துகறன்நர? .ர. சரசணங்கமபப் 

ததரந்ட்தடுத்துகறன்நர? எந் தறதசத்றதன உள்ப 

குடிக்கமப தபறதற்நறறட்டு அந் இடத்றதன 

இரணுத்றணமக் குடிதற்நதும் அர்கள் ங்கலமட 

அதறறந்த்றமச் தசய்தும் ந்ச் சரசணத்றதன, ந் 

இடத்றதன தசரல்னப்தட்டிந்க்கறன்நது? இங்கு உமரற்நற 

ததரசறரறர்கூடச் தசரன்ணரர் அப்தடி இல்மனதன்ந. 

ரங்கள் அம இங்தக றரத்றற்கு டுத்துக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறதநரம். அப்தடிச் தசய்நைடிரது. இரணுத்றன் 

தமக்கரக அந்க் குடிக்கமப அந் ண்றநந்ந்து 

அகற்ந நைடிரதன்ந தசரல்னப்தட்டிந்க்கறநது. துந்க்கற, 

மசப்தறஸ் ததரன்ந ரடுகபறல் இதததரன்ந தறச்சறமணக்கு 

தரப்தற லறன்நத்றதன - ணற உரறம ஆமக்குல 

ததரன்ந எந் லறன்நத்றதன - European Commission - டந் 

க்கறல் 13 லறதறகபரல் தபறரகத் லர்ப்நெ 

ங்கப்தட்டிந்க்கறநது. ஆணதடிரல்,  ட ரகர சமதத் 

தர்நதன அசரங்கக் கட்சறக்குச் சரர்தரக ரக்குகமபப் 

ததற்நறட தண்டுதண றமணத்து அசரக இந்ச் 

சட்டநனத்மக் தகரண்டுந்து றமநதற்ந தண்டரம்.  

ரங்கள் நைஸ்நம் க்கலமட ரக்குகள் தறப்தடும 

நக்கறல்மன; அது தமதண ரங்கள் 

ற்நெநத்துகறதநரம். அதததரன, றழ் க்கலமட 

ரக்குகலம் குடிததர்ந்து இந்றரறதன குடிநோரறமற்ந 

இந்க்கறன்ந க்கபறணதும் ரக்குரறமற்ந இந்க்கறன்ந 

க்கபறணதும் ரக்குகள் தறவு தசய்ப்தடதண்டும். ன், 

அர்கள் இந்த் தர்நதன ரக்கபறக்க நைடிரதன்ந 

தகட்க றந்ம்நெகறன்தநரம். அற்கரண எலங்மகச் தசய் 

நைடிரர? தன ரடுகபறதன அப்தடி டக்கறன்நது. அந் 

நைகரம்கபறதனத தர்ல் றமக்கபம் ன்நமட 

ஊறர்கமபக் தகரண்டுததரய் தரதுகரப்நெடன் அந் 

ரக்குகமபப் தறவு தசய்னரம். அமத ரங்கள் 

ற்நெநத்துகறதநரம். ரங்கள் ஆரறக்கக்கூடி இந்ச் 

சட்டநனத்ம ஆரறக்க நைடிரல் இந்ப்தற்கரண கரம் 

அதுரன். ரங்கள் தபறரடுகள் ல்னரற்நறலும் 

தகட்கறல்மன. உள்ரட்டில் ங்கப்தடறந்க்கறன்ந 

இச்சந்ர்ப்தம், இந்றரறதன நைகரம்கபறல் இந்க்கறன்ந, 

குநறப்தரக றந்ம்தற ந்ற்கு ஆத்ரக இந்க்கறன்ந 

க்கலக்கரது ங்கப்தட தண்டும். லங்கள் அந் 

க்கலக்கரண ரக்குரறமம நத்துறட்டு றதசட 

ரக்குரறமமப் தற்நறப் ததசுகறநலர்கள்; ஜணரகத்மப் 

தற்நறப் ததசுகறநலர்கள். 23 - 25 ஆண்டுகபரக இங்தக 

நைகரம்கபறல் இந்க்கறன்ந நைஸ்நம் க்கபறல் 

ததந்ம்தரனரதணரர் ரக்கபறத்து ந்றந்க்கறநரர்கள். ஆணரல், 

றழ் க்கள் நைற்நநைலரக ரக்குரறம நக்கப் 

தட்டிந்க்கறநரர்கள். லங்கள் இமச் சறந்றத்துப் தரர்க்க 

தண்டும். [இமடநொடு] வுதசய்து லங்கள் அமறரக 

இந்ங்கள்! 
  

නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப ரம தசணரறரஜர அர்கதப, உங்கலமட 

தம் நைடிமடந்துறட்டது.  

 

ගරු භහව මෝ. මේනහධියහජහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ரம.  தசர.  தசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
அம லங்கள் ற்தகணத அநறறத்றந்க்க தண்டும். 

ன்நரலும், தசல்ம் அமடக்கனரன் அர்கலக்கு 

எதுக்கப்தட்டிந்க்கறன்ந தத்றல் 2-3 றறடங்கள் 

டுக்கறதநன்.  

இங்தக ததரசறரறர் நரறஸ் அர்கலட்தட அமச்சர்கள் 

தனர் இந்க்கறன்நரர்கள். சம்தந்ப்தட்ட அமச்சர் அர்கலம் 

இந்ப்தரதன்ந றமணத்தன். இந்ச் சட்டநனம் லற 

ன்நத்துக்கு ஆற்நப்தடுத்ப்தட்டு இங்தக சர்ப்தறக்கப்தட்ட 

ததரலது ங்கலமட தகப உநப்தறணர் சுந்றன் 

அர்கலம் எலங்குப் தறச்சறமணதரன்மந லப்தறணரர். 

ஆதனரசமணக் குலறதன - Consultative Committees - 

கனந்துமரடி தமரண றந்த்ங்கமப குலறமனறதன 

டுத்துக்தகரள்பனரதன்ந இங்தக இக்கம் கரப்தட்டது. 

அப்தடி அது மடததந தண்டும். அற்கு ததரநப்தரண 

அமச்சர் அர்கலம் இங்கறந்க்கறன்ந மண 

அமச்சர்கலம் ங்கலக்கு அதுதற்நற உநறபறக்க 

தண்டும். அமறட றக நைக்கறரக, அடிப்தமடறலுள்ப 

ரசகங்கபறல் அரது, சட்டநனத்றல் எந்றரகவும் 

சர்ப்தறக்கப்தடறந்க்கறன்ந றந்த்த்றல் இன்தணரந் 

றரகவும் இந் தநதட்ட கந்த்துக்கள் இந்ப்தம ரன் 

சுட்டிக்கரட்ட றந்ம்நெகறன்தநன்.  

ஆங்கறனத்றதன, the Preamble states, I quote: 

“WHEREAS certain persons have been internally displaced owing 

to the armed conflict which prevailed in Sri Lanka during the recent 
past:”  

அது இவ்ரந றந்த்ப்தடுகறநது. The Amendment states, 

I quote: 

“as a result of any action of a terrorist militant or other group.”  

You have removed the word “armed conflict”. The 

meaning of the two sentences is entirely different. What 

is the meaning of this? We have no intention to support 

that Amendment. We demand from the Government to 

amend it in a proper way.   

அமணத் றறதன குநறப்தறடுரறன்,  

"கடந் அண்மக்கரனத்றன்ததரலது இனங்மகறல் றனற 

ஆநோந் ரங்கற தரல் கரரக -குநறத் சறன ஆட்கள் 

உள்ரட்டில் இடம்ததர்ந்ர்கபரக ந்றந்ப்தரலும்"  

ன்தம இப்ததரலது லங்கள், 

"கடந் அண்மக்கரனத்றன்ததரலது தங்கர ஆநோந் 

ரங்கற அல்னது தந குலறன் தநம் டடிக்மக 

கரரக குநறத் சறன ஆட்கள்"  
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ணக் குநறப்தறட்டிந்க்கறநலர்கள். ற்கரக அந் 

அடிப்தமடம லங்கள் ரற்நறணலர்கள்? லங்கள் அவ்ரந 

ரமக் குநறப்தறடுகறநலர்கள்? இனங்மக இரணுத்றணரல் 

ங்கலமட தறதசத்றநந்ந்து தபறதற்நப்தட்தடரர் 

ஏரறனட்சம் ததர் - 26,000 குடும்தங்கள். அப்தடிரணரல், இந் 

றறறன் தறகரம் அர்கலக்கு ரக்கபறப்தற்கு 

குறறல்மனர? ண ரன் தகட்க றந்ம்நெகறன்தநன். 

இப்ததரலது இச்சமதறதன குநறத் அமச்சர் அர்கள் 

இல்னர கரத்றணரல், இற்கு ததரசறரறர் அர்கள் 

ணக்குப் தறல் அபறக்க தண்டும் - றபக்கம் தண்டும் 

ணக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். இது தர்ல்கள் 

ஆமரபரல் லர்ரணறக்கப்தடுகறன்ந றடல்ன. ணத, 

அறதன றந்த்ம் தசய்ற்கு லங்கள் இடபறக்க தண்டும். 

இரணுத்றணரறன் டடிக்மகறணரல் தபறதற்நப்தட்ட 

றழ் க்கலக்கு அல்னது நைஸ்நம் க்கலக்கு இந் 

சணத்றன்நனம் உங்கபரல் லர்வு கர நைடிநோர? 

அர்கமபப் தறவுதசய்ற்கு இடபறக்க நைடிநோர? இது எந் 

நனச் சட்டகத்றன்  நைகவுமறல் ந்கறன்ந எந் தகுற.   

 
නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ரண்நெறகு ரம தசணரறரஜர அர்கதப, 

உங்கலமட உமம றமநவுதசய்து தகரள்லங்கள். 

 

ගරු භහව මෝ. මේනහධියහජහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ரம.  தசர.  தசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ணத, தகப லள்குடிதற்ந அமச்சர் அர்கள் 

இவ்றடத்மக் கணத்றதனடுத்து இச்சமதறதன அற்கரண 

றமடகமபக் குநறப்தறட தண்டும் ண ரன் 

தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். இது ததரன்ந றந்த்ங்கமப 

ரங்கலம் சர்ப்தறக்க நைடிநோம். அற்கு லங்கள் இடபறக்க 

தண்டும். நைக்கறரகச் சறன கரங்கலக்கரக, குநறப்தரக 

இந்றரறலுள்ப து க்கள் து ரக்குப்தறவு 

தசய்ற்குச் சந்ர்ப்தம் அபறக்கப்தடர கரத்றணரலும்  

இந் ரட்டிலுள்ப அமணத்து ரக்கரபர்கலம் து 

ரக்குப்தறவுகமப தற்தகரள்ற்குப் ததரற கரன 

அகரசம் அபறக்கப்தடர கரத்றணரலும் இந்த் தர்ல் 

ஏர் உள்தரக்கத்துடன் டத்ப்தடுற்கு இது சரகரக 

அமநோம் ன்ந கரத்றணரலும் ரங்கள் இச்சட்டநனத்ம 

ஆரறக்க நைடிர றமனறல் இந்க்கறதநரம். ணறநம், ரங்கள் 

இச்சட்டநனத்துக்கு றர்ப்நெத் தரறறக்கரட்தடரம் 

ன்தமத் தரறறத்து, றமடததநகறன்தநன்.  க்கம். 

     

නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ன்நற.   The next speaker is the Hon. P. Harrison. You 

have 12 minutes. 

 
[අ.බහ. 5.40] 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි, දලක ුරනක  ආ්දන 

කහරඹ්ෂ මේ යමට් ද්ංවර, මදභශ, මුසලිේ අිළ ද්ඹලු මදනහ භ 

ඉතහභ  තදි්ද ඵරඳෆ, එල්ටීටීඊ ත්රnසතහදමඹ්ද ළඩිමඹ්දභ ඵළ  

කෆ උුරරු නළ මඟනහිය ඳශහමත් ජනතහමප අන්ිනහද්කේ නළත 

රඵහ දීභ වහ මභළනි ඳනත්ෂ මගන ඒභ ගළන අඳ  ගළ ලු්ෂ 

නළවළ. වළඵළන්, අඳ  ිනමඵන ගළ ලු තභන් මේ ඳනත  ඇන් මේ 

තයේ කඩිමුඩිමේ, වදිද් ඳනත්ෂ වළන්ඹ  මගනහමේ කිඹන එක. 

මේ ඳනත් මකටුේඳත   කහයක බහක   මඹොමු කයරහ, 

භළිනයණ මකොභහරිසුරභහත් ඒ බහ  මග්දරහ, අමප් අදවස 

ඉදිරිඳත් කයරහ, අඳ  ිනමඵන ඹේ ඹේ අඳළවළදිලි තළ්ද ඳළවළදිලි 

කය ග්දන  ිනබුණහ නේ,   මේ කහර්ඹඹ ඩහත් හර්ථකන් කිඹන 

එකන් භමප අදව.  

විමලේමඹ්දභ ඳසු ගිඹ දලක ුරම්දදී ඳළළින යජඹ්දහි ඒ ඒ 

නහඹකඹ්ද මේ ප්රීලසනඹ විහ ග්දන විවිධ උඳක්රැභ මඹදුහ. අිළ 

යුද්ධ මකරුහ. හභ හකච්ඡහර  ගිඹහ. අඳ  උදේ උඳකහය 

කයන ය ල්මේ ප්රීලසනඹ ේඵ්දධමඹ්ද භළදිවත් වුණහ. විවිධ 

අසථහරදී මේ ප්රීලසනඹ විහ ග්දන අිළ උත්හව මකරුත් 

අහර්ථක වුණ නිහ, කළභළත්මත්ද මවෝ අකළභළත්මත්ද 

යුද්ධඹක  ගිහිල්රහ අිළ අද මේ ය  නිදවස කය මගන  ිනමඵනහ. 

ඒ මගෞයඹ භහි්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහ , ඒ හමපභ  

යුද්ධඹ  මනුම්ද කළඳ වුණු මේ යමට් ඒ ද්ඹලු නහඹකඹ්ද  හිමි 

මන එක ගළන අමප් කිද්භ ගළ ලු්ෂ නළවළ. 

අධිකයණ ඇභිනුරභහ මේ ගරු බහ ගර්බමේ මේ අසථහමේදී  

ද්න්ඹහ නේ මවොන්. එුරභහමග්ද අහ විහ ග්දන ඕනෆ තත් 

ප්රීලසන කීඳඹ්ෂ ිනමඵනහ.  

ආණ්ඩු විද්්දභ ඉදිරිඳත් කශ   LLRC  හර්තහමේ ඳළවළදිලි 

ව්ද නහ, විමලේමඹ්ද ඹහඳනඹ ප්රීමද්ලඹ ඇුරළු උුරරු 

ඳශහමත් නගයර ඳ්දදවස වත්ද්ඹ ගණන්ෂ ද්ංවර ජනතහ 

ඉරහ ිනමඵන ඵ. ඒ අඹ  ඒ ප්රීමද්ලලි්ද ේපර්ණමඹ්දභ ඳරහ 

වළරීභ ද්ද්ධ මරහ ිනමඵනහ. ඒ හමපභ උුරරු ඳශහමත් හි පු 

මුසලිේ ජනතහ 75,000ක විතය ිළරි්ෂ දස ුරමන්ද වතමය්ද, 

ිනමඹ්ද වභහමය්ද ඒ ප්රීමද්ලලි්ද ඳරහ වළරිඹහ. ඒ හමපභ අිළ 

දළ්ෂකහ, එල්ටීටීඊ එක  වමඹෝගඹ මනොදු්ද භවය මදභශ 

ජනතහ ත් මභන්්ද අහධහයණඹ්ෂ මරහ ිනමඵනහ කිඹරහ.  

වළඵළන්, ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි, අඳ  ිනමඵන 

ප්රීලසනඹ තභන්, අතළ්ද මච්ච මේ  ජනතහමප ඡ්දදඹ ලිඹහ 

ඳදිංික කය්දන මේ මගන ඇින තීයණඹ අනු, මේ ඳනත් 

මකටුේඳමත් ව්ද න ආකහයඹ  ඔවු්ද  ඒ අසථහ 

රළමඵනහද කිඹන එක. මේ හමප ඳනත්ෂ මගනහපු එක ගළන 

අඳ  කිද් ගළ ලු්ෂ නළවළ. මභොකද, එ්ෂත් ජහිනක ඳ්ෂඹ වළභ 

දහභ ප්රීජහත්දත්රnහදී යහමුමේ ඉරහන් ළඩ කයරහ ිනමඵ්දම්ද. ඒ 

නිහ උුරරු ඳශහත් බහ ඡ්දදඹ  අනිහර්මඹ්දභ ඳළළත්විඹ යුුරන් 

කිඹන සථහයමේ අිළ ඉ්දනහ. ඒ  ජනතහමප අදවස 

උදවසර  ගරු කයරහ, හධහයණ ඡ්දදඹ්ෂ හමපභ නිදවස 

භළිනයණඹ්ෂ ඳත්රහ, ඒ ප්රීමද්ලමේ ඕනෆභ මකමනකු  තභ්ද 

කළභළින නිමඹෝජිතමඹ්ෂ ඳත් කයමගන ඵරඹ රඵහ ගළනීමේ කිද් 

ගළ ලු්ෂ නළවළ.  

වළඵළන්, ඳසු ගිඹ කහරර ිනබුණු භළිනයණ දිවහ ඵළලුහභ අිළ 

දළ්ෂක මද්ල් ිනමඵනහ. මේ අතළ්ද වුණු ිළරිස මේ විධිඹ  

ද්න්ද්දීභ ජනහධිඳිනයණ මදක්ෂ ඳළළත්වහ. ඒ ජනතහ ඒ 

ජනහධිඳිනයණරදී ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කයපු අසථහ ිනබුණහ. ඒ 

හමපභ ඳසු ගිඹ කහරර ිනබුණු ඳහර්ලිමේ්දුර භළිනයණරදී  

මේ විධිඹ භ ඒ ප්රීමද්ලමේ ජනතහ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික මකරුහ.  

යුද්ධඹ ඉය මරහ දළ්ද අවුරුදු වතයක  ආ්දන කහරඹ්ෂ 

ගත මරහ ිනමඵනහ.  භභ විමලේමඹ්දභ අමප් අධිකයණ 

ඇභිනුරභහමග්ද මේ කහයණඹ අව්දන කළභළිනන්. අද ඔඵුරභහ 

ඉදිරිඳත් කයරහ ිනමඵන ඳනත් මකටුේඳත අනු මේ අතළ්ද වුණු 

ජනතහ ලිඹහ ඳදිංික කමශොත් ඉදිරිමේ ඳළළත්මන ඳශහත් බහ 

භළිනයණඹ  ඡ්දදඹ මදන අසථහ ඒ ජනතහ  රළමඵනහද?  

687 688 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔේ, අනිහර්ඹමඹ්ද රළමඵනහ.  
 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රළමඵනහ? 
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

අනිහර්ඹමඹ්දභ. 
 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

මවොභන්.   

ඒ විතය්ෂ මනොමන්. ගරු ඇභිනුරභනි, භහ ඔඵුරභහමග්ද 

අව්දන කළභළිනන්, වුනිඹහ දිසත්රි කමේ අලුින්ද ද්ංවර ඳවුල් 

ඳදිංික කිරීභ ිළිතඵ. භ  රළබී ිනමඵන මතොයුරරු අනු, වුනිඹහ 

දිසත්රි ්ෂකමේ නහභල්ගභ, න්දදිමිත්රnගභ, මඵෝගසළ අංක 1, 

මඵෝගසළ අංක 2, මමවයතළ්දනගභ වහ ළරිතහිණිගභ ඹන 

ගේභහනර මුලි්ද ඳදිංික ද්න් ඳවුල්ලි්ද නළත ඳදිංික කය ඇින 

ඳවුල් ංඛ්යැහ 190න්. ඒ හමපභ අලුින්ද ඳදිංික කය ිනමඵනහ, 

ඳවුල් 1,970්ෂ. ඒ අනු ඳදිංික කය ඇින මුළු ඳවුල් ංඛ්යැහ 

2,160න්. එතමකො  මේ ද්ඹලු මදනහ භ ඡ්දදඹ හිමි නහද?  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

එක හධකඹ්ෂ ිනමඵනහ. 2009 ර්ඹ  මඳය ලිඹහ ඳදිංික 

කයන රද ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹක ඒ ඳදිංිකකරුහමප නභ ඇුරශත් 

මරහ ිනමඵ්දන ඕනෆ. එඹ ඔප්පු කශ යුුරන්. ඒ හධකඹ භත තභන් 

නළත ඳදිංිකඹ රළමඵ්දම්ද.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භහ තමු්දනහ්දමේ  තත් හධකඹ්ෂ කිඹ්දනේ. 

තමු්දනහ්දමේ ද්දනහ, භ්දනහයේ දිසත්රි ්ෂකමේ මුලි ප්රීහමද්ය ඹ 

මල්කේ කහර්ඹහරඹ. අද රඵහ ගත් මතොයුරරු අනු භහ මඵොමවොභ 

ග කීමභ්ද මේ කරුණ කිඹ්දම්ද. භමප දිසත්රි ්ෂකමේ විරච්ිකඹ 

ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහඹ, මනොච්ිකඹහගභ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ 

මකොට්ාහඹ වහ භධැභ නුය ගේ ඳශහත ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ 

මකොට්ාහඹ ඹන ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහ ුරම්ද ඳවුල් 

1,500ක  ආ්දන ිළරි්ෂ මේ න මකො  ඒ ප්රීමද්ලර ලිඹහ 
ඳදිංිකඹ අතවළය ගිහි්ද, ්රරහභ නිරධහරී විනකඹ භඟි්ද ඒ ඵ 

මඳ්දහ,  මුලි ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහමේ ලිඹහ ඳදිංික 

මරහ ිනමඵනහ. එන්්ද මකො ්ෂ දළන ත් එභ ප්රීමද්ලර ඳදිංික 

මරහ ිනමඵනහ. ජලි භහමේ ඳළළත්මන ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යන 

ංමලෝධනමේදී ඔවු්ද ඒ ප්රීමද්ලමේ ලිඹහ ඳදිංික නහ. එමවේ ඡ්දද 

නහභ මල්ඛ්යනර  ඒ මගොල්ර්දමප නේ ඇුරශත් වුමණොත් - 
 

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

2009 ර්මඹ්ද ඳසු මනත් දිසත්රි ්ෂකඹක ඡ්දද නහභ 

මල්ඛ්යනඹක ඒ මගොල්ර්දමප නේ ඇුරශත් මරහ ිනබුණහ නේ, 

තත් තහ්ෂ උුරරු ඳශහමත් ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹක තභ්දමප 

නේ ඇුරශත් කශ යුුරන් කිඹහ ඉල්ර්දන ඵළවළ. එමේ කිරීභ 

තවනේ. 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු ඇභිනුරභනි, භහ ඔඵුරභහමග්ද අව්දම්ද මභඹන්. අදන් 

ඔඵුරභහ මභභ ඳනත් මකටුේඳත මභභ ඳහර්ලිමේ්දුර  ඉදිරිඳත් 

කය්දම්ද. වළඵළන් ඒ අඹ ඳසු ගිඹ භහ ුරන ඇුරශත එහි ලිඹහ 

ඳදිංික මරහ ිනමඵනහ. එතමකො  ඔඵුරභහ ඒ අඹමප ලිඹහ ඳදිංිකඹ 

ඉත් කයනහද? 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනමේ ලිඹහ ඳදිංික කය්දන කිඹරහ ඒ 

මගොල්ර්ද  ආඳසු ඉල්ර්දන ඵළවළ. දළන  විනක මරහ ිනමඵන 

2012 ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනමේ ඒ අඹමප නේ ිනබුණහ නේ, නළත 

හයඹ්ෂ උුරරු ඳශහමත් ලිඹහ ඳදිංික කය්දන කිඹහ ඒ අඹ  

ඉල්ර්දන ඵළවළ.  එතමකො  භළිනයණ ආන මඵදී ඹන ක්රැභඹත් 

අවුල් නහ.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් 

කය්දම්ද අදන්. මභභ ඳනත් මකටුේඳත ිළිතඵ  හකච්ඡහ 

කයරහ ේභත මන්. මභභ ඳනත ආඳස ත් ඵරඳහනහද? 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

මභඹ තහකහලික ඳනත්ෂ. අවුරුදු මදකක න් මභඹ 

ඵරඳහ්දම්ද. ඉ්ද එවහ  කහරඹ දි්ෂ කශ යුුර නේ, නළත 

තහ්ෂ ගළට් නිමේදනඹ්ෂ ඉදිරිඳත් කය්දන ඕනෆ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භහ ඔඵුරභහමග්ද අව්දම්ද මේකන්. මේ ඳනත් මකටුේඳත අද 

ඳහර්ලිමේ්දුර  මගනළවිත් ිනමඵනහ. දළන  භහ ුරන්ෂ ිනසමේ 

ද්  ඒ මගොල්මරෝ ඒ ප්රීමද්ලර ඳදිංිකඹ  ඹනහ. එතමකො , ඒ 

ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහමේ ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනර  

දළන භත් ඒ අඹමප නේ ඇුරශත් මරහ ිනමඵනහ. ඒ අඹ උුරරු 

භළද ඳශහත් බහමේ භළිනයණඹ වහ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කයපු අඹ. 

නමුත් දළ්ද ඒ අඹමප නේ දළන  ඳදිංික වී ද්න්න ප්රීමද්ලමේ ඡ්දද 

නහභ මල්ඛ්යනමේත් ඇුරශත් මරහ ිනමඵනහ.  

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඒ අඹ  ඵළවළ. එමවභ කය්දන ඵළවළ. භළිනයණ 

මකොභහරිසුරභහ මේ ිළිතඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි සථහයඹක 

ඉ්දම්ද. භළිනයණ මකොභහරිසුරභහ කිඹ්දම්ද මේකන්. ඹේ 

ඳශහත් බහ භළිනයණඹක ස මවෝ මනත් භළිනයණඹ්ෂ මවෝ මි්ද 

ඉදිරිඹ  එන භළිනයණඹ්ෂ වහ මනත් දිසත්රි ්ෂකඹක ඡ්දද 

නහභ මල්ඛ්යනඹක නේ ඇුරශත් මරහ ිනබුණහ නේ, එභ ලිඹහ 

ඳදිංිකඹ ඉත් කයරහ නළත උුරරු ඳශහමත් ලිඹහ ඳදිංික විඹ යුුරන් 

කිඹහ ඉල්ලීභ්ෂ කය්දන ඵළවළ. එුරභහ එඹ  ඉඩ මද්දම්ද නළවළ.  

 
නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon.  Harrison, your time is over. Please wind up 

now.  
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ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

No, Sir. I have 15 minutes.  
 

නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

But, you have only one minute left.  
 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු ඇභිනුරභනි, මේ ිළිතඵ ඳළවළදිලි කය ගළනීභ්ෂ අඳ  

අලැ නහ. මභොකද, ඳනත් මකටුේඳමත් ිනබුණහ  එඹ 

ක්රිලඹහත්භක ්දම්ද ඳනත් මකටුේඳත ේභත වුණහ  ඳසමේ ම්ද. 

වළඵළන් අඳ  ඉදිරිමේ ඳත්්දන  නිඹමිත මේ භළිනයණ 

ක්රිලඹහලිඹ ේඵ්දධමඹ්ද ඹේකිද් ළකඹ්ෂ භුර නහ.  

මභොකද,  තමු්දනහ්දමේරහමප  ආණ්ඩු කඩිමුඩිමේ ඳවුල් ද්ඹ 

දවස ගණන්ෂ   තළ්ද තළ්දර ඳදිංික කය්දන අයමගන ගිහිල්රහ 

ිනමඵනහ. අතළ්ද ව ඳවුල් අයමගන ගිහි්ද ඳදිංික කශහ  අමප් 

කිද් විරුද්ධත්ඹ්ෂ නළවළ. ඒ අඹ ද්ංවර ම්දන පුළු්ද, මදභශ 

ම්දන පුළු්ද, මුසලිේ ම්දන පුළු්ද. අනුයහධපුයමේ හමපභ 

රංකහමේ විවිධ ප්රීමද්ලර මුසලිේ ජනතහ තභත් කවුරුර 

ඳදිංික  මරහ ඉ්දනහ. ඒ අඹ ඉ්ෂභනි්ද ඳදිංික කයන ඵ්ෂ අිළ 

දකි්දම්ද නළවළ. ඔඵුරභ්දරහ මේ ඳනත් මකටුේඳත මගනල්රහ  

එභඟි්ද නළත තහ්ෂ මේ ප්රීමද්ලර ජනතහමප ජන ජීවිත 

අවුල් කයන තත්ත්ඹ්ෂ ඇින වුමණොත් අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර වුණු 

ද්ඹලු මද්ල් සුනු විසුනු මරහ ඹ්දන පුළු්ද. භභ මේ කිඹ්දම්ද 

තැ මතොයුරය්ෂ. අද මඵොමවොභ කඩිමුඩිමේ අලුින්ද ඳවුල් ඳදිංික 

කයවීභ  උත්හවඹ්ෂ දයනහ. 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඉතහ ඳළවළදිලිභ අිළ කිඹනහ, ඹේ ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹක 

මනත් දිසත්රි ්ෂකඹක  නේ ඇුරශත් කයරහ ිනබුණහ නේ, ඒ අඹ  

උුරරු ඳශහත  ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කිරීමේ අන්ිනඹ රළමඵ්දම්ද නළවළ 

කිඹහ.  ඒක  ඉතහ ඳළවළදිලින්. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඒකන් අඳ  වුභනහ  කයරහ   ිනබුමණ් භළිනයණ 

මකොභහරිසුරභහ භඟ  මේ ිළිතඵ හකච්ඡහක මඹදිරහ මේක 

නිදවස කය ග්දන. 

 
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔඵුරභ්දරහ  ඉල්රන ඳරිදි,  අද  මේ ඳනත් මකටුේඳත 

ේඵ්දධමඹ්ද ඡ්දදඹ ග්දම්ද නළින  මේ විහදඹ කල් තඵනහ. 

Committee Stage එම්ෂදි අඳ  ඒ ිළිතඵ හකච්ඡහ කය්දන 

පුළු්ද.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

මේ විහදඹ මව  ිනඹනහද?  ඒ ේඵ්දධ හකච්ඡහක  

ඔඵුරභහ අඳ  අසථහ්ෂ  රඵහ මදනහද?  

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔේ.  

 
ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 
නළඟී ද්න්මේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 

නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Leader of the House of Parliament. 
 

ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභනි,  ගරු පී. වළරි්ද 

භ්දත්රී ුරභහ විඳ්ෂඹ මනුම්ද ඉල්ලීභ්ෂ කශහ.  ඒ හමපභ 

යනිල් වික්රැභද්ංව භළිනුරභහත් ඉල්ලීභ්ෂ කශහ. ඒ ඉල්ලීේ අනු  අිළ 

භළිනයණ මකොභහරිසයඹහ මුණ ගළහිරහ ඒ ේඵ්දධමඹ්ද 

හකච්ඡහ කිරීමේ අසථහ්ෂ රඵහ දු්දනහ. ඒ අසථහත් 

ප්රීභහණත් නළත්නේ,  මේ ිළිතඵ විඳ්ෂඹ   ගළ ලු  ිනමඵනහ 

නේ උඳමද්ලක කහයක බහ්ෂ - Consultative Committee 

එක්ෂ-  කළහ ඒහ නියහකයණඹ කයන මත්ෂ  විඳ්ෂමේ 

ඉල්ලීභ භත, අද  දින ඡ්දදඹ්ෂ ග්දම්ද නළින  මේ විහදඹ 

මනත් දක   කල් තඵ්දන  අිළ සදහනේ ඵ ආණ්ඩු 

මනුම්ද භභ කිඹ්දන කළභළිනන්. 

 
[5.53 p.m.] 
 
ගරු මට.එේ. සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்நெறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, we have heard many speeches today and Hon. 

Members of Parliament have expressed their views on the 

Registration of Electors (Special Provisions) Bill, which 

is specifically meant to exempt the Internally Displaced 

Persons from certain requirements of the Registration of 

Electors Act, No. 44 of 1980.  

Now, we have to consider these provisions very 

carefully and I think we have debated this vividly. It is 

important to note that in this context where an election is 

going to be held for the Northern Provincial Council, 

many Tamils who had been displaced in the Northern 

Province are just coming for resettlement.  So, at this 

stage, asking them to enter into a register and get 

themselves registered is not a practical aspect. We have 

no objection as far as any Sinhalese, a Muslim or any 

other  party - 

 
නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
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අනුරරු නිමඹෝජැ කහයක බහඳිනුරභහ මරහනමඹ්ද ඉත් 
වමඹ්ද, නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ මරහනහරඪ විඹ. 

 

அன் தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  
அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனத, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left the 
Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
 

ගරු මට.එේ. සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்நெறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

We have no objection whatsoever for even a 

Sinhalese, a Muslim or anyone to come and inhabit 

Jaffana but the position remains that there should not be a 

forcible way of getting them to stay in Jaffna by some 

other means. If a person wants to go and stay in Jaffna, it 

is perfectly okay. He is at liberty to do so. It is like my 

going to Kandy and staying there or my going to Galle 

and staying there. That is entirely a civic right which is 

fundamentally placed in the Constitution of this country. 

But, what is happening today is that most of the people 

who have been displaced have not come to places where 

they should be and thousands of acres of land in the 

Northern Province have been taken over for army camps.  

As far as the security of this country is concerned, as 

the Hon. (Prof.) G.L. Peiris has just mentioned,  security 

is a must in this country and I totally agree with that. 

Security of this country is important but, at the moment, 

there is a  tremendous amount of army camps in all parts 

of the Northern Province and the Eastern Province. I do 

not see why it should be further strengthened and for that 

purpose, you are using  6,381 acres of valuable land that 

has been taken over by the Government for the security 

forces. There are another 3,000 acres being intended to be 

taken for the Cement Corporation and there are so many 

other places that have been taken over by the Government 

for the purpose of rehabilitation. If all this is happening 

by force - The Government is trying to resettle people. I 

have to make it very clear in this august Assembly that I 

have nothing personal against the Sinhalese or any other 

community as such. But, what I want to say is that we 

cannot, by force, go into another part of the country and 

place ourselves in the Northern Province  which has got 

certain inhabitants who have the right to live as Tamils of 

this country and to practise their language, their  culture 

and religion. - [Interruption.]Yes, Hon. Member, I totally 

agree with you but what I am trying to emphasize is that 

the Northern Province has got the Malabar inhabitants 

who have got a certain amount of culture. Definitely, as I 

said earlier, the Sinhalese community is entitled to go and 

stay there. They can willingly go and stay there. They can 

buy houses; they can buy lands. That is perfectly in order 

but you cannot take over lands in Jaffna forcibly because 

there are people who are entitled to those lands. But, 

those lands are being taken over by the Government and 

people are going and staying there forcibly.  

ගරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

You did not say a single word when the  LTTE took 

over. 
 
 
ගරු මට.එේ. සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்நெறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

LTTE has nothing to do with this transaction.  
 
 

ගරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

Why not? You were part of all that and now you are 

saying that they have nothing to do with this.  
 
 

ගරු මට.එේ. සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்நெறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

LTTE has not taken any land.  [Interruption.]  I am 

not interested in what you are saying.  But, my position in 

this august Assembly is that we cannot forcibly take over 

lands and give it to another community and, for that 

purpose, we are trying to get ourselves mobilized in that 

way. In Mullaitivu, Kokilai, Varnakulam, 

Thattamavalattu, Marthamadu, Akkaraivalli, in all these 

areas, there are about 3,000 from the Sinhalese 

community who are radically staying there. They were all 

sent by force, not by their own whims and fancies.  That 

is what I am trying to say.  Even in Vavuniya and 

Settikulam, about 4,000 acres have been taken over by 

the Government for resettlement.  So, these are matters to 

be considered.  In Sampur, about 818 acres and 30-year 

leased properties have also been taken over. There is 

about  545 acres of land belonging to the Ceylon 

Electricity Board which is going to be given back to the 

Ceylon Electricity Board.   

In these circumstances, there are large extents of land 

in the Northern Province that have been taken over.  The 

Tamil inhabitants who are entitled to those lands in that 

area cannot enjoy those lands when you are trying to do 

this.  In these circumstances, with this amount of agony 

prevailing in the Northern Province, you are bringing this 

Bill today to have a new electoral system to register the 

people who are going to vote in this election. What is the 

real objective of this whole transaction? Why are you 

concentrating only on the Northern Province?  You have 

not brought this type of Bill for any other elections.  You 

have not brought this type of Bill for the election in the 

Western Province, Southern Province or for elections in 

any other province in this country.  So, why are you now 

concentrating basically, as far as the Tamil community is 

concerned, on the Northern Province?  From 1987, we 

have been trying to establish this Provincial Council 

system in the Northern Province but it has been a 

complete failure. We could not have a democratic system 
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in Jaffna, especially in the Northern Province.  The 

Government is just trying to have an election. Hopefully, 

the Government is considering to hold elections in the 

month of September.  But, before the election is going to 

be held, you are making this mockery. We have no 

objection for a proper electoral register being maintained 

and all the displaced people who are entitled to vote 

should be in a position to vote.  That is a fundamental 

human right in this country.  But, why are you doing it in 

a rush?  This same provision can be brought in for the 

next General Election or for the Presidential Election or 

for any other election, subsequently.  You can take it into 

consideration in a better way. My personal view in regard 

to this matter is that within a period of two months, you 

cannot force this system upon the general public in the 

Northern Province to get themselves registered and make 

themselves available to vote. Therefore, there is some 

suspicious element in this whole transaction.  I am not 

trying to convince and say that the Government is  trying 

to connive to do this.  If you look at it in a general point 

of view, locally or internationally -  you are not worried 

about what the international community considers - these 

are factors to be considered even internationally because  

human rights organizations or others may question as to 

why you are going to do this fundamentally targeting the 

election that is going to be held very soon.    

My earnest request is that as far as this Government is 

concerned, even if we have to bring this amendment, 

please do not bring this amendment at this stage. Let this 

amendment be considered later. This is a very good 

amendment that you are bringing on behalf of the people 

who have been displaced; people who have the right to 

vote but had not been given the right to exercise their 

franchise. I totally agree with this Bill and I totally, 

vehemently agree that this is a Bill that should be 

considered but not at this stage, not in this context, not 

within a period of two months where the Northern 

Provincial Council Election is hopefully going to be held 

in the month of September.  

Therefore, it is our duty to tell the present Government 

that we should not forcibly take any person from one 

place to another place, from one province to another 

province by force and keep them in that area for the sake 

of doing so. That is not the will of the people. If you do 

that, you are going against the fundamental rights of the 

people of this country. That is why the international 

community is watching our act. Therefore, we should be 

careful to modify ourselves accordingly and we hope that 

this Government will accept that position.  

Thank you. 
 

[தற.த. 6.03] 
 

ගරු මල්ේ අවඩ්ෂකරනහද්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கதப, இன்ந 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்ந உள்ரட்டில் இடம்ததர்ந் 

க்கபறன் ரக்குப் தறவுக்கரண தசரர தரடர்தரண 

றரத்றல் தன ரப் தறறரங்கமபக் தகட்கக் 

கூடிரக இந்ந்து. றழ்த்  தசறக் கூட்டமப்தறன் 

சரர்தரக தன கந்த்துக்கமப து உநப்தறணர்கள் இங்தக 

டுத்துச் தசரன்ணரர்கள். அறலும் குநறப்தரக, ரன் இங்கு எந் 

றடத்மச் தசரல்ன தண்டும். இண்டு ந்டங்கலக்கு 

நைன்நெ டத்ப்தடறந்ந் நெதுக்குடிறந்ப்நெ ற்நம் 

கமதுமநப்தற்ந தறதச சமதகலக்கரண தர்ல் 

டத்ப்தடறல்மன. ஆணரல், இன்மநக்கு ட ரகரத் 

தர்ல் ன்ந ந்ம்ததரலது, எந் சறனர் ரறந்து 

கட்டிக்தகரண்டு, 13ஆம் றந்த்ச் சட்டத்றல் இந்க்கறன்ந 

கரற, ததரநஸ் அறகரங்கமப லக்கதண்டுதன்ந 

தசரல்லுகறன்நரர்கள்; தர்ல் டத்தண்டரம் ன்ந 

தசரல்லுகறன்நரர்கள். அன்ந இந் இண்டு தறதச 

சமதகலக்குரண தர்மன டத் நைடிரமக்குச் 

தசரல்னப்தட்ட கரம், அங்கு இன்நம் க்கள் நைலமரக 

லள்குடிதற்நம் தசய்ப்தடறல்மன ன்ததுரன். ஆணரல், 

"இன்ந ரங்கள் நைலமரக க்கமப லள்குடிதற்நம் 

தசய்றந்க்கறன்தநரம்; இன்ந நைகரம்கபறல் க்கள் இல்மன" 

ன்ந தசரல்லுகறன்ந அசு இந் இண்டு சமதகலக்குரண 

தர்மன டத்ரல், ட ரகர சமதக்கரண தர்மன 

டத்துற்கரக உடணடிரக இந் தசரரமக் 

தகரண்டுந்து றமநதற்நற்கு த்ணறப்தரணது 

ங்கலக்குச் சந்தகத்ம ற்தடுத்துகறன்நது. இந் 

தசரரறல் தன ல்ன றடங்கள் இந்க்கறன்நண. 

இடம்ததர்ந் க்கள் ரக்கபறப்தற்கரண சற, 

ரய்ப்நெக்கள் இந்க்கறன்நண. ணறநம், சந்தகம் 

லற்கரண கரங்கலம் இந்க்கறன்நண. இங்கு நறமரத் 

தறநோலன் அர்கலம் யளமணஸ் தரநௐக் அர்கலம் 

உமரற்நம்ததரலது, இமண தற்ந, இது தரடர்தறல் 

றரம் டத்ப்தடதண்டும்; எந் குலம அமக்க 

தண்டும் ன்நகூநம்ததரலத ங்கலக்குச் சந்தகம் 

லந்து ன் இமண இர்கள் தற்கறநரர்கள்? ன்ந. 

ஆணரல், இப்ததரலது தரறகறன்நது, இம்தசரரரணது 

எத்றமக்கப்தடும் ன்ந நைன்கூட்டித தரறந்ணரல்ரன் 

அமண அர்கள் தற்நறந்க்கறன்நரர்கள் ன்ந.  

உண்மறதன, இது எந் சரறரண றட்டம்ரன். ஆணரல், 

ங்கமபப் ததரநத்ட்டிதன லள்குடிதநற க்கபறன் 

ரக்கபறப்நெ ன்தது சரறரண நைமநறல் இடம்ததநதண்டும்; 

அது கண்கரறப்நெக்கு உட்தடுத்ப்தடதண்டும்; குநறப்தரக 

இந்த் தர்ல் மடததநகறன்நததரலது, தபறரடுகபறன் 

கண்கரறப்நெ இந்க்கதண்டும். அததமப, ட ரகர 

சமதத் தர்ல் மடததநற்கு நைன்நெ, கமதுமநப்தற்ந 

ற்நம் நெதுக்குடிறந்ப்நெ தறதச சமதகலக்கரண தர்ல் 

டத்ப்தடதண்டும் ன்ந தகரரறக்மகம ரங்கள் 

நைன்மக்கறன்தநரம். இங்கு யளமணஸ் தரநௐக் அர்கள் 

உமரற்நம்ததரலது, "நைஸ்நம் க்கமப லள் 

குடிதற்நறதன, றழ் தசறக் கூட்டமப்மதச் தசர்ந் 

ன்ணற ரட்ட ரடரலன்ந உநப்தறணர்கபறல் எந் சறனர் 

அம றந்ம்தறல்மன" ன்ந தசரன்ணரர். ரன் ன்ணற 

ரட்டத்மச் தசர்ந்ன் ன்நமகறல், ரன் ரலகறன்ந 

கறரரணது நைஸ்நம், றழ் க்கள் இமந்து ரழ்கறன்ந 

எந் கறரம். ணத, ன்ணற ரட்டத்மப் ததரநத் 

ட்டில், அங்கு நைஸ்நம் க்கமபக் குடிதற்நறதன - 

அர்கள் அந் இடங்கபறல் ரழ்றதன - ரந்ம் ரற்நக் 

கந்த்துச் தசரல்ன நைடிரது; தசரல்னரட்டரர்கள் ன்தம 

இங்கு தபறரகச் தசரல்நக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்தநன். 

ணறநம், அங்கு கரறகள் இல்னரல் இந்க்கறன்ந றழ் 

க்கலக்கும் கரறகள் தகரடுக்கப்தடதண்டும் ன்ததுரன் 

ங்கலமட தகரரறக்மகரகும்.  ரநரக, நைஸ்நம் க்கமபக் 

குடிதற்ந தண்டரம் ன்ந கூநறல்மன. அர்கமபநோம் 
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அங்கு குடிதற்நதண்டும் ன்தறதன ரங்கள் 

ஆறத்ரண ஆமசதரடு இந்க்கறதநரம். தணன்நரல் 

நைஸ்நம், றழ் க்கள் இமந்து ரழ்ந் ஏர் இடம்ரன் 

ன்ணற ரட்டம்.  

அடுத்து, ரன் இங்கு இன்தணரந் றடத்மநோம் 

தசரல்நரகதண்டும். அரது, யளமணஸ் தரநௐக் 
அர்கள் ததசும்ததரலது, "இடம்ததர்ந் க்கள் சறங்கப 

க்கபரகக்கூட இந்க்கனரம்" ன்ந றக அகரகச் தசரன்ணரர். 

அர் அசரங்கத்மத் ரஜர தண்ணுற்கரக அப்தடிச் 

தசரன்ணரதர தரறறல்மன. ஆணரல், இன்ந நைஸ்நம் 

க்கள் கூடுனரக ரலகறன்ந நைசநப் தறதசத்றதன ஏர் 

அதர றமன ற்தட்டிந்க்கறநது. அரது, அங்கு றடீதண 

நன்ந - ரன்கு தஸ்கபறதன ந்து, 6,000 சறங்கப க்கமப 

அங்கு தற தண்டுதன்ந தசரல்நறட்டுச் 

தசன்நறந்க்கறன்நரர்கள். இரணும் அந் இடங்கமபத் து 

கட்டுப்தரட்டுக்குள் மத்து, கண்கரறத்துக் 

தகரண்டிந்க்கறன்நது. அவ்ரதந, நைசநப் தறதசத்றலுள்ப 

நைஸ்நம் கறரங்கலக்கு டுறலும் றழ் கறரங்கலக்கு 

டுறலும் சறங்கப க்கமபக் குடிதற்நற்கரண நைற்சறகள் 

மடததநகறன்நண. இந் அதரகரண றமனம ரன் 

யளமணஸ் தரநௐக் அர்கலக்கும் நறமரத் தறநோலன் 

அர்கலக்கும் தகப லற அமச்சர் நவுப் யகலம் 

அர்கலக்கும் தசரல்நமக்க றந்ம்நெகறன்தநன். இது ஏர் 

அதரகரண தசல்! தணன்நரல், நைஸ்நம், றழ் க்கள் 

ரலகறன்ந அந் இடத்றதன, சறங்கபர்கள் ரழ்ந்து, 

இடம்ததர்ந்து லபக்குடிதநறணரல், ரங்கள் அமத் 

ட்டிக்தகட்கப்ததரறல்மன. ஆணரல், அங்கு அர்கள் 

ரழ்ந் னரதந இல்மன. இன்ந டுறலுள்ப சறன 

இடங்கபறதன சறங்கப க்கள் குடிதநறறந்க்கறநரர்கள். 

அர்கபறல் தனர் ஆம்தத்றதன அங்தக குடிறந்ந்ர்கள். 

ஆணரல், தன இடங்கபறதன நெறர்கபறன் குடிதற்நங்கபரல் 

ஏர் அதரகரண றமனம  கரப்தடுகறநது. அணரதனத 

ங்கலக்குச் சந்தகம் லந்துள்பது. ஆகத, இவ்றடத்றல் 

கணம் டுக்கப்தட தண்டும். தர்நல் ரக்கபறக்கறன்ந 

நைமநம தர்மரகவும் தர்த்றரகவும்  இடம்ததநறல் 

கணம் தசலுத் தண்டும்.   

இன்ணநைம் ரகர சமதத்தர்ல் தற்நற 

அநறறக்கப்தடறல்மன. ரகர சமதத் தர்ல் 

மடததநர, இல்மனர ன்ந தகள்ற லந்துள்ப 

இக்கரனகட்டத்றல் அங்கு இரணுத்றணர் ரகர சமதத் 

தர்லுக்கரண தறசர டடிக்மககபறல் இநங்கறறந்க் 

கறன்நரர்கள். அரது, "உங்கலக்குக் தகரறக்குஞ்சு 

ந்கறதநரம்; TV ந்கறதநரம்; fan ந்கறதநரம்; ரடு 

ந்கறதநரம், தற்நறமனக்கு ரக்கபறநோங்கள்!" ண க்கபறடம் 

கூநறந்கறன்நரர்கள்.  இரணுத்றணந்க்கும் தர்ல் 

தறசரத்துக்கும் ன்ண தரடர்நெ? இரணுத்றணர் ன், 

இப்ததரலத அசரங்கத்றன்  சரர்தரக ரக்கபறக்க தண்டும் 

ன்ந க்கமபத் தண்டிக்கறநரர்கள். மரக 

இந்றரறலுள்ப அசறல்ரறகள்ரன் ரக்குகமபப் 

ததநற்கரக TV கமப அன்தபறப்நெச் தசய்ரர்கள். 

அண்மறல்  நறமரத் தறநோலன் அர்கலம் க்கலக்குப் தன 

ததரந்ட்கமப அன்தபறப்நெச் தசய்றந்ந்ரர். இப்ததரலது 

இரணுத்றணர் இந் அநறறத்ல்கமபச் தசய்து 

தகரண்டிந்க்கறநரர்கள். தர்ல் ந்ர, இல்மனர, 

இமடறநத்ப்தடப்ததரகறநர ன்தது தற்நற ரந்க்கும் 

தரறறல்மன. இங்கு றகத்லறரக அசறல் ததசுதர்கள் 

13ஆது றந்த்ச் சட்டம் தமறல்மன ன்நம் அமண 

லக்க தண்டும் ன்நம் தசரல்கறநரர்கள். .ர. சமதறன் 

ணற உரறமகள் ததம டுத்துள்ப லர்ரணத்மநோம் 

LLRC அநறக்மகறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தரறந்துமகமபநோம் 

மடநைமநப்தடுத் தண்டும் ன்ந உனக ரடுகள் 

அலத்ங்கமப தற்தகரண்டரலும் அற்நறமண 

மடநைமநப்தடுத்ரல் இந்ந்துதகரண்டு, அந் 

அலத்த்மத் றப்தற்கரக தகு ஜணரறதற அர்கள் 

இத்மக சச்சவுகமப உந்ரக்கறறட்டு, அது நேகம்தரக 

ந் தறன்ணர் இநறறதன, ணக்கு தன்ணறனங்மகறதன 

தரரற றர்ப்நெக்கள் இந்க்கறன்நண ன்நம் ணக்கு 

ற்தட்டுள்ப தரரற றர்ப்நெக்கலக்கு த்றறதனத 

துறச்சலுடன் இந் ரகர சமதகமப டத்துற்கரண 

13ஆது றந்த்ச் சட்டத்ம அநைல்தடுத்துற்குரற 

நைற்சறமத் ரன் தசய்றந்ப்தரகவும் கூநரர். 

Commonwealth Conference க்கு ந்கறன்ந உனக ரடுகபறடம் 

இத்மகதரந் அநறறத்மன றச்சரகச் தசய்ரர்.  

இன்ந 13ஆம் றந்த்ச் சட்டத்துக்கு றரக ரர் 

கூக்குநடுகறநரர்கள்? றல் வீங்ச அர்கலம் தயன 

உந் கட்சறறணந்ம் அசரங்கத்றன் சரர்தரக இன்மநக்கும் 

இந்ந்து தகரண்டிந்க்கறன்நர்கலம்ரன் கூக்குல் 

இடுகறன்நரர்கள். ஜணரறதற அர்கள், "உனக ரடுகதப 

தரந்ங்கள்! தன்ணறனங்மக க்கபறன் றர்ப்நெக்கு த்றறலும் 

ரன் றழ் க்கலக்கு ன்ம தசய்க் கரத்றந்க்கறன்தநன்" 

ன்ந தசரல்கறன்ந ரய்ப்மத ற்தடுத்துற்கரக 

நைன்தணற்தரடரக டத்துகறன்ந ரடகங்கள்ரன் இம 

ன்தத ணது கந்த்து. ஆகத, இந்ச் சட்டநனத்மச் 

சரறரண நைமநறல் மடநைமநப்தடுத்துற்கரண ரய்ப்மத 

ரங்கள் உண்டுதண் தண்டும். கண்கரறப்நெ றகத் 

லறரக இந்க்க தண்டும். தணணறல் அசரண 

குடிதற்நங்கள் உந்ரக்கப்தடுகறநது. அர்கமப ரக்கரபர் 

இடரப்தறல் தறநோம்தடி தசரல்கறநரர்கள். ற்கரகப் தறச் 

தசரல்கறநரர்கள்? இப்தடிரண அதரகரண றமன 

கரப்தடுகறநது. ஆகத, அத்மக றமன ரற்நப்தட 

தண்டும். அணரல்ரன், இறதன ல்ன றடங்கள் 

இந்ந்ரலும் ங்கலக்குச் சந்தகம் ற்தடுரல், சறன 

ஆரநேர்ரண றடங்கமப ரங்கள் குநறப்தறடுகறதநரம். 

இந்ச் சட்டநனத்றன்நனம் தறம டந்துறடக்கூடரது 

ன்ததுரன் து தறரண தரக்கம். ஆகத, இமண 

றர்க்கறன்ந றமன ன்தமறட, தறம  டந்துறடக்கூடரது 

ன்தறதன றழ்த் தசறக் கூட்டமப்நெ றகக் கணரக 

இந்க்கறநது. 

ட ரகர சமதத் தர்நல் து க்கள் 

சுந்றரகவும் கூடுனரகவும் ரக்கபறக்கறன்ந ற்மனம 

ற்தடுத்ப்தட  தண்டும். இறதன இன்நதரந் றடத்ம 

ரன் கூந தண்டும். அரது, து தறதசங்கபறல் 

ரழ்கறன்ந றழ், நைஸ்நம் க்கள் அமணந்ம் து 

ரக்குரறமம உநறப்தடுத்துற்கரண ரக்கரபர் 

இடரப்நெப் தறவுகமப உடணடிரக தற்தகரள்ப தண்டும் 

ணக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். இல்மனதல், அர்கலமட 

தந ஆட்கள் து ரக்குரறமப் தறவுகமப தற்தகரண்டு 

ட ரகர சமதம ஆலகறன்ந றமனமம 

ற்தடுத்துற்கு ரய்ப்தரகறறடும். ணத, றழ்ததசும் 

து உநவுகள் உடணடிரகத் து ரக்குரறமம 

உநறப்தடுத்துற்கரண ரக்கரபர் இடரப்நெப் தறவுகமப 

தற்தகரள்ப தண்டும் ண இச்சமதறநடரகக் தகட்டு, 

றமடததநகறன்தநன். ன்நற. க்கம்.  

697 698 

[ගරු මල්ේ අවඩ්ෂකරනහද්ද භවතහ] 



2013 ජනි 06 

[අ.බහ. 6.13] 

 
ගරු ඒ.මට. සුද්ල් මප්රීේභජඹ්දත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ෂින අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறதஜந் - சுற்நரடல், நெதுப்தறக்கத் 

க்க சக்ற அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 
ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අද දින විහදඹ   බහජනඹ වී 

ිනමඵ්දම්ද,  ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) 

ඳනත් මකටුේඳතන්. එඹ 1980 අංක 44 දයන ඡ්දද හිමිඹ්ද 

ලිඹහඳදිංික කිරීමේ ඳනමත් ඇතළේ නිඹභලි්ද අබැ්දතය  

ලමඹ්ද අතළ්ද ව තළනළත්ත්ද  නිදවස කිරීභ වහ විමලේ 

විධිවිධහන ළරළසවීභ ිළණිත්, ඊ  ේඵ්දධ මවෝ  ආනුලහංගික 

කහයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ ිළණිත් ව ඳනත් 

මකටුේඳත්ෂ.  

මේ ඳනත් මකටුේඳමත් ප්රීධහන ඳයභහර්ථඹ  මේකන්. අමප් යමට් 

ිනබුණු  එල්ටීටීඊ ත්රnසතහදඹ 2009 භළන් භහමේ 19 න දහ අ්ද 

කශහ.   ඊ  මඳය දලක මදකවභහයක ඳභණ කහරඹ්ෂ ුරශදී  

එල්ටීටීඊ ක්රිලඹහකහයකේ නිහ  ඇින වුණු තත්ත්ඹ ුරශ උුරරු 

ඳශහමත්ත්  විමලේමඹ්දභ  නළ මඟනහිය ඳශහමත්ත් ද්ංවර, මදභශ, 

මුසලිේ ඹන  ර්ගඹ්ද ුරන භ අඹත් ජනතහ අබැ්දතය ලමඹ්ද 

අතළ්ද ව්ද ඵ  ඳත් වුණහ.  විමලේමඹ්ද ත්රnසතහදඹ අ ්ද   

කශහන්්ද ඳසමේ  ඳළළත්මන භළිනයණරදී  ඡ්දදඹ දීභ  වහ 

ලිඹහඳදිංික වීභ   ඔවු්ද  අසථහ රළබුමණ් නළවළ. මභභ  ඡ්දද 

හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත 

භගි්ද  මකමය්දම්ද,    එභ අතළ්ද ව ජනතහ   ඡ්දදදහඹකන්්ද 

මර ලිඹහඳදිංික වීභ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභන්.  

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ කිද්භ මද්ලඳහරන ඳ්ෂඹක  භ්දත්රී යමඹ්ෂ  

මභභ ඳනත් මකටුේඳත  විරුද්ධ මේඹ කිඹහ භහ  හිත්දම්ද  නළවළ.  

මභහිදී ගරු භ්දත්රී රු්ද විවිධ කරුණු මගන වළය දළ්ෂවහ.  

ගරු භහව මෝ. මේනහධියහජහ භ්දත්රී ුරභහ ව්ද කශහ 

ඉ්දදිඹහමේ කවුරුරත්  අතළ්ද ව ජනතහ ඉ්දනහඹ කිඹහ. 

ඔේ,  එමවේ ඉ්දන අඹ  දළ්ද මභමවේ එ්දන පුළු්ද. වළඵළන්,  

ඉ්දදිඹහමේ අතළ්ද කවුරුර ද්න්න දමිශ ජනතහමප දරු්ද  

2009 ර්මේ ද්   අමඳො හභහනැ  මඳශ  විබහගඹ  මඳනී ද්ටීභ 

වහ මච්දනහන්ර අඳ විබහග භධැසථහනඹ්ෂ ඳළළත්වහඹ 

කිඹන එක   එුරභහ     භහ භත්ෂ කය මද්දන  කළභළිනන්. භවය 

වි  එුරභහ ඒක මනොද්දනහ  ්දන  ඇින. එුරභහ කථහ කය්දම්ද 

එ්ෂත් ජහතී්දමප ංවිධහනඹ  ගිහි්ද ඉදිරිඳත් කශ කරුණු 

ගළනන්,  භහන හිමිකේ මකොමිභ  ඉදිරිඳත් කශ කරුණු ගළනන්. 

මේ මකොතළනකදීත්  කිේමේ  නළවළ,  ශ්රීප රංකහ යජමේ අධැහඳන 

අභහතැහංලඹ, විබහග මදඳහර්තමේ්දුර  ඉ්දදිඹහමේ  තමිල්නහඩුමේ 

අතළ්ද වී ද්න්න දමිශ ජනතහමප දරු්ද   අමඳො හභහනැ 

මඳශ විබහගඹ  මඳනී ද්ටීභ වහ අලැ ඉඩකඩ ඳහ  

ළරළසවහඹ කිඹන එක. දළන ත් එමේ ඉඩකඩ රසමි්ද 

ිනමඵනහ. ඕනෆභ අසථහක ඒ අඹ  මභමවේ ඇවිත් ඳදිංික 

ම්දන  පුළු්ද.  මේ කරුණුත්  කිඹ්දන  ඕනෆ.  

ඒ හමපභ එුරභ්දරහමප   තත්  ගරු භ්දත්රී යමඹ්ෂ  ඹේ  

ඹේ කහයණහ ඉදිරිඳත් කශහ.  උුරරු ඳශහමත් දමිශ ජනතහ 

ඳභණ්ෂ මනොමන් ම්ද ජීත් වුමණ්. 1992 ර්මේදී  ඳළඹ 24්ෂ 

කල් දීරහ තභන් මුසලිේ ජනතහ ඹහඳනමඹ්ද එමශේමේ; 

භ්දනහයමභ්ද එමශේමේ.  වළත්තෆඳ්ද දහවක  අධික ිළරි්ෂ  

පුත්තරභ, කල්ිළන්ඹ  ප්රීමද්ලර ජීත් වුණහ.  මේ මවේුර නිහ අද 

පුත්තරේ  දිසත්රි ්ෂකමේ ජන ංයුිනඹ විකෘින තත්ත්ඹ  ඳත් 

මරහ ිනමඵනහ.  

එඳභණ්ෂ මනොමන්. එල්ටීටීඊ  ංවිධහනඹ එදහ  එමව  යහජැ 

මේකන්්ද  පීඩනඹ   ර්ෂ කය, එශහ දළම ජනතහමප  ඉඩේ  

ඔවු්ද කළභින අඹ    රඵහ දු්දනහ.  මකෝ දළ්ද ඒ ඉඩේ?  දළ්ද මේ  

එශහ දළම ජනතහ මකොමවේ  ගිහි්ද ද  ඳදිංික ම්දන ඕනෆ?  ඒ 

වහ තභන් විමලේ කමිටු්ෂ   ඳත්   කය,  ඒ  කමිටුමේ   නිර්මද්ල 

අයමගන  ළඩ ිළිතමශ කස කය මගන ඹ්දම්ද. ඝන කළශෆ 

මනොන  මුඩු ඉඩේ අය මගන  ඒහමේ ඒ අඹ  ඳදිංික වීභ  වහ 

අලැ ඳවසුකේ  ළරළසවීමේ ළඩ ිළිතමශ්ෂ  මඹෝජනහ කය 

ිනමඵනහ.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ද්ංවර ජනතහත් ඹහඳනමේ 

හින්ඹහ.  ඹහඳනමේ ද්ංවර භවහ විදැහරඹ අද මකෝ?  ඹහඳනමේ 

ද්ංවර භවහ විදැහරඹ අද නළවළ.  ඹහඳනමේ ද්ංවර භවහ විදැහරඹ්ෂ 

ිනබුණහ.විද්ඳ්ද දහවක  ළඩි  ද්ංවර ජනකහඹ්ෂ ඹහඳනමේ ද්න්ඹහ. 

කවුරුත් ඒ ගළන කථහ කය්දම්ද නළවළ. එදහ ඹහඳනමේ මුසලිේ 

වීදිඹ ිනබුණහ.  දළ්ද  ඹේ මකො ්ෂ ගිහි්ද  එමව ඳදිංික ඉ්දනහ. 

අමන්ෂ  අඹ භව නගය බහ  භළිනයණඹ  ඡ්දදඹ දු්දම්ද 

අතළ්ද ව්ද  වළන්ඹ  ගිහිල්රහන්. නමුත් ඒක  දළ්ද ක්රිලඹහත්භක 

ම්දම්ද නළවළ. එභ නිහ ඹේ භළිනයණඹ්ෂ උුරරු ඳශහමත් 

ඳළළත්මනහ නේ, එභ භළිනයණමේදී අතළ්ද ව  ද්ංවර, දමිශ, 

මුසලිේ ජන ර්ග ුරන භ  ඡ්දදඹ  ඳහවිච්ික කිරීභ වහ  ඉඩකඩ 

රහ දිඹ යුුරන්.  ඒ වහ මේ ආකහයමේ විමලේ විධිවිධහන  

ඳනත් මකටුේඳත්ෂ අලැ මනහ.  

වුනිඹහ ළනි  ප්රීමද්ලරත් ඒ ජනතහ  ඳදිංික මනහඹ කිඹහ  

ඒ ගරු භ්දත්රී ුරභහ  ව්ද කශහ. තමු්දනහ්දමේරහ  2009 

ර්මඹ  මඳය  ංඛ්යැහ මල්ඛ්යන අය මගන ඵර්දන.  මකොශම  ව  

තදහ්දන ප්රීමද්ලර  ඳහල්ර  දමිශ ශිැ  ංඛ්යැහ  ළඩි මරහ 

ිනබුණහ.  

2009්ද ඳසමේ   ංඛ්යැහ මල්ඛ්යන  අය මගන ඵර්දන. ඒ  

ඳහල්ර ශිැ ජනගවනඹ අඩු මරහ ිනමඵනහ. ඇන්?  උුරමර් 

ඉරහ  ළල්රත්ත, මකොශම, ඳහභංකඩ, මකො මවේන, මදහිර, 

යත්භරහන, මභොයටු ළනි ප්රීමද්ලර  ආපු ජනතහ උුරමර් 

ත්රnසතහදඹ අ්ද කශහන්්ද ඳසු තභ්දමප මුල් ගේ බිේර  

නළත ගිහි්ද ිනමඵනහ. තභ්දමප දරු්ද මභමවේ ඳහල්ලි්ද 

අස කයමගන ඒ අඹ නළත ඹහඳනඹ  ගිඹහ. ජිනීහ ගිහි්ද ඒහ 

කිඹ්දම්ද නළවළ. එ්ෂත් ජහතී්දමප ංවිධහනඹ  ගිහි්ද ඒහ 

කිඹ්දම්ද නළවළ. ංඛ්යැහ මල්ඛ්යනලි්ද  අිළ ඒහ ඔප්පු කය්දනේ. 

මේක  මවොභ උදහවයණඹ්ෂ තභන් නුමපමගොඩ මදභශ විදැහරඹ. 

ඒ ඳහර  ිනබුණු මගොඩනළගිලි භදි නිහ භභ  භව ඇභින ලමඹ්ද 

හි පු කහරමේදී  ඒ ඳහර  අලුින්ද මගොඩනළගිලි වදහ දු්දනහ. දළ්ද 

ගිහි්ද ඵරනමකො  ඒ ඳහර  ිනමඵන මගොඩනළගිලි ප්රීභහණඹ 

ළඩින්. ඇන්?  ශිැ ජනගවනඹ අඩු මරහ. ශිැ ජනගවනඹ අඩු 

ම්දන මවේුර ත්රnසතහදී ප්රීලසනඹ නිහ එමව්ද මභවහ  ආපු 

ජනතහ නළත මුල් ගේ බිේර  ඹෆභන්. දළ්ද ඒ අඹ එමවේ 

ගිහිල්රහ. වළඵළන් එමවභ ඹ්දන  ඵළරි මච්ච මුසලිේ ජනතහ 

ඉ්දනහ;  ද්ංවර ජනතහ ඉ්දනහ; දමිශ ජනතහත් ඉ්දනහ. ඒ 

අඹ ඡ්දද හිමිඹ්ද මර ලිඹහඳදිංික කය්දන ඵළරි මේචච අඹන්. 

ඡ්දද හිමිඹ්ද ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත 

මගනළල්රහ ිනමඵ්දම්ද ඒ අඹ  ඡ්දද හිමිකේ රඵහ මද්දනන්.   

ඒ හමපභ තමු්දනහ්දමේරහ උුරමර් ඳශහත් බහ භළිනයණඹ 

ගළනත් කථහ කශහ. අමප් ආණ්ඩු ඹ මත් තභන් -අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහමප යජමඹ්ද තභන්- උුරරු ඳශහමත් ප්රීහමද්ය ඹ බහ 

භළිනයණඹ ිනබ්මබ්. ඊච්ිකරේඳත්ුර, පුදුකුඩිඉරිප්පු  ප්රීහමද්ය ඹ බහ 

මදක වහ විතයන් භළිනයණ ිනඹ්දන ඵළරි වුමණ්. ඒහ ිනඹ්දන 

ඵළරි වුමණ්ත් බිේ මඵෝේඵ ඉත් කිරීභ අ්ද කයරහ ිනබුමණ් 

නළින නිහ. ඒ මවේුර නිහ තභන් ඒ මදක විතය්ෂ මනොිනබ්මබ්. ඒ 

ප්රීහමද්ය ඹ බහ භළිනයණලි්ද ුරන්ෂ විතයන් ්දධහනඹ  දිනහ 

ග්දන පුළු්ද වුමණ්. අනි්ෂ ඔ්ෂමකොභ දිනහ ගත්මත් TNA එක . 

එමවභ නේ ඉින්ද TNA එක දිනහවිඹ කිඹහ ඡ්දදඹ මනොිනඹහ 

ඉ්දන ිනබුණහ ම්ද. 2008 දී නළ මඟනහිය ඡ්දදඹ ිනබ්මබ් 

ත්රnසතහදඹ අ්ද කය්දනත් ඉසමල්රහන්. එතමකො  අිළ 

699 700 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

නළ මඟනහිය ප්රීමද්ලඹ විතයන් මුදහ මගන ිනබුමණ්. ඒත් අිළ 

භළිනයණඹ ිනබ්ඵහ.  

ඒ නිහ මේ යජඹ භළිනයණ ිනඹ්දන ඵඹත් නළවළ; 

ජනතහමප ප්රීජහත්දත්රnහදී අන්ිනඹ මද්දන ඵඹත් නළවළ. වළඵළන් 

භවය අඹ මරෝකඹ පුයහ ගිහි්ද මේ තත්ත්ඹ විකෘින කයරහ 

මඳ්දමි්ද තභ්ද  හද් ග්දන ක යුුර කිරීභ ගළන අඳ කනගහටු 

මනහ. එමේ කය්දන එඳහ කිඹහ භහ ඔවු්දමග්ද ඉල්රහ ද්න්නහ. 

තමු්දනහ්දමේරහ ද්ඹලු මදනහමපභ වමඹෝගඹ මභඹ  රඵහ 

මද්දන කිඹහ ඉල්රහ ද්න්මි්ද භමප කථහ අ්ද කයනහ.  
 

[අ.බහ. 6.20] 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.මට.මේ. මමනවියත්න භවතහ (යහජැ ඳරිඳහරන 
වහ සමද්ල ක යුුර අභහතැුරභහ)  
(ரண்நெறகு டதறள்நோ.டி.தஜ. தசதணறத்ண - ததரது றந்ரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, 1983්ද ඳසු උුරය 

ප්රීමද්ලමේ ඇින වුණු ආයවුල් වගත තත්ත්ඹ නිහ ඒ 

ප්රීමද්ලමඹ්ද නි්ෂභ ගිඹ ද්ංවර, මුසලිේ, භවය වි  ද්රලවිඩ ජනතහ 

ඹන මේ ද්ඹලු මදනහ භ විලහර මත්ෂ ළ රමන ඡ්දද හිමිඹ්ද 

ලිඹහඳදිංික කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත මේ ගරු 

බහ  ඉදිරිඳත් කය ඇින මරහමේ, ඒ ිළිතඵ අදවස කීඳඹ්ෂ 

ප්රීකහල කය්දන භහ ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අඳ ද්දනහ 1983්ද ඳසු 

උුරය ව නළ මඟනහිය ප්රීමද්ලර ද්න් ද්ංවර, මුසලිේ ජනතහ ඒ 

ප්රීමද්ලලි්ද ඉත් ව ඵ. ඒ අඹ මනත් ඹේ ඹේ ප්රීමද්ලර  

ගිහි්ද භවය වි  ඡ්දද දහඹකඹ්ද ලමඹ්ද ලිඹහ ඳදිංික වුණහ. ඒ 

අඹ ේඵ්දධ මනොමන් මේ විධිවිධහනඹ ළරම්දම්ද. නමුත් 

2009 න ුරරු ඒ ප්රීමද්ලමේ ඡ්දද රළන්සුරර ද්න්, එමවභ 

නළත්නේ 2009  මඳය ඹේ ඹේ අසථහරදී ඡ්දද රළන්සුරර 

ඡ්දද දහඹකඹ්ද ලමඹ්ද ද්න්, ඉ්ද ඳසු ඒ ප්රීමද්ලලි්ද ඉත් 

මරහ කිද්භ ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹක ඇුරශත් මනොවුණු අඹ  

නළත උුරරු ඳශහත , නළ මඟනහිය ඳශහත  ගිහි්ද ඡ්දද 

දහඹකන්්ද ලමඹ්ද ලිඹහ ඳදිංික වීමේ විධිවිධහන මභභ ඳනත් 

මකටුේඳත ේභත වීභ ුරිත්ද ළරමනහ. මභඹ අඳ කවුරුත් 

අගඹ කශ යුුර මදඹ්ෂ. 

 ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ඉතහභ ළරකිඹ යුුර, අගඹ 

කශ යුුර මේ විධිවිධහනඹ TNA එම්ෂ ගරු භ්දත්රී ුරභ්දරහ විද්්ද 

විමේචනඹ කයමි්ද මනත් කරුණු ඉදිරිඳත් කශ ආකහයඹ භභ 

දළ්ෂකහ. ඒ අඹ උුරමර් ඉඩේ ප්රීලසනඹ ගළන කථහ කශහ. එුරභ්දරහ 

කිේහ අද අනලැ විධිඹ  වමුදහ  කිඹරහ ඉඩේ අත්ඳත් 

කයමගන ඒ ජනතහ  ඉඩේ අහිමි කයරහ ඒ ඉඩේ භවය වි  

දකුමණ්ද ඹන ජනතහ  ඳදිංිකඹ වහ දීමේ අභිරහඹ ඇින 

ක යුුර කයනහඹ කිඹරහ. මේක අභත මචෝදනහ්ෂ.  යජඹ ුරශ 

එළනි අදව්ෂ නළවළ. යජමේ ආය්ෂක ක යුුර වහ අලැ 

ඉඩේ ප්රීභහණඹ්ෂ රඵහ ගළනීභ  ආණ්ඩු ක යුුර කශත්, දකුමණ්ද 

ඹන ජනතහ  -විමලේමඹ්දභ ද්ංවර ජනතහ -  ඒ ඉඩේ මඵදහ 

මද්දන, ඔවු්ද ඒහමේ ඳදිංික කය්දන කිද්භ අදව්ෂ යජඹ  

නළවළ. මේ ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කය ිනමඵ්දම්ද ඒ ඉඩේ 

ේඵ්දධ කහයණඹක  මනොමන්. මභභ ඳනත් මකටුේඳත 

ඉදිරිඳත් කය ිනමඵ්දම්ද උුරරු, නළ මඟනහිය ප්රීමද්ලර ජීත් 

වුණු, අද ඒ ප්රීමද්ලර ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කිරීභ  අන්ිනඹ්ෂ මනොභළින 

ජනතහ  තභ්දමප ප්රීජහ අන්ිනහද්කේ ව තභ ඡ්දද ඵරඹ රඵහ 

දීමේ අභිරහඹ ඇිනන් කිඹන කහයණඹ භභ මේ අසථහමේදී 

භත්ෂ කයනහ.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, විමලේමඹ්දභ මභභ ඳනත් 

මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කය ිනමඵ්දම්ද ප්රීජහත්දත්රnහදඹ තදුය ත් 

ල්ෂිනභත් කිරීභ න්. මභහි මලික අයමුණ එඹන් කිඹරහ භහ 

ඳළවළදිලි කිඹ්දන ඕනෆ. ප්රීජහත්දත්රnහදමේ නිඹභ අන්ිනඹ තවවුරු 

කය්දන නේ භළිනයණඹ්ෂ සහීකන වහ හධහයණ 

ඳළළත්ම්දන ඕනෆ. සහීකන, හධහයණ භළිනයණඹ්ෂ 

ඳළළත්වීභ ුරිත්ද තභන් ජනතහමප ප්රීජහත්දත්රnහදී අන්ිනහද්කේ 

තවවුරු කය්දන පුළු්දකභ රළමඵ්දම්ද. එළනි භළිනයණඹකදී 

මේ යමට් පුයළද්ඹ්ද ලමඹ්ද ජනතහ  නිදවමේ ඡ්දදඹ 

ඳහවිච්ික කිරීමේ අසථහ රඵහ දීභත් මේ විධිවිධහනලි්ද 

ළරම්දන ඕනෆ. එමවභ නළත්නේ ප්රීජහත්දත්රnහඹ තවවුරු 

මනහඹ කිඹන එක අතැඹ්ෂ. අ්දන ඒ අභිරහඹ ඇින තභන් 

භහි්දද යහජඳ්ෂ යජඹ විද්්ද මේ විධිවිධහන රස්දම්ද. 

අමප් ආණ්ඩුක්රැභ ැසථහමේ ුර්දළනි ැසථහමේ ව්ද 

ආකහයඹ  ශ්රීප රංකහ ජන යජමේ ඳයභහධිඳතැඹ අන්ින ්දම්ද මේ 

යමට් ජනතහ න්.  ජනතහ  අන්ින න ඒ ඳයභහධිඳතැඹ  ඳහරන 

ඵරතර, මලික අන්ිනහද්කේ ව ඡ්දද ඵරඹ ඇුරශත් මනහ. 

මේ මලික කරුණු මේ ඳයභහධිඳතැඹ ුරශ ගළබ් මරහ ිනමඵනහ.  

මේ යමට් ජීත් න පුද්ගරමඹකු  ඹේ කිද් විධිඹකි්ද තභ්දමප 

ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන අකහල නළත්නේ, තභ්දමප ඡ්දදඹ 

තභ්ද ඳදිංික, තභ්ද  ඳදිංික වීභ  අන්ිනඹ්ෂ ිනමඵනහ කිඹරහ 

හිමතන ප්රීමද්ලඹ  ගිහි්ද ඳහවිච්ික කය්දන අන්ිනඹ්ෂ නළත්නේ 

ඔහු  ඒ ඳයභහධිඳතැඹ අන්ින ්දම්ද නළවළ. අ්දන ඒ නිහ තභන් 

ඳයභහධිඳතැමේ ඵරතර ජනතහ  ක්රිලඹහත්භක කය්දන පුළු්ද 

න විධිඹ  ද්ඹලු මදනහ භ ඡ්දද ඵරඹ ක්රිලඹහත්භක කිරීමේ 

අකහල රඵහ දීමේ අන්මඹ්ද මේ විධිවිධහන රස්දම්ද.   

ගරු නි මඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අඳ ද්දනහ ඹේ 

මකමනකු  තභ්ද අතළ්ද වුණු පුද්ගරමඹ්ෂ කිඹරහ නහථ 

කය්දන පුළු්ද නේ අතළ්ද ව්ද මනුම්ද විමලේමඹ්ද 

ළකස ඡ්දද නහභ මල්ඛ්යනඹ්ෂ ඹ ත  ඇුරශත් වීභ  ඔහු  

වළකිඹහ රළමඵන ඵ.  

මභභ ඳනත් මකටුේඳත ේභත වීභ භඟි්ද, 1983 ඉරහ 

අතළ්ද ව පුද්ගරඹ්ද  තභ්ද කුභන සථහනඹක ඳදිංික මරහ 

ද්න්ඹත් තභ්දමප මුල් ඳදිංික ප්රීමද්ලඹ ුරශ ඡ්දදඹ ප්රීකහල කිරීමේ 

අන්ිනඹ රළමඵනහ. අලැ සුදුසුකභ ්දම්ද මනත් කිද්භ ඡ්දද 

රළන්සුරක ඔහුමප නභ ඡ්දදදහඹකඹකු ලමඹ්ද ලිඹහ 

මනොිනබීභන්. අිළ ද්දනහ 1989 ර්මේ, ඉ්දදීඹ ේබඹ්ෂ 

හිත පුයළද්ඹ්ද මනුම්ද මභළනිභ ඳනත්ෂ ඉදිරිඳත් කයරහ 

ඔවු්ද  ඡ්දද ඵරඹ දු්දනහ කිඹහ. ඔවු්ද එදහ මකොතළන ඳදිංික 

ද්න්ඹත් ඔවු්දමප මුල් ඳදිංික සථහනමේ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කිරීමේ 

අන්ිනඹ එදහ ඒ ඳනින්ද ඔවු්ද  දු්දනහ. ඒ හමපභ, අතළ්ද ව 

පුද්ගරඹකු මේ න මකො  මනත් දිසත්රි ්ෂකඹක ලිඹහ ඳදිංික 

මරහ ඉ්දනහ නේ, ඔහු තභ කළභළත්ත ඳරිදි තභ්දමප මුල් ඳදිංික 

ප්රීමද්ලමේ නළත ඳදිංිකඹ  ඹ්දම්ද නේ එභ පුද්ගරඹහ ත්, ජලි 

භ ඳශමුළනි දහ ද්  භළිනයණ මදඳහර්තමේ්දුරම්ද ආයේබ 

කයන ඡ්දද හිමි නහභ මල්ඛ්යන ංමලෝධන ළඩ  ව්ද ඹ මත්, 

මේ විධිවිධහන ඹ මත් ඡ්දදදහඹකඹකු ලමඹ්ද ලිඹහ ඳදිංික වීමේ 

වළකිඹහ ිනමඵනහ කිඹන එක භහ භත්ෂ කය්දන ඕනෆ.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, උුරරු ඳශහත කිේහභ, 

ඹහඳනඹ, කිලිමනොච්ිකඹ, මුරිනේ, භ්දනහයභ, වුනිඹහ කිඹහ 

දිසත්රි ්ෂක 5්ෂ ිනමඵන ඵ අිළ ද්දනහ. මේ දිසත්රි ්ෂක 5 භ යුදභඹ 

හතහයණඹ්ෂ ිනබුණු ප්රීමද්ලන් ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි. 

හභහනැ ජන ජීවිතඹ මනොිනබුණු ව අඩහශ වුණු, හභහනැ ද්විල් 

ඳහරනඹ මනොිනබුණු මේ දිසත්රි ්ෂක 5 භ යුදභඹ ලමඹ්ද ඵයඳතශ 

විධිඹ  ඹේ ඹේ ඵරඳෆේ ද්ද්ධ ව ප්රීමද්ලන්. ඒ ප්රීමද්ල ුරශ එදහ 

ිනබුණු හතහයණඹ අනු එහි ජීත් ව මුසලිේ ජනතහ ත්, ඒ 

හමපභ ද්ංවර ජනතහ ත් තදුය ත් එහි ජීත් ම්දන 

පුළු්දකභ්ෂ එදහ ිනබුමණ් නළවළ. ඒ හමපභ, භහ මභතළනදී 

701 702 

[ගරු ඒ.මට. සුද්ල් මප්රීේභජඹ්දත භවතහ] 
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කිඹ්දන ඕනෆ, මේ ජහින්ද මදක භ අඹත් ජනතහ  ඒ ප්රීමද්ලර 

ජීත් ම්දන නුපුළු්ද වුණහ ඳභණ්ෂ මනො ඒ අඹ ඒ 

ප්රීමද්ලලි්ද ඳ්දනහ දභ්දන, ඒ ප්රීමද්ලලි්ද ඹ්දන එදහ ඹේ ඹේ 

ඵරමේග ක්රිලඹහත්භක වුණහ කිඹහ. ජහිනහදි ඵරමේග එදහ ඒ ප්රීමද්ල 

ඒ අඹමප ඳභණ්ෂ නිජ භමිඹ ලමඹ්ද රකහ, ඒ ිළිතඵ ඹේ ඹේ 

ප්රීකහල කයරහ, මනත් ජහින්ද  ඒ ප්රීමද්ලර ජීත් වීමේ අන්ිනඹ්ෂ 

නළවළ කිඹන ප්රීකහලඹ කයරහ ඒ ඳදනභ උඩ මනත් ජහින්ද  අඹත් 

ජනතහ ඒ ප්රීමද්ලලි්ද ඉත් කශහ. මභ්දන මේ ආකහයඹ  ඹේ 

ඹේ ඵරමේග විද්්ද -ජහිනහදි ඵරමේග විද්්ද- ඳ්දනහ දභනු රළබීභ 

නිහ අහධහයණඹ  ර්ෂ, තභ ඳයේඳයහ ගණන්ෂ ජීත් ව 

ප්රීමද්ලර තදුය ත් ජීත් ම්දන ඵළරිව ජනතහ  විලහර 

වනඹ්ෂ මේ ුරිත්ද රළමඵනහ.  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, ර් ජන ඡ්දද ඵරඹ මලික 

මිනිස අන්ිනහද්කභ්ෂ. තභ්ද කළභළින ඳ්ෂඹක , කණ්ඩහඹභක , 

එමවභ නළත්නේ පුද්ගරඹකු  තභ්දමප ඡ්දදඹ ප්රීකහල කිරීභ  

තභහ  ඇින අන්ිනඹ තත් මකනකු  උදුයහ ග්දන පුළු්ද කභ්ෂ 

නළවළ. අද අිනගරු භහි්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහ මේ ඳනත් 

මකටුේඳත ුරිත්ද ඵරහමඳොමයොත්ුර ්දම්ද උුරය ඳශහත ුරශ 

ත්රnසතහදි්ද කිද් දිමනක ඉඩ නුදු්දනු ඒ අන්ිනඹ දළ්ද ඒ ජනතහ  

රඵහ මද්දනන් කිඹන කහයණඹ භහ මේ අසථහමේදී භත්ෂ කය්දන 

ඕනෆ. ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, අද මේ ඉදිරිඳත් කය 

ිනමඵන ඳනත් මකටුේඳත එදහ ඒ අහධහයණඹ , ඒ හමපභ 

අයු්ෂිනඹ  ර්ෂ ව, තභ්දමප මලික අන්ිනහද්කේ අහිමි ව විලහර 

ජනතහක  මේඹ්ෂ න ඳනත් මකටුේඳත්ෂඹ කිඹන කහයණඹ 

ඉදිරිඳත් කයමි්ද භමප චන කීඳඹ අහන කයනහ.  
 

එකල්හි මේරහ අ. බහ. 6.30 වමඹ්ද, විහදඹ කල් තඵන රදී.  

அப்ததரது தற. த.6.30 றரகறறடத, அலுல்கள் இமடறநத் 

ப்தட்டு, றரம் எத்றமக்கப்தட்டது. 
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  

 

කල්තළබීභ 
எத்றமப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිභල් ද්රිඳහර ද ද්ල්හ භවතහ 
[ரண்நெறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, "ඳහර්ලිමේ්දුර දළ්ද කල් 
තළබිඹ යුුරඹ" න් භභ මඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රීලසනඹ බහභිමුඛ්ය කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Shantha Bandara. ඊ  මඳය කවුරු්ද මවෝ ගරු භ්දත්රී යමඹ්ෂ ගරු 
ශ්රිtඹහනි විමේවික්රැභ භවත්මිඹමප නභ මරහනඹ වහ මඹෝජනහ 
කය්දන.  

 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභනි, "ගරු ශ්රිtඹහනි විමේවික්රැභ 

භ්දත්රී ුරමිඹ දළ්ද මරහනඹ ගත යුුරඹ" න් භහ මඹෝජනහ කයනහ.  
 

ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරරු නිමඹෝජැ කථහනහඹකුරභහ මරහනමඹ්ද ඉත් 
වමඹ්ද, ගරු ශ්රිtඹහනි විමේවික්රැභ භවත්මිඹ මරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனத, ரண்நெறகு (றந்ற) ஸ்ரீரற றதஜறக்கற அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 

යහජැ මනොන ංවිධහනර කහර්ඹඹ්ද අීක්ෂණඹ   
அச சரர்தற்ந றநணங்கபறணது தசற்தரடுகமபக் 

கண்கரறத்ல் 
MONITORING  FUNCTIONS OF  NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்நெறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, බහ කල් තඵන 

අසථහමේ භහ ඳවත ව්ද මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:  

 
"ඳසුගිඹ කහර සීභහ ුරශ මද්ය ඹ වහ විමද්ය ඹ යහජැ මනොන ංවිධහන 

විලහර ලමඹ්ද බිහි විඹ. මි්ද භවය යහජැ මනොන ංවිධහන ඔවු්ද රඵහ 

ග්දනහ අයමුදල්ලි්ද ය    මේඹ්ෂ ද්දු කයනු රඵන්. නමුත් භවය 

යහජැ මනොන ංවිධහන ක යුුර කයනුමේ කිද්දු විනිවිද බහඹකි්ද 

මතොයන්. එමභ්දභ ඔවු්ද නිද්ඹහකහයමඹ්ද හර්ෂික ගිණුේ වහ හර්ෂික 

හර්තහ ද ඉදිරිඳත් කිරීභ ද්දු මනොකයන්.  

එඵළවි්ද යහජැ මනොන ංවිධහනර කහර්ඹඹ්ද නිද් විනිවිද බහඹකි්ද 
ද්දු කයනහද ඹ්දන අීක්ෂණඹ කිරීභ වහ ක්රිලඹහ භහර්ගඹ්ෂ ගත යුුරඹ 
ඹන් මභභ ගරු බහ  භභ මඹෝජනහ කයමි." 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, අමප් යමට් යහජැ මනොන 

ංවිධහන 3,500ක  ආ්දන ප්රීභහණඹ්ෂ මේ නමකො  

ක්රිලඹහත්භක න ඵ අිළ ද්දනහ. මේ යහජැ මනොන 

ංවිධහනලි්ද භවය ඒහ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ කහර්ඹහර, ඒ 

හමපභ දිසත්රි ්ෂ මල්කේ කහර්ඹහර වයවහ ලිඹහ ඳදිංිකඹ රඵහ මගන 

භහජ මේහ ආඹතන වළන්ඹ  ක්රිලඹහත්භක නහ.  ඒ හමපභ 

යහජැ මනොන ංවිධහනලි්ද විලහර මේහකුත් ද්දු න ඵ අිළ 

ද්දනහ. ආගමික ප්රීමඵෝධඹ්ෂ ඇින කිරීභ,  ආගමික භධැසථහන 

දියුණු කිරීභ, අධැහඳන ක යුුර නළංවීභ,  විමලේමඹ්දභ පර් ශභහ 

අධැහඳනඹ නඟහ ද්ටුවීභ, ඒ හමපභ විවිධ ප්රීමද්ලර ඇින න 

අඹවඳත් මෞඛ්යැ තත්ත්  භඟ වයහ ගළනීභ මභ්දභ එභ මෞඛ්යැ 

්ෂමේත්රnඹ  ඵරඳහන විවිධ ගළ ලුරදී ඒහ  භළදිවත් වී ක යුුර 

කිරීභ ළනි විලහර මේහ්ෂ යහජැ මනොන ංවිධහනලි්ද ද්දු 

න අසථහ ිනමඵනහ. වළඵළන්, ඒ අතයුරය  භවය යහජැ 

මනොන ංවිධහන විමද්ල මුදල් රඵහ ගනිමි්ද, විවිධ ප්රීබ  ඔසමේ 

මුදල් රඵහ ගනිමි්ද, ඒ මුදල් උඳමඹෝගි කයමගන යමට් මද්ලඳහරන 

අසථහයත්ඹ්ෂ ඇින කය්දන,  යමට් අයහජික තත්ත්ඹ්ෂ 

නිර්භහණඹ කය්දන, යමට් ආය්ෂහ  ඹේ කිද් ආකහයඹකි්ද 

තර්ජනඹ්ෂ එල්ර න ආකහයමේ ක්රිලඹහකහයකේ කය්දන, ඒ 

හමපභ ය  ුරශ ළරැදි භත ප්රීචහයඹ කය්දන -එළනි 

මද්ල්ර ත්- අද  ප්රීමේල වී ද්න්නහඹ කිඹන එක අඳ  

මඳමන්දන ිනමඵනහ. 

යහජැ මනොන ංවිධහන මුහම්ද භවය විමද්ය ඹ 

කණ්ඩහඹේ, විමද්ය ඹ ආඹතන මේ ය   විවිධ ආකහයමේ ඵරඳෆේ 

එල්ර කිරීභ වහ ක්රිලඹහත්භක න අසථහ ගළනත් අඳ  

මතොයුරරු යහශිඹ්ෂ රළබී ිනමඵනහ. භවය අඹ ඹේ ඹේ භවජන 

මේහ කිරීමේ අයමුණු මඳය දළරි කයමගන මඵොය දිමේ භහළු ඵහන 

අසථහත් ිනමඵනහ. මේ ආඹතනර  විලහර ප්රීභහණමඹ්ද මුදල් 

රඵහ දීරහ, ඒ ඳටු ඳයභහර්ථ ඉස  කය ගළනීභ වහ ක්රිලඹහත්භක න 

ආකහයඹ්ෂ මඳමන්දන  ිනමඵනහ. මේ නිහ මවොඳි්ද ක්රිලඹහත්භක 

703 704 



ඳහර්ලිමේ්දුර 

න යහජැ මනොන ංවිධහනර , විලහර මේහ්ෂ ඉස  කයන 

යහජැ මනොන ංවිධහනර  අහධහයණඹ්ෂ ද්දු ්දන  

පුළු්දකභ ිනමඵනහ. අ්දන ඒ නිහ තභන් මභළනි මඹෝජනහ්ෂ 

ඉදිරිඳත් කය්දන  අිළ විමලේමඹ්දභ තීයණඹ කමශේ.   

විමලේමඹ්දභ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ කහර්ඹහර, දිසත්රි ්ෂ මල්කේ 

කහර්ඹහර වයවහ ලිඹහඳදිංික න ඒ යහජැ මනොන ංවිධහනර 

විනිවිද බහඹ්ෂ ඇින කය්දන  පුළු්දකභ රළමඵ්දම්ද, 1980 

අංක 31 දයන සමේච්ඡහ භහජ මේහ ංවිධහන (ලිඹහඳදිංික කිරීභ 

වහ අීක්ෂණඹ කිරීභ) ඳනත ඹ මත්න්. ඒ ඒ ආඹතන අීක්ෂණඹ 

කය්දන, ඒහ ිළිතඵ ඳසු විඳයේ කය්දන, ඒහමේ ගිණුේ 

ක යුුර මොඹහ ඵර්දන , වනිනක තත්ත්ඹ්ෂ නිර්භහණඹ න 

යහජැ මනොන ංවිධහන මල්කේ කහර්ඹහරඹ  වළකිඹහ 

ිනමඵනහ. ඒ ක යුුර අීක්ෂණඹ කිරීමේ වළකිඹහ එභ 

ආඹතනඹ  ිනමඵනහ. ඒක  වනිනක ඵරඹ්ෂ ිනමඵනහ, ඒ 

ිළිතඵ අන්ිනඹ්ෂ ිනමඵනහ, ඒ ිළිතඵ ළඩ ිළිතමශ්ෂ 

ිනමඵනහ,  ඒ වහ අලැ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ්ෂ ද්න්නහ. ඒ නිහ 

ඒ ආඹතනඹ ඒ ංවිධහනත් එ්ෂක මවො ේඵ්දීකකයණඹ්ෂ 

ිනමඵනහ. වළඵළන්, එමවභ මනොන අසථහත් අිළ දකිනහ. යහජැ 

මනොන ංවිධහන මල්කේ කහර්ඹහරමේ ලිඹහ ඳදිංිකඹ ඹ මත් 

ක්රිලඹහත්භක මනොන ංවිධහන ගණනහ්ෂ ිනමඵනහ. අ්දන ඒ 

ංවිධහනර ගිණුේ ිළිතඵ මොඹහ ඵර්දම්ද කවුද? ඒහමේ 

මකමයන කහර්ඹඹ්ද ිළිතඵ මොඹහ ඵර්දම්ද කවුද? ඒහන්්ද 

කුභන කණ්ඩහඹේර ද මේහ ද්දු ්දම්ද? ඒ ංවිධහනර  

රළමඵන මුදල් කුභන ඳයභහර්ථ  වහද රළමඵ්දම්ද? ඒහ ගළන 

මොඹහ ඵර්දම්ද කුභන නීින යහමු ඔසමේද කිඹන ප්රීලසනඹ අඳ  

ිනමඵනහ. ඒ ආකහයමඹ්ද බිහි වුණු යහජැ මනොන ංවිධහන 

ිළිතඵ මොඹහ ඵළලීභ්ෂ කය්දන, ඒහමේ විනිවිදබහඹ ිළිතඵ 

මොඹහ ඵර්දන  ක්රැභමේදඹ්ෂ මේ න මකො  ිනමඵනහද කිඹන 

ප්රීලසනඹ අඳ ුරශ ිනමඵනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, භහගේ මයජිසට්රැහර් ඹ මත් 

ලිඹහ ඳදිංික වුණු රහබ මනොරඵන සීමිත භහගේ ිනමඵනහ. භහ 

විලසහ කයන වළන්ඹ , ඒහ යහජැ මනොන ංවිධහන මල්කේ 

කහර්ඹහරමේ අීක්ෂණඹ්ෂ නළිනන් ක්රිලඹහත්භක ම්දම්ද. ඒ 

හමපභ විවිධ අභහතැහංල ඹ මත්, අමඵෝධතහ ගිවිසුේ -MOU- 

අත්්ද කයරහ මභළනි භහගේ එමවභ නළත්නේ ආඹතන 

යහශිඹ්ෂ ක්රිලඹහත්භක මනහ. එතමකො , යහජැ මනොන ංවිධහන 

මල්කේ කහර්ඹහරඹ  ඒහ ගළන ඳසු විඳයේ කිරීභ  එමවභ 

නළත්නේ අීක්ෂණඹ කිරීභ  ඵරඹ ිනමඵනහද කිඹන ප්රීලසනඹ 

අඳ  ිනමඵනහ. ඒ හමපභ ඳහර්ලිමේ්දුර ඳනත් භඟි්ද ේභත 

කශ ආඹතන, ඳදනේ ිනමඵනහ. ඒහ ිළිතඵ මොඹහ ඵළලීේ 

කය්දම්ද මකොන් ආකහයමඹ්දද කිඹන ප්රීලසනඹත් ිනමඵනහ.  

විමලේමඹ්දභ මේ මඹෝජනහ මගන එ්දම්ද, ද්බහමඹ්ද 

ක්රිලඹහත්භක න, මවො ඳයභහර්ථ ඇින ක්රිලඹහත්භක න, අමප් යමට් 

ජනතහ  මේහ ළඳමඹන යහජැ මනොන ංවිධහන ිළිතඵ 

මනොමන්. දළ්ද දළ්ද අඳ  කරුණු යහශිඹ්ෂ අනහයණ මමි්ද 

ිනමඵනහ, විවිධ භහජ මේහ ද්දු කයන මුහම්ද මනොමඹකුත් 

ආකහයමේ අඹවඳත් ක්රිලඹහර  ඇතළේ යහජැ මනොන ංවිධහන 

මඹොමු මරහ ිනමඵන ඵ. ඒ නිහන් මේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කය්දම්ද. 

නීින වදන ආඹතනඹ වළන්ඹ  ඳහර්ලිමේ්දුර  අිළ  මේ 

කරුණු ඉදිරිඳත් කය්දම්ද, විමලේමඹ්දභ භහජ මේහ ගරු 

අභහතැ ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භළිනුරභහ ව ඳහර්ලිමේ්දුරමේ ද්ඹලු 

මදනහමප අධහනඹ මඹොමු කයරහ මේ ිළිතඵ නිද් ළඩ 

ිළිතමශ්ෂ කස කිරීභ වහන්.  මේ ේඵ්දධමඹ්ද දළන   

ක්රිලඹහත්භක මකමයන 1980දී ේභත කය ගත්ත ඒ නීිනර ඹේ අඩු 

ඳහඩුකේ ිනමඵනහ නේ, ඒහ ංමලෝධනඹ කය අලුත් නීින කස 

කිරීභ භඟි්ද මවෝ මේ ංවිධහනර විනිවිදබහඹ මොඹහ ඵළලීභ  

ඳළවළදිලි ළඩ ිළිතමශ්ෂ ක්රිලඹහත්භක කිරීභ වහ අලැ ක යුුර 

ේඳහදනඹ කය්දන කිඹන ඉල්ලීභන් මේ මඹෝජනහ භඟි්ද 

මගනහමේ. මභඹ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ මරහනඹ  

මගෞයඹ, සුරිනඹ ඳශ කයමි්ද භහ නිවඬ මනහ. 

 
ගරු ජහනක ්ෂකුඹුය භවතහ 
(ரண்நெறகு ஜரணக க்கும்நெ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී ුරභහ විද්්ද මගමනන රද මඹෝජනහ භහ සක ය කයනහ.  

එුරභහ මගනහමේ, යහජැ මනොන ංවිධහනර  විනිවිදබහඹකි්ද 

යුුර ක යුුර කය්දන අලැ ළඩ ිළිතමශ්ෂ කස කය්දන 

කිඹන මඹෝජනහන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, යහජැ මනොන ංවිධහන 

යහශිඹ්ෂ ක්රිලඹහත්භක මනහ. භවය ඒහ ඒ අලැ ක යුුර ඉස  

කයනහ. නමුත් තත් කිහිඳඹකි්ද ඒ කහර්ඹ බහයඹ ඉස  

ම්දම්ද නළවළ. ඒ අඹමප මනත් ඳයභහර්ථ වහන් ඒ රළමඵන 

මුදල් ඳහවිච්ික කය්දම්ද. ඒ ගළන මවොඹ්දන කිඹරහ තභන් එුරභහ 

මභභ මඹෝජනහ මගනහමේ. යහජැ මනොන ංවිධහනඹකි්ද 

වරිඹහකහය ඒ ක යුුර ඉස  මන් කිඹන ඵරහමඳොමයොත්ුර අඳ 

ුරශ ිනමඵනහ. ඇතළේ යහජැ මනොන ංවිධහන ආගේ මේද, ජහින 

මේද අවුසන ක යුුර කයනහ. ඒ හමපභ අිළ දළකරහ ිනමඵනහ, 

කිහිඳ මදනකු මගනළල්රහ ේභ්දත්රnණඹ්ෂ ිනඹරහ විලහර 

ිළරිකමප අත්්ද මල්ඛ්යනඹ්ෂ අයමගන ඒ අඹ  ඕනෆ වළන්ඹ  

ක යුුර කයන ආකහයඹ. රළමඵන මුදල්ලි්ද වරි ළඩ්ෂ කයනහ 

නේ  අිළ කවුරුත් මේ යහජැ මනොන ංවිධහනලි්ද මකමයන 

ක යුුරර  විරුද්ධ ම්දම්ද නළවළ. අිළ කිඹ්දම්ද මේ රළමඵන 

මුදල්ලි්ද වරිඹහකහය ළඩ මකො ්ෂ කය්දන කිඹරහන්. කහ  

මවෝ ඹේ උදේ්ෂ කයනහ නේ අිළ ඒක  කළභළිනන්. අිළ ද්දනහ, 

ගංුරය මවෝ මනත් ැනඹ්ෂ වුණහභ යහජැ මනොන 

ංවිධහනලි්ද ඇවිල්රහ ඹේ කහර්ඹඹ්ෂ කයන ඵ. අිළත් ඒහ  

උදේ කයරහ ිනමඵනහ. ඒ මරහ  අඳ  මද්දන පුළු්ද 

දහඹකත්ඹ ඒ අඹ මනුම්ද මදනහ. නමුත් අමප් ගරු ලහ්දත 

ඵණ්ඩහය භ්දත්රී ුරභහ කිේහ හමප භවය අඹ ඒ ක යුුර වයවහ ඒ 

අඹමප මනත් ඵරහමඳොමයොත්ුර ඉස  කය ග්දන වදනහ. ඒ නිහ 

අිළ කිඹ්දම්ද මනත් ක යුුර මනොකය, යහජැ මනොන 

ංවිධහනඹක  ිනමඵන කහර්ඹ බහයඹ ඉස  කයමි්ද, ඒ  මකමය්දන 

ඕනෆ යුුරකභ වරිඹ  ඉස  කයමි්ද විනිවිදබහමඹ්ද ඒ ක යුුර 

කය්දන කිඹරහන්. අමප් ගරු ඇභිනුරභහ මේ ේඵ්දධමඹ්ද 

ක යුුර කයනහ. ඉදිරිමේදීත් එුරභහ මේ ගළන මී ත් ඩහ මොඹහ 

ඵරහ අලැ ක යුුර කයන්. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, අමප් ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී ුරභහ මගනහ මඹෝජනහ නළත ය්ෂ සක ය කයමි්ද භහ 

නිවඬ මනහ. සුරිනන්. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඵොමවොභ සුරිනන්, ගරු භ්දත්රී ුරභනි. මීශඟ  ගරු ඒ.එච්.එේ. 

අසර් භ්දත්රී ුරභහ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Madam Chair, I would begin by recalling a very 

historic moment. With the dawn of tomorrow, we, as 
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Members in this House, are going to remember a historic 

event of great importance. That is, His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa took oath in this House for 

the first time on 7th June, 1970. Before participating in the 

Adjournment Motion, I have a duty to say a few words 

about that eventful occasion. It is through entering and 

making exit of this Parliament and getting involved in the 

social fabric, working for the toiling masses, the farmers 

and ළඩ කයන ජනතහ, as you say, by winning the love of 

the people, affection of the people and the confidence of 

the people, that His Excellency the President has now 

been installed as the most respected President of this little 

Island of ours.                             

1970 ජුනි 07 නදහ  ඳහර්ලිමේ්දුර භ්දත්රී යඹකු ලමඹ්ද 

දිවුරුේ දු්ද අිනගරු භහි්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ ගළන ජනහධිඳින 

අිනමර්ක මල්කේ මට.එස. ගුණයත්න භවතහ ව ජනහධිඳින 

මතොයුරරු වහ ප්රීමල්ඛ්යන ම්ෂ්දද්රලමේ අධැ්ෂ සී. කුරුප්පු භවතහ 

විද්්ද යිකත ලිිළඹ්ෂ අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ මත ඹහ ඇත. එහි  

ව්ද ඳරිදි,  ශ්රීප මයෝවණ ජනයංජන, ශ්රීප වීය වික්රැභ රංකහීකලසය, 

විලස කීර්ින  ශ්රීප ත්රී  ද්ංවරහීකලසය, ශ්රීප රංකහ යහජංල විභණ 

ධර්භද්වීඳ චක්රැර්තී වහ ශ්රීප රංකහධයණීලසය කරැහණ දර්ය  මගෞය 

නහභඹ්දමග්ද ද, මකොශම විලස විදැහරමේ නීිනඹ ිළිතඵ මගෞය 

ආචහර්ඹ උඳහධිමඹ්ද ද, රුද්ඹහනු මව ආණ්ඩුමේ 'පීඳල්ස 

ෂසමය්දඩ්ෂිප්' විලසවිදැහරමේ මගෞය ආචහර්ඹ උඳහධිමඹ්ද ද, 

චීනමේ විමද්ල බහහ්ද ිළිතඵ 'බීජි්ද' විලසවිදැහරමේ මගෞය 

ආචහර්ඹ උඳහධිමඹ්ද ද, කල්ක හහි විලස බහයතී විලසවිදැහරමේ 

ේභහනිත භවහචහර්ඹ ඳදවි නහභමඹ්ද ද ිළදුේ රඵහ ඇින ඵ දළන 

ග්දන  රළබීභ මුළුභවත් ජහිනඹ භ ආඩේඵයඹ්ෂඹ කිඹන 

කහයණඹ භභ මේ ගරු බහමේ දී භත්ෂ කය දීභ  ුරටුන්.   

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හමපභ තත් නහඹකරු 

තය මදනකු ිළිතඵත් ව්ද කශ යුුරන්. ඒ අඹත් මභභ 

ඳහර්ලිමේ්දුරමේ ආනර හඩි වීමේ හනහ රඵහ මව  න 

වි  ය 43්ෂ ේපර්ණ මනහ. අමප් අ්රරහභහතැ ගරු දි.මු. 

ජඹයත්න භළිනුරභහ අද ද්ේ දින නිර චහරිකහ්ෂ වහ චීනඹ  

මගොස ද්න්නහ. ද්ේ දින නිර චහරිකහ්ෂ අ්ද කය අමප් අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ ආඳසු  ශ්රීප රංකහ  ඳළමිණිමේ ඳසුගිඹ ිනමේදීන්. 

එභ විමලේ ජනඳින දත ිළරිමේ හභහජිකඹකු ලමඹ්ද ඹහභ  

රළබීභ භමප ජීවිතමේ හනහ්ෂ මකො  භහ රකනහ.  

අමප් අ්රරහභහතැ දි.මු. ජඹයත්න භළිනුරභහ,   අමප් හි පු 

අ්රරහභහතැ ගරු යත්නද්රි වික්රැභනහඹක භළිනුරභහ, ගරු හසුමද් 

නහනහඹ්ෂකහය භළිනුරභහ ව ගරු අතහවුද මමනවියත්න භළිනුරභහ 

ඹන මේ තය මදනහ 1970 ජුනි 07 නදහ ඳහර්ලිමේ්දුර 

භ්දත්රී රු්ද ලමඹ්ද දිවුරුේ දු්දනහ. අවුරුදු 43්ෂ ිළමයන ඒ 

මභොමවොත අිළ මව  භයනහඹ කිඹන කහයණඹත් ඉතහභත්භ 

්දමතෝමඹ්ද  ප්රීකහල කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, මේ යමට් ඉතහභත්භ ප්රීද්ද්ධ 

මද්ලඳහරනඥඹකු ව ආචහර්ඹ ඇ්ද.ඇේ. මඳමර්යහ භළිනුරභහමප 

108 ළනි ජ්දභ දින ළභරුභ මනුම්ද අද උදෆන 

මකො හමයෝඩ්හි එුරභහමප ිළිතරු අර ඳළින භරු උත්ඹ  

වබහගි වීභ  භහ එතළන  ගිඹ වි  එුරභහ ගළන කථහ්ෂ 

ඳළළත්වීභ  භ  ද ආයහධනහ කශහ. ආචහර්ඹ ඇ්ද.ඇේ. මඳමර්යහ 

භළිනුරභහ, ිළලිප් ගුණර්ධන භළිනුරභහ, එස.ඒ. වික්රැභද්ංව භළිනුරභහ, 

පී ර් මකනභ්ද භළිනුරභහ, ඵර්නහඩ් මොන්හ  භළිනුරභහ ළනි අඹ  

විමද්ය ඹ ආධිඳතැඹ  විරුද්ධ  ්ද කශ වීමයෝධහය පුරුමඹෝන්. 

විමද්ය ඹ ආධිඳතැ කිඹ්දම්ද ය ්ෂ ඳහරනඹ කයන ක්රැභඹ්ෂ 

ඳභණ්ෂ මනොමන්. ආණ්ඩු ක්රැභඹ්ෂ අඳයහජිත කයන ළඩ 

ිළිතමශ්ෂ ඳභණ්ෂ මනොමන්. විමද්ය ඹ ආධිඳතැ කිඹ්දම්ද 

විමද්ලලි්ද මභය   ඹේ ඹේ ්ෂමේත්රnර  මුහ වී ඳළමිණ ය  

ුරශ අසථහයබහඹ්ෂ ඇින කිරීභන්.  

ඒ ිළිතඵ තභන් අමප් හිතත් ගරු භ්දත්රී  ලහ්දත ඵණ්ඩහය 
භළිනුරභහමප  මේ මඹෝජනහ අද බහ මුඛ්යමේ තඵ්දම්ද. ඉසය 
ිනබුණහ, යජමේ මනොන ආඹතන. Non-Governmental 

Organizations - NGOs - කිඹරහන් ඒක  කිඹ්දම්ද. කිද්භ 
කයදයඹ්ෂ ිනබුමණ් නළවළ. රංකහමේ ිනබුණහ, ඕල්මකොට් 
භළිනුරභහමප නහඹකත්මඹ්ද ඳයභ විඥහනහර්ථ මඵෞද්ධ භහගභ. 
දවේ ඳහල් හුඟ්ෂ ඳළළත්වහ. රංකහමේ දවේ ඳහල් ුරිත්ද 
ජහිනක භභත්ඹ මගො ඩ නළඟුහ. හි්දදු, කමතෝලික අඹ, ඹහඳනමේ 
මිනහරි අඹ විමද්ල ආධහය රළබුහ. ඒ හමපභ තභන් රංකහමේ 
ිනබුණු භද්යහ ක්රැභඹ නළත්නේ කුයහ්ද ඳහාලහරහ ක්රැභඹ. අිළ 
ඉසමල්රහභ ඹ්දම්ද භද්යහක න්. භභත් ගිමේ එමවභන්.  
කුයහනමේ ආයේබමේ ඉරහ උග්දනහ, අවුරුදු 5, අවුරුදු 6 
නමකො . ඊ   ඳසමේ තභන් ඉසමකෝමරක  ඹ්දම්ද. ඒ 

ඳරි යමේදී රළබුණු ආධහය අමප් රංකහ ිළිතගත්තහ; ජහතී්ද 
ිළිතගත්තහ. එඹ  කිද්භ ළකංකහක  ඉඩ ිනබුමණ් නළවළ.  

අද ඉතහභත්භ බඹහනක ප්රීමේලඹක  හිමිකේ කිඹ්දන  
ඹනහමදෝන් කිඹන ඵඹ -භීිනඹ- අඳ ද්ත් ුරශ ජනිත නහ. 
මභොකද විමද්ය ඹ ය ල්ලි්ද ඳළමිණ මේ ය   ආධහය කයනහ. 
භහජ මේඹ ුරිත්ද ආධහය කයනහඹ කිඹන මුහම්ද ඹේ ඹේ 
මද්ල් කයනහ. දළ්ද නළ මඟනහිය ප්රීමද්ලමඹ්ද අඳ  ආයංික 
මනහ, තහනහඳින භට් මි්ද විමද්ය ඹ ය ර අඹ එමවේ ගිහිල්රහ 
එහි ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් බහ භ්දත්රී රු්ද, නිමඹෝජිතරු්ද 

අල්රරහ, ඒ මගොල්ර්ද  මබෝජන ං්රරව ඳත්රහ, ආණ්ඩු 
මඳයළීමේ ක  උඳක්රැභඹක මඹමදන ඵ. ඒ ිළිතඵ අඳ 
ඉතහභත්භ අධහනමඹ්ද ක යුුර කශ යුුරන්.  

ඔඵුරමිඹ අේඳහමර් ඉ්දනහ. අේඳහමර් එක ඳළත්තක ළඩිපුය 
ඉ්දම්ද ද්ංවර ජනතහ. මුහුදුකයමේ මුසලිේරු ඉ්දනහ. විමද්ල 
ය කි්ද කවුරු වරි ඇවිල්රහ මභොක්ෂ වරි කයනහ නේ ඒ 
ිළිතඵ  ඔඵුරමිඹ අධහනඹ මඹොමු කශ යුුරන්. මභොකද ඳහය්ෂ 
වදරහ, ැහඳෘිනඹ්ෂ වදරහ ංර්ධනඹ කශ ඳභණි්ද භවජන 
භ්දත්රී රු්ද ලමඹ්ද අඳ  තෘප්ිනඹ  ඳත් ්දන  ඵළවළ.  අවුරුදු 

ිනවක කහරඹ ුරශ ඳළින කුරිරු යුද්ධමේදී ප්රීබහකය්ද  
ුර්ෂකුම්ද කය්දන   ඵළරි වුණු මද් ඳෆනි්ද කය්දන  මේ 
මගොල්ර්ද ක  උඳක්රැභඹ්ෂ මඹොදරහ ිනමඵනහ. ඒ ිළිතඵ  දළ්ද 
විසතය අනහයණඹ මරහ ිනමඵනහ. යජඹ ඒ ිළිතඵ මවොඹහ 
මගන ඹනහ. ඒ නිහ අඳ ඒ ගළන අධහනමඹ්ද ද්න්ඹ යුුරන්.  

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රී ුරභහ කිේහ හමප භවය 
තළ්දර  ඇවිල්රහ  ආගේ අදවන අඹ අල්රරහ, දුප්ඳත් අඹ  
මුදල් වදල් දීරහ, මගල් වදරහ දීරහ, තභ්දමප ආගභ  ඒ 
මගොල්ර්ද ඵහ ග්දනහ ව ක්රැභඹ්ෂ අනුගභනඹ කයනහ. 

මරෝකමේ මකොන් යමට්ද මේ විධිඹ  ම්දම්ද කිඹහ භහ අවනහ. 
ඉ්දදිඹහමේ කය්දන පුළු්දද? තමිල්නහඩුමේ කය්දන පුළු්දද? 
විමද්ය ඹ කවුරු වරි, NGOs ඇවිල්රහ, ඒ ය   රිංගරහ, ඒ යමට් 
මිනිසු්ද  තභ්දමප ඒ  ගුිතඹ මද්දන  පුළු්දද? එඹ  ඉඩ 
වරිද? දිල්ලි ආණ්ඩු ඉඩ වරීද? ප්රීහ්දත ආණ්ඩු න කර්ණහ ක, 
ආ්දද්රලහ ප්රීමද්ල, ම්ෂයශ, තමිල්නහඩුමේ ඉඩ වරීද? අිළ මේ කරුණු 
නිකේ කිඹ්දම්ද. ඉ්දදිඹහ උදහවයණඹක  ග්දන. 
"ඩඹසමඳෝයහ" කිඹරහ කිඹ්දම්ද මභොක්ෂද? ඒකත් එක විධිඹක 
ජහතැ්දතය NGO කණ්ඩහඹභ්ෂ. එඹත් ඉතහභත්භ බඹහනකන්. 

What Prabhakaran could not achieve through the gun, these 
NGOs are trying to achieve through the pen. That is what we 
have to be very careful about. Prabhakaran failed for 30 
years. මරෝකමේ හුඟ්ෂ ආණ්ඩු, හුඟ්ෂ ආඹතන, විමද්ය ඹ ය ල්, 
ධනඳින ය ල් මේ මගොල්ර්ද  උදවු කශහ. මේකන් අද අඳ 
ඇුරමශේභ ිනමඵන කුභ්දත්රnණඹ. ඔඵුරමිඹ අේඳහමර් ඉ්දනහ. ඒ 
හමපභ ෆීල්්ෂස මඳමර්යහ අමප් හිතත් ඇභිනුරභහ ත්තර, ජහ-
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ඇර ප්රීමද්ලමේ ඉ්දනහ. එුරභහමප ආ්දන දළ්ද මේ 
කුභ්දත්රnණකහයමඹෝ ඉ්දනහ. නමුත් එුරභහ ඒ ිළිතඵ ද්දම්ද 
නළවළ. ඔඵුරමිඹ ද්දම්දත් නළවළ. මේක වරි බඹහනක ළඩ්ෂ. ඒ 

නිහ මේ ිළිතඵ ේපර්ණ මොඹහ ඵර්දන  කහරඹ ඇවිල්රහ 
ිනමඵනහ. ය ක ජනතහ නහඹකමඹ්ෂ ඳත් කය ගත්තහ. 
ඳහර්ලිමේ්දුර්ෂ ිනමඵනහ. දළ්ද මේ බහමේ අඳ  ිනමඵන 
ඵහුතය භ්දත්රී  ආන ප්රීභහණඹ ඵර්දන. මේ තයේ ජනතහමප 
හිතහදයඹ දිනහ මගන, භවජනතහමප ඡ්දද යමි්ද 
ඳහර්ලිමේ්දුර්ෂ වදහ මගන ඉ්දනමකො  මන කවුරු වරි 
ගිහිල්රහ ඳෆනකි්ද මේක මඳයශ්දන  වදනහ නේ ඒක  ඉඩ දිඹ 
වළකිද? 

We are a nation with self respect.  We cannot allow 

this to happen; we must warn ourselves first. I also agree 

with my Friend, the Hon. Shantha Bandara. I am happy 

that the Hon. Janaka Wakkumbura also expressed his 

sentiments in this House.  

ඒම්ෂ මවො මද්ල් ිනමඵනහ. ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ 

ඇභිනුරභහ  භහජ මේඹ ිළණි NGOs උදවු කය්දන  පුළු්ද. 

පුටු මදනහ, භළෂි්ද මදනහ, ඹ්දමත්රnෝඳකයණ මදනහ, telex 

මදනහ, අයහ මදනහ, මේහ මදනහ. භභ නේ ඉල්ලුහ, තභ 

රළබුමණ් නළවළ. දක භභ අභහතැහංලඹ  එ්දනේ භ  ඒහ 

න්ක්ෂ මද්දන, අමප් ජනතහ  මඵදරහ මද්දන. ඒහමප මද්ල් 

අඳ  ිළිතගත වළකින්. මේක ර්ග කය්දන  ඕනෆ. You have to 

carefully analyse what is good for the nation. යජඹ  වහනි න 

ආකහයඹ , යජඹ  කිඹ්දම්ද ජනතහ . මේ සවරී යහජැමේ 

නිදව නළින කිරීභ ිළණි කවුරු්ද මවෝ කුභ්දත්රnණඹ කයනහ 

නේ,-ඉසය අමප් හි පු  ජනහධිඳිනයමඹ්ෂ බ්රිාතහනැ දතඹහ, -

තහනහඳිනයඹහ- භව මකොභහරිසයඹහ යන්්ද ිළටුවල් කශහ. 

Persona non grata කිඹරහ ඒක  කිඹ්දම්ද. මන ය ර අඹ  

ඉඩ මද්දම්ද නළවළ. භහජහදී ය ර  ඹනහ ිනඹහ ඇඟිල්ර්ෂ 

ගව්දනත් ඉඩ මද්දම්ද නළවළ. ඒක නිහ අිළ නිඹහලු ජහිනඹ්ෂ 

මනොමන්, නි  ජහිනඹ්ෂ මනොමන්. අඳ ත් ිනමඵනහ අමප් 

ආත්භ මගෞයඹ. මභොන ජහිනඹ්ෂ වුණත්. ජන මකොට්ාහමේ 

මන්ෂ නළවළ. ද්ංවර, මුසලිේ, ද්රලවිඩ, ඵර්ගර්, භළමල් ව 

අමනකුත් අඹ. Borahs and Memons හමප ජන මකො සුත් මේ 

යමට් ඉ්දනහ.  ඒ අඹත් ද්ඹලු මදනහභ එකුර මරහ තභ්ද  විඹ 

වළකි අ්දත්රnහම්ද තභහත්, තභ්දමප ය ත් මබ්යහ ගළනීමේ භවහ 

ග කීභකි්ද යු්ෂත ක යුත්ත කිරීමේ කහරඹ දළ්ද එශඹිරහන් 

ිනමඵ්දම්ද.  

I want to once again stress this point. Some people 

express certain doubts about Madrasas. භද්යහ කිඹ්දම්ද 

අ්දතහදී්ද පුහුණු කයන තළන්ෂ ලු. භවහ මඵොරු්ෂ ඒක. ඒක 

හදැ ප්රීකහලඹ්ෂ. I also went to a Madrasa  when I was 

small. ඒක  අයහබි බහහම්ද කිඹ්දම්ද අලීෂස, මබ්, මත් කිඹරහ. 

අ, ආ. ඇ, ඈ, ඉ, ඊ, ව a, b, c, d හමප ඉමගන ග්දන තළන්ෂ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඔඵුරමිඹ ද්දනහ. ඔඵුරමිඹ 

මුසලිේ ජනතහ ද්න්න ඳශහතක ද්න්්දම්ද. අේඳහය දිසත්රි ්ෂකමේ 

භවජන නිමඹෝජිතරිඹ්ෂ ලමඹ්ද. ඳල්ලි ආශ්රිtත ආගභ විතයන් 

උග්ද්දම්ද. මභොකද, ඒ දසර අමප් මදභවුිළඹ්ද  හමපභ 

අමනකුත් අඹ  ල්ලි, මුදල් ඒ තයේ නළවළ. ඳල්ලිමේ මරබ්මබ් 

ඳල්ලිඹ ආ්දනමේ මවෝ ඳල්ලිඹ ඇුරමශේ භද්යහ්ෂ ිනඹහ මගන 

කුයහනඹ උග්දනහ. කුයහනඹ ඉමගන ග්දම්ද නළින මුසලිේ 

මකමනකු මරෝකමේ නළවළ. කුයහනඹ හයණඹ කයන මුසලිේ 

මකමනකු මුසලිේ මකමනකු ්දන  ඵළවළ. ඒකන් ආගභ. ඒ නිහ 

ඒ ිළිතඵ ළක ංකහ ඳවශ මනොකශ යුුරන් කිඹරහ භභ එඹ  

ේඵ්දධ ව ද්ඹලු මදනහමග්දභ මේ ගරු බහමේ ද්  ඉල්රහ 

ද්ටීභ  කළභළිනන්. ඒ හමපභ NGOs ිළිතඵ අධහනමභ්ද ද්  - 

if there are any dangers, we should  arrest those dangers 

before it enters our doorstep. 

Thank you.. 
 
ගරු  ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ (භහජ මේහ අභහතැුරභහ) 
(ரண்நெறகு நநக்ஸ் தததர - சநக தசமகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, අද බහ කල් තඵන 

මඹෝජනහ අමප් හිතත් ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රී ුරභහ විද්්ද 

මගන ආහ. ඒ හමපභ අමප් ගරු ජහනක ්ෂකුඹුය භ්දත්රී ුරභහ 

විද්්ද එඹ සක ය කයනු රළබහ.  ඒ මදඳශ  භහමප අංක ආදය 

සුරිනඹ ිළරිනභමි්ද තභන් මේ උත්තයඹ රඵහ මද්දන  ම්දම්ද. 

2008 ර්ඹ න ුරරු යහජැ මනොන ංවිධහන අඹත් මරහ 

ිනබුමණ් භහජ මේහ අභහතැහංලඹ . නමුත් ඳසු එඹ යහජැ 

ආය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහතැහංලඹ ඹ ත  මගන, අමප් 

අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහමප භඟ මඳ්දවීභ අනු, -එුරභහ කිේහ 

ඳශමුත් ය , මදනුත් ය , මතනුත් ය  කිඹරහ- යුද්ධඹ නිභහ 

කය්දන  භවඟු කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉස  කශ, අිළ ඉතහභත්භ ගරු 

කයන ආය්ෂක මල්කේ මගෝාහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනුරභහමප 

ප්රීධහනත්මඹ්ද තභන් අද මේහ නිරී්ෂණඹ කය්දම්ද. 

එමේ ක  යුුර කිරීමේදී  අධැ්ෂ ජනයහල් ලමඹ්ද ර්ෂසභ්ද 

හුලුගල්ර භළිනුරභහ ක්රිලඹහ කයන අතය, භ්ද දිහනහඹක භළිනුරභහ 

අධැ්ෂ ලමඹ්ද ක්රිලඹහ කයනහ. මේ නිරධහරි්දමප ක්රිලඹහ 

කරහඳඹ ගළන ඇත්ත ලමඹ්දභ අිළ ුරටු නහ. මභුරභ්දරහ 

යුද්ධඹ නිභ කිරීභ  ගත් උත්හවඹ හමපභ මේ ංවිධහනත් 

වරිඹ  ඳරිඳහරනඹ කයනහ කිඹන එක භභ ව්ද කය්දන  

ඕනෆ. 

දළන  යහජැ මනොන ංවිධහන මල්කේ කහර්ඹහරඹ ඹ මත් 

ලිඹහ ඳදිංික ද්ඹලුභ මද්ය ඹ වහ විමද්ය ඹ යහජැ මනොන ංවිධහන 

ේඵ්දධමඹ්ද ෆභ ර්ඹකභ ආයේබමේ, ඳසුවිඳයේ වහ 

අීක්ෂණඹ කයනු රඵන අතය, ෆභ භහ ුරනක  තහ්ෂ අදහශ 

හර්තහ මග්දහ භනහ විනිවිදබහඹකි්ද ඳරී්ෂහ කයනු රඵනහ. 

නිකේ මනොමන්.  

යහජැ මනොන ංවිධහන අීක්ෂණඹ කයනු රඵන ආකහයඹ 

භභ ව්ද කය්දනේ. 

යහජැ මනොන ංවිධහනලි්ද ය ආයේබමේ දිසත්රි ්ෂ 

මල්කේමප අනුභළිනඹ හිත ක්රිලඹහකහරී ළරසුේ මග්දහ මගන 

ප්රීධහන කහර්ඹහරඹ ුරශදී ඒහ විභර්ලනඹ කිරීභ වහ දත්ත 

ඳරිගණකගත කිරීභ කයනහ.  

මේ ංවිධහන විගණනඹ කය්දන ඕනෆ. විගණනඹ 

මකරුමොත් තභන් මරැ තත්ත්ඹ ිළිතඵ ඹථහර්ථඹ දළන ග්දන 

පුළු්ද ම්දම්ද. ඒ නිහ විගණනඹත් ද්දු කයනහ. හර්ෂික 

හර්තහ මග්දහ මගන ඳරී්ෂහ  ර්ෂ කයරහ ගළ ලු ද 

අීක්ෂණඹ කයනහ.  

යහජැ මනොන ංවිධහනර ත්කේ හර්තහ හර්ෂික 

මග්දහ මගන විලසමල්ණඹ කයනහ. මේහ analyse කයනහ.  

මද්ය ඹ වහ විමද්ය ඹ ලමඹ්ද ය   ගරහ එන අයමුදල් 

ේඵ්දධමඹ්ද හර්තහ රඵහ ග්දනහ අතය, ඒහ නිළයදි 

ආකහයමඹ්ද ැහඳෘින වහ මඹොදහ ිනමබ්ද ඹ්දන ඳරී්ෂහ කය 

ඵළලීභ වහ ගළ ලු වගත තත්ත් ඹ්ද ඇත්නේ ඒ ිළිතඵ මොඹහ 

ඵළලීභත් ද්දු කයනහ. මේ වළභ එක්ෂභ කයනහ. ඒ කිඹ්දම්ද 
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විමද්ල ය ලි්ද මකොඳභණ ල්ලි රළබී ිනමඵනහද, ඒහමඹ්ද 

මභොනහද මකරුමේ කිඹරහ විලසමල්ණඹ කයනහ. හභහනැ 

චහරිත්රnඹ නේ, management එක  ද්ඹඹ  20්ෂ විතය ඒමගොල්ර්ද 

ම්ද කය ගළනීභන්. ල්ලි එේහභ ඒක ඳරිඳහරනඹ කය්දන ඕනෆ 

ම්ද. ඳඩි මද්දන, විභර්ලනඹ කිරීභ , transport ළනි මනොමඹකුත් 

මද් ර  හභහනැ මරෝක චහරිත්රnඹ අනු ද්ඹඹ  20්ෂ ම්ද කය 

ග්දනහ. නමුත් භවය අඹ ද්ඹඹ  50්ෂ, 60්ෂ ලමඹ්ද විවිධ 

ගණ්ද මඳ්දහ අයමුදල්ලි්ද ඒ මුදල් රඵහ ග්දනහ. ඒහ 

විලසමල්ණඹ කිරීභ  සුදුසු පුද්ගරමඹෝ තභන් භ්ද භවත්තඹහ, ඒ 

හමපභ ර්ෂසභ්ද හුලුගල්ර භවත්තඹහ. භභ මඵොමවොභ කහරඹක 

ද්  -අවුරුදු 25්ෂ, 30්ෂ ිනසමේ- අඳුයන මකමන්ෂ ර්ෂසභ්ද 

හුලුගල්ර භවත්තඹහ. ීකය අභහතැහංලමේත් අිළත් එ්ෂක එුරභහ 

ළඩ මකරුහ. එුරභහ රහ තභන් මේ ක යුුර කය්දම්ද.  

මද්ය ඹ වහ විමද්ය ඹ මේක දත්ත මග්දහ ග්දනහ අතය, වීහ 

චක්රැමල්ඛ්යනඹ  අනු එඹ විමද්ශිකඹ්ද වළද්යවීභ  උඳකහය කය 

ග්දනහ අතය, අීක්ෂණ ක්රිලඹහලිඹ  එඹ උඳමඹෝගී කය ගළනීභත් 

කයනහ. 

වත්රnභහද්ක ප්රීගින හර්තහ දිසත්රි ්ෂ මල්කේමප අනුභළිනඹ 

ඇින මග්දහ ග්දනහ. එුරභහ  අිළ GA කිඹරහ කිඹනහ. එුරභහ 

රහ මේ හර්තහ මග්දහ ග්දනහ. මග්දහ මගන අීක්ෂණඹ 

කයනහ, මබෞිනක ඳරී්ෂහ කයනහ, අයමුදල් ඳහරනඹ කයනහ. 

අීක්ෂණ ක යුුර ක්රැභත් වහ විධිභත් ද්දු නහද කිඹහ මොඹහ 

ඵළලීභ  ඒ හර්තහ උඳමඹෝගී කය ග්දනහ. මභොකද දිසත්රි ්ෂ 

මල්කේුරභහ යහජැ නිරධහරිමඹ්ෂ. එුරභහ භහර්ගමඹ්ද මේ හර්තහ 

මග්දහ ග්දනහ. Network එක්ෂ දභහ ිනමඵනහ. ඒ ංවිධහන 

මභොන මල්රේ දළේභත් අිළ මේහ මවො  අීක්ෂණඹ කයනහ.  

දිසත්රි ්ෂ මල්කේ වහ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ කහර්ඹහරර  වහ ප්රීධහන 

කහර්ඹහරඹ  රළමඵන ඳළමිණිලි ිළිතඵ මලික විභර්ලන ක යුුර 

කිරීභත් කයනහ.  

ප්රීධහන කහර්ඹහර මත මග්දහ ග්දනහ මතොයුරරු ගඵඩහ 

මකො  තඵහ ගළනීභ වහ අලැ පුද්ගරඹ්ද වහ ආඹතන මත ඒ 

දත්ත රඵහ දීභත් කයනහ. මේ data මේයභ අිළ රඵහ මදනහ. 

ඊශඟ , මභභ ආඹතන ේඵ්දධමඹ්ද ගඵඩහ කය ග්දනහ 

මතොයුරරු නීිනභඹ ක යුුරර  මතොයුරරු අලැ ව වි  යහජැ 

අංල මත ළඳීයභත් කයනහ. 

දිසත්රි ්ෂ මල්කේ කහර්ඹහරඹ වහ ඊ  අනුයු්ෂත ංර්ධන 

වකහයරු්ද අතය භනහ ේඵ්දීකකයණඹ්ෂ ඳත්හ ගළනීභත් 

කයනහ. නමුත් මභඹ  අභතය යහජැ මනොන ංවිධහන මල්කේ 

කහර්ඹහරමේ ලිඹහ ඳදිංික වී මනොභළින මද්ය ඹ වහ විමද්ය ඹ 

ප්රීබඹ්දමග්ද මුදල් රඵහ මගන විවිධ ක්රිලඹහකහයකේර මඹමදන 

යහජැ මනොන ංවිධහන, සමේච්ඡහ, භහජ මේහ ංවිධහන විලහර 

ංඛ්යැහ්ෂ දළන  රංකහමේ ක්රිලඹහත්භක නහ. වරිඹ භ කීඹද 

කිඹරහ තභ කිඹ්දන ඵළවළ. හුඟ්ෂ ිනමඵනහ. Foundationනුත් 

ිනමඵනහ ම්ද. නමුත් මේ Foundations මේමක්ද monitor 

කය්දම්ද නළවළ. 

මභභ ආඹතනර ක්රිලඹහකහයකේ ිළිතඵ මොඹහ ඵළලීභ  

දළන  ක්රිලඹහත්භක න 1980 අංක 31 දයන සමේච්ඡහ භහජ මේහ 

ංවිධහන (ලිඹහඳදිංික කිරීභ වහ අීක්ෂණඹ කිරීභ) ඳනත ඹ මත් 

නීිනභඹ ප්රීිනඳහදන. එඵළවි්ද එභ ඳනත ංමලෝධනඹ කය එභ 

ංවිධහන ද්ඹල්ර්ෂභ යහජැ මනොන ංවිධහන මල්කේ 

කහර්ඹහරමේ ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ ත්, එහි අීක්ෂණඹ ඹ මත් 

ඳහරනඹ කිරීභ ත් ක යුුර කය මගන ඹනු රඵනහ. මභභ 

ංමලෝධිත න ඳනත දළන  නීින මකටුේඳත් මදඳහර්තමේ්දුර 

භඟි්ද මකටුේඳත් කය අ්ද අතය, ඉදිරි කහර කහනු ුරශ දී 

එඹ ේභත කය ගළනීමභ්ද මභභ අඩු ඳහඩු ේපර්ණ කය ග්දන 

පුළු්ද නහ. 

ඒ ක යුුර න්ක ඒ විධිඹ  කය මගන ඹනහ. මගෝාහබඹ 

යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ ඒ ේඵ්දධ මඵොමවෝ ක යුුර කයනහ. 

ඔඵුරභ්දරහ ද්දනහ ඇින, භවය ංවිධහන ඉතහභත්භ මවොඳි්ද 

ළඩ ක යුුර කයමගන ඹනහ. උදහවයණඹ්ෂ කිේමොත්,  සුනහමි 

ැනඹ  ද්දු න  අසථහමේදී භහ ප්රීහවන ඇභින ලමඹනුන් 

ද්න්මේ,  ඒ අසථහමේදී සුනහමිඹ  වසු  වීභ නිහ  අමප් ඵස 50්ෂ 

විතය ේපර්ණමඹ්දභ අඵර්ද වුණහ, එදහ භහ  විද්්ද කශ 

ඉල්ලීභ්ෂ අනු ජඳහනමඹ්ද  ඵස 250්ෂ  මග්දහ දු්දනහ. විවිධ 

ංවිධහනලි්ද රඵහ දු්දනහ.  ඒහ ඉසුසු ර්ගමේ air-conditioned 

ඵස.  අවුරුදු ගණන්ෂ  ගත මරහත් ඒහ තභත් ධහනමේ 

මඹමදනහ. එළනි ආඳදහ අසථහරදී ඒ මගොල්ර්ද 

අනිහර්ඹමඹ්දභ අිළ  උදවු කයන ද්රිතකුත් ිනමඵනහ. ඒහ අිළ 

අගඹ කය්දන  ඕනෆ. වළමභෝභ එක මිේමභ්ද භනි්දනත් ඵළවළ. 

මවො අඹත් ද්න්නහ, නයක අඹත් ද්න්නහ.  

කමතෝලික ආගභ ඵළලුමොත් කිද්භ ක  මතෝලික බහකි්ද 

ඵමර්ද තභ්දමප ආගභ  මකමනකු වය්දම්ද නළවළ. නමුත් 

භවය අඹ තභ්දමප ඹන් ඳයභහර්ථ ඉස   කය්දන ක්රැ ක යුුර 

කයන ඵ අිළ කවුරුත් ද්දනහ. බුද්ධ ධර්භමේ නේ මවො නයක 

කිඹහ මදනහ. බුදු වහමුදුරුමෝ කිඹහ ිනමඵ්දම්ද, "භභ භහර්ගඹ 

මඳ්දනහ, මේ භහර්ගඹ ඔසමේ ගිහි්ද ඇත්ත නළත්ත මොඹහ 

මගන ඒක ිළිතඳදි්දන" කිඹරහන්.  ඒ අන්ිනඹ දීරහ ිනමඵනහ. ඒ 

හමප ඉසරහේ ආගභත් ඒ ආගභ ේඵ්දධ අදිමඹ්ද ද්න්මි්ද ඒ 

ධර්භඹ ේඵ්දධ ක යුුර කයනහ. වළඵළන් ඉසරහේ ආගභ  

අනු  ිළිතභ ්දදනහ්ෂ කය්දම්ද නළවළ.  නමුත් ිළිතභ ිනමඵන 

තළ්ද මොඹ්දන ඉසරහේ ආගමේ අඹ මඵොමවොභ ව මඹෝගමඹ්ද 

ක යුුර කයනහ. ම්ෂ දමේත් ඒ ක යුුර කයනහ. මේක 

තභන්  ඹථහර්ථඹ. එළනි ඹථහර්ථඹ්ෂ ිනමඵන මවොභ ය   තභන් 

රංකහ.   ජහින, ආගේ, කුර මේදමඹ්ද  මතොය අිළ ක යුුර 

කයනහ. මුසලිේ ප්රීජහ මුළු යමට්භ විද්රී ද්න්නහ. මදභශ ප්රීජහත් 

ද්ඹඹ  52්ෂ මකොශම  ඇවිත්  ද්න්නහ. ඳ්ද ර්ෂ ගණන්ෂ 

ද්න්නහ. භභ උමදත් ඒ ගළන  කථහ කශහ. ඒ උදවිඹ ඉ්දම්ද 

විමද්ල ය ර ඩඹසමඳෝයහමේ. ඒ අඹ මවො ුරන්්ද ද්න්මි්ද 

කල්ඳනහ කයනහ, මභවහ  ආහභ ුර  නළින මන්ද කිඹහ. 

ප්රීලසනඹ්ෂ නිර්භහණඹ කිරීභ  මකොන් මරහමේත් ක යුුර කයනහ. 

ඒක තභන්  අසර් භ්දත්රී ුරභහ කිේමේ ඳෆමන්ද මවෝ මේක 

කය්දන පුළු්දඹ කිඹහ. නමුත් අිළ ඒක  ඉඩ මද්දම්ද නළවළ. 

සමේච්ඡහ ංවිධහන මවොන්.  නමුත් ඔවු්ද කයන ක්රිලඹහකහයකේ 

ිළිතඵ අිළ කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒක වරිඹහකහය කයනහ. ඔඵුරභ්දරහ register කශ - 

 
ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 
නළවළ. ඒක කය්දම්ද යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලමඹ්ද. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
නමුත්  register  මනොකය මේ ය   ඇවිත් අිළ  වි්දනළහි 

කය්දන ක  උඳක්රැභර මඹමදන අඹ, කුභ්දත්රnණ කයන අඹ 

ිළිතඵ අධහනඹ මඹොමු කයරහ ඹේකිද් ළඩ ිළිතමශ්ෂ 

කය්දන පුළු්දද?  
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ඳහර්ලිමේ්දුර 

ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 
  2008 න ුරරු භහජ මේහ අභහතැහංලඹ  අඹත් ිනබුණු 

කහර්ඹඹ්ෂ දළ්ද යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලඹ  බහය දී ිනමඵනහ. 

යහජැ ආය්ෂහ ිළිතඵ ඒ අඹ විමලේමඹ්ද ළරකිලිභත් මනහ 

ම්ද. භහජ මේහ කිේහභ මකොන් කවුරුත් එක ඇවළකි්ද තභන් 

ඵර්දම්ද. නමුත් යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලඹ ඊ  ඩහ ස්ෂසභ 

මර මේ ප්රීලසනඹ මද ඵරනහ. භභ හිතන වළන්ඹ  මේ හමප 

කහනුර  ඒක ඉතහභත්භ මවොන්. ප්රීලසන ිනමඵන කහරඹක, 

ජහතැ්දතයඹ අඳ  විරුද්ධ  මනොමඹකුත්  කුභ්දත්රnණ කයන 

කහරඹක මේක යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලඹ  ඳයහ දීභ මවොන්. 

ඒ විඹ භ  රළමඵනහ නේ භ  හුඟ්ෂ ළඩ කය්දන පුළු්ද. 

ජනහධිඳිනුරභහ කිඹනහ හමප "ඳශමු ය , මදනු ය , ුර්ද 

මනුත් ය "   කිඹන ඒ කිඹභන අිළත් ිළිතමගන  මේක එතළන  

ඹහභ මවොන් කිඹහ අිළ විෘත මේ බහමේදී ප්රීකහල කයනහ.  

 
ගරු මේ. ශ්රීප යංගහ භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
අිළ  කථහ කය්දන මරහ රළබු මණ් නළවළ. ඔඵුරභහත් 

ද්දනහ ඇින, පුත්තරමේ NGO එක්ෂ භඟි්ද යහෆි්ෂ කිඹන 

පුද්ගරඹහ භයහ දභහ ිනමඵනහ. ඒම්ෂ inquiry එක්ෂ කයරහ  

කිහිඳ මදමන්ෂ අත් අඩංගු  අයමගන ිනමඵනහ.  ඒ ගළනත්  

ඔඵුරභහමප අධහනඹ මඹොමු කයනහ. ඒ ගළන මඳොඩ්ඩ්ෂ මවොඹරහ 

ඵළලුමොත් මවොන්.  

 
ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 
ගරු භ්දත්රී ුරභහ අද භභ උත්තය මද්දම්ද යහජැ ආය්ෂක 

අභහතැහංලඹ මනුම්ද. මේක ේපර්ණමඹ්දභ ිනමඵ්දම්ද 

යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලඹ . ඔඵුරභහ ඒක කිඹ්දන. ඔඵුරභහ 

ද්දනහ මකනහ ම්ද. ඒ කහරමේ මඵොමවොභ මශ්දගුර,  හිතත් 

හි පු මකනහ ම්ද. අිළ මදමදනහභ එක   ගිඹහ භතක ම්දද? අිළ 

මදමදනහභ ජනහධිඳිනුරභහත් එ්ෂක දිල්ලිඹ ත් ගිඹහ  ම්ද.  ඒ නිහ 

ඔඵුරභහ  මේක කිඹ්දන.  

 
ගරු මේ. ශ්රීප යංගහ භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
ඒ ගළන මඳොඩ්ඩ්ෂ ඵළලුමොත් මවොන්.  අමන්ෂ කහයණඹ ගරු 

ඇභිනුරභනි, යුද්ධමඹ්ද පීඩහ විඳි තළ්දර  - විමලේමඹ්ද 

නුයඑිතඹ  ප්රීමද්ලඹ  -  NGOs ළඩ ව්ද එච්චය නළවළ. භවය  

වි  මන ඳළිනර ළඩ කයන උදවිඹ   permission  නළවළ. 

ඔඵුරභහමප අභහතැහංලමඹ්ද  ඒ අඹ නුයඑිතඹ ඳළත්ත  ඹ්දන 

පුළු්ද නේ ඒක මරොකු මදඹ්ෂ. 

 
ගරු ෆීලි්ෂස මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 
ඇත්ත ලමඹ්දභ NGOs ිළිතඵ අද ේපර්ණ ඵරඹ 

ිනමඵ්දම්ද යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලඹ න්. නමුත් අඳ  පුළු්ද 

ඒ මගොල්මරෝ මභොනහ මවෝ මගනහමොත් -ඇත්ත ලමඹ්දභ ඒ 

මගොල්ර්දමප B/L එක දු්දමනොත්- duty waivers මද්දන. අිළ 

ඒහ check කය ඵරහ කථහ කයනහ. ඇත්ත ලමඹ්දභ මේහ 

මප්දම්ද එක එක තළ්දර  මඵද්දන. අිළ ඒහමේ රළන්සුර්ෂ 

ඉල්රහ ග්දනහ. අිළ ඒ හමප උදේ  කයනහ. අමන්ෂ ඳළත්මත්ද 

ඵරන මකො  අවුරුදු 3්ෂ තභන් එතළන ඉ්දන පුළු්ද. මවො 

අඹමප කහරඹ අවුරුදු 3 ද්ෂහ දිගු කය්දනත් අිළ උදේ කයනහ. 

මභොකද, භහජ මේහ අභහතැහංලඹ  තභන් ජහරඹ්ෂ ිනමඵ්දම්ද. 

වළභ ප්රීහමද්ය ඹ මල්කේ මකොට්ාහඹකභ නිරධහරි්ද ඉ්දනහ. ඒ 

නිරධහරි්ද භඟි්ද අිළ ඳරී්ෂහ කයරහ ඇත්ත භ ඒක මනහද, 

නළද්ද කිඹරහ ඵරනහ. උදහවයණඹ්ෂ ලමඹ්ද කිේමොත්, 

එ්ෂතයහ ආඹතනඹ්ෂ විද්්ද මුරිනේර ඉසමකෝර මදක්ෂ වදරහ 

14ළනිදහ විෘත කයනහ. භහත් ඳහර්ෂ වළදුහ පනගරිර. ඒ 

හමපභ ඳල්ලිඹ්ෂ වදරහ දු්දනහ, ුරය දු්දනහ. දුයසථබහඹ නළින 

කය්දන ක යුුර කය්දන ඕනෆ. වළඵළන්, වමුදහ දළනුත් කයරහ 

වමුදහ වයවහ තභන් ඒ වළභ එක්ෂභ කයරහ දු්දම්ද. ඒ නිහ 

වමුදහ ත් credit එක්ෂ එනහ. වමුදහත් ඒ මද්ල් කයනහ. 

උදහවයණඹ්ෂ ලමඹ්ද කිඹ්දන පුළු්ද, ඳසු ගිඹ ම්ෂ ිනමේ 

ඳශමුළනි ය  මරොකුභ ම්ෂ මතොයණ කිිතමනොච්ිකමේ වළදුහ. 

මඵෞද්ධ ගීත කිේමේත් ද්ංවමර්ද ව මදභමශ්ද. එක version 

එක්ෂ ද්ංවර, එක version එක්ෂ මදභශ. ඒ හමපභ තත් 

රසන මදඹ්ෂ දළ්ෂකහ. ඒ තභන් වමුදහ ඇ්දමද් ජහිනක ඇඳුභ. 

Uniform එක ඇ්දමද් නළවළ. කහ ත් uniform නළවළ. ඵර්දන, 

එතමකො  ද්ඹලුභ අඹ මකොච්චය මිශ්රා මනහද කිඹරහ. ඒක අඳ  

කය ග්දන පුළු්ද. 

ඒ ඳළත්ත  අලැ ඹන්තර ඳවසුකේ යජඹ විද්්ද රඵහ මදනහ. 

උදහවයණඹ්ෂ ලමඹ්ද කිේමොත්, ද්ඹඹ  7්ෂ න ආඵහධිතඹ්ද 

ගළන ඵර්දන භමප අභහතැහංලඹ  ිනමඵනහ. ඒ 

ආඵහධිඹතඹ්දමප ක යුුරර  භළදිවත් ම්දන යජඹ  විතය්ෂ 

පුළු්දද? අනුකේඳහ, දුක, මේදනහ වළ මඟන, භහනුෂික වළඟීේ 

ිනමඵන ඕනෆ තයේ ජනතහ ඉ්දනහ. මභොකද, ැහඳහරිකමඹෝ 

ද්දනහ ැහඳහරික මරධර්භඹ්ෂ තභන් ැහඳහය කය්දම්ද ගස ගල් 

එ්ෂක මනොමන්, මිනිසසු එ්ෂකන් කිඹන එක. ඔවු්ද කහමග්දද 

වේඵ කය ග්දම්ද? මිනිසු්දමග්ද ම්ද. ඉින්ද, මිනිසසු්ද  

ආදහඹමභ්ද ප්රීිනලතඹ්ෂ දීභ ළයදිද? කමතෝලික ආගමේ 

ිනමඵනහ නෆඹුල් පරඹ මද්දන කිඹරහ. ඒ හමප ඳ්දර ත් 

මද්දන ඕනෆ. වහමුදුරු්ද  දහනඹ ලමඹ්ද මද්දන ඕනෆ. අසර් 

භ්දත්රී ුරභ්දරහත් ඒ හමප මදනහ ම්දද? වේජි කහරඹ  මදනහ. 

කළ එක ඳහ වදරහ මදනහ. වළභ එකභ මදනහ. ඒක කය්දන 

ඕනෆ. සීර්මප මද් සීර්  මද්දන ඕනෆ. ඒ න්ක කයනහ නේ 

මගොඩ්ෂ ප්රීලසන අඩු මනහ.  

විලහර ැහඳහරිකමඹෝ ඉ්දනහ. ඒ ැහඳහරිකමඹෝ තභ්දමප 

ආදහඹමි්ද ඹේ ප්රීිනලතඹ්ෂ මනත් ය ල්ර  විඹදේ කයනහ. 

වළඵළන්, ඒ මගොල්ර්ද  duty waivers වේඵ මනහ. නිකේ 

මනොමන්, අිළ මභච්චය විඹදේ කශහ, අිළ මභච්චය කශහ කිඹරහ 

කිඹනහ. ඒ නිහ CSR -Corporate Social Responsibility - 

කිඹන එක ඹ මත් තභ්දමප ැහඳහයමේ ආදහඹමි්ද 

හභහනැමඹ්ද ද්ඹඹ  5්ෂ, 10්ෂ විඹදේ කය්දන ඕනෆ. ඒක 

කය්දන ඕනෆ. මනොකයන එකන් යද. එමවභ කයනහ නේ 

මිනිසසු්ද  භහජ විභතහ කිඹන එක අඩු කය ග්දන පුළු්ද. 

කට්න්ඹක  මගොඩ්ෂ ිනමඵනහ, ත කට්න්ඹක  මභොකුත්භ නළවළ, 

ත කට්න්ඹ්ෂ භළද ඉ්දනහ. අඩුභ කට්න්ඹ උසරහ ිනඹ්දන අඳ  

ඵළරිද? පුළු්ද. කය්දන ඵළරිකභ්ෂ නළවළ. 

NGOsර මුඛ්යැ ඳයභහර්ථඹ මවොන්. නමුත් කය්දන අලැ 

ළඩ න්ක තභන් කය්දන ඕනෆ. උඳමද්ලන ක යුුර කයනහ, 

දුප්ඳුර්ද  උදේ කයනහ. ඒ හමප මවො ඳළත්තකුත් ිනමඵනහ. 

වළඵළන්, නයක ඳළත්තකුත් ිනමඵනහ. ඒ තභන් ආණ්ඩු මඳයශ්දන 

වදන එක. ඒක තභන් නයක. කුභ්දත්රnණඹ කයනහ, ේභ්දත්රnණ 

ඳත්නහ, ල්ලි මදනහ. සුළු ඳ්ෂ ිනමඵනහ ම්ද. ඒ සුළු 

ඳ්ෂ මකොමවොභද ඹළමඳ්දම්ද? ඒ මගොල්ර්ද  එක එක 

යහජැලි්ද උදේ රළමඵනහ. ඒක තභන් වළන්. භහජහදඹ 

ක්රිලඹහත්භක න ය ල්, භහජහදඹ මනුම්ද ක යුුර කයන 

ඳ්ෂර  ඹේ කිද් වනහධහයඹ්ෂ මදනහ. ධනහදඹ ක්රිලඹහත්භක 

න ය ල් ධනහදඹ මනුම්ද ළඩ කයන ඳ්ෂර  ඹේ කිද් 

උදේ්ෂ කය්දන ඳළකිමශ්දම්ද නළවළ. මභොකද, තමු්දමප 

දර්ලනඹ, තමු්දමප ප්රීහර්ථනහ, තමු්දමප line එක ිනඹහ ග්දන 
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තභන් එමවභ කය්දම්ද. භනුසන්්ද  ඹේ මදඹ්ෂ කයන මකො  

තෘප්ිනඹ්ෂ ඇුර කයනහ නේ තභන් එන්්ද මවොභ භහජ 

මේඹ්ෂ ම්දම්ද. ය ්ෂ මඳයශ්දන ඕනෆ කිඹන එක ඹන් 

ඳයභහර්ථමේ ිනමඵනහ නේ ඒක ළරැදින් කිඹන එක තභන් අිළ 

භත්ෂ කය්දම්ද. 

ඊශඟ , ජනතහ  ග කිඹන යජඹ්ෂ විධිඹ  ජනතහමප 

ශුබද්ද්ධිඹ වහ ක යුුර කයන NGOs වඳුනහ මගන ඒහමේ 

ක්රිලඹහකහයකේලි්ද ජනතහ  උඳරිභ ප්රීිනරහබ රළමඵන අයුරි්ද 

මභමවයුේ කය්දන  අිළ භළදිවත් මනහ. ය   විනහලකහරී මර 

ක්රිලඹහ කයන NGOs නිළයදි වඳුනහ මගන ඒහ නත්්දන  අද 

යහජැ ආය්ෂක අභහතැහංලඹ ක්රිලඹහ කයමගන ඹනහ. NGOsර 

සහීකනත්ඹ  ඩහ යමට් සහීකනත්ඹ ගළන අිළ කල්ඳනහ 

කයනහ. යමට් සහීකනත්ඹ තභන් මුල් කය ග්දම්ද. 

හුඟ මදමනකු හිතනහ NGOsර සහීකනත්ඹ ිනඹ්දන 

ඕනෆඹ කිඹරහ. NGOs කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ, යමට් 

සහීකනත්ඹ  අනුකර තභන් ඒමගොල්මරෝ වළද්මය්දන ඕනෆ 

කිඹරහ. එමේ මනොකයන එමකන් ළරැද්ද ිනමඵ්දම්ද. භහ වමු 

ම්දන කීඳ මදමනකු ආහ. භහ කිේහ, "ඔඹමගොල්මරෝ යමට් 

සහීකනත්ඹ  ගළශමඳන විධිඹ  NGO එම්ෂ සහීකනත්ඹ 

ආය්ෂහ කයග්දන. අිළ NGO එම්ෂ සහීකනත්ඹ ආය්ෂහ 

කය්දන යජඹ්ෂ විධිඹ  ඵළඳිරහ නළවළන්" කිඹරහ. ඒක තභන් භහ 

කිේමේ. ඒක ම්දන ඕනෆ එමවභ තභන්  කිඹරහ මඵොමවෝ 

මදමනකු ිළිතගත්තහ. අිළ හිතමු foreignersරහ ආහඹ කිඹරහ. 

ඒමගොල්ර්දමප social life එක මේ ය   ආමේණික කය්දන 

ඵළවළ. ඒමගොල්ර්ද  එමවභ කය්දන ඵළවළ. ඒක කය්දන අිළ ඉඩ 

මද්දමනත් නළවළ. ඒ හමප මේ ක යුුර මවො  කය මගන ඹ්දන 

තමු්දනහ්දමේරහ උදේ කය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඳසු ගිඹ දිනක ප්රීෘත්ිනඹ්ෂ 

ිනබුණහ, "ඊජිප්ුර යහජැ අසථහය කිරීභ  කුභ්දත්රnණඹ කයරහ" 

කිඹහ. ඒක  NGO ක්රිලඹහකහරි්ද 49 මදමනකු  එය  

අධිකයණමඹ්ද ද්ය දඬුේ දු්දනහ. ඒක මුසලිේ ය ්ෂ. ඒ අතරි්ද 

16 මදමනකු ඇමභරිකහමේ ඉරහ ආපු කට්න්ඹ. ඒ 49 මදනහ  ද්ය 

දඬුේ දු්දනහ, යජඹ අසථහය කය්දන ඹනහඹ කිඹරහ. ඒ හමප 

තද ිළඹය ඒ ය ල් අයමගන ිනමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, භහජ මේහ ේඵ්දධ 

NGOs ිළිතඵ නිරී්ෂණ වහ නිර්මද්ල භමප අභහතැහංලමඹ්ද 

තභන් මකමය්දම්ද. සමේච්ඡහ මේක ංවිධහන ිළිතඵ ක්රිලඹහ 

කය්දන භමප අභහතැහංලමඹ්ද භව මල්කේ කහර්ඹහරඹ්ෂ දළ්ද 

ආයේබ කය ිනමඵනහ. ඒ වහ UNDP එමක්ද යක  රුිළඹල් 

මිලිඹන 20්ෂ රළමඵනහ. භහ ඒක කළබිනට් භණ්ඩරමඹ්ද අනුභත 

කය ගත්තහ. අිළ කිඹමුමකෝ මභොක්ෂ මවෝ ළඩ්ෂ කය්දන ඕනෆ 

කිඹරහ. ඒ ළමඩ් විතය්ෂ කයරහ ඒ සමේච්ඡහ මේක ංවිධහන 

ඹනහ. ඒක  තභන් "volunteering" කිඹරහ කිඹ්දම්ද. ඒක 

මභච්චය කල් ිනබුමණ් නළවළ. භහ ඒ ේඵ්දධ අභහතැ භණ්ඩරඹ 

දළනුත් කශහ. ආයේබඹ්ෂ ලමඹ්ද අඳ  රුිළඹල් ර්ෂ 200්ෂ 

දු්දනහ. අිළ ඒ ේඵ්දධමඹ්ද මඵොමවොභ සුරින්දත නහ. 

එමවභත් මකමයන ක යුුර ිනමඵනහ. උදහවයණඹක  අිළ 

හිතමුමකෝ අධිභහනද්කත්ඹ - autism - නළභළින මයෝගඹ ිනබුණහන් 

කිඹරහ; නළත්නේ තළරසීමිඹහ මයෝගඹ ිනබුණහන් කිඹරහ. ඒ  මයෝග 

මනුම්ද ඒ hospital එක  ඒ අඹ ල්ලිලි්ද උදේ කශහ; 

ඹ්දන ගිඹහ. ඒ හමපභ ත ංවිධහනඹ්ෂ ආහ. මගඹ්ෂ වළදුහ. 

ඒමගොල්මරෝ ඹ්දන ගිඹහ. ඒහ කය්දම්ද සමේච්ඡහම්ද. 

ඒමගොල්මරෝ බි්දන ඵහි්දම්ද නළවළ. ත ංවිධහනඹ්ෂ ඉ්දනහ. 

ඒමගොල්මරෝ ඇවිල්රහ මගල් වදරහ මදනහ. භ  නභ මභොක්ෂද 

කිඹරහ භතක නළවළ. ද්ඹඹ්ෂ මදසීඹ්ෂ විතය එනහ. 

ඒමගොල්මරෝභ ද්මභ්දින අනනහ. ඒමගොල්මරෝභ ළඩ කයනහ. 

ළඩ අ්ද කයරහ ඹනහ. එච්චයන්. ඒ හමප සමේච්ඡහ ංවිධහන 

මභඳභණ කල් වරිඹ භ ක්රිලඹහත්භක මකරුම්ද  නළවළ. අිළ 

ඉල්ලීභ්ෂ කශහභ, ඒ හමප ළඩ කය්දන කිඹරහ අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ භ  අය දු්දනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී ුරමිඹනි, භහ මී  ළඩිඹ දීර්ඝ කථහ 

කය්දන ඵරහමඳොමයොත්ුර ්දම්ද නළවළ. අිළ යහජැ මනොන 

ංවිධහන ිළිතඵ භව මල්කේ කහර්ඹහරඹ  ප්රීලංහ කය්දන ඕනෆ. 

ඒ අඹ මවො  ළඩ කය මගන ඹනහ. මවො  ළඩ කයනහ; ය  

ආය්ෂහ කයනහ. එභ නිහ නළත ය්ෂ අමප් යහජැ ආය්ෂක 

මල්කේුරභහ  අිළ සුරින්දත ම්දන ඕනෆ. එුරභහ ය   

ආදමයන්. එුරභහ තභන් අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ  උදේ මමි්ද යමට් 

ආය්ෂහ ිළිතඵ ගකීභ ගළන ඩහත්භ ළරකිලිභත් ්දම්ද. ඒ 

හමපභ නිරධහරිනුත් මවො ළඩ මකො ්ෂ කයනහ. 

ඒමගොල්මරෝ ආර්ක ක ප්රීිනරහබර  ඹ  ම්දම්ද නළවළ. 

ඒමගොල්මරෝ මඵොමවොභ තද  ඉමගන, මවො මදඹ  මවොන් 

කිඹමි්ද, මවො මද් ක්රිලඹහත්භක කය්දන ඉඩ මදන අතය, නයක මද් 

ිළිතඵ අධහනමඹ්ද ද්න්මි්ද ඒහ ළශළ්ෂවීභ  ක යුුර 

කයනහ. ඒ ගළන ඔවු්ද  ද ප්රීලංහ ිළරිනභමි්ද භමප චන 

සල්ඳඹ නිභ කයනහ. ගරු භ්දත්රී ුරභනි, මේ මඹෝජනහ 

මගනහහ  ඔඵුරභහ  මඵොමවොභ සුරිනන්. 

 
ප්රීලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිමේ්දුර ඊ  අනුකර අ.බහ. 7.16 , 2013 ජනි 07 න 

ද්කුයහදහ අ.බහ. 1.30 න මත්ෂ කල් ගිමේඹ. 

அன்தடி தற.த. 7.16 றக்கு தரரலன்நம், 2013 நௌன் 07 

தள்பறக்கறம தற.த. 1.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.16 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 07th 

June, 2013. 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිමේ්දුර විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳත්ෂ මග්දහ ගළනීභ අලැ  
නේ ගහසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසුර රු. 2.50කි. මකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, අංක 102, 
ිළඹද්රි මගොඩනළගිල්මල් යජමේ  ප්රීකහලන  කහර්ඹහංලමේ  අධිකහරී  මත  ෆභ  ර්ඹකභ  මනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රීථභ දහඹක  මුදල් මගහ ඉදිරි ර්මේ දහඹකත්ඹ රඵහ මගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිමන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු මනොරළමබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் ந்டரந் சந்ர நதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற நதர 18.15. தரற் 

தசனவு நதர 2.50. ந்டரந் சந்ர நைற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறநொட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறந்பப்தமண, தகரலம்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறகமபப்  

ததற்நக்தகரள்பனரம். எவ்தரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் தறக்கு நைன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட தண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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නිවේදන: 
 

 උඳවේල හය බහ : හභහජිඹන්  
 

ප්රේලසනර  හික ිළිතතුරු  
 

වලෝ ප්රේහලඹ: 
 

 රු සුසිල් මුණසිංව භවතහ 

 රු පී.ආර්. යත්නහඹ භවතහ  
 

යප්රේහද: 
 

 2013 ජනි 5න දින ඳහර්ලිවේන්තුවේදී යන රද ථහ  
 

ල් තළබීවේ වඹෝජනහ : 
 

 විවේලඹන්හි අතයභං ව ශ්රදමිකඹන්   

අන්තර්ත ප්රේධහන රුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Consultative Committees : Members   

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

VOTE OF CONDOLENCE: 

   Hon. Susil Moonesinghe 

   Hon. P.R. Ratnayake 

 

PRIVILEGE: 

   Speech made in Parliament on 5th June 2013 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

   Migrant Workers stranded in Foreign Countries 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்நெகள்:  

 ஆலனரசகணக்குழுக்கள் : உநப்தறணர்கள் 

றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள் 

அநரதத் லர்ரணம்: 

 ரண்நெறகு சுசறல் நைசறங்க 

 ரண்நெறகு ந.ஆர். இத்ரக்க 

 

சறநப்நெரறக : 

 2013 நௌன் 5ஆந் றகற தரரளுன்நத்றல் ஆற்நற உக 

எத்றகப்நெப் தறலக: 

 தபறரடுகபறல் றர்க்கறரண தரறனரபர்கள் 





 

ඳහර්ලිවේන්තු 
தரரளுன்நம் 
PARLIAMENT 
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අ. බහ. 1.30  ඳහර්ලිවේන්තු රැස විඹ.   
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ [රු චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ]  

මරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 1.30 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 
නිවේදන 

அநறறப்நெக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

උඳවේල හය බහ : හභහජිඹන්  
ஆலனரசகணக்குழுக்கள் : உநப்தறணர்கள் 

CONSULTATIVE COMMITTEES : MEMBERS   

 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
121 න සථහය නිවඹෝඹ ව 2013 වඳඵයහරි භ 19 ළනි 

දින ේභත ය ත් වඹෝජනහ ප්රේහය වත්රීේ හය බහ 
විසින් භතු ඳශන භන්ත්රී න් ඒ ඒ උඳවේල හය බහර 
වේඹ වහ නේ ය ඇති ඵ දන්නු ළභළත්වතමික. 

ඒ ඒ උඳවේල හය බහර වේඹ වහ නේ ය ඇති 
සිඹලුභ භන්ත්රී යඹන්වන නේ  අද දින වළන්හ ව හර්තහවේ ඳශ 
කිරීභ  වළකින ඳරිදි බහත* යන ඵ දන්නු ළභළත්වතමික. 

 

* බහවේඹ භත තඵන රද නහභ වල්නඹ : 
  சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட ததர்ப் தட்டில் : 

  List of the names  tabled: 
       

සීනි ර්භහන්ත ංර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහ 
 

රු  රක්සභන් වවනවියත්න භවතහ 

රු  හමිකණී වරොකුවන භවතහ 

රු  වජොන්ස න් ප්රේනහන්දු භවතහ 

රු  ඒ. පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ 

රු හමිකණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 

රු  එස. එේ. චන්ද්රකවේන භවතහ 

රු  වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ 

රු  එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

රු  තිස අත්තනහඹ භවතහ 

රු  අචර ජහවොඩවන භවතහ 

රු  පී. වළරින් භවතහ 

රු  බීර් වහෂීේ භවතහ 

රු  ආර්. එේ. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 

රු  සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 

රු  දිලිප් වදආයච්ික භවතහ 

රු  දුවන්ස න්න්ද භවතහ 

රු  වරින් ප්රේනහන්දු භවතහ 

රු  වී.එස. යහධක්රිyසනන් භවතහ 

රු  ශ්රිiඹහනි විවිවිරරභ භවත්මිකඹ 

රු  වත්නු විදහනභවන භවතහ 

රු  (ආචහර්ඹ) යත් වීයවේය භවතහ 

රු  සුජී වේනසිංව භවතහ 

රු  හවනයිස ෂහරුක් භවතහ 

 
சலணறக் ககத்தரறல் அதறறந்த்ற தற்நற ஆலனரசகணக்குழு 

 

ரண்நெறகு  னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண 

ரண்நெறகு  கரறணற தனரக்குலக 

ரண்நெறகு  லேரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து  

ரண்நெறகு   .ந. ேகத் நெஷ்தகுர 

ரண்நெறகு  கரறணற றேறத் றேநைணற  தசரய்சர 

ரண்நெறகு   ஸ்.ம். சந்றலசண 

ரண்நெறகு  வீகுர றசரரக்க 

ரண்நெறகு  ம்.லக..டி.ஸ். குர்ண 

ரண்நெறகு  றஸ்ம அத்ரக்க 

ரண்நெறகு  அச்சன ேரதகரடலக 

ரண்நெறகு  ந. யரறசன் 

ரண்நெறகு  கநர் யரறம் 

ரண்நெறகு  ஆர்.ம். ஞ்ேறத்  த்து தண்டர 

ரண்நெறகு  சுணறல் யந்துன்தணத்ற 

ரண்நெறகு  றநப் தஆச்சற 

ரண்நெறகு  துலணஷ்  கங்கந் 

ரண்நெறகு  யரறன் தர்ணரந்து  

ரண்நெறகு வீ.ஸ்.  இரரகறந்ஷ்ன் 

ரண்நெறகு  (றந்ற) ஸ்ரீரற றலேறக்கற 

ரண்நெறகு  லநக றரணகலக 

ரண்நெறகு  கனரறற சத் வீலசக 

ரண்நெறகு  சுேல லசணசறங்க 

ரண்நெறகு  யளகணஸ் தரநௐக் 

 
Consultative Committee on Sugar Industry Development 
 

Hon.  Lakshman Senewiratne 

Hon.  Gamini Lokuge 

Hon.  Johnston Fernando 

Hon.  A.P. Jagath Pushpakumara 

Hon.  Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa 

Hon.  S.M. Chandrasena 

Hon.  Weerakumara Dissanayake 

Hon.  M.K.A.D.S. Gunawardana 

Hon.  Tissa Attanayake 

Hon.  Achala Jagodage 

Hon.  P. Harrison 

Hon.  Kabir Hashim 

Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara 

Hon.  Sunil Handunnetti 

Hon.  Dilip Wedaarachchi 

Hon.  Dunesh Gankanda 

Hon.  Harin Fernando 

Hon.  V.S. Radhakrishnan 

Hon.  (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

Hon.  Thenuka Vidanagamage 

Hon.  (Dr.) Sarath Weerasekara 

Hon.  Sujeewa Senasinghe 

Hon.  Hunais Farook 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

    ආවඹෝජන ප්රේර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහ 
 
රු  රක්සභන් ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 

රු  (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 

රු  ඒ. ඩී. සුසිල් වප්රේේභජඹන්ත භවතහ 

රු  හමිකණී වරොකුවන භවතහ 

රු  ඵළසිල් වයෝවණ යහජඳක් භවතහ 

රු  දඹහශ්රිiත තිවේයහ භවතහ 

රු  මුත්තු සිලිංේ භවතහ 

රු  සුන්ත පුංිකනිරවේ භවතහ 

රු  ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

රු  එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ 

රු  නිවඹෝභහල් වඳවර්යහ භවතහ 

රු  තිස අත්තනහඹ භවතහ 

රු  යවී රුණහනහඹ භවතහ 

රු  ආර්. එේ. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 

රු  ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 

රු  සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 

රු  ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 

රු  (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 

රු  (වද—) සුදර්ශිනී ප්රේනහන්දුපුල්වල් භවත්මිකඹ 

රු  නහභල් යහජඳක් භවතහ 

රු  ඉයහන් විරරභයත්න භවතහ 

රු  තිරං සුභතිඳහර භවතහ 

 

நைநட்டு ஊக்குறப்நெ தற்நற ஆலனரசகணக்குழு 
 

ரண்நெறகு  னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அலதர்ண 

ரண்நெறகு  கனரறற  சத் அநைநக 

ரண்நெறகு   .டி. சுசறல் தறலேந் 

ரண்நெறகு  கரறணற தனரக்குலக 

ரண்நெறகு  ததஸில் லரய ரேதக்ஷ 

ரண்நெறகு   ரசறநற  றலமர 

ரண்நெறகு  நைத்து சறநங்கம் 

ரண்நெறகு  சுசந் நெஞ்சறறனல 

ரண்நெறகு  கதசர் நைஸ்தர 

ரண்நெறகு  ம்.ல்..ம். யறஸ்நெல்னரஹ் 

ரண்நெறகு  றலரரல் ததலர 

ரண்நெறகு  றஸ்ம அத்ரக்க 

ரண்நெறகு  ற கந்ரரக்க 

ரண்நெறகு  ஆர்.ம். ஞ்ேறத்  த்து தண்டர 

ரண்நெறகு  சேறத் தறலரம 

ரண்நெறகு  சுணறல் யந்துன்தணத்ற 

ரண்நெறகு  கந்  கந்ரறனக்க 

ரண்நெறகு  (கனரறற) யர்  சறல்ர 

ரண்நெறகு  (கத்ற கனரறற)(றந்ற) சுர்றணற தர்ணரந்துநெள்லப 

ரண்நெறகு  ரல் ரேதக்ஷ 

ரண்நெறகு  இரன் றக்கறத்ண 

ரண்நெறகு  றனங்க சுறதரன 

 

Consultative Committee on Investment Promotion 

 
Hon.  Lakshman Yapa Abeywardena 

Hon.  (Dr.)  Sarath Amunugama 

Hon.  A.D. Susil Premajayantha 

Hon.  Gamini Lokuge 

Hon.  Basil Rohana Rajapaksa 

Hon.  Dayasritha Thissera 

Hon.  Muthu Sivalingam 

Hon.  Susantha Punchinilame 

Hon.  Faiszer Musthapha 

Hon.  M.L.A.M. Hizbullah 

Hon.  Neomal Perera 

Hon.  Tissa Attanayake 

Hon.  Ravi Karunanayake 

Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara 

Hon.  Sajith Premadasa 

Hon.  Sunil Handunnetti 

Hon.  Gayantha Karunatileka 

Hon.  (Dr.) Harsha De Silva 

Hon.  (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle 

Hon.  Namal Rajapaksa 

Hon.   Eran Wickramaratne 

Hon.  Thilanga Sumathipala 
 
 
උේභිද උද—හන වහ වඳොදු විවනෝදහත්භ  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය 
බහ 
 
රු  ජඹයත්න වවේයත් භවතහ 

රු  භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 

රු  ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 

රු  වවවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ 

රු  ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ 

රු  (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ 

රු  භහින්දහනන්ද අලුත්භවන භවතහ 

රු  දුමිකන්ද දිහනහඹ භවතහ 

රු  එස. එේ. චන්ද්රකවේන භවතහ 

රු  හමිකණී ජඹවිරරභ වඳවර්යහ භවතහ 

රු  රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ 

රු  අනුය දිහනහඹ භවතහ 

රු  පී. වළරින් භවතහ 

රු  ඒ.ඩී. චේිළ වප්රේේභදහ භවතහ 

රු  තරතහ අතුවෝයර භවත්මිකඹ 

රු  දිළුේ අමුණුභ භවතහ 

රු  සිල්වේසත්රිග අරහන්න්න් භවතහ 

රු  න්ත අලුවිවහවර් භවතහ 

රු  වී.වක්. ඉන්දි භවතහ 

රු  වරින් ප්රේනහන්දු භවතහ 

රු  විජඹරහ භවවේසයන් භවත්මිකඹ 

රු  න්ත වේනහනහඹ භවතහ, 

රු  භහරනී වෂොන්වේහ භවත්මිකඹ 

 
 

ரறல் நேங்கரக்கள், ததரதுப் ததரழுதுலதரக்கு அநல்கள் தற்நற 

ஆலனரசகணக்குழு 
 

ரண்நெறகு   ேத்ண லயத் 

ரண்நெறகு   யறந் ரப்தர அலதர்ண 

ரண்நெறகு  டினரன் ததலர 

ரண்நெறகு  தகதயந ம்நெக்தல்ன 

ரண்நெறகு  ரற.தற. க்கரக்க 

ரண்நெறகு  (கனரறற) லர்றன் சறல்ர 

ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அநத்கலக 

ரண்நெறகு  துறந் றமரரக்க 

ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றலசண 

ரண்நெறகு  கரறணற ேறக் ததலர 

ரண்நெறகு  னக்ஷ்ன் கறரறல்ன 

ரண்நெறகு  அநு றமரரக்க 

ரண்நெறகு  தற. யரறசன் 

ரண்நெறகு  .டி. சம்தறக தறலரச 

ரண்நெறகு  (றந்ற) னர அத்துலகரன 
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[රු නිවඹෝජ—  ථහනහඹතුභහ] 
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ரண்நெறகு  றளும் அநைணுக 

ரண்நெறகு  சறல்லஸ்றரற அனன்நறன் 

ரண்நெறகு  சந் அநறயரல 

ரண்நெறகு  ற.லக. இந்றக 

ரண்நெறகு  யரறன் தர்ணரந்து  

ரண்நெறகு  (றந்ற) றேகனர லகஸ்ன் 

ரண்நெறகு  சந் லசணரரக்க 

ரண்நெறகு  (றந்ற) ரனணல ததரன்லசக்கர 

 

Consultative Committee on Botanical Gardens and Public 

Recreation 
 

Hon.  Jayarathne Herath 

Hon.  Mahinda Yapa Abeywardena 

Hon.  Dilan Perera 

Hon.  Keheliya Rambukwella 

Hon.  T.B. Ekanayake 

Hon.  (Dr.) Mervyn Silva 

Hon.  Mahindananda Aluthgamage 

Hon.  Duminda Dissanayake 

Hon.  S.M. Chandrasena 

Hon.  Gamini Jayawickrama Perera 

Hon.  Lakshman Kiriella 

Hon.  Anura Dissanayaka 

Hon.  P. Harrison 

Hon.  A.D. Champika Premadasa 

Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale 

Hon.  Dilum Amunugama 

Hon.  Silvastrie Alantin 

Hon.  Wasantha Aluwihare 

Hon.  V.K. Indika 

Hon.  Harin Fernando 

Hon.  (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 

Hon.  Vasantha Senanayake 

Hon.  (Mrs.) Malani Fonseka 

 

අධ—හඳන වේහ  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහ 
 
රු  දුමිකන්ද දිහනහඹ භවතහ 

රු  මුරුවනසු චන්ද්රකකුභහර් භවතහ 

රු  එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 

රු  ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

රු  හමිකණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 

රු  නිර්භර වොතරහර භවතහ 

රු  රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 

රු  විජිත වවේයත් භවතහ 

රු  (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 

රු  බීර් වහෂීේ භවතහ 

රු  ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 

රු  ආර්. වඹෝයහජන් භවතහ 

රු  අේදුල් වලීේ භවතහ 

රු  ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 

රු  අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ 

රු  වභොවහන් රහල් වේේරු භවතහ 

රු  බුේධි ඳතියණ භවතහ 

රු  (වද—) යවේස ඳතියණ භවතහ 

රු  අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 

රු  අරුන්දි ප්රේනහන්දු භවතහ 

රු  (වද—) සුදර්ශිනී ප්රේනහන්දුපුල්වල් භවත්මිකඹ 

රු  ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 

රු  වී.එස. යහධක්රිyසනන් භවතහ 

රු  සුජී වේනසිංව භවතහ 

கல்றச் லசககள் தற்நற ஆலனரசகணக்குழு 
 

ரண்நெறகு   துறந் றமரரக்க 

ரண்நெறகு   நைந்லகசு சந்றகுரர் 

ரண்நெறகு  ஸ். தற. றமரரக்க 

ரண்நெறகு  தந்துன குர்ண 

ரண்நெறகு  கரறணற றேறத் றேநைணற  தசரய்சர 

ரண்நெறகு  றர்ன தகரத்னரன 

ரண்நெறகு  னசந் அனகறன்ண 

ரண்நெறகு  றேற லயத் 

ரண்நெறகு  (அல்யரஜ்) .ச்.ம். அஸ்ர் 

ரண்நெறகு  கநர் யரறம் 

ரண்நெறகு  சேறத் தறலரம 

ரண்நெறகு  ஆர். லரகரேன் 

ரண்நெறகு  அப்துல் யநம் 

ரண்நெறகு  கந் கந்ரறனக்க 

ரண்நெறகு   அகறன றரஜ் கரரறசம் 

ரண்நெறகு  தரயரன் னரல் கறலந் 

ரண்நெறகு  நெத்றக தற 

ரண்நெறகு  (டரக்டர்) லஷ் தற 

ரண்நெறகு   அேறத் ந. ததலர 

ரண்நெறகு  அந்ந்றக்க தர்ணரந்து 

ரண்நெறகு  (கத்ற கனரறற)(றந்ற) சுர்றணற 

 தர்ணரந்துநெள்லப 

ரண்நெறகு  சரந் தண்டர 

ரண்நெறகு  வீ.ஸ். இரரகறந்ஷ்ன் 

ரண்நெறகு   சுேல லசணசறங்க 

 
Consultative Committee on Education Services 
 

Hon.  Duminda Dissanayake 

Hon.  Murugesu Chandrakumar 

Hon.  S.B. Dissanayake 

Hon.  Bandula Gunawardane 

Hon.  Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa 

Hon.  Nirmala Kotalawala 

Hon.  Lasantha Alagiyawanna 

Hon.  Vijitha Herath 

Hon.  Alhaj A.H.M. Azwer 

Hon.  Kabir Hashim 

Hon.  Sajith Premadasa 

Hon.  R. Yogarajan 

Hon.  Abdul Haleem 

Hon.  Gayantha Karunatileka 

Hon.  Akila Viraj Kariyawasam 

Hon.  Mohan Lal Grero 

Hon.  Buddhika Pathirana 

Hon.  (Dr.) Ramesh Pathirana 

Hon.  Ajith P. Perera 

Hon.  Arundika Fernando 

Hon.  (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle 

Hon.  Shantha Bandara 

Hon.  V.S. Radhakrishnan 

Hon.  Sujeewa Senasinghe 

 
නජීවී ේඳත් ංයක්ණ  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහ 

 

රු  හමිකණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 

රු  එස. එේ. චන්ද්රකවේන භවතහ 

රු  එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු   ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ 

රු  සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ 

රු  එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

රු  හමිකණී ජඹවිරරභ වඳවර්යහ භවතහ 

රු  විජිත වවේයත් භවතහ 

රු  පී. වළරින් භවතහ 

රු  ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 

රු  දිලිප් වදආයච්ික භවතහ 

රු  තරතහ අතුවෝයර භවත්මිකඹ 

රු  සිල්වේසත්රිග අරහන්න්න් භවතහ 

රු  වී.වක්. ඉන්දි භවතහ 

රු  නී වයෝවන වොඩිතුක්කු භවතහ 

රු  අවනෝභහ භවන භවත්මිකඹ 

රු  බුේධි ඳතියණ භවතහ 

රු  යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ 

රු  එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ 

රු  යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 

රු  ජහන ක්කුඹුය භවතහ 

රු  විදුය විරරභනහඹ භවතහ 

රු  ශ්රිiඹහනි විවිවිරරභ භවත්මිකඹ 
 

ணசலரசறகள் பப் லதணுகக தற்நற ஆலனரசகணக்குழு 

 

ரண்நெறகு  கரறணற றேறத் றேநைணற  தசரய்சர 

ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றலசண 

ரண்நெறகு  ம்.ல்..ம். யறஸ்நெல்னரஹ் 

ரண்நெறகு  டதறள்நௌ. தற. க்கரக்க 

ரண்நெறகு  சல.. சூரறஆச்சற 

ரண்நெறகு  ம்.லக..டீ.ஸ். குர்ண 

ரண்நெறகு  கரறணற ேறக்கற ததலர 

ரண்நெறகு  றேற லயத் 

ரண்நெறகு  ந. யரறசன் 

ரண்நெறகு  சேறத் தறலரம 

ரண்நெறகு  றநப் தஆச்சற 

ரண்நெறகு  (றந்ற) னர அத்துலகரன 

ரண்நெறகு  சறல்லஸ்றரற அனன்நறன் 

ரண்நெறகு  ற.லக. இந்றக 

ரண்நெறகு  சணல லரயண தகரடிதுக்கு  

ரண்நெறகு  (றந்ற) அலணரர கலக 

ரண்நெறகு  நெத்றக தற 

ரண்நெறகு  க.ேல. தத்சறரற 

ரண்நெறகு  ஸ்.சல. நைத்துகுரண 

ரண்நெறகு  ன்ேன் ரரக்க 

ரண்நெறகு ேரணக க்கும்நெ 

ரண்நெறகு  றதுந றக்கறரக்க 

ரண்நெறகு  (றந்ற) ஸ்ரீரற றலேறக்கற 

 

Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation 
 

Hon.  Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa 

Hon.  S.M. Chandrasena 

Hon.  M.L.A.M. Hizbullah 

Hon.  W.B. Ekanayake 

Hon.  C.A. Suriyaarachchi 

Hon.  M.K.A.D.S. Gunawardana 

Hon.  Gamini Jayawickrama Perera 

Hon.  Vijitha Herath 

Hon.  P. Harrison 

Hon.  Sajith Premadasa 

Hon.  Dilip Wedaarachchi 

Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale 

Hon.  Silvastrie Alantin 

Hon.  V.K. Indika 

Hon.  Sanee Rohana Kodithuvakku 

Hon.  (Mrs.) Anoma Gamage 

Hon.  Buddhika Pathirana 

Hon.  Y.G. Padmasiri 

Hon.  S.C. Mutukumarana 

Hon.  Ranjan Ramanayake 

Hon.  Janaka Wakkumbura 

Hon.  Vidura Wickramanayaka 

Hon.  (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

 

ලිිළ වල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසව  ප්රේධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

கப்நெ அகச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் நைற்லகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අේහභහත—තුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමික  යුතු අභහත—තුභහ වනුවන් භභ ඳවත 

වන් හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමික.  
 

(i)  2011 ර්ඹ වහ ංර්ධන වරොතරැයි භණ්ඩරව  
හර්ෂි හර්තහ; ව  

(ii)  2011 ර්ඹ වහ ෘෂි හර්මික වහ වොවිජන  යක්ණ 
භණ්ඩරව  හර්ෂි හර්තහ.  

 වභභ හර්තහ මුදල් වහ රරභේඳහදන  යුතු ිළිතඵ 
උඳවේල හය බහ  වඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ 
වඹෝජනහ යමික. 

 

ප්රේලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2011 ර්ඹ වහ ආභන වහ විභන වදඳහර්තවේන්තුවේ ඳහරන 
හර්තහ.- [අේහභහත—තුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමික  යුතු අභහත— 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ වනු  රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i)  2012 ර්ඹ වහ වඳොවරොන්නරු දිසත්රිගක් වල්ේ හර්ඹහරව  

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ ව ගිණුේ; ව  

(ii)  2012 ර්ඹ වහ වුනිඹහ දිසත්රිගක් වල්ේ හර්ඹහරව  හර්ෂි 
හර්ඹ හධන හර්තහ ව ගිණුේ. - [යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවේල 
 යුතු අභහත— රු ඩේලිේ.ඩී.වි. වවනවියත්න භවතහ  වනු  
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
 

බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 ර්ඹ වහ ප්රේහවන අභහත—හංලව  හර්ඹහධන හර්තහ.-  
[ප්රේහවන අභහත— රු කුභහය වල්භ භවතහ වනු  රු දිවන්ස 
ගුණර්ධන  භවතහ] 
 

බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table.  
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[රු නිවඹෝජ—  ථහනහඹතුභහ] 



2013  ජුනි  07  

උඳවේල හය බහ හර්තහ 
ஆலனரசகணக் குழு அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

 

 

 

රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ (ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ 
 යුතු අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத் - சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் 

அநல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේශීඹ වද—  යුතු 

ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ බහඳතිතුභහ වනුවන් භභ 

2010 ර්ඹ වහ වවෝමිකවඹෝඳති වද— බහවේ හර්ෂි 

හර්තහ ේඵන්ධවඹන් වේශීඹ වද—  යුතු ිළිතඵ 

උඳවේල හය බහවේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමික. 
 

බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවේල 
 යුතු නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு றே யரக்க- ததரது றந்ரக, உள்ரட்ட 

நல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ළවිලි ර්භහන්ත  යුතු 

ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ බහඳතිතුභහ වනුවන් භභ 

ඳවත වන් හර්ෂි හර්තහ ේඵන්ධවඹන්  ළවිලි ර්භහන්ත 

 යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ හර්තහ  ඉදිරිඳත් 

යමික. 
 

· 2010 ර්ඹ වහ තුරුවිඹ අයමුද වල් හර්ෂි හර්තහ;  

· 2010 ව 2011 ර් වහ ජහති ළවිලි ශභනහයණ 
ආඹතනව  හර්ෂි හර්තහ; ව 

· 2010/2011 ර්ඹ වහ සී./. ළුවඵෝවින්ඹහන වත් 
ර්භහන්තලහරහ භහවේ හර්ෂි හර්තහ. 

 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු අරුන්දි ප්රේනහන්දු භවතහ 
(ரண்நெறகு அந்ந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ධීය  වහ ජරජ ේඳත් 

ංර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ බහඳතිතුභහ 

වනුවන් භභ 2011 ර්ඹ වහ සී./. සීවනෝර් ඳදනවේ 

හර්ෂි හර්තහ ේඵන්ධවඹන් ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන 

 යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යමික.  
 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
සුළු අඳනඹන වබෝ ප්රේර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳවේල 

හය බහවේ බහඳති රු වයජිවනෝල් ව කුවර් භවතහ - එතුභහ 

ඳළමිකණ නළත.  

ප්රේලසනර  හික ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කුලී ත Eවයෝද යථ : ඉන්ධන වනහධහය 
ரடகக நைச்சக்க ண்டிகள் : ரறததரந்ள் 

றரம் 
THREE-WHEELER TAXIES : FUEL SUBSIDY 

 

2411/'12 

1.  රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ   
     (ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

   (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මුදල් වහ රරභ ේඳහදන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2012.02.11 දින වවෝ ඊ  ආන්න දින සිදු ශ 
ඉන්ධන මිකර ඉවශ දළමීභ වවේතුවන් අඳවසුතහ  
ඳත් ඇති කුලී ත Eවයෝද යථ හිමිකඹන්  වන 
ළරසීභ වහ වන ඇති  Eඹහ භහර් වවෝ 
ළනීභ  නිඹමිකත  Eඹහ භහර් වර් ද; 

 (ii) එභ ත්රිගවයෝද යථ හිමිකඹන්  ඉන්ධන වනහධහයඹක් 
රඵහ වදන්වන්  ද; 

 (iii) එවේ නේ, එඹ රඵහ වදන  Eභවේදඹ වර් ද; 

 (iv) වභභ වනහධහයඹ රඵහ දීභ සිදු යන හර සීභහ 
වර් ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) කුලී ත්රිග වයෝද යථ හිමිකඹන්  ඉන්ධන 
වනහධහයඹක් රඵහ වනොවදන්වන් නේ, එඹ  
වවේතු වර් ද; 

 (ii) ය   ඵයක් වනොවී සඹං රැකිඹහ වඹවදමිකන් 
භහජඹ  ද වේහක් රඵහ වදමිකන්  යුතු යන 
එභ ිළරි  වන රඵහ වනොදීභ ඵරත් 
අහධහයණඹක් වනොන්වන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්වනහි ද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் லகட்ட றணர: 
 

(அ) (i) 2012.02.11ஆம் றகற அல்னது அற்கு அண்றத் 

தரந் றகறறல் லற்தகரள்பப்தட்ட ரற 

ததரந்ள் றகனலற்நம் கரரக அதசபகரற 

த்றற்குள்பரண ரடகக நைச்சக்க ண்டி 

உரறகரபர்களுக்கு றரம் ங்குற் 

கரக லற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்கககள் 

ரக ன்தகநோம்; 

 (ii) இம் நைச்சக்க ண்டி உரறகரபர்களுக்கு 

ரறததரந்ள் றர உறதரன்ந ங்கப் 

தடுர ன்தகநோம்; 

 (iii) அவ்ரநரறன் அது ங்கப்தடும் நைகநக 

ரது ன்தகநோம்; 

 (iv) இந் றர உற ங்கப்தடும் கரன ல்கன 

ரது ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரடகக நைச்சக்க ண்டி உரறகரபர்களுக்கு 

ரறததரந்ள் றர உற ங்கப்தடர 

றடின் அற்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகநோம்; 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

 (ii) ரட்டுக்கு சுகரகரல் சுதரறநல் 

ஈடுதட்டு சநகத்துக்கும் லசக ங்கற ந்ம் 

இப்தறரறறணந்க்கு றரம் ங்கரக 

ததந்ம் அலற அல்னர ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the measures which have been adopted or 

are to be adopted in relation to providing 

relief to the three-wheeler taxi owners who 

have been inconvenienced by the fuel price 

hike effected on or around 11th February, 

2012; 

 (ii) whether a fuel subsidy would be provided 

to them; 

 (iii) if so, the methodology followed in 

providing that subsidy; and 

 (iv) the period for which the aforesaid subsidy 

would be provided? 

(b) Will he also state - 

 (i) if a fuel subsidy is not provided to three-

wheeler taxi owners, the reasons for that; 

and 

 (ii) whether not providing relief to these 

persons who are engaged in self 

employment without being a burden to the 

country while providing a service to the 

society is not a great injustice? 

(c) If not, why? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහත—න්තය මර— 
වවඹෝගිතහ අභහත— ව මුදල් වහ රරභේඳහදන නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக -  சர்லச றற 

கூட்டிகப்நெ அகச்சந்ம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)    
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ රරභ ේඳහදන 

අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුරු වදනහ.   
 

(අ) (i)  ත්රිග වයෝද යථ  වහය රක් ඳනස දවක්  ඳභණ  
වොශම වහ ප්රේහවේශීඹ ලවඹන් ප්රේහවන 
 යුතුර නියත වේ.  

  ත්රිග වයෝද යථ භන්න්  ප්රේහවන ඳවසුේ රහ 
ළනීභ වනුවන්  අඹ  යන මිකර ණන් තීයණඹ 
නුව  වවශ වඳොශ ක්රිyඹහහරිත්ඹ භන්නි.  

  ඒ හවනභ භභ කිඹන්න ළභළතියි, වේ  ත්රිගවයෝද 
යථ වහය රක් ඳනස දවවන් විලහර  ප්රේභහණඹක් 
අවප්  යජව  විවිධ  ප්රේතිඳත්ති ඹ වත් රඵහ ඇති 

ඳවසුේ ඹ වත් තභයි වේ විධිව  දියුණුක් රඵහ 
තිවඵන්වන් කිඹන එ.  

  යජඹ, ශ්රී. රංභ ඳහල් ප්රේහවන වේහ, භහසි හය 
ප්රේවේල ඳ්ර , සිසු ළරිඹ වේහ ඹ වත් ජහති  
භනහභන  වොමිකභ වයවහ ක්රිyඹහත්භ න            
ශ්රී. රංභ වහ වඳෞේලි අංලව  ඵස යථ වහ 
වන රඵහ වදනුව  වනහධහය රළබිඹ යුතු භහජ 
ණ්ඩහඹේර  න අතය එභන්න් න ප්රේතිරහබ ද 
රහ ඵළලීභ භතඹ.   

  වනත් ප්රේහවන භහධ— වහ වනහධහය රඵහ දීභ 
ිළිතඵ අදවක් වනොභළත. 

 (ii) ඉවත (අ) (i)  ිළිතතුය අදහශ වේ. 

 (iii) ඉවත (අ) (i)  ිළිතතුය අදහශ වේ. 

 (iv) ඉවත (අ) (i)  ිළිතතුය අදහශ වේ. 

(ආ) (i) ඉවත (අ) (i)  ිළිතතුය අදහශ වේ. 

 (ii) ඉවත (අ) (i)  ිළිතතුය අදහශ වේ. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 
 

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභතිතුභහ   වේ උත්තයඹ වදහ දුන්වන් වුද කිඹරහ භභ 

දන්වන් නළවළ.  ඔඵතුභහ වන් ශ three-wheelers ං—හ 

ළයදියි. රංහවේ three-wheelers  වත්රක් තිසතුන්දහවක් 

තිවඵනහ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වොශම වහ තදහන්න  ප්රේවේලර. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

තදහන්න ප්රේවේලර වනොවයි, මුළු රංහවේභ. වළභ තළනභ 

තදහන්න තභයි. 

රු අභහත—තුභනි, භවන ඳශමුන අතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. වේ 
ඉන්ධන වනහධහයඹ ිළිතඵ ථහ ආවේ වන වවේතුක් නිහ 
වනොවයි. ඔඵතුභන්රහවන ආණ්ඩු ජනහධිඳතියණඹ අන් 
වුණහ  ඳසවේ වේ වතල් මිකර ළඩි ශහභ, ත්රිගවයෝද  යථ හිමිකඹන්  
රුිළඹල් 1,000 භහසි වනහධහයඹක් වදනහඹ කිඹහ ආණ්ඩු 
විධිඹ  ඔඵතුභන්රහ වඳොවයොන්දුක් දුන්නහ. ඊ  ඳසවේ  ත්රිගවයෝද 
යථ හිමිකවඹෝ ගිහින් භෘේධි ඵළංකුර රුිළඹල් 500 අලුත් 
ගිණුභක්  ආයේබ  ශහ.  ඒ ගිණුභ ආයේබ ශහභ, භවය 
තළන්ර  භහ වදක් ඹනතුරු වේ වනහධහයඹ වේහ. වළභ 
තළන භ  වනොවයි. නමුත් ඒ ළඩඹ නතය වුණහ. වභන්න වේ 
හයණඹ ඳදනේවො වන තභයි  භහ වේ ප්රේලසනඹ ඇහුවේ.  

වේ ඔඵතුභහවන ප්රේලසනඹක්   වනොවයි. ඔඵතුභහ  උත්තයඹ  
ඳඹහ දුන් නිරධහරි භවත්රුන් එක්වෝ ඒ වේලඳහරන ථහ 
දන්වන් නළවළ.  එවවභ නළත්නේ  වුණු වේ දන්වන් නළවළ. ඒ 
වනොදළන තභයි වේ උත්තයඹ දී තිවඵන්වන්.  එභ නිහ වේ 
ප්රේලසනඹ  ඇත්ත උත්තයඹ වදන්වන් දහද කිඹහ භහ 
ඔඵතුභහවන් අවන්න  ළභතියි.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇත්ත උත්තයඹ දළන් වදන්නේ.  
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රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 වවොභයි, උත්තයඹ වදන්නවො ඵරන්න. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වනඹක්  වදන්වන්  නළවළ. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 වදළනි  අතුරු ප්රේලසනඹ? [ඵහධහ කිරීභක්] දළන්  රු  ඇභතිතුභහ 

කිේහ, වනඹක් වදන්වන් නළවළයි කිඹරහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහවන ආණ්ඩු කිේහ, ත්රිගවයෝද යථ 

හිමිකඹන්  වේ වනහධහයඹ වදනහඹ කිඹහ. භවය ට්න්ඹ  

දුන්නහ. භහ වදක් විතය කිහිඳ වදවනකු  දුන්නහ. භහ අවන්වන් 

ඒ ළඩ ිළිතවශ ඉදිරිඹ  ක්රිyඹහත්භ ය වන ඹනහ ද, නළත්නේ 

ඒ ඔක්වො භ වදනහ ද කිඹරහයි. වභොක් ද වේ කිඹපු වඵො රු? 

ඡන්ද හරඹ  විතයක් වභොනහ වවෝ එක් කිඹහ නිේ ඉන්නහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
හිතත් රු භන්ත්රී තුභනි, ඉසවල්රහභ  ඔඵතුභහවන ප්රේලසනඹ 

භහ කිඹන්න ද? වේ ප්රේලසනව  වන් න්වන් වභවවභයි. 

ඔඵතුභහ වේ  ප්රේලසනවඹන් අහ තිවඵන්වන්,  වේ වහ වන ඇති 

ක්රිyඹහභහර් වවෝ ළනීභ   නිඹමිකත ක්රිyඹහභහර් වර්ද කිඹරහයි.  

එවවභ ඇහුහභ කිඹනහ, "අඳ ක්රිyඹහභහර්ඹක් න්න  

ඵරහවඳොවයොත්තු වන්වන් නළවළ" කිඹහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වේ  ක්රිyඹහභහර්ඹක් ත්තහ. ඒයි භහ කිඹහ වන ගිව . 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දළන් ඒ වදන්වන් නළවළ වන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ වරි ථහක් වන්. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රේලසනඹ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිතුභනි, ඳශමුළනි ප්රේලසනඹ ත් ළයදි උත්තයඹක් වන් 

දුන්වන්.  

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රේලසනඹද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

න් වදවනකු  දුන්නහ. භභ අවන්වන්, රංහවේ ත්රිගවයෝද යථ 

හිමිකඹන් සිඹලු වදනහ භ වේ වදනහ ද, නළේද කිඹන එයි. 

වදන්වන් නළත්නේ ඇයි වේ හවන වඵොරුක් වශේ? ඇයි, 

ආණ්ඩු වේ වොල්රන්  කිේවේ, භෘේධි ඵළංකුර රුිළඹල් 

500ක් දහරහ ගිණුභක් ආයේබ යන්න කිඹරහ? අිළ අවන්වන් 

ඒයි.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ ඉතිවහඹ ළන භභ 

දන්වන් නළවළ. නමුත් භ  මුදල් අභහත—හංලවඹන් ිළිතතුරු 

වදන්වන්, ඒ වහ අිළ වනඹක් වදන්වන් නළවළ කිඹරහයි.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රේලසනඹක් තිවඵනහද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිතුභනි, 1998 ඉරහ වන් ඔඵතුභහ වේ ආණ්ඩුවේ 

ඉන්වන්.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රේලසනඹද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 1998 rainbow එක් වදන්න වන් 

ඔඹ ඳළත්ත  ගිව . ඒ නිහ භත නළවළයි කිඹන්න විධිඹක් 

නළවළ වන්. ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඔඵතුභහවන ආණ්ඩුවේ 

ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු අභහත— භණ්ඩරඹ තභයි වේ තීන්දු අය 

ත්වත්.  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ඔඵතුභහවන උඳල්ඳනඹක්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

උඳල්ඳනඹක් වනොවයි. වේහ දුන්නහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වළන්හ ව හර්තහ , රඳහහිනිඹ  දභහ න්න ඕනෆ නේ දභහ 

න්න. ඒ වනභ වදඹක්. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇභතිරු ඔක්වෝභ න් එදහ ගිහිල්රහ වඳොවයොන්දු වුණහ.  

 
රු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (නිජ වතල් ර්භහන්ත  
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர - ததற்லநரநக் 

ககத்தரறல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

ඔඵතුභහ ප්රේලසනඹ වරිඹ  අවරහ නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරිඹ  අවරහ තිවඵන්වන්. උත්තය වදන්වන් නළවළ වන්. වේ 

ආණ් ඩුවන් ප්රේලසනඹක් ඇහුවොත් ඔවවොභභයි. 

 
රු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  அநு தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ප්රේලසනඹ වරිඹ  අවන්න, එතවො  උත්තයඹ රළවඵයි. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රේලසන අං 2 - 2457/'12-(1), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රේලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහත—තුභහ වනුවන් භහ  එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ 

ති වද හරඹක් ඉල්රහ සින්නහ. 
 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
හන්තහ අභිෘේධිඹ උවදහ දිඹත් යන 

ළඩ වන් : වන් ශ මුදර 
கபறர் தரடர்தரண லசற குழுறன் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் :எதுக்கற தத்தரகக  
PROGRAMMES LAUNCHED FOR BETTERMENT OF WOMEN : 

MONEY ALLOCATED  
 

2563/’12 

3. රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ  යුතු අභහත—තුභහවන් ඇස 

ප්රේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) හන්තහන් ිළිතඵ ජහති මිකටු භගින් 
හන්තහන්වන අභිෘේධිඹ උවදහ දිඹත් යන 
ළඩ වන් වර්ද; 

 (ii) එභ ළඩ වන් ක්රිyඹහත්භ කිරීභ වහ 2008, 
2009, 2010 ව  2011 ඹන ර්රදී  වන් ශ 
මුදර වන් වන් ලවඹන් වොඳභණද; 

 (iii) වන් ශ ඉවත මුදල් ළඹ ය ක්රිyඹහත්භ යන 
ළඩ වන් භගින් හන්තහන්වන අභිෘේධිඹ 
වනුවන් ප්රේභහණත් වේහක් ඉටුවී තිවේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் அநல்கள் அகச்சகக் 

லகட்ட றணர: 

(அ) (i) கபறர் தரடர்தரண லசற குழுறணரல் 

ததண்கபறன் நைன்லணற்நம் கந்ற கடநைகநப் 

தடுத்ப்தடும் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ரக 

ன்தகநோம்; 

 (ii) லற்தடி றகழ்ச்சறத்றட்டங்ககப கடநைகநப் 

தடுத்துற்கரக 2008, 2009, 2010 ற்நம் 

2011ஆம் ஆண்டுகபறல் எதுக்கப்தட்டுள்ப தத் 

தரகக தவ்லநரக ரதன்தகநோம்; 

 (iii) எதுக்கப்தட்ட லற்தடி தத்தரகககச் 

தசனறட்டு கடநைகநப்தடுத்துகறன்ந றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கபறன் நனம் ததண்கபறன் நைன்லணற் 

நத்றற்குப் லதரறபவு லசககள் றகநலற் 

நப்தட்டுள்பணர ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்லநல், ன்? 

 

asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the programmes launched by the National 

Committee on Women for the betterment of 

women; 

 (ii) the amount of money allocated in the years 

2008,2009,2010 and 2011 to implement the 

aforesaid programmes, separately; and 

 (iii) whether an adequate service has been 

rendered for the betterment of women 

through the programmes which are 

implemented using the aforesaid 

allocations ?  

(b) If not, why? 
 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ  
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத் ) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රේලසනඹ   ිළිතතුය 

වභවේයි. 
(අ)  (i)  අභහත— භණ්ඩරඹ භන්න් අනුභත හන්තහ 

ප්රේඥපප්තිවඹන් වභන්භ වනත් ජහත—න්තය 
ේමුතීන් වහ ළඩ  වන් භන්න් ප්රේහශිත 
අයිතිහසිේ තවවුරු කිරීභ වහ  ආයක්හ කිරීභ 
අයමුණු යවන හන්තහන්වන අයිතිහසිේ 
සුයක්ෂිත වො  භහනහත්භතහ තවවුරු කිරීභ 
උවදහ ඳවත වන් ළඩ  වන් ක්රිyඹහත්භ 
යනු  රඵයි.  
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 1.  ප්රේතිඳත්තිභඹ ක්රිyඹහහයේ   

 2.  ඳළමිකණිලි භධ—සථහන ඳත්හ වන ඹෆභ  

 3.  නීති ංවලෝධනඹ 

 4.  ඳර්ව ණ/අධ—ඹන 

 5.  සත්රී  පුරු භහජ හිංනඹන් ළශළක්වීභ උවදහ වහ 
හන්තහ අයිතිහසිේ සුයක්ෂිත කිරීභ වහ ළඩ 
 වන් ඳළළත්වීභ 

 6.  වේලඳහරනව  හන්තහ නිවඹෝජඹ ළඩි කිරීභ 
උවදහ ළඩ  වන් දිඹත් කිරීභ 

 7. උත් ඳහඩේ වහ ප්රේතින්ධහන වොමිකවේ නිර්වේල 
ඳරිදි ඉන්දීඹ ේබඹකින් යුතු තු ප්රේජහ වහ 
උතුරු නළ වෙනහිය ප්රේජහ ඳහද ය ළඩ  වන් 
භහරහ ංවිධහනඹ   කිරීභ වහ ඳළළත්වීභ 

  විසතය වහ ඇමුණුභ 1 ඵරන්න.  

(ii)  

වන් ශ මුදර (භවහ බහණ්ඩහහයඹ) (රුිළඹල් මිකලිඹන)  

    2008  2009  2010  2011  

හර්ෂි ප්රේතිඳහදන  6.0  3.4  3.0   5.0 

විසතය වහ ඇමුණුභ 2 ඵරන්න.   

(iii)  ඔේ.  

  ජහති හන්තහ මිකටුවේ විඹඹ ක්වේ්ර ඹ  ඳළරී 
ඇති ඵරතර ප්රේහය එභ මිකටු ඉටු ය ඇති 
හර්ඹ බහයඹ අතිභවත්ඹ. එවභන්භ වභභ 
ප්රේතිඳහදන උඳවඹෝී  ය උඳරිභ වේහක් ඉටු ය 
ඇති අතය, භහජයීඹ ලවඹන් ජනතහ රද 
ප්රේතිරහබ අතිභවත් ඹ.  

  විවලේවඹන් දිඹත් යන රද වභභ ළඩ  වන් 
දිසත්රිගක් භට් මිකන් වහ ප්රේහවේශීඹ භට් මිකන්, 
දිහඳතිරුන්වන, ප්රේහවේශීඹ වල්ේරුන්වන 
වභන්භ යහජ— වේව  ඳවශ සථය දක්හත්, ේ 
භට් මිකන් ේහමීඹ ංවිධහන වහ සවේච්ඡහ ංවිධහන 
වහවඹන් ඉටු යනු රඵන වේහන් භහජත 
කිරීභ ත් උඳරිභ උත්හවඹ දයහ ඇත.  

  විසතය වහ ඇමුණුභ 2 ඵරන්න.  

  ඇමුණුේ වහත* යමික. 

(ආ)  අදහශ වනොවේ. 

 
*බහවේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
   சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ : 

   Annexs tabled: 

733 734 



ඳහර්ලිවේන්තු 
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[රු තිස යල්ලිඹේද  භවතහ] 
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නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රේලසන තිවඵනහද, රු භන්ත්රී තුභහ? 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තිවඵනහ, රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රේලසන ඉතහභ වන්වඹන් අවන්න කිඹහ ඉල්රහ සින්නහ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහවන ිළිතතුවර් වන් වුණහ, 

විවලේවඹන් උතුය නළ වෙනහිය ඵර ප්රේවේලව  ළන්දඹු 

හන්තහන්  වන ළඩ  වන් දිඹත් කිරීභ වභභ ජහති 

හන්තහ මිකටුවේ එ  කීභක් වළන්ඹ .   

භභ ඔඵතුභහවන් වභන්න වේ හයණඹ අවන්න ළභළතියි. 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ වන් යපු ඒ අයමුණු හක්හත් 

යන්න  ඉතහභ සුළු මුදරක් තභයි වන් ය තිවඵන්වන්. 

ඔඵතුභහවනභ උත්තයවඹන් කිේහ හන්තහන්වන අභිෘේධිඹ 

උවදහ දිඹත් යන ළඩ වන් ක්රිyඹහත්භ යන්න 2008 දී 

රුිළඹල් මිකලිඹන 6ක්, 2009 දී රුිළඹල් මිකලිඹන 3ක්, 2010 දීත් 

රුිළඹල් මිකලිඹන 3ක්, 2011 දී රුිළඹල් මිකලිඹන 5ක් වන් ශ ඵ.  

උතුරු, නළ වෙනහිය ඵර ප්රේවේලව  ළන්දඹු හන්තහන් 

60,000  ළඩි ප්රේභහණඹක් සින්නහ. ඉතින් වේ හන්තහන් 

60,000  වේ අයමුදල් වන් වන වො  ඉතහභ සුළු මුදරක් වන්ද 

වළභ ළන්දඹු හන්තහවනභ ජන ජීවිතඹ සුයක්හ යන්න 

වන් වන්වන්?  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු භන්ත්රී තුභනි, උතුරු නළ වෙනහිය ප්රේවේලර නේ ඵහර 

ඹසහය දළරිඹන් ළේ ළනීභ ළශළක්වීවේ ළඩ වන්, න 

වඹොවුන් විව  ළවළනු දරුන්වන ජීන කුරතහ වහ ප්රේජනන 

වෞ—ඹ දියුණු කිරීවේ ළඩ වන් ළනි ඒහ  තභයි අඳ වඹොමු 

න්වන්. වේ රළබී තිවඵන ප්රේතිඳහදන තුශ අඳ ඒ ළඩ  යුතු 

යවන ඹන අතයතුය ආර්ථි ංර්ධන අභහත—හංලඹ වයවහත් 

විලහර වභවවඹක් වේ හන්තහන් වනුවන් සිදු වනහ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි- 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ 

වනොවයි.  භවන ඳශමුවනි අතුරු ප්රේලසනඹ  ඳළවළදිලි උත්තයඹක් 

රළබුවණ් නළවළ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speer) 

රු ඇභතිතුභහ ිළිතතුරු දුන්නහද? 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඔේ. භභ ිළිතතුයක් දුන්නහ. 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ.  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
වභභ අභහත—හංලව  තිවඵන ප්රේතිඳහදනලින් උඳරිභ- 
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[இந் இகப்நெகள் நூல் றகனத்றநம் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annexes are also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, රු නි වඹෝජ— ථහනහඹතුභනි- 

 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, රු ඇභතිතුභහ  තභයි වළකිඹහ 

තිවඵන්වන් ිළිතතුය දුන්නහද, නළේද කිඹරහ අහන ලවඹන් 

තීන්දු යන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භ  වඳො වඩක් න් 

වදන්න.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහ තීන්දු ශහ එතුභහ ිළිතතුය දුන්නහඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහ 

දළන් වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ. භභ එතුභහවන් ඇහුවේ- 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහ ඔඵතුභහ අවපු වදඹ  ිළිතතුරු දුන්නහ. රුණහය 

වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ එතුභහවන් ඇහුවේ- 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, රුණහය බහවේ හරඹ ළන ළරකිලිභත් 

න්න. ඊව  දවත් ඔඵතුභහ එ ප්රේලසනඹ  විනහඩි 18 

හරඹක් ත්තහ. 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  වඳො වඩක් අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න අසථහ රඵහ වදන්න.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  භහ එතුභහවන් ඇහුවේ - 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වභඹ හද යන අසථහක්ත්, ඒ ේඵන්ධවඹන් නිවඹෝ 

වදන අසථහක්ත් වනොවයි, රු භන්ත්රී තුභහ. සථහය නිවඹෝ 

ප්රේහය ඔඵතුභහ අතුරු ප්රේලසනඹක් ඇහුහ, එඹ  රු ඇභතිතුභහ 

උත්තය දුන්නහ.  දළන් වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වවොයි. භභ වේ ප්රේලසනඹ අවන්වන් යවට් හන්තහන් 

වනුවන්. ඒ අවන්න භ  වඳො වඩක් අසථහ වදන්න. භ  

ඵහධහ යන්න එඳහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න,  හන්තහන් වනුවන්.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ ඔඵතුභහ  අධහයණඹ යන්වන් වභඹයි.  එතුභහවන් භහ 

ඇහුවේ  ළන්දඹු හන්තහන් 60,000  රක් ඳනවක් රඵහ 

වදනවො  - 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එභ ප්රේලසනඹ  උත්තය දීරහ ඉයයි කිඹරහ ඇභතිතුභහ කිේහභ,  

සථහය නිවඹෝ ප්රේහය ඊ  එවහ අවන්න ඵළවළ. ඒ වත්රුේ 

න්න. ඔඵතුභහ වජ—සම භන්ත්රී යවඹක්.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එතුභහ භහ අවපු ප්රේලසනඹ  උත්තයඹ දුන්වන් නළවළ.  ඒයි භභ 

කිඹන්වන්.  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
භභ උත්තයඹ දුන්නහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහ කිඹනහ නේ උත්තයඹ දුන්නහ කිඹරහ, ඒ ිළිතන්න.  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
වන් ය තිවඵන මුදල් ප්රේභහණඹ භභ කිේහ. අභහත—හංලව  

තිවඵන මුදල්ලින් උඳරිභ වේඹ යනහ. ආර්ථි ංර්ධන 

අභහත—හංලවඹනුත් ප්රේතිඳහදන වන් ය වන ඒ  යුතු යනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] එවවභ ඵළවළ වන් භන්ත්රී තුභහ.  භ  වදන්න තිවඵන 

උත්තයඹ එඳහ ඹළ භභ වදන්න.  
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (වෞ— නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු රලිත් දිහනහඹ නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ, what is your 

point of Order?  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

No, let me ask the question. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ රු භන්ත්රී තුභහවන 

ප්රේලසනඹ ේඵන්ධ තීන්දුක් දුන්නහ. මරහනව  එභ තීන්දු 

එතුභහ ිළිතන්න  ඕනෆ. ඒ ිළිතඵ විහදඹක් යන්න ඵළවළ. ඒ 

තභයි සථහය නිවඹෝ අනු ඳහර්ලිවේන්තුවේ ේප්රේදහඹ. එතුභහ 

ඔඵතුභහවන නිවඹෝඹ  එෙ න්න  ඕනෆ. ඔඵතුභහවන 

නිවඹෝඹ  රු යන්න  ඕනෆ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න, රු භන්ත්රී තුභහ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, -  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
භභ උත්තය දුන්නහ. ඊ  ළඩිව  උත්තයඹක් වදන්න භ  ඵළවළ. 

තමුන්නහන්වේ   දළන න්න  ඕනෆ මුහක් ද?  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ කිඹන්වන් භ  දළන් ප්රේලසන අවන්න ඵළරිද?  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
භභ කිේවේ, අභහත—හංලව  තිවඵන ප්රේතිඳහදනලින් ළඩ 

 යුතු යන අතයභ, ඊ  අභතය ආර්ථි ංර්ධන 

අභහත—හංලවඹනුත් විලහර ළඩ වො ක් යන ඵයි.  එ 

ඳහය භ තිවඵන  යුතු සිඹල්රභ යන්න වේ මුදල් භදි. ඒ 

ිළිතන්න. තමුන්නහන්වේ හි පු නිවඹෝජ— අභහත—යවඹක්.  

අිළ ප්රේලසනර  උත්තය වදනහවන්.  

රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

"ල්ලි භදි" කිඹරහ ඔඵතුභහවන් කිඹන්වන්. 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

භභ කිඹනහ තභයි. ඕනෆභ ඇභතියවඹක් ළඩි ළඩිවඹන් 

ප්රේතිඳහදන වේඵ වනහ නේ ළභළතියි. අඹ ළවඹන් වේඵ වන 

ප්රේතිඳහදනලින් අිළ ළඩ යනහ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ ඔච්චය තයවහ න්න එඳහ. 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

තයවහ එන්වන් නළති වේවිද? ඔඵතුභහ නහඹඹකු වන්න 

ඉන්න පුේරඹකු වළන්ඹ   ඔවවොභ වළසිවයන්න එඳහ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇයි, භභ ඳරු චනවඹන්ද ප්රේලසන ඇහුවේ?  

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

නළවළ, භභ ිළිතතුරු දුන්නහවන් ඔඵතුභහ .  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, රුණහය වදන අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න.

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
භභ තයවහ න්නහ වනොවයි. තමුන්නහන්වේ අවන ප්රේලසනඹ  

ඔයි  ළඩිඹ උත්තයඹක් වදන්න භභ දන්වන් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එතුභහ භවන ඳශමු අතුරු 

ප්රේලසනඹ  උත්තය වනොදුන් නිහ  වදන අතුරු ප්රේලසනඹ වළන්ඹ  භහ 

නළත යක් එභ ප්රේලසනඹභ අවනහ. 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
නමුත් ිළිතතුය ඒභයි. ඊ  එවහ  වදන්න උත්තයඹක් නළවළ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න ඉඩ වදන්න.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
නිේ අත— ප්රේහල යන්න ඕනෆ නළවළ.  වභොද වේ වරහ 

තිවඵන්වන්?  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ප්රේලසනඹ ඇහුවේ නළවළ. 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
භභ හඩි වනහ, උත්තය ඵඳින්වන් නළවළ.  දිගින් දි භ 

ගිඹත් ඔච්චයවන්. රළවඵන ප්රේතිඳහදන වභච්චයයි කිඹරහ ඳළවළදිලි 

ය දුන්නහ නේ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වවොයි. භවන වදන අතුරු ප්රේලසනඹ. 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ රඵහ දුන්නු ිළිතතුය  අනුකර 

2011 ර්ව  වන් ය තිවඵනහ, රුිළඹල් රක් ඳණවක්. 

එතවො  උතුරු නළ වෙනහිය ඵර ප්රේවේලව  ළන්දඹු හන්තහන් 

වළ දවක් සින්න වභොවවොත එ හන්තහ  වන් ය 

තිවඵන්වන් රුිළඹල් 83යි.  හන්තහන් වළ දව  රක් 50ක්  

වන් යන වො  ණන් වදරහ ඵරන්න, එ හන්තහවන 

ජන ජීවිතඹ ලක්තිභත් යන්න රුිළඹල් 83යි වන් ය 

තිවඵන්වන්.  ඔඵතුභහ ඒ වන් යපු මුදර ිළිතඵ ෆහීභ  ඳත් 

වනහද? 
 

රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
වේහ දළනුත් කිරීවේ ළඩ වන්ර  විඹදේ යපු මුදල්. 

හන්තහ හර්ඹහංලවඹන් වොඩනළන්ලි වදන්නත්, සඹං රැකිඹහ 

වදන්නත් වන් යපු මුදල් වනොයි. හන්තහන් දළනුත් 

කිරීවේ ළඩ වන්ර  ළඹ යපු මුදල් වේ. ඔඵතුභහ ඒ 

හයණඹ වරිඹ  අව න්න.   

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රේලසනඹ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  භහ වේ සිඹල්රක්භ වක්න්ද්රක 

ය වන තිවඵන්වන් ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ  යුතු 

අභහත—හංලව  ප්රේති හර්තහ භත. එවවභ නළති භභ භහ ත්තු 

වතොයතුරු භත වනොවයි.  ඔඵතුභහවන දළන ළනීභ වහයි භහ වේ 

කිඹන්වන්.   

 වවොයි, භවන තුන්ළනි අතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. රු 

ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ ප්රේහල ශහ විවලේවඹන්භ ජහති 

හන්තහ මිකටු වේ යවට් හන්තහන්වන හිංනඹ 

ශක්හරන්න  ළඩ වනක් ක්රිyඹහත්භ යනහඹ කිඹරහ. 

එවවභ වන්ද? 
 

රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

ඔේ. 
 

රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළතියි, ඔඵතුභහවන ඳහර්ලසඹ - 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ඳහර්ලසඹ - නිවඹෝජනඹ යන 

අකුරැස ප්රේහවේශීඹ බහවේ බහඳතිතුභහ ඒ ඵර ප්රේවේලව  

හන්තහන් විලහර ප්රේභහණඹ  ශ ඒ හිංනඹ ිළිතඵ 

හන්තහන් සුයක්හ යන ඇභතියඹහ වළන්ඹ  ඔඵතුභහ න්නහ 

ව ක්රිyඹහ භහර්ඹ වභොක්ද කිඹරහ.    

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்நத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

ඒ ළන නීති භන්න්  යුතු යහවි. ඒ වේ ප්රේලසනඹ  අදහශ 

නළවළ.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රේලසන අං 4 - 2825/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රේලසනඹ අවනහ. 
 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு றே யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ යහජ— ඳරිඳහරන වහ 

සවේල  යුතු  අභහත—තුභහ වනුවන් එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය 

දීභ වහ භහ වද හරඹක් ඉල්රහ සින්නහ.  
 

ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

අකුරැස දිසත්රිගක් වයෝවර : ජර ඳවසුේ පුළුල් 
කිරීභ  

அக்குஸ்ம ரட்ட கத்றசரகன : லர் சற 

றஸ்ரறப்நெ 
AKURESSSA DISTRICT HOSPITAL: EXPANSION OF WATER 

FACILITIES 

2458/’12 

9.  රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 වෞ— අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) අකුරැස දිසත්රිගක් වයෝවවරහි ජර නර ඳේධතිඹ 
ව ජර  ළංකි ප්රේභහණත් වනොවීවභන් වයෝී න් 
ළ ලු රැ  මුහුණ ඳහන ඵත්; 
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 (ii) වයෝවවරහි වයෝී න් ං—හ  රරභවඹන් ළඩි 
වීභත් භ එභ ළ ලුහරී  තත්ත්ඹ ර්ධනඹ වී 
ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) අකුරැස වයෝවර  ප්රේභහණත් ජර ඳවසුේ රඵහ 
දීභ  ළරසුේ ය තිවේද; 

 (ii) ඒ අනු අල— ප්රේතිඳහදන වන් ය තිවේද; 

 (iii) එවේ නේ, වන් ය ඇති මුදර වොඳභණද; 

 (iv) එභ වයෝවවල් ජර ඳවසුේ පුළුල් කිරීභ   යුතු 
යන්වන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுகரர அகச்சகக் லகட்ட றணர: 

(அ) (i) அக்குஸ்ம ரட்ட கத்றசரகனறல் 

குரய் லர் ங்கல் நைகநநோம் லர்த்ரங்கறநோம் 

லதரறரறல்னரகறணரல் லரரபர்கள் தன 

தறச்சறகணகளுக்கு நைகம் தகரடுக்கறன்நரர்கள் 

ன்தகநோம்; 

 (ii) கத்றசரகனறல் லரரபர்கபறன் 

ண்றக்கக தடிப்தடிரக அறகரறத்ககத் 

தரடர்ந்து லற்தடி தறச்சறகண லநம் அறகரறத் 

துள்பதன்தகநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) அக்குஸ்ம கத்றசரகனக்கு லதரறபவு லர் 

சறக ங்குற்கு றட்டறடப்தட்டுள்பர 

ன்தகநோம்; 

 (ii) இற்லகற்த லகரண றற ற்தரடுகள் 

தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (iii) ஆதணறன், எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக 

வ்பதன்தகநோம்; 

 (iv) லற்தடி கத்றசரகனறன் லர் சறககப 

றஸ்ரறப்தற்கு டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the patients in the Akuressa District 

Hospital face various difficulties due to the 

inadequacy of the water pipeline system 

and the water tanks in the hospital; and 

 (ii) the aforesaid problematic situation has 

developed with the gradual increase of 

patients in the hospital? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether it has been planned to provide 

enough water to the Akuressa hospital; 

 (ii) whether necessary allocations have been 

made accordingly; 

 (iii) if so, the amount of money that has been 

allocated; and 

 (iv) whether action will be taken to expand the 

water facilities in the aforesaid hospital? 

(c) If not, why? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වෞ— අභහත—තුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ.  

(අ)     (i) ව  (ii)  

  2011ඔක්වතෝඵර් භහඹ න වි  වයෝවර  ජහති 
ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරවඹන් නශ 
ජරඹ රඵහ වන ඇති ඵළවින් එළනි  ළ ලුහරී 
තත්ත්ඹක් වනොභළත.  

(ආ)    (i), (ii), (iii) ව  (iv) 

  2011 ඔක්වතෝඵර් භ රුිළඹල්  299,974.96 
මුදරක් ජර  ේඳහදන භණ්ඩරඹ  වහ ජරඹ 
රඵහ වන ඇති ඵළවින් වේ  න වි  වයෝවවල් 
ජර ඳවසුේ ේඵන්ධවඹන් කිසිදු ළ ලුහරි 
තත්ත්ඹක් වනොඳතී.  

  වඳය සි භ ජර අල—තහ ේපර්ණ ව ආහයඹ  
ඳළරැණි ිතවන් වභෝ ර් ශ ජරඹ රඵහ ළනීභ 
වහ ද ඳවසුේ ඇත. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රේලසන තිවඵනහද, රු භන්ත්රී තුභහ? 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භවන ඳශමුළනි අතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. රු නිවඹෝජ— 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  නිලසිකත කිඹන්න පුළුන්ද, ඔඹ කිඹන 

ජර ළඳයුභ රඵහ වන ති වඵන්වන් 2011 ඔක්වතෝඵර් භහව  

දහ ද කිඹරහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වතොයතුරු අනු ඔක්වතෝඵර් භහව  තභයි දීරහ තිවඵන්වන්. 

මුදල් වන් යරහත් තිවඵනහ. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ. 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භ  වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න විධිඹක් නළවළ. දිනඹ 

කිේවේ නළවළ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔක්වතෝඵර් භහඹ තුශ කිඹරහ කිේහ. 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

2011 ඔක්වතෝඵර් භහව . වේ හර්තහ රළබිරහ තිවඵන්වන් 

දකුණු ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන අභහත—හංලව  වහය 

වල්ේවන්.   

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔක්වතෝඵර් භහව  කිඹරහ විතය ද තිවඵන්වන්? 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔක්වතෝඵර් භහව ඹ කිඹරහ තභයි තිවඵන්වන්. ඔක්වතෝඵර් 

භ රුිළඹල් 299,000 මුදරක් ජර ේඳහදන භණ්ඩරඹ  වහ 

ජරඹ රඵහ වන ඇති ඵත්, වේ න වි  වේ වයෝවවල් ජර 

ඳවසුේ තිවඵන ඵත් කිඹනහ. 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භවන ඳශමුළනි අතුරු ප්රේලසනඹ. 
 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නළවළ, නළවළ. වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ. 
 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශමුළනි අතුරු ප්රේලසනඹ වන්.  
 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ඳශමුළනි අතුරු ප්රේලසනඹ ඇහුහ වන්.  

  
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ ඳශමුළනි අතුරු ප්රේලසනඹ 

වනොවයි ඇහුවේ. ඔක්වතෝඵර් භහව  දහ ද කිඹරහයි ඇහුවේ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ විබහඹ  අං ණන් වශේ නළේද? වභොද එ, 

වද දන්වන් නළවළ. 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ ඳශමුළනි අතුරු ප්රේලසනඹ විධිඹ  අවන්න ළභළතියි - 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්රේලසනඹ. 
 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
2011 ඔක්වතෝඵර් භ 18 දිනළති අකුරැස වයෝවවල් දිසත්රිගක් 

වද— නිරධහරි එේ. විදහනඳතියණ භවතහ නිකුත් ශ ලියුභක් භහ 

ශෙ තිවඵනහ. වේ ලියුවේ  කිඹනහ අකුරැස වයෝවවල් න ජර 

නර ඳේධතිඹ ප්රේතිසමහඳනඹ යන්න  ආධහය  ඉල්රනහඹ කිඹරහ. 

ඒ ලියුභ තුශ ඳළවළදිලි කිඹනහ, දළන  ඳතින ජර  ළංකිඹ වහ 

වඵදහ වරින ඳේධතිඹ මී  අවුරුදු 30  ඳභණ වඳය ඉදි යන 

රේදක් න අතය,  වේ න වි  වයෝවවල් ඳතින උේ  වයෝී  

තදඵදඹ  එඹ කිසිවේත්භ ප්රේභහණත් වනොවේ කිඹරහ. වේ ථහ 

යන්වන්  වයෝවවල් අබ—න්තය ජර  ළංකිඹ ව අබ—න්තය ජර 

ඳේධතිඹ ළනයි.  

ඒ ඳදනේ ය වනයි වේ ප්රේලසනඹ අවන්වන්, වයෝවර  

රළවඵන ජර මරහශ්රදඹ ේඵන්ධවඹන් වනොවයි රු නිවඹෝජ— 

ඇභතිතුභහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ  වේ ප්රේලසනඹ වහ නළත තහක් 

හරඹ රඵහ වන භ  ිළිතතුයක් වදන්න  පුළුන්ද? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අවරහ තිවඵන ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ දීරහ තිවඵනහ. 

වයෝවර  ජරඹ රඵහ දීරහ තිවඵනහ. ඒ වහ රුිළඹල්  රක් 

29 ඳභණ මුදරකුත් වන් යරහ තිවඵනහ. ඒ අනු අකුරැස 

දිසත්රිගක් වයෝවවරහි ජර නර ඳේධතිඹ ව ජර  ළංකි ප්රේභහණත් 

වනොවීවභන් වයෝී න්  ඇති වී තිබුණු ළ ලු නියහයණඹ ය 

ළනීභ වහ මුදල් වන් යරහ, ජර ඳවසුේ රඵහ දීරහ 

තිවඵනහ. 
 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ඇභතිතුභනි, භභ නළත යක් අවන්වන් 

වභඹයි. භවන ප්රේලසනඹ තුශ ජර  ළංකිඹ ිළිතඵ වන් වරහ 

තිවඵනහ. රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවන ප්රේලසනවඹන් 

අවන්වන් වයෝවවල් අබ—න්තය ජර නර ඳේධතිඹ ව ජර  ළංකිඹ 

ිළිතඵයි. එතුභහ උත්තයඹ වදන්වන් ජර මරහශ්රදඹ ිළිතඵ. 

ඳහවයන් ත්ත තුය ළනයි වේ කිඹන්වන්. භවන ප්රේලසනඹ දිවහ 

ඵරන්නවෝ රු නිවඹෝජ— ඇභතිතුභනි. එහි ඉතහ ඳළවළදිලි 

තිවඵනහ, "අකුරැස දිසත්රිගක් වයෝවවරහි ජර නර ඳේධතිඹ ව 

ජර  ළංකි" කිඹරහ. ඒ අනු භභ අවන්වන් වයෝවවල් අබ—න්තය 

ජර නර ඳේධතිඹ ව ජර  ළංකි ිළිතඵ. වේ උත්තයඹ වදන්වන් 

ිතකින් තුය ත්තහඹ, ඳහවයන් තුය ත්තහඹ කිඹරහයි.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු භන්ත්රී තුභහ, ඳශහත් වෞ— අභහත—හංලව  කීභ 
න්වන් වයෝී න්  තුය රඵහ දීභ. ඒ  ළංකිවඹන් ත්තහ ද, 
ිළන්න් ත්තහ ද කිඹන එ ප්රේලසනඹක් වනොවයි. වයෝී න්  තුය 
දීරහ තිවඵනහ. ප්රේලසනඹ ඒ වන්. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහ නළත ප්රේලසනඹක් අවන්න  ළංකිඹ 

ළනත් අවරහ. 
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රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, නළවළ. රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ බහත 
යන්න  ළභළතියි, එ  වේව  සින් දිසත්රිගක් වද— 
නිරධහරියඹහ භවන නභ භ දුන්නු ලිිළඹක්. ඉතහ ඳළවළදිලිභ වේ 
ලියුවභන් කිඹනහ අබ—න්තය ජර නර ඳේධතිව  ව තුය 
 ළංකිව  තිවඵන අඩු ඳහඩුේ ළන. දළන් නිවඹෝජ— ඇභතිතුභහ 
කිඹනහ එවවභ නළවළ  කිඹහ. එතවො  නිවඹෝජ— ඇභතිතුභහ  
වතොයතුරු රඵහ දුන්නු නිරධහරින් ද වඵොරු කිඹන්වන්, නිවඹෝජ— 
ඇභතිතුභහ ද වඵොරු කිඹන්වන්, එවවභත් නළත්නේ භවන නභ භ 
ලියුභක් රඵහ දුන්නු වද— නිරධහරියඹහ ද වඵොරු කිඹන්වන්? 
වේ ළන වොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දකුණු ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන අභහත—හංලව  වහය වල්ේ 
තභයි වේ ිළිතතුය එරහ තිවඵන්වන්. වේ ඳශහත් බහ 
වයෝවරක්. වේ භධ—භ ආණ්ඩු  අයිති වයෝවරක් වනොවයි. ඒ 
අනු එතුභහ ඳළවළදිලි කිඹරහ තිවඵනහ, "ඒ අනු වේ න වි  
වයෝවවල් ජර ඳවසුේ ේන්ධවඹන් කිසිදු ළ ලුහරී 
තත්ත්ඹක් ඳළන වනොනඟී" කිඹරහ. 

වේ කිඹන්වන්, දකුණු ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන අභහත—හංලව  
වහය වල්ේ වනු  අමිකර ඉන්දි කිඹන තළනළත්තහ. 
එතවො  අඳ  වේ ිළිතන්න සිේධ නහ වන්. 

 
භත්වත්වොඩ නිහ ංකීර්ණඹ : න ඉදිකිරීභ 

த்லதகரட வீடகப்நெத் றட்டம் :நெற றர்ரம் 
MATTEGODA HOUSING SCHEME : NEW CONSTRUCTIONS  

2564/’12 

10.රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉදිකිරීේ, ඉංජිවන්රු වේහ, නිහ වහ වඳොදු ඳවසුේ 
අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) වොට් හ, භත්වත්වොඩ නිහ වඹෝජනහ 
රරභව  ඳදිංිකරුන්වන ඹවඳත උවදහ වන් 
ය තිබ වවොශ හිත බිේ තීරුවේ අඩ  ළඩි 
වො  ඇති ස ඉත් ය න ඉදිකිරීභක් 
වහ වොන්ක්රී ට් දභන රද ආඹතනඹ වවෝ 
භහභ වර්ද;  

 (ii) එභ නිහ ංකීර්ණව  තිබ වඳොදු නහන ිත හිත 
බිේ ඩ  හ තවඩු ළ ක් ඉදිවො  ඳදිංිකරුන් 
විසින් එභ ිත බහවිතහ කිරීභ ශනු රළබු අඹ 
වුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) එභ නිහ ංකීර්ණව  භහර් නිසි වර නඩත්තු 
වනොය එභ හර්ඹඹන් වවෝභහභ ප්රේහවේශීඹ 
බහ  ඳළරීභ   වවේතු වර්ද;  

 (ii) එහි ිළහිටුනු රළඵ ඇති භූත ජර  ළංකිඹ නිසි 
වර නඩත්තු වනොයන්වන් භන්ද;  

 (iii) නිහ වඹෝජනහ රරභව  ආදහඹේ සිඹල්ර රඵහ 
න්නහ නිහ ංර්ධන අධිහරිඹ 
ඳදිංිකරුන්වන සුබහධනඹ ේඵන්ධවඹන් 
කිසිදු ිළඹයක් වනොවන එහි න ඉදිකිරීේ 
ඇයඹීභ  සදහනේ න්වන් භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද?  

றர்ர, ததரநறறல் லசககள், வீடகப்நெ, ததரது 

சறகள் அகச்சகக் லகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரட்டர, த்லதகரட வீடகப்நெத் றட் 

டத்றல் குடிறந்ப்தர்கபறன் ன்க கந்ற 

எதுக்கப்தட்டிந்ந் ம், தசடி,தகரடிககபக் 

தகரண்டிந்ந் றனப்தப்தறல் அகரசறக்கும் 

லற்தட்ட தறலசத்றல் கரப்தட்ட ங்ககப 

அகற்நற நெற றர்ரதரன்நக்தகண 

தகரங்கறநலட் இட்டுள்ப றநணம் அல்னது 

கம்தணற ரதன்தகநோம்; 

 (ii) லற்தடி வீடகப்நெத் றட்டத்றல் கரப்தட்ட 

ததரது குபறல் கறற்நடன் கூடி கரறத் 

துண்கடச் சுற்நற க லநதரன்கந 

அகத்து, குடிறந்ப்தரபர்கள் அந்க் கறற் 

கநப் தன்தடுத்துகத் டுத்துள்பர்கள் 

ரர் ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) லற்தடி வீடகப்நெத் றட்டத்றல் வீறககப 

உரற நைகநறல் தரரறக்கரது, அப்தறகள் 

லயரரக தறலச சகதக்கு எப்தகடக்கப் 

தட்டகக்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகநோம்; 

 (ii) அங்கு அகக்கப்தட்டுள்ப றனக்கலழ் லர்த்ரங்கற 

ன் உரற நைகநறல் தரரறக்கப்தடுறல்கன 

ன்தகநோம்; 

 (iii) வீடகப்நெத் றட்டத்றன் அகணத்து ந்ரணங் 

ககபநோம் ஈட்டிக்தகரள்ளும் வீடகப்நெ 

அதறறந்த்ற அறகரசகத, குடிறந்ப்தரபர் 

கபறன் லசனன் தரடர்தறல் ந்தரந் 

டடிக்கககநோம் லற்தகரள்பரது அங்கு 

நெற றர்ரங்ககப ஆம்தறப்தற்கு ன் 

ரரகறநது ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Will he state - 

 (i) the name of the company or the institution 

that laid concrete for a new construction, 

removing trees in more than half of the strip 

of land with trees and plants that has been 

set aside for the benefit of the residents of 

the Mattegoda Housing Scheme, Kottawa; 

and 

 (ii) the persons who erected a corrugated sheet 

fence around the plot of land with the 

public well of the aforesaid housing 

scheme, preventing people from using the 

said well? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for assigning the repairing 

activities of the roads of the aforesaid 
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housing scheme to the Homagama 

Pradeshiya Sabha without maintaining them 

properly; 

 (ii) as to why the underground water tank 

installed there is not properly maintained; 

and 

 (iii) as to why the Housing Development 

Authority, which secures all the income of 

the Housing Scheme, is set to start new 

constructions there without taking any step 

for the welfare of the residents  

(c)  If not, why? 
 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීේ, ඉංජිවන්රු වේහ, 

නිහ වහ වඳොදු ඳවසුේ අභහත—තුභහ වනුවන් භභ එභ 

ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 

(අ)  (i)  සීභහහිත ඕන් විේ ඩිවරොප්භන්ට් පුේලි 
භහභ 

 (ii)  කිසිවක් විසින් වභභ ිත බහවිත කිරීභ ශහ 
නළත. 

(ආ)  (i)  1978 අං 15 දයන ප්රේහවේශීඹ බහ ඳනවත් 
විධිවිධහන අනු නිහ ංකීර්ණඹ තුශ ිළහින් වඳොදු 
ඳහයල්, වඳොදු වේඳශ නඩත්තු කිරීභ අදහශ 
ප්රේහවේශීඹ බහ වත  ඳයහ දිඹ යුතුඹ. ඒ අනු 
ඉවත නිහ ංකීර්ණඹ තුශ ිළහින් වඳොදු ඳහයල්, 
වඳොදු වේඳශ නඩත්තු කිරීභ අදහශ ප්රේහවේශීඹ බහ 
න වවෝභහභ ප්රේහවේශීඹ බහ වත 
 ඳයහ ඇත. 

 (ii)  අදහශ වනොවේ. 

 (iii)  ජහති නිහ ංර්ධන අධිහරිඹ විසින් නිහ 
වඹෝජනහ රරභවඹන් කිසිදු ආදහඹභක් වනොරඵයි. 

(ඇ)  අදහශ වනොවේ. 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, භවන ඳශමුන අතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. භභ 

ඔඵතුභහවන අධහනඹ  වන එන වේ ප්රේලසනඹ ඔඵතුභහවනත් ඵර 

ප්රේවේලඹ තුශ තිවඵන -වොශම දිසත්රිගක්ව  තිවඵන- ඵයඳතශ 

ප්රේලසනඹක්. ඔඵතුභහ දන්නහ, දිංත භවන ිළඹහණන්වන 

වභවවඹවීවභන් තභයි නිහ 1,122 කින් භන්විත වේ 

භත්වත්වොඩ නිහ වඹෝජනහ රරභඹ ආයේබ වශේ කිඹරහ. 

එතවො  ජනතහ  දයහ ත වළකි මුදර යි ඒ නිහ න් - 

affordable housing - රඵහ දුන්වන්. රුිළඹල් 50,000ක් තළන්ඳත් 

යරහ භහඹ  රුිළඹල් 302 ණවන් ය 20කින් වවීවේ 

රරභඹ යි ඒ නිහ රඵහ දුන්වන්. නමුත් රු ඇභතිතුභනි, 

ප්රේලසනඹක් තිවඵනහ. භත්වත්වොඩ නිහ වඹෝජනහ රරභව  වඳොදු 

භූමිකව  නිහ ංර්ධන අධිහරිඹ භවල් නිහ 100කින් යුත් අධි 

 සුවෝඳවබෝී  නිහ ංකීර්ණඹක් -හභහන— ජනතහ වනුවන් 

වනොවයි- වදන්න ඉසවල්රහභ ළරළසුේ ය තිබුණහ.  ජනතහ 

විරුේධ වුණහ  ඳසු ඒ භවල් නිහ 28  අඩු ය තිවඵනහ. 

එ නික් වහ රුිළඹල් රක් 110ක් අඹ යනහ. වේ හවන 

නිහ වඹෝජනහ රරභඹක් භත්වත්වොඩ නිහ වඹෝජනහ රරභව  

වඳොදු භූමිකව  ක්රිyඹහත්භ යනහ.  වභවවභ යන එ වරිද කිඹහ 

භභ විවලේවඹන්භ ඔඵතුභහවන් අවනහ.  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ අතිවර් ප්රේලසනඹක්. ඒ  උත්තය වදන්න ඕනෆ 

ඇභතිතුභහයි. වරිද ළයදිද කිඹහ භ  ිළිතතුරු දිඹ වනොවළකියි. භවන 

වෘදඹ හක්ෂිඹ ඔඵතුභහ දන්නහ. වභොන ඳළත්වත් හින්ඹත් 

ඔඵතුභහවන ආදයණීඹ ිළඹහ අවප් ආනව  නිහ ංකීර්ණඹක් 

ඇති ය විලහර ළඩ වො ක් ශහ. ඔඵතුභහ කිේ හයණඹ 

වරි. භත්වත්වොඩ නිහ වඹෝජනහ රරභව  වල් 1000යි; 

ඳහවයන් වභවහ ඳළත්වත් "රුක්භල්භ" නිහ වඹෝජනහ රරභව  

නිහ 500ක් ඉදි ශහ. ජනතහ එහි ප්රේවඹෝජනඹ රඵනහ.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵතුභහ අඳවසුතහ  ඳත් යනහ වනොවයි. ඔඵතුභහ 

දුන් ඳශමුන ිළිතතුය  අදහශ ඔඵතුභහවන වෘදඹ හක්ෂිඹ අනු 

වඳො වඩක් කිඹන්න, නිහ 1122ක් ජනතහ  - 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, වේ ඳහර්ලිවේන්තු.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ වරහ භ  අසථහ වදන්න. ළදත් ප්රේලසනඹක් අවන 

වි  ඵහධහ යන්න එඳහ, රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, රුණහය වේ රු බහ වහ—ඹ  රක් 

වනොය ඳහර්ලිවේන්තුවේ සථහය නිවඹෝ ප්රේහය අතුරු ප්රේලසන 

ඇසීභ යන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නිහ 1,122ක් ජනතහ  දළරිඹ වළකි මුදර  රඵහ දුන් එභ 

නිහ ංකීර්ණව  එ නික් නිහ ංර්ධන අධිහරිඹ 

විසින් රුිළඹල් රක් 110  වන්වේසි යන්නයි -රඵහ වදන්න 

වනොවයි- වදන්වන්. ඒහ තභන්වන වෝර ඵහරයින්  වඵදරහ 

වදන්නයි වදන්වන්. වේ හධහයණ ද කිඹන එයි භභ 

ඔඵතුභහවන් අවන්වන්. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කිසිභ වෝර ඵහරවඹකු  වඵදරහ වදන්න වනොවයි 

වදන්වන්. ඔඵතුභහ අවන නිහ භභ කිඹන්නේ. Ocean View 

Development (Pvt.) Limited කිඹන ආඹතනඹ ඔඵතුභහවන ිළඹහ 

සින්න හරව දීභ යජව  ආවඹෝජන හිත වඳෞේලි 

ආවඹෝජන භෙ ිළහිටු ව වවුල් භහභක්. ඒ නිහ එහි වො ස 

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ  තිබුණහ; නිහ ංර්ධන 

අධිහරිඹ  තිබුණහ; ඒ හවනභ වඳෞේලි අංලඹ ත් තිබුණහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]ජිත් වප්රේේභදහ භන්ත්රී තුභහ  වරිඹ  තයවහ ඹනහ. 
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[රු ජිත් වප්රේේභදහ  භවතහ] 
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රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එ භන්ත්රී යවඹක් වභතළන  ඇවිල්රහ ප්රේී ත් එක්නළලිවොඩ 

ළන  අත— වේල් වොඩක් කිේහ. ඇභතිතුභනි, වේ භන්ත්රී රු 

වේ බහ වවශරහ තිවඵන්වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, රුණහයරහ රු ඇභතිතුභහ  ිළිතතුරු 

රඵහ වදන්න අසථහ වදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වභතුභහ  වභොශඹ න්ක් 

දුන්නහ නේ වේ වරිඹයි. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉතින් වේ න ආවඹෝජන හිත -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභහ, වෘදඹ හක්ෂිඹ  එෙ කිඹන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ිළිතතුය රඵහ දීරහ තිවඵනහ. භභ වභභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය 

දිඹ යුතු අදහශ ඇභතිතුභහ වනොවයි. If I were the Minister, I 

would not have given it. That is a different matter.[ඵහධහ 

කිරීේ] 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, ිළිතතුය දුන්නහද? 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ. දළන් ඊශෙ ප්රේලසනඹ තිවඵන්වන්. 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 
 

රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

According to the Standing Orders, an Hon. Member 

cannot raise Questions regarding  වෘදඹ හක්ෂිඹ. Oral 

Questions රදී වෘදඹ හක්ෂිඹ  තළනක් නළවළ.  

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

Hon. Sajith Premadasa, you may raise your third 

Supplementary Question. 
 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ point of Order එ ඇහුහ  ඳසවේ දළවනන්වන් වේ 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඳල්වදෝරු ඳේධතිඹ ඩහවන ළන්රහ හවයි. 

භව දුක් වභනහ.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ප්රේලසනර  වන් වී ඇති ඳළවඹන් ඳළඹ 

බහඹක් විතය ත්වන් ඔඵතුභහ තභයි, ප්රේලසන එ , වද . ඒ 

නිහ රුණහයරහ අතුරු ප්රේලසන වන්වඹන් අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවන වදළනි අතුරු 

ප්රේලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] ආඳහු උඩ ඳනිනහ. ඳල්වදෝරු  
 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඳේධතිඹ ආඳහු උඩ ඳනිනහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ අහන අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ වරොකුභ ළසිකිිතඹ  
 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නළගිට් හ, ඒයි භහ කිේවේ. තත් වභොනහ වරි අව න්න ඕනෆ 

නේ නළගින්න්න.  

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමුන්නහන්වේ වභොන ළසිකිිතඹද? 
 

[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අවන්, රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවන තහත්තහ  ිළන් 

සිේධ වන්නයි ඳහර්ලිවේන්තු  ආවේ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! රු භන්ත්රී තුභහ, රුණහයරහ අතුරු ප්රේලසනඹ 

අවන්න. 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අද යඑන්පී එත් වවශරහ, ආත්භ රුත්ඹත් වවශහ 

වන, වේලඳහරන වේවඵක් වරහ. රිජයි. භවන තහත්තහ  ිළන් 

සිේධ වන්නයි ඳහර්ලිවේන්තු දළක්වක්. හඩි වන්න ඳේධතිඹ. 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඳල්වදෝඳේධතිඹ. 
රු 

 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අසර් භන්ත්රී තුභහ, හඩි වන්න. රු ජිත් වප්රේේභදහ 

භන්ත්රී තුභහ ථහ යන්න. 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

දළන්  තුහවල් ඕජස රනහ. ත අව න්න ඕනෆද? එවවභ 

නේ නළගින්න්න.  

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වභොක්ද කිේවේ? 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇයි, න් ඇවවන්වන් නළේද? රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි,-[ඵහධහ කිරීභක්] රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, අවප් පුත්තරේ බරුහ  

 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 න් ඇවවන්වන් නළවළලු. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  

රුණහයරහ රු භන්ත්රී තුභන්රහ වත්රුේ න්න වේ 

ඳහර්ලිවේන්තු ඵ. වේ ළසිකිිතඹක්ත්, අනල— චන කිඹහ 

න්නහ තළනක්ත් වනොවයි. ළරරිඹ වට්භ ඳහල් දරුවෝ 

ඉන්නහ. හි පු භන්ත්රී රුන්වන ඥපහතිරු ඉන්නහ. වේ නහසති 

න්වන් ඳහර්ලිවේන්තුවේ වරහ. ඔඵතුභන්රහ ඊවඹත් ථහ ශහ 

ඳහර්ලිවේන්තු වනුවන් මුදල් ළඹ නහ කිඹරහ.  

වේ ත න වළභ තත්ඳයඹ භ රුිළඹල් රක් ණනක් ළඹ 

නහ. ඳහර්ලිවේන්තු විහිළු  බහජන යන්න එඳහ. අල— 

ප්රේලසනර  උත්තය වදන්න. සිඹලුභ භන්ත්රී රුන් යි වේ 

කිඹන්වන්. රුණහය අහන අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න, රු 

භන්ත්රී තුභනි. 

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වේ අවන්වන් වදන අතුරු ප්රේලසනඹ.  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ත් හයණහ 

ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ. අිළ වනොවයි ඳහර්ලිවේන්තු විහිළු  

රක් යන්වන්. 

 භභ වේ ප්රේලසනඹක් අවන්වන්.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න, රු භන්ත්රී තුභනි.  

 
රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, භවන වදන අතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි.  

හභහන— ජනතහ වනුවන් වන් යරහ, වේ තයේ නිහ 

ප්රේභහණඹක් ඉදි යපු භූමික බහඹ හණිජභඹ  යුත්තක් වහ 

භවල් නිහ වදහ, එ නික් රුිළඹල් රක් 110  විකිණීභ 

හදහචහය ේඳන්නද? ඒද ආලසචර්ඹත් ශ්රී. රංහ? 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ ඉදි කිරීේ, ඉංජිවන්රු වේහ, නිහ වහ වඳොදු ඳවසුේ 

අභහත—හංලව  තීයණඹක්.  
 

රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භවන අහන අතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. 
 

රු භන්ත්රී යවඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

දළන් වතයන අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්වන්. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වතයන අතුරු ප්රේලසනඹ වන්වඹන් අවන්න. ඔඵතුභහ තභයි 

ප්රේලසන අවන්න ළඩිභ වරහක් න්වන්. 
 

රු ජිත් වප්රේේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறலரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ළඩිභ වරහක් න්වන් 

ඵහධහ යන නිහයි.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, එඹ ජහති නිහ 

ංර්ධන අධිහරිව  තීන්දුක් කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහවන් අවන්න 

ළභළතියි, වේ යවට් ඳවුල් රක් 15ක් හි  වණක් වනොභළති 

අේ  වේිත- වේළී, ළස  වතමික-වතමී සින්න වභොවවොත එ 
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නික් රුිළඹල් රක් 110  වන්වේසි කිරීභ දහචහය 

ේඳන්න ද කිඹරහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රී තුභහ අවන්වන් ිළිතතුය  අදහශ ප්රේලසනඹක් නේ, භහ 

වභවවභ කිඹන්නේ. රංහවේ භහජව  වෝන්ඳතිඹන් ඉන්නහ, 

තම ලතඹක්ත් නළති මිකනිසසු ඉන්නහ. ඒ නිහ වේ භහජඹ 

ඒහහය නළවළ. ඒ ඵ ප්රේහලඹ  ඳත් වශේ එක්ත් ජහති ඳක් 

ආණ්ඩුවේ විෘත ආර්ථිඹයි. එභ නිහ අර්බුද යහශිඹක් ඇති වී 

තිවඵනහඹ කිඹන එ ඔඵතුභහ  ඉතහභ ඕනෆමිකන් සිහිඳත් 

යන්න ළභළතියි. වරොකු මිකනිසසු රුිළඹල් වෝන් ණන්ර  

නිහ මිකර දී න්නහ. වඳොඩි මිකනිසසු තභ රුිළඹල් 400 ත්, 

රුිළඹල් 500 ත් වේ යවට් වල් වදහ වන ජීත් නහ.  

 
අනහයක්ෂිත දුේරිඹ වයස භහර් : වේඳශ වහනි 

தரதுகரப்தற்ந நெககறக் கடககள்: தசரத்துச் 

லசங்கள் 
UNPROTECTED LEVEL CROSSINGS : DAMAGE CAUSED TO 

PROPERTIES 

2795/'12 

11.රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රේහවන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ශ්රී. රංහවේ ඇති දුේරිඹ වයස භහර් ං—හ;   

 (ii) එභ වයස භහර් අතරින් භී න් ළඩි ප්රේභහණඹක් 
වදනි භන් න්නහ භහර් වර වඳුනහ 
වන ඇති ං—හ;  

 (iii) එභ වයස භහර් වහ සථහිළත ය ඇති දුේරිඹ 
වයස වනට්ටු ං—හ; 

වොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) 2010 ර්ව  සි  වේ දක්හ අනහයක්ෂිත දුේරිඹ 
වයස භහර්රදී සිදු ව අනතුරු ං—හ, භයණ 
ං—හ හර්ෂි වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද; 

 (ii) 2006 ර්ව  සි  වේ දක්හ එළනි අනතුරුලින් 
සිදුව වේඳශ වහනිර න්නහභ හර්ෂි වන් 
වන් ලවඹන් වර්ද; 

 (iii) එක් දුේරිඹ වයස වනට්ටුක් වි කිරීභ වහ ළඹ 
න මුදර වොඳභණද; 

 (iv) දුේරිඹ වයස වනට්ටු වේඹ යන්වනකු වත 
භහසි වනු රඵන ළටුඳ වවෝ දීභනහ 
වොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනො එවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
 

லதரக்குத்து அகச்சகக் லகட்ட றணர:  
 

(அ) (i) இனங்ககறல் நெககறப் தரகககப ஊடநத் 

துச் தசல்ன லண்டிநோள்ப குநக்குப் தரககபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகநோம்; 

 (ii) லற்தடி குநக்குப் தரககபறல் அறகபறனரண 

தறகள் றணசரற தம் தசய்கறன்ந குநக்குப் 

தரககபரக இணங்கரப்தட்டுள்்பற்நறன் 

ண்றக்கக த்கண ன்தகநோம்; 

 (iii) லற்தடி குநக்குப் தரககளுக்கரக அகக்கப் 

தட்டுள்ப நெககறக் கடககபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இதுக 

தரதுகரப்தற்ந நெககறக் குநக்குப் தரக 

கபறல் இடம்ததற்நள்ப றதத்துக்கபறன் 

ண்றக்கக, ங்கபறன் ண்றக்கக 

ந்டரலறறல் ணறத்ணறரக த்கண 

தன்தகநோம்; 

 (ii) 2006ஆம் ஆண்டு  தரடக்கம் இதுக 

அத்கக றதத்துக்கபறன்நனம் இடம்ததற் 

நள்ப தசரத்துச் லசங்கபறன் ததநற 

ந்டரலறறல் ணறத்ணறரக வ்பதன் 

தகநோம்; 

 (iii) நெககறக் கடகதரன்கநப் ததரந்த்துற் 

கரக தசனரகும் தத்தரகக வ்பதன்த 

கநோம்; 

 (iv) நெககறக் கடகதரன்நறல் தறரற்நம் 

எந்ந்க்கு ரரந்ம் தசநத்ப்தடும் சம்தபம் 

அல்னது தகரடுப்தணவு வ்பதன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of roads running across the 

railway lines in Sri Lanka; 

 (ii) of the aforesaid cross roads, the number of 

roads identified as being used daily by a 

large number of passengers ; and 

 (iii) the number of level crossings installed at 

the aforesaid cross roads? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of accidents and the 

number of deaths occurred annually at the 

unprotected level crossings  from the year 

2010 up to now;  

 (ii) separately, the value of damages caused to 

property from such accidents annually from 

the year 2006 up to now;  

 (iii) the amount of money required to install one 

level crossing; and 

 (iv) the salary or the allowance paid monthly to 

a worker serving at a level crossing? 

(c) If not, why? 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ (ප්රේහවන නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு லரய றசரரக்க - லதரக்குத்து தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ප්රේහවන අභහත—තුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 
 

(අ)  (i)  1,083යි. 

 (ii)  681ක් ඳභණ වඳුනහ වන ඇත. 

 (iii)  473යි. 

(ආ)  (i)  අනහයක්ෂිත ඹයි වඳුන්න වයස භහර්ර සිදු ව 
අනතුරු වන් වන් ලවඹන් වනොභළති අතය 
සිඹලුභ වයස භහර්රදී සිදු ව අනතුරු ඳවත ඳරිදි 
වේ. 

 ර්ඹ              අනතුරු   මිකඹ ගිඹ  තුහර ව 

        ං—හ ං—හ  ං—හ 

 2010           75    11          63 

 2011           82    18          48 

 2012         113    07          06 
  (ii)  වයස භහර් රිඹ අනතුරුරදී වේඳශ වහනි න්වන් 

දුේරිව  වළවඳන හවනර ඹ. එභ වේඳශ  
ේඵන්ධවඹන් දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවන් 
න්නහභ තක්වේරු   කිරීභක් සිදු වනොවේ.  

 (iii)   
 
දුේරිඹ වයස භහර්  බහවිත ශ ප්රේධහන තනි භහර් වහ ේවිත් භහර් 

ර්ඹ  උඳයණ ර්ඹ  ඇසතවේන්තු වහ  

                               ඇසතවේන්තු  

 

භහර් ඵහධ Q-Type Relays 12,079,152/- 16,726,929/- 

හිත සඹංක්රී ඹ JRK Relays  17,421,252/- 22,752,729/- 

වනට්ටු  

 

සඹංක්රී ඹ වයස  

     භහර් Q-Type Relays 3,923,523/-  4,223,735/- 

ආයක් රරභඹ JRK Relays 4,756,023/-  5,180,200/- 

 

ලිර් භන්න්  

ක්රිyඹහ යන - 1,775,500/-  1,775,500/-  

ඹහන්ත්රිග වනට්ටු     
 

              (iv) 

 01.   වඳොයින්ට් රුවන ළටුඳ  රු.13,060.00 

 02. දුේරිඹ හර්ඹ වහඹයඹකුවන දීභනහ  

  රු. 11,730.00 

 03.  තහහලි වනට්ටුරුකු  දීභනහ  

  රු.   3,000.00 

        (උණ ඵේබු වනට්ටුරුකු )  

 04. වනට්ටුරුන ii තනතුය දයන වනට්ටුරුකුවන 
ආයේබ ළටුඳ රු.13,060.00 

 

(ඇ)  අදහශ වනොවේ.  

  
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවන ඳශමුන අතුරු 

ප්රේලසනඹ ලවඹන් ඇභතිතුභහවන් අවන්වන් වේයි. දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු වනොවයි වේ වයස භහර් ඉදි යරහ 

තිවඵන්වන්. ඒ නිහ භවන තර්ඹ  අනු, වේ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු  අදහශ ප්රේලසනඹක් වනොවයි. විවිධ 

වේලඳහරනඥපවඹෝ දුේරිඹ භහර් භළදින් තහය න්ක් දහරහ වයස 

භහර්ඹක් වදරහ දීරහ කිඹනහ, "වරි ඔන්න දළන් වදරහ දුන්නහ" 

කිඹරහ. ඇත්ත ලවඹන්භ රු නිවඹෝජ— ඇභතිතුභහ,  වේ 

ඔඵතුභන්රහවන ප්රේලසනඹක්   වනොවයි. ඔඵතුභන්රහ  ප්රේහවේශීඹ 

බහ, ඳශහත් බහ වයවහ වේ දුේරිඹ වයස භහර්ර ආයක්හ 

වහ කිසිඹේ ළඩ ිළිතවශක්  ස යනහද?  රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභහ ත් වේ හවන ප්රේලසනඹක් ආහ, ඳසු ගිඹ 

හරව දී. ඒ වරහවේභ ථහ යරහ රු ඇභතිතුභහ ඒ  

ිළඹයක් ත්තහ.  වේ ප්රේහවේශීඹ බහර, ඳශහත් බහර 

ප්රේලසනඹක්.  

ඳශහත්  භහර්  ප්රේහවන අධිහරිඹ තිවඵනහ. වේ වයස භහර් 

ශන්න් hump එක් දභරහ, ණ්ණහඩිඹකුත් එල්රහ  යුතු 

වශොත් -ඳහු ගිඹ හරව  ඒ ණ්ණහඩිර ත් ල් වරහ 

තිබුණහ- ඒ තයේ විඹදභක් ඹන්වන් නළවළ. එළනි ළඩ ිළිතවශක් 

වඹොදන්වන් නළති වේ ප්රේලසනඹ වින්න ඵළවළ කිඹන එයි 

භවන අදව. වේ ේඵන්ධවඹන් ඔඵතුභන්රහවන ක්රිyඹහභහර්ඹ 

වභොක්ද?   

 
රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு லரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේ නවො  වේ යවට් 
දුේරිඹ වයස භහර් වනට්ටු 1081ක් තිවඵනහ. අලුතින් ත කිවරෝ 
මී ර් ණන දුේරිඹ භහර් වළවදනවො , උතුරු, නළ වෙනහිය 
දුේරිඹ භහර් අලුතින් වළවදනවො  දුේරිඹ වයස භහර් ං—හ 
තත් ළඩි වනහ. වේ වේලඳහරන අල—තහක් වනොවයි. 
වේ යවට් භවජනතහවන අල—තහක්. වේ ප්රේහවඹෝගි 
ප්රේලසනඹක්. වළභ භභ ජනතහ වේ ේඵන්ධවඹන් 
නියන්තයවඹන් ඉල්ලීේ යනහ. එළනි ඉල්ලීේ යනවො  
යජඹක් ලවඹන් අඳ  කීභක් තිවඵනහ, භහන්තය  භහර් 
වදන්න. ඒ වේලඳහරන වුභනහ භත ඉස  යන වදඹක් 

වනොවයි. වළඵළයි, වේ  වේලඳහරනඹත් භළදිවත් වන්න  
සිේධ වනහ.  රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ වේලඳහරනඹ ශත්, 
භභ වේලඳහරනඹ ශත් ඒ ඉල්ලීේර  න් වදන්න අඳ  සිේධ 
වනහ. ඒ ඉල්ලීේ හධහයණ ද, අහධහයණ ද එඹ  ප්රේමුතහ  දිඹ 
යුතුද  කිඹන රුණු රහ ඵළලිඹ යුතු වනහ. දුේරිඹ වයස 
භහර් වනට්ටු වහ ඉතිවහව  වන් ශ ළඩිභ මුදර න 
රුිළඹල් මිකලිඹන 640ක් වේ අවුරුේවේ වන්  ය තිවඵනහ. වේ 
අවුරුේවේ වදළේඵර් 31 ළනි දහ නවො  ළරණි ළලි දුේරිඹ 
භහර්ඹ, උතුරු දුේරිඹ භහර්ඹ, දකුණු දුේරිඹ භහර්ඹ ආදී 

ලවඹන් ඒ රුිළඹල් මිකලිඹන 640න් වනට්ටු 125ක් රඵහ රඵහ 
වදන්න අල—  යුතු ය තිවඵනහ. ඒ තභයි භෆත හරව දී 
රඵහ වදන ළඩිභ වනට්ටු ං—හ. ඒ  වභතළනින් නත්න්වන් 
නළවළ. වේ නවො  ඒ වනට්ටු 125 ස ය නිභ යමිකන් 
තිවඵනහ. උදහවයණඹක් ලවඹන් කිේවොත්, භෆතදී  සිදු වුණු  
වේරුර ව ඳහදුක් ඉංගිරිඹ ප්රේවේලව   දුේරිඹ අනතුරුර  
අදහශ සථහනර වනට්ටු වදභ වේ නවො  වදරහ ඉයයි. 
විදුලිඹ හ ඒ වනට්ටු ක්රිyඹහත්භ කිරීභ තභයි දළන් තිවඵන්වන්. 
රහි රහිව  ඒ  යුතු වරී වන ඹනහ.  විවලේවඹන් 

ජනහධිඳතිතුභහ භළදිවත් වරහ වේහ  රුිළඹල් මිකලිඹන 640ක් 
රඵහ දීභත් දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ වරොකු ජඹේවණඹක්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)  

ඔඵතුභහ වවේ කිේත්, ඔඵතුභහවන  රු ඇභතිතුභහ  5 ළනි 

දහ ඳහර්ලිවේන්තු  ඉදිරිඳත් යපු ිළිතතුවර් තිවඵන්වන් 

වනට්ටුර  වන් ශ මුදර රුිළඹල් මිකලිඹන 10යි,  රුිළඹල්  

මිකලිඹන 15යි කිඹරහ.  භහ ශෙ ඒ ිළිතතුය තිවඵනහ.  
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එහි වන් ය තිවඵන්වන්  ඒ මුදරයි. වළඵළයි  ඒත් එක් 

ංන්දනඹ ය ඵළලුහභ, ශ්රී. රංහ  දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු  

2011 ර්ව  දළඹ  කිරුශ ළඩ  වන  රුිළඹල් එක්වෝ න් 

අසරක්ඹක් විඹදේ ය තිවඵනහ; 2012 ර්ව  රුිළඹල් 

එක්වෝන් අන වදරක්ඹක් විඹදේ ය තිවඵනහ. ඔක්වොභ 

එතු ය ඵළලුහභ, ඔඵතුභන්රහවන ප්රේහවන අභහත—හංලඹ 2011 

ර්ව  දළඹ  කිරුශ ළඩ  වන  රුිළඹල් වද වෝන් වතිතස 

රක්ඹක් විඹදේ ය තිවඵනහ; 2012 ර්ව  රුිළඹල් 

තුන්වෝන් විසි රක්ඹක් විඹදේ ය තිවඵනහ. වේ හවන 

උත්ර  විඹදේ යනහ  ඩහ රුිළඹල් දවවත් දහවකින් 

වදන්න  පුළුන් දුේරිඹ වයස භහර් වනට්ටු වහ විඹදේ යනහ 

 නේ ළදත් වනහ. හල්වල් එ තරුණවඹක් තහක්ණඹ 

උඳවඹෝී  ය වන ඉතහභ අඩු මුදර  ඹේ කිසි  විධිඹ දුේරිඹ 

වයස භහර් වනට්ටු වදන ළඩ ිළිතවශක් ස ය තිබුණහ. ඒ 

හවන ළඩ  ිළිතවශක් ස යන්වන් නළති, වේ  යුත්ත 

යන්න අඳවසුයි. වේ රුිළඹල් මිකලිඹන 640  වභොක්ද වරහ 

තිවඵන්වන් කිඹන එ ත ති වද තුනක් ඹනවො  වොඹහ 

ඵරන්නේ. වේලඳරනඥපවඹෝ ේඵන්ධ වනහඹ කිේවේ, වන 

හයණඹක් නිහ වනොවයි, ඒ අඳ දකින නිහයි. 

ඔඵතුභන්රහ ප්රේහවේශීඹ බහර  වහ ඳශහත් බහර  වේ 

ේඵන්ධවඹන් ඵරඹක් වදන්වන් නළත්වත්ඇයි? 1902 වභෝ ර් යථ 

ආඥපහඳනවත් 164 න න්තිඹ ඹ වත් වඵොවවොභ ඳළවළදිලි         

වේ ඵරඹ තිවඵන්වන් ප්රේහවේශීඹ බහර යි. දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු   වනොවයි. එභ නිහ තභන්වන ප්රේවේලව   රිඹ 

අනතුරු සිදු න දුේරිඹ වයස භහර් ආදී වේ සිඹල්ර ආයක්හ ය 

න්න ප්රේහවේශීඹ බහර  ඵරඹ තිවඵනහ. ඔඵතුභහ එභ 

ආඥපහඳනත කිඹහ ඵළලුවොත් ළ වවේවි. එභ නිහ භහ අවන්වන්, 

ඔඵතුභහ ප්රේහවේශීඹ බහලින් ව ඳශහත් බහලින් වේ ිළිතඵ 

ක්රිyඹහත්භ වන්න ළඩ ිළිතවශක් ස යන්න  යුතු 

ආයේබ ය තිවඵනහ ද කිඹරහයි. 

 
රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு லரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු භන්ත්රී තුභනි, දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ තිවඵන්වන් 

ඳළයණි යුව  ස ශ අණඳනත්. ඒ දුේරිඹ භහර් වහ 

තිවඵන අණඳනත් ව අධිවේී  භහර් වහ තිවඵන අණඳනත් 

ඵළලුහභ වේ ිළිතඵ  යුතු  ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භගින් 

 වවයනහ නේ අිළත් ළභතියි. ඳශහත් බහර  වේ ඵරඹ 

වදන්න  පුළුන් නේ  ඒ ත් අඳ ළභතියි. වළඵළයි, දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ තිවඵන අණඳනත්ර වළන්ඹ  වේ  යුතුර 

කීභ ේඵන්ධවඹන් ඵරන වි  වේ ළඩ  යුතු ඹේ 

අහයඹකින් එ  එතු යන්න  ඵළරි අසථහන් තිවඵනහ. 

විවලේවඹන් වේ  යුත්ත ප්රේහවේශීඹ බහ භගින් වශොත් 

ඔඵතුභන්රහ වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේදී ප්රේලසනඹක් අවනවො , වේ 

 යුතුර කීභ ේඵන්ධවඹන් අඳ  ළ ලුක් තිවඵනහ. 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වයවහ උණ ඵේබු වන ට්ටු දළේභහ හවන 

ළඩ ිළිතවශල් දළන් අිළ ය වන ඹනහ. ඉදිරි අවුරුදු කිහිඳඹ 

තුශ වේ වනට්ටු 1081භ bell and light system  එ  වවෝ 

වභොනඹේ ආහයඹ  ආයක්හ හිත වනට්ටු  ඵ  ඳත් 

යන්න  අඳ   වුභනහ තිවඵනහ. එභ නිහ එභ ළඩ ිළිතවශ 

අඳ ක්රිyඹහත්භ යනහ. එහි එක් අදිඹයක් තභයි, වේ රුිළඹල් 

මිකලිඹන 640 වන් කිරීභ.  ඒ හවනභ චීන යජඹ භගිනුත් ආධහය 

රඵහ වදනහ. උතුරු, නළ වෙනහිය ඳශහත්ර ඇති වනට්ටු 75ක් 

ඳභණ දළන් වදහ වන ඹනහ. ඒ සිඹලු  යුතුත් වේ එක්භ 

යනහ. දුේරිඹ භහර් අලුවතන් වදන අතයභ, දුේරිඹ භහර් 

ප්රේතිංසයණඹ යන අතයභ  තභයි  වේ වනට්ටු ෆදීවේ ළඩ  

ිළිතවශත් ක්රිyඹහත්භ යන්වන්. 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවන තුන්ළනි අතුරු 

ප්රේලසනඹ වභඹයි.  භවනෝ විජඹයත්න භළතිතුභහවන ප්රේධහනත්වඹන්, 

ශීඝ්රිවඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ රුණු 

විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විවලේ හය බහක් තිබුණහ. භභත් 

ඒ වොමිකන්ව  හින්ඹහ. 2009 ජනහරි භහව  තීන්දුක් ත්තහ, 

කිසිදු වේරහ දුේරිඹ වයස භහර් නළත ඉදි යන්න අය දිඹ 

වනොවළකියි කිඹරහ. නමුත් එතළනින් ඳසවේ විලහර ප්රේභහණඹක් ඉදි 

යරහ තිවඵනහ. වේලඳහරනඥපඹන්වන ඹේ ඹේ ේඵන්ධතහ භත 

වොඩහක් ඉදි යරහ තිවඵනහ. භ  නේ ලවඹන් වන් යරහ 

ඔප්පු යරහ වඳන්න්න පුළුන්. භභ අවන්වන් වේ ළඩ ිළිතවශ 

අන් වන්වන් දහ ද කිඹරහයි. භවන ප්රේලසනඹ න්වන් ඒයි.  

දුේරිඹ වයස භහර් වදන්න එඳහඹ කිඹරහ අිළ වොමිකන්ව  

තීන්දුක් අයවන තිවඵනහ. නමුත් ඒ මිකටුවේ තීන්දු 

ඳළත්ත  විසි යරහ විවිධ පුේරඹන්  වුභනහ විධිඹ  වේ 

දුේරිඹ වයස භහර් වළවදනහ. එවවභ  වළදීවේ ප්රේතිපරඹක් වළන්ඹ  

තභයි භවය වේරහ  වේ අනතුරුර  මලි වවේතු ඵ  ඳත් 

වරහ තිවඵන්වන්. එන්න එන්නභ -ද ණවන්-  අනතුරුලින් 

සිදු න භයණ ං—හ ළඩි වරහ තිවඵනහ. රුණහයරහ 

ඔඵතුභන්රහ වේ ේඵන්ධත් ඹේ කිසි සථහය තීන්දුක් න්න 

 යුතු යනහ ද, නළේද කිඹරහ භභ අවන්න ළභතියි. 

 
රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு லரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු භන්ත්රී තුභනි, දුේරිඹ වයස භහර් ේඵන්ධවඹන් ඹේ 

තීන්දුක් අයවන තිවඵනහ. වේ ළන විවලේවඹන් ඔඵතුභහ  

කිඹන්න ඕනෆ. අලුවතන් ේභහන ඇති වනහ. අලුවතන් භහර් 

වළවදනහ. අලුවතන් දුේරිඹ භහර් වළවදනහ. අලුවතන් දුේරිඹ 

භහර් කිවරෝ මී යඹක් වළවදන වො  ඒ කිවරෝ මී යඹ ඇතුවශේ 

තිවඵන ේභහනර  ඹන්න භහර් වළවදනහ. අිළ හිතමු, උතුරු 

දුේරිඹ භහර්ඹ කිඹරහ. ඕභන්වතන් එවහ  අලුවතන් තභයි ඒ 

දුේරිඹ භහර්ඹ වළවදන්වන්. එතවො  ඒ වයස භහර්ර  ඳළරැණි 

තිබුණු භහර් වදන්න ඕනෆ. වළඵළයි එවවභ වදන්න ඕනෆ කිඹරහ ඒ 

දුේරිඹ භහර්ඹ  අදහශ වළය භවනෝ විජඹයත්න භළතිතුභන් ඇතුළු 

ඔඵ අිළ ත්ත ඒ තීන්දු  විරුේධ අලුවතන් එ භහර්ඹක්ත් 

නළත වදන්න තීන්දු යරහ නළවළ. වළඵළයි භවය වේරහ  ඹේ 

ඹේ අසථහර ඵවරන් වේහ ඳහවිච්ික යන අසථහන් 

තිවඵනහ. ඵවරන් කිඹන්වන් ේමුන් විසින් ඳහයල් ඳහ වන 

ඒහ ඳහවිච්ික යන අසථහන් තිවඵනහ. දුේරිඹ භහර්වඹන් 

අලුවතන් ඳහයක් දළේවභොත්, දුේරිඹ වයස වනට්ටුක් දළේවභොත් 

දුේරිව  වේඹ  ඒ ඵරඳහනහ. වේ හවන ප්රේහවඹෝගි ප්රේලසන අිළ 

ඉදිරිව  තිවඵනහ. ඒ නිහ අිළ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ  කීභ තභයි දුේරිඹ භහර් ළඩි දියුණු යන 

භන්, දුේරිඹ දියුණු යන භන් වේ දුේරිඹ වනට්ටු වහ විවලේ 

අධහනඹ වඹොමු යන එ. භව ජනතහවන වනොළරකිල්රත් 

අනතුරුර  ඵරඳහනහ. අිළ වළභ වනට්ටුක් ඉසයවභ 

ණ්ණහඩි වි කිරීවේ ළඩ ිළිතවශත්, භං භහත් එිතවඳවවිත 

කිරීවේ ළඩ ිළිතවශත් ක්රිyඹහත්භ යනහ. භගිඹහවන ආයක්හ 

වහ යන්න පුළුන් වළභ ළඩ ිළිතවශක්භ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු ක්රිyඹහත්භ යනහ. වළඵළයි වේ අනතුරු සිදු 

න ආහයඹ ඵරපුහභ අඳ  වඳවනනහ, වනොළරකිලිභත්භ 

නිහ වභභ අනතුරු සිදු න  ඵ. ඹහන්ල්වභෝදය අනතුවර්දීත් 

zigzag රරභඹ  ගිහිල්රහ තභයි ඵස එ දභහ තිවඵන්වන්. ඉතින් ඒ 

හවන වේල් සිදු වරහ තිවඵනහ. අිළ එ ඳළත්තකින් ජනතහ 

වහ දළනුත් යන awareness programmes යනහ. අවනක් 

ඳළත්වතන් දුේරිඹ භහර් වහ මුදල් විඹදේ යරහ ඒ වහ 

වනට්ටු ස කිරීවේ ළඩ ිළිතවශල් ක්රිyඹහත්භ යනහ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහවනුත් ඉල්රන්වන් 

වේහ  වවඹෝඹ වදන්න කිඹරහයි. ජනතහ ඳහයක් ඉල්රන 

වො  ඒ ජනතහත් එක් ඒ ජනතහවන ඳළත්වත් හි  න්න 

භවය වරහ  ඔඵතුභහ  සිදු වනහ.  
 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, නළවළ.  
 
 

රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு லரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

එවවභ වරහ තිවඵනහ. අිළ ඒහ දළරහ තිවඵනහ. එතළනදී 

වචෝදනහ යන්වන්, "අවුරුදු ණනක් තිසවේ වභතළන  ඳහයක් 

නළවළ." කිඹරහයි. භවරු එවවභ කිඹනහ. වළඵළයි අිළ සථහය 

තීන්දුක් අයවන තිවඵනහ, නළත වයස භහර් වදන්වන් නළවළ 

කිඹරහ. නමුත් අලුතින් දුේරිඹ භහර් වදන වො  ඳළරැණි දුේරිඹ 

භහර්ර  වයස ඳහයල් රඵහ දිඹ යුතුයි. වොවවොභ වුණත් 

භන්ඹහවන ආයක්හ වහ, වේ යවට් ජනතහවන ආයක්හ 

වහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු වඵොවවෝ ිළඹය වන තිවඵනහ. 

ඒහ ඉදිරි හරව දී ක්රිyඹහත්භ යන්න අල—  යුතු ය 

තිවඵනහ. වඵොවවොභ සතුතියි. 

 

 

යුද අධියණඹ වමු  ඳමුණුන රද ත්රිගවිධ වමුදහ 
හභහජිඹන් : විසතය 

இரணு லறன்ந றசரகக்குள்பரண 

நைப்தகடறணர் : றதம் 
ARMED FORCES SUBJECTED TO COURT MARTIAL : DETAILS  
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12. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අේහභහත—තුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමික  යුතු 

අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1):   

(අ) 2006 ර්ව  සි  වේ දක්හ ව හර සීභහ තුශ එක් එක් 
ර්ව දී,  

 (i) යුද අධියණඹ වමු  ඳමුණුන රද ත්රිගවිධ වමුදහ 
හභහජිඹන් ං—හ වොඳභණද;  

 (ii) යුද වමුදහවේ බ්රිකවනඩිඹර් නිරව  වවෝ එභ නිරඹ 
වහ භ තත්ත්ව  නිරඹ වේඹ යන නහවි 
වමුදහවේ ව ගුන් වමුදහවේ නිරධහරින් අතරින් 
යුද අධියණඹ වමු  ඳමුණුන රද ආයක්ෂ  
නිරධහරින්වන නේ එභ එක් එක් නිරධහරිඹහ  
එවයහි නළඟ  වචෝදනහ ද භන්න් ඉදිරිඳත් 
යන්වන්ද; 

          (iii) එභ නිරධහරින්  රඵහ දුන් දඬුේර හර සීභහ 
වන් වන් ලවඹන් වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ආ) (i) යවට් ඳත්නහ අධියණ ඳේධතිඹ  යුද 
අධියණඹ අනුභත කිරීභ  සිදු වී තිවේද; 

 (ii) එවේ නේ, යුද අධියණඹන් විසින් රඵහ දී ඇති 
දඬුේ අරංගු කිරීවේ වළකිඹහක් තිවේද; 

 (iii) යුද අධියණ භන්න් රඵහ දුන් තීන්දු ඉතලීභ  
ඵරඹ ඇති ඵරධයඹහ වයක්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනො එවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

தற அகச்சந்ம் நெத் சரசண  அநல்கள் 

அகச்சந்ரணகக் லகட்ட றணர: 

(அ) 2006 ஆம் ஆண்டிநந்ந்து இற்கநகக்கும் 

ந்டரந் அடிப்தகடறல்- 

 (i) நைப்தகடகபறநந்ந்தும் இரணு லறன்ந 

றசரகக்கு உட்தடுத்ப்தட்ட ஆட்கபறன் 

ண்றக்கககநோம்; 

 (ii) இரணுத்றல் தறரறலகடிர் த்றநள்ப 

தரதுகரப்நெ அறகரரறகள் அல்னது அற்குச் 

சணரண கடற்தகட ற்நம் றரணப் தகடற 

நள்ப அறகரரறகபறல் இரணு லறன்ந 

றசரகக்கு உட்தடுத்ப்தட்டர்கபறன் 

ததர்ககபநோம் அர்களுக்கு றரக சரட்டப் 

தட்ட குற்நங்ககபநோம்; 

 (iii) அந் அறகரரறகளுக்கு அபறக்கப்தட்ட 

ண்டகணக்  கரனத்க தவ்லநரகவும் 

 அர் சகதக்குத் தரறறப்தர?  

(ஆ) (i) ற்லதரதுள்ப லறன்ந நைகநக இரணு 

லறன்நத்க அங்கலகரறத்துள்பர ன்தகண 

நோம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன் இரணு லறன்நத்ரல் 

ங்கப்தட்ட ண்டகணக இத்துச் 

தசய்ற்கரண சரத்றம் உண்டர ன்தகண 

நோம்; 

 (iii) இரணு லறன்நத்றன் லர்ரணங்ககபத் 

ள்ளுதடி தசய்ற்கு அறகரநைகட 

ஆகபநோம் 

 அர் தரறறப்தரர?  

(இ) இன்லநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House, since 2006 to date on 

per year basis - 

 (i) the number of persons in three armed forces 

who have been subjected to court martial; 

 (ii) the names of security officials in the rank of 

Brigadier in the Army or equivalent ranks 

in the Navy and Air Force who have been 

subjected to court martial along with the 

charges levelled against each of them; and 

 (iii) the length of the punishments given to  

those officers separately? 

(b) Will he state - 

 (i) whether the existing court system has got to 

approve the court martial;  
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 (ii) if so,  whether there is a possibility to cancel 

the punishments given by courts martial; 

and 

 (iii)  the person who is having the authority to set 

aside the decisions of courts martial? 

(c) If not, why? 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අේහභහත—තුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමික  යුතු අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ 

ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ.  

(අ)      (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ii)   යුද වමුදහවේ වවෝ ගුන් වමුදහවේ නිරධහරින් 
දක්හ ඇති හරඹ තුශදී යුද අධියණඹ වත 
ඳමුණුහ වනොභළත.  

 

   නහවි වමුදහවේ වොභවදෝරු ටීඑේව  ිවභන්ඩිස, 
එන්ආර්එක්ස 0116 නිරධහරිඹහ යුද අධියණඹ 
වත ඳමුණුහ ඇති අතය, එභ නිරධහරිඹහ  
එවයහි නෙන රද වචෝදනහ ඳවත ඳරිදි වේ. 

 

(අ)  2006 ඔක්වතෝඵර් භ 18න දින හලු 
යහඹ  එල්ර ව ්ර සතහදී ප්රේවහයවඹන් 
නහවි වුය වනෞහ ව වඵෝට්ටු ව 
හලු යහව  වේඹන් ්ර සතහදී 
ප්රේවහයවඹන් ආයක්හ ය ළනීභ වහ නිසි 
ළරකිල්රකින් යුතු ප්රේභහණත් පර් 
ආයක්හක් ව/ වවෝ ප්රේති ිළඹයඹන් 
ළනීභ  අවඳොවවොත් වීභ. 

(ආ)  හලු යහඹ  එල්ර විඹ වළකි ්ර සතහදී 
ප්රේවහයඹක් වවේතුවන් ශ්රී. රංහ නහවි 
වනෞහ දක්ෂිණ වුවර් රැඳී සින්මිකන් ඉදිරි 
 යුතු යන වර නහවි වමුදහඳති විසින් 
වදන රද උඳවදස වනොරහ වරිමිකන් එභ 
වුවයන් ිළ ත් වීභ  ප්රේථභ නහවි 
වමුදහඳතිවන අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ  
අවඳොවවොත් වීභ. 

 (iii)  ඉවත (අ) වචෝදනහ වහ භහ 06 වජ—ේසමතහ 
අහිමික කිරීභ.   (ආ)  වචෝදනහ වහ භහ 04 
වජ—සමතහ අහිමික කිරීභ. 

(ආ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  ඔේ. 

 (iii)  අභිඹහචනහධියණඹ  /වශ්රදේසමහධියණඹ  වවෝ 
තීය ඵරධහරිඹහ  වළකිඹහ ඇත.  

(ඇ)  ඉවත ප්රේලසනර  ිළිතතුරු රඵහ දී ඇති නිහ ඉවත ළ ලු 
ඳළන වනොනඟී.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එ  හි පු යත් වෂොන්වේහ භළතිතුභහ  court martial  

එක් තුිතන් තභයි -ඹේ විධිව  අධියණඹක් ලවඹන් රරහ- 

එතුභහවන තනතුරු ඔක්වොභ නළති වුවණ්. ඒ වභයින් වවිතදයවු 

වුවණ් නළවළ. ඇයි, ඒ? 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ අවන්වන් ං—හ. ඒ ං—හ ේඵන්ධ අිළ 

ිළිතතුරු රඵහ දී තිවඵනහ.  බ්රිකවනඩිඹර් නිර ේඵන්ධ-   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වරි නේ නළති වුණත් "the reason why" කිඹහ අවරහ 

තිවඵනහ. හරහන්තයඹ වභොක්ද කිඹහ අවරහ තිවඵනහ. ඒ 

ේඵන්ධවඹන් අතුරු ප්රේලසන ණනහක් අවන්න තිවඵනහ.  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ අවනහ, "(ii) යුද වමුදහවේ බ්රිකවනඩිඹර් නිරව  වවෝ 

එභ නිරඹ වහ භ තත්ත්ව ..."ේඵන්ධ. ඒ  විසතයහත්භ 

අිළ උත්තයඹක් දුන්නහ. නහවි වමුදහ ළන අවනහ. ඒ ත් අිළ 

උත්තයඹක් දීරහ තිවඵනහ. යත් වෂොන්වේහ භළතිතුභහ ළන 

අවනහ නේ ිළිතතුරු දිඹ වළකියි. ඒ ප්රේසිේධ යවක්. රංහ වේභ 

අඹ දන්නහ වදඹක්. ඉතින් ඒ ළන අවන්න වදඹක් නළවළ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදන අතුරු ප්රේලසන. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, අද යවට් තිවඵන ආයක් තත්ත්ඹ අඳ  
වඳවනනහ. ඇභතිතුභන්රහත් වේ ළන ථහ ය තිවඵනහ. 
විඳක්ව  භන්ත්රී යවඹන් ලවඹන් භභ වේ අවන්වන්. අද යවට් 
තිවඵන ආයක් තත්ත්ඹ අනු අද වඳොලීසිඹ ේඵන්ධ 
ඵළලුහභ,  ASP ඇවිත් DIG ේඵන්ධවඹන් report යන ඵ 
වඳවනනහ.  ඔඵතුභන්රහ යවට් ආයක්හ ේඵන්ධවඹන් දළම 
විධිවිධහන වභොනහද? වඳොලීසිව  DIG හස ගුණර්ධන 
ේඵන්ධ ඵරන්න. භහ අඹ යනහ, අඩු ණවන්  IGP  
පුළුන් වුණහ වේ ේඵන්ධවඹන් ඒ අඹ වන්හ  යුතු යන්න. 
භභ දන්නහ ඔඵතුභන්රහ ඇභතිරු ලවඹනුත් වේ ේඵන්ධ 
 න් ය තිවඵනහ. වේ යවට් ආයක්හ;  වේ වොල්රන්වන 
වළසිරීභ, වේ වොල්රන්වන ක්රිyඹහන් ේඵන්ධ, වේ යවට් 
අහිං ජනතහ වනුවන් ඔඵතුභන්රහ  මී  ළඩිඹ විධිභත් 
ක්රිyඹහ භහර්ඹක් න්න පුළුන්ද? භහ දන්නහ විධිඹ  එතුභහ ඇවිත් 
කිඹහ තිබුණහලු, වේ ළන උත්තය වදන්න ගිවඹොත් ආණ්ඩු ශ 
වේල් අිළ වවිතදයවු යනහඹ කිඹහ. රුණහය, වේ 
ේඵන්ධ ඔඵතුභහවන අං උත්තයඹක් අිළ  රඵහ වදන්න 
පුළුන්ද?  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ අවන ප්රේලසනඹ වභොක්ද? ඔඵතුභහ රුණු වද 

තුනක් කිේහ. 

765 766 

ර්ඹ නිරධහරි වසු නිර 

2006 12 108 

2007 38 106 

2008 36 2634 

2009 184 2342 

2010 63 2 

2011 59 1 

2012 24 5 

2013 5 7 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අවපු ප්රේලසනඹ වභඹයි. යවට් වඳොලීසිඹ ඉන්වන් යවට් හභඹ 

ආයක්හ යන්න. ඒ අඹ අහිං මිකනිසසු භයන්න ඳහවිච්ික ය 

තිවඵනහ. ඒ ේඵන්ධවඹන් වදන උත්තය වභොක්ද?  

වඳොලීසිඹ ඉන්වන් ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ  වවෝ එ 

වේලඳහරන ඳක්ඹක් වනුවන් වවෝ  යුතු යන්න වනොවයි 

වන්. වඳොලීසිඹ ඉන්වන් අහිං ජනතහ ආයක්හ යන්නයි.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, එතුභහ අතුරු ප්රේලසනඹ ඇහුහ වන්ද? 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇහුහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහ ප්රේලසන ළශක් නළත නළත අවන්වන්. 

      
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වඳොලීසිඹ ඉන්වන් ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ වනුවන්  යුතු යන්න වනොවයි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහත් එඹ ඉතහ ඳළවළදිලි ඳහ තිවඵනහ. වඳොලීසිඹ 

අඳක්ඳහතී  යුතු ශ යුතුයි. තභන්වන ඳක්ව  අඹත්- [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුභහ වඳො වඩක් ඉන්න.  ඹේ ඹේ ළරැදි ළන තභන්වන 

ඳක්ව  අඹ ළනත් ළ සිතනහ නේ ඔවුන් අත් අඩංගු  වන 

අධියණඹ වමු  ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යරහ එඹ සිදු 

වමිකන් ඳතිනහ. ඒ නිහ අඳ වේ යවට් ආයක්හ, ජනතහවන 

ජීවිතහයක්හ වනුවන්  යුතු යනහ.  

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභන්රහ 

්ර සතහදීන්වන ඳළත්ත න්න වො  අඳ ්ර සතහදඹ ඳයහජඹ 

යරහ ය  නීතිඹ ඹ ත  වනහහ. එඹ වේ යවට් ජන ජීවිතර 

ආයක්හ වනුවන් යන රද විලහර වභවවඹක්.  ඔඵතුභන්රහ 

ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩුේ කිඹන අසථහර ආණ්ඩු ඒ වහ භළදිවත් 

වරහ තිවඵනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් භළදිවත් වරහ 

තිවඵනහ.  ඒ නිහ අඳ ඒ යන ඳරීක්ණර  භළදිවත් වරහ 

"වභතළනදී අවල්   උත්තයඹක් දුන්නහ, ඒ භභ දන්නහ 

කිඹරහ" කිඹන්න නේ ඔඵතුභහ  කිසිභ අයිතිඹක් නළවළ. ඒ 

ඔඵතුභහවන යහජහරිඹ  වනොවයි.  ඔඵතුභහ ඳහර්ලිවේන්තු ව 

ය  වනොභෙ ඹන්න එඳහ. ඒ භභ නහටුවන් යුතු කිඹන්න 

ඕනෆ.   උත්තයඹ දීරහ තිවඵන්වන් යවස වඳොලීසිඹ  නේ ඒ 

යවස වඳොලීසිඹ විසින් ශ යුතු වදඹක්. ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ 

ඔඵතුභහ යවස වඳොලීසිඹ කිඹරහ එවවභ නේ වේවක් වේලඳහරන 

ඇන්ලි ළසීේ න්වන් සිරිවොතින්. අඳ වුරුත් එවවභ 

ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් නළවළ. හවන වරි ළරැේදක් වවොඹන්න 

තිවඵනහ නේ හධහයණ එඹ වවොඹපුහවේ. වේ යවට් නීතිඹ වහ 

හභඹ ලක්තිභත් කිරීභ  අඳ ළඳවී සි න්නහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ වේ ප්රේලසනඹ ඇහුහභ ඔඵතුභහ භතක් ශහ වන් ්ර සතහදඹ 

ේඵන්ධ. එවවනේ වක්පී-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු වජෝන් අභයතුං භන්ත්රී තුභනි, ඒ ආණ්ඩුවේ 

තමුන්නහන්වේත් හින්ඹහ. වභතුභහත් ඒ ආණ්ඩුවේ හින්ඹහ. හි පු 

ජනහධිඳති වි.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 1987 දී ඉන්දු රංහ 

ගිවිසුභ ඹ වත් කී වදනකු  භහ දුන්නහද? රු  වජෝන් අභයතුං 

භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්වේ දන්නහ වන්. එතුභහ එවවභ භහ 

දුන්න නිහ ප්රේජහ්ර න්තහදී වරහ කී වදවනක් ඳහර්ලිවේන්තු  

ආහද?  වක්පී වනොවයි, තමුන්නහන්වේරහ ඊ ත් ළඩිඹ දරුණු 

මිකනිසුන්  භහ දුන්නහ. ඒ වේ අඹ  තිවඵන යභක්.  

වක්පී තමුන්නහන්වේරහ එක් ළඩ ශහ නේ අද වන 

ථහක් කිඹයි. අද දඹහ භහස ර් කිඹහ තිවඵනහ යඑන් පී එවන් 

කිඹනහ ලු, ඔහු  තය යන්න කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ වභතළන  

ඇවිත් රිජහ නළති ප්රේලසන අවනහ. ඒ ඕනෆභ වවනක් 

භළතියණඹ , නීතිඹ , ප්රේජහතන්්ර හදඹ  වන්හ ළනීභයි අවප් 

ඕනෆභ. ඹවභක් ළයදි ය තිවඵනහ නේ ඒ වුරු වවෝ වේහ 

ඔහු අධියණඹ  ඉදිරිඳත් යරහ අඳ ඒහ  දඩුේ යනහ. 

වක්පී  වුණත් එවවභ වචෝදනහ ඉදිරිඳත් යන්න තිවඵනහ නේ 

ඒහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

 
රු එේ. වජෝලප් භයිල් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். லேரசப் கக்கல் ததலர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ප්රේලසනඹක් නළවළ. යදක් ය තිවඵනහ නේ, ඒ ඔප්පු 

වුවණොත් භහ වදන්න පුළුන්. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ, ඒ තභයි.  ඳරීක්හ ය ඵරහ, වේ යවට් -[ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, තුන්ළනි අතුරු ප්රේලසනඹ අවන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇයි, ්ර සතහදීන්  උදවු ශහ  තමුන්නහන්වේරහ  දීරහ 

තිවඵන භහ වොඳභණද? තමුන්නහන්වේරහ ්ර සතහදීන්  උදවු 

ශහ  ඒ දීරහ තිවඵන භහ භදළයි. භවුබිභ  විරුේධ 

තමුන්නහන්වේරහ යපු වදඹ .  

 
රු යනිල් විරරභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසව  
නහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ඇයි, ල්ලි දුන්වන්? [ඵහධහ කිරීභක්] 

  
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යනිල් විරරභසිංව භළතිතුභහ කිඹනහ, ්ර සතහදීන්  ල්ලි 

දුන්නහ ලු. වේ සින්න ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ,  එ  

ඳළළති ඔඵතුභහවන ආණ්ඩුවේ බහණ්ඩහහයව  ල්ලි බහය සින් 
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වල්ේතුභහ බහය දුන් වචක්ඳත්ර  නේ, ේ,  දින හිත සිඹලු 

විසතය දුන්නහ. තමුන්නහන්වේරහ වභොක්ද වශේ?    වවන 

නිේ සින්ඹහ.   

 
රු එේ. වජෝලප් භයිල් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். லேரசப் கக்கல் ததலர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

2005 දී වභොක්ද වශේ?  2005 දී ල්ලි වඵදරහ -  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

So, let us not go into these unnecessary issues. You 

know what has happened. Various people have taken 

wrong decisions at different times, maybe not the Hon. 

Ranil Wickremasinghe but your leaders - [Interruption.]  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භෆතදී ළබිනට් ංවලෝධනඹක් එවවභ තිවඵනහද භභ 

දන්වන් නළවළ,  දිවන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඳළනරහ උත්තය 

වදන්න වදනහ. නමුත් එතුභහ භභ අවපු ප්රේලසනඹ  වනොවයි 

උත්තය වදන්වන්.  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ඔඵතුභහවන ප්රේලසනඹ  උත්තය දුන්නහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, නළවළ, භභ අවපු ප්රේලසනඹ  වනොවයි උත්තය දුන්වන්, 

ඇභතිතුභනි.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රේලසන අං 13, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ අතුරු ප්රේලසන අවරහ ඉය නළවළ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් අතුරු ප්රේලසන තුනක් ඇහුහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ,  භභ අතුරු ප්රේලසන තුනක් ඇහුවේ නළවළ. 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විරුේධ ඳක්වඹන් අතුරු ප්රේලසන තුනභ අවරහ තිවඵනහ. ත 

ඕනෆ නේ ඉතින් - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහවන විරුේධ ඳක්වඹන්  

ප්රේලසනඹක් ඇහුහභ,  ඒත් ඇතුශත් වන්වන් වේ අතුරු ප්රේලසන 

තුන භයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ උත්තයඹක් දුන්නහ  ඒ අිළ අවපු ප්රේලසනඹ  

වනොවයි වන්. ළබිනට් ංවලෝධනඹක් නළති අසථහ ඔඵතුභහ 

වභවවභ ථහ යන එ ළන භ  පුදුභයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රී තුභහ  ප්රේලසනඹක් තිවඵනහද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ.  අඳ  ප්රේලසන ඇති යන්න වදන්න ඕනෆත් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීේ]  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරි, වඵොවවොභ සතුතියි.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, භවන අතුරු ප්රේලසනවඹන් ඇහුවේ වේයි. 

ඔඵතුභහ දළන් වක්පී ළන ථහ ශහ. අතුරු ප්රේලසනර  විතන් 

උත්තය වදන්න.  වක්පී හවන ්ර සතහදිඹකු ඔඵතුභන්රහ අද - 

[ඵහධහ කිරීේ]  

 
රු භන්ත්රී යවඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

එතුභහ  "භයික්" එ වදන්න.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ,-  [ඵහධහ කිරීේ]  ඔඵතුභහ 

තභ ළුවර්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ, ඒ තභයි.  අිළ එවවභ ළුවර් තඵන්න ඵළවළ, 

ආණ්ඩු ළුවර් භන් ශහ .  

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහවන් අතුරු ප්රේලසනඹක් ඇහුහභ ඔඵතුභහ 

වක්පී ළන ිළිතතුරු දුන්නහ. ඔඵතුභහ වඵොවවොභ ඕනෆමිකන් කිේහ, 

ඕනෆභ වදඹක් යන්න පුළුන් කිඹරහ. වේ යවට් ්ර සතහදඹ නළති 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

යන්න උදවු යපු යත් වෂොන්වේහවන ප්රේජහ අයිතිඹ නළති 

යරහ තිවඵනහ. ඒහ ළන ඔඵතුභන්රහ මුකුත් ථහ යන්වන් 

නළවළ.  භභ අවන්වන් වේ DIG  හස ගුණර්ධන ළනයි.  එතුභහ 

ළන  භහ නළත අවන්වන් වේයි. වේ ප්රේසිේධිව  ඳත්තයර 

ඳශ වරහ තිබුණු එක්. එතුභහ කිඹරහ තිබුණහ, " භභ CID 

එවන් අවන ප්රේලසනර  උත්තය වදන්න ගිඹහභ, ආණ්ඩුවන් 

යරහ තිවඵන ක්රිyඹහදහභඹ වවිතදයවු යන්නේ" කිඹරහ. වේ හවන 

DIGරහ ඔඵතුභන්රහවන වඳොලීසිව  තඵහ න්නහද? 

ශ්රී. රංහ වඳොලීසිඹ  ශ්රී. රංහ  නිදවස ඳක්ව  වඳොලීසිඹ 

කිඹරහ හිතුහද කිඹරහ අිළ අවනහ. අහිං ජනතහ ආයක්හ 

යන්න තිවඵන වඳොලීසිඹත් ඒහධිඳති ඳහරනඹක් වන ඹන      

ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්වඹන් ඳහරනඹ යන්නද ඇවිල්රහ 

තිවඵන්වන් කිඹරහ අිළ අවනහ.  

 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අවප් ඒහධිඳති ඳහරනඹක් නළවළ. අිළ වන ඹන්වන් 

ප්රේජහතන්්ර හදී ඳහරනඹක්. විසිඳස තහක් තමුන්නහන්වේරහ 

ඳළයදිරහ තිවඵනහ ඡන්දලින්. ඒ  අිළ වභොනහ යන්නද? 

භවජනඹහ විසින් ඕනෆ නළති මිකනිසසුන් ඳයහජඹ යනහ. 

ප්රේජහතන්්ර හදව  සබහඹ ඒයි. ඒ නිහ ය  ප්රේජහතන්්ර හදී 

නළවළ කිඹන්න ඵළවළවන්. යජව  නිරධහරිවඹක්, වඳොලීසිව  

නිරධහරිවඹක් ඹේ කිසි ළරැේදක් ිළිතඵ ඳළමිකණිලි  ය 

තිවඵනහ නේ ඒ ඳළමිකණිලි ළන ඒ අදහශ ආඹතන විසින්  යුතු 

යනහ ඇති.  
 

 

 

ටුසවතො - වොණ්ඩවදණිඹ ප්රේවේල ේභහන: 

ඳහනීඹ ජර ඳවසුේ 
கட்டுகஸ்லரட்கட- தகரண்டதணற தறலச 

கறரங்கள் : குடிலர் சறகள் 
VILLAGES OF KATUGASTOTA-KONDADENIYA AREA : 

DRINKING WATER FACILITIES 
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14.රු වභොවභ ව අසරේ භවතහ 
(ரண்நெறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - 

(1) :   

(අ) (i)  2005 ර්ව දී භවනුය දිසත්රිගක් ජනතහ  

ඳහනීඹ ජර ඳවසුේ රඵහ දීභ වහ ජඳහනව  

ජහත—න්තය වවඹෝී තහ ආඹතනව  (JAICA) 

මර—හධහය භත ජර ේඳහදන —හඳෘතිඹක් 

ක්රිyඹහත්භ යන රද ඵත්; 

 (ii) එභ —හඳෘතිඹ ඹ වත් ටුසවතො - 

වොණ්ඩවදණිඹ ප්රේවේලව  ජර  ළංකිඹක් ඉදි 

වො  එභ ප්රේවේලහසීන්  ඳහනීඹ ජර ඳවසුේ 

රඵහ වදනු රළබුත්, අකුයණ, දුනුවිර උතුය ව 

දකුණ, හීිළන්ඹ, ඳන්වොල්රහභඩ, උඩදීර, 

වදොයමු, උඩුයහන, අලුත්භ, ඳයණභ ළනි 

ේභහනර ඳදිංිකරුන්  වභවතක් ඳහනීඹ ජර 

ඳවසුේ රඵහ දී වනොභළති ඵත්; 

 එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත ප්රේවේලහසීන්  ජර ඳවසුේ රඵහ දීවේ 

අවප්ක්හවන් වදොයමු ඳන්ල්ත්වත් න 

ජර  ළංකිඹක් ඉදි කිරීභ  කීඳ යක්භ මුල්ල් 

තඵනු රළබුත්, වේ දක්හ ක්රිyඹහත්භ වී  වනොභළති 

එභ —හඳෘතිඹ ිළිතඵ වොඹහ ඵළලීභ   යුතු  

යන්වන්ද; 

 (ii) ඳහනීඹ ජර ඳවසුේ වනොභළති 

අයණබහවඹන් ඳසු න ඉවත වන් 

ේහසීන්  වනොඳභහ ඳහනීඹ ජර ඳවසුේ 

රඵහදීභ  ිළඹය න්වන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

லர் ங்கல், டிகரனகப்நெ  அகச்சகக்  லகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டில் கண்டி ரட்ட க்களுக்கு 

குடிலர் சறககப ங்குற்கு ப்தரன் 

சர்லச எத்துகப்நெ றநணத்றன்(JAICA) 

றற உறறன்கலழ் லர் ங்கல் கந்த்றட்ட 

தரன்ந தசற்தடுத்ப்தட்டது ன்தகநோம்; 

  (ii) லற்தடி கந்த்றட்டத்றன்கலழ் கட்டுகஸ் 

லரட்கட- தகரண்டதணற தறலசத்றல் லர் 

ரங்கறதரன்ந றர்ரறக்கப்தட்டு லற்தடி 

தறலச க்களுக்கு குடிலர் சறகள் ங்கப் 

தட்டலதரறநம்,அக்குநக, துணுறன டக்கு, 

தற்கு,யலதறட்டி, தண்தகரல்னரட, உடலகன, 

தரகநை, உடுரண, அளுத்க, தக 

ஆகற கறரங்கபறன் குடிறந்ப்தரபர் களுக்கு 

இதுக குடிலர் சறகள் ங்கப் தடறல்கன 

ன்தகநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) லற்தடி தறலச க்களுக்கு லர் சறககப 

ததற்நக் தகரடுக்கும் றர்தரர்ப்நெடன் 

தரகநை தன்சல்த்றல் நெற லர்த்ரங்கற 

தரன்கந றர்ரறப்தற்கு தன டககள் 

அடிக்கல் ரட்டப்தட்டுள்ப லதரறநம் இதுக 

கடநைகநப்தடுத்ப்தடரதுள்ப லற்தடி 

கந்த்றட்டம் தரடர்தரக ஆரய்ந்து தரர்ப் 

தற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தகநோம்; 

 (ii) குடிலர் சறகபறன்நற றர்க்கற றகனறல் 

இந்க்கும் லலன குநறப்தறடப்தட்ட  கறரரசற 

களுக்கு ரறன்நற குடிலர் சறககபப்  
ததற்நக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a water supply project has been 

implemented with the financial aid from 

Japanese International Corporation  

Agency (JAICA) with a view to provide 
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drinking water facilities for the people in 

Kandy District in the year 2005; 

 (ii) although a water tank has been built in 

Katugastota, Kondadeniya area under that 

project and drinking water facilities were 

provided to the people living in that area but 

the villagers in areas like Akurana, 

Dunuwila North and South, Heepitiya, 

Pangollamada, Udadeegala, Doragamuwa, 

Udurawana, Aluthgama, Paranagama have 

not been provided with the drinking water 

facility  up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to look into the 

project which has not yet been 

implemented, although the foundation stone 

has been laid on several times to build a 

new water tank in the garden of the 

Doragamuwa Temple with a view to 

provide water facilities to the people living 

in that area; and 

 (ii) whether steps will be taken immediately to 

supply water to the aforesaid villagers who 

were rendered helpless due to the lack of 

drinking water facility? 

(c) If not, why? 
 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය 

බහත* යනහ. 
 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  ක්රිyඹහත්භ ය ඇත. 

 (ii) එභ —හඳෘතිඹ භන්න් ඉදි ශ ටුසවතො , ඳවශ 
වොණ්ඩවදණිඹ ජර ඳවි්ර හහයඹ භන්න් අදහශ ප්රේවේලව  
ප්රේවේලහසීන්  ඳහනීඹ ජර ඳවසුේ රඵහ දී අකුයණ 
ප්රේවේලඹ , ඳළති අකුයණ වේහ ජරහලවඹන් ද, උඩදිර 
ප්රේවේලඹ  කුරුවොඩ වේහ ජරහලවඹන්ද ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ 
දී ඇත. 

   වභභ —හඳෘතිඹ භන්න් ආයණඹ වනොව දුනුවිර උතුරු ව 
දකුණ, හීිළන්ඹ, ඳන්වොල්රහභඩ, වදොයමු, උඩුයහන, 
අලුත්භ වහ ඳයණභ ප්රේවේල වඹෝජිත භවනුය උතුය වහ 
ඳහතදුේඵය ඒහඵේධ —හඳෘතිඹ ඹ වත් ආයණඹ කිරීභ  
ඵරහවඳොවයොත්තු වේ. 

(ආ) (i) ඉවත (ii) ඳරිදි භවනුය උතුය වහ ඳහතදුේඵය ඒහඵේධ 
—හඳෘතිඹ භන්න් වදොයමු ඳන්ල් ත්වත් න ජර 
 ළංකිඹ ඉදි වො  වභභ ප්රේවේල ආයණඹ කිරීභ  
වඹෝජිතඹ. 

 (ii) ඉවත ප්රේවේලඹන්හි ජීත් න ජනතහවන ඳහනීඹ ජර 
ඳවසුේ ළ ලු , රුිළඹල් මිකලිඹන 14,300 
න්නහමිකන් යුත් ඳහතදුේඵය වහ භවනුය උතුය ඒහඵේධ 
ජර ේඳහදන —හඳෘතිඹ ක්රිyඹහත්භ කිරීවභන්, විඳුේ රඵහ 
දීභ  වළකි නු ඇත. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදන  ඹ.  

 
රංහ නිජ වතල් ංසථහවේ ෘෂි යහඹන අංලඹ : 

ළ ලු  
இனங்ககப் ததற்லநரநக் கூட்டுத்ரதண றசர 

இசரணப் தறரறவு: தறச்சறகணகள் 
 AGRO-CHEMICAL DIVISION OF CEYLON PETROLEUM 

CORPORATION : PROBLEMS 

3049/’12 

5. රු වජෝන් අභයතුං භවතහ (රු අකිර වියහි හරිඹේ 
භවතහ වනු ) 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க - தகௌ அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக )  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the  Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

නිජ වතල් ර්භහන්ත අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) භසත ෘෂි යහඹන වශ වඳොවශන් 99% අල—තහ 

ිළර රංහ නිජ වතල් ංසථහවේ ෘෂි යහඹන අංලඹ 

වේලඳහරන ඳත්වීේ රඵහ දීභ ව අල— ේඳත් රඵහ 

වනොදීභ ඹන රුණු වවේතු වො  වන වේ න වි  

අඩඳණ තත්ත්ඹ  ඳත් ඇති ඵ එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) රංහ නිජ වතල් ංසථහවේ ෘෂි යහඹන 

අංලවඹහි ඳතින ළ ලු විඳීභ  නිසි ිළඹය නු 

රඵන්වන්ද;  

 (ii) එභ අංලඹ  වේලඳහරන ඳත්වීේ තුිතන් නිරධහරින් 

ඵහ ළනීභ වනු  හධහයණ වර අඹදුේඳ්ර  

ළවීභක් වො  අදහශ ඳත්වීේ රඵහ දීභ   යුතු 

යන්වන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

ததற்லநரநக் ககத்தரறல்கள் அகச்சகக் லகட்ட 

றணர: 

(அ) எட்டுதரத் றசர இசரணப் ததரந்ட்கள் 

சந்கறல் 99% லகக நேர்த்ற தசய் இனங்ககப் 

ததற்லநரநக் கூட்டுத்ரதணத்றன் றசர 

இசரண ததரந்ட்கள் தறரறவு, அசறல் றணங்கள் 

ங்கப்தட்டக, லகரண பங்கள் ங்கப் 

தடரக ஆகற றடங்கபறன் கரரக ற்லதரது 

தசநக்கும் றகனகக்கு உள்பரகறநோள்ப 

தன்தக அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இனங்ககப் ததற்லநரநக் கூட்டுத்ரதணத்றன் 

றசர இசரணப் ததரந்ட்கள் தறரறறல் 

றனவும் தறச்சறகணககபத் லர்ப்தற்கு உரற 

டடிக்ககககப லற்தகரள்ரர ன்தக 

நோம்; 

 (ii) லற்தடி தறரறவுக்கு அசறல் றணங்கள் 

ங்குன்நனம் உத்றலரகத்ர்கள் ஆட் 

லசர்க்கப்தடுற்குப் தறனரக றரரண 

நைகநறல் றண்ப்தங்ககபக் லகரரற சம்தந்ப் 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

தட்ட றணங்ககப ங்குற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

asked the Minister of Petroleum Industries: 

(a) Is he aware that  the  Agro-chemical Division of 

the Ceylon Petroleum Corporation, which  fulfilled   

99 per cent of  the  demand of the  whole agro-

chemical market, has been reduced  to a  state by 

now downgraded due to the  facts  of making  

political appointments and not being provided with  

necessary resources? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether due steps  will be taken to  solve  

the  problems  prevalent in the Agro-

chemical Division of the Ceylon Petroleum  

Corporation; and 

 (ii) whether steps will be taken to make the 

relevant appointments in a reasonable 

manner by calling applications other than 

recruiting officers to the aforesaid Division 

through political appointments? 

(c) If not, why? 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, නිජ වතල් ර්භහන්ත 

අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) සිවඳට්වෝ ෘෂි යහඹන අංලඹ භන්න් භසත ෘෂි යහඹන වවශ 

වඳොවශන් 99% අල—තහ පුයහ නළත. එවේභ, වේලඳහරන ඳත්වීේ 

රඵහ දීභක් වවෝ අල— ේඳත් රඵහ වනොදීභක් සිදු වී වනොභළති අතය 

වභභ අංලඹ අඩඳණ තත්ත්ඹ  ඳත් නළත. 

(ආ) (i) ඔේ.  

 (ii) එභ අංලඹ  වේලඳහරන ඳත්වීේ තුිතන් නිරධහරින් ඵහ 

වන වනොභළත. ඵහ ළනීවේ ඳන්ඳහන් අනු අදහශ ඳත්වීේ 

රඵහ දීභ   යුතු යනු ඇත. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රේලසන අං 6-3283/'12 - (1), රු වභොවවොභ ව අසරේ භවතහ. 

 

රු වභොවභ ව අසරේ භවතහ 
(ரண்நெறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රේලසනඹ අවනහ. 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ජනභහධ— වහ ප්රේෘත්ති 

අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ 

භහඹක් ල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රේලසන අං 7 - 3285/'12 - (1), රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු පී. වළරින් භන්ත්රී තුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ 

ති වදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උඳහධිධහරින්  රැකිඹහ රඵහ දීභ : අභ ඹස සීභහ 

 தட்டரரறகளுக்குத் தரறல் ங்கல் : 

குகநந்தட்ச தல்கன 
 EMPLOYMENT TO GRADUATES: MINIMUM AGE LIMIT 

 

3299/’12 
 

8. රු වජෝන් අභයතුං භවතහ (රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති 
භවතහ වනු ) 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க - தகௌ சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 

යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවේල  යුතු අභහත—තුභහවන් ඇස 

ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) උඳහධිධහරින්  රැකිඹහ රඵහ දීවේදී රනු රඵන 
අභ ඹස සීභහ වර්ද; 

 (ii) යජව  ප්රේභහදඹන් නිහ, උඳහධිධහරින්  රැකිඹහ 
රඵහ දීභ ප්රේභහද න අසථහන්රදී ඉවත සීභහ 
ඒ ආහයවඹන්භ ඵරඳහනු රඵන්වන්ද; 

 (iii) ආන්න අහන අසථහවේදී ඳත්වීේ රඵහ දුන් 
උඳහධිධහරින් වේව  වඹොදහ ඇති තනතුරු, 
තනතුරු නහභ වහ සථහන වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ)  වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
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[රු වජෝන් අභයතුං  භවතහ] 



2013  ජුනි  07  

ததரது றர்ரக, உள்ரட்டநல்கள் அகச்சகக் லகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) தட்டரரறகளுக்கு தரறல் ங்கும்லதரது 

கணத்றற்தகரள்பப்தடும் குகநந்தட்ச 

தல்கன ரதன்தகநோம்; 

 (ii) அசரங்கத்றன் ரத்றணரல், தட்டரரற 

களுக்கு தரறல் ங்குறல் ரம் ற்தடும் 

சந்ர்ப்தங்கபறல் லற்தடி தல்கன அல 

றத்றல் துரககறன்நர ன்தகநோம்; 

 (iii) அண்றத் இநறச் சந்ர்ப்தத்றல் றணங்கள் 

ங்கப்தட்ட தட்டரரறகள் லசகறல் 

அர்த்ப்தட்டுள்ப தறகள், தறப் ததர்கள், 

இடங்கள் ரக ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்லநல், ன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the minimum age limit considered in giving 

employments to the graduates; 

 (ii) whether the aforesaid age limit will be 

applicable in the same manner when there is 

a delay in providing employments to the 

graduates due to the delays in the 

Government; and 

 (iii) the posts and designations of the graduates 

who were given appointments recently and 

the places of work to which they have been 

appointed? 

(b) If not, why ? 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு றே யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවේල 

 යුතු අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය 

බහත* යනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) උඳහධිඹ මලි සුදුසුේ ලවඹන් ඵහ නු රඵන යහජ— 
ඳරිඳහරන අභහත—හංලඹ ඹ වත් ඳහරන  යුතු න ඳවත 
වේහන් වහ රහ ඵරනු රඵන අභ ඹස සීභහ ඳවත 
ඳරිදි වේ. 

1. ශ්රී. රංහ ඳරිඳහරන වේඹ  - අභ  ඹස  
   සීභහක් වනොභළත 

2.   ශ්රී. රංහ ඉංජිවන්රු වේඹ - අවුරුදු 21 

3.   ශ්රී. රංහ විද—හත්භ වේඹ -  අවුරුදු 22 

4.   ශ්රී. රංහ හසතු විද—හඥප වේඹ - අවුරුදු 18 

5.   ංර්ධන නිරධහරි වේඹ - අවුරුදු 21 

6.   යජව  බහහ ඳරිර්ත වේඹ - අවුරුදු 21 

 

 (ii)  යජව  ප්රේභහදඹක් න අසථහදී වුද ඵහ නු රඵන 
අභ ඹස සීභහ වනක් වනොවවර්. 

 (iii)  ආන්න අහන අසථහවේදී ඳත්වීේ රඵහ දුන් 
උඳහධිධහරින් වේව  වඹොදහ ඇති තනතුරු, තනතුරු නහභ 
වහ සථහන : 
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වේඹ තනතුය/
තනතුරු 

තනතුරු නහභ අනුයුක්ත 
යන රද 
වේහ සථහන 

ශ්රී. රංහ 
ඳරිඳහරන වේඹ 

ශ්රී. රංහ 
ඳරිඳහරන 
වේව  III 
ඳන්තිඹ 

ආධුනි 
නිරධහරි 
අභහත—හංල 
වදඳහර්තවේන්
තු වහ ඳත් 
කිරීවභන් ඳසු 
විවිධ තනතුරු 
නහභ බහවිත 
යයි.  උදහ :  
වහය 
වොභහරිස, 
වහය 
වල්ේ, 
වහය 
අධ—ක් 

වේහයේබ 
පුහුණු රඵහ 
දීභ වහ ශ්රී. 
රංහ 
ංර්ධන 
ඳරිඳහරන 
ආඹතනඹ  
අනුයුක්ත ය 
ඇත. ඳසු 
ඔවුන් විවිධ 
අභහත—හංල 
වදඳහර්තවේන්
තු වහ ඳත් 
යනු රළවේ. 

ශ්රී. රංහ 
ඉංජිවන්රු 
වේඹ 

ශ්රී. රංහ 
ඉංජිවන්රු 
වේව  III 
ඳන්තිඹ 

ඉංජිවන්රු දියින පුයහ 
ඇති 
අභහත—හංල, 
වදඳහර්තවේන්
තු වහ දිසත්රිගක් 
වල්ේ 
හර්ඹහරර 
අනුභත 
තනතුරු වහ 
අනුයුක්ත ය 
ඇත. 

ශ්රී. රංහ 
විද—හත්භ 
වේඹ 

ශ්රී. රංහ 
විද—හත්භ 
වේව  II 
ඳන්තිව  II 
වශ්රදේණිඹ 

ඵහ ළනීේ 
ඳරිඳහන්ඹ අනු 
තනතුරු නහභ 
වනස වේ. 
(ඇමුණුභ*) 

දියින පුයහ 
ඇති 
අභහත—හංල, 
වදඳහර්තවේන්
තුර අනුභත 
තනතුරු වහ 
අනුයුක්ත ය 
ඇත. 

ශ්රී. රංහ හසතු 
විද—හඥප වේඹ 

ශ්රී. රංහ හසතු 
විද—හඥප 
වේව  II 
ඳන්තිව  II 
වශ්රදේණිඹ 

හසතු විද—හඥප දියින පුයහ 
ඇති 
අභහත—හංල, 
වදඳහර්තවේන්
තුර අනුභත 
තනතුරු වහ 
අනුයුක්ත ය 
ඇත. 

ංර්ධන 
නිරධහරි වේඹ 

ංර්ධන 
නිරධහරි වේඹ 
III ඳන්තිඹ 

ංර්ධන 
නිරධහරි 
අභහත—හංල 
වදඳහර්තවේන්
තු වහ විවිධ 
තනතුරු නහභ 
බහවිත යයි. 
උදහ : 1.භහන 
ේඳත් 
නිරධහරි 
2.වතොයතුරු 
තහක්ණ 
නිරධහරි 
3.විභර්ලන 
නිරධහරි 

උඳහධිධහරී 
අබ—හරහන්න් 
වර පුහුණු  
ඵහ වන 
ංර්ධන 
නිරධහරි 
වේව  
ඳත්වීේ රත් 
නිරධයඹන් 
දියින පුයහ 
ඇති 
අභහත—හංල, 
වදඳහර්තවේන්
තු, දිසත්රිගක් 
වල්ේ ව 
ප්රේහවේශීඹ 
වල්ේ 
හර්ඹහරර  
අනුයුක්ත ය 
ඇත. 

යජව  බහහ 
ඳරිර්ත 
වේඹ 

යජව  බහහ 
ඳරිර්ත 
වේව   I 
ඳන්තිඹ 

බහහ 
ඳරිර්ත 

දියින පුයහ 
ඇති 
අභහත—හංල, 
වදඳහර්තවේන්
තු වහ දිසත්රිගක් 
වල්ේ 
හර්ඹහරර 
අනුභත  
තනතුරු වහ 
අනුයුක්ත ය 
ඇත. 



ඳහර්ලිවේන්තු 

(ආ)  ඳළන වනොනඟී. 
 
 
* ඇමුණුභ  

 
උස වඳශ සිසුන් වහ වමුදහ පුහුණු : අයමුණු 

உர் ரர்களுக்கு இரணுப் தறற்சற : 

லரக்கம்  
MILITARY TRAINING FOR ADVANCED LEVEL STUDENTS: 

OBJECTIVES 
 

3050/’12 

13.රු වජෝන් අභයතුං භවතහ (රු අකිර වියහි හරිඹේ 
භවතහ වනු ) 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க-தகப அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the  Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
අධ—හඳන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) වේ න වි  යජව  ඳහල් වමුදහයණඹ  රක් 
යමිකන් ඳතින ඵත්; 

 (ii) ඒ ඹ වත් උස වඳශ සිසුන්  වමුදහ පුහුණු රඵහ 
දීභ වහ විදුවල්ඳතිරුන්  ර්නල් තනතුරු රඵහ 
දීභ සිදු වවයන ඵත්; 

 එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) වේ න වි  සිසු දරුන්  වමුදහ පුහුණු රඵහ දී 
ඇති ඳහල් ං—හ     වොඳභණද; 

 (ii) ඳහල් සිසුන්  වමුදහ පුහුණු රඵහ දීවේ 
—හඳෘතිඹක් ආයේබ කිරීවේ අයමුණ වර්ද; 

  (iii) උස වඳශ සිසුන්  වහ ඳහල් වමුදහයණඹ  ඈහ 
වනොවන එභ සිසුන්වන අධ—හඳන අයිතිඹ 
සුයක්ෂිත යමිකන් ඉවත අයමුණු ශෙහ ය ළනීභ  
ිළඹය නු රඵන්වන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

கல்ற அகச்சகக் லகட்ட றணர: 
 

(அ) (i) ற்லதரது அச தரடசரகனகள் இரணு 

ரக்கநக்கு உள்பரக்கப்தட்டு ந்கறன்நண 

ன்தகநோம்; 

     (ii) இன்கலழ் உர் ரர்களுக்கு இரணுப் 

தறற்சற ங்கப்தடுநம் அறதர்களுக்கு 

லகர்ல் தறகள் ங்கப்தடுநம் இடம் 

ததற்ந ந்கறன்நதன்தகநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ற்லதரது ரர்களுக்கு இரணுப் தறற்சற 

ங்கப்தட்டுள்்ப தரடசரகனகபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகநோம்; 

 (ii) தரடசரகன ரர்களுக்கு இரணுப் தறற்சற 

ங்குற்கரண கந்த்றட்டத்க ஆம்தறத் 

ன் லரக்கம் ரதன்தகநோம்; 

 (iii) உர் ரர்ககபநோம் தரடசரகனககபநோம் 

இரணுரக்கநல் இகத்துக் 

தகரள்பரது லற்தடி ரர்கபறன் 

கல்றக்கரண உரறககப் தரதுகரத்து லற்தடி 

லரக்கத்க அகடற்கு டடிக்கக 

டுப்தரர ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்லநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware - 

 (i) that Government schools are being 

militarized at present; and 

 (ii) that military training is given to GCE. 

Advanced Level students and that the 

principals of the schools are awarded with 

the rank of Colonel under that? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of schools in which the students 

have been given military training; 

 (ii) the objective of starting a project to give 

military training to students in schools; and 

 (iii) whether steps will be taken to achieve the 

above objectives without involving GCE 

Advanced Level students and schools in 

militarization while safeguarding their right 

to education? 

(c) If not, why? 

779 780 

[රු විජඹ දවනහඹ  භවතහ] 

  වදඳහර්තවේන්තු තනතුය ං—හ දිනඹ 
01. හරගුණ විද—හ 

වදඳහර්තවේන්තු 
හරගුණ 
විද—හඥප 

03 2012.02.03 

02. අඳනඹන 
ෘෂිර්භ 
වදඳහර්තවේන්තු 

වහය 
අධ—ක් 

08 2012.04.03 

    ඳර්ව ණ 
නිරධහරි 

04 2011.11.03 

  වෞ— 
වදඳහර්තවේන්තු 

ඖධ 
විලසවල් 

02 2011.01.20 

    ජී යඥප 02 2011.04.12 
    කී  විද—හඥප 02 2011.09.15 

    වබෞති 
විද—හඥප 

17 2011.01.24 

    ඳර්ව ණ 
නිරධහරි 

10 2012.04.23 

04. යජව  ය 
ඳරීක් 
වදඳහර්තවේන්තු 

වහය 
ය 
ඳරීක් 

26 2012.12.03 

05. න ංයක් 
වදඳහර්තවේන්තු 

වහය 
න 
ංයක් 

05 2011.10.17 

06. මිකනුේ ඒ ප්රේමිකති 
වහ වේහ 
වදඳහර්තවේන්තු 

වහය 
අධ—ක් 

02 2011.10.17 

07. දුේරිඹ 
වදඳහර්තවේන්තු 

යඥප වහ 
වරෝව 
විද—හඥප 

01 2011.10.17 
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රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றலணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය බහත* යනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) නළත. 

 (ii) උස වඳශ සිසුන්  වමුදහ පුහුණු රඵහ වදන්වන් නළත. 
විදුවල්ඳතිරුන්වන නහඹත්ඹ  දිරි දීභක් වර ජහති 
ශි— බ  ඵරහව  විවිධ තනතුරු රඵහ දීභ   යුතු 
වවර්. 

 

මී  වඳය වමුදහ නිර නහභ රළබ විශිස  විදුවල්ඳතිරුන් කිහිඳ වදනකු 
ඳවත දළක්වේ. 

 

1. ර්නල් ජී.ඩේලිේ. යහජඳක් භවතහ  - වොශම ආනන්ද විද—හරඹ 

2. ර්නල් වී.එස. කුඩලිභ භවතහ - වොශම ඉසිඳතන විද—හරඹ 
වොශම ආනන්ද විද—හරඹ 

3. ර්නල් ආර්.බී. නහයේඳනහ භවතහ - භවනුය ධර්භයහජ විද—හරඹ 

4. ර්නල් එේ.බී. ඵරල්ර භවතහ - කුරුණෆර භලිඹවේ විද—හරඹ 

5. ර්නල් වක්.පී.ජී. නිරවේ භවතහ -  වෝනවවේන භවහ විද—හරඹ 
පීමහධිඳති සිඹනෆ විද—හපීමඹ 

6. ර්නල් ඊ.ඒ. වප්රුසිංව භවතහ - වොශම ආනන්ද විද—හරඹ 
 

විදුවල්ඳතිරුන්  ජහති ශි— බ  ඵරහව  තනතුරු රඵහ දීභ   යුතු 
ය ඇත්වත් ඳවත ඳරිදිඹ. 
 

ශ්රී. රංහ අධ—හඳන ඳරිඳහරන වේව  I න ඳන්තිව  නිරධහරින් වහ - 
බ්රීවේ ර්නල් 

ශ්රී. රංහ අධ—හඳන ඳරිඳහරන වේව  II න ඳන්තිව  නිරධහරින් වහ - 
බ්රීවේ ලුතිනන් ර්නල් 

ශ්රී. රංහ අධ—හඳන ඳරිඳහරන වේව  III න ඳන්තිව  නිරධහරින් වහ  

ය 05 වේඹ හිමික ශ්රී. රංහ විදුවල්ඳතිරුන් වහ - බ්රීවේ ිළතහන් 

(ආ) (i) අදහශ වනොවේ. 

 (ii)  අදහශ වනොවේ. 

 (iii) ඔේ. 

(ඇ)  අදහශ වනොවේ.  

 
 

 

රංහ වවොසිළ ල්ස ආඹතනඹ වො ස වශ 
වඳොවශේ ලිඹහ ඳදිංික වීභ  : නීතිභඹ තත්ත්ඹ 

னங்கர தயரஸ்தறற்நல் றநணம் தங்குச் சந்கறல் 

தறவு:சட்ட ரலறரண ன்க 
REGISTRATION OF LANKA HOSPITALS WITH STOCK 

EXCHANGE: LEGAL POSITION 
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15.රු වජෝන් අභයතුං භවතහ (රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති 
භවතහ වනු ) 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க - தகௌ சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 
මුදල් වහ රරභ ේඳහදන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ශ්රී. රංහ යක්ණ ංසථහ තු වේඳශක් න 
"රංහ වවොසිළ ල්ස ආඹතනඹ" වො ස වශ 
වඳොවශේ ලිඹහ ඳදිංික වී තිවේද; 

 (ii) යහජ— ංසථහක් තු භහභක් වො ස වශ 
වඳොවශහි ලිඹහ ඳදිංික වීවේ නීතිභඹ තත්ත්ඹ 
වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ආ)  වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் லகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்கக கரப்நெநறக் கூட்டுத்ரதணத்றற்கு 

உரறத்ரண தசரத்தரன்நரண 'னங்கர தயரஸ் 

தறற்நல் றநணம்' தங்குச் சந்கறல் தறவு 

தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii) அச கூட்டுத்ரதணதரன்நக்கு உரறத்ரண 

கம்தணறதரன்கந தங்குச் சந்கறல் தறவு 

தசய்து தரடர்தரண சட்ட ரலறரண ன்க 

ரது ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்லநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the "Lanka Hospitals", which is a 

property owned by the Sri Lanka Insurance 

Corporation, is registered with the Stock 

Exchange; and 

 (ii) of the legal position with regard to a 

company belonging to a State corporation 

being registered with the Stock Exchange ? 

(b) If not, why? 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக ) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ රරභේඳහදන 

අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 1987 අං 36 දයන සුරැකුේඳත් වහ විනිභඹ වොමිකන් බහ 
ඳනත ව 2013 අවප්රේේල් 24 දින ංවලෝධිත රළයිසතුත 
කිරීේ නීති අනු රංහ වවොසිළට්ල්ස ආඹතනඹ වො ස 
වවශ වඳොවශහි ලිඹහ ඳදිංික ය ඳත්හ වන ඹනු 
රඵයි. 

(ආ) ඳළන වනොනඟී. 

 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මී ශෙ  , හි පු ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී  අබහප්රේහප්ත රු සුසිල් 

මුණසිංව භවතහවන වලෝ ප්රේහල වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, 

බහනහඹ රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ.  

781 782 



ඳහර්ලිවේන්තු 

වලෝ ප්රේහලඹ:  
රු සුසිල් මුණසිංව භවතහ 

அநரதத் லர்ரணம் :  

ரண்நெறகு சுசறல் நைசறங்க 
VOTE OF CONDOLENCE:  

HON. SUSIL MOONESINGHE 
 

 

[අ.බහ. 2.33] 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ේඳත් ශභනහයණ අභහත—තුභහ ව ඳහර්ලිවේන්තුවේ 
බහනහඹතුභහ ) 
(ரண்நெறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

நைகரகத்து அகச்சந்ம் தரரளுன்நச் சகத நைல்ந்ம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වොශම දිසත්රිගක් 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු ලවඹන් වහ ඵසනහහිය ඳශහවත් 

ප්රේධහන අභහත—යඹහ ලවඹන් වභන්භ, එහි විඳක් නහඹයඹහ 

ලවඹනුත් වඳොදු ජන අභිෘේධිඹ උවදහ ඉභවත් වේහක් ඉටු 

ශ අබහප්රේහප්ත සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ිළිතඵ වලෝ ප්රේහල 

වඹෝජනහ වභභ රු බහ වත භභ ඉදිරිඳත් යමික. 

ර් 1930 වඳඵයහරි භ 11 ළනි දින ිළඹදහ මුණසිංව 

භවතහවනත්, සීතහ මුණසිංව භවත්මිකඹවනත් පු්ර  යත්නඹක්  වර 

සුසිල් මුණසිංව භවතහ වොශමදී වභවරො එිතඹ දුටුවේඹ.                   

ශ්රී. රංහ ංල ථහවේ වනොභළවන නහභඹක් හිමික ය ත් 

අනහරි ධර්භඳහරතුභහණන්වන ඥපහතිත්වඹන් ඵළඳුණු, 

වවෝදයඹන් තිවදනකුවන් යුත් ඳවුර වදළන්නහ වර උඳත 

රද එතුභහවන එක් වවෝදයඹකු වව  ශ්රී. රංහවේ ප්රේහවන 

වේව  කීර්තිභත් නහභඹක් රැන්ද හි පු ප්රේහවන අභහත—යඹකු 

වභන්භ, හි පු නිවඹෝජ— ථහනහඹයඹකු ව අබහප්රේහප්ත අනිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහයි. 

වොශම යහජකීඹ විද—හරඹ  ඇතුශත් ඉවනුභ රළබ එතුභහ, 

අධ—හඳන  යුතුර ඳභණක් වනො ක්රී ඩහ ක්වේ්ර ව  ද විවලේ 

දක්තහ දළක්ව අතය, 1949 දී වොශම විලසවිද—හරඹ  ඇතුශත් 

නීතිවේදී උඳහධිඹ ද හිමික ය ත්වත්ඹ. ඳවුවල් —හඳහයඹක් ව 

වදොන් වයෝලිස ව පු්ර  භහවභහි විධහඹ අධ—ක්යඹහ 

ලවඹන් සිඹ ජීන ෘත්තිඹ ඇයමූ මුණසිංව භවතහ ආඹතනව  

දියුණු උවදහ හරඹක් තිසවේ ළඳ වී ක්රිyඹහ වශේ ඹ. 

ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ වහ ේඵන්ධ වමිකන්  යුතු ශ 

එතුභහ 1970 වර්දී දකුණු ඳශහවත් ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක් ප්රේධහන 

ංවිධහඹයඹහ ලවඹන් ක්රිyඹහහරී වේලඳහරනඹ  ප්රේවිස  විඹ. 

එභ වර්දීභ ශ්රී. රංහ ගුන්විදුලි ංසථහවේ අධ—ක් ජනයහල් 

ධුයඹ ත්, බහඳති ධුයඹ ත් ඳත් ව සුසිල් මුණසිංව භවතහ ය 

වදක් එභ තනතුවර් රැ වමිකන් ගුන්විදුලිව  උන්නතිඹ 

වනුවන් වහ ශ්රදහ ජනතහවන ඹවඳත වනුවන් අමිකර 

වභවවයක් ඉටු වශේඹ. වොශම ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයණ 

ජහත—න්තය ේභන්්ර ණ ලහරහවේ ඳරිඳහරන වල්ේයඹහ 

ලවඹන්ද,  යුතු ශ එතුභහ 1976 වර්දී ශ්රී. රංහවේ ඳළළති 

වනොඵළඳුණු ජහතීන්වන මුළුවේ ේඵන්ධීයණ වල්ේයඹකු 

ලවඹන් ද තත් සුවිවලේෂී වභවවය වඹදුවණ් ඹ.  

වි.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහවන යජව  ආර්ථි 

ප්රේතිඳත්ති ව වයහි ඳළවළදුණු මුණසිංව භවතහ 1978දී එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ වහ ේඵන්ධ විඹ. හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභහවන 

ඉල්රහ අසවීවභන් පුයප්ඳහඩු ව වවෝභහභ භළතියණ වොට්මහඹ 

වනුවන් ඳළළති අතුරු භළතියණඹ වහ එභ ඳක්ඹ ඹ වත් 

තය කිරීභ  1988 වර්දී ඉදිරිඳත් වුත් එභ භළතියණඹ 

වනොඳළළත්වීභ  එ  ඳළති යජඹ තීයණඹ යන රදී.  

ඉන් අනතුරු එභ වර්දී ඳළළති ප්රේථභ ඳශහත් බහ 

භළතියණව දී එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඹ වත් තය වො  

අතිවිශිස  ජඹේවණඹක් හිමික ය ත් එතුභහ  ඵසනහහිය ඳශහවත් 

ප්රේධහන අභහත—යඹහ ලවඹන් විලහර කීභක් බහය ළනීභ  සිදු 

විඹ. 

භව ඇභතියඹහ ලවඹන් ඳශහත් බහවේ අනන—තහ 

ආයක්හ ය නිමිකන් ඵරතර පුළුල් වර ක්රිyඹහත්භ ශ වළකි 

ඹහන්්ර ණඹක් ස කිරීභ  එතුභහ විශිස  නහඹත්ඹක් රඵහ 

දුන්වන්ඹ.  ඳශහත් බහ වත  ඳයන රද විඹ ක්වේ්ර ඹන්  

අදහශ ප්රේඥපප්ති යහශිඹක් එකී ඳහරන හරඹ තුශදී ඵසනහහිය 

ඳශහත් බහ වත ඉදිරිඳත් ය ේභත ය ළනීභ  වළකිඹහ 

රළබුවණ් එතුභහවන භනහ ඳරිඳහරනඹ නිහ ඵ ඳළවළදිලිඹ. 

ප්රේහවන වේහ විධිභත් කිරීභ  මුණසිංව භවතහ තුශ දළඩි 

උනන්දුක් ඳළතුණු අතය, එඹ  විඳුභක් ලවඹන් භහර්සථ 

භී  ප්රේහවන අධිහරිඹ ිළහිටුවීභ වහ මලිත්ඹ වන ක්රිyඹහ 

කිරීවභන් ඒ ඵළේ භනහ ඳළවළදිලි වයි. 

ඵසනහහිය ඳශහවත් ප්රේධහන අභහත—යඹහ ලවඹන් 

වනොභළවන වේහ නිඹළලුණු එතුභහ 1993 වර්දී ඳළළති 

වදළනි ඳශහත් බහ භළතියණඹ ද වොශම දිසත්රිගක්වඹන් 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඹ වත් තය ළදුණි. එවවත් එය ඳශහත් 

බහවේ ඳහරන ඵරඹ වඳොදුජන එක්ත් වඳයමුණ  හිමික වීභ නිහ 

මුණසිංව භවතහ  එහි විඳක් නහඹයඹහ ලවඹන්  යුතු 

කිරීභ  සිදු විණි. ඳහරන ඵරඹ සිඹ අත තිබුණද, වනොතිබුණද 

දත් හභහන— භවජනතහ භන්න් ත ශ එතුභහ  වේ 

අසථහවේදී ද වඳොදු භව ජනතහ වනුවන් ෆවවන වේහක් 

සිදු කිරීභ  වළකිඹහ රළබුණි. භව ඇභතියඹහ ලවඹන් වභන්භ, 

විඳක් නහඹයඹහ ලවඹන්  යුතු යේදීත් ළටුප් 

වනොරඵමිකන් රු වේහ නිඹළලුණු එතුභහ චනව  

ඳරිභහප්තහර්ථවඹන්භ උතුේ මිකනිකු විඹ. 

1994 වර් ඳළළති ඳහර්ලිවේන්තු භවහ භළතියණව දී 

එක්ත් ජහති ඳක් අවප්ක්වඹකු ලවඹන් වොශම 

දිසත්රිගක්වඹන් තය ළදුණු මුණසිංව භවතහ එයින් ජඹේවණඹ 

රඵහ නිමිකන් 1999 ර්ඹ දක්හභ වභභ උත්තරීතය බහවේ 

භන්ත්රී යඹකු ලවඹන්  යුතු වශේඹ. විඳක් 

භන්ත්රී යවඹකුවන් සිදු විඹ යුතු හර්ඹ බහයඹ වනොිළරිවවශහ ඉටු 

ශ එතුභහ ඹිත එක්ත් ජහති ඳක්වඹන් ඉත් වී අතිරු 

ජනහධිඳතිනි චන්ද්රි්හ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹවන 

නහඹත්වඹන් යුතු ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ වහ ේඵන්ධ 

වවේඹ. එතුමිකඹ වදළනි ය ත් ජනහධිඳතියණඹ  ඉදිරිඳත් ව 

අසථහවේදී ඇඹවන ජඹේවණඹ උවදහ ක්රිyඹහහරී දහඹත්ඹක් 

රඵහ දුන්වන්ඹ. 

2000 වර්දී ඳළළති ඳහර්ලිවේන්තු භව භළතියණඹ වහ  

ඉදිරිඳත් වුද ජඹේවණඹ උවදහ ප්රේභහණත් ඡන්ද ං—හක් 

රඵහ ළනීභ  අභත් ව එතුභහ, එභ වර්දීභ ශ්රී. රංහ වහ මීඳ 

ඵතහක් ඳතින ඉයහනව  ශ්රී. රංහ තහනහඳති ලවඹන් තත් 

කීභක් බහය ත්වත්ඹ. තහනහඳතියවඹකු ලවඹන් ක්රිyඹහ ශ 

හර සීභහ තුශ දී ඉයහනඹ වහ ශ්රී. රංහ අතය දළඩි 

ේඵන්ධතහක් වොඩනෙහ ළනීභ ද මුණසිංව භවතහ දළක්ව 

දහඹත්ඹ ප්රේලංනීඹඹ. 

අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහවන අතිවිශිස  

ජඹේවණඹ උවදහ භළතියණ —හඳහයව දී ළපී වඳවනන හර්ඹ 

බහයඹක් එතුභහ විසින් ඉටු යන රදී. 2008 වර්දී අලුතින් 

ිළහිටුන රද යහජ— හණිජ (මුඳහය) වතො වවශ භහවේ 

ආයේබ බහඳතියඹහ ලවඹන් කීභ බහයත් එතුභහ ඒ 

783 784 
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තුිතන් ඳහරිවබෝගි ජනතහ උවදහ ප්රේතිරහබ රඵහ දීභ  දළක්ව 

ළඳ වීභ සුළුඳටු වනොවේ. ය 2010 දක්හ එභ තනතුවර් රැඳී සින් 

එතුභහ එවතක් දළර ෆභ තනතුයක්භ තභන්වන උඳරිභ වවඹෝඹ 

හභහන— ජනතහවන සුහවඵෝධඹ වහ රඵහ දීභ  මික 

තනතුවර් ප්රේතිපර ුකක්ති විඳීභ  වඹොදහ වනොළනීභ ඳළවළදිලිභ 

දළ ත වළකි විඹ.  

ය  ත්, ජනතහ ත් තභන්  වළකි අයුරින් උඳරිභ වභවවය 

වඹවදමිකන් ජනතහ අතවර්භ ය 82ක් ත ශ උතුේ මිකනිවක් 

2012 වනොළේඵර් භ 30 න දින ජහතිඹ  අහිමික විඹ. එඹ ඳවුවල් 

ඥපහතීන්  ඳභණක් වනො භසත ශ්රී. රහංකි ජනතහ ද ඉභවත් 

වේදනහක් වන දුන් රුණක් විඹ. 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යවඹකු 

ලවඹන්ද, ඳශහත් ප්රේධහන අභහත—යවඹකු, විඳක් නහඹයඹකු, 

තහනහඳතියවඹකු වහ යජව  විවිධ ංසථහන්හි බහඳතියවඹකු 

ලවඹන් අනුඳවේඹ දහඹත්ඹක් ළඳය සුසිල් මුණසිංව නේ ව 

භහන හිතහදිඹහවන අබහඹ වනුවන් වභභ උත්තරීතය බහවේ 

වලෝඹ එතුභහවන දඹහඵය බහර්ඹහ, දිඹණිඹන් ඇතුළු ඒ ඳවුවල් 

ඥපහතීන් වත දන්හ ඹන වර වඹෝජනහ ය සින්මික. සතුතියි. 
 

 
[අ.බහ. 2.41] 

 
රු යනිල් විරරභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසව  
නහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, 1988 ඳශහත් බහ රරභඹ 

ආයේබ කිරීවේදී, ඒ ඳශහත් බහ රරභඹ ඹ වත් ඵසනහහිය ඳශහත  

තය කිරීභ වහ භව ඇභති අවප්ක්වඹකු වොඹහ ළනීභ  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  සිදු වුණහ. අවනක් ඳශහත්ර  අවප් හි පු 

ඇභතිරු වවෝ නිවඹෝජ— ඇභතිරු භව ඇභති අවප්ක්යින් 

ලවඹන් ඉදිරිඳත් වුණහ. ඵසනහහිය ඳශහත වහ ඉදිරිඳත් න්න  

එවවභ අවප්ක්වඹක් හින්ව  නළවළ. ඒ හවනභ හභණී ජඹසරිඹ 

ඇභතිතුභහ ඉන්දු රංහ ගිවිසුභ නිහ ළබිනට් භණ්ඩරවඹන් ව 

ඳහර්ලිවේන්තුවන් ඉත් වරහ, ඳක් වේලඳහරනවඹන් ඉත් 

වුණහ. ඒ ප්රේවේලඹත් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ නිවඹෝජනඹ ශ 

ප්රේවේලඹක්. එභ නිහ ඒ ප්රේවේලව  ඡන්ද රඵහ ළනීභ වහත් අඳ  

අවප්ක්වඹක් වුභනහ ශහ. වේ ළන හච්ඡහ කිරීවේදී සුසිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් වුණහ. අවප් වි.ආර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතිතුභහ භ  කිේහ සුසිල් මුණසිංව රළවළසතියි කිඹරහ. භභ 

හිතුහ ඒ ත්වත් නිර්න්ත තීයණඹක් කිඹරහ. 

ඳශහත් බහ රරභඹ ඉදිරිඳත් යේදි යවට් ප්රේලසන ණනහක් 

තිබුණහ. 1988 දී භළතියණඹ  ඹනවො  උතුවර් අවනක් ද්රකවිඩ 

ඳක් වහ ංවිධහන වවඹෝඹ දුන්නත්, ඹිතත් එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනවඹන් යුේධඹ ආයේබ යරහ තිබුණහ. දකුවණ් විලහර 

න්ණඹක් තිබුණහ. අන්න එවවභ තත්ත්ඹදී ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ඹ ඒ භළතියණඹ ර්ජනඹ යන්න තීයණඹ යරහ තිබුණහ. 

එදහ ඉරහ අද න තුරු වේ ඳක්ඹ  තීයණඹ යන්න ඵළවළ, 

ඳශහත් බහ ිළිතන්නහද, ප්රේතික්වේඳ යනහද කිඹරහ. එ 

අසථහදී දවතුන්න ආණ්ඩුරරභ —සථහ ංවලෝධනඹ 

ඉදිරිඹ  වන ඹනහ කිඹරහ කිඹනහ. තත් අසථහදී 

දවතුන්න ආණ්ඩුරරභ —සථහ ංවලෝධනඹ අවවෝසි යනහ 

කිඹරහ කිඹනහ. වවේ වවෝ ඒ වභතළන  ඵරඳහන්වන් නළවළ.  

එවවත් අවප් රු සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ඒ අසථහවේදී 

භළතියණඹ  ඉදිරිඳත් වුණු එ නිර්න්ත ක්රිyඹහක් වළන්ඹ  භහ 

රනහ. ඒ නිහ එතුභහ  ජඹේවණඹ යන්න අල— 

වවඹෝඹ භභත්, අවප් අවනක් සිඹලු වදනහභත් පුළුන් විධිඹ  

රඵහ දුන්නහ. අිළ ේඳව දිසත්රිගක්ව  ළඩ  යුතු යන භන් 

 එතුභහ වනුවන් වොශම දිසත්රිගක්ව ත් රැසවීේ ඳළළත්වහ. 

ඇත්ත ලවඹන්භ භවය තළන්ර රැසවීේ ඳත්න්නත් ජනතහ 

බඹ වුණහ. වවෝභහභ ප්රේවේලව  විලහර ං—හක් අමු අමුවේ 

භයරහ දළේභහ. රු සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ වේ වළභ එ භ 

මුහුණ දීරහ ඵසනහහිය ඳශහත් බහ ඡන්දවඹන් ජඹේවණඹ ශහ. ඒ 

හරව  සි  අවුරුදු 12ක් එතුභහ වේලඳහරන ජීවිතඹ ත ශහ. ඒ 

හරව  තභයි භ  එතුභහ ඇසුරු යන්න අසථහ රළබුවණ්. භ  

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ඳශමුවන් මුණ ළහුවණ් එතුභහ 

ගුන්විදුලි ංසථහවේ බහඳති වළන්ඹ  1970 ඉන් ක්රිyඹහ යන 

වො යි. ඒ හරව දීයි ඳශමුළනි තහ  එතුභහ භ  මුණ 

ළහුවණ්. ඊ  ඳසවේ —හඳහරි ප්රේජහවේ ශභනහහයයවඹක් 

වළන්ඹ ත්, අධ—ක්යවඹක් වළන්ඹ ත්, වින්න් වි  ජනහධිඳතියණ 

හරව දීත් එතුභහ භ  මුණ ළහුණහ.  

එතුභහ භව ඇභති වුණහ  ඳසවේ එතුභහ එක් ළඩ  යුතු 

යන්න භ  අසථහ රළබුණහ. විවලේවඹන්භ 1989 දී භභ 

බහනහඹ වුණහ  ඳසවේත්, ඊ  ඳසු භභ අභළති වුණහ  

ඳසවේත් එතුභහ එක් ළඩ  යුතු ශහ. එතුභහ ඳශහත් බහ 

ඳහරනඹ වන ගිව  වඳෞේලි අංලව  එතුභහ  තිබුණු 

ඳශපුරුේද වහ දළක්භ අනුයි. ඒ අනු ඵසනහහිය ඳශහත් බහවේ 

ඳහරන ළඩ  යුතු ප්රේතිංවිධහනඹ යන්න එතුභහ  පුළුන් 

වුණහ. ඒ අනු වවො භව ඇභතියවඹක් වළන්ඹ  ඒ හරව දී 

එතුභහ ක්රිyඹහ ශහ. 

භව ආණ්ඩු එක් එතු වරහ එතුභහ ළඩ වන් 

ණනහක්  ක්රිyඹහත්භ ශහ. භහ හිතන විධිඹ  ඵසනහහිය ඳශහවත් 

හි පු භව ඇභතිරුන් අතරින් වවො භව ඇභතියවඹක් වළන්ඹ  

එතුභහ ිළිතන්න ඕනෆ.  ඒ ඳහරනඹ වන ඹන්න එතුභහ වවො 

ඳදනභක් දළමුහ. එවවත් 1993 ඡන්දව දී අිළ ඵසනහහිය ඳශහවතන් 

ඳයහජඹ  ඳත් වුණහ; එතුභහ විරුේධ ඳක්ව  නහඹඹහ වළන්ඹ  

ක්රිyඹහ ශහ. ඒ විධිඹ  වන් හරඹක් ක්රිyඹහ ය 1994 දී එතුභහ 

ඳහර්ලිවේන්තු  ආහ. එතුභහ ඳහර්ලිවේන්තුවේදී හුෙක් ළඩර  

ේඵන්ධ වුණහ; ක්රිyඹහ ශහ. එතුභහ අවුරුදු වද තුනක් විවලේ 

උනන්දුකින් අවප් ළඩ  යුතුර  ේඵන්ධ වරහ ක්රිyඹහ ශහ. 

එවවත් 1999 ජනහධිඳතියණඹ ඳළළති හරව දී එතුභහ චන්ද්රි්හ 

කුභහයතුං භළතිනිඹ  -ජනහධිඳති අවප්ක්ෂිහ - වවඹෝඹ 

දීරහ ඒ ඳහර්ලිවේන්තු අහන න තුරු ක්රිyඹහ වශේ වඳොදුජන 

එක්ත් වඳයමුවණ් හභහජිවඹක් වළන්ඹ යි. එතුභහ වේ 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ විරුේධ ඳක්ව  සින්ඹදීත් ඊ  ඳසු ආණ්ඩු 

ඳක්ඹ  ගිඹහභත් එතුභහ තර් වශේ, ථහ වශේ, විේව වශේ 

වඳෞේලි අංල ඹ ේඵන්ධ එතුභහ තු අත් දළකීේ අනුයි. වේ 

—හඳහයඹ හර්ථ වන ඹන්වන් වොවවොභද; වේ ළඩ 

 යුතුර  අිළ විඹදේ යන මුදල්ර   න්නහභක් රඵහ 

වදන්වන් වොවවොභද කිඹන ඒ දර්ලනඹ ඳහර්ලිවේන්තුවන් ිළ  

වරහ ඹන තුරුත් එතුභහ තුශ තිබුණහ. ඒ විහදර  වබහගි වරහ 

භවය විඹඹන් ළන එතුභහවන අදවස ප්රේහල ශහ. එතුභහ 

වඵොවවෝ දුය  ඵළලු වේ වේ රරභඹ නවීයණඹ යන්නයි.  

2000 රින් ඳසු එතුභහ හින්ව  ඳහර්ලිවේන්තු වන් ිළ යි. 

එතුභහ යහජ— අංලව  තනතුරු දළරුහ. ඒ හවනභ තනතුරු නළතු 

හින්ඹහ. විවලේවඹන්භ එතුභහ එක්ත් ජහති ඳක් හභහජිවඹක් 

වළන්ඹ  වේලඳහරනඹ ශ හර ව දී භ  එතුභහ ශන්න් ආශ්රදඹ 

යන්න අසථහ රළබුණහ; හච්ඡහ යන්න අසථහ රළබුණහ. 

අන්තිභ හරව  එතුභහ අනීඳවඹන් ඉරහ වනොළේඵර් භහව  

අඳ අතරින් දව භ වන් වුණහ. වභතළනදී එතුභහ ශ වේඹ 

භතක් යන භන් එතුභහ ශ වේඹ  සතුති යමිකන්, එතුභහ  

නින් ළඳ රළ වේහ කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යමිකන්, ඳවුවල් සිඹලු 

වදනහ භ අඳවන නහටු දළනුේ වදන වර ඉල්රහ සින්මිකන් 

භවන චන සල්ඳඹ  අන් යනහ.  
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රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසව  ප්රේධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு றலணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

கப்நெ அகச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் நைற்லகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු බහනහඹතුභහත් රු 

විරුේධ ඳහර්ලසව  නහඹතුභහත් අවප් ඳහර්ලිවේන්තුවේ හි පු රු 

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ේඵන්ධ, වලෝ වඹෝජනහ   ඉදිරිඳත් 

ශ අදවසර  භහ ද එෙ වනහ.  

ඳසු ගිඹ හරව  සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ අවප් යවට් 

වේලඳහරනඹ  ිළවිසීභ හවනභ එතුභහ වේලඳහරනඹ  අලුත් අදවස 

යහශිඹක් එක් තළන් කිරීභ  ත් උත්හවඹ භහ වේ අසථහවේදී 

සිහිඳත් යනහ. 1960 දී සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ඳශමු ය  

භළතියණඹ  ිළවිසිව  වඳොල්වවර භළතියණ 

වොට්මහවඹනුයි. එතුභහ භවජන එක්ත් වඳයමුවණ් 

අවප්ක්ඹහ වර තය ශහ. ඒ අසථහවේදී වේශීඹ සිතුේ 

ඳළතුේර ළදත්භ ිළිතත් අනහරි ධර්භඳහරතුභන්වන 

මුණුපුයකු වර ඒ ිළිතඵ දළක්ව අදවස භහරහ ජනතහ අතය  

ඳත් යන්න එතුභහ විලහර භවන්සිඹක් ත්තහ. එඹ අිළ ඉතහභ 

වෞයවඹන්  සිහිඳත් යනහ. ඉන් ඳසු එතුභහවන දළනුභ, 

උත්භ ප්රේවඹෝජනඹ  වන Chatham House කිඹන —හඳහරි 

මරසථහනව  ජසන්න් සිරිර්ධන භළතිතුභහ -ඳසු හරඹ අවප් 

ඵණ්ඩහයනහඹ අභළතිතුමිකඹ  තහනහඳතියවඹක් වර ඳත් ශ- 

භෙ වේ යවට් —හඳහරි ක්වේ්ර ව  විලහර ළඩ වො ක්  

ආයේබ යන්න භවන්සි වුණහ.  

භහ විවලේවඹන් සිහිඳත් ශ යුතු හයණඹක් තිවඵනහ. ඒ 

ිළිතඵ භහ නිළයදි ඹළයි විලසහ යනහ. රංහවේ වයදි 

ර්භහන්තඹ  වඹොදන ඹේ ඹේ ද්රක— වේ ය   වන්හ ඳර්ව ණ 

වො , ඒහ ඳහවිච්ික ශ වළකි ඵ  වති ශ මරහයේබ 

ආඹතනඹක් තභයි Chatham House කිඹන ආඹතනඹ. ඒ එ 

උදහවයණක්. —හඳහරි ලවඹන් විලහර ශභනහයණභඹ 

අත්දළකීභක් සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ඒ අසථහවේ ත්තහ. භ  

භතයි, ඒ හරව  එතුභහ විපුර ධර්භර්ධන නභළති 

රහරුහත් භෙ පුත් ඳතක් එිත දළක්වීභ ද  යුතු ශහ. ඒ 

නිහ විවිධ ක්වේ්ර ර  ේඵන්ධ වීවේ වළකිඹහ ව   

ශභනහයණ වළකිඹහ සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ තුශ තිබුණහ. 

ඒ එතුභහ  තිබුණු දහඹහදඹක්. සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹත් භෙ වේ යවට් වේලඳහරනඹ  ිළවිසුණහ. 

බහනහඹතුභහත් වන් ශ ඳරිදි, වනොඵළඳි ේවේරනඹ තුිතන්  

ශ්රී. රංහ වරෝඹ  වන ඹන භවහ අභිවඹෝඹ ශභනහයණඹ 

ශ වල්ේ හර්ඹහරව  බහයදයභ  යුත්ත ඉස  වශේ එතුභහ 

ළනි අඹ ඵ භහ ඉතහභ වෞයවඹන් සිහිඳත් යන්න  ඕනෆ.     

ශ්රී. රංහ වනොඵළඳි —හඳහයව  වඹෝධඹකු වර සථහිළත යන්න 

එතුභන්රහ ත් ක්රිyඹහ භහර් දල ණනහක් ත වුණත් අදත් 

අවප් ය   විලහර ලක්තිඹක් වරහ තිවඵනහ. 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ හවනභ, සුසිල් මුණසිංව 

භළතිතුභහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ භෙ එතුත්  යුතු ශහ. 

විරුේධ ඳහර්ලසව  නහඹතුභහ වන් ශ ඳරිදි එතුභහ එක්ත් 

ජහති ඳක්වඹන් වවෝභහභ අතුරු භළතියණඹ වහ තය 

බිභ  ඉදිරිඳත් වුණහ. නමුත් ඒ අතුරු භළතියණඹ ඳත්න්න ඵළරි 

වුණහ. නමුත් ඳසු ඳළළත්වුණු ඳශහත් බහ භළතියණවඹන් එතුභහ 

ඵසනහහිය ඳශහවත් භව ඇභතිතුභහ වළන්ඹ  ඳත් වණහ. ඒ හරව  

භභ විඳක්ව  භන්ත්රී යවඹක්. නමුත් අවප් ආනර ළඩ 

 යුතු කිරීවේදී සුසිල් මුණසිංව භවතහ කිසිභ වේලඳහරන 

විරුේධහදීභක් වවෝ ඳක්ඳහතීත්ඹක් වනොදක්හ  යුතු ශහ. 

එතුභහ ංර්ධනඹ ිළිතඵ ත් ඹේ ඹේ ක්රිyඹහ භහර් ආදර්ලඹක් 

වළන්ඹ  අඳ  වේ අසථහවේ සිහිඳත් යන්න පුළුන්. 

එතුභහ ඳසු හරඹ ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ  අවප් 

යවට් ප්රේධහන වේලඳහරන ප්රේලසනරදී  භළදිවත් වුණහ  වභන්භ, වේ 

යවට් ළදත් වහ තීයණහත්භ අභිවඹෝ ඇති ව අසථහ හි පු 

ජනහධිඳති චන්ද්රි්හ කුභහයතුං භළතිනිඹ භෙ එක් වරහ  යුතු 

ශහ. ඒ හවනභ අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  

වේලඳහරන ලවඹන් වවඹෝඹ වදමිකන් එතුභහ ඉටු ශ හර්ඹඹ 

වේ යවට් ත්භන් වේලඳහරනඹ  ඉතහ විලහර ලක්තිඹක් වුණහ. 

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ අද අඳ සිහිඳත් යන්වන් 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ  ඳභණක් වනොවයි.  ජහතිඹක් 

අදි ශ අනහරි ධර්භඳහරතුභහ ළනි අඹ ජහති වේලඳහරන 

දවයහවේ ළිළර බීජලින් ඇති ව සලින් වණ රඵහ, 

රංහවේ තභත් ඳතින ජහතිව  අනන—තහ වනුවන් සුසිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහ නිවඬ ළඩ  යුතු යහශිඹක් ඉස  ශහ.  ඒහ 

වේ අසථහවේදී සිහිඳත් ශත් දීර්ක ලවඹන්  රුණු කිඹන්න 

භහ උත්හව දයන්වන් නළවළ.  අවත් මුදල් තිබුණහ නේ අවප් යවට් 

වඵෞේධ ඳන්ල්ර , අවප් යවට් දවේ ඳහල්ර , අවප් යවට් 

ජහති —හඳහයව  වඹදී සින්න අඹ  උදේ යරහ ඒ භන්න් අවප් 

ය  ලක්තිභත්බහඹ  ඳත් යන්න එතුභහ ශහ ව වේහ අිළ 

වෞයවඹන් සිහිඳත් යනහ. ඒ ඳවුවල් දරුන් ත් වළභ 

වදනහ ත් අවප් වලෝඹ ඳශ යමිකන් එතුභහ  නින් සු ප්රේහර්ථනහ 

යනහ. 
 

[අ.බහ. 2.54] 

 
රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අබහප්රේහප්ත අවප් හි පු 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී , ඒ හවනභ හි පු ඳශහත් බහ භවහ අභහත— 

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ භහ වවොඳින් දළන සින්ව  එතුභහ 

ඵසනහහිය ඳශහවත් බහඳතියඹහ, භව ඇභතියඹහ වළන්ඹ  ඳත් 

වුණු අධි ව  ඳ න්භයි. වේ රු බහවේ ථහ ශ 

භළතිඇභතිරුන් එතුභහවන ඳවු වල් විසතය කිඹහ සින්ඹහ. එතුභහ 

අනහරි ධර්භඳහර භළතිතුභහවන ඳයේඳයහවන් ඳළත එන්නකු  

ඵ අඳ වුරුත් දන්නහ. යහජකීඹ විද—හරවඹන් වවො 

අධ—හඳනඹක් රළබ එතුභහ නීති උඳහධිඹක් රඵහ වන වඳෞේලි 

—හඳහය ක්වේ්ර ව  දක්ඹකු වළන්ඹ   වඳනී සින්ඹහ. එතුභහවන 

දක්භ නිහභ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ එතුභහවන වේඹ රඵහ 

න්න වනොඵළඳි මුළුවේ  වල්ේයඹහ වළන්ඹ  ඳත් ශහ. ඒ 

තුිතන් ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ ත් එ  යජඹ ත් එතුභහ 

ඉභවත් වේඹක් ඉටු ශහ.   

එතුභහ වි.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහවන විෘත ආර්ථි 

ප්රේතිඳත්තිඹ අඹ ශ නිහ හවනභ,  ඒ වරහවේ ය   එළනි 

ප්රේතිඳත්තිඹක් අල—යි කිඹන එ වඳෞේලි අංලව  ප්රේවීණඹකු 

වළන්ඹ   ල්ඳනහ ශ නිහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ේඵන්ධ 

වුණහ. හභණී ජඹසරිඹ භවත්භඹහ වේලඳහරනවඹන් -හි පු 

ඇභතිතුභහවන- ඉත් වීභත් භෙ ඒ ආනව  ංවිධහඹයඹහ 

වළන්ඹ  එතුභහ ඳත් ශහ.    

ශ්රී. රංහවේ ඳශමු න තහ  ඳශහත් බහ රරභඹ ආයේබ ව 

අසථහවේදී ඵසනහහිය ඳශහ වත් භව ඇභතියඹහ වළන්ඹ  එතුභහ ඒ 

අභිවඹෝඹ බහය ත්තහ. ඵසනහහිය ඳශහත් බහ තභයි ඳශහත් 

බහ අතරින් ප්රේධහනභ ඳශහත් බහ. ෆභ —හඳහයඹක්භ ආයේබ 

න්වන්, ක්රිyඹහත්භ න්වන් ඵසනහහිය ඳශහත් බහ තුිතන්.  ඒ 

හරව  හි පු ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී රු වළන්ඹ   එතුභහ ඒ ඳශහත් 

බහ වයවහ අඳ  සුවිවලේෂී වහඹක්  රඵහ දුන්නහ. එතුභහ ඳශහත් 
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බහ ඵරතර අයුතු විධිඹ  ඳහවිච්ික යන්න ඵළලුවේ නළවළ. නමුත් 

භව ආණ්ඩුවේ භන්ත්රී රු වළන්ඹ  අවප්  අයිතිහසිේ, අඳ  විඹ 

යුතු යුතුේ වළභ වදඹක්භ ඒ ආහයවඹන් ඉස  ශහ. ඒ අතයභ 

ඵසනහහිය ඳශහත දියුණු යන්න  යුතු ශහ. එතුභහ වවඵව 

අභහත—හංල කිහිඳඹක් තිබුණහ. ඒ තුිතන් සුවිවලේ වේඹක් ශහ. 

එතුභහ භෙ හින්ඹ ඳශහත් බහ භන්ත්රී රු කිසිභ ද එතුභහ  

වදොස ඳළරුවේ නළවළ. ඒ අඹ එතුභහවන නහඹත්ඹ ිළිතත්තහ. ඒ 

හවනභ එතුභහවන හධහයණ ළඩ ිළිතවශ අඹ ශහ. ඒ ඳශහවත් 

දියුණු  එතුභහ ළඩ ශ ඵ  කිසිභ ළඹක් නළවළ. ඳසු 

එතුභහ නළත යක් ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ  ේඵන්ධ වුණහ.  

ඒ එතුභහවන අයිතිඹ; නිදව. එතුභහ අවප් ඳක්ඹ  ආවේත් ඒ 

ඳළත්වත් ඉරහ.  ආඳසු එතුභහ ඒ ඳළත්ත  ගිඹහ.  ඳසු එතුභහ 

අබහඹ  ඳත් වුණහ.  වේ ය   බිහි වුණු ඒ තයේ න්නහ 

පුයළසිඹකුවන වේහ තදුය ත් වේ ය   රඵහ න්න ඵළරි වීභ 

ළන අිළ නහටු නහ.  

වවේ වතත් භයණඹ නිඹතයි. ඒ අනු එතුභහ අද අවඳන් 

වන් වරහ. වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ එතුභහත් භෙ  යුතු යපු 

භන්ත්රී රු වළන්ඹ  අිළ වේ වභොවවොවත් එතුභහවන වේඹ  ආචහය 

යනහ. ඒ ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ අවප් නහටු ප්රේහල 

යමිකන්, එතුභහ  නින් සු රළවේහයි කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යමිකන් භහ 

නිවඬ නහ. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශෙ  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ. Before he 

starts, the Deputy Chairman of Committees will  take the 

Chair. 

 
අනතුරු නිවඹෝජ—  ථහනහඹතුභහ මරහනවඹන් ඉත් 

වුවඹන්, නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභහ  [රු  මුරුවනසු චන්ද්රකකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனல, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்நெறகு 

நைந்லகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[අ.බහ. 2.59] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහත—න්තය මර— 
වවඹෝගිතහ අභහත— ව මුදල් වහ රරභේඳහදන නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக -  சர்லச றற 

கூட்டிகப்நெ அகச்சந்ம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, වභභ රු බහවේ 

භන්ත්රී යඹකු ලවඹන් රංහවේ ප්රේජහතන්්ර හදි වේලඳහරන 

ක්වේ්ර ඹ  සුවිවලේ වභවවඹක් ශ අඳ හිතත් සුසිල් මුණසිංව 

භළතිතුභහවන අබහඹ ළන අවප් නහටු ප්රේහල යන්න 

ළභළතියි.  

අනහරි ධර්භඳහරතුභහවන ඳයපුවර් කිහිඳ වදවනකුභ, 

ඳයේඳයහ කිහිඳඹක්භ වේ යවට් වේලඳහරන ක්වේ්ර ව  නියත 

වරහ වේඹ ය තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ යහජ— භන්්ර ණ බහ 

හරව  නීල් වවේහවිතහයණ ව යහජහ වවේහවිතහයණ කිඹන 

අනහරි ධර්භඳහරතුභහවන මුණුපුයන් වදවදවනකු වේ ය   

විලහර වේඹක් ශහ. එක්ත් ජහති ඳක්ව  මරහයේබඹත්, 

ඳක්ඹක් වළන්ඹ  එඹ ආයේබ වශේත් වවේහවිතහයණ 

භවත්භඹහවන වදයදී කිඹරහ  වන් වරහ තිවඵනහ. ඒ එ 

ඳයපුයක්.    

ඊශෙ ඳයපුවර් හින්ඹහ හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභහ, අනිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහ ව සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ. ඒ තුන් වදනහභ 

වේ රු බහවේ සි  ය   විලහර වභවවඹක් යපු 

වේලඳහරනඥපඹන්.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, අනහරි 

ධර්භඳහරතුභහවන දින වඳොත් කිඹන්න භ  අසථහ රළබිරහ 

තිවඵනහ. ඒ දින වඳොත්ර  එතුභහ වන් යරහ තිවඵනහ,  

කුඩහ දරුන් වළන්ඹ  අනිල් ව සුසිල් තභන් ඵරන්න ආපු 

වරහවේ ඒවොල්රන්  ශුබහශිංනඹ යපු වළන්.  

ඇත්ත ලවඹන් අිළ වභඹ භත තඵහ න්න ඕනෆ. වභඹ 

 ඓතිවහසි රුණක්. දළන් අවප් යවට් වඵොවවෝ අඹ  සුසිල්, 

අනිල්, යත් හවන ං නේ තභයි දීරහ තිවඵන්වන්. අනහරි 

ධර්භඳහර භළතිතුභහ වඵංහරව  ජීත් ව හරව  ත්ත අනිල්, 

සුසිල්, හමිකණී, යහජහ ළනි නේ රංහවේ එතුභහවන ශෙභ ඥපහතීන්  

දීරහ, ඒහ අද රංහවේ වළභ තළනභ ඳළතිරී ගිහින් තිවඵනහඹ 

කිඹරහ අඳ  කිඹන්න පුළුන්.  

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ යහජකීඹ විද—හරවඹන් ඉවන වන 

ඊ  ඳසවේ නීති විද—හරවඹන් භත් වරහ, රු විරුේධ ඳක්ව  

නහඹතුභහ කිේහ හවන —හඳහරි  යුතුර  ේඵන්ධ වුණහ. 

එතුභහ  ඒ ේඵන්ධඹ වදඳළත්තකින් තිබුණහ. එ ඳළත්තකින්, 

වදොන් වයෝලිස භහභ භෙ ඥපහති ේඵන්ධඹක් තිබුණහ. අනික් 

ඳළත්වතන්, එතුභහවන භේ ඳහර්ලසවඹන් ජසන්න් සිරිර්ධන 

භළතිතුභහ භෙ —හඳහරි  යුතුර වඹදුණහ. ජසන්න් සිරිර්ධන 

භළතිතුභහ, දිවන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහවන ිළඹතුභහ න ිළලිප් 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ භෙ ශන්න් වේලඳහරනඹ යපු වවනක්. 

එභ නිහ භහ හිතන වළන්ඹ  සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ දීර්ක 

හරඹක් ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ භෙත්   යුතු ශහ, භවජන 

එක්ත් වඳයමුණ භෙත්  යුතු ශහ. එතුභහ තරුණඹකු 

වළන්ඹ  භවජන එක්ත් වඳයමුණ වනුවන් එක් තහක් 

භළතියණඹ ත් ඉදිරිඳත් වුණහ. එතුභහවන වේලඳහරන 

 යුතුරදී වළභ වරහවේභ වඳවනන්න තිබුණු වදඹක් තභයි ය  

ළන, බුේධහභ ළන, වේ යවට් ජනතහ ළන තිවඵන ආදයඹ ව 

වෞයඹ. එතුභහ වළභ වරහවේභ  යුතු වශේ එභ දර්ලනඹ භත 

ිළහි හයි. අිළ එතුභහවන වදය  ගිඹහභ දළක්හ, එතුභහවන වදය 

ඉසයවභ අනහරි ධර්භඳහරතුභහවන විලහර ඡහඹහරඳඹක් 

එල්රහ තිවඵනහ. ඒ හවනභ වඵෞේධ  යුතුර  උදවු යන්න 

එතුභහවන ධනඹ වඵොවවොභඹක් වඹොදහ ත්තහ. එතුභහ ඉතහභ 

මික්ර ශීලි වනකු කිඹහ කිඹන්න පුළුන්.  

රු සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන විලහර 

විලසහඹක් තිබුණහ, සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ළන. භ  භතයි, 

1970 ආණ්ඩු ිළහිටු ව අසථහවේ ශ්රී. රංහ ගුන් විදුලි ංසථහවේ 

බහඳතියඹහ වළන්ඹ  සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ඳත් ශ ඵ. 

එඹ, ඒ හරව  යන රද ඳශමුන ඳත්වීභයි. වඵොවවෝ වි  

ආණ්ඩු වනස න වො  මුලින්භ ඵරන්වන් ගුන් විදුලි 

ංසථහ  ඳත් යන්වන් වුද කිඹරහයි. වභොද, ඒ භත තභයි 

න ආණ්ඩු ළන වුණත් ප්රේචහයඹක් වදන්න පුළුන් න්වන්. 

ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඳත් ය තිවඵන්වන් වුද, න ආණ්ඩුවේ 

ංයුතිඹ වභොක්ද ආදී රුණු ේඵන්ධවඹන් ප්රේචහයඹක් වදන්න 

වතෝයහ න්වන් ගුන් විදුලි ංසථහවේ බහඳතියි. එඹ ඳළයණි 

ේප්රේදහඹක්. එඹ  තත් වවේතුක් තිබුණහ. ඒ වභොක්ද? භෙක් 

දුය  භළතියණ ප්රේතිපර ප්රේචහයඹ න වො  එභ අසථහවේ සින්න 

789 790 



ඳහර්ලිවේන්තු 

බහඳතියඹහ ඉත් වී ඹනහ. එතවො  ඉක්භනින් වුරුන් වවෝ 

එහි ළඩ බහය ළනීවේ අල—තහක් භතු නහ. ඒත් ේප්රේදහඹක් 

වළන්ඹ  තිබුණහ. සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ගුන් විදුලි ංසථහ  

ඳත්වරහ විලහර විඳර්ඹහඹක් ශහ; විලහර වේඹක් ශහ.  

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ  විවලේවඹන්භ වඳෞේලි අංලව  

අත් දළකීේ තිබුණු නිහ එතුභහ ගුන් විදුලි ංසථහ නවීයණඹ 

ශහ. භ  භතයි, ඒ හරව  transmitters වි යන්න විවේල 

ආධහය වඵොවවොභඹක් රළබුණු ඵ. වොහවිල්ර වදපු 

transmitter එ ඳහ එතුභහවන භළදිවත් වීවභන් තභයි ස 

වශේ කිඹරහ භ  භතයි. ඒ හරව  ගුන් විදුලි ංසථහවේ 

විලහර ංර්ධනඹක් තිබුණහ. ඒ විතයක් වනොවයි. සිඹලුභ දක් 

අඹවන දක්ේ උඳවඹෝගි ය වන ඔවුන් වේ යවට් භහධ— 

ක්වේ්ර ඹ  වවුල් ය න්න එතුභහ  පුළුන් වුණහ. වේලඳහරන 

වේද ළඩි ලවඹන් උත්න්න න තළනක් තභයි ගුන් විදුලි 

ංසථහ. නමුත් එතුභහ  පුළුන් වුණහ, සිඹලු වදනහවනභ 

දක්ේ උඳවඹෝගි ය වන ඒ  යුතු යන්න.  

භ  එක් සිේධිඹක් විවලේවඹන්භ භතයි. වජෝතිඳහර භවතහ 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  වඵොවවෝ වවඹෝඹ දුන්න වවනක්. 

යජව  වනස වීභත් භෙ වනොවඹක් වනහිලි ඔහු  ආහ. 

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ  පුළුන් වුණහ, වජෝතිඳහරඹන්වන 

හඹන වළකිඹහන් නත්න්වන් නළති ඉදිරිඹ භ වන ඹන්න 

අල—  යුතු ස යරහ වදන්න. ඉතහභ සුවද, සිඹලු 

වදනහවනභ වවඹෝඹ ඇති ගුන් විදුලි ංසථහ නනන්න 

එතුභහ  පුළුන් වුණහ. අවප් දිවන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ 

හවන, භහධ— ක්වේ්ර ඹ ළන එතුභහවන විලහර උනන්දුක් තිබුණහ.   

'දියින'  කිඹරහ පුත් ඳතකුත් ඳශ ශහ. 'දියින' කිඹන නභ 

මුලින්භ ඳහවිච්ික වශේ එතුභන්රහ. සුසිල් මුණසිංව, ජසන්න් 

සිරිර්ධන භවතහ ව ඩී.බී. ධනඳහර භවත්තඹහත් ඒ හර්ඹඹ  

වබහගි වුණහ. ඒ අනුයි, ඉතහභ ජනප්රිමඹ පුත් ඳතක් ව 'දියින' 

පුත් ඳත එිත දළක් වව .  

එතුභහ හරඹක් සිංප්පරුවේ සින්ඹහ. සිංප්පරුවේ සින් 

හරව  එතුභහවන ජීවිතව  ඹේකිසි ඳරිර්තනඹක් සිේධ වුණහ. 

වභොද, සිංප්පරුවේ සින්ඹ වඵොවවෝ ආවඹෝජඹන් වඳුනහ 

න්න එතුභහ  අසථහ රළබුණහ. ඒත් එක්භ 1977 ආණ්ඩු 

වනස වරහ වි.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ විෘත ආර්ථිඹ  

ගිඹහභ එතුභහ  අල— වුණහ, ආවඹෝජඹන් වේ රංහ  

ඇවිල්රහ ආවඹෝජනඹ යනහ දකින්න. භ  භතයි, වි.ආර්. 

ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහවන එ ප්රේහලඹක්.  ඒ තභයි, “Let the 

robber barons come”.  වේ අලුත් ඳරිර්තනඹ වුණ වරහවේ 

ඕනෆභ ආවඹෝජඹකු  ඇවිල්රහ ආවඹෝජනඹ යන්න කිඹරහ 

එතුභහ විෘත ආයහධනහක් ශහ. "අඳ  වේ වොල්රන් ළන 

වවොඹරහ ඵරන්න විධිඹක් නළවළ. රංහ  ඇවිල්රහ ල්ලි 

ආවඹෝජනඹ යනහ නේ ඒ ආවඹෝජවඹෝ වවොයි" කිඹන 

භතව  තභයි ඒ වරහවේ වි.ආර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහ සින්ව . 

වභොද, එවවභ ආවඹෝජවඹෝ වවොඹහ න්න අභහරුයි.  සුසිල් 

මුණසිංව භවත්තඹහ ඒ ආවඹෝජවඹෝ වවනන්න මුල් වුණු 

වවනක්. වභොද, එතුභහ සිංප්පරුවේ ජීත් වරහ සින්ඹ 

හරව  වේ අඹ වඳුනහ ත් නිහ. භභ හිතනහ, දළන් තිවඵන ප්රීයභහ 

වවශ ආඹතනඹ රංහ  වඳුන්හ දුන් වවනක් තභයි සුසිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහ. එදහ එතුභහ ආවඹෝජන ක්වේ්ර ඹ  වඵොවවෝ 

ළඩ ශහ.  

ඳසු එතුභහ 1994 දී අිළ වඵොවවෝ වදවනක් එක් වභභ 

ඳහර්ලිවේන්තු  වත්රී ඳත් ආහ. වඵොවවෝ අසථහරදී 

රැසවීේර  වබහගි වුණහ. විවලේවඹන්භ රුතය ංක යත්නඹත් 

භෙ ඉතහභ කිට්ටු එතුභහ  යුතු ශහ. රංහවේ හි පු ප්රේධහන 

වඳවශේ ධනඳතිවඹක් වළන්ඹ  එතුභහ  පුළුන් වුණහ, වඵෞේධ 

 යුතු වහ විලහර ලවඹන් මුදල් ළඹ යන්න.  

1999 දී අිළ කීඳ වදවනක් රු චන්ද්රි්හ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹ භෙ එක්හසු වී එතුමිකඹ ජනහධිඳතිතුමිකඹ වළන්ඹ  ඳත් 

ය න්න උත්හව ශහ.  සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහත් එහි ප්රේධහන 

හර්ඹ බහයඹක් ඉස  ශහ. අහනහ  හවන 2000 ර්ව  

භළතියණවඹන් එතුභහ ජඹේවණඹ වශේ නළවළ.  නමුත් ඒ න 

වො  භව ඇභතියඹහ වළන්ඹ  එතුභහ වොශම දිසත්රිගක්ඹ  

විලහර වේඹක් යරහ තිබුණහ. එතුභහවන —හඳහරි දළනුභ තුිතන් 

වවො ඳදනභක් දළේභහ, ඵසනහහිය ඳශහත් බහ . ඵසනහහිය 

ඳශහත් බහවේ ඳශමුන භව ඇභතියඹහ වළන්ඹ  එතුභහ ඉතහභ 

වවො සථහයබහඹක් ඇති ශහ. ඒ විතයක් වනොවයි, ඒ හි පු 

සිඹලුභ භන්ත්රී රුන් එක් ඉතහභ සුවද ව හමහි ළඩ 

යන්න එතුභහ  පුළුන් වුණහ. එතුභහ ඉතහභ ප්රේන්න චරිතඹක්. 

භභ හිතන්වන් නළවළ, වුරුත් එක්ත් එතුභහ තයවහ වුණහ 

කිඹරහ. ඒ හර ව  ඳහර්ලිවේන්තුවේ හින්ඹ භවය භන්ත්රී රු 

වභභ රු බහවේ තභත් ඉන්නහ. එතුභහ ඉතහභ වවොඳින් ඒ 

අඹත් එක් ආශ්රදඹ ශහ; ඒ ළඩ  යුතු ශහ. ඒ දක්තහ 

එතුභහ  තිබුණහ.  

එතුභහ —හඳහරිවඹකු ලවඹන් වදොන් වයෝලිස භහවේ 

 යුතුත් දි භ ශහ.  නමුත් ල් ඹෆවේදී එතුභහවනභ —හඳහය 

දියුණු වරහ  සහධීන  යුතු යන්න එතුභහ  පුළුන් වුණහ.  

1994 දී එතුභහ ඳහර්ලිවේන්තු  ආහ. 2000 භළතියණව දී 

එතුභහ  ජඹේවණඹ යන්න  ඵළරි වුණහ. ඊ  ඳසු එතුභහ 

ක්රිyඹහහරී වේලඳහරනඹ  ළඩිඹ ඇතුශත් වුවණ් නළවළ.  

තහනහඳතියඹකු වළන්ඹ ,  ංසථහ බහඳතියඹකු වළන්ඹ  

එතුභහ වේඹ ශහ.   නහඹයින් කිහිඳ වදවනකු භෙභ  යුතු 

ශහ.  ඒ වළභ වවනක් එක්භ ඉතහභ ශන්න් ආශ්රදඹ ශහ. යවට් 

ජනතහ වනුවන්  එතුභහවන වළකිඹහන් ළඳ ශහ.  එතුභහ  

තුශ  ඒ විධිව   වරොකු විනඹක් තිබුණහ. වේලඳහරන ක්වේ්ර ව  

වවෝ වේහ, —හඳහය ක්වේ්ර ව  වවෝ වේහ, වඳෞේලි මික්ර  

භහවේදී වවෝ වේහ එතුභහ   වරොකු විනඹක් ඇති  යුතු  

ශහ.  

වද න හයණහ  අඳ සිඹලු වදනහ භ ආදර්ලත් වදඹක්. ඒ 

තභයි එතුභහ  ත ශ අිළස  ජීවිතඹ. ඒ කිඹන්වන් එතුභහ වුභනහ 

නළති විධිඹ  විඹ හිඹදේ  වශේ නළවළ. වනත් අඹ  වඳන්න්න 

ළඩ  වශේ නළවළ. එතුභහ  හභහන— ජීවිතඹක් ත කිරීභ  

ඇල්භක් තිබුණු ඉතහ වවො නහඹවඹක්. අනල— විධිඹ  මුදල් 

විඹදේ යමිකන් තභහ වවයහි අන—ඹන්වන අධහනඹ වඹොමු ය  

න්නහ විධිඹ   යුතු වශේ නළවළ. අල්වප්ච්ඡ ජීවිතඹක් තභයි 

එතුභහ ත වශේ. වඵොවවෝ වි  වේලඳහරන ක්වේ්ර වඹහිදී එළනි 

අල්වප්ච්ඡ ජීවිත ත  යන අඹ අඳ  දකින්න රළවඵන්වන් නළවළ.  

නමුත් එතුභහ ඇඳුවභන්, වළසිරීවභන්, ථහවන් ඉතහභ  විනීත, 

අල්වප්ච්ඡ  ව  ංඹභවඹන් යුතු ජීවිතඹක් ත කිරීභ  පුරුදු වී 

සින්ඹහ.  වේ අසථහවේදී ඒත්  අිළ භතක් යන්න ඕනෆ.  

අඳ  වවො  මික්ර වඹක් නළති වීභ නහටු  රුණක්. නමුත් 

එතුභහ   අවුරුදු 82ක් තයේ හරඹක්  ජීත්  වන්න  පුළුන් 

වුණහ. ඒ හවනභ ඒ හරඹ තුශ විලහර වේඹක් යන්න  

එතුභහ  පුළුන් වුණහ.  රංහවේ  වවො නභක් දිනහ වන  ඉන්න 

එතුභහ  පුළුන් වුණහ. එතුභහවන  අනහරි ඳයපුය  ආඩේඵය 

වන්න පුළුන් විධිව  ජීවිතඹක් ත ශහ.  අිළ එතුභහ නිතය 

වභවනහි යනහ. අවප් ආවේ වළන්ඹ , එතුභහ දළඩි වර  

විලසහ යපු ආහයඹ  එතුභහ  නින් ළඳ රළවේහ'යි  

ප්රේහර්ථනහ යමිකන් භවන චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

වඵොවවොභ සතුතියි.  
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[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ  භවතහ] 
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[3.13 p.m.] 

 
රු ආර්. වඹෝයහජන් භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். லரகரேன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I thank you for 

giving me this opportunity to pay tribute to a great son of 

Sri Lanka, a person with whom I had the rare opportunity 

of associating in the Western Provincial Council and also 

in this Parliament.   

I have observed him when he became the Chief 

Minister of the Western Provincial Council in 1988.  He 

was devoted to service and he shunned all perks that were 

due to a Chief Minister.  He never used an official car.  

He had the best car but it was a privately-owned car.  

Similarly, he never drew a salary.  He donated it to good 

causes and he never enjoyed any salary as the Chief 

Minister or as the Leader of the Opposition in the 

Provincial Council or as a Member of Parliament.   

I must state that he was a person who believed in the 

Provincial Council system. That was why he took the 

responsibility of the Chief Minister of the Western 

Provincial Council, the largest Provincial Council. During 

his period as the Chief Minister, he always strived to get 

more powers for the Provincial Councils. He believed that 

devolution was necessary for this country and  he strived 

to safeguard the powers that were available and always 

tried to get more and more powers.   

I can remember, when I entered the Western 

Provincial Council in 1993, the Chief Minister of that 

Provincial Council was Madam Chandrika Bandaranaike 

Kumaratunga.  The Hon. Susil Moonesinghe was the then 

Leader of the Opposition and the leader of our group in 

the Provincial Council.  There was an incident. The then 

Chief Minister of the Western Provincial Council, Madam 

Kumaratunga, wanted to use the police powers available 

under the Provincial Councils Act and she brought a 

Special Resolution before the Provincial Council, urging 

the then President, the late Hon. D.B. Wijetunga, to grant 

permission to bring the Police Commission Act to life.  

The Police Commission Act stipulated that the date for it 

to become effective was to be set by the President.  So, a 

Resolution was brought before the Western Provincial 

Council to give life to the Police Commission Act.  At 

this time, when the Chief Minister who belonged to the 

People’s Alliance was asking for police powers, the Hon. 

Susil Moonesinghe who was the Leader of the Opposition 

of the Provincial Council and a member of the United 

National Party, took up the stand that we should support 

the devolution of police powers to the provinces.  At the 

Group Meeting, many Members argued that we should 

not allow a Chief Minister of the Opposition party, a party 

opposed to us, to have police powers. But, the Hon. Susil 

Moonesinghe said, “We all are Members of the Provincial 

Council.  It is our duty to strive for more powers for the 

Provincial Councils. So, we should support the Motion 

brought by the Chief Minister, Madam Kumaratunga”.    

So, we participated in the Debate. We all urged for 

more powers to the Provincial Councils, and for police 

powers  and the Resolution was passed in the Provincial 

Council. However, the then Chief Minister, Madam 

Kumaratunga, soon after that became the Prime Minister 

of this country and subsequently the President of this 

country. But, when she did become the President of the 

country, she did not honour the Motion passed at the 

Provincial Council by herself and never gave police 

powers to the Provincial Councils. Up to date, we have 

not realized the full powers of Provincial Councils 

because those who get into power at the Centre have 

never wanted to concede power to the Provinces. Today, 

we are seeing again an argument over whether land and 

police powers should be given to the Provincial Councils. 

Since the Hon. Susil Moonesinghe then thought, even as 

the Opposition Leader, that more powers should be 

devolved to Provincial Councils, I am sure he would have 

thought even today that the Provincial Councils should 

have more powers.  

The Hon Susil Moonesinghe was a very simple person 

and a good leader. He led the list of candidates at that 

Provincial Council Election where I contested for the first 

time and he was so supportive of his team. He did give us 

good advice and lead us in that election. Even afterwards 

in the Council, he was very simple; he was very wise and 

gave us good advice. He was a person who never flaunted 

his power. He was a very refined person and never 

argued. He was always willing to listen to other people. I 

was then in the Ceylon Workers' Congress while he was 

in the UNP and we decided at that time to support the 

Government. He used to argue about it with me but never 

with any anger. He was always willing to accept the 

views of the other person.  

The Hon. Susil Moonesinghe was a special 

acquaintance in my life. I will always cherish his 

memories, pay  tribute to him and pray for his next life 

the way his religion propounds.  

Thank you. 

 
   

[අ.බහ. 3.21] 
 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறலேந் - சுற்நரடல், 

நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, වේ අසථහවේදී අඳ 

වලෝඹ ඳශ කිරීවේ වඹෝජනහ වහ එතු  වී සින්නහ.   වේ 

ඳහර්ලිවේන්තු නිවඹෝජනඹ යපු ඒ හවනභ ඵසනහහිය ඳශහත් 

බහවේ -ප්රේථභ ඳශහත් බහවේ- ප්රේථභ භව ඇභතියඹහ වළන්ඹ  

 යුතු යපු අබහප්රේහප්ත රු සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ 

ේඵන්ධවඹනුයි.  

විවලේවඹන්භ භවන භතඹ  එන්වන් අබහඹ  ඳත් සුසිල් 

මුණසිංව භළතිතුභන් ප්රේධහන අභහත—යඹහ වළන්ඹ   යුතු යපු 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

අධිඹයි. 1988 දී තභයි ප්රේථභ තහ  අවප් ය   ඳශහත් බහ 

රරභඹ වඳුන්හ දුන්වන්. දවතුන්න ආණ්ඩුරරභ —සථහ 

ංවලෝධනඹ අනු ඒ ඳශහත් බහ රරභඹ වඳුන්හ වදන අසථහ 

න වො  -1988-89 හරහනු - වේ යවට්  න්ණඹක් 

ඳළතුණහ. එ ඳළත්තකින් දකුවණ් න්ණඹ, අවනක් ඳළත්වතන් 

උතුරු, නළ වෙනහිය එල්ටීටීඊ ්ර සතහදඹ. වභළනි හනු 

විවලේවඹන් උතුරු, නළ වෙනහිය ප්රේලසනඹ  විඳුභක් වළන්ඹ  එදහ 

යජඹ ආණ්ඩුරරභ යුතවව  වනක් ඇති යමිකන් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන ව ඳහර්ලිවේන්තු කිඹන තර වද අතය  ඳශහත් බහ 

රරභඹ වඳුන්හ වදනු රළබුහ. වළඵළයි එඹ මුළු දියින පුයහ ඳශහත් 

නඹ ක්රිyඹහත්භ වුණහ. වොශම, ළුතය, ේඳව දිසත්රිගක් 

තුන නිවඹෝජනඹ න ඵසනහහිය ඳශහත දියිවන් ළඩිභ ජන 

කනත්ඹ තිවඵන ඳශහතයි. යවට් මුළු ජනවනවඹන් සිඹඹ  27ක් 

නිවඹෝජනඹ න්වන් ඵසනහහිය ඳශහවත්යි.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, ඒ හවනභ වොශම 

නයඹ ත්වතොත් අවප් යවට් ප්රේධහන ජන ර් තුනභ නිවඹෝජනඹ 

න ප්රේවේලඹක්. ඒ නිහ  වේ ඵසනහහිය ඳශහවත් ප්රේථභ ඳශහත් 

බහ ිළහිව ේහභ ඒ ඳශහත් බහවේ ඳරිඳහරන  යුතු විධිභත් 

ය ළනීභ ඒ වේරහවේ විලහර අභිවඹෝඹක් වරහ තිබුණහ. 

වළඵළයි එතුභහවන තිබුණු ඳරිඳහරන වළකිඹහ, අත් දළකීේ ඒ 

සිඹල්ර වොනු ය වන  ඵසනහහිය ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන 

අභහත—යඹහ වළන්ඹ  ඒ අභිවඹෝඹ බහයවන එතුභහ  යුතු 

ශහ. ඒ හවනභ එතුභහ ප්රේධහන අභහත—යඹහ වළන්ඹ  විඹඹන් 

යහශිඹක් බහය ත්වත් නළවළ. දවතුන්න ආණ්ඩුරරභ —සථහ 

ංවලෝධනඹ ව ඳශහත් බහ ඳනත අනු ප්රේධහන ඇභතියඹහ  

බහය න නීතිඹ වහ හභඹ, ඳශහත් ඳහරන, ප්රේහවේශීඹ ඳහරනඹ, මුදල් 

ඹන විඹඹන්ර  ඳභණක් එතුභහ සීභහ වරහ ඉතිරි ප්රේධහන 

විඹඹන් අවනකුත් ඇභතිරු වතය වදනහ  බහය දුන්නහ.  එතුභහ 

ඳශහත් ඳහරන විඹ බහය හින්ඹහ. එතුභහ ප්රේධහන ඇභතියඹහ 

වළන්ඹ  ඳශහත් ඳහරන විඹ බහය ඉන්න වො  1991 දී භභ 

වෝට්වට් භව නය බහ භළතියණවඹන් ජඹ වන උඳ 

නයහධිඳතියඹහ වළන්ඹ  ඳත් වුණහ. එතුභහ එදහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ව  ප්රේධහන ඇභතියඹහ වළන්ඹ  ව ඳශහත් ඳහරන 

ඇභතියඹහ වළන්ඹ   යුතු යන වො  භභ වෝට්වට් නය 

බහ නිවඹෝජනඹ ශත් එතුභහ කිසිභ වනක් නළතු ඒ ෆභ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ භ අල— න්නහ ව ප්රේතිඳහදන රඵහ 

වදන්න, හච්ඡහ යන්න එතුභහ ඕනෆභ වේරහ විෘත 

හින්ඹහ. එතුභහ ඳශහත් ඳහරන විඹ බහය ඇභතියඹහ වළන්ඹ  ෆභ 

භහ තුන  තහක්භ ඳක් වේදඹකින් වතොය ඵසනහහිය 

ඳශහවත්ත්, වොශම දිසත්රිගක්ව ත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ප්රේධහනින් භෙ නියන්තය ඵතහ ඳළළත්වහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, ඒ හවනභ එතුභහ විලහර 

අභිවඹෝඹ  මුහුණ දුන්නහ.  

වභොද, ඒ හරව  ඳශහත් බහ භන්ත්රී රුන්  ඳහ යජවඹන් 

ආයක්යින් රඵහ දී තිබුණහ. 1988,1989,1990 හනු තුශ 

එ ඳළත්තකින් එල්ටීටීඊ ්ර සතහදී තර්ජන තිබුණහ. අවනක් 

ඳළත්වතන් දකුවණ් න්ණඹ තිබුණහ. වළඵළයි ඒහ  බිඹක් ළක් 

නළති ඍජු මුහුණ වදන්න  එතුභහ  පුළුන්භ රළබුණහ. 1993 

ඳශහත් බහ භළතියණව දී එතුභහ ඵසනහහිය ඳශහත් බහවේ 

විඳක් නහඹ ධුයඹ  ඳත් වුණහ. හි පු ජනහධිඳතිතුමිකඹ අතිරු 

චන්ද්රි්හ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹ එදහ ඵසනහහිය  

ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන ඇභති වළන්ඹ  ඳත් වුණහ. ඒ ඳශහත් බහවේ 

ආණ්ඩු ඳක්ව  භන්ත්රී යවඹක් වළන්ඹ  තභයි 1993 ර්ව දී භහ 

මුලින්භ ඳත් වුවණ්. භහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් නිවඹෝජනඹ 

යේදී එතුභහ ඵසනහහිය ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන අභහත— ධුයඹ දයන 

අසථහවේදීත්, 1993 ඳශහත් බහ භළතියණවඹන් ඳසු භහ 

ඵසනහහිය ඳශහත් බහවේ ආණ්ඩු ඳක්ව  භන්ත්රී යවඹකු වළන්ඹ  

සින්ඹදී එතුභහ එභ ඳශහත් බහවේ විඳක් නහඹ ධුයඹ දයන 

අසථහවේදීත් එතුභහ භෙ  යුතු යන්න  භ  අසථහ 

රළබුණහ. 1994 භවහ භළතියණවඹන් එතුභහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ව  ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ  වොශම  

දිසත්රිගක්වඹන් වත්රී ඳත් වී වභභ රු බහ නිවඹෝජනඹ ශහ.   

1995-2000  දක්හ හරඹ තුශ ඵසනහහිය ඳශහවත් ප්රේධහන 

ඇභතියඹහ වර භහ  යුතු යේදී ඒ අවුරුදු ඳව  එතුභහ භ  

එභ එ තහක් දුයථන ඇභතුභක්  දුන්නහ භ  භතයි. 

දුයථන ඇභතුභක් දීරහ "වොවවොභ ද දළන් ඳශහත් බහවේ ළඩ 

 යුතු වවොඳින් ය වන ඹනහ වන්ද" කිඹහ ඇහුහ. ඒ 

වළවයන්න  එතුභහ කිසිභ අසථහ භවන් ඹේ ආහයඹ 

උඳහය ඹක් වවෝ වනත් කිසි වදඹක් ඉල්ලුවේ නළවළ.   

1970-1977  හනු  තුශ එතුභහ  අඳත් භෙ ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ව  වේලඳහරන  යුතුර  ේඵන්ධ වී සින්ඹහ. 

නළතත් 2000  භව භළතියණඹ භව දී එතුභහ  ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ඹ  ේඵන්ධ වරහ අඳත් භෙ  යුතු ශහ. විවලේවඹන් 

2005 ර්ව දී ජනහධිඳති භළතියණඹ අසථහවේදී භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ භෙ  වේලඳහරන  යුතු ශහ. එතුභහ වේ 

යවට් ප්රේධහන වේලඳහරන ප්රේහව ඹන් වදවක්භ තීයණහත්භ 

අසථහරදී ඳශහත් බහවේ ව ඳහර්ලිවේන්තුවේ භවජන 

නිවඹෝජිතඹකු වළන්ඹ   යුතු ය තිවඵනහ ඳභණක් වනො, 

දක් ඳරිඳහරඹකු වළන්ඹ ත් එතුභහවන වේඹ ජනතහ 

වනුවන් රඵහ දුන්නහ.  

ප්රේථභ ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන අභහත—යඹහ වළන්ඹ  එතුභහ 

අවුරුදු ඳවක්  යුතු ශ නිහත්, ඊ  ඳසු 1993 දී ිළහිටු ව 

ඳශහත් බහවේ 1995 සි  2000 දක්හ ප්රේධහන අභහත—යඹහ 

වළන්ඹ  භහ  යුතු ශ නිහත් අබහප්රේහප්ත සුසිල් මුණසිංව 

භළතිතුභහ වනුවන් භවන වඳෞේලි වලෝඹ ප්රේහල කිරීභ 

භවන යුතුභක් ඳතිනහ. භවන වලෝඹත්, අවප් යජව  

වලෝඹත් එතුභහවන ඳවුවල් උදවිඹ වත ඳශ යමිකන් එතුභහ   

නින් සු  රළවේහයි ප්රේහර්ථනහ යමිකන්  භහ  නිවඬ  වනහ.     

 
[අ.බහ. 3.30]        

 
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு கந் ேசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, දිංත රු සුසිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහ ළන වේ රු බහවේදී බහනහඹතුභහ, 

විඳක් නහඹතුභහ, ආණ්ඩු ඳක්ව  ප්රේධහන ංවිධහඹතුභහ, 

විඳක්ව  ප්රේධහන ංවිධහඹතුභහ අතුළු  වඵොවවෝ වදවනක් අදවස 

ප්රේහල ශහ. එතුභහවන ජීවිතව  වශ්රදේසම අසථහ ළන, එතුභහවන 

චරිතව  වශ්රදේසම  රක්ණ ළන   ඒ සිඹලු වදනහ  විසින් වන් 

යන්න  වඹදුණහ.  

හරඹ සීභහ හිත නිහ  ඒ හයණහ ළන නළතත් දීර්ක 

ලවඹන්  ථහ යන්න  භහ ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් නළවළ.   

සුසිල් මුණසිංව භළතිතුභහ ළන ථහ යනවො   අඳ  සිහි 

වන්වන් වවො ඳයපුයකින් බිහි වුණු, වවො අධ—හඳනඹක් රත්, ඒ 

හවනභ වවො භනු— තිගුණ තිවඵන, මිකනිසේ අඹ යන, 

දෆත ිළරිසිදු වේලඳහරනඥපඹකුයි.    

එතුභහ වේලඳහරනඹ  එන්න ත් ඉසය වඳෞේලි අංලව  

වේඹ යන අධිව  සි භ එතුභහ වඳුනහ න්න  භ  හනහ 

රළබුණහ. එතුභහවන න්නහභ, එතුභහ තුශ  තිබුණු වළකිඹහ, 

එතුභහ තුශ තිබුණු දක්භ ඒ දිනරභ අිළ දළක්හ. ඒ හවනභ 

795 796 

[රු  ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේේභජඹන්ත  භවතහ] 



2013  ජුනි  07  

එතුභහ වේ ය    වොයි තයේ ආදයඹ ශහද  කිඹන එ අිළ වඳුනහ 

ත්තහ. භභ හිතන්වන් අනහරි ධර්භඳහර භළතිතුභහවන 

ඳයපුවයන් එන වො  ජහත—හරඹ, ය  වවයහි ති වඵන ආදයඹ, 

වළඟීභ අනිහර්ඹවඹන්භ එනහඹ කිඹරහයි. ඒ  හවනභ එතුභහ 

වේලඳහරනඹ  එන්න  ලින් ඉතහ හර්ථ වඳෞේලි 

අංලඹ  මීඳ  යුතු ශහ. වඳෞේලි අංලව  උඳවේලන 

 යුතුරදී වඵොවවෝ අසථහර එතුභහ අඳ  වමු වුණහ. ඉතහ 

හර්ථ වර එතුභහ ඒ  යුතු ඉස  ශහ.  

එතුභහ ඊ  ඳසු වේලඳහරනඹ  ඇතුළු වන්වන් 1960 දී 

වඳොල්වවර ආනඹ  භවජන එක්ත් වඳයමුවණන් තය 

යමිකනුයි. ඊ  ඳසු එතුභහ 1970 භව භළතියණව දී  ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ව  දකුණු ඳශහත් බහ ංවිධහඹ ලවඹන් නළතත් 

වේලඳහරනඹ  අතීර්ණ වුණහ. ඉන් ඳසු එතුභහ වි.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ භෙ තිබුණු ේඵන්ධතහ භත නළතත් 

එක්ත් ජහති ඳක්වඹන් වේලඳහරනඹ  ඇතුළු වුණු  

අසථහවේදී රංහවේ ඳශමුළනි ඳශහත් බහවේ ප්රේධහන 

අභහත—යඹහ ලවඹන් ආදර්ලත් වේහක් ඉටු ශහ. මී  ඉවත 

ථහන්රදී භභ අහවන සින්ඹහ ප්රේධහන අභහත—යඹහ ලවඹන් 

ඒ  යුතු ළරසුේ වශේ වොවවොභද කිඹන එ. ප්රේධහන 

අභහත—යඹහ ලවඹන් කිසිඹේ දර්ලනඹක් ඇති, ළරළසභක් 

ඇති, ළඳ වීභක් ඇති   යුතු ශ එතුභහ ආදර්ලත් ඳශහත් 

බහක් ලවඹන් ඵසනහහිය ඳශහත් බහ වභවවඹවහ.   

රු නි වඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, ඒ හවනභ, ඒ  යුතු 

කිරීවේදී කිසිභ වේදඹක් නළති ඵරව  සින්න අඹ  ඳභණක් 

වනො, ඵරව  වනොසින්න විඳක්ව  අඹ ත් භ රමිකන්, ඒ 

අඹ අඹ යමිකන්, ඒ අඹ  වෞය යමිකන් එතුභහ ආදර්ලත් 

වර ථහ ශහ. එතුභහ යජව  හවනඹක් ඳහවිච්ික වනොය, 

ඳඩිඹක් වනොවන ක්රිyඹහ ශ ආහයඹ මී  ඉවත ථහ ශ රු 

භළති ඇභතිරුනුත්, එතුභහත් භෙ සින් භන්ත්රී යඹකු ලවඹන් 

රු ආර්. වඹෝයහජන් භන්ත්රී තුභහත් වන් ශහ. සුසිල් මුණසිංව 

භළතිතුභහ වේලඳහරනඹ වශේ ිළරිසිදු දෆතක් ඇතියි. එතුභහවන 

හරඹ තුශ ඵසනහහිය ඳශහත  විශිස  වේහක් ව ඵ අිළ 

දන්නහ. ඒ හවනභ ඒ හරඹ තුශ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර  

විලහර ලක්තිඹක් රඵහ දීරහ ඳශහත් ඳහරන වේඹ දිරිභත් කිරීභ , 

ලක්තිභත් කිරීභ  එතුභහ ක්රිyඹහ ශහ. ඊ  ඳසවේ එතුභහ 1994 සි  

2000 දක්හ වොශම දිසත්රිගක්ඹ නිවඹෝජනඹ යමිකන් 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු ලවඹන්  යුතු ශහ. ඊ  ඳසවේ 

එතුභහ තහනහඳතියඹකු ලවඹන් -ඉයහනව  තහනහඳතියඹහ 

ලවඹන්-  යුතු ශහ භ  භතයි. එතුභහ ඉතහභ ආදර්ලත් 

වේහක් ශහ, ශ්රී. රංහත් ඉයහනඹත් අතය තිවඵන 

ේඵන්ධතහ දියුණු යන්න. ඒ හවනභ ශ්රී. රංහ  හසි න 

විධිඹ  වශ නුවදනු ඇති යන්න එතුභහ ක්රිyඹහ ශහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, වභතළනදී අඳ ථහ 

යන්වන් වේලඳහරන ක්වේ්ර ව  මිකනිස තිගුණ තිබුණු වනකු 

ළනයි; වේලඳහරන ජීවිතව  ආදර්ලත් ජීවිතඹක් ත ශ 

වනකු ළනයි. ජනතහ  ළඳව එතුභහ තුශ ජනතහ  වේඹ 

කිරීවේ ආලහ තිබු ණහ. ඕනෆභ වනකු  ගිහිල්රහ එතුභහ වමු 

වන්න පුළුන්භක් තිබුණහ. එතුභහ  අවංහයභක් තිබුවණ් 

නළවළ. භ ඵය ජීවිතඹක් තභයි එතුභහ ත වශේ. ඵරඹ තිවඵන 

වො ත්, ඵරඹ නළති ව වි ත් කිඹන ෆභ අසථහදීභ එතුභහ 

වඵොවවොභ චහේ ජීවිතඹකුයි ත වශේ. වඵොවවොභ ප්රිමඹ භනහඳ වර 

ඕනෆභ වනකු භෙ ථහ යන, ඕනෆභ වනකු භෙ විහිළු 

යන, පුළුන් නේ ඒ වනහ  උදවු ඳහ යන චරිතඹක් වර 

භභ එතුභහ දකිනහ. ඒ හවනභ එතුභහ ජීවිතව  කිසිභ අසථහ 

කුව වේලඳහරනඹක් වශේ නළවළ. හවන්ත් ඳිතත්වත් 

නළවළ. අන්න ඒ නිහයි එතුභහ වේලඳහරන ජීවිතව  දෆත ිළරිසිදු 

තිඹහත්තු වේලඳහරනඥපඹකු ලවඹන් සිහි යනහ කිඹරහ භහ 

වන් යන්වන්.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, දිංත අවප් මික්ර  සුසිල් 

මුණසිංව භළතිතුභහ  වඵොවවොභ ආදයවඹන්, වෞයවඹන්, 

වවනවසින් වේ අසථහවේ සිහි යමිකන්, එතුභහ  අජයහභය 

නින් සු ප්රේහර්ථනහ යමිකන්, එතුභහ වන භළතිනිඹ, ද දරුන් ඇතුළු 

ඳවුවල් සිඹලු වදනහ , එතුභහවන ඥපහතින් ඇතුළු සිඹලු වදනහ  

අඳවන ඵරත් වලෝඹ වේ අසථහවේ ඳශ යමිකන්, වේ 

අසථහ රඵහ දීභ ළන හුෙක් සතුතින්ත වමිකන් භවන ථහ 

අන් යනහ. සතුතියි.  

 
[3.36 p.m.] 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, Mr. E.C. 

McKenzie had collected 14,000 quips and quotes and 

included those in a book called “14,000 Quips & Quotes 

for Writers & Speakers”. I would like to read one quote 

from it: “There are no great men except those who have 

rendered service to mankind”. 

Today, when we are recalling the memories of a 

respected leader, the Hon. Susil Moonesinghe, this quote 

comes to my mind. He rendered service to mankind and 

was always available in their needs. Although he was 

born with a silver spoon in his mouth, he rendered 

yeoman service to the poor and needy. දිංත 

එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහත් ඒ අනුයණවඹන් 
තභයි එදහ "මිකනිහවන ඳයභ යුතුභ මිකනිහ  වේඹ කිරීභයි" 
කිඹන ළදත් ප්රේහලඹ වශේ.  

Sir, the Hon. Susil Moonesinghe hails from a very 

distinguished Buddhist family in this country. He excelled 

in every field of activity: politics, social services, 

religious services, sports and in every other human 

activity. Therefore, he amassed a vast wealth of 

knowledge and experience. He, very ironically - it is a 

little interesting to recall - worked in the Electorate of 

Avissawella,  where Boralugoda formed the base of 

socialism in this country with the Father of Socialism, the 

late Hon. Philip Gunawardena, leading the way along 

with his brother, late Hon. Robert Gunawardena, under 

whom I also did politics with my cousin Haris Deen, 

when he was the Member of Parliament from Kotte. Now, 

in Parliament, the Hon. Dinesh Gunawardena and the 

Hon. Gitanjana Gunawardena are excelling as their late 

respected  father did. 

Another queer thing that happened was this. Susil had 

brothers: Anil was his elder brother and Mangala, his 

younger brother. When Anil was presiding over 

Parliament, I used to quote from the Erskine May and the 

Hon. Susil Moonesinghe always walked up to me - we 

were seated close to each other in the Opposition benches 

at that time - and asked, “How did you learn this because 

it is very difficult to quote? The Erskine May runs into 

about a thousand odd pages. I said, "I followed the 
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footsteps of Anil’s leader, the late Hon. (Dr.) N.M. 

Perera", who quoted the Erskine May copiously in this 

House, to whom we, as school-going students, always 

listened sitting in the old Parliament Gallery.  

Also, the Hon. Mangala Moonesinghe is another 

distinguished gentleman, I should say.  He was liked by 

everyone, particularly the peace-loving people. He 

wanted peace in this country; he wanted unity in this 

country. He did not want this country to be pawned to a 

foreign power under any circumstances because the 

Moonesinghe family is firmly rooted in the soil of this 

country. Therefore, they always endeavoured to promote 

internationally the cause of Sri Lanka, not something else. 

I also had the privilege of serving in the Mangala 

Moonesinghe Parliamentary Select Committee, which 

subsequently submitted a Report to Parliament.  

Then, Sir, he was the first Chief Minister of the 

Western Provincial Council. I remember  vividly that 

when he was to be declared the Chief Minister, there was 

a meeting at "Braemar", the residence of the late President 

J.R. Jayewardene at Ward Place, Colombo. He summoned 

me there and the late Hon. Gamini Dissanayake was 

present.  He said: “Mr. Azwer, only the people in 

Colombo want to occupy big positions, positions of status 

and hold all ministerial posts. There is a young Muslim 

elected from the Kalutara District called M.A.M. Yoosuf. 

Do you know him?" I said, “Yes, Sir, I know him quite 

well because he was working very closely with the then 

Member of Parliament - later the Hon. Speaker, 

Deshamanya Alhaj M.A. Bakeer Markar. The Hon. 

Gamini Dissanayake said, “Hurry, run to that place and 

bring him over here soon.” It so happened that I forgot the 

Ward Place residence and took Mr. M.A.M. Yoosuf 

straight to Susil Moonesinghe's house opposite the 

Museum. Then, he said, “My dear young man, you will 

be a Minister - the first Muslim Minister - in my Cabinet; 

you  will feel happy". He was overwhelmed, choked with 

emotion. He never expected that because people in 

Colombo were displaying currency notes in millions to 

snatch this post. But, they stood their ground firm. Mr. 

M.A.M. Yoosuf is the first Muslim Minister in the 

Western Provincial Council. He is a very distinguished 

member of the Western Province serving the people from 

the inception and is now celebrating 30 years in politics. 

We wish him Good Luck! 

Sir, the Hon. Susil Moonesinghe also had a deep 

knowledge and liking for the broadcast service in this 

country. As a result, he became the Chairman and the 

Director-General of the Sri Lanka Broadcasting 

Corporation. Yesterday morning, Sir, we heard in the 

"Dasa Desa" Programme, which is a very important and 

valuable programme, the voice of the late Dr. N.M. 

Perera. It was very interesting to listen to what Dr. N.M. 

Perera said about this country and the future. The 

Chairman, Mr. Hudson Samarasinghe included his voice-

cut in that programme. I would also like to ask the 

Chairman of the SLBC, if possible tomorrow, to include 

a voice-cut of the Hon. Susil Moonesinghe as well.   

Then, Sir, he became the Chief Minister in 1988, 

which was the Beeshana Samaya, and held the portfolios 

of Public Security, Police, Finance and Planning, 

Housing, Trade, Information and Transport. Then, he left 

the portals of this majestic building and went to Iran as 

Sri Lanka's Ambassador. I happened to go to Iran when 

his successor Mr. Omar Kamil, the former Mayor of 

Colombo, was appointed as the Ambassador. The Hon. 

Karu Jayasuriya knows those facts very well. The Hon. 

Susil Moonesinghe has left his footprints firmly in the 

diplomatic services in Iran, I learnt.  He was a man who 

always laughed and  made others laugh and lived happily.  

Sir, he was very well disposed towards our fraternity 

as well. Although he was a Buddhist leader who helped 

Buddhist causes, temples, devalas and schools, when he 

was the Chief Minister we found him readily available 

for Ahadiya schools in the Colombo District, particularly 

in the Colombo-Central area where even today we find 

the schools in the Colombo-Central area has got to be 

developed to the extent of other schools in the rest of the 

Island. 

Sir, he was also an administrator of the Bandaranaike 

Memorial International Conference Hall. From 1970 to 

1972, as I mentioned earlier, he was the Chairman and 

the Director-General of the Sri Lanka Broadcasting 

Corporation. 

I may end my speech, Sir, by again quoting E.C. 

McKenzie. “A man is not really poor if he can still 

laugh”. The Hon. Susil Moonesinghe laughed, made us 

laugh; he was a straight forward man. He stood tall even 

in his national attire and I should say he was elegant.  

He served this House well for 6 years and 1 month. 

According to his belief, I pray for his Nivan Suva!  

Thank you.  
 

 
නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I wish to associate myself with the sentiments 

expressed by both sides of the House on the death of the 

Hon. Susil Moonesinghe, ex-Member of Parliament. I 

shall direct the Secretary-General of Parliament to make a 

Minute of the Proceedings of today’s Meeting and send a 

copy thereof to the members of the bereaved family.  

The next Vote of Condolence is on the  Hon. P.R. 

Ratnayake. 
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වලෝ ප්රේහලඹ : රු පී.ආර්. යත්නහඹ 
භවතහ 

அநரதத் லர்ரணம் : ரண்நெறகு ந.ஆர். 

இத்ரக்க 
VOTE OF CONDOLENCE : HON. P.R. RATNAYAKE 

 
 

[අ.බහ. 3.47] 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, ෆල්ර දිසත්රිගක්ව , 

භහනළල්ර භළතියණ වොට්මහව  වඳොදු භව ජනතහ 

නිවඹෝජනඹ යමිකන් ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු ලවඹන් 

වභන්භ නිවඹෝජ— අභහත—යඹකු ලවඹන්  යුතු යමිකන් වභභ 

උත්තරීතය බහ වලෝබහත් යන රද ෘතවසත 

වේලඳහරනඥපඹකු ව ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  ආයේබ 

හභහජිඹකු වහ වජ—සමතභ හභහජිඹකු ව පී.ආර්. යත්නහඹ 

භළතිතුභහවන අබහඹ ිළිතඵ වලෝඹ ඳශ කිරීවේ වඹෝජනහ භභ 

වේ අසථහවේදී රු බහ  ඉදිරිඳත් යන්වනමික.  

භහනළල්වල්, කුමල්භ නභළති සුන්දය ේ ිළඹවේදී 1926 

වනොළේඵර් භ 20 ළනි දින උඳත රද ඳවශ යහල්රහවන 

යත්නහඹ භවතහවන දඹහඵය ිළඹහණන් වව  එ  එහි ළඩ ඵළල 

ේමුරහදෆනි ඳවශ යහල්රහවන ිළංිකඵණ්ඩහ නිරවේතුභහයි. 

භෆණිඹන් වව  ලිමු ඇඳරවොටු වේ එවොඩත්ත 

රේවේ ලිසිංව මුදිඹන්වේරහවන ඵණ්ඩහය භළණිවක් භළතිනිඹයි. 

එතුමිකඹ ල් හ භවහවඵෝධි භහවේ වඵෞේධ  යුතු ිළිතඵ 

ප්රේධහන ේඳහද වර  යුතු ශ බ්රීවසභචහරී ලිසිංව වේප්රිමඹ 

භළතිතුභහවන එ කු උඳන් වවෝදරිඹකි.  

වවෝදය වවෝදරිඹන් වඹ  වදවනකුවන් භන්විත එභ 

ඳවුවල් ජන්භ රහබඹ රළබ යත්නහඹ භවතහ වවේභහතභ වෝභහ 

යත්නහඹ වභවනවිඹ භන්න් හර්ථ විහව ජීවිතඹක් ත ශ 

අතය, දිඹණිඹන් තිවදවනක් ව පුතණුන් තිවදවනක් වභවරො  

දහඹහද වශේඹ. එතුභහවන ජීවිත භවන් හර්ථත්ඹ උවදහ 

අබහප්රේහප්ත යත්නහඹ භළතිනිඹවන් ප්රේලංනීඹ වවඹෝඹක් 

රළබී ඇති ඵළේ එතුමිකඹ  වෞයඹක් ලවඹන් වන් ශ යුතුඹ.  

ඳයණභ ශ්රී. ඉන්ද්රකවජෝති විද—හරවඹන් මලි අධ—හඳනඹ රඵහ 
ත් යත්නහඹ භවතහ අනතුරු වෝට්වට් ක්රිyසතිඹහනි මිකනහරී 
විද—හරඹ ත්, වෝට්වට් ආනන්ද ලහස්ර හරඹ ත් ඇතුශත් ළඩිදුය 
අධ—හඳනඹ රඵහ ත්වත්ඹ. භයදහවන් භවහවඵෝධි ඉංග්රීාසි විද—හරඹ 
තුිතන් තභ දළනුභ ළඩිදියුණු ය ත් එතුභහ ඉන් ඳසු වදොන් 
වයෝලිස පු්ර  භහවේ ලිිළරුකු ලවඹන් සිඹ ජීන ෘත්තිඹ 
ඇයඹුවේඹ. එඳභණකින් වනොනළතුණු එතුභහ සුප්රේ  වවශ 
—හඳහරිඹකු ලවඹන් තභ ජීවිත භන ඉදිරිඹ යහ වන 
ගිව ඹ.  

ලිසිංව වේප්රිමඹ නේ ව සිඹ භහභහවන  යුතුර  වහඹ 

වමිකන් භහජ වේහ හර්ඹඹන්හි නිඹළලුණු එතුභහ රංහ භ 

භහජ ඳක්ව  නහඹ ආචහර්ඹ ඇන්.ඇේ. වඳවර්යහ භවතහ  

වහඹ දක්මිකන් ක්රිyඹහහරී වේලඳහරනඹ  ිළවිසිව ඹ. 1947 

වර්දී ප්රේතිශීලී ිළර නිවඹෝජනඹ යමිකන් සහධීන 

අවප්ක්ඹකු වර භහනළල්ර අසුන  තය ළදුණු සී.ආර්. 

වඵලිේභන භවතහවන ජඹේවණඹ වනුවන් යත්නහඹ 

භවතහවන් රළබුවණ් විලහර වවඹෝඹකි.  

ඹ අවුරුදු 22දී කුමල්භ ේ බහ නිවඹෝජිතඹහ වරසින් 

වත්රී ඳත් වුණු එතුභහ 1951දී ිළහිටුන රද ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ව  ආයේබ හභහජිඹකු ව අතය, 1952දී අයණහඹ 

තුේඳශහත ඳත්තුවේ ේ හර්ඹ බහවේ බහඳතියඹහ ලවඹන්ද 

ඳත් ය න්නහ රේවේ එ  ශ්රී. රංහවේ ශහඵහරභ ේ 

බහඳතියඹහ ලවඹන් හර්තහක්ද ිළහිටුමිකනි. ඉන් අනතුරු සිදු 

යන රද ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ප්රේතිංසයණව දී අලුත්නුය 

ේ හර්ඹ බහවේ බහඳතියඹහ ලවඹන්ද වත්රී ඳත් වුණු එතුභහ 

භසත රංහ ේ බහඳතිරුන්වන ේවේරනව  උඳ බහඳති 

ධුයවඹන්ද ිළදුේ රළබුවේඹ.  

භහනළල්ර ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක් ඵර භණ්ඩරව  
වල්ේයඹහ ලවඹන් සිඹ හර්ඹ බහයඹ භළනවින් ඉටු ශ 

යත්නහඹ භවතහ  1952 වහ 1956 යර ඳළති භව 

භළතියණලින් භහනළල්ර ආනඹ ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ  

උරුභ ය දීභ  ඉභවත් වවවක් දළරුවේඹ.  

ඓතිවහසි කුඹුරු ඳනත ේභත යවීභ උවදහ 1958 දී 

භසත රංහ වොවි වඳයමුණ නභළති ංවිධහනඹ භහනළල්වරන් 

ඇයමූ පී.ආර්. යත්නහඹ භවතහ එහි ප්රේථභ රැසවීභ ිළලිප් 

ගුණර්ධන භළතිතුභහවන වබහගිත්වඹන් භහනළල්ර නයව දී 

ඳත්මිකන් වොවි ජනතහවන ඹවඳත උවදහ විලහර වභවවයක් 

ඉටු වශේඹ.  

1960 භහර්තු භව භළතියණව  දී භහනළල්ර අසුන  ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ ඹ  වත් තය ළදුණු එතුභහ  වභභ උත්තරීතය 

බහ  ිළවිසීභ  වළකි වව  එභ වර් ජලි භහව  දී ඳළළති භව 

භළතියණව  ප්රේතිපරඹ  අනුඹ. ළභවි භ වඳොදු භවජනතහ 

වනුවන් ඇඳ ළඳ සින් යත්නහඹ භවතහවන භවජන වේහ 

ත තත් ළඩි දියුණු යරනු ස ප්රේවේලහසීන් විසින් වභෝ ර් 

යථඹක් එතුභහ වත ඳරිත—හ යනු රළබිණි. එතළන් සි  එභ යථඹ 

සිඹ වේලඳහරන  යුතු වනුවන්ද, භවජන අල—තහ 

වනුවන්ද යත්නහඹ භවතහ විසින් වඹොදහ ත්වත්ඹ.  

1 9 6 4  දී සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන 
නහඹත්වඹන් යුතු යජව  ප්රේහවන නිවඹෝජ— අභහත—යඹහ 
ලවඹන්ද විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු කිරීභ  එතුභහ  වළකිඹහ 
රළබිණි.  භනහ භන ප්රේතිංසයණ වොමිකන්ව  බහඳතියඹහ 
ලවඹන් එතුභහ ස ශ හර්තහවේ නිර්වේල අනු  යුතු 
කිරීවේ ප්රේතිපරඹක් ලවඹන් රංභඹ ප්රේථභය  රහබ රඵන 
තත්ත්ඹ  ඳත් ව ඵ එතුභහ  රු කිරීභක් ලවඹන් වභහිරහ 
 වන් ශ යුතුඹ.  

1970 භව භළතියණවඹන් විශිස  ජඹේවණඹක් අත්ඳත් ය 

ත් යත්නහඹ භවතහ ඵරඹ  ඳළමිකණි භගි වඳයමු ණු යජව  

වේශීඹ වහ විවේශීඹ වවශ නිවඹෝජ— ඇභතියඹහ ලවඹන්ද 

සුවිවලේෂී වභවවය වඹදුවණ්ඹ. කිහිඳයක්භ ළඩ ඵරන 

අභහත—යඹහ ලවඹන්ද  යුතු ශ එතුභහ තත් අසථහ 

කිහිඳඹදීභ ළඩ ඵරන යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවේල  යුතු 

අභහත—යඹහ ලවඹන්ද ක්රිyඹහ කිරීවේ බහ—ඹ රළබුවේ තභන් 

වත ඳළවයන ය හර්ඹ බහයඹක් වුද භනහවර ඉටු කිරීවේ 

වළකිඹහකින් ිළරිපුන් සින් ඵළවිනි.  

ෆල්ර දිහ වේලඳහරන අධිහරි ලවඹන්ද  යුතු ශ 

යත්නහඹ භවතහ එර වරෝඹ පුයහ ඵරඳෆ ආවහය අවවේනිවඹන් 

මිකදීභ  ශ්රී. රංහ තුශ ක්රිyඹහත්භ ව හ ංේහභඹ  තභ ප්රේවේලඹ 

හර්ථ වභවවඹ වවේඹ. එක්ත් ජහතීන්වන ංර්ධන ළඩ 

ිළිතවශ ඹ වත් යඵර් නිසඳහදන ංසථහවේ ප්රේථභ කුට්න් යඵර් 

ර්භහන්ත ලහරහද භහනළල්වල් ිළහිටුමිකන් ප්රේවේලඹ  අමිකර 

වේහක් ඉටු කිරීභ ද එතුභහ ඇඳ ළඳවිණි. එභන්න් යඵර් 

නිසඳහදඹහ  වවො මිකරක් රඵහ දීභ  වළකිවීභ එතුභහවන 

ප්රේඹත්නව  සුවිවලේෂී ප්රේතිපරඹක් විඹ.  

අධ—හඳන  යුතු නංහරමිකන් ද දරුන්වන අනහතඹ උවදහ 

සුවිවලේෂී වභවවයක් ඉටු ශ එතුභහ වෞ— ඳවසුේ ළඩි 

දියුණු වශේ නිවයෝී  ජනතහක් තභ ප්රේවේලඹ තුශ ජීත් නු 
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දළකීභ  වඵවවවින් ප්රිමඹ ශ ඵළවිනි. භනහභන ඳවසුේ ආදිඹ 

නෙහ සිටුවීභ ද වවව ත් යත්නහඹ භවතහ ප්රේවේලව  

භංභහත්ර ළඩි දියුණු වහද අල— ිළඹය නියතුරුභ 

ත්වත්ඹ. එඳභණක් වනො භසත රංහ සිංවර වි 

ේවේරනව  හර්ෂි හහිත— භවවෝත්ඹ රංහවේ සුප්රේ  

වීන්වන වහ වල්ඹන්වන වබහී ත්වඹන් 1960 දී 

භහනළල්ර භයුයඳහද විද—හරව  දී ඳත්මිකන් හහිත—ව  

වඳෝණඹ උවදහ තභ දහඹත්ඹ රඵහ දුන්වන්ඹ.  

රැකිඹහ වනොභළති විලහර ිළරි  කිසිදු වේදඹක් වනොතහ 

අධ—හඳන සුදුසුේ භත විවිධ රැකිඹහන් රඵහ දීභද එතුභහවන 

භහවළන් තිගුණ වඳන්නුේ යන ළඩඳතකි. වඳවවේවල් 

අයමමිකන් වේශීඹ වයදිිළිත ර්භහන්තඹ නෙහ සිටුවීභ ද එතුභහවන් 

රළබුවණ් වනොභ වහඹකි. ඉඩේ වනොභළති ජනතහ වනුවන් 

ඉඩඩේ රඵහ දීභ  ිළඹය ත් වභභ උදහය පුේරඹහ ප්රේවේලව  

භහජ වේහ හර්ඹඹන්හි අභිෘේධිඹ වහද ළභවි භ අතහිත 

රඵහ දුන්වන්ඹ.  

ෆභ ආභ භ එ වේ රමිකන් ප්රේවේලව  ජනතහ තුශ 

ආමික වජීනඹ ඇති ශ එතුභහ, වනොවඹකුත් දුසයතහ 

වවේතුවන් නළතී තිබුණු ත්තර, වළර පුයහණ විවහයව  බුේධ 

ජඹන්ති භව වඳයවළය නළත ආයේබ කිරීභ ද වඳයමුණ ත්වත්ඹ. 

ය ණනහක්භ එභ වඳයවළවර් ඵසනහඹ නිරවේ ලවඹන් 

 යුතු කිරීවභන්භ එතුභහ තුශ බුදු දවභ වවයහි ඳළළති ඵළඳීභ 

භළනවින් වඳනී ඹයි.  

උතුරු වොරිඹහ වහ යහජ— තහන්ත්රිග ඵතහ ඇති ය 

ළනිවේ දීද විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු ශ වභභ භහන හිතහදී 

වේලඳහරනඥපඹහ ඉයහව  ශ ංචහයඹදී වදය  අතය වවශ 

ගිවිසුභක් ඇති ය නිමිකන් ශ්රී. රංහ  විලහර ආර්ථි හසිඹක් 

රඵහ දීභ ද ිළඹය ත්වත්ඹ.  

භහනළල්ර ළනි දුසය ප්රේවේලඹ වවනහ සුවක් 

ජනතහවන ඹවඳත උවදහ ඳභණක් වනො, භසත 

ය හසීන්වනභ ඹවඳත වනුවන් නිඵ රුණු හයණහ වොඹහ 

ඵරමිකන් භවත්භහ වේලඳහරනව  වඹදුණු යත්නහඹ භවතහ 

ජීවිතව  ළෆ භඹ සිඹ දරු මුනුපුයන් භන්න් ත යමිකන් 

සින්ඹදී ය 87ක් ආයු ශහ සිඹලු වේ අනිඹතඹ ඹන බුදු දන  

අනු 2013 ජනහරි භ 05ළනි දින වභවරොවින් දව භ 

මුත්වත්ඹ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, ේබහ නිවඹෝජිතඹකු 

වහ බහඳතියඹකු ලවඹන්ද, ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු වහ 

නිවඹෝජ— අභහත—යඹකු ලවඹන්ද ය ණනහක් තිසවේ 

උතුේ භවජන වභවවය නිඹළළී සින් ඳවශ යහල්රහවන 

යත්නහඹ නේ වු යු පුරුඹහ  නින් සු ප්රේහර්ථනහ යන අතය, 

වභභ බහවේ වලෝඹ ශ්රී. රංහ නිදවස ෘත්තීඹවේදීන්වන 

ංභව  ෆලු දිසත්රිගක් බහඳති අතුර යත්නහඹ භවතහ ඇතුළු දු 

පුතුන් ත්, ඳවුවල් ඥපහතීන් ත් දන්හ ඹළවිඹ යුතු ඹයි භභ වඹෝජනහ 

යමික.  

 
[අ.බහ. 3.57] 

 
රු යනිල් විරරභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසව  
නහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, භ  රු පී.ආර්. 

යත්නහඹ භළතිතුභහ ඳශමුවන්භ මුණ ළහුවණ් 1970 

ඳහර්ලිවේන්තුවේදී. එ  විරුේධ ඳක් නහඹ වි.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ තභයි භ  එතුභහ  මුණ ළසසුවේ. එතුභහ ව 

එක්ත් ජහති ඳක්ව  භන්ත්රී රු අතය වවො මික්ර  

ේඵන්ධතහක් තිබුණහ. විවලේවඹන්භ වළභ වනහභ එතුභහ  

කිේවේ "පී.ආර්." කිඹරහයි. භ  එතුභහ ශන්න් ආශ්රදඹ යන්න 

රළබුවණ්, එතුභහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  වවඹෝඹ වදන්න 

තීයණඹ යරහ අවප් ඳක්ඹ එක් එතු වරහ ළඩ යපු 

අසථහවේදීයි. රු පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ව  ආයේබ හභහජිවඹක්. එතුභහවන වේලඳහරන 

ඉතිවහඹ බහනහඹතුභහ වන් යපු නිහ භහ ඹිතත් ඒ ළන 

වන් යන්වන් නළවළ. එතුභහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  

වවඹෝඹ වදන හරව  භ  නිතයභ හවන  ථහ ශහ; මුණ 

ළසුණහ; උඳවදස දුන්නහ. එතුභහ දුන්නු ඒ උඳවදස, වවඹෝඹ 

අිළ අඹ වො  ළරකුහ.  

ඒත් එක්භ එතුභහවන වේලඳහරන ජීවිතඹ භහනළල්වරන් 

ආයේබ වුණහ  එතුභහ අන්තිභ දල වද තුශ  ජීත් වුවණ් 

ත්තර වළර ප්රේවේලව . ඒ නිහ ඒ හරව දීත් එතුභහ මුණ 

ළවවන්න අඳ  අසථහ රළබුණහ. ඒ නවො  එතුභහ 

වේලඳහරන ජීවිතවඹන් ඈත් වරයි සින්ව . එතුභහ 

වේලඳහරනව  වඹදී  සින්ඹදී ඒ යපු වේඹ දිවහ ඵළලුහභ ඇත්ත 

ලවඹන්භ රු පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ අයිති වන්වන් 

ඳයණ තහරව  වේලඳහරනඥපඹන් අතය . ඒ අඹ  වේ යවට් 

ජනතහ විවලේ ළරකිල්රක් දළක්වහ. ඒ අඹවන ඹවඳත් වළසිරීභ 

නිහ, ඒ අඹවන ඹවඳත් චරිතඹ නිහ, ඒ අඹවන අංබහඹ නිහ 

වේ යවට් ජනතහ විවලේ ළරකිල්රක් දළක්වහ. ජනතහ  

වේඹ යන්න ආපු අඹ වළන්ඹ  තභයි එදහ භන්ත්රී රුන් දිවහ 

ඵළලුවේ. ඳහර්ලිවේන්තු  ආවේ නළති වුණත් එදහ වේලඳහරනව  

වඹදී සින් අඹ  ඒ විධිඹ යි ළරකුවේ.  

1931 සි  යහජ— භන්්ර ණ බහ ත් ඊ  ඳසවේ ඇති වුණු 

ඳශමුළනි වදළනි ඳහර්ලිවේන්තු ත් ආපු භන්ත්රී රු ඒ ේප්රේදහඹ 

ඇති ශහ.  

ඒ භන්ත්රී රුන්  අත දිගු යරහ කිඹන්න ඵළවළ, ඒ වොල්වරෝ 

දවඹෝ කිඹරහ. ඇත්ත ලවඹන්භ ඵරනහ නේ ඒ අඹ ඒ ප්රේවේල 

වනුවන් වේඹ ශ පුේරවඹෝ. පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ 

එතළන  ළව නහ. එතුභහ ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ නිවඹෝජනඹ 

යන වො  එතුභහවන ඳක්ව  අඹ ත්, එක්ත් ජහති 

ඳක්ව  අඹ ත් සිඹලු වදනහ භ එ විධිඹ  ළරකුහ. ඒ 

හවනභ ප්රේවේලඹ  යන්න පුළුන් වේඹ කුභක්ද කිඹරහ 

ඵළලුහ. අද හවන විලහර මුදල් ප්රේභහණඹක් වඹොදන්න එදහ 

භන්ත්රී රුන්  අසථහ තිබුවණ් නළවළ. එවේ වුත් පුළුන් 

විධිඹ  ආණ්ඩුවේ වවඹෝවඹන් භහනළල්ර ආනඹ දියුණු 

යන්න එතුභහ ක්රිyඹහ ශහ. එතුභහ ළන හිතන වො  අන්තිභ  

ඉතිරි තිවඵන්වන් එතුභහවන මිකනිසභ; එතුභහ වළසිරුණ 

ආහයඹ; එතුභහ ජනතහ  ළරක විධිඹ; ජනතහ එතුභහ  ළරක 

විධිඹයි. අද ඒ හවන වේලඳහරනඥපඹන්  වොඹන්න අභහරුයි. 

ඇත්ත ලවඹන්භ අද අිළ භන්ත්රී රු වළන්ඹ , ඳශහත් බහ 

භන්ත්රී රු වළන්ඹ  යවට් ජනතහ   විලහර ප්රේලසනඹක් ඇති ය 

තිවඵනහ. ඒ අඹ තුශ අඳ වවයහි තිවඵන විලසහඹ අඩු වරහ 

තිවඵනහ; නළති වරහ තිවඵනහ. අිළ වේලඳහරනඥපඹන් වළන්ඹ ; 

භවජන නිවඹෝජිතඹන් වළන්ඹ  වභතළන  එන්වන් ජනතහ 

වනුවන් වනොවයි, ඇත්ත ලවඹන්භ අවප් ප්රේතිරඳඹ 

වොඩනෙහ න්නයි, භහධ— භහර්වඹන් ක්රිyඹහ යන්නයි කිඹන 

වළඟීභක් ජනතහ අතය තිවඵනහ.  වදඳළත්ත ළනභ එළනි 

වළඟීභක් තිවඵනහ.  

එළනි අසථහ පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහවන චරිතඹ 

අඳ  ආදර්ලඹක් වළන්ඹ  න්න පුළුන්. වභොද, ජනතහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් තභන්  වේඹ යන 

වේලඳහරනඥපඹන්. පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ ඒ ළඩ  යුත්ත 

ශහ.  
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ඒ නිහ විවලේවඹන්භ වේ අසථහවේ ඒ සිහිඳත් යමිකන්, 

එතුභහ ශ වේඹ  සතුති යමිකන් පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ  

නින් ළඳ රළවේහ කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යනහ. ඒ හවනභ අවප් 

නහටු එතුභහවන ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ ප්රේහල යනහ.  

 
[අ.බහ. 4.02] 

 
රු (ආචහර්ඹ) ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ (ජහති උරුභඹන් 
ිළිතඵ අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) ேகத் தரனசூரற - லசற நெரறககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 

Heritage) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභනි, ෆලු දිසත්රිගක්ඹ 

නිවඹෝජනඹ යන භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ , ඇභතියඹකු වළන්ඹ  

දල ඳවභහය ඳභණ හරඹක් තුශ ඉතහභ කිට්ටු ඇසුරු ශ 

පුේරවඹක්, දිසත්රිගක් නහඹවඹක්, හි පු නිවඹෝජ— 

ඇභතියවඹක් න පී.ආර්. යත්නහඹ භවත්භඹහවන අබහඹ 

ිළිතඵ වලෝඹ ඳශ යන වඹෝජනහ ඹ වත් ථහ යන්න  

රළබීභ භවන බහ—ඹක් වළන්ඹ  රනහ.  

අවප් රු බහනහඹතුභහ  පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහවන 

ජීවිත ථහ ඉතහ ඳළවළදිලි, යර, විසතය වේ රු බහ  

ඉදිරිඳත් ශහ. පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ චනව  

ඳරිභහප්තහර්ථවඹන්භ භවත්භවඹක්. ඉතහභ ප්රිමඹජන, ඒ හවනභ 

භහජශීලී, ප්රේන්න, භහන බක්තිඹක්, භහන දඹහක්, භහන 

හිතහදීභක් ඇති වේලඳහරනඥපවඹක්. විරුේධ ඳක්ව  

නහඹතුභහ කිේහ හවන, එතුභහ ඳළයණි වේලඳහරන ඳයේඳයහ  

අයිති පුේරවඹක් ඵ භභත් ිළිතන්නහ. ඔවුන් වේලඳහරනඹ 

වශේ මුදල් වේඵ කිරීභ  වනොවයි. ඔවුන් වේලඳහරනඹ වශේ 

ප්රේචණ්ඩත්ඹ ළිළරීභ  වනොවයි. ඒ ඳළයණි ේප්රේදහඹ එතුභහ 

විසිනුත් අනුභනඹ ශහ.  

එතුභහත් එක් ඉතහභ කිට්ටු මීඳ ේඵන්ධතහක් ඇති ය 

ළනීභ  භ  අහලඹක් රළබුවණ් 1960 ඳහර්ලිවේන්තු 

භළතියණව දීයි. 1960 ජලි භහව  භළතියණව දී භවන ිළඹහ 

ලිමු ආනඹ නිවඹෝජනඹ යන වො   එතුභහ භහනළල්ර 

ආනඹ නිවඹෝජනඹ ශහ. ඉන්ඳසු 1970 එතුභහ භහනළල්ර 

ආනඹ නිවඹෝජනඹ යන වො  භවන ිළඹහ ලිමු ආනඹ 

නිවඹෝජනඹ ශහ. 1977 භළතියණව දී අිළ වදවඳොශභ තය 

ශහ. එතුභහ භහනළල්ර ආනඹ  තය ශහ. භභ ලිමු 

ආනඹ  තය ශහ. 1989 භව භළතියණව දී ප්රේථභ තහ  

අනුඳහත රරභඹ ඹ වත් ඡන්දඹ ඳත්න වො  ණ්ඩහඹේ 

නහඹඹහ වළන්ඹ  එතුභහ ඉදිරිඳත් වුණහ. ඒ දිසත්රිගක් රළයිසතුවේ 

එක් පුේරවඹක් වළන්ඹ  භභ තය ශහ. වභන්න වේ කිට්ටු 

වේඵන්ධතහ නිහ අිළ වේලඳහරනඹ යන වො  එක්තයහ 

විධිඹකින් එතුභහ අඳ  ිළඹකු ළනි පුේරවඹක් ඵ  ඳත් වුණහ. 

අඳ දන්නහ, එතුභහ ආනන්ද ලහස්ර හරව  ඊ.ඩේලිේ. අදිහයේ 

විදුවල්ඳතිතුභහ ඉන්න හරව  ඉ වන ත් ඵ. එතුභහ වන භහභහ ව 

අනහරි ලිසිංව වේප්රිමඹ  භළතිතුභහ -ඉතිවහව  එතුභහ  රළබී 

තිබුණු තළන ඇත්ත ලවඹන්භ රළබිරහ නළවළ.- අනහරි 

ධර්භඳහරතුභහවන් ඳසු දමදි එතුභහවන  යුතු කිරීවේදී මුල් 

වුණු පුේරවඹක්. අනහරි ලිසිංව වේප්රිමඹ  භළතිතුභහවන භෙ 

වඳන්වීභ භත තභයි යත්නහඹ භළතිතුභහ  වඵොවවෝ වි  ආමික 

 යුතුර  භළදිවත් වුවණ්, ඊ  ඳසු වේලඳහරන  යුතුර  

භළදිවත් වුවණ්. එතුභහ 1952 ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  ආයේබ 

හභහජිවඹක්.  භහ හිතනහ, ෆලු දිසත්රිගක්ව  1952 ක්රිyඹහහරී 

වේලඳහරනඹ යපු ආයේබ හභහජිවඹක් හි න්ව  නළවළ කිඹහ. 

එන්.එච්. කීර්තියත්න භවත්භඹහ හභහජිත්ඹ න්න සින්ඹත් 

එතුභහ ඳසු ඒ වහ  ඉදිරිඳත් වුවණ් නළවළ. එතවො  වේ 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ එ  හි පු අඹවන් එතුභහ තභයි ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ව  ආයේබ හභහජිවඹක් වළන්ඹ  අඳ  

වඳුන්න්න පුළුන් න්වන්.  

භහනළල්ර ඳළත්වත් ංචහයඹ යන  වො  අදත් අඳ  

අවන්න, දකින්න රළවඵන වදඹක් තිවඵනහ.  එහි මිකනිසුන් 

තභත් කිඹන්වන් වේ තභයි පී.ආර්. යත්නහඹ යුව  යපු ළඩ 

කිඹරයි. ඒ හරව  තිබුණු ආන රරභඹ නිහ භන්ත්රී යවඹකු  

විවලේ අධහනඹක් තභ ආනඹ වවයහි වඹොමු යරහ ළඩ 

යන්න පුළුන්භ තිබුණහ. භහ හිතනහ, ඒ නිහ විලහර ළඩ 

වතොඹක් එතුභහ නිවඹෝජ— ඇභති හරව  ව ඳහර්ලිවේන්තු 

භන්ත්රී  හරව  භහනළල්ර ආනඹ  ශහඹ කිඹහ. ඒ හ  වනභ 

එතුභහ ඒ හරව  ඉතහභ කිට්ටුවන් වේලඳහරන නහඹවඹෝ 

ඇසුරු ශහ . විවලේවඹන්භ 1948 ආචහර්ඹ එන්.එේ. වඳවර්යහ 

භවත්භඹහ, ඳසු එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහ, 

සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ, ිළලිප් ගුණර්ධන භළතිතුභහ  

හවන අඹ ඉතහ කිට්ටුවන් ඇසුරු යපු පුේරවඹක්. ඒ හවනභ 

එතුභහ ඳසු හරව  වි.ආර්.  ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳතිතුභහ 

ළනි අඹද කිට්ටුවන් ඇසුරු යපු පුේරවඹක්.  ටී.බී. 

ඉරංයත්න භවත්භඹහ වවයහි වරොකු ඳළවළදීභක් එතුභහ තුශ 

තිබුණහ. වභොද ඉරංයත්න භවත්භඹහවන ඹේ ඹේ ක්රිyඹහදහභඹන් 

වහ උඩ රැන්වඹක් වළන්ඹ  එතුභහ විලහර ලවඹන් ඔහු  උදවු 

උඳහය ශහ.  

පී.ආර්. යත්නහඹ හි පු ඇභතිතුභහවන ේපර්ණ විසතයඹ 

බහනහඹතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යපු නිහ ඒ ළන පුන පුනහ ථහ 

කිරීවේ අල—තහක් නළවළ. ත ළදත් රුණු වදක් එතුභහ 

ළන කිඹන්න ඕනෆ.  එතුභහ එක්තයහ විධිඹකින් තභ උත්හවවඹන් 

—හඳහරිවඹක් ඵ  ඳත් වුණහ, අනුන්වන මුදල් වවොයේ 

යන්වන් නළති. ඒ හවනභ එතුභහ කිසි දින ප්රේචණ්ඩ 

වේලඳහරනඹ අනුභනඹ වශේ නළවළ. වභොද ඒ හරව  ආන 

රරභඹ තිබුණු නිහ  අද හවන ප්රේචණ්ඩත්ඹක් අනුභනඹ කිරීවේ 

අල—තහක් තිබුවණ් නළවළ. වවේ වතත් එතුභහ හභහමී 

පුේරවඹක්. එතුභහ කිට්ටුවන් ඇසුරු යපු අඹ දන්නහ, ඉතහභ 

ළවළල්ලු ජීවිතඹක්, විවනෝදහමී ජීවිතඹක්, එ ඳළත්තකින් 

භහන බක්තිඹ , භහන ආදයඹ  අභතය එතුභහ තුශ තිබුණු ඵ.  

අහන ලවඹන් එතුභහවන පුත් ශ්රී. රංහ නිදවස 

ෘත්තීඹවේදීන්වන ංභව  ෆලු දිසත්රිගක් බහඳති  අතුර 

යත්නහඹ භළතිතුභහ ඇතුළු ඳවුවල් උදවිඹ  අවප් වලෝඹ ඳශ 

යනහ. වේ අසථහවේදී භහ එක්තයහ වල්වඹක් කිඹපු 

අදවක් ඉංග්රීාසිවඹන් කිඹන්න ළභළතියි: 

 

"The bad man's death is a horror; but the just ascend 

to glory from the dust" 

එතුභහ  නින් ළඳ රළවේහ! 

 
නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Lalith Dissanayake.  

Before that, will an Hon. Member propose Hon. Janaka 

Bandara to take the Chair? 

 
රු (ආචහර්ඹ) ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு (கனரறற) ேகத் தரனசூரற ) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

ප්රේලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

805 806 



ඳහර්ලිවේන්තු 

අනතුරු  නිවඹෝජ— හය බහඳතිතුභහ මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனல, ரண்நெறகு  ேரணக தண்டர அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
 

[අ.බහ. 4.10] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (වෞ— නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு னநத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 1952 දී ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ව  ආයේබ හභහජිවඹක් වුණු, ඒ හවනභ දිසත්රිගක්ව  

ෘතවසත වේලඳහරනඥපවඹක් න පී.ආර්. යත්නහඹ 

භළතිතුභහවන අබහඹ වනුවන් වලෝ වඹෝජනහ වවනන වේ 

අසථහවේදී එතුභහ භෙ න වේලඳහරනඥපවඹක් විධිඹ  

 යුතු යමිකන් සින් වවනකු වළන්ඹ ත්, එතුභහවන ප්රේවේලව  

වවනකු වළන්ඹ ත් භහ එතුභහ ළන චනඹක් කි යුතු වනහ.  

1926 වනොළේඵර් භහව  20 වනි දහ කුමල්භදී උඳත රළබ 

යත්නහඹ භවතහ ෆල්ර දිසත්රිගක්ඹ භ වේඹක් ශ 

නිවතභහනි නහඹවඹක්. එතුභහ 1947 දී ෆල්ර දිසත්රිගක්ව  

වේලඳහරනව  වඹදී සින් ඇන්.එේ. වඳවර්යහ භළතිතුභහ ව එ  

භහනළල්ර ප්රේවේලඹ නිවඹෝජනඹ ශ සී.ආර්. වඵලිේභන 

භළතිතුභහ භෙ වේලඳහරන  යුතුර  ේඵන්ධ වුණහ. ඒ 

හවනභ 1952 දී ෆලු දිහවේ තුේඳශහත ඳත්තුවේ ේහර්ඹ 

බහවේ බහඳතිතුභහ වළන්ඹ  ඳත් වුණු එතුභහ රංහවේ රහඵහරභ 

ේබහ බහඳතියඹහ වුණහ. ඒ හවනභ එතුභහ අලුත්නුය 

ේහර්ඹ බහවේ බහඳතියඹහ වළන්ඹ ත්  යුතු ය 

තිවඵනහ. වභභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනව  බහඳති ධුයඹ වවඵව 

එතුභහ දිංත අේහභහත— එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිතුභහවන  භහලීනඹකු වුණහ.  ඒ හවනභ එතුභහ 1952 

අවුරුේවේ භහනළල්ර ආනව   ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක් ඵර 

භණ්ඩරව  ආයේබ වල්ේයඹහ ලවඹනුත්  යුතු ශහ.  

පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ, දිංත එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ ශ්රී.භතහණන් නිර්භහණඹ ශ ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ව   යුතු දිසත්රිගක්ඹ පුයහ, ය  පුයහ වන ඹන්න  

අතිභවත් වේහක් ශ වජ—සම නහඹවඹක්. එතුභහ 1952 දී ව 

1956 භළතියණව දී සී.ආර්. වඵලිේභන භළතිතුභහවන 

වේලඳහරන  යුතුර  උදවු ශහ. 1958 දී වඵලිේභන 

භළතිතුභහ ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්වඹන් අයින් වුණහ. 1960 භහර්තු 

භව භළතියණව දී එක්ත් ජහති ඳක්වඹන් වඵලිේභන 

භවත්භඹහත්, පී.ආර්. යත්නහඹ භවත්භඹහත් තය ශහ. එතුභහ 

ඡන්ද 5,633ක් රඵහ තභන්වන ඳශමුවනි වේලඳහරන භූමිකහවේදී 

තුන්වනි තළන  ආහ. ඒ හවනභ 1960 ජලි භව භළතියණව දී 

ළඩි ඡන්ද 494ක් රඵහ භහනළල්ර ආනඹ ජඹේවණඹ ය 

දිසත්රිගක්ව  ජනතහ වනුවන් භවජන නිවඹෝජිත තනතුවර් 

 යුතු  ඉටු ශහ. ඒ හවනභ 1970 භළතියණව දී ළඩි ඡන්ද 

4,738කින් එතුභහ ජඹේවණඹ ය වේශීඹ වහ විවේශීඹ වශ 

නිවඹෝජ— අභහත—යඹහ ලවඹන් ඳත් වුණහ. එභ යජව  වේශීඹ වහ 

විවේශීඹ වශ අභහත—යඹහ ලවඹන් හින්ව  අවප් ටී.බී. 

ඉරංයත්න භළතිතුභහයි.  

විවලේවඹන් භභ ජීත් න ප්රේවේලව  එදහ එතුභහ වේලඳහරන 

 යුතු යන වි  යඹුක්න, භහනළල්ර ව අයනහඹ කිඹන 

ආන තුනභ තිබුවණ් එ ආනඹක් වළන්ඹ යි. ඳසු යඹුක්න 

ආනඹ වන් වුණහ. එභ ආන ඹ නිවඹෝජනඹ වශේ හි පු 

සිරිවේන ඇභතිතුභහයි. නමුත් අයනහඹ ව භහනළල්ර කිඹන 

ආන වදභ 1977 දක්හ එභ ආනඹක් වළන්ඹ  තිබුණහ. 

වවවල්ඳන්නර  පුහුල්වවේන භහර්ඹ, වවේභහතභ භළදිලිඹ 

වයවහ අයනහඹ ේඵන්ධ යන භහර්ඹ, රුකුරභ අලුත්නුය 

භහර්ඹ ළනි  ප්රේවේලඹ  ඉතහභ පරදහයී වරහ තිවඵන භහර් -අද 

ඒ භහර් හඳට් භහර් ඵ  ඳත් වරහ තිවඵනහ- නිර්භහණඹ 

කිරීභ ේඵන්ධවඹන් අවප් හි පු පී.ආර්. යත්නහඹ නිවඹෝජ— 

අභහත—තුභහ සිහිඳත් යන්න  ඕනෆ. ඒ හවනභ භවන ආනඹ 

තුශ තිවඵන අට් හිළන්ඹ කිඹන ප්රේධහන ඳහරභ, අයනහඹ ආනව  

භහ ඔඹ වයවහ තිවඵන ඳන්නර ඳහරභ, වදභශහීරිඹ කිඹන 

සථහනව  තිවඵන ඳහරභ ආදී ලවඹන්  ඳහරේ 3ක් නිර්භහණඹ 

ය අයනහඹ ආනව  තිබුණු භහර් දුසයතහ භෙ වයහ  

ජනතහ  ඒ ඳවසුභ රඵහ වදන්න , ජනතහවන අල—තහ 

පුයන්න  එතුභහ  යුතු ශහ. 

ඊ ශෙ , එතුභහ ශ වවොභ වේ වභඹයි. අවප් ප්රේවේලව  කුඩහ 

යඵර් තු හිමිකඹන් විලහර ප්රේභහණඹක් හින්ඹහ. එදහ සිරිභහවෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන යජඹ ඹ වත් ඒ යඵර් ර්භහන්තව  

වඹවදන සිඹලු වදනහ වනුවන් භහනළල්වල් කුට්න් යඵර් 

ආඹතනඹ නිර්භහණඹ වශේ එතුභහයි.  නමුත් අහනහ  අද 

අඳ  ඒ රැ න්න  ඵළරි වරහ තිවඵනහ. අද ඒ වඳෞේලි 

අංලඹ  ගිහින් තිවඵනහ. 

රු පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ එළනි ආඹතන බිහි යමිකන් 

ඒ ප්රේවේලඹ  සුවිවලේෂී වේහක් ඉටු ශහ. එදහ 1989 

භළතියණව දී එතුභහ  රුන්ළල්ර ආනඹ  තය යන්න 

වුණහ. භභ අයණහඹ ආනඹ  තය ශහ. ඒ හරව  අිළ 

හින්ව  විඳක්ව යි. රු පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ ඒ 

ප්රේවේලඹ   නහඹත්ඹ රඵහ වදමිකන් ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ 

වනුවන් සුවිවලේෂී ළඩ වො ක් ඉටු ශ නහඹවඹක්.  

එතුභහවන අබහඹ වනුවන්  එතුභහවන ඳවුවල් සිඹලු වදනහ 

වත භවන වලෝඹ ප්රේහල යන අතය, එතුභහ  නින් සු 

ප්රේහර්ථනහ යනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතියි. මීශෙ  රු වජෝන් අභයතුං භන්ත්රී තුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.15] 

 
රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு லேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යඹකු 

වළන්ඹ ත්, නිවඹෝජ— අභහත—යඹකු වළන්ඹ ත්, රදී 

ේහර්ඹ බහ බහඳතියඹකු වළන්ඹ ත්  යුතු ශ රු 

පී.ආර්. යත්නහඹ නභළති ඒ උදහය පුේරඹහ; වශ්රදේසම පුේරඹහ 

භභ ළඩිපුයභ දළන වළඳින ත්වත් එතුභහ ත්තර භළතියණ 

වොට්මහව  වළර ප්රේවේලව  ඳදිංිකඹ  ඳළමිකණිඹහ  ඳසුයි. මී  

වඳය ථහ ශ භළති ඇභතිතුභන්රහ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි 

එතුභහවන හර්ඹ බහයඹ, වේහ, එතුභහවන වේලඳහරන ජීවිතඹ 

ළන වන් යන්න  වඹදුණහ. භහ දන්නහ තයභ  එතුභහ වශ්රදේසම 

ණව  වේලඳහරනඥපවඹක්. එතුභහවන වේලඳහරන ජීවිතඹ අදත් 

වඵොවවෝ වදවනක් අඹ යනහ. එතුභහ නිවඹෝජනඹ ශ 

ෆල්ර දිසත්රිගක්ව  ඳභණක් වනො, වළර, ත්තර ප්රේවේලව  
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ජනතහ ඳහ එතුභහ  විලහර බක්තිඹක් වහ වෞයඹක් දළක්ව ඵ 

භභ දන්නහ. ඒ, එතුභහවන නිවතභහනි තිගුණ නිහයි. ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ව  මරහයේබ අසථහවේදී එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහවන ප්රේතිඳත්ති අඹ ශ නිහ එතුභහ 

කිට්ටුවන් ඇසුරු යරහ ඒ ඳක්ඹ ත්, ඒ යජඹ ත් එතුභහවන 

දහඹත්ඹ දක්මිකන් භන්ත්රී යවඹක් වළන්ඹ ත්, නිවඹෝජ— 

ඇභතියවඹක් වළන්ඹ ත් විලහර වේඹක් ශ ඵ ජත් 

ඵහරසරිඹ ඇභතිතුභහ වේ අසථහවේදී වන් ශහ. අිළ  ඊ  

ඇහුේ න් දුන්නහ.  

ඊ  අභතය භහ දන්නහ තයභ  එතුභහ බුේධ ලහනඹ ත් 

ඉභවත් වේහක් ඉටු ශහ. වේ හර්තහන් අනු එඹ භ  

වඳවනනහ. එතුභහ මලි අධ—හඳනවඹන් ඳසු ඉන්දිඹහ  වොස 

භවහවඵෝධි භහවේ අවුරුදු වද හර සීභහක් වේඹ යරහ 

ඒ දළනුභ රඵහ වන, ඒ දළනුභත් භෙ ශ්රී. රංහ  නළත 

ඳළමිකණිරහ 1948 ර්ව දී ක්රිyඹහහරී වේලඳහරනඹ  ිළවි 

තිවඵනහ. භහ හිතන වළන්ඹ  ඉන් අනතුරු එතුභහ වි.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහවන වේලඳහරන ළඩ ිළිතවශ  ේඵන්ධ 

වුණහ. ඒ හවනභ එ  හි පු අේහභහත— යණසිංව වප්රේේභදහ 

භළතිතුභහවන ළඩ ිළිතවශත් අඹපු නිහ එතුභහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ  ේඵන්ධ වුණහ. එතුභහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  

ේඵන්ධ වුණහ  භළතියණ  යුතුර  ඉදිරිඳත් වුවණ් නළවළ. 

නමුත් ඳසු බිවේ ඉවන සුවිවලේ වේහක්, යහජහරිඹක් 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ඉටු ශහ. ඒ වේහ නිවඬ වේහක්. 

ඒ අවප් ඳක් නහඹවඹෝත් අඹ ශහ.  

එතුභහවන අබහඹ ළන ඇත්ත ලවඹන්භ භභ නහටු වුණහ. 

වභොද, එතුභහ අහන හරව  වළර, ත්තර ඳදිංික සින් නිහ 

කීඳ තහක් එතුභහ මුණ ළවවන්න භ  අසථහ රළබුණහ. 

භවන වේලඳහරන  යුතුරදීත් එතුභහ නිවඬ වවඹෝඹක් රඵහ 

දුන්නහ. එතුභහවන ජීවිතඹ වද ඵළලුවොත් හභහන—වඹන් එතුභහ 

ළඩි රඵරහරී පුේරවඹක් වනොවයි. එතුභහ යන වේහ 

අඬවඵය වන්වන් නළති නිවඬ ඉටු ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ එතුභහ වළර 

පුයහණ විවහයව   යුතුරදීත් විලහර වවඹෝඹක් රඵහ දුන්නහ. 

ඒ ඳන්ර  එතුභහ මර—භඹ ලවඹන් හුෙක් උදවු ශහ. 

විවලේවඹන්භ වඳයවළය ආයේබ යන්නත්, වඳයවළවර්  යුතු 

හර්ථ යන්න ත් අල—  ෆභ වවඹෝඹක්භ එතුභහ 

නියන්තයවඹන් රඵහ දුන්නහ.  

ශ්රී. රංහ වේලඳහරන ක්වේ්ර ඹ තුශ ඵළලුවොත්, අඳ  

අනුභනඹ ශ යුතු චරිතඹක් එතුභහවන ජීවිතඹ තුිතන් අත් 

දකින්න රළබුණහ. වේ රු බහවේ එතුභහවන අංබහඹ ළන 

ථහ ශහ; නිවතභහනීබහඹ ළන ථහ ශහ; ජනතහ වේඹ ළන 

ථහ ශහ. ඒ නිහ ඒ ළන භභ නළත ථහ යන්වන් නළවළ. 

විවලේවඹන්භ වේ අසථහවේ එතුභහවන බහර්ඹහ, ද පුතුන් ඇතුළු 

විලහර ිළරික් ආයහධිත අමුත්තන සවන ළරරිව  ඉන්නහ භභ 

දුටුහ. ඇත්ත ලවඹන්භ ඒ උදහය පුේරඹහවන අබහඹ ිළිතඵ 

එතුභහවන බහර්ඹහ, ද පුතුන් හවනභ අිළත් නහටු න අතය 

එතුභහ  නින් ළඳ රළවේහ කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යමිකන්, වේ 

අසථහවේ එභ ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ අවප් නහටු 

ිළිතන්මිකන් භභ නිවඬ වනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතියි. මීශෙ  රු එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන 

නිවඹෝජ— ඇභතිතුභහ. 

[අ.බහ. 4.21] 
 

 

රු එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුේධ ලහන වහ 
ආමික  යුතු නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு ம்.லக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண, 

 அநல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ශ්රී. රංහ වේලඹ  ව                 

ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ  විලහර වේහක් ශ අබහප්රේහප්ත රු 

පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ වනුවන් වලෝඹ ප්රේහල යන 

දිනව දී එතුභහ වනුවන් වලෝඹ ප්රේහල යන්න  ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳහක්ෂිවඹකු වළන්ඹ  භ  අසථහ රළබීභ ළන භභ 

නිවතභහනී තුටු වනහ. 

1926 වනොළේඵර් භහව  20ළනි දින ජන්භ රහබඹ රඵහ, 

ඳයණභ වඵෞේධ මිකශ්රද ඳහමලහරහවේ අධ—හඳනඹ රඵහ, ඉන් ඳසු 

වෝට්වට් වතෝලි මිකනහරි ඳහමලහරහවන් අධ—හඳනඹ රඵහ, 

ඳසු වෝට්වට් ආනන්ද ලහස්ර හරවඹන් ළඩිදුය අධ—හඳනඹ රඵහ, 

වවො සිංවර වඵෞේධවඹක් වළන්ඹ  රළබ අධ—හඳනව  ආබහඹ 

තුිතන් එතුභහවන ජීවිතව  සිඹලු  යුතු එතුභහ ශහ. ඒ හවනභ 

එතුභහ ඳක් විඳක් සිඹලුභ වදනහ භෙ වභන්භ අවනකුත් 

ජහතීන් භෙද වඵොවවොභ නිවතභහනී  යුතු ශහ. භහ 

වඵොවවොභ වඳෞේලි දන්නහ, භහනළල්ර ප්රේවේලව  මුසලිේ 

ජනතහ එතුභහ වවයහි විලහර වෞයඹක් තඵරහ එතුභහ  

වරොකු වවඹෝඹක් වදමිකන් එතුභහවන අනුහමිකයින් වළන්ඹ , 

එතුභහවන උඳවේලයින් වළන්ඹ , එතුභහවන හිතතුන් වළන්ඹ  

 යුතු ශ ඵ. 

ඒ එක්භ වඵෞේධවඹක් වළන්ඹ  හභහන— වඵෞේධඹකු  

ළඩිවඹන් විවලේවඹන්භ වෞයනීඹ ංකයත්නඹ භෙ කිට්ටු 

ඇසුයක් ඳත්මිකන් වඵෞේධ  යුතුරදී විලහර වේඹක් 

කීභකින් යුතු ඉටු ශහ. ඒ එක්භ අලුත්නුය වේහරඹ 

දියුණු කිරීවේ  යුතුරදී එතුභහ විලහර වේහක් ශහඹ කිඹන 

එ භභ වේ වරහවේ භතක් යන්න  ඕනෆ. එතුභහ නිඹභ 

භවත්භහ ති ගුණ තිබුණු, කිසිභ ළඹකින්, භිඹකින් වතොය 

 යුතු ශ, අද ඉන්න ෆභ වවනකු භ ඩහ, විවලේවඹන් 

වේලඳහරන ක්වේ්ර ව  වවොභ ආදර්ලත් භවත්භවඹක් කිඹන 

එ වන් යන්න  පුළුන්. එතුභහ ඒ විධිඹ භ එතුභහවන 

වඳෞේලි ව වේලඳහරන ජීවිතඹ ත ශහ කිඹන එ භභ 

වඳෞේලි දන්නහ. 1970 දී භභ වඳොලිස වොසතහඳල්යවඹක් 

වළන්ඹ  රු සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන ආයක් 

වේහන්ර වඹවදන හරව  භ  එතුභහ වඳුනහ න්න 

රළබුණහ. ඒ වඳුනහ ළනීභ ඳසු වේලඳහරන ක්වේ්ර ව දී 

වේලඳහරන ගුරුයඹකු දක්හ, ඳක්ව  වේලඳහරන 

වජ—සමවඹක් දක්හ ඳක්ව  සින්න තහක් ල්භ තිබුණහඹ කිඹන 

එ කිඹන්න  ඕනෆ. එතුභහ 1948 දී අයණහඹ තුේඳශහත 

ේහර්ඹ බහවේ භළේඵර් භවත්භඹහ -ඒ හරව  ේ බහවේ 

ඉන්වන් භළේඵර් භවත්භඹහ- වළන්ඹ  ඳත් වරහ, 1949 දී එභ 

ේහර්ඹ බහවේ උඳ බහඳතියඹහ වළන්ඹ  ඳත් වුණහ. 

ඊශෙ , 1952 දී රු බහඳතියඹහ වළන්ඹ  ඳත් වරහ 1954 

දී භසත රංහවේ වෞයඹ රඵමිකන් භසත රංහ ේ 

බහඳතිරුන්වන ේවේරනව  උඳ බහඳති තනතුය  ඳත් 

වන්න එතුභහ  පුළුන්භ රළබුණහ. එතුභහ 1960 භහනළල්ර 

ආනව  අවප්ක්ඹහ වළන්ඹ  තය ශහ. නමුත් ඒ වරහවේ ඒ 

ඡන්දව දී වේලඳහරන ලවඹන් එතුභහ  අඩු ඳහඩුක් වුණහ. ඒ 

නිහ භන්ත්රී යඹහ වළන්ඹ  ඳත් වන්න ඵළරි වුණහ. 1960 ජලි 

භළතියණ වඹන් එතුභහ භහනළල්ර ආනව  භන්ත්රී යඹහ වළන්ඹ  

ඳත් වුණහ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ එතුභහ ළන 

විවලේවඹන් වන් යන්න ඕනෆ තත් ප්රේධහන රුණක් 

තිවඵනහ. ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  නිර්භහතෘය දිංත 

එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ ශ්රී.භතහණන් 1951 දී ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ ආයේබ යේදී අවප් රු දි.මු. ජඹයත්න 

අේහභහත—තුභහ හවන පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහත් ඒ ඳක්ව  

ආයේබ හභහජිවඹක් වුණහ. දිංත රු ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිතුභහ භෙ වඵොවවොභ ශෙ ඇසුයකින්  යුතු යමිකන් භහන 

හිතහදිඹකු විධිඹ  එතුභහ එතුභහවන සිඹලු  යුතු ශහ. ඊ  

ඳසවේ රු සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන ආණ්ඩුවේ 

සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන නහඹත්ඹ ඹ වත් ශ්රී. 

රංහ නිදවස ඳක්ව  ඳතහ වඹෝධඹකු වළන්ඹ  එතුභහ  යුතු 

ශහ. භහනළල්ර ආනව  ංවිධහඹයඹහ වළන්ඹ , ෆල්ර 

දිසත්රිගක්ව  දිසත්රිගක් නහඹඹහ වළන්ඹ  ,  අවප්ක්ඹහ වළන්ඹ , 

භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ  එතුභහ  යුතු ශහ. එතුභහ 1964 ප්රේහවන 

 යුතු ිළිතඵ නිවඹෝජ— ඇභතියඹහ වළන්ඹ  ඳත් වරහ රු 

සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවන ආණ්ඩුවේ විශිස  

වේහක් ශහ. ඇත්ත භ ඒ හරඹ වභතයේ ප්රේලසන තිබුවණ් නළති 

හරඹක්. එතුභහ එදහ ඉතහභ වවො ළඩ ිළිතවශක් ක්රිyඹහත්භ 

ශහ. 1965 දී ඳහර්ලිවේන්තු භළතියණවඹන් ඳහර්ලිවේන්තු  

එන්න එතුභහ  ඵළරි වුණහ.  වරෝව  ප්රේථභ අේහභහත—තුමිකඹ 

වළන්ඹ  හර්තහක් ිළහිටු ව රු සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹ 1970 දී ිළහිටු ව භන් වඳයමුණු ආණ්ඩුවේ විවේශීඹ වහ 

වේශීඹ වශ අභහත— රු ටී.බී. ඉරංයත්න භළතිතුභහවන 

නිවඹෝජ— ඇභතියඹහ වළන්ඹ  -විවේශීඹ වහ වේශීඹ වශ 

අභහත—හංලව  නිවඹෝජ— අභහත—යඹහ වළන්ඹ - එතුභහ  යුතු 

ශහ. ඒ හරඹ තුශ එතුභහ වතො —හප්ත කිරීභ  රු ටී.බී. 

ඉරංයත්න භවත්භඹහ භෙ එතු නිවඹෝජ— ඇභතියඹහ 

වළන්ඹ  වතො බහය  යුතු ශහ. පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ 

දළදිභ ආනඹ නිවඹෝජනඹ ශ ධර්භසිරි වේනහනහඹ 

භළතිතුභහවන ඉතහභ හිතත් වනකු ඹ කිඹන එ භභ 

වඳෞේලිභ දන්නහ. ඒ හවනභ යත්නහඹ භළතිතුභහ ඉතහභ 

අං නිවතභහනි පුේරවඹක්; ඉතහ දක් —හඳහරිවඹක්. මුර 

ඉරහභ තිබුණු ඒ —හඳහරි ඥපහනඹ විවේශීඹ වහ වේශීඹ වශ 

නිවඹෝජ— ඇභතියඹහ වළන්ඹ  ඳහවිච්ික යමිකන් එතුභහ වශ 

 යුතු දියුණු කිරීභ ේඵන්ධ විලහර වේහක් ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, එතුභහ වඵොවවොභ තුන්න් 

ජීත් ව වවනක්. අඳ දළනවන හි පු, අඳ දන්නහ පී.ආර්. 

යත්නහඹ භළතිතුභහ කිඹන්වන් වඳෞේලි ජීවිතඹ තුශත්, 

වේලඳහරන ජීවිතඹ තුශත් තුන්න් මික කිසිභ අසථහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු ඩ වරහ හි පු වනකු වනොවයි කිඹන එ 

කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හරව  තිබුණු අතුරු භළතියණරදී, ඳක්ව  

වේලඳහරන  යුතුරදී, ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  

ේවේරනරදී, ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  භළයි දින 

වඳශඳහිතරදී, භන් ආණ්ඩු තුශදී, ඒ වළභ වදඹදීභ ඳක්ව  

ප්රේධහන නිවඹෝජිතඹකු වළන්ඹ , ප්රේධහන නිරධහරිඹකු වළන්ඹ  එතුභහ 

 යුතු ශහ කිඹන එ භභ වේ අසථහවේ විවලේවඹන් වන් 

යනහ. රු භළතිනිඹ  විලහර වවඹෝඹක් වදමිකන්, ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ව  භධ—භ හය භිඹකු වළන්ඹ  ඒ ඳශහත 

නිවඹෝජනඹ යමිකන් එතුභහ ඳක්ඹ රැ න්න විලහර ළඩ 

වො ක් ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, යත්නහඹ  භළතිනිඹ ජීතුන් 

අතය සින්ඹදී එතුභහවන  යුතුර  විලහර ලවඹන් -ේපර්ණ 

ලවඹන්- උදවු ශහ. දිඹණිඹන් තුන්වදනකු ඇතුළු දරුන් 

වඹවදවනකු අවප් සිංවර ජහතිඹ  දහඹහද යරහ, ය  රැ න්න ඒ 

අඹ  අහද අනුලහනහ දීරහ, දක් වශ —හඳහරිඹකු වළන්ඹ  

—හඳහය  යුතු යරහ අහනව දී 2013.01.05ළනි දින අඳ 

සිඹලුවදනහ අතරින් එතුභහ මු ත්තහ. එතුභහ නළති අඩු ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ  විලහර ඳහඩුක් කිඹන එ භතක් යන්න ඕනෆ.  

ඉතහභ රු ශ යුතු ඳළයණි වේලඳහරනඥපවඹක් එතුභහ. අඳ 

එතුභහවන් ඉවන ත්ත ඳහඩේ ප්රේභහණඹ විලහරයි. අදත් අඳ ඒහ 

උඳවඹෝගි ය වන ඳක්ඹ තුශ  වේලඳහරන  යුතු ය වන 

ඹන ඵ වන් යමිකන්, ඒ වෞයනීඹ යු පුරුඹහ  නින් සු 

රළවේහ කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යනහ. එතුභහවන ද දරුන් ඇතුළු 

ඳවුවල් සිඹලු වදනහ වත අඳවන වලෝඹ වේ අසථහවේදී 

ංවේවඹන් ිළරිනභනහ. සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 4.32] 

 
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு கந் ேசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දිංත පී.ආර්. යත්නහඹ 

භළතිතුභහවන විශිස  චරිතහඳදහනඹ ේඵන්ධවඹන් රු 

බහනහඹතුභහත්, රු විඳක් නහඹතුභහත්, ආණ්ඩු ඳක්ව  

භළති ඇභතිරුන් ව වදඳහර්ලසව භ භන්ත්රී රුන් දීර්ක 

විසතයඹක්, වියණඹක් ශ නිහත්, හරඹ ිළිතඵ සීභහ ඇති 

නිහත් භහ ඒ රුණු එකින් එ නළත කිඹන්න ඵරහවඳොවයොත්තු 

වන්වන් නළවළ.  

පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ වේලඳහරන ක්වේ්ර ව  අඳ දුටු 

ළදත්, ඒ හවනභ නිවතභහනි, අං වේලඳහරනඥපවඹකු 

ලවඹන් වඳුන්න්න පුළුන්. එතුභහ වේලඳහරන ජීවිතඹ ආයේබ 

වශේ ේබහවන්. අයණහඹ තුේඳශහත ඳත්තුවේ ේබහ  

ඳත් වරහ එහි උඳ බහඳති, බහඳති ඳදවි දයරහ, ඊ  ඳසවේ 

භසත රංහ ේ බහඳතිරුන්වන ංභව  උඳ බහඳති, 

බහඳති ඳදවිර  ඳත් වරහ, ඊ ත් ඳසවේ ශ්රී. රංහ නිදවස 

ඳක්ව  ආයේබ හභහජිවඹකු වුණහ. එතුභහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ඳවුර  ඉතහභ  හිතත් වවනක්. ඒ ඳවුර භෙ ඉතහභ  කිට්ටු 

ේඵන්ධතහක් එතුභහ  තිබුණහ. අිළ දන්නහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ඳවුවල් වඵොවවෝ වදවනකු තුශ එතුභහ වවයහි විලහර 

වෞයඹක්, බක්තිඹක් තිබුණු ඵ. එතුභහ වවො ඳවුල් ජීවිතඹක් 

ත ශ වවනක්. එතුභහවන භළතිනිඹ ෆභ වි භ එතුභහවන ඳසු 

ඳ වණළල්රක් හවන හින්ඹහ. එතුභහ ය   දළඹ  වේඹ යන 

පුතුන් තිවදවනක් වහ දිඹණිඹන් ති වදවනකුවන් යුත් වවො දරු 

ඳයපුයක් ය   දහඹද ශහ. ඒ අඹ භහජඹ  විලහර වේහක් යපු 

අඹ. භහජවඹන් විලහර රුත්ඹක් රඵන අඹ.  

භ  එතුභහ වඳුනහ න්න අසථහ රළබුවණ්, එතුභහ 

වි.ආර්.ජඹර්ධන භළතිතුභහ භෙ ේඵන්ධ වරහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ  වවඹෝඹ වදන්න ඳ න් ත්ත අසථහවේ. ඒ 

හරව  භහ වොශම නයහධිඳතියඹහ ලවඹන් සින්ව . භ  

භතයි මුලින් අඳ කිහිඳ වි ක්භ වමු වුණහ.  වමු වීභ  වනොවළකි 

ව වි  භහ වද, තුන  ළයඹක් එතුභහ telephone call එක් 

දීරහ වවෝ අඳවන සු දුක් විභනහ. එතුභහ  තිබුවණ් ඉතහභ  

ප්රිමඹජන චරිතඹක්. එතුභහ වළභ වරහවේභ හිනහ වරහයි සින්ව .  

එතුභහ වේලඳහරනඥපඹකු ලවඹන් ේබහවන් ආයේබ 

යපු වේලඳහරන ජීවිතඹ ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යවඹකු ලවඹන්, 

උඳ ඇභතියවඹකු ලවඹන්, ළඩ ඵරන ඇභතියවඹකු 

ලවඹන් ඉදිරිඹ  වන ගිඹහ. අවුරුදු 11යි භහ 4ක් එතුභහ 

ජනතහ  වේඹ ශහ. විවලේවඹන්භ එතුභහ බිේ භට් වේ 

වේලඳහරනඥපවඹක්. භ  භතයි ේබහ වේලඳහරනව දී එතුභහ 

යපු වේඹ. එතුභහවන අභංර උත්ඹ  වබහගි වන්න 

අසථහ භ  රළබුණහ. එදහ විලහර වනෙක් ඳළමිකණ සින්ඹහ. ඒ 

ප්රේවේලව  වඵොවවෝ වදවනකු භෙ ථහ යන්න එදහ භ  

අසථහ රළබුණහ. ඒ ඔක්වෝභ හවන වඵොවවොභ ආදයවඹන් වහ 

811 812 

[රු  එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ජුනි  07  

වවනවසින් එතුභහ ඒ යපු බිේ භට් වේ වේලඳහරනඹ, එතුභහ 

ළඩ යපු ආහයඹ, ජනතහ  මීඳ වුණු ආහයඹ, ජනතහ 

භෙ ජීත් වුණු ආහයඹ, ජනතහ  උදේ උඳහය ශ ආහයඹ  

ථහ ශහ.  

එතුභහ වේලඳහරනවඹන් අයින් වුණහ  ඳසවේ වවශ 

—හඳහයඹක් ඳ න් ත්තහ. ඒ ඉතහභ හර්ථ වවශ 

—හඳහයඹක්. එතුභහ ත්තර ප්රේවේලඹ  ආහ  ඳසවේ අඳ  ඊ ත් 

ඩහ එතුභහ ආශ්රදඹ යන්න අසථහ රළබුණහ. එතුභහවන ජීවිත 

හරව දී ශ ජහති වේඹ හවනභ, ලහනි වහ භහජයීඹ 

වේහ ළනත්  ථහ යන්න ඕනෆ. එතුභහ ත්තර විවහයසථහනඹ 

භෙ ඉතහභ  කිට්ටුවන්  යුතු යමිකන් විවහයසථහනඹ  විලහර 

වේඹක් ශහ.  

විවිධ අසථහරදී ඒ නහඹ සහමීන්වන්වේ අඳ  එතුභහ 

ළන වන් ය තිවඵනහ. ඒ හවනභ අලුත්නුය වේහරඹ ත් 

එතුභහ විලහර වේහක් ශහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දුසයතහ තිබුණු හරඹ 

ටී.බී. ඉරංයත්න භළතිතුභහවන නිවඹෝජ— අභහත—යඹහ ලවඹන් 

එතුභහ යජඹ වනුවන් වඳනී සින්ඹහ, අභහත—යඹහ වනුවනුත් 

වඳනී සින්ඹහ. ඒ හවනභ වළකි ෆභ අසථහදීභ තභන්වන 

ඳක්ව  උන්නතිඹ වනුවන් එතුභහ විලහර වේහක් ශහ. 

කුව වේලඳහරනඹ යන්වන් නළති, ජනතහ  ආදයඹ යන, ඒ 

හවනභ වඳයශහ ජනතහවන ආදයඹ රඵහ න්නහ, විවලේවඹන්භ 

වේලඳහරනඥපඹන්වන දුර්ර ගුණඹක් න ඳිත ළනීවභන් වතොය, 

වඵො වවොභ සුවද සිතකින්, ිළරිසිදු සිතකින් ජනතහ  වේඹ යන 

වේලඳහරනඥපඹන් වඵොවවොභ අඩුයි. එතුභහවන විශිස  චරිතව  

තිබුණු වේ උතුේ ගුණහං  සිහි යමිකන්, එතුභහ  අජයහභය නින් 

සු ප්රේහර්ථනහ යන අතය, අද වභභ රු බහ  ඳළමිකණ සින්න 

එතුභහවන භළතිනිඹ, ආදයණීඹ ද දරුන් ඇතුළු ඳවුවල් සිඹලු 

වදනහ භ අවප් ඳක්ව  වලෝඹත්, භවන වඳෞේලි වලෝඹත් 

වභභ අසථහවේදී පුද යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රිගතුභනි, 

ඔඵතුභහ ත් සතුතින්ත නහ. 
 
 

[අ.බහ. 4.37] 

 
රු භරහ යණතුං වභවනවිඹ  
(ரண்நெறகு (தசல்ற) கனர துங்க) 

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

මුරසුන වවොඵන රු භන්ත්රී තුභනි,  එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ ශ්රී.භතහණන් භෙ ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  

ආයේබ හභහජිඹකු වළන්ඹ  වේලඳහරන  යුතු ආයේබ ශ, 

හි පු නිවඹෝජ— අභහත—යඹකු න පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ 

ිළිතඵ වලෝඹ ප්රේහල යන වභභ අසථහවේදී, ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ ජඹේවණඹ යවීභ වහ, ලක්තිභත් යලීභ 

වහ එතුභහ භෙ දීර්ක හරඹක්  යුතු ශ වනකු වළන්ඹ  

එතුභහ ිළිතඵ චන සල්ඳඹක් ථහ කිරීභ භවන යුතුභක් න 

අතය, එභ යුතුභ වභභ බහ ර්බඹ තුශදීභ යන්න  

අසථහක් රළබීභ භවන බහ—ඹක් වො  රනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භහ එතුභහ වළඳින ත්වත් රු 

සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ වේලඳහරන ක්වේ්ර ඹ  

ඳළමිකණ, 1960 භහර්තු භහව දී ඳක්ව  බහඳතිත්ඹ බහය වන 

 යුතු යන අසථහවේදීයි. රු රු ජඹසරිඹ භන්ත්රී තුභහ 

ප්රේහල ශ ඳරිදි එතුභහ ඵණ්ඩහයනහඹ ඳවුර  ඉතහභ මීඳ 

හිතවතක්. එතුභහ වළභ අසථහභ භළතිනිඹ  ඉතහභ 

කිට්ටුවන් භළතිනිඹවන ආශීර්හදඹ රඵහ වන  යුතු ශහ. එභ 

නිහභ අවප් ආණ්ඩුර විවිධ තනතුරු දයහ න්න, රඵහ න්න 

එතුභහ  අසථහ රළබුණහ, විවේශීඹ වහ වේශීඹ වවශ නි වඹෝජ— 

අභහත—යඹහ වළන්ඹ ත්, ඒ හවනභ ප්රේහවන  යුතු ිළිතඵ 

නිවඹෝජ— අභහත—යඹහ වළන්ඹ ත් එතුභහ  යුතු ශහ. ඇත්ත 

ලවඹන්භ රු භළතිනිඹ තුශ විලසහඹක් තිබුණහ, වඳුනහ වන 

සින්ඹහ, එතුභහ බහය දුන්නු  කීභක් වරිඹහහය ඉස  යන 

වේලඳහරනඥපඹකු වළන්ඹ . භ  භතක් නහ, අවප් භසත රංහ 

හය බහ ඳළළති වඵොවවෝ අසථහර, හච්ඡහ ඳළළති 

වඵොවවෝ අසථහර  වළභ වි භ  එතුභහ ථහ යන්න නළඟී සින් 

ඵ. ජනතහ වනුවන්, ජනතහවන ප්රේලසන වනුවන්, 

හධහයණත්ඹ ඉස  යලීභ වහ එතුභහ නියන්තයවඹන්භ ථහ 

ශහ.  

එ තහ එතුභහවන භළතියණ —හඳහයව  අන්තිභ රැසවීභ 

භහනළල්ර නයව   ඩ හභයඹ තළන වේදිහ තිබුණහ. ඒ 

වරහවේ භහ සින්ව  ළලිභ ආනව යි. එතුභහ භ  

දුයථනවඹන් ථහ යරහ කිේහ, වවේ වවෝ ඒ රැසවීභ  

එන්න කිඹරහ. භහ ඒ රැසවීභ  එන වි  රෑ 9.00 විතය වුණහ. භ  

දළනුත් භතක් නහ, ඒ රැසවීභ. භහනළල්ර මුළු නයඹභ ිළරී 

ඉතිරී ඹන්න තයේ විලහර ජනහඹක් ඒ රැසවීභ  වබහගි වරහ 

සින්ඹහ. ඉතහභ දක් ංවිධහඹයඹකු, ජනතහවන ආදයඹ දිනහ 

න්න ලක්තිඹක් තිබුණු ජනතහ පු්ර ඹකු වළන්ඹ  තභයි භහ 

යත්නහඹ භළතිතුභහ  වළඳින ත්වත්. එතුභහ ඉතහභ දක් 

ථිවඹක්. අතුරු භළතියණ තිබුවණ් වොවවේද, ඒ ආනර 

තිබුණු වළභ රැසවීභභ එතුභහ ථහ ශහ. භ  භතක් නහ, 

ඵදුල්ර නයව  තිබුණු රැසවීේ. ඒ හවනභ මුල්කිරිර ආනව  

තිබුණු රැසවීේ. ඒ වළභ එභ එතුභහ ථහ ශහ. වළඵළයි එ 

හයණඹක් කි යුතුයි. එතුභහ ථහ යන්න නළන්න්න වො භ අිළ 

දන්නහ, එතුභහ ඳළඹක්ත් ථහ යනහ කිඹරහ. එතුභහවන 

ථහ වන් යන්න කිඹරහ වොතයේ ඳණිවුඩ දුන්නත්, එතුභහ 

දහත් තභන්වන ථහ නළළත්වවේ නළවළ. තභන් තුශ 

තිවඵන අදව ප්රේහල යරහ තභයි  ථහ නළළත්වවේ.  

අවප් රැසවීේර ඳළඹ ණන් ථහ ශ යත්නහඹ භළතිතුභහ 

ඉතහභ දක් ථිවඹකු වළන්ඹ  තභයි භභ වඳුනහ ත්වත්. 

වභතළනදී එතුභහ ළන දීර්ක විසතය යන්න අල— නළවළ. 

වභොද, එතුභහ ළන ථහ යහශිඹක් වභතළන ඳළළත්තුහ. වළභ 

වවනකුභ එතුභහවන ගුණ ඉතහභ ප්රේලංහත්භ මුවඹන් ප්රේහල 

යන්න  වඹදුණහ.  

භභ වභතළනදී පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිනිඹ ිළිතඵත් භතක් 

යන්න  ඕනෆ. ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  භසත රංහ හන්තහ 

ංවිධහනව  උඳ බහඳතිරිඹ වළන්ඹ  එතුමිකඹ අඳත් භෙ 

 යුතු ශහ. එතුමිකඹත්, යත්නහඹ භළතිතුභහ හවනභ අිළ 

ඳත්පු ෆභ රැසවීභ භ,  අවප් ංවිධහන  යුතු සිඹල්ර භ 

විලහර වවඹෝඹක් දුන්නහ. ඒ හවනභ  ආදයණීඹ බිරින්දෆ 

ව නකු වළන්ඹ  එතුමිකඹ යත්නහඹ භළතිතුභහ  විලහර ලක්තිඹක් 

රඵහ දුන්නහ. වේ වදඳශභ ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ ලක්තිභත් 

යලීභ වහ,  ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ඹ ඉදිරිඹ  වන ඹෆභ වහ 

නහඹත්ඹ  විලහර ලක්තිඹක්, වවඹෝඹක් රඵහ දුන්නහ.  

අද වේ උත්තරීතය ඳහර්ලිවේන්තු බහ ර්බව  විවලේ 

අමුත්තන්වන ළරරිව  ඉන්නහ, යත්නහඹ භළතිතුභහවන ද 

දරුවෝ, මුණුබුරු මිකණිබිරිවඹෝ ව ඥපහති හිතතුන්. ඒ සිඹලු 

වදනහ භ තභන්වන ආදයණීඹ ිළඹහණන්වන, ආදයණීඹ සීඹහවන, 

ආදයණීඹ ඥපහතියඹහවන වභන්භ දඹහඵය  හිතතහවන ගුණ ථන 

යන වො  ඇත්ත භ විලහර තු ක් දළවනනහ ඇති. වේ 

අසථහවේදී අිළ ඒ ද දරුන්වන් ව සිඹලු වදනහවන්භ ඉල්රහ 

සින්න්වන් තභ ආදයණීඹ ිළඹහණන්, ආදයණීඹ ඥපහතියඹහ, හිතතහ 

ිළිතඵ අද වේ උත්තරීතය බහවේ උත්තරීතය ආහයඹ  ථහ 

යන්වන් එතුභහ ඉතහභ දළවළමික ඹවඳත් ජීවිතඹක් ත යරහ 

භහජඹ   වේඹක් යපු නිහයි, ඒ නිහ ඔඵ සිඹලු වදනහත් 

එතුභහ ආදර්ලඹ   අයවන එළනි ජීවිත ත යරහ භහජඹ  

ඔඵ  යන්න  පුළුන් වේඹ යන්න  අඳත් එක් අත්ළල් 

ඵළ න්න කිඹහයි.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

දීර්ක හරඹක් අඳත් එක් එ  එතු වරහ, අවප් ඳක්ඹ 

ලක්තිභත් ය, ආණ්ඩු ිළහිටුරහ ය   වේඹක් යන්න  

නහඹත්ඹ දුන්න පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ   වඵෞේධඹන් 

ලවඹන් අඳ සිඹලු වදනහභ ප්රේහර්ථනහ යන අභහ භව නින් සු 

අත් වේහ! කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යනහ. ඒ හවනභ එතුභහවන අබහඹ 

ිළිතඵ අඳවන හතිලඹ වලෝඹ ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ වේ 

අසථහවේදී ිළිතන්නහ. සතුතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතියි. මීශෙ  රු න වවේයත් භන්ත්රී තුභහ.  
 

[අ.බහ. 4.43] 

 
රු න වවේයත් භවතහ 
(ரண்நெறகு கணக லயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ෆල්ර දිසත්රිගක්ව  

භහනළල්ර භළතියණ වොට්මහව  වඳොදු භවජනතහ 

නිවඹෝජනඹ යමිකන් ඳහර්ලිවේන්තු  භන්ත්රී යඹකු ලවඹන් 

වභන්භ,  නිවඹෝජ— අභහත—යඹකු ලවඹන්ද  යුතු ශ  

පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහවන අබහඹ ිළිතඵ වලෝ ප්රේහල 

වඹෝජනහ වවනන අසථහවේ භ ද අදවස දළක්වීභ   

අසථහක් රඵහ දීභ ිළිතඵ  භහ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත වනහ. 

ඒ හවනභ එඹ බහ—ඹක් වො  රනහ.  

1926 වනොළේඵර් භ 20 ළනි දින භහනළල්වල්, කුමල්භ 

ේහභව  උඳත  රළබ  පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහවන ිළඹහණන් 

වව   ඳවශ යහල්රහවන ිළංිකඵණ්ඩහ නිශවේතුභහයි; භෆණිඹන් වව   

ලිසිංව මුදිඹන්වේරහවන ඵණ්ඩහය භළණිවක් භළතිනිඹයි. එතුභහ 

දිඹණිඹන් තිවදවනක් ව පුතණුන් තිවදවනක් වභවරො  දහඹහද 

ය තිවඵනහ. ඳයණභ ශ්රී. ඉන්ද්රකවජෝති විද—හරවඹන් මලි 

අධ—හඳනඹ රඵහ ත් යත්නහඹ භළතිතුභහ අනතුරු  වෝ ට්වට් 

ක්රිyසතිඹහනි මිකනහරී විද—හරඹ ත්, වෝ ට්වට් ආනන්ද 

ලහස්ර හරඹ ත් ඇතුශත් ළඩිදුය අධ—ඳනඹ රඵහ තිවඵනහ.  

භයදහන භවහවඵෝධි ඉංග්රීාසි විද—හරවඹන්  තභ දළනුභ ළඩි දියුණු ය 

ත් එතුභහ 1946 දී  ක්රිyඹහහරී  වේලඳහරනඹ  ිළවි,  1947 

වර්දී  ප්රේතිශීලී ිළර නිවඹෝජනඹ යමිකන් භහනළල්ර අසුන  

තය ළදුණු සී.ආර්. වඵලිේභන භළතිතුභහවන ජඹේවණඹ 

වනුවන් විලහර වවඹෝඹක් රඵහ දුන්නහ. 1946 ඳළළති භවහ 

ළඩ ර්ජනඹ  ආචහර්ඹ ඇන්. ඇේ. වඳවර්යහ භළතිතුභහත් භෙ 

අත්ළල් ඵළවන තභ දහඹත්ඹ රඵහ දී තිවඵනහ. 1952 දී   

එතුභහ ෆලු දිලහවේ, අයණහඹ තුේඳශහත ඳත්තුවේ ේ බහවේ 

බහඳතියඹහ ලවඹන් වත්රී ඳත්, අවුරුදු විසිඳවක් ළනි තරුණ 

විව දී  මුළු දියිවන්භ ේ බහ බහඳතිරුන්වන ශහ ඵහරභ 

බහඳතියඹහ ලවඹන් හර්තහක්ද ිළහිටුහ තිවඵනහ.  ඉන් ඳසු 

අේහභහත— ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහවන ආයහධනවඹන් භසත 

රංහ ේ බහ බහඳතිරුන්වන ේවේරනව  උඳ බහඳති 

ධුයවඹන් ද ිළදුේ රඵහ  තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ 1951 දී ශ්රී. රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ ිළහිටුේදී එහි ආයේබ හභහජිඹකු වළන්ඹ  

එතුභහ හභහජිත්ඹ රඵහ  තිවඵනහ.  

එතුභහ වේ රු බහ නිවඹෝජනඹ යමිකන් භවජන 

භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ , නිවඹෝජ— අභත—යඹකු වළන්ඹ  ශ 

වේලඳහරනි වේඹ ිළිතඵ අද අවප් භළති ඇභතිතුභන්රහ වේ 

රු බහවේ ථහ ශහ. ඒහ ිළිතඵ නළතත් වන් යමිකන් 

දීර්ක ථහක් යන්න භභ ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් නළවළ. අිළ 

එතුභහ තභ වේලඳහරන  යුතු ශ හරව දී යපු වේඹ 

ඇයීභ  රක් යනහ. විවලේවඹන්භ, වරෝව  ආවහය 

අවවේනිඹ රංහ ත් ඵරඳෆ අසථහවේ එතුභහ ෆල්ර 

දිසත්රිගක්ඹ තුශ හ ංේහභ —හඳෘතිඹ ආයේබ යරහ අවප් 

ප්රේවේලඹ තුශ එඹ හර්ථ ක්රිyඹහත්භ ශහ. අිළ එඹ වේ 

අසථහවේදී අඹ යනහ. ඒ හවනභ, එක්ත් ජහතීන්වන 

ංර්ධන ළඩ  වන ඹ වත් යඵර් නිසඳහදන ංසථහවේ ප්රේථභ 

කුට්න් යඵර් ර්භහන්තලහරහ භහනළල්වල් ආයේබ යරහ ඒ 

භන්න් ඒ ප්රේවේලව  ඉන්න යඵර් —හඳහරිඹන්  -සුළු 

—හඳහරිඹන් - විලහර වවඹෝඹක් රඵහ දීභ වහ එතුභහ 

පුවයෝහමී  යුතු ශහ. ඒ ිළිතඵත්, ෆල්ර දිසත්රිගක්ඹ 

නිවඹෝජඹ යන භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ  භවන ප්රේණහභඹ වේ 

අසථහවේදී එතුභහ  පුද යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රු පී.ආර්. යත්නහඹ 

භළතිතුභහ වඵෞේධඹකු වළන්ඹ  බුේධ ලහනඹ වනුවන් විලහර 

වේඹක් ශහ. විවලේවඹන්, ත්තර ප්රේ වේලව  වළර පුයහණ 

විවහයව  බුේධ ජඹන්ති භව වඳයවළය වනොවඹකුත් දුසයතහ 

භධ—ව  නළත ආයේබ යන්න 1970 දී  යුතු යරහ, එභ 

විවහයසථහනඹ  අල—  යුතු ඉටු කිරීභ වහ එතුභහ තභන්වන 

දහඹත්ඹ වඵෞේධඹකු වළන්ඹ  රඵහ දුන්නහ. ඒ හවනභ එතුභහ 

එභ විවහයසථහනව  ඵසනහඹ නිරවේතුභහ වළන්ඹ  ය 

ණනහක්  යුතු ය තිවඵනහ. එතුභහ අවප් භහනළල්ර 

භවජන භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ , ඒ හවනභ නිවඹෝජ— 

අභහත—යඹකු වළන්ඹ  ෆල්ර දිසත්රිගක්ඹ , භහනළල්ර 

ආනඹ  යපු භහජ වේඹ, ංසෘති වේඹ, වඵෞේධහමික 

වේඹ, ංර්ධනහත්භ වේඹ වේ අසථහවේදී ඉතහභ 

වෞයවඹන් සිහිඳත් යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රු පී.ආර්. යත්නහඹ 

භවතහ  නින් සු ප්රේහර්ථනහ යන අතය, වලෝඹ  ඳත් අවප් 

හිතත් අතුර යත්නහඹ භළතිතුභහ ඇතුළු ඒ ඳවුවල් සිඹලු 

වදනහ  භහවන ව භහවන ඳවුවල් වලෝඹත්, ඒ හවනභ 

දිසත්රිගක්ව  ජනතහවන වලෝඹත් වේ අසථහවේ ප්රේහල 

යන්න භහ ළභළතියි.  

[අ.බහ. 4.49] 
 

රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ (ේහමීඹ  යුතු 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அநல்கள் 

அகச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රු පී.ආර්. යත්නහඹ 

භළතිතුභහවන අබහඹ ිළිතඵ වලෝඹ ප්රේහල යන වේ 

අසථහවේ භහනළල්ර නිවඹෝජනඹ යන භන්ත්රී යඹහ 

ලවඹනුත්, එතුභහ භෙ හරඹක් තිසවේ මික්ර ඹකු වළන්ඹ  ආශ්රදඹ 

යපු වනකු වළ න්ඹ ත් එතුභහ වනුවන් චන කිහිඳඹක් 

ප්රේහල යන්න භහ ළභළතියි. රු පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ 

ේහමීඹ භට් මිකන් - grass-roots level එවන්- වේලඳහරනඹ 

ආයේබ යපු නහඹවඹක්. එතුභහ ේ බහ  තය යරහ ේ 

බහවේ බහඳති වුණහ. ේ බහ ළඩ ිළිතවශ  භසත රංහ 

භට් මිකන් නහඹත්ඹ දුන්වන් භසත රංහ ේ 

බහඳතිරුන්වන ේවේරනඹයි. ඒ හරව  ඳශහත් ඳහරන 

ඇභතියඹහ ලවඹන් සින්ව  රු එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහයි. එතුභහ භසත රංහ ේ 

බහඳතිරුන්වන ේවේරනඹ ඇති යරහ ේ බහ ලක්තිභත් 

යන්න ිළඹය ත් හරව  රු පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ 

එභ ේවේරනව  උඳ බහඳතියඹහ වරහ එහි  යුතුර  

දහඹ වරහ වරොකු අත් දළකීභක් රඵහ ත්තහ. ඒ විතයක් 

වනොවයි. රු ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහවන ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන ලක්තිභත් කිරීවේ ළඩ ිළිතවශ  දහඹ වන්න රු 

පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ  පුළුන්භ රළබුණහ.  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රු පී.ආර්. යත්නහඹ 

භළතිතුභහ භව ජනතහවන නිවඹෝජිතවඹකු, භව ජනතහවන 

මික්ර ඹකු, භව ජනතහවන වේඹකු වළන්ඹ  විවිධ හර්ඹඹන්හි 

වඹදුණහ. ඒ නිහ එතුභහ භවජනතහවන විවලේ වෞයඹ , 

ළරකිල්ර  ඳහ්ර  වුණහ. භව භළතියණවඹන් ජඹේවණඹ ය  

භහනළල්ර ආනවඹන් ඳහර්ලිවේන්තු  එන්න  එතුභහ  

පුළුන් වුණහ. ඳසු එතුභහ නිවඹෝජ— ඇභතියවඹක් වුණහ. ඒ 

හරව දී -1960 ණන්ර- භභත් වොශම ආහ. 1960 දී ඩ වලි 

වේනහනහඹ භළතිතුභහ භෙ භව භළතියණඹ  තය යන්න  

භභ ගුරු ෘත්තිවඹන් අස වුණහ. ඳසු භභ වතො ආඹතනව  

වේඹ වහ ආහ. අඳනඹන වදඳහර්තවේන්තුක් ඇති යරහ 

විවේල ය ර  වත්, යඵර්, වඳොල්, වොවෝහ,කුරුඳු, ේමිකරිස 

ආදී වේ ඹළවීභ වහ ඳ න් ත් වනභ අංලඹ භහ  යුතු ශහ. 

එතුභහ දිනඳතහභ හවන චළතේ ස  ට් එවක් තිබුණු වරෝ ව 

වනල්න් වවෝ රඹ  ආහ. ඒ ඳයණ වවෝ රඹක්. ඹහළුන් 

නිහ දල් ෆභ වරහවදී අඳ වදවදනහ එතු  වුණහ. අඳ නිතය 

හච්ඡහ යමිකන් වේලඳහරනඹ ව වනොවඹකුත් භහජ  යුතු 

ළන අවප් අදවස  හුභහරු ය ත්තහ. එතුභහවන අදවස  භ ත් 

වරොකු ලක්තිඹක් වුණහ. —හඳහරිවඹක් ලවඹන්  යුතු ශ 

එතුභහ ඒ ක්වේ්ර ව  දක්වඹක් වුණහ. වළර ඳදිංික වරහ සින් 

අන්තිභ හරව දී එතුභහ දළ ර්භහන්තව  වඹදුණහ. හර්ථ 

—හඳහරිවඹක් වළන්ඹ  එතුභහ  ඒ  යුතු යන්න පුළුන් 

වුණහ. ටී.බී. ඉරංයත්න  භළතිතුභහ හණිජ, වවශ, ආවහය වහ 

නහවි ඇභති වළන්ඹ   යුතු ශ හරව දී එතුභහ වඵොවවොභ 

ප්රේබුේධ වවනක් වළන්ඹ  ඒ  යුතුර  වබහී  වමිකන් ඒ 

 යුතු හර්ථ ය ළනීභ  දහඹ වුණහ. ඒ හරඹ තුශ තභන් 

රඵහ ත් —හඳහරි අත් දළකීේ එතුභහ  ඒ  යුතුර  වඵොවවොභ 

ප්රේවඹෝජනත් වුණහ. ඒ හරව  වතො බහඳතියඹහ ලවඹන් 

ඳත් වුවණ් දිංත වේලප්රිමඹ වේනහනහඹ භළතිතුභහයි. වතො 

නමිකන් වළඳින්වුවණ් මුඳහය වතො වවශ ංසථහයි. ඒ 

අසථහවේදී එතුභහ ඒ බහඳතිතුභහත් මුල් ය වන ය  පුයහ 

වතො සිල්රය වවශ ළල් 300  ළඩි ප්රේභහණඹක් ආයේබ 

ශහ. ඳසු එඹ විලහර —හඳහයඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ වුණහ. 77 දී 

ඒ වඵොවවෝ වවශ  ළල් හ දළේභහ. ඒ වතො වවශ ළල් 

ඇති කිරීවේදී ඒහ ය  පුයහ —හප්ත යන්න එතුභහ වඵොවවොභ 

ප්රීයතිවඹන් ව උනන්දුවන් දහඹ වරහ ඒ  යුතු ශහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ එතුභහ වඵොවවොභ 

අං, නිවතභහනී වේලඳහරනඥපවඹක් වුණහ. කුවත්ඹක් 

නළති, දුස භක් නළති, වේලඳහරනවඹන් ල්ලි වේඵ කිරීභ 

ළන ල්ඳනහ වනොය වඵොවවොභ ළඳ වීවභන් තභ වේලඳහරන 

 යුතු ශහ. තභන්වන —හඳහයවඹන් ජීත් වන්න   යුතු 

වඹොදහ ත්තහ. ඒ නිහ අඳ  ආදර්ලඹ  න්න පුළුන් අං 

වවනක් වළන්ඹ  අඳ  එතුභහ අඹ යන්න පුළුන්. ඒ හවනභ 

එතුභහ වමු වන්න  එන සිඹලු පුේරඹන් , ආධහයරුන්  

වඵොවවොභ රුණහවන් උදේ ඳදේ යන්න  වඹදුණහ. ථහ 

ඵවවන් ඳභණක් වනො වළකි ෆභ ආහයඹකින්භ  ජනතහ  උදේ 

ඳදේ යමිකන් ළඳ වීවභන් එතුභහ  යුතු ශහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ එතුභහවන ඳවුල් 

ඳසුබිභ ළන ඵළලුවොත් එතුභහවන භෆණිඹන්, වේප්රිමඹ ලිසිංව 

වරිලසචන්ද්රක භළතිතුභහවන වවෝදරිඹක් වුණහ. වේප්රිමඹ ලිසිංව 

වරිලසචන්ද්රක භළතිතුභහ අනුයහධපුයඹ  ශුේධ නයඹක් යන්න -පජහ 

නයඹක් යන්න- වඵොවවොභ ළඳ වීවභන්  යුතු ශ 

වවනක්. එතුභහ ඊ  වඵොවවොභ ේඵන්ධේ තිබුණහ. එතුභහ  

යන රද වෞයඹක් ලවඹන් තභයි ලිසිංව වරිලසචන්ද්රක 

භළතිතුභහ නමිකන් අනුයහධපුයව  ක්රී ඩහංනඹක් ඳහ නේ ය 

තිවඵන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ අනහරි 

ධර්භඳහරතුභහ භෙ  යුතු ශ වවනක් තභයි ලිසිංව 

වේප්රිමඹ වරිලසචන්ද්රක භළතිතුභහ. ඒ අබහඹ අනුයි පී.ආර්. 

යත්නහඹ භළතිතුභහ ත් ඉදිරිඹ  ඹන්න , ඒ ඳරියඹ, ඒ දළනුභ, ඒ 

අවඵෝධඹ, ඒ වළකිඹහන් දියුණු ය න්න  අසථහ රළබුවණ්. 

ඒ හවන භ ඒ අබහඹ තුිතන්  වොශම  ඳළමිකණ අධ—හඳනඹ දියුණු 

ය න්න ත් එතුභහ  ලක්තිඹ රළබුණහ. එභ නිහ, එතුභහවන  

භන ඉදිරිඹ  භ ඹන්න  වළකිඹහ රළබුණහ. රු භන්ත්රී තුවභකු 

කිේහ  හවන, එතුභහ   වවො දළනුභක් තිබුණහ. ඒ දළනුභ අනු,  

තර් එකින් එ ඉදිරිඳත් යමිකන් වඵොවවෝ වේරහ වනොනත්හ 

ථහ කිරීභ එතුභහවන සබහඹයි. එතුභහ රත් දළනුභ නිහ ඒ 

විධිඹ   රුණු ඉදිරිඳත්  කිරීවේ වළකිඹහ තිබුණහ.  එතුභහ   වවො 

ථිවඹක්.  

පී. ආර්.  යත්නහඹ භළතිතුභහ භන්ත්රී යඹකු වළන්ඹ ,  

නිවඹෝජ— අභහත—යඹකු වළන්ඹ  තභ ේ ප්රේවේලඹ  විලහර ළඩ 

වො ක් ශහ.  ප්රේවේලව   වෞ— තත්ත්ඹ, අධ—හඳනඹ  

දියුණු කිරීවේදී,  භහර්,  ඳහරේ, වඵෝක්කු  වළදීවේදී;  වේ  ෆභ 

වදඹක්භ ක්රිyඹහත්භ කිරීවේදී එතුභහ ඉදිරිවඹන් සින්ඹහ. ඒ ළඩ 

 යුතු ඉස  ය දුන්නහ.  ඒ ප්රේවේලව  ජනතහ   රඵහ දුන් 

වේහ එතුභහ  වරොකු වෞයඹක්. ඒ නිහ එතුභහවන ඳවුවල් 

ඵෆනණුන් වවනකු   යඹුක්න ආනඹ වහ තය යන්න 

අසථහ රඵහ දුන්නහ.  එඹ ජඹේවණඹ ය න්න  ඵළරි වුණහ. 

නමුත් යත්නහඹ භළතිතුභහ  තිවඵන තිවඵන වෞයඹ නිහ 

තභයි ඒ ඵෆනණුන්  යඹුක්න ආනඹ  වහ තය යන්න  

අසථහ රඵහ දුන්වන්. 

පී.ආර්. යත්නහඹ භළතිතුභහ වවො ආදර්ලත් 

වේලඳහරනඥපවඹක්. වවො ළදත් ඳවුරකින් රඵහ ත් අබහඹක් 

ඇති  භහජඹ  වවො ආදර්ලඹක් වදන්න  පුළුන් විධිඹ  ෆභ 

ඳළත්තකින්භ හර්ථ ජීවිතඹක් ත ශහ.  වේලඳහරන ලවඹන් 

වවො භහජඹක් වදන්න   ළඳ වන අඹ  එතුභහවන චරිතඹ 

ආදර්ලඹක් වළන්ඹ  න්න  පුළුන්.  

එතුභහ  වඵොවවොභ ප්රිමඹංය රඳඹක් තිබුණහ. ඒ හවනභ  

ප්රිමඹංය මුහුණක්, වවො ප්රිමඹංය සිනවක් තිබුණහ. එතුභහවන 

මුහුවණන් වහ සිනවවන් එතුභහ තුශ තිබුණු රුණහ, දඹහ 

නිතයභ ිළිතබිඹු වුණහ. අඳ සිඹලු වදනහ භ එතුභහවන ආදර්ලඹ  

ළදත් වළන්ඹ  භහ ල්ඳනහ යනහ. භහනළල්ර ප්රේවේලඹ  ශ 

වේහ ඒ ජනතහ  දහත් අභත වන්වන් නළවළ. ඒ 

ප්රේවේලඹ  ගිඹහභ, ඒ ේර  ගිඹහභ එතුභහ ශ වේහ සිහිඳත්  

වනහ. ශ්රී. රංහ නිදවස ඳක්ව  අර්බුද හරව  එතුභහ ඳභණක් 

වනොවයි වඵොවවෝ වදනහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ   ගිඹහ. එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ  ගිඹත් ක්රිyඹහහරී  වේලඳහරනව   එතුභහ වඹදුවණ් 

නළවළ.  වළර ඳළත්වත් හ ත්;  මික්ර ඹන් , එභ ඳක්ඹ  උදේ 

ශත් වඵොවවොභ නිවතභහනී ඒ  යුතු   යන්න  එතුභහ  

පුළුන්භ රළබුණහ.  

ඒ හරව  වළර විවහයසථහනව  ඳළළත්වුණු  වඳයවළය  

එතුභහ වඵොවවෝ ආධහය උඳහය ශහ. වඵෞේධවඹකු වළන්ඹ  

තභන්වන අයමුණු ඉස   ය  න්න  ඒ  යුතුර  වඹදුණහ . 

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වවො ජනතහ වේ වඹක් 

අඳ  නළති ගිඹහ. එතුභහවන අභඟුල්  යුතු සිඹල්ර භ භහ ද  

වබහගි වුණහ. අහන ලවඹන් එතුභහ  අජයහභය නින් සු 

ඳතමිකන් එභ ඳවුවල් සිඹලු ඥපහතීන්  වේ අසථහවේදී භවන  

වලෝඹ වහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ   වලෝඹ ප්රේහල යනහ.  පී.ආර්. 

යත්නහඹ  භළතිතුභහ   නළතත් නින් සු  ඳතමිකන් භවන ථහ  

අන් යනහ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

හි පු ඳහර්ලිවේන්තු රු භන්ත්රී  පී.ආර්. යත්නහඹ  

භළතිතුභහවන අබහඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිවේන්තුවේ වදඳහර්ලසඹ විසින් 

භ යන රද වලෝ වඹෝජනහන්  අනුභත යමිකන් භහ ද ඒ භෙ 

එතු වීභ  ළභළත්වතමික. රැසවීභ  අදහශ නිර හර්තහවේ ිළ ඳතක් 

වලෝඹ  ඳත් ඳවුවල් අඹ  වත ඹන වභන්  ඳහර්ලිවේන්තුවේ  

භව වල්ේ යඹහ  භභ නිවඹෝ යමික.  

ඊශෙ  යප්රේහද ිළිතඵ ප්රේලසනඹ, රු අරුන්දි ප්රේනහන්දු 

භවතහ 
 

යප්රේහද : 2013 ජනි 5 න දින 
ඳහර්ලිවේන්තුවේදී  යන රද තහ 
சறநப்நெரறக : 2013 நௌன் 5 ஆந் றகற 

தரரளுன்நத்றல் ஆற்நற உக 
PRIVILEGE:  SPEECH  MADE  IN  PARLIAMENT ON 

5TH  JUNE 2013 

 
රු අරුන්දි ප්රේනහන්දු භවතහ 
(ரண்நெறகு அந்ந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 2013.06.05 න දින ශ්රී. රංහ 

පුත්ඳත් භණ්ඩර ඳනත ඹ වත් නිවඹෝ ිළිතඵ ඇති ව 

ඳහර්ලිවේන්තු විහදව දී භහ විසින් වභභ උත්තරීතය 

ඳහර්ලිවේන්තු වත ප්රේහල ය සින්ව  දළන  අතුරුදවන් වව  

ඹළයි ප්රේහල වී ඇති භහධ—වේදී ප්රේී ත් එක්නළලිවොඩ භවතහ 

ප්රේංලව දී භහ ව  වමු ව ඵයි. උක්ත ප්රේහලඹ ේඵන්ධවඹන් 

වභය  විදයුතත්, මුද්රි්ත භහධ— ව විවිධ වේ අඩවි ප්රේවඹෝජනඹ  

නිමිකන් භවය පුේරයින්  ඉතහභත් නිර්දඹ වර භහ විවේචනඹ 

යන අතය, අභූත  වචෝදනහන්ද වඳෞේලි භහ ව  ව යජඹ 

වත එල්ර යමිකන් සින්යි. 

වේ ේඵන්ධවඹන් ප්රේී ත් එක්නළලිවොඩ භවතහවන බිරි න 

න්ධ—හ එක්නළලිවොඩ භවත්මිකඹ විසින් භහධ— වත සිදු ය ඇති 

ප්රේහලඹකින් භ— න්වන් ඇවන ළමිකඹහ අතුරුදවන් කිරීභ  

 යුතු වශේ ත්භන් යජඹ ඵත්, ඔහු ජීතුන් අතය සින්න්වන් 

නේ භහ ව යජඹ භළදිවත් වීභක් භන්න් ඔහු වභය   වන්වීභ  

 යුතු ශ යුතු ඵත් ඹ. 

ඇඹවන එභ භහධ— ප්රේහලඹ ේඵන්ධවඹන් භහ ඉතහභත් 

නහටු  ඳත් න අතය, ඇඹ සිඹ ළමිකඹහ  ආදයඹ යන, රු 

යන ආසිඹහති බිරික් නේ එභ ප්රේහලඹ ශ භහ ෘජු වමු වී 

ඔහු ිළිතඵ ව සින්න සථහනඹ ිළිතඵ ළඩි වතොයතුරු විභසිඹ 

යුතු වුත් එවේ වනොය විවිධ පුේරයින්වන අතවොලුක් ඵ  

ඳත් වී භහධ— වත ප්රේහල නිකුත් කිරීභ නින්දහ වත ඵ භහවන 

වඳෞේලි වළඟීභයි. 

වභභ අසථහවේ ඳභණක් වනො මී  වඳයද ඇඹ ක්රිyඹහ ය 

ඇති ආහයඹ අනු වඳනී ඹන්වන් ඇඹ සිඹ ළමිකඹහ ජීත් සින්න 

ඵ ව ජීත් සින්න සථහනඹන් ිළිතඵ අවඵෝධඹකින් ඳසු න 

ඵත්, නමුත් එභ අතුරුදවන් වීභ දඩමීභහ ය නිමිකන් වේලඹ  

වද්රකෝහී ක්රිyඹහ කිරීභ  ඳ න් වන ඇති ඵත් ඹ. 

උදහවයණඹක් වර ඇඹ යක් බීබිසී පුත් වේඹ වත 

ප්රේහල ය සින්ව  2008 වර්දී යජව  වමුදහ යහඹනි අවි 

වඹොදහ නිමිකන් උතුවර් ජනතහ විනහල කිරීභ   යුතු යන ඵ 

එක්නළලිවොඩ භවතහ විසින් අඳ යවට් විවේල තහනහඳති අංල වත 

ලිඹහ දළන්වීභ වවේතුවන් සිඹ ළමිකඹහ අතුරුදවන් යවීභ  යජඹ 

 යුතු ශ ඵයි. එවේභ හල්වල් ඳළළති ජහත—න්තය වල් 

මුළුක් වත ඳළමිකණීභ  සින් වල්යින් වත ඇඹ ලිිළ භන්න් 

දන්හ ඇත්වත් වේ යවට් විලහර ලවඹන් කහතන ව අතුරුදවන් 

වීේ සිදු යන නිහ වභභ ය   ඳඹ වනොතඵන වරඹ. 

ඇඹ විසින් බීබීසී පුත් වේඹ  යන රද ප්රේහලවඹහි වභවේ 

වන් වේ. “In 2008, Prageeth wrote and informed the 

diplomats about the Sri Lankan Government’s usage of 

chemical weapons against the people in the North”. 

Sandhya Ekneligoda's letter to international writers states, 

“I welcome you to a country where thousands of women 

and children weep silent tears for a nation of innocent 

civilians who have been killed or disappeared on account 

of their ethnicity. Welcome to Sri Lanka”. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වභළනි හද— ප්රේහලඹක් 

නිකුත් යමිකන් වේලඹ , උඳන් භූමිකඹ  වද්රකෝහී න ආහයවඹන් 

ක්රිyඹහ යන හන්තහ ේඵන්ධවඹන් භහ සිවත් ඳතින්වන් 

ිළිතකුරක් ව දළඩි අවිලසහනීඹ ඵකි. ඇඹ භහධ—ඹ  ප්රේහල ය 

ඇති ආහයඹ  ෘජු දුයථන භහර්වඹන් ේඵන්ධතහන් 

ඳත්හ ළනීභ අල— වනොවේ. ර්තභහනව  දියුණු න්නිවේදන 

රරභඹන් න Skype, Facebook ව චන්ද්රි්හ දුයථන ආදී විවිධ 

 භහර්වඹන් අන්ර්ථ නහභ ව විවිධ ගිණුේ බහවිතවඹන් 

ේඵන්ධතහන් ඳත්හ ත වළකිඹ. වභළනි ේඵන්ධතහ 

වභොනභ ආහයඹ ත් අධීක්ණඹ ය ත වනොවළකි ඵ 

ඔඵතුභහවන අධහනඹ ිළණි ප්රේහල යමික. 

තද ඔහු ව  විවේල භන් ඵරඳ්ර ඹක් වනොභළති ඵ ඇඹ 

ඳහ සින්යි. නමුත් අවප් යවට් ආභන, විභන නීති උල්රංකනඹ 

යමිකන් විවේලත ව පුේරඹන් සින්නහ ඵ ඕනෆභ අවඹක් දන්නහ 

ත—ඹකි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භහ විසින් වවිත ශ රුණු 

වහ ඳදනේ වව , භහ ප්රේංලඹ  ගිඹ වි  භහවන ඳහල් මිකතුයකු ව 

භහධ—වේදී භංජුර වඩිර්ධන භවතහ වමු වීවේදී දළන ත් ව 

දකින රද රුණුයි. එහිදී ඳළවළදිලි වරභ හි බ හ සින් මිකන් 

පුේරවඹකු භහ වත වඳන්හ ඔහු ප්රේී ත් එක්නළලිවොඩ භවතහ 

වර වඳුන්හ වදන රදී. එවි  ඔහු භහ වහ ථහ වනොවො  භහ භ 

වළය එභ සථහනවඹන් ඉත් ගිව ඹ. ඔහු එහි හඹ යන ඵ 

ප්රේංලව  ජීත් න විලහර ිළරික් එවි  දළන සින්ව ඹ. 

තත් අසථහ ජිනීහ නුය එක්ත් ජහතීන්වන ංවිධහනඹ 

ඉදිරිිළ  ඳළළති උේවකෝණඹ ඩහප්ඳල් කිරීභ වහ හිවේ 

තරප්ඳහක් හිත ඳළමිකණ සින් පුේරඹහ සුනන්ද වේලප්රිමඹ භවතහ 

ඵ ිළරි වඳුනහ වන ඇති අතය, ඔහු භෙ එභ අසථහ  

ඳළමිකණි ිළරි අතය සින් හි බ හ තිබ මිකන් පුේරඹහ ප්රේී ත් 

එක්නළලිවොඩ භවතහ ඵ එභ සථහනව  සින් අඹ විසින් වඳුනහ 

වන ඇත. 

වභවේ සිඹ උඳන් වේලඹ , ජහතිඹ , ආභ  විරුේධ ක්රිyඹහ 

යන, කුභන්්ර ණ යන ව ඒ වනුවන් වඳශ ළසී සින්න 

පුේරයින් එභ ය ර නිදවවේ සින්න්වන් නේ ඔවුන් ඹිත 

වභය   වන්වීභ වවෝ ඳළමිකණීභ ඔවුන් යන්න් ිළ  ව ආහයඹ භ 

සිදු ය ත යුතු ඵ භවන වළඟීභයි. එවේ වනොභළති ඔවුන් 

විවිධ ංවිධහන භන්න් වවෝ පුේරයින් විසින් ඵරවත්හයවඹන් 

යහ වන සින්න්වන් නේ  කි යුතු යජඹක් ලවඹන් ඔවුන් 

වන්හ ළනීභ   යුතු යන අතය, වේ ේඵන්ධ ඳතින 

නීතිභඹ යහමු තුශ ආයක් අංල ව යජව  බුේධි අංල  

දළන භත් ක්රිyඹහ යමිකන් සින්න ඵ භවන වළඟීභයි.  

819 820 



2013  ජුනි  07  

තද ප්රේී ත් භවතහවන දරුන්වන භහනසි තත්ත්ඹ 

—හකරත්ඹ  ඳත් යන්වන් භහ වනො, ඔහු සින්න ඵ දළන 

දළනත් එඹ වනොදළන්වීභ   යුතු යන අඹයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ ේඵන්ධ භහධ— භගින් 

වන ඹන ප්රේචහයහත්භ ළඩ ිළිතවශ වවේතුවන් භහවන කීර්ති 

නහභඹ  වහනිඹක් න අතය භහවන ඳහර්ලිවේන්තු යප්රේහද ඩවීභ 

වවයහි ෘජු ඵරඳහ ඇති ඵළවින් රු ථහනහඹතුභහවන 

අධහනඹ වේ ේඵන්ධවඹන් වඹොමු යන වභන් හරුණි 

ඉල්රහ සින්මික.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඉදිරි ක්රිyඹහ භහර් වහ එභ යප්රේහද ප්රේලසනඹ රු 

ථහනහඹතුභහ වත වඹොමු යනහ.  

 
ල්තළබීභ 

எத்றகப்நெ 
ADJOURNMENT 

 
රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ 
(ரண்நெறகு  அரவு தசதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, "ඳහර්ලිවේන්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ වඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රේලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ල් තළබීවේ වඹෝජනහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ.  

 
විවේලඹන්හි  අතයභං  වු  ශ්රදමිකඹන්  

தபறரடுகபறல் றர்க்கறரண தரறனரபர்கள் 
 MIGRANT WORKERS STRANDED IN FOREIGN COUNTRIES 

 
 
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, බහ ල් තඵන අසථහවේ 

භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:  

"විවේල රැකිඹහ නිවඹෝජිත ආඹතන විසින් ඉදිරිඳත් යන —හජ වතොයතුරු 

වහ ගිවිසුේ වවේතුවන් රක් යජඹ ය  විරුන් වරසින් වඳුන්න  විවේලත 

න ශ්රදමික ිළරිවන් ළරකිඹ යුතු වො ක් එභ ය ර අතයභං අන්ත 

අයණ දුක් විඳින තත්ත්ඹ  ඳත් ඇත.  

වේ වවේතු නිහ වේ න වි  වෞදි අයහබිව  ඔවරයිඹහ රැවුේ වුවර් 

ව වජඩහ ඳහරභ ඹ  6000  ආන්න ිළරික් ආවහයඳහන, වෞ— ඳවසුේ 

වහ හි  වණක්ද වනොභළති අන්ත අයණ දුක් විඳිමිකන් සින්ති.  

වභොවුන්වන් භවය අඹ ව  තභහ න්තව  ඇති මුදර විඹදේ ය වවෝ 

නළත වභය   ඒභ  වනොවළකි ඇත්වත් —හජ ගිවිසුේ වවේතුවන් ගිවි ත් 

රැකිඹහ වනොදී එභ වහේපුතුන් විසින් විවේල භන් ඵරඳ්ර ද ඔවුන් න්තඹ  

වන ඇති නිහඹ.  

එඵළවින් වභභ ිළරි ඳත් ඇති අයණ තත්වඹන් මුදහ ළනීභ වහ 

ක්ණි ළඩ ිළිතවශක් ස යන වභන් වභභ රු බහ  වඹෝජනහ 

යමික." 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වභභ හලීන ප්රේලසනඹ ිළිතඵ 

ළදත් වතොයතුරු යහශිඹක් භහ තු ඇති ඵළවින් එභ විසතය 

ඡහඹහරඳද භෙ බහත යන්න භහ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. 

මුලින්භ ඒ ිළිතඵ විසතය යන්න භහ අවප්ක්හ යනහ.  

භහ වේ ථහ යන අසථහවේදීත් ය  විරුන් වේ වඳුන්න, 

වේ ය   ළඩිභ දශ ජහති ආදහඹභක් ඳඹන; වඩොරර් බිලිඹන 

වවඹන් ළඩිභ ප්රේභහණඹ  දහඹ න ය  විරුන් ළඩි 

ප්රේභහණඹක් ඉන්වන් වුදි අයහබිඹහ කිඹන යවට්යි. වුදි අයහබිව  

ේරු නීති, ප්රේඥපප්ති වභොකුත්භ ක්රිyඹහත්භ න්වන් නළති ඵ 

අඳ ඳසු ගිඹ යුව  දුටුහ. අවප් දරුන් කහතනඹ ශහ; වඵලි 

ළපුහ; අත ඳඹ ළපුහ; දි ළපුහ;  ඳවය වදමිකන් 

වනොවඹකුත් අඩන්වත්ට් ේර  ඔවුන් රක් ශහ; දණඹ ශහ. 

එවේ සිදු වේදිත් එ දි  වේ යජඹ විසින් වුදි අයහබිඹ  

හන්තහන් ඹමිකන් සින්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ මරහනව  සින්න 

අසථහවේදී වේ ළන ථහ යන්න රළබීභ ළන භහ න්වතෝ 

වනහ. වභොද, ඔඵතුභහත් භළද වඳයදි යහජ—ර 

තහනහඳතියවඹකු ලවඹන් වේඹ ශ වවනක්. ඔඵතුභහවන 

වවෝදයඹනුත් වේඹ යනහ. ඒ අඹත් වේ ළන දළනුත් වරහ 

ඇති. වේ රු බහවේ භන්ත්රී රුන් , ඇභතිරුන්  දුයථන 

තිවඵනහ නේ ඔවුන්  ද  එ call එක් වරි එනහ ඇති, 

"අිළ වුදිර අතයභං වරහ ඉන්වන්, අඳ භළද වඳයදි අතයභං 

වරහ ඉන්වන්, අවප් බිරි වනළත් වදන්න, අවප් ළමිකඹහ 

වනළත් වදන්න" කිඹරහ. දින  එළනි දුයථන ඇභතුේ දවස 

ණනක් රංහ  රළවඵනහ. වේ තභයි තිත්ත ඇත්ත ථහ. 

රංහ ආසිඹහවේ ආලසචර්ඹත් ය  ඵ  ඳත් යනහඹ කිඹරහ 

අඳ භවහ වරොකු  කිඹනහ. නමුත් අවප් ශ්රදමිකඹන් රක් 18  

ළඩි ං—හක් ිළ  ය  ඹරහ, ඒ අඹ විකුණරහ තභයි අඳ  වේ 

මුදර රඵහ වන තිවඵන්වන්.  

අිළ ආසිඹහවේ ආලසචර්ඹඹ  නේ,  අිළ චීනඹ , ජඳහනඹ , 

ඉන්දිඹහ  වභොනහද කිඹන්වන්?  වේ සිඹල්රභ අත— ණන් 

හිරවු. ඒ නිහ තභයි අවප් යවට් ේර දුප්ඳත් අහිං අේභරහ, 

තහත්තරහ ඇතුළු වවෝදය වවෝදරිඹන්  වේ ය ල්ර ගිහිල්රහ 

ඵළශ වභවවයේ යරහ වේ හවන දුක් විඳින්න  සිදු වරහ 

තිවඵන්වන්.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  6,000ක්, 7,000ක් 

කිඹරහ කිඹන්වන් විලහර ං—හක්. වුදි අයහබිඹහවේ 

නිවඹෝජිතරුන්වන ථහ අනු  අද   වුදි අයහබිඹහවේ වජඩහ 

නයව  න්දහර් ඳහරභ ඹ , ර්බිඹහ ඳහරභ ඹ  ශ්රී. රහංකිඹන් 

7,000ක් ඳභණ ඉන්නහ.  දළන් වේ 7,000ක් ඳභණ වදනහ වන්හ 

න්නයි තිවඵන්වන්. වේ අඹ වභතළන  ඇවිල්රහ තිවඵන්වන් 

වභො ද? රු ඇභතිතුභහත් වේ ළන දන්නහ. වේ වඳෞේලි 

භඩ ළහිල්රක් වනොවයි. වේ අඹ වභතළන  ඇවිල්රහ 

තිවඵන්වන් රැකිඹහ ප්රේලසන, සුඵ හධන ප්රේලසන ව ළටුප් 

වනොරළබීේ, ලිංගි අඩන්වත්ට් ේ, අතය කිරීේ ළනි ප්රේලසන 

නිහයි.  වදය වවො  න්න වඵොන්න දීරහ ළටුඳකුත් වදනහ 

නේ දහත් ඒ අඹ  ඳහරභක් ඹ   ඇවිල්රහ දුක් විඳින්න ඕනෆ 

න්වන් නළවළ. නමුත් වේ අඹ වභතයේ හරඹක් දුක් විඳිේදී   වේ 

අඹ රංහ  වන්න්වන් නළත්වත් ඇයි?  භවවරොකු  ය  

විරුන් කිඹරහ ෆ වනහ. ඒ අඹ  රු නේබු වදන්න  ඕනෆ 

ලු; රංහ නඩත්තු න්වන් වේ අඹවන මුදලින් ලු;  නමුත් වේ 

අඹ රංහ  වන්න්වන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අිළ භහධ— තුිතන් දුටුහ, 

භවය නහඹඹන් සුයතල් ඵල්රන් වන්න්න යුවයෝඳඹ  

ගුන් ඹහනහ ඹරහ තිබුණු අන්දභ. යුවයෝඳව  ඉරහ සුයතල් 

821 822 



ඳහර්ලිවේන්තු 

ඵල්රහ වේ ය   වන්න්න ගුන් ඹහනඹක් ඹරහ තිබුණහ. 

එතවො  වේ ය  විරුන් ඵල්රන් තයේත් න්න්වන් නළේද? 

වේ ය  විරුවෝ කිඹන්වන්, අවප් යවට් පුයළසිඹන්. වේ අඹ  දීරහ 

තිවඵන වෞයඹ වභොක්ද? Budget airline එක් ඹරහ, වේ 

අඹ රංහ  වන්න්න රු ඇභතිතුභහ  ඵළරි ඇයි? රු 

ඇභතිතුභහ  ළඩ ළඩියි.  ඔලිේිළක් මිකටු  ඉන්න තිවඵනහ; 

ත වොලිවඵෝල් ංභව  ළඩ තිවඵනහ; ශියහනි 

ඵණ්ඩහයනහඹවන මිකටුර  ඹන්න  තිවඵනහ. එතුභහ  ළඩ 

අධියි කිඹහ භභ දන්නහ. නමුත් එතුභහ වත්රුේ න්න  ඕනෆ, 

වේ ය   විලහර ධනඹක් වන එන වේ ය  විරුන්   මී  ඩහ 

රු ළරකිලි දක්මිකන්  යුතු ශ යුතුයි කිඹන එ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ වතොයතුරු දළන න්න , 

වේ දත්ත  - data -  රඵහ න්න  භභ අද දවල් විවේල වේහ 

හර්ඹහංලඹ  ගිඹහ. භභ ගිහිල්රහ එතළන සින් නිවඹෝජ— 

හභහන—හධිහරි ඇතුළු සිඹලුභ විවේල වේහ  යුතු ේඵන්ධ 

ශභනහරුන්වන් වේ ළන ඇහුහ. "අිළ වේ ළන විසතය 

දන්වන්  නළවළ. අඳ  ප්රේලසනඹක් තිවඵනහ.  අද වජඩහ නයව  

න්දහර් ඳහරභ ඹ , ර්බිඹහ ඳහරභ ඹ   කී වදවනක් ඉන්නහද? 

වේ න වි  එතළන සින්  කී වදවනක් ආඳසු ඇවිල්රහ තිවඵනහද?" 

කිඹරහ වතොයතුරු ඇහුහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 

එතුභන්රහ වඵොවවොභ යළු විධිඹ යි භ  උත්තය   දුන්වන්. භහ  

ගිහින් එවවභ ඇහුවේ ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී  යප්රේහද ඹ වත්යි.  

වතොයතුරු රඵහ වදන්න ඵළවළ යි කිඹරහ ඒ අඹ භ  කිේහ. වේ 

පුදුභ තත්ත්ඹක්. දළන් අිළ වොවවන්ද වතොයතුරු රඵහ න්වන්? 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී යවඹක් විධිඹ  භ  විවේල වේහ 

හර්ඹහංලඹ  ගිහිල්රහ වතොයතුරු රඵහ න්න ඵළරිද? ඒ අඹ  

ිළිතතුරු දීභ ප්රේතික්වේඳ යරහ භහ එතළනින් එවශේහ. භ  

වතොයතුරු රඵහ වදන්න ඵළරි නේ, ඒ ඵ භ  ලිඛිත වදන්න 

කිඹරහ භභ කිේහ. එවවභ වදන්නත් ඵළවළ කිඹරහ කිේහ.  භභ 

ගිහිල්රහ වේ ළන රු ථහනහඹතුභහ  කිඹනහ කිඹරහ භභ 

කිේහ. එතවො  ඒ අඹ භ  කිේහ, " පුළුන් නේ කිඹරහ ඕනෆ 

වදඹක් යන්න, වතොයතුරු වදන්වන් නළවළ" කිඹරහ. එභ වීඩිවඹෝ 

ඳ ඹ භහ ශෙ තිවඵනහ. එඹ ඕනෆභ වරහ භ  බහත 

යන්න පුළුන්.  

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Video cameras  අයවනද ගිව ? [ඵහධහ කිරීභක්] Oh! I 

see.  
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Oh! I see. 
 

රු භන්ත්රී යවඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

හඩි වන්න, හඩි  වන්න, හඩි වන්න.  
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

You cannot even act.  ඉතින් වේයි අද තිවඵන ඒහධිඳති 

තත්ත්ඹ. වතොයතුරු දළන ළනීවේ අයිතිඹක් නළවළ.  තභන්වන 

යවට් පුයළසිඹන් දුක් විඳිේදී,  භන්ත්රී යඹකු   ගිහිල්රහ ඒ ළන 

වොඹහ ඵරන්න අයිතිඹක් නළවළ. වේ යව වභොක්ද? වේ යව 

වභතළන යදක් සිදු න නිහයි.  ඒයි වේ වංන්වන්.  විනිවිද 

බහඹක් නළවළ. වේ පුයළසිඹන් දුක් විඳිනහ කිඹරහ වේ අඹ 

දන්නහ. අද ඒයි තත්ත්ඹ. භහධ—ර ත් වේ වේල් දළන 

න්න  විධිඹක් නළවළ. භන්ත්රී යඹකු වුණත් එශහ න්න 

තත්ත්ඹක් වේ විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලව  තිවඵන්වන්. 

වේ වවෝදය වවෝදරිඹන්  අද ළසිකිිත,  ළ කිිත ඳවසුේ 

නළවළ. ඒ අඹ වනුවන් සුඵ හධන  යුතු ක්රිyඹහත්භ වීභ, හිෙ 

ළටුප් රඵහ දීේ, insurance ළනි කිසි වදඹක් නළවළ.  ඒ අඹ දි භ 

දුක් විඳිනහ. නමුත් වභවව සින්න අඹ වජෝගි න නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, යංන ශිල්ිළඹකු වළන්ඹ  භභ 

වේ reality showර  විරුේධ ථහ යනහ වනොවයි. අලුත් 

රහ රුන් බිහින ළඩ වන්ර  භවන පර්ණ වවඹෝඹ 

තිවඵනහ. නමුත් තභන්වනභ වවෝදය වවෝදරිඹන් ිළරික් 

න්න වඵොන්න නළති,  දණඹ  රක් වරහ, අනිසි වර ළේ 

අයවන,  අතඳඹ ඩහවන, වුදි අයහබිඹහවේ දුක් විඳිේදී, 

කුවේට්, අේභහන්, වදෝව හර්, අබුඩහබි ළනි ය ර වනොවඹකුත් 

 හද ඳත්නහ; reality shows ඳත්නහ.  

වෝන් ණන් විඹදේ යනහ. එතුභහවන ප්රේතිරඳඹ 

නංන්නත්, විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලව  වවොයේ 

වන්නත්, ප්රේචහයඹ වහත් වෝන් ණන් විඹදේ යනහ. ඒ 

ප්රේචහයඹ  ළඹ න මුදල්ලින් වේ අඹ රංහ  වවනන්න 

ඵළරි ඇයි? වුදිව  ඉරහ එ පුේරඹකු රංහ  වවනන්න 

budget airline එ  ළඹ න්වන් රුිළඹල් තිසදවත්, 

තිසඳන්දවත් අතය මුදරකුයි.  අද ඳත්තයර තිවඵන වේල් 

ඵරන්න.  "රැකිඹහ  වුදි ගිඹ 66ක් හිස අතින් ආඳසු එති." 

"වුදිව  රැවුේ හභයඹදී සිඹ ණනක් රංහවේ හන්තහන් 

දණඹ වරහ."  වේහ තභයි ඳත්තයර වන් න්වන්.  ඒ 

හවනභ  මුදල් දීරහ නළති ඇඳිත ිළන්න් එහ තිවඵනහ කිඹහ 

වන් නහ. වභන්න වේයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රී තුභනි, වභන් තත්ත්ඹදී රු ඇභතිතුභහ නිවඬ 

ඉන්වන් ඇයි?  අඳ වේ ළන ථහ යන්වන් ඇත්ත භ වෘදඹහංභ 

වේදනහකිනුයි. අිළ වේ ළන ථහ යේදී කිඹනහ, කිඹුල් ඳුළු 

වවරනහ කිඹරහ. වේ ථහ යන්වන් වේලඳහරන හසි තහලු. 

එතවො   අවප් යවට් පුයළසිඹන් ිළ  ය  ඳහරභක් ඹ  අන්ත 

දුක් විඳිේදී විඳක්ඹක් වළන්ඹ  ඒ ළන ථහ කිරීභ වේලඳහරන 

උප්ඳයළට්න්ඹක්ද? ථහ වනොය සින්ඹහභ කිඹනහ, "විඳක්ඹ 

දුර්රයි" කිඹරහ. ථහ ශහභ කිඹනහ, "කිඹුල් ඳුළු වවරනහ" 

කිඹරහ. දළන් අිළ වභොක්ද යන්න ඕනෆ? වේ ළන ථහ 

යන්න අයිතිඹක් නළේද? වතොයතුරු ඉල්ලුහභ වතොයතුරු 

වදන්වන් නළවළ; ථහ යේදී ෆ වනහ; "හ" කිඹනහ. වේ  

අිළ වභොක්ද  යන්වන්? ඒ ය ර ඉන්න අහිං පුයළසිඹන් 

ථහ ය ය අඳ  කිඹනහ, "විවේල වේහ නියුක්ති 

හර්ඹහංලඹ  ගිඹහ  ළඩක් නළවළ, වවොය ගුවහක්. ඒ නිහ තභයි 

තමුන්නහන්වේරහ  කිඹන්වන්" කිඹරහ.  ඒ හවනභ වඵොවවෝ 

වදනහ එ දි  භහදිර තිවඵන භන්ත්රී  නිහඹ  -ඔඵතුභහත් 

ඉන්න භන්ත්රී  නිහඹ - ඇවිල්රහ භ  වේ ළන කිඹනහ. 

වනට්ටු ශෙ ඉන්න නිරධහරින්වන් අවන්න පුළුන් කී වදවනක් 

එනහද කිඹරහ.  ඇතුළු වීවේ වල්නව  ඒ එන අඹවන විසතය 

අඩංගු වරහ තිවඵනහ. වුදිර ප්රේලසනර  මුහුණ ඳෆ 

හන්තහන්වන අේභරහ තහත්තරහ කී වදවනක් ඇවිත් තිවඵනහද 

කිඹරහ ඒ වල්නලින් ඵරන්න පුළුන්. ඉතින් වේ වදහ ත්ත 

අත— ප්රේලසනඹක් වනොවයි, ඇත්ත ප්රේලසනඹක්. වේ ළන 

වඹෝජනහක් වවනන්න වදේදී වභොද වුවණ්?  ඒ ත් විවිධ 

ප්රේලසන භතු වුණහ. ඒ භෙ වළය ඹන්න වළදුහ. නමුත් 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ එතුභහවන ඳක්ව  භළති ඇභතිරුන්වන 

වවඹෝඹ නේ රළබුණහ. ඒ අඹ  වෘදඹ හක්ෂිඹක් ති වඵනහ. ඒ 

අඹ ංවේදීයි. ඒ අඹ  භහ සතුතින්ත වනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  ඒ හවනභ වේ වඩොරර් 

බිලිඹන වවඹන් ළඩිභ ප්රේභහණඹක් -සිඹඹ  55  ළඩි 

ප්රේභහණඹක්- එන්වන් වුදි යහජ—වඹනුයි. වභතයේ මුදරක් 

රංහ  වවනන වේ ය  විරුන්  වනොමිකරව  න්ට් ඳතක් 
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රඵහ වදන්න යජඹ  ඵළරි ඇයි?  මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 

වේ අඹ  වනොමිකරව  න්ට් ඳත් රළවඵන්වන් නළවළ.  ඊව  භහ 

රිඹහේ තහනහඳති හර්ඹහරඹ  ථහ ය දළනත් රුණු අනුත්, ඒ 

හවනභ තත් තළන්ලින් දළනුත් වුණු ආහයඹ ත් වේ අඹ 

ඇවිල්රහ තිවඵන්වන් තභන්වන  මුදලිනුයි. වභතයේ ල් ළඩ 

යරහ, ඳඩි නළති දුක් විරහ, අඩන්වත්ට් ේර  රක් වරහ, 

අතයර  රක් වරහ, වේ සිඹලුභ වේල් වරහත් ඔවුන්  

තමුන්වන අතින් වහ වන එන්න වරහ තිවඵනහ.  නමුත් ඒ 

අඹ එහපු මුදල්ලින් reality shows ඳත්නහ; ඳත්තයර 

advertisements දහනහ.  ඒ අඹවන ළටුප් රඵහ න්වන් වනත් 

අඹයි.  රැකිඹහ යන වනහ  ළටුප් වදන්වන් නළවළ. වේ සිඹලුභ 

වේල් අඳ  කිඹන්වන් ඒ අභහත—හංලව භ, ඒ හර්ඹහංලව භ 

ඉන්න නිරධහරිනුයි. "අවන්! භන්ත්රී තුභනි, වේ ළන ගිහිල්රහ 

කිඹන්න; වේ ංචහ, දණඹ ළන කිඹන්න" කිඹරහ කිඹනහ.  ඒ 

හවනභ වේහ කිඹන්වන්, රු ඇභතිතුභහ එක්ත් වන හ 

එක්ත් තිවඵන තයව  වනොවයි. රුණහය, වේ 

අභහත—හංලව  වේ හර්ඹහංලඹ වදරහ වදන්නඹ කිඹන එ තභයි 

ඒ අඹ කිඹන්වන්. ඉතින් මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේයි 

තත්ත්ඹ.  ඉතින් වේ අඹ ළනත්, වේ අඹ  රළබිඹ යුතු න්දි 

ළන වවෝ කිසි වදඹක් ළන වේ රු ඇභතිතුභහ ඇතුළු 

අභහත—හංලව  හර්ඹහංලඹ ථහ යරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  න්දහර් ඳහරභ, ර්බිඹහ 

ඳහරභ, ඔවරයිඹහ වුය කිඹන්වන් ප්රේසිේධිඹ  ඳත් වුණු ඹේ ඹේ 

වුරු ව ධහහය අතය තිවඵන ඒහ ඳභණයි. නමුත් වුදිර 

යවවේ ඳත්හ වන ඹන ණිහ භඩේ තිවඵනහ. ඒ ණිහ 

භඩේර සින්න හන්තහන් මව දණඹ  රක් වන ඵ කිඹරහ  

තිවඵනහ.  වේහ  වභොනහද යරහ තිවඵන්වන්? ඇයි, වේහ 

ළන ථහ යන්න ඇභතිතුභහ බඹ?  වරෝව  අවනකුත් දුප්ඳත් 

ය ල් න සඩහනඹ, ඉතිවඹෝිළඹහ, ඉන්දුනීසිඹහ, වන්ඳහරඹ 

හවන ය ල් ඳහ අද වුදිර  ශ්රදමික හන්තහන් ඹන එ 

තවනේ යරහ තිවඵනහ.  ඒ තවනේ ය ති වඵන්වන් ඒ භෘ 

යවට් හන්තහන්  වෞයඹක් නළති නිහයි. ඒ අඹ ආර්ණීඹ 

අත්තිහයේ මුදරක් - advance එක්-  වදන්වන් වභොද? අවප් 

යවට් හන්තහක්  ිළ  ය   වන ඹේදී වනත් කිසිභ ය කින් 

රුිළඹල් රක් තුනක් වන්වන් නළවළ. රුිළඹල් රක් තුනක් 

වරහ වන ඹන්වන් ඇයි? ලිංගි වේඹ වහත්, අවනකුත් 

වේහ වහත් කිඹන එ තභයි ඒවක් අදව. ඒ රක් ණන 

දුන්න භන් වේ අඹ රැව නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ භභ තත් 

රුණක් රු ඇභතිතුභහ  කිඹන්න ළභළතියි. 2010 අවුරුේද  

ලින් වුදි අයහබිඹ  ගිඹ ට්න්ඹ න්දහර් ඳහරභ ඹ , ර්දිනහ 

ඳහරභ ඹ , ඔවරයිඹහ වුරුර ඉන්නහ. රු ඇභතිතුභහ වළභ 

වරහවේභ  කිඹන වදඹක් තභයි,  "භභ ආවේ 2010 වදළේඵර් 

භහව . ඊ  ඉසයවරහ ගිඹ අඹ ළන කිඹන්වන් නළවළ"  

කිඹන එ. ඒ භව පුදුභ ථහක්. ඒ ථහ කිඹරහ, ඒ තර්ඹ 

දභරහ වේ ප්රේලසනවඹනුත් වේවයන්න පුළුන්. වභොද,  වුදි 

අයහබිඹ  අවුරුදු අ   දවඹ  ලින් ගිඹ අඹත් වේ ඳහරභ ඹ  

ඉන්න නිහ.  "භ  වේ  කිඹන්න ඵළවළ, භභ ආවේ 2010 දී" 

කිඹරහ  රු ඇභතිතුභහ වේවයයි. ඒ ත් භභ එතුභහවන් 

උත්තයඹක් ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. 2010 වදළේඵර් භහඹ  

ලින්  ගිඹ අඹ ළන එතුභහ කිඹනහද නළේද කිඹන එ  ඍජු 

ිළිතතුයක් භභ එතුභහවන් ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, විවේල වේහ නියුක්ති 

හර්ඹහංලඹ  වනොවඹකුත් වචෝදනහ තිවඵනහ. පුත් ඳත්ර 

තිවඵනහ, "වෝන් ණන් අතුරුදන් වුණහ, බියුවයෝ  එවක් මුදල් 

වොලිවඵෝල් ංභඹ  දීරහ තිවඵනහ, ඹේ ඹේ හන්තහන් ළටුප් 

අත  න්නහ" කිඹරහ. ඉතින්, න්දහර් ඳහරභ ඹ , ර්දිනහ ඳහරභ 

ඹ , ඔවරයිඹහ වුරුර ඉන්න අඹ වන්න්න ඵළරි වභළනි 

දණ, අරරමිකතහ, ංචහ නිහ වේ හර්ඹහංලව   යුතු අඩඳණ 

වරහ තිවඵන නිහයි කිඹන එ භභ කිඹනහ.  

වේ හර්ඹහංලව  බහඳතිතුභහ ශෙදී අලුත්භ යක්ණ රරභඹක් 

වඳුන්හ දුන්නහ. වේ "දිනමිකණ" ඳ්ර ඹ  භහින්ද අලුත්වදය ලිඹහ 

තිවඵන වදඹක්. "රැකිඹහ වහ වුදි අයහබිඹ  ිළ ත් න ශ්රී. 

රහංකිඹන් වනුවන් න යක්ණ රරභවේදඹක් වඳුන්හ දීභ  

ශ්රී. රංහ විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ ිළඹය වන ඇත."  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දළන් "වන් ිළඹ", "සුයක්හ" 

යක්ණ රරභ තිවඵේදී  තත් අලුත් යක්ණ රරභ වඳුන්හ 

වදන්වන් ඇයි? වේහ ව  ප්රේතිරහබ ඹන්වන් හ ද? වේහ හවන 

වඳොට්ටු ද ඹන්වන්? වේහයින් commissions න්වන් වුද? 

වභහි බහඳතියඹහ වුද? එවවේ ඉන්න මුසලිේ directorsරහ  වුද 

කිඹන එ භභ තමුන්නහන්වේවන ථහවේදී දළන න්න 

ළභළතියි. භභ භහධ—ලිනුත් ඉල්රහ සින්නහ, ල්ලිර  වභළනි 

ප්රේලසන වංන්න එඳහ කිඹරහ. භහධ— ආඹතනර  වෝන් ණන් 

මුදල් වදන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් තිවඵන, එළනි ධනත්භක් 

තිවඵන වඳොවවොත් ආඹතනඹක්  තභයි වේ විවේල වේහ 

නියුක්ති හර්ඹහංලඹ.  ඒ නිහ භභ භහධ— ආඹතනලින් ව 

භහධ—වේදීන්වන් රුණහවන් ඉල්රහ සින්නහ වේ ප්රේලසනඹ 

වංන්න එඳහ කිඹරහ. වේ ප්රේලසනර  උත්තය වදන්න නේ, ඒහ 

ජනතහ අතය  වන ඹන්න  නේ, වේ ප්රේලසනර ළඵෆ 

න්නහභ, ඒ තක්වේරු රඵහ වදන්න කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ හිය වරහ ඉන්න ජනතහ 

අතය, ිළලිපීන, ඉන්දුනීසිඹහනු  පුයළසිඹන් ඉන්නහ. නමුත් ඒ 

ිළලිපීන, ඉන්දුනීසිඹහනු Embassiesර වට් වරහ තිවඵනහ. ඒ 

අඹ  ෆභ වේල් තුනභ වදනහ; තුය වදනහ. නමුත් අවප් 

එේඵසිඹ  එන අවප් අඹ  වරහ එශනහ. වේ තභයි ඇත්ත 

ථහ.  Embassy  එත් ඒ ිළිතත්තහ,  ඒ අඹ උේවකෝණ 

ශහ කිඹරහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, තභන්  ළටුප් 

රළබුවණ් නළත්නේ, වේහ සථහනව  ඹේකිසි ප්රේලසනඹක් වනහ 

නේ, තභන්වන ගුන් භන් ඵරඳ්ර ඹ,  -  passport  එ - අය 

වන, ඵවරන් ලිංගි අතය යනහ නේ, ප්රේලසන ඇති වනහ 

නේ වේ අඹ embassy  එ  දුවන එන්වන් නළති අවල් 

තළන  දු වන එන්නද? එවවභ දු වන ඇවිල්රහ 

උේවකෝණ යන්වන් නළති, ෆ වන්වන් නළති වන 

වභොනහ යන්න කිඹරහද කිඹන්වන්? එවවභ ශහභ වේ අඹ  

වරහ එශනහ. වභන්න  රංහවේ  embassy    එවක් 

තත්ත්ඹ. භභ  නිර්බඹ  ප්රේහල යනහ,  තහනහඳති හර්ඹහර - 

embassies - අතරින් තභන්වන පුයළසිඹන් වරහ එශන, 

ඵළණරහ එශන එභ තහනහඳති හර්ඹහරඹ වුදි අයහබිඹහවේ  

තිවඵන ශ්රී. රංහ තහනහඳති හර්ඹහරඹයි කිඹරහ. වේ ශෙදී  camp 

එ හි පු ශභවඹක් මිකඹ ගිඹහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 

භභ බහත යන්න වනහහ ඡහඹහරඳ කිහිඳඹක්.  භභ ඒහ 

බහත* යනහ.  

වේ අඹ වේහව  ඉන්වන්   ත්තු හවන. "ය  විරුවෝ" 

කිඹරහ වඵොරු  අන්දරහ සින්න, වේ යවට් ජීනහලිඹ න අවප් 

අේභරහ, අක්රහ, නංගිරහ ත්තු හවන  වේ ඳහරභ ඹ  තභයි 

ඉන්වන්. නමුත් අිළ අනල— වේර  වෝන් ණන් විඹදේ 

යනහ. වේ අහිං තරුණඹහ වුවර්දී මිකඹ ගිඹහ.  
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————————— 
*  පුසතහරව  තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඔහු මිකඹ ඹන්න   වවේතු 

වභොක්ද? හවනඹක් තිබුවණ් නළවළ, එඹහ දභහේර  වන 

ඹන්න. දභහේර  වනඹන්න හවනඹක් නළතිභ නිහ ඒ 

තරුණඹහ භළරුණහ.  "වුදිව දී මිකඹ ගිඹ ශ්රී. රහංකිඹහ ළන වොඹහ 

වනොඵළලුවේ ඇයි? විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ රිඹහේ 

ේරු සුඵ හධන නිරධහරිඹකුවන් විභයි"   ''හර්ඹහංලවඹන් 

රඵහ දී ඇති හවන වද යහජව  ඵ ඳමිකන් අදහශ නිරධහරිඹහ 

යහජහරිඹ ඳළවළය වළය ඇතළයි ඳළස නිවඹෝජ— 

හභහන—හධිහයයඹහ වදිසි අල—තහ දී කුලී යථ රඵහ ළනීභ 

හර්ඹහංලඹ විසින් ප්රේතික්වේඳ ය තිවඵනහ.'' ඒ තභයි 

උත්තවර්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ ය   බිලිඹන ණනක් 

මුදල් එන තරුණවඹකු  වඵවවත් වවනන්න හවනඹක් 

වදන්වන් නළවළ. ඒ හවන ඹ වදන්වන් නළති නිහත්, හවනඹක් 

කුලිඹ  න්වන් නළති නිරධහරිඹහ හින්ඹ නිහත් ඒ තරුණඹහ  මිකඹ 

ගිඹහ. අද ඒ තරුණඹහවන මිකඹ ඹෆභ ළනත් වේ අඹ හිනහ වනහ. 

වභොද, රිහනහවන භයණඹත් විහිළුක් ය ත්තහවන්. වළභ 

වේභ විහිළුක්. ය  විරුන්වන වළභ ප්රේලසනඹක්භ විහිළුක්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භහ ඇභතිතුභහවන් ඉල්රහ 

සින්න්වන්,   volleyballර  ඩහ,  ඔලිේිළක් මිකටු  ඩහ 

වවවක්, උනන්දුක්  - focus එක් - වේ විඹඹ ළන 

දක්න්න කිඹරහයි. අවප් යවට් ශ්රදමිකඹන් රක් 18ක් ඳභණ ිළ  

ය  වේඹ යනහ. ඒ එක් අවඹකුවන ඳවුර සින්න ං—හ 

වතය වදවනකු ලවඹන් රහ ඵළලුවොත් රක්   50  ළඩි 

ිළරික් ඒ අඹවන රැකිඹහ නිහ නඩත්තු වනහ. ඒ නිහ  භවන 

වඹෝජනහ ඉතහභ හවරෝිකත වඹෝජනහක්.  වේ ථහ යන 

අසථහවේදීත් න්න වඵොන්න නළති, ඵළණුේ අවමිකන්, පීඩනඹ  

රක් වමිකන් දවස ණනහක් ඉන්නහ. 6,000ක්, 7,000ක් 

කිඹන්වන් වඳොඩි ණනක් වනොවයි.  ඒ අඹවන් ද  35ත්-

40ත් අතය ණනක් තභයි නළත රංහ  එන්වන්. ඉතින් 

දහ න වො  ඒ හර්ඹඹ ඉය යන්නද? අද අවප් අඹ රක් 

වඹ  ළඩි ිළරික් වුදි අයහබිව   ළඩ යනහ. වඳොදු භහ 

හරඹ, අය භහ හරඹ කිඹ කිඹහ වරොකු නීති තර් වවනන්න 

වදයි. නමුත් භහ කිඹනහ, තමුන්නහන්වේරහත් ඉන්දුනීසිඹහවේ, 

ඉතිවඹෝිළඹහවේ, ිළලිපීනව  ඉන්න වොන්ද ඳණ තිවඹන විවේල 

ඇභතිරු, ඒ තහනහඳති හර්ඹහරර ඉන්න  වශ්රදේසම නිරධහරින්, ඒ 

හර්ඹහංලර බහඳතිරු උදහවයණඹ  අයවන අවප් 

පුයළසිඹන් ත් ළඵෆ න්නහභ රඵහ වදන්න කිඹරහ. ඉක්භන  

වේ අඹ වේ ය   වන්න්න  ක්රිyඹහ යන්න.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, දළන් අන් යන්න. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අද වේ තත්ත්ඹ ළන අඳ දි භ ථහ යේදීත් භහධ— වේ 

හයණඹ වංන එ ළන චනඹක් කි යුතුයි. භහ 

භහධ—වේදීන්වන් වහ භහධ— ආඹතනලින් ඉල්රහ සින්න්වන්, 

න්දහර් ඳහරභ ඹ  සිේධිඹ, වජඩහ ඳහරභ ඹ  සිේධිඹ,   ර්දිනහ 

ඳහරභ ඹ  සිේධිඹ වන්න උත්හව යන්න එඳහ කිඹරහයි. එවේ 

කිරීවභන් සිේධ න්වන් අ වප් ය  විරුන්  තත් බඹහන 

තත්ත්ඹ  මුහුණ වදන්න සිදු න එයි. මිකඹ ගිඹ ඇන්තනි 

කිඹන තරුණඹහ  වුණු වේභයි වන්වන්. භවය අසථහර 

වහේපුතුන්වන අවත් තභයි වේ අඹවන   passports තිවඵන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වදරින් ඳළනරහ ගිඹ අඹ  

වේ අඹ දභන හභහන— වචෝදනහ තභයි, ''වදය තිබුණු Rolex 

watch  එ නළවළ, දිඹභන්ති භහරඹ නළවළ'' කිඹන එ. ලිංගි 

අතයඹක් යන්න  වදනවො  ඒවන් වේරිරහ ඳළනරහ ඹන ඒ 

අහිං හන්තහ  විතන්භ "වවොයහ" කිඹන වචෝදනහ 

දභනහ. බුදු ිළිතභඹ  ළන්දත්, ඒ ත් වඵොරු වචෝදනහක් 

යනහ. ඇණ වරහ ආත් කිඹනහ, තමුන්භ ඇණ වවන 

ආහඹ කිඹරහ. දණඹ වරහ ආවොත් ඉදිරිව දී කිඹයි, විහින් 

දණඹ වරහ ආහ කිඹරහ. වළභ දහභ වේ ආණ්ඩු ව ඇභතිරු 

ත්වත් පුයළසිඹන්වන ඳළත්ත  වනොවයි, ඒ ධනඳති වුදි යජුවන, 

වහේපුතුන්වන ව වවොය ඒජන්සිර ඳළත්ත. ඒ ඳළත්ත අයවන 

වළභ දහභ වේ පුයළසිඹන්  අඩු තක්වේරුක් දුන්නහ; වවොය 

නහභඹක් දුන්නහ. ඒ ළන ථහ යන අඳ  කිඹුල් ඳුළු වවශන, 

වේලඳහරන හසි තහ ථහ යන අඹ  කිඹනහ. නමුත් වේ  න 

අිළ දි භ වනඹනහ.    

රු ඇභතිතුභනි, භහ අහන ලවඹන් වේ හයණඹ 

කිඹනහ.  රුණහයරහ විවනෝද වුණහ ඇති;  reality shows ඇති. 

භහ ඒහ නත්න්න කිඹනහ වනොවයි.  ඒහ  ඹන මුදල්ලින් 

එක්වවනකු  රුිළඹල් 35,000ක් විඹදේ යරහ  අයණ වරහ  

ඉන්න ඒ අවප් අහිං වොවවොයුරු වොවවොයුරිඹන්  රංහ  

වන්න්න ක්රිyඹහ යන්න කිඹමිකන් භවන ථහ අන් යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මී ශෙ  වඹෝජනහ සථිය යමිකන් රු අජිත් පී. වඳවර්යහ 

භන්ත්රී තුභහ. 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அேறத் ந. ததலர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ  ඉදිරිඳත් යපු වඵොවවොභ හලීන වඹෝජනහ සථිය 

යන්න රළබීභ තු ක්. ඩිරහන් වඳවර්යහ ඇභතිතුභහ  වේ විඹඹ 

ඵහය වදන වො  අඳ  වොඩක් ඵරහවඳො වයොත්තු තිබුණහ. වභොද, 

එතුභහ භහජහදී ඳසු බිභක් හිත භන්ත්රී යඹකු නිහ. ඒ හවනභ 

ළඩක් යන්න පුළුන් තයේ   ලක්තිඹක් තිවඵන ඇභතියඹකු 

නිහ.  

නමුත් එතුභහ ධුයඹ බහය අයවන ෆවවන හරඹ  ඳසු, 

එතුභහවන කීේ වරිඹහහය ඉස  යනහද කිඹන හයණඹ 

ිළිතඵ දිගින් දි භ ප්රේලසන යන්න  අඳ  සිේධ වරහ 

තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ අද වේ බහ ල් තඵන අසථහවේ 

වවනන රද වඹෝජනහ  මලි වරහ තිවඵන වෞදි ආයහබිඹ 

තුශ හිය වරහ සින්න, වුදි අයහබිඹ තුශ අයණ වරහ සින්න 

6,000  ආන්න අවප් යවට් පුයළසිඹන්වන අයිතිහසිේ 

ිළිතඵ ක්ණි, පරදහයී ක්රිyඹහ භහර් ළනීභ  යජඹ අභත් 

වරහ තිවඵනහ කිඹන හයණඹ අඳ  වඳනී ඹනහ. 

විවලේවඹන්භ වෞදි අයහබිඹ භෆත හරව දී තභන්වන යවට් 

ේරු නීති ඉතහභ ඵයඳතශ වන  රක් ශහ. ඒ නීති 

ඵයඳතශ වන  රක් යනහත් භෙභ භහ තුන  

ආන්න හරඹක් රඵහ දීරහ, නිසි වල්න වනොභළති, නිසි වීහ 

වනොභළති වුදි අයහබිඹ තුශ රැඳී සින්න වභඳභණ හරඹක් 

යව න් ිළ වීභ  නීතිභඹ ඵහධහ තිබුණු තළනළත්තන්  තභන්වන 

භවු ය   ඹන්න  අසථහ දුන්නහ. වේ න්නහ අසථහ; වේ 

ලිහිල් ක්රිyඹහ භහර් වයවහ වේ භහ හරඹ තුශ වුදි අයහබිවඹන් 

භවු ය   ඳළමිකවණන්න  තිවඵන සර්ණභඹ අසථහ අඳ  

උඳරිභ වර ප්රේවඹෝජනඹ  ත යුතුයි.  

827 828 

[රු යන්ජන් යහභනහඹ  භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භභ ිළිතන්නහ වභඹ ඉතහ 

ංකීර්ණ ප්රේලසනඹක් කිඹරහ. විවිධ ර්ර පුේරයින් වභතළන 

සින්නහ. සිඹලු වදනහභ අහිංඹන් කිඹන්නත් ඵළවළ. නමුත් අති 

ඵහුතයඹක් අහිංයින්. නමුත් වුදි අයහබිඹ වේ භහ හරඹ රඵහ 

දුන්න වි  ඒ භහ හරවඹන්  ප්රේවඹෝජනඹ ළනීභ  රංහ මී  

ඩහ වේවඹන් ක්රිyඹහ ශ යුතු වනහ. භවන අදව නේ වේ භහ 

තුන හරඹ තුශ  විවලේ හර්ඹ ඵර හඹක් ිළහිටුරහ, එවවේ 

සින්න හර්ඹ භණ්ඩරඹ භදි නේ වේ සීමිකත හරඹ  රංහවන් 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ වුදි අයහබිඹ  ඹරහ, ඒ තහනහඳති හර්ඹහරව  

ධහරිතහ වේ සීමිකත හරඹ වහත් ළඩි යරහ, ඒ හවනභ 

charter planes  ඳහවිච්ික යරහ වේ පුේරයින් රංහ  වන්හ 

ළනීභ ශ යුතුයි. රු ඇභතිතුභනි, අඳ  එවවභ වනොය 

ඉන්න  ඵළවළ. වේ අඹ අයණ වුවණ් ඇයි කිඹන හයණඹ  ඕනෆ 

තයේ වවේතු තිවඵන්න  පුළුන්. අවප් යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ කිේහ හවන, භවය වි  අත— වචෝදනහ නෙරහ 

ඒහයින් වේවයන්න වල්ලින් ඳළනරහ ගිඹ අඹ, ඒ හවනභ 

පීඩහලින් මිකවදන්න  වල්ලින් ඳළනරහ ගිඹ අඹ, ඒ හවනභ 

රැකිඹහ සථහනව  තිවඵන තත්ත්ඹන්ර  මුහුණ වදන්න  

ඵළරි, ඒ පීඩහ දයහ න්න  ඵළරි අයණ වුණ නිහ එිතඹ  

ඳළනපු අඹ, ඒ හවනභ මුල් වොන්්ර හත්තු අන් වරහ යන්න් 

එිතඹ  වනොගිඹ අඹ හවන විවිධ පුේරවඹෝ ඉන්නහ. වේ 

පුේරඹන් ළන අිළ අනුේඳහ ශ යුතුයි. භක් නිහද, වේ අඹ 

රක් 6  අධි, අවප් යවට් ේපර්ණ විවේලත 

ශ්රදමිකයින්වන් තුවනන් ඳංගුක් වුණ ිළරිවන් අයණ වුණ 

ිළරි. වේ අඹ  එහි හත් වුරුත් නළවළ. අේභහ තහත්තහ නළවළ. 

වවෝදය වවෝදරිවඹෝ නළවළ. රු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ ඳභණයි 

ඉන්වන්. අවප් තහනහඳති හර්ඹහරව  සින්න තහනහඳතිතුභහ ඇතුළු 

නිරධහරින් ඳභණයි ඉන්වන්. ඒ නිහ වේ හයණඹ ේඵන්ධ අිළ 

ඉතහභත්භ ංවේදී  යුතු ශ යුතුයි කිඹරහ භභ කිඹන්න  

ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හවනභ අතුරුදවන් වුණු 

තත් අඹ ඉන්නහ. වුදි අයහබිව  අතුරුදවන් වුණහ හවනභ 

තත් පුේරවඹෝ අතුරුදවන් වරහ තිවඵනහ. අවප් අරුන්දි 

ප්රේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ දින වද  ිතන් වේ යවට් අතුරුදවන් වුණු 

භහධ—වේදීන් ළන ථහ ශහ. වේ අතුරුදවන් වුණු භහධ—වේදීන් 

අතුරින් එක් පුේරවඹක් න  එක්නළලිවොඩ භවත්භඹහ ප්රේංලව  

හි පු ඵත්, එතුභහ  මුණ ළසුණු ඵත් එතුභහ කිේහ. එඳභණක් 

වනොවයි එතුභහ කිේහ, "භ  එවවේදී එළනි කිහිඳ වදවනක් වේඵ 

වුණහ" කිඹරහ. අතුරුදවන් වුණහ කිඹරහ තමුන්නහන්වේරහ කිඹන 

ප්රේසිේධ නේලින් වඳුන්න ජනභහධ—වේදීන්. එක්නළලිවොඩ 

කිඹරහ එ නභක් කිඹනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ 

බහවේ ඉන්න භවජන නිවඹෝජිතවඹක් ලවඹන් භභ දළන 

න්න  ළභළතියි එක්නළලිවොඩ භවත්භඹහ  අභතය එතුභහ  

වමු වුණු ඉතිරි ට්න්ඹ වුද කිඹරහ. වභොද, 2013 ජනි භහව  

05 වනි දහ වළන්හ ව හර්තහ භභ රඵහ ත්තහ. "භ  එවවේදි 

එළනි කිහිඳ වදවනකු වේඵ වුණහ." කිඹරහ එතුභහ කිේහ.  එ 

නභක් කිේහ, "එක්නළලිවොඩ" කිඹරහ. අිළ ඒ ඵරමු.  එතුභහ 

දළන් කිඹනහ, භංජුර වඩිර්ධන කිඹන පුේරඹහ -හි පු 

භහධ—වේදිවඹක්- වයවහ තභයි  වඳුනහ න්න රළබුවණ් කිඹරහ. ඒ 

වනභ ප්රේලසනඹක්.   අරුන්දි ප්රේනහන්දු භන්ත්රී තුභහවන් අිළ දළන 

න්න  ළභළතියි, ඒ වමු වුණු ඉතිරි අඹ වුද කිඹරහ. එතුභහ 

සුනන්ද වේලප්රිමඹ භවත්භඹහවන නභ කිේහ. සුනන්ද වේලප්රිමඹ 

භවත්භඹහ අතුරුදවන් වුණු  පුේරවඹක් වනොවයි. ඔහු යන්න් ිළ  

සින්ඹත් රංහ ඇතුශත ලිිළ ලිඹරහ, ඔහුවන නහභවඹන් වඳනී 

සින්න පුේරවඹක්. ඒ අනු සුනන්ද වේලප්රිමඹ භවත්භඹහ 

අතුරුදවන් ව අඹවන වොඩ  ළව න්වන් නළවළ. එතවො  

එක්නළලිවොඩ වළරුණු වි  ප්රේංලව දී අවප් යවස ඳරීක් 

අරුන්දි ප්රේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ  වමු වුණු ඉතිරි අතුරුදවන් වුණු 

භහධවේදීන් වුද? වේ රුණු වවිතදයවු කිරීවේ යුතුභකුත් 

තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  භහ ඉතහභ හලීන ව වභභ 

වඹෝජනහ සථිය යන අතය, වභභ වඹෝජනහ  අදහශ හයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් රු ඇභතිතුභහවන ව එතුභහවන හර්ඹ 

භණ්ඩරව  දළඩි අධහනඹ වඹොමු වේහ කිඹහ ප්රේහර්ථනහ යනහ. 

රු ඩිරහන් වඳවර්යහ ඇභතිතුභනි, වඵොවවෝ දුක් විඳින; ඳහරේ 

ඹ  වේදනහවන් සින්න; කිසිභ ඳවසුභක් නළති අයණ වුණු 

6,000  ආන්න න අවප් වවෝදය වවෝදරිඹන් වළකි 

ඉක්භනින් රංහ  වන්හ න්න ඔඵතුභහ ක්රිyඹහත්භ යන 

ළඩ ිළිතවශ වහ ළරළසභ වභොක්ද කිඹරහ අිළ දළනන්න 

ළභළතියි.  

වඵොවවොභ සතුතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතියි. මීශෙ  රු නිවඹෝභහල් වඳවර්යහ 

නිවඹෝජ— ඇභතිතුභහ. 

 
රු නිවඹෝභහල් වඳවර්යහ භවතහ (විවේල  යුතු  
නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு றலரரல் ததலர - தபறரட்டநல்கள் 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද වභතළන සින්න අඳ 

වුරුත් මී  වඳය ථහ ශ භන්ත්රී තුභන්රහ වදඳශවන වන 

දළක්හ.  භවජන ළරරිව  සින් දරුවෝත් ඒ සිදුවීභ ඵරහවන 

හින්ඹහ. අජිත් වඳවර්යහ භන්ත්රී තුභහ ථහ යපු විධිඹ වඵොවවොභ 

රසනයි. වේ ේඵන්ධවඹන් තිවඵන ප්රේලසන වහ අවනක් සිඹලු 

වදඹක්භ වඳුනහ වන, ඒ ේඵන්ධවඹන්  යුතු කිරීභ ළන 

සතුති යමිකන් එතුභහ ථහ ශහ. නමුත් වේ වඹෝජනහ වනහපු 

අවප් යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රී තුභහ ථහ වශේ ේපර්ණවඹන්භ 

ඊ  වනස ආහයඹ යි. වුදි අයහබිව  තිවඵන අවප් තහනහඳති 

හර්ඹහරඹ කිසිභ වදඹක් යන්වන් නළති තහනහඳති හර්ඹහරඹක් 

කිේහ. ඒ හවනභ අවප් ඩිරහන් වඳවර්යහ ඇභතිතුභහ  වනොවඹකුත් 

වදොස කිේහ. යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රී තුභහ ථහ යපු ආහයඹ 

ළන වඵොවවොභ නහටුයි. නීතිඥප භවතහවන ඳසු බිභත්, නළු ඳසු 

බිභත් කිඹන වදවක් වන අද අඳ  වඳනුණහ කිඹරහ භභ 

හිතනහ. වවො යෙඳෆභක් එතළන වරුණහ. 

Anyway, I would like to explain to you all these in 

detail because this is a serious allegation, a baseless 

allegation. I would like to call it a "baseless allegation" 

because pardon had been requested by several 

governments including the Government of Sri Lanka 

from the Saudi Arabian Government and it was given 

after several years to all illegal immigrants. "Illegal 

immigrants" means those who have gone there for 

religious purposes and are staying back even after their 

visas have expired; people who are working without visas 

and people who have gone on tourist visa and are 

overstaying.   

This is not a plight only for Sri Lanka. We are 

thankful to the Saudi Arabian Government for acceding 

to our request to grant pardon and for providing 

necessary offices to repatriate illegal immigrants to Sri 

Lanka or for allowing them to continue working for new 

sponsors in Saudi Arabia.  
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The Saudi Arabian Government has taken a policy 

decision to repatriate all illegal residents presently in 

Saudi Arabia and informed on the 11th of May, 2013, the 

embassies and consulates of labour-sending countries in 

Saudi Arabia that all illegal residents or workers should 

leave Saudi Arabia on or before the 3rd of July, 2013. That 

is within less than two months, not even two months. 

The illegal residents in Saudi Arabia include 

expatriate workers who have run away from their places 

of employment and thereby they forego the sponsorship 

through which they entered Saudi Arabia. These workers 

require exit permits issued by the Saudi Immigration 

Authority to leave that kingdom. Haj and Umrah pilgrims 

who have overstayed their visas also come under the 

category of illegal residents. 

For repatriation, illegal residents or the workers require:   

(1) Temporary travel documents - TTD - if they do 

not have valid passports issued by their respective 

embassies or consulates.  

(2) The exit permit issued by the Saudi Arabian 

authorities. They must be given an exit permit to 

leave the country once the contract is over.  

(3) The Saudi Resident Permit (Iqama) number. 

Illegal residents who wish to rectify their status and 

continue to work in Saudi Arabia are required to find new 

sponsors for which they would require to regularize their 

passports or to have non-Machine Readable Passports 

from our embassy. 

Illegal workers without Saudi Resident Permit number 

would have to wait till repatriation of those who possess 

the Saudi Resident Permit number is completed. Haj and 

Umrah pilgrims who have overstayed their visas would 

come under this category of illegal residents who are 

without Saudi Resident Permit number. 

Saudi Immigration Authorities have allocated one 

working day per week for each labour-sending country 

for processing exit permits. About 14,000 exit permits 

have been processed for nationals from Sri Lanka. It is 

not 7,000.  I would like to mention that. For India, 25,000 

exit permits have been processed; Pakistan - 40,000; 

Bangladesh - 14,000; Indonesia - 20,000 and  the 

Philippines - 14,000. 

Saudi authorities have allocated every Monday of the 

week for processing exit visas for illegal Sri Lankan 

residents. It was initially expected that 1,000 exit permits 

would be processed per day by the Saudi Arabian 

Immigration Authorities. However, it has been observed 

that approximately only 400 to 500 exit permits have been 

processed per day. 

The Additional Secretary of the Ministry of External 

Affairs, Mr. Rodney Perera was instructed to visit Jeddah 

on the request of His Excellency the President, the Hon. 

Minister of External Affairs and the Hon. Dilan Perera, to 

oversee the repatriation process and to report to us of any 

shortcomings. He was also requested to look into the 

welfare of Sri Lankan nationals in Jeddah with a view to 

ensuring provision of consular assistance needed  to 

repatriate them early. 

The Government of Sri Lanka released sufficient 

funds for the Sri Lankan Embassy in Riyadh and the 

Consulate- General of Sri Lanka in Jeddah to meet initial 

expenses relating to the repatriation process. The 

Additional Secretary is of the view that the process for 

repatriation and registration and issuance of travel 

documents by the Sri Lankan Missions is well organized 

compared to other countries. I must tell you that it is the 

best because we have already completed registering all 

workers and they are now waiting at the Saudi 

Immigration Authorities to collect their documents. The 

Additional Secretary has spoken with the Consulates-

General of India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia and the 

Philippines in this regard.   

All staff members of the Missions have been working 

long hours; they have been working at least till midnight 

everyday since this was started. Since May up to now, 

they have been working late to complete the process and 

register the issuance of travel documents. Additional staff 

members with Arabic language proficiency have already 

been sent from Colombo and they have been asked to 

recruit translators from Saudi Arabia to expedite the 

process. Other resources required for this process have 

also been provided by the Government of Sri Lanka. The 

Missions provide regular updates to the Ministry and the 

situation has been continuously monitored by the two 

relevant Ministries and the two Ministers.  

Translators of the Sri Lanka Missions and other staff 

members have been stationed at the Saudi Immigration 

Offices in Riyadh and Jeddah to assist the Sri Lankan 

nationals, to talk to them and sort out their problems, at 

the Immigration Authority as well as in the airports. 

Action has been taken to create awareness through TV 

channels, which are available in that area for Sri Lankans, 

through the internet and newspaper advertisements have 

also been published by the Sri Lankan Embassy in Saudi 

Arabia.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

In which language? 
 
රු නිවඹෝභහල් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு றலரரல் ததலர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

They are, of course, in Sinhalese, English and Arabic 

languages.  
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Considering the situation in Jeddah, the Consulate-

General has informed the Ministry that there have been no 

stranded Sri Lankans residing under the Sharafiya 

Kandara Bridge as of today. I would like to mention that 

there are no Sri Lankans living under that bridge as of 

today or for the last few days.  

Up to the 6th of June, 2013, approximately 9,000 

illegally-residing Sri Lankans have been registered with 

the Sri Lankan Consulate in Jeddah. All of them have 

been issued with temporary travel documents and they are 

awaiting the issuance of exit permits by the Saudi 

Immigration Authority. All the necessary documents have 

been issued by the Sri Lankan Embassy in Riyadh and the 

Consulate in Jeddah, in Saudi Arabia.  

About 200 Sri Lankans are temporarily staying in the 

Khalidiya Children’s Park located in front of the 

Consulate. They all are being looked after by the 

Consulate and also by the nearby Mosque. So, facilities 

have been provided. Fortunately, we have our Consulate 

in front of the Mosque. So, they are being looked after by 

the Mosque on the request of the embassy and its staff.  

So far, only 900 exit permits have been issued by the 

Saudi Immigration Authority, after which approximately 

400 Sri Lankans have left Saudi Arabia for Sri Lanka. 

Exit visas are distributed by the Saudi Immigration 

Authority at the Detention Camp in Jeddah - Tarheel, 

which is located closer to the Sharafiya Kandara Bridge. 

Mobile services are being organized for Abha/Khamis 

Mushayet which is about 700 kilometres away from 

Jeddah; Najaran, which is about 900 kilometres away 

from Jeddah; Jezan, which is about 950 kilometres away 

from Jeddah; Tabuk, which is about 850 kilometres away 

from Jeddah; Medina, which is about 400 kilometres 

away from Jeddah and Yanbu, which is about 400 

kilometres away from Jeddah. These are the mobile 

services which have been provided in order to facilitate 

Sri Lankan workers who are there after the pardon was 

given by the Saudi authorities.  

Considering the situation in Riyadh, up to 6th June, 

2013, approximately 6,000 illegally-residing Sri Lankans 

have been registered with the Embassy of Sri Lanka in 

Riyadh. All of them have been issued with temporary 

travel documents and they are awaiting the issuance of 

exit permit by the Saudi Immigration Authority. So far, 

only 850 exit permits have been issued, after which 

approximately 500 Sri Lankans have left for Sri Lanka 

from Riyadh. 

The embassy has conducted mobile services in 

Dammam, Qaseem, Sakaka and Hail, and the last mobile 

service was held today in Hail. The Sri Lankan Embassy 

in Riyadh and the Consulate in Jeddah have issued travel 

documents to all registered Sri Lankans. However, the 

Saudi authorities would have to issue exit permits, 

without which repatriation is not possible. The 

Government would continue to extend all possible 

assistance to Sri Lankans in Saudi Arabia and other 

countries.  

Therefore, my dear Colleague, the Hon. Ranjan 

Ramanayake has misled this House by saying that there 

are people living under the Sharafiya Kandara Bridge as 

of today. There are no people living under that bridge. -

[Interruption.] 
 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වභොක්ද රීති ප්රේලසනඹ? 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, the Hon. Deputy Minister has mentioned my 

name. - [Interruption.] 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, ඒ රීති ප්රේලසනඹක් වනොවයි. 

 
රු නිවඹෝභහල් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு றலரரல் ததலர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

I take responsibility for what I say because I have sent 

the Additional Secretary to Jeddah to see the position. I 

would like to tell you that you should speak responsibly 

because that is the reason the media has not reported and 

given adverse publicity to the allegations that you are 

making.  

Sir, I would like to make those points and I say that 

the Government of Sri Lanka is committed and will be 

committed to serve the people.  Now, there is no 

necessity to send additional staff but if the embassy 

requests or if more people come to our embassies, we 

will be doing that to continuously support the staff and 

the workers in Saudi Arabia or any other country.. 

Thank you very much. 
 
 

රු වි. ශ්රී. යංහ භවතහ 
(ரண்நெறகு தே. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கலப, 

இன்கந எத்றகப்நெப் தறலக தற்நற றடத்றன்லது 

உகரற்நகறட்டு கறழ்ச்சறகடகறன்லநன்.  
 

இச்சகதறலன ரன் எந் றடத்க ஞரதகப்தடுத் 

றந்ம்நெகறன்லநன். 2010ஆம் ஆண்டில் ரன் நுதநர 

ரட்டப் தரரளுன்ந உநப்தறணரகத் தரறவுதசய்ப்தட்டு 
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நைன்நைகநரக இப்தரரளுன்நத்துக்கு ந் லத்றல் 

அந் ரட்டத்றநள்ப அகணத்துப் தரரளுன்ந 

உநப்தறணர்கபறன் ற்தரட்டில் ரட்டத்றநள்ப இகபஞர் 

நோறகள் அகக்கப்தட்டு ரண்நெறகு அகச்சர் டினரன் 

ததலர அர்கள் கனகறல் றரதரன்ந கட 

ததற்நது. அந் றரறலன தகரரற தரறப் தரலட்கச ழுற 

இகபஞர்கபறடம் தகரரறர தசல்ற்கரண லர்நைகப் 

தரலட்கசக்குரற றண்ப்தங்கள் லகரப்தட்டிந்ந்ண. அந் 

றரவுக்கு அறறரக ந்து கனந்துதகரண்டிந்ந் இனங்ககத் 

தரறனரபர் கரங்கறஸ் கட்சறகச் லசர்ந் ற்லதரக 

ததரந்பரரப் தறற அகச்சந்ரண ரண்நெறகு நைத்து 

சறநங்கம் அர்கள், "ரன் 20 ந்டங்கபரக அகச்சரக 

இந்ந்ததரழுறநம் இதுகறல் எலதரந்கத்ரன் 

தகரரறரவுக்கு அநப்தறறந்க்கறலநன்" ணத் தரறறத்ரர். 

அன்ந அர் கூநற கூற்ந அகச்சர் ரண்நெறகு டினரன் 

ததலர அர்களுக்கும் ஞரதகறந்க்குதண றகணக்கறலநன். 

அந்ம் அந்க் கூற்நக்குச் சரட்சறரக இந்ந்ரர். 

அப்தடிதன்நரல் இர்கள் ததரய்ரகத்ரன் இந்ப் 

தரலட்கசக டத்துகறன்நரர்கபர? ன்நகூட ரன் 

றகணத்லன். அந் ந்டம்ரன் ரன் நைன்நைகநரகப் 

தரரளுன்ந உநப்தறணரகத் தரறவுதசய்ப்தட்டு ந்ன் 

ன்ந ககறல், கடந் 20 ந்ட கரனரக அகச்சரக 

இந்ந் எந்ரல் இதுகறல் எந்கத்ரன் 

தகரரறரவுக்கு அநப்த நைடிந்தன்நரல், ங்களுகட 

ரட்ட இகபஞர்களுக்கு ப்தடிச் சந்ர்ப்தம் கறகடக்கப் 

லதரகறநது? ன்ந க்கம் ன் ணறல் இந்ந்து. ஆணரல், ரன் 

தரரளுன்ந உநப்தறணரகற இப்ததரழுது இண்டக 

ந்டங்கள் நேர்த்றகடந்துள்ப றகனறல், அந்ப் 

தரலட்கசறல் சறத்றகடந் இந்ர் ற்தகணல தகரரறர 

வுக்குச் தசன்நறந்க்கறன்நரர்கள். லநம், சறத்றகடந் நர் 

இன்நம் இண்டு ரங்களுக்குள் தசல்னறந்க்கறன்நரர்கள். 

இந் அகச்சறலன தன குகநதரடுகள் இந்ந்து ந்துள்பண. 

ஆணரல் ரங்கள் அந்ந் றடங்கள் தரடர்தரக  அகச்சு 

அறகரரறகளுடன் உடநக்குடன் லதசறத் லர்த்து ந்கறன்லநரம்.   

லற்கந றணம் இந்ச் சகதறலன லந்ர்ககபப் 

தறவுதசய்ல் சட்டநனம் தற்நற றரம் கடததற்நது. 

அரது, இடம்ததர்ந்ர்களுக்கரண ரக்குப் தறவு 

சம்தந்ரகப் தனற லரக கடததற்ந அந் 

றரத்றலன தபறரட்டில் தறநெரறநோம் தரறனரபர்கள்லது 

உண்கரண அக்ககநநோகட ந் உநப்தறணரது, 

"இடம்ததர்ந்ர்களுக்கு ரத்றல்ன, இந் ரட்டுக்கு 6.5 

தறல்நன் தடரனர் ந்ரணத்கத் லடித்ந்கறன்ந இந் 

க்கபறல் ரக்குரறக இல்னரர்ககபநோம் லந்ர் 

இடரப்தறல் தறவுதசய்து அர்களுக்கும் லர்நல் ரக் 

கபறக்கும் உரறககக் தகரடுங்கள்!" ன்ந லதசுரர்கதபண 

ரன் றர்தரர்த்லன். அவ்ரந லதசறறந்ந்ரல் ரநம் 

சந்லரப்தட்டிந்ப்லதன். ஆணரல், ந்லரர்  உநப்தறணந்ம் 

இந்ச் சகதறலன அது தற்நறப் லதசறல்கன.  

கறட்டத்ட்ட இண்டு கறககளுக்கு நைன்நெ, ரகச் 

லசகணகச் லசர்ந் ரலகந்றன் கரந்றற ன்ந ததண் 

லேரர்ரன் ரட்டில் சுட்டுக் தகரகன தசய்ப்தட்டிந்ந்ரர். 

ட்டக்கபப்நெ கநரக்லகற, ரகச்லசகணப் தகுறகச் 

லசர்ந் ரலகந்றன் கரந்றறக்கு இநக்கும்லதரது து 21 

ஆகும். இர் ரன்கு தறள்கபககபக்தகரண்ட குடும்தத்றல் 

நன்நரது தறள்கபரரர். இர் 18 ணது றல், 

குடும்தத்றன் நககப் லதரக்கும்ததரந்ட்டு தபறரடு 

தசல்ன ஆகசப்தட்டரர். கண ததண்கள் தபறரடு 

தசல்கப்லதரன்ந லேரர்ரன் ரட்டுக்குப் தறப் 

ததண்ரகத் தரறல்நெரறந்து ச் தசன்ந அர் இநறறல் 

சடனரக வீடு ந்து லசர்ந் லசரக சம்தம் இங்குள்ப க்கள் 

ல்லனரந்கட இங்ககபநோம் உநக்கறது. Three-wheeler 

ஏட்டுணரண அரறன் சலகரர் சசறன் ன்தர் 

தரகனலதசறறநடரக ன்கணத் தரடர்நெதகரண்டு, "Sir, 

இப்தடி எந் தறச்சறகண டந்றந்க்கறநது" ன்ந கூநறணரர். 

அற்கு ரன் அரறடம், "உங்களுகட ரட்டத்றநள்ப 

றழ்த் லசறக் கூட்டகப்நெ தரரளுன்ந உநப்தறணரறடம் 

அல்னது அச ப்தறல் இந்க்கும் தறள்கபரன் அல்னது 

கந்ரறடம் கூநங்கள்!" ன்ந கூநறலணன். அற்கு அர், 

"ரங்கள் அர்கபறடம் கூநறலணரம்; ஆணரல், அர்கள் அது 

சம்தந்ரக ந் டடிக்ககநோம் டுக்கறல்கன" ன்ந 

கூநறணரர். உடணடிரக ரன் தகப அகச்சர் 

அர்களுடன் தரடர்நெதகரண்டு "இற்கு உங்களுகட 

அகச்சறநடரக 10,000 நதர ரத்றம்ரன் தகரடுத்றந்க் 

கறநரர்கள். ணறநம், அர்கள் ந்கறன்நததரழுது, றச்சரக 

லங்கள் ticket ப் ததற்நக்தகரடுக்கலண்டும் ன்தது 

சட்டம்" ன்ந கூநறலணன். "அந்ப் ததண்றன் கரப்நெநற 

நைடிகடந்றந்ப்தணரல் றலசட அநறபறத்து அர் 

களுக்குக் கரப்நெநற ங்கலண்டும்" ணவும் கூநறலணன். 

அப்லதரது தகப அகச்சர் அர்கள் ன்ணறடறந்ந்து 

தரகனலதசறக டுத்து அந்ச் சலகரந்டன் லதசறறட்டு, 

அற்கரண நைழுச் தசனகநோம் ததற்நக்தகரடுப்தரகக் 

கூநறணரர். தறன்ணர், அந்கட insurance க்குப் தறனரக 

அற்கும் லனறகரக ந்கறன்ந றறககபநோம் ங்கும் 

ககறல், நன்ந இனட்சம் நதரய்க்கரண cheque என்கந 

ழுறக் ககதரப்தறட்டுக் தகரடுத்றந்க்கறநரர். அந்ச் 

சலகரர் ணக்குக் call தண்ற "Sir, இவ்பவு றகரக 

இது கடததநதண ரன் றர்தரர்க்கறல்கன" ன்ந 

கூநறணரர். [இகடநொடு] වභොක්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ඔඵතුභහ  

ඵළවළ. Exam pass වන්න ඕනෆ. වඵොරු වඳොවයොන්දු වදන්න එඳහ. 
වභොද, වේ වන්නප්පු වනොවයිවන්. 

ரலகந்றன் கரந்றற ன்தகப் தற்நற தசய்றகள் 

ஊடகங்கபறலன தபறந்ண. றழ்த் லசறக் கூட்டகப் 

தறணர் அல்னது தறற அகச்சரகறந்க்கும் றரகநர்த்ற 

நைபறன் இவ்றடத்கப் தற்நற இந்ச் சகதறல் 

லதசுரர்கள் ன்ந ரன் றர்தரர்த்லன். ஆணரல், 

லதசறல்கன. ணறநம், ரன் அன்ந உடணடிரக அகச்சர் 

அர்களுடன் தரடர்நெதகரண்டு, அற்குரற றறகப் ததந 

றதசய்லன். அர்கள் றர்ந்ம் றங்கட்கறக இன்ந 

தரந் தரககக்கரண cheque ப் ததற்நக்தகரள்ப 

நைடிநோதன்ந ரன் றகணக்கறன்லநன்.  

அண்கக்கரனரக தகப அகச்சர் டினரன் ததலர 

அர்கள் 'சறச' றநணத்கப்லதரல் அஸ்கப்தடுகறன்நரர். 

அண்கறல் இந் அகச்சர் அர்களுக்கு றரக 

இச்சகதறல் ம்தறக்ககறல்னரப் தறலககக் 

தகரண்டுந்ததரழுது, ITN தரகனக்கரட்சறறன் 'சந்ம்' 

அகனரறகசறலன இண்டு றத்றரனங்கபரக டினரன் 

ததலர அர்களுக்கு றரக அகத் ரக்கக்கூடிரந 

கந்த்துக்கள் தரறறக்கப்தட்டண. லற்கந றணம் ணது 

ண்தர் ஞ்சன் ரரக்க அர்கள், அச ப்நெ 

உநப்தறணரண துறந் சறல்ர அர்களுகட channel 
இலன, டினரன் ததலர அர்களுக்கு றரக வ்ரந 

ரக்கரண கந்த்துகள் தரறறக்கப்தட்டதன்ந றரறரகக் 

கூநறணரர். ற்ததரழுது, அச ப்தறணந்ம்கூட, டினரன் 

ததலர அர்ககப எந் லண்டரப்ததரந்பரகப் தரர்க்கற 

நரர்கபர? ன்ந சந்லகம் ன் ணறல் லரன்நகறன்நது. 

835 836 

[රු වි. ශ්රී. යංහ  භවතහ] 
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தணன்நரல், குநகற கரனத்துக்குள் அந்க்தகறரக இந்ச் 

சகதறல் இவ்ரநரண றரம் தகரண்டுப்தட்டது. இது 

உண்கறல் "13 தறபஸ்" உடன் சம்தந்ப்தட்டர? ன்நகூட 

றகணக்க லண்டிறந்க்கறன்நது. தணணறல், ேணரறதற 

யறந் ரேதக்ஷ அர்கபறன் கனகறல் கடததற்ந 

SLFP கூட்டத்றல், 13ஆது றந்த்த்துக்கு லல் தசன்ந றழ் 

க்களுக்கு அறகரங்கள் தகறப்தடலண்டுர? இல்கனர? 

ன்தற்கு ரக்தகடுப்நெ டத்ப்தட்டததரழுது, அற்கு 

ஆரக நன்லநநன்ந லதர்ரன் ரக்கபறத்ரர்கள். அறல் 

எந்ர்ரன் டினரன் ததலர அர்கள். அந் ரக்தகடுப்கதக் 

லகரரறந்ம் டினரன் ததலரலரன். ணல, இற்குப் 

தறன்ணரல் அசு இந்க்கறநர? ன்நகூட ண்த் 

லரன்நகறநது. லற்ந தகப அேறத் ந. ததலர அர்கள் 

லதசும்லதரது தன றடங்ககபத் தரட்டுச் தசன்நரர். அர் 

கூநறதுலதரனல ரநம் கூநகறலநன். லற்கந றணம் 

தகப அகச்சர் தகதயந ம்நெக்தல்ன அர்கள் 

உகரற்நம்ததரழுது,- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.    

 
රු වි. ශ්රී. යංහ භවතහ 
(ரண்நெறகு தே. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

Please, give me one more minute. 

'சறச'றன் licence க் கரட்டி, "ரங்கள் றகணத்ரல், 

இகண cancel தண்நைடிநோம்" ன்ந கூநறணரர். இவ்ரந 

ஊடகங்களுக்கு றரக றட்டல்கள் கடததநகறன்ந 

ததரழுது, அதுதற்நற இந்ச் சகதறலன றலசட றரங்கள் 

டத்ப்தடுறல்கன; அற்கரண சந்ர்ப்தங்கள் தகரடுக்கப் 

தடுறல்கன. ஊடகத்துகந அகச்சர் அர்கள் 

றர்க்கட்சறறல் இந்ந்ததரழுது, அந்க்குப் தன உறககப 

'சறச' ஊடகம் தசய்றந்க்கறநது. ஆணரல், இன்ந அர் 

அகச்சரக இந்க்கறன்நததரழுது, அந்க்கு 'சறச' ற்தச 

னரக licence ததற்ந ந் என்நரகத்ரன் தன்தடுகறன்நது. 

இந் 'சறச' ஊடகம், றர்க்கட்சறத் கனர் அர்களுக்கும் 

தறச்சறகணரக இந்க்கறன்நது; அசுக்கும் தறச்சறகணரக 

இந்க்கறநது. அநடரக அது எந் independent media 

ன்தகண றநதறத்துக்தகரண்டிந்க்கறன்நது. அலரறரறரன் 

இன்ந டினரன் ததலர அர்களும் இந்தக்கத்றநம் 

அடிதடுகறன்ந எந் த்பத்கப்லதரல் இந்ப்தக ங்கபரல் 

தரர்க்கக்கூடிரக இந்க்கறநது.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over now.     

 
රු වි. ශ්රී. යංහ භවතහ 
(ரண்நெறகு தே. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
அன்ந 'சறச' ஊடகத்றல் எந் தசய்ற தபறந்து. 

உடணடிரக அர் தரகனலதசறறநடரகத் தரடர்நெ 

தகரண்டு, அந்ப் தறச்சறகணகத் லர்த்ரகக் கூநப்தட்டது. 

ன்நற.  

රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ (විවේල රැකිඹහ ප්රේර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහත—තුභහ) 
(ரண்நெறகு டினரன் ததலர - தபறரட்டு லகனரய்ப்நெ 

ஊக்குறப்நெ, னலணரம்நெகக அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, බහ ල් තළබීවේ 

වඹෝජනහ වනහපු භහ මික්ර  ඹළයි කිඹහ න්නහ යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ ත්, වේ සිේධිඹ ිළිතඵ භනහ ළ හීභකින් යුතු 

වඹෝජනහ සථිය යමිකන් ථහ ශ අජිත් පී. වඳවර්යහ 

භන්ත්රී තුභහ ත්, වේ සිේධි දහභඹත් එක් ඵළඳිරහ ඹේ ඹේ රුණු 

භතු ශ ශ්රී. යංහ භන්ත්රී තුභහ ත්, වේ සිේධිව දී භවන අභහත—හංලඹ 

ේඵන්ධීයණඹ යමිකන් වහ අඳ  භෙ වඳන්මිකන්  යුතු ශ 

විවේල  යුතු අභහත—හංලව  නිවඹෝජ— අභහත— රු නිවඹෝභහල් 

වඳවර්යහ භළතිතුභහ ත් භහ ඳශමු සතුතින්ත වනහ.  

අද භතු යපු රුණු ණනහ  රු නිවඹෝභල් වඳවර්යහ 

නිවඹෝජ— ඇභතිතුභහ උත්තය දුන්නහ. භ  එවයහි වනහ විලසහ 

බං වඹෝජනහවේදී වවේ වුත් අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රී තුභහ 

වේ හයණව දී නේ තත්ත්ඹ වවො   වහ වන තිබුණහ. 

ඇත්ත භ වේ ප්රේලසනඹ ඇති වරහ තිවඵන්වන් වුදි අයහබිව  

නිත—නුකර වනොන භට් වභන් ඉන්නහ ව අවප් ශ්රී. රහංකිඹන් 

ේඵන්ධවඹනුයි. ඒ තභයි ඇත්ත තන්දයඹ. අවප් ය  ත් වීහ 

නළතු වුරු වවෝ ආවොත්, වීහ හරඹ අහන වුවණොත්, ඒ 

අවප් යවට් නීතිඹ අනු හිය වදය දභන තත්ත්ඹ  ඳත් න 

හයණඹක්. භහ දළක්හ ඳසු ගිඹ තිව  භහරදියිවන් වවනකු 

වීහ නළතු ඉරහ හිය ත ශ ඵ. 

වේ හයණඹ ිළිතඵ අිළ කිසි වදඹක් භහධ—ඹ  වංරහ 

නළවළ. අඳ ඳසු ගිඹ තිව  රංහවේ සිඹලු භහධ— වනළල්රහ වේ 

මුළු සිේධිඹභ ිළිතඵ භහධ— හච්ඡහක් ඳළළත්වහ; භහධ—ඹ  

අල— ඳරිදි ප්රේලසන අවන්න ඉඩ දුන්නහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී තුභනි, ඒ සිඹලු භහධ—ර වේ සිේධිඹ ිළිතඵ වතොයතුරු 

ඳශ වුණහ. භවය භහධ— ආඹතන ඒවන් වො ක් ඳශ ශහ. 

භවය භහධ— ආඹතන එවවභ ිළන්න්භ ඳශ ශහ. භවය ඒහව  

තභන්  අයිති ෆල්ර විතයක් ඳශ ශහ. ඒ භහධ— නිදව.  

යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රී තුභහ කිඹන්වන්, අවනක් තහනහඳති 

හර්ඹහර වහ න්න්දනහත්භ ඵරේදී අවප් තහනහඳති 

හර්ඹහරර තත්ත්ඹ  වවො නළවළ කිඹහයි.    මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී තුභනි, ඇත්ත ථහ වභොක්ද? ඔඵතුභහවන 

වවෝදයවඹකුත් ළඩ යනහ තහනහඳති හර්ඹහරඹ. අවප් 

තහනහඳති හර්ඹහරර භවන අභහත—හංලවඹන් ඳත් යපු අඹ 

වේහ, විවේල  යුතු අභහත—හංලවඹන් ඳත් යපු අඹ වේහ ළයදි 

ළඩ යන අඹ ඉන්නහ නේ අඳ දඬුේ යනහ. ළයදි ළඩ ය 

තිබුණු අඹ  අඳ දඬුේ ය තිවඵනහ. යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රී තුභහභ භතු ශ එ සිේධිඹක් ේඵන්ධවඹන් ප්රේලසනඹක් 

ඇති වුණු නිරධහරිඹකු දළන භ රංහ  ළරහ තිවඵනහ. ඔහු 

ේඵන්ධවඹන් inquiry එක් ඳත්හ තිවඵනහ. අඳ කිසි 

වවනක් ේඵන්ධ ක්රිyඹහක් වන්න ඕනෆ නළවළ. යජව  භහධ— 

වේහ, වඳෞේලි භහධ— වේහ, අඳ කිසි එක් භහධ—ඹ  

වරහත් නළවළ. භහ සතුතින්ත නහ "සිය" නහිතහ . "සිය" 

නහිතහවේ හක්ෂි ඇති සිේධිඹක් වඳන්නුහ. අඳ ඒ වරහවේභ 

"සිය" නහිතහ  ථහ යරහ කිේහ, ඒ ේඵන්ධවඹන් ඳළඹ 

24න්  යුතු යනහ කිඹරහ. අඳ ඳළඹ 24න් අල— යන වේල් 

ශහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වළඵළයි hearsayර  

එවවභ  යුතු යන්න  ඵළවළ.  හි පු විනිලසචඹහයයවඹකු 

වළන්ඹ  ඔඵතුභහ දන්නහ, නීතිඥපඹකු වළන්ඹ  අජිත් පී. වඳවර්යහ 

භන්ත්රී තුභහ දන්නහ, වඵොරු ආයංිකර  - hearsayර - අනු 

ක්රිyඹහ යන්න ඵළරි ඵ. වළඵළයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

අඳ  ඔප්පු යන්න පුළුන් වළභ අසථහ දීභ අල— යන 

හයණහ  යුතු ය තිවඵනහ. බහ ල් තඵන අසථහවේ 

විහදඹ  ළවනන සිේධිඹ ේඵන්ධවඹන් තිවඵන වතොයතුරුභ 

අයවන ඵළලුවොත් භවය ඒහ හද—ඹයි. ඇත්ත භ වුදි 

අයහබිව  වේ අසථහවේදී නීත—නුකර වනොවන විධිඹ  ඉන්න 

ප්රේභහණඹ 15,000ක් ඳභණ නහ. 6,000ක් වනොවයි, 15,000ක් 

ඳභණ ඉන්නහ. රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රී තුභනි, ඒ 15,000ක් 

ව ප්රේභහණඹ අඳ  වඳුනහ න්න පුළුන් වුවණ් වොවවොභද? ඒ අඹ 

රින් ය, රින් ය රංහ  එන්න උත්හව යනහ. ඒ අඹ  

එන්න මුදල් තිබුණත් එන්න ඵළවළ. ඇයි? Airport එ  අසු 

වුවණොත් දඩඹක් - penalty එක් - වනහ. අවුරුදු 3, 4, 5 

ඉන්වන් වීහ නළති. එවවභ නළත්නේ නිඹමිකත වේහ සථහනව  

වනොවයි, වනත් වේහ සථහනඹ ළඩ යරහ. Penalty එ 

කීඹද? රිඹහල් 1,000යි. රංහවේ මුදලින් විලහර මුදරක්. 

ඒවොල්රන්  එන්න ඕනෆ වුණහ. එන්න ල්ලි තිවඵනහ. එන්න 

ඵළවළ. ඇයි? දඩඹක් වනහ. නළත්නේ හිවර් දභනහ. ඒ නිහ 

එන්න වුභනහ තිබුණත් ඔවුන්  එන්න විධිඹක් නළතු හින්ඹහ. 

අිළ විවේල  යුතු අභහත—හංලවඹන් ඉල්ලීභක් ශහ, වේ 

තත්ත්ඹ  භළදිවත් වරහ ඉන්න අවනකුත් ය ල් එතු ය 

වන -අවනක් ය ල් කිඹන්වන්, ඉන්දිඹහ, ඳහකිසතහනඹ, 

වන්ඳහරඹ වහ ිළලිපීනඹ- වඳොදුවේ ඉල්ලීභක් යමු කිඹරහ, 

නීත—නුකර වනොන විධිඹ  ඉන්නහ අඹ වන්හ න්න වඳොදු 

භහ හරඹක් වදන්න කිඹරහ. රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රී තුභනි, 

අිළ වශේ යදක්ද? 

අිළ වශේ ල්ලි තිබුණත් එන්න ඵළරි සින් ිළරි penalty 

එක් නළතු, හිවර් දභන්වන් නළතු වන්හ ළනීභ  අල— 

යන  යුත්ත  භළදිවත් වුණු එයි. ඒ නිහභ අිළ භහ හරඹක් 

ත්තහ. ඒ භහ හරඹ වළවභෝ භ වදන්වන් නළවළ. රු යන්ජන් 

යහභනහඹ භන්ත්රී තුභහ ඒ දන්වන් නළවළ.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වඳොදු භහ හරඹ වළවභෝ භ වදනහ. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

නළවළ, වළවභෝ භ වදන්වන් නළවළ. වඳොදු භහ හරඹක් 

වළවභෝ භ වදන්වන් නළවළ.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වුදි අයහබිව  වළභ අවුරුේවේභ වඳොදු භහ හරඹක් වදනහ. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

වදන්වන් නළවළ. වළභ අවුරුේවේභ වදන්වන් නළවළ. අත— වන් 

වේ කිඹන්වන්. වදන්වන් නළවළ. වේ ථහ යන්වන් හයණහ 

ඳ රහ වනයි. 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

හයණහ දන්වන් නළවළ. 

රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඹහඥපහන් - prayers - වහ ගිඹ අඹ ඉන්නහ. ඒවොල්වරෝ 

ගිඹ ඒ හර සීභහ ඉක්භහ හින්වඹොත් ඒ අඹ  එන්න වදනහ. 

වළඵළයි අවුරුදු ණනක් වීහ නළතු ළඩ යපු අඹ , තභහවන 

වේහ සථහනවඹන් ඵළවළය වනත් වේහ සථහනඹ  ගිඹ අඹ  

භහ හරඹක් වදන්වන් නළවළ. වභතුභහ රුණු ඳ රහ න්නහ. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගිඹ අවුරුේවේත් දුන්නහ. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

දුන්වන් නළවළ. වේ අඹ  දුන්වන් නළවළ. ඹහඥපහන්  ඹන අඹ  

ඒ ඹහඥපහ හරඹ අහනව  ළඩිපුය හින්වඹොත් එන්න වදනහ. 

උේයහ න්දනහ  ඹන අඹ  එවවභ වදනහ. උේයහ ඳ රහ 

න්නහ, අය ඳ රහ න්නහ, වේ ඳ රහ න්නහ, භන්ත්රී  

යප්රේහද ඳ රහ න්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ ශ්රී. රංහ විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ  ගිඹහ 

කිේහ. එවවභ ගිහිල්රහ තර්ජනඹ යරහ වතොයතුරු න්න 

භන්ත්රී රුන්  ඵළවළ. ඳහර්ලිවේන්තු (ඵරතර වහ යප්රේහද) ඳනත 

කිඹන්න. Standing Orders කිඹන්න. උවේ  ප්රේලසන අවන්න 

අසථහක් තිවඵන්වන් ඇයි? ප්රේලසනඹ ඇහුහභ ං—හ වල්න වහ 

විසතය හිත අදහශ ඇභතිතුභහ ඒ ප්රේලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ වදනහ. 

අතුරු ප්රේලසන අවන්වන් ඒ ිළිතතුවයන් භතු න ප්රේලසන ළනයි. 

තභන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  හර ඩහ ත්ත වයහ හවන; 

 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඵයිසවෝප්ර යෙඳහනහ හවන ගිහිල්රහ වතොයතුරු න්න 

ඵළවළ. ඒ තළන්ර  එවවභ ඹන්න ඵළවළ. එවවභ ඹන්වන් 

වොවවොභද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නිහ රු ථහනහඹතුභහ  වේ 

ිළිතඵ අද වභතුභහ ඳළමිකණිලි යන එ වවොයි. වභොද, ශ්රී. 

රංහ විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ  ගිහිල්රහ ඒ විධිඹ  

වතොයතුරු න්න වභතුභහ  ඵළවළ. වරහ  භහ හින්ව  නළවළ. 

ඵරවත්හයවඹන් වතොයතුරු න්න භහ ඉඩ වදන්වන්ත් නළවළ. ඒ 

නිහ රු ථහනහඹතුභහ  ඳළමිකණිලි යන එ වවොයි. 

යහජහරි  යුතුර  ඵහධහ කිරීභ ේඵන්ධවඹන් අවප් 

ඳළත්වතනුත් අඳ ක්රිyඹහ යනහ. භන්ත්රී යවඹක් වුණහඹ කිඹරහ 

එවවභ නීතිඹ අත  න්න ඵළවළ. යහජහරිඹ  ඵහධහ ශහ  අල— 

නීතිභඹ  යුතු අිළ යනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. ඒ 

නිහ තභන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ   යුතු යන්න ඵළවළ. වේ 

ඵයිසවෝප් භඩුක් වනොවයි. ඒ  යුතු යන රරභඹක් 

තිවඵනහ. භන්ත්රී  යප්රේහද දන්වන් නළත්නේ ඳහර්ලිවේන්තු 

(ඵරතර වහ යප්රේහද) ඳනත කිඹන්න. Standing Orders 

දන්වන් නළත්නේ ඒ වඳොත කිඹන්න. උවේ  ප්රේලසන අවන්වන් 

වභො ද? සථහය නිවඹෝ කිඹන්න. අද බහ ල් තළබීවේ 

වඹෝජනහක් වවනන්වන් වභො ද? ඒ වභළනි ප්රේලසන භතු 

යන්නයි. සථහය නිවඹෝ කිඹන්න. ිළ ඳතක් ලිඹරහ ඒ අනු 

ළභයහක් ඉදිරිිළ  ඵයිසවෝප් එ යෙඳහනහ හවන තභ 

තභන්  ඕනෆ විධිඹ  වභතළන  යුතු යන්න වදන්න ඵළවළ. 

එවවභ යන්න වදන්වන්ත් නළවළ.  

839 840 

[රු ඩිරහන් වඳවර්යහ  භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඊශෙ  දළන  ඔවරයිඹහ 
වුවර් ශ්රී. රහංකි වේවිහන් 82ක් ඉන්නහ.  

නඩු  යුතු වහ ේඵන්ධ ෘව වේවිහන් 38ක් ඉන්නහ. 

අවනකුත් විවිධ ළ ලු හිත ෘව වේවිහන් 44ක් ඉන්නහ. 
අඳ  වංන්න වදඹක් නළවළ. ඊශෙ  න්දහර් ඳහරභ ඹ  දළන  

200 වදවනක් විතය ඉන්නහ. එවුන්  -ඒ අඹ - අල—,- 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇයි "එවුන් " කිඹරහ කිඹන්වන්? ඳේ, එවවභ කිඹන්න එඳහ 

ය විරුන් . 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

වුද "එවුන් " කිඹරහ කිේවේ? 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Recording එ අවන්න. වභතුභහ "එවුන් " කිඹරහ කිේහ. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ ිළසවක්වන්. 

 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔළු වවො නළවළවන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහත—තුභහ ථහ යන්න. ඵහධහ යන්න එඳහ. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ තිවඵන ප්රේලසනඹ දිවහ 

ේවේලවඹන් ඵරන්න ඵළවළ. තභන්වන බිසනස එ  දින වො  

ඒ බිසනසහයඹහ  තුහර වනහ. තභන් ගිහිල්රහ විවිධ වේල් 

යරහ තභන්වන ඳදනභ  ල්ලි වවොඹහවන අය යනහ, 

වේ යනහ කිඹරහ ඒ ල්ලි හක්කුවේ දභහ න්න බිසනස 

එ  දින වො , තුහර වනහ. ඒ නිහ වේ දිවහ ඵරන්වන් 

ේවේලවඹන්. ගිහිල්රහ සින්දු කිඹරහ ල්ලි න්නහ. "Rata Viru 

Talent Star" ළඩ වන භන්න් වත්රුණු විවේලඹන්හි සින්න ශ්රී. 

රහංකිඹන්  සින්දු කිඹන්න පුළුන් වුණහභ ල්ලි දීරහ සින්දු 

කිඹන ට්න්ඹ අයවන ඹන්වන් නළවළ. ඒ නිහ වේ අඹ  දිනහ. 

වේ ථහ යන්වන් ේවේලවඹන්වන්. තනියභ ේවේලවඹන් 

තභයි ථහ යන්වන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඊශෙ  insurance එක් ළන 

ථහ ශහ. ඳහර්ලිවේන්තුවේ වඳොදු —හඳහය ිළිතඵ හය 

බහවේ, ආණ්ඩු ඳක්ව  වහ විඳක්ව  භන්ත්රී රු ඉන්නහ. වඳොදු 

—හඳහය ිළිතඵ හය බහ වේ ිළිතඵ ප්රේලසන ශහ, ඇයි අිළ 

insurance එ private ආඹතනඹකින් අයවන ශ්රී. රංහ විවේල 

රැකිඹහ නියුක්ති භහභ  දුන්වන් කිඹහ. ඒ ආණ්ඩුවේ 

ආඹතනඹක්. 

,, 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Commission එ . 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Commission එ  නේ තත් වවොයිවන්. ඇයි, ඒ 

ආණ්ඩුවේ ආඹතනඹක්වන්. COPE එවක් ඳක් විඳක් 

වේදඹකින් වතොය සිඹලුභ ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී තුභන්රහ - UNP 

එවක් අඹත් සින්ඹහ - කිේහ, වේ ඉතහභ වවො ළඩක් කිඹරහ. 

ඇයි? වඳෞේලි ආඹතනඹ  ගිඹ commission එ දළන්  

එන්වන් ආණ්ඩුවේ ආඹතනඹ යි. Underwriting යන්වන් 

ආණ්ඩුවේ ආඹතනඹක්. එතවො  හවන වවෝ වඳෞේලි 

pocket එ  ගිඹ මුදරක් දළන් එන්වන් ආණ්ඩුවේභ 

ආඹතනඹ යි. ශ්රී. රංහ විවේල වේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ 

ඹ වත්භ තිවඵන, වේන අවේගුණවේය භවත්භඹහ 

බහඳතිත්ඹ දයන ආණ්ඩුවේභ ආඹතනඹක්. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එතවො  මුසලිේ එක්වනහ වුද? 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

වභන්න වේ  තභයි ිළසසු 
 
[මරහනව  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ කිඹන්වන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, private 

ආඹතනඹ  ගිඹ commission එක් ආණ්ඩුවේ ආඹතනඹ  

න්න  යුතු ශහභ, ඒ වවොයභක් කිඹරහ කිඹනහ. ඒ 

කිඹන්වන් ඒ වවොයභ ඵරඳහන්වන් හ ද? Commission  ත්ත 

private ආඹතනඹත් එක් ේඵන්ධ වනහ  තභයි ඒ වවොයභ 

ඵරඳහන්වන්. ඇයි, ඒ commission එ එන්වන් ආණ්ඩුවේ 

ආඹතනඹ යි. වඳොදු —හඳහය ිළිතඵ හය බහවේදී ඳක් 

විඳක් වදඳළත්වත්භ භන්ත්රී තුභන්රහ කිේවේ ඒ වවො ළඩක්, 

වේ අවනක් අඹත් යන්න ඕනෆ ළඩක් කිඹරහයි. ඒ නිහ වේ 

තිවඵන්වන් වනොදළනුත්භ, එවවභ නළත්නේ ඇන්ලි වදවන් 

තභන්වන වවලු වවන අවනක් ඳළත්වත් අඹ  කිඹනහ 

වවලුවන් ඉන්නහ කිඹරහ. නමුත් ඇන්ලි අසවන් එඹහවන 

වවලු වප්නහ. 

අජිත් පී. වඳවර්යහ රු භන්ත්රී තුභනි, අවප් රු නිවඹෝජ— 

ඇභතිතුභහ කිේහ හවන වජඩහ හි වොන්ල් ජනයහල් හර්ඹහරඹ 

භන්න් දළන  නීත—නුකර වනොන ශ්රී. රහංකියින් 9,000ක් අිළ 

ලිඹහ ඳදිංික යරහ තිවඵනහ. අවප් තහනහඳති හර්ඹහරඹ දළන  ඒ 

අඹ  emergency passport documents නිකුත් යරහ ඉයයි. 

ඊශෙ  රිඹහේර 5,882  අවප් තහනහඳති හර්ඹහරඹ travel 

documents වහ අල— යන emergency passports නිකුත් 

යරහ ඉයයි. වළඵළයි, වේ වඳොදු භහ හරඹ තුශ travel 

841 842 



ඳහර්ලිවේන්තු 

documents නිකුත් ශහ  ඳසවේ ඒහ ජහට් කිඹන ආඹතනඹ  

අයවන ඹන්න ඕනෆ. Immigration Police කිඹරහ තභයි වුදිව  

ඒ  කිඹන්වන්. ඒහ එතළන  අයවන ගිඹහභ, වීහ රඵහ 

වනොළනීභ, වේහ හරව දී වනත් තළන ළඩ කිරීභ කිඹන 

හයණහර  අභතය ඒ යවට් හභහන— නීතිඹ  අනුකර වනත් 

ළරැදි තිවඵනහද කිඹහ වොඹහ ඵරහ තභයි ඒ අඹ exit permit එ 

වදන්වන්. එතවො  වේ හයණඹ මුලින්භ ඳ න් ත්තහභ යන්ජන් 

යහභනහඹ භවත්භඹහරහ වවොයි කිඹන රංහවේ අවනක් කිසිභ 

තහනහඳති හර්ඹහරඹ  ඉසවල්රහ ඒ අඹ වවොඳින් ළඩ ය 

වන ආහ. මුලින්භ ජහට් ආඹතනඹ  ගිව  රංහවේ 

passports විතයයි. ඒ නිහ මුල් හරව දී ද  exit permits 

100ක්, 200ක් හවන ප්රේභහණඹක් නිකුත් වුණහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී තුභනි, ඊ  ඳසවේ ඳහකිසතහනව  අඹ, ඉන්දිඹහවේ අඹ, 

වන්ඳහරව  අඹ ඒ හවනභ ිළලිපීනව  අඹත් ජහට් ආඹතනඹ  

documents අයවන ගිඹහ. ජහට් ආඹතනඹ  රංහ  ඳභණක් 

exit permits වදන්න ඵළවළ. ඒ ආඹතනඹ ද  200ක් නිකුත් 

යනහ නේ රංහ  වේඵ වන්වන් 50යි; වන්ඳහරඹ  50යි; 

ඳහකිසතහනඹ  50යි; ඉන්දිඹහ  50යි; ිළලිපීනඹ  50යි. ඒ විධිඹ  

ද  වේඵ වන්වන් 50ක් නේ, දස 10ක් ත වුණත් 

රළවඵන්වන් 500යි. 

5,000ක් රළවඵන්න දස 100ක් ඹනහ. එවවභ නේ දළන් ශ 

යුතු න්වන් වභොක්ද? වුදි අයහබි යජඹ 'වතොිළ වවොරු' කිඹරහ, 

'වතොිළ මිකනී භරුවෝ' කිඹරහ වංඩු වරහ තිබිඹදී, අිළ ඉල්රහ ත් 

වඳොදු භහ හරඹ ජලි භහව  04න දහයින් ඳසු  දික් ය 

ළනීභ  තිවඵන අසථහ අහිමික ය වන, ල්ලිත් තිඹහ වන 

එන්න ඵරන අඹ  penalty එක් වරහ, ඔවුන් හිවර් දභන්න 

 යුතු යන එද, එවවභ නළත්නේ penalty එකුත් නළතු, 

හිවර් ඹන්වන්ත් නළතු ඒ අඹ  රංහ  එන්න ඳහ ත්ත වේ 

ඳහය තදුය ත් විෘත තඵහ න්න එද?  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතුභනි, ඔඵතුභහවන ථහ අන් යන්න. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භහ අන් යනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි.  

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රී තුභහ කිඹන එ භහ ිළිතන්නහ. 

Charter flights දභන්න ඕනෆ. අිළ එඹ  සදහනේ. රු අජිත් පී. 
වඳවර්යහ භන්ත්රී තුභනි, වේ වරහවේත් ශ්රී. රංන්  ආඹතනව  

නිරධහරිඹකු රිඹහේ හර්ඹහරව  රැඳී ඉන්නහ,  flight එ  

අල—  exit permits ප්රේභහණඹ ේපර්ණ වුණු වහභ flight එක් 

charter යරහ ඒ අඹ වවනන්න. වළඵළයි යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ කිඹනහ හවන නළේ අයවන ගිහින්, plane අයවන 
ගිහින් ඔවුන්  අයවන එන්න ඵළවළ. ඇයි? ඒ යවට් ජහට් 

ආඹතනඹ තිවඵනහ; Immigration Police එ තිවඵනහ. ඒ 

වඳොලීසිවඹන් නිකුත් යන exit permit එ රළබුණහ  ඳසු තභයි 

එන්න පුළුන්. Film එ හවන නේ ගිඹහ; ළහුහ;  අයවන 
ආහ. වේ හර්ඹඹ එවවභ යන්න ඵළවළ. වේ  ආණ්ඩු වදක් 
අතය නුවදනුක්. ඒ විතයක් වනොවයි.  වීහ ඵරඳ්ර  නළතු, ඒ 
යවට් තිවඵන නීතිඹ අනු නීත—නුකර වනොන ආහයඹ  ඉන්න 
අඹ වභය   වන එන්න  ත්ත ෆඹභක් වේ. ඒ ෆඹභ තුශ 

වේ අඹ වේ ය   වන ඒභයි අිළ ශ යුතු න්වන්. දඹහසිරි 
ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ හක්ෂි දයනහ, වනත් භන්ත්රී රු හක්ෂි 

දයනහ, භ  telephone යරහ කිේහභ, භහ නළත ඒ අඹවන 

telephone numbersර  ථහ ශහඹ කිඹරහ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රී තුභනි, යක් එක් පුේරවඹක් භ  ථහ ශහභ භහ ඔහු  

කිේහ, ඔඹහවන telephone බිර ඹනහ, භහ ථහ යන්නේ 
කිඹරහ. ඊ  ඳසවේ භහ ථහ ශහභ ඔහු භවන භෆණිඹන් භතක් 
යරහ භ  ඵළන්නහ. ඔහුවන වේදනහ භ  වත්වයනහ. වභොද, ඒ 
අඹ නීත—නුකර වනොන වළන්ඹ  වවෝ අවුරුදු 5ක්, අවුරුදු 6ක් 

ල්ලි වේඵ යරහ , වදය ත් ල්ලි එරහ, ticket න්න 

ල්ලිත් දීරහ ඵරහ වන ඉන්නහ. Emergency passport එත් 

වේඵ වරහ තිවඹේදී,  exit permit එ  ඳයක්කු න වො  ඔහු  
වේදනහක් ඇති නහ, ජලි 04න දින  ලින් ඹන්න පුළුන් 

වයිද කිඹරහ. ඒ නිහ භවන telephone එවන් ථහ ශහභ, 
භවන භෆණිඹන් භතක් ය ඵළණීවේ ඔහුවන වේදනහ භ  

වත්වයනහ. වළඵළයි විනහඩි 10ක් ඳභණ  explain රහභ  ඔහු  
ිළිතත්තහ, "ඔේ, ඇභතිතුභහ, ජහට් ආඹතනව  තභයි ඳයක්කු 

තිවඵන්වන්. ඇභතිතුභන්රහ  පුළුන් නේ ජලි භහව  04න 
දහයින් එවහ  වේ හරඹ දික් ය න්න. එතවො  වේ රඵරඹ 
අඩු වයි" කිඹරහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහත—තුභහ, දළන් ඔඵතුභහවන ථහ අන් යන්න. 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භහ අහන යනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි.  

වභහිදී අල— යන්වන් නීත—නුකර වනොන භට් මිකන් රැඳී 

සින්න වේ අඹ  penalty එක් නළතු, ඔවුන් හිවර් දභන්වන් 

නළතු,  නළත වන්හ ළනීභයි. ඒ වහ අල— යන ළඩ 

ිළිතවශ  අිළ අතීර්ණඹ වරහ තිවඵනහ. ඒ ය ක් වළන්ඹ  

ඳභණක් වනොවයි, ය ල් කිහිඳඹක් එතු වරහ. අිළ ඒ ළඩ 

ිළිතවශ යවන ඹන්වන්, ජහට් කිඹන Immigration Police 

එවක් තිවඵන ඒ ප්රේභහදඹ නිහ ජලි භහව  04න දහ න වි  ඒ 

 යුතු අන් යන්න ඵළවළයි කිඹහ හිතන නිහයි. ජලි භහව  

04න දහයින් එවහ  වේ භහ හරඹ දික් ය න්න  ය ල් 

සිඹල්රභ එතු වරහ  යුතු යන භන්භ, අිළ අවප් 

ඳළත්වතන් පුළුන් තයේ යහජ— තහන්ත්රිග භට් මිකන්  යුතු 

යන්න ඕනෆ.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වනොමිකවල් න්ට් වදන්න ඵළරිද? 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ ආදයණීඹ ශ්රදමිකඹන්වන් 

භවය උදවිඹ ඇවිල්රහ ඒ අඹ  න්ට් න්න ල්ලි නළවළයි 

කිඹරහ embassy එ  කිේහභ න්ට් රඵහ දීරහ වන්හ ත් 

උදවිඹත් වේ වහයසිඹඹ ණන ඇතුශත ඉන්නහ.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

කීඹක් වදනහද? 

843 844 

[රු ඩිරහන් වඳවර්යහ  භවතහ] 
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රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

න්ට් එවක් ණන. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

කී වදවනක්ද? 

 
රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වළඵළයි භවය උදවිඹ 

කිඹන්වන්, "අඳ  ල්ලි තිවඵනහ. අිළ අවුරුදු ණනක් වභවවේ 

ළඩ වශේ නීත—නුකර වනොන  විධිඹ  වුණත් වදය ත් ල්ලි 

ඹරහ තිවඵනහ" කිඹරහයි. ඒ අඹ  වදය  එන්නයි අල—භ 

තිවඵන්වන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහත—තුභහ, දළන් ඔඵතුභහවන ථහ අන් යන්න. 

රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததலர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ එක්භ 2,000ක් ඳභණ 

තභත් කිඹන්වන්, "අඳ  එන්න ඕනෆ නළවළ. වේ භහ හරඹ 

රඵහ දීභ තුශ තිවඵන ඳශමුන වොන්වේසිඹ න නීත—නුකර 

වනොන විධිඹ  ඉන්න අලුත් වහේපුතහ ශෙ නීත—නුකර ළඩ 

යන්න පුළුන්භ අඳ  වදහ වදන්න" කිඹරහයි. ඒ අඹ  ඒ 

රරභවේදඹත් වදරහ වදන්න අඳ  යුතු ය වන ඹනහ. එභ 

නිහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භ  නළත යක් කිඹන්න 

තිවඵන්වන්, ඵ ල්වරෝ බිරුහ , අවප් ආදයණීඹ ශ්රී. රහංකිඹන් 

වභය   නළත වන ඒභ වහ අල— යන ළඩ ිළිතවශ අිළ 

දි භ ය වන ඹන ඵයි.  

 
ප්රේලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිවේන්තු ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.14 , 2013 ජුනි භ 

18න අෙවරුහදහ අ. බහ.  1.00 න වතක් ල් ගිව ඹ. 

அன்தடி தற.த. 6.14 றக்கு தரரளுன்நம், 2013 நௌன் 18, 

தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.14 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

18th June, 2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිවේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිකර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් වන්හ ළනීභ අල—  
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. වොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි වොඩනළගිල්වල් යජව   ප්රේහලන  හර්ඹහංලව   අධිහරී  වත  ෆභ  ර්ඹභ  වනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රේථභ දහඹ  මුදල් වහ ඉදිරි ර්ව  දහඹත්ඹ රඵහ වන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිකත දිවනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය නු වනොරළවේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ந்டரந் சந்ர நதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற நதர 18.15. தரற் 

தசனவு நதர 2.50. ந்டரந் சந்ர நைற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறநொட்டநனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறந்பப்தகண, தகரழும்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்  

ததற்நக்தகரள்பனரம். எவ்லரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் லறக்கு நைன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட லண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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ගඳෞේගලික භන්ත්රීපන්ගේ ඳනත් ගකම්ම්ඳත් : 
 විසිඑක්න ආණ්ඩුක්රහභ නසථහ ශගලධධනඹ – [ගරු 
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 வர் யமங்கல் யடிகளகநப்பு அகநச்சளழது கூற்பொ 
 

தழ உபொப்ழர் சட்டபங்கள்: 
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பதன்பக   நதழப்ழடப்ட்டது 

அயழ தநளள நன்ம் (கூட்டிகணத்தல்) - 

[நளண்புநழகு (கயத்தழன களழதழ) (தழபைநதழ) சுதர்ரழழ 
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ளபளலநன் புகநப் ளழசழற் சக (வக்கம்) சட்டபம்: 
 

 இபண்டளம், பன்ளம் பககள் நதழப்ழடப்ட்டு ழக 

நயற்ப்ட்டது 

 

ஒத்தழகயப்புப் ழநபபகண: 
 

 கண்டி கப யளக தளழசல் 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 

    Public Security Proclamation 
 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Disaster faced by Fishermen due to non-announcement 

of Adverse Weather Condition 
 

NEWSPAPER REPORTS REGARDING INCREASE OF 

WATER TARIFF: 

    Statement by Minister of Water Supply and Drainage 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

    Twenty First Amendment to the Constitution – [The 

Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero] – Read the 

First time 

 Alavi Mowlana Foundation (Incorporation) – [The Hon. 

(Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle] - Read the 

First time 

 
REGISTRATION OF ELECTOR (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL: 

    Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 

 

PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP BOARD 

(REPEAL)  BILL: 

    Read a Second, and the Third time, and passed 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

    Traffic Congestion in Kandy City 





ඳහර්ලිගම්න්තු 
ளபளலநன்ம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2013  ජනි 18 න අඟවරුහදහ 

2013 பேன் 18, தசவ்யளய்க்கழமகந 

 Tuesday, 18th June, 2013 
————————————— 

 
අ.බහ. 1.00  ඳහර්ලිගම්න්තු රැස විඹ.   

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභ්ල යහජඳක් භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 
ளபளலநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்புநழகு சநல் பளஜக்ஷ]  தககந 

யகழத்தளர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the 

Chair. 

 
ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ 
சளதழதழனழடநழபைந்து யந்த தசய்தழ 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

භවජන ආයක්ක ප්රණකහලනඹ 
தளதுசப் ளதுகளப்புப் ழபகடம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 
 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳවත වන් න්ගේලඹ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගගන් භහ 

ගත රළබී තිගඵනහ: 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
கணக்களய்யளர் அதழதழனழது அழக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශ්රීM රශකහ ප්රණජහතහන්්රිටක භහජහදී ජනයජග  ආණ්ඩුක්රහභ 

නසථහගේ 154(6) නසථහ ප්රණකහය 2010 මුද්ල ර්ඹ වහ 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ ඳසළනි කහණ්ඩග  VIII ළනි 

ගකො  ව වඹළනි කහණ්ඩග  XIX, XX, XXI ව XXII 
ළනි ගකො ස ව 2011 මුද්ල ර්ඹ වහ 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ ගදළනි කහණ්ඩග  X ළනි 
ගකො  ව වඹළනි කහණ්ඩග  VI ව VII ළනි ගකො ස භභ 
ඉදිරිඳත් කයි. 

 
 

ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතනතුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய 

பகளகநத்துய அகநச்சபைம் ளபளலநன்ச் சக பதல்யபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි, "එකී හර්තහගේ එකී ගකො ස මුද්රrණඹ 

කශ යුතුඹ" යි භභ ගඹධජනහ කයි.  

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්රrණඹ කශ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
அழக்கக அச்சழடப்டக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ ග්ලඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵන්ධගඹන් ේවිත් ඵදුකයණඹ ළශළක්වීභ ව 

ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළක්වීභ වහ ශ්රීM රශකහ ප්රණජහතහන්්රිටක භහජහදී 

ජනයජග  ආණ්ඩු ව ඉන්දීඹ ජනයජග  ආණ්ඩු අතය ඇති 

කයගත් ගිවිසුභ. -  [අග්රාහභහතනතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගික 

ක යුතු අභහතන ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ] 
 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතනතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසග  ප්රණධහන 
ශවිධහඹකතුභහ) 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், யடிகள 

கநப்பு அகநச்சபைம் அபசளங்கத் தபப்ழன் பதற்நகளளசளநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතනතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආගික ක යුතු අභහතනතුභහ ගනුගන් භභ 2012 ර්ඹ වහ 

මුද්ල වහ ක්රහභ ම්ඳහදන අභහතනහශලග  හර් වක හර්තහ ඉදිරිඳත් 

කයි.  

847 848 

 

 

 

 

 
 

 
 

“ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இங்கக சளதழதழ 
President of Sri Lanka 

 

 
අශකඹ : ජීගේඑ්ල/308 

2013 ජුනි භ 03 න දින 
ගකොශම දී ඹ. 

 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 
 
(40 ළනි අධිකහයඹ ව) භවජන ආයක්ක ආඥහඳනගත් 12 ළනි ගන්තිඹ 

ඹ ගත් නිකුත් කයන රද ප්රණකහලනගඹන් භහ විසින් ශ්රීM රශකහගේ න්නේධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජිකයින් දියිගන් සිඹලුභ ඳරිඳහරන දිස්රිටක්ක තුශ රීමඹ 
ගේඹ වහ කළන රදී. 

 
ඉවත කී ප්රණකහලනඹ නිකුත් කිරීභ  ගවේතු ්රාසතහදඹ ව ඹම් භවජන 

කළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ ිළණි ඵ ඳහර්ලිගම්න්තු ගත 
දළනුම් ගදනු රළගේ. 

 

   
 
 

 භිමන්ද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගභභ හර්තහ මුද්ල වහ ක්රහභම්ඳහදන ක යුතු ිළිතඵ 

උඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹධජනහ 

කයි. 

 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

2012 ර්ඹ වහ මුද්ල වහ ක්රහභ ම්ඳහදන අභහතනහශලග  

කශභනහකයණ විගණන ගදඳහර්තගම්න්තුගේ කහර්ඹ හධන හර්තහ.- 

[අග්රාහභහතනතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගික ක යුතු අභහතන ගරු දි.මු. 

ජඹයත්න භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2010 ර්ඹ වහ ඉශජිගන්රුභඹ 

කහර්ඹඹන් ිළිතඵ භධනභ උඳගේලක කහර්ඹහශලග  හර් වක 

හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයි.  

ගභභ හර්තහ හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ 

ක යුතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ 

ගඹධජනහ කයි. 
 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2012 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විඳක් නහඹක කහර්ඹහරග  

හර් වක කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ]  

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 ර්ඹ වහ යහජන ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු 
අභහතනහශලග  කහර්ඹහධන හර්තහ ව හර් වක ගිණුම් ව 2012 
ර්ඹ වහ යත්නපුය දිස්රිටක් ග්ලකම් කහර්ඹහරග  කහර්ඹහධන වහ 
ගිණුම් හර්තහ.-  [යහජන ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු අභහතන ගරු 
ඩේලිේ.ඩී.ගේ. ගගනවියත්න භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන 
භවතහ]  

 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 ර්ඹ වහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතනහශලග  

හර් වක කහර්ඹ හධනඹ ව ගිණුම්.- [ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත 

භවතහ]  

 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 ර්ඹ වහ ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතනහශලග  හර් වක 

කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතන ගරු භිමන්ද 

අභයවීය භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012  ර්ඹ වහ පරදහයිතහ ප්රණර්ධන අභහතනහශලග  කහර්ඹ හධන 
හර්තහ.-[පරදහයිතහ ප්රණර්ධන අභහතන ගරු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ 
ගනු  ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ගඳත්ම් 
நநக்கள் 
PETITIONS 

 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු  චන්දිභ වීයක්ගකොඩි  භවතහ     - ඳළිණ නළත. 

ගරු සුගම්ධහ ජී.ජඹගේන  භවත්ිඹ  -   ඳළිණ නළත. 

ගරු  ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ        -   ඳළිණ නළත. 

ගරු භිමන්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ   -   ඳළිණ නළත. 

ගරු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ                  -   ඳළිණ නළත. 

ගරු ගයධිමත අගේගුණර්ධන භවතහ      -   ඳළිණ නළත. 

 
ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීම්, ඉශජිගන්රු 

ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් නිගඹධජන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு சந்த அகழனயன் - ழர்நளண, தளழனழனல் 

நசகயகள், வீடகநப்பு, தளதுயசதழகள் ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 
ගරු  කථහනහඹකතුභනි, ඳවත වන් ගඳත්ම් තුන  භභ 

ිළිතගන්ි.   

(1)  ගේඹන්ගගොඩ, ගඵධඳහගභ ඳදශික එච්.ඩේලිේ. විගේසිශව 
භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(2)  ගේඹන්ගගොඩ, රුක්භග්ල, අශක 33/බී  දයන සථහනගඹිම 
ඳදිශික ඩේලිේ.එස.ඒ.එ්ල. තිගේයහ භවතහගගන්  රළබුණු 
ගඳත්භ ව; 

(3) ෆඵඩ,  ෆඵඩ නළ ගඟනිමය, අශක 39 දයන සථහනගඹිම 
ඳදිශික ඳළයකුම්  සුජහන්  ගභොණයහගර  භවතහගගන්  රළබුණු 
ගඳත්භ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ - ඳළිණ නළත. 

 
ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ (ඛනිජ ගත්ල කර්භහන්ත 
නිගඹධජන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு சபண குணயர்த -  தற்நளலினக் 

ககத்ததளமழல்கள் ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඳවත වන් ගඳත්ම් තුන භභ 

ිළිතගන්ි.   

(1)  ගේහග්ලගභ, ඇදුයහගඳොත ඳදිශික ගක්.වී. ගහිණී දඹහයත්න 
භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(2)  ගද්ලගගොඩ   මීගවත්ත, අශක 102/2 දයන සථහනගඹිම 
ඳදිශික  එස. සුගතදහ භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

849 850 

[ගරු දිගන්ස  ගුණර්ධන  භවතහ] 
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   (3) නළදුන්ගමු, කුඩුිරිසරන්ද, අශක 630/14//01 දයන 
සථහනගඹිම ඳදිශික  ආර්.එම්. සිසිය කුභහය භවතහගගන් 
රළබුණු ගඳත්භ. 

    

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு கபை ஜனசூளழன) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ සරිඹළ, ඳයණ ඵළේගේ ළ, 
අශක 2228 දයන සථහනගඹිම ඳදිශික ඩේලිේ.ගක්.එ්ල.ඒ. සුභනදහ 
භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතගන්ි. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ගවේභහ්ල ගුණගේකය භවතහ - ඳළිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් කයන රද ගඳත්ම්  භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹධග කයන  රදී. 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நநக்ககப் தளதுநநக் குலவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රණලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

யழளக்கலக்கு யளய்ப யழகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

"ල ී රශකහ ශර්ධන ගේඹ" ළඩ වන : විසතය  
"இங்கக அழயழபைத்தழச் நசகய" நயகத்தழட்டம் : 

யழபம் 

“SRI LANKA DEVELOPMENT SERVICE ”  PROGRAMME : 

DETAILS  
 

2415/'12 

1. ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
    (நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

   ( The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
යහජන ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු අභහතනතුභහගගන් 

ඇස ප්රණලසනඹ - (2):   

(අ) (i) "ල ී රශකහ ශර්ධන ගේඹ" ඹනුගන් යජග  
රැකිඹහ රඵහ දීගම් ළඩ  වනක් ක ීඹහත්භක 
කයන්ගන්ද; 

 (ii) එගේ නම්, ඒ ඹ ගත් ඵහ ගන්නහ 
අඹදුම්කරුන්ගේ අභ සුදුසුකම් කගර්ද; 

 (iii) ඔවුන්  සථිය වහ විල ීහභ ළම්ප් ිමි  තනතුරු රඵහ 
ගදන්ගන්ද; 

 (iv) එභ ඵහ ගළනීභ සිදු කයන ක්රිටඹහ ිළිත ගත 
කගර්ද; 

 (v) ඵහගනු රඵන අඹ  රඵහ ගදන මලික ළම්ඳ ව 
අගනකුත් දීභනහ කගර්ද; 

 (vi) ඔවුන්  ඳළරී ඇති කහර්ඹ බහයඹන් කගර්ද; 

 (vii) ඒ ඹ ගත් ඵහ ගනු රඵන ශඛනහ ගකොඳභණද; 

 (viii) යහජන අශලග  පුයප්ඳහඩු ඉතහ විලහර ඳ භීහණඹක් 
තිබිඹ දී එභ පුයප්ඳහඩු ම්පර්ණ ගනොකය ගභභ 
ගේඹ වහ ඵහ ගළනීභ  ගවේතු කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ආ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 

தளதுழர்யளக, உள்ளட்டலுயல்கள் அகநச்சகபக் நகட்ட 

யழள:  
(அ) (i) "இங்கக அழயழபைத்தழச் நசகய" ன் தனளழல் 

அபச ததளமழல் யமங்கும் நயகத்தழட்டதநளன்பொ 

கடபகனழல் உள்தள ன்கதபெம்; 

 (ii) அவ்யளளனழன் அதன் கவழ் நசர்க்கப்டும் 

யழண்ணப்தளளழகழன் குகந்தட்ச தககநகள் 

னளகய ன்கதபெம்; 

 (iii) இயர்கலக்கு ழபந்தபநளதும் ஓய்வூதழனம் 

உள்துநள தயழகள் யமங்கப்டுநள ன் 

கதபெம்; 

 (iv) அந்த ஆட்நசர்ப்பு நநற்தகளள்ப்டும் 

கடபக னளது ன்கதபெம்; 

 (v) நசர்த்துக்தகளள்ப்டுயர்கலக்கு 

யமங்கப்டும் அடிப்கடச் சம்ம் நற்பொம் 

கன தகளடுப்வுகள் னளகய ன்கதபெம்; 

 (vi) இயர்கலக்கு ஒப்கடக்கப்டும் கடகநப் 

தளபொப்புக்கள் னளகய ன்கதபெம்; 

 (vii) இதன் கவழ் ஆட்நசர்க்கப்டும் ண்ணழக்கக 

வ்யவு ன்கதபெம்; 

 (viii) அபச நசகயனழல் தயற்ழடங்கள் தபைநயழல் 

ழவும் நளது அந்த தயற்ழடங்கக ழபப் 

ளநல் இச் நசகயக்கு ஆட்நசர்ப்புச் தசய்ய 

தற்கள களபணங்கள் னளகய ன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இன்நல், ன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether a programme named “ S ri Lanka 

Development Service” will be implemented 

for providing job opportunities in the 

Public sector; 

 (ii) if so, the minimum qualifications of the 

applicants who will be recruited under the 

aforesaid programme; 

 (iii) whether they will be given permanent and 

pensionable posts; 

 (iv) the procedure that will be followed in 

relation to the aforesaid recruitment; 

 (v) the basic salary and other allowances that 

will be paid to the persons so recruited; 

 (vi) the duties that will be assigned to them;  

 (vii) the number of persons who will be 

recruited under the aforesaid programme; 

and 

 (viii) reasons for making recruitments to the 

aforesaid service despite the fact that there 

are a large number of vacancies in the 

Public sector that have not been filled? 

(b) If not, why? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ (යහජන ඳරිඳහරන වහ සගේල 
ක යුතු නිගඹධජන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க- தளது ழபையளக, உள்ளட்ட 

லுயல்கள் ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යහජන ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු 

අභහතනතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  

(අ) (i) ශර්ධන නිරධහරී ගේඹ අශක 1745-11 වහ 
2012.02.14 දිනළති අතිවිගලේ ගළට් ඳ්රාගඹන් 
සථහිළත ගකො  ඇති අතය එඹ රැකිඹහ වියිමත 
උඳහධිධහරීන් වහ ක්රිටඹහත්භක ළඩ වනකි.  

 (ii) විලසවිදනහර ප්රණතිඳහදන ගකොින් බහ විසින් 

ිළිතගත් විලසවිදනහරඹකින් උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ. 

 (iii) ඔේ. සථීය වහ විශ්රාහභ ළම්ප් ිමි තනතුරු රඵහ ගදනු 

රළගේ. ගභභ තනතුරු කශභනහකයණ ගේහ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගන් අනුභත කය ඇත.  

 (iv) ඒ ඒ දිස්රිටක්කර  අඹත් රැකිඹහ වියිමත 

උඳහධිධහරීන් දිස්රිටක් ග්ලකම්රුන් විසින් ම්මුඛ 
ඳරීක්ණඹක  බහජනඹ ගකො  සුදුසුකම් පුයන 
රද සිඹලුභ ගදනහ අබනහරහ ප පුහුණු වහ 
අනුයුක්ත කය ඇත.  

 (v) පුහුණු කහර සීභහ තුශදී අබනහරහ ප දීභනහ 

ගර භහසික රුිළඹ්ල 10,000ක් ගගනු රළගේ.  

  සථීය ඳත්වීභ රඵහ දුන් ඳසු ශර්ධන  නිරධහරී 
ගේහ නසථහගේ වන් ළම්ප් ක්රහභඹ රඵහ 
ගදනු රළගේ.  

  MN 4-2006 (ඒ)  

  රුිළඹ්ල 15215-10 X 215-4 X 240-7 X 320-15 

X 360 -රුිළඹ්ල 25,965. 

 (vi)   යජඹ විසින් ක්රිටඹහත්භක කයනු රඵන ශර්ධන 

ගඹධජනහ ක්රහභඹන්ිම අගප්ක් වත අයමුණු ශඟහ කය 
ගළනීගම් කහර්ඹඹන්ිමදී විධහඹක භට් ම්ර කහර්ඹ 
බහයඹ  උඳසතම්බක න්නහ ව විභර්ලන, 
ගතොයතුරු වහ දත්ත රැස කිරීභ/විලසග්ලණඹ/
හර්තහ ම්ඳහදනඹ, මීක්ණ ළනි 
කහර්ඹඹන්ගගන් භන්විත ව කහර්ඹ බහයඹක්.  

 (vii)   51,000 යි. 

 (viii)   යජග  ප්රණමුඛතහ කහර්ඹඹක් න රැකිඹහ වියිමත 

උඳහධිධහරින්  රැකිඹහ රඵහ දීභත් යජඹ විසින් 
ක්රිටඹහත්භක කයනු රඵන ශර්ධන ගඹධජනහ 
ක්රහභඹන්ිම අගප්ක් වත අයමුණු ශඟහ කය ගළනීභත් 
අලනතහක් ඳතින ඵළවින් ගභභ ඵහ ගළනීභ 
කයනු රළගේ.  

  යහජන ගේග  සිඹලුභ ගේඹන්ිම පුයප්ඳහඩු 
සිඹ්ලර ම්පර්ණ කිරීභ වහ අලන ව 
ක්රිටඹහභහර්ග ගගන තිගේ.  

  උදහ: යහජන කශභනහකයණ වකහය තනතුරු, ග්රාහභ 
නිරධහරි, ශ්රීM රශකහ ඳරිඳහරන ගේඹ වහ ඵහ 
ගළනීභ වහ අලන ිළඹය ගගන ඇත.  

(ආ)  අදහශ ගනොගේ.  

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුගනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහගගන් ගම් 

කහයණඹ දළන ගන්න කළභළතියි. ගභිම මලිකභ කහයණඹ තභයි ශ්රීM 

රශකහ ශර්ධන ගේඹ  ඵහ ගත් අඹ සථීය කිරීභ ම්ඵන්ධ 

තිගඵන ප්රණලසනඹ. ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි, ගභිමදී එක එක 

ගේලඳහරන රළයිසතුර  අනු තභයි ගම් සථීය කිරීම් සිේධ 

න්ගන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භන්ත්රීපතුභනි, ඔඵතුභහ විතයක් 

ගනොගයි ප්රණලසන අවන්ගන්. ඒ නිහ කරුණහකයරහ  අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගකටිගඹන් අවන්න. කථහ ඳත්න්න එඳහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තභයි භභ ගම් අවන්ගන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අවන ගදඹ ප්රණලසනඹක් වළටිඹ  අවන්න.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඉක්භන භ අවන්නම්, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

දළන  ඌ ඳශහගත් ගම් ප්රණලසනඹ අන් කය තිගඵනහ. ඌ 

ඳශහගත් ශර්ධන ගේඹ  ඵහ ගත් අඹ සථීය කය තිගඵනහ.  

නමුත් ඹම ඳශහගත් ගෞන්දර්ඹඹ උඳහධිධහරින් 130 ගදගනක් 

ඉන්නහ. ඳඬුසනුය 80 ගදගනක් ඉන්නහ. දළන් පුයප්ඳහඩු 

තිගඵනහ. නමුත් ගම් ම්ඵන්ධ ගම් න තුරු කිසිභ තීන්දුක් 

අයගගන නළවළ.  

භභ ඔඵතුභහගගන් අවන්න කළභළතියි, ගම් අඹ සථීය කයන්න 

අලන ක යුතු ටික කයන්ගන් කදහද කිඹරහ. 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දිනඹ නගකො  උඳහධිධහරින් 

20,145ක් සථීය ගේඹ  ඵහ ගගන තිගඵනහ. ගරු භන්ත්රීපතුභනි, 

ඒ ඒ අභහතනහශලලින් දළනුම් ගදන ඳරිදි තභයි  එභ තනතුරු වහ  

ඵහ ගළනීභ  ගම් උඳහධිධහරින් රඵහ ගදන්ගන්. ඒ අභහතනහශලඹ  

අනුයුක්ත කයන තුරු ඒ ඳත්වීභ සථීය ඳත්වීභක් වළටිඹ  අිළ රඵහ 

ගදන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ළම්ප් ගගවීගම් අලනතහක් තිගඵන 

නිහ. ඳශහත් බහර  ගඹොමු කයපු කණ්ඩහඹම්, ඒ ඳශහත් 

බහලින් තභයි ඵහ ගළනීම් කයනු රඵන්ගන්.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ ඔඵතුභහගගන් ඉ්ලලීභක් කයන්න කළභළතියි.   එභ ඳශහත් 

බහර  ගඹොමු කයපු කණ්ඩහඹම් ගළන කිඹන්න තිගඵන ප්රණධහන 

කහයණඹක් තභයි,    ඒ ක්ගේ්රාර පුයප්ඳහඩු තිගඵන ගකො ත් එභ 

උඳහධිධහරින් ඵහ ගන්ගන් නළති අසථහ තිගඵනහ කිඹන එක.  

853 854 
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ඒකයි භහ ගණන් ිමරවු ඇතිභ වන් කගශේ.  කරුණහකය ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්නඹ කිඹරහ භහ 

ගගෞයගඹන් ඉ්ලරනහ.  

 
 

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගවොයි. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  ප්රණලසන අශක 3 - 2566/'12 - (1), ගරු ජිත් 

ගප්රණේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ අවනහ.  
 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  කෘ වකර්භ අභහතනතුභහ ගනුගන්, භහ 

එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ  ති ගදකක් ක්ල ඉ්ලරනහ.  
 
ප්රණලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹධග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
චීන ජහතික ශ්රාිකඹන් : විසතය  

சவ நதச ததளமழளர்கள் : யழபம் 
CHINESE MIGRANT WORKERS : DETAILS  

 

2828/’12 

4.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රාහභහතනතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගික ක යුතු 

අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ (1) :  

(අ) (i) 2005 ර්ග  සි  2011 ර්ඹ දක්හ කහර සීභහ 
තුශ එක් එක් ර්ග දී ශ්රීM රශකහ තුශ රැකිඹහ 
කිරීභ  අය රඵහ දී ඇති චීන ජහතික ශ්රාිකඹන් 
ශඛනහ ගකොඳභණද;  

 (ii) චීන ජහතිකඹන් වහ න වීහ අලනතහර 
විලහර ළඩි වීභක් ඇතිවීභ  ගවේතු කගර්ද; 

         (iii) අඳ යගට් ගභතයම් විලහර විරැකිඹහ තත්ත්ඹක් 
ඳතිේදී ගභතයම් විලහර ශඛනහක චීන ජහතික 
ශ්රාිකඹන් ිළරික් සිීමභ හධහයණීකයණඹ කශ 
වළකි ආකහයඹ කගර්ද; 

 (iv) චීන ජහතික ශ්රාිකඹන් විලහර ශඛනහක  ගභය  
රැකිඹහ කිරීභ  අය දීභ තුිතන් ගභය   අිමි 
න ධනඹ ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනිම ද? 

(ආ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භන් ද? 

ழபதந அகநச்சபைம் புத்த சளச நத அலுயல்கள் 

அகநச்சபைநளயகபக் நகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2005 பதல் 2011 யகப இங்ககனழல் ணழ 

னளற் அநநதழக்கப்ட்டுள் சவத் ததளமழள 

ர்கழன் ண்ணழக்கககன யபைடளந்த 

அடிப்கடனழலும்; 

 (ii) சவ ளட்டயர்கலக்கு வீசள நதகயப்ளடுகழல் 

அத்தககன நழகுந்த அதழகளழப்பு ற்டுயதற்கள 

களபணத்கதபெம்; 

 (iii) ளட்டிந தபைநயழள நயகயளய்ப் 

ழன்கந உள்தளலது தபைம் ண்ணழக்ககனழ 

ள சவத் ததளமழளர்கக கயத்தழபைப்து 

வ்யளபொ ழனளனப்டுத்தப்டும் ன்தகபெம்; 

 (iv) தபைம் ண்ணழக்ககனழள சவத்ததளமழளர் 

கலக்குத் ததளமழல்  யமங்குயதற்கள 

அநநதழகன அங்கவகளழப்தளல் ளட்டிற்கு 

ற்டும் யபைநள இமப்கபெம்  

 அயர் சகக்குத் ததளழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்நல், ன்? 

 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of  Chinese workers who have 

been permitted to work in Sri Lanka from 

2005 to 2011 on  per year basis; 

 (ii) the reason attributed to such a huge 

increase in visa requirements of Chinese; 

 (iii) as to how it is justified having a large 

number of Chinese workers, when there is 

a huge unemployment in the country; and 

 (iv) the loss of revenue to the country by 

permitting a large number of Chinese 

workers to be employed? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතනතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආගික ක යුතු අභහතනතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 
 

(අ) (i)  

855 856 

ර්ඹ  චීන ජහතික ශ්රාිකඹන් ගණන 

2005                           1517 

2006                           1698 

2007                           2179 

2008                           3493 

2009                           5324 

2010                           6605 

2011                           5588 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (ii) 1.  ආගඹධජන භණ්ඩරඹ  අඹත් ඉදි කිරීම් 
අශලඹ  ම්ඵන්ධ ආඹතන ශඛනහත්භක 
ළඩි වීභ.  

  2.  ගභභ ආඹතනර තහක්ණික අලනතහන්  
අනුකර න අන්දින් ගේශීඹ පුහුණු 
ශ්රාිකඹන්ගේ ිමඟතහක් ඳළතීභ.   

 (iii) ඉවත (ii) ිළිතතුය ඳරිදි, අදහශ භහගම්ර ගේහ 
ළඳයීගම්දී අලන න තහක්ණික, විගලේඥ 
කුරතහ, ඳශපුරුේද වහ අත් දළකීම්ලින් යුත් 
ශ්රාිකඹන් ගේශීඹ ලගඹන් ගොඹහ ගළනීභ අඳවසු 
න අසථහරදී,  අදහශ භහගම්ර ඉ්ලලීභ ඳරිදි 
ශ්රීM රශකහ ආගඹධජන භණ්ඩරග  නිර්ගේලඹ භත 
චීන ශ්රාිකඹන් වහ වීහ නිකුත් කිරීභ සිදු කයනු 
රළගේ. 

 (iv) ගභභ චීන ශ්රාිකඹන් ගේග  නියුක්ත කය ගළනීභ 
ගවේතුගන් ය   අිමි න ධනඹ නුග  එභ 
ශ්රාිකඹන්  ගගනු රඵන ළම්ඳ ඳභණි. 

(ආ)  ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

චීන ශ්රාිකයින් ගම් ක යුතුර  ගඹගදේහ  අගප් යගට් ඉතහභත් 

ගවො  ළඩ කයන කම්කරුන් සිටිනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. 

ඊ  ළඩිඹ ඉවශ තනතුරුර ඉන්න ඕනෆ අඹත් අද විරැකිඹහගන් 

සිටිනහ. ඉතින් එගවභ නම් ඇයි ගම් අසථහ  චීන ශ්රාිකඹන්  

රඵහ ගදන්ගන්? ගභොකද, අිළ ණඹ ගත්තහභ ණඹ ගගන්න 

අලනයි.  චීනගඹන් ශ්රාිකඹනුත් ගගනහගොත් ගම් නහඳෘතිඹ  

රළගඵන මුද්ල ප්රණභහණඹ ඇත්ත ලගඹන්භ ඒක  රළගඵන්ගන් 

නළවළ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විගේල ආගඹධජන ඹ ගත් ඹම් ඹම් 

ක්ගේ්රාර ආයම්බ කයන ක යුතු ිළිතඵ ගිවිසුම් ප්රණකහය ඒහ 

නිභ කිරීභ වහ පරදහයික ඉරක්කඹන් පුයහලීභ  කහර සීභහන් 

තිගඵනහ. ඒ කහර සීභහන් ඳරිදි ක යුතු කිරීභ  එකඟ න අඹ  

තභයි ඒහග  රැකිඹහ කයන්න පුළුන් න්ගන්. ඳළවළදිලි කය ගත 

යුතු ඳශමුළනි කහයණහ ඒකයි. එගවභ නළත්නම් අගප් යගට් 

පුහුණු ශ්රාිඹකඹන් ගඵොගවොභඹක් මී  ඩහ ළම්ප් වහ භළද 

ගඳයදිග ය ර ගිිම්ලරහ යහජකහරි කයනහ. ඒ අඹ  ඹන්නත් අිළ 

නිදව දීරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගරු භන්ත්රීපතුභහ කිඹන ක්ගේ්රා 

ම්ඵන්ධ අඩු ඳහඩුක් ශ්රීM රහශකික ශ්රාිකඹන්  ගම් තුිතන් තභ 

සිදු ගරහ නළවළ. ගම් අඹ ඒ නහඳෘති වභහය කශහ  ඳසගේ භවය 

නහඳෘති ශ්රීM රශකහ  බහය ගදනහ, ඊ  ඳසගේ අගප් ශ්රාිකඹන් ඒ 

ළඩ ක යුතු බහය ගන්න නිහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ උත්තයඹ විකෘති කශහ ගන්. ගම් ය   චීනගඹන් 

එන්ගන් ආගඹධජකගඹධ ගනොගයි. අිළ ගම් ය   ණඹ ගන්නහ.  

ගනොයහච්ගචධග්ල නහඳෘතිඹ වහ අිළ ණඹ ගත්තහ. ඒක 

විසිගදයක් කළගඩනහ. ඒ අඹ අඳ  රඵහ දී තිගඵන විගලේත්ඹ 

ගභොකක්ද? ගම්ක ඉතහභත් ඵහර භට් භ  වදරහ තිගඵන 

ආඹතනඹක් කිඹරහ විදුලිඵර ඇභතිතුභහ ිළිතගගන තිගඵනහ.  

ඉතින් ගභොක ද, චීනග  අඹ ගම් ය   ඇවි්ලරහ ළඩි යප්රණහද 

ඹ ගත් ළඩ ක යුතු කය තිගඵන්ගන්? 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළඩි වනඹක් රඵහ දීරහ නළවළ. ඒ ගිවිසුභ ප්රණකහය තහක්ණ 

දළනුභ රඵහ දිඹ වළකි - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

විසිගදයක් කළඩිරහ තිගඵනහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉතින් ඔඵතුභහ උත්තය ගදන්න -  [ඵහධහ කිරීභක්] කළඩුණ 

ගේ්ල ගළන අවනහ නම්, ඔඵතුභහත් දන්නහ ඔඵතුභන්රහගේ 

කහරග  ඉදි කශ රගේ ග ගේ භවහ ගේ්ලර. ඒක  චීන යජග  

ගනොගයි. ඒක ඉදි කගශේ ගරධක ප්රණසිේධ ්රි තහනන භහගභක්. ඒ 

ගේ්ලර ිම්ල ගරහ තුය ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භනශ ළ. 

ඒක වදන්න කී යක් on/off   කශහද?  

අදත් on/off කයන්න ගරහ තිගඵනහ. තහක්ණ දළනුභ ඒ 

ආගඹධජනඹ කයපු අඹත් භඟ රඵහ ගගන එඹ නිළරැදි තත්ත්ඹ  

ඳරිර්තනඹ කය ගළනීභ තභයි සිදු ගින් ඳතින්ගන්. වීහ 

ගත්තහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ  කිඹනහ. වීහ අය ගත්ත භවය අඹ ළඩ 

ඉය ගරහ ඹනහ. ගභගවේ ඳදිශික ගරහ ඉන්ගන් නළවළ. ළඩ ඉය 

වුණහභ ඒ වීහ එක ගත්ත පුේගරඹහ ඹනහ. ගම් යගට් ඳදිශික ගරහ 

ඉන්ගන් නළවළ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සිඹලු ගේභ විකෘති කයරහ. භනශ ළගේ ඒ හගේ ප්රණලසන 

ඇවි්ලරහ තිගඵන්ගන් නිදන් වහයන්න ඳ න් අයගගන තිගඵන 

නිහයි. නළත්නම් Balfour Beatty ආඹතනග  තිගඵන ප්රණලසන නිහ 

ගනොගයි. [ඵහධහ කිරීභක්] අඳ  ප්රණලසන අවන්න ඉඩ ගදන්න ගකධ.  

ගරු සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ වළභ එක භ 

ඳළනරහ උත්තය ගදන්න ඕනෆ ඹළ. තමුන්නහන්ගේරහගේ ආණ්ඩු 

ිළිතඵ ගඵොගවොභ නිගදොසබහඹක් ඇති කයන්න වදනහගන්.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ශහඵහර නිහ දන්ගන් නළවළ, භනශ ළගේ ප්රණලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි, වරි.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගිිම්ලරහ කිඹහ  ඵරන්න; ගිිම්ලරහ කිඹහ ඵරන්න. 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගඳොගරොන්නරුගේ ඳයහක්රහභ මුද්රrඹ - 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගිිම්ලරහ කිඹහ ඵරන්න, කුරසිශව හර්තහ. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි. ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තත් ළඩ තිගඵනහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ කිේහභ ඔච්චය රුදහ ඇති ගන්ගන් ගභොකද? චීනග  අඹ 

අගප් යගට් ගකො ක් ගනොගයි ගන්. අඳ ගම් අසථහගේදී 

අවන්ගන්  - 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගප් අ්ලළසි ඉන්දිඹහගේ අඹත් ඹම් ළඩ ක යුතුරදී ගම් 

හගේභ ළඩ කයන්න එනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉන්දිඹහනු විගලේඥඹන්, ඉශජිගන්රුන්, 

කහර්ිකයින් උතුගර් දුම්රිඹ භහර්ගග  ළඩ ක යුතු ඉය කයගගන 

ඹනහ. ඒක කයන්න එඳහඹ කිඹරහ ද ගරු භන්ත්රීපතුභහ කිඹන්ගන්? 

එඳහ කිඹරහද එතුභහ කිඹන්ගන්? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
චීන අඹ  ඔඹ ප්රණලසනඹ තිගඵනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආගඹධජකයින් කිේහභ අඳ යගට් - 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

චීන  පතිකහක් භහගගන වළසිගයනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගම් චීන අඹ  ගභච්චය ආදයඹක් - 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අඳ  කිසිභ  පතිකහක් නළවළ. අගප් ි්රාඹන් එක්ක අඳ ළඩ 

කයනහ. 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ලගඹන් එතුභහ අවනහ, චීන 

ජහතිකයින්  ගභතයම් ආදගර් ගභොකද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

  
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ  අවන්ගන් ගභඹයි. අගප් අඹ භළද ගඳයදිග  ඹළේහ කිඹරහ 

ඔඵතුභහ උත්තය දුන්නහ. භළද ගඳයදිග ඹන්ගන් නළති ගම් යගට් 

තිඹහ ගගන ක යුතු කයන්න ඵළරි ඇයි? චීන ජහතික ශ්රාිකඹන්  

ඉඩ දීගභන් අගප් විගේල ආදහඹභ තභයි නළති ගන්ගන්. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ප්රණතිලතඹක් ලගඹන් චීන අන් ව්ල 

ළඩිගඹන්භ තිගඵන ය  ශ්රීM රශකහ. එතයම් ප්රණභහණඹක් චීනගඹන් 

ඇවි්ලරහ නළවළ ගන්. නමුත් අිළ සිඹලු ගදනහභ ගිිම්ලරහ චීන කෆභ 

කනහ. කහරහ ඵණිනහ චීනඹ . කහරහ  පතිකහක් වළදිරහ 

ඵණිනහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක භළතිතුභන්රහ වළසිගයන්ගන් 

එගවභයි. චීනඹ තයවහ කය ගන්න එඳහ. ගභොක ද චීනඹ තයවහ 

කය ගන්ගන්? අිළ ඉන්දිඹහ තයවහ කය ගන්ගනත් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුභහ  ඕනෆ තයවහ කයන්න. පුළුන් නම් තයවහ 

කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ගම් ය   දියුණු වීභ  ඉඩ ගදන්න. ය  

දියුණු කිරීභ  අත ගදන සිඹලු ගදනහ අගප් ි්රාඹන් ඵ  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ප්රණකහල කයරහ තිගඵනහ. චීන කෆභ විතයක් ගන්න. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගහ්ලගරත් තිගඵනහ, චීන ගකොයම්ක්. ඡන්ද ගකොට්ඨහඹක්. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
භධනභ ඳශහත් බහ : මරන අර්බුදඹ 
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5.  ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ - 

(3) :  

(අ) (i) ළන්දඹු වහ අනත්දරු දහඹක මුද්ල ගගහ ගළනීභ  
ගනොවළකි තයභ භ භධනභ ඳශහත් බහ දරුණු 
මරන අර්බුදඹක  මුහුණ ඳහ ඇති ඵත්; 

 (ii) ළන්දඹු වහ අනත්දරු දහඹක මුද්ල එභ ඳශහත් 
බහගේ ගේකයින්ගේ ළම්ගඳන් අඩු කයනු 
රළබුද, එභ මුද්ල ගේකඹන්ගේ විශ්රාහභ ළම්ප් 
ගිණුම්ර  ඵළය කය ගනොභළති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනිමද?  

(ආ) (i) විශ්රාහභ ළම්ප් ගදඳහර්තගම්න්තු  භධනභ ඳශහත් 
බහ විසින් ඵළය කිරීභ  ඇති  මුද්ල ප්රණභහණඹ 
ගකොඳභණද; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (ii) ගම් න වි  ගේකයින්ගේ ළම්ප්ලින් ළන්දඹු 
වහ අනත්දරු දහඹක මුද්ල ගර අඩු කය ගගන ඇති 
මුදර ගකොඳභණද;  

 (iii) විශ්රාහභ ළම්ප් ගදඳහර්තගම්න්තු  ගගවීභ  තිබ 
මුද්ල එභ ගිණුම්ර  ඵළය කිරීභ  ගනොවළකි වීභ  
ගවේතු කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඇ) (i) භධනභ ඳශහත් බහ ගේකයින්ගේ දහඹක මුද්ල 
ඔවුන්ගේ විශ්රාහභ ළම්ප් ගිණුම්ර   ඵළය කිරීභ  
ක යුතු කිරීභ ත්; 

 (ii) ගභභ ඳශහත් බහගිම ඳතින මරන අක්රහිකතහ 
ිළිතඵ ගොඹහ ඵළලීභ ත්; 

 ක යුතු කයන්ගන්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  
දන්න්ගනිමද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

உள்லபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சகபக் நகட்ட 

யழள:  

(அ) (i) யழதகயகள், அளகதகள் ங்கழப்புத் ததளகக 

கனக் கூட தசலுத்த படினளதவுக்கு நத்தழன 

நளகளண சக ளளழன ழதழ தபைக்கடிகன 

தழர்நளக்கழபெள்ததன்கதபெம்; 

 (ii) யழதகயகள், அளகதகள் ங்கழப்புத் ததளகக 

அந்த நளகளண சகனழன் ஊமழனர்கழன் சம் 

த்தழல் இபைந்து அயழடப்ட்டநளதழலும் 

அந்தப் ணம் ஊமழனர்கழன் ஓய்வூதழனக் கணக் 

கழல் யபவு கயக்கப்டயழல்க  ன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) ஓய்வூதழனத் தழகணக்கத்துக்கு நத்தழன நளகளண 

சகனழளல் தசலுத்த நயண்டிபெள் ணத் 

ததளகக வ்யவு ன்கதபெம்; 

 (ii) இதுயகப ஊமழனர்கழன் சம்த்தழலிபைந்து 

யழதகயகள், அளகதகள் ங்கழப்புத் ததளககக் 

களக கமழக்கப்ட்ட ணத்ததளகக வ்யவு 

ன்கதபெம்; 

 (iii) ஓய்வூதழனத் தழகணக்கத்துக்கு தசலுத்தப்ட 

இபைந்த ணத்கத அந்த கணக்குகழல் யபவு 

கயக்க படினளகநக்கள களபணம் னளது 

ன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) (i) நத்தழன நளகளண சக ஊமழனர்கழன் ங்கழப் 

புத் ததளகககக இயர்கது ஓய்வூதழன கணக்கு 

கழல் யபவு கயப்தற்கும்; 

 (ii) இந்த நளகளண சகனழல் ழவும் ழதழ நநளசடி 

ததளடர்ளக ஆபளய்யதற்கும்; 

 டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கத அயர் இச்சகக்கு 

அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்நல், ன்? 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Central Provincial Council has faced a 

financial crisis so serious that it is unable to 

pay the contributions to the Widows’ and 

Orphans’ Pension Fund; and 

 (ii) even though the contributions to the 

Widows’ and Orphans’ Pension Fund are 

deducted from the salaries of employees of 

that Provincial Council, those monies are 

not credited to the pension accounts of the 

employees? 

(b) Will he state - 

 (i) the amount of money to be credited to the 

Department of Pensions, by the Central 

Provincial Council; 

 (ii) the amount of money that has been 

deducted by now from the employees’ 

salaries as contribution to the Widows’ and 

Orphans’ Pension Fund; and 

 (iii) the reasons for failing to credit to the 

relevant accounts, those monies that were to 

be paid to the Department of Pensions? 

(c) Will he inform this House whether action will be 

taken to - 

 (i) credit the contributions of the employees of 

the Central Provincial Council to their 

pension accounts; and 

 (ii) look into the financial irregularities that 

exist in this Provincial Council? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිගඹධජන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க - உள்லபளட்சழ, நளகளண 

சககள் ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතනතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ ගදනහ. 

(අ) (i) දරුණු මරන අර්බුදඹක  භධනභ ඳශහත් බහ 
මුහුණ දී නළත. 

 (ii) විශ්රාහ භ ළම්ප් අයමුදර ගත ගප්රණේණඹ කය 
නළත්ගත් අතිගර්ක ප්රණතිඳහදන අගප්ක්හගන් සිටි 
නිහඹ. 

(ආ) (i) භධනභ ඳශහත් බහ විසින් විශ්රාහභ ළම්ප් 
ගදඳහර්තගම්න්තු ගත ඵළය කිරීභ  ඇති මුද්ල 
ඳවත ඳරිදි ගේ. 
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[ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම්  භවතහ] 

ය ගප්රණේණඹ කශ යුතු මුද  (රුිළඹ්ල) 

2010 414,845,618.33 

2011 529,534,855.06 

2012 515,492,333.51 
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 (ii) ඳශහත් බහ ගේකයින්ගේ ළම්ප්ලින් ළන්දඹු 
වහ අනත්දරු දහඹක මුද්ල ගර අඩු කය ගගන ඇති 
මුදර ඳවත ඳරිදි ගේ. 

 

 
 

  (2010 ජනහරි වහ ගඳඵයහරි දහඹක මුදර ළන්දඹු 
වහ අනත්දරු දහඹක අයමුදර ගත ගප්රණේණඹ කය 
ඇත.) 

 (iii)  යජඹ විසින් ළඩි කයන රද යහජන නිරධහරින්ගේ 
ළම්ප් වහ ජීන විඹදම් දීභනහ ගගවීභ වහ එභ 
අයමුද්ල ගඹදවීභ  ක යුතු කය ඇත. 

(ඇ) (i) භවහ බහණ්ඩහගහයගඹන් අතිගර්ක මුද්ල රඵහ ගත් 
වහභ විශ්රාහභ ළම්ප් ගදඳහර්තගම්න්තු  ිමඟ මුද්ල 
ගගනු රළගේ. 

 (ii) මුද්ල අක්රහිකතහක් සිදු වී ගනොභළත. 

(ඈ) අදහශ ගනොගේ. 

 
 

ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් අගප් ගරු නිගඹධජන අභහතන 

ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ප්රණකහල කශහ, ළන්දඹු වහ 

අනත්දරු අයමුදග්ල මුද්ල භධනභ ඳශහත් බහ රඵහ ගගන 

තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ අනු රුිළඹ්ල ිලිඹන 700ක් ඳභණ අයගගන 

තිගඵනහ. ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි, භධනභ ඳශහත් බහගේ 

කිසිභ මරන අර්බුදඹක් නළවළ කිඹරහ ගම් දළන් ඔඵතුභහභ කිේහ. 

භභ තමුන්නහන්ගේගගන් අවන්ගන් මරන අර්බුදඹක් නළත්නම් ගම් 

අයමුදගරන් මුද්ල ගන්ගන් ඇයි කිඹරහයි.  

 
ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

එගවභ දරුණු මරන අර්බුදඹක් නළවළ. නමුත් ඹම් ඹම් 

අසථහරදී ඒ ඳශහත් බහගේ ගේකඹන්ගේ ළම්ප් ව දීභනහ, ඒ 

හගේභ ජීන විඹදම් දීභනහ ගගන්න ඒ මුද්ල රඵහ ගගන 

තිගඵනහ. අිළ භවහ බහණ්ඩහගහයගඹන් අතිගර්ක ප්රණතිඳහදන  ඉ්ලරහ 

තිගඵනහ. ඒ මුද්ල රළබුණු වහභ ඒක අිළ විශ්රාහභ ළම්ප් 

ගදඳහර්තගම්න්තු  ඹන්න ක යුතු කයනහ. 

 
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, වළඵළයි ළන්දඹු වහ අනත්දරු දහඹක 

මුද්ල ගගන්න ගභතුභන්රහ  මුද්ල නළති වුණහ  ඳශහත් බහගේ 

භන්ත්රීපරුන්  විගේලගත ගන්න ගකධටි ගණන් මුද්ල ගන් කය 

ගගන තිගඵනහ. එක් යක් 57 ගදගනක් විගේලගත ගරහ 

තිගඵනහ. ඊ  ඉසග්ලරහත් විගේලගත වීභ වහ තත් ගකධටි 

ගණනක් විඹදම් කයරහ තිගඵනහ. ඒහ  ්ලලි තිගඵනහ. 

ළන්දඹු වහ අනත්දරු අයමුදලින් ්ලලි අයගගන ළම්ප් ගගවීභ 

වහ ගන් කයනහ. අය අිමශක ිනිසසුන්ගේ ළන්දඹු වහ 

අනත්දරු දහඹක මුද්ල ගගන්න ්ලලි නළවළ. වළඵළයි, ගම් 

ගේ්ලර  ගන් කයන්න ගභතුභන්රහ  ්ලලි තිගඵනහ. ගම්ක 

වරිද ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි? 

ය මුදර (රු.) 

2010 495,689,735.30 

2011 529,534,855.06 

2012 515,492,333.51 

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඇත්ත භ විගේල ගභන්ර  ගම් 

ප්රණලසනඹ අදහශ නළවළ. විශ්රාහිකඹන්  රඵහ ගදන දීභනහ කිසික් අිළ 

අඩු කයරහ නළවළ. ඒහ නිඹිත ගේරහ  රඵහ ගදන්න ක යුතු 

කයනහ. ගකගේ ගතත්, භවහ බහණ්ඩහගහයගඹන් අතිගර්ක මුද්ල 

ප්රණතිඳහදන රළබුණු වහභ විශ්රාහභ ළම්ප් ගදඳහර්තගම්න්තු  අලන 

මුද්ල රඵහ ගදන්න අිළ ක යුතු කයනහ. 

 
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ අහන අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභහ කිඹනහ ඒ විධිඹ  මුද්ල ප්රණතිඳහදන රඵහ 

ගදනහ කිඹරහ. අිළ භධනභ ඳශහත් බහගන් අවපුහභ කිඹනහ, 

ළන්දඹු වහ අනත්දරු අයමුදග්ල ්ලලි ටික ඔක්ගකධභ ඳඩි 

ගගන්න ගන්නහ, ඒකයි ළන්දඹු වහ අනත්දරු දහඹක මුද්ල 

ගගහ ගන්න ඵළරි කිඹරහ. නිගඹධජන අභහතනතුභහ ඔඹ විධිඹ  

උත්තය දුන්නහ , ඳශහත් බහ කිඹන්ගන් ගන කථහක්. ඒක 

නිහ භභ තමුන්නහන්ගේගගන් අවන්ගන්, ළන්දඹු වහ අනත්දරු 

අයමුදලින් එභ දහඹක මුද්ල ගගන්න අලන ක යුතු කයනහද 

කිඹහයි. 
 

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(நளண்புநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අිළ ඒ අලන කයන ක යුතු කයනහ. 

 
පර් ශභහවිඹ ශර්ධන ළඩ වන : අනුයහධපුය 

දිස්රිටක්කඹ 

பன்ழள்கப் பைய அழயழபைத்தழ ழகழ்ச்சழத்தழட்டம் : 

அநபளதபுப நளயட்டம் 
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT PROGRAMME : 

ANURADHAPURA DISTRICT  

3205/’12 

6. ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශභහ ශර්ධන වහ කහන්තහ ක යුතු අභහතනතුභහගගන් ඇස 

ප්රණලසනඹ -  (2) :   
 

(අ) (i) පර් ශභහවිඹ ශර්ධන ළඩ වන ඹ ගත් 
අනුයහධපුය දිස්රිටක්කග  ඇති භසත ගඳය ඳහ්ල  
ශඛනහ ගකොඳභණද; 

 (ii) එභ ගඳය ඳහ්ල ශඛනහ ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම් 
ගකොට්ඨහ අනු, ගන් ගන් ලගඹන් 
ගකොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම් ගකොට්ඨහග  
ගේඹ කයන ගඳය ඳහ්ල ඳහලිකහන් ශඛනහ 
ගකොඳභණද; 

 (iv) ඔවුන්ගේ නම් වහ ලිිළනඹන් කගර්ද; 

 (v) එභ ඳහලිකහන් යජග  සථිය ගේඹ  ඵහ 
ගළනීභ වහ ළඩ ිළිතගශක් තිගේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ආ) (i) උක්ත ගඳය ඳහ්ල ඳත්හ ගගන ඹනු රඵන 
ගගොඩනළඟිලිර තත්ත්ඹ කගර්ද; 

863 864 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (ii) සථිය ගගොඩනළඟිලි ගනොභළති ගඳය ඳහ්ල ශඛනහ 
ගකොඳභණද; 

 (iii) විදුලිඵර ඳවසුකම් රඵහ දී ඇති ගඳය ඳහ්ල 
ශඛනහ ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම් ගකොට්ඨහ අනු, 
ගන් ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (iv) ගඳය ඳහ්ල වහ කිසිඹම් දීභනහක් රඵහ 
ගදන්ගන්ද; 

 (v) එගේ නම්,  එිම ටිනහකභ ගකොඳභණද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඇ) (i) විදුලිඹ, ළසිකිිත ව ගගොඩනළඟිලි ඳවසුකම් 
ගනොභළති ගඳය ඳහ්ලර  එභ ඳවසුකම් රඵහ 
දීභ  ක යුතු කයන්ගන්ද; 

 (ii) උතුරු භළද ඳශහත් බහ භඟින් ගඳය ඳහ්ල වහ 
රඵහ ගදන ඳවසුකම් කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තදුය ත් වන් කයන්ගනිමද? 

(ඈ)  ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 
 
 

சழபொயர் அழயழபைத்தழ, நகழர் அலுயல்கள் அகநச்சகபக் 

நகட்ட யழள:  

(அ) (i) பன்ழள்கப் பைய அழயழபைத்தழ ழகழ்ச்சழத் 

தழட்டத்தழன் கவழ் அநபளதபுப நளயட்டத்தழலுள் 

தநளத்த ளர் ளடசளககழன் ண்ணழக்கக 

வ்யதயன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்டி ளர் ளடசளககழன் ண்ணழக்கக 

ழபநதச தசனளர் ழளழவு அடிப்கடனழல் 

தயவ்நயளக வ்யதயன்கதபெம்; 

 (iii) நநற்டி ஒவ்தயளபை ழபநதச தசனளர் 

ழளழயழலும் நசகயனளற்பொம் ளர் ளடசளக 

ஆசழளழனர்கழன் ண்ணழக்கக 

வ்யதயன்கதபெம்; 

 (iv) இயர்கது தனர், பகயளழகள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (v) நநற்டி ளர் ளடசளக ஆசழளழனர்கக அபச 

ழபந்தப நசகயனழல் நசர்த்துக்தகளள்யதற்கள 

நயகத்தழட்டதநளன்பொ உள்தள ன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) நநற்டி ளர் ளடசளககள் நணழயபப் 

டுகழன் கட்டிடங்கழன் ழககந னளததன் 

கதபெம்; 

 (ii) ழபந்தப கட்டிடங்கள் அற் ளர் ளடசளக 

கழன் ண்ணழக்கக வ்யதயன்கதபெம்; 

 (iii) நழன்சளப யசதழ தற்பொக்தகளடுக்கப்ட்டுள் 

ளர் ளடசளககழன் ண்ணழக்கக ழபநதச 

தசனளர் ழளழவு அடிப்கடனழல் தயவ்நயளக 

னளததன்கதபெம்; 

 (iv) ளர் ளடசளககலக்தக நதநம் தகளடுப் 

வு யமங்கப்டுகழன்தள ன்கதபெம் 

 (v) ஆதநழன் அதன் தபொநதழ வ்யதயன் 

கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) (i) நழன்சளபம், நசகூடம், கட்டிடம் ஆகழன 

யசதழகற் ளர் ளடசளககலக்கு நநற்டி 

யசதழகக தற்பொக்தகளடுக்க டயடிக்கக 

டுப்ளபள ன்கதபெம்; 

 (ii) யட நத்தழன நளகளண சகனழளல் ளர் 

ளடசளககலக்கு ளர் ளடசளககலக்களக 

யமங்கப்டும் யசதழகள் னளகய ன்கதபெம் 

 அயர் நநலும் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்நல், ன்? 

 

 

asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the total number of pre-schools located in 

Anuradhapura District under Early 

Childhood Development Programme; 

 (ii) separately, the number of the aforesaid pre-

schools found in each Divisional Secretary's 

Division; 

 (iii) the number of pre-school wardens serving 

in each of the aforesaid Divisional 

Secretary's Divisions; 

 (iv) the names and addresses of those wardens; 

and 

 (v) whether there is a programme for recruiting 

the aforesaid pre-school wardens to 

permanent Government Service? 

(b) Will he also state - 

 (i) the condition of the buildings in which 

these pre-schools are conducted; 

 (ii) the number of pre-schools which do not 

have permanent buildings; 

 (iii) separately, the number of pre-schools which 

have been provided with electricity facility 

in each Divisional Secretary's Division; 

 (iv) whether an allowance is granted to the pre-

schools; and 

 (v) if so, the value of that allowance ? 

(c) Will he further state - 

 (i) whether action will be taken to provide 

electricity, toilet and building facilities to 

the pre-schools which do not have those 

facilities; and 

 (ii) as to what facilities are provided to the pre-

schools by the North-Central Provincial 

Council ? 

(d) If not, why? 

865 866 

[ගරු  පී. වළරින්  භවතහ] 
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ගරු එම්.එ්ල.ඒ.එම්. ිමසබු්ලරහ භවතහ (ආර්ථික ශර්ධන 
නිගඹධජන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு ம்.ல்..ம். லழஸ்புல்ளஹ் -  தளபைளதளப 

அழயழபைத்தழ ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 

Economic Development)  

Sir, on behalf of the Minister of Child Development 

and Women’s Affairs, I answer the Question.  

(a) (i) 903. 

 (ii) Given in Annex No. 1 attached herewith. I 

table* Annex No. 1. 

           (iii) Given in Annex No. 1. 

           (iv) Given in Annex No. 2. I table* Annex             

No. 2. 

          (v) No. 

(b) (i)  Sixty five per cent of the pre-school 

buildings in Anuradhapura District possess 

50 per cent of qualitative level while 15 per 

cent of those buildings possess 40 per cent 

of qualitative level. Ninety per cent  o f 

these are housed in non-government 

buildings. 

            (ii) 458. 

 (iii) Forty five per cent of these pre-school 

buildings had electricity by May, 2013 

while others are not supplied with 

electricity. 

 (iv) No allowance is paid for pre-schools. 

However, the Chief Warden of pre-school 

gets an allowance. 

 (v) An allowance of Rs. 1,000 is paid to each 

Chief Warden of pre-schools monthly out 

of Provincial Council funds. 

(c) (i) Arrangements are being made by the Pre-

childhood Education Development 

Authority of the North-Central Province to 

provide electricity, toilets and buildings to 

those pre-schools which do not have such 

facilities. Accordingly, toilet facilities are 

provided while renovating buildings. This 

year, a special project is underway to fulfil 

the shortages of selected pre-schools in the 

Province covering all Divisional 

Secretaries’ Divisions, which also provides 

electricity and building facilities.  

 (ii) Facilities provided to pre schools by the Pre

-childhood Education Development 

Authority of the North-Central Province 

are: 

  · equipment to play areas of pre-schools. 

  · furniture such as children’s desks, chairs, 

 almirahs and equipment such as water 

 filters. 

  · toilets for pre-schools. 

  · funds for the refurbishment of existing 

 buildings. 

  · a payment of Rs. 1,000 to Chief Wardens 

 of pre-schools. 

(d) Not relevant. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. අද ක්රිටඹහත්භක න ගඳය ඳහ්ල ක්රහභහනුකර තත්ත්ඹකින් 

ඳත්හ ගගන ඹන්ගන් නළවළ. ඒ වහ ශභහ ශර්ධන වහ 

කහන්තහ ක යුතු අභහතනහශලගඹන් ගන්නහ ිළඹය ගභොකක්ද? 

 
ගරු එම්.එ්ල.ඒ.එම්. ිමසබු්ලරහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம்.ல்..ம். லழஸ்புல்ளஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

ඇත්ත ලගඹන්භ ගඳය ඳහ්ල ඳශහත් බහ විඹඹක්. ඒ නිහ 

අභහතනහශලගඹන් ඳශහත් බහත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ, මුළු 

රශකහගේභ තිගඵන ගඳය ඳහ්ලර ක්රහභහනුකර ගර එකභ 

syllabus එකක් ක්රිටඹහත්භක කයන්න ක යුතු කයනහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. වළභ ගඳය ඳහ්ල ගුරුයගඹකු භ රුිළඹ්ල 1,000 

ගණගන් ගදනහ කිඹහ ඔඵතුභහ කිේහ. වළඵළයි ඒක වරිඹ  

ක්රිටඹහත්භක න්ගන් නළවළ. එගවභ ගනොරළගඵන අඹ ඕනෆ තයම් 

ඉන්නහ. ඒ අඹ ගනුගන් ඔඵතුභන්රහ ගන්නහ ිළඹය 

ගභොකක්ද? 

 
ගරු එම්.එ්ල.ඒ.එම්. ිමසබු්ලරහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம்.ல்..ம். லழஸ்புல்ளஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රුිළඹ්ල 1,000ක් ගගන්ගන් ඒ අදහශ 

ඳශහත් බහගනුයි. ඇත්ත ලගඹන්භ ඳශහත් බහර තිගඵන 

මුදර අනු තභයි ඳශහත් බහ භට් ින් ඒ මුදර ගගන්ගන්. සිඹලු 

ගඳය ඳහ්ලර  ඒ ඒ ඳශහත් බහ වයවහ ගගන්න 

අභහතනහශලගඹන් උත්හව කයනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹධජන ඇභතිතුභනි, භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. 

ගඳය ඳහ්ල ජහතික ප්රණඥප්තිඹ ක්රිටඹහත්භක කයන්න  

ඔඵතුභන්රහගේ යජඹ විගලේගඹන්භ ඵළඳිරහ ඉන්නහ. ඒ ප්රණඥප්තිඹ 

වයවහ නිදවස, නිව්ල, විධිභත් අධනහඳනඹක් ගනොිග්ල රඵහ 

ගදන්න  යජඹ ඵළඳිරහ ඉන්නහ. ඒ කිඹන්ගන් ගඳය ඳහ්ල 

ගනුගන් ගනභභ ගඳය ඳහ්ල ගගොඩනළඟිලි ඉදි කයරහ, 

ඳහලිකහන්  අශග ම්පර්ණ ගුරු පුහුණු රඵහ දීරහ, ඒ අඹ  සථිය 

-තියහය- ළම්ඳක් රඵහ ගදන ඵ භිමන්ද ිකන්තන ප්රණතිඳත්තිග  

වන් ගරහ තිගඵනහ. ඒ ගඳොගයොන්දු ඉස  කයන්ගන් 

කදහද? 

867 868 

————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු එම්.එ්ල.ඒ.එම්. ිමසබු්ලරහ භවතහ 
(நளண்புநழகு ம்.ல்..ம். லழஸ்புல்ளஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අිළ දළන ත් ගඳය ඳහ්ල ගුරුරුන්  

පුහුණු රඵහ ගදනහ. ඒ හගේභ ගඳය ඳහ්ල ගුරුරුන්  පුහුණු 

රඵහ ගදන ආඹතනත් අගප් අභහතනහශලඹ ඹ ගත් ලිඹහ ඳදිශික කයරහ 

ඒ වයවහත් පුහුණු රඵහ ගදනහ.  

 
 

ශ්රීM රශගභ විශ්රාහිකයින් : ිමඟ ඳහරිගතධ වක 
ஓய்வுதற் இ.நள.ச. ஊமழனர்கள் : ழலுகய 

ஓய்வூதழனப் ணழக்தகளகட  
RETIRED EMPLOYEES OF SLTB : GRATUITY ARREARS 

3209/’12 

7. ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ප්රණහවන අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1):  

(අ) 2012 භළයි 01 ගරධක කම්කරු දිනග දී අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ශ්රීM රශගභ විශ්රාහික ගේකයින් සුළු 
ිළරික  ඳභණක් ශගක්තහත්භක ිමඟ ඳහරිගතධ වක 
ගගහ ඇති ඵ එතුභහ දන්ගනිමද? 

(ආ) 1978-1991 කහනු තුශ ගේඹ ගකො  විශ්රාහභ රළබ ශ්රීM 
රශගභ ගේකයින්ගගන්,  

 (i) ම්පර්ණ විශ්රාහභ ඳහරිගතධ වකඹ රඵහ ගගන ඇති 
ශඛනහ;   

 (ii) විශ්රාහභ ඳහරිගතධ වකගඹන් ගකො ක් ඳභණක් රඵහ 
ගගන ඇති ශඛනහ; 

 ගකොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඇ) (i) ඉවත ශ්රීM රශගභ ගේකයින්ගේ ිමඟ විශ්රාහභ 
ඳහරිගතධ වකඹ ගනොඳභහ රඵහ ගදන ගර  නඩු 
තීන්දු රඵහදී ගම් න වි  ගතවී ඇති කහරඹ 
ගකොඳභණද; 

 (ii) ශ්රීM රශගභ විශ්රාහිකයින්ගේ ිමඟ විශ්රාහභ ඳහරිගතධ වක 
කඩිනින් රඵහ දීභ  ක යුතු කයන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඈ) ගනො එගේ නම්,  ඒ භන්ද? 
 

 

நளக்குயபத்து அகநச்சகபக் நகட்ட யழள:  

(அ) 2012 நந 01 உக ததளமழளர் தழத்தழல் அதழநநதகு 

ஜளதழதழ இ.நள.ச. ஓய்வுதற் ஊமழனர்கழல் சழபொ 

ததளககனழபைக்கு நளத்தழபம் அகடனள ளவதழனழல் 

ழலுகய ஓய்வூதழனப் ணழக்தகளகட தசலுத்தழபெள்ளர் 

ன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) 1978-1991 களத்தழநள் ணழனளற்ழ ஓய்வுதற் 

இ.நள.ச. ஊமழனர்கழல், 

 (i) பலகநனளக ஓய்வூதழனப் ணழக்தகளகட தசலுத் 

தப்ட்டுள்யர்கழன் ண்ணழக்கக னளததன் 

கதபெம்; 

 (ii) ஓய்வூதழன ணழக்தகளகடனழல் ஒபை குதழ நளத்தழபம் 

தசலுத்தப்ட்டுள்யர்கழன் ண்ணழக்கக 

னளததன்கதபெம்; 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) (i) நநற்டி இ.நள.ச. ஊமழனர்கழன் ழலுகய 

ஓய்வூதழனப் ணழக்தகளகடகன துளழதநளக 

யமங்குநளபொ யமக்குத் தவர்ப்பு யமங்கப்ட்டு 

இதுயகப வ்யவு களம் கடந்துள்து 

ன்கதபெம்; 

 (ii) இ.நள.ச. ஓய்வுதற்நளளழன் ழலுகய ஓய்வூதழ 

னப் ணழக்தகளகடகன துளழதநளக யமங்குயதற்கு 

டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்நல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that gratuity arrears were paid 

symbolically only to a small number of retired 

employees of the SLTB on the International 

Workers' Day on May 1st 2012 by His Excellency 

the President? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of employees who were paid 

the full gratuity payment; and 

 (ii) the number of employees who were paid 

only a portion of the gratuity payment; 

 (iii) out of the employees that retired from the 

service of the SLTB during the period  from 

1978-1991? 

(c) Will he also state - 

 (i) the period that has lapsed by now since a 

judgment was passed to the effect that the 

gratuity arrears of the aforesaid SLTB 

employees should be paid expeditiously; 

and 

 (ii) whether steps will be taken to pay the 

retirement gratuity arrears of the retired 

employees of the SLTB expeditiously ? 

(d) If not, why ? 
 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ (ප්රණහවන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந - நளக்குயபத்து அகநச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේයි. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) 30,885කි. 

 (ii) විශ්රාහභ ඳහරිගතධ වකඹ ගකො ස ලගඹන් ගනො 
එක ය ගගහ ඇත.  

(ඇ) (i) ශ්රීM රශකහ ගභනහගභන භණ්ඩර ගේකයින්ගේ ිමඟ 
විශ්රාහභ ඳහරිගතධ වකඹ ගගවීභ ම්ඵන්ධගඹන් එගේ 
නඩු තීන්දුක් රඵහ දී ගනොභළත. නමුත් 
2005.10.19න දින ශ්රීM රශකහ ගභනහගභන 

භණ්ඩරඹ ිළිමම් ව ඳසු CA (Writ) 43/2003 
භවහධිකයණ නඩු භඟින් මු්ල ඳත්වීගම් දින සි  
විශ්රාහභ ඹහභ දක්හ ඳහරිගතධ වකඹ ගණනඹ  
තීයණඹ කයන රදී.  

 (ii) ඔේ. 

(ඈ) අදහශ ගනොගේ. 
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ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඳහරිගතධ වක මුදර ගගපු නළති ත ගකො ක් ඉන්නහ. 

ඔඵතුභහ ඒ මුදර ගගවීභ  ක යුතු කයන්ගන් කදහද? 

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඳළිණිලි කය තිබ ගේකඹන් 230 ගදනකු  2012 භළයි 

ඳශමුළනි දින රුිළඹ්ල ිලිඹන 122ක් ගගහ තිගඵනහ. ඊ  

ඳසගේ, 2013.04.11ළනි දින ගේකඹන් 176 ගදනකු  තත් 

රුිළඹ්ල ිලිඹන 81ක් ගගහ තිගඵනහ. කම්කරු කහර්ඹහරර  

ඳළිණිලි කයන රදු ගගවිඹ යුතු, දළන  ළඩ අන් තිගඵින් 

ඳතින ශඛනහ 4,288යි. ඊ  අභතය, කම්කරු කහර්ඹහරර 

ඳළිණිලි ගනොකශ ශඛනහ 1,000ක  ආන්නයි. ගභභ අඹ  

ගගවිඹ යුතු මුද්ලද ිළිතගඹර ගින් ඳතිනහ. ඳළිණිලි කය ඇති 

ගේකඹන්  අදහශ රළයිසතු ගගවීභ වහ 2013.06.28 ළනි දින  

ගඳය කම්කරු ගකොභහරිස ජනයහ්ල ගත ගගවීභ වහ 

ම්පර්ණගඹන් රඵහ දීභ  ළරසුම් කය තිගඵනහ. කම්කරු 

කහර්ඹහරර  ඳළිණිලි ගනොකශ ගේකඹන්ගේ රළයිසතු 

ිළිතගඹර කයින් ඳතින අතය, 2013.07.30 ළනි දින  ගඳය 

සිඹලු රළයිසතු ගගවීභ වහ රඵහ දීභ  ළරසුම් කය ඇත කිඹහ 

වන් ගනහ.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රළයිසතු රළගඵනහ ගරු ඇභතිතුභනි. ගම් මුදර ගගන්න 

ක යුතු කයරහ තිගඵනහද?  

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භහ දීපු ිළිතතුය ඔඵතුභහ  වරිඹ  ඇසුණහ නම්, එිම, ගගන 

කහනු ඳහ -දින ඳහ- වන් කය තිබුණහ ඵ  දළනුත් 

ගනහ.   

 

ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ කිඹන්ගන්, ගම් අවුරුේද තුශ ගගනහ?    
 

ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ. ගම් අවුරුේගේ, 2013.07.30 ළනි දහ න ගකො  ඒ 

ඔක්ගකධභ ගගනහ. ඒ කිඹන්ගන්, ඳයණ ඒහ ඔක්ගකධභ 

ගගනහ.  
 

ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ඇභතිතුභනි, ඊශඟ අතුරු ප්රණලසනඹ ගම්කයි. යජග  භණ්ඩර 

ව ශසථහර සිඹලු ගේකඹන්  අවුරුදු 60 දක්හ ගේඹ 

කිරීභ  යජගඹන් අය දීරහ තිගඵනහ. එගේ තිබිඹදී ශ්රීM රශගභග  

විතයක් ගම් සීභහ අවුරුදු 57 කයරහ තිගඵනහ. ගම් නිහ  

ගේකඹන් විලහර ශඛනහක   භවත් අහධහයණඹක් සිේධ ගරහ 

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ගම් ඳනසවගත් සීභහ ගළන කුභන ඳදනභක් 

භත ක යුතු කශහද, ඒ අඹ  අවුරුදු වළ  න ගතක් ඉන්න අය 

ගදනහද?  

ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක ඔඵතුභහ ගම් මු්ල ප්රණලසනගඹන් අවරහ නළවළ. ඒ නිහ භභ 

අද රශගභඹ  ගිිම්ලරහ ඒ ගළන ඵරරහ, රශගභග  නීති-රීති 

ගභොනහද කිඹන එක අවරහ ඔඵතුභහ  ිළිතතුයක් ගදන්නම්.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔඵතුභහ දළන  දන්ගන් නළේද, අවුරුදු ඳනසවගතන් ඳසගේ 

විශ්රාහභ ඹනහ කිඹරහ?  

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ  දන්නහ, ඳනසඳගවන් ඹනහ; ඳනසවගතන් ඹනහ;  

වළග න් ඹනහ කිඹරහ. නමුත් ඔඵතුභහ දළන් ගම් අවන්ගන් අලුත් 

ප්රණලසනඹක් ගන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නළවළ, නළවළ. ගේකගඹධ ගළන භභ අවන්ගන්.  

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ අවන්ගන් ගම් ප්රණලසනඹ  අදහශ නළති අතුරු ප්රණලසනඹක්. 

ඒක  නිළයදි උත්තයඹක් ගදන්න භභ ඒ ගළන වරිඹහකහය දළන 

ගගන එන්න ඕනෆ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ,  භභ ළයදි උත්තයඹක්  

කිේගොත් භභ ගඵොරුකහයගඹක් ගනහ ගන් ගරු 

කථහනහඹකතුභනි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගකටි ිළිතතුයක් ඇති.  

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
යුක්තිඹ වහ හධහයණඹ ගභතළන ඉස  කයන්න ඕනෆ.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ කිඹන්ගන් තමුන්නහන්ගේ දන්ගන් නළවළ, රශගභ 

ගේකගඹක් අවුරුදු ඳනසවගතන් විශ්රාහභ ඹනහ කිඹරහ?  

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ගනොදන්නහ ගේ්ල තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේ දන්නහ 

ගේලුත් තිගඵනහ; ගනොදන්නහ ගේලුත් තිගඵනහ.  ඔඵතුභහ  

අවන ගම් අලුත් ප්රණලසනඹ භ  මී  ගඳය ඉදිරිඳත් ගරහ නළති නිහ - 

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔඵතුභහ දන්ගන් නළේද,-  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ කිේහ ගන් භභ දන්නහ ගේලුත් තිගඵනහ, ගනොදන්නහ 

ගේලුත් තිගඵනහ කිඹරහ.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගම් රශගභග  ගන ගේ ඔඵතුභහ දන්ගන් නළවළ? 

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අිළ වළභ දහභ ඉගගන ගන්නහ.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
වරි, ඔඵතුභහ දන්ගන් නළත්නම්- 

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහත් සිඹඹ  100ක් දන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඇභතිතුභහ භභ අවන්ගන්,  එගවභ ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ නම් - 

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ඒ ගළන ඵරරහ, ඔඵතුභහ  ගඳෞේගලික කිඹන්නම්. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, වරි ප්රණලසනඹක්ගන් ගභතුභහ අවන්ගන්. 

ගදවිඹන්ගේ වහ්ල කළවිරහද දන්ගන් නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අහන අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්ගන් නළේද, ඳනසවගතන්- 

 
ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දළන් කී තහක් ඔඹ ප්රණලසනඹ භගගන් ඇහුහද?  

 
ගරු ආර්.එම්. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඇභතිතුභනි, අවුරුදු වළ  න ගතක් ගේඹ කයන්න අය 

ගදන්න ඔඵතුභහ ක යුතු කයනහද? 

ගරු කුභහය ග්ලගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு குநளப தயல்கந) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු භන්ත්රීපතුභහ, භභ ගිිම්ලරහ ඵරරහ ගම් ප්රණලසනඹ  ිළිතතුයක් 

ගදන්නම් ඔඵතුභහ . භභ ගිිමන් ඒ ගළන ඵරන්න එඳහ ඹළ.  භ  

ගඵොරු කිඹන්න පුළුන්ද, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ? ඳහර්ලිගම්න්තු 

කිඹන්ගන් උත්තරීතය බහක්. ගම්ක උත්තරීතය බහක්. ගම් 

උත්තරීතය බහගේ අිළ ගකිතන් කථහ කයන්න ඕනෆ; ඇත්ත කථහ 

කයන්න ඕනෆ.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි, ඒ ප්රණලසනඹ ගළන රකහ ඵරන්න.  
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8. ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
 (நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තළඳළ්ල ගේහ අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ- (2):  

(අ) (i) නළගගනිමය ඳශහගත්, ගඳොතුවි්ල නගයග  තළඳළ්ල 
කහර්ඹහරඹක් ගනොභළති නිහ එභ ප්රණගේලග  
ජනතහ දළඩි දුසකයතහක  මුහුණ ගදන ඵත්; 

 (ii) ිමදහඹහපුයම්ිම, ගඳොතුවි්ල භධන භවහ විදනහර ඳහගර් 
ක්රිටඹහත්භක ව උඳතළඳළ්ල කහර්ඹහරඹ හ දළමීභ 
ගවේතුගන් ජනතහ දළඩි දුසකයතහක  මුහුණ 
ගදන ඵත්; 

 එතුභහ ිළිතගන්ගනිමද? 

(ආ) ගඳොදු ජනතහ මුහුණ ගදන ගභභ දුසකයතහන් ිළිතඵ 
රකහ ඵරහ ගඳොතුවි්ල නගයග  උඳතළඳළ්ල කහර්ඹහරඹක් 
ිළිමම්වීභ  ිළඹය ගන්ගන්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  
දන්න්ගනිමද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

தளல் நசகயகள் அகநச்சகபக் நகட்ட யழள:  

(அ) (i) கழமக்கு நளகளணத்தழன் தளத்துயழல் களழல் 

தளல் அலுயகதநளன்பொ இல்ளகநனழளல் 

இப்ழபநதச நக்கள் கடும் ழபச்சழககலக்கு 

பகம் தகளடுக்கழன்ர் ன்கதபெம்; 

 (ii) லழதளனளபுபத்தழல் தளத்துயழல் நத்தழன நகள 

யழத்தழனளன வீதழனழல் இனங்கழயந்த உ தளல் 

அலுயகம் படப்ட்டகநனளல் நக்கள் கடும் 

ழபச்சழககலக்கு பகம் தகளடுக்கழன்ர் 

ன்கதபெம் 

 அயர் ற்பொக்தகளள்யளபள? 

(ஆ) தளதுநக்கள் பகம் தகளடுக்கழன் நநற்டி 

ழபச்சழகககக் கபைத்தழற்தகளண்டு தளத்துயழல் 

களழல் உ தளல் அலுயகதநளன்க ழபொவுயதற்கு 

டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கத அயர் இச் சகனழல் 

குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்நல், ன்? 

873 874 
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asked the Minister of Postal Services: 

(a) Will he admit that - 

 (i) the residents of Pottuvil in the Eastern 

Province are greatly inconvenienced owing 

to the non-availability of a post-office in the 

Pottuvil town; and 

 (ii) the people face immense hardships owing 

to the closure of the sub-post office that 

functioned in the Pottuvil Central College 

road in Hidayapuram ? 

(b) Will he inform this House whether difficulties 

faced by the people of this area will be considered 

and necessary steps taken to establish a sub-post 

office in the Pottuvil town? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ජීන් කුභහයණතුශග භවතහ (තළඳළ්ල ගේහ 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு ஜவயன் குநளபணதுங்க - தளல் நசகயகள் 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේඹ.  

(අ) (i)  නළත. ගඳොතුවි්ල නගය සීභහ තුශ ගඳොතුවි්ල 
තළඳළ්ල කහර්ඹහරඹ සථහඳනඹ කය ඇත.  

 (ii)  ිමදඹහපුයම්ිම උඳතළඳළ්ලකහර්ඹහරඹ දළන් 
ඳත්හගගන ඹනු රළගේ. ගභභ කහර්ඹහරග  
කලින් ගේඹ කශ උඳතළඳළ්ල සථහනහධිඳති විශ්රාහභ 
ඹෆභත්, කලින් උඳතළඳළ්ල සථහනහධිඳති බහවිත 
කශ උඳතළඳළ්ල කහර්ඹහර ගගොඩනළඟි්ලර 
තදුය ත් රඵහ දීභ  අයිතිකරු අකළභළති වීභත්, 
ළඩ ඵරන උඳතළඳළ්ල සථහනහධිඳතියඹකු ඳත් 
කිරීභ ප්රණභහද වීභත් නිහ 2010.06.18 දින සි  
2011.01.05 දින දක්හ ිමදහඹහපුයම්ිම උඳතළඳළ්ල 
කහර්ඹහරඹ තහකහලික හ දභහ තිබ අතය, 
2011.01.06 දින සි  න ගගොඩනළඟි්ලරක 
උඳතළඳළ්ල කහර්ඹහරඹ විෘත කය, හර්ථක 
යහජකහරි ක යුතු කයගගන ඹනු රළගේ.  

(ආ)  ගඳොතුවි්ල නගය සීභහ තුශ ගඳොතුවි්ල තළඳළ්ල කහර්ඹහරඹ 
ිළිමම්හ ඇති ඵළවින්, එභ නගයඹ තුශ උඳතළඳළ්ල 
කහර්ඹහරඹක් ිළිමම්වීභ  ක්රිටඹහ කය නළත.  

(ඇ)  අදහශ ගනොගේ.  

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ ිමදහඹහපුයම් වීදිග  තිබුණු උඳ තළඳළ්ල 

කහර්ඹහරඹ ළහුගේ ඇයි කිඹන එක ගළන විභහ ඵළලුහද?   

ජනතහ  ඒක ගඵොගවධ ප්රණගඹධජනත් වුණහ.  

 
ගරු ජීන් කුභහයණතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு  ஜவயன் குநளபணதுங்க) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,ඇත්ත ලගඹන්භ අිළ නියන්තයගඹන්භ  

තළඳෆගරන් සිදු න අඳවසුතහන් ගළන ගොඹහ ඵරින් ක යුතු 

කයනහ. භන්ත්රීපතුභහ වඳුනහ ගත් ඹම් අඳවසුතහන්  තිගඵනහ නම් 

අඳ  දළනුම් ගදන්න. අඳ ඒ ිළිතඵ වහභ ක්රිටඹහත්භක ගනහ.  

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ගේ ගනුගන් භභ  ඒක ඉස  

කයන්නම්. ිමදහඹහපුයම් උඳ තළඳළ්ල කහර්ඹහරඹ වන්න  ගවේතු 

කුභක්ද? Pottuvil Central College  තිගඵන ඒ ප්රණගේලඹ ගඵොගවධ 

ජනතහක් හඹ කයන එකක්. ඒ ගළනත් ගොඹහ ඵරහ දන්න්න 

කිඹහ භහ ඉ්ලරනහ.  
 

ගරු ජීන් කුභහයණතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு  ஜவயன் குநளபணதுங்க) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 

ඒ ගළනත් ගොඹහ ඵරහ අලන ක යුතු කයන්නම්.  

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ හගේභ  ඔඵතුභහ කිේහ, තළඳළ්ල කහර්ඹහරඹක් ආයම්බ කය 

තිගඵන  නිහ අගනක් ඒහ වුභනහ කයන්ගන් නළවළ කිඹහ.  නමුත් 

ඒ ප්රණගේලග  ජනතහ එඹ ඉ්ලරහ සිටිනහ. ඒ නිහ  නළත ගම් 

ගළන රකහ ඵරහ අලුතින් උඳ තළඳළ්ල කහර්ඹහරඹක් විෘත 

කයන්න  ක්රිටඹහ කගශොත් ගවොයි  කිඹන එකයි අිළ කිඹන්ගන්.  

 
ගරු ජීන් කුභහයණතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு  ஜவயன் குநளபணதுங்க) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 

උතුරු නළගඟනිමය  ප්රණගේලර හුඟක් තළඳළ්ල  කහර්ඹහරර  

වහනි ගරහ තිබුණහ. ඒ නිහ න  ගගොඩනළඟිලි  වදරහ තළඳළ්ල 

කහර්ඹහර සථහිළත කශහ. එිම කිසිඹම් අඩු ඳහඩුක් සිේධ ගරහ 

තිගඵනහ නම්, ගරු භන්ත්රීපතුභහ ඉ්ලරහ සිටි  ඳරිදි අිළ අලන 

ක යුතු කයන්නම්.  

  
 

ජනහධිඳති භහ ඹ ගත් නිදව රළබන් : විසතය 
ஜளதழதழ தளதுநன்ழப்பு பககநனழன்கவழ் 

யழடுதக தற்நளர்: யழபம் 
PERSONS RELEASED UNDER PRESIDENTIAL PARDON : 

DETAILS 
2521/’12 

9.  ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රණතිශසකයණ  

අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 1978 ර්ග  සි  2005 ර්ග  ඔක්ගතධඵර් 
දක්හ ඳත්ව විධහඹක ජනහධිඳතිරුන් විසින් 
රඵහදී ඇති  ජනහධිඳති භහ ඹ ගත් සිය 
දඩුම්ලින් නිදව රඵහ ඇති පුේගරඹන් 
ශඛනහ ගකොඳභණද;  

 (ii) එගේ නිදව රළබන්ගේ නම් ව ලිිළනඹන් 
කගර්ද; 

 ඹන්න හර් වක, ගන් ගන් ලගඹන් එතුභහ වන් 
කයන්ගනිමද? 

(ආ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

புர்யளழ்யழப்பு, சழகச்சளககள் நபொசவபகநப்பு 

அகநச்சகபக் நகட்ட யழள:  

(அ) (i) 1978 பதல் 2005 ஒக்நபளர் யகப ழனநழக்கப் 

ட்ட ழகநயற்தழகளபபகடன ஜளதழதழகள் 

யமங்கழபெள் ஜளதழதழனழன் தளதுநன்ழப்பு 

875 876 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

பககநனழன் கவழ் சழகத் தண்டகனழலிபைந்து 

யழடுதக தசய்னப் ட்டயர்கழன் ண்ணழக்கக 

னளததன்கதபெம்; 

 (ii) இவ்யளபொ யழடுதக தற்நளளழன் தனர்கள் 

நற்பொம் பகயளழகள் னளகயதனன்கதபெம் 

 ஆண்டு ளவதழனழல் தயவ்நயளக அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இன்நல், ன்? 

 
asked the Minister of Rehabilitation and Prison 

Reforms: 

(a) Will he state separately on per year basis - 

 (i) the number of persons who have been 

released from imprisonment under 

presidential pardon granted by Executive 

Presidents elected from 1978 to 2005 

October; and 

 (ii) the names and addresses of those who were 

released in the above mentioned manner? 

(b)   If not, why? 

 
ගරු චන්ද්රrසිරි ගජදීය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵන්ධනහගහය ප්රණතිශසකයණ  අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப - புர்யளழ்யழப்பு, 

சழகச்சளககள் நபொசவபகநப்பு அகநச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුේධික ඳතියණ භන්ත්රීපතුභහ අහ 

තිගඵන්ගන් 1978 සි  2005  දක්හ ර්ර ගතොයතුරු රැක් 

ඉ්ලරන ප්රණලසනඹක්.  ඵන්ධනහගහය ගදඳහර්තගම්න්තු ය ඳගවන් 

ඳව  ගම් ග්ලඛන ඉත් කයනහ. තත් භවය ඒහ  දියහඳත් 

ගරහ. 1978 සි  2005 දක්හ  අවුරුදු විසි ගණනක් ඳළයණි විසතය 

තභයි ගරු භන්ත්රීපතුභහ  අවන්ගන්.  නමුත් 2000  ර්ග  සි   

ගතොයතුරු භභ ගම් බහ  ඉදිරිඳත් කයනහ.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේයි. 

(අ) (i)  1978 ර්ග  සි  ලිිළ ග්ලඛන දියහඳත් වී ඇති අතය 
ය 05   ළඩි ලිිළ ග්ලඛන  බහවිතගඹන් ඉත් කය 
ඇත. 2000  ර්ග  සි  ශඛනහත්භක ගතොයතුරු 
ඇතුශත් ග්ලඛනඹ  අනු 2000 ර්ග  සි  2005 
ර්ඹ දක්හ විධහඹක ජනහධිඳතිරු විසින් රඵහ දී ඇති 
ජනහධිඳති භහ ඹ ගත් සිය දඬුම්ලින් නිදව රඵහ 
ඇති පුේගරඹන් ශඛනහ ර් අනු ගන් ගන් 
ලගඹන් ඳවතින් වන් කයි.  

 

 ර්ඹ     නිදවස වී ඇති ශඛනහ 
 

1.   2000.02.04  1653  - නිදවස දිනඹ ගනුගන් 

2.   2001.02.04   1371  - නිදවස දිනඹ ගනුගන් 

3.   2001.08.24  959  - 1953 වර්තහ්ල ළභරීභ ගනුගන්  

4.   2002.02.04   3052  - නිදවස දිනඹ ගනු ගන්. 

5.   2002.05.26   2724  - ගක් දිනඹ නුගන්         

6.   2002.12.25   1165  - නත්ත්ල දිනඹ ගනුගන් 

7.   2003.02.04  1173  - නිදවස දිනඹ ගනුගන්  

8.   2003.05.15  1513  - ගක් දිනඹ ගනුගන් 

9.   2004.02.04  2359  - නිදවස දිනඹ ගනුගන් 

10. 2004.05.24   1625 - ගක් දිනඹ ගනුගන් 

11. 2004.11.12    1517  - ජනඳති ඳදවි ප්රණහප්තිඹ ගනුගන් 

12. 2005.02.04  2527 - නිදවස දිනඹ ගනුගන්  
 

            (ii)   නිදවස ගගොස ඇති සියකරුන්ගේ විසතය 
ඇතුශත් හර්තහ ය 05ක  ඳසු බහවිතග  තඵහ 
ගළනීභක්  සිදු ගනො ගන ඵළවින් එභ ලිිළ ග්ලඛන 
විනහල වි ඇත. 

      (ආ)   අදහශ ගනොගේ. 

යජග  ළදගත්  දින ඳදනම් කය ගගන අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහගේ භහ ඹ  ගත් නිදවස කය ඇති ශඛනහ තභයි 

ඒ.  ඒ අඹගේ නහභ ග්ලඛන ය ඳගවන් ඳව  ඉත් කයන නිහ, 

ඳළයණි නහභ ග්ලඛන ගොඹහ ගළනීභ  පුළුන්කභක් නළවළ. ඉදිරි 

කහරඹ තුශ තභයි විේයුත් තහත්ණඹ භඟින් ගම් ග්ලඛන ගගොනු 

කිරීභ කය ගගන ඹන්ගන්.  

ගරු භන්්රිටතුභනි, ගම්ක තභයි ඔඵතුභහ  ගදන්න  තිගඵන 

උත්තයඹ.  
 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු අභහතනතුභනි, ඒ  නම් ව ලිිළනඹන්  ඔඵතුභහ බහගත 

කයනහ ද?  
 

ගරු චන්ද්රrසිරි ගජදීය භවතහ 
(நளண்புநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ය ඳගවන් ඳව  ගම් ග්ලඛන ඉත් කයන 
ඵ භහ කිේහ. නළත්නම් ගම් ග්ලඛන තඵන්න ගනභ 
ඵන්ධනහගහයඹක් වදන්න ගනහ. ගම් ග්ලඛන  ඉත් ගන නිහ 
ඒ නම් ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන්කභක් නළවළ. 1978  ර්ග  සි  
2005 දක්හ නහභ ග්ලඛන තභයි  ඔඵතුභහ  ඉ්ලරන්ගන්. ඒහ 
හුඟක් ඳළයණි ඒහ. මී  කලින් ගම් අභහතනහශල ඹ තිබුගණ් 
අධිකයණඹ  අභහතනහශලඹත් භඟ එක . ගම් අභහතනහශලඹ ගන් 
වුණහ  ඳසගේ  භවය ඳළයණි ග්ලඛන ම්ප්රණදහඹඹක් වළටිඹ  ය 
ඳගවන් ඳව  ඉත් කයනහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි.  

හභහනනගඹන් සියකරුගක් සහබහවික කහරඹ ගගවී  නිදවස 

ගනහ  ඩහ, ජනහධිඳතියගඹකු රඵහ ගදන ජනහධිඳති 

භහගන් නිදවස වීභ කිඹන්ගන් සුවිගලේෂී තත්ත්ඹක්. ග්ලඛන 

විනහල කිරීගම් කහයණඹ  ය ඳගවන් ඳව  සිදු න්න  පුළුන්. 

''ජනහධිඳති භහ'' හගේ විගලේ තත්ත්ඹක් ඹ ගත් භහ ගදන 

අඹගේ නහභ ග්ලඛනත් අඩුභ  ගණගන්  ඹම් database එකක් 

ඹ ගත්  ඳත්හ ගගන ඹහ යුතුඹ කිඹහ ගරු ඇභතිතුභහ ිමතනහ ද? 

ඇයි එගවභ ඳත්හ ගගන ඹන්ගන් නළත්ගත්?  

 
ගරු චන්ද්රrසිරි ගජදීය භවතහ 
(நளண்புநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ කහරග  එගවභ database එකක්  

තිබුගණ් නළවළ. ඒ අලන දත්ත එක් තළන් කයන්න දළන  අඳ 

ළරසුම් කය ගගන ඹනහ. ඔඵතුභහ අවන්ගන් 1978 සි  2005 

දක්හ  ඒහ.  

877 878 

[ගරු  බුේධික ඳතියණ භවතහ] 
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ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ගදන අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි.   

භයණ දඬුභ රඵහ ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුභක් විඳින 

සියකරුන් ජනහධිඳති භහ ඹ ගත් ඍජුභ නිදවස කිරීගම්දී ඹම් 

ප්රණිතිඹක්, නිර්ණහඹක භහරහක් කස කය තිගඵනහද? 

ජනහධිඳතිතුභහ එගවභ නිර්ණහඹක භහරහක් තුශද ඒ අඹ නිදවස 

කයන්ගන්, නළත්නම් එගවභ නළතිද?   
 
ගරු චන්ද්රrසිරි ගජදීය භවතහ 
(நளண்புநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ආණ්ඩුක්රහභ නසථහගේ තිසවතය න නසථහ ඹ ගත් 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  තිගඵන ඵරතර භත තභයි ගම් නිදව 

රළගඵන්ගන්. එඹ ඹම් නිර්ණහඹකඹන් භත තභයි ක්රිටඹහත්භක 

ගන්ගන්. ගභොකද එඹ අධිකයණ අභහතනහශලඹ භඟින් නිර්ගේල 

කයරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  ඹළේහ  ඳසගේ තභයි ඒ නිගඹධග 

රළගඵන්ගන්. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

ගරු ඇභතිතුභනි, 2005න් ඳසු නිදවස වුණු ශඛනහ ිළිතඵ 

ගනභ ප්රණලසනඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න ගයිද, නළත්නම්  ඒ ගළන 

ිළිතතුයක් ගදන්න ඔඵතුභහ ශඟ ඹම් ශඛනහ ග්ලඛනඹක් 

තිගඵනහද? 

 
ගරු චන්ද්රrසිරි ගජදීය භවතහ 
(நளண்புநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

භගේ භතකග  වළටිඹ , 2005න් ඳසගේ නිදවස කයපු 

ශඛනහ ගළන මී  ගඳය ගරු පී. වළරින් භන්ත්රීපතුභහ ප්රණලසනඹක් අහ 

තිබුණහ. ඒක  අිළ ිළිතතුරු ළඳයහ. ඔඵතුභන්රහ ගම් ප්රණලසනඹ 

ගඵදහගගන තභයි අවන්ගන්. 1978 ඉන් 2005 ගන ක්ල ඔඵතුභහ 

අවනහ. තත් ගරු භන්ත්රීපයගඹකු 2005 ඉරහ ඉදිරිඹ  අවනහ. 

භභ ිමතන්ගන් ඒ ප්රණලසනඹ  නළත උත්තය දිඹ යුතු නළවළ කිඹරහයි. 

අලන නම් ඔඵතුභහ ප්රණලසනඹ අවන්න. ඒ කහරඹ ඉකුත් වීගභන් 

ඳසගේ භභ උත්තය ගදන්නම්. 

 
භළ්ලරගවවිර  - ගනළු භහර්ගඹ :  ශර්ධන 

ක යුතු 
 தநல்கலயழ - தலுய வீதழ : அழயழபைத்தழப் 

ணழகள்  
MELLAGAHAWILA-NELUWA ROAD : DEVELOPMENT WORK 
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10.ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1):  

(අ) (i)  ඵදුයලිඹ - වළඩිග්ලර භහර්ගගඹන් ඇයගමන 
භළ්ලරගවවිර සි  ගනළු දක්හ දිගන භහර්ගඹ 
ර් ගණනහක සි  අඵරන් ඳතින ඵත්; 

 (ii) එභ භහර්ගඹ  ඳහ්ල, දවම් ඳහ්ල, යජග  කහර්ඹහර 
වහ කර්භහන්තලහරහ ගත ගභන් කිරීභ වහ 
ගඵගවවින් බහවිත න භහර්ගඹක් ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනිමද? 

 (ආ) (i) එභ භහර්ගඹ ර් ගණනහක සි  ශර්ධනඹ 
ගනොකිරීභ  ගවේතු කගර්ද; 

 (ii) එභ භහර්ගඹ ශර්ධනඹ කිරී  ගම් ක යුතු ආයම්බ 
කයන දිනඹ කගර්ද; 

 ඹන්න  එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනිමද? 

(ඇ) ගනොඑගේ  නම්, ඒ භන්ද? 

 
துகபக, தடுஞ்சளககள் அகநச்சகபக் நகட்ட யழள:  

(அ) (i) துபலினயழல் இபைந்து தலடிகல் யகபனள 

யமழனழல் ததளடங்குகழன் தநல்கலயழ 

ததளடக்கம் தலுய யகபனள வீதழ  யபைடங் 

களக சழகதயகடந்துள்ததன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்டி வீதழனளது ளடசளககள், அதழப் 

ளடசளககள், அபசளங்க அலுயகங்கள் 

நற்பொம் ததளமழற்சளககலக்குச் தசல்யதற்களக 

தளழதும் ளயழக்கப்டுகழன் வீதழதனன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) நநற்டி வீதழனளது  யபைடங்களக 

அழயழபைத்தழ தசய்னப்டளகநக்கள களப 

ணங்கள் னளகய ன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்டி வீதழகன அழயழபைத்தழ தசய்யதற்கள 

ணழகள் ஆபம்ழக்கப்டும் தழகதழ னளததன் 

கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்நல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the road to Neluwa from Mellagahawila 

which branches off from the Baduraliya-

Hedigalla road has been in a dilapidated 

condition for years; and 

 (ii) the aforesaid road is mostly used for 

reaching schools, dhamma schools, 

Government offices and factories? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for not developing the aforesaid 

road for years; and 

 (ii) the date on which the development work of 

the aforesaid road will be started? 

(c) If not, why? 

 

ගරු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய - துகபகங்கள், 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  

(අ) (i)  භතුගභ - ඵදුයලිඹ භහර්ගඹ ගම් න වි  
ශර්ධනඹ කයින් ඳතී. ඵදුයලිඹ - වළඩිග්ලර 
භහර්ගඹ ශර්ධනඹ කය ඇත. ගභඹ ඳශහත් බහ 

879 880 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

භහර්ගඹක්. භළ්ලරගවවිර - තිනිඹහර භහර්ගඹ 
ප්රණහගේශීඹ බහ භහර්ගඹක්. තිනිඹහර සි  ගනළු 
භහර්ගඹ ශර්ධනඹ කයරහ තිගඵනහ. එඹ භහර්ග 
ශර්ධන අධිකහරිඹ  අඹත්  භහර්ගඹක්. 

 (ii) ගභභ භහර්ගඹ ප්රණගේශීඹ බහ තු භහර්ගඹක් න 
අතය ගභභ භහර්ගඹ ශර්ධනඹ කිරීගම් ක්රිටඹහදහභඹ 
වහ ගම් න වි  ඇසතගම්න්තු කය අදහශ 
ග න්ඩර් ක්රිටඹහඳටිඳහටිඹ  ගඹොමු කය ඇත.   

(ආ) (i) තහක්ණික හර්තහ ළඳය ඳසු ග න්ඩර් ප්රණදහනඹ 
කිරීභ  ක යුතු කය ඇත. 

 (ii) අදහශ ඉදිරිඳත් කය ඇති ආඹතනඹ ගනුයහ 
ආඹතනඹ. අදහශ තහක්ණික ක යුතු සිදු වීගභන් 
ඳසු අදහශ ක යුතු ආයම්බ කයනු ඇත. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ භගේ ප්රණලසනග  ආ (ii) ගකො   උත්තය දුන්ගන් 

නළවළ ගන්. එභ භහර්ගඹ ශර්ධනඹ කිරීගම් ක යුතු ආයම්බ කයන 

දිනඹ කගර්ද කිඹරහයි භහ අහ තිගඵන්ගන්. 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අදහශ ග න්ඩර් ඳ්රාඹ භහ අගත් 

තිගඵනහ. අදහශ තහක්ණික කිම්ගේ හර්තහගන් ඳසගේ එඹ 

අදහශ ගනුයහ ආඹතනඹ  රඵහ ගදනහ. ඉන්ඳසු ඔවුන් ඉතහ 

ඉක්භනින් ළඩ ආයම්බ කයනහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

කළුතය දිස්රිටක්කග  භවජන නිගඹධජිතගඹකු වළටිඹ  ඔඵතුභහත් 

ගම් කහයණඹ ගළන දන්නහ. ගභභ භහර්ගඹ විලහර ජනතහක  -

ඳන්දහවක , වත්දහවක  ඳභණ- ප්රණතිරහබ රළගඵන භහර්ගඹක්. 

ය ගණනහක් මුළු්ලග්ල ගම් භහර්ගඹ කස කය ගදනහඹ 

කිඹරහ ඒ අඹ   ගඳොගයොන්දු ගරහ තිගඵනහ.   

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහභ දන්නහ, ඵදුයලිග  ඉරහ 
ගනළු  තිගඵන ශඟභ භහර්ගඹ ගම් භහර්ගඹ ඵ. ඳළරත්ත වයවහ 
ඹන ගකො  ජනතහ  ඊ  ඩහ ළඩි ගේරහක් ගත ගනහ 
හගේභ ළඩි විඹදභක් දයන්නත් සිේධ ගනහ. ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහගගන් අවන්න කළභළතියි, නිලසිකතභ ගම් භහර්ගඹ 

ශර්ධනඹ කිරීගම් ක යුතු ක්රිටඹහත්භක කයනහද, එගවභ 
නළත්නම් ගම්ක මු්ල ගරක  ඳභණක් සීභහ ගනහද කිඹරහ.  

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භිමන්ද ිකන්තනඹ ඹ ගත් භහර්ග 

ම්ඵන්ධගඹන් මු්ල ග්ල තිඹන ළඩ ිළිතගශ්ල නළවළ. ගම් කථහ 

කයන භහර්ග ගකො  ග්රාහමීඹ භහර්ගඹක්. ගම් භහර්ගඹ විගලේගඹන්භ 

යඵර් තු ව අනිකුත් ළවිලි ක්ගේ්රාර  අඹත් න, ප්රණහගේශීඹ 

බහ තු භහර්ගඹක්. ගම් භහර්ගඹ  ම්ඵන්ධ න ප්රණධහන භහර්ග 

ගදකක් තිගඵනහ. ඒහ භහර්ග ශර්ධන අධිකහරිඹ  අයිතියි. ගම් 

න වි  අතිවිලහර මුදරක් විඹදම් කයරහ ගහ්ලර, භහතය ව  

කළුතය ඹන දිස්රිටක්ක එකතු කයන ගම් භහර්ගඹ ශර්ධනඹ 

කිරීභ  ක යුතු කය තිගඵනහ.   

ගරු කථහනහඹහකතුභනි, ඒ හගේභ ඳශහත්ඵද භහර්ග ශර්ධන 

අධිකහරිඹ  අඹත් වළඩිග්ලර භහර්ගඹත් ගම් න වි  කහඳට් කයරහ, 

අශග ම්පර්ණ කයරහ තිගඵනහ. දළන් ගම් ප්රණහගේශීඹ බහ  

අඹත් තිගඵන කිගරධමී ර් 10ක තු භහර්ගඹ  ඇසතගම්න්තු 

කයරහ අදහශ ග න් ඩර් ක්රිටඹහ ඳටිඳහටිඹ අඳ පුත් ඳගත් ප්රණසිේධ 

කශහ  ඳසගේ, ඹම් කිසි ිළරික් උේගඝධණඹක් කශහ. ඒ 

උේගඝධණඹ කයපු පුේගරඹන් ව ඒ ශවිධහනඹ භවය 

ගරහ  දකින්න ඇති, දළන  භහ තුන වතයක  ඉසය ගරහ 

ගම්ක පුත් ඳගතත් ප්රණසිේධ වුණු ඵ. ඒ නිහ කළුතය දිස්රිටක්කඹ 

නි ගඹධජනඹ කයන භවජන නිගඹධජිතගඹක් විධිඹ  භභ ග 

කීගභන් කිඹනහ,  ගම් භහර්ගඹ ශර්ධනඹ කිරීභ  ගම් න වි ත් 

ිළඹය අයගගන තිගඵන ඵ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. ගරු ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහ අභනහඳ ගන්න එඳහ. භභ පුන පුනහභ ගම් ප්රණලසනඹ 

අවන්ගන් ජනතහගේ දළඩි ඉ්ලලීභක් තිගඵන නිහයි. දළන් 

ඔඵතුභහභ වන් කශහ, ගභඹ දිස්රිටක්ක තුනක  ගක්න්ද්රrගත න 

භහර්ගඹක් කිඹරහ. ඒ නිහ ජනතහ තුශ ළකඹක් තිගඵනහ.   

ඔඵතුභහගේ ිමතතහගේ -ගරු භිමන්ද භයසිශව ඇභතිතුභහගේ-  

අගරත්ත ආනගඹන් ගම් භහර්ගඹ ඳ න් ගන්න නිහ  ඹම් කිසි 

ප්රණභහදවීභක් තිගඵනහඹ කිඹන ළකඹ ජනතහ තුශ තිගඵනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ,  අනික් භන්ත්රීපරුන් ත් කහරඹ ගදන්න ඕනෆ. 

ඔඵතුභහ ප්රණලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහගගන් අවන්න කළභළතියි 

නිලසිකතභ, ඉක්භනින් ගම් භහර්ගග  ශර්ධන ළඩ ක යුතු 

ක්රිටඹහත්භක කයනහද කිඹරහ.  

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගම් භහර්ගඹ කළුතය දිස්රිටක්කඹ  විතයක් 

ගනොගයි ගහ්ලර ව භහතය දිස්රිටක්කර ත් අදහශ න 

භහර්ගඹක්. ගම්  භහර්ගඹ වහ ගම් න වි  ග න්ඩර් කළරහ  

අඩුභ ිර  එඹ රඵහ දීභ  ක යුතු කයනහ. තහක්ණ කිම්ගේ 

ක යුතු නිභ වුණු වහභ අදහශ ඉදි කිරීම් කයනහ.  ඒ ක යුත්ත 

නිභ වුණු වහභ අඳ ගම්  භහර්ගග  ශර්ධන ළඩ ක යුතු ඳ න් 

ගන්නහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

ගරු ඇභතිතුභහ දළන් ළදගත් ප්රණකහලඹක් කශහ.  ගම්  භහර්ගඹ අඩුභ 

ග න්ඩයඹ  - අඩුභ ිර  - රඵහ දීරහ, ගුණහත්භක ඳළත්ගතන් 
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උස භට් භකින්   කස කයනහ කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභනි, භහ 

ඔඵතුභහ  විගලේගඹන්භ භතක් කයන්න කළභළතියි, 

ඔඵතුභන්රහගේ අභහතනහශලඹ වයවහ ගුන් ඳහරම් ඉදිකය තිගඵන 

ඵ. ර්ග අඩිඹක  ළඩිභ මුදරක් ළඹ ගරහ තිගඵන්ගන් අගප් 

යගට් ගදිමර, නුගේගගොඩ ව කළරණිඹ  ගුන් ඳහරම් වහයි. 

ගඩොරර් 978යි, ගඩොරර් 1018යි, ගඩොරර් 2301යි.  නමුත් Dubai 

Tower එගක් ර්ග අඩිඹක මුදර ගඩොරර් 364යි. භහ ඔඵතුභහගගන් 

අවන්න කළභළතියි, ගම් භහර්ගඹක් වදනගකො  එඹ ගකොිස මුදර , 

කප්ඳභ  ඹ  කයන්ගන් නළති ජනතහ  ඵයක් ගනොන 

ආකහයඹ  විනිවිද බහගඹන් යුක්ත ඒ මුද්ල ළඹ කයරහ, යගට් 

ම්ඳත ආයක්හ කයින් ඒ භහර්ගඹ කස කයන්න  ක යුතු 

කයනහද කිඹරහ.  

 
ගරු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, විනිවිද බහගඹන් යුතු තභයි ඒ භහර්ග 

කහඳට් කයරහ වදන්ගන්. ගම්  ගළන - විගලේගඹන්භ ගදිමර ගුන් 

ඳහරභ ිළිතඵ - අගප් යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීපතුභහත් මී  කලින් 

ප්රණලසන කය තිගඵනහ. භහ ඒ ිළිතඵ ම්පර්ණ විසතය 

හර්තහක් ගම් ගරු බහ තු කශහ. ඒ හගේභ ඒ ගකොන්රීමට් 

ඳහරභත්, ඹකඩ ඳහරභත් ම්ඵන්ධ අදහශ ිර ගණන් නිළයදි 

අලන නම් නළත යක් ඔඵතුභහ  රඵහ දීභ   ක යුතු කයන්නම්.  

 
 

ගදොසතයත්ත ප්රණගේලග  ළලි ගගොඩ දළමීභ : විසතය 
ததளஸ்தபயத்த ழபநதச நணல் அகழ்வு : யழபம்  

SAND MINING IN DOSTHARAWATTA AREA : DETAILS  
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11.ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතනතුභහගගන් ඇස 

ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ගගන්ත්ත ඳ ීහගේශීඹ ග්ලකම් ඵර ඳ ගීේලග , 
ගදොසතයත්ත නභළති ප්රණගේලග  සිදු කයනු රඵන 
ළලි ගගොඩ දළමීභ ආයම්බ කශ දිනඹ කගර්ද; 

 (ii) ඒ වහ අදහශ ආඹතනලින් අය රඵහ ගගන 
තිගේද; 

 (iii) එභ ළලි ගගොඩ දළමීභ සිදු කය ගගන ඹන අඹගේ 
නභ කගර්ද; 

 (iv) ඒ වහ බහවිතහ කයන ඹන්්රාස්රා කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද?  

(ආ) (i) ඉවත වන් ළලි  ගගොඩ දළමීභ  අදහශ ඳරිය 
ලකනතහ හර්තහ ව ූ  විදනහ මීෂොණ වහ ඳත්ල 
කහර්ඹහශලග  හර්තහ ඉදිරිඳත් කයන්ගන්ද; 

 (ii) එභ සථහනගඹන් එක් දිනක දී ගගොඩ දළමීභ  
නිර්ගේශිත ළලි කියුේ ශඛනහ ගකොඳභණද; 

 (iii) එභ ළලි ගගොඩ දළමීභ  රඵහ දී ඇති ඵරඳ්රාග  
කහර සීභහ ගකොඳභණද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඇ) (i) ගදොසතයත්ත නභළති සථහනග  සිදු කයනු රඵන 
ළලි ගගොඩ   දළමීභ ගවේතුගන් දළළන්ත ඳරිය 
විනහලඹක් සිදු න ඵ  දන්ගන්ද; 

 (ii) ගම් න වි  එිම සිදු වී ඇති ඳහරිරික විනහලඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් ගන්නහ ිළඹය කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනිමද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

சுற்ளடல், புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சகபக் நகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) கநயத்த ழபநதச தசனளர் ஆலககப் ழப 

நதசத்தழன் ததளஸ்தபயத்த ப்டும் ழபநதசத் 

தழல் நநற்தகளள்ப்டுகழன் நணல் அகழ்வு 

ஆபம்ழக்கப்ட்ட தழகதழ னளததன் கதபெம்; 

 (ii) இதற்களக சம்ந்தப்ட்ட ழபொயங்கழலிபைந்து 

அநநதழ தப்ட்டுள்்தள ன்கதபெம்; 

 (iii) நணல் அகழ்கய நநற்தகளள்யளழன் தனர் 

னளததன்கதபெம்; 

 (iv) இதற்களகப் னன்டுத்தப்டும் இனந்தழப 

சளதங்கள் னளகயதனன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) நநந குழப்ழடப்ட்ட நணல் அகழ்வுக்கு 

ற்புகடனதள சுற்ளடல் சளத்தழன ய 

அழக்கககனபெம் புயழச்சளழதயழனல் சுபங்கப் 

ணழனகத்தழன் அழக்கககனபெம் சநர்ப்ழப்ளபள 

ன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்டி இடத்தழலிபைந்து ளள் ஒன்பொக்கு 

அகழ்யதற்கு யழதந்துகபக்கப்ட்டுள் நணல் 

கழபேப்கழன் ண்ணழக்கக த்தக 

தனன்கதபெம்; 

 (iii) நநற்டி நணல் அகழ்வுக்களக யமங்கப்ட்டுள்் 

உளழநப்த்தழபத்தழன் கள ல்க னளததன் 

கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) (i) ததளஸ்தபயத்த ப்டும் இடத்தழல் நநற் 

தகளள்ப்டுகழன்தள நணல் அகழ்வு களபண 

நளக ளளழன சுற்ளடல் அமழவு இடம்தபொகழன் 

ததன்கத அழயளபள ன்கதபெம்; 

 (ii) இதுயகப அங்கு இடம்தற்பொள் சுற்ளடல் 

அமழவு சம்ந்தநளக நநற்தகளள்ப்டும் 

டயடிக்கக னளததன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்நல், ன்? 

 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the sand mining carried 

out in the area called "Dostharawatta" in the 

Ganewatta Divisional Secretary's Division 

was started; 

 (ii) whether the approval from the relevant 

institutions has been obtained for that 

purpose; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (iii) the name of the person who is engaged in 

the aforesaid sand mining; and 

 (iv) the machinery used for that purpose? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether the Environmental Feasibility 

Report and the report of the Geological 

Survey and Mines Bureau relevant to the 

sand mining mentioned above will be 

submitted; 

 (ii) the number of cubes of sand recommended 

to be mined from the aforesaid location per 

day; and 

 (iii) the duration of the permit issued for the 

aforesaid sand mining? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that a massive 

environmental destruction takes place as a 

result of the sand mining conducted in the 

place called "Dostharawatta"; and 

 (ii) the steps taken in relation to the 

environmental destruction that has taken 

place there by now? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த - சுற்ளடல், 

புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  

(අ) (i) දළදුරු ඔඹ ජරහල නහඳෘතිඹ ඹ ගත් අනහගතග  දී 

ජරගඹන් ඹ වීභ  නිඹිත  ගභභ ප්රණගේලග  ළලි 

ගගොඩ දළමීභක් සිදු ගනොන අතය, එභ ප්රණගේලග  

ඳස ගධදහ ළලි නිසහයණඹ කිරීගම් නහඳෘතිඹක් 

ඳත්හගගන ඹනු රඵයි. දළදුරු ඔඹ ජරහල 

නහඳෘතිඹ  ඹ  න ූ ිගඹන් වහ ඉදිකිරීම්ලින් 

ගභභ සථහනඹ   ගගන එන ඳස ගධදහ ළලි 

නිසහයණඹ කයනු රළගේ. එභ නහඳෘතිඹ 2012 

ළප්තළම්ඵර් 31 දින ආයම්බ කය ඇත.  

 (ii) ළලි නිසහයණඹ වහ ූ  විදනහ මීක්ණ වහ 

ඳත්ල කහර්ඹහශලඹ වහ ඹම ඳශහත් ඳරිය 

අධිකහරිඹ විසින් අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇත.  

  ගභභ නහඳෘතිඹ දළදුරු ඔඹ ජරහලඹ  ඹ  න 

ූ ිග  ක්රිටඹහත්භක න ඵළවින් දළදුරු ඔඹ ජරහල 

නහඳෘතිග  අධනක්ගේ අනුභළතිඹ ගම් වහ 

රඵහ ගගන ඇත.  

  ළලි නිසහයණ ක යුත්තක් ඵළවින් ූ                       

විදනහ මීක්ණ වහ ඳත්ල කහර්ඹහශලඹ විසින් අශක 

TDL/B/S/HO/674  දයන ගගශ ඵරඳ්රාඹ රඵහ 

දී ඇත.  

 (iii) අගලධක දඹහශල, විගකධ රශකහ ඉන් ර් නළන්ල 
ප්රණයිට් ලිි ඩ්, ගනො. 100, ගකොශම ඳහය, 
කුරුණෆගර. 

 (iv) ඵළගකධ ඹන්්රා (320 ප්රණභහණඹ) 03 

  ඵළගකධ ඹන්්රා (200 ප්රණභහණඹ)  01 

  ඵළගකධ ඹන්්රා (150 ප්රණභහණඹ)  01 

  ඵළගකධ ඹන්්රා (120 ප්රණභහණඹ)  01 

  ඵළගකධ ඹන්්රා (50 ප්රණභහණඹ)  01 

  ටිඳර් යථ (කියුේ 05 ප්රණභහණඹ) 05 

  ගජනගර් ර්   01 

  ඳස ගධදන ඹන්්රා  01 

(ආ) (i) ූ  විදනහ මීක්ණ වහ ඳත්ල කහර්ඹහශලඹ විසින් 
නිකුත් කයන රද ගගශ ඵරඳ්රාඹ වහ ඹම 
ඳශහත් ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් නිකුත් කයන රද 
කහර්ඹඹ වහ අනුභළතිඹ ප්රණදහනඹ කිරීගම් ලිිළඹ* 
ඉදිරිඳත් කශ වළකිඹ.   

 (ii) ළලි නිසහයණඹ දිනක  කියුේ 300ක් ඳභණ 
ගේ. 

 (iii) ූ  විදනහ මීක්ණ වහ ඳත්ල කහර්ඹහශල විසින් 
නිකුත් කයන රද ගගශ ඵරඳ්රාඹ 2013.07.30 
දින දක්හ රශගු ගේ.  

(ඇ) (i) ගභභ නහඳෘතිඹ ක්රිටඹහත්භක නුග  දළදුරු ඔඹ 
නහඳෘතිඹ  ඹ  න ූ ිගඹන් රඵහ ගන්නහ ඳස 
ගධදහ ළලි නිසහයණඹ කිරීගභනි. ගභභ ූ ිඹ 
දළදුරු ඔඹ ජරහලග  ජරඹ ිළයවීභ නිහ 
අනහගතග දී ජරගඹන් ඹ  න අතය එවි  ගභභ 
ළලි රඵහ ගළනීභ  ගනොවළකි ගේ. ගකටි කහලීන 
ඳහරිරික ලගඹන් ඹම් ඹම් ගළ ලු ඇති වුද 
ගභභඟින් රඵහ ගන්නහ ළලි ගවේතුගන් 
ගශගහලින් රඵහ ගන්නහ ළලිර  වික්ලඳඹක් 
න නිහ අධික ගර ගශගහලින් ළලි ගගොඩ 
දළමීභ අඩු කයගත වළකිඹ. එගේභ ගභභඟින් 
ළරකිඹ යුතු ප්රණභහණඹකින් ළලි ඉ්ලලුභ වහ 
ළඳයීභ සිදු කයයි.  

 (ii) ගභභ නහඳෘති ූ ිඹ ජරගඹන් ඹ  න ඵළවින් 
නළත ිළයවීභක් සිදු කිරීභ අලන ගනොගේ.  

  ඵරඳ්රා ගකොන්ගේසිර  ඹ ත් දළඩි 
අධීක්ණඹක් ඹ ගත් ගභභ නහඳෘතිඹ සිදු කයයි.  

  ගභභ ප්රණගේලග  ආනතිඹ ජරහලඹ  ගළශගඳන 
අයුයකින් තඵහ ගළනීභ වහ ෆභ අසථහගේදීභ 
දළදුරු ඔඹ ජරහල නහඳෘතිග  අධනක් විසින් රඵහ 
ගදන ඳයහිතීන්ර  ගභිම ක යුතු සිදු ගේ. 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 

885 886 

[ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇභතිතුභනි,  ිළිතතුය රඵහ දුන්නහ  ඔඵතුභහ  ගඵොගවොභ 

සතුතියි.  ගම්ගකදී ළලි නිසහයණඹ ම්ඵන්ධ ඵරඳ්රාඹ ගත්ත  

දළන් කයින් තිගඵන්ගන් ම්පර්ණගඹන්භ දළදුරු ඔඹ ඇතුගශේ ළලි 

ගගොඩ දළමීගම් ළඩ ිළිතගශක්. ද  ගගොඩ දභන ළලි ප්රණභහණඹ 

කියුේ 500  ළඩියි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගකොගවේද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගම් කිඹන සථහනග භයි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගගන්ත්ත ප්රණගේලග ද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. ගම් ගවේතුගන් ගගන්ත්ත, කළකුරහර කහඳට් කශ ඳහය 

දළන් ම්පර්ණගඹන්භ කළඩිරහ. ගම්හසීන් ඳසු ගිඹ ති කිිමඳග භ 

ගම්ක  විරුේධ උේගඝධණඹ කශහ. නමුත් ගම්ක නත්හ 

නළවළ.  ගරු ඇභතිතුභනි, ඳ න් ගත්ගත් ළලි නිසහයණඹ කිරීගම් 

නහඳෘතිඹක්. ඔඵතුභහගේ කථහ වරි. වළඵළයි දළන් කයන්ගන් ඒක 

ගනොගයි. දළන් දළළන්ත ඵළ ගකධ ඹන්්රා ගඹොදහ ගගන ළලි ගගොඩ 

දභනහ, දළදුරු ඔගඹන්. භහ ඔඵතුභහගගන් ඉ්ලරන්න කළභළතියි 

කරුණහකය ගම් ම්ඵන්ධ ගොඹහ ඵරහ ගම්ක නතය කයන්නඹ 

කිඹරහ.   ගභොකද, ඳ න් ගත්ගත් ළලි නිසහයණඹ කිරීගම් ළඩ 

ිළිතගශක්.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ ක යුත්ත ගව භ නත්න්නම්. නත්රහ ඳරීක්ණඹක් 

කයන්නම්. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனநசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
භව ඵළශකුගේ යන් ශිකත අගශවිඹ : විසතය 

நத்தழன யங்கழனழன் தங்க ஒதுக்க யழற்க : யழபம் 
SALE OF GOLD RESERVES OF CENTRAL BANK: DETAILS 

 

2857/’12 

12.ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුද්ල වහ ක්රහභ ම්ඳහදන අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) යජඹ විසින් ශ්රීM රශකහ භව ඵළශකු භඟින් 
ඳත්හගගන ඹනු රඵන මුළු යන් ශිකත ප්රණභහණඹ 
ගකොඳභණද;  

 (ii) යජඹ විසින් අගශවි කයන රද ය්රාන් ප්රණභහණඹ 
ගකොඳභණද;  

 (iii) එඹ අගශවි කයන රද ිර කගර්ද;  

 (iv) ඉවත කී ය්රාන් ිරදී ගත් ඳහර්ලසඹ කගර්ද;  

 ඹන්න 2012 ර්ඹ වහ එතුභහ වන් කයන්ගනිමද?         

(ආ) (i) යජඹ විසින් ඳත්හගගන ඹහ යුතු මුළු යන් ශිකත 
ප්රණභහණඹ ගකොඳභණද;  

 (ii) ඉවත කී ය්රාන්ර ටිනහකභ ගකොඳභණද;  

 (iii) යජඹ විසින් එන් ය්රාන් ප්රණභහණඹක් රැස කයගනු 
රළබුගේ ගකගේද; 

 (iv) 2012 ර්ඹ තුශදී යන් ශිකත ප්රණභහණඹ 
උච්චහචනඹ වග  ගකගේද;  

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනිමද?         

(ඇ) (i) ශ්රීM රශකහ යජඹ විසින් ඳත්හගගන ඹනු රඵන 
විගේල යන් ශිකත ප්රණභහණඹ ගකොඳභණද;  

 (ii) ඉවත කී විගේල යන් ශිකතර ටිනහකභ 
ගකොඳභණද;  

 (iii) විගේල යන් ශිකතලින් අගශවි කයන රද 
ප්රණභහණඹ ගකොඳභණද;  

 (iv) ය්රාන් අගශවි කිරීභ ගවධ තඵහ ගළනීභ ිළිතඵ 
තීයණඹ ගනු රඵන තළනළත්තහ කගයක්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනිමද?         

(ඈ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

ழதழ, தழட்டநழடல் அகநச்சகபக் நகட்ட யழள:  

(அ) 2012 ஆம் ஆண்டில், 

 (i) இங்கக நத்தழன யங்கழனழன் பம் அபசளங்கத் 

தழளல் நணப்ட்ட தநளத்த தங்க ஒதுக்கம் 

வ்யவு ன்கதபெம்; 

 (ii) அபசளங்கத்தழளல் யழற்க தசய்னப்ட்ட 

தங்கத்தழன் அவு னளததன்கதபெம்; 

 (iii) அகய யழற்க தசய்னப்ட்ட யழக 

னளததன்கதபெம்; 

 (iv) நநற்குழப்ழட்ட தங்கத்கதக் தகளள்யவு தசய்த 

தபப்ழர் னளயர் ன்கதபெம் 

 அயர் கூபொயளபள? 

(ஆ) (i) அபசளங்கத்தழளல் நணப்ட நயண்டின 

தநளத்த தங்கத்தழன் அவு னளததன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்குழப்ழடப்ட்ட அவுத் தங்கத்தழன் 

தபொநதழ வ்யவு ன்கதபெம்; 

 (iii) அத்தககன தங்கம் அபசளங்கத்தழளல் வ்யளபொ 

நசகளழக்கப்ட்டது ன்கதபெம்; 

 (iv) 2012 ஆம் ஆண்டுக் களப்குதழனழல் தங்க 

ஒதுக்கங்கள் வ்யளபொ தம்லுக்குள்ளது 

ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகனழல் ததளழயழப்ளபள? 

(இ) (i) இங்கக அபசளங்கத்தழளல் நணப்ட்ட 

தயழளட்டு தங்க ஒதுக்கங்கழன் அவு 

வ்யவு ன்கதபெம்; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (ii) நநற்குழப்ழட்ட தயழளட்டு தங்க ஒதுக்கங் 

கழன் தபொநதழ வ்யவு ன்கதபெம்; 

 (iii) தயழளட்டு தங்க ஒதுக்கங்கழலிபைந்து 

யழற்க தசய்னப்ட்ட அவு னளததன் 

கதபெம்; 

 (iv) தங்கத்கத யழற்க தசய்ன அல்து அதக 

கயத்தழபைப்து ததளடர்ள தவர்நளத்கத 

நநற்தகளள்லம் ர் னளதபன்கதபெம் 

 அயர் கூபொயளபள 

(ஈ) இன்நல் ன்? 
 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state for the year 2012 - 

 (i) the total gold reserves maintained by the 

Government through the Central Bank of 

Sri Lanka; 

 (ii) the quantity of gold that was sold by the 

Government; 

 (iii) the rate at which it was sold; and 

 (iv) the party who purchased  the aforesaid 

gold? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total quantity of gold reserves that must 

be maintained by the Government; 

 (ii) the value of the aforesaid quantity of gold; 

 (iii) as to how such an amount of gold is 

collected by the Government; and  

 (iv) as to how the gold reserves  fluctuated 

during the year  2012? 

(c) Will he also state - 

 (i) the quantity of the overseas gold reserves 

maintained by the Sri Lankan Government; 

 (ii) the value of the aforesaid overseas gold 

reserves; 

 (iii) the quantity sold from the overseas reserves 

of gold; and 

 (iv) the  person making the decision to sell or 

keep the gold?  

(d) If not why? 
 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ (ජහතනන්තය මරන 
වගඹධගිතහ අභහතන ව මුද්ල වහ ක්රහභම්ඳහදන නිගඹධජන 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந -  சர்யநதச ழதழன 

கூட்டிகணப்பு அகநச்சபைம் ழதழ, தழட்டநழடல் ழபதழ 

அகநச்சபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන්ත්රීපතුභහගේ ප්රණලසනග  වළටිඹ  

යජඹ විසින් මුළු යන් ශිකතඹක් ඳත්හ ගගන ඹන්ගන් නළවළ. ඒක 

කයන්ගන් ශ්රීM රශකහ භව ඵළශකු විසිනුයි. ගකගේ  නමුත් භභ ිමතුහ 

- උඳක්ලඳනඹ කශහ- භන්ත්රීපතුභහ අවන්ගන් භව ඵළශකුගේ යන් 

ශිකතඹ ගළනයි කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ කරුණු භභ ඉදිරිඳත් කයනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

යජඹ විසින් භව ඵළශකු භඟින්  ඳත්හ ගගන ඹන මුළු යන් 

ශිකත ප්රණභහණඹ. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

යජඹ  නළවළ, එගවභ යන් ශිකත ප්රණභහණඹක්. ගකිතන්භ ඒහ 

භව ඵළශකුගේ නීතිඹ ඹ ගත් ඳත්හ ගගනඹන්ගන්. ඒ ඳත්හ 

ගගන ඹන්ගන් ගකොයි නීතිඹ ඹ ගත්ද කිඹරහ භභ කිඹන්නම්.  ඒ 

technical point  එක ගළන භභ කථහ කයන්ගන් නළවළ. භභ 

උත්තයඹ ගදන්නම්.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The institution that - 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I can give you the details but I am not going to stand 

on that. I am going to give you the full answer. 

(a) (i)  At the end of December, 2012 - 13.62 

metric tons (MT)(Valued at USD 727 

million)  

     (ii) The quantity of gold that was sold by the 

CBSL in 2012 amounted to 20.04 metric 

tons.   

 (iii) Gold is being sold throughout the year at 

different prices and hence the average 

selling price amounted to US Dollars 1,701 

per troy ounce in the year 2012. That is, 

one metric ton has 32,150.7 troy ounces.  

 (iv) Gold transactions were carried out with 

following approved counterparties of 

CBSL for gold trading: 

   HSBC Bank London 

  UBS  Zurich  

    JPMorgan Chase Bank 

    Credit Suisse International  

    Bank for International Settlements 

   Merrill Lynch International Bank 

     Bank of Nova Scotia  

    Standard Chartered Bank  

    ANZ Bank  

    Toronto-Dominion Bank  

    Deutsche Bank 

889 890 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක  භවතහ] 



2013 ජනි 18  

     Crédit Agricola CIB London  

     Commonwealth Bank of Australia  

     Canadian Imperial Bank of Commerce 

 In (b)(i) you have asked, "the total quantity of gold 

reserves that must be maintained by the 

Government?" But instead of "by the 

Government", I would say "by the CBSL". 

(b)  (i)  As per the Monetary Law Act, the 

Monetary Board shall endeavour to hold at 

least a nuclear reserve in gold. Accordingly, 

Reserve Management Guideline stipulates 

that the international reserves should be 

between 3 and 15 per cent in gold reserves.  

 (ii)  At the end of 2012, the Central Bank held 

13.6 metric tons of gold valued at US 

Dollars 727 million in its international 

reserves.  

 (iii)   The Central Bank actively buys and sells 

gold from international markets depending 

on the market price movements for the 

purpose of  the reserves management 

activities. However, CBSL does not engage 

in gold trading activities in domestic 

market. The holding of gold depends on the 

amount of purchases and sales made during 

the year. Accordingly, during 2012, CBSL 

purchased 23.69  metric tons of gold and 

sold  20.04 metric tons resulting in net 

purchases  of  3.64 metric tons.  

 (iv)  Gold outstanding as of the beginning of the 

year 2012 was amounting to  9.98 metric 

tons and at the end of the year 2012, it has  

increased to  13.62 metric tons.  

(c)  (i)  CBSL does not hold gold locally. 

Accordingly,  the quantity held by CBSL in 

its international reserves was  13.62 metric 

tons.  

 (ii)  The value of the aforesaid overseas gold 

reserves, which I have already answered, is  

13.62 metric tons valued at US Dollars 727 

million at the end of 2012.  

 (iii)   20.04 metric tons of gold have been sold 

during the year 2012.  

 (iv)  The Central Bank of Sri Lanka carries out 

its gold trading activities in order to make 

profits by exploiting the opportunities 

arising from the price movements in the 

international market.  

(d)  Does not arise. 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you very much Hon. Minister for giving a very 

comprehensive answer.  

May I take the opportunity to ask three Supplementary 

Questions based on that? I am informed that gold prices 

in the world have tumbled and at this particular moment 

instead of reserving gold for future, they have sold a 

quantity. I may be subject to correction but I am told that 

they have sold it at the time the depression took place. 

Has this happened? If so, why has it been done? I guess it 

was ill-timing and a wrong decision. What would you do 

about it? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Regarding the actual transactions, that is a matter that 

is left to the experts of the Central Bank. Now that you 

have raised this issue - 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry. The reason I am saying this is - 

[Interruption.] 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Let me finish my answer. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is the same bank that had bought the Greece Bonds. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදන තුරු ඉන්න. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

That is not relevant. I will give you an answer 

regarding the Greece Bonds also. Now that you have 

raised this matter, I will look into it and, if necessary, 

brief you about it. As regards the Greece Bonds, I have 

explained many times in this House that the Central Bank 

buys a series of bonds in its normal transactions. The 

Greece Bonds were only a very small fraction of its 

investment. Overall, the investments were very successful 

and within that, this small investment in Greece Bonds 

did not pay off. 

This is done by every bank. This is not something 

unique to the Central Bank of Sri Lanka. Actually, we 

have to congratulate the Central Bank of Sri Lanka for 

having an overall plus at the end of the year. So, this talk 

of Greece Bonds maybe good for television and the 

political stage. But, the fact of the matter is that the total 

investments have been quite successful. This jeopardy 

regarding Greece Bonds is there across the banking 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

system. Otherwise, after all, if the Greece Bonds were 

successful,  then there would be no crisis.  The next 

question, please.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Losing Rs. 5 billion is not a small task when that is 

almost 50 per cent of what you pay out for "Samurdhi" 

programme. Hon. Minister, my second Supplementary 

Question is this. In the recent past, the newspapers have 

revealed that more than 30 Sri Lankans, having gold and 

foreign reserves, are established with FBI and all those 

people who have been looking into this type of funding. I 

am informed that this particular database when it was 

appeared in the “Financial Times” the day before 

yesterday, those names had been blocked. There were 30 

Sri Lankan names. Hon. Minister, would you be looking 

into this because the Central Bank is part of it? You are 

basically taking people like us to courts making a big case 

for bringing in money. What about these people who have 

earned money from our taxpayers and who have been 

doing it at large? What action would you be taking about  

them and would you be revealing these 30 names in 

Parliament? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, whether it is you or any other person, if 

any of them have contravened the laws of this country, 

particularly regarding the laundering of funds or 

regarding the evading of taxes, we will bring the full 

severity of the law against them.  That is very clear. We 

are not bothered whether it is the Hon. Ravi 

Karunanayake or somebody else - [Interruption.] So, let 

the investigation reveal who is responsible. Now, there 

are so many allegations - [Interruption.] Let me explain. 

There is a new book out on the transactions of Mr. Raj 

Rajaratnam and his brother, which gives lots of details.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Has it also mentioned about the President meeting Mr. 

Rajaratnam?  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I do not know that.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

You can have a look whether that book has that.  

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Now, you are raising issues which is in regard to 

contravention of existing laws. So,  if anybody, simply  

anybody has contravened those laws, they will be met 

with the full force of the law. That is all I can say.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගම්කයි ගරු ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ 

කිේහ,  ගම් යත්තයන් ඳත්හ ගගන ඹන්ගන් යජඹ ගනොගයි,            

ශ්රීM රශකහ භව ඵළශකු කිඹරහ. අගප් ්රිටවිධ වමුදහගේ වමුදහඳතිරු 

කන්ගට්නර් ගදකක යත්තයන් අ්ලරරහ දුන්නහ  ඳසගේ -   

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, he is misleading the House. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no.  I am asking a question, you cannot interpret 

that.   
 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

It is not relating to this. If you ask a specific question 

about a person, I can answer. ප්රණලසනඹ  අදහශ අතුරු ප්රණලසන 
අවන්න.  භභ උත්තය ගදන්නම්. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රඵහ දුන් ිළිතතුය  අදහශ අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ අවන්න ඹන ප්රණලසනඹ එතුභහ දන්ගන් නළවළගන්, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එගවභ නම් ප්රණලසනඹ අවන්න ඵරන්න. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එතුභහ කිඹනහ යත්තයන් අ්ලරරහ දුන්ගන් වමුදහඳතිරහ 

කිඹරහ. භහ ිමතන්ගන් නළවළ, ගම් විධිඹ  ඕනෆභ ප්රණලසනඹක් අවන 

තත්ත්ඹ  එන්න පුළුන් කිඹරහ. ගම් ප්රණලසන ඇසීගම්දී ඹම් ඹම් 

නීතිරීති තිගඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, විගලේගඹන්භ 

ඔඵතුභහ  භහ ඉතහභ ග කීගභන් කිඹන්න ඕනෆ, ගම්හ දළන් 

රඳගත කය රඳහිමනිග  දභන ඵ. එයින් ගම් යගට් 

ම්පර්ණගඹන්භ ළරැදි භතඹක් වදනහ. ඒ නිහ අඳ හුඟක් 

ක්ලඳනහ කයන්න ඕනෆ; විගලේගඹන්භ පුේගරගඹධ ගළන. ගඳොදු 

ප්රණතිඳත්ති ගළන විගේචනඹ කශහ  කභක් නළවළ. ගභතුභන්රහ  
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ප්රණලසන අවන්න පුළුන්, අඳ  උත්තය ගදන්න පුළුන්. නමුත් ගම් 

ප්රණලසන අවන  ගකො  එක එක පුේගරයින් ගළන වන් කයන එක 

ළරැදියි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිගඹධගර  අනුකර දීපු ිළිතතුය  අනු අතුරු 

ප්රණලසන අවන්න ඕනෆ. 
 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ග කීගභන්  ප්රණලසන අවන්න කිඹනහ. 

 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Speaker, I cannot allow him to get away with this. 

භහ කිේගේ භහ ඉතහභ ග කීගභන් කිඹනහඹ කිඹරහයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළත් ග කීගභන් තභයි ප්රණලසන අවන්ගන්. 
 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ග කීගභන් අවන ප්රණලසනඹ ගළන ගඳොඩ්ඩක් අධහනඹ ගඹොමු 

කයමු. වළඵළයි  ප්රණලසනඹ  අදහශ විතයයි අවන්න පුළුන්. අනික් 

ඒහ අවන්න ඵළවළ.  
 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ ගකීගභන් ප්රණලසන අවනහද නළේද කිඹහ භහ 

දන්ගන් නළවළ. භහ කිේගේ භහ ග කීගභන් ගම් කරුණු කිඹනහඹ 

කිඹරහයි. අවන්න, අවන්න. ප්රණලසනඹ අවන්න. 
 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වළන්ද තිගඵන්ගන් ගරු කථහනහඹකතුභහ අගත් ගන්.  ළයදි 

ප්රණලසනඹක් ඇහුගොත්  ක් ගහරහ කඳරහ දභනහගන්. භහ අවන්ගන් 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, - 
 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළන් ගරු කථහනහඹකතුභහත් විගේචනඹ කයනහ.  
 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි ළඩක්ගන්. පුම් උඩින් ගනොගයි ඊ ත් උඩින් තිඹන්න 

වදනගකො  ඒක ත් විගේචනඹ කයනහඹ කිඹනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ගම් අඹ  ඕනෆ විධිඹ  අඳ ප්රණලසන අවන්ගන් 

නළවළ.  

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඔඵතුභහ බහගේභ කහරඹ ගන්නහද, එගවභ නළත්නම් 

ගභොකක්ද කයන්න වදන්ගන්?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගම්ක වරි ළඩක්ගන්, ගරු කථහනහඹකතුභනි. අඳ  අවන්න 

ඕනෆ ප්රණලසනඹ අවන්න ගදන්ගන් නළවළ. ගභතුභහ ිමතනහ භහ 
අවන්න ඹන ප්රණලසනඹ ගභොකක්ද කිඹරහ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
ගවිතදයවු කයරහ තිගඵනහ, 2009 භළයි භහග  31 ළනිදහ 
කන්ගට්නර් ගදකක් යත්තයන් එක්ක අ්ලරරහ ඒක භව ඵළශකු  
ඵහය දුන්නහඹ කිඹරහ. අඳ අවනහ, ගම් යත්තයන් තුශ ගම්හත් 
අඩශගු ගරහ තිගඵනහද කිඹහ. ඒගක් ටිනහකභ ගකොඳභණද, 
ගකොගවේද ඒහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்புநழகு களழதழ  சபத் அபநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ අවපු ප්රණලසනර  අදහශ - Sir, there is no natural 

connection between what he is raising now and the 

Question he has asked. So, Hon. Ravi Karunanayake, you 

ask a specific question and I will answer.  
 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

13 න ප්රණලසනඹ  ඹමු. 
 
 

භවනුය නගයග  හවන තදඵදඹ : ර්ණ ශඥහ 
ඳේධතිඹ 

கண்டி கப யளக தளழசல் : யர்ண சநழக்கை 

பககந 
TRAFFIC CONGESTION IN KANDY CITY: COLOUR LIGHT 

SYSTEM 

     3043/’12 

13. ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) විලහර ිළරිළඹක් දයහ අදිඹය 2ක් ඹ ගත් වි කශ භවනුය 
නගයග  ර්ණ ශඥහ ඳේධති ර් 14ක කහරඹක සි  
අක්රිටඹ තත්ත්ග  ඳතින ඵ එතුභහ දන්ගනිමද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ර්ණ ශඥහ ඳේධතිඹ වි කිරීගම් 
ඳශමුළනි වහ ගදළනි අදිඹයඹන්රදී  සථහඳනඹ 
කශ  ර්ණ ශඥහ ඳේධති ශඛනහ ගන් ගන් 
ලගඹන් ගකොඳභණද: 

 (ii) එභ ඳශමුළනි වහ ගදළනි අදිඹයඹන් ක්රිටඹහත්භක 
කශ ර්ඹන් කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඇ) භවනුය නගයගඹිම ඳතින හවන තදඵදඹ  ිළිතඹභක් 
ගර වි කශ ඉවත වන් ර්ණ ශඥහ ඳේධති පරදහයී 
අයුරින් ප්රණගඹධජනඹ  ගත ගනොවළකි තත්ත්ඹක් තුශ ඊ   
වික්ලඳ ක්රිටඹහභහර්ගඹක් ළරසුම් කය තිගේද ඹන්නත් 
එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

துகபகங்கள், தடுஞ்சளககள் அகநச்சகபக் நகட்ட 

யழள: 

(அ) தபைந்ததளககனள தசயழத்துடன் 2 கட்டங்கழன் 

கவழ் தளபைத்தப்ட்ட கண்டி கபத்தழன் யர்ண 

சநழக்கை பககந 14 யபைட களநளக தசனலிமந்த 

ழகனழல் உள்ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) நநந குழப்ழடப்ட்டுள் யர்ண சநழக்கை 

பககநகக தளபைத்தும் பதளயது நற்பொம் 

இபண்டளயது கட்டங்கழல் தளபைத்தப்ட்ட 

யர்ண சநழக்கை பககநகழன் ண்ணழக்கக 

தயவ்நயளக வ்யவு ன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்டி பதளயது நற்பொம் இபண்டளயது 

கட்டங்கள் தசனற்டுத்தப்ட்ட ஆண்டுகள் 

னளகய ன்கதபெம் 

       அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) கண்டி கபத்தழல் களணப்டும் யளக தளழசலுக்கள 

தவர்யளக தளபைத்தப்ட்ட நநந குழப்ழடப்ட்ட 

யர்ண சநழக்கை பககநகக னநள் யழதத்தழல் 

உநனளகழக்க படினளத ழககநனழல் அதற்கு நளற்பொ 

யமழபகதனளன்பொ தழட்டநழடப்ட்டுள்தள ன்கத 

அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்நல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Is he aware that the traffic light systems of the City 

of Kandy installed in two phases incurring a huge 

cost, have been defunct for a period of 14  years? 

(b) Will he state - 

 (i) separately, the number of traffic light 

systems installed in the first and second 

phases  of the said traffic light systems; and 

 (ii) the years in which the said first and second 

phases were implemented ? 

(c) Will he also state whether an alternative measure 

has been designed in the current context where the 

traffic light systems which was installed as a 

solution for heavy traffic congestion in the City of 

Kandy cannot be used in an effective manner ? 

(d) If not, why ? 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේයි. 

(අ) 1999 ර්ග  සි  අදිඹය 01 ඹ ගත් ඉදි කශ ර්ණ ශඥහ 
ඳේධතිඹ ඳරීක්ණ භට් ින් ඳත්හ ගගන ඹහගම්දී 
ගඳොලිස යථහවන අශලඹ විසින් ර්ණ ශඥහ ඳේධතිඹ 
බහවිත කිරීගම්දී යථහවන තදඵදඹ ළඩි වී ඇති ඵ ගඳන්හ 
දී තිබුණි. තද ප්රණතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් භත භවනුය ශ්රීM 
දශදහ භහිතගහ අලින් ඹන භහර්ගඹ හ දළමීභ ගවේතුගන් 
භවනුය නගයග  හවන ධහන ළරළසභ ගඵොගවධ දුය  
ගනස න රදී. එභ ගවේතන් භත භහර්ග ශඥහ ඳේධතිඹ 
තහකහලික ඳදනභ භත අක්රිටඹ කිරීභ  සිදු විඹ. 

(ආ) (i) අදිඹය 01   - පුසඳදහන වන්දිඹ  ) 

    - රැජින ගවධ රඹ අර වන්දිඹ)       -  03 

    - නගය බහ වන්දිඹ) 

    සථහන තුන  තුනක් වි කය තිගඵනහ. 

    අදිඹය 02  - දුම්රිඹ සථහනඹ අර වන්දිඹ - 01යි.  

 (ii) අදිඹය 01 - 1999 ර්ග දී 

   අදිඹය 02 - 2009 ර්ග දී 

(ඇ) 2010 ර්ග  ගභොයම් වහ ගප්යහගදණිඹ විලසවිදනහරර 
ආචහර්ඹරුන්ගගන් භන්විත කිම්ක් ඳත් කය භවනුය 
වහ යථහවන ළරළසභක ගඹධජනහලිඹක් රඵහ ගන්නහ 
රදී. ඒ ගඹධජනහලිඹ අනු, ඳවත වන් ක්රිටඹහභහර්ග ගම් 
න වි  ආයම්බ කය ඇත.   

 * ගළ ගේ සි  කම්ගසගතො  දක්හ භශ තීරු 04කින් 
යුතු  භහර්ගඹක් ඉදි කිරීභ 

 * භවනුය තදහන්න භහර්ග කහඳට් ඇතිරීභ 

 * ඳදිකයින් වහ භහර්ගඹ  ඉවිතන් ඹන ඳහරම් 
05ක් ඉදි කිරීභ 

 * ඳදිකයින් වහ උභශ භහර්ගඹක් ඉදි කිරීභ 

 * කම්ගසගතො  ඳහරභ භශ තීරු 04ක් දක්හ පුළු්ල 
කිරීභ 

 * භවනුය නගයඹ භග වළය ඹහ වළකි කම්ගසගතො  - 
ගප්යහගදණිඹ දක්හ භහර්ග කහඳට් අතුයහ 
ශර්ධනඹ කිරීභ 

 * ගප්යහගදණිඹ සි  තළන්ගන්කුඹුය දක්හ ඹහ වළකි 
ඳරිදි උභශ භහර්ගඹක් ළරසුම් කිරීභ 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
 
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභතළන ප්රණධහන ප්රණලසනඹ ගරහ 

තිබුගණ් ගභඹයි. ය 14ක් තිසගේ ගම් ර්ණ ශඥහ ඳේධතිඹ 

අක්රිටඹ ගරහ තිගඵනහ.  ඒ ම්ඵන්ධගඹන් තභත් නිසි ක්රිටඹහ 

භහර්ගඹක් අයගගන නළවළ. ගරු අභහතනතුභනි, භභ අවන්ගන් 

ගඹධජනහ ම්ඵන්ධ ගනොගයි. අවුරුදු 14ක් තිසගේ- 
 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

අක්රිටඹ ගරහ නළවළ. ආයක්හ වහත් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 

තීන්දු ගළනීභ වහත්  තහකහලික ඒක ක්රිටඹහත්භක කයන්ගන් 

නළති නත්රහ තිගඵනහ. 
 

 
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් ආයක්හ ම්ඵන්ධගඹන් නම් 

ප්රණලසනඹක් නළවළ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. ගම් ප්රණලසන අවන්න  

ප්රණධහන ගවේතු ගභඹයි. ගම් ශඥහ ඳේධතිඹ වරිඹ  ක්රිටඹහත්භක 

ගනොවීභ තුශ භවය අසථහරදී භවනුය නගයග  විලහර හවන 

තදඵදඹක් තිගඵනහ. ඒ නිහ භභ ගරු අභහතනතුභහගගන් අවනහ  

අක්රිටඹ වුණු ර්ණ ශඥහ ඳේධතිඹ ක්රිටඹහත්භක කයන්න  දළන්ත් 

අලන ිළඹය ගන්නහද කිඹරහ. 
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ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 1999න් ඳසු ආයක්හ වහ ශ්රීM දශ 

දහ භහිතගහ ඉදිරිිළටින් ඹන භහර්ගඹ තහකහලික හ තළබීභ  සිදු 

වුණහ. ඒ ගවේතු ගකො  ගගන හවන තදඵදඹක් ඇති වුණු නිහත්, 

ගම් අදහශ ශඥහ ඳේධතිඹ ඒක  තත් ඉව්ල න නිහත් එඹ 

තහකහලික අත්ිමම්රහ තිගඵනහ. නමුත් හවන තදඵදඹ නිභහ 

කයන්න  විඳුභක් විධිඹ  විලසවිදනහර ගඹධජනහලිඹක් අනු 

අිළ ිළඹය ගණනහක් ගගන තිගඵනහ. 

ඒ ිළඹය අනු  හවන තදඵදඹ ිළිතඵ ප්රණලසනඹ නියහකයණඹ 

ගින් ඳතිනහ. ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහත් ගම් 

කහයණඹ ිළිතඵ අද බහ ක්ල තඵන අසථහගේ ගඹධජනහක් 

ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. තදුය ත් ඒ ර්ණ ශඥහ ඳේධතිඹ 

ක්රිටඹහත්භක කයන්න ගිගඹොත් ඒක ගම් හවන තදඵදඹ  ඉව්ල 

ගනහඹ  කිඹන එකයි දක්හ තිගඵන්ගන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රණලසන අශක 14 -2522/'12 - (1), ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රණලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ සීනි කර්භහන්ත ශර්ධන 

අභහතනතුභහ ගනුගන් ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ තිඹක  

කහරඹක් ඉ්ලරහ සිටිනහ.  
 
ප්රණලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹධග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගදන  ඹ.  
 
 

කඹුරුගමු, භළදගගොඩ යජග  ගවදි පුහුණු විදුවර : 
ගන්හසිකහගහය ඳවසුකම් 

கம்புபொகபய தநததகளட அபச தளதழனர் னழற்சழக் 

கல்லூளழ : தங்குநழட யசதழகள்  
NURSING TRAINING SCHOOL IN MEDAGODA, 

KAMBURUGAMUWA: HOSTEL FACILITIES   
 

2454/’12 

2. ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගෞඛන අභහතනතුභහගගන් ඇස ප්රණලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) ළලිගභ ප්රණහගේශීඹ බහ ඵර ප්රණගේලග  කඹුරුගමු, 
භළදගගොඩ යජග  ගවදි පුහුණු විදුවරක් ඇති ඵත්; 

 (ii) එභ ගවදි පුහුණු විදුවග්ල සිසුන් ව ගුරු භණ්ඩරඹ 
වහ ප්රණභහණත් ඉඩ ඳවසුකම් ව 
ගන්හසිකහගහය ඳවසුකම් ගනොභළති ඵත්; 

 (iii) ඒ ගවේතුගන් එභ විදුවර  ඵහ ගන්නහ රද 
සිසුවිඹන්ගගන් ගකො ක්     ශ්රීM ජඹර්ධනපුය 
ගවදි විදුවර ගත භහරු කය ඹන රද ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනිමද? 

 (ආ) (i) ඉවත වන් ගවදි විදුවර හ දළමීගම් සදහනභක් 
තිගේද; 

 (ii) එගේ ගනොභළති නම්, එභ විදුවර ගනත් 
සථහනඹක  ගගන ඹහගම් ළරසුභක් තිගේද; 

 (iii) එගේ  නම්, එභ විදුවර ගගන ඹෆභ  නිඹිත 
සථහනඹ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනිමද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
சுகளதளப அகநச்சகபக் நகட்ட யழள: 

(அ) (i) தயலிகந ழபநதச சக ஆலககப் ழபநதசத்தழல் 

கம்புபொகபய தநததகளடயழல் அபசளங்க தளதழனர் 

னழற்சழக் கல்லூளழதனளன்பொ களணப்டுகழது 

ன்கதபெம்; 

 (ii) நநற்டி தளதழனர் னழற்சழக் கல்லூளழனழல் 

நளணயர்கள் நற்பொம் ஆசழளழனர் குமளத்தழற்குப் 

நளதுநள இட யசதழகலம் தங்குநழட யசதழ 

கலம் இல்க ன்கதபெம்; 

 (iii) இதன் களபணநளக நநற்டி கல்லூளழக்கு 

நசர்த்துக்தகளள்ப்ட்ட நளணயழனளழல் ஒபை 

குதழனழர் ஸ்ரீ ஜனயர்தபுப தளதழனர் கல்லூ 

ளழக்கு இடநளற்ப்ட்டுள்ளர்கள் ன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) நநற்டி தளதழனர் கல்லூளழகன படியழடுயதற்கள 

ஆனத்தங்கள் களணப்டுகழன்யள ன்கத 

பெம்; 

 (ii) அவ்யளபொ இல்ளயழடின், குழத்த கல்லூளழகன 

நயதளபை இடத்தழற்கு நளற்பொயதற்கள தழட்டம் 

உள்தள ன்கதபெம்; 

 (iii) அவ்யளளனழன், நநற்டி கல்லூளழகன தகளண்டு 

தசல்யதற்கு உத்நதசழத்துள் இடம் னளததன் 

கதபெம் 

 அயர் இச் சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்நல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a government Nursing Training School is 

situated in Medagoda, Kamburugamuwa in 

the Weligama Pradeshiya Sabha area; 

 (ii) adequate accommodation and hostel 

facilities are not available for the students 

and the staff of the Nursing Training 

School; and 

 (iii) a section of female students who had been 

recruited to that school, has been transferred 

to Sri Jayewardenepura Nursing School due 

to the said reason ? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a move to close down the 

aforesaid Nursing School; 

 (ii) if not, whether there is a plan to shift the 

school to another location; and 

 (iii) if so, the new location, where that school 

will be re-located? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛන නිගඹධජන 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ගෞඛන අභහතනතුභහ ගනුගන් 

එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* කයනහ.  
 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   ඔේ. 

        (ii)  ව (iii)  

  තිගඵන ඉඩ ඳවසුකම් ප්රණභහණඹ  අනු ඵහ ගත් සිසුවිඹන් 
ගභභ ගවද විදුවග්ලභ සිටින අතය  එක් එක් ගවද  විදුව්ලිම 
සිසුන් ප්රණභහණඹ ගනස ගේ.  ගභභ ප්රණගේලගඹන් ගවද 
පුහුණු වහ ඉ්ලලුම් කයන රද අඹ හභහනන ඳරිදි ගභභ 
ගවද විදුවග්ල ව අගනක් ගවද විදුව්ලිම පුහුණු රඵති. 
ගකගේ වුද ගභභ ගවද විදුවර  ගතධයහ ගත් සිසුවිඹන් 
ජඹර්ධනපුය ගවද විදුවර  ඹහ ගනොභළත.  

(ආ)  (i)   නළත. 

        (ii)   නළත. 

      (iii)  අදහශ ගනොගේ. 

(ඇ)   ඳළන ගනොනඟී. 
 

යක් වත නහන්තය : විසතය 

ளதுகளக்கப்ட்ட யங்கள் : யழபம் 
FOREST RESERVES : DETAILS 

 

2798/’12 
 

15.ගරු ගජධන් අභයතුශග භවතහ (ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය 
භවතහ ගනු ) 
(நளண்புநழகு நஜளன் அநபதுங்க - நளண்புநழகு  தனளசழழ 

ஜனநசகப சளர்ளக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Dayasiri 

Jayasekara) 
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතනතුභහගගන් ඇස 

ප්රණලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) ශ්රීM රශකහගේ ගම් න වි  ඇති යක් වත 
නහන්තයර නම් කගර්ද; 

 (ii) 2005 ර්ග දී ව 2012 ර්ග දී එභ එක් එක් 
න යක් වතඹ  අඹත් ව ූ ි ප්රණභහණඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (iii) න යක් වතර  අඹත් ව ූ ි ප්රණභහණඹන් අඩු වී 
තිගේ නම්, ඊ  ගවේතු කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනිමද? 

(ආ) (i) 2005 ර්ග  සි  න යක් වතර  අඹත් 
ඉඩම්ර අනය ඳදිශිකකරුන් සිීම නම්, 
ඔවුන්ගේ නම් ව ලිිළනඹන් කගර්ද; 

 (ii) යක් වතර  අඹත් ඉඩම් ගකො ස නීතනනුකර 
ගර රඵහ දී තිගේ නම්, එභ ඉඩම් රඵහ ගත් 
පුේගරයින්ගේ නම් ව ලිිළනඹන් කගර්ද; 

 (iii) එකී ඉඩම් රඵහ දුන් ඵරධහරින් කවුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනිමද? 

(ඇ) (i) ඉවත වන් කහර සීභහගේදී න යක් වතර  
වහනි කශ පුේගරයින් කවුරුන්ද; 

 (ii) ඔවුන් සිදු කශ වහනි කගර්ද; 

 (iii) එභ තළනළත්තන්  එගයිම ගත් ිළඹය කගර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනිමද?                         

(ඈ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
 

  சுற்ளடல், புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சகபக் நகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) இங்ககனழல் தற்நளது களணப்டுகழன் 

ளதுகளக்கப்ட்ட யங்கழன் தனர்கள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

  (ii) 2005ஆம் ஆண்டிலும் 2012ஆம் ஆண்டிலும் 

நநற்டி ளதுகளக்கப்ட்ட ஒவ்தயளபை யத் 

தழற்கும் உளழனதளகயழபைந்த  ழப்பப்புக்கள் 

தழத்தழனளக வ்யதயன்கதபெம்; 

 (iii) ளதுகளக்கப்ட்ட யங்கலக்குளழன ழப் பப் 

புக்கள் குகந்தழபைப்ழன் அதற்கள களபணங்கள் 

னளகயதனன்கதபெம்  அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) 2005ஆம் ஆண்டு ததளடக்கம் ளதுகளக்கப்ட்ட 

யங்கலக்குளழன ழப் பப்புக்கழல் அநநதழ 

னற் குடினழபைப்ளர்கள் இபைப்ளர்களனழன் 

அயர்கது தனர்கள் நற்பொம் பகயளழகள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (ii) ளதுகளக்கப்ட்ட யங்கலக்குளழன களணழத் 

துண்டுகள் சட்ட ளவதழனளக யமங்கப்ட்டிபைப்ழன், 

அக்களணழககப் தற்பொக்தகளண்டயர்கழன் 

தனர்கள் நற்பொம் பகயளழகள் னளகயதனன் 

கதபெம்; 

 (iii) இக்களணழகக யமங்கழன அதழகளளழகள் னளயர் 

ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) (i) நநந குழப்ழடப்ட்டுள் களப்குதழனழல் 

ளதுகளக்கப்ட்ட யங்கலக்குச் நசதம் யழக 

யழத்த ர்கள் னளயர் ன்கதபெம்; 

 (ii) அயர்களல் நநற்தகளள்ப்ட்ட நசதங்கள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (iii) நநற்டி ர்கலக்தகதழபளக நநற்தகளள்ப் 

ட்ட  டயடிக்கககள்  னளகயதனன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்நல், ன்? 
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asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy: 

(a) Will he state - 

 (i) the names of forest reserves  in Sri Lanka at 

present; 

 (ii) the extents of land that belonged to each of 

the aforesaid forest reserves in the years 

2005 and 2012 separately; and 

 (iii) if the land extents that belonged to the forest 

reserves have decreased, the reasons for it? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) if any unauthorized settlers are living in the 

lands belonging to the forest reserves from 

the year 2005, names and addresses of 

them ; 

 (ii) the names and addresses of persons who 

have obtained land, if plots of land 

belonging to the reserves have been legally 

granted; and 

 (iii) of the authorities who have granted such 

lands? 

(c) Will he also state - 

 (i) the persons who have damaged the forest 

reserves during the above period; 

 (ii) the damages caused by them; and 

 (iii) the steps taken against those persons? 

(d) If not, why? 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* 

කයනහ.  
 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   ශ්රීM රශකහගේ ගම් න වි  ඇති ශයක් වත වහ යක් වත  
නහන්තයර නම් ඇමුණුභ 1*ිම වන් ඳරිදි ගේ.  

       (ii)   2005 ර්ග  දී ව 2012 ර්ග  දී එභ එක් එක් න 
යක් වතඹ  අඹත් ව ූ  ි ප්රණභහණඹන් ඳවත ඇමුණුම්ර 
වන්ඳරිදි ගේ.  

    2005 ර්ග  ශයක් වත/යක් වත නහන්තය නහභ ග්ලඛනඹ 
-  ඇමුණුභ 2* වහ ඇමුණුභ 3* ිම වන්ඳරිදි ගේ.  

    2012 ර්ග  ශයක් වත/යක් වත නහන්තය නහභ ග්ලඛනඹ 
-  ඇමුණුභ 4* වහ  ඇමුණුභ 5* ිම වන්ඳරිදි ගේ.  

 

     (iii)   ශ්රීM රශකහ ගේ ඝන නහන්තය ප්රණභහණඹ ඳසු ගිඹ ය 10 තුශ දී 
සිඹඹ  0.5කින් ඳභණ අඩු වී ඇත. ළරසුම් වගත 
ශර්ධන ක යුතු වහ නහන්තය බහවිත කිරීභ ගභඹ  
ප්රණධහනතභ ගවේතු ගර රකනු රඵයි.  

(ආ)   (i)   2001 සි  2008 දක්හ කහරඹ තුශ දී ක්රිටඹහත්භක ව න 
ම්ඳත් කශභනහකයණ නහඳෘතිඹ ඹ ගත් උතුරු 
නළ ගඟනිමය ප්රණගේලර වළය න ශයක්ණ 
ගදඳහර්තගම්න්තු ඹ ගත් ඳහරනඹ න නහන්තයර 
භහයිම් නළත නිරඳණඹ කිරීගම් ළඩ වනක් ක්රිටඹහත්භක 

ව අතය, නහන්තය භහයිම්ර දීර්ඝ කහරඹක් තුශ 
අනයගඹන් ඳදිශික වී, ශර්ධනඹ කයන රද ඉඩම් 
ගකො ස නිඹභහනුකර කිරීභ වහ අදහශ ප්රණහගේශීඹ 
ග්ලකම්රුන් ගත නිදවස කිරීභ  ක යුතු කය ඇත. එභ 
ඉඩම් ගකො ස භුක්ති විඳින පුේගරයින්ගේ නහභ ග්ලඛනඹක් 
කහ ගනොභළති අතය, ඒහ ළකසීභ වහ නිඹභහනුකර කිරීභ 
අදහශ ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම්රුන් විසින් සිදු කයනු ඇත.  

     (ii)   යක් වත භහයිම් නළත නිරඳණඹ කිරීගම් දී තදුය ත් 
නහන්තයඹක් ගර කශභනහකයණඹ කශ ගනොවළකි 
වහඹනඹ  ඳත් ඇති ඉඩම්, යක් වත භහයිගභන් ඵළවළය න 
ගර  අලුතින් භහයිම් නිරඳණඹ කය ප්රණකහලඹ  ඳත් 
කිරීභ  ක යුතු කය ඇත. 

     ගභගේ යක් වත භහයිගභන් ඵළවළය න නහන්තය ගර 
ඉදිරිඹ  කශභනහකයණඹ කශ ගනොවළකි ඉඩම්, 
අනයකරුන් ගත නිඹභහනුකර කිරීභ වහ දිස්රිටක් 
ඉඩම් ඳරිවයණ කිම්ගේ වහ අන්තර් අභහතනහශල කිම්ගේ 
අනුභළතිඹ ඹ ගත් අදහශ ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම්රුන් ගත 
නිදවස කිරීභ  ක යුතු කය ඇත. 

  ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම්රුන් ගත නිකුත් කයන රද ඉඩම් 
ගකො ස නිඹභහනුකර කිරීභ ඔවුන් විසින්භ සිදු කයන ඵළවින් 
එභ නහභ ග්ලඛන ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම්රුන් තු ඇත.  

    (iii)  ගභභ භහයිම් නිරඳණඹ ඒ ඒ දිහර දිහ න නිරධහරි 
ඇතුළු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟින් සිදු ගකගයන අතය, අදහශ 
අනුභළතීන් දිස්රිටක් ග්ලකම්ගේ ප්රණධහනත්ගඹන් යුත් දිස්රිටක් 
ඉඩම් ඳරිවයණ කිම්ගේ වහ අභහතනහශල ග්ලකම්ගේ 
ප්රණධහනත්ඹ ඹ ගත් න අන්තර් අභහතනහශල කිම්ගේ 
අනුභළතිඹ ඇති සිදු ගේ. 

  දිස්රිටක් ඉඩම් ඳරිවයණ කිම් හභහජිකඹන් - දිහ න 
නිරධහරි/ අඩවි න නිරධහරි, ඉඩම් නිරධහරි වහ ඉඩම් 
ඳරිවයණ ළරසුම් නිරධහරි. 

  අන්තර් අභහතනහශල කිම් හභහජිකඹන් - න ශයක්ක 
ජනයහ්ල, ඉඩම් අභහතනහශලග  අතිගර්ක ග්ලකම් (ඉඩම්), 
න ජීවී අධනක් ජනයහ්ල, භධනභ ඳරිය අධිකහරිග  
බහඳති වහ යහජන ඳරිඳහරන අභහතනහශලග  නිරධහරිගඹක්. 

  ඉන් අනතුරු පුේගරයින් ගත නිඹභහනුකර කිරීභ ඉඩම් 
ගකොභහරිස ජනයහ්ල ගනුගන් ප්රණහගේශීඹ ග්ලකම්රුන් 
විසින් සිදු කයනු රළගේ. 

(ඇ) (i)  ඉවත වන් කහරසීභහගේදී යක් වතර  වහනි කිරීභ එභ 
නහන්තයර භහයිගම් ිළිමටි ගම්භහනර ඳදිශිකකරුන් 
ගභන්භ ගනත් පුේගරඹන් විසින් ද සිදු කය ඇත. 

          (ii) යක් වත නහන්තයර අනයගඹන් ගස කළපීභ, 
අනයගඹන් ගවේන් ගහ කිරීභ, අනයගඹන් විවිධ 
ගබධග ගහ කිරීභ, අනයගඹන් ඳදිශික වීභ ළනි වහනි සිදු 
කය ඇත. 

         (iii)  අනය ක්රිටඹහර ගඹදුණු තළනළත්තන්  විරුේධ න 
ශයක්ණ ආඥහඳනත ඹ ගත් නීතිභඹ ක යුතු සිදු කය ඇති 
අතය, වළකි ෆභ අසථහකදීභ අනයකරුන් ඉත් 
කිරීභ  ද ක යුතු කය ඇත. 

(ඈ)  ඳළන  ගනොනඟී.  

 
 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිගඹධග 23(2) ඹ ගත් අනු රඵන ප්රණලසනඹ. ගරු 

යනි්ල වික්රහභසිශව භවතහ. 

903 904 

————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගඳෞේගලික  දළනුම් දීගභන් ඇස ප්රණලසනඹ 
தழ அழயழத்தல் ப யழள 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 
අඹවඳත් කහරගුණ තත්ත්ඹ ිළිතඵ නිගේදනඹ 
ගනොකිරී භ නිහ ධීයඹන් මුහුණ දුන් නනඹ  

சவபற் களழக ற்ழ அழயழக்கப்டளகநனளல் 

நவயர்கள் தழர்நளக்கழன அர்த்தம்  
DISASTER FACED BY FISHERMEN DUE TO NON-

ANNOUNCEMENT OF ADVERSE WEATHER CONDITION  
 

 
ගරු යනි්ල වික්රහභසිශව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසග  
නහඹකතුභහ) 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - தழர்க்கட்சழ பதல்யர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ දහ ඳළළති අඹවඳත් කහරගුණ 

තත්ත්ඹ භධනග  ධීය කර්භහන්තඹ වහ මුහුදු ගිඹ ධීයඹන් 

ගණනහකගේ ජීවිත අිමි වුණහ.  

දළන  අඳ  රළබී ඇති හර්තහ අනු අිමි ව ජීවිත ශඛනහ 

51යි. අතුරුදන් ව ශඛනහ 17යි. ගඵධට්ම් 37ක් ආ ගිඹ අතක් නළවළ. 

ඇත්ගතන්භ ගම් තත්ත්ඹ උදහ වුගණ් ඇයි? ධීය අභහතනහශලඹ 

කිඹන්ගන් කහරගුණ විදනහ ගදඳහර්තගම්න්තු ක්ල ඹ්ල ඇතු 

අනතුරු වළඟවීගම් නිගේදනඹක් නිකුත් ගනොකශ ඵයි. කහරගුණ 

විදනහ ගදඳහර්තගම්න්තු කිඹන්ගන් ඔවුන් නිකුත් කශ නිගේදනඹ  

ධීය ගදඳහර්තගම්න්තු ළරකි්ලර ගඹොමු කය නළති ඵයි. 

ජනභහධන ආඹතන කිඹන්ගන් කහරගුණ විදනහ ගදඳහර්තගම්න්තුගන් 

තභන්  එළනි ෂළක්ස ඳණිවිඩඹක් ගවධ විදයත් තළඳළ්ල ලිිළඹක් 

ගනොරළබුණු ඵයි. ගම් සිඹ්ලගරන් ඳළවළදිලි න්ගන්, අභහතනහශල 

ගණනහක්, නිරධහරින් ගණනහක්, කහර්ඹහර ගණනහක් තිබුණද, 

අලන ඳරිදි අනතුරු වළඟවීභ සිදු වී නළති ඵයි. එිම ප්රණතිපරඹ 

වුගණ් ටිනහ ිනිස ජීවිත ගණනහක් අඳ  අිමිවීභයි. 

ඒ විතයක් ගනොගයි, භව මුහුගේ ඳළඹ ගණනහක් ජීවිතඹ 

ගේයහ ගළනීභ වහ ගගවසී, ඹහන්තම් ගගොඩ බිභ  ශඟහ වුණු 

ධීයයින් ගණනහක් නිරුඳද්රිනත ගයශ  ගගන ඒභ  නිසි ළඩ 

ිළිතගශක් තිබුගණ් නළවළ. භවය ජීවිත ගයශ ගඳනි ගඳනී 

මුහුද  බිලි වුණහ. තත් එළනි ජීවිත ගණනහක් ගේරුගණ් 

ගයගශිම සිටි අ පත තරුණඹන්ගේ උනන්දු නිහයි. ඔවුන් 

තභන්ගේ ජීවිතඹ ඳයදු  තඵහ දිඹම  ගගොස ධීයයින් ගගොඩ  

රැගගන ආහ. ගුන් වමුදහගන් වහ නහවික වමුදහගන් සිදු කශ 

ගභගවයුම් ඳළතුගණ් ඉතහ දුර්ර භට් භකයි. රළබී ඇති හර්තහ 

අනු ගම් ගභගවයුම් ක යුතු වහ ගඹොදහ ගගන තිබුගණ් එක් 

ගවලිගකොප් යඹක් ඳභණයි. හභහනන ගුන් ඹහනහ කිසික් 

ගඹොදහ ගගන තිබුගණ් නළවළ. ආයක්ක අශල ඳන්ගන් ඔවුන්  

ගම් හ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් ගළන විධිභත් දළනුම් දීභක් සිදු 

ගනොකශ ඵයි. එගේභ ඔවුන් ගත හභහනන දළනුම් දීභක් ඳහ සිදු 

කය ඇත්ගත් ඉතහ ප්රණභහද වී ඵද ඳළගනහ.  

ඇත්ත ලගඹන්භ අඳ  දළන් තිගඵන ගවලිගකොප් ර්ර 

ගදොමකයඹක් නළත්නම් දඵයඹක් - winch - තිගඵනහද කිඹරහත් 

දන්ගන් නළවළ. අගනක් ප්රණලසනඹ නහවික වමුදහගේ "මුද්රr නළ" 

ගකොගවොභද ගඹගදේගේ කිඹන එකයි.  

ගභළනි අනතුරුදහඹක අසථහකදී අඳ  ඉන්දීඹ 

ගයශහයක්ක වමුදහගන් උදේ රඵහ ගළනීභ  අකහල තිබුණහ. 

නමුත් ආණ්ඩු එගේ කගශේ නළවළ. ගභළනි අසථහ වහ 

උඳගඹධගී කය ගත වළකි නවීන ඳවසුකම්ලින් යුත් නහවික ඹහ්රාහ   

වහ ගුන් ඹහනහ ඔවුන් තු තිගඵනහ. The Dornier Do 228 is a 

good search and rescue aircraft for maritime activities. නමුත් 

ආණ්ඩු ඒ ගළන කිසිදු ළරකි්ලරක් දළක්වග  නළවළ. අඹවඳත් 

කහරගුණික තත්ත්ග  ඵයඳතශ තත්ත්ඹ එදින භධනභ යහ්රිටඹ 

න වි  කහරගුණ අශල ගවොඳින්භ දළන සිටිඹහ.  

ඳහන්දය තුන ඳභණ ගේදී තත්ත්ඹ ත තත් අඹවඳත් අත  

වළරුණහ. ගම් අසථහගේදීත් අදහශ ඳහර්ලසඹන් අතය කිසිදු 

ම්ඵන්ධීකයණඹක් තිබුගණ් නළවළ. ඔවුන් එකිගනකහ අතය 

අනතුරු වළඟවීම් ගවධ වදිසි හකච්ඡහන් ගවධ සිදු වුගණ්  නළවළ. 

ඒ ධීය ඳවු්ල කිේගේ තභන් ඒ ගළන දන්නහ නම් ඒ ගඵධට්ම්ර 

ිම පු ජනතහ  ජශගභ දුයකථනගඹන් දළනුම් ගදන්න තිබුණහ 

කිඹහයි. අඩු තයින් එළන්නක් සිදු වහ නම් අනතුරු මී  ඩහ 

අභ කය ගළනීභ  ඉඩකඩ තිබුණහ.  

ආණ්ඩුගේ ගනොළරකි්ලර නිහ අඹවඳත් කහරගුණික 

තත්ත්ඹන් භත ිනිස ජීවිත අිමි වුණු මු්ලභ අසථහ ගභඹ 

ගනොගයි. 2011 ගර් ගභළනිභ සිේධිඹක් වුණහ. 2011 ජනහරි 

21න දහ සථහය නිගඹධග 23 (2) ඹ ගත් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී 

ප්රණකහලඹක් කයින් භභ ගම් අඩු ඳහඩු ම්ඵන්ධ කරුණු 

ඳළවළදිලි කශහ. එදහ භභ ගභගේ වන් කශහ. 

"ගභන් බඹහනක කහරගුණික තත්ත්ඹක් උදහ න ඵ 

ගරධක කහරගුණ විදනහඥයින් අනතුරු වඟහ තිබුණහ. කරහඳග  

අගනක් ය ්ල ඊ  සදහනම් වුණහ. ඒ නිහ නනඹ අභ කය 

ගළනීභ ත්, කශභනහකයණඹ කය ගළනීභ ත් ඔවුන්  වළකි වුණහ. 

නනඹ ව ළණින් ගරධක ප්රණජහගේ අධහනඹ තභන් ගත 

ගඹොමු කය ගන්න  ඔවුන් ක්රිටඹහ කශහ. ඒ ඔසගේ විඳත  ඳත් 

ජනතහ  කඩිනම් වන රඵහ දීභ  ඔවුන  වළකි වුණහ. 

අහනහක  ආසිඹහගේ ආලසචර්ඹඹ නිහගදධ අඳ ගම් කිසික් 

කගශේ නළවළ. කිසිභ ආකහයඹක සදහනභක් අඳ  තිබුගණ් නළවළ. 

අඳ යගට් ආඹතන, කහරගුණික වහ ූ  විදනහත්භක ආඹතන අනතුරු 

වළඟවීම් කශහද කිඹහ අඳ දන්ගන් නළවළ. ඔවුන් අනතුරු වළඟවීම් 

කශත්, ගනොකශත් ගරධක කහරගුණ විදනහඥයින් කශ අනතුරු 

වළඟවීම් අගප් ඳහරකයින් ගණන් ගත්ගත් නළවළ. අඩු තයින් 

Yahoo ළනි ගේ අඩවිඹකින්ත් කහරගුණ අනහළකිඹක් ගවධ 

කිඹහ ඵරහ ගම් නනඹ  මුහුණ දීගම් ළරළසභක් ඇති කය 

ගන්න  අගප් ඵරධහරින් ක්රිටඹහ කගශේ නළවළ. ඩහත් 

අහනහන්තභ කහයණඹ නනඹ සිදු ව ඳසුත් එඹ 

කශභනහකයණඹ කය ගළනීභ  ගවධ, විඳත  ඳත් වන්  වන 

රඵහ දීභ  විධිභත් ිළඹය ගනොගළනීභයි." 

අවුරුදු ගදකකින් ඳසු අදත් අඳ  කිඹන්න  ඇත්ගත් ඒ චන 

ටිකභයි. කිසිභ ගනකින් ගතොය ඒ චන ටිකභයි. කනගහම්  

කරුණ එඹයි. භගේ ගභභ ප්රණකහලගඹන් ඳසු ආණ්ඩු එිම භතු කශ 

කරුණු ිළිතඵ කිසිදු ගොඹහ ඵළලීභක් කගශේ නළවළ. එිම වන් 

අඩු ඳහඩු නිළයදි කය ගළනීභ  ක්රිටඹහ කගශේ නළවළ. නන 

කශභනහකයණඹ ිළිතඵ ජහතික බහ රැස වී ඳරිපර්ණ 

ළරළසභක් වළදුගේ නළවළ. ආයක්ක අශල කිඹන්ගන් ගභළනි 

ආඳදහකදී ආයක්ක වහ සිවි්ල අශල එක  එක් වී ක්රිටඹහ කශ යුතු 

ආකහයඹ ිළිතඵ කිසිදු උඳගදක් ගවධ ළරසුභක් ගවධ 

ගනොතිබුණු ඵයි. එයින් ඳළවළදිලි න්ගන් ආඳදහ කශභනහකයණඹ 

ගළන ආණ්ඩු කිසිදු උනන්දුක් දක්හ ගනොභළති ඵයි. ආණ්ඩු  

night races දුන්න මුද්ල ව ශවිධහන ලක්තිඹ තිගඹනහ. 

උඩුගුන  ගයොකට් අරින්න මුද්ල ව ශවිධහන ලක්තිඹ 

තිගඵනහ. නමුත් සබහවික ආඳදහක් වමුගේ ජනතහගේ ජීවිත 

ගේයහ ගළනීභ  මුද්ල ව ශවිධහන ලක්තිඹ නළවළ. දළන් අඳ කශ 

යුත්ගත් අඩු තයින් ඉදිරිග දීත් ගභළනි විඳතකදී හමුිමක 

ක්රිටඹහ කයන ආකහයඹ ගළන ගඳොදු ළඩ ිළිතගශක් ළකසීභයි. ඒත් 

ආණ්ඩු එළන්නක් වහ ගඹොමු ගන ගක් ගඳගනන්න  

නළවළ. ගව  ඹිත ගභන් සිේධිඹක් ඇති වුගවොත් ඊ  මුහුණ දීගම් 
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ළඩ ිළිතගශක් නළවළ. ළඩ ිළිතගශක් කස කයනු ගනු  ගම් 

අනතුරු වළඟවීභ ධීයඹන්  රළබුණහද නළේද ඹන්න ගොඹහ 

ඵළලීභ  කිම්ක් ඳත් කය තිගඵනහ. ඒගකන් ගම් ප්රණලසනර  

මුහුණ ගදන්න ඵළවළ. සිදු වුගණ් ගභොකක්ද කිඹහ අිළ දන්නහ. 

ඇභතිරු දළන් ප්රණකහල කයන්ගන් ධීයඹන් ආයක් වත කඵහ  ඳළශළ 

ගනොසිටි ඵළවින් ගම් විඳත සිදු වුණ ඵයි. නමුත් ආයක් වත කඵහ 

ඳළශඳීභ කිසි අසථහක අනිහර්ඹ කය තිබුගණ් නළවළ. ගභළනි 

අඥහන ප්රණකහලලින් අනහග තග  ජීවිත රැගකන්  ගන් නළවළ. ඒ නිහ 

 ගභළනි අසථහර ක්රිටඹහත්භක විඹ යුතු ඳරිපර්ණ ඹහන්්රාණඹක් 

වහභ ළකසිඹ යුතුයි. ඒ වහ දළන්ත් ක්රිටඹහත්භක න ගර අඳ 

ආණ්ඩුගන් ඉ්ලරහ සිටිනහ. එගේභ ගභභ ජීවිත වහනිර  

ආණ්ඩු ම්පර්ණගඹන්භ ග කි යුතුයි. ජීවිත වහනි වහ 

රක්ඹක මුදරක් ගකො ස ලගඹන් ගගවීභ ගළන අඳ  කිසිගේත්භ 

ෆහීභක  ඳත් ගන්න  ඵළවළ. ඒ ඳවු්ල ගනුගන් ළඩි න්දි 

මුදරක් ගගවිඹ යුතුයි. අඩු ලගඹන් එක ඳවුරක  රුිළඹ්ල රක් 

20ක්ත් රඵහ දිඹ යුතුයි.  ඒ හගේභ ජීවිත ගේයහ ගළනීභ වහ 

ක්රිටඹහ කශ සිවි්ල ළසිඹන්  කිසිඹම් උඳවහයඹක් වහ ිළිතගළනීභක් 

රඵහ දිඹ යුතුයි.  

ගම් නිහ භභ ආණ්ඩුගන් ඉ්ලරහ සිටින්ගන් ගම් සිේධිඹ 

ිළිතඵත්, ඉදිරි ක්රිටඹහ භහර්ගඹන් ිළිතඵත් ඳරිපර්ණ ප්රණකහලඹක් 

ගම් බහ ඉදිරිග  තඵන ගරයි.  

 
ගරු (වදන) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ම්ඳත් ශර්ධන අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு (கயத்தழன களழதழ) பளஜழத நசளபத் - 

கடற்தளமழல், வபக யபங்கள் அழயழபைத்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු විඳක් නහඹකතුභහගේ ප්රණකහලඹ 

ිළිතඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්නයි භහ නළඟී සිටිග .  

2013 ජුලි භ 8ළනි දින අලුඹභ 1.30 සි  ඳළඹ කිිමඳඹක් 

තිසගේ ඇති ව චණ්ඩ භහරුත තත්ත්ඹ නිහ විගලේගඹන්භ ධීය 

ජනතහගේ ජීවිතර  වහ ගේඳශර  විලහර ලගඹන් වහනි සිදු 

වුණහ. භයණ 51ක් හර්තහ වී තිගඵනහ. 8 ගදගනක් තභත් 

අතුරුදවන්. යනි්ල වික්රහභසිශව භළතිතුභහ කිේහ හගේ 17 ගදගනක් 

අතුරුදවන් ගරහ නළවළ, 8 ගදනයි අතුරුදවන් ගරහ තිගඵන්ගන්. 

එතුභහ කිේහ, ධීය ඹහ්රාහ 38ක් අතුරුදවන් කිඹරහ. නළවළ, 

අතුරුදවන් ව ඒහත් එක්ක ධීය ඹහ්රාහ 84ක් ම්පර්ණගඹන් 

විනහල ගරහ තිගඵනහ. 76ක් අර්ධ ගර විනහල ගරහ 

තිගඵනහ. ඊ  අභතය ගඵධට්ම් එන්ජින්, දළ්ල වහ ආම්ඳන්න 

විලහර ලගඹන් විනහල වී තිගඵනහ. ඒහ වහ වන රඵහ 

ගදන්න දශ ලගඹන් රුිළඹ්ල ිලිඹන 73.2ක් අලන ගනහ.  

ගභභ කහරගුණ තත්ත්ඹ අනගප්ක් වත තත්ත්ඹක්. ගභළනි 

තත්ත් ිළිතඵ පර් අනතුරු ඇඟවීම් එතයම් හර්ථක න්ගන් 

නළවළ. ඇගභරිකහගේ ඳහ භෆතකදී සිදු ව ග ධනහගඩධ චණ්ඩ 

භහරුතඹ භඟින් ජීවිත ගණනහක් අිමි කය විලහර ගේගඳොශ 

වහනිඹක්ද සිදු කශහ. ඇගභරිකහගේ ගභළනි ඵයඳතශ ඳහරිරික 

වහනි සිදු ගනහ අිළ දිගින් දිග භ දළක්කහ. එගවභ නම්, 

ඇගභරිකහ අඳ  ඩහ ලහර ලගඹන් දියුණු ය ක් විධිඹ  එභ 

අනතුරු එන්න කලින් නත්හ ගන්න තිබුණහ.  

ගභභ සුිත කුණහම්ගේ දළඩි ඵ වහ චණ්ඩ ඵ භත දළඩි 

විනහලඹක් සිදු වී තිගඵනහ. එභ සිේධිඹ සිදු ව ගභොගවොගත් සි  

යජඹ විඳත  ඳත් ධීය ජනතහගේ ජීවිත ගේයහ ගළනීභ  ඵරත් 

උත්හවඹක නියත වුණහ. ඒ අනු ජීවිත ගණනක් ගේයහ ගළනීභ  

වළකි තිගඵනහ. එගේභ, සුිත කුණහම්  වසු ව ඹහ්රාහ 

ගණනහක්ද ආයක් වත ගගොඩ බිභ  ගගන ඒභ  නහවික වමුදහ, 

ගුන් වමුදහ ඇතුළු අදහශ අශල භත් වී තිගඵනහ. 

ගභභ දළඩි කුණහම් ිමත ආඳදහ තත්ත්ඹ හර්තහ ව වහභ 

භහගේ අභහතනහශලඹ ව ගදඳහර්තගම්න්තු අදහශ අශල 

ම්ඵන්ධීකයණඹ කය ඳශමු ජීවිත ගේයහ ගළනීගම් ගභගවයුම් 

නහවික වහ ගුන් වමුදහර වගඹධගඹ ඇති ක්රිටඹහත්භක කශහ. 

ගම් වහ ඒ ප්රණගේලර ගඳොලීසිඹ වහ යුද වමුදහද වහඹ වුණහ. 

සුිත කුණහම් ඇති වී ප්රණථභ ඳළඹ කිිමඳඹ තුශදී මුහුගේ දළඩි යළු 

ඵක් තිබුණත් ඒ තත්ත්ඹ ඳගකරහ නහවික වමුදහ වහ ගුන් 

වමුදහ ගභගවයුම් සිදු කශහ.  නහවික වමුදහ  "සුයනිභර", "යුය, 

"ජඹහගය" ඹන ගනෞකහ 3ක් ද, ගඩධයහ ඹහ්රාහ 10ක් වහ කුඩහ ඹහ්රාහ 

ගණනහක් ධීයඹන්ගේ ජීවිත ගේයහ ගළනීගම් ගභගවයුම්ර  

ගඹොදහ තිබුණහ.  

ඒ නිහ කිසි  විග කත් කිඹන්න එඳහ, ඹහ්රාහක්, ගදකක් විතයයි 

ඒ වහ දළම්ගම් කිඹරහ. නළේ 3ක් ඳහවිච්ික කශහ. ඒ හගේභ ගඩධයහ 

ඹහ්රාහ 10ක් වහ තත් ඹහ්රාහ බහවිත කශහ.  

ඊ  අභතය ගුන් වමුදහ ගවලිගකොප් ර් ඹහනහ 2ක් වහ 

"Beechcraft" ගුන් ඹහනඹ ගඹොදහ ජීවිත ගේයහ ගළනීගම් 

ගභගවයුම්ර නියත වුණහ. එභ ගභගවයුම් නිහ ජීවිත 21ක් ගේයහ 

ගළනීභ  වළකිඹහ රළබුණහ. ආයක්ක අශලර  දළනුම් 

ගනොදුන්නහඹ කිඹන එක ගම් නිහභ ගඵොරු ගනහ. යනි්ල 

වික්රහභසිශව භළතිතුභහ කිේ විධිඹ  ගවලිගකොප් ර් එකක් 

ගනොගයි, ගවලිගකොප් ර් ගදකකුයි, "Beechcraft" ඹහනඹයි 

ගඹොදරහ තිබුණහ. එතුභහ කිඹනහ ඹහනඹක් ඳහවිච්ික කගශේ නළවළ 

කිඹරහ.  නමුත් "Beechcraft" ඹහනඹ ඳහවිච්ික කශහ. 

විඳක් නහඹකතුභහ වන් කයන ආකහයඹ  ගේයහ ගළනීගම් 

ගභගවයුම් දුර්ර භට් භක තිබුණහ නම් එළනි ආකහයඹක  ජීවිත 

ගේයහ ගළනීගම් වළකිඹහක් රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ චණ්ඩ 

භහරුතඹ  වසු වී තිබුණු ඹහ්රාහ ආයක් වත ගගොඩ බිභ කයහ රැගගන 

ඒභ  රළගඵන්ගන්ත් නළවළ. 

ගභභ සුිත කුණහම් ිමත චණ්ඩ භහරුත තත්ත්ඹ දළඩි චණ්ඩ 

ඵක් ගගන තිබුණ ඵ විගලේගඹන් වන් කශ යුතුයි. එභ 

තත්ත්ඹ ගේයහ ගළනීගම් ගභගවයුම්ර  ඵයඳතශ ගර ඵරඳහ 

තිබුණ ඵ භහ නළතත් කිඹනහ. ගරු විඳක් නහඹකතුභහ කුභක්  

වන් කශත්  එළනි අසථහකදී, ඉන්දීඹ ගයශ ආයක්ක 

වමුදහ  ඳහ වහඹ දීභ  අඳවසුයි. ඔවුන් ඳළිණීභ  ගකොඳභණ 

ගරහක් ගත ගේද? ගභභ ආඳදහ තත්ත්ඹ ගභතයම් දරුණු 

ගනොවුණහ නම් අගප් නහවික වමුදහ  වහ ගුන් වමුදහ  තත් 

ජීවිත ගණනහක් ගේයහ ගළනීභ  ඉඩ තිබුණු ඵ වන් කශ 

යුතුඹ. අගප් නහවික වමුදහ නවීන ඳවසුකම්ලින් භන්විතයි. 

ඔවුන්  ගභළනි ගභගවයුම්ර නියතවී ඳශපුරුේද තිගඵනහ. දළඩි 

අදහනම් තත්ත්ඹකදී වුත් ඔවුන්  ක යුතු කිරීගම් වළකිඹහ 

තිගඵනහ. 

ගභභ ආඳදහ තත්ත්ඹ තුශ අදහශ ආඹතන අතය ගවො 

ම්ඵන්ධතහක් තිබුණහ. විගලේගඹන් ධීය ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 

ගධදිසි ගභගවයුම් අශලඹ, නහවික වමුදහ වහ ගුන් වමුදහ අතය 

ඉතහ ගවො ම්ඵන්ධතහක් තිබුණහ. දළඩි ගර චණ්ඩ භහරුතඹ  

රක් වී ඇති ප්රණගේල ිළිතඵ නහවික වමුදහ  දළනුම් ගදින් එභ 

ප්රණගේලර ගරහ ගළනීගම් ගභගවයුම් ක යුතු වහ නහවික 

වමුදහගේ වහඹ රඵහ ගත්තහ. දළඩි අසීරු තත්ත්ඹකදී වුත් ගුන් 

වමුදහ 06 ගදගනකුගේ ජීවිත ගේයහ ගත්තහ. ඒ ගේයහගත් 21 

ගදනහගගන් නහවික වමුදහ 15 ගදගනකු ගේයහ ගත්තහ. ගුන් 

වමුදහ 06 ගදගනකු ගේයහ ගත්තහ. ඒ ිළිතඵ ඔවුන්  විගලේ 

සතුතිඹක් ිළරිනළිඹ යුතුයි. 

එගභන්භ ගභභ අනතුරින් දළඩි ගර තුහරරත් ිළරිස 

කඩිනින් ගයධව්ලගත කිරීගම් ළඩ ිළිතගශක්ද අඳ ක්රිටඹහත්භක 

කශහ. ඒ නිහ ජීවිත රැක් ගේයහ ගන්න  වළකි වුණහ. එළනි ළඩ 

ිළිතගශක් ගනොතිබුණහ නම්, ගරු විඳක් නහඹකතුභහ වන් 

907 908 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

කයන ආකහයග  ම්ඵන්ධීකයණඹක් ගනොතිබුණහ නම්, ගම් 

ආකහයඹ  ජීවිත ගේයහ ගළනීම් කයන්න  රළගඵන්ගන් නළවළ. 

ගයධව්ල ගත කයන රද ිළරිසර  කඩිනින් ප්රණතිකහය රඵහ 

ගළනීභ  ගයධව්ල ඵරධහරින් භඟ හකච්ඡහ කය විගලේ ළඩ 

ිළිතගශක් ශවිධහනඹ කශහ. ගභභ ආඳදහගන් ගයධව්ල ගත කශ 

ිළරි 21ක්. එභ ිළරිගේ කිසිගකුගේත් ජීවිත අිමිවීභ  ඉඩ 

තළබුගේ නළවළ. සිඹලු ගදනහභ ප්රණතිකහය රඵහ ගගන දළන් 

ගයධව්ලලින් ිළ වී ගිිමන් තිගඵනහ. 

ගභභ ආඳදහ නිහ විඳත ඳත් ිළරිසර  කඩිනම් වනහධහය 

රඵහ දීගම් ළඩ ිළිතගශක් භහගේ අභහතනහශලඹ වහ ධීය 

ගදඳහර්තගම්න්තු භළදිවත් ක්රිටඹහත්භක කශහ. භයණඹ ඳත් 51 

ගදනහගේභ අන් ක යුතු කය ගළනීභ වහ යජගඹන් රඵහ ගදන 

අභශගරන වනහධහයඹ රඵහ දීභ  ක යුතු කශහ. ඒ හගේභ ිඹ 

ගිඹ වහ අතුරුදන්වන්ගේ ඳවු්ලර  භහ තුනක විඹිත රහක 

කඩිනින් රඵහ දීභ  අදහශ දිස්රිටක් ග්ලකම්රුන් වහ ප්රණහගේශිඹ 

ග්ලකම්රුන් ම්ඵන්ධ කය ගගන ක යුතු කශහ.  

ඊ  අභතය කළුතය දිස්රිටක් ධීය ශවිධහනඹ වහ ජහතික ධීය 

ම්ගම්රනඹ ගභභ අසථහගේදී විලහර ගභගවඹක් ඉම් කශහ. 

යජගඹන් රඵහ ගදන වනහධහයර  අභතය විඳත ඳත් 

ප්රණගේලර තිගඵන ශවිධහන වහ සගේච්ඡහ ශවිධහන භඟින් ගභභ 

විඳත ඳත් ිළරිසර  විලහර ලගඹන් ආධහය කශහ. 

ධීයඹන් වහ ක්රිටඹහත්භක කයන ''දිඹය දිරිඹ'' යක්ණ 

ක්රහභඹ භහ වඳුන්හ දී ය ගදකක් ඳභණ නහ. ගභභ යක්ණ 

ක්රහභඹ භඟින් ගභළනි ආඳදහකදී ධීය කහර්ිකගඹකු ිඹ ගිඹ 

අසථහක රුිළඹ්ල රක්ඹක යක්ණ ආයණඹක් රළගඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් වහ අවුරුේද භ ගගවිඹ යුත්ගත් 

රුිළඹ්ල 750යි. ආඳදහකදී න්දිඹ ගගනහ රුිළඹ්ල රක්ඹක්. 

එගවභ නළත්නම් අවුරුේද  රුිළඹ්ල 1,500 ගගේගොත්, රුිළඹ්ල 

රක් 3ක යක්ණ ආයණඹක් රළගඵනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. 

ධීයඹකු මුහුගේදී අතුරුදන් වුගණොත්, අවුරුේදක  රුිළඹ්ල 5,000 

ගණගන් දීභනහක් ගගදය අඹ  ගගනහ.   

ඒ විතයක් ගනොගයි. ධීයඹකුගේ භයණඹකදී ගවධ අතුරුදවන් 

වීභකදී දරුන් ගදගදනකු  අවුරුදු 18 ම්පර්ණ න ගතක් 

ශිනත් ගදකක් රඵහ ගදනහ. එකක්, රුිළඹ්ල 500 ගණගන් 

භහඹක  රුිළඹ්ල 1,000ක් රඵහ ගදනහ. අනික් එක, රුිළඹ්ල 750 

ගණගන් භහඹක  රුිළඹ්ල 1,500ක් රඵහ ගදනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. ගයධව්ලගත කිරීභකදී -යජග  

ගයධව්ලගත කශත්- ධීයඹහ ගවධ බිරි ගවධ දරුන් ගදගදනකු  -

ඕනෆභ ගකනකු - දිනක  රුිළඹ්ල 200 ගණගන් ගගනහ. 

රුිළඹ්ල 1,500 යක්ණඹක  රුිළඹ්ල 300 ගණගන් ගගනහ. 

අභශගරනඹකදී රුිළඹ්ල 750 යක්ණඹක  රුිළඹ්ල 10,000ක් 

ගගනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න, භහ කථහ කයරහ ඉය 

න ක්ල. භහ ඵහධහ කගශේ නළවළ ගන්. රුිළඹ්ල 1,500 යක්ණඹක  

නම් රුිළඹ්ල 20,000ක් ගගනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. ධීයඹහ භයණඹ  ඳත් න අසථහ න 

වි  ණඹ මුදරක් රඵහ ගගන තිබුගණොත්, ඒ ණඹ මුදගරන් රුිළඹ්ල 

රක්ඹක් ගම් යක්ණ ක්රහභගඹන්  ගගනහ. ඒ වහ අවුරුේද භ 

ගගවිඹ යුත්ගත් රුිළඹ්ල 750යි. අවුරුේද  රුිළඹ්ල 1,500ක් 

ගගේගොත් රුිළඹ්ල රක් 3ක ආයණඹක් රළගඵනහ. ඊ  

අභතය අභඟු්ල විඹදම් වහ රුිළඹ්ල දදවක්ද, අතුරුදවන් ව 

අඹගේ ඳවු්ලර අඹ  අවුරුේදක් ඹන තුරු භහසික රුිළඹ්ල 

ඳන්දවක දීභනහක් ව ිඹ ගිඹ වහ අතුරුදවන් ව අඹගේ 

ඳවු්ලර දරුන් ගදගදනකු  අවුරුදු 18 ම්පර්ණ න ගතක් 

භහසික අධනහඳන දීභනහක්ද රළගඵනහ. ගයධව්ලගත වී සිටින 

අසථහකදී -ධීයඹහ, බිරිඹ වහ දරු ගදගදනකු - දීභනහ  ආදී 

ලගඹන් විගලේ මරන ප්රණතිඳහදන යහශිඹක් රළගඵනහ. අිළ පුළු්ල 

ළඩ වනක් ක්රිටඹහත්භක කය තිබුණත් අහනහක  හගේ 

විඳත  ඳත් ිළරිසලින් 04ගදනකු ඳභණයි යක්ණඹ වී තිබුගණ්. 

ඔවුන්  වහභ යක්ණ ප්රණතිරහබ රඵහ දීභ  අිළ ක යුතු කශහ. 

ඊ  අභතය අභහතන භණ්ඩරඹ  අභහතන භණ්ඩර ඳ්රිටකහක් 

වහභ ඉදිරිඳත් කය ඒ ිළරි  වන රඵහ දීභ  ක යුතු කය 

තිගඵනහ. ඒ අනු ිඹ ගිඹ වහ අතුරුදවන් ව අඹගේ ඳවු්ලර  

රුිළඹ්ල රක්ඹක දීභනහක් රඵහ දීභ  ක යුතු කය තිගඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ ම්පර්ණගඹන් විනහල ව 

ඹහ්රාහ 84 වහ අලුත් ඹහ්රාහ, එන්ජින් වහ ධීය ආම්ඳන්න රඵහ 

දීභ  ක යුතු කය තිගඵනහ. එගභන්භ අර්ධ ලගඹන් වහනි ව 

ඹහ්රාහ, එන්ජින් වහ දළ්ල ආම්ඳන්න අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ  සිඹඹ  

50ක වනහධහයඹක් රඵහ දීභ  ක යුතු කය තිගඵනහ. අිළ ගම්හ 

වහභ ක්රිටඹහත්භක කයනහ.  

මී  අභතය  විඳත  ඳත් ගභභ ිළරිස ම්ඵන්ධ රඵහ දිඹ 

වළකි ෆභ ගදඹක්භ යජඹක් ගර අිළ රඵහ ගදනහ. එභ කළබිනට් 

ඳ්රිටකහ වදිසිග  අනුභත කයරහ ගම් සිඹලු වනහධහය රඵහ දීභ 

ගළන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ත්, කළබිනට් භණ්ඩරඹ ත් ගම් 

අසථහගේදී භහ සතුතින්ත නහ.   

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ වන් කයනහ, 2011 ගනොළම්ඵර් 

භ සිදු ව ගභළනිභ ආඳදහ තත්ත්ඹකදී එතුභහ ප්රණකහලඹක් කශහ 

කිඹහ; අඩු ඳහඩු ගඳන්හ දුන්නහඹ කිඹහ. 2011 ගනොළම්ඵර් භහග  

ළලිගභ වහ කප්ඳයගතො  ප්රණගේලග  ඇති ව සුිත කුණහම්කින් 

ධීය ජීවිත 28ක් අිමි වුණහ; ඹහ්රාහ 34ක  වහනි වුණහ. ඒ 

අසථහගේදී විඳත  ඳත් ිළරිසර  යජගඹන් රඵහ ගදන හභහනන 

වනහධහයඹ වළය ගනත් වනහධහය දීගම් වළකිඹහක් තිබුගණ් 

නළවළ. නමුත් භහ ඒ අසථහගේදී ඳළති නීති ගයගුරහසි ඵළවළය 

කයරහ විඳත  ඳත් අඹ  රුිළඹ්ල රක්ඹ ඵළගින් රඵහ දීභ  

ක යුතු කශ ඵ වන් කයන්න කළභළතියි. 

එභ ආඳදහගන් ඳසු අදහශ අශල ම්ඵන්ධීකයණඹ කය ගගන 

ගභළනි සහබහවික ආඳදහ අභ කය ගළනීභ  විගලේ ළඩ 

ිළිතගශක් අිළ ක්රිටඹහත්භක කශහ.  

ගභළනි ආඳදහ ිළිතඵ ධීය ජනතහ දළනුත් කිරීභ  ිළඹය 

ගත්තහ. ගභළනි සහබහවික ආඳදහ තත්ත්ඹන් නත්න්න 

පුළුන්කභක් නළවළ. කශ වළක්ගක් ඒහ අභ කිරීභත්, ඒහයින් 

ජනතහ  සිදු න වහනි අභ කිරීභත් ඳභණි. අිළ ඒ වහ ිළඹය 

අයගගන තිගඵනහ. එභ අනතුරින් ඳසු ජීවිත ආයක්ක කඵහ 

5,000ක  ළඩි ප්රණභහණඹක් ධීය ගදඳහර්තගම්න්තු භඟින් ගඵදහ දී 

තිගඵනහ. ඊ  අභතය, ඳශහත් බහ ව අගනකුත් ආඹතන 

භඟින් ජීවිත ආයක්ක කඵහ ඇතුළු ආයක්ක උඳකයණ දදවස 

ගණනක් ගඵදහ දී තිගඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් යගට් ක්රිටඹ ධීය කහර්ිකඹන් 

185,000ක  අධික ිළරික් සිටිනහ. ගම් වළභ ගකනකු භ 

ආයක්ක කඵහ රඵහ දීභ  යජඹ  පුළුන්කභක් නළවළ. අිළ 

අභහතනහශලඹක් විධිඹ  ධීයඹන් ජීවිතහයක්ක කඵහර  හුරු 

කිරීගම් ළඩ ිළිතගශක් ක්රිටඹහත්භක කශහ. කුඩහ ඹහ්රාහ 

නිසඳහදනග දී එිම ප්රණිතිඹ ිළිතඵ විගලේ අධහනඹක් ගඹොමු 

කශහ. ක්ගේ්රාග  ප්රණවීණඹන්ගගන් ළදුම් රත් විගලේ කිම්ක් 

භඟින් ඹහ්රාහ නිසඳහදන ප්රණිතින් ඹිත කස කය ඹහ්රාහ  

නිසඳහදකඹන් දළනුත් කය තිගඵනහ. අිළ ප්රණිතිගඹන් ගතොය ඹහ්රාහ 

ලිඹහ ඳදිශික කයන්ගන් නළවළ. ඒ වහ විගලේ නිගඹධග භහරහක් 

නිකුත් කයරහ තිගඵනහ. ගම් න ගකො  boatyard එක ත් 

specifications දහරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඹහ්රාහ ම්ඵන්ධගඹනුත් 

එගේ කය තිගඵනහ. ඒ specifications නළති ඹහ්රාහක් ගවධ 

boatyard එකක් ගවධ ඒ කිසික් ලිඹහ ඳදිශික කයන්ගන් නළති 

තත්ත්ඹක  ඳත් කය තිගඵනහ.  
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ඒ එක්කභ, භභ ධීය ජීවිත යක්ණ ක්රහභඹ වඳුන්හ දුන්නහ. ගම් 

න වි  ඒ වහ 15,000ක  ආන්න ිළරික් දහඹකත්ඹ රඵහ 

ගගන තිගඵනහ. ඒ එක්කභ, ජීවිත ආයක්ක කඵහ ඳළශඳීභ 

අනිහර්ඹ කය ගයගුරහසි නිකුත් කගශේ 2008 දීයි. නමුත් හගයග දී 

ගම් වළභ එකක්භ ඳරීක්හ කයන්න අඳ  පුළුන්කභක් නළවළ. ගම් 

උඳකයණ අනිහර්ඹ නළවළ කිඹහ කථහක් නළවළ. අනිහර්ඹ 

කයරහයි තිගඵන්ගන්.  

ගභළනි ආඳදහර  රක් න්ගන් ගඵොගවධ වි  කුඩහ ඹහ්රාහයි. 

ගම් ඹහ්රාහ මුහුද  ඹන ගතොම් ගඳොශ්ල 946ක් අගප් යගට් 

තිගඵනහ. ඊ  අභතය, ගඵොගවධ ධීයඹන් තභන්  ඳවසු 

තළන්ලින් මුහුදු රැකිඹහ වහ ඹනහ. ගම් වළභ එකක්භ 

නිරීක්ණඹ කිරීභ ඳවසු නළවළ. ඒ නිහ ජීවිත ආයක්ක කඵහ 

ඳළශඳීභ අනිහර්ඹ කයරහ නිගඹධග ඳනහ තිගඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2011දී සිදු ව ආඳදහ ිළිතඵ විගලේ 

අධහනඹක් ගඹොමු කය අදහශ සිඹලු ඳහර්ලසඹන් කළහ ඔවුන්ගේ 

වබහගිත්ගඹන් ධීයඹන්ගේ ආයක්හ වහ ළරළසභක් කස 

කශහ. ඒ නිහ "ළරළසභක් කස කගශේ නළවළ" කිඹන්න ඵළවළ. 

ගභභ කහර්ඹඹ අන් කයනු රළබුගේ දළන  භහ ගදකක  ඳභණ 

ගඳයයි. එභ ළරළසභ කස කය තිගඵන්ගන් ඉදිරිග දී ගභළනි 

අනතුරු අසථහරදී ක යුතු කයන්ගන් ගකොගවොභද ව විඳත  

ඳත්  ධීයඹන්ගේ ආයක්හ තවවුරු කයන්ගන් ගකගේද ළනි 

කරුණු රකහ ඵරහයි. ගභන්න ගම්ක තභයි ඒ ළරළසභ: 

"National Plan for the Safety of Fishers and Fishing Vessels 

at Sea, Sri Lanka : Department of Fisheries and Aquatic 

Resources, Sri Lanka, March 2013” ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

භභ ගම් අසථහගේදී කහගේත් දළනගළනීභ ිළණි ගභභ ළරළසභ 

බහගත* කයනහ. 

ගභඹ ක්රිටඹහකහරි ළරළසභක්. එඹ ඉදිරිග දී ක්රිටඹහත්භක කිරීභ  

ඵරහගඳොගයොත්තු න ඵ වන් කයන්න කළභළතියි. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභඹ  අභතය ධීය කහර්ිකඹන්ගේ 

ළෆ භඹ සුයක් වත කිරීභ  රශකහ ඵළශකු භඟ එක් ධීය 

විශ්රාහභ ළම්ප් ක්රහභඹක් කස කය තිගඵනහ. නමුත් ගභඹ  

ධීයඹන්ගගන් රළගඵන වගඹධගඹ අඩුයි. අවුරුදු 18 සි  55 

දක්හ ධීයඹන්  ගභභ විශ්රාහභ ළම්ඳ  දහඹක වීභ  පුළුන්. 

ඔවුන්  රුිළඹ්ල 10,000ක විශ්රාහභ ළම්ඳක් රළගඵනහ. අඳ 

කිඹන්න ඕනෆ, අිළ මී  අභතය ධීය කර්භහන්තඹ ආදහඹම් 

ඵේගදන් නිදවස කය තිගඵන ඵ. අිළ ධීය ඵරඳ්රා ගහසතු සිඹ්ලර 

නිදවස කය තිගඵනහ. ඒ වහ ්ලලි ගන්ගන් නළවළ.  

ඒ හගේභ රශකහගේ අඩුභ ගඳොලිඹ  'දිඹය දිරිඹ' ඹ ගත්   අිළ 

ගිඹ අවුරුේගේ රුිළඹ්ල බිලිඹනඹක් රඵහ දී  තිගඵනහ. ගම් 

අවුරුේගේ අිළ  රුිළඹ්ල බිලිඹන ගදකක් රඵහ ගදනහ. ඒ, සිඹඹ  

5.5ක ගඳොලිඹක . ඒ හගේභ රශකහගේ ධීයඹන් ගනුගන්  

ඉන්ධන වනහධහයඹ වහ  අිළ රුිළඹ්ල බිලිඹන 3.6ක් විඹදම් 

කයනහ;  

අිළ ජහතික ධීය ශවිධහනඹ ිළිමම්හ තිගඵනහ.  දළන   එිම  

හභහජිකඹන් 1,02,000ක් ඉන්නහ. එිම ජහතික භණ්ඩරඹත් එක්ක   

හකච්ඡහ කයින් සි  තභයි අද භහ  ගම් විහදඹ  ආගේ.  

ගභළනි ිළඹය ගණනහක් අිළ අයගගන තිගඵනහ. ගරු 

විඳක් නහඹකතුභහ වන් කයනහ, 2011න් ඳසු කිසික් 

කයරහ නළවළයි කිඹරහ. නමුත් ගම් යජඹ කයපු  ගේ්ල තභයි භභ 

කලින් ප්රණකහල කගශේ. ඉදිරිග දී ගභළනි ආඳදහ ම්ඵන්ධ ක යුතු 

කිරීභ වහ අදහශ ආඹතන භඟ භනහ ම්ඵන්ධතහක් ඳත්හ 

ගගන ඹහභ  අිළ ක යුතු කයනහ. ඒ හගේභ විවිධ ිළඹයඹන් 

රැක් ගළනීභ  ධීය අභහතනහශලඹ විධිඹ  අිළ ක යුතු කයනහ.  

ඒ අතය ඹහ්රාහ නිරීක්ණ ඳේධතිඹ සුවිගලේයි. ගභඹ වඳුන්හ 

දීගභන් ඳසු චන්ද්රිනකහ ඳණිවුඩ භහර්ගගඹන් ගතොයතුරු රඵහ ගගන 

වදිසි ආඳදහ ිළිතඵ ධීය ජනතහ ක්ලතිඹහ දළනුත් කිරීභ  

ක යුතු කයනහ.  

ආයම්බඹක් ලගඹන් ඵහුදින ඹහ්රාහ 3,000ක් වහ එඹ 

වඳුන්හ දීභ  ක යුතු කයනහ. ඒ භගින් ෆභ ඹහ්රාහක භ 

කහරගුණ තත්ත්ඹන් ිළිතඵ ගතොයතුරු රඵහ ගදන ක්රහභඹක් අිළ 

කස කයනහ. එවි  අඳ  නිලසිකත ගේලගුණික තත්ත්ඹ - 

weather forecast එක-  ළ රයිට් භහර්ගගඹන් දළන ගත වළකියි.  

ත භහ ගදක තුනකින් VMS ක්රිටඹහ ඳේධතිඹ අිළ ආයම්බ කයනහ.  

දළන  ධීය ගදඳහර්තගම්න්තු තු ගධදිසි ගභගවයුම් 

භධනසථහන 21ක් ය   හ සථහිළත කය තිගඵනහ. ගභභ 

භධනසථහනර තහක්ණික ක්රහභගේද ළඩිදියුණු කය,  ධීය ඹහ්රාහ 

සුඳරීක්හ කිරීගම් ක්රිටඹහලිඹ ඇයඹීභ සිදු නහ. ඒ අනු ඔවුන්  

වළකිඹහ රළගඵනහ, වදිසි අසථහකදී ෆභ ඹහ්රාහක භ 

ඳණිවුඩ ඹන්න .  

2014 ර්ග  සි  ඹහ්රාහ ලිඹහ ඳදිශිකඹ වහ ධීය  යක්ණ 

ක්රහභඹ වහ ජීවිතහයක්ක කඵහ ඳළශවීභ අනිහර්ඹඹ කිරීභ  

ක යුතු කයනහ. එන අවුරුේගේ සි  ලිඹහ ඳදිශික වීභත් අනිහර්ඹඹ 

කයනහ. නළත්නම් ලිඹහ ඳදිශිකඹ ගකගයන්ගන් නළවළ. ධීය  

ජනතහ ගම් ිළිතඵ උයණ ගන්න පුළුන්. නමුත් ඔවුන්ගගන් 

ඹළගඳන්නන් ගළනත් අිළ සිතිඹ යුතුයි. මුහුගේ ඳතින 

අනතුරුදහඹක තත්ත්ඹන් ිළිතඵ ධීය ජනතහ දළනුත් කිරීගම් 

ළඩමුළු යහශිඹක් දළන භත් ඳත්හ තිගඵනහ.  එගභන්භ ධීය 

යක්ණ ක්රහභඹ ිළිතඵ දළනුත් කිරීගම් ළඩ වන් භහරහක් අඳ 

ශවිධහනඹ කය තිගඵනහ.  

භහ විගලේගඹන්භ වන් කශ යුතුයි, ජහතික ධීය 

ම්ගම්රනඹ ිළිතඵ. 1,02,000ක් ගභිම හභහජිකත්ඹ  රඵහ 

තිගඵනහ.  ගභභ ශවිධහනඹ වයවහ ධීය ජනතහ දළනුත් කිරීගම් 

විගලේ ළඩ ිළිතගශක් ක්රිටඹහත්භක කිරීභ  අඳ අදවස කයනහ. ඒ 

වහ උඳගදස භහ විසින් දළන භත් රඵහ දී තිගඵනහ.  

ගභළනි  ආඳදහකදී භයණඹ  ඳත්න ගවධ අතුරුදවන් න  

ධීය කහර්ික භවතුන්ගේ ඹළගඳන්නන්  එකය  වනහධහයඹක් 

රඵහදීභ ඳභණක් ප්රණභහණත් න්ගන් නළවළ. ඹළගඳන්නන්ගේ 

ආර්ථික තත්ත්ඹ නළශවීභ වහ ඔවුන්ගේ ජීන තත්ත්ඹ 

සථහය කිරීභ  ළඩ ිළිතගශක් තිබිඹ යුතුයි. විගලේගඹන් 

ඔවුන්ගේ දරුන්ගේ ඉදිරි අනහගතඹ සුයක් වත කිරීභ වහ  ළඩ 

ිළිතගශක් තිබිඹ යුතුයි. එළනි ළඩ වනක් කස කය 

දළන භත් අඳ ක්රිටඹහත්භක කය තිගඵනහ.  

අහන ලගඹන් භහ කිඹහ සිටින්ගන්, ඳසු ගිඹ ආඳදහ 

තත්ත්ග  දී ගත වළකි ෆභ ිළඹයක්භ යජඹ ගනු රළබුහ; 

කඩිනම්  ප්රණතිචහය දළක් වහ කිඹන කහයණඹයි.  ගභභ ඳවු්ලර 

ජීන තත්ත්ඹ නඟහ සිම්වීගම් ළඩ ිළිතගශක් අඳ ක්රිටඹහත්භක 

කයනහ.  

"ගභභ ආඳදහගේදී විඳත  ඳත් ිළරිසර  කිසිදු ගදඹක් සිදු 

කගශේ නළවළ" කිඹහ විඳක් නහඹකතුභහ කිඹන එක ළයදියි. අඳ ගම් 

ම්ඵන්ධ විලහර ළඩ ගකො ක් ඉම් කය තිගඵනහ; ඉදිරිග දීත් 

ඉම් කයනහ. මුහුගේදී ධීය  ජනතහ  සිදු න ජීවිත වහනි ව 

ගේඳශ වහනි අඩු කිරීභ  ගත වළකි ෆභ ිළඹයක්භ ගන්නහ. ඒ 

තුිතන් ඔවුන් මුහුණ ගදන අදහනභ අඩු කශ වළකි ඵ භහ විලසහ 

කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අභහතනහශල නිගේදන, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතන 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ.  

 
ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ ( ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு  நலழந்த அநபவீப - அர்த்த பகளகநத்துய 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, - 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ,  තමුන්නහන්ගේ   ගම් අසථහගේදී ඉදිරිඳත්  

කයන්න  ඵළවළ.  

අභහතනයඹහ ිළිතතුරු දුන්නහ. ගනත් දකදී අභහතනහශල 

නිගේදනඹක් කයන්න පුළුන්.   

 
ගරු යනි්ල වික්රහභසිශව භවතහ 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එක් අභහතනයගඹක් ආණ්ඩු 

ගනුගන් ිළිතතුරු ගදන්න ඕනෆ. දළන් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

ශර්ධන අභහතනයඹහ  ප්රණකහලඹක් කශහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක තභයි භභ කිේගේ. ගභඹ විහදඹක් කය ගන්න වදන්න 

එඳහ.  

ගරු  විඳක් නහඹකතුභහ.  

 
ගරු යනි්ල වික්රහභසිශව භවතහ 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ නළඟී සි ටිග  විගලේගඹන්භ ගම් 

ිළිතඵ ආණ්ඩුගන්  විහදඹක්  ඉ්ලරන්නයි.  ගභොකද, මලික 

ප්රණලසනඹ කය ගත්ගත් ආඳදහ කශභනහකයණ ඹන්්රාඹ අවුරුදු ගදකක් 

ක්රිටඹහත්භක වුගණ් නළවළයි කිඹන එකයි.  ගරු යහජිත ගේනහයත්න 

ඇභතිතුභහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ශර්ධන අභහතනහශලඹ ගළන 

කිේහ. එගවභ නම් අිළ කළභළතියි, ඒ ගළන ගම් බහගේ විහද 

කයන්න අසථහක් ඉ්ලරන්න.  

භභ ඉ්ලරන අගනක් ඉ්ලලීභ,  එගවභ විහදඹක් තිඹන්න  

ඉසග්ලරහ  නන කශභනහකයණ වහ ව ජහතික බහ ගිඹ 

අවුරුදු ගදගක් හකච්ඡහ කශ හර්තහ ටික පුළුන් නම් අඳ  ගදන්න 

කිඹන එකයි. දළන් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ශර්ධන අභහතනතුභහ 

වදරහ තිගඵන හර්තහ එතුභහ දුන්නහ. ඉතුරු හර්තහ ටිකත් අඳ  

ගදන්න.  

 
ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்த அநபவீப) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කහරගුණ තත්ත්ඹ ිළිතඵ- 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ,  තමුන්නහන්ගේ   ගනභ අභහතනහශල 

නිගේදනඹක් කයන්න පුළුන්.  ගභිම කිඹරහ තිගඵන්ගන් ධීය 

ක යුතු ිළිතඵයි.  

මීශඟ , අභහතනහශල නිගේදන. 
 
 

ජර ගහසතු ළඩි කිරීභ ිළිතඵ පුත් ඳත් 
හර්තහ :  ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

අභහතනතුභහගේ ප්රණකහලඹ 
வர்க் கட்டண அதழகளழப்புப் ற்ழன 

த்தழளழகக அழக்கககள் : வர்யமங்கல், 

யடிகளகநப்பு அகநச்சளழது கூற்பொ  
NEWSPAPER REPORTS REGARDING INCREASE 

OF WATER TARIFF : STATEMENT BY MINISTER 

OF WATER SUPPLY AND DRAINAGE  
 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතනතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසග  ප්රණධහන 
ශවිධහඹකතුභහ) 
(நளண்புநழகு  தழநஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளகநப்பு அகநச்சபைம் அபசளங்கத் தபப்ழன் 

பதற்நகளளசளநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ගනහ, ගභභ 

නිළයදි කිරීභ කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ගළන.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීපතුභහ විසින් කයන රද 

ප්රණකහලඹක්  ජනි 15 ගනි දහ  "දියින" පුත් ඳගත් ගභගේ  

වන් කය තිගඵනහ: 

"ආණ්ඩු ගවොගයන්භ ජර බිර ළඩි කයරහ" 

ඒ හගේභ 2013 ජනි 17 ළනි දින "රශකහදීඳ" පුත් ඳගත්,  

"කිඹරහ විදුලි බිර ළඩි කශහ ගනොකිඹහ තුය බිර ළඩි කශහ" ඹන 

ශීර්ඹ ඹ ගත් ගභගේ  වන් කය තිගඵනහ: 

"ය  භ අඬ  ගඵය ගහ විදුලිඹ ගහසතු ඉවශ දළම ආණ්ඩු කිසිදු  වළර 

ගවෝලභනක් නළති ගවොය යවගේභ ජර බිර ද සිඹඹ  12කින් ළඩි කය 

ඇතළයි ගකොශම දිස්රිටක් එක්ත් ජහතික ඳක් ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීප යවි  

කරුණහනහඹක භවතහ ඳයි." 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රණකහලඹ නිළයදි  කයන්න 

කළභළතියි.  ජර ගහසතු යවගේ  ළඩි කයරහ නළවළ.  ජර ගහසතු 

අන් ය  ළඩි වග  2012 ගර් ඔක්ගතධඵර් භහග දී යි. 

එඹ එදින වහ ඳසු දින  සිඹලු විදයත්, මුද්රිනත භහධනඹන්ගේ ද ප්රණධහන 

සියසතරඹ විඹ.  එගභන්භ එභ ළඩි වීම් කගශේ ජහතික ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරග  සිඹලු ශවිධහන, 

නිරධහරින්ගේ ගඹධජනහ එකඟතහන් භතඹ. එගභන්භ එඹ ඉතහ  

සුළුගන් ළඩි ව ආකහයඹද භහධන තුිතන් අිළ ප්රණසිේධ කගශමු.  

අන් ය , එඹ   ගඳය ජර  ගහසතු  ළඩි කගශේ  2009 

ගඳඵයහරි භහග දී ඹ. එඳභණක් ගනො ළඩි ව ජර බිර 2012 

ගර් ඔක්ගතධඵර් සි  ප්රණකහලඹ  ඳත් කශ ඵ භහ ඹිතත් සිිමඳත් 

කයන්න කළභළතියි. එගවත් යජඹ ජනතහ  ගකොශඹ හ ගවොය 

යවගේභ ජර ගහසතු ළඩි කය ඇතළයි ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීප යවි 

කරුණහනහඹක භවතහ භහධන වමුක් අභතහ ප්රණකහල ගකො  තිබිණ. 

අඳ අභහතනහශලඹ වහ ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ ගනොදළන, යවි කරුණහනහඹක භවතහ  ඳභණක් දළන, 

913 914 
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යවගේභ ජර ගහසතු ළඩි වග  ගකගේදළයි අිළ ගනොදනිමු. ඔහු 

නින්ගදන් අදි වී කයන ප්රණකහල ගළන අිළ භවිත ගනොගමු.   

අගප් යණ විරුගධ නිදි යින් ග්ල, දවඩිඹ ගවශහ, දිවි පුදහ 
කිලිගනොච්ිකඹ ජඹ ගනිේදී  භළදච්ිකග  දී අදි ව ඔහු  ිළිතඵ අිළ 
භවිත ගනොගමු. අගප් යණ විරුගධ නිදි යින් ග්ල, දවඩිඹ 
ගවශහ, දිවි පුදහ  අලිභශකඩ ජඹ ගනිේදී ඳහභශකඩදී අදි ව  ඔහු  
ිළිතඵ අිළ ඹිතත් භවිත ගනොගමු. එගවත් ගභළනි හදන 
ප්රණකහල කයින්, භවජන නිගඹධජිතගඹක් ජනතහ ගනොභඟ ඹළවීභ 
ඵයඳතශ  ගළ ලුකි. ගනොදළන හදන ප්රණකහල කශ ඔහු දළන ගත 
යුතු තත්  කරුණු ඇත.  ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 
භණ්ඩරඹ  ජර ඒකකඹක්  නිසඳහදනඹ කිරීභ  රුිළඹ්ල 44ක් ළඹ 
වුද, භණ්ඩරඹ ජනතහ  ජර ඒකකඹක් රඵහ ගදන්ගන් රුිළඹ්ල 
5ක් ළනි අභ මුදරක ඹ. භෘේධිරහ පන්ගගන් අඹ ගකගයන  ජර 
ගහසතු එඹ ත් ඩහ අඩුඹ. එගරභ, භෘේධිරහ පන්  වහ ආඵහධිත 
අඹ  ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ ගදන්ගන්ද  ඉතහභ අඩු මුදරක ඹ. 
ඉන්ධන, විදුලිඹ ගහසතු ළඩි වීභ වමුගේ නිසඳහදන ිළරිළඹ ඉවශ 
ගිඹද එභ ිළරිළඹ ඳහරනඹ කය ගනිින් ජනතහ  ළඩි ගේඹක් 
ළඳයීභ  අිළ ගඳොගයොන්දු වී සිටිමු. අද ජර ගහසතු ළඩි කය 
ගළනීභ  යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීපතුභහ  අලන වුද, අගප් 
යජඹ ත්, අගප් අභහතනහශලඹ ත් ජර ගහසතු ළඩි කිරීගම් දළන  
අලනතහක් ගනොභළති ඵ අධහයණගඹන් ප්රණකහල කය සිටිමු. ඒ 
හගේභ අද විරුේධ ඳක්ඹ, ජනතහ  ගනොභඟ ඹහ ජනතහ කුිළත 
කයන ඵශගකොගරොත් ගේලඳහරන ප්රණතිඳත්තිඹක නියත වී සිටින 
ඵද අිළ ප්රණකහල කය සිටිමු.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නළඟී සිටිග ඹ. 
லந்தளர். 

rose. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ, තමුන්නහන්ගේ ඒ statement එක ිළිතඵ 

ගනභ  විහදඹක් ඉ්ලරන්න.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගනභ විහදඹක්? 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ. ඕනෆ එකක් කය ගන්න. 

 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ රැසවීම් 

ளபளலநன் அநர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
භතු ඳශ න  ගඹධජනහ ඊශඟ  නනහඹ ඳ්රාගඹිම තිබිණ: 
அடுத்து ஒலங்குப்த்தழபத்தழல் ழன்யபைம் ழநபபகண இபைந்தது: 

The following Motion stood next on the Order Paper: 

සථහය නිගඹධග අශක 7ිම විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිගම්න්තු විසින් ම්භත කයන රද ගඹධජනහගේ කුභක් වන්  

තිබුණ ද, අද දින රැසවීම් ඳළළත්ගන කහර ගේරහ අ. බහ. 1.00 සි          

අ. බහ. 7.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 4.00   සථහය නිගඹධග අශක 7(5) 

ක්රිටඹහත්භක විඹ  යුතු ඹ. 

ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින ඳක් නහඹක රැසවීගම්දී ඇති 

කය ගන්නහ රද එකඟත්ඹ අනු  අිළ මුලින්භ, ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශිනත් භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්) ඳනත් ගකම්ම්ඳත  ගදළනි ය 

කිඹවීභ  ගඳය, ඡන්ද ිමිඹන් ලිඹහඳදිශික කිරීගම් (විගලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම ඉතිරි ළඩ ක යුතු ඳළඹ බහගඹක් 

ඳභණ කහරඹක් ඇතුශතදී  අන් කිරීභ  ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගනහ. ඉන් අනතුරු ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ (ඉත් 

කිරීගම්) ඳනත් ගකම්ම්ඳත ගදළනි ය කිඹවීගම්  විහදඹ ගළනීභ  

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ඒ හගේභ ඳස රු 6.00 සි  7.00 දක්හ, විඳක්ඹ භඟින් 

ඉදිරිඳත් කය ඇති  බහ ක්ල  තළබීගම් ගඹධජනහ විබහගඹ  

ගළනීභ  අිළ එකඟ ගරහ තිගඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ  ගඹධජනහ ශගලධධන ිමත 

භභ දළන් ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"සථහය නිගඹධග අශක 7ිම විධිවිධහනර ව 2010.07.09 

ළනි දින ඳහර්ලිගම්න්තු විසින් ම්භත කයන රද ගඹධජනහගේ 

කුභක්  වන්  තිබුණ ද, අද දින රැසවීම් ඳළළත්ගන කහර 

ගේරහ අ. බහ. 1.00 සි  අ. බහ. 7.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 6.00 

  සථහය නිගඹධග අශක 7(5) ක්රිටඹහත්භක විඹ  යුතු ඹ." 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගඳෞේගලික භන්ත්රීපන්ගේ ඳනත් ගකම්ම්ඳත් 

தழ உபொப்ழர் சட்டபங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

 

I 
 

විසිඑක්න ආණ්ඩුක්රහභ  නසථහ ශගලධධනඹ 
ඳනත් ගකම්ම්ඳත 

அபசழனகநப்புக்கள இபைத்நதளபளயது தழபைத்தம் 

சட்டபம் 
TWENTY FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL 

 

 
ගරු (පජන) අතුයලිග  යතන ිමි 
(நளண்புநழகு (யண.) அத்துபலிநன பத நதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳවත වන් ගඹධජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ:  

" ශ්රීM රශකහ ප්රණජහතහන්්රිටක  භහජහදී  ජනයජග   ආණ්ඩුක්රහභ නසථහ  

ශගලධධනඹ  කිරීභ වහ ව  ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  අය 

දිඹ යුතුඹ." 

 
ගරු ඳහලිත යශගග ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு ளலித  பங்நக  ண்டளப) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆநநளதழத்தளர். 

Seconded. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ප්රණලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 
මුද්රrණඹ කිරීභ  නිගඹධග කයන රදී.  

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹධගඹ ඹ ගත් ඳනත් 
ගකම්ම්ඳත අග්රාහභහතනතුභහ ගත ඳයන රදී. 

 
யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, சட்டபம் பதன்பக நதழப்ழடப்ட்டு, அச்சழடப்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டபம் ழகக்கட்டக இ.47(5) இன்டி ழபதந 

அகநச்சபைக்கு 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 

Prime Minister for report. 

 

 

II 
 

අගරවි භවුරහනහ ඳදනභ  (ශසථහගත කිරීගම්) ඳනත් 
ගකම්ම්ඳත 

அயழ தநளள நன்ம் (கூட்டிகணத்தல்) 

சட்டபம் 
ALAVI MOWLANA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු (වදන) සුදර්ශිනී ප්රණනහන්දුපු්ලග්ල භවත්ිඹ 
(நளண்புநழகு (கயத்தழன களழதழ) (தழபைநதழ) சுதர்ரழழ 

ர்ளந்துபுள்ந) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඳවත දවන්   ගඹධජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ.  

" අගරවි භවුරහනහ ඳදනභ ශසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ගකම්ම්ඳත 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  අය දිඹ යුතුඹ" 

 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப) 

(The Hon. Janaka Bandara)\ 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆநநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 
මුද්රrණඹ කිරීභ  නිගඹධග කයන රදී.  

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹධගඹ ඹ ගත් ඳනත් 
ගකම්ම්ඳත භහජ ගේහ අභහතනතුභහ ගත ඳයන රදී. 

 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, சட்டபம் பதன்பக நதழப்ழடப்ட்டு, அச்சழடப்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டபம் ழகக்கட்டக இ.47(5) இன்டி  சபக நசகயகள் 

அகநச்சபைக்கு அழக்கக தசய்னப்டுதற்களகச் சளட்டப் ட்டது. 
 

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. 

ඡන්ද  ිමිඹන් ලිඹහඳදිශික කිරීගම් (විගලේ 
විධිවිධහන ) ඳනත් ගකම්ම්ඳත  

நதபைர்ககப் தழவுதசய்தல் (யழநசட 

ற்ளடுகள்) சட்டபம் 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL 

 
ක්ල තඵන රද විහදඹ තදුය ත් ඳත්නු ිළණි නිගඹධගඹ කිඹන රදී.  

ඊ  අදහශ ප්රණලසනඹ - [ 2013 ජනි 06]  

"ඳනත් ගකම්ම්ඳත දළන් ගදන ය කිඹවිඹ යුතු ඹ" -[ගරු යවුෂස වකීම් 

භවතහ]   

ප්රණලසනඹ ඹිතත් බහිමමුඛ කයන රදී.  

 

ஒத்தழகயக்கப்ட்ட யழயளதம், நவத் ததளடங்குயதற்கள கட்டக 

யளசழக்கப்ட்டது. சம்ந்தப்ட்ட  யழள - [ 2013 பேன் 06 ] 

சட்டபம் இப்தளலது இபண்டளம்பக நதழப்ழடப்டுநளக" - 

[நளண்புநழகு   பவுப் லகவம்] 

யழள நவண்டும் டுத்தழனம்ப்ட்டது. 

 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [06th 

June, 2013] 

"That the Bill be now read a Second time" - [The Hon. Rauff 

Hakeem] 

Question again proposed. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඊ  අනුකර ගද න ය කිඹන රදී.   
 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 
அதன்டி,   சட்டபம் இபண்டளம்பக நதழப்ழடப்ட்டது. 

 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ගඹධජනහ බහ ම්භත විඹ.: 

''ඳනත් ගකම්ම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහක  
ඳළරිඹ  යුතු ඹ.'' --[ ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ] 

 

தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டபம் பலப் ளபளலநன்க் குலவுக்குச் சளட்டப் 

டுநளக" [நளண்புநழகு   பவுப் லகவம்] 
 

Resolved: 

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

- [The Hon. Rauff Hakeem] 

 

 
කහයක බහගිමදී රකහ ඵරන රදී. 
[කථහනහඹකතුභහ  මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குலயழல் ஆபளனப்ட்டது. 

[சளளனகர் அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1න ගන්තිඹ,  ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

1ஆம் யளசகம் சட்டபத்தழன் குதழனளக இபைக்க நயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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 2 න ගන්තිඹ.-( ලිඹහඳදිශික වීභ වහ  සුදුසුකම් 
ඇති අබනන්තය   ලගඹන්  අතළන් ව තළනළත්තන්.) 

யளசகம் 2.- (உள்ளட்டில் இடம்தனர்ந்த ஆட்கள் 

தழவு தசய்னப்டுயதற்குத் தகவுகடநனளபளயர்.) 
CLAUSE 2. - (Internally displaced persons eligible to be registered) 

 

 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ (අධිකයණ අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம் - வதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Hon. Speaker, I move,  
 

(1) "In page 1, leave out all words in line 18 and insert: 

 '(a) who is or had been an internally displaced person;' " 

(2) "In page 2, leave out all words in line 4 and insert: 

 'effect that he is or he had been an internally displaced person, 
be entitled to;' " 

(3) "In page 2, leave out all words in line 17 and insert: 

 'displaced person and have attained the age of eighteen years or 
more on the date on which the revision commenced, in respect 

of the register in operation, at the time in which the application 

was made;' "  

(4) "In page 2, leave out all words in lines 20 and 21 and insert: 

 'age of eighteen years or more on the date on which the revision 

commenced, in respect of the register in operation, at the time 

in which the application was made;' "  

 
ශගලධධන ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 

தழபைத்தங்கள் யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

2න ගන්තිඹ, ශගලධධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  
ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

2ஆம் யளசகம் தழபைத்தப்ட்டயளபொ சட்டபத்தழன் குதழனளக 

இபைக்க நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

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

[ගභභ අසථහගේදී අතිගරු ජනහධිඳති භිමන්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 
බහ ගර්බඹ  ඳළිණිග ඹ.]  

[இச்சந்தர்ப்த்தழல் நநதகு ஜளதழதழ நலழந்த பளஜக்ஷ அயர்கள் 

சளநண்டத்துட் ழபநயசழத்தளர்.] 

[At this stage, His Excellency President Mahinda Rajapaksa entered 

the Chamber.] 

 

3 න ගන්තිඹ.- (ිමිකම් ඳෆම් රළයිසතු.) 
யளசகம் 3.- (உளழகநக் நகளளழக்கககள் ற்ழன ழபல்) 

CLAUSE 3. - (List of Claims) 
 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I move,   

"In page 3, leave out all words in lines 9 and 10 and insert: 

'mutatis mutandis apply to objections and appeals against decisions 

of the registering officer.' " 

 

ශගලධධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழபைத்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

3න ගන්තිඹ, ශගලධධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  
ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

3ஆம் யளசகம் தழபைத்தப்ட்டயளபொ சட்டபத்தழன் குதழனளக 

இபைக்க நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

4න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

4ஆம் யளசகம் சட்டபத்தழன் குதழனளக இபைக்க நயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 4, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

5 න ගන්තිඹ.- (ළයදි.) 
யளசகம் 5.- (தயபொகள்.) 

CLAUSE 5. - (Offences) 
 

 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I move,  
 

(1) "In page 4, leave out all words in lines 8 and 9 and insert: 

 'an offence and shall on conviction before a Magistrate be liable 

to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine 
not exceeding Rupees' " 

(2) "In page 4, leave out all words in  lines 12 to 15 (both 
inclusive) and insert: 

'(4) Any person referred to in section 2, who furnishes false 
information or forged documents for any purpose 

referred to in this Act, shall be guilty of an offence and 

shall on conviction before a Magistrate be liable to 
imprisonment for a term not exceeding one year' " 

 

 
ශගලධධන ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 

தழபைத்தங்கள் யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
5 න ගන්තිඹ, ශගලධධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  

ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

5ஆம் யளசகம் தழபைத்தப்ட்டயளபொ சட்டபத்தழன் குதழனளக 

இபைக்க நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

6 න ගන්තිඹ.- (ඳනත ක්රිටඹහත්භක වීගම් 
කහරසීභහ ව එභ කහරසීභහ දීර්ඝ කිරීභ.)  

யளசகம் 6.- (சட்டத்தழன் கடபகக் களப்குதழபெம் 

அதன் வடிப்பும்.) 
CLAUSE 6. - (Period of operation of the Act and extension thereof) 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I move,  
 

"In page 4, leave out all words in lines 29 to 31 (both inclusive) and  

insert: 

 '(4) Every Order made under subsection (2) shall be placed before 

Parliament for its approval within a period of three months from the 
date of publication of such Order in the Gazette.' " 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශගලධධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழபைத்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

6 න ගන්තිඹ, ශගලධධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  
ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

6ஆம் யளசகம் தழபைத்தப்ட்டயளபொ சட்டபத்தழன் குதழனளக 

இபைக்க நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause  6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

7 ஆம் யளசகம் சட்டபத்தழன் குதழனளக இபைக்க நயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 7, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

8 න ගන්තිඹ.- (අර්ථනිරඳණඹ.) 
யளசகம் 8.- (தளபைள்நகளடல்.) 

CLAUSE 8. - (Interpretation) 
 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I move,  
 

 "In page 5, leave out all words in  lines 11 to 15 (both 
inclusive) and insert: 

 'at any time prior to May 18, 2009, as a result of any action of a 
terrorist militant or other group, and currently resides in Sri 

Lanka outside his original place of residence in the Northern 

Province or Eastern Province or had re-settled in their original 
place of residence subsequent to the date on which the revision 

of the register of electors for the year 2012 commenced;' " 
 

 

ශගලධධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழபைத்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

8 න ගන්තිඹ, ශගලධධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  
ගකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

8 ஆம் யளசகம் தழபைத்தப்ட்டயளபொ சட்டபத்தழன் குதழனளக 

இபைக்க நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

  
පර්විකහ 
பன்நகப 
PREAMBLE 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I move,  
"In page 1, leave out all words in line 2 and insert: 

'as a result of any action of a terrorist militant or other group' " 

ශගලධධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழபைத்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
පර්විකහ, ශගලධධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම  ගකො ක් 

වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

பன்நகப தழபைத்தப்ட்டயளபொ சட்டபத்தழன் குதழனளக இபைக்க 

நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Preamble, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රණඥප්ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම ගකො ක් 

වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී.  
ඳනත් ගකම්ම්ඳත, ශගලධධන ිමත හර්තහ කයන රදී.  
 

சட்டநளகு யளசகபம் தகப்பும் சட்டபத்தழன் குதழனளக இபைக்க 

நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டபம் தழபைத்தங்கலடன் அழக்கக தசய்னப்ட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(நளண்புநழகு வுப் லகவம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
ගරු ගජධන් අභයතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභභ ඳනත් ගකම්ම්ඳත  විරුේධ 

වුගණ් ගදගඳොශක ලිඹහ ඳදිශික කිරීභක්  සිදු විඹ වළකි නිහයි. 
එගවභ ගදගඳොශක ලිඹහ ඳදිශික ගනොවීභ  ග ඵරහ ගන්නහ ගර 
ඉ්ලරනහ.  

 
ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඳක් නහඹක රැසවීගම්දීත් ඔඵතුභන්රහ  විසතය කයරහ දීරහ 

එකඟත්ඹක ත් ආහ ගන්. ආඳහු ගභොකක්ද කිඹන්ගන්? එගවභ 

කයන්ගන් නළවළ කිඹරහ කිේහ ගන්. 

 
ගරු ගජධන් අභයතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

නළවළ, නළවළ. අදවක් විතයයි. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඊ  අනුකර ශගලධධිතහකහයගඹන් තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  
 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டபம் தழபைத்தப்ட்டயளபொ பன்ளம்பகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகநயற்ப்ட்டது. 
 

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

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විඹ අශක 1.  

921 922 

[ගරු යවුෂස වකීම්  භවතහ] 
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ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ                
(ඉත් කිරීභ) ඳනත් ගකම්ම්ඳත 

ளபளலநன் புகநப்ளழசழற் சக (வக்கம்) 

சட்டபம் 
PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP BOARD 

(REPEAL)  BILL  

 
ගද න ය කිඹවීගම් නිගඹධගඹ කිඹන රදී. 
இபண்டளம் நதழப்ழற்கள கட்டக யளசழக்கப்ட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 
 

[අ.බහ. 2.50 ] 

 
ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතනතුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய 

பகளகநத்துய அகநச்சபைம் ளபளலநன்ச் சக பதல்யபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ 

(ඉත් කිරීභ) ඳනත් ගකම්ම්ඳත දළන් ගදන ය කිඹළවිඹ යුතු ඹ"යි 

භහ ගඹධජනහ කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2002 අශක 22 දයන ඳනත ඹ ගත් 

සථහිළත කයන රද ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරග  ධුය කහරඹ 

2005.11.03 න දිගනන් අන් න අතය ආණ්ඩුක්රහභ නසථහ 

බහ ක්රිටඹහත්භක ගනොවීගම් ගවේතුගන් න ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශිනත් භණ්ඩරඹක් ඳත් කය ගත ගනොවළකි දීර්ඝ කහරඹක් 

අක්රිටඹ ඳළතුණහ. ඳනගත් අයමුණ වග  අධනහඳන, ඳරීක්ණ, 

උඳගේලක ගේහ ව ගනත් අධනහඳන ක යුතු වහ මුද්ල 

ළඳයීභ ව ශ්රීM රශකහගේ උස අධනහඳනඹ වදහයන ශ්රීM රශකහ 

පුයළසිඹන්  විගේල අධනහඳන ආඹතනර  ඹහභ ිළණි ව 

විගේල ය ර පුයළසිඹන්  ශ්රීM රශකහගේ උස අධනහඳන 

ආඹතනර උස අධනහඳනඹ වළදෆරීභ ිළණි විධිවිධහන 

ළරළසවීභත්, එභඟින් උස අධනහඳන හුභහරු වහ ඉඩ 

ළරසීගභන් අධනහඳනග  ප්රණගතිඹ උගදහ ජහතනන්තය 

වගඹධගීතහ ර්ධනඹ කිරීභයි.  

ශිනත් භණ්ඩරඹ ක්රිටඹහත්භක වුණු මුළු කහරඹ තුශභ යහජන 

නිරධහරින් තිගදගනකු  ඳභණක් ශිනත් ප්රණදහනඹ කය තිගඵනහ. 

ඒ අනු ආඹත න ඹ ිළිමම්වීගභන් අගප්ක් වත අයමුණ ඉම් වී නළවළ. 

ගම් කරුණු ළරකි්ලර  ගගන ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ 

අගවධසි කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 

2011.12.31න දින ඉදිරිඳත් කයන රද අශක 

21අභඳ/11/2354/501/028 දයන අභහතන භණ්ඩර න්ගේලඹ 

වහ එදිනභ ඳළති අභහතන භණ්ඩර රැසවීගම්දී 2002 අශක 22 

දයන ඳහර්ලි ගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩර ඳනත ඳරිච්ිනන්න කිරීභ 

වහත්, ඒ වහ අලන නසථහ ම්ඳහදනඹ කයන ගර  නීති 

ගකම්ම්ඳත් ම්ඳහදක  උඳගදස දීභ වහත් අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇති 

අතය, ජනහධිඳති ග්ලකම්යඹහගේ අශක එසපී/සීඑස/09/11 ව 

2012.01.17න දිනළති ලිිළගඹන් එභ ආඹතනඹ ඈය කිරීගම් 

ක යුතු අග්රාහභහතන කහර්ඹහරඹ ගත ඳයහ තිබුණහ. 

ගරු අග්රාහභහතනතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද 2012.03.11 න 

දිනළති අභහතන භණ්ඩර න්ගේලඹ  අනු 2002 අශක 22 දයන 

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත අගවධසි කිරීගම් ඳනත් 

ගකම්ම්ඳත ඳහර්ලිගම්න්තු  ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 2013.03.21 

න දින ඳළති අභහතන භණ්ඩර රැසවීගම්දී අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිගඵනහ. ගම් අනු එභ ඳනත අගවධසි කිරීභ වහයි අද දින ගරු 

බහ  ගභභ ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. ඒ වහ 

ගභභ ගරු බහගේ අනුභළතිඹ අගප්ක්හ කයනහ. ගඵොගවොභ 

සතුතියි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 
 
ප්රණලසනඹ බහිමමුඛ කයන රදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 
 

[අ.බහ. 2.53] 
 

ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ 

(ඉත් කිරීගම්) ඳනත් ගකම්ම්ඳත ගදළනි ය කිඹවීගම් විහදඹ 

ආයම්බ කයින් ඒ ිළිතඵ කරුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න භහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ අගවධසි කිරීභ ිළිතඵ 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විධිඹ  අගප් දළඩි විගයධධඹ ගම් අසථහගේ 

ඳශ කයනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, එක්ත් ජහතික ඳක් 

ආණ්ඩු කහරග  2002 අශක 22 දයන ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත 

ගගනහගේ ඇත්ත ලගඹන්භ ගවො ගච්තනහගන්. විගලේගඹන්භ 

ප්රණථභ උඳහධිඹ වදහයන සිසුන්  විගේල ය ර  ගිිමන් ඳලසචහත් 

උඳහධි වදහයන්න අසථහ රඵහ ගදන්නයි එභ ඳනත ගගනහගේ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනගත් 

3.(1) ගන්තිග  ශිනත් භණ්ඩරඹ ිළිමම්වීගම් අයමුණු ිළිතඵ 

වන් නහ. අධනඹන, ඳර්ග ණ, උඳගේලක ගේහ ව 

ගනත් අධනහඳනික ක යුතු වහ මුද්ල ළඳයීභ, ශ්රීM රශකහගේ 

උස අධනහඳනඹ වදහයන ශ්රීM රශකහගේ පුයළසිඹන්  විගේශීඹ 

උස අධනහඳන ආඹතනර  ඹහභ ිළණි අසථහ රඵහ දීභ, 

ඳලසචහත් උඳහධි රඵහ ගළනීගම් අසථහ රඵහ දීභ ඒ අයමුණු 

වළටිඹ  වන් කය තිගඵනහ. එභ ඳනත 2002 ර්ග  ම්භත 

කශහ. 2003 ර්ග  ඒ වහ මුද්ල ගඹගදේහ. අගප් ආණ්ඩු 

ගඳයළුණු නිහ ඒ ඳනතින් ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු කහර්ඹඹ ඉස  

කය ගන්න ඵළරි වුණහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභභ ඳනත ඉදිරිඳත් කයන අසථහගේ 

අගප් ගරු බහනහඹකතුභහ කිඹපු චනලින් භ  ගත්ගයන්ගන් 

අගප් නිදවස අධනහඳනග  ගදොයගුළු විතයක් ගනොගයි, ජගන්ල 

ටිකත් වරහ දභන්න ගම් යජඹ ක යුතු කයන ඵයි. එගවභ 

ගනොගේ නම් ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත විඵර ගන්රහ, මුද්ල 

ගඹොදරහ එඹ තත් ලක්තිභත් කයන්න ඵළරි ඇයි? ගම් දනේලින් 

එන අිමශක දරුන්  විලසවිදනහර අධනහඳනඹ වදහයන්න, 

ඳලසචහත් උඳහධි ගන්න අසථහ නළවළ. ඒ දරුන්ගේ 

ගදභවුිළඹන්  ඒ වහ ගඹොදන්න මුද්ල නළවළ. ඒ අයමුදර  තත් 

්ලලි දභරහ, ඒ අඹ විගේල ය ර  ඹරහ, ඳලසචහත් උඳහධි 

කයන්න අසථහ රඵහ දිඹ යුතු තිබිඹදී, ආණ්ඩු ඒ ඳනත 

අගවධසි කයන්න ක යුතු කයනහ.  

ඒ ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඳහර්ලිගම්න්තු  ඉදිරිඳත් කශ 

අසථහගේදී ගඳොදු ජන එක්ත් ගඳයමුණු ආණ්ඩුගේ  -ර්තභහන 

ආණ්ඩුගේ- අඹත් ඒ බහගේ ිමටිඹහ. 2002 අගගධසතු 06ළනි දහ  

ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහගේ තීරු අශක 49 ඹ ගත් ිම පු අධනහඳන 

අභහතන ගරු රිචර්ඩ් ඳතියණ භළතිතුභහ ගභගේ කිඹහ තිගඵනහ:  

"ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු අග්රාහභහතනතුභහ විසින් ගම් යගට් අධනහඳනඹ 

රඵන ජනතහ ගනුගන් ඉතහභ ළදගත් ඳනත් ගකම්ම්ඳතක් ඉදිරිඳත් 

කය තිගඵන ගම් අසථහගේ අගප් පර්ණ වගඹධගඹ එඹ  රඵහ ගදන ඵ 

ප්රණකහල කයන්න  කළභළතියි."  

එදහ ඒ ගගනහපු ඳනත් ගකම්ම්ඳත ගළන එතුභහ ගඵොගවොභ 

ප්රණලශහත්භක කථහ කශහ. එඳභණක් ගනොගයි ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ සිඹලු ගදනහගේභ කළභළත්ත 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

අයගගන තභයි ඒ ඳනත් ගකම්ම්ඳත ම්භත කයගගන තිගඵන්ගන්. 

එඹ එගේ තිබිඹදී, අඳ ත ඉදිරිඹ  ඹහ යුතු තිබිඹදී එභ ඳනත 

ගභගේ ඉත් කයන්ගන් ඇයි කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භිමන්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ගම් 15ළනි 

ිළම්ගේ කිඹහ තිගඵනහ, "දකුණු ආසිඹහගේ අගනකුත් ය ්ල 

අතරින් දළනුගම් ගක්න්ද්රrඹක් (knowledge hub එකක්)  ඵ  

ගභය  ඳත් කිරීගම් භවඟු අසථහ දළන් අඳ  උදහ වී තිගේ. 

විලසවිදනහර අධනහඳනග  ගුණහත්භකබහඹ ර්ධනඹ කිරීගභිම රහ 

ක යුතු කයන කථිකහචහර්ඹරුන්  ඳලසචහත් උඳහධි වළදෆරීභ වහ 

ශ්රීM රශකහ තුශ ගභන්භ ආසිඹහනු කරහඳග  ප්රණමුඛ විගේල 

විලසවිදනහර ඳර්ග ණ ආඹතන තුශ ක්රහභත් අසථහ රඵහ 

ගදන්නි." කිඹරහ. 

ගම් අසථහගේ අගප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් ගම් ගරු බහ 

ගර්බග  සිටිනහ.   භිමන්ද ිකන්තනග ත් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

වන් කය තිගඵේදී ඇයි ගභගවභ කයන්ගන් කිඹරහ භභ ගම් ගරු 

බහගන් අවනහ. ය   ගභළන්නක් කිඹරහ තිගඹේදි, ත ්ලලි 

දභරහ එළනි කහගරධිකත ඳනත් ලක්තිභත් කයන්න ඕනෆ 

අසථහක, විලසවිදනහර අධනහඳනඹ රඵරහ  ළඩිභ සුදුසුකම් 

රඵන, ඉවශභ ඳන්ති හභහර්ථ ගන්න අඹ  ඒ අසථහ රඵහ දිඹ 

යුතු අසථහක ගම් විධිඹ  ක යුතු කයන්ගන් ඇයිද කිඹරහ භභ 

අවනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳලසචහත් උඳහධිඹ කිඹන්ගන් 

ගභොකක්ද?  ඳලසචහත් උඳහධිඹ කිඹන්ගන් විගේල ය ර  ගිිමන් 

නිකම්භ නිකම් උඳහධිඹක් අයගගන එනහ ගනොගයි. ගඩශගු 

උදුය  ගවේතු ගභොනහද, ආනික් වි වීභ ම්ඵන්ධගඹන් ගන්න 

ඕනෆ ක්රිටඹහ භහර්ග ගභොනහද, වහ්ලර කළඩ්ිඹම් තිගඵන්ගන් ඇයි, 

තුයර  ආනික් ිශ්රා න්ගන් ඇයි, භහර්ග අනතුරු ළඩි ගරහ 

තිගඵන්ගන් ඇයි, ගම් හගේ යගට් ඉදිරි අනහගතඹ  ඵරඳහන විවිධ 

ප්රණලසන ම්ඵන්ධගඹන් වදහයන්න තභයි අගප් යගට් උඳහධිධහරින් 

විගේල ය ර  ඹන්ගන්. ඔවුන් එගවේ ගිිමන් ඒ ම්ඵන්ධ 

ඳර්ග ණ කයනහ; ඒ ම්ඵන්ධ වදහයනහ. ගන ය ්ල ඒහ 

ළශළක්වීභ , අභ කිරීභ  ගත්ත ිළඹය්ල ිළිතඵ වදහයරහ 

ඒහ ගම් යගට් ක්රිටඹහත්භක කයන්න තභයි ගරු කථහනහඹකතුභනි ඒ 

අඹ ක යුතු කයන්ගන්. ඒහ  තභයි ගම් ආණ්ඩුගන් මුද්ල ගන් 

කශ යුතු තිගඵන්ගන්. ඇයි ගම් ආණ්ඩු ගම්හ  විරුේධ?  

ගම්හ  විරුේධ වීභ, අද ගම් යගට් ශර්ධනඹ  විරුේධ වීභක් 

ගරයි ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීපයඹකු විධිඹ   භ  නම් ගඳගනන්ගන් 

ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒ නිහ ගම්ක ඉතහභ ළරැදි ක්රිටඹහක් 

කිඹරහ භභ කිඹනහ. මී  ඩහ ඕනෆ තයම්  කයන්න ළඩ තිගඵනහ 

ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගම් වහ මුද්ල ටිකක් ගඹොදරහ, ගම් 

යගට් සිටින දක්ඹන්, වළකිඹහන් තිගඵන අඹ විගේල ය ර  

ඹරහ පුහුණු කයනහ නම් ඒක තභයි අගප් අනහගතඹ.  

ඒගගෝලරන් තභයි අගප් යගට් ශර්ධනග  අනහගත නිඹමුන් 

න්ගන්. ඒ නිහ ගම් ශිනත් භණ්ඩරඹ අගවධසි කිරීභ ගළන 

භගේ කනගහම් ප්රණකහල කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අිළ නිදවස අධනහඳනඹ ගළන කථහ 

කයනහ.  ඵරන්න, දළන් නිදවස අධනහඳනඹ කප්ඳහදු කයන්න  

ක යුතු කයන ආකහයඹ ිළිතඵ. ඊග  ගඳගර්දහ අිළ දළක්කහ - 

තමුන්නහන්ගේත් දකින්න ඇති -  පුත්තරගම් ඇති වුණු සිේධිඹ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, හභහනනගඹන් ගුරුරුන්  අිළ ගුරු 

භහතහන් කිඹරහයි වන් කයන්ගන්.  අඳ  පුශික කහරග  

උගන්පු ගුරුරුන් වමු වුණහභ ඒ ගුරුරුන්ගේ දළනුභ ගකගේ 

ගතත්, ඒ ගුරුරුන්ගේ අධනහඳන භට් භ ගකගේ ගතත්, අිළ 

තභත් පුම්ලින් නළඟි රහ ඒ අඹ   ඳිනහ. ගම් සිේධිඹ ගළන අිළ 

ඵළලිඹ යුත්ගත් ගේලඳහරන ගකධණඹකින් ගනොගයි. පුත්තරගම් 

ගුරුරිඹක් දණගසන තළන  ගම් ය  ඳත් ගරහ තිගඵනහ 

කිඹන එක,  ගම් යගට් දහචහයග  ිළරිහීභක් ගරයි භහ දකින්ගන් 

ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගම්ක සුළුඳම් කහයණඹක් ගනොගයි. 

ඉතිවහග  ගම් හගේ ගේ්ල සිදු වුගණ් නළවළ, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. ඉතිවහග  කිසි දිනක සිදු ගනොවුණු ගේ්ල අද 

සිදු න්ගන් අගප් යගට් ිළරිහීගම් දළඩිභ අසථහ, උච්චතභ 

අසථහ නිහඹ කිඹරහ භභ කිඹනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

ශඟදී ඹම ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳළළත්ගන්න  

තිගඵනහ. ගභභ සිේධිඹ  අදහශ ඳශහත් බහ භන්ත්රීපයඹහ ිළිතඵ 

විනඹ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්ගන එක, එගවභ නළත්නම් ගකිතන්භ 

ඒ ඳශහත් බහ භන්ත්රීපයඹහ තනතුගයන් ඉත් කයන එක වරි. 

ඒක ගන්න  පුළුන්. නමුත් මී  ගඳයත් ගම් විධිඹ  ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීපරුන්, විවිධ ගේලඳහරනඥඹන් විවිධ අක්රහිකතහ 

ම්ඵන්ධගඹන් යදකරුන් වුණහ. නමුත් ඒගගෝලරන් 

තනතුරුලින් ඉත් කයන්න ගම් යජඹ ක යුතු කගශේ නළවළ. 

එගවභ නම් ඒ අඹත් තනතුරුලින් ඉත් කයන්න ක යුතු කශ 

යුතු තිබුණහ. එගවනම් ගම් ගත් ිළඹගයන් ඳළවළදිලි 

ගඳගනන්ගන් ගභොකක්ද?  ගභඹ ඹම ඳශහත් බහ භළතියණඹ 

අයඵඹහ ගත් තත් ිළඹයක් විතයයි කිඹරහ භභ කිඹනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ගව  අනිේදහ -  

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීපතුභහ point of Order එකක් භතු 

කයනහ. ගභොකක්ද point of Order  එක?  

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන්ත්රීපතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන 

රද කරුණුලින් බහ ම්පර්ණගඹන්භ ගනොභඟ ඹනහ. ඳනත 

අනු ශිනත් භණ්ඩරඹක් ඳත් කිරීභ  අලන ආණ්ඩුක්රහභ 

නසථහ බහ සථහිළත ගරහ නළවළ.  ඒක එතුභන්රහ බහය 

ගන්න ඕනෆ.  

අගනක් කහයණඹ තභයි, එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු 

කහරග  ප්රණහගේශීඹ බහගේ, නගය බහගේ -  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි. ඒක point of Order එකක් ගනොගයි. ිළිතතුරු ගදන 

අසථහගේ දී ඒක ගළන කිඹන්න පුළුන්. ගරු භන්ත්රීපතුභහ කථහ 

කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අද ගරු ජනහධිඳතිතුභහ බහගේ සිටින නිහද ගකොගවද -  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි, ගවොයි. ජනහධිඳතිතුභහ සිටින නිහ කෆ ගවන්න එඳහ. 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ කථහ කයන්න.  
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[ගරු  අකිර වියහේ කහරිඹම්  භවතහ] 
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ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක තභයි.  කදහත් ඵහධහ කයන්ගන් 

නළති අගප් භන්ත්රීපතුභහ අද ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කශහ. අගප් 

දිස්රිටක්කග  භන්ත්රීපතුගභක්.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගකොගවොභ වුණත් ඒ ගුරුරිඹගේ 

සිේධිඹ ම්ඵන්ධගඹන් අිළ මී  ඩහ පුළු්ල, මී  ඩහ ගනස 

ඇකින් ඵළලිඹ යුතු කහරඹ එශඹිරහ තිගඵනහ කිඹරහ අිළ 

කිඹන්න  ඕනෆ.  භභ එගවභ කිඹන්ගන් ගභොකද? ගම් ගන 

ගේ්ලර වළටිඹ  ගව  අනිේදහ නගකො  "භභ භ දණගහ 

ගත්තහ" කිඹරහ ගම් ගුරු භහතහ කිේගොත්  ඒ ගළනත් පුදුභ විඹ යුතු 

නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගභොකද, භභ දළක්කහ නිගඹධජන 

විදුව්ලඳතිතුභහ ඳළිණි්ලර අස කයගගන තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඒ 

වහ අලන ිළඹය දළන් ගනිින් සිටිනහ. ගම්ක තභයි තත්ත්ඹ. 

ඒ නිහ අිළ කිඹන්ගන්, ගම් යගට් දහචහයඹ දියුණු කයන්න  නම්, 

ගම් ය  රසන ය ක් කයන්න  නම්, අිළ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් මී  

ඩහ අධහනඹකින් ක යුතු කශ යුතු කහරඹ දළන් එශඹිරහ තිගඵන 

ඵයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඊශඟ  ගම් යගට් අධනහඳනග  ිළරිහීභ 

ගළනත් භභ ගම් එක්කභ  ටිකක් කථහ කයන්න  ඕනෆ. අද  

කළබිනට් ඳ්රිටකහ දවස ගණන් ඉදිරිඳත් කයින්  සුදුසුකම් නළති අඹ 

විදුව්ලඳති ගේග  ිළිමම්නු රඵනහ. නිකම්භ නිකම් රීමඩහ 

ගුරුරුන් ඳශමුළනි ගශ්රාේණිග  විදුව්ලඳතිරුන් විධිඹ  ඳත් 

කයනහ. නිකම්භ නිකම් ගේලඳහරන ඳත්වීම් රඵහ ගදනහ. භහ 

දළක්කහ ඹම ඳශහගත් එක කරහඳ අධනක්යඹකුගේ 

කහර්ඹහරග  අයක්කු ගඵධත්ල සිඹ ගණනක් තිබිරහ, ඒ ගළන 

භහධනලිනුත්  හර්තහ වුණහ. ගම්කයි තත්ත්ඹ. ගම්ක තභයි 

අධනහඳනග  ිළරිහීභ. අද භවය විදුව්ලඳතිරුන් ක්රිටඹහ කයන 

ආකහයඹ; අධනක්රුන් ක්රිටඹහ කයන ආකහයඹ නිහ තභයි අගප් 

යගට් අධනහඳන ප්රණතිඳත්තිඹ ගභළනි ඵයඳතශ කඩහ ළීමභක  රක් 

ගරහ තිගඵන්ගන්. අිළ දිගින් දිග භ කිේහ, ගම්ක කයන්න එඳහ 

කිඹරහ. නමුත් ඒ කිසි ගදඹක් ත ඳවක  ගණන් ගන්ගන් නළති 

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ කගශේ සුදුසුකම් නළති අඹ  අනිසි ඳත්වීම් 

රඵහ ගදින් ගම් ඳහ්ල ඳේධතිඹ විනහලඹ කයහ ගගන ගිඹ එකයි. ඒ 

විතයක් ගනොගයි. විදුව්ලඳති ගශ්රාේණි තිගඵේදී, අධනහඳන ඳරිඳහරන 

ගශ්රාේණි තිගඵේදී, ගම්හයින් ඳරිඵහිමය අඹ  ඳත්වීම් රඵහ දීභ  තභයි 

ක යුතු කය තිගඵන්ගන්. ඒ විතයක් ගනොගයි, දළන් 

විලසවිදනහරර ත් ගම් ගයධගඹ ගඵධගරහ ඉයයි ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. විලසවිදනහර ඳේධතිග  එදහ ඉරහ ආයක්හ 

වුණු  සහධීනත්ඹක් තිබුණහ. දළන් විලසවිදනහර ඳේධතිඹත් ඉය 

කයරහයි තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු අනුය ප්රිනඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ ගත්ල කර්භහන්ත  
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு அநுப ழளழனதர்ர னளப்ள - தற்நளலினக் 

ககத்ததளமழல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු අනුය ප්රිනඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ point of Order  එකක් 

ඉදිරිඳත් කයනහ.  
 

ගරු අනුය ප්රිනඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  அநுப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු තිගඵන 

කහරග  ගභතුභහ උඳහධිධහරින් ගගදය interview ගකරුහ. 

ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ සිිමන දකිනහද කිඹහ භහ 

දන්ගන් නළවළ. ගගදය නම් උඳහධිධහරින් interview ගකරුගේ 

නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ සිිමන දකිනහ ගන්න ඇති. 

[ඵහධහ කිරීභක්] කදහත් නළති ඔඵතුභහත් අද කථහ කයනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි, ගවොයි ගන තළනකදී interview කයන්න ඇති.  

කභක් නළවළ.  ගරු භන්ත්රීපතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගළන ළඩිඹ කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. ගවො නළවළගන්. ගරු 

ජනහධිඳතිතුභහත් බහගේ ඉන්නහගන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහ්ලර  ඳත් කයන්න ගශ්රාේණිධහරි 

විදුව්ලඳතිරු ඉඳිේදී, අධනහඳන ඳරිඳහරන ගේග  විදුව්ලඳතිරු 

ඉඳිේදී ඇයි ගම් ළයදි ළගඩ් කයන්ගන් කිඹන එකයි භහ නළත 

අවන්ගන්.  ගරු ජනහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ගඹොමු කයන්න. අධනහඳන ඇභතිතුභහ  අිළ 

උඳගේලක කහයක බහගේදී ගම් ම්ඵන්ධගඹන් දිගින් දිගි භ 

කිේහ. ගම් අධනහඳන ක්ගේ්රාග  දරුදළරිඹන් රක් වතිතවක  

ළඩි ප්රණභහණඹක් ඉන්නහ.  "දළග  ජීනහලිඹ අධනහඳනඹයි" කිඹරහ 

අිළ කිඹනහ. නමුත් ගම් සිදු න විනහලඹ අිළ කහ ත් ශක්න්න 

ඵළවළ.  අද ගභතයම් ිළරිහීභ  රක් ගරහ තිගඵන්ගන් ඒකයි. අද 

ගේලඳහරනඥයින් ිළරිිමරහ; ඳහ්ලර විදුව්ලඳතිරුන් ිළරිිමරහ; 

වළභ ක්ගේ්රාඹක්භ ිළරිිමරහ.  අඳ  තිගඵන එකභ ම්ඳත භහන 

ම්ඳතයි. ඒ නිහ ගම් භහන ම්ඳත දියුණු කයන්න අලන 

ක යුතු කයන්න.  අිළ යහඹ්ල වදරහ ළඩක් නළවළ; ගුන් 

ගතොම්ගඳොශ්ල වදරහ ළඩක් නළවළ;  ගම් ගභොන ගේ කශත් ළඩක් 

නළවළ, අගප් යගට් ඳහ්ල දරුන්  අලන මුද්ල ටික ගන් කයරහ,  

විලසවිදනහර අධනහඳනඹ වදහයන දරුන්  අලන මුද්ල ටික රඵහ 

දීරහ ඒ අලන ක යුතු කගශේ නළත්නම්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් ඵරන්න, රලිත් ඇතුරත්මුදලි 

භළතිතුභහ ආයම්බ කශ භවගඳොශ ශිනත්ගඹන් එදහ දුන් ගොච්චභ 

විතයයි තභත්  ගදන්ගන්. ගම් ආණ්ඩු  ඒ මුදර ළඩි කයන්න 

ඵළරි වුණහ. අද ජීන විඹදභ ගකොතයම් ඉවශ ගිිම්ලරහද?  අද ගම් 

විලසවිදනහරර අධනහඳනඹ වදහයන ශිනශිනහගධ ඒ ගොච්චම් 

මුදර තභන්ගේ ගදභහිළඹන් ත් ඹනහ, ඒ අඹත් නඩත්තු 

කයන්න. ගම් විලසවිදනහර ශිනශිනහන් ජීත් ගන්ගන් 

එගවභයි. ඒ අඹ  ඒ තිගඵන පීඩනඹ තභයි ගඳශඳහිත ඇතුළු ඔඹ 

ගළම්ම්කහරී තත්ත්ඹන් තුිතන්  ගඳන්න්ගන්. ඒ නිහ අිළ මී  ඩහ 

ගළඹුරින් ගම් ගළන අධහනඹ ගඹොමු කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භහ 

ිමතනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ ගකොශම විලසවිදනහරග   

උඳකුරඳතියඹහ ඳත් කගශේ ගකොගවොභද? ඒක  ක්රහභහනුකර ඳත් 

කයන්න සුදුසුකම්ධහරි නම් තුනක් ඉදිරිඳත් කය තිබිඹදී,  එගවභ 

නළත්නම් එළනි අඹ සිටිඹදී ඳත් කගශේ කවුද? විලසවිදනහර 

ප්රණතිඳහදන ගකොින් බහගේ බහඳතිතුිඹගේ සහිපුරුඹහ 

තභයි ඳත් කගශේ.  ගම්කත් ළයදියි. අද ඒ විලසවිදනහරග  ප්රණලසන 

ඇති ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ අධනඹන කහර්ඹ භණ්ඩරර 

ප්රණලසන ඇති ගරහ තිගඵනහ. ගම්හ ගනොවිඹ යුතුයි. ගම් 

ගේ්ලරදී ගේලඳහරනඹ ඳළත්ගතන් අන්තඹ  ගිිම්ලරහ අත ගවන 

එක ළයදියි කිඹරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විධිඹ   අිළ ගම් 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

අසථහගේ කිඹනහ.  [ඵහධහ කිරීම්] ඒ නිහ  ඔඵතුභන්රහ ගභොන 

විධිඹ  ඵහධහ කශත් භහ තමුන්නහන්ගේරහ  කිඹන්ගන් ගම් ඹන 

ක්රහභගේදඹ ළයදියි කිඹන එකයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවය අසථහරදී භවය 

ගේලඳහරනඥයින් බඹ නළති ළයදි කයන්න ගඳශගමන්ගන් ඇයි?  

අය ගගම් ගගොගඩ් චනගඹන් කිඹනහ හගේ එක් ගකගනක් 

ගදන්ගනක් එ්ලලුහ නම් වරි.  එ්ලරනහ කිඹන්ගන් දශ ගගඩිඹ   

ගගන ඹහභ ගනොගයි. එක් ගකනකු  ගදගදනකු  ගවො  දඬුම් 

කශහ නම් ගම් හගේ ළයදි කයන්න  අගනක් අඹත් බඹ ගනහ. 

අද ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද?  බහඳතියඹහ ිළසසු නළම්හභ, 

බහඳතියඹහ විවිධ අක්රහිකතහර  ම්ඵන්ධ වුණහභ, ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීපරු ළයදිර  ම්ඵන්ධ වුණහභ  ගකොගවන් ගවධ ගේප් 

එකක් දහ ගන්නහ. ගකොගවන් ගවධ ගේප්  එකක් දහගගන එඹහගේ 

ප්රණලසනඹ භනඹ කය ගන්නහ. ඒ පර්හදර්ලඹ නිහ  අගනක් අඹත් 

ිමතනහ අඳ ත් ඇභතිතුභහ  කිඹරහ ගේප් එකක් දහ ගන්න පුළුන් 

කිඹරහ.  ඒ නිහ තභයි යත්නපුයග  ප්රණලසන ඇති වුගණ්. ඒ නිහ 

තභයි පුත්තරගම් ප්රණලසන ඇති වුගණ්. ඒ නිහ තභයි වම්ඵන්ගතො  

ප්රණලසන ඇති වුගණ්. ඒ නිහ  තභයි ගම් යගට් ගේලඳහරනඥයින් බඹ 

නළති එිතඹ  ඵළවළරහ අවි ආයුධ අයගගන එගවභ නළත්නම් 

තභන්ගේ ඵරඹ අනිසි ගර ඳහවිච්ික කයරහ ගම් ළයදි ක්රිටඹහදහභර 

ගඹගදන්ගන්. ඒ නිහ ගම් ක්රහභඹ නත්න්න නම්, ගම් ඹන ළඩ 

ිළිතගශ නත්න්න නම් ඒහ  නිඹභ, නිසිඹහකහය දඬුම් 

ගදන්න ඕනෆ. නීතිඳති ගදඳහර්තගම්න්තු  ළරැේදක් ිළිතඵ 

ගතොයතුරු  ආහභ ගේප් කයන්ගන් නළති ගකිතන්භ ඒ අඹ  

දඬුම් ගදන්න ඕනෆ. නළත්නම්  නීතිඥරු අද කිඹනහ හගේ  

මලික අයිතිහසිකම් උ්ලරශඝනඹ වුණහභ ඒහ ම්ඵන්ධගඹන් නඩු 

ගිිම්ලරහ ළඩක් නළවළ.  එතළන  ඳත් ගනොවිඹ යුතුයි කිඹහ භහ 

විලසහ කයනහ. ඒ නිහ  අධනහඳනග  කඩහ ළීමභක් තිගඵන 

ගභන් අසථහකදී,  ගම් හගේ ඳනත් අලුතින් ගගන ආ යුතු 

තිබිඹදී,  ඒ වහ මුද්ල  ගඹදවිඹ යුතු තිබිඹදී, එළනි ක යුතු  ත 

තත් නහප්ත කශ යුතු තිබිඹදී ගන ළඩ නළති හගේ ගම්හ  

ගගනළ්ලරහ විහද කයරහ  අගවධසි කය දළමීභ  ගනොගයි කශ යුතු 

න්ගන්. ගම් ගද ඵරන්ගන් ගභොන ගකධණඹකින්ද කිඹරහ භ  

ිමතහ ගන්න ඵළවළ. භවය ඇභතිරුන්  ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

අගඵධධඹ තිගඵනහ. ඒ අඹ ගම්හ  විරුේධ ගඳනී සිටින්ගන් 

නළත්ගත් ඇයි කිඹරහ භහ අවන්න කළභළතියි. ඒ නිහ අගප් යගට් 

අනහගතඹ ගනුගන්, ශින ප්රණජහගේ අනහගතඹ ගනුගන් මී  

ඩහ ගකීගභන් යුතු  ක යුතු කයන්නඹ කිඹහ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ විධිඹ  ඉ්ලරහ සිටිින් භහ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ 

සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 3.07] 

 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස අධනහඳන 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க - உனர் கல்யழ அகநச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ  සතුතියි. අගප් ගරු අකිර 

වියහේ කහරිඹම් භන්ත්රීපතුභහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්)  ඳනත් ගකම්ම්ඳත ිළිතඵ කහයණඹ 

ම්පර්ණගඹන්භ යදහ  වහ ගගනයි තිගඵන්ගන් කිඹරහ භහ 

ිමතනහ. 

ඒ ිළිතඵ භභ කනගහම් ගනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ වළදුහ  එක දක්ත් 

ක්රිටඹහත්භක කයන්න ඵළරි වුණහ. එක්ගකගනක්ත් ගම්ගකන් 

ශිනත් අය ගගන ිළ  ය  ගිග  නළවළ. ගම් භණ්ඩරඹ ිළිමම්න්න 

ඵළරි වුණහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එගවභ වුණහ  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ, 

උස අධනහඳනඹ අභහතනහශලඹ ඹ ගත් තිගඵන භහජ අධනඹනඹ 

වහ න උස අධනහඳන ආඹතනඹ -National Centre for 

Advanced Studies - වයවහ විගේල ය ර ඳලසචහත් උඳහධි රඵහ 

ගළනීභ  අද අවුරුේදක  අගප් දරුන් 200ක  ළඩි ගණනක් ිළ  

ය  ඹනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ අතයභ උස අධනහඳන 

අභහතනහශලඹ ත් විලසවිදනහර ප්රණතිඳහදන ගකොින් බහ ත් 

ගනභ ශිනත් අයමුද්ල දීරහ තිගඵනහ. ගරු අකිර වියහේ 

කහරිඹම් භන්ත්රීපතුභනි, ගම් ගදක  අභතය  ගම් යගට් ඕනෆභ 

දක් දරුකු  උස අධනහඳනඹ  ඹහභ වහ ශිනත්ඹක් 

ඉ්ලරන්න ජනහධිඳති ග්ලකම් කහර්ඹහරග  ගනභ ජනහධිඳති 

අයමුදරක් වදරහ තිගඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ ජනහධිඳති ග්ලකම් 

කහර්ඹහරඹ ඹ ගත් අද අිළ ගරධකග  ය ්ල 43ක  අගප් යගට් 

විලසවිදනහරර අධනහඳනඹ රළබීභ වහ ශිනත් ගදන ක්රහභඹක් 

ආයම්බ කය තිගඵනහ. ඒ නිහ අද අඳ  ඉන්දිඹහගන් රළගඵන 

ශිනත් ප්රණභහණඹ, රුසිඹහගන් රළගඵන ශිනත් ප්රණභහණඹ, 

ඕසගරලිඹහගන් රළගඵන ශිනත් ප්රණභහණඹ, චීනගඹන් රළගඵන 

ශිනත් ප්රණභහණඹ -ගම් අවුරුේගේ අගප් ශිනත් 100 නිහ- 

ගදගුණඹක  ඩහ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

ඒ අනු උස අධනහඳන අභහතනහශලඹ ඹ ගත් ගම් අවුරුේගේ 

ශිනත් 494ක්,  අගප් දරුන්  ඳලසචහත් උඳහධි රඵහ ගන්න, 

උඳහධි රඵහ ගන්න- 

 
ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்புநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භ  විනහඩිඹක් ගදන්න. ඔඵතුභහ කිඹනහ 

ශිනත් රළබුණහ කිඹරහ. ඔඵතුභහභ දන්නහ ගන්ද, ගිඹ ගර් ඒ 

හගේ රළබුණ ශිනත් කීඹක් අිළ ඳහවිච්ික කගශේ නළේද කිඹරහ. 

එකසිඹ ගණනක් රළබුණහ. ගරු ඇභතිතුභනි, භභ උඳගේලක 

කහයක බහගේදිත් ගම් ගළන ගඳන්නුම් කය දුන්නහ.  අගප් ය   

රළබුණ එකසිඹ ගණනක් ශිනත්ලින් සිඹඹ  60ක  ළඩි 

ප්රණභහණඹක් ිළ  ය  ඹළේගේ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒක ිළිතගන්නහ 

ගන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඹ භභ කිඹන ශිනත්ර  

ගනොගයි. අඳ  භවය ය ලින් ශිනත් රළගඵනහ. 

උදහවයණඹක් වළටිඹ  විඹට්නහභගඹන් අඳ  ශිනත් ඳවක් වම්ඵ 

වුණහ. ඒ වහ විඹට්නහම් බහහ ඉගගන ගන්න ඕනෆ. අිළ ඳ්රාග  

දභරහ ඒක  ඉ්ලලුම් ඳ්රා කළ ගේහ. ශභයි වතය ගදගනක් ඉ්ලලුම් 

ඳ්රා එහ තිබුණහ. ඒ වතය ගදනහ භ අලන සුදුසුකම් නළවළ. 

සුදුසුකම් තිගඵන ශභයි ඒහ  ඉ්ලරන්ගන් නළවළ. චීනගඹන් අඳ  

ශිනත් ගදසිඹඹක  ළඩි ගණනක් රළගඵනහ. වළඵළයි, චීන 

බහහගන් ඒ ඳහඨභහරහ කයන්න කිේහභ ඒක  ඉ්ලරන ශභයි 

ප්රණභහණඹ අඩුයි. අඳ  එගවභ ඒහ තිගඵනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ  කිඹන්න කළභළතියි, අිළ වළභ 

අවුරුේදකභ විවිධ ය ලින් අඳ  රළබී තිගඵන 500ක  ඩහ 

ශිනත්ර  දරුන් ඹන අතය, ජනහධිඳති ග්ලකම් කහර්ඹහරඹ 

වයවහත්,  උස අධනහඳන අභහතනහශලඹ වයවහත්, National Centre 

for Advanced Studies කිඹන ආඹතනඹ වයවහත් තත් 300ක  

ඩහ අගප් දරුන් ඳලසචහත් උඳහධිර  ිළ  ය  ඹනහ. 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

929 930 

[ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම්  භවතහ] 
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[අ.බහ. 3.11] 

 
ගරු සුනි්ල වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ 

අගවධසි කිරීභ  අදහශ ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉදිරිඳත් වී තිගඵන 

ගරහගේ, ගම් භණ්ඩරඹ එක දක්ත් ක්රිටඹහත්භක වුගණ් 

නළවළයි කිඹරහ උස අධනහඳන ඇභතිතුභහ කිේහ. ඔඵතුභහ කිඹන  

ආකහයඹ  එක දක්ත් ක්රිටඹහත්භක වුගණ් නළති ගම් ආඹතනඹ, 

එක ශිනත්ඹක්ත් ගනොදුන් ගම් ආඹතනඹ  

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහ  අනු 2009 අවුරුේගේ ළඹ 

ශීර් 5.1.21503 ඹ ගත් රුිළඹ්ල 98,00,000ක මුද්ල ප්රණතිඳහදන 

ගන් කය ගගන තිගඵනහ.  ඒ අවුරුේද  විතයක් රුිළඹ්ල 

98,00,000ක් මුද්ල ප්රණතිඳහදන ගන් කය ගගන තිගඵනහ. ගරු 

ඇභතිතුභනි, 2011 අවුරුේගේ ශිනත් තුනක් දීරහ තිගඵනහ.  

ඔඵතුභහ කිේහ එකක්ත් දුන්ගන් නළවළයි කිඹරහ. "2003 

ගනොළම්ඵර් භහග  ආයම්බ කයන රද ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරගඹන් 2007 ර්ඹ අහනඹ න ගතක් රඵහ දී තිබුගණ් 

ශිනත් තුනක් ඳභණි. " ඹනුගන් විගණකහධිඳති හර්තහගේ 

වන් නහ.  

එතගකො  ගරු ඇභතිතුභහ කිඹන, ''එකක්ත් නළවළ, 

ගභොකක්ත් නළවළ'' කිඹන ඒ භහනසිකත්ඹ  ගභොකක්ද කිඹන්න 

භහ දන්ගන් නළවළ. නමුත් 2003 අවුරුේගේ ඉරහ 2007 දක්හ 

කහරඹ තුශ ඳරිඳහරන විඹදම් දයරහ තිගඵනහ, ගම් විධිඹ . 2004 දී 

රුිළඹ්ල 3,384,321ක්, 2005 දී රුිළඹ්ල 3,604,850ක්, 2006 දී 

රුිළඹ්ල 3,800,776ක් ව 2007 දී රුිළඹ්ල 3,830,947ක්. ඒ විධිඹ  

ඳරිඳහරන විඹදම් විතයක් දයරහ තිගඵනහ. එතගකො , ගරු 

ඇභතිතුභහ කිඹන විධිඹ , ''ගභොකක්ත් සිේධ ගනොවුණු දක්ත් 

ක්රිටඹහත්භක ගනොවුණු, එක ශිනත්ඹක්ත් දීපු නළති'' ගම් 

ආඹතනඹ  ගම් තයම් - 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

What is your point of Order? 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගම් භණ්ඩරග  බහඳති ලගඹන් භවත්ිඹක් ඉරහ 

තිගඵනහ. ඒ අසථහගේදී අක්රහිකතහ සිේධ ගරහ තිගඵනහ. කවුද 

ඒ භවත්ිඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ  ගම් බහගේදී නම් කයන්න 

පුළුන්ද? 

 
ගරු සුනි්ල වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ කිඹන්නම් ඒ ගළන. 
 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගහ කෆභක් ගරහ තිගඵනහ. 

ගරු සුනි්ල වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ඒ ගළන ගනභ කිඹන්නම්, ගරු කථහනහඹකතුභනි.   

දළන් ගභොකක්ද ගම් සිේධ කයන්ගන්? යගට් භසත අධනහඳනඹ, 

සුඵහධනඹ, ගෞඛන, ගඳොගවොය වහනහධහයඹ, ගගොවි විශ්රාහභ ළම්ඳ 

ඇතුළු ිනිසුන්  රළගඵන ගදඹක් තිගඵනහ නම්, ඒ රළගඵන ගේ 

කප්ඳහදු කයන ඔඵතුභන්රහගේ නතභ ප්රණතිඳත්තිඹ ක්රිටඹහ  

නළඟීභයි ගම් සිේධ කයන්ගන්. කප්ඳහදුගේ ගභනක් ගම් ඹන්ගන්. 

ගම් ක්රහභඹ ජහතනන්තය මරන අයමුදර වඳුන්න්ගන්, "කසුරුම් 

ආර්ථිකඹ" කිඹරහ.  

දළන් විඹදම් ළඩියි. විඹදම් ළඩි නිහ කසුරුභ ඇති කයන්න 

තමුන්නහන්ගේරහ අිමශක ජනතහගේ ගඵ්ලර ිරිකන්ගන් 

ඔවුන්  රළගඵන ප්රණතිඳහදනගඹන්, වනගඹන්, යප්රණහදගඹන්. ඒක 

තභයි ගම් කයන්ගන්. ඳහර්ලිගම්න්තු ග කිඹන, ගරු 

කථහනහඹකතුභහ ග කිඹන, ගරු කථහනහඹකතුභහගේ 

මලිකත්ගඹන් තිගඵන ගම් ශිනත් අයමුදර  තභයි ගභගවභ 

කයන්ගන්. රශකහගේ අිමශක දරුන්  විගේලගත න්න රළගඵන 

ඉඩකඩ හගේභ විගේල ශිනත් වහ රශකහගේ දරුන්  

රළගඵන ඉඩකඩ  රසපු භණ්ඩරඹ තභයි අද අගවධසි න්ගන්. 

ගම්ක ඇත්ත භ සිඹ්ලර කප්ඳහදු කිරීගම් ඔඵතුභන්රහගේ ගභගන් 

ත එක අසථහක්. ගම් භණ්ඩරග  අඩු ඳහඩුකම් ගණනහක් 

තිබුණු ඵ ඇත්ත. ඒ අඩු ඳහඩුකම්ර  ගවේතු වුගණ් ගභොන 

කහයණහද, ඒ අඩු ඳහඩුකම්ර  ග කිඹන්න ඕනෆ කවුද කිඹරහ 

ඵරරහ ගම් භණ්ඩරඹක් නළත ිළිමම්න එක තභයි ග කි යුතු 

ආණ්ඩුක ග කීභ. ඒ ග කීභ ඳළවළය වළයරහ, ම්පර්ණගඹන්  

අඹහග්ල ඹන තත්ත්ඹක  දළන් ඳත් කය දභහ තිගඵනහ.  2003 

සි  ගම් දක්හ ඒ භණ්ඩරඹ  ග කි යුත්ගතක් නළති ඉන්න 

වළයරහ, අද අගවධසි කය දභනහ.  අගප් ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීපතුභහ 

රීති ප්රණලසනඹක් භතු කයරහ කිේහ, ගම්ක  නසථහ බහ ඳත් 

ගච්ච නළති නිහ සිේධ න ගදඹක් කිඹරහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2011 විගණකහධිඳතියඹහගේ 

හර්තහගේ ඳසළනි ගන්තිඹ  අදහශ කහයණඹ භහ ඔඵතුභහගේ 

අධහනඹ  ගඹොමු කයනහ. ඒගක් ගභන්න ගභගවභ කිඹනහ: 

"ආණ්ඩුක්රහභ නසථහගේ දවඅ ළනි ශගලධධනඹ භඟින් 

නසථහදහඹක බහ  අගවධසි කය ඇත. එඵළවින් 

කථහනහඹකයඹහ විසින් ඳනගත් ඳසන ගන්තිඹ 

ශගලධධනඹ කයන ගර බහනහඹකතුභහ ගත දන්හ ඇතත්, 

එභ ශගලධධනඹන් ගනොකිරීභ ගවේතුගන් ගභභ භණ්ඩරඹ ඳත් 

කිරීභ  ගනොවළකි තත්ත්ඹක් උේගත වී තිබුණි." 

දවඅ න ආණ්ඩුක්රහභ නසථහ ශගලධධනගඹන් ඳසගේ 

නසථහදහඹක බහ අගවධසි වුණහභ, කථහනහඹකතුභහ ඉතහ 

නිළරැදි බහනහඹකතුභහ  දළනුම් දීරහ තිගඵනහ, ඳනගත් 

ඳසළනි ගන්තිඹ ශගලධධනඹ කයන්න කිඹරහ. කථහනහඹකතුභහ 

එතුභහගේ ග කීභ ඉතහ නිළරැදි, නියවු්ල ඉම් කයරහ තිගඵනහ. 

ඳනගත් ඳසළනි ගන්තිඹ ශගලධධනඹ කයරහ ගම් භණ්ඩරඹ ඳත් 

කයන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් වදනහ ගනු  ගම් ශගලධධනඹ 

ගගනළ්ලරහ තිගඵන්ගන් ගභොක ද? ගරු කථහනහඹකතුභනි,  

ඔඵතුභහ ගේ ඉ්ලලීභ ඳරිදි බහනහඹකතුභහ අද ඳහර්ලිගම්න්තු  

ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ, ඳනගත් ඳසළනි ගන්තිඹ ශගලධධනඹ 

කිරීගම් ගඹධජනහයි. එගවභ නළතු ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ අගවධසි කයන ගම් ගඹධජනහ ගනොගයි. ගම්ක 

ඇත්ත භ ඔඵතුභහ ත් කයන අගගෞයඹක්. ඔඵතුභහ ඉතහ 

නියවු්ල, නිළරැදි ගම් ආඹතනග  ඳළළත්භ ගනුගන් ක යුතු 

කයනහ. ගම් භණ්ඩරග  අඩු ඳහඩුකම් තිගඵනහ නම් ඒහ 

ගවොඹරහ ඵරන එක ගනභ ළඩක්. ඒකයි කශ යුතු තිබුගණ්. 

නසථහ බහ  අගවධසි ගච්ච නිහ දළන් කයන්න ගදඹක් නළවළ 

කිඹරහ ගම් භණ්ඩරඹ විනහල කයරහ දභන එක ගනොගයි කයන්න 

931 932 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඕනෆ ගේ. එතගකො  වරි ඳළවළදිලියි, ගම් වුභනහ ගන 

ගභොකක්ත් ගනොගයි, ගම් භණ්ඩරගඹන් ඹම් ප්රණගඹධජනඹක් 

ගන්න ගකගනකු ඉන්නහ නම් එඹහ  ඒ ප්රණගඹධජනඹ ගන්න 

තිගඵන අසථහ අිමි කිරීභයි කිඹන එක. ඒක තභයි ගම් 

කයන්ගන්  ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඊ ශඟ  භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ 

ගඹොමු කයන කහයණහ ගභඹයි. ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරග  ග්ලකම්යඹහ වළටිඹ , ඵරඹක් ඇති  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

භව ග්ලකම්තුභහ ිමටිඹහ. ඒක විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ 

තිගඵන්ගන් ගභන්න ගම් ආකහයඹ .  

"2002 ඔක්ගතධඵර් 31 න දින ිම පු ඳහර්ලිගම්න්තු භව 

ග්ලකම්රිඹ,  2008 භහර්තු 30 න දින විශ්රාහභ ඹන ගතක් 

භණ්ඩරග  ළඩ ඵරන ග්ලකම් ගර ක යුතු කය තිබුණි. විශ්රාහභ 

ගළනීගභන් ඳසු 2008 අගප්රණේ්ල 01 න දින  සි  භණ්ඩරග  

ග්ලකම් ගර ඳත් කය ගගන තිබ නමුත් ඒ වහ අභහතන 

භණ්ඩරග  පර් අනුභළතිඹක් රඵහ ගගන ගනොතිබුණි." 

ඒ ඳත් කිරීභ කයන්න අභහතන භණඩරග  පර් අනුභළතිඹ 
අයගගන තිබුගණ් නළවළ. ගභතළන තිගඵන ප්රණලසනඹ ගම්කයි. ගම් 
ආඹතනඹ යගට් ගන ආඹතනඹක් හගේ ගනොගයි. ගම් හගේ 
ඳත්වීම් කයන වි  අභහතන භණ්ඩරග  අනුභළතිඹ ගන්න ඕනෆ 

කිඹරහ ගනොදන්න ආඹතනඹකින් ගනොගයි  ගභගවභ ගන්ගන්. 
ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භව ග්ලකම් ධුයඹ දයන ගකනහ කවුරු වුණත් 
ගම් භණ්ඩරග  ඳත්වීභ රඵහ තිගඵනහ, අභහතන භණ්ඩරග  
අනුභළතිඹකින් ගතොය. නමුත් අනුභළතිඹක් ගන්න ඕනෆ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ඒක අභහරු ගදඹක් ගනොගයි.   

ඳහර්ලිගම්න්තු උත්තරීතයයි. යගට් අගනකුත් ආඹතනර අඩු 
ඳහඩුකම් අිළ ගොඹනහ. අිළ  යගට් අගනකුත් ආඹතන ගඳොදු 
නහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  කළනහ; යහජන ගිණුම් ිළිතඵ 
කහයක බහ  කළනහ. ''ඒ ඳත්වීභ වරිඹ  කශහද, ඒ උස වීභ 
වරිඹ  දුන්නහද, ඒක  කළබිනට් භණ්ඩරග  අනුභළතිඹ ගත්තහද'' 
කිඹන ඒ ඔක්ගකොභ  අිළ ඒ ආඹතනලින් අවනහ. ඳළටිකිරිඹභ 
අවනහ. නමුත් අඳ  ඵළරිගරහ තිගඵනහ අගප් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගන් ඳත් කයන ධුයඹක  අලන කළබිනට් 
අනුභළතිඹ වරිඹහකහයගඹන් ගන්න.  ගම්හ තභයි ගභතළන තිබුණ 
අඩු ඳහඩුකම්. ඳත් වුණු අඹ ඳත් වුගණ් වරිඹහකහය ගනොගයි. ගරු 
කථහනහඹකතුභහගේ අනුභළතිඹක් රඵහ ගළනීභ සිේධ වුගණ් නළවළ. 
ඒ දුන්න අනුභළතිඹ වරිඹ  ක්රිටඹහත්භක වුගණ් නළවළ. ඒකයි 
ගභතළන තිගඵන ප්රණලසනඹ. ගම් භණ්ඩරඹ  මුද්ල ප්රණතිඳහදන 
ගන්වීගම් ගළ ලුක් ගනොගයි තිගඵන්ගන්. මුද්ල ප්රණතිඳහදන 
ගන් ගරහ තිගඵනහ. ගම් භණ්ඩරඹ රුිළඹ්ල රක් 162ක් 
අවුරුදු 5ක ඳරිඳහරන විඹදම් වළටිඹ  දයහ ගගන තිගඵනහ ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. ඒ ඳරිඳහරන විඹදම් විතයයි. නමුත් දීරහ 
තිගඵන්ගන් ශිනත් 3යි.   

 

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඳඩි! 
 

ගරු සුනි්ල වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳඩි තභයි.  ඳඩි ගඵදහ ගගන. 
 

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ හවන. 

ගරු සුනි්ල වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳඩි, ඳඩි කිඹනහ. ඳඩි, ඳඩි ගඵදහ ගගන තිගඵන්ගන් ගම් 

කට්ටිඹ. නමුත් ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහභ අිළ අත 

උසන්න ඕනෆ නළවළ, ගම් භණ්ඩරඹ අගවධසි කයන්න .  

එතළනයි ගළ ලු තිගඵන්ගන්. ගම් ශිනත් භණ්ඩරඹ අගවධසි 

කයන්න ගභොගවොතක  කලින් ගවධ ක්ලඳනහ කයරහ ඵරන්න 

ඕනෆ, ගම්ක විධිභත් විධිඹ  ඹිත කස කයන්න පුළුන්ද කිඹරහ. 

ගවොයහ කන්ගන් නළති, ගභොගශේ තිගඵන භනුනගඹධ ගදන්ගනක් 

තුන්ගදගනක් රශකහගන් ගොඹහ ගගන, - එගවභ ිනිසසු 

ඉන්නහ. තමුන්නහන්ගේරහ ඒ අඹ ඹ  ගව ගගන ඉන්ගන්. ඒ අඹ  

ඔළු උසන්න  ඉඩක් ගදන්ගන් නළවළ- එගවභ ගකගනකු   

අසථහ දීරහ ගම් භණ්ඩරඹ වදරහ ගන්න කිඹරහ ඵහය ගදන්න 

ඕනෆ ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඇත්ත භ ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

ඔඵතුභහ  පුළුන් ඒක කයන්න. ඔඵතුභහ ගඹධජනහ කශ 

ආකහයඹ  ඔඵතුභහ  ඳත් කිරීම් කයන්න පුළුන් විධිඹ  අදහශ 

ඳනත ශගලධධනඹ කයරහ ගත්තහ නම් ගම් ගේ කයන්න පුළුන් 

කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. ඒක ගනොකය ගම් භණ්ඩරඹ අගවධසි 

කිරීගභන් ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ගභොකක්ද? එස.බී. දිහනහඹක 

ඇභතිතුභහ නම්, "එකක් ත් නළවළ, ගභොකක් ත් නළවළ" කිඹරහ 

ගිඹහ. භභ කිඹන්ගන් ඒක ගනොගයි. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න ගම් 

භණ්ඩරඹ අගවධසි කිරීගභන් ඔඵතුභන්රහ  ගන හසිඹ 

ගභොකක්ද? ගම් භණ්ඩරඹ අගවධසි කිරීගභන් රළගඵන ප්රණතිපරඹ 

ගභොකක්ද?   

 

මී  ඩහ නහසතිකහය විඹදම් යගට් අනන්ත  සිේධ ගනහ. ඒහ 

ගළන කථහ කයනහ නම් කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහගේ 

වම්ඵන්ගතො  දිස්රිටක්කඹ  ගිඹහ නම් ඔඵතුභහ  ඵරන්න පුළුන් 

නහසතිකහය විඹදම් ගභොනහද කිඹරහ. නමුත් ගම් ආඹතනඹ 

තිගඵනහ නම්, අඩු තයින් එක දරුගක් ගවධ ිළ  ය  ගිිමන් 

රශකහ ගනුගන් ඉගගන ගන්නහ. අිමශක දරුගකු  

ශිනත්ඹක් ගදන අසථහයි ගම් අගවධසි ගන්ගන්.  ගම්ක 

ගන ගභොකක්ත් ගනොගයි. ගම්ක තභයි තමුන්නහන්ගේරහගේ 

නතභ, නතන ආර්ථික ප්රණතිඳත්තිඹ. ගම්ක තභයි ගවොරුන් රැකරහ, 

ද වතඹන් රැකරහ, අිමශක ිනිසුන්  ප්රණතිපරඹක් ගන්න තිගඵන 

ආඹතන හ දළමීභ. අධනහඳනඹ  තිගඵන ඉඩ කඩ වනහ; 

ගෞඛන  තිගඵන ඉඩ කඩ වනහ. ඒ වළභ ඉඩක්භ වන්ගන් 

ඇයි? ජහතනන්තය මරන අයමුදර කිඹරහ තිගඵනහ විඹදම් ඳහරනඹ 

කය ගනි්ලරහ; විඹදම් ඳහරනඹ කයන්න නම් කසුරුම් ආර්ථිකඹ 

ගගගනන්න කිඹරහ. කසුරුම් ආර්ථිකඹ ගගගනනහ නම් 

ගගගනන්න ඕනෆ, වම්ඵන්ගතො , සරිඹළ වදරහ තිගඵන අලි 

ඳළ වුන්  ෆුට් ගඵධර ගවන්න පුළුන් විධිඹ  වදරහ තිගඵන අලි 

විතයක් ඉන්න රීමඩහශගණ වළදීභ නතය කිරීගභන්. ඒ හගේභ ගුන් 

ගතොම්ගඳොශක් වදරහ තිගඵනහ.  

 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විජිතමුණි ද ගොයිහ ඇභතිතුභහ ඊග  

ගඳගර්දහ කිේහ, "ගුන් ගතොම්ගඳොශත් ඵරරහ, අලිත් ඵරරහ 

ඹන්න වම්ඵන්ගතො   එන්න" කිඹරහ. එතුභහ කිඹන විධිඹ  ගුන් 

ගතොම්ගඳොශ වදරහ තිගඵන්ගන් ඵරන්න විතයයි. අලිත් ඵරරහ, 

කුරු්ලගරොත් ඵරරහ, ඹහරත් ඵරරහ, ගුන් ගතොම්ගඳොශත් ඵරරහ 

ඹන්න එන්න කිඹනහ.  ගුන් ගතොම්ගඳොශක් වළදුහ. නමුත් ඹන්න 

එන්න ගනොගයි. ඒගකන් උඩ  ඹන්න ඵළවළ, ඵරරහ එන්න 

ඹන්න පුළුන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒහ තභයි නහසතිකහය 

විඹදම්. ජනි භහග , ගඳොගොන් කහරඹ  එක එක තළන්ර ඒ 

හගේ ආකෘති වදනහ. ශ්රීMඳහද ආකෘතිඹ වදනහ, ගුන් ඹහනහර 

ආකෘති වදනහ. ඒහ වදරහ ගක් කඩු හගේ එ්ලරහ තිගඵනහ. 

ඒ විධිඹ  ිිමන්තරග  ආකෘති වළභ තළනභ වදරහ තිගඵනහ. ඒ 

විධිඹ  කම්නහඹක ගුන් ගතො ම්ගඳොශ හගේ එකක් තභයි 

භත්තරත් වදරහ තිගඵන්ගන්. ඒකත් ඵරන්න ඹන්න පුළුන්. 

අලිත් ඵරරහ, ගුන් ගතොම්ගඳොශත් ඵරරහ එන්න පුළුන්. ඒහ 

තභයි නහසතිකහය විඹදම්.  
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ඒ නිහ භභ කිඹන්ගන් ශර්ධනඹ කයනහ නම්, ඥහනඹ 

තිගඵන -ප්රණඥහ තිගඵන, ගභොශඹ තිගඵන, දළනුභ තිගඵන- ිනිසසු 

ටිකක් ඕනෆ කිඹරහයි. එගවභ ිනිසසු ටිකක් නිර්භහණඹ කය 

ගන්න අිමශක දුප්ඳත් දරුන්  තිගඵන අසථහ තභයි ගම් 

භඟින් අිමි න්ගන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඇත්ත භ ගම් හගේ 

ගදඹක් අගවධසි කයන ගරහක තමුන්නහන්ගේරහ  අඩුභ 

තයගභන් ගම් ගළන කම්ඳහක් වරි තිගඵන්න ඕනෆ. එගවභ 

කම්ඳහක් නළවළ. ගභොකද වෘදඹ හක් වඹයි, ළයදි කයන්න බඹ 

නළතිකගම් තිගඵන නවයයි දළන් කඳරහ තිගඵන්ගන්. එගවභ කඳහ 

ගත්තහ  ඳසගේ ගම් හගේ ගේ්ල අගවධසි කයන්න පුළුන්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ඉතහ ඳළවළදිලි අිළ අගප් 

ඵරත් විගයධධඹ ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත  ඳශ කයනහ. ගභොකද, 

2003 ඉරහ ගම් දක්හ ගම් භණ්ඩරග  ඳරිඳහරනඹ අකහර්ඹක්භ 

විධිඹ  තිබුණහ නම්, ගම් භණ්ඩරඹ නහසතිකහය විඹදම් ඳත්හ 

ගගන ගිඹහ නම්, ඒක  ම්පර්ණගඹන් ග කිඹන්න ඕනෆ ගම් 

භණ්ඩරඹ බහය ිම පු උදවිඹයි. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගකීභ 

තිගඵන; ගම් ම්ඵන්ධගඹන් බහය සිටින ආඹතන ඒක  

ම්පර්ණගඹන් ග කිඹන්න ඕනෆ. ඒ කිසිදු ග කීභක් ගළන ප්රණලසන 

කයන්ගන් නළති අද ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත භඟින් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ අගවධසි කයනහ  අඳගේ 

ඵරත් විගයධධඹ ගභයින් ඳශ කයනහ. 

 

 
[අ.බහ. 3.24] 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த - சுற்ளடல், 

புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අිළ ගම් අසථහගේදී විහද කයන්ගන් 

2002 අශක 22 දයන ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත 

ඹ ගත් සථහිළත කයන රද ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ 

 අගවධසි කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කයන රද ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්) ඳනත් ගකම්ම්ඳත ම්ඵන්ධයි.  

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනගතිම වන් න 

ආකහයඹ  ගම් භණ්ඩරග  අයමුණ න්ගන්, අධනඹන, ඳර්ග ණ, 

උඳගේලක ගේහ ව ගනත් අධනහඳනික ක යුතු වහ මුද්ල 

ළඳයීභයි. ගරු සුනි්ල වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීපතුභහ වන් කශහ 

හගේ ගම් මුළු කහරඹ තුශදීභ ගභයින් ප්රණදහනඹ ගරහ තිගඵන්ගන් 

ශිනත් තුනයි. කුභන ක්ගේ්රා වහ ගම් ශිනත් තුන දුන්නහද 

කිඹන කහයණඹත් අිළ දන්ගන් නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! ගම් අසථහගේදී ගරු නිගඹධජන කහයක 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ ගන්නහ ඇති. 

 
අනතුරු කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹන් ඉත් වුගඹන්, 

නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු මුරුගේසු චන්ද්රrකුභහර් භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன்ழகு, சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ 

அகநய, குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் [நளண்புநழகு 

பபைநகசு சந்தழபகுநளர்] தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ ඳනගත් අයමුණු අතය වන් න්ගන් ප්රණථභ උඳහධිඹ 

ගනොගයි, ඳලසචහත් උඳහධිඹ, නළත්නම් දර්ලනඳති උඳහධිඹයි.  ගම් 

ගන ගකො  අගප් ය ගට් විලසවිදනහර ඳේධතිඹ තුශ ඳලසචහත් 

උඳහධිඹ, දර්ලනඳති උඳහධිඹ වහ  ශිනත් ිළරිනභනහ. ඒ 

හගේභ ජනහධිඳති අයමුදර භඟින් යහජන ගේකයින්ගේ දරුන් 

වහ හර් වක ශිනත් ප්රණදහනඹ ගක ගයනහ. ඒ වහ 

විලසවිදනහර ඳේධතිග  භවහචහර්ඹරුන්ගගන් භන්විත විේත් 

භණ්ඩරඹක් භඟින් අඹදුම් ඳත් කළහ ඒ ඳර්ග ණ කිරීභ 

වහත්, ඳලසචහත් උඳහධිඹ වහත්, ඉන් එවහ  ඹන ඳර්ග ණ 

නිඵන්ධන ඉදිරිඳත් කිරීභ වහත් ශිනත් ප්රණදහනඹ ගකගයනහ.  

සලීඩහ ආඹතනඹත් තිගඵනහ. එභ ආඹතනගඹනුත් ඳලසචහත් 

උඳහධි වදහයන්න පුළුන්. ඒ හගේභ National Centre for 

Advanced Studies  ආඹතනඹ භඟිනුත් ගම් ශිනත් ප්රණදහනඹ 

කයන්න පුළුන්. අවුරුදු අ ක  ළඩි කහරඹක් තිසගේ ගම් 

භණ්ඩරඹ භඟින් ප්රණදහනඹ කයරහ තිගඵන්ගන් ශිනත් තුනයි.   

භභ ිමතනහ, ඊ  ඩහ පරදහයී ගර ශිනත් ප්රණදහනඹ කයන 

නිඹිත ක්රහභගේදඹන් තිගඵන අගනකුත් යහජන ආඹතන තිගඵනහ 

කිඹරහ. එතගකො  ඒ ආඹතන භඟින් ර්ඹක  දළන් ගදන 

ඳලසචහත් උඳහධි ශිනත් ශඛනහ 5 නම්, එඹ  10ක් කශ වළකියි. 

එගවභ කයරහ ඒ ආඹතනඹ භඟිනුත් ගම් ක්රහභගේදඹ අනු ශිනත් 

ගදන්න පුළුන්. ශිනත් භණ්ඩරඹක් තිගඵනහ. අවුරුදු අ ක් 

තිසගේ ගම් භණ්ඩරගඹන් ශිනත් ප්රණදහනඹ කයරහ නළවළයි කිඹරහ 

කිසිභ ගකගනක් ඳළිණිලි කයරහ නළවළ ගන්.  

දළන් ඔඵතුභන්රහ දන්නහද, COPE එක -යහජන නහඹන් 

වහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තිගඵන කිම්- අිළ ගකො ස තුනක  

ගඵදරහ කිම් තුනක් වළටිඹ  ක්රිටඹහත්භක න ගකො , භභ 

බහඳතිත්ඹ දයපු එක කිම්කින් ගිඹ ළගර් අගප් යගට් යහජන 

විලසවිදනහර 15ක් ව ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතන සිඹ්ලරභ 

ඳරීක්ණඹ  රක් කශ ඵ. භභ ඒහග  නම් වන් ක යන්ගන් 

නළවළ, ගම් හර්තහ බහගත ගේවි. අගප් තිගඵන භවය 

විලසවිදනහරර විගේල ය ්ල වහ දර්ලනඳති උඳහධිඹ  

ශිනත් දුන්නහ.  

ශිනත් අයගගන ගිඹහ. එක ශිනත්ඹක් රුිළඹ්ල රක් 20ක් 

විතය ගනහ. ගිිම්ලරහ ආහ. වළඵළයි, ත න තුරු එභ 

විලසවිදනහරගඹන් එභ දර්ලනඳති උඳහධිඹ ිළරිනභරහ නළවළ. දළන් 

ඒක විගණන ඳරීක්ණඹක  රක් ගරහ. ඊශඟ  ගවොඹරහ 

ඵරන්න, අගප් යගට් විලසවිදනහර ඳේධතිඹ තුශ -අගප් යගට් යහජන 

විලසවිදනහර 15ක් තිගඵනහ, ඒ අතය ඳළයණිභ විලසවිදනහර 6ක් 

තිගඵනහ. ඒ විලසවිදනහර වඹ ගත්තත්- විලසවිදනහර කීඹකින් 

දර්ලනඳති උඳහධිඹ ිළරිනභනහද, ඒ වහ කී ගදගනක් ඇතුශත් 

ගනහද කිඹරහ. අගප් යගට් ඒ ඳවසුකභ තිගඵනහ. අගප් යගට් 

විලසවිදනහර ඳේධතිඹ තුශ භවහචහර්ඹරු ඉන්නහ, ආචහර්ඹ 

උඳහධිඹ ගත් විලහර ිළරික් ඉන්නහ. එතගකො , අගප් 

විලසවිදනහරර ඳලසචහත් උඳහධිඹ කයන්නත් පුළුන්, දර්ලනඳති 

උඳහධිඹ කයන්නත් පුළුන්. ඳර්ග ණ නිඵන්ධන ඉදිරිඳත් 

කයන්නත් පුළුන්. වළඵළයි, කී ගදගනක් ඒක ප්රණගඹධජනඹ  

අයගගන තිගඵනහද? ඒ නිහ ගභිමදී අිළ ක්ලඳනහ කයරහ 

ඵරන්න ඕනෆ, ගභළනි ආඹතනඹක් අකර්භණන තිඹහ ගගන 

ඉන්නහද, එගවභ නළත්නම් ඒ වහ ගන් කයන මුදර ගභළනි 

ඳලසචහත් උඳහධිඹ ිළරිනභන යහජන ආඹතන ගනුගන් -ගභළනි 

ඳලසචහත් උඳහධිඹ ිළරිනභන යහජන ආඹතන යහශිඹක් ත තිගඵනහ, 

ඒහ ගනුගන්- ගන් කයරහ ඒ ඔසගේ අිළ ඳලසචහත් උඳහධිඹ ව 

දර්ලනඳති උඳහධිඹ වහ ශිනත් රඵහ ගදනහද කිඹහ. භවය 

අඹ තභ ප්රණථභ උඳහධිඹ අගප් යගට් කයනහ. ඊශඟ  MBA - 

Master of Business Administration - උඳහධිඹ කයනහ. අගප් 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

යගට් ඒ ඳවසුකභ තිගඵනහ. ශ්රීM ජඹර්ධනපුය විලසවිදනහරග  

ඳලසචහත් උඳහධිඹ ඉතහභ ඉවශ භට් ගම්රහ රකනහ. ගකොශම 

විලසවිදනහරග  උඳහධිඹ තිගඵනහ. ඊශඟ  දර්ලනඳති උඳහධිඹ  

ඹන ගකො  අගප් ඕනෆභ විලසවිදනහරඹක -විගලේගඹන්භ                          

ශ්රීM ජඹර්ධනපුය විලසවිදනහරඹ, කළරණිඹ විලසවිදනහරඹ, 

ගප්යහගදණිඹ විලසවිදනහරඹ, ගකොශම විලසවිදනහරඹ ළනි 

විලසවිදනහරඹක - ඒක කයන්න පුළුන්. තමුන්නහන්ගේරහ 

ගඳොඩ්ඩක් ගවොඹරහ ඵරන්න, ගම් විලසවිදනහර ඳේධතිඹ තුිතන් 

ර්ඹක  කී ගදගනක් දර්ලනඳති උඳහධිඹ ගන්නහද කිඹරහ. ඒක 

අවුරුේදකින් ගදකකින් කයන්න ඵළවළගන්. අඩුභ තයින් අවුරුදු 

වතයක්ත් ගත ගනහ. ඒගකදී ඳර්ග ණඹක් කයන්න ඕනෆ, 

ඳර්ග ණ නිඵන්ධන ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ. ඒ වහ ඉදිරිඳත් 

කශ යුතු චන ශඛනහක් තිගඵනහ, ිළම් ශඛනහක් තිගඵනහ. 

ඒක නිකම්භ කයන්න ඵළවළ. ඒ වහ thesis proposal එක 

ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ. ඒ proposal එගකන් ඳසගේ presentation 

එක කයන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසගේ literature review එක කයන්න 

තිගඵනහ. ඒගක් විලහර කහර්ඹ බහයඹක් තිගඵනහ. ඊශඟ , 

quantitative, qualitative ආදී ලගඹන් ඳර්ග ණ කයන ිළිතගත් 

ක්රහභගේදඹන් තිගඵනහ. භවරු ගම් ගදකභ බහවිත කයනහ.  

ඊශඟ , අිළ ගකොගවොභද ප්රණලසනහලිඹ වදන්ගන් කිඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසගේ අිළ ගන්න නිඹළදිඹ ගභොකක්ද කිඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ. ඒ ආදී ලගඹන් ගම් ක්ගේ්රා තුශ ඳලසචහත් 

උඳහධිඹක් රඵහ ගළනීගම්දී වළදෆරිඹ යුතු කහයණහ යහශිඹක් 

තිගඵනහ. ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භන්ත්රීපතුභහ ගභභ 

බහගේ  ඉන්නහ. එතුභහ, එතුභහගේ කථහගේදී ඒ ගළන වන් 

කයයි. අගප් යගට් විලසවිදනහර ඳේධතිඹ තුශ තිගඵන ගම් ඳවසුකම් 

කී ගදගනක් ප්රණගඹධජනඹ  ගන්නහද? ඒකයි භභ 

තමුන්නහන්ගේරහ  කිේගේ, දර්ලනඳති උඳහධිඹ වහ කී ගදගනක් 

ලිඹහ ඳදිශික ගරහ තිගඵනහද; ර්ඹක  අගප් විලසවිදනහර 15න් 

කී ගදගනක් දර්ලනඳති උඳහධිඹ ගන්නහද ඹන්න ගවොඹරහ 

ඵරන්න කිඹරහ. අිළ ඒහ කස කය ගත යුතුයි. ඒ වහ අිළ අගප් 

ශසකෘතිඹක් ගගොඩනළඟිඹ යුතුයි. Research culture එකක් 

වදන්න ඕනෆ. අගප් research culture එකක් ගකොගවේද 

තිගඵන්ගන්? අිළ ඒහ යි ඳවසුකභ ගදන්න ඕනෆ.  

අගප්  ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතන යහශිඹක් තිගඵනහ. උස 

අධනහඳන අභහතනහශලඹ වයවහ ප්රණතිඳහදන ළඩි කයරහ ඒහග  

තිගඵන ඳවසුකම් ටික ළඩිදියුණු කයන්න අසථහ රඵහ ගදන්න 

ඕනෆ. ගභොකද, එතළන ිළරි ඉන්නහ. ඒ අඹ  මුද්ල ටික ඳඹරහ 

දුන්නහභ, supervise කයන්න ඒ අඹ  අලන භවහචහර්ඹරු රඵහ 

දුන්නහභ, ඒ වහ අලන ඳවසුකම් රඵහ දුන්නහභ ඒ 

ඳර්ග ණඹන් ගභගවේ කයන්න පුළුන්. අලන නම් විගේලගත 

ගරහ කයන්නත් පුළුන්. ඒ ඳර්ග ණ කයරහ ආ  ඳසගේ අගප් 

ය   අලන කයන්නහ ව ඳලසචහත් උඳහධි ව දර්ලනඳති උඳහධි රඵහ 

ගන්නහ ව ිළරික් බිිම කය ගන්න අඳ  පුළුන්. අගප් යගට් ඒ 

විධිඹ  උඳහධි ගත් අඹ අද විගේල ය ර විලසවිදනහරර  

ගිිම්ලරහ ක යුතු කයනහ; ගනත් ආඹතනර ක යුතු කයනහ. 

ගභොකද, ඒ භට් භ  අගප් විලසවිදනහරත් ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

අගප් විලසවිදනහර ඒ භට් ගම් තිගඵනහ. අගප් විලසවිදනහරඹකින් 

ප්රණථභ උඳහධිඹ ගන්නහ ඕනෆභ උඳහධිධහරිගඹකු  ගරධකග  ඕනෆභ 

ය ක  ගිිම්ලරහ ඳලසචහත් උඳහධිඹක් කයන්න පුළුන්. ඕනෆකභයි 

අලන ගන්ගන්. ඒක කයන්න පුළුන්. 

කශභනහකයණඹ ිළිතඵ ව ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනඹ - 

Postgraduate Institute of Management කිඹන ආඹතනඹ- අිළ 

ගනිමු. අගප් යගට් ගඳෞේගලික අශලග  ආඹතන ගත්ගතොත් 

ඒහයින් යහශිඹක MBA - Master of Business Administration - 

ඳලසචහත් උඳහධිඹ ගත් ප්රණධහන විධහඹක නිරධහරින් - CEOරහ - කී 

ගදගනක් ඉන්නහද? 

MPA - Master of Public Administration - කයපු අඹ කී 

ගදගනක් ඉන්නහද? දර්ලනඳති උඳහධිඹ කයපු අඹ කී ගදගනක් 

ඉන්නහද? ඒ වහ ඉඩ ප්රණසථහ, අලනතහ යජඹ ඳඹහ 

තිගඵනහ, ඒහ පුළු්ල කයරහ තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, හම්ප්රණදහයික ලගඹන් 

අගප් යගට් තිබුගණ් විලසවිදනහර වඹයි. අද විලසවිදනහර 15ක් 

දක්හ ළඩි කය තිගඵන්ගන් කවුද? කවුද ඵයගමු විලසවිදනහරඹ 

වළදුගේ? කවුද යජය  විලසවිදනහරඹ වළදුගේ? කවුද ඹහඳනඹ 

විලසවිදනහරඹ වළදුගේ? කවුද නළ ගඟනිමය විලසවිදනහරඹ වළදුගේ? 

ගකොයි කහරග දීද ඒහ වළදුගේ? තමුන්නහන්ගේරහ ඉතිවහඹ  

ගිිමන් ඵරන්න.  

 
ගරු භන්ත්රීපයගඹක් 
(நளண்புநழகு உபொப்ழர் ஒபையர்) 

(An Hon. Member) 
රුහුණු විලසවිදනහරඹ? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
වරි. රුහුණු විලසවිදනහරඹ ගයොනී ද භළ්ල භවත්භඹහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්] අිළ නළවළයි කිේගේ නළවළ ගන්. ඒ එකක්ත් අිළ නළවළයි 

කිේගේ නළවළ. භහ කිේගේ, විලසවිදනහර කීඹක් ඇති වුණහද 

කිඹරහයි. විලසවිදනහර 15ක් ඇති වුණහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇභතිතුභනි, යජය  විලසවිදනහරඹ ගකොගවේද තිගඵන්ගන්? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තමුන්නහන්ගේ දන්නහද, යජය  - [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, 

නළවළ. යජය  විලසවිදනහරග  - [ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 

භහ කිඹන එක අවගන්න. එතුභහ අවපු නිහ භහ කිඹන්නම්, ගරු 

නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි. යජය  විලසවිදනහරග  වදන 

පීඨඹ ආයම්බ කගශේ භහ උස අධනහඳන ඇභති ලගඹන් ක යුතු 

කශ 2004 වහ 2005 ර් ගදගක්දීයි. ගකොගවොභද එඹ ඇති වුගණ්? 

ඊ  ගඳය ර්ග  අධනඹන ගඳොදු වතික ඳ්රා උස ගඳශ 

විබහගග  යහඹන විදනහ ඵහුයණ ප්රණලසන ඳ්රාඹ machine 

එගකන් කිඹන ගකො  reading එක ගනස ගරහ ඹම් ප්රණලසනඹක් 

භතු වුණහ. ඊ  ඳසගේ ඒහ නළත manually correct කයරහ 

ගන්න ගකො , සිඹලුභ පීඨර  925ගදනකු අලුතින් ඇතුශත් කය 

ගන්න සිේධ වුණහ. ඒ වහ යජගඹන් රුිළඹ්ල ිලිඹන 60ක් ගන් 

කයරහ ඒ 925ගදනහභ ඇතුශත් කය ගත්තහ. එිමදී වදන ශිනඹන් 

180 ගදනකු ඇතුශත් කය ගන්න සිේධ වුණහ. ගනත් පීඨර  

ඇතුශත් කය ගන්න ඉඩ තිබුගණ් නළවළ. එභ නිහ යජය  

විලසවිදනහරග  වදන පීඨඹ ආයම්බ කශහ. ගකොගවේද ආයම්බ 

කගශේ? වදන පීඨඹ ආයම්බ කයන්න අිළ ගත්ගත් අධනහඳන 

අභහතනහශලඹ ඹ ගත් කලින් තිබුණු ගුරු අබනහ විදනහරඹයි. 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳහරන කහරඹ තුශ ඒ ගුරු අබනහ විදනහරඹ  

ගඹොවුන් කවුයක  ගගන -ගම් අසථහගේදී අකිර වියහේ 

කහරිඹම් භන්ත්රීපතුභහ ගම් ගරු බහගේ නළවළ- එඹ නහසති 

කයරහයි තිබුගණ්. භහ උස අධනහඳන අභහතනහශලගඹන් ගනභ 

කළබිනට් ඳ්රිටකහක් ඉදිරිඳත් කයරහ, රුිළඹ්ල ිලිඹන 30ක් ගන් 

කය ගගන එඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ ඒ මුද්ල විඹදම් කශහ. 

එගවභ ක යුතු කයරහ තභයි අිළ යජය  වදන පීඨඹ ආයම්බ 

කගශේ.  

937 938 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත  භවතහ] 
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අද ගඵොගවධගදගනක් කථහ කයනහ, -භහ දළක්කහ, ජිත් 

ගප්රණේභදහ භන්ත්රීපතුභහත් කථහ කයනහ- කුගඩු ගයධගඹ ිළිතඵ, 

අනික් ගේ්ල ිළිතඵ. අද යජය  විලසවිදනහරග  වදන පීඨඹ  

ළඩි වරිඹක් වදන ශිනඹන් එන්ගන් ඒ ප්රණගේලලිනුයි. ඒ අඹ  

දළඩි ඕනෆකභක් තිගඵනහ. ඔවුන් වළභ තිසගේභ ගයධවග්ල 

ඉන්නහ. තුන්න ය ඉක්භන වදන ශිනගඹධ ප්රණහගඹධගික 

පුහුණු වහ ගයධවර තුශ ඉන්නහ. විගලේඥ වදනරු 

ඉන්නහ. ඒ වහ අලන ඳවසුකම් වළදිරහ තිගඵනහ. ගම්හ 

නිකම් සිේධ වුගණ් නළවළ. ගම් යජඹ ඹ ගත් තභයි ඒ ඳවසුකම් ටික 

රළබුගණ්.  

1993න ගකො  විලසවිදනහරර  ඇතුශත් කශ සිසුන් 

ශඛනහ ගකොඳභණද? අවුරුේදක  8,000යි. ගම් අවුරුේගේ සිසුන් 

23,000ක් විලසවිදනහරර  ඇතුශත් කය තිගඵනහ. අගප් යජඹ 

ඹ ගත් විලසවිදනහර ඇති කයරහ, ඳවසුකම් ළඩි කයරහ, ඒ වහ 

අලන ළඩ ිළිතගශ්ල ගඹදුහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. 

විරැකිඹහගන් ිම පු 2012 දක්හ ව උඳහධිධහරින් 51,000ක් ඵහ 

ගත්තහ. එයින් 20,000ක  සථිය ඳත්වීම් දීරහ තිගඵනහඹ කිඹහ අද 

උගේ ිළිතතුරු දුන්නහ. එභ නිහ අද භවරුන්  ගරධගු දභහ ගත්ත 

උඳහධිධහරින් ඔවුන්  රැකිඹහක් නළවළයි කිඹහ ගගන ඳහය දිගේ 

අයගගන ඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. අද විලසවිදනහරර අයගර 

කයන්න ශිනඹන් ගගන එන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ඇයි? 

තභන්  ඵරහගඳොගයොත්තුක් තිගඵනහ. ඉසය ඔවුන්  

ඵරහගඳොගයොත්තුක් තිබුගණ් නළවළ. උස අධනහඳන ක්ගේ්රාඹ 

තුශ අිළ ගම් ළඩ ිළිතගශ කයරහ තිගඵනහ.  

දළන් හභහනන අධනහඳනඹ ගනිමු. 1993න ගකො  අධනඹන 

ගඳොදු වතික ඳ්රා හභහනන ගඳශ විබහගඹ භත් වුණු ප්රණභහණඹ 

ගකොඳභණද? ගකොඳභණද කිඹහ කිඹන්න පුළුන්ද? සිඹඹ  24යි.  

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

සිඹඹ  21යි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
සිඹඹ  21යි. අද ගකොඳභණද? අද සිඹඹ  55 ඉක්භහ 

තිගඵනහ. අද අධනඹන ගඳොදු වතික ඳ්රා උස ගඳශ විබහගඹ 

භත් ශඛනහ සිඹඹ  62ක් ගරහ තිගඵනහ.  

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

එදහ සිඹඹ  19යි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එදහ සිඹඹ  19යි. ගභන්න ගම්කයි ගන. එදහ ගුරුරුන් 

කීගදනහද සිටිග ? අද ගුරුරුන් ශඛනහ 2,10,000 ඉක්භහ 

තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ අිළ ගුරුරුන් 80,000ක් ඵහ 

ගත්තහ.  

 
ගරු භන්ත්රීපයගඹක් 
(நளண்புநழகு உபொப்ழர் ஒபையர்) 

(An Hon. Member) 
කළකිරි ිළිළඤසඤහ ගුරුරු සිටිඹහ. 

ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ විතයක් ගනොගයි, ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි. 

එක්තයහ කහනුක් තුශ ගෞන්දර්ඹ අධනහඳනඹ වහ ගණිතඹ 

විඹඹ අභත් ගුරුරුන් 11,000ක් ඵහ ගත්තහ. අද ගභොකද 

ගරහ තිගඵන්ගන්? එක  අධනහඳන ඇභති ලගඹන් භභත් 

විලහර උත්හවඹක් දළරුහ, ගම් ිළරි අන්තර්ග්රාවණඹ කයන්න. 

එඹ  ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ. ගභොකද, 1995 ගුරු ගේහ නසථහ 

කස කශහ. ගුරු ගේහ නසථහ ඹ ගත් ගුරු ෘත්තිඹ  

ඇතුශත් වීභ වහ අභ සුදුසුකභ වුගණ් අධනඹන ගඳොදු වතික 

ඳ්රා හභහනන ගඳශ විබහගඹ භත් වීභ ව අධනඹන ගඳොදු වතික 

ඳ්රා උස ගඳශ විබහගගඹන් විඹඹන් තුනක් භත් වීභයි. ගකොයි 

කහර ග දීද ඒ ප්රණලසන භතු වුගණ්? අද අඳ  ඒ ප්රණලසන වින්න සිේධ 

ගරහ තිගඵනහ.  

ගම්කත් වරිඹ  යුේධඹ හගේ තභයි; විදුලිඹ බිර හගේ තභයි. 

ආයම්බ කගශේ කවුරුත්; වඳුන්හ දුන්ගන් කවුරුත්. විඳීගම් 

ක්රිටඹහලිඹ තභයි දළන් අඳ  දීරහ තිගඵන්ගන්. ඒ ප්රණලසනඹ වින 

ගකො  තභයි ඒක  විගේචන එ්ලර කයන්ගන්. ඒක ගන් ගම් 

ප්රණලසනඹ. අද ඳන්දම් අයගගන ඹනහ විදුලිඹ බිර  එගයිම. භභ 

අවනහ, ගනොගයොච්ගචධග්ල ඵරහගහයඹ ආයම්බ ගනොකශහ නම්, 

ඉවශ ගකොත්භග්ල ඵරහගහයඹ ආයම්බ ගනොකශහ නම්, 

ගකයරිළටිඹ ඵරහගහයඹ ආයම්බ ගනොකශහ නම් ඒ ගභගහගොට් 

750 අඳ ගකොගවන්ද ගන්ගන් කිඹහ. නිකම් ගඵොරු කථහ අලන 

නළවළ. ගණන් වදරහ ඵරන්න. ඩී්ල ලී යඹක් රුිළඹ්ල 121යි. 

ඩී්ල ලී යඹකින් විදුලිඹ ඒකක 4යි වදන්න පුළුන්. රුිළඹ්ල 121 

වතගයන් ගඵදුහභ ගණන දශ ලගඹන් රුිළඹ්ල 30ක් ගනහ. 

අඳ ඉන්ධනලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයනහ නම් විදුලිඹ 

ඒකකඹක් නිසඳහදනඹ කයන්න ඩී්ලර  ඹන ගණන විතයක් 

රුිළඹ්ල 30ක් ගනහ. Operational cost එකත් එකතු වුණහභ 

රුිළඹ්ල 40 ඳනිනහ. එළනි ඒකකඹක් කීඹ ද ගදන්ගන්? 

ඳශමුළනි ඒකක 30 වහ ඒකකඹක් රුිළඹ්ල 3.60 ගණගන්යි 

ගදන්ගන්. ගදළනි ඒකක 30 වහ ඒකකඹක් ගදන්ගන් රුිළඹ්ල 

5.40 ගණගන්යි. ඒකක 90 දක්හ ඒකකඹක් ගදන්ගන් රුිළඹ්ල 

7.90 ගණගන්යි. එගවභ නම්, අද ජර විදුලිඹයි, තහඳ විදුලිඹයි 

කිඹන ගදක අයගගන average එක ඵළලුගොත්, ඒකක ිළරිළඹ 

රුිළඹ්ල 21ක් ගනහ. ිළරිළඹ රුිළඹ්ල 21ක් න ඒකකඹක් 

තභයි අඩු  දුන්ගන්. ඒ නිහ තභයි විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ඳහඩු 

ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ තභයි ගත්ල ශසථහ  ඳහඩු ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ජනතහ  ඳළඹ 24 භ රයිට් දුන්නහ. 2012 අවුරුේගේ 

ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කගශේ සිඹඹ  20යි. සිඹඹ  80ක් තහඳ 

විදුලිඹයි. ගගොඩ ඵහන ගකො  රුිළඹ්ල 100ක් න ඉන්ධන ලී යඹ 

ගත්ල ශසථහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  දුන්ගන් රුිළඹ්ල 65 යි. 

ලී යඹ  රුිළඹ්ල 35ක් ඳහඩුයි. Calculator එකක් අයගගන ගණන 

වදන්න; එගවභ නළත්නම් blackboard එකක් ගහ  ගිිම්ලරහ 

"ගචධක්" කෆ්ලරක් අයගගන ගණන වදන්න. රුිළඹ්ල 100ක් න 

ඉන්ධන ලී යඹකින් නිසඳහදනඹ න ඒකක ිළරිළඹත් එක්ක 

ින් ඳහඩු කීඹද කිඹරහ ඵරන්න.  

විඳක්ඹ වළභ තිසගේභ ගදධහගයධඳණඹ කයනහ, දණඹ, 

ශචහ නිහ ඳහඩුයි කිඹරහ. නළවළ, ඒ සිඹ්ලර වනහධහයඹක් 

වළටිඹ යි ජනතහ ගත ගිග . ඒක ගඳගනන ගදඹක් ගදඹක් 

ගනොගයි. ඒක ගනොගඳගනන ගදඹක්. වළඵළයි ඒක භහතෘකහ  

අයගගන තභයි තභත් ඳන්දම් ඳහලි ඹන්ගන්. ඳන්දම් අයගගන 

ඹන්න තභයි වළගභධ භ සිේධ ගන්ගන්, අිළ ගනොගයොච්ගචධග්ල 

ඵරහගහයඹත්, ගකයරිළටිඹ ඵරහගහයඹත්, ඉවශ ගකොත්භග්ල 

ඵරහගහයඹත් ඳ න් ගත්ගත් නළත්නම්. කරු ජඹසරිඹ භවත්භඹහ 

ඉවශ ගකොත්භග්ල ඵරහගහයඹ වදන්න ඳ න් ගන්න අඳ  

invitations එේහ. Invitations එේහ  ඳ න් ගන්න ඉඩ දුන්නහද? 

ඉඩ දුන්ගන් නළවළ. ධහරිතහ ගභගහගොට් 190යි;  JICA loan 

එගකන්. අිළ කගශේ ගභොකක්ද? දිඹ ඇලි 5 ගදක  අඩු කයරහ 

939 940 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගභගහගොට් ගණන 150  දහරහ අිළ ඒක ගිඹ අවුරුේගේ 

commission කශහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, විඳක්ඹ අද චීනුන්  

ඵඹ ගරහ. අද උගේ කථහ කයන ගකො  කිේහ චීනුන් ගළන. 1965 

දී ඩඩ්ලි ගේනහනහඹක භවත්භඹහත් සි රිභහගධ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළතිනිඹ  කිේහ, "චීගනක් ඇ ඹ  ඉන්නහ." කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔේ, නඩ්්ලස  ගඳන්නරහ. නමුත් අද ගකොගවොභද? 

ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ  ගවොයි, චීනගඹන් ණඹ ගන්න.   
 

ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභතිතුභහ.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු භන්ත්රීපතුභහ ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ග්රීஜසිඹ bail-out කයන්න 

යුගයධපීඹ ගකොිභ  ගවොයි චීනඹ ශඟ ළටිරහ ණඹ ගන්න. අගප් 

ය  ශර්ධනඹ කයන්නයි අිළ ණඹ ගන්ගන්.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභතිතුභහ, ගනොගයොච්ගචධග්ල ඵරහගහයඹ ප්රණිතිඹ  වදරහ 

තිගඵනහද?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගනොගයොච්ගචධග්ල ඵරහගහයඹ  දළන් ඔඹ ගවො  දුන්ගන්.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක ප්රණිතිඹ  වදරහ තිගඵනහද?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භභ ඒක දන්ගන් නළවළ. භභ විදුලි ඉශජිගන්රුගක් ගනොගයි. 

වළඵළයි, ඒක ඔඹ දුන්ගන්. 

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
විසිගදතහක් කළඩිරහ තිගඵනහ.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒකත් කිඹන්න. දළන් ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ  ගිිමන් 

ඵරන්න. ඉගරක්ගෝධනික බහණ්ඩ 100ක් ගත්ගතොත් එයින් ළඩි 

ප්රණභහණඹක නිසඳහදනඹ ගකොගවේද? නිසඳහදනඹ චීනග යි. 

ගභතුභන්රහ දළන් චීන  පතිකහක් භහගගන. එගවභ තභයි කථහ 

කයන්ගන්.  

වළඵළයි භභ ගභිමදී ඳළවළදිලි වන් කයනහ, අගප් ශිනත් 

ප්රණභහණඹ -ප්රණථභ උඳහධිග - ළඩි ගරහ තිගඵන ඵ; ළඩි කයගගන 

තිගඵන ඵ; ඳලසචහත් උඳහධිග ත් ළඩි කයගගන තිගඵන ඵ. ඒ 

වහ ආඹතන තිගඵනහ. ඒ හගේභ අිළ උනන්දු කයන්න ඕනෆ 

ඳලසචහත් උඳහධිඹ කයන්න, දර්ලනඳති උඳහධිඹ කයන්න. අගප් 

විලසවිදනහරර ඉඩකඩ තිගඵනහ. ඳර්ග ණ කිරීභ වහ 

අලන ඳසු බිභයි කස කයරහ ගදන්න ඕනෆ. ඒ වහයි උනන්දු 

කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, භභ මී  ඩහ දීර්ඝ 

ලගඹන් කථහ කයන්ගන් නළවළ. අගප් යගට් තිගඵන විලසවිදනහර 

ඳේධතිඹ භඟින් අර්ථහන්විත ඳලසචහත් උඳහධිඹ ව දර්ලනඳති 

උඳහධිඹ වළදෆරීභ වහ ගම් මුද්ල උස අධනහඳන ආඹතනර  

රඵහ දීරහ ඒ ක යුත්ත කයමු කිඹහ ගඹධජනහ කයින් භගේ කථහ 

අන් කයනහ.  
 

 

[අ.බහ. 3.42] 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, අගප් ිම පු අධනහඳන 

ඇභතිතුභහගේ කථහගන් ඳසගේ භ  ඹභක් කථහ කිරීභ  රළබීභ 

එක ඳළත්තකින් තු ක් කිඹහ භභ ිමතනහ. අිළ එතුභහගගන් 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ ගවො ිළිතතුයක්. එතුභහ කයපු කථහ අනු 

විගලේගඹන් වළ ගඟන්ගන් කුභක්ද? සිඹලු උඳහධි වළදෆරීගම් 

වළකිඹහ අඳ යගට් විලසවිදනහර තුශ තිගඵනහඹ කිඹන  

තත්ත්ගඹන් තභයි එතුභහ කථහ කගශේ. ගරු නිගඹධජන කහයක 

බහඳතිතුභනි, අද වදන ක්ගේ්රාග  තත්ත්ඹ ගනිමු. ඊග  

ගඳගර්දහ පුත් ඳතක තිගඵනහ අිළ දළක්කහ, ඵයිඳහස ගයධගීන් 

10,000ක් ඉන්නහ කිඹහ. විගලේඥ වදනරු 13 ගදනහයි 

ඉන්ගන්.  ගභගවේ  විලසවිදනහරර උඳහධිඹ වදහයරහ, නිඵන්ධන 

කයරහ ගම්හ කයන්න ඵළවළ. ගම් වහ විගේශීඹ ය ර පුහුණු 

අතනලනයි.  
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගකො ස ගදකක් - 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ ඔඵතුභහ   ඵහධහ කගශේ නළවළ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ගභොකද නළත්ගත්? 
 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹ  ගම් විලසවිදනහරර ගම් තයම් 

ඳවසුකම් තිබුණහ නම් - [ඵහධහ කිරීභක්]  ගරු ඇභතිතුභනි, 

ගභොකක්ද ගම් කථහ? විලසවිදනහර ඇතුගශේ ඒ ගගෝලරන්  අලන 

ඳවසුකභ වරිඹ  තිගඵනහද? ගන්හසිකහගහය ඳවසුකම් 

තිගඵනහද? ගම් විලසවිදනහරර lecturersරහ 1,600ක් අඩුයි. ගම් 

යගට් විලසවිදනහරර තිගඵන ඳවසුකභ ගභොකක්ද?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භවතහ 
(நளண்புநழகு  .டி. சுசழல் ழநபநஜனந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ඳවසුකම් ඒ ගගෝලගරධ ඇති කයන්න එඳහ ඹළ. ගනොකය  ඵළවළ 

ගන්.  

941 942 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත  භවතහ] 
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ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගනොකය ඵළරි ගන්ගන් ගකොගවොභද? විලසවිදනහරර 

ආචහර්ඹරුන්ගේ 1,600ක ිමඟඹක් තිගඵනහ. ඉතින් ගම් අඹ  

ඉගගන ගන්න තිගඵන ඳවසුකභ ගභොකක්ද? තමුන්නහන්ගේ 

කිේහ, යජය  විලසවිදනහරඹ ගළන. අිළ කවුරු ගභොනහ කිේත්, 

ගම් යගට් දරුන්ගේ අධනහඳනඹ දියුණු කයන්න එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ තභයි ඳශමුන ිළඹය ගත්ගත්.  

දිශගත ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහගේ කහරග  ගම් 

දරුන්ගේ ඳහ්ල ගඳොත් ටික ගනොිරග  ගදන්න ක යුතු කශහ. 

ඒ විතයක් ගනොගයි. දිශගත යණසිශව ගප්රණේභදහ භළතිතුභහ ඳහ්ල 

දරුන්  ගනොිරග  දිහ ආවහය ගේරක් ගදන්න ක යුතු කශහ. 

එතුභහ දළක්කහ; ගත්රුම් ගත්තහ, ගම් යගට් දරුන්ගේ අධනහඳනඹ  

ගභොන විධිග  ඳවසුකභක් අලනද කිඹන එක.  

ඒත් එක්කභ විගලේගඹන් කිඹන්න ඕනෆ -අද සුනි්ල 

වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීපතුභහගේ කථහගේදීත් එතුභහ ගභඹ ඳළවළදිලි 

කිේහ- ගම් ශිනත් ක්රහභඹ ගනුගන් ඳරිඳහරන විඹදම් විධිඹ  

රුිළඹ්ල ගකධටි ප්රණ ගකධටි ගණනක් විඹදම් කය තිගඵන ඵ. ගම්ක 

ගවොඹරහ ඵරන්ගන් විඳක්ග  අිළ ගනොගයි ගන්. ගභිම 

ක්රිටඹහකහරින් වළටිඹ  ිමටිඹහ, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භව ග්ලකම්තුභහත්. 

එතුභහ ගභභ භණ්ඩරග  නිගඹධජිතගඹක්. ඉතින් ගභොනහ ද ගම් 

්ලලි විඹදම් කයරහ තිගඵන්ගන්? ශිනත් දුන්ගන් නළවළයි කිඹරහ 

කිේහ.  එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ  විලසවිදනහරඹක් තිඹහ 

වයක් ඳට්ටිඹක්ත් ඳහරනඹ කය ගන්න පුළුන්ද  භභ දන්ගන් 

නළවළ. ගභොකද, අිළ දන්නහ, එතුභහ  උස අධනහඳනඹ  බහය 

ගත්තහ  ඳසු ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුගන් තභයි, 1989  ඳසගේ 

විලසවිදනහරර ඇති වුණු දරුණුභ හතහයණඹ ඇති ගරහ 

තිගඵන්ගන් කිඹන එක. ඒක නිහ  ඒ හගේ ගකගනකු  ගම් 

විලසවිදනහර ඳහරනඹ කයන්න පුළුන්ද කිඹන එක භභ දන්ගන් 

නළවළ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, එක්ත් ජහතික ඳක් 

ආණ්ඩු කහරග  දිශගත රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහ ගම් යගට් 

විලසවිදනහර අධනහඳනඹ දියුණු කයන්න  ඉතහභත්භ කළඳවීභක් කශ 

ඵ භභ භතක් කයන්න  ඕනෆ. ගභොකද, අිළ දන්නහ, ්ලලි 

තිගඵන භනුසයින්ගේ දරුන්  ඕනෆභ තළනක  ගිිමන් -ගම් යගට් 

නළත්නම් ිළ ය ක  ගිිමන් වරි- ඉගගන ගන්න, විලසවිදනහර 

අධනහඳනඹ රඵන්න ඕනෆ තයම් ඳවසුකම් අද තිගඵනහ කිඹරහ. 

වළඵළයි, ගගම් දුප්ඳත් දරුගක් විලසවිදනහරඹක  එන්ගන් ගරු 

නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි,  අඩුභ ගණගන් තභහගේ ගේ 

ගදොය උකස තිඹරහ,  වයකහ ඵහන විකුණරහ, ත කහ  වරි ණඹ 

ගරහ. එගවභ ආපු අඹ  රුකුරක් ගදන්න අලන  ඵ ගත්රුම් ගත් 

දිශගත රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහ  භවගඳොශ ශිනත් ක්රහභඹ 

ආයම්බ කශහ. ඊ  ඉසය කහරග   විලසවිදනහර අධනහඳනඹ 

වදහයන ගකො  ඒ අඹ  වනඹක  තිබුගණ් තභන් ඉගගන ගන්න 

කහරග දී ගත වළකි තිබුණු ඵළශකු ණඹයි. ඒ ණඹ ආඳහු ගගේගේ 

රැකිඹහක් රඵහ ගත්තහ  ඳසුයි. ඒ ක්රහභඹ අගවධසි කයරහ 

විගලේගඹන්භ දරිද්රrතහගන් ගඳගශන ඳවු්ලර ද දරුන්  

විලසවිදනහර අධනහඳනඹ රඵහ ගගන ඉවශ  ඹන්න ආයම්බ කයපු  

ළඩ ිළිතගශක් තභයි රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහගේ භවගඳොශ 

ශිනත් ක්රහභඹ. ඒ ක්රහභඹ වයවහ විගලේගඹන්භ ගම් දරුන්ගේ 

විලසවිදනහර අධනහඳනග  දියුණුක් ඇති වුණහ. එතළනින් එවහ  

ත ිළඹයක් ඹන්න තභයි 2002 දී ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ ඇති කගශේ.  

එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහත්,  සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත 

ඇභතිතුභහත් කිේහ, අයගවේ ශිනත් තිගඵනහ; ගභගවේ ශිනත් 

තිගඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි ගම් ශිනත්ලින් කී ගදගනක් 

විගේලර  ඹරහ තිගඵනහද?  අකිර වියහේ භන්ත්රීපතුභහ කිේහ,  

රළබුණු භවය  ශිනත්ර  නම් ටිකත් ඹහ ගන්න ඵළරි 

ගරහ තිබුණහ කිඹරහ.  

විගලේගඹන්භ අිළ ගම් ශිනත් ක්රහභඹ තුිතන් ඉවශ  ඉගගන 

ගන්න අඹ  උඳහධිඹ  අභතය ඳලසචහත් උඳහධිඹක් කයන්න, 

ඳර්ග ණ කයන්න උදවු කයන්න අලනයි.  දළන් ඵරන්න,  අද 

ගම් යගට් තිගඵනහ ගරොකු ප්රණලසනඹක්. ඒ කුගඩු ගයධගී ප්රණලසනඹ. 

වළඵළයි ගම් ිළිතඵ ක යුතු කයන්න විගලේඥරුන්ගේ ගරොකු 

ිමඟඹක් තිගඵනහ. ගභොකද, තභත් අිළ ගම් ගළන ඳර්ග ණ 

කයනහ. ගම් යගට් විලහර ිළරික් ගභභ බඹහනක කුගඩු ගයධගී 

තත්ත්ඹ  ගගොදුරු ගරහ තිගඵනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි.  කෘ වකර්භ ක්ගේ්රාඹ ගත්තහභ අිළ 

දකිනහ,  දළළන්ත ඳර්ග ණ කයන්න අලන තිගඵන ඵ. ඒ 

වහ විගලේඥ දළනුභක් ඕනෆ. එගවභ නම් ඒ වහ සුදුසු අඹ බිිම 

ගන්න ඕනෆ. සුදුසු  උඳහධිධහරින් ඉන්නහ. වළඵළයි ගම් අඹ  ත 

රුකුරක් දුන්නහ නම් ඒ ගගෝලගරධ ගරධකග  ය ර  ගිිමන් 

අධනහඳනඹක් රඵරහ,  ත දුය ත් පුහුණුක් රඵරහ ගම් වහ 

ඳර්ග ණ කයන්න දළනුභක් රඵහ ගත්ගතොත් ඒක  අගප් ය   

ගරොකු ගේඹක් ගේවි.  

ගරධකග  ය ්ල අතරින් ඉන්දිඹහ ගත්තහභ ඉන්දිඹහගේ 

විලහර ිළරික් විගේල ය ර අධනහඳනඹ රළබ නිහ ඒ ය  

ගේගගඹන් දියුණු  ගින්  ඉදිරිඹ  ඹනහ. චීනඹ ගත්තහභ චීන 

ජහතිකඹන් අධනහඳනඹ රළබු ගේ චීන බහහගන් විතයක් ගනොගයි. 

චී න උඳහධිධහරින් විගේල ය ර ඉගගන ගත් නිහ ඒ දළනුභ 

ප්රණගඹධජනඹ  අයගගන අද චීනඹ ගේගත් ශර්ධනඹක් කයහ 

ඹනහ.  ගරධකග  හුඟක් ය ්ල එගවභයි. අගප් ය  හගේ 

ගනොගයි. භහරදියින හගේ ය ්ල ඳහ ශිනත් තුිතන් 

අධනහඳනඹ වහ ළඩි අධහනඹක් ගඹොමු කය  අද ඉතහභත් 

 ගේගගඹන් ඉදිරිඹ  ඹනහඹ කිඹන එකත් භතක් කයනහ.  

ගරු නි ගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ශිනත් භණ්ඩරඹ 

ඳන ගත් කරුණු කිිමඳඹක් ගළන ඔඵතුභහගේ අධහන ඹ ගඹොමු 

කයන්න කළභළතියි. උස අධනහඳනඹ වදහයන ශ්රීM රශකහගේ 

පුයළසිඹන්  විගේශීඹ උස අධනහඳන ආඹතනර ඉගගනීභ 

වහ ඹන්න ඒ තුිතන් අසථහ  තිගඵනහ. එස. බී. දිහනහඹක 

ඇභතිතුභහගේ කථහගේදී කිේහ, අඳ  විගේල ය ර ශිනත් 

වම්ඵ වුණහඹ කිඹහ. වළඵළයි, ගම් ශිනත් ක්රහභගඹත් එතුභහ කිඹපු 

ක්රහභඹභ තිගඵනහ. විගේශීඹ ය ර අඹ  ඇවිත් අගප් යගට් විවිධ 

ගේ්ල ගළන අධනඹනඹ කයන්නත් අසථහ තිගඵනහ. ඒ 

වහත් ගභඹ රුකුරක් ගන්න අසථහ තිබුණහ. වළඵළයි, එඹ 

ක්රිටඹහත්භක ගනොවුණු එක තභයි අගවේතුක් වී තිගඵන්ගන්.   

ශිනත් වහ න අයමුදර ිළිතඵත් තමුන්නහන්ගේගේ 

විගලේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ.   අිළ හුඟ ගදගනක් ිමතුහ ඒහ 

යජග  අයමුද්ල කිඹහ. ඒහ යජග  අයමුද්ල විතයක් ගනොගයි. 

බහණ්ඩහගහයග  අයමුද්ල විතයක්  ගනො ගයි. ගම් වහ විගේශීඹ 

ආධහය ගන්න තිබුණහ; ගම් වහ ගනත් ආඹතනර 

ඳරිතනහගඹන් රඵහ ගන්න තිබුණහ. යජඹ  ඵයක් ගනොවී ශිනත් 

ක්රහභඹ හර්ථක කය ගගන ඹන්න වළකිඹහක් තිබුණහඹ කිඹන 

කහයණඹ භහ විගලේගඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ. ගම් වහ 

ප්රණමුඛත්ඹක් ගදන්ගන් නළතු  ගකොතයම් මුද්ල කන්දයහක් 

අනලන විඹදම් දයින් නහසති කයනහද කිඹහ භභ අවනහ.  

"දළඹ  කිරුශ" කිඹහ ශදර්ලන ඳත්න්න, ගකොශම  ගර්ස දුන්න 

ගකොච්චය විඹදම් කයනහද? අනලන ඉදි කිරීම් කයරහ ඒහගඹන් 

පර ප්රණගඹධජනඹක් ගන්ගන් නළවළ. භත්තර ගුන් ගතොම්ඳර  

රුිළඹ්ල ගකධටි ප්රණගකධටි ගණනින් විඹදම් කශත්  ඒගකන් ආදහඹම් 

එන්ගන් ගකොයි කහරග ද? ගම් දරුන්ගේ අධනහඳනඹ ගනුගන් 

අඩුභ තයගම් ශිනත් හගේ ළඩ වන්ර  ගම් මුද්ල 

943 944 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගඹගදේහ නම් ඒ අඹගේ තහක්ණ දළනුභ ගම් ය  ශර්ධනඹ 

කයන්න  ඉව්ල ගනහඹ කිඹන කහයණඹ භභ ගම් අසථහගේදී 

භතක් කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඳහ්ල අධනහඳනඹ 

ගනිමු. අද නිදවස අධනහඳනඹ කිඹන්ගන් නභ  විතයයි. සුසි්ල 

ගප්රණේභජඹන්ත ඇභතිතුභහ විබහගලින් භත් ව සිසුන් ප්රණභහණඹන් 

ගළන කිේහ. අද ගභොන් ටිගධරිග  ඉරහ උස අධනහඳනඹ දක්හ  

ටියුන් කඩ ඇයරහ තිගඵනහ. ගම්හග  කිසිභ ඳරිඳහරනඹක් 

නළවළ. වළභ දරුකු භ ටියුන් ඳසු ඳ දුන්න සිදු ගරහ 

තිගඵනහ. එගවභ ගිිමන් තභයි විබහග ඳහස කය ගන්ගන්. ගම් අඹ 

භළ වන් හගේ ගරහ. නිසි අධනහඳන ක්රහභඹක්, ඳරිඳහරනඹක් නළති 

නිහ තභයි  ඒ ළඩ වන් ක්රිටඹහත්භක න්ගන්. අධනහඳන 

ඇභතිරු ගයොත්තක් ඉන්නහ.  

ඳසු ගිඹ දසර පුත්තරම් දිස්රිටක්ක   ග  ඇති වුණු සිේධිඹ 

ිළිතඵ අඳ ඉතහභත් කනගහම් නහ. පුත්තරම් දිස්රිටක්කග  

අධනහඳනඹ ිළිතඵ උඳගේලක වළටිඹ  ඉන්න භන්ත්රීපයඹහ; 

අධීක්ණ භන්ත්රීපයඹහ ගුරුරිඹක් දණ ගළසසුහ. අද අනුයහධපුය 

දිස්රිටක්කග  නින්තක ගච්තිඹ භවහ විදනහරග  විදුව්ලඳතියඹහ  

ඒ ප්රණගේලග  ප්රණහගේශීඹ බහ භන්ත්රීපයඹහත් ගනොගයි, ඔහුගේ පුතහ 

ගිිමන් තර්ජනඹ කයරහ ඳවය ගදන්න උත්හව කය තිගඵනහ. 

ගම්කයි අද අධනහඳනඹ  ගරහ තිගඵන්ගන්. ඉතින් ගකොගවොභද 

ගම්  යගට් අධනහඳනඹ ඉවශ  ඹන්ගන්?  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ශභගඹක් ඳහර  

ඇතුශත් කයන වි  ඇතුශත් වීගම් ගහසතු ගගන්න ඕනෆ,  අලන 

 ගඩසක් පුම් ටික අයගගන ඹන්න ඕනෆ, ආයක්ක විඹදම් ගගන්න 

ඕනෆ, ඳන්ති ගහසතු ගගන්න ඕනෆ, ඳන්ති කහභයර තීන්ත 

ගහන්න ඕනෆ, අභතය ඳත්න උත් වහ මුද්ල ගගන්න 

ඕනෆ. ගම්කද නිදවස අධනහඳනඹ? ගම්හ ටික ඔක්ගකොභ කශහභ 

වරිඹ  ගඳෞේගලික ඳන්තිඹක  ඹළේහ හගගයි. අද අගප් යගට් 

නිදවස අධනහඳනඹ ගළන කථහ කයන වි  ගභගවභ තත්ත්ඹක් 

ගළන තභයි කථහ කයන්න තිගඵන්ගන්.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. විලසවිදනහර ප්රණතිඳහදන ගකොිභ මුද්ල 

අයගගන "විගේල ශිනත්" කිඹහ එක එක විලසවිදනහරර  

විගේල ශභයි ඇතුශත් කයන්න ඵරනහ. ගවොභ උදහවයණඹක් 

තභයි ඳසු ගිඹ දසර යජය  විලසවිදනහරග  ඇති වුණු තත්ත්ඹ. 

විගේල ශභයි ගදගදගනක් ඇතුශත් කයන්න උත්හව කශ නිහ   

ශභයි දවස ගණනකගේ අධනහඳනඹ  කඩහකප්ඳ්ල න තත්ත්ඹ  

ඳත් ගරහ. විගේල ශභයි ඇතුශත් කිරීභ  උත්හව කශ නිහ ඒ 

ශභයින්  ඳහය  ඵළවළරහ උේගඝධණ කයන්න සිේධ ගරහ 

තිගඵනහ. ගභගවභ ගේ්ල සිදු න්ගන් ආණ්ඩු ගන්නහ ළයදි 

ක්රිටඹහ භහර්ග නිහයි. ආණ්ඩු ඵළලුගේ නිදවස අධනහඳනඹ 

මුහගන් ගනත් නහඳහයර  මු්ල තළන ගදන්නයි. ගඳෞේගලික 

විලසවිදනහර අරිනහඹ කිඹහ නිදවස අධනහඳනඹ ම්පර්ණගඹන්භ 

කඩහ කඩහකප්ඳ්ල න විධිග  ළඩ ක යුත්තක යි ගිිමන් 

තිගඵන්ගන්. 

ඒ නිහ ගන්ගන් ගම් යගට් අධනහඳන ක්ගේ්රාඹ 

ම්පර්ණගඹන්භ විනහල මුඛඹ කයහ  ගඹොමු ගන එකයි කිඹන එක 

භහ ගම් අසථහගේදී භතක් කයන්න   ඕනෆ. ඒ විතයක්  ගනොගයි.  

ෆභ යවිඹක භ යක  විගේශීඹ සිසුන් 50ක් ඇතුශත් 

කයනහඹ කිඹහ ආණ්ඩු කිඹනහ. විලසවිදනහර තුශ   ගභගවභ 

අනලන විධිඹ   ඵරඳෆම් කයන්න   ගිගඹොත් විලසවිදනහර  විෘත 

කය තඵන කහරඹ  ඩහ හ තඵන කහරඹක් තභයි ඇති න්ගන්. 

ඒ නිහ ගම් හගේ ළඩ කයරහ ගම් යගට් විලසවිදනහරර  ළඩ 

ක යුතු නළත තහක් අවු්ල කයන්න එඳහඹ කිඹහ භහ 

විගලේගඹන් යජගඹන් ඉ්ලරනහ.  

ගරු නිගඹධජන බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි. ආණ්ඩු 

අද අයගගන තිගඵන ක්රිටඹහ භහර්ග අනු යවිර  එන විගේශීඹ 

සිසුන්  තත් යප්රණහද ගණනහක් රඵහ ගදනහ. එකක් තභයි,  ඒ 

අඹ  ගුන් ටිකට් ඳත්ර  ඳහ ගගනහ.  ඵරන්න,  උස 

අධනහඳනඹ වහ අගප් දරුගධ ඉන්දිඹහ   ඹනගකො  ගුන් 

ටිකට් ඳත් ගදනහද? ගනත් ය ක  ඹනගකො  ගුන් ටිකට් ඳත් 

ගදනහද? ඒ ඳවසුකම් විගේශීඹ ය ර දරුන්  විතයයි. වළඵළයි, 

ගම් යගට් විලස විදනහරර ඉගගන ගන්නහ දරුන්ගේ මලික 

ඳවසුකම් ටිකත් ක්රිටඹහත්භක කයන්න අද යජඹ අගඳොගවොත් 

ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන එක ගම් අසථහගේදී භහ භතක් 

කයනහ.  එභ  නිහ විගලේගඹන් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ  අගවධසි කිරීභ ගළන එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විගයධධඹ 

ප්රණකහල කයනහඹ කිඹන එක ගම් අසථහගේදී භතක් කයින් 

තමුන්නහන්ගේ  සතුති කයින් භහ නිවඬ ගනහ.  

 
නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Shantha Bandara. 

[අ.බහ. 3.55] 

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, 2002 අශක 22 දයන 

ඳනත ඹ ගත් සථහිළත කයන රද ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ අගවධසි කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන ගම් 

අසථහගේ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ළයදි භත ගණනහක්  ගම් ගරු 

බහ  ඉදිරිඳත් වුණහ. ගම්  අසථහ ගන  ගකො   ආණ්ඩුක්රහභ 

නසථහ බහ ක්රිටඹහත්භක න්ගන් නළති ඵ කවුරුත්  දන්නහ. 

ඒ ආණ්ඩුක්රහභ නසථහ බහ ක්රිටඹහත්භක ගන්ගන් නළති නිහ  

2005.11.23න දින ගභභ  භණ්ඩරග  ධය කහරඹ  අන් වුණහ. 

එභ නිහ අනිහර්ඹගඹන්භ ගම් ිළිතඵ තීන්දුක් ගත යුතු 

තිගඵනහ.  ගම් ිළිතඵ විතයක්  ගනොගයි ගරු  නිගඹධජන කහයක 

බහඳතිතුභනි.කිසිභ ගේහක්  ගන්ගන් නළති යජග  මුද්ල 

ළඹ කයින්  නිකරුගණ් කහරඹ ගත කයන  ආඹතන ගණනහක් 

තිගඵනහ. ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත  විරුේධ ගන භවය 

ඇභතිරුත් ඇති කිඹහ ගම් බහගේදී ගරු භන්ත්රීපරු කිේහ.  

ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ නම්, අභහතන භණ්ඩරඹ තභයි 

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ අගවධසි කයන්න තීන්දු 

අයගගන තිගඵන්ගන්. ගභඹ අගවධසි කශ යුතුයි කිඹරහ අභහතන 

භණ්ඩරඹ තීන්දු කයරහ ඒ අනු තභයි, 2012.01.17 දින  එඹ 

ඈය කශ යුතුඹ කිඹන තීන්දු අය ගගන  තිගඵන්ගන්.   

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් හගේ තත් 

ආඹතන තිගඵනහ. එක් එක් යජඹන් ඹ ගත් ඹම් කිසි කහර්ඹ 

බහයඹන් වහ සථහිළත කශ ඒහ තිගඵනහ. ඒ ඳත් වුණු 

ගේලඳහරන  ඳක්ග  ගේලඳහරන දර්ලනඹ,  ළඩ ිළිතගශ අනු 

සථහිළත කශ ඒහ තිගඵනහ. ඒ ඒ අසථහරදී විඹ බහය 

අභහතනරුන්ගේ දර්ලනඹ, ළඩ ිළිතගශ අනු ආයම්බ වුණු 

ආඹතන තිගඵනහ. එගේ  ආයම්බ වුණු භවය ආඹතනලින්    

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු කහර්ඹක්භතහ නළත්නම්, ඒ 

කහර්ඹක්භතහ ඇති  කිරීභ වහ  ඹම් ඹම් උත්හවඹන් දයහ  

ඒහත් ක්රිටඹහත්භක ගන්ගන් නළත්නම්, ඒ ම්ඵන්ධගඹන්  

නීතනනුකර ඵහධහක් තිගඵනහ නම්, ඒහ තදුය ත් ඳත්හ 

ගගන ඹහභ ිළිතඵ අඳ ඳහර්ලිගම්න්තු වළටිඹ , ප්රණතිඳත්ති 

හදන්ගනධ වළටිඹ  ඹම් කිසි  තීයණඹක් ගත යුතුයි.  ඒ තීයණඹ 

ගළනීභ  වහයි ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉදිරිඳත්  කය තිගඵන්ගන්. 

ගම් තුිතන් අගප් නිදවස අධනහඳනඹ , අධනහඳනඹ  රඵන අඹ  

විගලේඥතහඹ රඵහ ගළනීභ   ඹම් ඵහධහක් ගනහ නම්,  ඒ  

945 946 

[ගරු  පී. වළරින්  භවතහ] 
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ිළිතඵ  ක්ලඳනහ කය, එගවභ ඵහධහක්, අඩු ඳහඩුක්  ගනොන 

ආකහයග  ළඩ ිළිතගශර  ඹන්න  අඳ  පුළුන්කභ 

තිගඵනහ. ගරු සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත ඇභතිතුභහත්, ගරු 

එස.බී.දිහනහඹක ඇභතිතුභහත් ඒ ිළිතඵ ගඵොගවොභ ඳළවළදිිත 

කශහ.   විලසවිදනහරර අධනහඳනඹ රඵන දරුන් , ඒ හගේභ 

ආචහර්ඹරුන් , භවහචහර්ඹරුන් , කථිකහචහර්ඹරුන්  ඒ 

ප්රණවීණතහඹ රඵහ ගළනීභ වහ, ඒ දළනුභ රඵහ ගළනීභ වහ, 

දළනුභ ගොඹහ ඹහභ වහ යජඹ ගනත් ආකහයගඹන් විලහර 

දහඹකත්ඹක් රඵහ ගදන ිළඹය ගණනහක් අයගගන තිගඵනහ.  

අද ජනහධිඳති අයමුදර භඟින්, ගනත් අයමුද්ල භඟින් ළඩ වන්  

යහශිඹක්  ක්රිටඹත්භක ගින් ඳතිනහ.   

අිළ ගම් කහයණග දීත් දළක්ගක්, විගලේගඹන්භ ගේලඳහරනඹ 

මලික කය ගගන ගම් ගරු බහගේදී කථහ කශ ඵයි. නිදවස 

අධනහඳනඹ කප්ඳහදු කයන්න ිළඹයක් ලගඹන් ගම් තීයණඹ 

අයගගන තිගඵනහ කිඹහ ප්රණකහල කයන්න  අගප් අකිර වියහේ 

කහරිඹම් ගරු භන්ත්රීපතුභහ උත්හව දළරුහ.  නිදවස අධනහඳනඹ 

තුිතන් අධනහඳනඹ රළබ භවජන නිගඹධජිතගඹධ වළටිඹ  අිළ 

ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අගප් යගට් නිදවස අධනහඳනඹ  

වහනිඹක් නහ නම්, අගප් යගට් නිදවස අධනහඳනඹ කප්ඳහදු නහ 

නම්, අගප් යගට් නිදවස අධනහඳනඹ  තිත තඵනහ නම්, 

විඳක්ග  භන්ත්රීපරු විරුේධ න්න ඉසය ගරහ ඒක  

ඉසග්ලරහභ විරුේධ න්ගන් ආණ්ඩු ඳක්ග  භන්ත්රීපරුයි කිඹන 

එක. එගවභ ගදඹක් ඇති කයන්න ගම් යජඹත්, ජන මර 

නහඹකගඹකු වුණු අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් කිසිභ අසථහක 

ිළඹය ගන්ගන් නළවළ; ිළඹය අයගගනත් නළවළ. ඉදිරිග දී එළනි 

ිළඹයක් ගන්න එතුභහගේත්, අගප් යජග ත් කිසිභ 

ඵරහගඳොගයොත්තුක් නළවළ. ආණ්ඩුගේ අිළ සිඹලුභ ගදනහ ඉන්ගන්, 

ගම් යගට් නිදවස අධනහඳනඹ ත තත් ලක්තිභත් ඉදිරිඹ  ගගන 

ඹහ යුතුයි කිඹන සථහයග යි.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, නිදවස අධනහඳනඹ 

ිළිතඵ කථහ කයේදි එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරග  

ගනොිග්ල ගඳොත් ඳත් රඵහ දුන් ඵ, ඒ හගේභ නිර ඇඳුම් රඵහ 

දුන් ඵ අඳ ිළිතගන්නහ. ඔඵතුභන්රහ නිදවස අධනහඳනඹ  ගඹධධ 

ලක්තිඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒක අඳ නිවතභහනී ිළිතගන්නහ. ඒක 

ගවො ළඩක්. අිළ අගඹ කයනහ. ඒ හගේභ ගම් යජගඹනුත්, 

විගලේගඹන්භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ නහඹකත්ඹ තුිතනුත් අද 

අධනහඳනඹ නළශවීභ වහ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් සිදු කය 

තිගඵනහ. අිළ දන්නහ එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු අන් 

කයේදි විලසවිදනහරර  ඇතුශත් කය ගත්ත සිසුන් ශඛනහ 

8,000ක් ඵ. අද ඒ ප්රණභහණඹ 23,000 දක්හ ළඩි කය තිගඵනහ. 

විලසවිදනහරර තත්ත්ඹ, අලන ඳවසුකම් විලහර ලගඹන් ළඩි 

කය තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඹම විලසවිදනහරග , -

අගප් අකිර වියහේ භන්ත්රීපතුභහ දළන් ගරු බහගේ ිමටිඹහ නම් 

ගවොයි.- ඉගගන ගන්නහ දරුන්ගේ ගන්හසිකහගහයඹ ඵ  ඳත් 

කයරහ තිබුගණ් නිකම් ගඵඩහක් හගේ තළනක්. ඒගක් ඒ අඹ  

ඉන්න ඵළවළ. ඔවුන් අිළත් එක්ක ඒ ගළන කථහ කශහ. අිළ උඳගේලක 

කහයක බහ  ඒ ම්ඵන්ධ ගඹධජනහ ඉදිරිඳත් කශහ. දළන් එිම 

ගන්හසිකහගහයඹ වදන්න අලන මුද්ල ප්රණතිඳහදන ගන් කයරහ, 

ඒක  ළඩ ිළිතගශ වළදිරහයි තිගඵන්ගන්. 2014 "දළඹ  කිරුශ" 

ළඩ වන ඳත්න්ගන් අගප් ඹම විලසවිදනහරඹ, ඒ හගේභ 

කහර්ික විදනහරඹ, කුලිඹහිළටිඹ භධන භවහ විදනහරඹ කිඹන ඒ 

අධනහඳන ගක්න්ද්රrසථහනග යි. එභ ූ ිග  ඉදි කයන වළභ 

ගගොඩනළඟි්ලරක්භ ඒ දරුන්ගේ අනහගත ඹවඳත වහ ඉතුරු 

න ආකහයඹ  තභයි ළරසුම් කය තිගඵන්ගන්. ඒහ සිඹ්ලර 

ගන්හසිකහගහය, ඒ හගේභ පුසතකහර, රැසවීම්ලහරහ ඵ  

අනහගතග දී ඳත් ගේවි. 

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඊශඟ  ඳහ්ල ගනිමු. 

අද ේවිතීයික ඳහ්ල ළඩ වන ඹ ගත් ඳහ්ල දවක් 

ශර්ධනඹ කයන ගභන්, එඹ  ගඳධ වත  වුණු ප්රණහථික ඳහ්ල 

ඳන්දවක් ශර්ධනඹ කයන්න අලන ක්රිටඹහ භහර්ග ගම් න 

ගකො  අයගගන තිගඵනහ.  හුඟහක් ආණ්ඩු, ඒ හගේභ භවජන 

නිගඹධජිතගඹධ අධහනඹ ගඹොමු කයරහ තිබුගණ් නළති ගම් යගට් 

ඳහ්ලර ළසිකිිත කළසිකිිතර ඉරහ අලන ඳවසුකම් නශන්න 

අද අිළ ක යුතු කයරහ තිගඵනහ. අද අිළ විඳක්ඹ  ඒ ම්ඵන්ධ 

අිමගඹධග කයනහ. අගප් හගේ ග්රාහමීඹ ප්රණගේලර වළභ ඳහරකභ 

අද විදනහගහය ඳවසුකම් තිගඵනහ. පුසතකහර ඳවසුකම් තිගඵනහ. 

ඒ හගේභ ඳරිගණක ඒකක තිගඵනහ. ඒ සිඹ්ලරක්භ රඵහ 

ගදන්න විගලේගඹන්භ අිළ ක යුතු කයරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ අද 

අධනහඳනග  ර්ධනඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, අිළ අධනහඳන 

ක්ගේ්රාග  ර්ධනඹ භනින්ගන් කුභකින්ද? අධනහඳනග  දියුණු, 

දරුන්ගේ දක්තහ භනින්න තිගඵන්ගන් විබහග ප්රණතිපර භතයි. 

1994 එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු ඳයහජඹ  ඳත් න ගකො , 

1993දී ගම් යගට් හභහනන ගඳශ විබහගඹ භත්වීගම් ප්රණතිලතඹ 

සිඹඹ  21යි. අද එඹ සිඹඹ  65 දක්හ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. 

ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුන, වතය කහරඹ තුශභ ඒ ප්රණතිලතඹ සිඹඹ  50  

ඉවිතන් තඵහ ගන්න පුළුන්කභ අඳ  රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ උස ගඳශ ප්රණතිපර ගත්තහභ, 1993දී සිඹඹ  19ක් ව 

භත්වීගම් ප්රණතිලතඹ 2012 න ගකො  සිඹඹ  65 දක්හ ර්ධනඹ 

කයන්න අගප් යජඹ  වළකිඹහ රළබිරහ තිගඵනහ. ශිනත් 

විබහගඹ භත්වීගම් රකුණු භට් භ දිවහ ඵරන්න. ශිනත් විබහගඹ 

භත්වීගම් රකුණු භට් භ 150  ඩහ ඉවිතන් තිගඵන්ගන්. එක 

දරුගකු විඹක  රකුණු 75ක  ඩහ ගන්න ඕනෆ. ඒකත් විලහර 

තයගඹක් ඵ  ඳත් ගරහ. ඒ දරුන්ගේ දක්තහ ළඩි ගරහ. 

ඒක ගවොයි.  

ඒ අනු ශිනත්ඹ භත් වීගම් රකුණු භට් භත් ඉදිරිඹ  

ඇවි්ලරහ තිගඵනහ. අධනහඳනඹ  ගනුගන් ගන් කයන මුදර 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින්  ර්ගඹන් ර්ඹ ක්රහික ළඩි 

කයරහ තිගඵන ඵ අිළ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ ික් අඩු කයරහ නළවළ. 

ප්රණභහණහත්භක ඵරන්න, ඒ මුද්ල ප්රණභහණඹ වළභ ර්ඹකභ ළඩි 

කයරහ තිගඵනහ.  

අකිර වියහේ කහරිඹම් භන්ත්රීපතුභහ ගේලඳහරන ඳත්වීම් 

ිළිතඵ ගචධදනහ කශහ. අභතක කයන්න එඳහ, 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳක්ඹත් ගම් ය  ආණ්ඩු කයරහ තිගඵන 

ඵ. ඒ කහරග  ඳත්වීම් රඵහ දුන් ආකහයඹ, උස වීම් රඵහ දුන් 

ආකහයඹ  ක්ලඳනහ කයරහ ඵරන්න. ගරු නිගඹධජන  කහයක 

බහඳතිතුභනි, එක ගරහක ගුරු ඳත්වීම් රඵහ දුන්ගන් ''ජන 

විඹ'' ඳදනම් කයගගනයි. ''ජන විඹ'' ඳත්වීම්  වළටිඹ  තභයි 

ඒහ  දුන්ගන්.  ඒහ ගකිතන්භ  ගේලඳහරන ඳත්වීම් ගනොගයිද 

කිඹරහ භභ විඳක්ගඹන් අවන්න කළභළතියි. විබහග තිඹරහද ඒ 

ඳත්වීම් දුන්ගන්?  නළවළ. ගකිතන්භ ගේලඳහරන ඳත්වීම් ලගඹන් 

තභයි ඒහ දුන්ගන්. තමුන්නහන්ගේරහ ඒහ ගවොඳින් ගත්රුම් 

ගන්න. එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරග   ඵස ටිකට් 

එගක්ත් ඳත්වීම් ලිඹහ දුන්නහ. අද ඒ තත්ත්ඹ ම්පර්ණගඹන්භ 

ගනස කය තිගඵනහ. ඵරන්න, අද ආහ  ගිඹහ  ගුරු ගේඹ  

ඵහ ගන්න පුළුන්ද? අද ගුරු ගේඹ  ඵළ ගන්න නම් 

උඳහධිධහරිඹකු ගන්න ඕනෆ. ඒ උඳහධිධහරිඹහත් විබහගඹක් ලිඹරහ 

තභයි එන්න ඕනෆ. එගවභ නළත්නම් විදනහ පීඨඹක පුහුණු රළබ 

ගකනකු  තභයි ගුරු ගේඹ  එන්න පුළුන්කභ තිගඵන්ගන්. 

එගවභ නළති අද නිකම්භ ආහ  ගිඹහ  ගුරු ඳත්වීම් ගදන්න 

ඵළවළ. අද ගේලඳහරනඥඹකු  ිමතුභගත්   විදුව්ලඳතියඹකු ඳත් 

කයන්න පුළුන්ද? ඵළවළ. ගේලඳහරනඥඹකු  අද 

විදුව්ලඳතියඹකු ඳත් කයන්න ඵළවළ. ඒ අඹගේ ගශ්රාේණිඹ ඵරනහ. 

ජහතික ඳහරක් නම් අනිහර්ඹගඹන්භ යහජන ගේහ ගකිගභන් 

තභයි ඒ ඳත් කිරීම් කයන්ගන්. ඒ අඹ 'ඒ' ද,  'බී' ද, 'සී' ද, උ ද, ිටි 
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ද, කළු ද, සුදු ද, ශ්රීM රශකහ ද, යඑන්පී ද කිඹරහ අද ඒ ගභොනත් 

ඵරන්න ඵළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ නහඹකත්ඹ තුශ අද 

ගම් ආණ්ඩු ප්රණජහතන්්රාහදී සුදුසහ  සුදුසු තළන රඵහ දීභ වහ 

අලන ළඩ ිළිතගශ  නිර්භහණඹ කයරහ තිගඵනහ. වළඵළයි ඒ තුශ 

ගරොකු අහසි වගත තත්ත්ඹන්ද නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵනහ. 

වතිකලින් සුදුසුකම් රඵපු අඹ ඒ තනතුරුර  ඳත් කශහභ, ඒ 

අඹ  නහඹකත්ඹ ිළිතඵ ප්රණහගඹධගික පුහුණුක් නළතිකභ නිහ 

කඩහ ළටිච්ච ඳහ්ල ඕනෆ තයම් තිගඵනහ. යහජන ගේහ ගකොිභ 

භඟින් ඳත්  කයරහ, ඒ  අඹ ඳහ්ලර  ගඹගදේහභ, නහඹකත්ග   

දුර්රතහ නිහ  ඒ ළඩ කය ගගන ඹන්න ඵළරි  කඩහ ළටිච්ච 

ආඹතන තිගඵනහ. ඒ ගළනත් විගලේගඹන්භ ගම් අසථහගේදී 

භතක් කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ අද 

ලිිළකරුන් ඵහ ගළනීභ  විබහගඹක් තිගඵනහ. ගවද ගවදිඹන් 

ඵහ ගන්න  ක්රහභඹක් තිගඵනහ. යහජන  ඵළශකුර  ඵහ 

ගළනීභ   විබහගඹක් තිගඵනහ. ඒහ  ගේලඳහරනඥඹන්   අත 

ගවන්න ඵළවළ.  ඒ නිහ  ඳළවළදිලි ළඩ ිළිතගශක් ඹ ගත් ක යුතු 

කයේදී එඹ  ගචධදනහ කිරීභ ගළන විගලේගඹන්භ අිළ කනගහම් 

ගනහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ, ගඳෞේගලික 

විලසවිදනහර ම්ඵන්ධගඹන් අිළ අගප් ගඳෞේගලික භතඹ ඉදිරිඳත් 

කය තිගඵනහ. ගම් යගට් ගඳෞේගලික විලසවිදනහර ඇති ගන්න 

ඕනෆ. වළඵළයි  නිදවස අධනහඳනඹ  වහනිඹක් ගනොගන්න, යහජන 

විලසවිදනහර තදුය ත් ලක්තිභත් කයින් ගම් යගට් ගඳෞේගලික 

විලසවිදනහර ඇති කශහ  කිසිභ ගළ ලුක් නළවළ. එභඟින් අඳ  

විගේල විනිභඹ විලහර ගර ඉතිරි කය ගන්න  පුළුන්. 

භභ ඊග  ගඳගර්දහ සිශගප්පරු  ගිඹහ. එිමදී  කෆභ කින් 

සිටින අසථහක තරුණගඹක් ඇවි්ලරහ භගේ ශඟින් හඩි වුණහ. 

''ඔඵතුභහ අගප් යගට් භවජන නිගඹධජිතගඹක් ගන්ද, භභ ඔඵතුභහ 

රඳහිමනිගඹන් දළකරහ තිගඵනහ'' කිඹරහ ඒ තරුණඹහ භහ භඟ 

කථහ කශහ. "භ්ලලී ඔඹහ ගභොක ද ගභගවේ ඇවි්ලරහ ඉන්ගන්" 

කිඹරහ භභ ඒ තරුණඹහගගන් ඇහුහ. ඔහු ඇවි්ලරහ ඉන්ගන් 

උඳහධිඹක  ඉගගන ගන්නඹ, ගභ නිකළයටිඹ ප්රණගේලග ඹ කිේහ. 

ඒ තරුණඹහගේ අම්භහ ගුරුරිඹක්. තහත්තහ නහඳහරිකගඹක්.  බද්රr 

ගඹෞනග  ඉන්න ඒ තරුණඹහ භ  කිේහ, ''භවය දසර  

කන්ගන් නළති ඉන්නහ. භවය දසර  ගවොගයන් ගිිමන් කුලී 

ළඩක් කයරහ කීඹක් වරි ගවොඹහ ගගන ඔහුගේ ක යුතු කය 

ගන්නහ'' කිඹරහ. ''ගුරුරිඹක න භගේ අම්භ යි, නහඳහරිකඹකු 

න භගේ තහත්ත යි  භ  උගන්න්න ්ලලි ගදන්න අභහරුයි, ඒ 

නිහ භභ ගඵොගවොභ  ප්රණගේගභන්  ජීත් ගනහ'' කිඹරහ ඒ 

තරුණඹහ කිේහ. ඒ නිහ, ඒ හගේ දුක් විඳින අඹ , භළද ඳන්තිග  

අඹ , එච්චය ආදහඹම් තත්ත්ඹක්  නළති අඹ , අඩු මුදරකින් අගප් 

ය  තුශදීභ අධනහඳනඹ රඵහ උඳහධිඹක්  ගන්න අලන ගදොයම් අිළ 

විෘත කයරහ ගදන්න  ඕනෆඹ කිඹන එක විගලේගඹන්භ ගභිමදී  

භතක් කයන්න කළභළතියි.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ පුත්තරගම් 

ඇති ගච්ච සිේධිඹ ගළනත් ගම් අසථහගේදී කථහ කශහ. ඳශහත් 

බහ භන්ත්රීපයඹකු, ගුරුරිඹක දණ ගළසවීගම් ඒ සිේධිඹ භභ 

ගඳෞේගලිකත්, ගේලඳහරන ඳක්ඹක් වළටිඹ ත්, යජඹ වළටිඹ ත් 

අිළ වළභ ගකගනක්භ ගවශහ දකිනහ. ඒක ළයදි ළඩක්. එඹ 

ගනොකශ යුතු ළඩක්, ගනොවිඹ යුතු ගදඹක් වළටිඹ  අඳ 

ිළිතගන්නහ. වළඵළයි එතළන නිදහන කථහකුත් තිගඵනහ. ඒක 

ඳසගේ එිතඹ  එයි. ඒ ගකගේ ගතත්, ඒ ක්රිටඹහ ළයදියි. වළඵළයි 

අිළ එකක් භතක තිඹහ ගන්න ඕනෆ. ඒ සිේධිඹත් ගේලඳහරන 

ලගඹන් ගේදිකහ  ගගනළ්ලරහ, භහධන හකච්ඡහ ඳත්රහ,       

ඒ තුිතන් ගේලඳහරන හසි ගන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගන අඹ  අිළ 

ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ,  භවය කහරර ගුරුරු භළරුහ 

ඵ.   

ගඩි තිඹරහ ගුරුරු භළරුහ. ගඩි තිඹරහ විදුව්ලඳතිරු 

භළරුහ. දණිමගන් උඩ  ඒ අඹගේ ිනිඹ ඔන්නත් දුන්ගන් 

නළවළ. ''භවහ ගේහක් කයපු ගකගනකු භළරුහ තභයි, ඒත්  ඕනෆ 

විධිඹක  ශරහ ගන්න'' කිඹරහ ඉඩ දුන්නහද? නළවළ. දණිමගන් 

උඩ ත් ඒ ිනිඹ උසන්න ඉඩ දුන්ගන් නළවළ. විදුව්ලඳතියඹහ 

අභහනු වක විධිඹ  ඝහතනඹ කයරහ,  ශදහන්න ඹන ගකො  ඔහුගේ 

ිනිඹ දණිමගන් උඩ ත් උසන්න දුන්ගන් නළති කහරඹක් 

තිබුණහ. ඒක අභතක කයන්න එඳහ. ඒ ගේරහගේ ආණ්ඩු  ඕනෆ 

නම් කිඹන්න තිබුණහ, ''ගම් විලහර ගේහක් කයපු ගුරු ඳයපුගර් 

විදුව්ලඳතියගඹක්, ගුරු භහතහක්, ගුරු ිළගඹක්, ඒ නිහ අිළ 

ආයක්හ ගදනහ, ඔඹහරහ උඩ  උසගගන ගිිම්ලරහ ිනිඹ 

ශරන්න'' කිඹරහ. එගවභ කිඹන්න එදහ ආණ්ඩු  ගකොන්දක් 

තිබුණහද? ඒ ගේරහගේ ආණ්ඩු  ගකොන්දක් තිබුගණ් නළවළ. ඒ 

ක යුත්ත  දහඹක වුණ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ අද ගුරුරුන් 

දණ ගළසවීභ ම්ඵන්ධ කථහ කශහ , එදහ දණිමගන් උඩ  

ගුරුයඹහගේ, විදුව්ලඳතියඹහගේ ිනිඹ  උසන්නත් දුන්ගන් 

නළවළ කිඹන එක අභතක කයන්න එඳහ. ඒ ගුරුරිඹ  කයපු ළගඩ් 

ළරැදියි. ඒ අදවගේ අිළ ඉන්නහ. ඒ ළගඩ් ම්පර්ණගඹන් 

ළරැදියි. ඒක  අලන ක්රිටඹහභහර්ග, විනඹහනුකර ක්රිටඹහ භහර්ග          

ශ්රීM රශකහ නිදවස ඳක්ඹ වළටිඹ  ගන්න ගම් න ගකො  

නහඹකත්ඹ තීන්දු කයරහ තිගඵනහ. ඒ තීන්දු, තීයණ ගනීවි. 

ගේලඳහරනික ලගඹන් ඒ ක යුතු උලුප්ඳන්න වදනහ නම් අිළ 

ඒක  විරුේධයි කිඹන එක කිඹන්න ඕනෆ.  

අගප් පී. වළරින් භන්ත්රීපතුභහ කිේහ, "දළඹ  කිරුශ" ගඵොරු 

ළඩක් කිඹරහ.  දළඹ  කිරුශ  විඳක්ඹ  බඹ ගරහයි ඉන්ගන්. 

ඇයි ඒ? දළඹ  කිරුශ ගභ  ගිඹහ. දළඹ  කිරුශ ගභ  ගිඹහ  

විඳක්ඹ කළභති නළවළ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දළඹ  ගතොණ්ඩු. 

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்புநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

දළඹ  කිරුශ ගකොශම තිබුණහ නම් ඒ අඹ කළභතියි. දළඹ  

කිරුශ ගභ  ඹන එක ගළන  විඳක්ඹ  බඹ ගරහ ඉන්ගන්. 

තමුන්නහන්ගේරහ කථහ කයන්ගන්, අනුයහධපුයග  ඔඹහභඩුගේ 

තිබුණු දළඹ  කිරුශ  ගුන් ගේහ අභහතනහශලගඹන් ගුන් 

ඹහනඹක ආකෘතිඹක් වදපු එක ගළන. ඒ සථහනග  ඒක තිඹරහ 

ආහ; එතළන ්ල ළදුණහ. වළඵළයි එදහ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ 

එකතු කයපු ජහතික වළඳුනුම්ඳත් 28,000ක් අනුයහධපුයග  දළඹ  

කිරුගශදී වදරහ දුන්නහ. තමුන්නහන්ගේරහ ඒක ගළන කථහ කගශේ 

නළවළ. ඒ හගේභ අිමශක, දුප්ඳත්, සථිය වරක් නළති අනුයහධපුය 

දිස්රිටක්කග  ඳවු්ල 38,000ක  උළු රඵහ දුන්නහ. ඒ ගළන 

කවුරුත් කථහ කගශේ නළවළ. ඳහය්ල කහඳට් කයපු ඒහ, හරි 

භහර්ග ළඩ, ළේ අමුණු දියුණු කයපු ඒහ, ළේර ගයොන්භඩ ඉත් 

කයපු ඒහ ගළන ගභොකුත් කථහ කගශේ නළවළ. ගුන් ඹහනඹක් ්ල 

ළදිරහ තිගඵනහ කිඹන එක විතයයි කථහ කගශේ. දළඹ  කිරුගශන් 

එච්චයයි ඉතුරු වුගණ් කිඹන එක තභයි ගඳන්න්න වළදුගේ.  

දළඹ  කිරුශ අද ඹම  ගගනළ්ලරහ තිගඵනහ. කුරුණෆගර 

දිස්රිටක්කග , කුලිඹහිළටිඹ ගක්න්ද්රr කයගගන දළඹ  කිරුශ 

ඳත්න්නයි අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්. ගම් ගන ගකො  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ උඳගදස ඳරිදි ආර්ථික ශර්ධන 

අභහතනතුභහ හගේභ යශජිත් සිඹමරහිළටිඹ භළතිතුභහත                   

949 950 

[ගරු  ලහන්ත ඵණ්ඩහය  භවතහ] 
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ඒ ප්රණගේලර  ගිිම්ලරහ ජනතහ දළනුත් කයරහ තිගඵනහ. දළඹ  

කිරුශ වයවහ අතිවිලහර ළඩ ිළිතගශක් ඹම ඳශහත තුශ 

ක්රිටඹහත්භක කයන්න ගම් න ගකො  අිළ ිළඹය අයගගන ඹනහ. ඒ 

ප්රණගේලර අිමශක ඳවුරක  සථිය ළසිකිිතඹක් නළත්නම් සථිය 

ළසිකිිතඹක් ගදන්න, ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ නළත්නම් ිළරිසිදු ඳහනීඹ 

ජරඹ ගදන්න, විදුලිඹ නළත්නම් විදුලිඹ රඵහ ගදන්න ක යුතු 

කයනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි සථිය බිත්ති ඇති නික් නළත්නම්, 

සථිය වරක් ඇති නික් නළත්නම් ඒ අඹ  සථිය  බිත්ති ිමත, 

සථිය  වරක් ිමත  නික් ගදන්න දළඹ  කිරුශ  වයවහ අලන 

ළඩ ිළිතගශ ක්රිටඹහත්භක කයනහඹ කිඹන එක අිළ භතක් 

කයනහ. ඒ නිහ  දළඹ  කිරුශ  ඊර්නහගන් කෆ ගවන්න එඳහ. 

"ගම් උදහ" හගේ ගනොගයි, දළඹ  කිරුශ. දළඹ  කිරුශ 

ළඩ වන විලහර ිළරික  සුවි්ල ගභගවයක් කයන,  ජන 

ජීවිතඹ උස කයන්න පුළුන් ගබෞතික ම්ඳත් විලහර ප්රණභහණඹක් 

රළගඵන, භහන ම්ඳත දියුණු ගන, අගප් යගට් ජහතික 

ආර්ථිකඹ  ඳළවළදිලි දහඹකත්ඹ ගදන ළඩ ිළිතගශක්ඹ කිඹන 

එක භතක් කයින් භගේ චන ස්ලඳඹ අන් කයනහ. 

[අ.බහ. 4.12] 
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(நளண்புநழகு கனந்த  கபைணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, භ  කථහ කයන්න 

අසථහක් රඵහ දීභ ගළන තුම් න අතයභ,  කනගහම් ගන 

කහයණඹකුත් තිගඵනහ. මී  ටික ගේරහක  ඉසග්ලරහ 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් බහගේ ඉන්න ගකො  ආණ්ඩු ඳක්ග  පුම් 

ඔක්ගකධභ ිළරිරහ තිබුණහ. දළන් ගකි යුතු ඇභතියගඹක්ත් ගම් 

ගරු බහගේ නළවළ. ඉසයව ගප්ිත ඔක්ගකධභ ිමස තිඹහගගන- 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගකධ, එක්ත් ජහතික ඳක්ග  අඹ? 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(நளண்புநழகு கனந்த  கபைணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ආණ්ඩු අිළ ගනොගයි. [ඵහධහ කිරීම්] ජනහධිඳතිතුභහ ඉන්න 

ගකො  තිගඵන තත්ත්ඹ තභයි  භභ ගම් කිඹන්ගන්. භ  ිමස 

පුම්ර  කථහ කයන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. ඔක්ගකොභ ඇභතිරු 

ගිඹහ, අසර් භන්ත්රීපතුභහ  ගම් ගරු බහ බහය ගන්න කිඹරහ. 

ඔන්න,  අගප් ගරු ඵළසි්ල යහජඳක් ඇභතිතුභහ ගම් ගරු බහ  

එන ගකො  නම් මුළු ආණ්ඩුභ ආහ හගේ භ  දළගනනහ. 

ගභොකද ඔක්ගකොභ එතළන තභයි තිගඵන්ගන්.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, අද තමුන්නහන්ගේරහ 

අගවධසි කිරීභ  ගඹධජනහ කයන 2002 අශක 22 දයන ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත එදහ ගම් උත්තරීතය බහ  ඉදිරිඳත් 

කගශේ එක  අග්රාහභහතනයඹහ වළටිඹ  ිම පු අගප් ඳක්ග  

නහඹක ගරු යනි්ල වික්රහභසිශව භළතිතුභහ විසිනුයි. එදහ එතුභහ ඒ 

ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉදිරිඳත් කයන ගකො , ආණ්ඩු ඳක්ග  

වළගභධභ විතයක් ගනොගයි, එක  විරුේධ ඳක්ග  ිම පු 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳක්ග  ප්රණඵරගඹධ වළභ ගකගනක්භ 

ගඵොගවොභ ප්රණලශහ කයරහ, ර්ණනහ කයරහ ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත  

විරුේධ ඳක්ග ත් ම්පර්ණ වගඹධගඹ රඵහ ගදන ඵ කිේහ.  

ඒ වළගභධභ එකඟ ගරහයි ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත එදහ අඳ ම්භත 

කය ගත්ගත්.  

එදහ යනි්ල වික්රහභසිශව අගභළතිතුභහ ගම් ළදගත් ඳනත ඇති 

කයන්න  ප්රණධහන ලගඹන්භ ගවේතුඳහදක කය ගත්ගත් ඉතහභ 

දුර්රබ අසථහක් 2002 දී උදහ වීභ නිහයි. ඒක තභයි, එතුභන් 

ඇතුළු ආණ්ඩු ඳක්ග  ව විඳක්ග  භන්ත්රීපරු කීඳ ගදගනක් 

අඛණ්ඩ විසිඳස යක් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු නිගඹධජනඹ කිරීගම් 

ය වළටිඹ  ඒ ය තීන්දු වීභ. ඒ ගනුගන් අර්ථත් ගදඹක්, 

ඳතින ගදඹක්, හභහනන ජනතහ  අදහශ න ගදඹක් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු වයවහ ඇති කශ යුතුඹ කිඹහ ිමතරහ තභයි එදහ ගරු 

යනි්ල වික්රහභසිශව භළතිතුභහ ගම් ළදගත් ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉදිරිඳත් 

කගශේ.  

ගරු නි ගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ඳනගත් ප්රණධහන 

අයමුණු කීඳඹක් තිබුණහ. රශකහගේ විලසවිදනහරලින් උඳහධිඹ 

රඵහ ිළ  න අඹ  ඳලසචහත් උඳහධිඹ රඵහ ගළනීභ  අලන මුද්ල 

ප්රණතිඳහදන ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් ක්රහභඹක් ඇති කයරහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු භඟින් රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹන අයමුණින් තභයි ගම් 

ඳනත ඇති කගශේ.  

අඳ දන්නහ, ගරධකග  ගනත් ය ර ඳහර්ලිගම්න්තුරත් 

ගම් හගේ ශිනත් ගදන ළඩ ිළිතගශ්ල තිගඵන ඵ. අනික් 

කහයණඹ ගභඹයි. විගේල ය රදී උඳහධිඹ රළබ ශිනඹන් ත්, 

රශකහගේ විලසවිදනහරලින් ඳලසචහත් උඳහධි රඵහ ගන්න ගම් ඳනත 

වයවහ ප්රණතිඳහදන ගදන්න පුළුන් විධිඹ යි එදහ ඒඳනත් ගකම්ම්ඳත 

කස කය ඉදිරිඳත් කගශේ.  ඒ හගේභ ගඵොගවොභ ළදගත් අයමුණු 

ගඳයදළරි තභයි එදහ ඒ ඳනත් ගකම්ම්ඳත ම්භත කය ගත්ගත්.  

එදහ විඳක්ග  ිම පු වළභ ගකගනක්භ ගභඹ ගඵොගවොභ ගවො 

ඳනත් ගකම්ම්ඳතක් ගර කථහ කයරහ එක වඬින් ගභඹ ම්භත 

කයන්න ක්රිටඹහ කශහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ඳනගත් තිබුණු 

තත් විගලේ කහයණඹක් භහ දළන් කිඹන්නම්. අගප් යගට් නිදවස 

අධනහඳනඹ ක්රිටඹහත්භක න්ගන් මලික උඳහධිඹ දක්හ විතයක් 

නිහ එතළනින් ඉවශ  ඳලසචහත් උඳහධිඹක් වදහයන ඕනෆභ 

ගකගනකු  විලහර මුදරක් ඒ ගනුගන් ගඹොදන්න සිේධ 

ගනහ. ඒක හභහනන ජනතහ  ඵරඳහන ගදඹක් වුණහ. හභහනන 

ගකගනකු  ඒක දයහ ගන්න අභහරු නිහයි ගභළනි ඳනතකින් 

ශිනත් ක්රහභඹක් ඇති කයන්න ක්ලඳනහ කගශේ. ගම් තයම් ගවො 

ඳනතක් අගවධසි කිරීභ නිදවස අධනහඳනඹ කප්ඳහදු කිරීභ  

තමුන්නහන්ගේරහ ගත් තත් ිළඹයක් වළටිඹ යි අඳ  

දළගනන්ගන්; අඳ   ගඳගනන්ගන්.  

අඳ  භතකයි, ඳසු ගිඹ දසර රශකහගේ විලසවිදනහරර 

ආචහර්ඹරු, භවහචහ ර්ඹරු, කථිකහචහර්ඹරු ඳහය  ඵළවළරහ 

ගහ්ලග්ල ඉරහ ගකොශම  ඳහ ගභනින් ඇවිත් ළඩ ර්ජන කයරහ 

ඉ්ලලුගේ ගභොකක්ද? දශ ගේශීඹ නිසඳහදනගඹන් සිඹඹ  6ක් යගට් 

අධනහඳනඹ  ගඹොදන්න කිඹන ඉ්ලලීභ තභයි ඔවුන් කගශේ. අඳ 

දළක්කහ ඒ ග නුගන් ඳළළති හකච්ඡහරදී  ගනොගඹක් 

ගඳොගයොන්දු ආණ්ඩු ඳළත්ගතන් දුන් ආකහයඹ. නමුත් ඒහ  දුන්න 

ගඳොගයොන්දු සිඹ්ලරභ නිකම්භ ගඳොගයොන්දු විතයක් වළටිඹ  දළන් 

අඳ  දකින්න තිගඵනහ.  

ගම් ඳනත අගවධසි කිරීභ වයවහ අධනහඳනඹ  තිගඵන 

අකහලඹත් ළිමරහ ඹනහ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් ක්රහභගඹන් 

යක  ෆගවන ිළරික  ශිනත් ගදන්න, ප්රණතිරහබ ගදන්න 

තභයි ඉරක්ක කගශේ. නමුත් එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු ඉත් 

වුණහ  ඳසගේ අඳ ඳ න් ගත්ත ගඵොගවධ ගේ්ල අතයභඟ නතය 

කශහ හගේ, ගම් ආණ්ඩු  ඵළරි වුණහ ගම් ශිනත් ක්රහභඹ 

ඉසයව  ගගන ඹන්න. නමුත් තමුන්නහන්ගේරහ විවිධ ගවේතු 

ගගනළ්ලරහ ගම් ශිනත් ක්රහභඹ ක්රිටඹහත්භක කයන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් ඇති කශහ. කහරඹකදී සුනහිඹ ගඳන්රහ කිේහ 

්ලලි ටික ඒක  ගඹොදන්න වුණහඹ කිඹරහ. වළභ ගේක භ හගේ 

යුේධඹ ගඳන් ගඳන්හ කහරඹක් ගම්ගක් අභහරුකම් ගඳන්නුහ.  

නිදව  විවිධ ගවේතු කිඹින් ගම් ශිනත් රඵහ දීභ 

ගකරුගණ් නළවළ. ගම්කත් අය ගගොවි විශ්රාහභ ළම්ඳ ගකෝලරකෆහ 
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හගේ ගදඹක්. ගගොවි විශ්රාහභ ළම්ඳ  සිදු වුණු ඉයණභ තභයි  ගම් 

උගත් ඳයපුයක් බිිම කයන්න  අත ගදන්න ඇති කයපු ගම් 

ඳනත ත් අද අත් ගරහ තිගඵන්ගන්. ගරු නිගඹධජන කහයක 

බහඳතිතුභනි, නමුත් අඳ  තිගඵන කනගහම් නම්, ගභච්චය 

ඹවඳත් අයමුණකින් ආයම්බ කයපු ගදඹක  ්ලලි ගඹොදන්න 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ආණ්ඩු  ඵළරි ගරහ තිගඵන එකයි.  ිම පු 

අධනහඳන ඇභතිතුභහ දළන් උස අධනහඳනඹ රඵන ශඛනහ ගළන 

කිේහ. එභ ප්රණභහණඹ ගභච්චය ශඛනහකින් ළඩි ගරහ 

තිගඵනහඹ, අද විලසවිදනහරර  ගභච්චය ඹනහඹ; අච්චය 

ඹනහඹ, උස ගඳශ විබහගඹ ගභච්චය ප්රණභහණඹක් භත් ගරහ 

තිගඵනහඹ කිඹරහ කිේහ. එගවනම් ළඩි ළඩිගඹන් ගම් හගේ 

ශිනත් රඵහ ගදන ක්රහභ ඇති කයන එකයි කශ යුතු තිගඵන්ගන්. 

ඒහ නළති කයන එක ගනොගයි.  වළඵළයි, ගම්හ  ්ලලි නළති 

වුණහ , අය IIFA ළනි සිනභහ උගශර්ල ඳත්න්න, යහත්රීප car 

race ඳත්න්න, ගඳොදු යහජන භණ්ඩලීඹ රීමඩහ උගශ්ල රඵහ 

ගළනීභ වහ රුිළඹ්ල ගකධටි ගණන් විඹදම් කයන්න, විවිධ 

ගකොිස නහඳෘතිර  ්ලලි ගඹොදන්න, "දළඹ  කිරුශ" ළනි 

ගවොරුන්  කිරුළු ඳශන ඒහ , -එළනි නහසතිකහය ගේ්ල 

කයන්න- ඕනෆ තයම් මුද්ල කහඵහසිනිඹහ කයන ආණ්ඩුක් තභයි 

ගම් ශිනත් වහ ්ලලි රඵහ ගදන්න ඵළරි ගම් ඳනත අ ගවධසි 

කයන්න  ගඹධජනහ කයන්ගන්.  

භහ අත තිගඵන ගම් පුත් ඳත් ිළම් ඵරන්න.  නහසතිඹ 

ිළිතඵ කථහ කයනගකො   "දළඹ  කිරුශ" ළඩ වන ගළන  

ගභොන තයම් නහසතිඹක්ද ගම් කයන්ගන් කිඹරහ ඵරන්න. ගභිම  

තිගඵනහ, "දළඹ  කිරුශ" ගනුගන් four-colour full page  

දළන්වීම් ඳශ කයපු ආකහයඹ. වළභ ජහතික පුත්ඳතකභ ගභඹ ඳශ 

කය තිගඵනහ. ගභොක ද ගම් ඳශ කය තිගඵන්ගන්? දින 

කිිමඳඹක්භ ගම් හගේ දළන්වීම් ිළම්ක් ඳශ කයන්න, භහ දන්නහ 

තයින් එක ඳත්තයඹක  රුිළඹ්ල රක් එකවභහයක්, ගදකක් 

අතය මුදරක් ළඹ නහ. ගභොක ද ගම් දළන්වීභ ඳශ කය 

තිගඵන්ගන්? භවජන නිගඹධජිතයින් ව යහජන නිරධහරින් දළනුත් 

කිරීගම් රැසවීම් භහරහක් ගළන දළනුම් දීභ යි. රැසවීභක් ිළිතඵ 

යහජන නිරධහරින්, භවජන නිගඹධජිතයින් දළනුත් කිරීභ වහ 

රක් ගණන් ළඹ කයනහ. එතගකො  යහජන නිරධහරින්, භවජන 

නිගඹධජිතඹන් දළනුත් කිරීභ වහ ගම් හගේ රුිළඹ්ල රක් 

ගණනක් විඹදම් කයන්න  ඕනෆද? ඒක telephone call එකක් 

භඟින් කයන්න  තිබුණහ; e-mail එකක් භඟින් කයන්න  තිබුණහ; 

SMS භඟින් කයන්න  තිබුණහ. එගවභ නළත්නම් telegram 

එකකින් කයන්න තිබුණහ. එගවභ නළත්නම් ලියුභක් ඹරහ 

කයන්න තිබුණහ. ඵරන්න,  තමුන්නහන්ගේරහ අද ගභොන තයම් 

නහසතිකහය මුදරක්ද ගම් "දළඹ  කිරුශ" ළනි ළඩ වන් වහ 

ගඹොදන්ගන් කිඹරහ.  

අද MA උඳහධිඹක් වදහයන ගකගනකු  යක ශිනත්ඹක් 

ගදන්න ළඹ න්ගන් රුිළඹ්ල 60,000ක් ළනි මුදරක්. නමුත් ගම් 

එක ඳත්තය ිළම්ක දළන්වීභක් ඳශ කයන්න,  යහජන නිරධහරින්යි, 

භවජන නිගඹධජිතයින්යි, රැසවීම් භහරහක් ගළන දළනුත් 

කයන්න ඊ  ඩහ ළඩි මුදරක් විඹදම් කයනහ. ඊශඟ  විදනහ 

අශලගඹන් MSc උඳහධිඹක් වදහයන ගකගනකු  අවුරුේදක  ළඹ 

න්ගන් රුිළඹ්ල 80,000ක් ළනි මුදරක්. එගවත් ඳත්තය ිළම්ර 

දළන්වීම් ඳශ කයන්න තමුන්නහන්ගේරහ ගකොච්චය මුදරක් ළඹ කය 

තිගඵනහද?  

දළන් තමුන්නහන්ගේරහ ගම් ඳනත අගවධසි කයන්න  වදනහ.  

තමුන්නහන්ගේරහ ඵරඹ  ඇවි්ලරහ, භිමන්ද ිකන්තනඹ  දළන් 

අවුරුදු අ ක් ගනහ.  යනි්ල වික්රහභසිශව අගභළතිතුභහ එදහ ගම් 

ඳනත ගගනහගේ, ආණ්ඩු ඳක්ග  ව විඳක්ග  භන්ත්රීපරුන් 

කිිමඳ ගදගනකු අවුරුදු 25ක් ඳහර්ලිගම්න්තු නිගඹධජනඹ කිරීභ 

නිිති කයගගනයි. තමුන්නහන්ගේරහ අවුරුදු අ ක  ඳසග 

ඇවි්ලරහ  ගම් ගවො ඳනත අගවධසි කයන්න  කිඹරහ ඉ්ලලීභක් 

කයනහ. ගම් ශිනත් ගතධයන ක්රහභඹ ිළිතඵ ඳහ ගභිම වරි 

ළදගත්කභක් තිබුණහ. ගඵොගවොභ සහධීන ක්රහභඹක  තභයි ගම්ක 

ගතධයන්ගන්. අගභළති, කථහනහඹක, විඳක් නහඹක, උස 

අධනහඳන අභහතනහශලග  ග්ලකම්, ඳහර්ලිගම්න්තු භවග්ලකම්, 

ඇතුළු භණ්ඩරඹක් විසින් ගඵොගවොභ අඳක්ඳහතී විධිඹ  තභයි ගම් 

ශිනත් වහ ගතධයන්න නිඹිත තිබුගණ්. එදහ ගම් සිඹලු 

ගදනහභ ර්ණනහ කයරහ, වහඹ දීරහ ගගනහපු ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත අගවධසි කයන්ගන් කහගේ 

වුභනහක ද කිඹරහ අිළ දළනගන්න කළභළතියි. ගභොකද, නිදවස 

අධනහඳනගඹන් ගඳධණඹ  වුණු විලහර ිළරික් සිටින ආණ්ඩුක් 

ගම්ක. දළන්  ගම් ඳනත අගවධසි කයන්න කිඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ 

අද ගඹධජනහක් ගගගනනහ. වළඵළයි, එදහ විඳක්ග  ිම පු 

නහඹකගඹධ, තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳක්ග  ිම පු ප්රණඵරගඹධ, ගම් 

ඳනත ගගගනනගකො  කයපු කථහ ඇතුශත් වළන්හඩ් හර්තහ අිළ 

ශඟ තිගඵනහ. භභ - 

 
නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(நளண்புநழகு கனந்த  கபைணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
භ  ත විනහඩි ගදකක් ගදන්න, ගරු නිගඹධජන කහයක 

බහඳතිතුභනි.  

ගම් ගරු බහගේ ිම පු, අිළ ගදඳහර්ලසඹභ ගරු කයපු ඉතහ 

කීර්තිභත් ගේලඳහරනඥඹකු තභයි දිශගත අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළතිතුභහ. එදහ යනි්ල වික්රහභසිශව අගභළතිතුභහ ගභඹ ගගනහපුහභ 

එඹ සථීය කගශේ අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ. එතුභහගේ 

කථහගේ මුර, භළද, අග, වළභ තළනකභ ගභඹ  සතුති කයරහ 

තිගඵනහ.  එදහ වළන්හඩ් හර්තහ ඵළලුගොත් එඹ දළක ගන්න 

පුළුන්.  එතුභහ කථහ ආයම්බ කගශේ ගකොගවොභද? 

I quote column 48 of the Hansard, dated 06th August, 

2002: 

"Hon. Speaker, I am very pleased to second and support the Motion 
brought forward by the Hon. Prime Minister. We fully support this 

very worthy cause of the Parliamentary Scholarship Board Bill."  

එගවභයි එතුභහ කථහ ඳ න් ගන්ගන්. භළදදි ආඳසු ර්ණනහ 

කයනහ, ගම් විධිඹ  : 

"I am very glad that the  Hon. Prime Minister has brought this Bill, 

which will have the fullest co-operation of the Opposition."   

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් විධිඹ  විරුේධ 

ඳක්ඹ ම්පර්ණ වගඹධගඹ ගදන වළටි කිඹහ තිගඵනහ. කථහ 

ඉය කය තිගඵන්ගන් ගකොගවොභද?  "Thank you very much, Sir, and 

I thank the Government for bringing this Bill." කිඹරයි. රිචර්ඩ් 

ඳතියණ ඇභතිතුභහ කයපු කථහත් වළන්හඩ් හර්තහගේ තිගඵනහ. 

"කථහනහඹකතුභනි, ගරු අග්රාහභහතනතුභහ විසින් ගම් යගට් 

අධනහඳනඹ රඵන ජනතහ ගනුගන් ඉතහ ළදගත් ඳනත් 

ගකම්ම්ඳතක් ගගගනන ගරහගේ අගප් ම්පර්ණ වගඹධගඹ ගම් 

ඳනත  ගදනහ" කිඹරහයි ගම්ක ම්භත කය තිගඵන්ගන්. අද 

ගභතුභන්රහ ගභතළන  ඇවි්ලරහ කිඹනහ ගම් ඳනත අගවධසි 

කයන්නඹ කිඹරහ.   

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ්ලලි තිගඵන ඳවු්ලර 

අඹ   මුද්ල ගගහ ඉගගන ගළනීභ  අලන සිඹලු ඳවසුකම් 

රන ගම් ආණ්ඩු මුද්ල නළති හභහනන ඳන්තිග  අඹ  ඉගගන 

953 954 

[ගරු  ගඹන්ත කරුණහතිරක  භවතහ] 
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ගන්න තිගඵන අසථහත් අහුයන ඵ ගම්හයින් අඳ  

ගඳගනනහ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත අගවධසි 

කිරීගභන් නිදවස අධනහඳනග  ගදොය්ල විතයක් ගනොගයි, 

ජගනලුත් වන්නයි ආණ්ඩු ක යුතු කයන්ගන් කිඹන එක අිළ 

ඕනෆභ ගකනකු  ගත්ගයනහ.  

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් ගනොගඹක් කථහ 

කිේහ. ඳහ්ල ගුරුරිඹක් දණ ගසන භට් භ  නීතිඹ අත  

අයගගන ක්රිටඹහ කයන ඳශහත් බහ භන්ත්රීපරු ගළන අද අඳ  හර්තහ 

නහ. ඒ හගේභ විලසවිදනහර ඳළත්ගතන් ගත්තත් අද ඇගවන්ගන් 

අසුබ ගේ්ල.  ගඳය ගනොව විර අන්දභ  විලසවිදනහර සිසුන්ගේ 

ඳන්ති තවනභ  රක් ගනහ. ඒ තත්ත්ඹ ගකොච්චය දුය  ගිඹහද 

කිඹනහ නම් ජඹර්ධනපුය විලසවිදනහරග  ශිනයින් 25කගේ 

ඳන්ති තවනම් කශහ. එක්  අසථහකදී හර්තහ වුණහ, ඵයගමු 

විලසවිදනහරඹ  ඳවය ගවනහ; කළරණිඹ විලසවිදනහරග  

ශිනයින්  ඳවය දුන්නහ කිඹරහ. ගභගවභ තත්ත්ඹක් ඹ ගත්, 

නිදවස අධනහඳනඹ ළශලී ඹන යුගඹකයි තමුන්නහන්ගේරහ ගම් 

ඳනත අගවධසි කයන්ගන්. ගම් ළදගත් ඳනත අගවධසි කිරීභ  

තමුන්නහන්ගේරහ ගම් ගඹධජනහ ගගගනන ගරහගේ එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ වළටිඹ ත්, උඳහධිධහරීන් යහශිඹක් බිිම වුණු දකුණු 

ඳශහගත් ගහ්ලර දිස්රිටක්කඹ නිගඹධජනඹ කයන භන්ත්රීපයඹකු 

වළටිඹ ත් භභ භගේ ම්පර්ණ විගයධධඹ ඳශ කයනහ. භ  

අසථහ දීභ ගළන ඔඵතුභහ  සතුති කයින් භගේ කථහ අන් 

කයනහ.  

[4.25 p.m.] 

 

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I was rather 

bemused to listen to the Hon. Gayantha Karunatileka and 

earlier the Hon. Akila Viraj Kariyawasam. I was 

wondering whether they were actually living in this world 

or whether they have been born again on earth. Today, 

they should look  through their own windows to see as to 

what is happening inside their house.  

එදහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  කිේගේ  "Uncle-Nephew 

Party" කිඹරහයි.  අද කිඹන්ගන් "Uncle Nerapeeme Party" 

කිඹරහයි. අද "රශකහදීඳ" පුත් ඳගත් ඳශමුළනි ිළම්ගේ වන් 

ගනහ,  "වභත්රීප - ශියහ්ල ඇතුළු ක්රිටඹහකහරීහු 10ක් එජහඳගඹන් 

ගනයඳහ වළගයති" කිඹරහ. ඒ ඹ ගත් වන් නහ,  

"කෘතනහධිකහරි රැසවීභ උණුසුම් ගයි" කිඹරහ. ඉතින් දළන් එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ ගනයපීගම් නහඩගභක් start කයරහයි තිගඵන්ගන්.  

[ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුිඹගේ  අයිඹහ ිමටිඹහ නම් ගනයඳන්න ඕනෆ අඹ 

දළන භත් ගනයඳහ ඉයයි. ඒ කථහන්දයඹ භ  ගම් බහගේ 

කිඹන්න  අසථහක් ඇති කයන්න  එඳහ.   

ගරු අකිර වියහේ කහරිඹම් භන්ත්රීපතුභහ කථහ කයන ගකො  

කිඹනහ harbour එඳහ, ගුන් ගතොම්ගඳොශ එඳහ, භව භහර්ග එඳහ, 

කිසිභ ගකගව්ලභරක් එඳහ කිඹරහ. එගවනම් භභ එතුභහ  

ගඹධජනහ කයනහ, දරුනුත් එඳහඹ කිඹරහ කිඹන්න කිඹරහ. 

දරුන් බිිම කයන්න  ඵළරි අඹ  ගම්හ එඳහ තභයි. ගභොනහ 

කයන්නද? යගර් ගවන්න දරුගක් නළත්නම් ගකොගවොභද ඒක 

කයන්ගන්?  

 
නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!   

Will an Hon. Member propose the Hon. (Mrs.) 

Sriyani Wijewickrama to take the Chair? 

 
ගරු ගයධිමත අගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு நபளலழத அநகுணயர்த - துகபகங்கள், 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  

do now take the Chair. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ  මරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, ගරු ශ්රිඹහනි විගේවික්රහභ භවත්ිඹ මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அதன் ழகு, குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகநய, நளண்புநழகு (தழபைநதழ) ஸ்ரீனளணழ 

யழநஜயழக்கழபந அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 

the Chair. 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

දරුන් නළත්නම් ගර්ස දුන්ගන් ගකොගවේද?  ඇ ඹ ද?                 

අිළ අවනහ  ගම් ප්රණලසන. ඒ  නිහ අනුන්  ගයවන්න එඳහ;                

ඊර්නහ කයන්න  එඳහ; තමුන්නහන්ගේරහ ආපු ඳහයකුත් නළවළ, 

ඹන ඳහයකුත් නළවළ. "ඇයි, ගම් අඹහගර ඹන්ගන්" කිඹරහ ඇහුහ 

හගේ තභයි තමුන්නහන්ගේරහගේ තත්ත්ඹ අද ළීම තිගඵන්ගන්.  

ගම් ගගෝලරන් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු අයමුදර ගළන  කශ  කථහ 

ඇහුහභ ඇත්ත ලගඹන්භ අිළ කනගහම් න්ගන් නළවළ. පුදුභ 

න්ගන් නළවළ. We are not surprised. ගකෝලරකෆභ, ගහකෆභ, 

ගවොයකම් කිරීභ ගම්හ  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹත්, ගේවීපී එකත් 

ඉඩ ගදනහද? ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවත්භඹහත් කිේහ, 

ගභතළන වරිඹ  ගකෝලරකෆභක් තිගඵනහ කිඹරහ. ඔේ, ගම් Fund 

එගක් ගකෝලරකෆභක් තිගඵනහ. ඒක නිහ තභයි ඒ අයමුදර  

අහන ඇණඹ ගළසීභ වහ අද ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඉදිරිග  අගප් ගරු බහනහඹකතුභහ තළබුගේ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ගම් අයමුදර ිළිතඵ 

ඉසග්ලරහභ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කථහ කගශේ භභයි. ඒ 

2011.12.17 ළනිදහ - I quote  from Hansard, Columns 2570 

and 2571.  භභ ගරු කථහනහඹකතුභහ වම්ඵ ගරහ ගම් ිළිතඵ 

කථහ කයන්න  ඕනෆ කිඹරහ අය ඉ්ලලුහ. අයඹ දුන්නහ. 

ගභන්න ගභගවභයි, භභ එදහ ප්රණකහල කගශේ : 

“Sir, I am referring to the Parliamentary Scholarship Board, which 

is an institution created by Act No. 22 of 2002. Now, Sir, I raised 
this question sometime ago and there was  no response 

unfortunately, and I told that the Board is neither doing anything for 
the benefit of the scholars nor any service to Parliament. Therefore, 

Sir, this must be abolished.” 

I told this in 2011. I further said: 

“Also, there is a highly politicized person who is the Chairperson of 

this Board,...” 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

namely, Mrs. Priyanee Wijesekera, who was the 

Secretary-General of Parliament. What happened then? 

She was holding one of the most responsible posts under 

the Constitution in this Legislature. Then, she goes and 

gets herself membership  in the Executive Council of the 

United National Party.  

ගභන්න ගවොගර්.  ඵශරහ භ්ලගරන් එිතඹ  ඳළන්නහ. ගභන්න 

ගවොගර් - 

I further said: 

“She is involved in party activities, Sir. This must be abolished and 

she must be sent home.  

Sir, I would warn this House that even in future when persons are 

appointed to this type of institutions - it is an institution created by 

Parliament -  one must be careful not to appoint such politicized 
persons.” 

Parliament has an obligation. Parliament has a duty to 

send her home or to appoint someone better than that.  

"The Hon. Speaker has already given an order" කිඹරහ 

Deputy Speaker ඒ ගරහගේ භ  ිළිතතුරු දුන්නහ.  

We have got our triumvirate in Parliament now. The 

present Secretary-General is a gentleman, the Deputy 

Secretary-General is also a gentleman and there is a 

gentle lady, pretty as she is, as the Assistant Secretary-

General. I know their calibre, integrity, capability and 

their sincerity. They will not resort to such things.  

Can you justify this? I am asking this from the 

Members of the United National Party. What was she up 

to? 
 

She was making use of the funds of Parliament. She 

was using a vehicle owned by Parliament. She had her 

staff under her paying lakhs and millions of rupees. This 

is very unethical, unbecoming, and, I should further say, 

that it is immoral on her part because she was holding a 

very responsible post in Parliament. Furthermore, at the 

Bandaranaike Memorial International Conference Hall, 

she was having two rooms paying rent. We pointed out to 

her. She sat there like a tortoise sitting on eggs that she 

laid. She never laid any eggs for the good of the Fund, of 

course. That is why as far back as 2011, I told that this 

must be abolished. Furthermore, I make another request. 

When she was appointed to a political post, how was she 

able to occupy this post? She herself should have realized 

this, because she was interpreting Standing Orders and the 

Constitution to Parliament. I have nothing against her. 

Personally, she is a nice lady. She was pretty as well those 

days when I first came to Parliament and saw her. But, 

that is a different matter. You must not be immoral in 

your attitude while holding such a dignified office. It is a 

very bad example to the whole country and this is how 

she behaved. Now, what is the use?  After having spent 

millions of rupees for her and for the rents of the BMICH 

rooms, an inquiry must be held as to how the car was 

released from Parliament to her. How did she use that car 

for such a long time? The Hon. Leader of the House said 

in the House, “However, throughout the period in which 

the Parliamentary Scholarship Board was functioning, 

only three public officers had been granted scholarships.” 
ගවණ ගවන ළඩක් ගන් ගම්ක.  රක් ගණන් ගකධටි ගණන් 
මුද්ල අයගගන එතළන බහඳතිතුිඹ ව ඒ අයමුදග්ල 
හභහජිකරු වියහජභහන ගන ගකො  ගම් යගට් තුන් ගදගනක් 
ඳභණයි විගේලගත ගරහ තිගඵන්ගන්.  

Hence, the objective of the establishment of the 

Parliamentary Scholarship Board has not been achieved 

at all.  

If you want foreign aid or foreign scholarships, our 

Ministry of Finance and Planning is doing it very well. 

You can ask the Hon. Basil Rajapaksa, the Minister of 

Economic Development and he will tell you as to how the 

funds are received and how they are spent in order to 

send scholars abroad and also to give scholarships to 

foreign students.  

Madam, I have here with me the Annual Report of the 

Ministry of Finance and Planning for 2012 and the title of 

which is, “Securing Stability”.  It is very interesting to 

read the contents of Table 6.53 of that Report which 

includes the number of foreign training opportunities 

received sector-wise and I will read the whole thing.  

ගභන්න  ගම්ක කිඹන්න. ඇස ඇයරහ ගම්හ කිඹන්න. 
ඵරන්න, ගම් ය  ගනුගන් කය තිගඵන කහර්ඹ බහයඹ; ළඩ; 
ගේඹ. ඵරන්න, අඳ  ගකොච්චය ය ලින් පුහුණුවීම් වහ 
ආයහධනහ රළබිරහ තිගඵනහද කිඹරහ. අිළ භව ඵළශකුගේ අධිඳති 
නිහඩ් කේයහ්ල භළතිතුභහ  ණඹගළතිඹ,  ගම් හර්තහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ිළිතඵ. 

The first sector is the Human Resources Development 

and the number of foreign training opportunities received 

is 79. Then, for the Environment sector the number of 

opportunities received is 66. All these are given for the 

benefit of the students and others.     

Then, you have Economic Development sector and 

the number of opportunities received is 64; for Public 

Finance and Public Policy, it is 40 opportunities; for 

Regional Administration, it is 35 opportunities; for Power 

and Energy, it is 34 opportunities; for Industry and Trade, 

it is 33 opportunities; for Agriculture, it is 31 

opportunities; for Small and Medium Enterprise 

Development,  it is 30 opportunities.  

It is very, very interesting to read this.  

Then, for Education, it is 30 opportunities; for Mass 

Media and Information Technology, it is 30 opportunities 

and for Health, it is 28 opportunities. All scope has been 

met.  

Then, you have Disaster Management sector and the 

number of opportunities received is 22;  for Security and 

Law, it is 22 opportunities and for Infrastructure 

Development it is 18 opportunities.  
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කිසිභ තළනක් අතඳසු කයරහ නළවළ. They have not spared 

any area of development. From everywhere, they have got  

financial assistance and spending them in a proper and 

progressive manner.  

Then, for various other fields under AusAID Masters 

Programmes, they have got 18 opportunities; for Water 

Supply and Sanitation, it is 17 opportunities; for Fisheries 

and Aquatic Resources, it is 16 opportunities; for Poverty 

Reduction, it is 15 opportunities; for Regional 

Development, it is 13 opportunities; for Social Services, it 

is 13 opportunities; for Transport, it is 13 opportunities; 

for Project Management, it is 13 opportunities; for 

International Relations, it is 12 opportunities; for 

Plantation Industries, it is 10 opportunities; for 

Languages, it is 10 opportunities and for Airport and 

Aviation, it is, 15 opportunities.  

ගම් ගගෝලරන්ගේ ඇසර  ඇගනන්ගන්, “Airport and 

aviation.” “භත්තර එඳහ, අයක එඳහ, ගම්ක එඳහ, දරුනුත් එඳහ.” 
කිඹරහ එගවභ කිඹන්න, ඔඵතුභන්රහ. අඳ එගවනම් ඒක 

ිළිතගන්නම්. 

Then, for Livestock Development, it is eight 

opportunities; for Culture and Heritage, it is seven 

opportunities; for Management, it is seven opportunities; 

for Food and Nutrition, it is seven opportunities; for Port 

Development, it is six opportunities; for Road 

Development, it is six opportunities; for Irrigation, it is 

five opportunities; for Tourism, it is five opportunities; 

for Women Empowerment, it is three opportunities; for 

Mapping and Surveying, it is two opportunities; for 

Sports, it is one opportunity and the total number of 

opportunities received is 784. 

This is the way you have to go along if you want to 

give scholarships and shower other benefits to the people. 

තනි පුේගරඹකු ගම්හ ගහකනහ  ඩහ, අක්රහිකතහන් 

කයනහ  ඩහ, ඉතහභත්භ ඳෘථුර අන්දින් ජනතහ  ගේඹක් 

කිරීභ වහ ගභළනි ආධහය මුද්ල රඵහ ගගන ය  ගනුගන් 

ගේඹ කයන යජඹක් තිගඵනහ නම් ඒ භිමන්ද යහජඳක් 

යජඹයි කිඹන එක භහ ගම් බහගේදී ප්රණකහල කයනහ.  

The Annual Report of the Ministry of Finance and 

Planning for 2012 ආඳසු කිඹහ  ඵරන්න, open your eyes, 

read this and see. That is why this is called, "ආසිඹහගේ 

ආලසචර්ඹඹ". ගම් හර්තහ කිගඹේගොත් නිකම්භ දුයි. ගම් 

හර්තහ කිඹරහ විරුේධ ඳක්ග  අඹ රෑ  නිදිඹ ගත්ගතොත් 

උගේ  නළඟි රහ  ආගඹත් ඳහර්ලිගම්න්තු  එන්ගන් නළවළ. ඒ 

අඹ  රේජහ ිමගතයි, භවය වි . වළඵළයි තනඹ අගඵධධ කය 

ගත්තු අඹ නම් ඒ තනඹ එගවම්ිළටින්භ ිළිතගන්නහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, අද යගට් සිේධ න ගේ්ල 

ගළන ඵරන්න. අද කවුද කිේහ, ඳශහත් බහ භන්ත්රීපයගඹක් ගළන. 

භභ කිේහ, එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ අද හභහජිකඹන් ගනයපීගම් 

ඳක්ඹක් ඵ  ඳත් ගරහ අහනයි කිඹරහ. ඳක්ඹක  එන අඹ 

ගනයඳන ඳක්ඹක් තිගඵනහ නම් ඒ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි.  

ගරධකග  ආලසචර්ඹත් ළඩ හුඟක් ගනහ. "ඳශහත් 

භන්ත්රීපගගන් ිමරිවළය විඳි ගුරුරිඹ  ජනඳතිගගන් දුයකතන 

ඇභළතුභක්" කිඹහ අද  "දිනිණ" ඳත්තයග  වන් නහ. ගන 

ගභොනහද ඕනෆ කයන්ගන්?  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුිඹ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීපතුභහ, ත විනහඩිඹක කහරඹයි ඔඵතුභහ  

තිගඵන්ගන්. 
 

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 විනහඩි ගදකක් ගදන්න.  

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ගුරුරිඹ භඟ දුයකථනගඹන් කථහ 

කයරහත් තිගඵනහ. එඳභණක් ගනොගයි. ඒ ගුරුරිඹ දණ ගළසව 

භන්ත්රීප  ගභොකක්ද කගශේ? "ගුරුරිඹ දණ ගළසව භන්ත්රීප ගගදය 

ඹයි" කිඹරහ අද "රශකහදීඳ" ඳත සතයග  වන් ගනහ. ඒ 

භන්ත්රීපතුභහ ගගදය ඹන්නඹ කිඹරහ ශ්රීM රශකහ නිදවස ඳක්ඹභ 

තීන්දුක් අයගගන තිගඵනහ. ගභන්න ගම් විධිඹ  තභයි අද 

ආණ්ඩු විසින් දහචහයඹ  ගගොඩ නඟන්ගන්.  

අද ඵරන්න, අගප් ජනහධිඳතිතුභහ වළභ තළනකදීභ දරුන් ඩහ 

ගන්නහ. දරු ගගනව එතුභහ  තිගඵනහ.  ඳසු ගිඹ දිනක 

ගේලගන්තෘ පුයහවිදනහ චක්රහර්ති එ්ලරහර ගම්ධහනන්ද ිමිඹන්ගේ 

ඳන්ර  ගිඹහ. ගකොගවේද? නහඳහර. නහඳහර සුභශගර ගඳය 

ඳහග්ල දරුන් ජනහධිඳතිතුභහ ිළිතගත්තහ. ඳන්ග්ල සහබහවික 

දර්ලනඹ එතුභහ අගඹ කශහ; තුම් වුණහ. දර්ලනීඹ ගදභව්ල ධර්භ 

ලහරහ විෘත කශහ. එ්ලරහර වහමුදුරුන්  ජනහධිඳතිතුභහ ධහතු 

කයඬුක් පජහ කශහ. ගභන්න ගභගවභයි ජනහධිඳතිතුභහ 

කයන්ගන්. වළභ ගභොගවොගත්භ ය   ගට් වළභ ළලි ඇ ඹක්භ ඳහග 

ඳහගහ ගඳොගශොගේ ඳඹ ගහ ඹන ජනහධිඳතිතුගභක් ගම් යගට් බිිම 

වුණහ නම් ඒ භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹන එක අද 

අගප් යගට් ඳභණක් ගනොගයි ජහතනන්තය ප්රණජහත් ිළිත අයගගන 

අහනයි. අඳ ය  රැක ගන්න  උත්හව කයන ගකො  එ්ලරහර 

වහමුදුරුගධ ජහතික උරුභඹ රැක ගන්න  උත්හව කශහඹ කිඹහ  

ජනහධිඳතිතුභහ එිමදී ප්රණකහල කශහ. ඒ නිහ අඳ ප්රණකහල කයනහ, අද 

ය  ඹන දිලහ වරි දිලහයි කිඹහ.  

ඵරන්න, එතුභහ ඹහඳන ග  ඉයණභඩුර  ගිඹහ. ඒහ ගළන 

කථහ කයන්ගන් නළවළ. ඹහඳනග  එඹහර්ගඳධට් එක ගළන කථහ 

කයන්ගන් නළවළ. ඇයි ගම් ගගෝලරන් දළන් ගකොශ ගකොටි ගරහ 

ගන් ඉන්ගන්. ඉයණභඩුගේ ඉරහ තභයි ගකොටි අඳ  ගළහුගේ. 

ගකොශම ත් අය "කුරුම්ඵළට්ටි" ගුන් ඹහනහ එේගේ ඒ ගකොටින් 

තභයි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුිඹ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ දළන් අන් කයන්න. 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භ  ිනිත්තුක් ගදන්න.  

னளழ்ப்ளணத்தழல் ழந்த தஜனள நடசன் அயர்கள் 

"தளனகச் சநளதளம்" ன் அயபது நூலிந ழன்யபைநளபொ 

அமகளகச் தசளல்கழன்ளர்:  
 

"தசந்தநழலம் யம் தகளமழக்கும் யனல் தயழபெம் 

ததங்குகபெம் நதன்தசளளழபெம் நள, ள, யளகமபெம்  

அங்கதநளம் நளனகற்பொம் அபைநபைந்து பலிககபெம் 

தவர் இவர் தளகம் தவர்க்கும் நதளப்புகலம்.".... 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

னளழ் இகசத்து தபைகநபெடன் கூபொம் னளழ்ப்ளணம் - එවහ  තභයි 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගිග .  

 

" னளழ் இகசத்து தபைகநபெடன் கூபொம் னளழ்ப்ளணம் 

 இபைள்பழ்கழளலும் யழடினகத்நதடும் உள்ங்கள் 

 சுனப் ளதகர்கழன் துப்ளக்கழ நயட்டுகலம் 

 ழபநதச தயழனர்கழன் பீபங்கழ ஓகசபெம்....." 
 

இவ்நயளகச படிந்துயழட்டது, நநதகு ஜளதழதழ நலழந்த 

பளஜக்ஷ அயர்கலகடன ஆட்சழனழந.  
 

" அன்ழன ஆசளநழகழன் புகதகுமழ யழயகளபபம்  

 ழந்தழட்ட பூநழனழந அமழந்தழட்ட கற்புக்கள்"  

- இப்டினளகயகதல்ளம் இப்தளலது டப்தழல்க.  
  

 "குபொக்களந ழற்களநத குள்ளழ னளகளநத 

 கூழப்நளகுபன் குற்பள்நளர் குபொந்தடினளளர் 

-இது TNAகன குழகயத்துப் ளடப்ட்டததன்ந ளன் 

ழகக்கழநன். 

ஆகநய, வங்கள் யமழதயழச் தசல் நயண்டளம். 

இப்தளலது, னளமழல் யதழகழன் ங்கலகடன இம் 

தகபகனழர் ததற்கழல் உள்யர்கநளடு இகணந்து இந்த 

ளட்கடக் கட்டிதனலப்புயதற்களக கடும் ழபனத்தத்துடன் 

தசனற்டுகழன்ளர்கள். அயர்கள் இபை குதழனழபைம்  "கழளழக்கட்" 

யழகனளடுகழன்ளர்கள். னளழ்ப்ளணத்கதச் நசர்ந்த கழளழக்தகட் 

வீபர்கள் பயர் தகளலம்புக்கு அகமத்துயபப்ட்டு, அயர்கலக் 

குப் னழற்சழ அழக்கப்டுகழன்து.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුිඹ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඔඵතුභහ  ගන් කශ කහරඹ අහනයි.  

 

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
பத்கதனள பபழதபநக்குப் ழகு, தழர்களத்தழல் 

னளழ்ப்ளண வீபர்கள் பயர் இந்த ளட்டின் நதசழன கழளழக்கட் 

team இல் யழகனளடுயளர்கள். அதுநளத்தழபநல், -  

භභ අනහළකිඹක් කිඹන්නම්. අබනකහලඹ  ඹන ප්රණථභ 

රහශකිකඹහ යහජඳක් ඳවුග්ල එක්ගකගනක්ඹ කිඹන එක 

තමුන්නහන්ගේරහ  ගම් බහගේදී අද ප්රණකහල කයින් භභ භහප්ත 

කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 4.42] 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தநபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ඇත්ත භ ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  භභ ආහ  ඳසගේ අවපු තුම්දහඹකභ ආයශිකඹ 

භගේ කන ළකුගණ් ගම්  ගභොගවොගත්යි.  එනම්, අගප් ගරු අසර් 

භන්ත්රීපතුභහ ප්රණකහල කය සිටිඹහ ගම් යගට් ප්රණථභගඹන්භ 

අබනහකහලඹ  ඹන්ගන්ත් යහජඳක් ඳවුග්ල ගකගනක්ඹ කිඹරහ. 

ඒ ගළන භභ ආඩම්ඵය ගනහ; ඉතහභත්භ ආඩම්ඵය ගනහ. අගප් 

යගට් ගකගනක් අබනහකහලඹ  ඹන්න අලන කයන දක්තහ, 

පුහුණු රඵහ ගගන තිගඵන ඵ අසර් භන්ත්රීපතුභහ භ  ඩහ 

දන්නහ ඇති. ඒ ගළන අසර් භන්ත්රීපතුභහ තත් විසතය කශහ නම් 

ගවොයි.  

ගභොකද, ඳගවේ ශිනත්ඹ ඳහස ගරහ, ගකොශම  ඇවි්ලරහ 

අධනහඳනඹ රඵරහ, විලසවිදනහරඹ  ගිිම්ලරහ, නීති විදනහරඹ  

ගිිම්ලරහ නිදවස අධනහඳනග  ිළිමග න්, ශිනත් ිළිමග න් තභයි 

අිළ අගප් ජීවිතඹ ගගොඩ නඟහ ගත්ගත්. ගේශීඹ නිදවස අධනහඳනඹ 

ගනොන ගනත් භහර්ගත් දළන් ගම් යගට් තිගඵනහ. එ ළනි ගේශීඹ 

නිදවස අධනහඳනඹ ගනොන ගනත් භහර්ගර යප්රණහදඹන් රඵන 

අඹ  එළනි දක්තහ ර්ධනඹ කය ගන්න  පුළුන්. 

අබනහකහලඹ  ඹන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් යහජඳක් ඳවුග්ල 

කවුද කිඹරහ භහ දන්ගන් නළවළ. කවුරු ගවධ ගේහ එතුභහ  

ඉක්භනින්භ අබනහකහලඹ  ඹන්න හනහ රළගේහ කිඹරහ භභ 

සුබ ප්රණහර්ථනහ කයනහ.  

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ජඹගේහ! 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தநபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ගම් යගට් අධනහඳනඹ 

ිළිතඵ ගඵොගවොභ ඵයඳතශ විධිඹ  ක්ලඳනහ කයරහ උස 

අධනහඳනඹ උගදහ රළගඵන ශිනත් ප්රණභහණඹ අභ නිහ, උස 

අධනහඳනඹ වහ විගේල ශිනත් රඵහ ගළනීභ  ව ඒ ිළිතඵ 

ඳර්ග ණ වහ ම්ඵන්ධ කහයණහ උගදහ තභයි ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශිනත් භණ්ඩරඹ ිළිමග ේගේ. දළන් ඒ ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ අඳ ිළිමම්රහ ආණ්ඩු ඵරඹ ගනස වුණහ  ඳසගේ ඒ 

ආඹතනඹ ම්පර්ණගඹන්භ ගනොතකහ වළරිග  ර්තභහන එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහන ආණ්ඩුයි. ඒ ිළිතඵ ගකීභ 

තිගඵන්ගන් ගම් ආණ්ඩු යි. එක ශිනත්ඹක්ත් දුන්ගන් 

නළත්නම් ඒක ආණ්ඩුගේ ගකීභක්. ඒගක් ඳරිඳහරන ගළ ලු 

තිබුණහ නම් ඒක ආණ්ඩුගේ ග කීභක්. ඒ වහ ඳත් කශ 

නිරධහරින්  නිසි ඳරිදි අභහතන භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දීරහ 

තිබුගණ් නළත්නම් ඒක ආණ්ඩුගේ ගකීභක්. ඒ කහයණහ ිළිතඵ 

අලන කයන මරධර්භ අනු ක යුතු කයන්ගන් නළති, ඒ 

ිළිතඵ අලන ිළඹය ගන්ගන් නළති අද න වි  ගම් යගට් 

ජනතහ  රළබුණ අයිතිහසිකභක්- 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුිඹ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු අසර් භන්ත්රීපතුභහගේ රීති ප්රණලසනඹ ගභොකක්ද? 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගම් වළන්හඩ් හර්තහ කිඹන අඹ ළයදි අගඵධධඹක් ඇති 

කය ගන්න ඉඩ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ආණ්ඩු ගනොගයි ග කිඹන්න  ඕනෆ. That is a creation of 

Parliament; ඒක ඳහර්ලිගම්න්තු විසින් ිළිමම්හ ගනු රළබ 

බහක්. ඒක ිළිමග ේගේ ආණ්ඩු ගනොගයි, ඳහර්ලිගම්න්තුයි. 

ඒ නිහ ඒක ඳහර්ලිගම්න්තු  කිඹන්න. එගවභ නම් ඒක අගප් 

ගකීභක්. ඒක නළති කිරීභ ම්ඵන්ධ ගකීභ අගප් ගකීභක්. 
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මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුිඹ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීපතුභහ, එඹ රීති ප්රණලසනඹක් ගනොගයි.  

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීපතුභහ, ඔඵතුභහගේ කථහ කය 

ගගන ඹන්න.  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தநபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, දළන් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ඵහුතයඹ තිගඵන්ගන් කහ ද? ඳසු ගිඹ කහරග දී ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ඵහුතය ඵරඹ තිබුගණ් කහ ද? ඒ නිහ ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ අහර්ථක වීගම් ගකීභ ගම් එක්ත් ජනතහ නිදවස 

න්ධහන ආණ්ඩුගේ ගකීභක්. ඒ ශිනත් භණ්ඩරඹ ගම් 

ගභොගවොගත් ගවධ ලක්තිභත් කයරහ, අයමුද්ල දීරහ, ගම් යගට් 

අිමශක දුප්ඳත් ිනිසුන් , හභහනන ජනතහගේ දරුන්  උස 

අධනහඳනඹ උගදහ ශිනත් රඵහ ගළනීගම් ළඩ ිළිතගශක් 

ක්රිටඹහත්භක කයනහ ගනු  ගම් සිදු කගශේ ආඳස  ඹන 

ගදඹකුයි. අය කිේහ හගේ අද ගම් ආණ්ඩු වහ ම්ඵන්ධ 

පුේගරයින් , ආණ්ඩුගේ ඳවුග්ල උදවිඹ  ගම් ශිනත් ගළන 

වළඟීභක් නළවළ. ඒහ අලන න්ගන් අිළ හගේ හභහනන ිනිසුන්  

ව අගප් දරුන් යි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, එභ නිහ 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ අගවධසි කිරීභ ිළිතඵ 

ගගගනන ඳනත් ගකම්ම්ඳත  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විරුේධ 

ගනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ඒ හගේභ අධනහඳනඹ ගළන 

කථහ කිරීගම්දී, ගම් යගට් අධනහඳනඹ ිළිතඵ ගළ ලු  විවිධ 

පුේගරගඹධ මුහුණ දීරහ තිගඵන ඵ  විගලේගඹන්භ භතක් 

කයන්න  අලනයි. තභන්ගේ ිළඹහ අතුරුදවන් වුණහභ, තභන්ගේ 

ඳවුග්ල භයණ සිදු වුණහභ, ්රාසතහදඹ නිහ ඵළ  කෆහභ, යහජන 

්රාසතහදඹ නිහ ඵළ  කෆහභ ඒ ඳවු්ලර දරුගධ අයණ 

ගනහ. එගවභ අයණ වුණු ගකගනක් තභයි ප්රණගීත් 

එක්නළලිගගොඩ භවත්භඹහගේ පුතහ. ඔහු ඒ අයණ වුණු 

ගභොගවොගත්, ඊ  දින ගදකක  ඳසු භ  ගේ අඩවිඹ වයවහ 

ඳණිවුඩඹක් එරහ තිබුණහ, "අන්ක්ල භගේ තහත්තහ නළති ගරහ. 

භ  ගොඹහ ගන්න උදවු කයන්න" කිඹරහ. ඔහු කුඩහ දරුගක්. ඔහු 

භගේ ගඩ් අඩවිඹ ඵරන ගකගනකු වළටිඹ  අිළ අතගර් 

ම්ඵන්ධඹක් තිබුණහ. භභ ඔහු  කිේහ, "පුගත්, භ  කයන්න 

පුළුන් ගදඹක් කයන්නම්" කිඹරහ. නමුත් එතළනින් එවහ  ගදඹක් 

කයන්න  අඳ  ඵළරි වුණහ. නමුත් භභ එක්නළලිගගොඩ භළතිනිඹගේ 

ඉ්ලලීභක් ඳරිදි, භහධනගේදී ප්රණගීත් එක්නළලිගගොඩ භවතහගේ 

අතුරුදවන්වීභ ිළිතඵ සිදු කයන ඳරීක්ණ ක යුතු විධිභත් 

කයන ගර  යහජන ආයක්ක වහ නහගරික ශර්ධන 

අභහතනහශලග  උඳගේලක කහයක බහ  ගඹධජනහ අශක 2908 

ඹ ගත් ගඹධජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීපතුිඹනි, ඇත්ත ලගඹන්භ භ  2013.06.12 දිනළති ලිිළඹ 

භඟින් ඒ වහ ිළිතතුයක් රළබුණහ.  යහජන ආයක්ක වහ නහගරික 

ශර්ධන අභහතනහශලඹ විසින්  භහ අභතහ එන රද 2013 ජුනි භ 

12න දිනළති එභ ලිිළඹ භහ බහගත* කයනහ.  

එභ ලිිළග  ඉතහ ළදගත් කහයණහ කිිමඳඹක් කිඹනහ. එිම 

07න ගේදගඹිම ගභගේ වන් තිගඵනහ: 

"ඒ අනු ශවිධහනහත්භක කණ්ඩහඹභක් විසින් ප්රණගීත් එක්නළලිගගොඩ 

භවතහ ඳළවළයගගන ගගොස ඇති ඵ  ළක කශ වළකි කරුණු 

විභර්ලණග දී දළන  අනහයණඹ වී ඇති ඵ ගජනසඨ නිගඹධජන 

ගඳොලිසඳති ඵසනහිමය ඳශහත විසින් ළඩිදුය ත් හර්තහ කය ඇත."  

 ප්රණදීප් එක්නළලිගගොඩ භවත්භඹහ අතුරුදවන් ගරහ නළවළ; 

අතුරුදවන් කයරහ නළවළ; එතුභහ ප්රණශලග  ජීත් නහ කිඹරහ 

භගේ ි්රා අරුන්දික ප්රණනහන්දු භන්ත්රීපතුභහ මී  ගඳය ගඵොගවොභ 

ඳළවළදිලි වන් කශහ. ඒ හගේභ යජග  භහධන ප්රණකහලකතුභහ ඒ 

අරුන්දික ප්රණනහන්දු භවත්භඹහගේ ප්රණකහලඹ ගකීගභන් කයන 

ප්රණකහලඹක්ඹ, ඒ කිඹන කරුණු ගළන ගකීභ ඵහය ගන්නහඹ, 

අරුන්දික ප්රණනහන්දු භවත්භඹහ තනඹ ප්රණකහල කයනහඹ කිඹරහ 

කිේහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, යහජන ආයක්ක වහ නහගරික 

ශර්ධන අභහතනහශලග  අතිගර්ක ග්ලකම් ගේ.ඒ. යශජිත් 

භවත්භඹහ භහ ආභන්්රාණඹ කයරහ ලිිළඹකින් භ  දළනුම් ගදනහ, 

එක්නළලිගගොඩ භවත්භඹහ ශවිධහනහත්භක කණ්ඩහඹභක් විසින් 

ඳළවළය ගගන ගිිමන් තිගඵනහඹ, ඒ ඵ ගඳොලීසිඹ හර්තහ 

කයනහඹ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ිම පු 

නීතිඳතිතුභහ කිේහ එක්නළලිගගොඩ භවත්භඹහ විගේල ය ක ජීත් 

නහ කිඹරහ. ඉන් ඳසු කිේහ, "ගදවිගඹධ තභයි දන්ගන්" 

කිඹරහ. ඉන් ඳසු ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ආණ්ඩු ඳක්ග  ග කි 

යුතු භන්ත්රීපයගඹක් ප්රණකහල කශහ, -යජග  භහධන ප්රණකහලක තවවුරු 

කශහ- එක්නළලිගගොඩ භවත්භඹහ ප්රණශලග  ජීත් නහ ඔහු ඇස 

ගදක  දළක්කහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, දළන් 

එකභ එක නිගභනඹයි අඳ  කයන්න  පුළුන්. ඔඵතුිඹත් 

ඳශපුරුදු නීතිඥරිඹක්. එකභ එක ගදඹයි අඳ  නිගභනඹ කයන්න 

පුළුන් න්ගන්. ඒ තභයි ශවිධහනහත්භක අඳයහධ ක්ලලිඹක් 

විසින් එක්නළලිගගොඩ භවත්භඹහ ඳළවළය ගගන ප්රණශලඹ භ 

අයගගන ගිිමන් කිඹන එක.  අඳ  ගනත් උඳක්ලඳනඹක් 

කයන්න   නළවළ. ඒ කිඹන්ගන් සුදු ෆන් කට්ටිඹ, ඳළවළය ගගන 

ඹන කට්ටිඹ කයන්ගන් අතුරුදවන් කයන එක ගනොගයි, ඒ අඹ 

විගේලගත කයන එකයි. ඒක තභයි දළන් අඳ  ිමතහ ගන්න  

තිගඵන ගේ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ගම් යගට් භහධන නිදව 

අිමි කයරහ, ගම් යගට් භහධනර  ඳවය ිළ  ඳවය ගවරහ, ඉන් 

ඳසු අතුරුදවන් කශ ිනිසුන්  අඳවහ කයරහ, ඒ අඹගේ 

දරුන්ගේ ජීවිතර  අලුත් ප්රණලසන එකතු කයරහ තිගඵනහ. ඒ 

දරුගධ විබහගර  ඳහඩම් කයනහ. ඒ භවුිළඹන් ඵරහගඳොගයොත්තු 

ඇති ඉන්නහ. විවිධ විවිධ ඳච ඳතුරුරහ ඒ ජීවිත අවු්ල කයරහ, 

ඒ දරුන්ගේ අධනහඳනඹ කඩහකප්ඳ්ල කයනහ. නමුත් 

හනහක  ගම් යහජන නිරධහරින් අය ගේලඳහරනඥයින් හගේ 

ගඵොරු කිඹන අඹ ගනොගයි. ඔවුන් කිඹනහ,  "ශවිධහනහත්භක 

කණ්ඩහඹභක් විසින් ප්රණගීත් එක්නළලිගගොඩ භවතහ ඳළවළයගගන 

ගගොස ඇති ඵ  ළක කශ වළකි කරුණු විභර්ලනග දී දළන  

අනහයණඹ වී ඇති ඵ ගජනසඨ නිගඹධජන ගඳොලිසඳති ඵසනහිමය 

ඳශහත විසින් ළඩිදුය ත් හර්තහ කය ඇත." කිඹරහ. 

ගම් හර්තහගේ ත දුය ත් කිඹනහ, ඳළවළය ගගන ගිග  

කවුරුන්ද ඹන්න ඳභණක් තභත් නිලසචඹ කයන්න ඵළරි ගරහ 

තිගඵනහ කිඹරහ. ගම්ක තභයි ඹථහර්ථඹ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීපතුිඹනි, 2013.06.12 දිනළති ගම් ලිිළඹ භභ බහගත කශහ. 

ගම් ිළිතඵ ඹථහර්ථඹ ගත්රුම් ගළනීභ අඳ  අලන ගරහ 

තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි,  ගම් යගට් ඉතිවහඹ තුශ  

ගම් යගට් පුයළසිගඹධ මලික ලගඹන් දිනහ ගත් අයිතිහසිකම් 

ගදකක් තිගඵනහ. ඉන් ඳශමුන අයිතිහසිකභ තභයි, නිදවස 

අධනහඳන අයිතිහසිකභ. 1944 දී සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. කන්නන්ගය 

භළතිතුභහ නිදවස අධනහඳන ප්රණතිඳත්තිඹ වඳුන්හ දුන්නහ. එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ ඒ ප්රණතිඳත්තිඹ ගඳධණඹ කයරහ දිගින් දිග  
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඉදිරිඹ  අයගගන ගිඹහ. එදහ ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ  අච්චු 

ගඳොත් ටික ගනොිරග  දීරහ ඒක ඉදිරිඹ  අයගගන ගිඹහ. යණසිශව 

ගප්රණේභදහ භළතිතුභහ දිහ ආවහයඹ රඵහ දීරහ ඒක තත් ඉදිරිඹ  

අයගගන ගිඹහ. ඒ අනු එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගම් යගට් නිදවස 

අධනහඳනඹ ිළිතඵ ගඵොගවොභ ආඩම්ඵය, හඩම්ඵය ඉතිවහඹක් 

තිගඵන ඳක්ඹක්.  

ගම් යගට් ජනතහ දිනහ ගත් අගනක් අයිතිහසිකභ තභයි, 

නිදවස ගෞඛන ිළිතඵ අයිතිහසිකභ. එදහ 1977 දී ඳළළති 

භළතියණඹ ගරහගේ ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ ළදගත් 

කහයණඹක් කිේහ. ඒ කහරග  ආණ්ඩුගේ ඉසිළරිතහරඹක OPD 

එගකන් ගඵගවත් ගන්න ගකො  ලත 25 මුේදයඹක් ගවන්න 

අලනයි. ඒ කහරග  වළටිඹ  ඒක ගරොකු මුදරක්. ඒ කහරග  ඳහන් 

ගගඩිඹකුත් ලත 25යි. ඒක වරිඹ  අද කහරග  රුිළඹ්ල ඳණවක්, 

වළ ක් හගේයි.  ඒ ලත 25 මුේදයඹ  ඉත් කයරහ ගම් යගට් නිදවස 

ගෞඛන  ගේඹ තවවුරු කයන ඵ  ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

එදහ ගඳොගයොන්දු වුණහ. ඒ නිහ තභයි, ගේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ 1978 ආණ්ඩුක්රහභ නසථහ වඳුන්හ ගදන ගකො  

කිේගේ, ගම් ය  "ශ්රීM රශකහ ප්රණජහතහන්්රිටක භහජහදී ජනයජඹ" 

කිඹරහ. ගභොකද, භහජහදී මරධර්භ ගදකක් අගප් යගට් ජනතහ 

කහරඹක් තිසගේ ජඹග්රාවණඹ කයරහ තිබුණ නිහ. එගවභ දිනහ ගත් 

නිදවස අධනහඳන අයිතිහසිකභ -ගවධඩිග  ඉරහ විලසවිදනහරඹ 

දක්හ ව නිදවස අධනහඳන අයිතිහසිකභ- අද ආඳස  වයහ 

තිගඵනහ. එගරසින්භ දිනහ ගත් නිදවස ගෞඛන ිළිතඵ 

අයිතිහසිකභත් අද ආඳස  වයහ තිගඵනහ. අද ඉසිළරිතහරර 

ගදොසතය භවත්රු ඉන්නහ; නර්ස ගනධනරහ ඉන්නහ. වළඵළයි 

ගඵගවත් ටික නළවළ. ඳරීක්ණ කයන්න ඕනෆ, ඉසිළරිතහරඹ 

ඉසයවහ තිගඵන laboratory එගක්. ගඵගවත් ටික ගන්න ඹන්න 

ඕනෆ, ඉසිළරිතහරඹ ඉසයවහ තිගඵන pharmacyඹ .  

දරුගධ ඳහර  ගිඹහ , නිඹභ අධනහඳනඹ රඵහ ගන්න tuition 

ඹන්න ගරහ තිගඵනහ. අලන ඳවසුකම් ඳහග්ල නළවළ. මුද්ල 

අයගගන එන්න කිඹරහ දරුන්  ඵර කයනහ. දළන් මුද්ල ගන්ගන් 

නළවළ, ඒ ගනු  උඳකයණ අයගගන එන්න කිඹරහ ඵර කයනහ. 

දළන් විලසවිදනහර අධනහඳනග  ගුණහත්භකබහඹ අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ නිහ අගප් යගට් ඇති වළකි පුේගරඹන්ගේ දරුන්  

ගනොගයි, ගේලඳහරනඥඹන්ගේ දරුන්  ගනොගයි,  අගප් යගට්  

අිමශක දරුන්  ඉවශ අධනහඳනඹක් රඵහ ගන්න, විගේල 

ශිනත් රඵහ ගන්න තිබුණු ළදගත් භහර්ගඹක් තභයි අද ගම් 

ආණ්ඩු අිමය කයන්ගන්; ශක්න්ගන්. ඒ නිහ ගම් යගට් 

ජනතහ දිනහ ගත් අයිතිහසිකභක් අිමි කයන කනගහම්දහඹක 

දිනඹක් වළටිඹ  ගම් ද ඉතිවහගත නහ.  

භ ගේ කථහ අන් කයනහ, ගඵොගවොභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 4.53] 

 
ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழநபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්) ඳනත් ගකම්ම්ඳත ිළිතඵ හකච්ඡහ 

කයන ගම් ගභොගවොගත්,  අගප් යගට් අධනහඳන ක්ගේ්රාඹ  අත් ඳත් 

වී තිගඵන ඉයණභ ිළිතඵ අදවස කීඳඹක් ඳශ කයන්න අසථහ 

රළබීභ ිළිතඵ භහ තුම් නහ.  

ප්රණථභගඹන්භ භභ ගඳන්හ ගදන්න කළභළතියි, "අධනහඳනග  

න දළක්භ වහ ප්රණගතිග  භශ ගඳත් - 2012 ප්රණගතිඹ 2013 ගඹධජිත 

ළඩ වන" නින් අධනහඳන අභහතනහශලඹ විසින් නිකුත් කශ ගම් 

ගඳොගත් වන් කයරහ තිගඵන කරුණක්. යජඹ විසින් -අධනහඳන 

අභහතනහශලඹ විසින්- මුද්රrණඹ කයන රද ගම් ගඳොගත් 21න ිළම්ගේ 

කිඹනහ, ''ගඳධණ ළඩ වන ඳහ්ල 6,775ක දරුන් 

839,643ක  රඵහ ගදනහඹ'' කිඹරහ. ගම් ගඳොගත්භ 29 න 

ිළම්ගේ  නළත යක් කිඹනහ, ''දියින පුයහ ඳහ්ල 7,625ක 

දරුන් ද රක්ඹක  දිහ ආවහයඹ රඵහ ගදනහඹ'' කිඹරහ. 

ගභන්න අගප් යගට් අධනහඳනග  තයභ! අධනහඳන අභහතනහශලඹ 

මුද්රrණඹ කයරහ තිගඵන ගම් නිර හර්තහගේ එක තළනක කිඹනහ, 

''ඳහ්ල 6,775ක් තිගඵනහ, දරුගධ 839,643ක  දිහ ආවහයඹ 

රඵහ ගදනහඹ'' කිඹරහ. ඒ ගඳොගත්භ 29න ිළම්ගේ කිඹනහ, 

''ඳහ්ල 7,625ක් තිගඵනහ, දරුන් ද රක්ඹක  දිහ ආවහයඹ 

රඵහ ගදනහඹ'' කිඹරහ. 

ගභොකක්ද දිහ ආවහය ිළිතඵ භිමන්ද ිකන්තනගඹන් රඵහ 

දීරහ තිගඵන ප්රණතිඥහ? භිමන්ද ිකන්තනග  කිඹනහ, ගභන්න 

ගභගවභ: 

"ින්භතු කිසිදිනක අගප් දරුන්  කුගින්ගන් අකුරු කයන්න  භභ ඉඩ 

ගනොතඵි. ෆභ ඳහ්ල දරුගකු භ දිහ ආවහයඹ වහ ඵත් ගේරක් දීභ  

භභ ක යුතු කයි." 

 "දරුන්ගේ දිහ ආවහයඹ වහ ඵත් ගේරක් ගනොිග්ල රඵහ 
ගදන්ගනි" කිඹරහ කිඹනහ. "භිමන්ද ිකන්තන දිනමු ශ්රීM රශකහ" 

ගඳොගත් එගවභ වන් ගනහ. ඒ භඟභ, එක  අධනහඳන 

නිගඹධජන අභහතන විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භළතිතුභහ 2011 

අගගධසතු භ 11ළනිදහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ප්රණලසනඹක  රඵහ දුන් 

ිළිතතුයක් භභ ගම් බහ  භතක් කය ගදන්න  කළභළතියි. එදින 

වළන්හඩ් හර්තහගේ තීරු අශක 344ිම එතුභහ කිඹනහ, "ඳහ්ල ඹන 

ද දරුන්ගේ භන්ද ගඳධණ ප්රණතිලතඹ 2005 දී සිඹඹ  12යි, 2010 

සිඹඹ  17යි" කිඹරහ.  

අද අගප් යගට් ඳහ්ල 9,714ක ද දරුන් 39,68,104 ගදගනක් 

අධනහඳනඹ රඵනහ. එයින් දිහ ආවහයඹ රළගඵන්ගන් 10,88,890 

ගදගනකු  ඳභණයි. ද දරුන්  ආදයඹ කයනහඹ කිඹන,                   

ශ්රීM රශකහ දළනුගම් ගක්න්ද්රrසථහනඹ ඵ  ඳත් කයනහඹ කිඹන 

ර්තභහන යජඹ ඳහ්ල ද දරුන්ගගන් සිඹඹ  27ක  ඳභණක් 

දිහ ආවහයඹ රඵහ දීරහ, සිඹඹ  73කගේ දිහ ආවහයඹ කප්ඳහදු 

කයරහ තිගඵනහ. දිහ ආවහයඹ කප්ඳහදු කයරහ ගකොගවොභද අගප් 

යගට් ඳශච භවහ ඵර ගක්න්ද්රrඹ බිිම කයන්ගන්? දළනුගම් 

ගක්න්ද්රrසථහනඹ බිිම කයන්ගන් ගකොගවොභද? එක ඳළත්තකින් 

Lamborghini ඳයපුය , Daimler ඳයපුය , BMW ඳයපුය  ගරොකු 

වළන්දකින් ගඵදන ගභොගවොතක, යගට් අනහගතඹ බහය ගන්න 

සිටින අගප් ආදයණීඹ ඳහ්ල ඹන සිසු ඳයපුය  -දරු ඳයපුය - ඇයි 

ප්රණභහණත් මුදරක් යජගඹන් ගන් ගනොකයන්ගන්? ශ්රීMරශකන් 

ආඹතනග  ඳහඩු ගකධටි 2,080යි. නමුත් ශ්රීMරශකන් එඹහර් රයින්ස 

ආඹතනඹ  ගකධටි 31,500ක් ළඹ කයරහ නවීන ගුන් ඹහනහ 

10ක් ඇණවුම් කයන්න  පුළුන් ය ක, ඳහ්ල ද දරුන්ගගන් 

සිඹඹ  27ක  ඳභණක් දිහ ආවහයඹ රඵහ ගදන්ගන් ඇයි කිඹරහ 

දළනුගම් ගක්න්ද්රrසථහනඹ ගගොඩනඟනහඹ කිඹන ගම් යජගඹන් භභ 

අවන්න  කළභළතියි. 

ගම් වන කප්ඳහදු ඳ න් ගත්ගත්, ගම් දිහ ආවහය කප්ඳහදු 

ඳ න් ගත්ගත් අද ඊග  ගනොගයි. ගම් කප්ඳහදු ඳ න් ගත්ගත් 

2006 ඔක්ගතධඵර් භහග  19ළනි දහ. එක  අධනහඳන ඇභති 

සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භළතිතුභහ ගභන්න ගභගවභ කිේහ. ගභඹත් 

භභ උපු හ දක්න්ගන් 2006 ඔක්ගතධඵර් භහග  19ළනි දින 

වළන්හඩ් හර්තහගේ තීරුඅශක 2562න්. එතුභහ ගභගවභ කිඹනහ: 

"ගම් අවුරුේගේ රුිළඹ්ල ිලිඹන 770ක් ගම් ළඩ වන වහ 

ගන් කය තිගඵනහ. රඵන අවුරුේගේ අඹළගඹන් ඒ ප්රණභහණඹ 

ළඩි කයරහ තිගඵනහ. ඒ ආකහයගඹන් අවුරුදු තුන අහනග දී 

965 966 

[ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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සිඹලුභ ඳහ්ලර සිසුන්  ක්රහභහණුකර දිහ ආවහය රඵහදීගම් ළඩ 

 වන ක්රිටඹහත්භක ගනහ." 

භිමන්ද ිකන්තනඹ  අනුකර සුසි්ල ගප්රණේභජඹන්ත භළතිතුභහ 

2006 දී එගේ ප්රණකහල කශත්, අද ත් -2013 දීත්,  භිමන්ද ිකන්තනඹ 

ඉදිරිඳත් කයරහ ය 8ක  ඳසගේත්- ඳහ්ල ද දරුන්ගගන් 

සිඹඹ  73ක  දිහ ආවහයඹ අිමි කයපු ඉතහභ නින්දිත ඳහරන 

යුගඹකයි අඳ ජීත් න්ගන් කිඹන එක ගම් අසථහගේ භතක් 

කයන්න  කළභළතියි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

ඒ හගේභ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, අධනහඳනඹ ගළන 

කථහ කයන ගකො  භිමන්ද ිකන්තනගඹන් තත් කරුණු කහයණහ 

උපු හ ගන්න  අඳ  භතක් ගනහ. එිම ිළම් අශක 63ිම ගභගවභ 

කිඹනහ: 

"ය  පුයහ ඇති සිඹලුභ භව විදුව්ල ව භළදි භව විදුව්ල ර  අලන උස 

ගඳශ විදනහගහය, සිශවර, ගදභශ, ඉශග්රීஜසි බහහන් ඉගළන්වීභ ඳදනම් කය 

ගත් බහහ භධනසථහන, ඳරිගණකහගහය, පුසතකහර, රීමඩහගහය ඇතුළු සිඹලු 

ඳවසුකම් රඵහ දී ඳරිපර්ණ ඳහ්ල ලගඹන් ඒහ උස තත්ඹ  

නශන්ගනි." කිඹරහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, අධනහඳන අභහතනහශලග  

ශඛනහ ග්ලඛනර  අනුකර අද ත් අගප් යගට් පුසතකහර 

ඳවසුකම් තිගඵන්ගන් ඳහ්ල ඳේධතිගඹන් සිඹඹ  34ක  ඳභණයි. 

අගප් යගට් ගම් ආලසචර්ඹත් ශ්රීM රශකහගේ, දළනුගම් ගක්න්ද්රrසථහනඹ 

ගගොඩනළ ගඟන ශ්රීM රශකහගේ ඳහ්ලලින් සිඹඹ  66ක  පුසතකහර 

ඳවසුකම් නළවළ. ඳරිගණක විදනහගහය ගද ඵළලුගොත්, ඳරිගණක 

විදනහගහය තිගඵන්ගන් ඳහ්ලලින් සිඹඹ  33ක  ඳභණයි. ගම් 

ආලසචර්ඹත් ශ්රීM රශකහගේ ඳහ්ලලින් සිඹඹ  67ක  ඳරිගණක 

විදනහගහය නළවළ. ඒ හගේභ විදනහගහය ඳේධති ගද ඵළලුගොත් 

උස ගඳශ විදනහගහය ඳවසුකම්  තිගඵන්ගන් අගප් යගට් ඳහ්ල 

790න් සිඹඹ  8ක  ඳභණයි. සිඹඹ  92ක  උස ගඳශ විදනහගහය 

ඳවසුකම් නළවළ. අගප් යගට් ඳහ්ල ඳේධතිඹ ගත්තහභ හභහනන 

ගඳශ විදනහගහය ඳවසුකම් තිගඵන්ගන් ඳහ්ලලින් සිඹඹ  28ක  

ඳභණයි. සිඹඹ  72ක  හභහනන ගඳශ විදනහගහය ඳවසුකම් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි,  "භිමන්ද ිකන්තන ඉදිරි 

දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණකහලනග    69 න ිළම්ගේ ගභගේ වන් කය 

තිගඵනහ: 

"දළන  අධනහඳනඹ රඵන කිසිදු දරුකු  අහධහයණඹක් ගනොනු ිළණි 

ඉශග්රීஜසි, ගණිතඹ, විදනහ ඹන විඹ ්රිටත්ඹ  ඵරඳහන ගුරු ිමඟඹ ඉදිරි ය 

ගදක තුශදී මුළුභනින්භ නිභහ කයන්ගනි."  

ගම් කදහද කිඹන්ගන්? 2010 ර් ග . ගභොකක්ද, කි ඹන්ගන්? 

2012 ය අන් න වි  ගුරු ිමඟඹ ම්පර්ණගඹන්භ අන් 

කයනහඹ කිඹනහ. භභ ගනොගයි ගම් කිඹන්ගන්. "භිමන්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණකහලනගඹන් ගම් කිඹන්ගන්. 

නමුත් අද -2013 ර්ග - තත්ත්ඹ ගභොකක්ද? 2012 ය 

අන් න වි  මුළු යගට්භ ඉශග්රීஜසි ගුරු ිමඟඹ 2,330යි; විදනහ ගුරු 

ිමඟඹ 689යි; ගණිත ගුරු ිමඟඹ 1,334යි. එගවනම් "භිමන්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණකහලනඹ අමු ඳට් ඳ්ල 

ගඵොරුක්, මුහක්, මුශහක්, ජනතහ රැීමභක් ඵ  අද 

ඉතිවහගත ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන කහයණඹත් ගම් අසථහගේ 

වන් කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි,  ගම් අසථහගේදී "භිමන්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණකහලනඹ තුශ වන් තත් 

කහයණහක් භතක් කය ගදන්න කළභළතියි. "භිමන්ද ිකන්තන ඉදිරි 

දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණකහලනග  73 න ිළම්ගේ  විලසවිදනහර සිසු 

ඳයපුය ගළන ගභගේ වන් කය තිගඵනහ: 

"විලසවිදනහරර භවගඳොශ රළබීභ වහ ඇති ගදභේිළඹන්ගේ ආදහඹම් 

සීභහ රුිළඹ්ල 250,000 සි  රුිළඹ්ල 400,000 දක්හ ඉවශ නශි. 

එභඟින් දළන  ශිනත් ගනොරඵන එගවත් රළබිඹ යුතු ගඵොගවධ 

ගදගනකු  ගත ළරගනු ඇත."  

අද ගභොකක්ද සිේධ ගරහ තිගඵන්ගන්? අද ත් ගම් භවගඳොශ 

ශිනත් වනඹ අගප් ද දරුන්  රඵහ දී නළවළ. ගම් 

ගඳොගයොන්දුත් අද ගඵොරුක් ඵ  පුසක් ඵ  ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. භව ගරොකු  උස අධනහඳන ග  ගක්න්ද්රrසථහනඹ 

භර්භසථහනඹ ඵ  ශ්රීM රශකහ ඳත් කයනහඹ කිේහ , තභ 

භවගඳොශ ශිනත් මුද්ල ප්රණදහනඹ ළඩි කයන්න ඵළරි ගරහ 

තිගඵනහ. භවගඳොශ කුරතහ ශිනත්ඹ රුිළඹ්ල 2,550යි. 

හභහනන ශිනත්ඹ රුිළඹ්ල 2,500යි. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීපතුිඹනි, ඵරන්න, ගම් යජග භ ජන වහ ශඛනහ ග්ලඛන 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගතොයතුරුර   අනු 2009 ව 2010 

යර  -2013  ගනොගයි.- ආවහය විඹදභ වහ ඳවුරක  

භක  රුිළඹ්ල 13,267ක් අලන වී තිගඵනහ. ආවහය ගනොන 

විඹදම් වහ ඳවුරක  භක  රුිළඹ්ල 17,399ක් අලන වී 

තිගඵනහ. 2009 ව 2010 යර වතය ගදගනක් සිටින 

ඳවුරක  ජීත් ගන්න භහඹක  රුිළඹ්ල 30,666ක් අලන වී 

තිගඵනහ. නමුත් භවගඳොශ ශිනත්ගඹන් අද ත් රඵහ ගදන්ගන් 

රුිළඹ්ල 2,500ක් ළනි ගොච්චම් මුදරක්. අධනහඳන ක්ගේ්රාඹ ගළන 

කරුණු කහයණහ ඉදිරිඳත් න ගභොගවොතක, භ  ඉතිරි වී තිගඵන 

කහරඹ තුශ භහ ඳළවළදිලි කයන්න කළභළතියි, අද අධනහඳන 

ක්ගේ්රාඹ වමුලින්භ කඩහ ළීම ඇති ඵ.  

ගම් ආණ්ඩු අගඳො හභහනන ගඳශ විබහගගඹන් උස ගර 

භත් න දුහ දරුන් , -"ඒ 9", "ඒ 8" ගන්නහ දරුන් - ජනප්රිනඹ 

ඳහ්ලර  ඹෆගම් භඟ ම්පර්ණගඹන්භ නළති කිරීභ  2013/4 

කිඹහ චක්රහග්ලඛඹක් ගගනළ්ලරහ, අධි සුගඛධඳගබධගී ගඳෞේගලික 

ඳහ්ලර  ඹන ධන කුගේයඹන්ගේ දුහ පුතහරහ  ඒ ජනප්රිනඹ 

ඳහ්ලර  ඇතුශත් වීගම් භහර්ගඹ ඳහදහ දීරහ, ගගම් ඉන්න 

අිමශක ගගොවිඹහගේ, ධීයඹහගේ, කම්කරුහගේ වහ දුප්ඳතහගේ, 

භධනභ ඳහන්තිකඹහගේ විශිස  ගර භත්න දුහ දරුන්  

ජනප්රිනඹ ඳහ්ලර  ඹෆගම් අසථහ අිමි කිරීභ ඉතහභත් නින්දිත 

ක්රිටඹහක්. 

ගම් අසථහගේ භගේ කථහ අන් කයන්න  ගඳය, 

විගලේගඹන්භ භහ ප්රණහර්ථනඹක් කයනහ. ඒ තභයි, අද න වි  

ජහතික අධනහඳන ගකොිගම් නිර්ගේල රඵහ ගන්ගන් නළතු 

තභන්  ිමතු භගත්  අධනහඳන ක්රහභග  ඵයඳතශ නහකරතහන් 

ක්රිටඹහත්භක න ගභොගවොතක, ඳහ්ල ඳේධතිඹ කඩහ ළග න 

ගභොගවොතක, ඳහ්ල ඳේධතිඹ  මුද්ල අිමි කයන ගභොගවොතක, 

ඳහ්ල දුහ දරුන්ගගන් සිඹඹ  27ක  දිහ ආවහයඹ රඵහ දීභ වහ 

සිඹඹ  73ක  දිහ ආවහයඹ අිමි කිරීභ ඹන ඉතහභත්භ නින්දිත, 

දුර්දහන්ත ප්රණතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ කයන ගභොගවොතක, දුහ 

දරුන් ගළන ිමතරහ ගම් යගට් අධනහඳන ක්ගේ්රාඹ  ළඩි මුදරක් 

ගන් කයන්න  ර්තභහන ඳහරකඹන්  ප්රණඥහ, බුේධිඹ,  දළනුභ 

රළගේහ කිඹන ප්රණහර්ථනඹ. එගේ ප්රණහර්ථනහ කයින්  භගේ අදවස 

දළක්වීභ  ගභයින් අන් කයනහ. 
 

 
[අ.බහ. 5.07] 
 

ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜ.ஆர்.பீ. சூளழனப்தபைந) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, අද ගම් ගකගයන 

හකච්ඡහගේ ගත්භහ "ශිනත්ඹ." ගම් "ශිනත්ඹ" කිඹන 

චනඹ තභයි දළන් අවුරුදු ඳවක විතය ඉරහ රශකහගේ බුදු ගුණ වහ 

භහන උත්තභ චනඹ. "ශිනත්ඹ" තභයි ශභයින්ගේ අනහගතඹ 

ිළිතඵ තිගඵන ගදේගරො  ඹන ඳහය. ශභගඹකු  උඳන්ගන් 

967 968 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගකොගවේද, තහත්තහ කවුද, දුප්ඳත් ද, ගඳොගවොත් ද කිඹන එක 

ගනොතකහ ඉවශ  ඹන්න තිගඵන එකභ ඉණිභඟ තභයි ශිනත්ඹ. 

ගම් ශිනත්ඹ  අදහශ අද අිළ නීතිඹක් ගගගනනහ. 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ම්භත කයන රද ශිනත් ගඹධජනහක් අවුරුදු 

ගණනක්  වභස ගඳට්ටිග  තිබුණහ. තුන් ගදනහ යි ශිනත් දීරහ 

තිගඵන්ගන්. ගම්ගක් ගකොගවේ ගවධ ඇඵළේදිඹක් සිේධ ගරහ 

තිගඵනහ. අන්න ඒ එක තළනක පුස කහරහ නහසති න මුදර 

ිළිතඵ කථහ කයරහ, ඒ මුදර අගප් ඳගවේ ඳන්තිග  ශභයින්ගේ 

ශිනත් අයමුදර  දළම්ගභොත් ත ශභයින් කී සිඹඹක් ඉවශ  

ඹනහද කිඹන එකයි ගභිම ගත්භහ. 

"ශිනත්ඹ" කිඹන චනඹ රශකහ  ආගේ නිදවස 

අධනහඳනඹත් එක්ක. නිදවස අධනහඳනඹ රශකහගේ ක්රිටඹහත්භක 

කගශේ 1945 ඔක්ගතධඵර් භහග  ඳශමුළනිදහ. ඒක ගඹධජනහ 

කයරහ, නීතිඹක් ඵ  ඳත් කයන්න ක යුතු කයරහ, ක්රිටඹහත්භක 

කගශේ, සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. කන්නන්ගය ිම පු අධනහඳන ඇභතිතුභහ. 

ඒ කහරග  ඳහර්ලිගම්න්තුක් තිබුගණ් නළවළ. යහජන භන්්රාණ 

බහ තිබුගණ්. භන්ත්රීපරු 50යි ිමටිග . ඒ 50න් 6 ගදනයි නිදවස 

අධනහඳනඹ ගනුගන් කථහ කගශේ. ඒ තභයි, කන්නන්ගය 

භළතිතුභහ, ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ, ආචහර්ඹ ඇන්.ඇම්. ගඳගර්යහ 

භළතිතුභහ, ිළලිප් ගුණර්ධන භළතිතුභහ, ඵර්නහඩ් අළුවිවහගර් 

භළතිතුභහ වහ ඒ. යත්නහඹක භළතිතුභහ. ඒ ඳනත  මුර ඉරහභ 

විරුේධ වුගණ් ගේනහනහඹකරහ වහ ගකොතරහරරහයි. ඒ ඳනත 

ප්රණතික්ගේඳ කයන්න පුදුභ ෆඹභක් ඔවුන්ගේ තිබුණහ. ශ්රීM රශකහ 

නිදවස ඳක්ඹ ඒ කහරග  තිබුගණ් නළවළ. එදහ නිදවස අධනහඳන 

ඳනත නීතිගත කගශේ, භව ජනතහ ගඳශඳහිත ඇවි්ලරහ, 

ගගධ්ලගෂේස ිළට් නිඹ ශඟ තිබුණු ඳහර්ලිගම්න්තු  රරහ 

තර්ජනඹ කශහ  ඳසගේයි.   

ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත ම්භත ගනොකගශොත් එක් 

ගකගනකු ත් ඹන්න ගදන්ගන් නළවළයි කිඹරහ තර්ජනඹ කශහ  

ඳසගේ තභයි, ගවිිම  අත උසහ ඳස ගදොගයන් ිළ ත  ඹන්න 

ඳ න් ගත්ගත්.  

ශිනත්ඹ කිඹන්ගන් දුප්ඳත් ශභයින්ගේ අධනහඳනඹ  ඩහ 

දක් ශභයින්  අධනහඳනගඹන් ඉවශ  ඹන්න තිගඵන ඉණිභඟයි. 

දක් ශභයින්  අධනහඳනගඹන් ඉවශ  ඹන ඉණිභඟ. අවුරුදු 5ක  

ඉසග්ලරහ භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ඉණිභඟ ආඳසු 

අයගගන, කය ගව ගගන ඇගවේ ඵඵහ හගේ මුළු රශකහගේභ ඳගවේ 

ඳන්තිග , වග  ඳන්තිග  ශභයි ටික ඉවශ  නේගන්න ඳ න් 

ගත්තහ. ෆභ අවුරුේදකභ ඳගවේ ඳන්තිග  ශිනත් විබහගඹ  ශභයි 

රක් තුනවභහයක් හඩි ගනහ. එයින් ශභයි රක් තුනක් pass 

නහ. ඉතහභ රක් ශභයි දවස ගණනක් ඉන්නහ. "ගභන්න 

පුගත්, ගභන්න දුගේ, උම  ඉණිභඟ; උම  රුිළඹ්ල දදවක, 

ඳවගශොසදවක අධනහඳන විඹදභ" කිඹරහ ඉතහභ දක් 

විශිස ඹන්  ඉණිභඟක් ගදනහ, ගගම් ඳහග්ල ඉරහ ගකොශම 

ඉවශභ ඳහරක  ඹන්න. එගවභ කයරහ මුළු රශකහගේභ ඳගවේ 

ඳන්තිඹ භ්ල උදනහනඹක් වහ භහන තත්ත්ඹක  ගගනහහ.  

කිඹන්න ආඩම්ඵයයි මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, අද 

රශකහගේ ඳහ්ල ශභයින් රක් 45ක් ඉන්නහ. කදහත් 

ගනොතිබුණු දර්ලනඹක් තභයි අද තිගඵන්ගන්. Uniform එක ඇ 

ගගන, ඳත්තු, ගම්ස දභහ ගගන, cap එක දභරහ, ගඳොත් ඵෆේ එක 

කය  අයගගන, ගභොනහ  ගවධ කෆභ ඳහර්රඹකුත් ඒ ඵෆේ එගක් 

දභහ ගගන ශභයි රක් 45ක් උගේ  ගගයින් එිතඹ  එනහ, 

කුභහයරුන් හගේ, කුභහරිකහන් හගේ. ගභළනි තත්ත්ඹක් 

ඉසය තිබුගණ් නළවළ. ගම් ශභයින්ගගන් තභයි රශකහගේ ඊශඟ 

ඳයම්ඳයහ ඇති න්ගන්.  

ගකොශම ඉන්න ගඳොගවොත් ්ලලිකහයගඹධ නිදවස 

අධනහඳනඹ  විරුේධයි. ෆභ ගරහගේභ ගභඹ  ගවරහ ට් න්න 

වදනහ. විබහගර තයගකහරිත්ඹ ඵරන්න. ඳගවේ ශිනත් 

විබහගඹ ගත්තහභ 10,000ක් විතය pass න්ගන් ගම්ර ශභයි. 

ගකොශඹින් pass න්ගන් ශභයි 10ගදනහයි, ශභයි 15ගදනහයි. 

ඉතින් ගකොශම අඹ  ඊර්නහයි. ඔවුන්ගේ ශභයි ගභධඩගඹධ; 

patties, cutlets කන ගභධඩගඹධ. අගප් ගම්ර ශභයි ගකොස, ගද්ල 

කහරහ ඇවි්ලරහ අද හර්තහ ිළිමම්හ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, අද ගම් බහගේදී අිළ 

ළඩිගඹන් කථහ කශ යුත්ගත් ගම් ශභයින් ගළනයි. ශිනත්ඹකින් 

අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ගභොකක්ද? වයම කයන්න 

ගනොගයි. අවුරුදු දවඹක් න ශභඹහ අවුරුදු 25න ගකො  ගම් 

යගට් ඉවශභ දක් ඉශජිගන්රුහ කයනහද, දක් ගදොසතය 

කයනහද, දක්භ ගණිතඥඹහ කයනහද? ගම් යගට් දක්භ 

ඳහරකඹහ; කථිකඹහ කයනහද කිඹන එක ශිනත්ගඹන් තීන්දු 

කයන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයක් භදියි. දරුගධ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගළරරිඹ  

ඇවි්ලරහ ඉන්නහ. ත අවුරුදු 5ක් ඹන ගකො  ගගදය තිගඵන 

ගඳොත් ඳත්ලින් ගම් දරුන්  ළඩක් නළවළ. ගම් ශභයින් ප්රණලසන 

5ක  උත්තය ගදන්න ඕනෆ. "ඉගරක්ගෝොනික්" ඹනු කගර්ද? 

ඳශමුන ප්රණලසනඹ එඹයි. ඒ භහතෘකහ ඹ ගත් විනහඩි 15ක් කථහ 

කයන්න ඉගගන ගන්න ඕනෆ. ගකොම්ිළයු යඹ අන් න්ගන් 

ගකොගවන්ද? ඒ ගදන ප්රණලසනඹයි. තුන්න ප්රණලසනඹ, ගයොගඵධ 

භළසිභ ිනිහගේ සහිඹහ ගයිද, ගේකඹහ ගයිද කිඹන එකයි. 

වතයන ප්රණලසනඹ -   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුිඹ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! ගභභ අසථහගේදී ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීපතුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹධජනහ කයන්න.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

"ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ 

ගඹධජනහ කයනහ. 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆநநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනතුරු ගරු ශ්රිඹහනි විගේවික්රහභ භවත්ිඹ මරහනගඹන් ඉත් 

වුගඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அதன் ழகு, நளண்புநழகு (தழபைநதழ) ஸ்ரீனளணழ யழநஜயழக்கழபந 

அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகநய, நளண்புநழகு ஜளக 

ண்டளப அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள். 
 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair and THE  HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, කථහ කයන්න. 

969 970 
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ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜ.ஆர்.பீ. சூளழனப்தபைந) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

"යිඵර්" කිඹරහ අලුත් චනඹක් ඇවි්ලරහ තිගඵනහ. 

රශකහගේ ගකොතළන සිටිඹත් ඔඹ භහ කිඹපු චනඹ ගම් ශභයින් 

ඉගගන ගන්න ඕනෆ. දළනුම් ශිස හචහයඹක්, දළනුම් ගරධකඹක් දළන් 

බහවිතඹ  ඇවි්ලරහ තිගඵනහ.  

එක, ඉගරක්ගෝොනික්. ගදක, ගයොගඵධ භළසිභ. තුන, 

ගකොම්ිළයු යඹ. වතය, යිඵර්. අගනක, දළනුම් ශිස හචහයඹ. අගප් 

ශභයින් ගම් තුශ වළගදන්න ඕනෆ. අිළ ඔවුන් නළඟිම්න්න ඕනෆ.  ඒ 

ශිස හචහයග  යන් කිරි ක  ගහන්නයි භිමන්ද යහජඳක් භවත්භඹහ 

අලුත් භවන්සිඹක් ගගන ළඩ කයන්ගන් කිඹහ භහ අශක 

බක්තිගඹන් කිඹනහ. එතුභහ ිළගඹක්; ශභයින් ඉවශ භ නශරහ 

උගත් ශභයින් කීඳගදනකු බිිම කයපු ිළගඹක්. එතුභහ දන්නහ ගම් 

ශභයින් අතය ඉන්න භළණික් ග්ල ගළන. ඳගවේ ඳන්තිඹ තභයි 

රශකහගේ අනහගතඹ. ඳයහක්රහභඵහහු යේජුරුගධ ඳයහක්රහභ මුද්රrඹ  

අත දිගු කයරහ කිේහ, "භගේ ළ ඒක." කිඹරහ. භිමන්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහ ඳගවේ ඳන්තිර  අත දිගු කයරහ කිඹනහ, "ඔඹ රක් 

වතක අ ක ගඳොඩි ඳළ ේ තභයි භගේ දරුගධ. භභ නහ 

ගභොශඹ. ඳයහක්රහභඵහහු යේජුරුගධ ළේහ කුඹුරු; කයවහ 

ගගොවිතළන්. භභ නහ ගභොශඹ." කිඹරහ. අද දළනුම් 

ශිස හචහයඹක් ඇවි්ලරහ තිගඵනහ. ගභතළනදී හුඟ ගදගනකු කථහ 

කශහ , පීලි ඳළනරහයි 'ශිනත්ඹ' කිඹන චනඹ ගළන කථහ කගශේ. 

භභ ඒ ගළන කනගහම් ගනහ. එගවභ කයන්න එඳහ. 'ශිනත්ඹ' 

කිඹන චනඹ ගේත්ගඹන් රකන්න. ගම් ය  වදන්ගන් ගඳය 

ඳහග්ලදීයි; ගදක, තුන, වතය, ඳව ආදි ඳන්තිරදීයි.  සිඹලුගදනහ 

අධිසඨහන කයන්න ඕනෆ එගවභයි. එතළන ඉරහ තභයි ඊශඟ යජ 

දරුන් ඳවශ කයන්ගන්. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, තත් ගදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. 

ඒ, ගම් යගට් ගුරුයඹහ ගළනයි. 'ගුරුයඹහ' කිඹන චනඹ 

ඉශග්රීஜසිකහයඹහ  ඳරිර්තනඹ කයගන්න ඵළවළ. ඉශග්රීஜසිකහයඹහ 

"teacher" කිඹරහ කිේහ , ඒ ගුරුයඹහ ගනොගයි. Dictionary 

එගක්ත් 'ගුරු' කිඹන චනඹ ලිඹහ තිගඵනහ. 'ඳණ්ඩිතඹහ' කිඹන 

චනඹ ඉශග්රීஜසිඹ  දභන්න ඵළවළ. "Pandit" කිඹරහ දහරහ තිගඵනහ.  

ඒ චන ගදගකන් ගත්ගයනහ, ගුරුයඹහයි, ඳණ්ඩිතඹහයි, අම්භහයි 

කිඹන්ගන් චනගඹන් කිඹන්න ඵළරි භවහ උත්තභ අර්ථඹක් ඇති 

අඹ ඵ. භභ කනගහම් ගනහ ඊග  ගඳගර්දහ උතුම් ගුරුතුිඹක  

ව සිදු වීභ ගළන. ශභයිගන්, ගුරුතුභහ ගවධ ගුරුතුිඹ ඳන්තිඹ  

එනහ නම්, ඒ කවුරුන් ගවධ ගේහ ගේත්ගඹන් රකන්න 

ඕනෆ. ගුරුයඹහ එන ගකො  සිඹලුගදනහ නළඟිටින්න ඕනෆ. 

ගුරුතුිඹ ඇවි්ලරහ ශභයින් තුන්යක් නළඟිම්නහ. ඒ, ගගෞයඹ 

පුරුදු කයන්නයි. එන් ගුරුතුිඹක  ඊග  ගඳගර්දහ අඳවහඹක් 

වුණහ කිඹරහ ඳත්තගර් තිබුණහ. භභ කනගහම් ගනහ ඒ ගළන. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගම් යගට් ගුරුයඹහ  ගවන්න 

ඳ න් ගත්ගත්, ගුරුතුිඹ  ගවන්න ඳ න් ගත්ගත් පුත්තරගම් 

ආනභඩු ඉසගකධරගඹන් ගනොගයි. භවහචහර්ඹ යච්චන්ද්රr 

භවත්භඹහ  ගඳොලීසිඹ ඹරහ ඳහගර් ඵ්ලරකු  ගවනහ හගේ 

ගළසවග  ගේ.ආර්. ජඹර්ධනයි. භහදුළුහගේ ගධිමත වහමුරුන්  

අගග්ල ගඳයශහගගනයි ගළහුගේ යඑන්පීකහයගඹධ. ඒ, ගඳශඳහිත 

ගිඹහ කිඹරහයි. එතළන ඉරහ තභයි ඒ උතුම් ම්ප්රණදහඹ කළඩුගේ. ගම් 

නයක ම්ප්රණදහඹ එන්ගන් එදහ ඉරහයි. යච්චන්ද්රr භවත්භඹහ 

කිඹන්ගන් ගම් යගට් හිමතන අම්ඵයග  ගේතහගක්. එතුභහ  

ගළහුහ. මුළු රශකහභ කම්ඳහ වුණහ. එතුභහ, විලසවිදනහරග  භවහ 

ිළඹහ. ඊ  ඳසගේ ගවන්න ඵළරි කහ ද? ඔන්න, ගුරුයඹහ වෆ්ලලු 

කගශේ ඔඹ කෆ ගවන යඑන්පීකහයඹන්; යඑන්පීකහයඹන්ගේ භව 

එවුන්. ඔවුන් පුදුභ අඳවහඹක් ගුරුයඹහ  කගශේ. ගේ.ආර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ කිේහ, "භ  ගෆනිගඹක් ිනිගවක් කයන්න 

විතයයි ඵළරි. භභ අගනක් ඔක්ගකධභ කයනහ." කිඹරහ. එගවභ 

කිඹරහ දභරහ ගළසගේහ. නමුත්, අද අලුත් තත්ත්ඹකුයි ඇති 

ගරහ තිගඵන්ගන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, භභ ගම් ශභයින්ගගන් 

ඉ්ලලීභක් කයනහ, ගුරුරුන්  රකන්න කිඹහ. ශභයිගන්, 

ඳත්තගර් තිගඵන ඒහ ඳළත්තක  දභරහ සිශවර අලුත් අවුරුේගේ 

බුරත් අතක් ගදන්නහ හගේ බුරත් ගකොශ කීඳඹක් අයගගන ගිිමන් 

නුමරහගේ ගුරුතුිඹ , ගුරුතුභහ  දීරහ ළඳ්ලරහ; ගුරුරුන්  

ගේත්ගඹන් රකහඳ්ලරහ. ගුරුයඹහ නළති තළන රශකහගේ 

ශිස හචහයඹ නළවළ.                 

බුදු වහමුදුරුගධ තභයි අගප් ඳශමුන ගුරුයඹහ. අගප් 

ඳශමුන ගුරුතුභහ ිමටිග  ඳන්ග්ල. ඳන්ගරන් තභයි අිළ අකුරු 

ඉගගන ගත්ගත්. ගුරුකභ ආගේ එතළනිනුයි. ගුරුයඹහ 

ගේත්ගඹන් රකන්න ඕනෆ. අිළ රකන්ගන් එගවභයි. භ  

ලහස්රාඹ ිළිමටිග  භභ ගගම් ඉසගකධග්ල අගප් ගුරුතුභහ  

ගඵොගවොභ බක්තිගඹන් රකපු නිහයි. අිළ ගුරුරුන්  

රකනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹයි  තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜ.ஆர்.பீ. சூளழனப்தபைந) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

භභ කථහ අන් කයනහ.  

අද ගම් විහදඹ පීලි ඳළන්නහ. ඒ ගළන භභ කනගහම් නහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ගම් විහද පී්ලර  ගන්ගන් කදහද 

කිඹන එක භ  නම්  වරි ප්රණගවේලිකහක්. අිළ ඒක වරි තළන  ආඳහු 

ගගගනන්න ඕනෆ. ගම් දරු භ්ලගරධ අද ගළරරිග  ඉන්නහ.  ගම් 

ශභයින්  ප්රණගඹධජනත් ගන්න, ගම් උත්තරීතය බහගන් 

ජීවිතඹ  භතක ිමටින ඳණිවුඩඹක් අයගගන ගගදය ඹන්න  

රසන්න  ඕනෆ. ගම් ශභයි ගගදය ඹන්න  ඕනෆ, "අිළ  ඳගවේ, 

වග , වගත් ඳන්තිර ශභයි. අිළ තභයි අනහගත රශකහ." කිඹන 

අදවසින්.  ගම් ගරු බහගේ ඉන්න භන්ත්රීපරු ත අවුරුදු  

ඳවගශොකින් ගභතළන නළවළ. සිඹලු ගදනහභ භළරිරහ. ඒ සථහන 

ගන්න උත්තභ ශභයි තභයි ගම් ගළරරිග  ඉන්ගන්. ගම් ශභයි 

දන්ගන් නළවළ, තභන් කවුද කිඹරහ. ගම් ශභයි උත්තභ ශභයි; දක් 

ශභයි. දක් වුණහ  භදි, ඔළු ඇතුගශේ දළනුම් ගඳට්ටිඹක් 

තිගඵනහ. ඒ දළනුම් ගඳට්ටිඹ අරින්න පුළුන් න්ගන් එක 

ඹතුයක යි. ඒ ඹතුය තභයි  "ගණිතඹ".  ගණිත ඳහඩභ, විදනහ ඳහඩභ 

අනහගතඹ  ඵරඳහන ඳහඩම්. ඒහ  ගඹොමු  ගරහ ගරු භිමන්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහ ආදයගඹන් රකන භවගභවුනහ උඹන වහ 

භහන ඳගවේ ඳන්තිග  -ශිනත් ඳන්තිග - ශභයින්  ගම් 

විහදගඹන් ඳණිවුඩඹක් අයගගන ගගදය ඹන්න අසථහ 

රළගේහ! "ශිනත්ඹ" කිඹන චනඹ  ගේත්ග  තිඹහ රකන 

ගභන් ඉ්ලරින්, "ගුරුරුන්  රකනු භළනවි" කිඹහ ඉ්ලරින් 

භගේ කථහ අන් කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. ඊශඟ  ගරු අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ 

භන්ත්රීපතුභහ.  

[අ.බහ. 5.22] 

 
ගරු අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගම් අසථහ භ  රඵහ දීභ 

ගළන සතුතින්ත නහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්) ඳනත් 

ගකම්ම්ඳත ිළිතඵ විහදඹ  අද අිළ ම්ඵන්ධ ගනහ. ර්තභහන 

ආණ්ඩු කය ගගන ඹන ළඩ ිළිතගශ දළක්කහභ දසින් ද 

නිදවස අධනහඳනඹ කප්ඳහදු කය  ගගන ඹන ඵ ගඳගනනහ; 

ඳහ්ල ඳේධතිඹ කඩහ ළග න්න  ඉඩ  වළයරහ, ටියුන් ඳන්ති 

ලක්තිභත් කිරීභ  දයන ෆඹභ ගත්ගයනහ. නිදවස අධනහඳනඹ 

දකින්න නළති නිහ අද ගදභහිළඹන්ගේ ළඩිභ විඹදභ, ජීන 

විඹදගම් ළඩිභ ගකො  දරුන්ගේ අධනහඳනඹ වහ ගන් 

ගනහ. ඒ නිහ භභ කිඹනහ, අද අිළ ගම් රැස ගරහ සිටින්ගන් 

තත් එක භශගභක යි කිඹරහ. නිදවස අධනහඳනග  තත් එක 

භශගභක  තභයි අද අිළ රැස ගරහ සිටින්ගන්. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීපතුභනි, ගම් විහදඹ  වවු්ල න්න , කථහ කයන්න  

ඳළිණීගභන් අිළ ඳවුකහයගඹධ ගරහ තිගඵනහ.  

අගප් සරිඹප්ගඳරුභ ගරු භන්ත්රීපතුභහ දළන් ඳළවළදිලි කය දුන්නහ, 

ශිනත්ඹක තිගඵන අගඹ. දුප්ඳත් දරුගකු  ඉවශ  ඹන්න  

තිගඵන එකභ භහර්ගඹ ශිනත්ඹයි කිඹරහ එතුභහ ඳළවළදිලි කය 

දුන්නහ. අගප් අසර් ගරු භන්ත්රීපතුභහ කිේහ, ඊශඟ   යහජඳක් 

ගකගනක් තභයි රශකහගන් අබනහකහලඹ  ඹන්ගන්; ව  

ඹන්ගන්  කිඹරහ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත 

අගවධසි කයන්ගන් එගවභ කුභන්්රාණඹක ද කිඹරහ අඳ ත් 

ිමගතනහ. ගගම් දුප්ඳත් දරුගක් තහක්ණඹ රඵහ ගගන, විගේල 

ය ර  ගිිමන් අධනහඳනඹ රඵහ ගගන ඊශඟ  අබනහකහලඹ  

ඹයිද,  ව  ඹයිද කිඹන ඵඹ  ඒ අසථහ යහජඳක් ඳවුර  ඉතුරු 

කයන්න ද ගභගවභ ක යුතු කයන්ගන් කිඹහ ගඳොඩි ළකඹක් භතු 

වුණහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගම්  ආණ්ඩු ඵරඹ රඵහ 

ගත්ගත් ශිනත් ගඳන්නරහ. ඵරඹ  එන්න භිමන්ද ිකන්තනඹ 

තුිතන් විවිධ ශිනත්  වඳුන්රහ දුන්නහ. භභ විගලේගඹන්භ ඒහ 

ගම් අසථහගේදී භතක් කයනහ. භිමන්ද ිකන්තනග  41 න 

ිළම්ගේ ගභගවභ වන් තිගඵනහ: 

"ගේශීඹ ව විගේශීඹ පුහුණු ව දළනුභ ිමත කෘ ව විගලේඥයින්ගේ 

වහඹ ෘජුභ ගගොවීන් ගත රඵහදීභ වහ ක්රිටඹහ කයන අතයභ ගගොවීන් 

තහක්ණගඹන් දළනුත් කිරීභ වහ අලන පුහුණු වහ විගේල ශිනත් 

රඵහ දීභ ද ක යුතු කයි." 

අිළ ිළිතගන්නහ, ගභඹ ගන්න ඕනෆ ඵ. කෘ වකර්භඹ දියුණු 

කයනහ කිඹරහ ඳළශ ගන්ගන් නළති ඇ  ගඵදරහ වරි ඹන්ගන් 

නළවළ; කෘ වකර්භඹ දියුණු කයනහ කිඹරහ ගත්ල ගේත් ටික දීරහ, 

පුයන් කුඹුරු අසේදරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ; තහක්ණඹ ගදන්න 

ඕනෆ. එදහ අන්නහසි ග කහරඹක  විතයයි පර දළරුගේ. නමුත් 

තහක්ණඹ නිහ අද  ඒහ අවුරුේද පුයහභ පර දයනහ. ඒ හගේභ  

යඹු න් ගහත් කහරඹක  විතයයි  පර දළරුගේ. පර දයන 

කහරඹ  යඹු න් අසළන්න විනහල ගරහ ඹනහ. ගගොවිඹහ  

ළඩක් නළති ගරහ ඹනහ. ගම් වහ  අවුරුේද  පුයහභ  පර  දයන 

ජහන තහක්ණඹ  ප්රණගඹධජනඹ  ගන්න ඕනෆ.  දරිඹන් ගහ ගළන  

ඵළලුත් එගවභයි. Season එක  විතයක් පර දයන ගහන් නළති 

කයරහ, වළභදහභ පර දයන ගහන් නිර්භහණඹ කිරීභ   තහක්ණඹ 

ඕනෆ ගනහ. කෘ වකර්භඹ  තහක්ණඹ ඕනෆ කයනහඹ; ඒ වහ 

විගේල ශිනත් ගදනහඹ කිඹහ භිමන්ද ිකන්තනගඹන් ගඳන්හ 

ගදනහ. ඒක  ඉණිභඟක් ගච්ච, ඒක  ගතධතළන්නක් ගච්ච 

භහර්ගඹ, ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ ගරු භන්ත්රීපතුභහ ඳළවළදිලි 

කශහ හගේ ගගම්  දරුහ  ඉසයව  ඹන්න, දළනුභ රඵහ  ගන්න 

තිගඵන භහර්ගඹ අිමය කයන්න  අද ගම් බහ ක යුතු කයනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි මරහනහරඪ  ගරු  භන්ත්රීපතුභනි. භිමන්ද 

ිකන්තනග   62 න  ිළම්ගේ ගම්  විධිඹ  වන් ගනහ: 

"දළන  යගට් සිටින විගලේඥ වදනරුන්ගේ ශඛනහ  ළඩිකිරීභ වහ 

ශිනත් රඵහ දීභ  ක යුතු කයි." 

ඒක ඇත්තයි. අගප් ගභකින් ගකගනක් විගලේඥ 

වදනයඹකු වම්ඵ ගන්න ගකොශම ඇවි්ලරහ ව 6.00  

appointment එක දහ ගත්තහභ ගගදය ඹනගකො  යහ්රිට  12.00, 1.00  

ගනහ. ඒ තයභ  විගලේඥ වදන ිමඟඹක් ගම් යගට් තිගඵනහ.  

ඒ නිහ ගම් වහ  විගේල පුහුණු රඵහ ගදන්න ඕනෆ. ඒ වහ 

තිබුණු ගතධතළන්නයි අද අිළ අරශගු කයන්ගන්.  ඒක  තිබුණු 

ඳනතයි අද ගම් අඳ  අරශගු කයන්ගන්.  

භිමන්ද ිකන්තනග  64 න ිළම්ගේ ගම් විධිඹ  වන් නහ:  

"ගුරුරුන් වහ ගේශීඹ වහ  විගේශීඹ ආඹතනර  උස අධනහඳන 

අසථහ ළරසීභ ගනුගන් ශිනත් ක්රහභඹක් වඳුන්හ ගදි." 

අන්න ඒ වඳුන්හ  ගදන්න තිගඵන ගතධතළන්නයි අද අිළ ගම් 

නළති කයන්ගන්. ඒක  ඹන්න  තිගඵන ගභන් භහර්ගඹයි   අද අිළ 

ගම් නළති කයන්ගන්.  ගේ.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භන්ත්රීපතුභහ කිඹපු 

ගගම් දරුහ  ගම් ගභන ඹන්න පුළුන් අසථහයි අිළ ගම් නළති 

කයන්ගන්.   

භිමන්ද ිකන්තනග  65 න ිළම්ගේ ගම් විධිඹ  වන් නහ: 

"තරුණ  විදුව්ලඳතිරුන්  අලන ගදස විගදස පුහුණු රඵහ  දීභ  ක යුතු 

කයි."  

ගගම් දුප්ඳත් ඳවුරක වළදී ළඩී, උඳහධිඹ රඵහ ගගන  

විදුව්ලඳතියගඹක් ගච්ච පුේගරඹන්  ිළ ය ක  ගිිම්ලරහ 

අලන  දළනුභ රඵහ ගන්න තිගඵන  ශිනත්ඹයි අද අිළ ගම් 

අරශගු කයන්න උත්හව කයන්ගන්.    

භිමන්ද ිකන්තනග   79 න ිළම්ගේ ගම් විධිඹ  වන් 

නහ: 

''ගේශීඹ සිනභහ කර්භහන්තඹ  දිරිදීගම් අයමුණින් ජහතනන්තය  සිනභහ  

ක්රහභගේදඹන් අධනඹනඹ කිරීභ වහ සිනභහගේදීන්  වහ යශග ශි්ලපීන්  

ඳවසුකම් වහ ශිනත් රඵහදීගම්  ළඩ  ිළිතගශක් අයමන්ගනි.''  

ඒ ළඩ ිළිතගශ ක්රිටඹහත්භක කිරීභ  ඹන්න  තිගඵන ඉණිභඟයි 

අද අිළ ගම් අහුයන්ගන්. ගගම් දරුගකු  උඳහධිඹ රඵහ ගගන 

සිනභහ  කර්භහන්තඹ  ඇතුශත් ගරහ අ්ලළසි ඉන්දිඹහ එක්ක 

එකතු ගරහ -ඉන්දිඹහ ළඩිභ ආදහඹභක් උඳඹන්ගන් ික්රාඳ  

කර්භහන්තගඹනුයි- ඒ තළන  ඹන්න , අධනඹනඹ කයන්න , 

තහක්ණඹ රඵහ ගන්න    ඇති  කයපු  ශිනත්ඹයි  මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, අද අිළ ගම් අරශගු කයන්ගන්.  

 එදහ 2002 දී ගරු යනි්ල වික්රහභසිශව අග්රාහභහතනතුභහගේ 

කහරග දී  ගම්  ය   ගම් ශිනත්ඹ වඳුන්හ ගදේදී  කිේහ, 1977 

දී අිළ   දියුණු ගන අඩිඹක  ඳහ තළබුහඹ; දියුණු ගන ගභනක  

ඳහ තළබුහඹ කිඹහ. අිළ 1977 දී දියුණු ගන භහතක , විෘත 

ආර්ථික ක්රහභඹක  ඹේදී අිළ අනුගභනඹ කයරහ, අිළ දිවහ ඵරහ,  ඒ 

භහර්ගඹ අගලධණඹ කය ගත්තු, ඒ භහර්ගඹ  ිළිතඳළදපු  චීනඹ, 

ඉන්දිඹහ  හගේ ය ්ල ඊ  ඳසු ගම්ක  ඳ න් අයගගන  අද අඳ  

ඩහ දියුණුක් රඵහ ගගන තිගඵනහ. අන්න ඒක අධනඹනඹ 

කයරහ,  අගප් ය   ගච්ච අඩු වදන්න ගරු යනි්ල වික්රහභසිශව 

භළතිතුභහ අග්රාහභහතනතුභහ ලගඹන් ගම් ශිනත් ක්රහභඹ  ඇති කශ 

ඵ එතුභහ එදහ ප්රණධහන කථහ කයින් කිඹහ තිගඵනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, එගවභ නම්   අඳ අනුගභනඹ කයපු   

භහර්ගඹ ඳසු අගලධණඹ කය ගත් ඉන්දිඹහ දියුණු වුගණ් 

ගකොගවොභද? චීනඹ දියුණු වුගණ් ගකොගවොභද?  ගේශීඹ තහක්ණඹ 

අනු  ළඩ කයගගන ඹේදී ඉන්දිඹහගේ උඳහධිධහරින් ගන 

ය ර  ගිිමන් ඒ ය ර තහක්ණඹ ඉ ගගන ගගන ආඳසු 

973 974 

[ගරු අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ] 
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ඉන්දිඹහ  ඇවි්ලරහ දියුණු තහක්ණඹ වහ යගට් තහක්ණඹ 

එක්කහසු කයගගන කර්භහන්ත දියුණු කයන්න ඳ න් ගත්තහ. 

චීනග  උඳහධිධහරින් ගන ය ර  ගිිමන්-  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹයි  තිගඵන්ගන්. 

 

ගරු අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි,  එගවභ නම්, කහරගේරහ  

ගනොභළති නිහ භහ දීර්ඝ ලගඹන් කථහ කයන්න  ඵරහගඳො ගයොත්තු 

න්ගන් නළවළ. භහ එේදී එක භහධනගේදිගඹකු භ  භගදී වමු වුණහ.  

"ශිනත්ඹ අරශගු කයන්න  ගන්ද ඹන්ගන්  ගරු භන්ත්රීපතුභහ?  ඒ  

ගළන  කථහ කයනහද? " කිඹහ භගගන්  ඔහු ඇහුහ. භහ කිේහ, 

"ඔේ" කිඹහ.  ඒ භහධනගේදිඹහ කිේහ, "අඳ  නම් ගම් යජඹ ගවො 

ශිනත්ඹක් දීරහ තිගඵනහ. ඕහ අරශගු කශහ  අඳ 

ආඩම්ඵයගඹන් ඉන්නහ" කිඹහ. භහ ඇහුහ," ගභොකක් ද ඒ 

ශිනත්ඹ?  " කිඹහ. ඒ ශිනත්ඹ "භය බිඹ" කිඹන ශිනත්ඹලු.  

භහධනගේදිගඹකු ආණ්ඩු විගේචනඹ කශහ නම්, ආණ්ඩුගේ දණඹ 

ගළන කථහ කශහ නම්, ආණ්ඩුගේ ගවොයකම් ගළන  කථහ කශහ නම්  

එඹහ  වම්ඵ ගනහලු "භය බිඹ" කිඹන ශිනත්ඹ. එතගකො  

එඹහ  ගම්  ය  දහරහ ඹනහලු. ගකොගවොභ ්ලලි  වම්ඵ ගනහද 

කිඹහ දන්ගන් නළවළයිලු.  අන්න ඒ ශිනත්  ක්රහභඹ විතයයි ගම් 

යජඹ  වරිඹ  වදහ දී තිගඵන්ගන්.  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, 

භහත් භවගඳොශ විගලේ කුරතහ ශිනත්ගඹන් ගභොයම් 

විලසවිදනහරග  ඉගගන ගත් ගකගනකු ලගඹන්  ශිනත්ඹක 

තිගඵන  ටිනහකභ  භහ දළක්කහ.  අගප් භන්ත්රීපරු ගඵොගවධ 

ගදගනක් ගම් ගළන කථහ කශහ. ආණ්ඩු ඳක් භන්ත්රීපරුත් ගඵොගවධ 

ගදගනක් ශිනත්ඹක තිගඵන ටිනහකභ ගළන කථහ කශහ. නමුත්  

ඒ අඹත් ිමගතන් දුක් ගනහ ඇති. "අබනකහලඹ  ඹන ප්රණථභ 

රහශකිකඹහ යහජඳක් ඳවුග්ල ගකගනක්ඹ " කිඹහ ගරු අසර්  

භන්ත්රීපතුභහ  කිේහ.   අබනකහලඹ  ඹන්න ඒ  ගභන විතයක් වදරහ  

ගගම් ගගොගඩ් ඉන්න දක් දරුහ  ඉදිරි ගභන ඹන්න  තිගඵන 

අසථහ අිමි කයන්න   2002 වදපු ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ අගවධසි  කිරීභ ගළන දළඩි විගයධධඹ  ප්රණකහල කයින් භභ 

නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
 

[අ.බහ. 5.30] 
 

ගරු අගනධභහ ගභගේ භවත්ිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) அநளநள கநநக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, අද දින විහදඹ  ගගන 

තිගඵන  ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්)  ඳනත් 

ගකම්ම්ඳත ගළන චන ස්ලඳඹක්  ඳළසීභ   රළබීභ ගළන භහ 

අගඹ කයනහ.  නමුත් නිදවස අධනහඳනඹ නිහ විලසවිදනහරඹ  

ගිඹ, උස අධනහඳනඹ රඵහ ගත් ගකගනකු වළටිඹ  ගභළනි 

ඳනතක් අගවධසි කිරීභ ගළන භහ ඉතහභත් කනගහම් ගනහ. 2002  

ර්ග දී  අශක  22 දයන  ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ  

ඳනත අනු,  ගම් ශිනත් භණ්ඩරඹ ිළිමම්හ ගත්ගත් ශ්රීM රශකහගේ 

උස අධනහඳනඹ වදහයන ශින ශිනහන්  එගේ නළත්නම්   ප්රණථභ 

උඳහධිඹ රශකහගේ අයගගන ඊ   ඳසගේ ඳලසචහත් උඳහධිඹ වහ 

ිළ ය   ඹන්න අසථහක් රඵහ ගන්නහ දරුන් ගනුගනුයි.  

2002 ර්ග දී එක  අග්රාහභහතන ලගඹන් සිටි ගරු යනි්ල 

වික්රහභසිශව භළතිතුභහ  විසින්  ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත  ගම් ගරු 

බහ  ඉදිරිඳත් කශ අසථහගේ විහදඹ  වබහගි වුණු ිම පු 

උස අධනහඳන අභහතන ගරු රිචඩ් ඳතියණ  භළතිතුභහත්, ගරු අනුය 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහත් ඒ ගළන  ඉතහභත්  ප්රණලශහ මුඛගඹන් 

කථහ කශහ. ගරු  රිචඩ් ඳතියණ  භළතිතුභහ කිේහ,  නිදවස 

අධනහඳනඹ නිහ  තභහ  උස අධනහඳනඹ රළබීභ  යම් රළබුණහ; 

ඒ නිහභ තභයි තභන්  ගම් උත්තරීතය බහ  එන්න   

රළබුගණ් කිඹහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඒ හගේභ  ගම් ඳනත් 
ගකම්ම්ඳත ඳහර්ලිගම්න්තු  ඉදිරිඳත් කයින්  ඒ කහරග  
අගභළති සිටි යනි්ල වික්රහභසිශව භළතිතුභහ  ගම් ඳනත ගගන ඒගම් 
ඳයභහර්ථඹ ඳළවළදිලි  කිේහ.  ඇත්ත  භ  ඒ කහරග  අගප් ය    
ඩහ ඳසුගහමී තත්ත්ඹකයි   ඉන්දිඹහ, චීනඹ  හගේ ය  ්ල 
ිමටිග . ඒ ය ර අඹ යුගයධඳඹ , ඇගභරිකහ   ඹහ උස 
තහක්ණික දළනුභ රඵහ ගත්තහ. ඒ අඹ ඉගගන ගගන ඇවිත්  
තභන්ගේ ය   ඒ අඹගේ දළනුභ  රඵහ දී,  ඒ ය ්ල දියුණු 
කයන්න  ළඩ කශහ.  ඒ නිහ තභයි අගප් ය ගට් දරුන්ත් 
ඹන්න අඳ  අලන වුගණ්. ඳලසචහත් උඳහධි රඵහ ගගන තභහගේ  
ය  දියුණු කයන්න, ශර්ධනඹ  කයන්න අලන නිහ  තභයි එදහ 
ගම් ඳනත   ම්භත කගශේ. නමුත් ගම් ඳනත ඉත් කය ගන්ගන් 
ඇයි කිඹන එක අඳ  ගත්ගයන්ගන්  නළවළ.  සරිඹප්ගඳරුභ 
භන්ත්රීපතුභහ කිේහ, ගම් ඳනත ගගනහහ  ඳසගේ  ඳසු ගිඹ අවුරුදු  
ගණනක කහරඹ තුශ ශිනත් තුනයි දී තිගඵන්ගන් කිඹහ. එගවභ 
නම්, ඒක කහගේ ළරැේදද? එගවභ නම් ඒ ක යුතු කශ භණ්ඩරඹ 
ඒ ගළන ක්රිටඹහ කය නළවළ. ගභොකද ගම් යගට් ිළ ය  අධනහඳනඹ 
රඵන්න සුදුසු අඹ නළේද?  ආණ්ඩු   වුභනහ වී තිගඵන්ගන් ගම් 
ය    ඕනෆ කයන උගතුන් බිිම කිරීභ  ශක්න එක ද,  එ ගේ 
නළත්නම් යගට්  සිටින උගතුන් ිළරි උස අධනහඳනඹ වහ 
ිළ ය  ඹහ  ඒ ගගෝලගරධ  ආඳසු ගභවහ  එන එක ශක්න්නද  
කිඹන  ළකඹ අඳ   ඇති ගනහ.  ගම් ඳනත අගවධසි කිරීගභන් 
යගට් ඉන්න බුේධිභතුන්  කගන් ඳවයක් දී තිගඵනහ කිඹන එක 
ගනොගයි,  ගඵ්ලරභ කඩහ දභහ තිගඵනහ  කිඹන එකයි අඳ 
ිමතන්ගන්. අද අගප් යගට් ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතන  සථහිළත කය 
තිගඵනහ. නමුත් ගම් ආඹතනර  මුද්ල ගගහ ඉගගන ගන්න   
පුළුන් කීගඹන් කී ගදනහ ද?  

ආණ්ඩු   රුිළඹ්ල දව දහවක ඳඩිඹක් දීරහ  උඳහධිධහරින්   
රැකිඹහ  රඵහ  දී තිගඵනහ. අවුරුේදක් ඵඩ ගින්ගන්  ිමටිඹත් ගම් 
උඳහධිධහරින්  ඳලසචහත් උඳහධිඹක් කයන්න   පුළුන්ද? ගම් ඳනත 
අගවධසි කිරීභ ගළන ඇත්ත භ අඳ පුදුභ න්ගන් නළවළ. ඒ ගභොකද, 
අධනහඳනඹ වහ සිඹඹ  වඹක් ගන් කයන්නඹ කිඹහ  විලස 
විදනහර කථිකහචහර්ඹරු  භහ තුනක් ර්ජනඹ කයරහත් ඒක ඉස  
කය දුන්ගන් නළවළ. ගන්ලන් භළන්ගඩරහ කිඹහ තිගඵනහ, 
"Education is the most powerful weapon which you can use 

to change the world"  කිඹහ. අද ගනගකො  අගප් යගට් 
ගභොන්ටිගධරි  ශභයින් අගයන්න  අගනක් වළභ ගදනහභ  ඳහය  
ඵළවළරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්]   

 
 

ගරු භන්ත්රීපයගඹක් 
(நளண்புநழகு உபொப்ழர் ஒபையர்) 

(An Hon. Member) 
අම්ඳහගර් ගකොගවොභද? 

 

ගරු අගනධභහ ගභගේ භවත්ිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) அநளநள கநநக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඔේ. අම්ඳහගර්ත් එගවභයි. යගට් දශ ගේශීඹ නිසඳහදනගඹන් 

සිඹඹ  6ක්  අධනහඳනඹ  වහ ගන් කයන්නඹ කිඹහ විලසවිදනහර 

ආචහර්ඹරු භහ තුනක  ඩහ කහරඹක් ර්ජනඹ කශහ. කළරණිඹ 

විලසවිදනහරග  ශින ශිනහගධ  ජනි භහග  ඳහ ගභනක් ගිඹහ.  

භළයි භහග දී ඵයගමු විලසවිදනහරග  විලහර විගයධධතහ 

නහඳහයඹක් තිබුණහ. ගකොශම විලසවිදනහරග  උඳ 

කුරඳතිතුභහගේ ඳත්වීභ ගළන විගයධධතහක් තිබුණහ.                         

ශ්රීM ජඹර්ධනපුය විලසවිදනහරග  වළභදහභ ප්රණලසන තිගඵනහ. 

වළභදහභ ශභයින්ගේ ඳන්ති තවනම් කයනහ. ගප්යහගදණිඹ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

විලසවිදනහරග  වදන පීඨග  ප්රණලසන තිගඵනහ. ගඳෞේගලික 

විලසවිදනහරර  ඵහ ගන්නහ ශින, ශිනහන්  විගලේ යප්රණහද 

ගදනහ. ඒ හගේභ මුද්ල ගගහ ඉගගන ගන්නහ අඹ  යජඹ සිඹලුභ 

ඳවසුකම් ගදනහ.  ගම් විධිඹ  නිදවස අධනහඳනඹ  රකන්ගන් 

නළත්ගත් ඇයි කිඹරහ අිළ අවන්න කළභතියි. වළඵළයි "භිමන්ද 

ිකන්තන" ප්රණතිඳත්ති ප්රණකහලනගඹන් කිඹන්ගන්, "ගම් යගට් 

අධනහඳනඹ දියුණු කිරීභ තුිතන් අගප් ය  ආසිඹහගේ තිගඵන 

දළනුගම් ගක්න්ද්රrඹක් ඵ  ඳත් කයනහ, විලසවිදනහරර ඉන්න 

කථිකහචහර්ඹරුන්  ඳලසචහත් උඳහධිඹ වළදෆරීභ වහ ශ්රීM රශකහ 

තුශ ගභන්භ  ප්රණමුඛ විලසවිදනහර, ඳර්ග ණ ආඹතන තුශ ක්රහභත් 

අසථහ රඵහ ගදනහ" කිඹරහයි. නමුත් ගම් ඔක්ගකධභ සීභහ ගරහ 

තිගඵන්ගන් ිකන්තන ගඳොත  විතයයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, අිළ අලුගතන්භ දළන ගත්ත 

ගදඹක් තභයි ප්රණහගේශීඹ බහ භන්ත්රීපයගඹකු ඳහ්ල ගුරුරිඹක් 

දණ ගළසසුහ කිඹන කහයණඹ. ඒක ආණ්ඩුගේ අඹත් ගවශහ 

දළක්කහ. ඒක වළගභධභ ිළිතකු්ල කශහ.  ප්රණහගේශීඹ බහ භන්ත්රීපරු 

ත්භන් ඳහරනඹ ඹ ගත් ඕනෆභ ළයදි ගදඹක් කයන්න ගඳරඹිරහ 

තිගඵනහ.  ිිමන්තරග  ප්රණහගේශීඹ බහ භන්ත්රීපයඹකුගේ  පුගතක් 

ඒ ඉසගකධග්ල ප්රිනන්සිඳ්ල  ගවරහ තිගඵනහ කිඹරහ ප්රණෘත්තිඹක් 

දළන් ගඳොඩ්ඩක  ඉසග්ලරහ භභ කිගඹේහ. ප්රණහගේශීඹ බහ 

භන්ත්රීපරු ගම් තහක් ළයදි ළඩ කශහ. නමුත් දළන් අධනහඳනඹ ගදන 

අඹ ත් දඬුම් ගදන තත්ත්ඹ  ගේලඳහරනග   ඉන්න ගම් අඹ 

පුරුදු ගරහ තිගඵනහ. නමුත් ගම්හ දළක දළකත් සිඹ්ලගරධභ 

නිවඬ ගරහ ඉන්නහ. ඇත්ත භ අධනහඳනඹ  ගන් කශ මුදර 

කප්ඳහදු කයරහ ආණ්ඩු ඒ මුද්ල  ආගඹධජනඹ කයරහ තිගඵන්ගන් 

ගභොනහ ද කිඹරහ අිළ දළන ගන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි,  යහඹ ගළන කථහ කයනහ 

කිඹරහ අසර් භන්ත්රීපතුභහ කෆ ගළහුහ. නමුත් ඇත්ත භ කිඹන්න 

තිගඵන්ගන් නළේ එන්ගන් නළති යහඹක් වදරහ තිගඵනහ; ගුන් 

ඹහනහ එන්ගන් නළති ගුන් ගතොම් ගඳොශක් වදරහ තිගඵනහ 

කිඹරහයි. නමුත් -[ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න, ගඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න. දළන් ගුන් ඹහනහ 10ක් ගගගනන්න ඹනහ. ඒ හගේභ 

රළම්ගඵධගිනි කහර්ර  තීරු ඵදු නළවළ. ශඟදීභ භවනුය ගර්සින් 

කහර් තයගඹක් ඳත්න්න ඹනහ. අලුගතන් වදන්න ඹන 

කළසිගනධ පුයයඹ  අවුරුදු 10ක තීරුඵදු නිදවස කයරහ 

තිගඵනහ. "දළඹ  කිරුශ" ගනුගන් ගඹදව මුද්ලලින් අඳ  

රළබුණු ප්රණතිරහබ ගභොනහද කිඹරහ අම්ඳහය  ගිඹහ නම් ඵරහ ගන්න 

පුළුන්. ඒ ඔක්ගකධභ ිළඹහ ගන්න විදුලි බිර ළඩි කශහ. අහන 

ලගඹන් භ  කිඹන්න තිගඵන්ගන් ගභඹයි. යගට් ඉන්න 

බුේධිභතුන් ිළරි කප්ඳහදු කිරීභ, එගවභ නළත්නම් අධනහඳනඹ , 

බුේධිඹ  තළනක් නළති ය ක් නිර්භහණඹ කිරීභ තභයි ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත අගවධසි කිරීගම් අයමුණ න්ගන්. ගම් 

යගට් සිටින දුප්ඳත් තරුණ, තරුණිඹන්  උස අධනහඳනඹ 

රඵන්න තිගඵන යම් නළති කිරීභ ගම් ඳනත අගවධසි කිරීගභන් 

යජඹ ඵරහගඳොගයොත්තු න ඵ අඳ  ගඳගනනහ. ගම් ඳනත  අිළ 

සිඹලු ගදනහභ විගයධධඹ ඳශ කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
 
 

[අ.බහ. 5.38] 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛන නිගඹධජන 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි,  අගප් අලුගතන් ඳත් වුණු 

භන්ත්රීපතුභහ භතඹක් ඉදිරිඳත් කශහ, ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ ඳනත අගවධසි කිරීභ තුිතන් යගට් ශිනත් නළති 

කයන්න ඹනහඹ කිඹරහ. එතුභහ නක භන්ත්රීපයගඹකු වළටිඹ  

ගඳොඩ්ඩක් අධනඹනඹ කයරහ කථහ කශහ නම් ගවොයි. ගභතළනදී 

කථහ කශ යුතු න්ගන්, ප්රණහගේශීඹ බහගේ, ඳශහත් බහගේ එගවභ 

නළත්නම් ගනත් තළනකදී කථහ කයනහ හගේ ගනොගයි. 

ගභොකක්ද ගම් ඳනත, ගභොකක්ද ගම්ගකන් කයන්න ඹන්ගන්, 

ගභොකක්ද ගම්ගකන් ගකරිරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ අගඵධධඹකින් 

කථහ කයන්න ඕනෆ. අිළ ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ජනතහ  කථහ කයන 

ගකො  ප්රණහගේශීඹ බහගේ කථහ කශහ හගේ ගනොගයි, ඹම් 

ළ හීභකින්, අගඵධධඹකින් යුතුයි  කථහ කයන්න ඕනෆ. ගම් 

ඳනත අගවධසි කිරීභ වයවහ උස අධනහඳන ශිනත් ගවධ ගනත් 

ශිනත් නළතිවීභක් ගන්ගන් නළවළ. ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගම්) ඳනත ගගගනන්ගන් 2002 අශක 22 

දයන ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් භණ්ඩරඹ ඳනත ඉත් කිරීභ 

වහයි. එතගකො  ගම් ඳනත් ගකම්ම්ඳත ගගන ඒභ  ඹම් කිසි 

ගවේතුක් තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තු ශිනත් 

භණ්ඩරඹ ඳනගත් අයමුණ ගවොයි. 2005.11.03 ළනි දින ගම් 

ඳනගත් කහරඹ අන් වුණහ.  ඒ කහර කහනුගේ සිදු වුගණ් 

ගභොනහද, මුද්ල ගකොච්චය අ ඳගත් ගිඹහද කිඹන එක අගප් ගරු 

අසර් භන්ත්රීපතුභහ කිේහ. ඒ හගේභ ගම් කහයණඹත් ගත්රුම් 

ගන්න ඕනෆ. ගරු අසර් භන්ත්රීපතුභහ 2011 දී තභයි ගම් ඳනත 

අගවධසි කයරහ දහන්න කිඹරහ ගඹධජනහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු  

ගගනහගේ. එතුභහ එදහ ඒ අලනතහ දළක්කහ. ඹම් කිසි ගදඹක් 

ඉත් කයන්න තිගඵනහ නම් ඒ වහ අිළ ළඩ කයන්න ඕනෆ. 

 ගම් ශිනත් භණ්ඩරඹ ක්රිටඹහත්භක වුණු මුළු කහරඹ තුශභ යහජන 

නිරධහරින් තුන් ගදගනකු  තභයි ශිනත් දීරහ තිගඵන්ගන්. 

ශිනත් භණ්ඩරඹ ක්රිටඹහත්භක වුණු මුළු කහරඹ තුශභ යහජන 

නිරධහරින් තිගදගනකු  ඳභණක් ශිනත් ප්රණදහනඹ කය තිගඵනහ. 

ආඹතනඹක් ිළිමග ේහ නම් ඒ ආඹතන ඹ ිළිමම්වීගම් අගප්ක් වත 

අයමුණු අිළ ඉම් කය ගන්න ඕනෆ.  

එගවභ ඉම් කය ගත්ගත් නළත්නම් ඒ ආඹතනඹ සුදු අලිඹකු 

ඵ  ඳත් ගනහ. ඒ ආඹතනගඹන් ප්රණගඹධජනඹක් නළත්නම් එඹ 

නළති කය දභරහ ගනත් ළඩ ිළිතගශක  ඹන්න ඕනෆ; අලුත් 

ආඹතනඹක් ිළිමම්න්න ඕනෆ; අලුත් ක්රහභගේද ඇති කයන්න ඕනෆ. 

ඒක තභයි අගප් යජග  මලික ඳයභහර්ථඹ. ඒ ිළිතඵ අගප් ගරු 

භන්ත්රීපතුභහ ළරැදි ආක්ලඳඹක් දයන්ගන්. ඒ ගළන භහ කනගහම් 

ගනහ.  ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු තුශ අඳ ග කීගභන් ක යුතු 

කයන්න ඕනෆ.  

අම්ඳහය දිස්රිටක්කඹ නිගඹධජනඹ කයන ගරු අගනධභහ ගභගේ 

භන්ත්රීපතුිඹ දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ ගළන කිේහ.  ඊග   

ජනහධිඳතිතුභහගේ ප්රණධහනත්ගඹන් ජනහධිඳති ග්ලකම් 

කහර්ඹහරග දී දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ ගළන ප්රණගති භහගරධචන 

රැසවීභක් තිබුණහ. ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ගම් අවුරුේගේ අම්ඳහගර් 

ඳළළත් ව දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ ගනුගන්  ඉදි කශ 

ගගොඩනළඟිලිලින් ප්රණතිරහබඹ ඹන්ගන් අනිහර්ඹගඹන්භ අම්ඳහය 

ප්රණගේලග  ජනතහ යි. අම්ඳහගර් වහඩි එක, ගතොයතුරු තහක්ණ 

ආඹතන, ෘත්තිඹ පුහුණු ආඹතන තභයි ගම් ගගොඩනළඟිලි ඳහවිච්ික 

කයන්ගන්. ඔඵතුිඹ ඒ ඳළත්ත  ගිිමන් ඵරන්න. ඔඵතුිඹ 

අම්ඳහගර් වහඩි උස තහක්ණ ආඹතනග  ගගොඩනළඟිලි ඵරන්න 

ගිිමන් නළවළ. අද ගිිමන් ඵරන්න,  දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ 

ඳත්න්න කලින් තිබුණු ඒ සිඹලුභ ගගොඩනළඟිලි 

ප්රණතිශසකයණඹ කය තිගඵන වළටි. රුිළඹ්ල ිලිඹන අසතුගන් 

ඇසතගම්න්තු නහවික වමුදහ විසින් ිලිඹන විසිතුනකින් නිභ 

කය තිගඵනහ. ඔඵතුිඹ ඒ ඳළත්ත  ගිිමන් ඵරන්න. ඔඵතුිඹ 

දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ තිබුණු ූ ිඹ  ගිිමන් ඵරන්න අද 

අම්ඳහගර් වහඩි උස අධනහඳන ආඹතනග  ගගොඩනළඟිලි ටික 

ගකොගවොභද කිඹරහ.  ඔඵතුිඹ ගකොශ ඳහ  කණ්ණහඩිඹ දභහ ගගන 

කථහ කයන්න එඳහ.  

977 978 

[ගරු අගනධභහ ගභගේ භවත්ිඹ] 
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එදහ ගප්රණේභදහ භවත්භඹහ ජනහධිඳති ගරහ ිම පු කහරග ත් 

ප්රණදර්ලන තිබුණහ. ිළඩළලි කහයගඹධ ගිිමන් ිළඩළලි  ඇ්ලලුහ; ඒ 

ක යුතු කශහ. නමුත් ඒ ප්රණදර්ලනඹ අහන වුණහභ ඒ ූ ිග  

ප්රණගඹධජනඹ ජනතහ  ගිග  නළවළ. නමුත් අද දළඹ  කිරුශ ළඩ 

 වන එගවභ ගනොගයි.  ගරු නහභ්ල යහජඳක් භන්ත්රීපතුභහ ගිඹ 

තිග  කුරුණෆගර විලසවිදනහර ූ ිග  ඒ ගගොඩනළඟිලි වදන්න 

මු්ලග්ල තිේඵහ. ර්ග අඩි 6,000යි 2014 - දළඹ  කිරුශ ූ ිග  අඳ 

අලුතින් තහකහලික ඉදි කයන්ගන්. අද ඹම විලසවිදනහරඹ, 

ජහතික ඳහර ව කහර්ික ආඹතනඹ කිඹන ආඹතන තුන වහ 

සථිය ගගොඩනළඟිලි ඉදි ගනහ. එදහ ගප්රණේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ 

ප්රණදර්ලනඹක් ඳළළත්වහ. ගභොකක්ද ඒ ප්රණර්ලනඹ? ඒ ප්රණදර්ලනඹ 

අහනග දී ඒ ූ ිග  ිමස ගගොඩනළඟිලි ටිකක්, නළත්නම් ිළිතභ 

ටිකක් ඳභණයි ඉතිරි වු ගණ්.  

ගිඹ අවුරුේගේ ඳළළත් ව දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනග  තිබුණු  

plane  එකක් ගළන ගභතුභන්රහ කථහ කයනහ. ඒක ආකෘතිඹක් 

විතයයි. අද ඒ  ූ ිග  විලහර ධහනනහගහයඹක් -ගඵඩහක්- ඇති 

ගරහ තිගඵනහ. ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ගභන්න ගම් කහයණහ 

ගත්රුම් ගන්න ඕනෆ. ඔඵතුිඹ ඒ ඳළත්ගත් ශචහයඹ කයරහ 

ඵරන්න. ඒ ප්රණගේලඹ නිගඹධජනඹ කශහ   ඔඵතුිඹ ළසක ත් 

අම්ඳහගර් වහඩි උස අධනහඳන ආඹතනඹ  ගිිමන් නළති ඇති. ඒ 

ගිඹහ නම් ඔඵතුිඹ  ගඳගන්වි, අද ඒ ගගොඩනළඟිලි  

ප්රණතිශසකයණඹ කය තිගඵන්ගන් ගකොයි ආකහයගඹන්ද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2014 

අවුරුේගේ දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ අගප් ප්රණගේලඹ  රඵහ දුන්නහ.  ඒ 

වහ පුත්තරභ දිස්රිටක්කඹ, කුරුණෆගර දිස්රිටක්කඹ, අගප් 

කෆග්ලර දිස්රිටක්කඹ ව භහතග්ල දිස්රිටක්කඹත් ම්ඵන්ධ කය 

ගන්න  කිඹරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ. ගම් තුිතන් ඒ 

ප්රණගේලග  දළළන්ත ශර්ධනඹක් සිදු ගනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! 

ගම් අසථහගේදී ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ 

මරහනඹ  ඳළිගණනහ ඇති.  

 
අනතුරු ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනගඹන් ඉත් 

වුගඹන්, නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ  මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அதன் ழகு, நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப அயர்கள் அக்கழபளசத் 

தழழன்பொ அகநய, குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்  தககந 

யகழத்தளர்கள். 
 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ ශර්ධනඹ අගප් ප්රණගේලර  ගරහගගන එනහ. ඒ ගළන 

අඳ  තුම් ගන්න පුළුන්.  

එදහ ගම් දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ ආයම්බ කගශේ ගකොගවොභද? 

්රාසතහදී බිගඹන් ගම් ය  ගී  තිබුණු අසථහක, අගප් යගට් 

ශර්ධනඹ  ගඳන්න්න  ප්රණදර්ලනඹක් ඳත්න්න අඳ  ඕනෆ 

කශහ. අිමගඹධගර  උත්තය ගදන්න කළභළති, බඹ නළති, භිමන්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ එදහ ්රාසතහදඹ නළභළති අිමගඹධගඹ 

තිගඹේදි ගකොශම  ජනතහ එකතු කයරහ ගම් ප්රණදර්ලනඹ 

ඳත්න්න ක යුතු කශහ. රක් දවඹක  ළඩි ජනතහක් එදහ එඹ 

නළයඹුහ. ඒ ්රාසතහදගඹන් ගම් ය  ගී  තිබුණු යුගඹක්. එදහ 

එතුභහ ඒ අිමගඹධගඹ බහය ගත්ගත්, යුේධඹක් තිගඵනහඹ කිඹරහ 

ජනතහ ඵගඹන් ගිතරහ ඉන්න ඕනෆ නළවළ කිඹන එක 

ගඳන්න්නයි. සිශදු කිඹන ගකනහ  ඇවිත් සින්දුක් කිඹන්න,  ඵස 

එකක් වඹර් කයගගන ඇවි්ලරහ ගගම් අම්භහ , තහත්තහ , 

දරුන්  ඒක ඵරරහ ඹන්න අසථහ රහ ගදන්න ඕනෆ.  එදහ 

ගභ  ගම් ළඩ වන ගිිමන් තිබුගණ් නළවළ. ගම් යගට් දියුණු 

ඵරන්න  වළකිඹහක් තිබුගණ් නළවළ. ගකොටින්ගගන් අ්ලරහ ගත්ත 

ඒ අවි ආයුධ  අගප් ගම්ර දරුන්  ආඩම්ඵයගඹන් ගඳන්න්න  

තභයි ඒ ළඩ ිළිතගශ ඳ න් ගත්ගත්. එදහ ඒ අිමගඹධගඹ 

ජනහධිඳතිතුභහ බහය ගත්තහ. එදහ එතුභහගේ ජීවිතඹත් නගරන් 

ගේරුණහ.  ඹම් නිරධහරිගඹකුගේ ක්රිටඹහ කරහඳඹක් නිහ එතුභහගේ 

ජීවිතඹ අදහනභ  ළම්ණහ.  ගකොටි ්රාසතහදින්ගගන් කප්ඳම් 

අයගගන, වමුදහ නිරධහරිගඹකුගේ භහර්ගගඹන් ඒ ූ ිඹ  

්රාසතහදිඹකු ඇතුළු කයන්න වළදුහ. ඒක කයන්න ඵළරි වුණහ. 

නමුත් භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඒ අිමගඹධග බහය 

අයගගන, ගඵධම්ඵ  ගනොගයි, යතිඤසඤඹක්ත් ඳත්තු ගනොගන 

විධිඹ  දළඹ  කිරුශ ප්රණදර්ලනඹ එදහ ගකොශම ඳත්රහ යුේධඹ 

තිගඹේදිත්, ්රාසතහදඹ තිගඹේදිත් ගම් යගට්  ගම් ගභන ඹන්න 

පුළුන් කිඹරහ ගඳන්නුහ. ඒ හගේ අිමගඹධග බහය ගත්ත 

නහඹකගඹක් එක්ක තභයි අඳ ගම් ගභන ඹන්ගන්. ගරු 

භන්ත්රීපතුිඹනි, ඒ නිහ අඳ  වරි ආඩම්ඵයඹක් තිගඵනහ. 

ඔඵතුිඹගේ නහඹක යනි්ල වික්රහභසිශව භළතිතුභහ -විඳක් 

නහඹකතුභහ- හගේ ගනොගයි. අඳ  ගවො නහඹකගඹක් ඉන්නහ.  

අගප් ජනහධිඳතිතුභහගගන් අඳ  ගවො ආදර්ලඹක් රළගඵනහ. 

එතුභහ ගඵොගවොභ නිවතභහනි නහඹකගඹක්. අිළ ඕනෆ ගකගනකු  

ගිිම්ලරහ එතුභහත් එක්ක කථහ කයන්න පුළුන්. වස රුගේ 

අයලිඹගව භන්දියඹ  ගිගඹොත් ඵත් ක ක් කහරහ ඹන්න කිඹරහයි 

කිඹන්ගන්. ඒ හගේ ගඵොගවොභ සුවදශීලී නහඹකගඹක්, අඳ  කථහ 

කයන්න පුළුන් නහඹකගඹක් අඳ  රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ ගළන අිළ 

තම් නහ. ඒ හගේභ එතුභහ අිමගඹධග බහය  ගන්න පුළුන් 

නහඹකගඹක්.  

ගම් භිමන්ද ිකන්තනඹ ගළන ජිත් ගප්රණේභදහ භන්ත්රීපතුභහ  

තිගඵන්ගන් පුදුභ වයඹක්. එතුභහ තුශ ඊර්නහක් තිගඵන්ගන්. 

එතුභහ ඊර්නහගන් ඳළගශනහ. එතුභහ ගම් ගරු බහ  ඇවි්ලරහ 

භිමන්ද ිකන්තනඹ, භිමන්ද ිකන්තනඹ කිඹ කිඹහ කථහ කයනහ. 

එතුභහගේ තහත්තහ න යණසිශව ගප්රණේභදහ භවත්භඹහත් ිම පු 

ජනහධිඳතියගඹක්. ගගයප්පු දභන ගකනහ  ඳත්තු දභන්න 

පුළුන් න ක්රහභඹක්  වදනහ කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ''ජන විඹ'' 

මුළු රශකහ භ ගදනහ කිේහ. නමුත් කෆග්ලර දිස්රිටක්කඹ  ජන 

විඹ ගදනගකො  අයණහඹක යි, දළයණිඹගර යි, ඹටිඹන්ගතො  යි 

විතයයි දුන්ගන්. අගනක් ප්රණගේලර  දුන්ගන් නළවළ; මුළු ය  භ 

සිඹ්ලර දුන්ගන් නළවළ. නමුත් භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ 

නහඹකත්ඹ ඹ ගත් අද ඳහ්ල දරුන්  ගඳොත් ටික රඵහ දීරහ 

තිගඵනහ. ඳහ්ල දරුන්  නිර ඇඳුම් රඵහ දීරහ තිගඵනහ, 

භෘේධි නහඳෘතිඹ ඹ ගත් අලන අඹ  ගඳධණ භ්ලර රඵහ දීරහ, 

ඒ දරුන්ගේ හගින්න නින්න ක යුතු කය තිගඵනහ.          

ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භන්ත්රීපතුභහ ිළිතගත්තහ, ඳහ්ල දරුන් රක් 

තිවකින් රක් දවඹක  අිළ දිහ ආවහයඹ රඵහ ගදනහඹ කිඹරහ. 

සිඹලු ගදනහ භ ඕනෆ නළවළ. ගකොශම කිරි ගඵොන දරුහ  

ගනොගයි, ගගම් කළකිරි කන දරුහ  තභයි අිළ ඒ ආවහය ගේර 

රඵහ ගදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අිළ ඒ ආවහය ගේර ගදන්න ක යුතු 

කය තිගඵනහ.  

ඊශඟ  ආර්ථික ශර්ධන අභහතනහශලනඹ භඟින් ගරු ඵළසි්ල 

යහජඳක් අභහතනතුභහගේ නහඹකත්ඹ ඹ ගත් ගගම් ගකොන්රීමට් 

ඳහය්ල වදරහ තිගඵනහ. ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, 

එදහ ගගම් දරුගධ කළන්ස ඳත්තු ගදක අගත් අයගගනයි 

ඳහර  ආගේ, ගගම් නිඹගර් ඹනගකො  භඩ ගෆගන නිහ.  නමුත්  

ආර්ථික ශර්ධන අභහතනහශලග  එක ගභක  එක ළඩක්  

ළඩ වන  ඹ ගත් රක් දවඹක් දීරහ ගගම් ගකොන්රීමට් ඳහය්ල 

වළදුහ. අද ඒ දරුන්  ඒ කළන්ස ඳත්තු ගදක ගගදය ඉරහභ 

979 980 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඳහර  දභහගගන ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් අිළ ඇති කයරහ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඳහ්ල ශර්ධන නහඳෘති ඹ ගත් ආර්ථික 

ශර්ධන අභහතනහශලගඹන් රක් ඳව ගණගන් අවුරුදු ගදකක් 

අඳ  දුන්නහ. ඒහයින් අද ගගම් ඳහර වදරහ තිගඵනහ.  භහ ග  ගම් 

දුසකය ඳහරක් විෘත කයන්න ගිඹහභ ඒ විදුව්ලඳතිතුභහ භ  

කිේහ, "අගන් ගරු භන්ත්රීපතුභහ, අගප් ගම් දරුන්  යහජකහරි 

ගදකක් කයන්න තිබුණහ" කිඹරහ. ''  ඹනගකො  ඳන්තිග  

පුම් ටික අගනක් ඳළත්ත  නභරහ ඹන්න ඕනෆ.  ඒ හගේභ උගේභ 

ආපුහභ වු්ල ගඵටි ටික ිළදභන්න ඕනෆ''  කිේහ. ඒ හගේභ 

කිේහ, ''අගප් ගරු ඇභතිතුභහ  බුදු ඵ අත්ගන්න දළන් එගවභ 

ගදඹක් නළවළ. දළ්ල ගවරහ ඳන්ති කහභය ආයණ කයරහ, බිභ 

ගකොන්රීමට් කයරහ, ගවොඳින් ගප්න්ට් කයරහ, රසන  සීලිභ ගවරහ  

වදරහ දුන්නහ, ගදභවුිළඹන්ගගත් උදවුගන්''  කිඹරහ. ඉතින් 

ගභන්න ගම්ක තභයි ගන.  ගම් ගන තභයි ගභ  ඇති න 

ගන.  ඒ නිහ අම්ඳහගර් ගරු භන්ත්රීපතුිඹනි, ඔඵතුිඹ එන්න. 

ඇවිත් ඵරන්න.  අද අම්ඳහගර් තිගඵන ගන ඔඵතුිඹ දකිනහ 

ඇති. ඔඵතුිඹ ඔඹ ගකොශඳහ  කණ්ණහඩිඹ දභරහ ඵරන්න එඳහ. 

නිළයදි ඵරන්න. ඒ නිළයදි ඵළලීභ තුිතන් ඔඵතුිඹ  දකින්න 

පුපන්, ගම් යගට් ඇති ගරහ තිගඵන ගන. ඒ නිහ තභයි 

ඡන්දඹ ගදනගකො  ගගම් ජනතහ අිළත් භඟ සිටින්ගන්. 

ඔඵතුිඹරහ ගභොනහ කිේත්, ගභොන ගඳශඳහිත ගිඹත් ළඩක් 

ගන්ගන් නළවළ. අද ගගම් ජනතහ අිළ භඟයි.  

අද ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ භන්ත්රීපතුභහ ගඵොගවොභ ේගේගඹන් 

කථහ කශහ. ගම් යගට් ගුරුරු  ශඛනහ ගත්තහභ  2010 ගර් දී 

සිටිග  ගුරුරු  2,14,562යි. ඒ ප්රණභහණඹ 2,19,788 දක්හ අිළ ළඩි 

කයරහ තිගඵනහ.  ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි,  යඑන්පී 

ආණ්ඩු කහරග  අශක ගණිතඹ ඳහස නළති කට්ටිඹ ත් ගුරු ඳත්වීම් 

රඵහ දුන්නහ. ඵයගමුගේ   ගණිතඹ භත් නළති අඹ  ''ජන විඹ'' 

ඳත්වීම් රඵහ දීරහ තිබුණහ. ඒ නිහ තභයි ගම් යගට් අධනහඳනඹ 

ම්පර්ණගඹන්භ නන්නත්තහය ගරහ ගිග . ඒ චනඹ භභ ඒ 

විධිඹ භ ඳහවිච්ික කයනහ. ගම් ය  ඒ තත්ත්ඹ  ඳත් කගශේ අිළ 

ගනොගයි. එදහ  ගප්රණේභදහ භවත්භඹහගේ ආණ්ඩු කහරග  ගම්හ 

සිේධ වුණහ.  ඒ ඳත්වීම් දුන්ගන් අධනහඳන සුදුසුකම්ර  ගනොගයි. 

ඒ අඹගේ දුගී දුප්ඳත්බහඹ ඵරරහ තභයි ඳත්වීම් දුන්ගන්. 

අධනහඳනඹ ම්ඵන්ධගඹන් එගවභ ක යුතු කයරහ වරිඹන්ගන් 

නළවළ.  

2005 ගර් දී   ශින ශඛනහත් එක්ක ඵළලුහභ ගුරුරු 

ශඛනහ   විස  එක අනුඳහතඹ  අිළ ගගනළත් තිගඵනහ.   2005 

ගර් දී  සිඹඹ  91ක් වළටිඹ  තිබුණු හක්යතහ සිඹඹ  96.4 

දක්හ අිළ ළඩි කයරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් කිඹළවීගම් ව 

ලිවීගම් වළකිඹහ. ජිත් ගප්රණේභදහ භන්ත්රීපතුභහ ගම් ගකොගවන් ගවධ 

ශඛනහ ග්ලඛනඹක් ගොඹහගගන ඇවි්ලරහ එකක් ගළන විතයක් 

කථහ කයනහ. එගවභ එකක් විතයක් ගනොගයි, අිළ භසතඹභ 

ගන්න  ඕනෆ.  යගට් භසත අධනහඳනඹ ගකොයි ආකහයගඹන්ද 

දියුණු න්ගන් කිඹරහ ඵරන්න  ඕනෆ. එතුභහ ඳරිගණක තහක්ණඹ 

ගළන කථහ කශහ.  ගභොනහද එතුභහ කිේගේ? ගම් ඳරිගණක 

තහක්ණහගහය ගභච්චය ඉසගකධර ප්රණභහණඹක  නළවළ  කිේහ. භහ 

එතුභහ  අිමගඹධග කයනහ. ගභන්න ඵරන්න, අගප් භිමන්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ආණ්ඩු බහය ගන්නගකො , - 

යණසිශව ගප්රණේභදහ භවත්භඹහගේ කහරග  ගනොගයි - ගතොයතුරු 

තහක්ණග  තිබුණු හක්යතහ සිඹඹ  8යි. ඒ ප්රණභහණඹ 2011 - 

2012 නගකො  සිඹඹ  35ක් දක්හ ළඩි කය තිගඵනහ.  2005 

ගර් භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ය  බහය ගන්නගකො  

ගතොයතුරු තහක්ණග  තිබුණු හක්යතහ සිඹඹ  8යි. 2012 

ය නගකො  21 න ලත ර්ඹ ජඹ ගන්න  ඹන දරුහගේ 

ඳරිගණක හක්යතහ සිඹඹ  35 දක්හ ළඩි කයරහ තිගඵනහ. 

 එගවභ නම් ජිත් ගප්රණේභදහ භන්ත්රීපතුභහ කිඹන්ගන් ගභොනහද?   

ඳරිගණක විදනහගහය නළවළ, ගුරුරුන් නළවළ කිඹරහ එතුභහ 

කිඹනහ.  ගභන්න ගම්ක තභයි යව ගරු නිගඹධජන කහයක 

බහඳතිතුභනි. අිළ  ඡන්ද රළගඵන්ගන් ගගම් ජනතහ තුශ  ගම් 

ඳවසුකම්  ගිිමන් තිගඵන නිහයි.  

ඒ හගේභ රක් 35ක් ළඹ කයරහ භහ නිගඹධජනඹ කයන 

කෆග්ලර  දිස්රිටක්කග  ගතධයහ ගත්ත ඳහ්ලර අශග ම්පර්ණ 

ඳරිගණක විදනහගහය ඇති කශහ. විදුලි ශගේල වහ ගතොයතුරු 

තහක්ණ අභහතන ගරු යශජිත් සිඹමරහිළටිඹ ඇභතිතුභහ 

නිගඹධජනඹ කයන්ගන්ත් භහ නිගඹධජනඹ කයන කෆග්ලර 

දිස්රිටක්කඹභයි.  ඉතින් අඳ   අගප් දිස්රිටක්කඹ පුයහ ගම් ශර්ධන 

ක යුතු කයන්න පුළුන්කභක් රළබුණහ. ඊශඟ  2014 දළඹ  

කිරුශ ප්රණදර්ලනඹත් එක්ක භගහමී අදහශ දිස්රිටක්ක තුශ 

ගතොයතුරු තහක්ණඹ  තත් ඉසයව  ගගන ඹන්න ක යුතු 

කයනහ. ගභන්න ගම්කයි ශර්ධනඹ කිඹරහ කිඹන්ගන්. 

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ 2005 දී 

ප්රණහථික අධනහඳනඹ  ප්රණගේල වීභ, ඒ කිඹන්ගන් ඳහ්ලර  

ශභයින් ඇතුශත් වීගම් දහඹකත්ඹ  ගකොඳභණද? සිඹඹ  90.2යි.  

2011, 2012 ය න වි  ගම් ප්රණභහණඹ සිඹඹ  98.3 දක්හ ළඩි 

කය තිගඵනහ. එදහ ගප්රණේභදහ භවත්භඹහගේ ආණ්ඩු කහරග  

අගඳො හභහනන ගඳශ භත් වීගම් ප්රණතිලතඹ සිඹඹ  25යි.   අද 

එඹ සිඹඹ  65 දක්හ අිළ ළඩි කය තිගඵනහ.   

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ගභිමදී විගලේගඹන් 

වන් කශ යුතු කහයණඹක් තිගඵනහ. අද භහධන ජහර 195ක් 

තිගඵනහ. පුත් ඳත් තිගඵනහ;  විදයත් නහිතකහ තිගඵනහ. 

ඉතින් විබහග ප්රණලසන ඳ්රාඹක් ිළ  වුණහ කිේහභ වළභ තළනක භ ඒ 

ප්රණෘත්තිඹ ඹනහ. නමුත් ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, 

විබහග ප්රණලසන ඳ්රාඹක් ිළ වීභ අධනහඳනග  කඩහ ළීමභ  

ඵරඳහන්ගන් නළවළ.  අධනහඳනග  දියුණු ඳළත්ගතන් ඵළලුගොත්, 

ේවිතීයික අධනහඳනඹ  ඇතුළු වීභ සිඹඹ  97.7ක අගඹක  තිබුණු 

එක සිඹඹ  98 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ භහධන වයවහ 

හභහනන විධිඹ  ගම්හ ප්රණචහයඹ වුණහ    අිළ ගම්හ ගළන වරිඹ  

ඵරන්න ඕනෆ.  අිළ ගව  දිනග  2012 ය වහ ව භව ඵළශකු 

හර්තහ ගළන  කථහ කයනහ.   ඒක පුේගර ආදහඹභ ගළන කිඹන 

ගකො  ඔඵතුභන්රහ ගන ඳළත්තක් ගළනයි කිඹන්ගන්.  නමුත්   

ගභඹ අිළ ගඳෞේගලික ගණනඹ කයන ගදඹක් ගනොගයි. ගභඹ 

ජහතනන්තය ප්රණිතීන්  අනුකර කයන ක යුත්තක්.  අිළ කිඹනහ, 

අද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු  ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන් ඉතහභත් 

කහගරධිකත කහයණඹක් කිඹරහ.  ගම් ක්රහභඹ තුශ අද ශිනත් 

ක්රහභඹ, නිදවස අධනහඳනඹ ලක්තිභත් කයරහ තිගඵනහ. ඳහ්ල 

1,000 නහඳෘතිඹ අද අධනහඳන ඇභතිතුභහ ආයම්බ කයරහ 

තිගඵනහ.  අිළ  අද ඵරන්න ඕනෆ,  වළභ ගකනහ භ කන්න 

ගඵොන්න ගදන එක ගළන ගනොගයි, දරුහ  අධනහඳනඹ රඵන්න 

පුළුන් න විධිඹ  ගභ වදන එක ගළනයි, ඳවුර ලක්තිභත් කයන 

එක ගළනයි. ගභොකද, දරුහගේ අධනහඳනග  ඳශමුළනි ගේ තභයි 

ඳවුර ලක්තිභත් කයන එක. ඒ කහර්ඹඹ කයන්න අිළ 1994   

භෘේධි නහඳෘතිඹ ගගනහහ. ඊශඟ  ගරු ඵළසි්ල යහජඳක් 

ඇභතිතුභහගේ නහඹකත්ඹ ඹ ගත් ආර්ථික ශර්ධන 

අභහතනහශලඹ භඟින් "දිවිනළගුභ" නහඳෘතිඹ ක්රිටඹහත්භක කය 

තිගඵනහ. ගම් වයවහ අද ඳවුර කිඹන ඒකකග  ආර්ථිකඹ 

ශර්ධනඹ කයන්න ක යුතු කය තිගඵනහ.  

ඊශඟ  "භත  තිත"  ළඩ වන ගගනළ්ලරහ තිගඵනහ. 

ගම්හ ගළන කථහ ක යන ගකො  විඳක්ඹ විගේචනඹ කශහ. ගම්හ 

ළයදි ආක්ලඳ විධිඹ  දළක්කහ. ඒ ගකොගවොභ වුණත් ඳවු්ල ඒකකඹ 

ලක්තිභත් කිරීභ තභයි ප්රණධහන ගේ ගන්ගන්. ඒ නිහ ඒ ඳවු්ල 

ඒකකග  ආර්ථිකඹ  ශර්ධනඹ කයන්න, දරිද්රrතහ අඩු කයන්න 

අද අිළ ක යුතු කය තිගඵනහ. ඒ නිහ දරිද්රrතහ අඩු ගරහ අද ගම් 

ය  ඉසයව  ඇවි්ලරහ ති ගඵනහ.  

981 982 

[ගරු රලිත් දිහනහඹක  භවතහ] 
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ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ත කහයණහ 

කිිමඳඹක්  කිඹන්න කළභළතියි. විගලේගඹන්භ 2005දී අතිගරු 

භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගම් යජඹ බහය ගන්න ගකො  දශ 

ගේශීඹ නිසඳහදනඹ රුිළඹ්ල බිලිඹන 2,453ක අගඹක තිබුණහ.  එඹ 

2012 න ගකො  7,582 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

උේධභනඹ ගත්තහභ 2005 සිඹඹ  10.4ක් ලගඹන් තිබුණු එක, 

සිඹඹ  8.9 දක්හ අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ විරැකිඹහගේ 

ප්රණතිලතඹ සිඹඹ  7.7ක් ඳළතිඹත් අද සිඹඹ  4 දක්හ  අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. එතගකො  ගම් ගේ්ල තභයි අද  ගම් යගට් දියුණු 

කිඹරහ කිඹන්ගන්. ඒ නිහ ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, 

ය   අලන නළති ඳනත් තිගඵන්න පුළුන්; ගනත් ගේ්ල 

තිගඵන්න පුළුන්. ඒහ ගනස විඹ යුතුයි.  අණඳනත් හගේභ 

ගගොඩක් ගේ්ල අිළ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු වයවහ ගනස කය 

තිගඵනහ.  ඒ නිහ 21න සිඹ  ගළශගඳන ආකහයඹ , ගම් 

යගට් ඳතින ක්රහභගේදඹ  ගළශගඳන ආකහයඹ  අද අිළ ක යුතු 

කයන්න ඕනෆ.  අද භිමන්ද ිකන්තනඹ ඹ ගත් ගම් ය   ඉතහභ 

ගළශගඳන ආකහයඹ  ක යුතු කයගගන ඹන්න වළකිඹහ රළබිරහ 

තිගඵනහ. අිළ ඒ ගළන තුම් ගනහ.  භිමන්ද ිකන්තනඹ තභයි 

අ ගප් මලික ළරළසභ. අිළ දන්නහ, ගරු ජිත් ගප්රණේභදහ 

භන්ත්රීපතුභහගේ තහත්තහ ිඹ ගිග ත් ්රාසතහදඹ නිහ ඵ.  එතුභහ 

pavement එගක් ිඹ ගිඹහ. ඒ ගළන අිළ ගඵොගවොභ කනගහම් 

ගනහ. එතුභහ ගගම් ඉරහ ආපු නහඹකගඹක්. නමුත් එතුභහ  ඵළරි 

වුණහ ්රාසතහදඹ නළති කයන්න. නමුත් අගප් අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ය   හභඹ ගගනළ්ලරහ ඒ ගඳොගයොන්දු වුණු 

ආකහයඹ  ගම් යගට් හභඹ ඇති කය තිගඵනහ. ඒ වයවහ තභයි  

ශර්ධනඹ ගභ  ගරහ එන්ගන් කිඹන එක භතක් කයින්  

ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ගින් භහ නිවඬ ගනහ. 
 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඊ  අනුකර ගද න ය කිඹන රදී.   
 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி,   சட்டபம் இபண்டளம் பகனளக நதழப்ழடப்ட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
ගරු ගජධන් අභයතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, අිළ ගභඹ  විරුේධයි. 

නමුත් අිළ ඡන්දඹක් ඉ්ලරන්ගන් නළවළ.  

 
භතු ඳශන ගඹධජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ගකම්ම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහක  ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' --[ ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ] 
 

தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டபம் பலப் ளபளலநன்க் குலவுக்குச் சளட்டப் 

டுநளக"  [ நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள ] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

කහයක බහගිමදී රකහ ඵරන රදී. 
[නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குலயழல் ஆபளனப்ட்டது. 

[குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
 

1 සි  4 ගතක්  ගන්ති ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම ගකො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹධග කයන රදී. 

 

1ஆம் யளசகத்தழலிபைந்து 4ஆம் யளசகம் யகப சட்டபத்தழன் 

குதழனளக இபைக்கநயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 
 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 

ප්රණඥප්ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ගකම්ම්ඳගතිම ගකො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධග කයන රදී.  

ඳනත් ගකම්ම්ඳත, ශගලධධන යිමත හර්තහ කයන රදී.  
 

சட்டநளகு யளசகபம் தகப்பும் சட்டபத்தழன் குதழனளக இபைக்க 

நயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டபம் தழபைத்தநழன்ழ அழக்கக தசய்னப்ட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendments. 
 
ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move, 

 "That the Bill be now read the Third time."  

 
ගරු ගජධන් අභයතුශග භවතහ 
(நளண்புநழகு நஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, we are opposed to this.  
 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඊ  අනුකර   තුන් න ය කිඹහ ම්භත 

කයන රදී.  
 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டபம் பன்ளம் பகனளக நதழப்ழடப்ட்டு 

ழகநயற்ப்ட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 
 

ක්ලතළබීභ 
ஒத்தழகயப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි,''ඳහර්ලිගම්න්තු දළන් 

ක්ල තළබිඹ යුතුඹ''යි  භහ ගඹධජනහ කයනහ. 
 

 

ප්රණලසනඹ බහිමමුඛ කයන රදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 
 

භවනුය නගයග  හවන තදඵදඹ  
கண்டி கப யளக தளழசல் 

TRAFFIC CONGESTION IN KANDY CITY 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, ඳවත වන් 

ගඹධජනහ භහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

" භවනුය නගයඹ තුශ හවන තදඵදඹ ඉතහ ඉවශ භට් භක ඳතී. 

විගලේගඹන් 2009  ර්ග  ්රාසතහදඹ අන් වීභත් භඟ භවනුය 

ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු වග  දළන  ශ්රීM දශ දහ භහලිගහ අබිඹ;  

භවභලු අබිඹ ප්රණධහන භහර්ගඹ විෘත වීභක් ගවධ වික්ලඳ භහර්ගඹකි. 

එභ නිහ අද භවනුය නගයඹ තුශ ඇති දරුණු හවන තදඵදඹ අභ කිරීභ 

වහ වික්ලඳ භහර්ගඹක් වහභ නිර්භහණඹ කශ යුතු ඹළයි ගභභ ගරු 

බහ  ගඹධජනහ කය සිටිි. "  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු අගනධභහ ගභගේ භවත්ිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) அநளநள கநநக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ඒ ගඹධජනහ සථිය 

කයනහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Now, I will speak on the Motion. 

 
නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. Before that, will an Hon. Member propose the 

Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆநநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනතුරු   නිගඹධජන කහයක බහඳතිතුභහ මරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன்ழகு, குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகநய, நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப 

அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, භභ ගම් ගඹධජනහ ගගනහගේ, 

විගලේගඹන්භ  ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය තුශ - 2009න් ඳසු-  භවනුය 

නගයඹ තුශ ඉතහභත් දරුණු හවන තදඵදඹක් තිගඵන නිහයි. 

එඹ  ප්රණධහනභ ගවේතු වී ඇත්ගත්  ශ්රීM දශ දහ භහිතගහ අබිඹ ඒ 

හගේභ  භවභළු අබිඹ  තිගඵන  ප්රණධහන භහර්ගඹ හ තිබීභයි. 

ඇත්ත ලගඹන්භ  අිළ එඹ  විරුේධ නළවළ. ගභොකද, ගඵෞේධඹන් 

වළටිඹ  අිළ අගප් දශ දහ වන්ගේ  ආයක්හ කය ගන්න  ඕනෆ.  

නමුත් භවනුය නගයග  එක ඳළත්තක ඉරහ; උදහවයණඹක් 

වළටිඹ  ගත්ගතොත් භහර්කට් එක - ගගශ ගඳොශ- ශඟ ඉරහ 

අම්ිළටිඹ ඳළත්ත ත්, ග්ලළ්ලර ඳළත්ත ත් ඹන්න භවය ගරහ  

විනහඩි වතිතසඳවක්, ඳළඹක් ඳභණ ගත ගනහ. භවනුය 

නගයග  එක ඳළත්තක ඉරහ අගනක් ඳළත්ත  ඹන්න  

තිගඵන්ගන් එක ඳහයයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි,   භහ ඳසු ගිඹ තිග   භභ 

භ්ලතු භවහ විවහයඹ  ගිඹහ. අගප් සිඹම් නිකහග  භ්ලතු 

ඳහර්ලසග  අති පජන භවහනහඹක සහමීන් වන්ගේ භ  වමු වුණහ. 

උන්වන්ගේ භ  කිේහ,  "දශ දහ භහිතගහ අබිඹ තිගඵන   ඳහය 

දිග භ වරහ තිගඵනහ නම් ගම් වහ වික්ලඳ භහර්ගඹක් 

වදන්න ඕනෆ" කිඹරහ. අගප් භවහනහඹක සහමීන් වන්ගේ භ  

කිේහ, ගම් ගළන යහජන ඳහරකඹන් ත්, යගට් තීයණ ගන්න පුළුන් 

වළභ ගකනකු භත් 2009 ඉරහ  කිඹහ තිගඵන ඵ.  නමුත් ඳහය 

හ තිගඵනහ. වික්ලඳ භහර්ගඹක් වදරහ නළවළ. ඉතින්, භවනුය 

නිගඹධජනඹ කයන භන්ත්රීපයඹකු වළටිඹ  භ  කිඹන්න 

තිගඵන්ගන් වික්ලඳ භහර්ගඹක් අලනයි කිඹන එකයි.  භභ කලින් 

කිේහ හගේ භවනුය- 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵතුභහගේ වික්ලඳඹත් ගවොයි. සුදුසු භහතක් ගඹධජනහ 

කයන්න. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ වික්ලඳඹ කිඹන්නම්. ගඳොඩ්ඩක්  අවගගන ඉන්න.  ගම්ගක් 

ගේලඳහරනඹක් නළවළ. ගම්ක කහ ත් ඵරඳහන ප්රණලසනඹක්.  ඔඵතුභහ 

ගම්ක ගේලඳහරන ප්රණලසනඹක් කය ගන්න එඳහ. භභ ඳසු ගිඹ තිග  

භ්ලතු විවහයඹ  ගිඹහභ අගප් භවහනහඹක සහමීන් වන්ගේ 

කිේහ, ගරඩ්ඩු ගණනහක් උන්වන්ගේ  ලියුම් එහ තිගඵන 

ඵ. ගභොකද, අම්ිළටිඹ ඳළත්ගත්, ග්ලළ්ලර ඳළත්ගත් ඉරහ එන 

ගකො , එන්න තිගඵන්ගන් එක ඳහයයි. ගම් ඳහගර් එනවි  භවය 

ගරහ  ඳළඹ බහගඹක්, විනහඩි වතිතසඳවක්, ඳළඹක් හගේ 

කහරඹක් ගත ගනහ.  ඔඵතුභහ දන්නහ, ඒ ළ යවුගම් ඹන ඳහය. 

ඒ ඳහය විතයයි තිගඵන්ගන්.  "අිළ ගරඩ්ඩු අය ගගන එන ගකො  

ඳළඹ බහගඹක්, විනහඩි වතිතසඳවක්, ගභතළන ිමය ගරහ ිමටිඹහ. 

ත විනහඩි ඳවක  කලින් ගිඹහ නම් ඒ ගරඩහගේ ජීවිතඹ ගේයහ 

ගන්න තිබුණහ" කිඹරහ උන්වන්ගේ  ලිිළ එහ තිගඵනහ. අගප් 

භවහනහඹක සහමීන් වන්ගේ කිේහ, "භහ වමුගන්න ආපු වළභ 

එක්ගකනහ භ භභ ගම් ගළන කිේහ" කිඹරහ. ගම් හ තිගඵන ඳහය 

එගවභභ හ තිබුණහ  කභක් නළවළ, වික්ලඳ ඳහයක් වදන්න 

ඕනෆ. එගවභ නළත්නම් වික්ලඳ ඳහයක් වදන ගතක් ගම් තිගඵන 

ඳහය විෘත කයන්න ඕනෆ.  

අගප් ඇභතිතුභහ ගඹධජනහ ගළන ඇහුහ. රුිළඹ්ල  ගකධටි 

ප්රණගකධටි ගණන් විඹදම් කයරහ දළන් මුළු රශකහ පුයහභ ඳහය්ල 

වදනහ. දශ දහ වීදිග  ගකශය භව භළු අබිඹ ගම්  ඳහය 

තිගඵන තළන බිශ ගගඹක් වදන්න පුළුන්. කිසිභ ප්රණලසනඹක් නළවළ.  

 
 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

දශ දහ භහිතගහ අලින් තිගඵන භහර්ගඹ විෘත කයන එක 

ගළන ඔඵතුභහ කිඹන්ගන් ඔඵතුභහගේ අදවද, නහඹක 

වහමුදුරුන්ගේ අදවද? භභ ගම්ක අවන්ගන් භ  ඳවසු නිහයි.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ ගම්ගකන් නිකම් ගේලඳහරන හසි ගන්න වදන්න 

එඳහ.  

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

නළවළ, ගරු භන්ත්රීපතුභනි-  

985 986 
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ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගම්ගකන් ගේලඳහරන හසි ගන්න වදන්න එඳහ. වළභ එකක භ 

ගේලඳහරනඹ.  

ඔඵතුභහ වදන්ගන් භ  කිඹරහ කිඹන්න, "ඳහය අරින්න" 

කිඹරහ. ගම් වදන්ගන් ඕක යි. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ කථහ කයන්න. 

 
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඵහර විධිග  ප්රණතිචහය. ගභතුභහ වදන්ගන්  භගගන් ප්රණකහලඹක් 

ගන්න, "ඳහය විෘත කයන්න" කිඹරහ. එතගකො  ගිිම්ලරහ කිඹයි, 

"ඔන්න දශ දහ වන්ගේ අබිඹ තිගඵන ඳහය විෘත කයන්න 

කිඹරහ කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ කිේහ"ඹ කිඹරහ. ඵහර විධිඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහතනතුභහ  ිළිතතුරු ගදන්න අසථහ රළගඵනහ. 
 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
 [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු නිර්භර ගකොතරහර ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහ ේගේගඹනුයි භගේ කථහ අවගගන ිමටිග . ඔඵතුභහ 

ේගේගඹන් ගතොය අවගගන ිමටිඹහ නම් ගත්ගර්වි, භහ කිේගේ 

වික්ලඳ භහර්ගඹක් වදන්න කිඹන ඵ. [ඵහධහ කිරීභක්] මුර ඉරහභ 

කිේගේ වික්ලඳ භහර්ගඹක් වදන්න කිඹරහයි. වික්ලඳ භහර්ගඹ 

තභයි ඒ වරහ තිගඵන ඳහය ඹටින් උභඟක් වළදීභ. 

තමුන්නහන්ගේරහ නළ ගඟනිමය ඳශහගත් වළතළප්භ ගදක, තුන ඳහරම් 

වදන්ගන්. නළ ගඟනිමය ඳශහත, අයගවේ ගභගවේ, වළතළප්භ ගදක, තුන 

ඳහරම් වදන්ගන්. ගම් හගේ ඹහය 300ක උභඟක් ගඳොගශො ඹටින් 

වදන්න ඵළරිද?  [ඵහධහ කිරීභක්] එගවභ නළත්නම් නගය බහ 

ඉදිරිඳ ඳහය දීර්ඝ කගශොත් උඩත්ත කළග්ල භහයිගභන් ග්ලළ්ලර 

ඳළත්ත  ඳහයක් ගන්න පුළුන්. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ 

දන්ගන් නළති වුණහ  අගප් අතිපජන භවහ නහඹක සහමීන් වන්ගේ  

වමු ගන්න යහජන ඳහරකගඹධ ආපු වළභ ගරහගේභ ගම් ප්රණලසනඹ 

ගළන කිඹරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඵළරිභ තළන තභයි  භහ ගිඹ 

තිග  ගිඹහභ භවහ නහඹක සහමීන් වන්ගේ කිේගේ, "භහ අවුරුදු 

වතයක් තිසගේ ගම් වික්ලඳ භහර්ගඹ ගළන කිඹනහ, නමුත් ගම්ක  

විඳුභක් නළවළ, ඔඵතුභහ වරි ගම් කහයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

ගඹධජනහක් ඉදිරිඳත් කයන්න"ඹ කිඹරහ. ගභොකද විගලේගඹන්භ 

උගේ රුගේ ශභයින් ඉසගකධග්ල ඹන ගරහගේත්, කහර්ඹහර 

විෘත කයන ගරහගේත්, ද්ල රුගේත්, වළන්දෆගේත් විලහර 

භහර්ග තදඵදඹක් තිගඵනහ. ගිඹ තිග  ගප්යහගදනිග  ඉරහ 

භ්ලතු විවහයඹ  ඹන්න භ  ඳළඹක් ගත වුණහ. ගම්ක විලහර 

ප්රණලසනඹක්. ආණ්ඩු රශකහ පුයහභ ඳහය්ල වදනහ. නමුත් ගම් 

අතනලන තළන -දශ දහ වන්ගේ අබිඹ- තිගඵන ගම් භහර්ග 

තදඵදඹ නළති කයන්න කිසිභ ිළඹයක් අයගගන නළවළ. ගම්ක 

ේබහගඹන් ගගනහපු ගඹධජනහක්. ගේලඳහරන හසි රඵහ ගන්න 

ගගනහපු ගඹධජනහක් ගනොගයි. ඒ විධිඹ  අර්ථ කථනඹ කයන්න 

වළදුහ  භවනුය නගයග  තදඵදඹ කහ ත් ඵරඳහන ප්රණලසනඹක්. භහ 

ඉ්ලලීභක් කයනහ, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ඉක්භන් ිළඹයක් යජඹ 

ගත යුතුඹ කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. මී ශඟ  ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 

භන්ත්රීපතුභහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தநபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භහ මුලින්භ ගරු නිර්භර ගකොතරහර ඇභතිතුභහ  

සතුතින්ත න්න ඕනෆ, කළුතය දිස්රිටක්කග  භහර්ග වහ 

ම්ඵන්ධ එතුභහ දක්න උනන්දු ිළිතඵ. ඒ ගළන අගඹ 

ගනොකය ගම් කථහ කිඹන එගක් කිසි ගත්රුභක් නළවළ. ගභොකද 

ඹම් ඹම් කහයණහ ප්රණභහද න ගකො  අඳ එතුභහගගන් ඒ ගළන ප්රණලසන 

කශහ. නමුත් ඒහ ගකගයනහ දකින ගකො  ඔඵතුභහ අගඹ 

කයන්න අඳ  කිසිභ ගළ ලුක් නළවළ. වරි ගේ වරි කිඹනහ; ළරැදි 

ගේ ළරැදියි කිඹනහ; ප්රණභහද නම් ප්රණභහදයි කිඹනහ. නමුත් අගප් 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ භවනුය දිස්රිටක්කඹ 

නිගඹධජනඹ කයන භවජන නිගඹධජිතගඹක් විධිඹ  එතුභහ 

සුවිගලේ ප්රණලසනඹක් ගළන වන් කශහ. භභත් ඒ ප්රණගේලග  

ළසිගඹකු ගනොවුණහ  ඒ ප්රණගේලඹ වයවහ ගභන් කයන අසථහන් 

ගණනහකදී ගම් අධික තදඵදඹ  වසුගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

භවනුය ප්රණගේලග  තිගඵන භහර්ගර ය හ අනු විගලේගඹන්භ 

ිළ  සතය ගකගනකු  ගම්ක තත් අසීරුයි. එඹ භඟ වරින්න 

කිඹරහ තත් ඳහයක  ළම්ගණොත් තත් ගරොකු අභහරුක 

ළග නහ. ගම් අත් දළකීම් අඳ  තිගඵනහ. භහ ිමතන්ගන් ගරු 

රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහගගන් ගගෞයණීඹ භවහ නහඹක 

සහමීන් වන්ගේරහ විසින් කයපු ඉ්ලලීභ අනුත්, යජඹ ඳසු ගිඹ 

කහරඹ පුයහ ගම් ඉ්ලලීභ  න් ගනොදීපු නිහත් තභයි ගම්  යගට් 

තිගඵන උත්තරීතයභ හද භණ්ඩඳඹ තුශ -ඳහර්ලිගම්න්තු වයවහ- 

ගම් ප්රණලසනඹ භතු කයන්න  සිදුගරහ තිගඵන්ගන්. දළන් එතුභහ 

ගඹධජනහ ගදකක් කශහ. එකක් තභයි හවන ගභන් කශ වළකි 

උභඟක් නිර්භහණඹ කිරීභ. අගනක, දළන  තිගඵන උඩත්ත 

කළග්ල වහ ම්ඵන්ධ  භහර්ගඹ තත් කස කය ගළනීභ. භහ ිමතන 

වළටිඹ  ගභඹ දීර්ඝ කථහ කයන්න අලන ගදඹක් ගනොගයි. 

ඳශමුළනි ළදගත්භ ගේ තභයි විඹඹ බහය ඇභතියඹහගේ 

අධහනඹ  ගම් කහයණඹ රක් වීභ. භහ ිමතන වළටිඹ  දළන් අඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු අයමුණ ඉස  ගනහ. 

ඒ අනු දළන් තිගඵන ප්රණලසනඹ තභයි යජඹ ඳළත්තගන් ගම් 

වික්ලඳඹ, -ගගෞයණීඹ භවහ නහඹක සහමීන් වන්ගේරහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු න, ප්රණගේලහසීන් ඵරහගඳොගයොත්තු න, 

භවනුය නගයඹ වයවහ ගභන් කයන පුේගරයින් ඵරහගඳොගයොත්තු 

න ගම් වික්ලඳඹ- ඉශජිගන්රුභඹ ක්රහගභධඳහඹන් බහවිත කයරහ 

ගොඹහ ඵරහ දළන  තිගඵන පජනීඹ සථහනර  වහනිඹක් 

ගනොන, ඉශජිගන්රුභඹ ලගඹන් ප්රණහගඹධගික ක්රිටඹහත්භක 

කයන්න  වළකි වහ ළඹ න ිර ඳළත්ගතන්  හගප්ක් අඩු 

ිරක් ළඹ න්නහ ව නහඳෘතිඹක  ඹන එක. ඒ නිහ ගම්ක 

ඉතහභ ළදගත් ගඹධජනහක්; කහලීන ගඹධජනහක්. ඳක් 

ගේලඳහරනික හසිඹක් වහ කයන ගඹධජනහක් ගනොගයි. 

නමුත් විඳක්ග  සිටිඹත් භවජන නිගඹධජිතගඹධ වළටිඹ  කයන 

ගඹධජනහක්. ගම්ක යගට් ගදගනි අග නගයඹ, ඓතිවහසික 

නගයඹ. යගට් වළගභධභ ඹන නගයඹක්; බහවිත කයන නගයඹක්. ඒ 

නගයග  තිගඵන ගම් සුවිගලේෂී ප්රණලසනඹ විඳීභ වහ ක යුතු 

කිරීභ අලන ගරහ තිගඵනහ. ඒ වහ ඔඵතුභහගේ විගලේ 

අධහනඹ ගඹොමු ගරහ, "ඔන්න අිළ ළගඩ් කශහ" කිඹරහ, ඒ ළගඩ් 

කයරහ ඒගක් ගගෞයඹ රඵහ ගළනීභ තභයි සුදුසු ගන්ගන් කිඹරහ 

භභ ිමතනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

987 988 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගම් විහදඹ වහ භහ වබහගී 

වීභ  ඵරහගඳොගයොත්තු වුගණ් නළවළ. නමුත් අගප් ගරු ඇභතිතුභහ 

ප්රණලසනඹක් ඇහුහ, "භ්ලතු ඳහර්ලසග  භවහ නහඹක ිමිඹන් 

වන්ගේ ප්රණකහල කයරහද ගම් ගඹධජනහ ගගනහගේ" කිඹරහ. එක 

ේගේල වගත අවපු ගදඹක්  ගනොගයි. ඒක ඳළවළදිලි කය 

ගළනීභක් ලගඹන් ඳභණයි ඇහුගේ.  

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගභොකක්ද ඇහුගේ? 

 
ගරු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වළන්හඩ් හර්තහගන් ඵරහ ගන්න, කන  ඇහුගණ් නළත්නම්. 

දළන් කන් ඇගවන්ගනත් නළවළ. ඉතින් ගකොගවොභද භවහ නහඹක 

ිමිරු ප්රණකහල කයන ගේ අව ගන්ගන්. අද යගට් ශර්ධනඹ 

වළගදන ඳහය්ලලින් භනහ සඵු  ගනහ. ගරධක ඉතිවහග  

ග්රීஜක වහ ගයධභ යහජනඹන් ිළිතඵ අිළ වදහයරහ තිගඵනහ. ඒ 

යහජනඹන් විකසිත වුගණ්, ප්රණඵර වුගණ් භවහ භහර්ග ඳේධතිඹක් 

ඉතහභත්භ අරශකහය අන්දින් වදරහ න ශිස හචහයඹක් ගගොඩ 

නළඟීගභන් ඵ ඉතිවහඹ තුිතන් අිළ    ගවොහකහයභ අගඵධධ 

කය ගන්න පුළුන්. ගරු කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහගේ කථහගේදී, 

"නළ ගඟනිමය  වදනහ, ගරොකු ඳහරභක් වදනහ" කිඹරහ නිකම් 

ඔච්චභ  හගේ කථහ කගශේ ඇයිද කිඹන එක අිළ  ගතධයහ ගන්න  

පුළුන් ගනහ. ගෞදි අයහබිග  ආධහය රඵහ ගගන- 

Receiving aid and assistance from the great Kingdom 

of Saudi Arabia that, Kinniya Bridge - connecting the 

Island of Kinniya to China Bay - was constructed by this 

Government. It was started long ago. Several Prime 

Ministers went and laid foundation stones but it was left 

only to President Mahinda Rajapaksa to complete that 

massive project and open it. I still remember the day 

when I was there, His Excellency the President came and 

seeing the late revered Leader Alhaj Moulavi Niyaz 

Mohammed in the crowd, the President got down and 

said, “You have come to the correct place because we are 

connecting your people with the mainland”. Today, if you 

go to the South, the North or the East, anywhere, there is 

a wonderful development of roadways. The network of 

roadways is marvellous.  

If I may add to that, when the President was in China, 

a bilateral agreement was signed. Developing roads 

connecting with the A-9 road is one of the projects they 

promised to fund. It was the other day, Mr. Presiding 

Member, the President went to the Iranamadu airstrip, 

which was used as the place targeting other areas by the 

LTTE. The LTTE started their bombings and started their 

aeroplanes flying from Iranamadu. Today, what has 

happened? See the miracle! This is why we say, 

"ආලසචර්ඹත් රශකහක්" කිඹරහ. See Iranamadu! It is a 

miracle. There is a large runway where large-bodied 

aeroplanes can land. It was declared open by the 

President. Also, he went around Nandikadal, where 

Prabhakaran, who wanted to divide this Island and was 

also responsible for most of the killings in the history of 

this country, breathed his last. There, a People’s Bank 

and other banks were also opened.  

He also inaugurated the milk-feeding scheme in the 

North. Not only that, there he said something very 

significant: "Today, I have come to the place where the 

Tigers wanted to divide this country". There was a Prime 

Minister who signed a pact with Prabhakaran. We were 

told by the then Prime Minister, the Leader at that time,  

“What the hell man! ගම්ක දීරහ ඉය කයමු. - ය  කඩරහ ගදමු" 

කිඹරහ. We know that because we were inside there.  

අන්න එගවභයි එදහ එතුභහ කථහ කගශේ. ගම්ක අිළ දන්නහ. 

අිළ තභ ජීතුන් අතය ඉන්නහ. නමුත් අිළ දුන්ගන් නළවළ, ගන්න 

එක නළළත්වහ. ය  කළඩීභ නළළත්වහ. ය  විනහල කිරීභ 

නළළත්වහ. ය  ග්ල විරක් වීගම් අහනහන්ත තත්ත්ගඹන්, 

අවුරුදු 30ක  ඳසු ගගොඩ ගත්ගත් අගප් අතිගරු භිමන්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහයි. ඒ නිහ ඳහය්ල වළගදනහ. අද ්රිටකුණහභරඹ  

ඹන්න. භභ ිමතන වළටිඹ  ගව  අනිේදහ න වි  SriLankan 

Airlines එගක් office එකක් එිම විෘත කයනහ.                  

ගකෞලරනහ ගගධවින්දිළ්ලග්ල භවත්ිඹ අඳ ත් ඒ වහ ආයහධනහ 

ඳ්රා රඵහ දුන්නහ. භළති ඇභතිරුන් එිම ඹනහ. ගම්ක තභයි 

ශර්ධනඹ; ගම්ක තභයි දියුණු; ගම්ක තභයි භෘේධිභත් 

රශකහක් ගගොඩ නළඟීභ කිඹන්ගන්. එභ නිහ ඊර්නහ කය කය 

නිකම් අඳයහගේ කහරඹ ගත කයන්න  එඳහ. සිඹලුභ ආගම්ර - 

ගඵෞේධ ආගභ ගේහ, ඉසරහම් ආගභ ගේහ, ිමන්දු ආගභ ගේහ- 

ඊර්නහ කයන අඹ  අනහගතඹක් නළවළ. ගම් ගරොගේ ඳභණක් 

ගනොගයි ඳයගරොගත් ළනසීභක් ඇති න්ගන් නළවළ. ගක් 

දසරදී අිළ ඒහ දකිනහ. ඳහය්ලර අඳහඹ්ල වදරහ  ඒහ 

ගඳන්නහ; දර්ලනීඹ රකඩලින් ගඳන්නහ. ඊර්නහ කයන 

අඹ  අගනක් ගරධගක්දී ගභොකද ගන්ගන් කිඹරහ. ඒ නිහ ගම්හ 

ගළන ිමතහ ඵරන්න  ඕනෆ. උදවු කයන්න  ඵළරි නම්, උඳකහය 

කයන්න  ඵළරි නම්  අන්්රාහක්ත් ගනොකය ඉන්න. 

කළුතය දිස්රිටක්කඹ නිගඹධජනඹ කයන තරුණ  භන්ත්රීපයඹකු 

න ගරු නිර්භර ගකොතරහර ඇභතිතුභහ ගළන අඳ  ඉතහභත්භ 

න්ගතධයි. නිර්භර චරිතඹකින් ගවබි එතුභහ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහගේ විලසහඹ  ඳහ්රා ව ගකගනක්. ඒක නිහ තභයි 

ගම් බහයදය ළඩ ක යුත්ත ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහ  ඳළරුගේ. 

භවනුය  වික්ලඳ භහතක් වුභනහ කයනහ නම් එතුභහ ඒක 

කයයි. දළන් මුළු ගරධකග භ ඒක කයනහ. Bypasses තිගඵනහ, 

උභශ භහර්ග තිගඵනහ. නගය භධනග  ඹන railroads තිගඵනහ. 

"Monorails" කිඹරහයි ඒක  කිඹන්ගන්. දළන් ගචන්නහයි නුයත් 

ඒහ වදහ ගගන ඹනහ. ජනගවනඹ ළඩි නගයර ගම් හගේ 

දියුණු ක්රහභ ඇති කයනහ. උභශ භහර්ග, ඒ හගේභ monorails ඇති 

කයරහ ඒහ ම්පර්ණ කයන්ගන් අතිගරු ජනහධිඳති භිමන්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහගේ යජඹයි කිඹන එක අිළ අධහයණඹ 

කයනහ. ඒ ගළන අඳ  ඉතහභත්භ විලසහයි.  

නළ ගඟනිමය ප්රණගේලඹ ගඵොගවධ දුය  අද ශර්ධනඹ ගරහ 

අහනයි.  තත් ශර්ධන ක යුතු කය ගගන ඹනහ. උතුරු 

ප්රණගේලඹත් එගවභයි. දළන් උතුගර් න්තඹ එශම තිගඵනහ. එඹ 

අයහබි න්තඹක් හගේ ගනොගයි. දළන් ගම්ගගෝලරන් කථහ 

කයන්ගන් අයහබි න්තඹ ගළනයි. දළන් තුර්කිග  කරඵර ඇති 

කයනහ.  අයහබි න්තඹ නිහ ඒ මුසලිම් ය ර ජනතහ ගභොන 

තයම් දුක් විඳිනහද? 

Once upon a time, Turkey was the powerful Ottoman 

Empire which ruled almost a quarter of  Europe.  
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Ottoman Empire, such a powerful empire it was. Mr. 

Presiding Member, you had been a Governor; you had 

been a Diplomat and you may know the history of these 

Arab countries.  

Take for instance, China. Why are they giving all this 

aid and assistance? Not less than 18 trade and other 

agreements were signed with the President Xi Jinping 

during the official visit of His Excellency Mahinda 

Rajapaksa  to China.   

So, this is the story; this is the new story heralding a 

new era. That is the novelty that Sri Lanka is displaying 

to the whole world. And, I wish the Hon. Nirmala 

Kotalawala all success in his endeavours as expected by 

His Excellency the President that he will fulfil all the 

deeds and particularly, complete the highways and all 

other road network.  

Thank you very much.  

 
ගරු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතනතුභහ) 
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய - துகபகங்கள், 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර 

භන්ත්රීපතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද බහ ක්ල තඵන අසථහගේ 

ගඹධජනහ ිළිතඵ කථහ කයන්න අසථහ රළබීභ භහ දකින්ගන් 

ගම් කහයණඹ  උදවු වීභක් විධිඹ යි. අගප් ිමතත් රක්සභන් 

කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහගේ කථහගේදී එතුභහ වන් කශහ, 

ගේලඳහරන හසිඹක් තකහ ගභඹ ගඹොදහ ගන්නත් එඳහ, එගවභ කථහ 

කයන්නත් එඳහ කිඹන කහයණඹ. ඒ කහයණග දී එතුභහත් එක්ක භහ 

එකඟ නහ. ඒ හගේභ එතුභහත් එක්ක ගේලඳහරන ලගඹන් 

භගේ කිසිදු ප්රණලසනඹකුත් නළවළ. භභ ගම් ගඹධජනහ ගළන 

ගේලඳහරන ගකධණඹකින්; භතහදඹකින් ඵරන්ගන්ත් නළවළ. ගරු 

භන්ත්රීපතුභනි, එගවභ ඵරන්න ඵළරි ගවේතුක් තිගඵනහ. එනම්, ගම් 

කථහ කයන්ගන් ගරධක උරුභඹ ිළිතඵ නම් කයපු නගයඹක් 

ම්ඵන්ධගඹනුයි. ඒ හගේභ රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ භ  

ගඳෞේගලික ම්ඵන්ධතහ තිගඵන; දළන වළඳුනුම්කම් තිගඵන; 

අගප් දිස්රිටක්කඹත් භඟ ඥහති උරුභඹක් තිගඵන භන්ත්රීපතුගභක්. 

එතුභහ භඟ අඳ  ගළ ලුක් නළවළ. ඒ කහයණහ ගදක නිළරැදි 

භභ ගතධයහ ගගන තිගඵනහ.  

භභ එතුභහගේ කථහගේදී ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳළවළදිලි කය ගළනීභක් කය ගන්න ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ. ගම් 

ගඹධජනහ අද බහ  ඉදිරිඳත් කයරහ ගභතළනින් ගම්ක 

නත්න්න ඵළවළ, ගරු භන්ත්රීපතුභනි. ගම් ගඹධජනහ ක්රිටඹහත්භක 

නහද ගනොනහද, ක්රිටඹහත්භක නහ නම් ගභොන ආකහයගඹන්ද 

කයන්න ඕනෆ කිඹරහ අිළ ගඳොදු එකඟතහක  ඳත් ගරහ, ගරධක 

උරුභඹක් ලගඹන් නම් කයරහ තිගඵන ගම් නගයඹ ආයක්හ 

කයින් ගම් ගළ ලු   විඳුභක් රඵහ දීභයි සිදු න්න ඕනෆ. භභ 

විලසහ කයන්ගන්ත් ඒ කහයණඹයි. ඒ හගේභ අගප් අභහතනහශලඹ  

නහඹකත්ඹ ගදන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් භ  උඳගදස දීරහ 

තිගඵන්ගන් ඒ විධිඹ  ක යුතු කයන්න කිඹරහයි.  

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ බහ ක්ල තඵන 

අසථහගේ ඉදිරිඳත් කශ ගඹධජනහගේ, "විගලේගඹන්භ 2009 

ර්ග  ්රාසතහදඹ අන් වීභත් භඟ භවනුය ජනතහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වග  දළන  භව භළු අබිඹ ප්රණධහන භහර්ගඹ 

විෘත වීභක් ගවධ වික්ලඳ භහර්ගඹකි." ඹනුගන් වන් නහ. 

ගම් ගඹධජනහ ිළිතඵ ගළ ලුක් නළවළ; ප්රණලසනඹක් නළවළ. ගම් 

ගඹධජනහගේ භහර්ග තදඵදඹක් ගළන වන් නහ. අිළ ඒක 

අශක ිළිතගන්නහ. 

භහර්ග තදඵදඹ නිභහ කයන්න නම් එක්ගකධ භව භළු ඉදිරිිළ  

තිගඵන භහර්ගඹ විෘත කයන්න ඕනෆ. ඒක කයන්න ඵළරි නම් 

වික්ලඳ භහර්ගඹක් තළනිඹ යුතුයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, 

අශකභ භව භළු ඉදිරිිළ  තිගඵන භහර්ගඹ විෘත කයන්න 

ඵළවළ. ඒක  ඔඵතුභහත් ිළිතගන්නහ ඇති; ඒක  එකඟ ගනහ 

ඇති කිඹහ භහ ිමතනහ. ගභඹ අති පජනීඹ සථහනඹක්. එිම 

ආයක්හ, එිම ඳළළත්භ ගළන ඵරන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ දීර්ඝ 

කහලීන ඉදිරි භතු ඳයම්ඳයහ  දහඹහද කිරීභ වහ ඒ පජනීඹ 

සථහන  එගරභ ඳතින්න ඕනෆ. එගවභ නම් ගම් වහ වික්ලඳ 

භහර්ගඹක් අිළ ගතධයහ ගත යුතුයි. ගම් වික්ලඳ භහර්ගඹ අදහශ විඹ 

යුත්ගත් හවන තදඵදඹ නිභහ කයන්නයි. එගවභ නම් හවන 

තදඵදඹ තිගඵන්ගන් ගභොන භහර්ග  ග ද? හවන තදඵදඹ 

තිගඵන්ගන් ළ යවුගම් අගනක් භහර්ගග . ඒ කිඹන්ගන් භවනුය 

පුසඳදහන විදනහරඹ, භ්ලතු භවහ විවහයඹ, අගනකුත් ප්රණධහන 

පජනීඹ සථහන භඟ ම්ඵන්ධ න භහර්ගග .  මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීපතුභනි, ගම් භහර්ගඹ පුළු්ල කිරීභ වහත් ගඹධජනහක් 

ගගනහත් ගම් කහයණඹ ඉම් කයන්න පුළුන් හතහයණඹක් 

නළවළ. ඒක  ගවේතු එක ඳකින් ඓතිවහසික නුය ළ 

තිගඵනහ. අගනක් ඳසින් කන්ද ඳළත්ගතන් ගත්ගතොත් භ්ලතු 

විවහයඹ, ඳහ්ල ගණනහක් ව  අනහගතග  ගම් ය   උරුභ විඹ 

යුතු ගම් යගට් තිබිඹ යුතු පජනීඹ සථහන ගණනහක් තිගඵනහ. 

ගම් කහයණඹ අගඵධධ කය ගගන ක යුතු කිරීභ තභයි සිදු විඹ 

යුත්ගත්.  

රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහගේ කථහගේදී ඹම් කහයණඹක් 

වන් වුණහ. එතුභහ ඒක කරඵර ගරහ කිේහද කිඹහ ගත්රුගණ් 

නළති නිහයි භභ එතුභහගගන් ඒ ගළන ඇහුගේ. එතුභහ ඒක ත් 

කරඵර වුණහ. ගම් ප්රණලසනඹ  විඳුභක් විධිඹ , තහකහලික 

ිළිතඹභක් විධිඹ  දශ දහ භහිතගහ ඉදිරිගඹන් තිගඵන භහර්ගඹ 

විෘත කිරීගම් අදව එතුභහගේද නළත්නම් නහඹක 

වහමුදුරුන්ගේද කිඹන එක ගළනයි භහ විභසීභක් කගශේ. එගවභ 

විභසීභක් කයන්න ගවේතු ගම්කයි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගම් 

නගයග  ඳතින හවන තදඵදඹ ිළිතඵ ඳළවළදිලි දන්නහ. 

එතුභහ ත් නහඹක වහමුදුරුගධ ගම් කහයණඹ කිඹහ තිගඵනහ. 

එතුභහ ගම් ය   නහඹකත්ඹ රඵහ ගදනහ හගේභ, ගම් 

අභහතනහශලඹ ත් නහඹකත්ඹ ගදනහ. එතුභහ ඊ  ඇහුම්කන් දීරහ 

නුය ඉරහ ගකොශම  ඇවිත් ගම් කහයණඹ අභතක කයරහ නළවළ. 

එතුභහ ගම් කහයණඹ ිළිතඵ නිළයදි ළඩ ිළිතගශක් ආයම්බ කය 

තිගඵනහ. විගලේගඹන් ගභොයම් විලසවිදනහරග , ගප්යහගදණිඹ 

විලසවිදනහරග   විේත් භණ්ඩරඹක් භඟින් අගප් අභහතනහශලග  

තිගඵන ළරසුම් ඒකකඹ, කශභනහකයණ ඒකකඹ භඟ 

ම්ඵන්ධ ගරහ භවනුය නගයග  තිගඵන හවන තදඵදඹ  

විඳුභක් ගවොඹන්න විදනහත්භක ළඩ ිළිතගශක් ගගනළවිත් 

තිගඵනහ. ඒ වහ විවිධ ිළඹය ගම් න වි   අයගගන තිගඵනහ. 

භ  ඩහ ගවොඳින් අගප් ගරු කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ ඒ ගළන 

දන්නහ. එතුභහ ඒ ප්රණගේලඹ නිගඹධජනඹ කයන භවජන 

නිගඹධජිතඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඒ ගළන ඔඵතුභහ  කිඹන්නම්.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුභහ භගගන් අවරහ  වන් කය ගත් නියි භහ කිඹන්ගන්. 

එතුභහ  ළකඹක් තිබුණහ, ඇත්ත ලගඹන්භ භ්ලතු - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීපතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න, ගරු අභහතනතුභහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීපතුභහ  ඉඩ ගදනහ. භ  ඉඩ දුන්ගන් නළති වුණහ  

භභ එතුභහ  ඉඩ ගදනහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුභහ භගේ ඉ්ලලීභ ගළන ළක ඳවශ කශහ. භ්ලතු භවහ 

නහඹක සහමීන් වන්ගේ ඇත්ත භ භ  එගවභ කිේහද කිඹන 

ළකඹ ගභතුභහ තුශ තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ තිග  භ්ලත්ගත් භවහ 

නහඹක සහමීන් වන්ගේ වමු න්න ගිඹහභ උන් වන්ගේ භ  

කිේහ, "භභ 2009 ඉරහ කිඹන්න පුළුන් වළභ එක්ගකනහ භ 

ගම්ක කිඹරහ තිගඵනහ, ගම්ක ගකගයන්ගන් නළති නිහ 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භතු කයන්න" කිඹහ. ළක ඳවශ කය ගන්න එඳහ. 

ඕනෆ නම් දුයකථනගඹන් විභහ  ඵරන්න.  

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵතුභහ ගගනළවිත් ති ගඵන ගඹධජනහගන් ඳළන නඟින 

අලනතහ ිළිතඵ භහ එකඟයි. ඒ හගේභ භහ එකඟ න්ගන් 

නළති කහයණහ ගදකක් තිගඵනහ. දශ දහ භහලිගහ ඉදිරිිළ  භහර්ගඹ 

විෘත කිරීභ කිඹන ඳශමු න කහයණඹත්, භවහ විවහයඹ තිගඵන 

භහර්ගඹ ඳශ්ල කිරීභ කිඹන ගදළනි කහයණඹත් වික්ලඳඹක් 

විධිඹ  එකඟ ගන්න ඵළරි ගවේතන්  අය විේත් භණ්ඩරඹ විසින් 

ගගොනු කය අඳ  ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් 

ඔඵතුභහ  අදවස ප්රණකහල කයන්න ඉඩ දුන්නහ.  

 ගරු භන්ත්රීපතුභනි, භ  රළබී තිගඵන හර්තහ අනු භවනුය 
නගයග  නගය බහ සීභහ තුශ රක් 130ක විතය ජනගවනඹක් 
ඳදිශික සිටිනහ. ඒ තුශ යථහවන ිමිඹන් 25,000ක  අධික 
ිළරික් ඉන්නහ. රශකහගන් ඒක ගදළනි න්ගන් ගකොශම 
දිස්රිටක්කඹ  විතයයි. ඒ හගේභ දිනක  350,000ක, 360,000ක 
විතය ිළරික් භවනුය නගයඹ  විවිධ ගවේතු හධක භත 
ඳළිගණනහ. ළඩිභ ිළරික් එන්ගන් රැකිඹහ වහයි. රැකිඹහ 
වහ 90,000ක, 100,000ක විතය ිළරික් එනහ. ඳහ්ල දරුගධ 
60,000ක් විතය එනහ. නහඳහය ක්ගේ්රාග  ක යුතු වහ ව 
අගනකුත් කහයණහ වහ තත් අඹ ඳළ ි ගණනහ. ගම් 
කහයණහරදී දක  ඳළිගණන ිළරි ඳහවිච්ික කයන ගඳෞේගලික 
හවන ශඛනහ -ගඳොදු හවන ශඛනහ ඉත් කය ඵළලුගොත්- 
ඉතහභත්භ ඉවශ ගිිම්ලරහ තිගඵනහ. ඒ කහයණහ සිඹ්ලරභ රකහ 
ඵරහ, ගරධක උරුභඹක් ගර රකන එභ නගයඹ ඒ ගරභ 
ආයක්හ කය ගන්න ක යුතු කයින් ඒ නගයඹ  අදහශ න 
අගනකුත් භහර්ග ශර්ධනඹ කිරීගම් ක්රිටඹහදහභඹ තභයි අගප් 
අභහතනහශලගඹන් ආයම්බ කයරහ තිගඵන්ගන්. 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභනි, ඔඵතුභහ එක් වීදිඹක් 
ම්ඵන්ධ වන් කශහ. ඔඵතුභහ වන් කගශේ "ගකොශම වීදිඹ" 
කිඹහයි භභ විලසහ කයන්ගන්. භභ ඔඵතුභහ තයම් භවනුය 
දිස්රිටක්කඹ වහ භවනුය නගයඹ ිළිතඵ,- 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගකොශම වීදිඹ ගළන භභ කථහ කගශේ නළවළ. 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

නළවළ, නළවළ. ළඩිගඹන්භ හවන ගභන් කයන වීදිඹක් ඔඵතුභහ 

කිේහ. 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භවනුය ළ යවුභ ිළිතඵයි භභ කිේගේ. භවනුය market 

එක ශඟ ඉරහ අම්ිළටිඹ  ඹන්නයි, ග්ලළ්ලර  ඹන්නයි එක 

භහර්ගඹයි තිගඵන්ගන්. ඒ, ළ යවුගභන් ඹන ඳහය විතයයි. ඒ 

කිඹන්ගන් භ්ලතු භවහ විවහයඹ ඉදිරිගඹන් ඹන ඳහය විතයයි. එක 

භහර්ගඹයි තිගඵන්ගන්. 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඒ කහයණඹ  අභතය භවනුය නගයඹ තුශ තිගඵන ප්රණධහනභ 

වීදිඹක් න ගකොශම වීදිග  තිගඵන හවන තදඵදඹ ගම් සිඹලු 

ගේ භ ඵරඳහරහ තිගඵනහඹ කිඹන කහයණඹත් අඳ  ිළිතගන්න 

සිදු ගනහ. ඔඵතුභහ කිඹන ආකහයඹ  භවනුය නගයඹ  

එන්ගන් නළතු බහවිත කශ වළකි ගප්යහගදණිගඹන් කම්ගසගතො  

භහර්ගඹ, දිගන භහර්ගඹ ඹන සිඹලුභ භහර්ග ශර්ධනඹ කිරීගම් 

ක්රිටඹහලිඹක් අිළ ගම් න වි  ආයම්බ කයරහ තිගඵනහ. 

විලසවිදනහර කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ව එිම සිටින විේත් භණ්ඩරඹ 

භඟින් අඳ  ගඹධජනහ කය තිගඵන කරුණු අනු ගම් න වි  අිළ 

එිම මලික අදිඹයඹන් ආයම්බ කයරහ තිගඵන ඵ විගලේගඹන් 

වන් කයන්න ඕනෆ. එකක් තභයි ගළ ගේ සි  කම්ගසගතො  

දක්හ භශතීරු 4ක් ිමත භහර්ගඹක් කස කිරීභ. එිම ඳශමුළනි 

අදිඹය අිළ නිභහ කයරහ තිගඵනහ. දළන් එිම ගදළනි අදිඹගර් 

ක යුතු ගකගයින් ඳතින ගභොගවොතයි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඒ හගේභ භවනුය නගයඹ 

ආන්න නගයඹ තුශ තිගඵන අගනකුත් භහර්ග ශර්ධනඹ 

කිරීභත් - carpet කිරීභ - ගම් න වි  අිළ අන් කයරහ 

තිගඵනහ. ඊශඟ  "ඳදිකඹන් වහ භහර්ගඹ  ඉවිතන් ඹන ඳහරම් 

5ක් ඉදි කිරීභ" ගම් න වි  ඒ ඳහරම් 5න් ඳහරම් ගදකක ළඩ 

අන් කයරහ තිගඵනහ ගරු භන්ත්රීපතුභනි. ඒ හගේභ ඉතිරි 

ඳහරම් තුන භභ මුලින් වන් කශ භශතීරු 4ක් ිමත ඳහය  

ම්ඵන්ධ න නිහ ඒ ඳහගර් ළඩ අන්  ගන ගකො  ඒ ඳහරම් 

තුගන්ත් ළඩ අන් ගනහ. ඒ හගේභ "ඳදිකඹන් වහ උභශ 

භහර්ග තුනක් ඉදි කිරීගම් ගඹධජනහ" එයින් එක් උභශ භහර්ගඹක් 

ගම් ගන ගකො  ඉදි ගකගයින් ඳතිනහ. ඒ හගේභ 

කම්ගසගතො  ඳහරභ භශතීරු 4ක් දක්හ පුළු්ල කිරීගම් ක යුත්ත 

කයරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ "භවනුය නගයඹ භඟ වළය ඹහ වළකි 

කම්ගසගතො  සි  ගප්යහගදණිඹ දක්හ ව භහර්ගඹ ශර්ධනඹ 

කිරීභ" ඒ හගේභ "ගප්යහගදණිග  සි  තළන්ගනකුඹුය දක්හ ඹහ 

වළකි උභශ භහර්ගඹක් ළරසුම් කිරීභ" ඒක තභයි ළරසුම් කයරහ 

තිගඵන අන් එක. 
 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගප්යහගදණිග  සි  ගකොවහ ද? 
 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

"ගප්යහගදණිග  සි  තළන්ගනකුඹුය දක්හ ඹහ වළකි උභශ 

භහර්ගඹක් ළරසුම් කිරීභ" ගම්ක අඳ  ඇවි්ලරහ තිගඵන 

ගඹධජනහක්. එභ ගඹධජනහ ක්රිටඹහත්භක කිරීභ වහ ගම් න වි  

අිළ ළරසුම් කස කයින් ඳතිනහ ගරු භන්ත්රීපතුභනි. ඒ හගේභ 

ගම් කිඹන කහයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඳළවළදිලිභ අඳ  එක් මලික 

අදවක ඉරහයි ක යුතු කයන්න සිදු ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒක 

අඳ  ඵළවළය කයන්න ඵළරි කහයණඹක්. භවනුය නගයඹ 

නිර්භහණඹ කිරීගම්දී එභ ක යුතු අද ගළන ඳභණක් සිතහ කශ යුතු 
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ගදඹක් ගනොගයි.  එභ නගයඹ දීර්ඝ ඉතිවහඹක් තිගඵන, ඒ 

හගේභ දීර්ඝ කහලීන ආපු ළඩ ිළිතගශක් තුශ ඉදි වුණු 

නගයඹක්. ඒ කහයණඹ ගවේතු කය ගගන අද එභ නගයඹ ගරධක 

උරුභ නගයඹක් විධිඹ  නම් කය තිගඵනහ. ඒ නිහ ඹම් 

භහර්ගඹක් ඳශ්ල කයනහ නම් -පුළු්ල කයනහ නම්- ඒක  නීතිභඹ 

විධිඹ ත් ඵහධහන් ඇති ගනහ. ඒ නිහ එභ කහයණඹත් අිළ 

ළරකි්ලර  අයගගන ගම් කහයණහ දිගේ ගභන් කයන ගකො  අති 

විලහර ගඹධජනහ ශඛනහක් කස ගරහ තිගඵනහ. 

ඒ ගඹධජනහ ිළිතඵ භහ ඔඵතුභහ  වන් කයන්නම්. 

ඔයගරධසු කණු භශන්ධිග  සි  ගජධයි ගඵධට්ම් ගේහ සථහනඹ 

දක්හ උභශ භහර්ගඹක් ඉදි කිරීභ. ඒ හගේභ භධනභ ගගශ ගඳොශ 

ව ග ොරින් න් ගගශ ශකීර්ණඹ ම්ඵන්ධ කයන උභශ 

භහර්ගඹක් ගම් න ගකො ත් අිළ ඉදි කයින් ඳතිනහ. ඒ හගේභ 

භධනභ ගගශ ගඳොශ ව ගඳොලිස සථහනඹ අතය උභශ භහර්ගඹක් 

ඉදි කිරීභ. ගම්ක ඉතහ ඉක්භනින්භ ආයම්බ කයන්න සිඹලු ක යුතු 

ගම් න ගකො  සදහනම් කයරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ගම්ේලි 

සිනභහවර අර සි  භවනුය ආගයධගන ලහරහ ව ධර්භයහජ 

විදනහරඹ අර උභශ භහර්ගඹක් ගම් න වි  ළරසුම් කයින් 

ඳතිනහ. ඒකත් ඉදි කයන්න ක යුතු කයනහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහ වදන්ගන් ිනිසුන්  ඹන්න. හවන ඹන්න ගනොගයි. 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීපතුභහ, හවන ගළන විතයක් ිමතරහ ක යුතු කයන්න 

ඵළවළ. ඒ සිඹලු ගේභ ඵේධ වුණු ගේ්ල. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 

භන්ත්රීපතුභහ, ඔඵතුභහ භහගේ කථහගන් ඳසගේ කථහ කයන්න. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, විගලේගඹන්භ නුය ගකොශම 

භහර්ගගඹන්, ඵදු්ලර ඳළත්ගතන් වහ භහතග්ල ඳළත්ගතන් කිඹන 

භහර්ග තුනකින් ඇවි්ලරහ අහනග  ඵස ගේහ අන් න්ගන් 

නුය නගයගඹනුයි. ඒ නිහ නුය භශන්ධිඹක් ගනොකය, ඒ ගභන් 

ඳවසුකභ රඵහ දීභ එතළනින් අන් කයන්ගන් නළති, එතළන 

තිගඵන තදඵදඹත් අභ කයන්න අිළ ළරසුම් කයින් ඳතිනහ. 

ඒක ත් විඳුභක් විධිඹ  ඵස ගේහ නුරින් අන් කයන්ගන් 

නළති දීර්ඝ ගභනක් ඹන්න, භහතග්ල ඳළත්ත  ඹන්න, භහතග්ල 

සි  ගප්යහගදනිඹ ඳළත්ත  එන්නත් අිළ ළරසුම් කයනහ.  

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගම් ගඹධජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ිළිතඵ 

අශක භහ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත නහ. ගම් නගයඹ අිළ ආයක්හ 

කය ගත යුතු නගයඹක්; දියුණු කය ගත යුතු නගයඹක්; හවන 

තදඵදඹ අභ කය ගත යුතු නගයඹක්. ඒ සිඹලු ගේභ කයන්න 

තිගඵන්ගන් අගප් උරුභඹ ආයක්හ කයිනුයි. ඒ වහ ගම් න 

ගකො  ිළඹය අයගගන තිගඵනහ. ඔඵතුභහගේ ගඹධජනහ, අදවස 

උදවස තිගඵනහ නම් අඳ  ඒහ රඵහ ගදන්න. අඳ  ඒහ  ඇහුම් 

කන් ගදන්න පුළුන්. අිළ ගම් න වි  කස කයරහ තිගඵන 

ළරසුභ භහ බහගත* කයනහ.  

භහ එඹ ඔඵතුභහ  රළගඵන්න රසන්නම්. ඔඵතුභහගේ අදවස 

උදවස අඳ  ගදන්න. ඒහ අයගගන ඒ නගයඹ තත් දියුණු 

කයන්න අිළ ක යුතු කයන්නම්. විගලේගඹන් ජනහධිඳතිතුභහගේ 

උඳගදස භත ගම් කහයණඹ ඉම් කයන්න අිළ ඵළඳී සිටිනහ. එතුභහ 

අඳ  උඳගදස දීරහයි තිගඵන්ගන්. අගප් දශ දහ භහිතගහ අිළ 

ආයක්හ කය ගන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ අගප් භ්ලතු භවහ විවහයඹ 

අිළ ආයක්හ කය ගන්න ඕනෆ. ඒ සිඹලු ගේ්ල අිළ ආයක්හ 

කයන්න ඕනෆ. තහප්ඳඹක් කඩරහ, කණ්ඩිඹක් කඳරහ ඒ තිගඵන 

ඳරියඹ අිළ විනහල කය ගළනීභ ගනොගයි සිදු න්න ඕනෆ. අඳ  

ගඳොඩ්ඩක්, ඳළඹක් ගවධ ගදකක් ඳහගර් ඉන්න සිදු ගයි. ගරධකග  

අගනක් ය ්ලර, ගරධක උරුභඹන් තිගඵන නගයර භවය 

පුේග රගඹධ ඳයින් ඵළවළරහ ඹන සථහන තිගඵනහ. අිළ ගනත් 

ය ර ඒ ගේ්ල අගඹ කයරහ කථහ කයනහ. නමුත් අගප් යගට් ඒ 

කහයණහ අිළ අගඹ කයන්ගන් නළවළ. භවහභහර්ග අභහතනහශලඹ  

නහඹකත්ඹ ගදන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ ළඩ ිළිතගශක් 

අනු, භිමන්ද ිකන්තන ළඩ ිළිතගශ තුශ භවනුය නගයග  

හවන තදඵදඹ වහ අලන විඳුම් රඵහ දීභ  ක යුතු කයනහ 

කිඹන එකත් භතක් කයන අතය විගලේගඹන්භ රක්සභන් 

කිරිඇ්ලර භන්ත්රීපතුභහ  සතුතින්ත නහ. ඔඵතුභහගේ ගඹධජනහ 

තිගඵනහ නම් අඳ  රඵහ ගදන්න. ඒහ  ඇහුම් කන් ගදන්න අඳ  

අසථහ තිගඵනහ. 
 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අයඹ ඇති එක අදවක් 

ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි. ඔඵතුභහගේ ගඹධජනහ ගවොයි.  දළන් 

වරහ තිගඵන  ඳහය ඹටින් උභගක් වළදුහ නම් - Queen’s Hotel 

එක ශඟ ඉරහ උභගක් වළදුහ නම්- ඔඹ ප්රණලසනඹ එන්ගන් නළවළ. 

ගප්යහගදනිග  ඉරහ ග්ලළ්ලර  උභගක් වදනහඹ කිඹන එක 

ගම් කගප්දී ගයි කිඹරහ  භහ නම් ිමතන්ගන් නළවළ. ගප්යහගදනිග  

ඉරහ ග්ලළ්ලර  කිගරධමී ර් 15ක් විතය තිගඵනහ. ඒහ සිදු 

න ගේ්ල ගනොගයි. භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්ගන් ගන ගදඹක්. 

Queen’s Hotel එක ශඟ ඉරහ - භව භලු ඉදිරිගඹන් ඇති ඳහය 

ඹටින්- ඒ වරහ තිගඵන ඳහය ඹටින් උභගක් වදන්න. දශ දහ 

වන්ගේ අබිඹසින් එිතඹ  එන විධිඹ  ඒ උභග වදන්න. ඒක 

තභයි ගම් වහ තිගඵන එකභ ක්රහභඹ. 
 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ගභතුභහ වන් කශ 

ගප්යහගදනිග  සි  ග්ලළ්ලර දක්හ ඳහය භභත් දන්නහ. දුය 

ප්රණභහණඹ කිගරධමී ර් 11ක් තිගඵනහ.  

ගභතුභහ වන් කයන උභග කස කිරීගම්දී ඵරඳහන ගවේතු 

හධක තිගඵනහ. භහ ඉශජිගන්රුගක් ගනොගයි. නමුත් 

ඉශජිගන්රු හර්තහ අනු එඹ  ගඳොගශොගේ තිගඵන ජර භට් භ 

ගවේතු හධක නහ. ළ  ආන්න උභගක් කස කයන ගකො  

ඒ සිඹලුභ ගේ්ල රකහ ඵරරහ තභයි ක යුතු කයන්න න්ගන් 

ගරු භන්ත්රීපතුභනි. අිළ ඒ සිඹලුභ ගේ්ල  ඵරහයි ක යුතු කයන්ගන්.  

ඒ හගේභ දශ දහ භහිතගහ ඹටින් අඳ  ඒ උභග වදන්නත් ඵළවළ 

ගරු භන්ත්රීපතුභහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහිතගහ ඹටින් ගනොගයි, ඒ ඳහය- 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීපතුභනි, ඒ ඉදි කිරීම් කයන්ගන් උදළ්ලගරන් වහයරහ 

ගනොගයිගන්. 
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ්ලර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භව භලු තිගඵන්ගන් ඳළත්තක. 

 
ගරු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(நளண்புநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

භහ ඒකයි කිේගේ, ගභඹ, ඉතහභ  ගරුත්ගඹන් කයන්න ඕනෆ 

ගදඹක් කිඹරහ. ගභඹ, ගේලඳහරන භතිභතහන්තය ිමගත් තඵහ ගගන 

කයන්න ඕනෆ එකක් ගනොගයි කිඹන එකයි භහ මුර ඉරහ අදවස 

කගශේ. භහ ගම් ගඹධජනහ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන්ගන්, ගභඹ 

කශ යුතු ගදඹක්, වළඵළයි කයන ගේ අද  ඳභණක් ගනොගයි, ත 

අවුරුදු දවස ගණනක් රශගු විඹ යුතු ගදඹක් කිඹන අදව 

ඇතියි. අඳ  අතීතගඹන් උරුභ කය දී තිගඵන උරුභඹ ආයක්හ 

කිරීභත් කශ යුතුයි. ඒ භතයි අඳ ක යුතු කයන්ගන්. ගේලඳහරන 

ලගඹන් ගභොන ඳහඩු සිදු වුණත් අඳ ඒ භතග  ඉන්නහ.  

භහ ගම් ගරු බහගේදී කිඹන්න ඕනෆ, භ්ලතු භවහ නහඹක 

වහමුදුරුගධ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගගන් කයපු ඉ්ලලීභ අනු, 

අගප් ජනහධිඳතිතුභහ ගම් න වි ත් ගම් කහයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

ිළඹය ගගන තිගඵනහඹ කිඹන එක.  

ඒ සිඹලු ගදනහ භ අගප් ගගෞයඹ පුද කයින් භහ නිවඬ 

නහ.  

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගම්න්තු ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.35 , 2013 ජුනි 19 න  

ඵදහදහ අ. බහ. 1.00 න ගතක් ක්ල ගිග ඹ. 

அதன்டி ழ. . 6.35 நணழக்கு ளபளலநன்ம், 2013 பேன் 19, 

புதன்கழமகந  ழ..1.00  நணழயகப ஒத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.35 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

19th June, 2013. 
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දහඹක මුද්ල : ඳහර්ලිගම්න්තු විහද හර්තහර හර් වක දහඹක ිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගගන්හ ගළනීභ අලන  
නම් ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළ්ල ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභශකඩ ඳහය, අශක 102, 
ිළඹසිරි ගගොඩනළගි්ලග්ල යජග   ප්රණකහලන  කහර්ඹහශලග   අධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රණථභ දහඹක  මුද්ල ගගහ ඉදිරි ර්ග  දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹිත දිගනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉ්ලලුම් ඳත් බහය ගනු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்ககனழன் யபைடளந்த சந்தள பள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ பள 18.15. தளற் 

தசவு பள 2.50. யபைடளந்த சந்தள பற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க தயழபட்டலுயகம், இ. 102, 

ழனசழழ கட்டிடம், ளநன்ககட வீதழ, கழபைப்க, தகளலம்பு 6 ன் யழளசத்தழற்கு அநப்ழ ழபதழககப்  

தற்பொக்தகளள்ளம். ஒவ்நயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் நததழக்கு பன் சந்தளப்ணம்  

அநப்ப்ட நயண்டும். ழந்தழக் கழகடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்பொக்தகளள்ப்டநளட்டள. 
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ඳහර් සවේ වුර 
பஶஶளுன்மம் 
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—————–—- 

                                                                               
 

2013 ජුනි 19 න ඵදහදහ 
2013 மன் 19, தைென்கஷறம 
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—————————–—————- 

 
අ.බහ. 1.00  ඳහර් සවේ වුර රැස දුඹ.   

ථහනහඹුරභහ [රු චභ්ල යහජඳෂ  භවතහ]  මූරහනහරඪ දුඹ. 
பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் 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. 

 

 
 

නිවේදන 
அமஷலஷப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
යප්රනහද : අඳවහ කිරීවේ ාහඳහයඹ 

சஷமப்தைஶஷம : அலதூமைப் பஷசஶம்  
PRIVILEGE: VILIFICATION CAMPAIGN   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර් සවේ වුර භ වත්රීන රු යදු රුණහනහඹ භවතහ දුසි ව 

තභ වව  යප්රනහද ඩ ී  ති  ඵ  2013 ජුනි භ 05 න දින 

ඳහර් සවේ වුරවේදී භුර යන රද රුණු යප්රනහද ිළිතඵ හය 

බහ  වඹොමු කිරීභ වහ වඹජජනහෂ  ඉදිරිඳත් ශ වළකිඹ. 

 
 

 සිළ ව්ලනහදිඹ ිළිතළ වී භ 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2012 ර්ඹ වහ භඩරපු දිසත්රි ෂ  ව්ලේ හර්ඹහරවව හර්ෂි 

හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ.- [යහජා ඳරිඳහරන වහ සවශල  යුුර 

අභහතා රු ඩ්ල සේ.ඩී.වේ. වවනදුයත්න භවතහ වනු  රු දිව වස 

ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහවේඹ භත ි ඹුඹ යුුරඹයි නිවඹජ යන රදී. 
சபஶதேடத்ெஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 ර්ඹ වහ අධියණ අභහතාහාලවව හර්ඹ හධන හර්තහ.- 

[අධියණ අභහතා රු යුෆෂස වීමේ භවතහ වනු  රු දිව වස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 
බහවේඹ භත ි ඹුඹ යුුරඹයි නිවඹජ යන රදී. 
சபஶதேடத்ெஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ණණ්ඩු ඳහර්ලසවව ප්රනධහන 
ාදුධහඹුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு ெஷரனஷ் குைலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயமப்தை அமச்சமெம் அசஶங்கத் ெப்பஷன் 

முெற்ரகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹුරභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳත් ාර්ධන 
අභහතාුරභහ වනුව ව භභ 2011 ර්ඹ වහ ජහි  ජරජ 

ේඳත් ඳර්වවණ ව ාර්ධන නිවඹජජිතහඹතනවව (නහයහ) 

හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

වභභ හර්තහ ධීය වහ ජරජ ේඳත් ාර්ධන  යුුර 

ිළිතඵ උඳවශල හය බහ  වඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ 

වඹජජනහ යමි. 
 

ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2012 ර්ඹ වහ භහජ වේහ අභහතාහාලවව හර්ඹ හධන හර්තහ.- 

[භහජ වේහ අභහතා රු ීල සෂ ස වඳවර්යහ භවතහ වනු  රු දිව වස 

ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහවේඹ භත ි ඹුඹ යුුරඹයි නිවඹජ යන රදී. 
சபஶதேடத்ெஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena)   

රු ථහනහඹුරභනි, වඳෝල ාර්ධන වහ ජනතහ ුර 

ාර්ධන අභහතාුරභහ වනුව ව භභ 2011 ර්ඹ වහ වඳෝල 

ඳර්වවණ භණ්ඩරවව හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

වභභ හර්තහ වඳෝල ාර්ධන වහ ජනතහ ුර ාර්ධන 

 යුුර ිළිතඵ උඳවශල හය බහ  වඹොමු ශ යුුර ඹළයි 

භභ වඹජජනහ යමි. 
 

ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

උඳවශල හය බහ හර්තහ 
ஆரயஶசமனக் குள அமஷக்மககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වඳෝල ාර්ධන වහ ජනතහ ුර ාර්ධන  යුුර ිළිතඵ 

උඳවශල හය බහවේ හර්තහ එභ හය බහවේ බහඳි  

රු ඒ. පී. ජත් පුසඳ වභහය භවතහ දුසි ව ිළිතළ වී භ - ඳළමිණ 

නළත.  
 

රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ (ජහි  බහහ වහ 
භහජ ඒහඵශධතහ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ - ரெசஷ தஶறஷகள், 

சமூக எமெமப்பஶட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

රු ථහනහඹුරභනි, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 ව 2010 ර් වහ යහජා බහහ වොමි ව බහවේ 

999 1000 



ඳහර් සවේ වුර 

හර්ෂි හර්තහ ේඵ වධවඹ ව ජහි  බහහ වහ භහජ 

ඒහඵශධතහ  යුුර ිළිතඵ උඳවශල හය බහවේ හර්තහ 

භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 
බහවේඹ භත ි ඹුඹ යුුරඹයි නිවඹජ යන රදී. 
சபஶதேடத்ெஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
වඳත්ේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු දුමි වද දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ (ණර්ථි ාර්ධන 
නිවඹජජා අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர - தபஶமெரஶெஶ அபஷலஷமெத்ெஷ 

பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඳවත ව ව වඳත්ේ වද 

ිළිත වමි. 
 

(1)  චීනයහඹ, නහර වදහපුය, 191/24 දයන සථහනවඹහි ඳදිාික 
වෂ . වප්රනේභදහ භවතහව ව රළණුණු වඳත්භ;  ව 

(2)   වරුදු , එයත්න, අඩදු වද වොදුඳවශහි ඳදිාික පී.ී . 
අව්ලර්ධන භවතහව ව රළණුණු වඳත්භ. 

 
රු හමිණී ජඹදුක්රලභ වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ ஜலஷக் தபரஶ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඳ වනර, තරේභළවළය, අා 288 

දයන සථහනවඹහි ඳදිික වෂ .එ්ල. දඹහන වද භවතහව ව රළණුණු 

වඳත්භෂ  ිළිත වමි. 

 
රු ි ස අත්තනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஷஸ்ழ அத்ெநஶக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, ඳවත ව ව වඳත්ේ වඹ භභ 

ිළිත වමි.  

(1)  ඵදු්ලර, හිවොඩ, තර ඳහය, අා 30 බී දයන සථහනවඹහි 
ඳදිාික ඩී.ී .ඩ්ල සේ. පීරිස භවතහව ව රළණුණු වඳත්භ; 

(2)  ව්ලරුර, ඳයණ ඳහය, අා 60 දයන සථහනවව ඳදිාික 
එච්.ඩී.ඒ. ඹුඹට්රිමස භවත්මිඹව ව රළණුණු වඳත්භ;  

(3)  වළ  ව, වභොයවවේනභ, වෝලවවේන, අා 130 දයන 
සථහනවඹහි ඳදිාික පී.පී. ච වද්රසසිරි භවතහව ව රළණුණු 
වඳත්භ; 

(4)  භ වුරවර්, ව්ලෂ  ඳහය, ත්රීනවේස, අා 73 ඹන සථහනවඹහි 
ඳදිාික එේ.වෂ . හෆි භවත්මිඹව ව රළණුණු වඳත්භ;  

(5)  නිදළුවඳොත, හුනුවඳොර, භළදභ ඳදිාික ණර්.එේ. උෂ  ව 
ඵාඩහ භවතහව ව රළණුණු වඳත්භ; ව  

(6)  ිළිතඹ වදර, භණ්ඩහර ඳහය, සිවජ හඩ් වස, අා 120 
දයන සථහනවඹහි ඳදිාික ඩ්ල සේ. ඳශභහ අ්ලදුස 
භවත්මිඹව ව  රළණුණු වඳත්භ.  

රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தகரல சபஶநஶகர் அலர்கரர, நஷந்ெவூர் - 7, இண்டஶம் 

குமைக்குத் தெமெ,  50 ஆம் இயக்கத்ெஷல் லெஷமம்  ஜனஶப்  .ல். 

ஆெம்பஶலஶலஷடம் இமெந்து கஷமடக்கப்தபற்ம தமல நஶன் 

சர்ப்பஷக்கஷன்ரமன்.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඹ වත රුණහි ර භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු ජි ව ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු භනු නහනහඹෂ හය භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු ශ්රි ඹහනි දුවේදුක්රලභ භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත 

 
ඉදිරිඳත් යන රද වඳත්ේ  භවජන වඳත්ේ ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිවඹජ යන  රදී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்கமரப் தபஶதுதக் குளவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

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

 

ප්රනලසනර  හික ිළිතුරරු 
லஷனஶக்களுக்கு லஶய்மூய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

ව්ලත්ත ජහි  බහහ අධාහඳන ව පුහුණු 
ණඹතනඹ : මූරා ාචහ 

கரயலத்ெ, ரெசஷ தஶறஷகள் கல்லஷ ற்மைம் பஷற்சஷ 

நஷமைலனம் : நஷெஷ ரஶசடி 
GALEWATTA NATIONAL INSTITUTE OF LANGUAGE 

EDUCATION AND TRAINING : FINANCIAL FRAUD 

2519/’12 

2. රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ජහි  බහහ වහ භහජ ඒහඵශධතහ අභහතාුරභහව ව තූ 

ප්රනලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ළුතය දිසත්රි ෂ වව, අරත්ත ප්රනහවශයඹ 
ව්ලේ වොට්ඨහවව, ව්ලත්ත ප්රනවශලවව 
ඳත්හවන ඹනු රඵන ජහි  බහහ අධාහඳන 
ව පුහුණු ණඹතනවව අධාෂ  ජනයහ්ලයඹහ 
දුසි ව එභ ණඹතනඹ ුරශ මූරා ාචහ සිදු කිරීභ 
ේඵ වධවඹ ව ජනහධිඳි  දුභර්ලන අාලඹ භගි ව 
දුභර්ලනඹෂ  ඳළළත්වූ ඵත්;  

 (ii) එභ දුභර්ලන  යුුරරදී ඔහුව  මූරා ාචහ 
තවුෆරු වූ ඵ  ජනහධිඳි  ව්ලේුරභහ   සඛිත 
ද වහ ති  ඵත්;   

 එුරභහ ද වවනහිද? 

(ණ)  මුරා  ාචහ ේඵ වධවඹ ව වචජදනහ රළබූව ව තදුය ත් 
ඉවත ව ව ණඹතනවව වේවව තඵහ ළනීභ මුළු භවත් 
යහජා වේඹභ ඳරිවහනිඹ  ඳත් කිරීභ  වවේුරෂ  න ඵ 
එුරභහ ිළිත වවනහිද? 

(ත)  (i) එවේ නේ, ඔහු වේවඹ ව ඉත් කිරීභ    යුුර 
ය වව වද; 

 (ii) එවේ නේ,  එභ දිනඹ වර්ද; 

 ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 
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[රු හසුවශ නහනහඹෂ හය  භවතහ] 
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ரெசஷ தஶறஷகள், சமூக எமெமப்பஶட்டு அமச்சமக் 

ரகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) களுத்துமம ஶலட்டத்ெஷன் அகயலத்ெ பஷரெச 

தசயஶரர் பஷஶஷலஷலுள்ர கரயலத்ெ 

தஷடத்ெஷல் ரபைஷலப்படுகஷன்ம ரெசஷ 

தஶறஷகள் கல்லஷ ற்மைம் பஷற்சஷ நஷமைலனத்ெஷன் 

பைஷப்பஶரர் நஶகம் ரற்படி நஷமைலனத்ெஷல் நஷெஷ 

ரஶசடிஷல் ஈடுபட்டம சம்பந்ெஶக 

ஜனஶெஷபெஷ தையனஶய்வுப் பஷஶஷலஷனஶல் 

லஷசஶமைதஶன்மை ரற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ர 

தென்பமெமம்;  

 (ii) ரற்படி லஷசஶமைகரஷன்ரபஶது இலர் நஷெஷ 

ரஶசடிஷல் ஈடுபட்டம உமைெஷப்படுத்ெப் 

பட்டுள்ரதென்பது ஜனஶெஷபெஷ தசயஶரமெக்கு 

ளத்துமூயம் அமஷலஷக்கப்பட்டுள்ரதென்பமெமம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) நஷெஷ ரஶசடி சம்பந்ெஶக குற்மஞ்சஶட்டப்பட்ட 

எமெலமத் தெஶடர்ந்தும் அரெ நஷமைலனத்ெஷல் 

ரசமலஷல் ஈடுபடுத்துெல் எட்டுதஶத்ெஶன அச 

ரசமலமம் சஸறஷவுக்கு உள்ரஶக்குலெற்கு கஶைஶக 

அமமம் ன்பமெ அலர் தகஶள்லஶஶ?   

(இ) (i) ஆதனஷல், இலமச் ரசமலஷலிமெந்து 

நஸக்குலெற்கு நடலடிக்மக டுப்பஶஶ 

ன்பமெமம்; 

 (ii) ஆதனஷல், அத்ெஷகெஷ ஶதென்பமெமம் 

 அலர் இச் சமபஷல் அமஷலஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல், ன்? 

 
 asked the Minister of National Languages and Social 

Integration : 

(a) Is he aware - 

 (i) that an investigation was conducted by the 

Presidential Investigations Unit with regard 

to the financial fraud committed by the 

Director General of National Institute of 

Language Education and Training in the 

Galewatta area of Agalawatta Divisional 

Secretary's Division of the Kalutara 

District;and 

 (ii) that the Secretary to the President has been 

informed in writing that his financial frauds 

were proved in the investigations ? 

(b) Will he admit that allowing an individual who has 

been accused of financial fraud to remain further 

in service in the aforesaid institution is a cause for 

the degradation of the entire Public Service ? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) if so, whether action will be taken to 

dismiss him; and 

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

(d) If not, why ? 

රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ  
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය වභවේඹ.  

(අ)   (i)   ඔේ.  

        (ii)  ඔේ.  

(ණ)   නළත. 

 
වචජදනහ රළබූ ඳභණි ව නිරධහරිවඹ ව  වේවඹ ව ඉත් ශ 

වනොවළ. ඊ  අදහශ ක්රිුඹහ භහර්ඹ අනුභනඹ කිරීවභ ව අනුරරු 

තීයණඹ ත යුුරඹ. ණඹතන ාග්රයවඹ ව දුනඹ ේඵ වධවඹ ව 

ඳි න යජවව අවන වත් දුධි දුධහන අනු සිදු වවයන දුධිභත් 

ක්රිුඹහ භහර්ඹ ප්රනි පර භත, අදහශ දුනඹ ඵරධහරිඹහ දුසි ව එභ 

නිරධහරිඹහ වේවව තඵහ ළනීභ වවජ වනොළනීභ තීයණඹ 

වවර්.  

(ත) (i)  නළත. 

ජහි  බහහ අධාහඳන වහ පුහුණු ණඹතනවව (NILET)  

අධාෂ  ජනයහ්ලයඹහ දුසි ව මූරා ාචහ සිදු වො  ති  ඵ  

ජනහධිඳි  දුභර්ලන අාලඹ වත ඉදිරිඳත් වූ ඳළමිණි ස 

ේඵ වධවඹ ව දුභර්ලනඹෂ  ඳළළත්ී වභ ව අනුරරු, ඔහු 

ේඵ වධවඹ ව දුනඹ  ක්රිුඹහභහර්  අනුභනඹ කිරීභ ණයේබ දුඹ. 

ඉ ව අනුරරු ණඹතන ාග්රයවවව දෂ හ ති  ඳරිදි යහජා 

ඳරිඳහරන අභහතාහාලඹ භ්  ව වා නහ ත් නිරධහරිවඹ ව වඹොදහ 

මූ ස ඳරීෂ ණඹෂ  ඳළළත්ී භ   යුුර යන රදි.   

එීම නිරධහරිඹහ දුසි ව රඵහ වදන රද මූ ස ඳරීෂ ණ 

හර්තහ, NILET  ණඹතනවව ශභනහයණ භණ්ඩරඹ දුසි ව 

ළරකි්ලර   වනහ රද අතය, එභ හර්තහ  අනු අධාෂ  

ජනයහ්ලයඹහ  වචජදනහ ඳත්රLඹෂ  රඵහ දීභ  ප්රනභහණත් රුණු 

වනොභළි  ඵ  නිර්වශල යමි ව, ශභනහයණ භණ්ඩරවව 

ඵහුතයඹෂ  දුසි ව අත් ව  යන රද හර්තහෂ  භහ වත එන 

රදී. එභ හර්තහ තමුණුභ 01 ලවඹ ව ර වණු ය තත. 

තද, ඔහු දුසි ව වළා නුේ ඳත් වදෂ  රඵහ                          

ළනීභ ේඵ වධවඹ ව පුශරයි ව  සඹහඳදිාික කිරීවේ 

වදඳහර්තවේ වුරව ව හර්තහෂ  රඵහ වදන වර ඉ්ලලීභෂ  ශ 

අතය, එභ  හර්තහ භ්  ව ඔහු යදෂ  සිදු  වො   වනොභළි  ඵ  

ද වහ තත. එභ හර්තහ තමුණුභ 02 ලවඹ ව ර වණු ය තත. 
 

ඉ ව අනුරරු මූ ස ඳරීෂ ණ හර්තහවේ නිර්වශල ය ි බූ 

ඳරිදි ඔහු ේඵ වධවඹ ව ඳරීෂ ණඹෂ  ඳළළත්ී භ , අඳයහධ 

ඳරීෂ ණ වදඳහර්තවේ වුර  බහය වදන රදී. අඳයහධ ඳරීෂ ණ 

වදඳහර්තවේ වුර භ්  ව සිදු ශ ඳරීෂ ණවඹ ව ඳසු ද ඔහු 

දුසි ව එළනි යදෂ  සිදු වො    වනොභළි  ඵ  හර්තහෂ  රඵහ දී 

තත. එභ හර්තහ තමුණුභ 03 ලවඹ ව ර වණු ය තත. 

තමුණුේ  බහත* යමි. 

ඉවත රුණු අනු NILET ණඹතනවව අධාෂ  

ජනයහ්ලයඹහ වේවඹ ව ඉත් කිරීභ  ප්රනභහණත් රුණු 

වනොි බූ ඵළදු ව, ඔහු වේවඹ ව ඉත් වනොවශමි.   
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————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර් සවේ වුර 

තද, වභභ රුණ ේඵ වධවඹ ව, ජහි  බහහ වහ භහජ   

ඒහඵශධතහ  යුුර ිළිතඵ උඳවශල හය බහවේදී ද, රු 

ණුශධි ඳි යණ භ වත්රීනුරභහ දුසි ව දුභම්ේ සිදු යන රද අතය, 

එුරභහ භුර ශ ෆභ රුණෂ   ිළිතඵභ  හච්ඡහ  කිරීභ  වහ  

ිළිතුරරු  දීභ   අදහශ අධාෂ  භණ්ඩරඹ එභ උඳවශල හය 

බහ රැසී භ   ළන රදී. 
 

(ත) (ii)  ඳළන වනොනඟී. 

(ඈ) ඳළන වනොනඟී. 

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භව  ඳශමුන අුරරු ප්රනලසනඹ වභඹයි. 

රු තභි ුරභහ තමුණුභෂ  වළටිඹ , අඳයහධ ඳරීෂ ණ  

වදඳහර්තවේ වුර දුසි ව  වේ පුශරඹහ නිවදොස වො  නිදවස 

ශහඹ කිඹන   සඹදු්ලරෂ  බහත ශහ. ඒ  සඹදු්ලව්ල  ඡහඹහ 

ිළ ඳතෂ  භව  ශඟත් ි වඵනහ. වභොහු ඳහදුච්ික යනහ, 

1967.12.26 න දින උඳ ව ඵ   උප්ඳළ වන වි ඹෂ . වේ  

 සඹදු්ලව්ල කිඹ වව ව උඳ ව දිනඹ ළයදිරහ කිඹරහයි; වභොහු 

ඉඳදිරහ ි වඵ වව ව  1965 කිඹරහයි; උප්ඳළ වනඹ  සඹපු මිනිසු ව  

ළයදිරහ කිඹරහයි. ඔහු ඳසදු ව ය  දුදාහපීඨඹ  තුරශත් න ුරරු 

දි භ ජහි  වළා නුේඳත් වදහ  වව ව එෂ දවසනසිඹ වළ වවත් 

ර්වව උඳ ව දිනඹ යි. ඔහුභ  අඹදුේඳත්  පුයශදීත්  ව ව 

ය වව ව ඒ එෂ දවසනසිඹ  වළ වවත් ර්වව උඳ ව දිනඹයි.  

භහ ශඟ  සඹදු ස ි වඵනහ.  උප්ඳළ වනඹ  සඹහපු වනහ  උඳ ව 

දිනඹ  ළයදුණහ නේ,  වභොහුව  අත් අ වරි වභ එෂ දවස නසිඹ 

වළ  වවත් ර්වව දිනඹ  ව ව ය වව ව වොවවොභද? ඒ  

අදහශ  සඹදු සත්  ි වඵනහ.  ඒ දුතයෂ   වනොවයි  රු 

ථහනහඹුරභනි, භහ ප්රනලසනඹ දුධිඹ  අව වව ව. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අුරරු ප්රනලසනඹ වභොෂ ද කිඹරහ කිේවොත් වවොයි.  

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 භහ අුරරු ප්රනලසනඹයි අව වව ව, රු ථහනහඹුරභනි. 

 
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භෂ  නළවළ. ඔඵුරභහ  ප්රනහලඹෂ  ය වන ඕනෆ නේ 

ය වන. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසනඹෂ  දුධිඹ  අව වන.  

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ අුරරු ප්රනලසනඹෂ  දුධිඹ යි අව වව ව. ඔහු 1965 අුෆරුශවශ 

ඉඳදුනහ . එතවො  අඳයහධ ඳරීෂ ණ වදඳහර්තවේ වුර කිඹන 

දුධිඹ  ඔහු ඉසවජරඹ  තුරශත් ී  ි වඵ වව ව 1973 ර්වවයි. 

හභහනාවඹ ව ශභවඹෂ  ඉසවජරඹ  තුරශත් ය වව ව ඹ 

අුෆරුදු වවවදීයි.  වේ කිඹන   දුධිඹ   ඹ අුෆරුදු අවට්දි තභයි  

වභොහු ඳශමු න වේේණිඹ  තුරශත් වරහ ි වඵ වව ව. රු 

තභි ුරභහ, ඔඵුරභහ ිළිත වනහද වේ  සඹදු්ලර ිළිතත වනොවළකි 

 සඹදු්ලරෂ ඹ කිඹහ? ඔඵුරභහත් නීි ඥවඹෂ . ඹ අුෆරුදු අවට්දි  

ඵහරහාලඹ  තුරශත් ව වව ව වොවවොභද, එවවභ නළත්නේ 

ඳශමුන වේේණිඹ  තුරශත් ව වව ව වොවවොභද?  

 
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අඳයහධ ඳරීෂ ණ වදඳහර්තවේ වුර වේ ළන යන රද 

ඳරීෂ ණවඹ ව ඳසු එන රද හර්තහ  තමුණුභ 03 ලවඹ ව භහ 

බහත ය ි වඵනහ. 

එභ තමුණුවභහි ව ව රුණු ිළිතඵ ඔඵුරභහ ප්රනලසනඹෂ  

භුර යනහ නේ, එභ ප්රනලසනඹ අඳ අඳයහධ ඳරීෂ ණ 

වදඳහර්තවේ වුර  ණඳසු වඹොමු ය වන ළභළි යි. ඔඵුරභහ දළ ව 

භුර යන ප්රනලසනඹ අඳයහධ ඳරීෂ ණ වදඳහර්තවේ වුර  අඳ 

ණඳසු වඹොමු ය වනේ.  

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අ වන ඒයි අඳ කිඹ වව ව.  වේ ළන ණඳසු ළයඹෂ  වොඹහ 

ඵර වන කිඹරහයි අිළ කිඹ වව ව. වදළනි හයණඹ, - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වදළනි හයණඹ වනොවයි, වදළනි අුරරු ප්රනලසනඹ. 

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භව  වදළනි අුරරු ප්රනලසනඹ වභඹයි. 

වේ පුශරඹහ අද  දින ීමඳඹ  ප්රනථභ තභ ණඹතනවව ළඩ 

යන වේදුහ  යහජහරි වේරහ ුරශ ඉතහභ අබා දුධිඹ   

ඵළණ ළදීභ ිළිතඵ එභ වේදුහ ඳළමිණි ස ය ි වඵනහ. රු 

තභි ුරභහ එවවභ සිශධිඹෂ  ළන ද වනහද?  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමු වනහ වවේ ඔඹ හවත් කිඹභනෂ  ව ව කිඹ වව ව. 

අුරරු ප්රනලසනඹෂ  වනොවයි ව ව නඟ වව ව. 

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහජහරි වේරහ ුරශ ඉතහ ඳවත් දුධිඹ  හ වතහ  වේ 

ණහයවඹ ව- 

 
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු භ වත්රීනුරභහ,  ඔඵුරභහ අහ ි වඵන මු්ල ප්රනලසනඹ  නේ වේ 

අුරරු ප්රනලසනඹ කිසිවේත් ේඵ වධ නළවළ. නමුත් භභ ිළිතුරයෂ  

වදනහ.  වේ නිරධහරිඹහ ේඵ වධවඹ ව වනත් රුණු ිළිතඵ 

ඹේ ඳරීෂ ණඹෂ  ණයේබ ය ි වඵනහ. නිරධහරිඹහව  නභ වවජ 

අනනාතහ ළන වළය, දළ ව ඔඵුරභහ ඔඹ අවන ප්රනලසනඹ වේ අහ 

ි වඵන ප්රනලසනර  ේඵ වධඹෂ  නළවළ. නමුත් ඔහු ිළිතඵ ඹේ 

ඳරීෂ ණඹෂ  ණයේබ වරහ ි වඵනහ.  
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රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ අය භභ භුර යපු හයණඹ ේඵ වධද?  

 
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භ වත්රීනුරභහ, දළ ව ඔඵුරභහ අුරරු ප්රනලසන ුරනභ අවරහ 

ඉයයි. වභවවභ ඵළවළ. තමු වනහ වවේරහ වවඹජඹ වද වන 

ඕනෆ බහවේ  යුුර යවන ඹ වන. 

 
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු භ වත්රීනුරභහ,  එභ ඳරීෂ ණඹ ය වව ව වේදුහ  

යපු කිසි ඹේ තර්ජනහත්භ ප්රනහලඹෂ  උඩ වනොවයි. 

 වේවඹ වව ව නිදව  රුණු දුභහ අහ ි බූ  සඹදු්ලර  

ඔහු දු ව ිළිතුරය  ඳසු ඔහු  එෂ තයහ දුධිඹ  තර්ජනහත්භ 

ප්රනහලඹෂ  කිරීභ ළන.  

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තර්ජනහත්භ ප්රනහලඹෂ .  

රු ථහනහඹුරභනි, භව  අහන අුරරු ප්රනලසනඹ වභඹයි. 

ජනහධිඳි  දුභර්ලන අාලවව අධාෂ  ජනයහ්ලයඹහ ඳරීෂ ණඹෂ  

යරහ එුරභහ ඉතහ ඳළවළදි ස කිඹහ ි වඵනහ වභ වන වේ වේ 

වචජදනහ ි වඵනහඹ කිඹරහ. ඊ  ඳසවේ අබා වතය- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ එ තහෂ  කිේහ.  තමු වනහ වවේ  ප්රනලසනඹ අව වන 

ඕනෆ නේ එ එ ථහ කිඹ වව ව නළි  ප්රනලසනඹ අව වන 

කිඹරහ.  

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අබා වතය ඳරීෂ ණඹකි ව ඳසු කිඹනහ, ඔහු නිවදොස වො  

නිදවස යනහඹ කිඹරහ. ඒහ අබා වතය ඳරීෂ ණ ස ව ඹ  

වනහ නේ -එ ව තත්ත්ඹෂ  ඹ වත්- වභඳභණ මුදරෂ  දුඹදේ 

යරහ ජනහධිඳි  දුභර්ලන ඒඹෂ  ඳත්හ  වන ඹහවභ ව 

ළඩෂ  ි වඵනහද? රු තභි ුරභනි, වේ ේඵ වධවඹ ව 

ඔඵුරභහව  සථහයඹ වභොෂ ද?  

  
රු හසුවශ නහනහඹෂ හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ප්රනලසනඹ නේ අව වන ඕනෆ භව ව වනොවයි.  එභ ප්රනලසනඹ 

අව වන  ඕනෆ, ජනහධිඳි ුරභහව ව වවජ එුරභහ වනුව ව 

උත්තය වදන වනත් තභි යවඹ වවනුයි. එභ ජනහධිඳි  

දුභර්ලන අාලඹ තඵහ ත යුුරද, නළශද කිඹන එ ළන. භ  

කිඹ වන  ි වඵ වව ව, ණඹතන ාග්රයවඹ අනුයි යජවව 

වේඹ ව  දුරුශධ ඳරීෂ ණ ඳත් වන අඳ  පුළු වභ 

ි වඵ වව ව කිඹන එයි. ඒ ේඵ වධවඹ ව යහජා ඳරිඳහරන 

අභහතාහාලවව ඒ වනුව ව වතජයහත් නිරධහරි ව මූවඹෂ  ඳත් 

යරහ සිටිනහ. එළනි නිරධහරිඹ ව  තභයි එඹ බහය දීරහ 

ි වඵ වව ව. ඔහු රඵහ දු ව හර්තහ තභයි අධාෂ  භණ්ඩරඹ 

දුසි ව රහ ඵරහ ඔහු නිර්වදජයි කිඹරහ තී වදු වශේ,  වේ 

කිඹන රද වචජදනහ ළන.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අා 3 -2565/'12 - (1), රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ.  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

 
රු ඉ වදි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිවඹජජා අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு இந்ெஷக பண்டஶநஶக்க - உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை 

சமபகள் பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතාුරභහ වනුව ව භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ 

ි ඹ හරඹෂ  ඉ්ලරනහ.  
 
ප්රනලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අා 4 -2797/'12 - (1), රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ජහි  උරුභඹ ව අභහතාුරභහ 

වනුව ව එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ ි  වද හරඹෂ  

ඉ්ලරනහ.  
 
ප්රනලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

හ වතහ නිවඹජජනඹ  : ඳහර් සවේ වුර 
தபண்கள் பஷெஷநஷெஷத்துலம் : பஶஶளுன்மம் 

WOMEN'S REPRESENTATION: PARLIAMENT 
 

2570/’12 

7.  රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අග්රයහභහතාුරභහ ව ණුශධ ලහන වහ ණමි  යුුර 

අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1) :  

1007 1008 



ඳහර් සවේ වුර 

(අ) (i) ඳශමුළනි ඳහර් සවේ වුරවේ සි  වත්ළනි 
ඳහර් සවේ වුර දෂ හ එෂ  එෂ  ඳහර් සවේ වුරවේ 
හ වතහ නිවඹජජනඹ  වොඳභණද;  

 (ii) එභ එෂ  එෂ  හ වතහ නිවඹජජනඹ අදහශ 
ඳහර් සවේ වුරවේ මුළු භ වත්රීන ාාහවේ 
ප්රනි ලතඹෂ  වර වොඳභණද;  

 ඹ වන ව ව ව ව ලවඹ ව එුරභහ ව ව ය වවනහිද? 

(ණ) යවට් ර්තභහන හ වතහ ජනවනවව ප්රනි ලතඹ අනු 
ඳහර් සවේ වුර ුරශ හධහයණ නි වඹජජනඹෂ  
රළවඵ වව වද ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද? 

(ත) වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 

 

பஷெ அமச்சமெம், தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சமெஶனலமக் ரகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) முெயஶலது பஶஶளுன்மத்ெஷலிமெந்து றஶலது 

பஶஶளுன்மம் லமஷயஶன எவ்தலஶமெ  

பஶஶளுன்மத்ெஷனதும் தபண்கள் 

பஷெஷநஷெஷத்துலம் தலவ்ரலமஶக 

வ்லரதலன்பமெமம்; 

 (ii) ரற்படி எவ்தலஶமெ தபண்கள் பஷெஷநஷெஷத்துலமும் 

சம்பந்ெப்பட்ட பஶஶளுன்மத்ெஷன் தஶத்ெ 

உமைப்பஷனர்கரஷன்  ண்ைஷக்மகஷல் த்ெமன 

செவீெதன்பமெ  தலவ்ரலமஶகவும் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) நஶட்டின் ெற்ரபஶமெ தபண்கள் சனத்தெஶமகஷன் 

செவீெத்ெஷன் பஷகஶம் பஶஶளுன்மத்ெஷல் நஷஶஶன 

பஷஶஷெஷநஷெஷத்துலம் கஷமடக்கஷன்மெஶ ன்பமெ அலர் 

இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state separately - 

 (i) women’s representation in each Parliament 

from the First Parliament to the Seventh 

Parliament; and 

 (ii) the said women’s representation in each 

Parliament as a percentage of the total 

number of Members in the relevant 

Parliament? 

(b) Will he inform this House whether there is a fair 

representation as against the percentage of the 

current population of women in the county? 

(c) If not, why? 
 
 

රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රයහභහතාුරභහ ව ණුශධ ලහන වහ 

ණමි  යුුර අභහතාුරභහ වනුව ව භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය 

වදනහ. 

(අ) (i)  

 
 

 (ii)   

 
  

(ණ) ඳශමුන ඳහර් සවේ වුරවේ සි  වත්න ඳහර් සවේ වුර 

දෂ හභ හ වතහ නිවඹජජනඹ සිඹඹ  4 - සිඹඹ  7  අතය 
භට් භ ඳතී. ර්තභහන ඳහර් සවේ වුරවේ හ වතහ 
නිවඹජජනඹ ද සිඹඹ  6  ණ වන වේ.  

(ත) ඳළන වනොනඟී. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු තභි ුරභනි, ඔඵුරභහ (ණ) වො   වභොෂ ද දු වනු 

ිළිතුරය? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසනර  ිළිතුරරු වදන වො  අවවන ඉ වන. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

(ණ) ඹ වන  එනේ, යවට් ර්තභහන හ වතහ ජනවනවව 

ප්රනි ලතඹ අනු ඳහර් සවේ වුර ුරශ හධහයණ නිවඹජජනඹෂ  

රළවඵ වව ව ද ඹ වන  දු ව ිළිතුරය  වභෂ ද? 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ  දු ව ිළිතුරය වභවේයි. ඳශමුළනි ඳහර් සවේ වුරවේ සි  

වත්ළනි ඳහර් සවේ වුර දෂ හ හ වතහ නිවඹජජනඹ සිඹඹ  4 සි  

7 දෂ හ ඳතී. ර්තභහන ඳහර් සවේ වුරවේ හ වතහ නිවඹජජනඹ 

සිඹඹ  6යි.  එුරභහ අව වව ව- 

ඳහර් සවේ වුර ර්ඹ  හ වතහ නිවඹජජනඹ 

ඳශමු  ඳහර් සවේ වුර                  11 

වදන ඳහර් සවේ වුර                  13 

ුර වන ඳහර් සවේ වුර                  12 

වතයන ඳහර් සවේ වුර                  09 

ඳසන ඳහර් සවේ වුර                  10 

වඹන ඳහර් සවේ වුර                  13 

වත්න ඳහර් සවේ වුර                  13 

ඳහර් සවේ වුර ර්ඹ  හ වතහ නිවඹජජනඹ % 
ණනෂ  වර 

ඳශමු  ඳහර් සවේ වුර                  6.55 

වදන ඳහර් සවේ වුර                  5.78 

ුරනන ඳහර් සවේ වුර                  5.33 

වතයන ඳහර් සවේ වුර                  4 

ඳසන ඳහර් සවේ වුර                  4.4 

වඹන ඳහර් සවේ වුර                  5.78 

වත්න ඳහර් සවේ වුර                  5.78 

1009 1010 

[රු ජිත් වප්රනේභදහ  භවතහ] 
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රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ හධහයණද, නළශද කිඹරහයි.  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හධහයණ ද, නළශද කිඹරහ ඒ ඳෂ  නහඹඹ වව වභ 

අව වන ඕනෆ. නහභ වඹජජනහ වද වව ව නළත්නේ, හ වතහවජ 

ඳත් ව වව ව වොවවොභද?  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වළඵළයි, ඔඵුරභහ වරිඹ  ළවඩ් ය ි වඵනහ. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ නීි ඹ වදරහ දීරහ ි වඵනහ. ක්රිුඹහත්භ ය වව ව නළි  

එ  භ  ය වන වදඹෂ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, දළ ව භව  අුරරු ප්රනලසන ටි අව වනේ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. රු භ වත්රීනුරභහ ළභළි යි, ඳහර් සවේ වුරවේ ළඩි 

හ වතහ නිවඹජජනඹෂ  ි වඵනහ නේ. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භව  අුරරු ප්රනලසන ි වඵනහ. භභ ඒහ අව වනේ.  රු 

ථහනහඹුරභනි, ඒ ිළිතුරරු ළඳයීභ ිළිතඵ රු තභි ුරභහ  

භභ සුරි  වත වනහ. රු තභි ුරභනි, දුවලේවඹ වභ බීජිා 

ේමුි වඹ ව ිළිතවන ි වඵනහ, තී වදු තීයණ ළනීවේ බහර 

හ වතහ නිවඹජජනත්වව ප්රනර්ධනඹෂ  අලායි කිඹරහ. ඒ 

හව භ වේ ාර්ධන ඉරෂ  වහත් -Millennium 

Development Goalsර ත්- ළඩි හ වතහ නිවඹජජනත්ඹෂ  සිදු 

දුඹ යුුරඹ කිඹන එ මුළු ජහතා වතය ප්රනජහභ ිළිතවන 

ි වඵනහ. අවප් යවට් ජනවනවඹ ව සිඹඹ  51.5ෂ  හ වතහ ව 

සිටින වභොවවොත, දුදුධ නිවඹජජිත බහර -ඳශහත් ඳහරන, 

ඳශහත් බහ ව ඳහර් සවේ වුරවේ- වනභභ reservation list  

එෂ ; වනභ ව ව කිරීභෂ  වයවහ වේ යවට් හ වතහ 

නිවඹජජනත්ඹ ර්ධනඹ ය වන  ඔඵුරභ වරහව  යජඹ දුවලේ 

නීි භඹ දුධිදුධහන වන එ වන   යුුර යනහද?  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, වේ වහ ඳත් ශ දුවලේ හය 

බහවේ නිර්වශල නීි ඹ ඵ  ඳත් යරහ හ වතහ වව  

නිවඹජජනඹ ළඩි ය ළනීභ ත්, භළි යණ වොභහරිසුරභහ 

ඳෂ   සඹහ ඳදිාික කිරීවේදී හ වතහ ව නිරධයයි ව ඵ  ඳත් ය 

නීි ත කිරීභ  ත් අවප් ණණ්ඩු  යුුර ශහ. වේ අනුඳහි  

ඡ වද ක්රලභඹ නිහ හ වතහ භළි යණර  ඉදිරිඳත්  වව ව 

නළවළ. හ වතහ නිවඹජජනඹ ළඩි ප්රනි ලතඹෂ  ණවේ ණන ක්රලභඹ 

ි ණුණු හරවවදීයි. ඒ ති  කිරීභ වහත් ඳශහත් ඳහරන 

වොට්ඨහ ක්රලභඹ අඳ දළ ව ේභත යරහ ි වඵනහ. 

තමු වනහ වවේරහ වේහ  වවඹජඹ වදන එ තභයි වවොභ 

වශ, තත් වේ ජඹග්රයවණ ළඩි ය  වන. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු තභි ුරභනි, ඔඵුරභහ භව  ප්රනලසනඹ  නේ උත්තය 

දු වව ව නළවළ. භහ තහුවේ Reservation List එ ළන. ව ව 

කිරීභ ළනයි තහුවේ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ  උත්තය දු වනහ. වදළනි අුරරු ප්රනලසනඹ අව වන. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වවොයි. භව  වදළනි අුරරු ප්රනලසනඹ, රු තභි ුරභනි. 

"භහි වද ික වතන" ප්රනි ඳත්ි වව ව ව වරහ ි වඵනහ, - [ඵහධහ 

කිරීේ] ඒ  වන නභෂ  දහ ත්තහ නේ භහ එභ නභ උඳවඹජගි 

ය  වනහ. භහි වද ික වතනවව ි වඵන නිහ භහ අව වව ව.  

රු තභි ුරභනි, භහි වද ික වතනවව ව ව වරහ 

ි වඵනහ, හ වතහ ව  "හ වතහ ිළිතයණ", "දිරිඹ හ වතහ", 

"වදය ණුදු ව අේභහ  මු්ල තළන" ඹනහදී ලවඹ ව නිවඹජජිත 

බහර ළඩි ව ව කිරීභෂ ; අවප්ෂ ත්ඹෂ . වේ එ 

වදඹෂ ත් ක්රිුඹහත්භ වරහ නළවළ. දුවලේවඹ වභ භහ ඔඵුරභහ  

ව ව ය වන ළභළි යි,  සාගි අතය, දණඹ, ෘවසථ 

හිානඹ හව භ අඳවඹජජන ව  ඳළවළය ළනීේ -   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රුණහයරහ  වශලන ඳත් වන වදයදී. දළ ව  ප්රනලසන 

අව වන. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒහ එෂ ත් ඳහර් සවේ වුරවේ හ වතහ  වරහ නළවළ.  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භ  ප්රනලසනඹ අව වන අසථහ 

වද වන. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර් සවේ වුරවේ රු භ වත්රීනුරමිඹ  එවවභ වරහ නළවළ. ඒ 

ඵ භභ වෞයවඹ ව කිඹ වන  ඕනෆ. ඉි  ව වභො ද වේ 

ප්රනලසනඹ අව වව ව. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, වශලන ඳත් වන  වරහ 

ි වඵ වව ව භහි වද ික වතනඹ ක්රිුඹහත්භ වනොයන නිහයි.  
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ඳහර් සවේ වුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වශලනර  වරහෂ  ි වඵනහ. වේ ප්රනලසන වහ ව ව 

ය ති  වරහ. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භව  වදළනි අුරරු ප්රනලසනඹ වර භභ 

අව වන  ළභළි යි දණඹ,  සාගි අතය, ෘවසථ හිානඹ, 

අඳවඹජජන වහ ඳළවළය වළරීේ ඹනහදී දුභ ක්රිුඹහ ව ර්ධනඹ න 

වභොවවොත වේහ අභ කිරීවේ වඬ වේ ඳහර් සවේ වුරවේ 

නිවඹජජනඹ කිරීභ වහ යජඹ නීි භඹ ප්රනි ඳහදන වයවහ ළඩි 

හ වතහ නිවඹජජනත්ඹෂ  රඵහ දීභ   යුුර යනහද කිඹරහ. 

එවේ යනහ නේ ඒ වහ දුඳෂ වව වවඹජඹ රඵහ වද වන  

රළවළසි යි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතළන ප්රනලසන වදයි. වදවනි අුරරු ප්රනලසනඹ තහුහ. දළ ව 

ුර වවනි අුරරු ප්රනලසනඹත් අ ව. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එවවභ අහධහයණ ව වන එඳහ. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එුරභහ ප්රනලසන ඳවෂ  ඳභණ තහුහ. වේ ප්රනලසනඹ අවරහ 

ි වඵ වව ව ඳහර් සවේ වුරවේ හ වතහ නිවඹජජනඹ ළන. වන 

වන ප්රනලසන තම්භ භභ හිතන දුධිඹ  හධහයණ නළවළ. හ වතහ 

නිවඹජජනඹ ළඩි කිරීභ ත්, හ වතහ ව  නහඹත්ඹ වද වනත් 

ණණ්ඩු  යුුර ය ි වඵනහ. වරජවව ඳශමුවනි 

අග්රයහභහතාරිඹ වර ශ්රීර රාහ නිදවස ඳෂ වව නහයිහ න 

සිරිභහවජ ඵණ්ඩහයනහඹ භළි නිඹ ඳත් ුෆණහ. රාහවේ 

ජනහධිඳි  ධුයඹ  ඳශමුව වභ ඳත් ුෆණු හ වතහ ච වද්රිංහ 

 වභහයුරා භළි නිඹයි. තඹත් ශ්රීර රාහ නිදවස ඳෂ වව 

නහයිහෂ . තමු වනහ වවේරහත් ඒහ අනුභනඹ ය වන. 

එතවො  තමු වනහ වවේරහ ත් ඔයි  ළඩිඹ ප්රනි පරඹෂ  අත් 

වයි.  
 

රු ඩිරහ ව වඳවර්යහ භවතහ (දුවශල රැකිඹහ ප්රනර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு டியஶன் தபரஶ - தலரஷநஶட்டு ரலமயலஶய்ப்தை 

ஊக்குலஷப்தை, நயரனஶம்தைமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

UNP එවෂ  නහඹත්ඹ  රු වයජසි වේනහනහඹ 

භ වත්රීනුරමිඹ ඳත් ය වන. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ තභයි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරහ ළනත් ළරකි සභත්  වන. 

රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භව  ුර වවනි අුරරු ප්රනලසනඹ වභඹයි. 

රු තභි ුරභනි, 2012  Global Gender Gap Report, ඒ 

කිඹ වව ව සත්රීන පුරු භහජ බහවව ඳයතයඹ ිළිතඵ දර්ලඹ 

අනු ය ්ල 131කි ව ශ්රීර රාහ සිටි වව ව 123 න තළනයි.  

ඒ නිහ ඔඵුරභහ SIDA ප්රනි ඳත්ි ඹ ිළිතවන ළඩි හ වතහ 

නිවඹජජනත්ඹෂ  වේ ඳහර් සවේ වුර  රඵහ වද වන  නීි භඹ 

ප්රනි ඳහදන වන එනහද, නළශද? වේ වඵොවවොභ යර ප්රනලසනඹෂ . 

උත්තයඹෂ  වද වන. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රනලසනඹ ඉතහභ වවොයි. නමුත් එුරභහ 

නිවඹජජනඹ යන ඳෂ ඹ  වේ ළන කිසිභ සථහයඹෂ  නළවළ. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ අව වව ව ණණ්ඩුවේ සථහයඹ ළන. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ණණ්ඩු  එළනි තීයණඹෂ   වන නේ, ඡ වද ක්රලභඹ වනස 

කිරීභ ළනි  යුුරරදී ඳහර් සවේ වුරවේ එඟතහෂ  ි වඵ වන 

ඕනෆ. ණණ්ඩුව ව ඹේ ඹේ වඹජජනහ ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් 

එෂ ත් ජහි  ඳෂ ඹ අනුඳහත ඡ වද ක්රලභවඹ ව වනස ව වන 

මු ස ව ළභළි  ුෆවණ් නළවළ. අුෆරුදු ණනහෂ  අිළ වේ 

ේඵ වධවඹ ව හරඹ ත ශහ. ඊ  ඳසවේ වේ වහ ේඵ වධ 

දුවලේ හය බහවේදී හ වතහ නිවඹජජනඹ ළන එෂ ත් ජහි  

ඳෂ ඹ එ දෂ  හෂ ෂි දීරහ එෂ  කිේහ; ත දෂ  හෂ ෂි 

දීරහ ත එෂ  කිේහ. ඔඵුරභහ වභළනි ප්රනලසන අවන වො  ඒ 

හය බහවේ හර්තහ කිඹහ ප්රනලසන අවනහ නේ, භභ ඔඵුරභහ  

උදුෆ ව වන ළභළි යි. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඳශහත් ඳහරන භළි යණ ාවලජධන ඳනත  සිඹඹ  25 

හ වතහ නිවඹජජනත්ඹ රඵහ දු වව ව නළත්වත් තයි? 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳශහත් ඳහරන වනොවයි,  දුවලේ හය බහ.  ඔඵුරභහ ඒ 

හය බහවේ හර්තහ කිඹහ ඵර වන.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අා 8-2700/'12 - (1), රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ. 

 
රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භභ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
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රු ඩිරහ ව වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபரஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ි  

වද හරඹෂ  ඉ්ලරහ සිටින අතයභ, එෂ ත් ජහි  ඳෂ වව 

නහඹත්ඹ  හ වතහෂ  වළටිඹ  රු වයජසි වේනහනහඹ 

භවත්මිඹ ඳත් ය වන කිඹරහ ඉ්ලලීභ වත් යනහ. 

 
ප්රනලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
්ලමු ඳරුරරු අඳනඹන ාහඳෘි ඹ : දුසතය 
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9. රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ණර්ථි ාර්ධන අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ල ීr රාහ භෘශධි අධිහරිඹ භළදවත් ී වභ ව 
්ලමු ඳ ීහවශයඹ ව්ලේ ඵර ඳ වීශලවව 
ඳත්හ වන ඹනු රඵන ඳරුරරු අඳනඹන 
ාහඳෘි ඹ ණයේබ ශ දිනඹ වර්ද; 

 (ii) එභ ාහඳෘි ඹ ණයේබ කිරීවේ අයමුණ වර්ද; 

 (iii) ඒ වහ අයමුද්ල ඳඹහ ත් ණහයඹ වර්ද; 

 (iv) ඒ ඹ වත් ඳ ිී රහබ රඵන ඳුෆ්ල ාාහ 
වොඳභණද; 

 (v) ඉවත ාහඳෘි ඹ ණයේබ ශ ර්වව සි  වේ 
දෂ හ එෂ  එෂ  ඳරුරරු ර්වව හර්ෂි 
නිසඳහදනඹ ව ව ව ව ලවඹ ව වොඳභණද; 

 (vi) එභ නිසඳහදන අඳනඹනඹ යනු රඵන ය ්ල 
වර්ද; 

 (vii) එීම ය ්ල වත හර්ෂි අඳනඹනඹ යනු 
රළබූ ඳරුරරු ර් ව ඒහවව ඳ භීහණඹ ව ව ව 
ව ව ලවඹ ව වර්ද; 

 (viii) වේ න දු  එභ ාහඳෘි ඹ රඵහ ති  ඳ ීි ඹ 
වර්ද; 

 ඹ වන එුරභහ ව ව ය වවනහිද? 

(ණ) වනොඑවේ නේ, ඒ භ වද? 

 

தபஶமெரஶெஶ அபஷலஷமெத்ெஷ அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ:  
(அ) (i) இயங்மக சமுர்த்ெஷ அெஷகஶசமபஷன் 

ெமயமட்டுடன் கல்கமுல பஷரெச தசயஶரர் 

பஷஶஷலஷல் ரபைஷலப்படும் பறங்கள் ற்மைெஷக் 

கமெத்ெஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்ட ெஷகெஷ 

ஶதென்பமெமம்; 

 (ii) ரற்படி கமெத்ெஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்டென் 

ரநஶக்கம் ஶதென்பமெமம்; 

 (iii) அெற்கஶன நஷெஷ தபமப்பட்ட லறஷமுமம 

ஶதென்பமெமம்; 

 (iv) அென்கஸழ் பன்தபமைம் குடும்பங்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக வ்லரதலன்பமெமம்; 

 (v) ரற்படி கமெத்ெஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்ட ஆண்டு 

தெஶடக்கம் இதுலம எவ்தலஶமெ பற லமகஷன் 

லமெடஶந்ெ உற்பத்ெஷ தலவ்ரலமஶக வ்லர 

தலன்பமெமம்; 

 (vi) ரற்படி உற்பத்ெஷகள் ற்மைெஷ தசய்ப்படும் 

நஶடுகள் ஶமலதன்பமெமம்; 

 (vii) ரற்படி நஶடுகளுக்கு லமெடஶந்ெம் ற்மைெஷ 

தசய்ப்படும் பற லமககள் ற்மைம் அலற்மஷன் 

அரவு தலவ்ரலமஶக ஶதென்பமெமம்; 

 (viii) ெற்ரபஶது இந்ெக் கமெத்ெஷட்டம் அமடந்துள்ர 

முன்ரனற்மம் ஶதென்பமெமம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Fruit Export Project 

conducted in the Galgamuwa Divisional 

Secretary's Division, with the intervention 

of the Sri Lanka Samurdhi Authority was 

commenced; 

 (ii) the objectives of commencing the aforesaid 

project; 

 (iii) the manner in which the funds were raised 

for that purpose; 

 (iv) the number of families benefited by that; 

 (v) the annual production of each fruit from the 

year of commencement of the above 

project up to now separately; 

 (vi) the countries to which the aforesaid 

products are exported; 

 (vii) separately, the varieties of fruits and their 

quantities annually exported to the said 

countries; and 

 (viii) the progress achieved by the aforesaid 

project by now ? 

(b) If not, why? 

 
රු සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon. Susantha Punchinilame) 

රු ථහනහඹුරභනි, ණර්ථි ාර්ධන අභහතාුරභහ 

වනුව ව භභ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය වදනහ. 

(අ)  (i)  ාහඳෘි වව නිසඳහදන  යුුර ණයේබ ය 
තත්වත් 2003.11.04 දිනඹ.  

  ඊ  අදහශ ාහඳෘි  හර්තහ අඳනඹන ාර්ධන 
භණ්ඩරඹ දුසි ව ස ය ති  අතය, වභභ 
ාහඳෘි ඹ වඳෞශ ස අාලවව සිඹඹ  51ෂ , 
ග්රයහමීය ඹ  යුුර අභහතාහාලවව සිඹඹ  16ෂ , 
යහජහානඹ අඳනඹන නිසඳහදන ජනතහ භහභ 
සිඹඹ  28ෂ , අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ 
සිඹඹ  5ෂ  ලවඹ ව වො ස දහඹත්ඹ භත 
ළරසුේ ය තත. 
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ඳහර් සවේ වුර 

  ශ්රීර රාහ භෘශධි අධිහරිඹ වේ වහ දහඹ ී  
තත්වත් අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරවඹ ව යන 
රද ඉ්ලලීභ  අනු යහජහානඹ අඳනඹන 
නිසඳහදන ජනතහ භහභ වනුව ව ව ව ශ 
සිඹඹ  28 වො ස ප්රනභහණඹ එභ භහභ 
වනුව ව මිරදී ළනීවභනි. 

 (ii)  වභභ ාහඳෘි වඹහි මූ ස අයමුණ වූවව ්ලමු 
භළි යණ වොට්ඨහර ඳරුරරු හ යනු 
රඵන වොී  වව  පරදහ වහ හධහයණ මිරෂ  
රඵහ දීභ ුරිත ව ඔුෆ වව  ණදහඹේ තත්ත්ඹ 
ර්ධනඹ කිරීභඹ. 

 (iii)  තසතවේ වුර මුද ස ව සිඹඹ  51ෂ  වඳෞශ ස 
අාලඹ (Cecil Food (Pvt.) Limited)  දුසි ව ද, 
සිඹඹ  16ෂ  ග්රයහමීය ඹ ණර්ථි අභහතාහාලඹ දුසි වද, 
සිඹඹ  5ෂ  අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ දුසි වද 
අයමුද්ල වඹොදහ තත.  ඉි රි සිඹඹ  28 වහ ශ්රීර 
රාහ භෘශධි අධිහරිඹ භ්  ව වඹොදහ තත.  

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

   වභභ ාහඳෘි වව නිසඳහදනඹ, වභවවඹී භ 
ිළිතඵ පර්ණ ීමභ (Cecil Food (Pvt.) 
Limited) නභළි  වඳෞශ ස භහභ දුසි ව දයහ 
ති  ඵළදු ව ප්රනලසන අා (iv), (v), (vi), (vii)  
අදහශ ිළිතුරරු ළඳයීභ  අලා වතොයුරරු 
භෘශධි අධිහරිඹ ුර වනොභළත. 

 (viii)  වභභ ාහඳෘි ඹ (Cecil Food (Pvt.) Limited) 
නභළි  වඳෞශ ස ණඹතනඹෂ  දුසි ව 
ඳත්හවන ගිඹ අතය ර්තභහනවව වනත් 
ණඹතනඹෂ  න (CBL - Ceylon Biscuits 
Limited) ණඹතනඹ දුසි ව ඳත්හවන ඹන 
ඵ  වතොයුරරු හර්තහ ී  තත. ප්රනවශලවව අඩු 
ණදහඹේරහභී වොී  වව  නිසඳහදන වභභ 
භහභ  අවශදු කිරීවභ ව ඔුෆ ව දුසි ව ණදහඹේ 
උඳඹනු රඵයි.  

  වභභ ාහඳෘි ඹ වනුව ව භෘශධි අධිහරිඹ 
දුසි ව ණවඹජජනඹ ය ති  මුදර රඵහ ළනීභ  
එභ භහභ භඟ ීමඳ අසථහදීභ හච්ඡහ 
යන රදී. ඒ අනු අදහශ භහවභ ව භෘශධි 
අධිහරිඹ වත රඵහ දී ති  වො ස වි  ඳත්රLඹ 
නීි ඳි  වදඳහර්තවේ වුර වත ඉදිරිඳත් ය එභ 
මුදර රඵහ ළනීභ වහ නීි භඹ ිළඹය ළනීභ  
 යුුර වේ න දු  සිදු ය තත. වේ                  
අනු නීි ඳි  වදඳහර්තවේ වුර දුසි ව ඒ 
ේඵ වධවඹ ව රහ ඵරහ වේ න දු  
එ වතයහසි  සිළඹෂ  ඹළී භ   යුුර යන ඵ 
භෘශධි අධිහරිඹ වත ද වහ තත. 

  වවේ වතත් දළන  වභළනි ාහඳෘතී ව 
ක්රිුඹහත්භ වනොන අතය, ඒ වනු  
භෘශධිරහභී ව  ඍජු වන ළරම්භ වහ න 
ළඩ වනෂ  ඳභණෂ  ක්රිුඹහත්භ යනු රඵයි. 

(ණ) අදහශ වනොවේ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු තභි ුරභනි, වේ ිළිතුරය අනු වඵොවවොභ ඳළවළදි ස 

වනහ, ්ලමු ඳරුරරු අඳනඹන ළසුේ භධාසථහනඹ වහ 

ණණ්ඩු -අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹත්, භෘශධි අධිහරිඹත්- 

දුලහර මුදරෂ  දුඹදේ යරහ ි වඵන ඵ. දළ ව ඒ වරහ දහරහයි 

ි වඵ වව ව. ඒ වන ුෆරුත් ඳහදුච්ික ය වව ව නළවළ. 

 වභොෂ ද වන වොේඳළනිඹෂ  ඳහදුච්ික යනහ කිඹරහ 

ඔඵුරභහ  එරහ ි වඵ වව ව අතා වතොයුරයෂ . 

 
භභ අව වන ළභළි යි, වේ දුධිවව අහර්ථ ාහඳෘි ර  

මුද්ල දුඹදේ ය ි වඵන නිරධහරි ව  දුරුශධ ඔඵුරභ වරහ 

 වනහ ිළඹය වභොෂ ද කිඹරහ. වජටි ණනෂ  මුද්ල වේ වහ 

ව ව වරහ ි වඵනහ. 

 
රු  සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු භ වත්රීනුරභනි, අිළ වේ ිළිතඵ වතොයුරරු නීි ඳි  

වදඳහර්තවේ වුර  වඹොමු යරහ අලා උඳවදස 

ඵරහවඳොවයොත්ුරව ව ඉ වනහ. එභ සිශධිඹ  නිරධහරි ව 

ේඵ වධ වරහ ඉ වනහ නේ නීි ඳි  උ ඳවදස රළණුණු වහභ අිළ 

ඒ අඹ  දුරුශධ අලා නීි භඹ ක්රිුඹහ භහර්  වනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
යජවව නිරධහරි ව  දුරුශධ ක්රිුඹහ ය වන නීි ඳි  

වදඳහර්තවේ වුර  ඹ වන ඕනෆ නළවළ. රු ථහනහඹුරභනි, 

නීි ඳි  වදඳහර්තවේ වුර ි වඵ වව ව වනත් හයණහ වහයි. 

වභභ ාහඳෘි වව  යුුර ේඵ වධ අදහශ භහේර  

දුරුශධ නඩු ඳළරිඹ යුුරද, නළශද කිඹන එ තීයණඹ ය වන 

නේ ඒ  වඹොමු ශ වළකියි. නමුත් වභළනි අහර්ථ 

ාහඳෘි ර  මුද්ල ව ව ශ නිරධහරි ව ේඵ වධවඹ ව  යුුර 

ශ යුුර ණහයඹ මුද්ල වයගුරහසිර - FR ර - වහ ණඹතන 

ාග්රයවවව වඵොවවොභ ඳළවළදි ස ි වඵනහ. ඔඵුරභ වරහ ඒ වයවහ 

ක්රිුඹහත්භ ව වන කිඹහයි භභ කිඹ වව ව. 

 
රු  සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු භ වත්රීනුරභනි, නීි ඳි  වදඳහර්තවේ වුරව ව අඳ  අලා 

යන උඳවදස රළණුණහ  ඳසවේ, ඔඵුරභහ කිඹන ඳරිදි අදහශ 

නිරධහරි ව  දුරුශධ නීි භඹ ිළඹය  වන අඳ  පුළු ව. නමුත් 

වේ වුෆ්ල ාහඳහයඹෂ  ලවඹ ව ය වන ගිහි්ලරහ, ඳහරනඹ 

යරහ ි වඵ වව ව ඒ වඳෞශ ස භහභයි. ඒ අතයුරය සිදු ුෆණු 

වශ්ල ිළිතඵ දුභර්ලනඹෂ  ය වන ඕනෆ, වොවවොභද වරහ 

ි වඵ වව ව කිඹරහ. දුභර්ලනඹ යරහ තභයි අහනවවදී අිළ 

තී වදු  ඹ වව ව, ඒ නිරධහරි ව ේඵ වධ නේ ඒ අඹ  දුරුශධ 

 යුුර ය වව ව වොවවොභද කිඹරහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි, ඳසු දුඳයභෂ  ය වන. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, වේ රුණ ළන අිළ දි භ COPE 

එවෂ දීත් භුර ශහ. රු නිවඹජජා තභි ුරභනි, භහ නළතත් 

කිඹ වව ව, වේ  ණඹතන ාග්රයවඹ අනු ව මුද්ල වයගුරහසි 

අනු ළඩ ය වන කිඹරහයි. දළ ව අුෆරුදු 10ෂ  ඳසු වරහ ඉයයි. 

2003 ඳ  ව ත්ත ාහඳෘි ඹ 2013 න වො  හ දහරහ ඉයයි. 

ශ්රීර රාහ භෘශධි අධිහරිඹ වභඳභණ හරඹෂ  ඒ ේඵ වධ 

 යුුර ය වන අලා යන ළඩ ිළිතවශ ස යරහ 

ි ණුවණ් නළත්වත් තයි?  
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රු  සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු භ වත්රීනුරභනි, ඔඵුරභහ කිඹන ඳරිදි ව භහ  ස ව ප්රනහල 

ශ ඳරිදි නීි ඳි  වදඳහර්තවේ වුරව ව උඳවදස රළණුණහ  ඳසු 

අලා යන ක්රිුඹහදහභඹ ව  වන අිළ  යුුර ය වනේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වේ ළන COPE එවෂ  දී ථහ ය වන ඳ  ව ත්වත් 2006 

දීයි.  

 
රු  සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔේ, COPE හර්තහවත් වේ ළන කිඹරහ ි වඵනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තභ වභො වත් වරහ නළවළව ව. ඒයි ි වඵන ප්රනලසනඹ. 

 
රු  සු වත පුාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்ெ தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අිළ අ වත වව ව වේ අාලඹ බහය ත්වත්. ඉදිරිවවදී  යුුර 

ය වනේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වවොයි, වඵොවවොභ සුරි යි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු නිවඹජජා තභි ුරභහ, වේහ ළන ටිෂ  වොඹ වන ඕනෆ. 

 
 

ප්රනි යුளවත ශ වරසටිඹ්ල  ර්ස : දුසතය 
தசயஸ்ஶஷல் டலர்ஸ்' ஸள்நஷர்ஶைம்: லஷபம் 
RESTRUCTURING OF CELESTIAL TOWERS: DETAILS 
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10.රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ණවඹජජන ප්රනර්ධන අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) 2011 අා 43 දයන ඳනත ඹ වත් යජඹ         
ඳයන රද වරසටිඹ්ල  ර්ස (ව ස වවජ 
ඉ වවසට්භ වට් භහේ මූවඹ) ේඵ වධවඹ ව 
සිදු ය ති  ප්රනි යුளවත කිරීභ වර්ද;  

 (ii) ඉවත ව ව ශ වශඳශ පුළු්ල කිරීභ ව 
ාර්ධනඹ කිරීභ වහ කිසි ඹේ 
ණවඹජජවඹ ව  බහය දී  ි ව්ලද;   

 (iii) එවේ නේ, එභ ණවඹජජඹහව  ව අදහශ 
භහවේ අධාෂ රු වව  නේ වර්ද;  

 ඹ වන එුරභහ ව ව ය වවනහිද?         

(ණ) (i) න ණවඹජජඹහ වත බහයදී ති  ඉවත ව ව 

වශඳශ වනුව ව ය ති  භසත ණවඹජජනඹ 

වර්ද;   

 (ii) ඉවත ව ව වශඳශ ාර්ධනඹ කිරීභ 

වනුව ව අවන වත් ණවඹජජඹ වව ව 

ඉදිරිඳත් ී  ි බූ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 6.8ෂ  ව රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන 8.5ෂ  වූ වඹජජනහ ිළිතඵ අදහශ 

ඵරධහරි ව දළන සිටිවවද;  

 ඹ වනත් එුරභහ ව ව ය වවනහිද?         

(ත) (i) අද න දු  ඉවත ව ව ශ වශඳවශහි නිසි 

ඵරධහරි ව ුෆරු වද;  

 (ii) යජඹ දුසි ව ඉවත ව ව නිසි ඵරධහරි ව  

භහසි වනු රඵන වේතනඹ වොඳභණද;  

 (iii) ඉවත ව ව ශ නිසි ඵරධහරි ව  වනු රඵන 

භසත වේතනඹ ව දීභනහර ටිනහභ 

වර්ද; 

 ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද?  

(ඈ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 

 

முெலீட்டு ஊக்குலஷப்தை அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ:  

(ஆ) (i) 2011ஆம் ஆண்டின் 43ஆம் இயக்க சட்டத்ெஷன் 

கஸழ் அசஶங்கத்துக்கு உஶஷத்ெஶக்கப்பட்ட, 

'தசயஸ்ஶஷல் டலர்ஸ்' (தசலிங்ரகஶ முெலீட்டு 

கம்பனஷக் குளம்) தெஶடர்பஶக ரற்தகஶள்ரப் 

பட்ட ஸள்நஷர்ஶைம் ஶதென்பமெமம்; 

 (ii) தசஶல்யப்பட்ட ஆெனம் லஷஸ்ெஶஷப்தை ற்மைம் 

ரம்பஶட்டுக்கஶக லரதம் முெலீட்டஶரமெக்கு 

மகரஷக்கப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெமம்; 

 (iii) அவ்லஶதமனஷல், முெலீட்டஶரஶஷன் தபர் 

கமரமம் சம்பந்ெப்பட்ட கம்பனஷஷன் 

பைஷப்பஶரர்கமரமம் 

 அலர் கூமைலஶஶ? 

(ஆ) (i) தைெஷ முெலீட்டஶரமெக்கு மகரஷக்கப்பட்டுள்ர 

ரற்கூமஷ ஆெனத்துக்கஶன தஶத்ெ 

முெலீட்மடமம்; 

 (ii) அரெ ஆெனத்மெ ரம்படுத்ெ, பஷம 

முெலீட்டஶரர்கரஷனஶல் மேபஶ 6.8 பஷல்லின் 

ற்மைம் மேபஶ 8.5 பஷல்லினஷற்கஶன 

பஷரமைகமரப் பற்மஷ அெஷகஶஶஷகள் 

அமஷலஶர்கரஶ ன்பமெமம் 

 அலர் கூமைலஶஶ? 

(இ) (i) இன்மைள்ரலஶமை இந்ெ ஆெனத்துக்குப் 

தபஶமைப்பஶன ெகுெஷலஶய்ந்ெ அெஷகஶஶஷகமரமம்; 

 (ii) அசஶங்கத்ெஷனஶல் இத்ெகுெஷலஶய்ந்ெ 

அெஷகஶஶஷகளுக்குச் தசலுத்ெப்படும் ஶெஶந்ெ 

ஊெஷத்மெமம்; 

 (iii) ரற்கூமஷ ெகுெஷலஶய்ந்ெ அெஷகஶஶஷகளுக்குச் 

தசலுத்ெப்படும் தஶத்ெ ஊெஷத்மெமம் 

படிகமரமம் 

 அலர் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல் ன்? 
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ඳහර් සවේ වුර 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he state - 

 (i) the restructuring taken place in respect of 

Celestial Towers (Ceylinco Investment 

Group of Companies) vested in the 

Government under the Act, No.43 of 2011; 

 (ii) whether the said property has been handed 

over to any investor for expansion and 

development; and 

 (iii) if so, the names of the investor and the 

directors of the related company? 

(b) Will he also state - 

 (i) the total investment for the aforesaid 

property which has been handed over to the 

new investor; and 

 (ii) whether the authorities were aware of the 

proposals of  Rs. 6.8 billion and Rs. 8.5 

billion from other investors to develop the 

same property? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) the competent authorities of the said 

property as at today; 

 (ii) the monthly remuneration paid to the said 

competent authorities by the Government; 

and 

 (iii) the total remuneration and allowances paid 

to the aforesaid competent authorities? 

(d) If not, why? 
 
රු රක්ෂ්සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ (ණවඹජජන 
ප්රනර්ධන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் ஶப்பஶ அரபலர்ென - முெலீட்டு 

ஊக்குலஷப்தை அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු වදනහ. 

(අ) (i) 2011 අා 43 දයන ඌන ක්රිුඹහහරි ාහඹ ව වහ 
ඌන උඳවඹජජිත ත්ේ පුනරුදඹ කිරීවේ ඳනත 
ඹ වත්, බහණ්ඩහහයවව ව්ලේ වත 
2011.11.11 දින ඳළළරුණ ව ස වවජ භහේ 
මූවඹ  අඹත් ව සසටිඹ්ල  ර්ස වශවඳොශ, 
අභහතා භණ්ඩර අනුභළි ඹ භත ඉදිරිවවදී 
වොශමදී ඳළළත්ී භ  නිඹමිත වඳොදු යහජා 
භණ්ඩලීඹ යහජා නහඹ මුළු වනුව ව සිඹ  
ඳවසුේ ස ව භ වදුත වවජ ්ල ාීමර්ණඹෂ  
ඵ  ඩිනමි ව පුනරුදඹ කිරීභ  නහරි 
ාර්ධන අධිහරිඹ  ඳයහ තත.  

නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ හර්තහ යන ඳරිදි,  එභ 

වශවඳොශ නළත පුනරුදඹ කිරීභ වහ ශ්රීර රාහ යෂ ණ ාසථහ 

තුරළු යහජා වහ වඳෞශ ස අාලවව ණඹතනර වො ස 

දහඹත්වඹ ව යුුර සථහඳනඹ ශ ම්භහහිත ළ වදු්ල 

 වවජ්ලඩි ව ස වඳෞශ ස භහභ  අනන (99) අුෆරුශද  

ඵදු දීභ  අභහතා භණ්ඩරඹ අනුභත ය ි ව්ල. 

ඒ අනු ිළහිටුන රද ම්භහ හිත ළ වදු්ල වවජ්ලඩි ව ස 

වඳෞශ ස භහභ එභ වුෆ්ලරු ව ණවඹජජඹහ ලවඹ ව 

නේ යමි ව, ණවඹජජන භණ්ඩර ඳනවත් අලාතහ භත 

ාසථහඳනඹ ශ, ම්භහහිත සිවනජ රාහ වවොව ්ලස ව සඳහ 

පුශ ස භහභ  දුසි ව හභය 475 සුිළරි තරු ඳවවේ 

වවජ රඹෂ  ව වේහ ඵශද නිහ 90ෂ  හිත ාහඳෘි ඹෂ  එභ 

වශවඳොශ භත ක්රිුඹහත්භ කිරීභ  ණවඹජජන භණ්ඩරවව 

අනුභළි ඹ රඵහ වන තත. වභඹ  අභතය වභභ ාහඳෘි ඹ 2008 

අා 14 දයන ඳන ත ඹ වත් ක්රලවභජඳහඹ ාර්ධන ාහඳෘි ඹෂ  

වර ිළිතවන තත. 

 (ii) ඔේ. ම්භහ හිත ළ වදු්ල වවජ්ලඩි ව ස 
වඳෞශ ස භහභ දුසි ව ඵදු ඳදනභ භත 
බහයත් වභභ වශවඳොශ, එභ භහවේ එභ 
ණවඹජජඹහ ලවඹ ව නේ යමි ව ම්භහහිත 
සිවනජ රාහ වවොව ්ලස ව සඳහ පුශ ස 
භහභ  පුළු්ල කිරීභ  වහ ාර්ධනඹ කිරීභ  
බහය දී තත. 

 (iii) වභභ වශඳශ ාර්ධනඹ කිරීවේ ාහඳෘි ඹ 
ක්රිුඹහත්භ කිරීභ  ණවඹජජන භණ්ඩර ඳනවත් 
අලාතහ භත ාසථහඳනඹ ශ "ම්/ සිවනජ 
රාහ වවොව ්ලස ව සඳහ පුශ ස භහවේ" 
අධාෂ  භණ්ඩරඹ ඳවත දළෂ වේ.  

   01. හමිණී වේදය වනයත් භවතහ 

  02. ිළඹදහ  වඩහඵරව  භවතහ 

  03. ණඩේඵයව  වභජද වන වභොවහ ව ද අ්ලදුස 
     භවතහ 

  04. එච්.වෂ .ඩී.ඩ්ල සේ.එේ. නී්ල ඵණ්ඩහය 
වපුහි වන  භවතහ 

(ණ) (i) ඉවත ව ව වශඳශ යජඹ  ඳයහ  වනහ අසථහවේ 
ටිනහභ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 4.8ෂ  වර යජවව 
ප්රනධහන තෂ වේරුරු ව ව ය ති  ඵ 
නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ දුසි ව හර්තහ ය 
ති  අතය, ම්/ සිවනජ රාහ වවොව ්ලස ව 
සඳහ පුශ ස භහභ දුසි ව වභභ  ණවඹජජන 
භහභ වයවහ තවභරිහනු වඩොරර් මි සඹන 
158.8 ණවඹජජනඹකි ව යුත් ාහඳෘි ඹෂ  වභභ 
වශඳශ භත ක්රිුඹහත්භ කිරීභ  ළරසුේ ය ති  
ඵත් ණවඹජජන භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් ශ අඹදුේ 
ඳවත් ව ව ය තත. 

 (ii) ම්/ සිවනජ රාහ වවොව ්ලස ව සඳහ පුශ ස 
භහභ දුසි ව ණවඹජජන භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් 
යන රද අඹදුේ ඳවතහි වභළනි දුසතයඹෂ  
ව ව ය නළත.  

(ත) (i) වභභ ාහඳෘි ඹ ණවඹජජන භණ්ඩර ඳනත 
ඹ වත් ක්රිුඹහත්භ යනු රඵ වව ව ම්/ සිවනජ 
රාහ වවොව ්ලස ව සඳහ ඹන පුශ ස භහභ 
දුසිනි. වභභ වශඳවශහි නිසි ඵරධහරි ව  වව ව 
ණවඹජජන භණ්ඩරවව අලාතහ ව  අනු 
ාසථහඳනඹ ශ ම්/ සිවනජ රාහ වවොව ්ලස 
ව සඳහ පුශ ස භහභඹ. 2014 වර් අ 
බහවවදී තරු ඳවවේ සුිළරි වවජ රඹෂ  වර වභභ 
ාහඳෘි ඹ ාචහය ර්භහ වතඹ වහ දුෘත 
කිරීභ  නිඹමිතඹ. 

 (ii) ම්/ සිවනජ රාහ වවොව ්ලස ව සඳහ පුශ ස 
භහභ දුසි ව සිඹ අඹදුේ ඳවත් භහවේ වේ 
වවජ අධාෂ  භණ්ඩර ඳඩි නඩි ිළිතඵ දුසතය 
ණවඹජජන භණ්ඩරඹ  හර්තහ ය නළත.  

 (iii) අදහශ වනොවේ.   

(ඈ) අදහශ වනොවේ. 
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රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු තභි ුරභනි, වඵොවවොභ සුරි යි දුසතය උත්තයඹෂ  

රඵහ දීභ ේඵ වධවඹ ව. ඔඵුරභහ කිේහ වභඹ ළඹුනට් 

අනුභළි ඹෂ  භ්  ව යිවනජ රාහ වොේඳළනිඹ  දීරහ ි වඵනහ 

කිඹරහ. වභඹ ඒ වොේඳළනිඹ  දීරහ ි වඵ වව ව ව  වඩර් එෂ  

භ්  වද; එවවභ නළත්නේ සිතහ ඵරහ, එහි ද වනහ පුශරඹ ව සිටින 

නිහද? ළඹුනට් භණ්ඩරඹ වභොන භතඹ  අනුද වභඹ 

ප්රනහ ධනඹ අඩුව ව ි වඵන වොේඳළනිඹ  දීරහ ි වඵ වව ව? 

 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ණවඹජජනඹ ිළිතඵ අඹදුේ ඳත්රLඹෂ  අනුභත යරහ ණහ  

ඳසවේ ඒ ණවඹජජනඹ ිළිතඵ  යුුර කිරීභ ඳභණයි අඳ    

ි වඵ වව ව. ළඹුනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යපු ඒහ වවජ ත්ත 

තී වදු ිළිතඵ උත්තය වද වන අඳ  වළකිඹහෂ  නළවළ.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තභි ුරභනි, ළඹුනට් භණ්ඩරඹ කිඹ වව ව වනත් සුදුවලේ 

වදඹෂ  වනොවයි ව ව. ඳහර් සවේ වුරවේ ඉ වන භ වත්රීනරු 

ජනතහ   කිඹන - 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අඳ  අවඹජජන භණ්ඩරඹ ව  වඩර් යන - 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භව  ප්රනලසනඹ අව වන. ළඹුනට් භණ්ඩරඹ ජනතහ   

කිඹ වන අලායි. ඒ අඹ  ඕනෆ දුධිඹ , හිුරභතවව වේහ වද වන 

ඵළවළ. ඳහර් සවේ වුර ුරිත ව නීි  ති  යරහ, රුිළඹ්ල වජටි 

500 ටිනහභෂ  ති  වඳෞශ ස වොේඳළනිඹෂ  ඳයහ වන, 

ප්රනහ ධනඹ අඩුවනත් ි වඵන තත් වොේඳළනිඹ  රුිළඹ්ල 

වජටි 300   බහය දීරහ  වේ  යුුර ය වව ව වොවවොභද? 

වභඹ රඵහ  වන වෂ පීඑේජී භහවභ ව රුිළඹ්ල වජටි 

9,000  ව  වඩර් ඳතෂ  ඉදිරිඳත් යරහ ි ණුණහ. ඒහ වනොතහ  

අඩු මිර  - 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ. ඒ ළරැදියි, රු ථහනහඹුරභනි. වේ භහභ 

ේපර්ණවඹ ව යජඹ  අයිි යි. වභඹ වඳෞශ ස භහභෂ  

වනොවයි. වභුරභහ කිඹ වන වද වව ව වභඹ වඳෞශ ස 

භහභෂ  කිඹරහයි. ශ්රීර රාහ යෂ ණ ාසථහ, රහෂසස භහභ 

යජවව භහේ. වභුරභ වරහ වඳෞශලීයණඹ යපු භහේ 

තභයි ණණ්ඩු  ඳයහ වන ණණ්ඩු දුසි ව  ය වන ඹ වව ව. 

වභයි ව අිළ වවො වදඹෂ  ඔප්පු යරහ ි වඵනහ, ණණ්ඩු  -

යජඹ - වේහ ය වන පුළු ව කිඹරහ. ඒ නිහ ව  වඩර් කිරීභ 

ේඵ වධවඹ ව ක්රිුඹහ ඳටිඳහටිඹ අලා  වව ව නළවළ. එඹ යජවව 

ණඹතනඹ යි  දීරහ ි වඵ වව ව. 
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, ුර වන අුරරු ප්රනලසනඹ අව වන  ස ව 

වදන ප්රනලසනඹ ේඵ වධවඹ ව තදුය ත් අව වනේ. වභඹ 

වඳෞශ ස අාලවව වොේඳළනිඹෂ . වරසටිඹ්ල  ර්ස 

කිඹ වව ව ව ස වවජ ඉ වවසට්භ වට් භහේ මූවවව 

වොේඳළනිඹෂ .  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නළවළ.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2011 වනොළේඵර් 11න දහ ඳයහ ත් වො ෂ  තභයි  වේ 

දීරහ ි වඵ වව ව. ඳහර් සවේ වුරවේ යප්රනහද  ඹ වත් වඳෞශ ස 

වදඹෂ  අත්ඳත් ය වන -යජවව වොේඳළනිඹෂ  ුරට්ටු වද  

දීරහ- අුෆරුදු 5  ඳසු එඹ වඳෞශලීයණඹ  වඹොමු යනහ 

නේ වභොන අඳයහධඹෂ ද? 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

වභඹ වඳෞශ ස අාලඹ  වදනහ කිඹහ ඔඵුරභ වරහ පර් 

නිභනඹ  එ වව ව වොවවොභද?  

  
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අිළ ද වනහ ව ව. ණණ්ඩු ඳට් ඳ්ල වඵොරු, ාචහ 

ය වව ව ඔ වවොභ ව ව.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

යජවව ණඹතන දුසි ව ඳත්හ වන - 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හමිණී වනයත් කිඹ වව ව ුෆද? 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

හමිණී වනයත් කිඹ වව ව පුශරවඹෂ .  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔහු ජනහධිඳි ව  උඳවශල; හර්ඹ භණ්ඩර ප්රනධහනිඹහ. 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එුරභහ අද භවජන ඵළා වවේ බහඳි . තත් ණඹතන කිහිඳඹ 

බහඳි . එුරභහ වව  - 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිහ ව  වඩර් එන ඒහ ඔෂ වොභ ද වනහ ව ව. වොවශේ 

වරහ - 

1023 1024 



ඳහර් සවේ වුර 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එුරභහ වව  බහඳි  වනොව වන පුළු ව. එුරභහව  තනුරය 

දුතයයි ි වඵ වව ව. එුරභහ වව  බහඳි  තනුරරි ව ඉත් 

ුෆවණොත් වනත් ුෆරු ව වවජ  ඳත් යයි.  එුරභහ   වේ භහභ 

දීරහ නළවළ ව ව.  
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වොේඳළනිඹ  එුරභහ අයිි යි.  ඒ වොේඳළනි එ, යිවනජ 

රාහ වොේඳළනිඹ - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසනඹ අව වන. ථහ ඳත් වන එඳහ. 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

වභඹ මිනිසු ව වො ස වඹොදරහ ි වඵන භහභෂ . 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අව ව ථහනහඹුරභනි, ළදත් තභි යඹ වව ව, උත්තය 

වදන තභි යඹ වව ව භහ වේ ප්රනලසනඹ අවනහ. වොවශේ වරහ 

උත්තය වද වන එඳහ. 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, වොවශේ ව වව ව නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වොවශේ ව වව ව දෂ භ නිහ ව ව.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ථහනහඹුරභහත් වවො උත්තය වදනහ. ඒත් ති . 

වභ වන, වොවශේ වරහ ළඩ යන දෂ  තභි , ථහනහඹුරභහ 

කිඹනහ නේ. 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, වේ  ණඹතනවව සිඹ භ වො ස භව 
ජනතහ ුර වො ස. වභඹ යජවව ණඹතනඹෂ . වේ ළන තර් 
යරහ ළඩෂ  නළවළ. බහඳි  ව වන පුළු වව ව ඕනෆ වන ව . 
ඔඵුරභහ ''වතොවේ'' හි පු හරවව  ඒ ළන ද වනහ ති  ව ව. 
වතො යජවව ණඹතනඹෂ .  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ. ේපර්ණවඹ වභ ළයදියි. වේ, වනොභඟ ඹන 

අතා ප්රනහල. ඔඵුරභහ දෂ  ව වන පුළු ව. භභ කිඹනහ, 

ව ස වවජ ණඹතනඹ, - 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

වේ ණඹතනඹ වඳෞශ ස අාලඹ -[ඵහධහ කිරීභෂ ]   

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, භව  ුර වන අුරරු ප්රනලසනඹ 

අව වනේ.   

ව ස වවජ ණඹතනවව තළ වඳත්රු ව 22,000ෂ  දුතය 
ඉ වනහ. ඒ අඹව ව 110 වදවනෂ  දුතය භළරිරහ. වේ අසථහවේදී 
ඒ මූව ණඹතනඹ තළ වඳත්රු ව  ව වන ි වඵනහ, 
රුිළඹ්ල වජටි 8,800  ළඩිඹ. වේ ණඹතනඹ වේ හව  ුරට්ටු 

වද  දු වණුහභ ඒව ව රුිළඹ්ල වජටි 3,500ෂ  - 

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ුරට්ටු වද  දු වණරහ නළවළ. ළයදි ණ්ලඳඹෂ  වද වන එඳහ. 

වොවවේ ද දු වණරහ ි වඵ වව ව?  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉ වන භව  ප්රනලසනඹ අවන්ල.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ යජවව ණඹතනඹකි ව අය වන ි වඵ වව ව.   

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉ වන, භව  ප්රනලසනඹ අවන්ල. ඔඵුරභහ රසණ  උත්තය 

වදනහ ව ව. නමුත් ඉසය වරහ භව  ප්රනලසනඹ අව වනවජ.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු භ වත්රීනුරභනි, දුවශයඹ භහභ  වේ ණඹතනඹ දු වනහ 

නේ අද වොවවොභ වයිද? වේ භහභ දීරහ ි වඵ වව ව යෂ ණ 

භහභ, රහෂසස භහභ  තුරළු එ  වළදුණු  භහභ .  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භව  ප්රනලසනඹ ඉසව්ලරහ අව වනවජ. ඊ  ඳසවේ උත්තය 

වද වනවජ. ඕනෆ දුධිඹ , වොවශේ වරහ උත්තය වද වනවජ. 

භභ කිඹ වව ව ව ස වවජ ණඹතනවව තළ වඳත්රු ව - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසනඹ අව වන. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රයදුනිලසචඹහයරිඹ  ඉත් ශහභ  කිරිඵත් හරහ වජො ස 

යපු  අඹ - [ඵහධහ කිරීභෂ ]   
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රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ප්රනලසනඹ අව වව ව නළවළ රු ථහනහඹුරභනි.  
 

රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised.  
 

රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir,  you have told this Member innumerable times not 

to deviate from the Standing Orders. He is doing this 

everyday.  

අද වජට් එයි, ූට් එයි නළි  ය වන දුනිභඹ ාචහ 
යරහ   

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තදු්ලරහ වභතළන ථහ යනහ. ඒයි කිඹ වව ව. වවො 

මිනිසු ව  ව වන එඳහ.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අ වන, අුෆසනහ. ඒ point of Order  එෂ  වනොවයි. 

Point of Order එෂ  භුර යන වො  එහි ළදත්භ වත් 

ි වඵ වන ඕනෆ. ඒ නිහ එඹ  ම්භහ ුෆණහ නේ වවොයි.  
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වභොෂ ද? ඔඵුරභහත් ඔඵුරභහව  රීි  ප්රනලසනඹ අව වන. 

ඔඵුරභහව  භතඹ කිඹ වන ඹ වන එඳහ. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එුරභහ වචජදනහෂ  ශහ ව ව. භව  නභ කිඹපු නිහ වේ 

වො වදෂ   
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නළි  භ වත්රීන  කිඹනහ, ඳහර් සවේ වුරව ව එිතඹ  තදුත් ඒ 

කිඹ වන කිඹරහ. භභ උහදුවවදී - [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒත් ප්රනලසනඹෂ . අුරරු ප්රනලසන ුරන ඉයයි. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳහර් සවේ වුරව ව එිතඹ  තදු්ලරහ කිඹ වන. වො වදෂ  

නළි  -[ඵහධහ කිරීභෂ ]  එිතඹ  තදු්ලරහ කිඹ වන, වො වදෂ  

නළි  පුත්තරවේ ඉ වන  ව්ල වතවර් ත්ුර.  
 

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

එිතඹ  තදු්ලරහ ඒ කිඹ වන වො වදෂ  නළවළ. වේ තුරවශේ 

දුතයයි කිඹ වව ව. යප්රනහද  නිහයි ඒ කිඹ වව ව.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහව ව ිළ දී ඒ ත් අසථහෂ  රරහ වද වනේ.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වඵොවවොභ වවොයි. [ඵහධහ කිරීභෂ ] රු ථහනහඹුරභනි, ඒ 

 වදි මුදර අිළ වද වනහභ එ - [ඵහධහ කිරීභෂ ]     

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, දළ ව ඔඵුරභහව  අුරරු ප්රනලසන ුරනභ ඉයයි.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තභි ුරභනි, භභ කිඹ වව ව ව ස වවජ මූව ාහඳහයවව  

තළ වඳත්රු ව  රුිළඹ්ල වජටි ණනහෂ  රළවඵ වන ි වඵන 
අසථහ, අග්රය දුනිලසචඹහයරිඹ ඳළඹ දුසිවතවය ව ඉත් 
ශහ  ඳසවේ වේ භ වත්රීනරු භඟ  කිරිඵත් හපු  - [ඵහධහ 
කිරීභෂ ]  වේ ණඹතනඹ අඩු මුදර  දුෂ හභ  ඒ අඹ  
රළවඵ වන ි වඵන මුදර නළි  වනහ.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

වේහ අදහශ නළවළව ව රු ථහනහඹුරභනි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වේ ප්රනලසනඹ  අදහශ නළත.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ වෝලර වව  ණඹතන, F&G එ, Ceylinco Investments 

එ. වේ ුරිත ව තභයි- [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු තභි ුරභහ දෂ යි. දළ ව රු තභි ුරභහ  පුළු ව ඒ 

ඔෂ වජ භ ිළිතුරරු වද වන. 
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ඳහර් සවේ වුර 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ථහනහඹුරභනි,  -  [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු තභි ුරභහ දෂ යි. රු භ වත්රීනුරභනි, තමු වනහ වවේ හඩි 

ව වන. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අාණිතඹ වනොද වනහ, නර්රිවව, භළ සඵ ව එව ව 
වවොයේ   

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

යපු එෂ වවනෂ  වභතළන  තදු්ලරහ උත්තය වද වන වදනහ. 

[ඵහධහ කිරීභෂ ]  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
දළ ව රු තභි ුරභහ  පුළු ව, අය කිඹපු  ඔෂ වජ භ උත්තය 

වද වන.  

 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ථහනහඹුරභනි,  යජඹ ඩහ වන ළටුණු ව ස වවජ 

භහවේ  වශඳශ අයවන යජවව භහභෂ  භ්  ව තරු ඳවවේ 

වවජ රඹෂ  ති  යරහ, ඉදිරිවවදී වේ ණදහඹේ රඵන භහර්ඹෂ  

ඵ  ඳත් යනහ.  යජඹ  ඒ  ය වන  ඵළරිඹ කිඹන භතඹෂ  

වේ යවට් ි ණුණහ. අද නවො  යෂ ණ ාසථහ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

8ෂ  රහබ රඵනහ. එළනි තත්ත්ඹ  ි වඵන ාසථහ මුද්ල 

භ්  ව තභයි වේ ණවඹජජනඹ  ය වව ව. ඒ නිහ වේ ය   

ළදත් ණවඹජජනඹෂ . ව ස වවජ භහවේ ප්රනලසනඹ වේ 

ණණ්ඩු දුනහ. දළන භත් රුිළඹ්ල රෂ ඹ ඵළගි ව වනහ. 

අනිෂ  හයණහ ේඵ වධවඹනුත් පුළු ව දුධිඹ  ණණ්ඩු ක්රිුඹහ 

යනහ. ඒ වනභ වදඹෂ . අිළ වේ  වඳෞශ ස අාලවව 

දුවශශිවඹ ව  දු වනහ නේ තමු වනහ වවේරහ අද වේ 

ඳහර් සවේ වුර වඳයශහදු, වේ දුවශශිවඹ ව    දීරහඹ කිඹරහ.  

වශයඹ යෂ ණ ාසථහ, රහෂස භහභ ණදිවඹ ව භ වදුත 

''සිවනජ රාහ'' නභළි  භහභ යි වේ දීරහ ි වඵ වව ව.  ඒවෂ  

කිසි යදෂ  නළවළ.   

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

සිවනජ කිඹ වව ව -[ඵහධහ කිරීභෂ ] වේ වඳෞශ ස 

වොේඳළනිඹෂ .   
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අා 12 - 2571/'12 - (1), රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ.  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භභ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රයහභහතාුරභහ ව ණුශධ ලහන වහ 

ණමි  යුුර අභහතාුරභහ වනුව ව භහ එභ ප්රනලසනඹ  

ිළිතුරරු දීභ වහ භහඹ හරඹෂ  ඉ්ලරහ සිටිනහ.  
 
ප්රනලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

බී. ජී. පී. අවලජ භවතහව  භයණඹ : දුධිභත් 
ඳරීෂ ණ  

ெஷமெ. பஷ.ஜஸ.தே. அரசஶகலஷனது ைம் : முமமஶன 

லஷசஶமை 
DEATH OF MR. B.G.P. ASOKA :  FORMAL INQUIRY  

2701/'12 

13. රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රයහභහතාුරභහ ව ණුශධ ලහන වහ ණමි  යුුර 

අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1): 

(අ) (i) භහතය, අ වරැස, ි ්ලවඵොටුහ, "වොමිළ ේ" හි 
ඳදිාික බී. ජී. පී. අවලජ භවතහ 2011.03.14 දින 
යහත්රීන නළටුේ ාදර්ලනඹෂ  නළයම භ වහ 
ි ්ලවඵොටුහ ඩිළර  වොස සිටිඹදී භයණඹ  
ඳත් ති  ඵත්; 

 (ii) ඳසුදින ඵරහර වඵජෂ  වෂ  ඹ  ි බී ඔහුව  
භශ සිරුය වමුී  තතත්, එභ  භයණඹ ිළිතඵ 
අ වරැස වඳොලීසිඹ දුසි ව දුධිභත් ඳරීෂ ණඹෂ  
වනොඳළළත්වූ ඵ  භයණරුව  ඹුරි දුසි ව 
වචජදනහ යන ඵත්; 

 එුරභහ ද වවනහිද? 

(ණ) (i) අවලජ භවතහව  භයණඹ ේඵ වධවඹ ව 
දුධිභත් ඳරීෂ ණඹෂ  ඳළළත්ී භ   යුුර 
ය වව වද; 

 (ii) එවේ නේ, එභ ඳරීෂ ණ  යුුර ණයේබ යන 
දිනඹ වර්ද;  

 ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද? 

(ත)  වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 

 

பஷெ அமச்சமெம் தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சமெம் அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ஶத்ெமம, அக்குஸ்ழ, ெஷப்தபஶட்டுலஶல, 

"தசஶஷதகலுஷல்" லசஷக்கும் ெஷமெ. பஷ.ஜஸ.தே. 

அரசஶக 2011.03.14 ஆம் ெஷகெஷ இவு நடன 

நஷகழ்ச்சஷதஶன்மமப் பஶர்ப்பெற்கஶக ெஷப்தபஶட் 

டுலஶல கமடவீெஷக்கு தசன்மஷமெந்ெரலமர 

ைமடந்துள்ரஶதன்பமெமம்;  

 (ii) மைநஶள்  பயகஶலய ெதகஶன்மஷன் கஸறஷமெந்து 

இலஶஷன் சடயம் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ர 

ரபஶெஷலும் இம்ைம் தெஶடர்பஶன முமமஶன 

லஷசஶமைம அக்குஸ்ழ தபஶலிழஶர் 

ரற்தகஶள்ரலஷல்மய ன இமந்ெலஶஷன் 

மனலஷ குற்மம் சஶட்டுகஷன்மஶர்  ன்பமெமம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 
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(ஆ) (i) ெஷமெ.அரசஶகலஷன் ைம் தெஶடர்பஶக 

முமமஶன லஷசஶமைம நடத்ெ நடலடிக்மக 

டுப்பஶஶ  ன்பமெமம்; 

  (ii) அவ்லஶமஶஷன் இவ்லஷசஶமை நடலடிக்மககள் 

ஆம்பஷக்கப்படும் ெஷகெஷ ஶது ன்பமெமம் 

 அலர் இச் சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. B.G.P. Asoka at “Somikalum”, 

Thibbotuwawa  Akuressa, Matara had died 

on the night of 14th March, 2011 while he 

had gone to the Thibbotuwawa bazaar to 

watch a dancing show; and 

 (ii) the wife of the deceased alleges that though 

the dead body of the deceased was found 

under a culvert at Balakawala on the 

following day, a formal inquiry into the 

aforementioned death was not held by the 

Akuressa Police Station? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to hold a 

formal inquiry into the death of Mr. Asoka; 

and 

 (ii) if so, the date on which that inquiry will be 

commenced? 

(c) If not, why? 
 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රයහභහතාුරභහ ව ණුශධ ලහන වහ 

ණමි  යුුර අභහතාුරභහ වනුව ව භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු  

වදනහ. 

(අ) (i) බී.ජී.පී. අවලජ ඹන අඹව  වොවවොයුවය ව 
දුසි ව 2011.03.15 න දින අ වරැස වඳො සස 
සථහනඹ වත යන රද. ඳළමිණි්ලර  අනු 
වභභ භයණඹ යහත්රීන නළටුේ ාදර්ලනඹෂ  නළයම භ  
ි ්ලවඵොටුහ ඩවඳොශ  වොස සිටිඹදී සිදු වූෂ  
වනොන අතය අවලජ ඹන අඹ නි අර ති  
ුරය ශ ළටී මිඹ වොස ති  ඵ  හර්තහ ී  
තත.  

 (ii) අ වරැස වඳොලීසිඹ දුසි ව වේ ේඵ වධවඹ ව 
දුධිභත් ඳරීෂ ණඹෂ  ඳත්හ රු අධියණඹ 
වත 2011.03.16 දින රුණු  හර්තහ ය 
තත.   

(ණ) (i) දුධිභත් ඳරීෂ ණඹෂ  සිදු ය තත.  ඒ අනු වභභ 
භයණඹ සිවයජසිස වයජඹ වවේුරව ව සිදු වූ 
භයණඹෂ  ඵ  අධියණ වදායඹහ දුසි ව 
2012.02.22 න දින අධියණඹ  හර්තහ  ය 
තත. 

 (ii) වේ ේඵ වධ ඳරීෂ ණ  යුුර අ ව  ය තත. 

(ත) අදහශ   නළත. 

රු ණුශධි ඳි යණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අුරරු  ප්රනලසන නළත. 

 

ඵශද  ත් ගු ව ඹහනහ : දුසතය 

குத்ெமகக்குப் தபற்ம லஶதெர்ெஷகள் : லஷபம் 
  AIRCRAFT OBTAINED ON LEASE : DETAILS  

      

     2869/’12 
 

14. රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සිදු්ල ගු ව වේහ අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1): 

 (අ) ශ්රීරර ව ව ගු ව වේඹ දුසි ව ළවත් ඳළසිෆිෂ  ගු ව 
වේවඹ ව ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ත්, 

 (i) ගු ව ඹහනහ ාාහ වොඳභණද;  

 (ii) ගු ව ඹහනහර ණයු හරඹ වොඳභණද;  

 (iii) ගු ව ඹහනහ රඵහ ත් ඵදු හර ම්භහ ව වන 
රද මිර වොඳභණද;  

 ඹ වන එුරභහ ව ව ව ව ලවඹ ව ව ව ය වවනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත ීම නුවදනු ිළිතඵ හච්ඡහ වහ              
ශ්රීරර ව ව ගු ව වේවව බහඳි යඹහ 
ේඵ වධ වූවවද;  

 (ii) මි සඹන ණනහෂ  ටිනහ එීම නුවදනු 
ිළිතඵ පුත් ඳත්ර වවජ ව්ල අඩදුර 
දළ වී ේ ඳශ යනු රළණුවේද;  

 (iii) තයහරී රාසු රළණුවණ්ද; 

 (iv) වභභ නුවදනු ළවත් ඳළසිෆිෂ  ගු ව වේඹ  
ඳභණෂ  ම්භහ වූවවද; 

 ඹ වනත් එුරභහ ව ව ය වවනහිද?         

(ත) (i) අධි ඵදු  වලීර ප්රනි පරඹෂ  වර ති  වූ දුලහර 
අරහබඹ වවේුරව ව ළවත් ඳළසිෆිෂ  ගු ව වේඹ 
භ ඳළි  ඵදු ගිදුසුභ අරාගු කිරීභ වහ නු 
රඵන ක්රිුඹහභහර් වර්ද;  

 (ii) ඉවත ව ව ශ ්ල ඵදු නුවදනුවේ වශයඹ 
නිවඹජජිතඹහ ව ළවත් ඳළසිෆිෂ  භහවභහි 
වශයඹ නිවඹජජිතඹහව  නේ ව ව ව ව 
ලවඹ ව වර්ද;  

 (iii) ඉවත ව ව ශ ්ලඵදු නිවඹජජිත ශ්රීර ර ව ව 
ගු ව වේවව අධාෂ  භණ්ඩර 
හභහජිඹ වව  පුත්රLවඹ ව වේද; 

 ඹ වන තදුය ත් එුරභහ ව ව ය වවනහිද?         

(ඈ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 

 
சஷலஷல், லஷஶன ரசமலகள் அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) தகத்ரெ பசஷபஷக் நஷமைலனத்ெஷடஷமெந்து ஸ்ரீயங்கன் 

ஶர் 0மயன்ஸ் குத்ெமக அடிப்பமடஷல் 

தபற்மைக்தகஶண்ட லஶதெர்ெஷகள் தெஶடர்பஶக 

அலற்மஷன்,  

 (i) ண்ைஷக்மகமமம்; 

         (ii) அமல வ்லரவு பமறமஶனமல 

ன்பமெமம்; 
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ඳහර් සවේ වුර 

        (iii) குத்ெமகக் கஶயம் ற்மைம் தசலுத்ெப்பட்ட 

லஷமயமமம் 

 அலர் தலவ்ரலமஶகக் கூமைலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்தசஶன்ன தகஶடுக்கல்லஶங்கல்கள் பற்மஷ 

ரபச்சுலஶர்த்மெகரஷல் ஸ்ரீயங்கன் ஶர் 

மயன்வன் ெமயலர்  சம்பந்ெப்பட்டிமெந்ெஶஶ 

ன்பமெமம்; 

 (ii) இந்ெ பய ஷல்லின் மேபஶ சம்பந்ெப்பட்ட இக் 

தகஶடுக்கல்லஶங்கல் பத்ெஷஶஷமககரஷல் அல்யது 

இமைத்ெரங்கரஷல் லஷரம்பப்படுத்ெப்பட்டெஶ  

ன்பமெமம்; 

 (iii) ரபஶட்டி லஷமயதக்கள் கஷமடக்கப் தபற்மனலஶ 

ன்பமெமம் 

 (iv) இக்தகஶடுக்கல்லஶங்கல் தகத்ரெ பசஷபஷக் 

நஷமைலனத்ெஷற்கு ட்டும் ட்டுப்படுத்ெப் 

பட்டிமெந்ெெஶ  ன்பமெமம் 

 அலர் கூமைலஶஶ? 

(இ) (i) உர் குத்ெமகக் கட்டைத்ெஷனஶல் ற்பட்ட 

பஶஶஷ நட்டத்ெஷன் கஶைஶக தகத்ரெ பசஷபஷக் 

நஷமைலனத்துடனஶன குத்ெமக எப்பந்ெத்மெ 

இத்துச் தசய்லெற்கு ரற்தகஶள்ரப்பட 

லஷமெக்கும் நடலடிக்மகமமம் ; 

 (ii) ரற்படி  குத்ெமகஷல் உள்நஶட்டு முகலர் ற்மைம் 

தகத்ரெ பசஷபஷக் நஷமைலனத்துக்கஶன உள்நஶட்டு 

முகலஶஷன் தபர்கமர  தலவ்ரலமஶகவும்; 

 (iii) ரற்தசஶன்ன குத்ெமக முகலர் ஸ்ரீயங்கன் ஶர் 

மயன்வன் பைஷப்பஶரர் எமெலஶஷன் தைெல்லஶ 

ன்பமெமம் 

 அலர் கூமைலஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல் ன்? 

 
asked the Minister of Civil Aviation: 

(a) Will he state separately pertaining to the aircraft 

leased by SriLankan Airlines from  Cathay Pacific 

 (i)      the number; 

 (ii)     the ages; and 

 (iii)    the leasing period and the price paid? 

(b) Will he also state whether - 

 (i) the Chairman of SriLankan Airlines was 

involved in the negotiations on the aforesaid 

transaction; 

 (ii) this multi-million transaction has been 

advertised in the newspapers or in the 

websites; 

 (iii) competitive biddings have been received; 

and  

 (iv) this transaction was restricted only to 

Cathay Pacific? 

(c) Will he further state - 

 (i) the action to be taken to cancel the leasing 

contract with Cathay Pacific due to the big 

loss resulted by  high lease rentals; 

 (ii) the names of the local agent of the above 

leasing and local agent for Cathay Pacific 

separately; and 

 (iii) whether the aforesaid leasing agent is a son 

of a Board Director of Sri Lankan Airlines? 

(d) If not, why? 

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ (සිදු්ල ගු ව වේහ 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன - சஷலஷல் லஷஶனச் ரசமலகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

රු ථහනහඹුරභනි, අඳ   ළවත් ඳළසිෆිෂ   ණඹතනවඹ ව 

කිසිභ  ගු ව  ඹහනඹෂ  මිරදී වන නළත.   එභ නිහ  ඒ ප්රනලසනඹ   

අදහශ නළත.  
 

 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ථහනහඹුරභනි, "අදහශ නළත " කිඹහ වභභ ප්රනලසනඹ  

උත්තය දු වනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අදහශ  නළත්නේ වොවවොභද උත්තය වද වව ව? 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අදහශ නළත්නේ භහ අදහශ ය වනේ, රු ථහනහඹුරභනි. 

[ඵහධහ කිරීභෂ ]  නළවළ. වභතළන භහ කිඹහ ි වඵනහ, - [ඵහධහ 

කිරීභෂ ] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අභහතාුරභහ "අදහශ නළත." කිඹහ ිළිතුරයෂ  දු වනහභ,   

අුරරු ප්රනලසන අව වව ව වොවවොභද? ප්රනලසනඹ  වදනු රඵන 

ිළිතුරවය ව ඳළන න් න රුණෂ  ේඵ වධයි අුරරු ප්රනලසන 

අව වන ඕනෆ. 

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු ථහනහඹුරභනි, වභභ භ වත්රීනුරභහ දුසි ව අන රද   

ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය "අදහශ නළත." ඹ වනයි.  [ඵහධහ කිරීභෂ ] ඊ  ඩහ 

වද වන උත්තයඹෂ  නළවළ.   

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉි  ව ළයදියිව ව, රු ථහනහඹුරභනි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ  තමු වනහ වවේව  භතඹ. එුරභහ ිළිතුරරු දු වනහ.   
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 රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

අවපු ප්රනලසනඹ ළයදියි. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මීය   ඉසව්ලරහ හය බහදී උත්තය දීරහ  ි වඵනහව ව. 

වේ ළවත් ඳළසිෆිෂ  එව ව ත්තහ කිඹහ කිඹරහ ි වඵනහ ව ව.  

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ළවත් ඳළසිෆිෂ  ණඹතනවඹ ව කිසිභ ගු ව ඹහනඹෂ  අඳ  

මිරදී වන නළත. එච්චයයි. ත්තහඹ කිඹහ ඔඵුරභහ කිඹනහ නේ 

ඒ ළන වොඹරහ කිඹ වන. ළවත් ඳළසිෆිෂ  ණඹතනවඹ ව කිසිභ 

ගු ව ඹහනඹෂ  අඳ  මිරදී වන නළත. එභ නිහ  වභභ ප්රනලසනඹ 

අදහශ නළත.    

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහව  උත්තයඹ ඒ නේ භව  අුරරු ප්රනලසනඹ - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉි  ව අුරරු ප්රනලසනඹෂ  අව වව ව වොවවොභ ද?  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අුරරු ප්රනලසනඹ  වේයි. ළවත් ඳළසිෆිෂ  ණඹතනවඹ ව ත්වත් 

නළවළයි  කිඹනහ. "නළත."  කිඹන එයි උත්තයඹ. 

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඔේ.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ කිඹනහ, භහ අ   ඉසව්ලරහ අඳ හය බහදී  

වේ ළන අවපු අසථහදී කිඹහ ි ණුණහ, ළ වත් ඳළසිෆිෂ  

ණඹතනඹ   අයිි  ි ණුණු  ගු ව ඹහනහ ුරනෂ  leasing company 

එ  දු වණහ ි වඵනහ, ඒ  leasing company  එ අයවන 

ි වඵනහ කිඹරහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තභි ුරභහ කිඹනහ,  ත්වත් නළවළයි කිඹරහ.   

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු ථහනහඹුරභනි,  අයවන නළත.  

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මි ව ඳසු වළභ ප්රනලසනඹ භ "නළවළ"යි කිඹහ උත්තයඹෂ  

දු වවනොත්, අඳ  ඊ  ඳසවේ ප්රනලසන ය වන පුළු වද?  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමු වනහ වවේ ශඟ වභඹ  අදහශ ව්ලන ි වඵනහ නේ -

 සඛිත වභොනහ වවජ ව්ලන ි වඵනහ නේ- ඒහ   ඉදිරිඳත් 

ය වන. 
 

රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඉදිරිඳත් ය වන. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කිඹ වව ව මි ව ඳසු අඳ ඒහත් අ යවන එ වන ඕනෆ. අඳ  

corroborative evidence   අයවන එ වන වනහ.  

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු භ වත්රීනුරභනි, ඔඵුරභහ  ළයදි වතොයුරයෂ  දීරහ 

ි වඵ වව ව.  
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහ සිදු්ල ගු ව වේහ අභහතාුරභහ  ව වද?  

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 රු භ වත්රීනුරභහ, ඔඵුරභහ  ළයදි වතොයුරයෂ  දීරහ ි වඵ වව ව.

[ඵහධහ කිරීභෂ ] රු ථහනහඹුරභනි, වභුරභහ  ළයදි 

වතොයුරයෂ  දීරහ ි වඵ වව ව. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ළයදි වනහ. රුිළඹ්ල වජටි 2,900ෂ  ඳහඩු වනහ. වේ 

ඔෂ වොභ ිළිත අයවන- [ඵහධහ කිරීභෂ ] එවවභ නේ නළත 

වේ ඔප්පු ය වනේ.   

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

අිළ රහබ රඵනහ. ඒ වතො. වතො වජටි 2,900ෂ  ඳහඩුයි.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එහි වභොෂ  වරි ප්රනලසනඹෂ  ති . 

 
රු ිළඹාය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ුෆද ඳහඩු රළණුවේ? අඳද?  
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ඳහර් සවේ වුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වදන  ඹ. 
 
 

මුුරයහජවර වතත් ඹුභ  අඹත් ඉඩේ : දුසතය 
முத்துஶஜதலய ஈ நஷயக் கஶைஷகள்: லஷபம் 

LANDS BELONGING TO MUTHURAJAWELA WETLAND : 

DETAILS  
 

1. රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)    
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ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ- (2) :  

(අ) (i) ත්තර ඳ ීහවශයඹ ව්ලේ ඵර ඳ වීශලවව, 
මුුරයහජවර වතත් ඹුභ  අඹත් ඉඩේ වො ෂ  
දුකිණීභ , ඵදු දීභ  වවජ වඵදහ දීභ   යුුර 
වඹොදහ ි ව්ලද; 

 (ii) එවේ නේ, එභ ඉඩේ ඳ භීහණඹ වොඳභණද; 

 (iii) මුුරයහජවර වතත් ඹුභ  අඹත් ඉඩේ 
ේඵ වධවඹ ව ඉවත ඳරිදි  යුුර කිරීභ වහ 
අදහශ ණඹතනඹ වව ව අය රඵහ වන 
ි ව්ලද; 

 (iv) එභ අයඹ රඵහ දු ව නිරධහරි ව ුෆරු වද; 

 (v) ඉවත අය රඵහ ළනීභ  අදහශ ව්ලන ඉදිරිඳත් 
ය වව වද; 

 ඹ වන එුරභහ ව ව ය වවනහිද? 

(ණ) ඉවත (අ) (i) හි ඳරිදි ඉඩේ රඵහ දීභෂ  සිදු ී  තත්නේ, එභ 
ඉඩේ රඵහ ත්  අඹව  ේපර්ණ නේ ව  සිළනඹ ව 
වර්ද ඹ වනත් එුරභහ ව ව ය වවනහිද? 

(ත) (i) මුුරයහජවර වතත් ඹුභ  අඹත් ඉඩේ 
ේඵ වධවඹ ව ඉවත ඳරිදි  යුුර කිරීභ න 
ත් වහ ෘක්ෂ්රතහ ණයක්ෂ් ණඥහඳනත 
උ්ලරාකනඹ කිරීභෂ  ඵ ිළිත වව වද; 

 (ii) එවේ නේ, ඒ ේඵ වධවඹ ව  වනහ ක්රිුඹහ භහර් 
වර්ද; 

 ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නේ, ඒ භ වද? 

 

கஶைஷ, கஶைஷ அபஷலஷமெத்ெஷ அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) லத்ெமர பஷரெச தசயஶரர் ஆளுமகப் 

பஷரெசத்ெஷலுள்ர முத்துஶஜதலய ஈ 

நஷயத்ெஷற்குஶஷ கஶைஷத்துண்தடஶன்மம லஷற்க, 

குத்ெமகக்கு லறங்க, அல்யது பகஷர்ந்ெரஷப்க்க 

நடலடிக்மக டுக்கப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெமம்; 

 (ii) அவ்லஶமஶஷன் இக்கஶைஷஷன் பப்பரவு ஶது 

ன்பமெமம்; 

 (iii) முத்துஶஜதலய ஈ நஷயத்ெஷற்குஶஷ கஶைஷகள் 

தெஶடர்பஶக இவ்லஶமை நடலடிக்மக டுப்பெற்கு 

உஶஷ நஷமைலனங்கரஷலிமெந்து அதெஷ 

தபமப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெமம்; 

 (iv) இவ்லதெஷம லறங்கஷ உத்ெஷரஶகத்ெர்கள் 

ஶலர் ன்பமெமம்; 

 (v) குமஷப்பஷட்ட அதெஷ தபமைெல் தெஶடர்பஶன 

ஆலைங்கமரச் சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பமெமம் 

 அலர்  குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) ரரய (அ)(i)இன் பஷகஶம் கஶைஷ லறங்கல் 

நமடதபற்மஷமெப்பஷன் இக்கஶைஷகமரப் தபற்மலர் 

கரஷன் முளப்தபர் ற்மைம் முகலஶஷகள் ஶமல 

ன்பமெ அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) (i) முத்துஶஜதலய ஈ நஷயத்துக்குச் தசஶந்ெஶன 

கஶைஷகள் தெஶடர்பஶக ரற் குமஷப்பஷட்டலஶமை 

நடலடிக்மக டுத்ெயஶனது ெஶல, லஷயங்கஷனப் 

பஶதுகஶப்தைக் கட்டமரச்சட்டத்மெ ஸமைலெஶகும் 

ன்பமெ அலர் ற்மைக்தகஶள்லஶஶ 

ன்பமெமம்; 

  (ii) அவ்லஶமஶஷன் இது தெஶடர்பஶக ரற் 

தகஶள்ரப்படும் நடலடிக்மககள் ஶமல 

ன்பமெமம் 

 அலர்  இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands and Land  Development: 

(a) Will he state - 

 (i) whether action has been taken to sell, lease 

or distribute a part of land belonging to 

Muthurajawela wetland in the Wattala 

Divisional Secretary's Division; 

 (ii) if so, the extent of that land; 

 (iii) whether permission has been obtained from 

the relevant institutions to deal with the 

lands belonging to the Muthurajawela 

wetland in the above-mentioned manner; 

 (iv) the officials who granted the aforesaid 

permission; and 

 (v) whether the documents pertaining to obtain 

the above permission will be submitted? 

(b) Will he also state the full names and addresses of 

the recipients of lands, if granting of land has 

taken place as per (a) (i) above ? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that acting in the above 

manner as regards the lands belonging to 

the Muthurajawela wetland is a violation of 

the Fauna and Flora Protection Ordinance; 

and 

 (ii) if so, the action to be taken in that regard?               

(d) If not, why? 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන අභහතාුරභහ 

වනුව ව භහ වභභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය  වදනහ. 
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(අ) (i) වනොදනී. මුුරයහජවර වතත් ඹුවභහි ඉඩේ වහ 
ඉඩේ ාර්ධන අභහතාහාලඹ  අඹත් න ඉඩේ 
වොභහරිස ජනයහ්ලයඹහව  ඳරිඳහරනඹ  අඹත් 
ඉඩේ වනොභළත.  

 (ii) අදහශ නළත. 

 (iii) අදහශ නළත. 

 (iv) අදහශ නළත. 

 (v) අදහශ නළත. 

(ණ) අදහශ නළත. 

(ත) අදහශ නළත. 

(ඈ) අදහශ නළත. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, භව  ඳශමුවනි අුරරු ප්රනලසනඹ 

වභඹයි. රු තභි ුරභනි, අදහශ දුඹ බහය  තභි යඹහභ හිටිඹහ 

නේ තභයි වවො.  නමුත් භහ  ඔඵුරභහව ව වේ අුරරු ප්රනලසනඹ  

අවනහ. 

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තභි ුරභහ වේ රු බහවේ ඉරහයි ගිවව. 

  
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු තභි ුරභනි, එෂ තයහ නිවඹජජා අභහතායවඹෂ  ව 

ප්රනහවශයඹ බහ භ වත්රීනරු ීමඳ වදවනෂ  එුර වරහ වේ 

මුුරයහජවර භමිවව වඵජවප්, නි්ලසිරිභ ණශ්රි ත ිළහිටි වතත් ඹුේ 

අෂ ය 50ෂ  ෆ ස ඩරහ ි වඵනහ. එහිදී ඹේ ඹේ නඩු 

තී වදුර  ගිහි ව දුලහර ප්රනලසන ණනහ වත් ති  වරහ 

ි වඵනහ. භ  දුලසහ ය වන ඵළවළ, එවවභ වරහ නළවළඹ 

කිඹරහ කිඹ වව ව වොවවොභද කිඹරහ. භහ ශඟ ඒ දුසතය ටි 

ඔෂ වොභ ි වඵනහ. ඒයි භභ කිේවේ.  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ අදහශ ණඹතනවඹ ව අව වන ඕනෆ. භභ ඔඵුරභහ  එඹ 

ඩහත් ඳළවළදි ස ය වනේ. ශ්රීර රාහ ඉඩේ වොඩකිරීවේ වහ 

ාර්ධනඹ කිරීවේ ාසථහ  වවෂ ව ඹහය 1,200ෂ  අයිි යි.   

රු තභි ුරභහ උත්තය වද වව ව එුරභහව ව අවපු ප්රනලසනඹ  

දුතයයි. වේ ප්රනලසනඹ ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන අභහතාහාලඹ  අඹත් 

නළවළ. ඔඵුරභහ ඒ ළන වනභ ප්රනලසනඹෂ  අව වන.  ඔඹ කිඹන 

පුශරඹහ ඉ වව ව වොවවේද කිඹරහ භහ ද වව ව නළවළ. ඔහු 

වොවවේ වරි ඉ වනහ නේ ඔහු ළනත් අව වන.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, සිශධ වරහ ි වඵ වව ව වේයි. 

වේ ඉඩේ වොඩකිරීභෂ  වනොවයි. ඒයි භහ වේ ප්රනලසනඹ  

තහුවේ. [ඵහධහ කිරීභෂ ] වභොද, වේ යෂ ෂිත ඉඩභෂ . 

නහ වතය ණඥහඳනි  ව ණයෂ හ වරහ ි වඵන ඉඩභෂ  තභයි 

වේ වො සර  ඩරහ එෂ  එෂ  පුශරඹ ව  මුදර  

දු වණ වව ව. ඒ ේඵ වධයි භභ වේ ප්රනලසනඹ තහුවේ. වේ 

ඉඩේ වොඩකිරීභ වහ ේඵ වධ හයණඹෂ  වනොවයි, රු 

ථහනහඹුරභනි.  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශ්රීර රාහ ඉඩේ වොඩකිරීවේ වහ ාර්ධනඹ කිරීවේ 

ාසථහව ව තභයි වේ ප්රනලසනඹ අව වන ඕනෆ. වභොද, ඒ අඹ  

තභයි වවෂ ව ඹහය 1,200ෂ  අඹත්  වව ව. වේ ප්රනලසනඹ ඉඩේ වහ 

ඉඩේ ාර්ධන අභහතාහාලඹ  අදහශ ප්රනලසනඹෂ  වනොවයි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එඹ අදහශ අභහතාහාලඹ  වඹොමු ය වන.  

ප්රනලසන අා 5-2818/'12-(1), රු යදු රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ක්රී ඩහ අභහතාුරභහ වනුව ව භහ එභ 

ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ භහඹෂ  ්ල ඉ්ලරහ  සිටිනහ.  

 
ප්රනලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අා 6 -3044/'12 - (1), රු අකිර දුයහේ හරිඹේ 

භවතහ.  

 
රු වජජ ව අභයුරා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, රු අකිර දුයහේ හරිඹේ 

භ වත්රීනුරභහ වනුව ව භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිව වස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ළදු ස ර්භහ වත  අභහතාුරභහ 

වනුව ව එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ භහඹෂ  ්ල 

ඉ්ලරනහ.  

 
ප්රනලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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மெத்துல ஆய்வுகூட தெஶறஷல் 

தட்பலஷயஶரர்கள் : நஷனங்கள் 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS : APPOINTMENTS 
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11. රු වජජ ව අභයුරා භවතහ (රු අකිර දුයහේ හරිඹේ 
භවතහ වනු )  
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

වෞා අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1) : 

(අ) දියින පුයහ වයජව්ලර වදා ඳර්වවණහහය තහෂ ණ 
දුදාහඥඹ වව  දළඩි හිඟඹෂ  ඳි න අසථහ, එභ 
තනුරය වහ ඳත්ී ේ රළබූ නිරධහරී වව  අදහශ ඳත්ී ේ 
සථහන වදඳහර්තවේ වුර ඵරධහරී ව දුසි ව ාවලජධනඹ ය 
ති  ඵ එුරභහ ද වවනහිද? 

(ණ) (i) 2012 ර්ඹ ුරශ  වදා ඳර්වවණහහය 
තහක්ෂ්ණ දුදාහඥයි ව වර ඳත්ී ේ රළබූ 
පුශරයි ව ාාහ වොඳභණද; 

 (ii) ඳත්ී ේ රඵහ දීවභ ව අනුරරු එභ නිරධහරී වව  
ඳත්ී ේ සථහන ාවලජධනඹ කිරීභ  වවේුර 
වර්ද;  

 (iii) ඳත්ී ේ සථහනර  අදහශ ාවලජධනඹ ව ඉත් 
කිරීභ  වහභ ිළඹය නු රඵ වව වද; 

 ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද? 

(ත) වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 

 
சுகஶெஶ அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) நஶடு முளலெஷலுஶன ஆஸ்பத்ெஷஶஷகரஷல் மெத்துல 

ஆய்வுகூட தெஶறஷல் தட்பலஷயஶரர்களுக்கு கடும் 

பற்மஶக்குமம கஶைப்படுகஷன்ம சந்ெர்ப்பத்ெஷல், 

ரற்படி பெலஷக்கஶக நஷனம் தபற்ம 

உத்ெஷரஶகத்ெர்களுக்கஶன குமஷத்ெ நஷன இடங்கள் 

ெஷமைக்கர அெஷகஶஶஷகரஶல் ெஷமெத்ெப்பட்டுள்ர 

தென்பமெ அலர் அமஷலஶஶ? 

( ஆ) (i )  2012ஆம் ஆண்டில் மெத்துல ஆய்வுகூட 

தெஶறஷல்தட்பலஷயஶரர்கரஶக நஷனம் தபற்ம 

லர்கரஷன் ண்ைஷக்மகமமம்; 

 ( i i )  நஷனம் லறங்கப்பட்டென் பஷன்னர் ரற்படி 

உத்ெஷரஶகத்ெர்கரஷன் நஷன இடங்கமரத் 

ெஷமெத்துலெற்கஶன கஶைங்கள் ஶமல 

தன்பமெமம்; 

 ( i ii )  நஷன இடங்களுக்கஶன ெஷமெத்ெங்கமர 

நஸக்குலெற்கு உடனடிஶக நடலடிக்மக 

டுப்பஶஶ ன்பமெமம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that the Departmental Authorities have 

revised the places of appointments of the officers 

who got appointments for the post of Medical 

Laboratory Technologists, at a time where there is 

a severe shortage of Medical Laboratory 

Technologists in hospitals islandwide? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons who got 

appointments as Medical Laboratory 

Technologists in the year 2012; 

 (ii)  the reasons for revising the places of 

appointments of the aforesaid officers after 

granting the appointments; and 

 (iii) whether action will be immediately taken to 

withdraw the revisions pertaining to the 

places of appointments? 

(c) If not, why? 
 
 

රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ (වෞා නිවඹජජා 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹුරභනි, වෞා අභහතාුරභහ වනුව ව භහ 

එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය බහත* යනහ.  

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ඳත්ී ේ සථහන ාවලජධනඹෂ  සිදු ය නළත. 

(ණ) (i)  2012 ර්ඹ ුරශ රඵහ දු ව මුළු ඳත්ී ේ ාාහ 85 (අූ ඳව)කි. 

 (ii) අදහශ වනොවේ. 

 (iii) අදහශ වනොවේ.  

(ත) ඳළන වනොනඟී. 

 

ඖධ ණනඹනඹ : දුසතය 
மெந்து லமககள் இமக்குெஷ : லஷபம் 

IMPORT OF DRUGS: DETAILS 

3052/’12 

15. රු වජජ ව අභයුරා භවතහ (රු අකිර දුයහේ හරිඹේ 
භවතහ වනු )  
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

වෞා අභහතාුරභහව ව තූ ප්රනලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) දුදුධ ය  ස ව වභය   අලා ඖධ ර් 7500 
ඳභණ ප්රනභහණඹෂ  ණනඹනඹ වවයන ඵත්; 

 (ii) එභ ඖධ ව වන ාහඳහරිඹ ව එභ 
ඖධ ස ව 800% දෂ හ රහබ රඵන ඵත්; 

 (iii) වේ වවේුරව ව, වයජගී ව දළඩි අඳවසුතහඹ  රෂ  
ී  ති  ඵත්; 

 එුරභහ  ද වවනහිද? 

(ණ) (i) දුවශල ය  ස ව වභය   ණනඹනඹ යනු රඵන 
ඖධ ර් වර්ද;  
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 (ii) ඖධර  ඳහරන මිරෂ  ඳළනී භ  ළූ 
වඹජජනහ සඹ ක්රිුඹහත්භ කිරීභ   යුුර 
ය වව වද; 

  (iii) ඖධ වශහවභ ව අයුුර වර රහබ රඵන 
ාහඳහරිඹ ව  එවයහි  ිළඹය නු රඵ වව වද; 

 ඹ වන එුරභහ වභභ බහ  ද ව වවනහිද? 

(ත) වනොඑවේ නේ,  ඒ භ වද? 
 
 
சுகஶெஶ அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

( அ) (i )  பல்ரலமை நஶடுகரஷலிமெந்து இந்நஶட்டுக்குத் 

ரெமலஶன சுஶர் 7500 மெந்து லமககள் 

இமக்குெஷ தசய்ப்படுகஷன்மன ன்பமெமம்; 

 ( i i )  ரற்படி மெந்துகமர இமக்குெஷ தசய்மம் 

லர்த்ெகர்கள் இம்மெந்துகரஷலிமெந்து 800% லம 

இயஶபம் தபமைகஷன்மஶர்கள் ன்பமெமம்; 

 ( i ii) இென் கஶைஶக ரநஶஶரர்கள் கடும் 

அதசௌகஶஷங்களுக்கு உள்ரஶகஷமள்ரஶர்கள் 

ன்பமெமம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

( ஆ) (i )  தலரஷநஶடுகரஷலிமெந்து இந்நஶட்டிற்கு இமக்குெஷ 

தசய்ப்படும் மெந்து லமககள் ஶமல; 

 ( i i )  மெந்துகளுக்கு கட்டுப்பஶட்டு லஷமயதஶன்மம 

லஷெஷப்பெற்குத் ெஶஶஷக்கப்பட்ட ெஷட்டத்மெ 

நமடமுமமப்படுத்ெ நடலடிக்மக டுப்பஶஶ; 

 ( i ii )  மெந்துப் தபஶமெள் லர்த்ெகம் மூயம் அநஸெஷஶன 

லஷெத்ெஷல் இயஶபம் ஈட்டும் லர்த்ெகர்களுக்கு 

ெஷஶக நடலடிக்மக டுப்பஶஶ 

 ன்பமெ அலர் இச்சமபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

( இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a quantity of around 7,500 varieties of drugs 

needed by this country is imported from 

various countries; 

 (ii) the businessmen who import the aforesaid 

drugs earn profits up to 800 per cent from 

those drugs; and 

 (iii) the patients face severe difficulties due to 

this reason ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the varieties of drugs that are imported to 

this country; 

 (ii) whether action will be taken to implement 

the proposal which was prepared to fix a 

controlled price to drugs; and 

 (iii) whether action will be taken against the 

businessmen who earn profit through the 

sale of drugs in an unfair manner? 

(c) If not, why? 

රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, වෞා අභහතාුරභහ වනුව ව භහ 

එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරය බහත* යනහ.  

 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 2013 ජනි 03 න දින  අදහශ ාාහ ව්ලන අනු දුදුධ 
ය  ස ව වභය   ණනඹනඹ  යන ඖධ ර් (දුදුධ 
යහඹනිඹ ව) ාාහ 1379කි.  

 (ii) (iii)  මිර ඳහරන  යුුර ිළිතඵ ීමභ තත්වත් අබා වතය 
වවශ අභහතාහාලඹ ඹ වත් ඳහරිවබජගි අධිහරිඹ 
වත යි.  

(ණ) (i) තමුණුභ*  ඵර වන.   

 (ii) (iii)  මිර ඳහරන  යුුර ිළිතඵ ීමභ තත්වත් අබා වතය 
වවශ අභහතාහාලඹ ඹ වත් ඳහරිවබජගි අධිහරිඹ 
වත යි.  

(ත) ඳළන වනොනඟී. 
 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ  වනොඳළමිණීවේ අයඹ ිළිතඵ වඹජජනහ.  

ෆ්ලර දිසත්රි ෂ  ඳහර් සවේ වුර භ වත්රීන රු බීර් වහම්ේ භවතහ 

ිළිතඵ නිහඩු වඹජජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ - රු වජජ ව අභයුරා 

භවතහ. 

 
වනොඳළමිණීවේ අයඹ: රු බීර් වහම්ේ 

භවතහ 
லஶெஷமெக்க அதெஷ:ஶண்தைஷகு கதேர் வஶளஷம்   

LEAVE OF ABSENCE : HON. KABIR HASHIM 

 
රු වජජ ව අභයුරා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
I move,  

 “That Hon.Kabir Hashim, Member of Parliament for 

Kegalle Electoral District, be granted leave under Article 

66(f) of the Constitution to be absent from the Sittings of 
the Parliament for a period of three months from 09th July 

2013.” 

 
රු රෂ සභ ව කිරිත්ලර  භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
දුසි ව සථිය යන රදී. 
ஆரஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර් සවේ වුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ  යප්රනහද ිළිතඵ ප්රනලසනඹ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ.  

 
 

යප්රනහද : 2013 ජුනි 6 දින ශ්රීර රාහ ගු ව 
දුදු ස ාසථහව ව දුහලඹ යන රද 

ළඩ වන 
சஷமப்தைஶஷம : 2013 மன் 6ஆந் ெஷகெஷ 

இயங்மக எலிபப்தைக் கூட்டுத்ெஶபனம் 

எலிபப்பஷ நஷகழ்ச்சஷ 
PRIVILEGE: PROGRAMME AIRED BY  SRI LANKA 

BROADCASTING CORPORATION ON 6TH JUNE 

2013  
 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, 2013 ජුනි භහවව 06 ළනි දින 

වඳයරු 7.00ත්-8.30ත් අතය හරඹ ුරශ ශ්රීර රාහ ගු ව දුදු ස 

ාසථහ  අඹත් සිටි එෂසඑේ වවශ වේඹ ව ප්රනහවශයඹ          

වේහ ඒහඵශධ වො  දුහලඹ යන රද ළඩ වනෂ             

ුරිත ව ඳහර් සවේ වුරවේත්, ඳහර් සවේ වුර භ වත්රීනරු වව ත්, 

දුවලේවඹ වභ භහව ත් යප්රනහද උ්ලරාකනඹ ය ති  ඵළදු ව, 

වේ ිළිතඵ රු ථහනහඹුරභහ දුසි ව අධහනඹ වඹොමු ය 

නිසි ිළඹය  වනහ වර හරුණි ඉ්ලරහ සිටිමි.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ වඳෞශ සභ එභ ළට් 

ඳ ඹ   ව වද වන කිඹරහ ඔඵුරභහව ව ඉ්ලරහ සිටිනහ. යහජා 

ගු ව දුදු ස ාසථහෂ  වළසිවය වව ව වොවවොභද, අවප් දුහ 

දරු ව  රඵහ වදන බහහ ඥහනඹ  වභෂ ද, ඒ ප්රනහලඹ ව  වභෂ ද, 

වභළනි ඉතහභත් ඳවත් අඩිඹ  යහජා භහධා ණඹතනඹෂ  ළටීභ 

ිළිතඵ ඔඵුරභහව  දුවලේ අධහනඹ වඹොමු ය වනඹ කිඹරහ භහ 

ඉ්ලරහ සිටිනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. ප්රනධහන  යුුර ණයේබවව දී වඹජජනහ.  වඹජජනහ 

අා 01 ඉදිරිඳත් කිරීභ,  බහනහඹුරභහ.  

 
ඳහර් සවේ වුරවේ රැසී ේ 

பஶஶளுன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
රු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ේඳත් ශභනහයණ අභහතාුරභහ ව ඳහර් සවේ වුරවේ 
බහනහඹුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

முகஶமத்துல அமச்சமெம் பஶஶளுன்மச் சமப முெல்லமெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඳවත ව ව වඹජජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ : 

"සථහය නිවඹජ අා 7හි දුධිදුධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර් සවේ වුර දුසි ව ේභත යන රද වඹජජනහවේ  වභෂ  ව ව 

ි ණුණ ද, අද දින රැසී ේ ඳළළත්වන හර වේරහ අ.බහ. 1.00 සි  අ.බහ. 

7. 30 දෂ හ දුඹ යුුර ඹ. අ.බහ. 2.00   සථහය නිවඹජ අ 7(5)  

ක්රිුඹහත්භ දුඹ යුුර ඹ." 

 
ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

යප්රනහද  වඹජජනහ 
சஷமப்தைஶஷமப் பஷரமைகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 

 
ඳහර් සවේ වුර භ වත්රීන රු දුජඹදහ යහජඳෂ  

භවතහව  ඵරතර ව යප්රනහද උ්ලරාකනඹ කිරීභ 
ஶண்தைஷகு  லஷஜெஶழ ஶஜபக்ஷ அலர்கரது 

அெஷகஶங்கள் ற்மைம் சஷமப்தைஶஷமகள்  

ஸமப்பட்டம 
 INFRINGEMENT OF POWERS AND PRIVILEGES OF HON. 

WIJEYADASA RAJAPAKSHE, MEMBER OF PARLIAMENT 

 
රු වජජ ව අභයුරා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

I move,  

 “That the question of privilege arising out of the matter 
raised by the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, M.P. on 17th 

July, 2012 in  Parliament to the effect that his privileges 

have been infringed, be referred to the Committee on 
Privileges under Standing Order No. 127.”  

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
දුසි ව සථිය යන රදී. 
ஆரஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

්ලතළබීභ 
எத்ெஷமலப்தை 

ADJOURNMENT 
 
රු නිභ්ල සිරිඳහර ද සි්ලහ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

රු ථහනහඹුරභනි, "ඳහර් සවේ වුර දළ ව ්ල තළඹුඹ 

යුුරඹ"යි භහ වඹජජනහ යනහ. 

 
ප්රනලසනඹ බහිමමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
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2012 ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහව ව ිළිතඹු ව න 
ළ   

2012 த்ெஷ லங்கஷ அமஷக்மக பஷெஷபலிக்கும் 

லஷடங்கள் 
ISSUES REFLECTED IN CENTRAL BANK REPORT OF 2012 

 

[අ. බහ. 1.54] 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, බහ ්ල තඵන අසථහවේ භහ ඳවත 

ව ව වඹජජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"2012 ය වහ වූ ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහ ඳහර් සවේ වුර  

ඉදිරිඳත් ය ි ව්ල. ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්ෂි හර්තහව ව ිළිතඹු ව න 

ණර්ථිඹ වවිත යන ණහයඹ  දුවශල ණඹ භත දළඩි වර ඹළවඳන 

තත්ත්ඹෂ  ති  ී  ි  වඵන අතය වභභ අධි ණඹ ඵය දුසි ව ය  ණඹ 

උගුර  වඹොමු ය තත. 

වඵොවවජ යහජා ණඹතන දුලහර ලවඹ ව ඳහඩු රඵමි ව සිටින අතය ඒහ 

නිළයදි කිරීභ වහ කිසිදු ිළඹයෂ  වන නළත. එහි ප්රනි පරඹෂ  ලවඹ ව 

වභභ තත්ත්ඹ දළන භත් දරිද්රසතහව ව පීඩහ දුිනන ශ්රීර රහාකියි ව භත ති  

අධි ඵයෂ  ඵ  ඳත්ී  ි ව්ල.  

ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහවේ ව ව න දුරැකිඹහ ඉතහභ වනොඳළවළදි ස 

තත්ත්ඹ ඳි න ඵ දෂ න  රළවඵන අතය අඩු දුරැකිඹහ ප්රනි ලතඹෂ  

වඳ වී භ වහ සඹා රැකිඹහ වහි නියුෂ ත පුශරයි ව භත අධි දුලසහඹෂ  

තඵහ ති  අතය එභ නිහ ේභ ඵරහවව තථා ඵරඳෆභ එභ්  ව නිරඳණඹ 

වනොවේ.  

එභ නිහ වුෆේ වලේඹ උග්රය අර්ණුදඹ  රෂ  යමි ව වවශ වලේවව 

දළඩි හිඟඹෂ  ති  වමි ව ි ව්ල. 

එභ නිහ,  

1. දුවශලඹ වහි වොඳභණ පුශරයි ව ාාහෂ  වේඹ 

ය වව වද ව ඔුෆ ව වොඳභණ වප්රනේණ ාාහෂ  ශ්රීර 

රාහ  එ වව වද; භළද වඳයදි ව අප්රි හ, ඕසවව සඹහ 

ව ණසිඹහ, යුවයජඳඹ ව තවභරිහ එෂ ත් ජනඳදඹ ඹන 

ය  ස ව රළණුණු මුද්ල ප්රනභහණ වොඳභණද ඹ වන 2010, 2011 

ව 2012 ය වහ ව ව ව ව ලවඹ ව ව ව යන 

වරත්; 

2. අද න දු  ඳි න මුළු යහජා ණඹ ප්රනභහණඹ වොඳභණද 

ඹ වනත්; 

3. ය   ඳළමිවණන ාචහයයි ව ප්රනභහණඹ වොඳභණද ඹ වනත් 

ාචහය ාහඳහයවඹ ව උඳඹන භසත ණදහඹභ වොඳභණද 

ඹ වනත්; 

4. මූරා ීමේ ඳනත වයවහ ශ්රීර රාහ වේ ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ 

ුරිත ව අවප්ෂ හ යන භනහ ඹව ඳහරන ක්රලවභජඳහඹඹ ව සථහිළත 

කිරීභ ව ලෂ ි භත් ණර්ථිඹෂ  වර අඳ ය  ාර්ධනඹ න 

ඵ දළන ළනීභ  අඳ  වළකිඹහ රළවඵ වව ව දහ ද ඹ වනත්; 

5. දශ වශයඹ නිසඳහදිතඹ  හවප්ෂ  ෘෂිහර්මි ව හර්මි 

අඳනඹනර ළදත්භ අඩු වමි ව ඳි න අතය එහි ළරකිඹ 

යුුර ඳවත ළටීභෂ  දෂ න  රළව්ල. වභභ ළදත් අාල වද 

මුහුණ ඳහ ති  තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභ   යුුර ය වව ව 

වවේද ඹ වනත් වඳ වහ වදන වර වභභ රු බහ  

වඹජජනහ ය සිටියි." 

රු ථහනහඹුරභනි, වේ අසථහවේදී 2012 ර්වව භව 

ඵළා ව හර්තහ ළන  චන ස්ලඳඹෂ  ථහ යමි ව, එහි ව ව 

හයණහ අවප් ය   ඵරඳහ ි වඵ වව ව වොයි ණහයඹ ද,  වොයි 

ණහයවව ාර්ධනඹෂ  ති  වරහ ි වඵනහද, වොයි 

ණහයවව ණඹ ඵයතහෂ  අවප් ජනතහ  ති  වරහ ි වඵනහද 

කිඹන  භහතෘහ ඹ වත් රුණු දෂ  වන ඉඩ ප්රනසථහ රළබීභ 

ේඵ වධවඹ ව භව  සුරි ඹ පුද යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, ර්ඹෂ  ඳහහ ණණ්ඩු වඳ වහ දී 

ි වඵනහ, දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ ඊ  වඳය අුෆරුශද  ඩහ 

යඝ්රවවඹ ව ර්ධනඹ වරහ ි වඵනහ කිඹහ. නමුත් වේ ථහ යන  

ර්ඹ ුරශදී එඹ සිඹඹ  6.4  අඩු වරහ,  ගිඹ අුෆරුශද  ඩහ 

යඝ්රව අඩු ී භෂ  වවජ ණර්ථිවව ඩහ ළටීභෂ  වඳ වනුේ ය 

ි වඵනහ කිඹන එ වේ අසථහවේදී භතෂ  ය වන ළභළි යි. 

යුශධවඹ ව ජඹ රඵහ අුෆරුදු වතයෂ  ගිහි්ලරහත් හභවව ප්රනි රහබ 

තභ රළවඵ වන ි වඵනහ කිඹන එයි  වප් වන ි වඵ වව ව. ඒ 

අතයුරය වනොවඹෂ  ණඹතන රාහවේ අවප් ණර්ථිඹ ළන 

වනොවඹෂ  දුලසව්ලණ ය ි වඵනහ. වේ අසථහවේදී අවප් රු 

මුද්ල වහ ක්රලභේඳහදන නිවඹජජා තභි ුරභහ ව වජාසඨ 

තභි ුරභහ බහ  ඳළමිණ සිටීභ භහ අඹ යනහ. භහ හිුරහ 

තභි යවඹෂ  නළි  උත්තය වද වන වදන ණණ්ඩුෂ  කිඹහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, Fitch ණඹතනඹ වභවේ කිඹහ ි  වඵනහ : 

"Weak Economy; Sri Lanka's external debt vulnerable". 

This has not been told by the United National Party or 

somebody else but it has been mentioned in the "Ceylon FT" 

dated 1st May, 2013. ඒ හව භ වේ ණණ්ඩු ජහතා වතය මූරා 

අයමුදර  - IMF එ - ඕනෆ දුධිඹ  න මි ව දුදු ස ඹුර ළඩි 

ය වන වඹොමු ී  ි වඵන අසථහ 2013 භළයි  භහවව 13 

ළනිදහ ඒ අඹ වභවේ කිඹහ ි වඵනහ:   

The "Daily Mirror" of 13th May, 2013 states, I quote : 

“IMF cautions govt. over foreign exchange guarantees to banks.” 

Then, the  "Ceylon Today" of 19th June, 2013 - that is 

today - states, I quote:  

“CPC owes Rs. 450 B to State banks.” 

ඒ කිඹ වව ව  වේ අසථහවේ රුිළඹ්ල වජටි 45,000ෂ  නිජ 

වත්ල ාසථහ යජවව ඵළා ව වද  ණඹ වරහ ි වඵනහඹ 

කිඹන එ ඉදිරිඳත් ය ි වඵනහ. ඒ හව භ ඳහර් සවේ වුර  

උත්තයඹෂ  වදමි ව හමිණී වරො වව  තභි ුරභහ  කිඹනහ, "Bad 

loans to foreigners cost State banks Rs. 5 billion" කිඹරහ.  
මීය   ඳළඹ බහඹ   ස ව රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන තභි ුරභහ 

කිේහ, ඵළරි වරහත් අිළ වේ සුශද ව  දු වනහ නේ වභොන 

හව  ප්රනලසනඹෂ  ති  වනහද කිඹරහ. එුරභහව  ළඹුනට් 

භණ්ඩරවව ඉ වන තභි යවඹෂ භ ඳහර් සවේ වුර  වවිතදයුෆ 

යනහ, යජවව ඵළා ව සුශද ව  රුිළඹ්ල වජටි 500ෂ  ණඹ දීරහ 

ි වඵනහ කිඹරහ. වභවවභ ණඹ දීරහ ි වඵන ඵළා ව  ඒ ණඹ ඳහ 

වළරිඹහභ ඒහ ව වන ි වඵ වව ව ඔඵත්, භභත්, ඵදු වන 

ජනතහත්. වේ ේඵ වධවඹ ව ය වන ි වඵ වව ව වභොනහද? 

එ ඳළත්තකි ව සුශදහ කිේ වළටිවව එ ඳහය භ ළවවනහ. 

අවනෂ  ඳළත්වත ව එවවභ ණඹ දීරහ ි වඵන වො  ඒ ළන 

රළවඵ වව ව වභොන හව  උත්තයඹෂ ද?  භභ වඳ ව වන 

වද වව ව වේ ඒ තත්ත්ඹ   ඹළව වව ව වොවවොභද කිඹරහයි.  

ඊ ශඟ , "Financial Review" section of the "The 

Island" of  6th May, 2013 states, I quote: 

“Reserves down as govt. borrowings surge.”   

රු ථහනහඹුරභනි, දළ ව වේ ථහ ය වව ව 2012  

ර්වව  භව ඵළා ව හර්තහ ේඵ වධවඹනුයි. ඒ අුෆරුශද ත 

ශහ  ඳසු වේ අුෆරුශවශ සිශධ වරහ ි වඵන වශ්ල 

ේඵ වධවඹ ව තභයි වේ ථහ ය වව ව.  

“Reserves down as Government borrowings surge”. ඒ 

හව භ වේ තභයි ළදත්භ වශ. ජනහරි භහවව 03 ළනිදහ 

භව ඵළා වවේ අධිඳි  කිඹනහ, ඊ  වඳය අුෆරුශවශ රුිළඹර 

අප්රනභහණඹ ී භ නිහ අවප් ණඹඵයතහ රුිළඹ්ල වජටි 27,800ෂ  

1047 1048 



ඳහර් සවේ වුර 

වරහ ි වඵනහ කිඹරහ. අුෆරුශද  ඉසයවරහ අිළ වේ 

ඳහර් සවේ වුරවේ වවිතදයුෆ ශහභ වේ තභි රු එහ වේ 

නළ්  රහ අඳ  අඳවහ ශහ, "වේ නිේ වඵොරු  භහ 

වඳ ව වන වදන වදඹෂ , වේ දුධිඹ  ණඹඵයතහ ළඩි වරහ 

නළවළ"යි කිඹරහ.  භව ඵළා වවේ අධිඳි  අුෆරුශද  ඳසවේ  ඒ  

කිේහභ එඹහ වශලවප්රනේමිවඹෂ  වනහ. දළ ව වභහි  ි වඵන ප්රනලසනඹ 

වභොෂ ද?  අිළ හරද, බීරහද, ණවඹජජනඹ යරහද, ළඳ දුරහද 

වේ දුධිඹ  ණඹඵයතහ ළඩි  වව ව. නළවළ, රු 

ථහනහඹුරභනි. මුද්ල අභහතාහාලවව ව්ලේ ව භව ඵළා වවේ 

අධිඳි  අජිත් නිහඩ් ්ලයහ්ල අතය ි වඵන කට් නඹ නිහ තභයි 

වේ ප්රනලසනඹ ති  වරහ ි වඵ වව ව.  වේ නිහ අනලා වර 

ණනඹන ය   එනහ. නමුත් අිළ  නිසඳහදනඹ ය ිළ ය  ඹ වන 

පුළු ව අඳනඹනඹ ව අඩු වනහ. ඒව ව වුෆේ වලේ හිඟඹෂ  

ති  වනහ. අ වි භ  යවට් ණඹඵයතහ දුතයයි ළඩි වරහ 

ි වඵ වව ව.  

වේ දුධිඹ  කිඹරහ භව ඵළා ව හර්තහවේ ඉදිරිඳත් ය 
ි වඵනහ, වභහි ඵරඳෆභ ි වඵ වව ව රුිළඹ්ල වජටි 

12,700 යි කිඹරහ. එ වරහ එුරභහභ - භව ඵළා වවේ 

අධිඳි ුරභහභ- කිඹනහ රුිළඹ්ල වජටි 27,800යි කිඹරහ.  

අවනෂ  ඳළත්වත ව ජුනි භහවව 03 ළනිදහ කිඹනහ,  
“Devaluation bloats foreign debt by Rs.127 billion in 2012” 
කිඹරහ. යවට් ණර්ථිඹ  අභහරුයි, ප්රනලසනඹෂ  ති  වරහ 
ි වඵනහඹ කිඹරහ වඳ ව වන ඕනෆ ුෆණහභ අය චනඹ ඳහදුච්ික 
යනහ. භව ඵළා ව හර්තහ එිතඹ  දළේභහ  ඳසවේ රුිළඹ්ල 
වජටි 27,800 අඩු වරහ ි වඵනහ, රුිළඹ්ල වජටි 12,700 . 
වොවවේද වේහ වා වව ව කිඹන ප්රනලසනඹ ති  වනහ. භහ 
වනොවයි කිඹ වව ව, භව ඵළා වවේ අධිඳි . අඳ ුෆරුත් ද වනහ, 
වේ දසර යරත් ණහධියඹ ව  දුධිඹ  වනොවයි, magician 

වවන ව හව   යුුර යන නිහඩ් ්ලයහ්ල දසි ව ද, 
තළනි ව තළන වේ වනස යමි ව ඹන ඵ. භහ දුතයෂ  
වනොවයි, වභතළන ඉ වන වජාසඨ තභි යවඹ ව න අවප් 
ඵ වදුර ගුණර්ධනත් වභුරභහ ණර්ථිඹ වසුරුන ණහයඹ ළන 
ථහ යරහ ි වඵනහ. වේ භව ඵළා ව හර්තහ ළන ථහ යන 
වො  වේහ ඔෂ වොභ අඩාගු වරහ ි වඵන, ිළටු දහවෂ  දුතය 
මුද්රසණඹ යරහ ි වඵන වශ්ලර ළඵෆ තත්ත්ඹෂ  ි වඵනහද, 
වේ ිළිත වන පුළු ව තත්ත්ඹෂ  ි වඵනහද කිඹන ප්රනලසනඹ 
භුර වනහ.  

වේ ුරිත ව අඳ ත ළදත් තළන  එනහ. ාචහය 
ර්භහ වතඹ  වරො ව ප්රනහදඹ  රෂ  යරහ ි වඵනහ, වේ භව 
ඵළා ව හර්තහ. අඳ එඹ අඹ යනහ. සුශවදජ එනහ නේ 
වඵොවවොභ ුරටුයි. ාචහය ර්භහ වතවව ඉතහභත් ි යුණු 
දළනුභෂ  ි වඵන,  Pegasus Hotels of Ceylon PLC ණඹතනවව 
Chairman  න ඩී.ම්.ණර්. ගුණර්ධන භළි ුරභහ වභවවභ කිඹනහ:   

This article states, "Pegasus chairman outlined pluses 

and minuses in big picture.  Where did the million tourists 

stay? Not in star properties." 

වේහ අඳ වනොවයි කිඹ වව ව. ාචහය ර්භහ වතවව 

නහඹත්ඹ දයන, වවජ ්ල ි ඹහවන ඉ වන අඹ අවනහ, 

වොවවේද වේ සුශවදජ රෂ  10 තදු්ලරහ සිටිවව කිඹරහ. අඳ වේහ 

එදහ කිේහභ ඔඵුරභ වරහ කිේහ, ඊර්ාහව ව වේහ කිඹනහඹ 

කිඹරහ. ාචහය ර්භහ වතවව වඹදිරහ  ඉ වන අඹ වභවවභ 

කිේහභ වොයි වදදුඹ ව ද උත්තය වද වන පුළු ව  වව ව 

කිඹන  ප්රනලසනඹ ති  වනහ. වේව ව වඳ ව වන වදනහ 

ණදහඹභ ළඩි වරහ ි වඵනහඹ කිඹරහ.  ාචහය භණ්ඩරවව 

ි වඵන දත්ත අනු වේ ය   හභයඹ  එ ද  වඩොරර් 

70ෂ  සුශවදජ වනහ. වේව ව ජීත්  වන පුළු වද? අද 

වවජ ්ල හභය දු වණ වන පුළු ව අභ මිරෂ  දහරහ, ඒ 

කිඹ වව ව වඩොරර් 159ෂ  දහරහ, සුශද ව  වේ හව  ණන  

වදනහ. Average එ ත්වතොත් වඩොරර් 79යි. රු 

ථහනහඹුරභනි, වේ ළන තභයි දළ ව  අඳ ථහ ය වව ව. ය  

ාර්ධනඹ නහ නේ අඳ සිඹ  වදනහභ ළභළි යි. වේ 

වරිඹහහය වන ඹන එ  අවප් යුුරභෂ . එඹ ණණ්ඩුවේ 

 දුතයෂ  වනොවයි, දුඳෂ වවත් යුුරභෂ  නහ. වේ කිඹන 

අසථහවේදී ය   සුශවදජ රෂ  10ෂ  ණහ නේ  ඔුෆ ව වොවවේද 

ගිහි්ලරහ ි වඵ වව ව කිඹන ප්රනලසනඹ තභයි මූ ස ඳළන 

න්  වව ව. වේ හයණඹ භහ කිඹ වව ව ාචහය ර්භහ වතවව 

ාර්ධනඹ ළන ව ව ය වන භව ඵළා ව හර්තහවේ ිළටු ුරන 

වතයෂ  ව ව යරහ ි වඵන නිහයි.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හව භ වභතළන තත් ප්රනලසනඹෂ  
ි වඵනහ. හභයඹ  තවභරිහනු වඩොරර් 70 ෂ  ව න වේ 
සුශවදජ ටි එ වව ව වොවව වද? හිිළවඹජද තදු්ලරහ ඉ වව ව? 
වේ ප්රනලසනඹ තභයි උශත ව වව ව. ඳසු ගිඹ අුෆරුශවශ අඳ  
ාචහයවඹජ රෂ  10ෂ  එන දු  අඳ  ඹහඵද ි වඵන 
භහරදියින  975,000ෂ  ණහ. ඒ කිඹ වව ව 25,000ෂ  ඳභණයි 
අඩු  වව ව. නමුත් ඒ යවට් එ ාචහයවඹෂ  ද  වවජ ්ල 

හභයඹ  වඩොරර් 325ෂ  වරහ ි වඵනහ. රු 
ථහනහඹුරභනි, වශලගුණඹ ඳළත්වත ව අරාහයඹ ඳළත්වත ව 
ළඩි ටිනහභෂ  ි වඵන, ප්රි ඹභනහඳ ජනතහෂ  සිටින අවප් 
හව  ය  වවජ ්ල හභයඹ  තවභරිහනු වඩොරර් 70ෂ  
වන දු  මුහුදෂ  දුතයෂ  ි වඵන භහරදියින  ගිහි ව 
තවභරිහනු වඩොරර් 325ෂ  වන එ අඳ  නිග්රයවඹෂ . වභොද, 
ඒ ය   ගිහි ව භහළු ඵර වනද? ඒ දුධිඹ  නළි  වදඹෂ  ති  යරහ 
ඒ හව  ණනෂ  අඹ යනහ නේ තයි රාහ  ඒ ය වන 
ඵළරි කිඹරහ තභයි අිළ අව වව ව.  

වේ භව ඵළා ව හර්තහ වද වවන වව , ුර වවදවන වව  
ුෆභනහ  ඳේවඳජරි ව වන යරහ ි වඵන වදඹෂ . අවප් 
ණර්ථි ර්ධන වේඹ අඩු වරහ ි වඵනහ. අවප් යවට් දුවශල 
ාිකත අඩු වරහ ි වඵනහ. අවප් යවට් උශධභනඹ අඩු වනහ 
කිඹරහ වඳ වරහ ි වඵනහ. නමුත් අවප් මිර දර්ලඹ වළභ 
ඳළත්වත වභ ළඩි වරහ ි වඵනහ. හභහනාවඹ ව වොශම මිර 
දර්ලඹ අනු තභයි උශධභනඹ ි වඵනහද, නළශද කිඹරහ 
නිභනඹ ය වව ව. වොශම මිර දර්ලවව වළභ වදඹෂ භ ළඩි 
වරහ ි වඵනහ. නමුත් උශධභනඹ අඩු වරහ ි වඵනහ. ඒ 

ුරිත ව දුලසහ ය වන ඵළරි තත්ත්ඹෂ  උශත වරහ ි වඵනහ 
කිඹන හයණඹ තභයි අිළ ඳශමුව වභ වඳ ව වන  වද වව ව. 
වභොද, වේ භව ඵා ව හර්තහ අලායි. භව ඵළා ව හර්තහ 
තභයි යවට් ණර්ථිඹ වන ඹ වව ව  වභන ණහයඹ ද කිඹන 
හයණඹ වරජඹ  වඳ වන වලේ ඳත්රLඹ. වේවෂ  දුලසහඹ 
ළඩුවොත් වභොද ව වව ව? භභ  ස ව ව ව ශ ණහයඹ  
භව ඵළා වවේ අධිඳි  ජනහරි භහවව රුිළඹ්ල වජටි 27,800 
ණඹඵයතහෂ  ති  වරහ ි වඵන ඵ කිඹරහ, භව ඵළා ව 
හර්තහවේ ඒ රුිළඹ්ල වජටි 12,700යි කිඹරහ මුද්රසණඹ වනහ 

නේ ුෆද වඵොරු කිඹ වව ව? භව ඵළා ව හර්තහද, භව ඵළා වවේ 
අධිඳි ද? භභ නේ හිතන වළටිඹ  භව ඵළා වවේ අධිඳි  තභයි 
වඵොරු ය වව ව. නමුත් තත්ත තත්ත්ඹ ඵළ හභ වභතළන 
ඳයසඳයඹෂ  ි වඵනහ.  

අිළ එවේ වභවේ ය ෂ  වනොවයි. රුිළඹ්ල වජටි 600,000 

ණඹඵයතහෂ  භඟ තභයි අිළ  යුුර ය වව ව. ඳසු ගිඹ 

සුභහනවව ා දහ උවශ 10.00  ඵළා ව දුෘත යන වරහ න 

දු  රුිළඹර  හවප්ෂ  වඩොරයවව ටිනහභ රුිළඹ්ල 

125.20  ි ණුණහ. රු ථහනහඹුරභනි, බ්රිවසඳි  වදහ ඳස රු 

4.00 න දු  එඹ රුිළඹ්ල 128.72ෂ  ුෆණහ. වේ රුිළඹ්ල 3 

අප්රනභහණඹ නිහ අිළ අයවන ි වඵන දුවශල ණඹ 

ේඵ වධවඹ ව ණඹඵයතහ රුිළඹ්ල වජටි 7,500කි ව ළඩි 

ුෆණහ. දළ ව ුෆද වේ   කිඹ වව ව? ඒ කිඹ වව ව 2005 

ජනහරි භහවව 01ළනිදහ න වො  රුිළඹ්ල 84,000  ි ණුණු 

අවප් ඒ පුශර ණඹඵයතහ, 2013 ජනහරි භහවව 01ළනිදහ 

න වො  රුිළඹ්ල 342,000  ළඩි ුෆණහ.  

1049 1050 

[රු යදු රුණහනහඹ  භවතහ] 
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ඳසු ගිඹ සුභහනවව ා දහ සි  බ්රිවසඳි  වදහ වතෂ  ත වූ ඳළඹ 

72 ුරශ රුිළඹ්ල වජටි 7,500කි ව ණඹඵයතහ ළඩි න වො  

වේ හ  කිඹ වනද? වේ.ණර්. ජඹර්ධන භළි ුරභහව  දෂ  

නහඹත්ඹ ුරිත ව අඳ මුළු භවළ ස ාහඳහයඹ භ දුඹදේ වශේ 

රුිළඹ්ල වජටි 5,000යි. වේ ඳළඹ 72 ුරශ රුිළඹව්ල අප්රනභහණඹ 

නිහ ළඩි ුෆණු ණඹඵයතහ රුිළඹ්ල වජටි 7,500යි. දළ ව වේ ණඹ 

ව වව ව ුෆද? ඒ තභි  වනහ නේ, භව ඵළා වවේ අධිඳි  

වනහ නේ, දුභ්ල ී යාල ණර්ථි කහතඹහ වළටිඹ  වා  වන 

පී.බී. ජඹසු වදය  වනහ නේ කිසි ප්රනලසනඹෂ  නළවළ. නමුත් වේ 

ණඹ ව වන ි වඵ වව ව කිරි ඳළට් එ  ඵදු වන, භහළු 

ටි ව එ  ඵදු වන, වත්ල මිර ෘත්රි භ ලවඹ ව ළඩි ශහභ 

ඒ  ඵදු වන ශ්රීර රාහවේ අහිා ජනතහ යි. රු 

ථහනහඹුරභනි, වභ වන වේ තභයි වභතළන ි වඵන 

අඳයහධඹ. වේ අසථහවේදී වේ ේඵ වධවඹ ව අිළ කිඹ වව ව 

යවට් ි වඵන ජහි  ණර්ථිඹත් එෂ  ව්ලරේ ය වන එඳහ 

කිඹරහයි. අද බඹහනහරී තත්ත්ඹෂ  ුරිතනුයි අවප් ය  භ ව 

ය වව ව. අද ජහතා වතය මූරා අයමුදර වේ ණණ්ඩු  ණඹ 

වද වන ඵළවළ කිඹරහ ි වඵනහ. භභ අිමවඹජහරී අවනහ, 

නිවඹජජා තභි ුරභහව ව - 
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතා වතය මූරා 
වවඹජගිතහ අභහතා ව මුද්ල වහ ක්රලභේඳහදන නිවඹජජා 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக -  சர்லரெச நஷெஷ 

கூட்டிமைப்தை அமச்சமெம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அமச்சமெம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)  
ඔඵුරභහ  භභ උත්තය වද වනේ. ඔඵුරභහ ළයදි ප්රනහලඹෂ  

ය වව ව. 
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ඒ  අය වද වව ව නළවළ. ඔඹ හව  හචහරභ  

උත්තය වද වන ඉඩ වද වව ව නළවළ. ළදත්භ  අසථහ 
ඉ්ලරනහ නේ, ඒ වනභ වදඹෂ . [ඵහධහ කිරීභෂ ] භභ 
අිමවඹජ යනහ, ඔඵුරභහ ිළිතුරරු වදන අසථහවේදී ඒ  
උත්තය වද වන. හචහරභ  උත්තය වද වන ඕනෆ නළවළ. 
ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල නිවඹජජිතයි ව වේ ය   තදුත් 
ඔඵුරභ වරහ වේඵ ුෆණහ හව භ, භභත්, අවප් වර් ද සි්ලහ 
භළි ුරභහත්, ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භළි ුරභහත් වේඵ ුෆණහ. ඒ 

අසථහවේදී අවප් නහඹුරභහ වොශඹි ව ිළ  සිටිවව. ඒ 
අසථහවේදී එභ නිවඹජජිතයි ව කිේවේ වභවවභයි. "අිළ ණණ්ඩු  
කිඹරහ ි වඵනහ, ණඹ වද වන ඵළවළ කිඹරහ. වභොද ඒ අඹ 
වඵොරු යරහ ි වඵනහ. දුදු සඵර භණ්ඩරඹ ඔුෆ වව  අරහබඹ 
රහබඹ ඵ  ඳරිර්තනඹ යනහ කිේහ. ඒ යරහ නළවළ. 
රාහ නිජ වත්ල නීි ත ාසථහ 2009 භළයි භහවව ගිදුසුභෂ  
අත් ව යරහ ි ණුණහ, අුෆරුශදෂ  ඹ වන ඉසව්ලරහ වේ අරහබඹ 
රහබඹ ඵ  ඳරිර්තනඹ යනහ කිඹරහ. ඒ වරහ නළවළ. ඒ 
නිහ  ඒවෝලර ව ඉ්ලරහ ි වඵන budget support එ රඵහ 
වද වව ව නළවළ කිඹරහ අිළ කිඹහ ි වඵනහ." ඒ නළවළයි කිඹනහ 

නේ;  ප්රනි ෂ වේඳ යනහ නේ අිළ ඒ ඔප්පු යරහ වඳ ව වනේ 
ඒ අඹව  ප්රනහල ුරිත ව. ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල 
නිවඹජජිතයි වව  ප්රනහල ුරශ ි ණුණහ, වේ ණණ්ඩු  ණඹ වද වන 
ඵළවළයි කිඹන හයණඹ. ඊ  ඳසු තභයි භහර්ුර භහවව 01ළනිදහ 
දුදු ස ඹුර ළඩි යනහ කිඹරහ කිඹහ ි ණුවණ්. වේ අිළ කිේහභ 
ඳදුත්රLහවශදු තභි ුරමිඹ කිේහ, දහත් දුදු ස ඹුර ළඩි ය වව ව 
නළවළ කිඹරහ. නමුත් ඊ  ඳළඹ 48  ඳසවේ දුදු ස ඹුර සිඹඹ  
35කි ව ළඩි යනහ කිඹරහ වවිතදයුෆ ුෆණහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ වේ ථහ වේ අසථහවේදී 

කිඹ වව ව තයි? තභි  භණ්ඩරවව සිටින 67 වදනහ, ේ අත 

වභොෂ ද ය වව ව කිඹරහ ද වණු අත ද වව ව නළවළ. වභොද 

ඒවෝලර ව රඩ හව  න න නිහ ණර්ථිවව ළඵෆ 

තත්ත්ඹ ද වව ව නළවළ. 

මුද්ල අභහතාහාලඹ එ ප්රනහලඹෂ  යන දු  භව ඵළා වවේ 

අධිඳි  වන එෂ  කිඹනහ. භව ඵළා වවේ අධිඳි  කිඹනහ, දුදු ස 

ඹුර ළඩි ය වන ඕනෆ කිඹහ. එතවො  ළඩි ය වව ව නළවළ 

කිඹපු තභි  ඳළඹ 48 ව වවජ වේ ළඩි ය වන ඕනෆ. නමුත් "අිළ 

දළ වභ ළඩි ය වව ව නළවළ" කිඹරහ කිඹනහ. ඊ  ඳසු වරො ව 

ප්රනලසන ති  වනහ. වේහ ඔෂ වොභ ය වව ව ජහතා වතය මූරා 

අයමුදව්ල ඉ්ලලීභ ඉස  ය වනයි. ඒ අඹ කිේහ, වේ ළඩි වශේ 

නළත්නේ ණඹ වද වව ව නළවළ කිඹරහ. ණඹඵයතහව ව වඳවශන 

ණඹතන වදවෂ  අරහබඹ රහබඹෂ  ඵ  ඳරිර්තනඹ වශේ 

නළත්නේ ණඹ වද වව ව නළවළ කිේහ. එළනි තත්ත්ඹෂ  තභයි 

ි වඵ වව ව. යත් අමුණුභ තභි ුරභහ  එුරභහව  ථහවේදී 

ඒ  උත්තය වද වන පුළු ව. වභ වන වේ හව  යවට් ඹටිතර 

ඳවසුේර  මිර ළඩි යන දු , අඳනඹනඹ ව යන ය ෂ  

ලවඹ ව වොවවොභද තයහරී තත්ත්ඹෂ  ති   වව ව කිඹන 

එ භව ඵළා ව හර්තහ ුරිත ව ඔඵුරභහ  වවිතදයුෆ යනහ. භව 

ඵළා ව හර්තහවේ ව ව ී  ි වඵනහ,  "Our external 

competitiveness is reducing and this is a concern that needs 

to be addressed immediately" කිඹරහ. රුිළඹව්ල අඹ අධි 

ප්රනභහණඹ ී භ අවප් අඳනඹන දිරි ළ වී භ   ප්රනලසනඹෂ  ී  ි වඵන 

ඵ දළනුත් කිරීභ අිළ අඹ යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ  තත් හයණහෂ  ඉදිරිඳත් 

ය වන ි වඵනහ.  වළභ වරහවේභ දුඳෂ වව අිළ වඳ ව වන 

වද වව ව නය වශ්ල ව ව. ජනි භහවව 17 න දහ 

ජනහධිඳි ුරභහ ගිහි ව ඉයණභඩු අබා වතය ගු ව ඳථඹෂ  දුෘත 

ය ි බීභ අිළ අඹ යනහ. එතළනදී මුද්ල නහසි  ය වව ව 

නළුර; භත්තර ගු ව වතොටුවඳොශ හ ව  රුිළඹ්ල වජටි 3800ෂ  

දුඹදේ ය වව ව නළුර airstrip එෂ  දුෘත කිරීභ අිළ අඹ 

යනහ. අ වන ඒ හව  වශ්ල තභයි ය වන අලා  වව ව. 

ඳේවඳජරිඹ නළවළ. එතළන ත්රLසතහදී ව වදපු එ ඳහදුච්ික ශහ. ඒ 

ගු ව වමුදහ තභයි නළත ස ය ි වඵ වව ව. ඒ වවොයි. 

වේ කිඹ වව ව ඹේ දුධිඹ ඉරිසිඹහකි ව කිඹරහ හිතහදු.  

භව ඵළා ව වේ අධිඳි  තනුරය  ඳත් ව වන ඉසය, ඒ ඵරඹ 

රඵහ  වන ඉසය ්ලයහ්ල භවතහ  pyramid economic system 

එ ේඵ වධ වරො ව වචජදනහෂ  ි ණුණහ.  COPE එවෂ දී වභඹ 

දුභර්ලනඹ  රෂ  ය ි ණුණහ. භහඹෂ  ඹ වන ඉසය වේ ඹ  

ළහුහ. එදහ වඳෞශ ස භට් වභ ව ඒ pyramid ණර්ථි ක්රලභඹ 

වා  වහ දු ව එුරභහ අද මුළු ය භ pyramid ණර්ථිඹෂ  ඵ  

ඳරිර්තනඹ ය ි වඵනහ. ඒ අිළ  වේ අසථහවේදී කිඹ වන 

පුළු ව.  

එදහ වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහවේදී අිළ ඒ 

නත් වන තීයණඹ යරහ, ඒ  තදු්ලරහ වඳො වයො වදුෂ  දීරහ 

භහඹෂ  ඹ වන ඉසව්ලරහ ඒ නළළත්ුරහ. ඊ  ඳසවේ 

දුභර්ලනඹ ශ පුශරඹහ එතළනි ව එශහ දභහ, එතළන file එත් 

නළි  වරහ ි වඵන අසථහ අද මුළු ය  භ එභ ිළයමිඩ 

ණර්ථි ක්රලභඹ වා  වරහ දීරහ ි වඵන ඵ තභයි අඳ  

වඳවන වන  ි වඵ වව ව. තයි භභ එවවභ කිඹ වව ව? 

හභහනාවඹ ව අඳනඹන  යුුර ය වන පුළු ව දෂ  

ාහඳහරිවඹජ අවප් යවට් ඉ වන වො  ඒ අඹ ඳළත්ත  දභහ          

වේ ය වට් ප්රනමුත්ඹ වද වව ව ළසිවනජහයඹ ව ;  

තළඵෆරුේහයඹ ව . වළාගි වවොයහ නළුර වඳොලීසිඹ වළභ 

තළන භ ඒ ප්රනමුත්ඹ දීරහ ි වඵනහ, ණිහ භඩේ ති  

ය වන. වභ වන වේහ  තභයි අද ණර්ථිඹ ඳරිර්තනඹ වරහ 

ි වඵ වව ව, රු ථහනහඹුරභනි. භභ ද වනහ, ඔඵුරභහ 

ඉතහභත් ඕනෆමි ව ප්රනහල යරහ ි වඵනහ "වේහ ළරැදියි, 

වේහ ය වන එඳහ, ජීන දුඹදභ නිහ ජනතහ  අභහරුයි" 

1051 1052 



ඳහර් සවේ වුර 

කිඹරහ. දුධහඹ ජනහධිඳි  ක්රලභඹ අවවජසි ය වන ඕනෆ. ඒ 

හව භ වේ ණර්ථි ක්රලභඹ නිළයදි වන ඹ වන අලායි. එදහ 

ඔඵුරභහ යහඹ වහ ගු ව වේහ තභි  ලවඹ ව  යුුර ශ 

හරවව අරහබඹ රහබඹෂ  ඵ  ඳරිර්තනඹ ශ ඔඵුරභහ, වේ 

හව  වශ්ල ළන - overcapitalization ළන- ද වනහ. 

වේඵ වවතො  යහඹ ි වඵන ණනඹ ඔඵුරභහව  ණනඹභ 

ව වන පුළු ව. යහඹත් වවොයි. නමුත් රුිළඹ්ල වජටි 6,800ෂ  

දුඹදේ යරහ භහ 28  නළේ 25ෂ  එන යහඹෂ  ඔඵුරභහ 

අවප්ෂ හ වශේ නළවළව ව රු ථහනහඹුරභනි. ඒ හව භ 

තභයි භත්තර ගු ව වතොටුවඳොශත්. රුිළඹ්ල වජටි 3,800ෂ  

දුඹදේ යරහ අද ඒවෂ  ශ්රීරරා ව එඹහර්රයි වස ණඹතනවව ගු ව 

ඹහනඹෂ  ඳළඹ 24  ළයඹෂ  එවවේ වභවවේ ඹන එද අලා 

 වව ව? Gross overcapitalization කිඹන එ තභයි වේ  

ඉාග්රී සි බහහව ව කිඹ වව ව. ඒ කිඹ වව ව අලා ප්රනභහණඹ  

ළඩිවඹ ව ප්රනහ ධන දුඹදේ දයරහ ඒව ව ණදහඹභෂ  රඵහ  වන 

ඵළරි ුෆණහභ ඒ අඳයහධඹ   වදි ව වන ව වව ව අහිා 

ජනතහ යි. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළවඩ් වවොයි, දුඹදභ ළඩියි. එවවභද? 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, ඒ ළන කිඹ වන ඕනෆ. ඒ ඔඵුරභහව  ණණ්ඩුවේ 

ප්රනි ඳත්ි ඹ. ඒ වළදුවේ ඔඵුරභහව  ණනවව ව වන පුළු ව. 

නමුත් ඒ ළඵෆෂ ව ව. ඔඵුරභහ යහඹ වහ ගු ව වේහ තභි  

ලවඹ ව  යුුර ශහව ව. එදහ ඔඵුරභහ  පුළු ව ුෆණහව ව 

අරහබඹ අඩු ය වන. 

 
රු රෂ සභ ව කිරිත්ලර  භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වවො ඒහ ණ ව ළඩියි. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉි  ව රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ  වත්වයනහ 

වභොෂ ද ළඵෆ තත්ත්ඹ කිඹරහ. ඔඵුරභහ ඒ දිවහ ඵර වව ව 

වශලඳහරන අයමුණි ව වනොවයි; වශලඳහරන දෘසටි වජණවඹ ව 

වනොවයි. භභ එවවභ හිතනහ. ඒ හව  තභයි ප්රනහල වරහ 

ි වඵ වව ව. ඉි  ව ඒ නිහ භභ වේ අසථහ ඳහදුච්ික යනහ, 

තයි අවප් යවට් ණර්ථිඹ වභභ හර්තහ ුරිත ව වභතයේ බඹහන 
තත්ත්ඹ  වනිහි්ලරහ ි වඵ වව ව කිඹන එ වේ අභහතා 

භණ්ඩරඹ  වඳ ව වන. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හව භ තභයි යජඹ  ි වඵන වභභ 

ණඹතනඹ මූරා වොේඳළනිඹෂ  ඵ  ඳරිර්තනඹ යරහ 

ි වඵනහ. වළභ වනහ භ මූරා දළනුභෂ  නළවළ. භභ ිළිත වනහ, 

අද යවට් ජනහධිඳි  තභයි මුද්ල තභි  කිඹන එ. එුරභහ යරත් 

ණහධිහරියවඹෂ  වනොවයි. නමුත් එුරභහ නිළයදි ට්ටිඹ 

ඳත් යනහ දළනුත් කිරීභ වහ. වභතළනදී වොච්චය වවොද 

කිඹරහ වඳ ව වන වඵොරු  ඳේවඳජරි වරහ, ඒ දළනුත්භ, 

වරි හයත්බහඹ ඉදිරිඳත් යරහ නළි  ී වභ ව අද ය  ඳත් ී  

ි වඵන ණර්ථි තත්ත්ඹ නිහ තභයි මුද්ල ිළිතඵ හය 

බහෂ  ඳත් ශත් එඹ ඳළඹ බහඹෂ ත් ඳත් වව ව නළුර 

අඳ  උත්තය රඵහ  වන ව වව ව. ඒ තභයි සිදු වරහ ි වඵන 

අඳයහධඹ.  

රු ථහනහඹුරභනි, දළන  දස කිහිඳඹ  වඳය වේ 

බහවේ භ වත්රීනයවඹෂ  වේ හයණඹ ළන ඳළනරහ රුණු කිේහ.  

Exchange Control Act එ ඹ වත් අඳ  හිාහ යන වො  

වභ වන වභවවභ තදු්ලරහ ි වඵනහ කිඹහ අිළ රුණු වඳ වහ දී 

ි වඵනහ. ඒ ේඵ වධ නඩුෂ  දහරහ ි වඵනහ. අජිත් නිහඩ් 

්ලයහ්ල  සයුේ දීරහ ි වඵනහ. ඔහු යහේ යහජයත්නේ  ථහ යරහ 

ි වඵනහ. ර සත් ී යුරා වමු ව වන ගිහි ව ි වඵනහ. භහි වද 

යහජඳෂ  භළි ුරභහ වමු වරහ ි වඵනහ. ඒ සිඹ  නුවදනු 

ුරිත ව අිළ උහදු වනඹනහ. Website එ ි ණුණු 

හර්තහෂ  ුරිත ව නේ 30ෂ  ඉදිරිඳත් යරහ ි වඵනහ. 

2013.06.17න දින “DailyFT” එවෂ  ඒ ේඵ වධවඹ ව වභවේ 

ව ව වනහ: 

“30 Lankans in global database of secret accounts in tax havens” 

දළ ව ඒ වවිතදයුෆ ුෆණු වභොවවොවත් ඉරහ ඒ website එ 

නළි  ුෆණහ. නමුත් luck එ  ඒ පුශරඹහ අඳ  ථහ යරහ, 

වභ වන ණඹතනඹ, වභ වන නේ 30 කිඹරහ කිේහ. ඒ ති  යරහ 

ි වඵන tax havens වොේඳළනිර ්ල ස ි වඵනහ. ඒහ වොයි 

ණහයවඹ වද ක්රිුඹහත්භ  වව ව? ඒ අඹ  වභොනහද  වව ව? 

ඒ දුතයෂ  වනොවයි. භහ 6  ඉසව්ලරහ භව ඵළා වව වභ 

ඉදිරිඳත් යරහ ි ණුණහ, වභ වන Swiss Bank accounts කිඹහ. 

වශලඳහරනඥවඹජ 30 වදවන වව  Swiss Bank accounts 

ි වඵනහඹ කිඹරහ ඳත්තයවඹ ව වවිතදයුෆ ුෆණහ. අිළ වේ 

ඳහර් සවේ වුරවේදී ඒ ේඵ වධ තහුහ. අද න ුරරු ඒ  

උත්තයඹෂ  රඵහ වද වන ඵළරි තත්ත්ඹෂ  ණණ්ඩු  ති  ුෆණහ. 

රු තභි ුරභනි, වේවෂ  ඔඵුරභහව  නභ නළවළ. වේවෂ  අවප් 

නේ නළවළ. වළඵළයි වේ Swiss Bank accountsර තභි රු 

40ව  දුතය නේ ි වඵනහ. ඒ හව ද කිඹරහ අිළ තහුහ  

තභ උත්තය දීරහ නළවළ. තයි, ඒහ වවිතදයුෆ ය වව ව 

නළත්වත්? ඒ හව  ට්ටිඹ ළන වවිතදයුෆ වශොත් අිළ ඒ ළන 

අඹ යනහ. දළ ව ඒ ළන ප්රනසිශධ ය වන. ඒ ළන අිළ 

තභි ුරභහව ව අවනහ. ඊවව ඒ ළන උත්තය දු වව ව නළවළ, 

වභොද, භහ යත්තය ව ේඵ වධවඹ ව අවපු ප්රනලසනඹ නිහ. ඒ 

යත්තය ව නිහ ඹේ දුධිඹකි ව උත්තයඹෂ  දු වනහ. නමුත් වේ 

මුද්ල නිහ උත්තය වද වන ඵළරි ුෆණහ. අිළ දළ ව වේ අසථහවේදී 

අවනහ, ඒ ේඵ වධවඹ ව වභොනහද ය වව ව කිඹහ. වේ 

ේඵ වධවඹ ව දළ ව උත්තය වද වන ඕනෆ, වභොෂ ද ය වව ව 

කිඹරහ. අඳ සිඹ භ රුණු වවිතදයුෆ ය, අජිත් නිහඩ් ්ලයහ්ල 

එෂ  ථහ යරහ,  සයුේ දීරහ, ප්රනසිශධිවවභ  යුුර යන වො , 

“aiding and abetting” ඹ වත් අඳ  වචජදනහ යනහ. වචජදනහ 

නළි  නිහ එෂ  අ්ලරහ  වන වදනහ. අිළ වා වව ව 

නළවළව ව. [ඵහධහ කිරීභෂ ] වේ හව  වවොරු  
 

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-[ඵහධහ කිරීභෂ ] වභතළන යප්රනහද ඹ වත් ථහ යනහ. අිළ 

ඒ අඹ  කිඹනහ, එිතඹ  තදුත් ථහ ය වන කිඹහ. වේ case 

එ  අුෆරුදු ඳවෂ  නහ. වභතළන භව ඵළා වවේ අධිඳි ව  

ඒහත් ති ද ද වව ව නළවළ. භහ ද වව ව නළවළ. භහ අනුභහන 

යනහ. වළඵළයි  තභි රු, යජවව ඉතහභත් ළදත් තළ වර 

ඉ වන අඹව  Swiss Bank accounts ි වඵනහ කිඹරහ වවිතදයුෆ 

වරහ ි වඵනහ. වේ අසථහවේදී ණණ්ඩු   ීමභෂ  

ි වඵනහ, වොයි ණහයවඹ වද වේහ ව වව ව කිඹරහ ඉදිරිඳත් 

ය වන.     

භභ ඔුෆ වව  නේ වවිතදයේ ය වව ව නළවළ. වභොද අඳ  

යප්රනහද ි ණුණහ  වභතළන  තදු්ලරහ උත්තය වද වන ඒ අඹ  

යප්රනහද නළවළ. වභතළන එ යජවව නිරධහරිවඹෂ  ඉ වනහ. ඔහු 

CEB එවෂ  හි පු බහඳි යි. ඔහු ේඵ වධවඹ ව උත්තය වද වන 

ඕනෆ. වභොද ඔහු හි පු යජවව වේවඹෂ  නිහ. අවනෂ  අඹ 
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[රු යදු රුණහනහඹ  භවතහ] 
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වඳෞශ ස අාලවව අඹයි. ඒහ ි වඵ වව ව වොයි ණහයවඹ වද 

කිඹරහ අඳ  උත්තය වද වන. CEB එවෂ  හි පු බහඳි  දුදාහ 

දි්ලරුෂ  අභයඳහරව  නභ වොවවොභද වේ රළයිසුරවේ 

ි වඵ වව ව කිඹරහ ඵර වන ඕනෆ. අවනෂ  අඹ වඳෞශ ස 

අාලවව අඹ නිහ භභ වභතළන ඒ අඹ ළන ථහ ය වව ව නළවළ. 

දුදාහ අභයඳහර භවතහ ළන භභ වභතළන ථහ ය වව ව ඔහු 

යජවව නිරධහරිවඹ ව ලවඹ ව හි පු නිහයි. ඒ නිහ ඔහු 

ේඵ වධවඹ ව රුණහයරහ උත්තය වද වන.  

රු ථහනහඹුරභනි, ගිඹ අුෆරුශවශ අිළ ණයෂ  

අභහතාහාලඹ වනුව ව රුිළඹ්ල වජටි 23,200ෂ  ව ව යරහ 

ි වඵනහ. ඒ හව භ වේ අුෆරුශද  රුිළඹ්ල වජටි 29,230ෂ  

ව ව යරහ ි වඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, අිළ 

ඳහර් සවේ වුර ුරශදී නිේ ශද ය වව ව නළි  ඵ ඔඵුරභහ 

ද වනහ. භභත්, භව  එෂ ත් ජහි  ඳෂ වව භ වත්රීනරු ිළරිත් 

 ීමභකි ව ප්රනලසන අවනහ. වේ යජවව අඹ සුදු ෆ ව ස ව 

තදු්ලරහ ට්ටිඹ උසනහ කිඹරහ අිළ එදහ කිේහ. එදහ ඒ 

ප්රනි ෂ වේඳ ශහ. එදහ නළවළයි කිඹරහ කිේහ. හස ගුණර්ධනරහ 

ළනි DIGරහ ළන වභතළන ථහ ය වන භවරු බඹ ුෆණහ. 

ඔඵුරභහ  ිළා සිදු ව වන අිළ ඒ ප්රනලසනඹ තහුහ. ඊ  ඳසවේ දස 

වදවෂ දී IGP භළි ුරභහ ඒ ේඵ වධවඹ ව ක්රිුඹහ ශහ.  එුරභහ බඹ 

නළුර තභ වව  හර්ඹ බහයඹ වරිඹහහය කිරීභ අිළ අඹ 

යනහ. අය අග්රයදුනිලසචඹහයුරමිඹ  ුෆණහ හව  ඳළඹ 24 ව 

එුරභ වරහ හව  අඹ ඉත් ය වන එඳහඹ කිඹරහ භභ වේ 

අසථහවේදී ප්රනහර්ථනහ යනහ. වේ DIGරහ  ව සඹ  මිනී භයපු 

ට්ටිඹ ඵ  ඳරිර්තනඹ වරහ ි වඵනහඹ කිඹරහ දළ ව වඳනිරහ 

ි වඵනහ. ජනතහව  ඵදු ්ල ස වජටි 23,200ෂ  දුඹදේ 

ය වව ව වේ හව  වශ්ලර ද?  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හව භ  අනුය වේනහනහඹ ළන 

ඳත්තයර ඳශ ුෆණහ. තයි, වේ අඹ ළන නිලසල්ලද සිටි වව ව? 

භභ වේ ේඵ වධවඹ ව වනත් අඹ නිදසුනෂ  ලවඹ ව   වව ව 

නළවළ. වනසුයහදහ ද හර් එෂ  ේඵ වධවඹ ව RMV 

එව ව වතොයුරරු අයවන තදු්ලරහ ෂුෆසි තභි ුරභහව  පුතහ 

න නුෆර් ෂුෆසි භවතහ අත් අඩාගු   වන අනුය වේනහනහඹ 

 යුුර ශහ. දුඳෂ වව ඉ වන අඳ  එවවභ වශ්ල යනහ නේ 

ඒ වනභ වදඹෂ  කිඹරහ හිත වන පුළු ව. ඉතහභත් වජාසඨ 

තභි යඹ ව න, ණණ්ඩු ඵරඹ  වවන වන  යුුර ශ 

ෂුෆසි තභි ුරභහව  පුතහ න නුෆර් ෂුෆසි  වේ හව   යුුර 

ය වනද අිළ ඳහර් සවේ වුරව ව වජටි 23,200ෂ  ළඹ 

ය වව ව? වේ හව  දුිත රේජහ නළි  අඹ අද භව නය බහ  

ත්  ස වනහ. DIG ලවඹ ව ගිහි්ලරහයි වොශම භව නය 

බහවේ  යුුර ය වව ව. වොඩි දහ වන ඕනෆ ුෆණහභ අව වව ව, 

මුේමි්ල පුයඳි ව ව වනොවයි;  නිවඹජජා පුයඳි   යි සව ව 

වනොවයි; බද්රසහනිව ව ව DIG අනුය වේනහනහඹව ව. භවය 

අඹ වේ ළන ථහ ය වන බඹ වරහ ි වඵනහ. වොශම භව 

නය බහවේ ඳහරන ඵරඹ එෂ ත් ජහි  ඳෂ ඹ  දු වනහ  අද 

එවවේ ඉ වන බද්රසහනි ජඹර්ධන වොභහරිසුරමිඹ ඒ වශ්ලර  

ත්  ස වමි ව ප්රනලසන යනහ.  

අඳ හරුණියි වේහ කිඹ වව ව. DIG  ව සඹ  මිනිසු ව 

භයන වො , DIG  දුදුධ ත්  ස ළම්ේ යන වො  වභොෂ ද 

ව වව ව? අඳ ඳහර් සවේ වුරව ව ණයෂ හ වහ මුද්ල ව ව 

ය වව ව වේ හව  ජඩ ළඩ ය වන වනොවයි කිඹන එ වේ 

අසථහවේදී භතෂ  ය වන ළභළි යි. අඳ වේහ ළන අව වව ව, 

යජවව ්ල ස ඳහදුච්ික යවන වේහ යන නිහයි. භහ 

උදහවයණඹෂ  ලවඹ ව ත්වත් ෂුෆසි තභි ුරභහව  පුතහ න 

නුෆර් ෂුෆසි භවතහයි. වේ හව  වශ්ල රෂ සභ ව කිරිත්ලර  

වවජ වජජ ව අභයුරා  වවජ යදු රුණහනහඹ  වවජ සිදු න 

එ වනයි. වේහ  රුණහය උත්තය වද වන කිඹහ අිළ 

කිඹනහ. IGP , ඒ හව භ වනසුයහදහ ගිහි්ලරහ RMV එව ව 

තභි  වන වව  පුත ව ේඵ වධ වතොයුරරු  වන පුළු ව 

වළකිඹහ ි වඵන අඹ  අිළ කිඹනහ, රුණහය වේ 

ේඵ වධවඹ ව අඳ  උත්තය වද වන කිඹරහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භ වත්රීනුරභනි, දළ ව වවොයි, ථහ නතය වශොත්.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භව  ථහ නත්ත වනද වද වව ව? 

 
රු වජජ ව අභයුරා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, තත් දුනහඩි 5ෂ  වද වන පුළු ව, 

එුරභහ .  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එවවභ නේ තත් දුනහඩි ුරනෂ  දුතය  වන. දළන  දුනහඩි 

වදෂ  ළඩිපුය දීරහ ි වඵනහ. තත් දුනහඩි ුරනෂ  දුතය  වන.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ දුනහඩි වද ළඩිපුය දු වව ව රු ථහනහඹුරභහව  වවො 

හිි  ව ව ව. අවනෂ  මිනිත්ුර ඳව වද වව ව වජජ ව අභයුරා 

භළි ුරභහව  වවො හිි  ව.  

රු ථහනහඹුරභනි, 2013 ජනහරි භහවව 02ළනි දහ 

"වඩ් ස මියර්" ඳත්රLවව වභවේ ව ව වනහ: “US$ 100 billion 

economy by 2016:…” වභවවභ කිඹ වව ව භව ඵළා වවේ අධිඳි . 

වභඹ වරිඹ  අය pyramid scheme එ හව යි. භභ ඒ 

කිඹනහ ඵඹ නළි . වේ හව  අඹ තභයි ඔඵුරභ වරහව  

ණණ්ඩු නළත්ත භ නළි  ය වව ව. අවප් ඳළත්වත් ඉ වන වො  

අිළ ඔහු බහඳි  වන ව ලවඹ ව ඳත් වශේ නළත්වත්, ඒ 

හරවව හි පු අභළි  අවප් රු යනි්ල දුක්රලභසිාව භළි ුරභහ ඔහු  

ඒ ය වන ඵළවළ කිඹරහ  දළන ත්ත නිහයි. අවප් ඳළත්වත් හි පු 

ළඩ ඵළරි අඹ ණණ්ඩු  අයවන, අනහවන දළ ව අවනහ, 

වභොනහද කිඹ වව ව කිඹරහ. දුභ්ල ී යාල තභි ුරභහ එ 

ඳළත්තකි ව කිඹනහ, "වේ, ණර්ථි කහතවඹෂ " කිඹරහ. එහි ඹේ 

දුධිවව තත්තෂ  ි වඵනහ. නමුත් එුරභහ ෆ වනහ දුතයයි.  

දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ ාවලජධනඹ  

ාවලජධනඹෂ  වවනනහ කිේහ. අිළ ඒ ඵරහ වන ඉ වනහ, 

අඟවරුහදහ සි . වවන වන ඒ. චේිළ යණ තභි ුරභහ 

තුරළු අඹ කිඹහ ි වඵනහ වභහි අහිතය තත්ත්ඹෂ  ි වඵනහ 

කිඹරහ. ඒ කිඹන එ තත්ත ව වන පුළු ව. භහ ද වව ව නළවළ 

ඒ. නමුත් වජ,  තභ ඒ ාවලජධනඹ වනහහද? වවන වව ව 

නළශද? එහි වො ස ඳවෂ  ි වඵනහ  . ඒහ අහිතය  . අුෆරුදු 

30  ඳසවේ එ ඳහය භ ඒහ අහිතය වරහ! වභොද ඒ? ඒ 

උුරවර් ඡ වදඹෂ  ඳත් වන ි වඵන නිහ. එවවභ නේ අිළ 

කිඹනහ, රුණහය ඒ ාවලජධනඹ ඉදිරිඳත් ය වන කිඹරහ. 

අද තවභරි ව වඩොරර් ඹු සඹන 65 ි වඵන ණර්ථිඹ 

තවභරි ව වඩොරර් ඹු සඹන 100  නානහඹ කිඹනහ. අද 

ඵඩගි වව ව ඉ වන එහ  වව  ණුරිඹහනි එෂ  වදනහ කිඹමි ව 

නිහඩ් ්ලයහ්ලරහ වේ හව  වඵොරු ය ය වව  අනිශදහ ළන 

ථහ යනහ. එවවභ නළි  අද ණර්ථිඹ ළන කිඹ වන කිඹරහ 

තභයි අඳ හරුණි ඉ්ලර වව ව.  
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රු ථහනහඹුරභනි, NSB එවෂ  හි පු බහඳි  සිරිවේන 

භළි ුරභහ  වභොද ුෆවණ්? අිළ එුරභහ අඹ යනහ. ණණ්ඩු, 

වේ යවට් අහිා තළ වඳත්රු ව වනුව ව තභයි ති  යරහ 

ි වඵ වව ව, ජහි  ඉි රි කිරීවේ ඵළා ව. වභතළන ඉ වන අවප් 

භ වත්රීන රු සහමිනහද ව භළි ුරභහ එඹ රසණ  ණයෂ හ යරහ, 

ර්ධනඹ යරහ බහය දු වනහ ණණ්ඩු . එහි හි පු බහඳි  

සිරිවේන භළි ුරභහ  ණණ්ඩුවේ වවනෂ  කිඹහ ි වඵනහ - භහ 

ද වව ව නළවළ ුෆද කිඹරහ- US වඩොරර් ඹු සඹනඹෂ  අයවන 

වද වන කිඹරහ. අවභරි ව වඩොරර් ඹු සඹනඹෂ , වජටි 

125,000ෂ  ිළ  ය  ණඹෂ  අය වන NSB එවෂ  වලේ ඳත්රLඹ  

දභ වන කිඹන එ තභයි එුරභහ  කිඹරහ ි වඵ වව ව. එුරභහ 

තහුහ, "වොවවොභද භභ ඒ ය වව ව?" කිඹරහ. ඒ ත්තහ  

ඳසවේ රුිළඹව්ල අඹ  වභොද ව වව ව? ඳළඹ 72 ව වජටි 

7,500ෂ  නළි  ුෆණහ හව  ඒ ඵය අදි වන ව වව ව, ඒ ණඹ            

ඵය දුින වන ව වව ව ජහි  ඉි රි කිරීවේ ඵළා වවේ 

තළ වඳත්රු ව යි. ඒ නිහ එුරභහ ඒ වශේ නළවළ. එුරභහ තද 

තද හිටිඹහ, ''වොවවොභද වේ ය වව ව'' කිඹමි ව. අ වි භ  ගිඹ 

සුභහනවව කිේහ, ''ඔඵ කිඹන එ ය වව ව නළවළ, අිළ ණඹ 

ඵරි ව වඳවශනහ, ඒ නිහ වහභ ඒ ණඹ  වන, නළත්නේ වදය 

ඹ වන'' කිඹරහ. ජහතා වතය මූරා අයමුද ස ව ඉ්ලරනහ.  අිළ 

හිතනහ එවවභ තභයි සිශධ ුෆවණ් කිඹරහ. එුරභහ ඒ ණඹ ත්වත් 

නළවළ, වදය ගිඹහ. දළ ව නහරනී කිඹන භළි නිඹෂ  බහඳි  වර 

ඳත් යරහ ි වඵනහ. ''ඔේ'' කිඹරහ අත් ඔරහ ඔ වන ඉි  ව 

දළ ව ඒ ක්රිුඹහදහභඹ ත්ල  යවන ඹනහ. ඒ අහිා 

තළ වඳත්රු ව  වභොද ව වව ව? ගිඹ සුභහනවව ඳළඹ 72 ව වූ 

වශ මීය   ඳසු සිදු ුෆවණොත් එයි ව ණඹ ඵය  ළඩි වනහ ව ව. ඒ 

ණඹ ව වන සිදු  වව ව තළ වඳත්රු ව  ව ව. ඵ්ලරහව  

ළවඩ් බූරුහ යනහ හව , භව ඵළා වවේ ළවඩ් භව ඵළා ව  

ය වන ඵළරි ුෆණහභ ඒ ජහි  ඉි රි කිරීවේ ඵළා ව ිළ   

දභනහ. ඒ හව භ අවනෂ  හණිජ ඵළා වර ත්  - NDB ඵළා ව 

තුරළු-  ිළ  ය  ණවඹජජඹ ව ව ව වන රුණහය වේ 

ය වන කිඹරහ ි වඵනහ. අවප් reserve එෂ  නළි  නිහ,  hot 

money නළි  නිහ රුණහය වභළ වනෂ  ය වන කිඹන 

තත්ත්ඹ ති  වරහ ි වඵනහ. වේ අසථහවේ අිළ ථහ යනහ 

ඒ සිරිවේන භළි ුරභහ ේඵ වධවඹ ව. දුඳෂ ඹ දුධිඹ  අිළ එුරභහ 

අඹ යනහ, යවට් අහිා තළ වඳත්රු ව වනුව ව 

ි වඵන ණඹතනඹ ණයෂ හ කිරීභ ේඵ වධවඹ ව. සිරිවේන 

භළි ුරභනි, ඔඵුරභහ නිර්භීත ශ ක්රිුඹහ අිළ අඹ යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රනදීප් හරිඹේ භළි ුරභහ  වභොද 

ුෆවණ්? ඔඵුරභහ ද වනහ එතළන ප්රනලසනඹෂ  ි ණුණු ඵ. හි පු අග්රය 

දුනිලසචඹහයුරමිඹ  කිසිඹේ දුධිඹ ේඵ වධභෂ  ති  

ය වන වළදුහ, ප්රනදීප් හරිඹේ භවතහ එුරමිඹව  සහමිපුරුඹහ 

න නිහ. එුරභහ ගිඹ අුෆරුශවශ වදය ඹළේහ. එුරභහත් එෂ  

තත් අධාෂ රු වදවදවනෂ  සිටිඹහ. ඒ අතරි ව එෂ වවන ව 

නළත අයවන ි වඵනහ. ඒ ප්රනලසනඹ ති  යපු වදවදනහ එදහ 

වවො නළි  ුෆණහ නේ, ප්රනදීප් හරිඹේ දුතයෂ  අ්ලරස වවජ 

දණ වචජදනහ දුභර්ලන වොමිභ  වන  ගිඹහ නේ, ඒ   

අධාෂ රු ව වදඳශව ව එෂ  වවන ව නළත අයවන 

ි වඵ වව ව වොවවොභද?  

වභොෂ ද වභහි වත්රුභ? බහඳි  වදය ඹනහ. බහඳි  

කිඹනහ, ඔහු ක්රිුඹහ  වශේ අධාෂ රු ව වදවදනහව  report එ 

අනුයි කිඹරහ. ඒ වදවදනහත් වදය ඹනහ. දළ ව අ්ලරස  වවජ 

දණ වචජදනහ දුභර්ලන වොමි ව බහ ඉදිරිවව ප්රනදීප් 

හරිඹේ දුතයෂ  ඉ වනහ. නමුත් ඒ වතොයුරරුර  අත් ව 

යපු අධාෂ රු ව වදඳශව ව එෂ  වන ව නළත වේඹ  

අයවන ි වඵනහ. වේ ණඹතනඹ  වභොනහද ව වව ව, රු 

ථහනහඹුරභනි? වේහ ථහ ය වන පුළු ව එභ සථහනඹ 

වභභ ඳහර් සවේ වුරයි. අිළ වේ ේඵ වධවඹ ව ඳහර් සවේ වුරවේදී 

ප්රනලසන යරහ ඒහ වළ වහඩ්ත කිරීභ වනොවයි අලා  වව ව. 

ජහි  ඉි රි කිරීවේ ඵළා ව, ශ්රීරර ව ව එඹහර් රයි වස ණඹතනඹ, 

මිහි ව එඹහර් ණඹතනඹ, Road Development Authority එ 

ඩහ ළටුණහ හව  වේත් ඩහ ළටුණහ  ඳසවේ ඩහ 

ළටුණහඹ කිඹ වන ඕනෆ නළවළ.  

දළ ව රාහ දුදු සඵර භණ්ඩරඹ සිඹඹ  30කි ව දුදු ස හසුර 

ළඩි යරහ ි වඵ වව ව හිුරභවත් . එදහ ශ්රීර රාහ නිදවස ඳෂ ඹ   

කිේහ, "අිළ දුදු ස ඹුර ළඩි ය වව ව නළවළ"  කිඹරහ. එතවො  

අප්පුඩි වනහ. ඊ  ඳසවේ භළි යණඹ  ඹනහ. ශ්රීර රාහ 

නිදවස ඳෂ ඹ යඑ වපී එ හව  දුදු ස හසුර ළඩි ය වව ව 

නළවළයි කිඹනහ. ඊ  ඳසවේ ජනතහ ඡ වදඹ වදනහ. අිළ 1995 දී 

ණණ්ඩු බහය වදන වො  එ අුෆරුශදත් රාහ දුදු සඵර 

භණ්ඩරවව අරහබඹෂ  ි ණුවණ් නළවළ. නමුත් අහනවවදී 2011 

දී අරහබඹ රුිළඹ්ල වජටි 8,900යි. 2012 දී අරහබඹ රුිළඹ්ල 

වජටි 9,700යි. වේ ඔෂ වොභ අරහබ එුර ුෆණහ  ඳසවේ, 

ජහතා වතය මූරා අයමුදර ණඹ වද වන ඵළවළයි කිේහ  ඳසවේ 

ය වන වදඹෂ  නළි  නිහ ඒ ණඹ ඵය ඔෂ වොභ එුර යරහ 

සිඹඹ  30 දුදු ස හසුරෂ  ජනතහව  ය ිළ  දළේභහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. දළ ව අ ව ය වන. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහ කිේහ, තභි  රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන  භළි ුරභහ 

දෂ වඹෂ  නිහ වොවශේ වරහ ව වන පුළු ව කිඹරහ. වේ මුළු 

ණණ්ඩුභ අදෂ  නිහ එුරභහ වොවශේ වරහ වනහ.  

ඉි  ව අද වේ ඵය උසුර වන වරහ ි වඵ වව ව ජනතහ යි. 

අහනවව ච වද්රිංහ  වභහයුරා භළි නිඹව  හර වවදී -2001 දී-  

ණර්ථිඹ ඩහ ළටුණහභ, ඒ වොඩ නඟ වන පුළු ව ුෆවණ් 

එෂ ත් ජහි  ඳෂ ඹ යි. රුණහයරහ වේ යවට් ජහි  

ණර්ථිඹත් එෂ  ව්ලරේ ය වන එඳහ කිඹන එ දුතයයි භභ 

කිඹ වව ව.  

රු ථහනහඹුරභනි, භහ කිේහ, ණවඹජජඹ ව යටි ව ිළ  

ඹනහඹ කිඹරහ. නමුත් වේේස ඳළර් - 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළ ව ඔඵුරභහව  ථහ නතය වශොත් වවොයි.  
 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත දුනහඩි 2ෂ  ි වඵනහ ව ව. භහ ඒ වරහත් ඳහදුච්ික 

ය වනේ. වභඹ ළදත් හයණඹෂ  ව ව.  

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ දුනහඩි වදව ව ත ටිෂ  භඩ ව වන පුළු ව ව ව.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අ වන, ඉි  ව  ව්ල වදවෂ  අඹ  ව්ල වතවර් අඹ හව  

වළසිවයන වො  තභයි ප්රනලසනඹ. වභතළන අිළ අවනහ, - 
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[රු යදු රුණහනහඹ  භවතහ] 
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රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 භඩ වන එයි භඩරිඹහව  
 

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ළවඩ්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භඩ න ළඩ වනොවශොත් භඩ වන එෂ  නළවළ.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ ඔඵුරභහ අඹ යනහ. ථහනහඹුරභහ  එුරභහව  

ඳළත්ත දුතයෂ  වනොවයි, අවප් ඳළත්තත් ණයෂ හ ය වන 

ි වඵනහ. එදහ වදඳෂ වඹ වභ ඔඵුරභහව  අත් වද අ්ලරහ 

වන ගිහි ව තභයි  ථහනහඹ ණනවව හඩි වශේ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වොයි එ ුෆණත් ඔඵුරභහ  නිඹමිත හරඹ අහනයි. ඒහ  

තභි ුරභහ ිළිතුරරු වදයි. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ මිනිත්ුර වදෂ   වනේ. ඊ  ඩහ 

වරහ  වව ව නළවළ.  

වේ වේේස ඳළර්  අුෆරුදු 10 ඵදු දුයහභඹෂ  වදනහ. ඔහු  

ළට් එ අදහශ නළවළ; Excise Duty අදහශ නළවළ; Economic 

Service Charge and Port and Airport Development Levy 

අදහශ නළවළ.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, වභඹ ළරැදි ණ්ලඳඹෂ .  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ භහ ද වව ව නළවළ, තභි ුරභනි.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ක්රලවභජඳහඹ ාර්ධන ාහඳෘි  ඳනත ඹ වත් ණවඹජජනඹ -  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ කිඹ වව ව ළසිවනජහයඹහ  වදන එයි. ඔඵුරභහ  භත 

ව ව, යඑ වපී ණණ්ඩු හරවව ඔඵුරභහත් අඳත් එෂ  ඉ වන 

වො - [ඵහධහ කිරීභෂ ] ඔඵුරභහ දෂ වඹෂ  ලවඹ ව උත්තය 

වදනහ. ඒ භහ ිළිත වනහ.  

ණවඹජජන භණ්ඩරවවත් - BOI එවෂ ත්- අ ත් වනෂ  

ි වඵනහ. භහ ඒත් කිඹ වන ඕනෆ. භහ දුඳෂ වව භ වත්රීනයවඹෂ  

ව වන පුළු ව. භහ ද වනහ, එුරභහ ඹේ දුධිඹකි ව ණවඹජජඹ ව 

- [ඵහධහ කිරීභෂ ] වවොෂ  කිඹ වන වළදුත් ඒ ත් ඵහධහ 

යනහ. ණවඹජජන භණ්ඩරවව අ ත් වනසේ ි වඵනහ. 

ණවඹජජඹ ව  ඳළඹ 72ෂ  ප්රනලසනඹෂ  ි ණුණහ. එුරභහ  එඹ කිඹරහ 

ි ණුණහ. භහ ද වනහ දුධිඹ  ඳළඹ 24කි ව එඹ නියහයණඹ යරහ 

ි ණුණහ. අ වන ඒ හව  ය වන ඕනෆ. නමුත් එතළන ප්රනලසන 

නළත්වත් නළවළ. ඒ ණඹතනවව ප්රනලසන නළවළ. නමුත් අනිෂ  වළභ 

තළනභ දණඹ, ාචහ ි වඵනහ. ණවඹජජවඹජ එනහ; රුිළඹ්ල 

වජටි 10යි business එ. නමුත් රුිළඹ්ල වජටි 8ෂ  ඳහ 

ඉ්ලරනහ. භහ වේ ේඵ වධවඹ ව අදහශ තභි රු ව  වවිතදයුෆ 

යරහ ි වඵනහ.  

වේේස ඳළර්  අුෆරුදු 12 ඵදු දුයහභඹෂ   දීරහ ි වඵනහ. 

වභඹ  ක්රලවභජඳහඹ ාර්ධන ාහඳෘි  ඳනත ඳහදුච්ික ය වන 

පුළු ව. නමුත් වභඹ ළසිවනජහයඹහ  වද වව ව තයි? තයි ඒ 

වළරී ජඹර්ධන  වද වව ව නළත්වත්? තයි ඒ වජජ ව ීම්ලස 

වවජ්ලඩි ව ස ණඹතනඹ  වද වව ව නළත්වත්? තයි ඒ 

එයිට් ව සවඳ වස භහභ  වද වව ව නළත්වත්? තයි ඒ හව  

වොේඳළනිර  වද වව ව නළත්වත්? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළ ව ඔඵුරභහව  ථහ අ ව ය වන. ඔඵුරභහ  නිඹමිත 

හරඹ අහනයි.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වභ වන වේ හව  ක්රලවභජඳහඹ ඳහදුච්ික යමි ව, ක්රලවභජඳහඹ 

ාර්ධන ාහඳෘි  ඳනත ුරිත ව වොවශේ වරහ වන එ තභයි 

ි වඵන ප්රනලසනඹ. වේහ අඳ  වද වන ඵළරි තයි? අඳත් ශ්රීර රාහ 

ණවඹජජවඹජ. අඳ ත් හිරිවළය යනහ. EPF එ  රුිළඹ්ල 

100ෂ  වේවේ නළත්නේ අවප් වඳෞශ ස නභ  නඩු ඳයනහ. 

නමුත් CPC owes Pensions Department Rs.1.4 billion. ඒ 

කිඹ වව ව රුිළඹ්ල වජටි 140යි. ඒ අඹ  වභොනත් නළවළ. යජවව 

ණඹතනර  ඕනෆ වවව්ල භරෂ  ය වන පුළු ව. අවප් නභ  

නඩු වතයෂ  ඳයහ ි වඵනහ, රුිළඹ්ල 100ෂ  වේවේ නළවළයි 

කිඹරහ. වභ වන වේ හව  ණණ්ඩුෂ  තභයි ි වඵ වව ව. ඉි  ව 

ණවඹජජඹ ව දිරි  ව වන පුළු ව  වව ව වොවවොභද? 

Treasury owes fertilizer companies Rs.16 billion; රුිළඹ්ල 

වජටි 1,600යි. එභ නිහ තභයි අද යවට් වඳොවවොය නළත්වත්. එභ 

නිහ තභයි අද  වඩු ප්රනලසන ති  වරහ ි වඵ වව ව.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵුරභහ ළඩිපුය ත්ත වරහ ඔඵුරභහව  ඳළත්වත් 

ථිඹ වව  වරහව ව අඩු ය වන වනහ. 

 
රු වජජ ව අභයුරා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළ ව හරඹ දු වනහ ති .  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භ වත්රීනුරභහ,  එවවභ නේ ඔඵුරභහ හඩි ව වන.  
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ඳහර් සවේ වුර 

රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 වභත්රීනඳහර සිරිවේන තභි ුරභහ කිඹන වශභ කිඹරහ භභ 

ථහ  නත් වනේ.  

"ජනවනඹ වජටි වදයි. අුෆරුශද  වරඩ්ඩු වජටි 10යි." 

 යවට් ජනතහ   වරඩ ි වඵනහ. ණර්ථිඹ මීය  ත් ඩහ අභහරු 

තත්ත්ඹ ි වඵනහ. 

භ  ළඩිවඹ ව හරඹ දීභ ළන භහ  ඔඵුරභහ අඹ යනහ.  

වළඵළයි, ඔඵුරභ වරහ  කිඹ වන ඵළරි වශ ඔඵුරභ වරහ වනුව ව 

අිළ කිේහ. ඒ  තභි  භණ්ඩරඹභ හෂ ෂි  දයහදු.  

භව  වේ ප්රනලසනඹ  තාතහවඹ ව උත්තයඹෂ  රළවඵයි කිඹහ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර වමි ව භභ නිවඬ නහ.  

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, රු යදු රුණහනහඹ භ වත්රීනුරභහ 

වන ණ වඹජජනහ භභ සථීය යනහ. භහව  ථහ ඳසු 

යනහ.  

[අ.බහ. 2.32] 

 
රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

රු ථහනහඹුරභනි, "භව ඵළා ව" කිඹන ණඹතනඹ 

වරජවව ණර්ථි ෂ වේත්රLවව ඉතහභ උස වර රන 

ණඹතනඹෂ . රාහ  නිදව රළණු වණ් 1948 දී.  එදහ රාහ  

භව ඵළා වෂ  ි ණුවණ් නළවළ. අවප් රාහවේ මුද්ල වනජට්ටු එදහ 

Indian Currency Board  එව ව නි වත් වශේ  Reserve Bank 

of India  නභළි  ණඹතනවව guarantee  එ ඹ වත්. එවවභ 

තත්ත්ඹෂ  ි වඵන වො  තභයි මුද්ල තභි  වළටිඹ  වේ.ණර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ 1949 දී වජජ ව එෂ ස ර් කිඹන 

දුවලේඥවඹෂ  කිඹන පුශරවඹෂ  තවභරිහව ව ව වරහ ඔහු 

රේහ මුද්ල ඳනත වළවදේවේ; වදරහ ඒ මුද්ල ඳනවත ව ඳශමුන 

තහ  රාහවේ භව ඵළා වෂ  ිළහිටු වන   යුුර වශේ. 

වේ.ණර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ භව ඵළා වවේ අධිඳි  දුධිඹ ත් 

වජජ ව එෂ ස ර් භවත්භඹහ ඳත් ශහ. වේ.ණර්. ජඹර්ධන 

එවවභ ිළටි වභ තවභරිහනු ඒජ වත වවනෂ  කිඹරහ 'ඹළාකි ඩිීම'  

කිඹන නභ ණවේ ඔ වන ඔඹ ාගු ත්තහ  ඳසවේ. එවතෂ  ්ල 

රාහවේ මුද්ල  යුුර වශේ ර වඩ ව වයවහ.  

නමුත් අභත ය වන  එඳහ,  අි දුවලේ යහජහරි ණනහෂ  

ඒ හරවව සිශධ ුෆණු ඵ. එෂ  තභයි, වේ.ණර්. ජඹර්ධන 

භවත්භඹහ ඹ වත්  ඩී.එස. වේනහනහඹ ණණ්ඩු දුසි ව රාහවේ 

ප්රනථභ භව ඵළා ව ිළහිටුන වො  ්රිාතහනා ණණ්ඩු යුශධ 

හරවව අවඳ ව ඵඩු ණඹ  අයවන ඒහ  ව වන ි ණුණු අවප් 

ණඹ මුද්ල ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල වජටි 89ෂ  ී භ. අිළ ඳ  ව ත්වත් 

වඳොවවොත් ය ෂ  වළටිඹ . නමුත් අුෆරුදු වතයෂ  ගිවව නළවළ.  

වේ.ණර්.ව  ඳහරනවඹ ව වොයි තයේ ඵාවොවරොත් ුෆණහද?  

අ වි වේදී වහ්ල වේරු ත දුසිඳවවේ සි  වළත්තෆවද  න රහ 

දුප්ඳතහව  ඵත් ඳත  ඵය දහරහ තභයි වේ.ණර්. ජඹර්ධන  වේ 

ණර්ථි අර්ණුදඹ ජනතහ භත ඳ  වන  සිශධ ුෆවණ්. ඒ වවේුර 

නිහ තභයි වර්තහරඹ ණවේ. ඒ වවේුර නිහ තභයි එෂ ත් ජහි  

ඳෂ ඹ නහ වතයත ුෆවණ්. ඒ අභත ය වන එඳහ.  

ය   භව ඵළා වෂ  අලායි. භව ඵළා ව වොශම ි වඵන 

ූදු වඳොශෂ  හව  third class එ  ණෂ  ව පු ශසවශව  

ඉරෂ ේ ස ව දභ වන ඹ වන එඳහ. ඩඩ් ස වේනහනහඹ 

භවත්තඹහ රාහ ඳහර් සවේ වුරවේත් වදතහෂ  කිේහ, "භභ  වේ 

කිඹ වව ව වඵ වජමි ව ඩිසයහ සව  කිඹභනෂ " කිඹරහ. වභොෂ ද 

ඒ? වරජවව වඵොරු ුර ව ජහි ඹෂ  ි වඵනහ . 1. වඵොරු 2. 

ව ො ව ඳච 3. ාාහ ව්ලන. අද ඕනෆභ බහ තද ඵහනහ, 

ාාහ ව්ලන, ණෂ  පු්ලවශ ඉරෂ ේ. ාාහ ව්ලන 

කිඹරහ වේහ කිේහ  වේහවව වයඹෂ  නළවළ. ඒ නිහ භභ 

ණදයවඹ ව ඉ්ලරනහ, වේ වෞයනීඹ ණඹතනවව -භව ඵළා වවේ

-  ි වඵන ශිස හචහයඹ, වරජවව ඳවශ තළන  තද දභ වන 

එඳහ කිඹරහ.  

ඊවව  වරජවව ඉ වන ඵරත්භ අ  වදනහ එෂ හසු ුෆණහ,  

යුවයජඳවව අඹර්ර වතඹ .  වභො වත් තීයණඹෂ   වන ඵළරි, අඬ 

අඬහ ා ළු ිළව දභ දභහ, අ  වදනහ අ  ඳළත්ත  ගිඹහ, අද  මුළු 

වරජවවභ ණර්ථි තත්ත්ඹ  වොඩ  වන ඵ හිය  ලෂ ි ඹෂ  

නළවළ කිඹරහ. ජර්භනිවව Chancellor න හ වතහවනුයි, 

රුසිඹහවේ පුටි ව කිඹන භවත්භඹහවනුයි ඒ වෝලර ව ඉ්ලරහ 

සිටිඹහ, පුළු ව උදේෂ  වද වනඹ කිඹහ. ඒ සිඹ්ලරභ දභරහ 

ඳළව ේහ. තවභරිහවේ සිඹ භ ඳත්තයර අද ඳශ යරහ 

ි වඵනහ, ඔඵහභහ භවත්භඹහව  ඳහරනඹ වභතළ ව සි  -

අඹර්ර වතවව රැසී භ අහන වූ තළ ව  සි - වොය වනහඹ 

කිඹරහ. මීය   ඳසු එඹහ  රාගුබහඹෂ  නළවළ. "Obama's 

administration is a lame-duck administration" කිඹහ ඊවව 

ව ඉරහ කිඹනහ. යුවයජඳහ ධනහදඹ,  තවභරිහනු ධන 

හදවව දරුණුභ අර්ණුදඹ ළන වඩොරර් ඒජ වතරහ එ චනඹෂ  

වභහිදී කිඹ වව ව නළවළ. ඔුෆ ව  වව ව embassy එවෂ  ්ල ස.  

ඳත්ුර ඳළශළවන ඒ  යුුර යමි ව ඔුෆ ව  වව ව embassy 

එවෂ  ්ල ස. නමුත්  අද තවභරිහ කිඹ වව ව  හිඟ වවනෂ .  ඒ 

නිහ තවභරිහ ශර වන සුශද ව  රේජයි.  ඔඵහභහ කිඹන ළු 

මිනිවහ  ඳහාශුකූරඹ වද වන ඵහය දීරහ සුශවදො ටි  වළාගුණහ. වජ 

අද තවභරි ව වේේසඨත්ඹ?  

1948 දී අඳ නිදව රඵනවො    වරජ පජිත  හසිඹ  ුෆවණ්  

ස ර් ස ව ය ව ඳුෆභ. ඒ අතය ි ණුණහ, රඵ්ල කිඹහ එෂ . අද ඒ 

වදභ නළවළ. ස ර් ස ව ය ව ඳුෆභ නළවළ. වඹ ව හසිඹත් අද 

අඩභහනයි, ගිර ව වරහ. දහත් වනොි ඹුච්ච 'යුවයජ' කිඹන 

හසිඹෂ  භුර වරහ දළ ව නවො  අුෆරුදු එවොශවෂ  වනහ. 

වඩොරයඹ ගිර ව වරහ. මුළු වරජ ධනහදවව ඳශමු න ප්රනලසනඹ 

ණවේ එවවභයි. ෆභ වඩොරර් හසිඹෂ  වනුව වභ,  නි වත් 

යන  ෆභ වඩොරර් වනජට්ටුෂ  වනුව වභ තවභරිහවේ භව 

ඵළා වවේ වෂජට් ෂ වනොෂ ස කිඹන සථහනවව සුයෂ ෂිත ඵළා ව 

ඵඩහර යත්ය ව grains 15ෂ  ි වඵ වන ඕනෆ. එවවභ යරහ 

තවභරිහ මුළු වරජවවභ යුශධවව හසිඹ අයවන ි ණුණහ. 

මුළු වරජවවභ ි ණුණු යත්ය ව ස ව සිඹඹ  72ෂ  තවභරිහ  

රහවන තදු්ලරහ ි ණුණහ.  ඒ තභයි යුශධවඹ ව දිනපු මිනිවහ. 

ඊ  ඳසු ඒ වෝලර ව වඩොරර් දුඹදේ ය වන ඳ  ව ත්තහ. 

එවවභ දුඹදේ යරහ, දුඹදේ යරහ අහනවව 1971 දී නිෂ  ව 

ජනහධිඳි  ධුයඹ  දයනවො  බහණ්ඩහහයවඹ ව කිේහ, "ර්, ත 

ද ත් ප්රනභහණත් යත්ය ව බහණ්ඩහහයවව නළවළ, වභොනද 

අිළ ය වව ව?" කිඹරහ. නිෂ  ව ඳෆ ව ඳහයකි ව ය ව  ප්රනමිි ඹ 

අරාගු යරහ අද ඉරහ හසිවව ටිනහභ ඳහ වනහඹ - 

floating - කිඹරහ  කිේහ.  ඔ වන තවභරි වහයඹහව  

වවොයභ. වඩොරර් එ ඳහ ව වන - float ව වන -  තරිඹහ. 

වභච්චය ්ල ඹ  වරහ ි ණුණු යත්ය වර   gold standard 

එ  ඵාවොවරොත්බහඹ ප්රනහල වශේ එවවභයි. ඒ නිහ වළභ 

දහභ උවශ, ව ණ ව ඵර වන ඕනෆ, මුදව්ල ටිනහභ ීමඹද 

කිඹරහ. මුදව්ල ටිනහභ සථිය ි වඵ වන ඕනෆ. දුසිභ 

කිඹ වව ව 12යි. ා දහ දුසිභ  10 වත්, සි වයහදහ දුසිභ  18 වත් 

වනහ නේ ඒ භව දුහයඹෂ . අද ජහතා වතය මුද්ල ඒඹ 

උඩ ඹනහ, ඳවත ඹනහ - floating. ඒ නිහ මිනිසසු වේ ඵරහ 

වන ඉ වන ඕනෆ. තවභරිහ වරො ව ප්රනචහය හසිඹෂ  
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වනිඹනහ. ළත්වතජ අ්ලරරහ උ ව  ඳහ වදනහ, දහත්  

අවප් ළන කිඹ වන එඳහඹ කිඹහ. තවභරිහවේ ණර්ථිඹ ළන 

රාහවේ ථහ ය වන තවනේ. කිසි වවනෂ  ථහ ය වව ව 

නළවළ. වේ රු බහවේ ුෆරුත් ඒ ළන ථහ ශහද කිඹහ භභ 

අවනහ. වොවශේ වාරහ තභයි ඔුෆ ව වේ ය වව ව. ඔුෆ ව  

වජට් එ වදනහ,  සභ වදනහ.  වභොුෆ ව  ඳත්ුර 

වදනහ, embassy එව ව. ඒ වදන ඒහ හරහ බීරහ තදුත්   වේහ 

ය වව ව. ළත්වතජ ටිෂ  ඉ වනහ. උවශ  එ වජට් එයි; 

  ත වජට් එයි;  embassy එව ව දීරහ. නමුත් 

තවභරිහවේ ඳහාශුකූරඹ වද වන  සිශධ වරහ ි වඵනහ. 

තවභරිහවේ වරො ව ඟයහෂ  ි වඵනහ. ඒ  තභයි, " යිේස" 

ඟයහ. ඒ " යිේස" ඟයහවේ භහ වඹ  ඉසව්ලරහ  ඹභෂ   

කිඹහ ි ණුණහ.  භහ ඒ ඟයහ යත්තය ව හව  ඳරිසේ ය ි ඹහ 

වන ඉ වනහ. ඒ ඟයහවේ කිඹහ ි ණුණු වදඹ වභොෂ  ද?  

යුවයජඳඹ යි,  තවභරිහ  යි  එයි ඉි රි වරහ ි වඵ වව ව.  

වයජභ අධියහජාවව ඹු ළටීභ ළන එඩ්ඩ් ගිඵ වස  භවත්භඹහ   

වඳොතෂ   සේහ.   

“දළ ව අඳ  අලා වරහ ි වඵ වව ව වභඹයි. තවභරිහවේ 

වහ යු වයජඳවව ිළරිහීභ ළන ග්රය වථඹෂ   සඹහ ඉි වහ ඹ  උරුභ 

යන වදළනි ගිඵ වස වවනෂ  තවභරිහ   වොඹ වන  

වරහ ි වඵනහ”ඹ කිඹහ ඟයහ ස ව අග්රය ණාවව ඟයහෂ  

න " යිේස" ඟයහ කිඹනහ. වේහ වා වන ඵළවළ. වඵොරු 

හචහර වශලනහ ශහ  ළඩෂ  නළවළ. වභොද, ඩඩ් ස වේනහනහඹ 

භවත්භඹහ කිේහ හව  ඉරෂ ේ දහරහ ඕනෆභ වඵො රුෂ  

කිඹ වන පුළු ව. ඳවචජරිසරහව  නුවදනු, ඉරෂ ේ. 

වේහයි ව වනොවයි ය  ර්ධනඹ භණි වව ව.  

වේ රු බහ  භතෂ  ය වද වන ඕනෆ, 1948                    

ර්වව ඩී.එස. වේනහනහඹ භවත්භඹහව  සි  භළි නිඹ 

වේ.ණර්.ජඹර්ධන භවත්භඹහ  රාහණ්ඩු බහය වදනුරරු  

රාහ  ිළ  යටි ව ත් දුවශල  ණඹ ප්රනභහණඹ   රුිළඹ්ල වජටි 

495ෂ  ඵ. ඒ හරවව  ඩී.එස. වේනහනහඹ භවත්භඹහ භහඹ  

ත් ඳඩිඹ  රුිළඹ්ල 1500යි. Entertainment Allowance කිඹහ  ත 

රුිළඹ්ල 500ෂ  දු වනහ.  භළි නිඹ ය  බහය වදනුරරු ඔඹ අුෆරුදු   

ි වවේභ වේ ය වට් අභළි ව  ඳඩිඹ රුිළඹ්ල 1500යි. 

Entertainment Allowance  රුිළඹ්ල 500 යි.  ඔෂ වොභ රුිළඹ්ල 

2000 යි. වේ.ණර් ජඹර්ධන භවත්භඹහ  ණ  දවේ  ඳ  ව මුළු 

රාහවේභ ඔළු නිළ  වයහ ත්තහ. ඒ ිළිතවශ ළඩුහ, 

අම්මිත දුඹදේ දහරහ. ඳඩිනඩි ළඩි ශහ. වේ ඔෂ වොභ අර්ණුද 

ි ඹරහ තභයි, වේ.ණර්.ජඹර්ධන භවත්භඹහ  බහව ව දුසිරිරහ 

ගිවව. අඳ වේ ව වව ව වේ.ණර්.ව  ඳේ. වේ.ණර්. වේ ය   

ශ අඳයහධර ඳේ. “I will make this a haven for robber 

barons” කිේහ. වේ ය  ජහතා වතය භාවෝලරහයයි ව  

තදු්ලරහ  ඉ වන පුළු ව  ණයෂ  භමිඹෂ  යනහඹ කිඹහ,  ඉඩ 

දු වනහ. එච්චය දුතයෂ  ද? ඵණ්ඩහයනහඹ භළි නිඹ,  

වෝලඵෆඩු භවත්භඹහ වේ යවට් ඉඩේ ජනුර ශහ. වේ  

වෝලවරජ ජනුර ශ ඉඩේ ස ව වරහත ඳශහවත් ි ණුණු 

ඉසතයේ භ වඳෝලත්ත, මූදුටු කිඹන ණහටු වච්ච ත්ත  

භහරු ය ත්තහ. වේ.ණර්.ව  බූදරවව ි ණුණු මූදුටු  ත්ත 

දීරහ  ඵර් භහභ එදහ ණදර්ල වොදුඳශෂ   වළටිඹ  තඵහ ත්ත 

ත්ත භහරු ශහ. ඒ අුෆරුදු 17 දී ඉඩේ අෂ ය රෂ ඹ  ඩහ  

වභොුෆ ව භාවෝලර ෆහ. ඒ ඉඩේර රළයිසුර වදරහ අද 

වඳොතෂ  වරහ ි වඵනහ.  

වේ ඉඩේ ත් අඹ, භළි නිඹ ජනුර  ශ ාසථහ ටි  

භාවෝලර ෆ වවොරු  ඉ වනහ. ඔුෆ වව  ව්ලර ි වඵන 

ඳහිළස  ඳහ ණණ්ඩුව ව වවොයේ ය   අයවන ගිඹ වශ්ල.  

වභවවභ යරහ ි වඵනවො  අද ණඳසු වේ ය  නළගිටු වන  

සිශධ වරහ ි වඵනහ. වේ යවට් හනහ   යුවයජඳහ ධනහදඹ 

ඹු ළටිරහ ඉයයි. තවභරිහනු ධනහදඹ ඹු ළටිරහ ඉයයි. දළ ව  

වභතළ ව සි   ස ර් ස ව හසිඹ අරාගුයි; මීය   ඳසවේ  නළවළ. 

වඹ ව  හසිඹ  නළ් ටි වන  අභහරුයි. යුවයජ හසිඹ වරඩ වරහ. 

වඩොරර් එ වරඩ වරහ. දළ ව අ වත ව හසිඹෂ  වද වන 

වනහ. ඵර වන, ත සුභහන වදෂ  ුරනෂ  ඹනවො   

තවභරිහ වේ ඔඵහභහ භවත්භඹහ ණුරත් අත වත් අයවන පීකිා 

නුය  ගිහි ව, "භ  උදේ ය වන" කිඹහ චීන 

ජනහධිඳි යඹහව ව ඉ්ලරනහ.  

අද වරජවව එෂ  රැස ුෆණු ළඩිභ ධනඹ ි වඵන භව ඵළා ව 

ි වඵ වව ව පීකිා නුයයි. මුළු වරජඹභ නළි  අුෆරුදු ඳණවෂ  

ඹ වන පුළු ව ත්භෂ  ි වඵ වව ව චීනවව පීකිා නුයයි. වේ 

යවෂ  වනොවයි. චීනවව අ ත් ජනහධිඳි යඹහ අධියහජවඹෂ  

හව  අද  වරජඹ වට් ඹනහ. අද වේ තත්ත්ඹ ඹ වත් 

නළ් ටි වන වදන අවප් ණණ්ඩු , අවප් ය   වදදුඹ වව  

නහවභ ව වභවවභ අරිඹහදු ය වන එඳහ.  

අුෆරුදු 30ෂ  ි සවේ දුෂ  දු වද වේ ය  නඟහ සිටු වන වදළනි 

දුටුළමුණු යේජුරු වව  අතහයඹ ඵා  පුශරවඹෂ  වළදිරහ 

ඉ වනහ. වේ පුශරඹහව  එඩිතයබහඹ වනොි ණුණහ නේ වේ ය  

වභරව ත් ළටිරහ.  දුඳෂ ඹත් නිසිඹහහය උදුෆ දු වනහ නේ වේ 

ය  වේ හව  වදගුණඹෂ  ඉදිරිඹ  ගිහි ව. අත් පුඩි ව වන අත් 

වදෂ  ඕනෆ. ඒ අත තභ වද වව ව නළවළ. ඒ අත දීරහ නළවළ. 

ඒයි නහටු. අඳ වදොස කිඹ වව ව නළවළ. ය   දුඳෂ ඹෂ  

ඕනෆ. නමුත් දුඳෂ ඹ ජහි ඹ වනුව ව යුුරේ ඉටු යරහ 

ි වඵනහද? එාර වතවව දුඳෂ ඹෂ  ි වඵනහ "ව්ලඵර්" 

කිඹරහ. නමුත් ජහි  ප්රනලසනරදී ඔුෆ ව එයි. ජර්භනිවව ඳෂ  

ි වඵනහ. ජහි  ප්රනලසනරදී ඒ අඹ එයි. ප්රනාලවව ඳෂ  

ි වඵනහ. තවභරිහවේත් ඳෂ  ි වඵනහ. ඒ වළභ එෂ භ 

ජහි  ප්රනලසනරදී එුර වනහ. නමුත් අවප් යවට් එවවභ 

අසථහෂ  නළවළ. භෂ  නිහද, වොශම ි වඵන සුදු embassy  

අවප් වේ හිඟ වවනජ ටි අ්ලරහ වන, ඵයිඹරහ  වජට්  සේ 
වරහ, හෂ  ව  ඹභෂ  දභරහ ඒ අඹ ඉෂ භන  වදයිඹරහ ය වන 

වදනහ. වේ ඉ වදිඹහ  ුෆණහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඉ වදිඹහ වොවවොභ ය ෂ  ද? චීනවව 

ඉ වව ව වජටි 135යි. ඉ වදිඹහවේ අද වජටි 121 ජනතහෂ  

ඉ වනහ. නමුත් ඉ වදිඹහ හිඟන අේඵරභෂ .  
 

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉ වදිඹහවේ ජහි  නහඹවඹෂ  නළවළ. ඉ වදිඹහවේ නහඹභ 

ඹ වතේ රැ වන ඉ වව ව අය ඉතහ ස හ වතහ -වජනිඹහ 

හ වධි භළි නිඹ- වඳ වමි ව. ඉ වදිඹහ ඉසයව  වන ඹ වන 

වද වව ව ජවර්රහ්ල ව වරුුරභහව  මුණුපුයහ න යහහු්ල හ වධි 

වඳ වමි ව. ඉ වදිඹහ ළඵ ස වරහ ඉයයි. වේ ඔෂ වො භ 

වවණ ළහුවේ අය තමි්ලනහඩුවේ ඉ වන හරණ්ණි වද වනහ. 

උ ව වද වනහ  වවණ ව වන ඕනෆ ඉ වදිඹහ දුනහල කිරීභ ළන.  

Balkanization of India starts from Madras. ඒයි 

කිඹ වව ව. දුනහල වේවන ඹනහ. ව වරු භවත්තඹහ ඉ වදිඹහ 

 වන වො   ප්රනහ වත 17යි ි ණුවණ්. අද ඉ වදිඹහ ප්රනහ වත 29  

වඵදහ ි වඵනහ. ත ඉ්ලරනහ ප්රනහ වත 35 දෂ හ ළඩි ය වන 

කිඹරහ. ඉ වදිඹහ municipal federation එෂ   වව ව.  

ඉ වදිඹහවේ ඔෂ වොභ municipalitiesර  ළඩිරහ ඹනහ. 

භවත්භහ හ වධිව , ජවර්රහ්ල ව වරුව  ඉ වදිඹහ වජ? වේහ 

ඔෂ වොභ වනහ රාහවේ ඳච ඉරෂ ේ තදඵහරහ. ඒ වඵොරු 

ළඩෂ  භවත්තවඹජ. වොශම නයවව ව වදේ වඳොවශොවේ 

ජහතා වතය ඒජ වතරහ ටිෂ  ඉ වනහ. ඒ අඹ තභයි වේ 

ඔෂ වොභ අඳයහධ ටි ය වව ව.  

ඳශමුවනි තහ  වොශම නයඹ ඳළයශදුහ. ුෆද? ඳවවේ 

ඳ වි වව ශභයි. වොශම නයවඹ ව වනොවයි, ඳවවේ ඳ වි වව 

ශභයි වභ ව එ වන ඳ  ව ත්තහ. ශිාත් වොඩිඹ ඔරහ අද 
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ඳහර් සවේ වුර 

ඳවවේ ඳ වි වව ශභයි ජහි ත්වව නහඹත්ඹ අයවන 

ි වඵනහ. වොශම ඉසවජර ඳයහදයි. නයවව අඹ ඉයයි. වේ 

තත්ත්ඹ ඹ වත් තමු වනහ වවේරහව ව භභ ඉ්ලලීභෂ  යනහ. 

අඳ දළ ව ඹ වව ව වවශ ණර්ථිඹෂ ත්, හර්මි 

ණර්ථිඹෂ ත් යහ වනොවයි. භහි වද යහජඳෂ  භවත්තඹහ  

ඉි වහවඹ ව නිඹභ යරහ ි වඵනහ, තමුවේ ඳනි වන ඕනෆ 

තහෂ ණ ණර්ථිඹ , තහෂ ණ දුප්රඹ , තහෂ ණ දුප්රවව 

ය ව කිරි   හ වන ඕනෆඹ කිඹරහ. තමු වනහ වවේ ඳවවේ 

ඳ වි වව ඉරහ ඳ  ව  වන.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ජනහධිඳි ුරභහ  "තමුවේ"  කිඹරහ කිඹ වව ව නළවළ ව ව.  

 

රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

හඩි ව වන, හඩි ව වන.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමු වනහ වවේ කිඹන එයි එතළන කිඹ වව ව.  වටි චනඹ.  

[ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

වඳොඩ්ඩෂ  හඩි වරහ ඉ වන. [ඵහධහ කිරීභෂ ] හඩි වරහ 

ඉ වනහ ඕයි. තමුවව   
 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වභොවශේ ඵර වන අර්ලස වවදෂ  වවන වන ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීභෂ ]  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! රුණහය වේ අසථහවේ දී මූරහනඹ වහ 

රු ජහන ඵණ්ඩහය භ වත්රීනුරභහව  නභ වඹජජනහ ය වන.  

 
රු පී. දඹහයත්න භවතහ (ණවහය සුයෂ ෂිතතහ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு தே.  ெஶத்ன - உைவுப் பஶதுகஶப்தை அமச்சர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

"රු ජහන ඵණ්ඩහය භ වත්රීනුරභහ දළ ව මූරහනඹ ත යුුරඹ"යි 

භහ වඹජජනහ යනහ.  

 
ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ථහනහඹුරභහ මූරහනවඹ ව ඉත් ුෆවඹ ව, රු 

ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ  මුරහනහරඪ දුඹ. 
அென்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்மை 

அகயரல, ஶண்தைஷகு ஜஶனக பண்டஶ அலர்கள்  ெமயம 

லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

JANAKA BANDARA took the Chair. 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ වත්රීනුරභහ ථහ ය වන. 

 
රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

රු භ වත්රීනුරභනි, අද රාහ ඉදිරිවව, අි රු ජනහධිඳි ුරභහ 

ඉදිරිවව, ණණ්ඩු ඉදිරිවව එ ප්රනලසනඹයි ි වඵ වව ව. ඒ තභයි 

රාහ දුසිඑෂ  ළනි ලත ර්ඹ  ඹහත්රLහ කිරීභ වහ ය වකිරි   

හනහද නළශද කිඹන එ. අ වන ඒ ප්රනලසනඹ  ිළිතුරරු වද වන අද 

අිළ ඳ  ව ත්තහ. අිළ දළ ව වොශම  වනොවයි ථහ ය වව ව. 

[ඵහධහ කිරීභෂ ] වොශම ඉ වන බූරු ව   

 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වනොවයි ථහ ය වව ව.  අිළ ථහ ය වව ව සිඹඹ  98ෂ  

සිටින අවප් ේඵද වවජදයයි ව , දරු ව , භුෆරු ව   ව 

අවනෂ  අඹ යි. අද එහි හර්ථ ප්රනි පර රළවඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභෂ ] අිළ ත භහ ුරනදී වඳෝල තට්ටි වළවර වන උමරහ    

 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වදනහ.  අිළ ඹඹි ව ප්රනි පර වදනහ. ප්රනි පර ණහ  ඳසු  උමරහ  
 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ණ ගිඹ තළ ව වොඹ වන අාජනේ එිත අරි වන වනහ කිඹරහ භභ 

කිඹනහ. 

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, රීි  ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ.  

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු යදු රුණහනහඹ භ වත්රීනුරභහ රීි  ප්රනලසනඹෂ  ඉදිරිඳත් 

යනහ.  

 
රු යදු රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඳහර් සවේ වුරවේ වජාසඨ 

භ වත්රීනයවඹෂ  වේ ථහ ය වව ව. රුණහයරහ එළනි චන 

ඳහර් සවේ වුරවේ ඳහදුච්ික ය වන ඉඩ වද වන එඳහ.  

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ වත්රීනුරභහ, අඳවහහත්භ චන ඳහදුච්ික ය වන එඳහ. 

ඒහ වළ වහඩ් හර්තහව ව ඉත් යනහ.  
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[රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ  භවතහ] 
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රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

එභ චනඹ භහ ඉ්ලරහ අස ය  වනේ, මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි. තමු වනහ වවේරහ ද වනහ ති , වශ ව වන 

ිළත්තර ඳඩිෂ භෂ  වද වන  ඕනෆ, ිළත්තර වවප්පුකි ව ණුරත් 

දු  හපු වවන ව  ඵ. ඒයි තත්ත්ඹ. වේ ථහ යන දුධිඹ 

වනොවයි. [ඵහධහ කිරීභෂ ] නළවළ. අවප් ථහෂ  ි වඵනහ, 

"වශ ව වන ිළත්තර ඳඩිෂ භෂ  වද වන  ඕනෆ, ිළත්තර 

වවප්පුකි ව ණුරත් දු  ෆහ නේ" කිඹරහ. වභතළන ඒ වදභ 

ය වන ඕනෆ.   භභ වේ රු බහවේ උත්තරීතය බහඹ යකිනහ. 

භභ ඒ වනුව ව තඳ ළඳ වනහ. නමුත් වේ වළඹුවචජ්ල 

ථි මිි ඹ  වය වව ව වනත් අඹ. ඒ වනොශ යුුරයි.   

අි රු ජනහධිඳි ුරභහ මුළු ණසිඹහවේභ චීනඹ  වළය අවනෂ  

ෆභ  ය  භ ය වන ඵළරි ුෆණු වදඹෂ  යනහ. දුසිඑෂ ළනි 

සිඹවේ අවප් ශභයි වව  වදභුෆිළඹ වව  ය වකිරි   හනහ.  

ශභඹහ වදරහ ය  වදමු. ඳ  ව  වන වවජඩිවව ඳ වි වඹ ව.  

"ශභඹහ වදරහ ය  වදමු", "භ වදරහ ය  වදමු" කිඹන  වේ 

දුප්රී ඹ   ව ඳහඨ වොවවේත් කිේවේ නළවළ. දළ ව ඒ දිඹත් 

යරහ ඉයයි. අිළ ේඵද ජනඹහ  වොශම  එ වන කිඹපුභ 

රෂ  ණනි ව එනහ. භ  නහටුයි, අවනෂ  අඹ  වොශඹි ව 

ිළ  ඹ වන පුළු වභෂ  නළවළ. ඊවව වඳවර්දහ භවරු ව 

ඵරිළටිඹ  ගිහි්ලරහ වොඩ ඉ වන ඔරු වඳයශ වන ගිහි ව ගුටි 

හරහ ණහ. ඒහ වනොශ යුුරයි. නහඹවඹෂ  ඹනහ නේ, 

යේජුරුවජ හව  ඹ වන ඕනෆ. වභවවභ ගිහි ව ුෆත්ුර වනහද? 

ඒ සිශධිඹ ළන අිළ නහටු නහ.  ඒ ගිඹ තහවරත් ළරැදියි.  ඒ 

වදඹහහයඹ ළනභ අිළ නහටු නහ. නමුත් වේ යවට්  

වෞයනීඹ වඳශඳතකි ව එන උත්තභ ිළරිස සිටිනහ. ඩී.එස. 

වේනහනහඹ භවත්භඹහ රාහ බහය  වනවො  වේ යවට්  

රෂ  70යි සිටිවව. රු භළි නිඹ 1960 දී වේ ය  බහය 

 වනවො  ඒ ප්රනභහණඹ රෂ  100ෂ  ුෆණහ. භහි වද යහජඳෂ  

භවත්භඹහ ය  බහය  වනවො  ඒ ප්රනභහණඹ රෂ  205යි.   
 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ වත්රීනුරභහ, ඔඵුරභහ  නිඹමිත හරඹ අ ව.  

 
රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

වවොයි. වේ රෂ  205භ දුසිඑෂ න ලත ර්වව තහෂ ණ 

දුප්රවව නවජදඹ වහ ය වකිරි   හරහ, රාහවේ ි වඵන 

ෆභ රුිළඹරෂ භ වදදුඹ වව  ්ල ස හව  ඳරිසේ යරහ, අවප් 

ශභයි තවවේ ඵඵහ හව  අිළ ණයෂ හ යරහ අුෆරුදු 20, 25  වන 

වො  ශභයි ව ඉාජිව වරුරු ව, වදොසතයරු ව, තහෂ ණඥඹ ව, 

දුවලේඥඹ ව ඵ  ඳත් යරහ රාහ   අ ත් වදඹෂ  යනහ. ඒ 

නිහ  භව ඵළා ව ඉතහභ දරුණු භව වසිඹකිනුයි වේ ළඩ යවන 

ඹ වව ව. වේ වනොවයි ි වඵන ප්රනලසනඹ. නිේවඹජර්ෂ  නුය  

වවණ වරහ ි වඵන එයි ප්රනලසනඹ. නිේවඹජර්ෂ  නුය භව 

ඵළා වර , වජ්ල සට්රීනට් එ  වවණ වරහ. ඒ නිහ තභයි අඳ   

වේ  ඵරඳෆේ ි වඵ වව ව. භභ රු යනහ රාහවේ භව 

ඵළා ව . භභ රු යනහ භව ඵළා වවේ අධිහරී ව . භභ රු 

යනහ, අවප් මුද්ල තභි ුරභහ වහ අවප් යත් අමුණුභ 

දුවලේඥුරභහ . වේවදි ඳෂ ඳහතී හිත වන එඳහ. රාහ වොඩ 

ළනීභ වහ ි වඵන අි  උත්තභ ඵරවේඹ, ණර්ථි ලෂ ි වව 

ාවෂ තඹ තභයි භව ඵළා ව. ඒ භව ඵළා ව ඉදිරිඹ  ඹනහ. ඒ 

වව්ල ේ හරහ නළවළ. වව්ල ේ  වන වද වන එඳහ.  අවප් භව 

ඵළා ව භනි වන ඉසව්ලරහ ර වඩ වර ි වඵන ඵළා ව ටියි, 

නිේවඹජර්ෂ ර ි වඵන ඵළා ව ටියි භළනරහ ඵර වන, වරජඹ 

වොයිඵ ද ඹ වව ව කිඹරහ. ප්රනඳහතඹ  ඹන වරජඹ වදඳයි ව 

නළ් ටින රාහ  සුඵ අනහතඹෂ  ඳතමි ව, දුසිඑෂ න ලත 

ර්වවදී තහෂ ණ දුප්රඹ  ඹහභ  අසථහ රළව්ලහ,යි 

ප්රනහර්ථනහ යමි ව භව  ථහ භහප්ත යනහ.  
 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සුරි යි. මීය ශඟ  රු ණචහර්ඹ වර් ද සි්ලහ 

භ වත්රීනුරභහ. 

 
[අ.බහ. 2.58] 
 

රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වඵොවවොභ සුරි යි. භභ ඒ 

වඹජජනහ සථිය යමි ව චන ස්ලඳඹෂ  ථහ ය වන අදවස 

යනහ.  

Before I start, අවප් රු වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ  

භ වත්රීනුරභහ කිේ හයණඹ  භභ ිළිතුරරු වද වන ළභි යි. 

එුරභහ කිේහ, “G-8” එවෂ  නහඹවඹජ වේඵ වරහ අඬ අඬහ ගිඹහ 

කිඹරහ. ඒ වවේ වතත් අද සිඹ  පුත් ඳත්ර ව ව 

ව වව ව G-8 නහඹඹ ව ත්ත තීයණර ාෂ ෂිප්ත හර්තහ. එ 

හර්තහෂ  භභ කිඹ වනේ. ඒ හව භ එඹ බහත* ය වනේ. 

වඩ්දුඩ් ළභය ව අභළි ුරභහ ළනයි කිඹ වව ව. එහි වභවේ 

ව ව නහ :  

“The Prime Minister has set out bold ambitions to 

rewrite the rules on tax. He promised Britain would use 

its G-8 presidency to crack down on big businesses and 

rich individuals using an army of clever accountants to 

avoid tax”.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වේ ථහ ය වව ව වේ 

දසර වවිත වමි ව ඳි න  tax havens  එවවභ නළත්නේ 

යවස ගිණුේර මුද්ල වාන ාහඳහරිඹ ව ය ්ලර  වදුඹ 

යුුර ඵදු වනොවමි ව ඒහ ඳළවළය වළරීභ ේඵ වධවඹනුයි.  

ුෆරු ව වවජ ්ල ස වේඵ යන එ  අවප් කිසි දුරුශධතහෂ  

නළවළ. ඒවෂ  කිසි ප්රනලසනඹෂ  නළවළ. නමුත් ඒ මුද්ල ඵදු ලවඹ ව 

වදුඹ යුුර මුද්ල.  දළ ව වේ  වවේුර වභොෂ ද? 

Sometime back, Hon. Presiding Member, I criticized a 

stock market manipulator with respect to a company 

called “Environmental Resources Investments PLC” or 

ERI and a company related to it called “Capital TRUST 

Holdings (Pvt.) Limited”. A Director of that company, the 

very next day, attacked me by saying that people like 

myself should immediately be eliminated, that we were 

saboteurs, traitors and subversive elements disrupting the 

noble goal of Sri Lanka to become a financial hub of 

South Asia.  

But, unfortunately, Sir, yesterday the International 

Consortium of Investigative Journalists had released a 

number of names and included in these names are those 

connected to the companies called ERI and the Capital 

TRUST Holdings. Sir, I wish to table* a particular 

document that maps out the network of one Mr. Tushan 

1067 1068 

————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර් සවේ වුර 

Wickramasinghe connected to a company called 

“Lionheart South Asia Investments Inc.” and also several 

other documents connected to the said gentleman and 

other shell companies that have been found out to have 

been or are being operated in tax havens including the 

British Virgin Islands and Gibraltar. 

Sir, I will tell you why it is important. This is a maze 
of secret accounts. This rogue company ERI was perhaps 
the biggest manipulator, or its share price was 
manipulated from Rs. 10 to Rs. 260 based on all kinds of 
rumours that were fed to poor investors. The poor people 
lost money in millions because they thought that this 
company owned a platinum mine and that the platinum 
dividends would come to this company and therefore, the 
price of this stock would increase. “Pump and dump” was 
the name that was used for this. The innocent investors, 
like I said, lost hundreds of millions of rupees. 
Ultimately, it was found out that this was a lie, a total and 
absolute falsification of facts. Then, what happened? The 
Securities and Exchange Commission never went for a 
conviction. They simply compounded the matter and 
charged these people - the directors of this company - Rs. 
3.3 million each, a puny amount, for the hundreds of 
millions of rupees that were misappropriated. And, it was 
a falsification and non-disclosure of information. 

Sir, the funny thing is that the Central Bank gave 
approval to ERI to take this money out and to bring this 
money in foreign exchange. The Exchange Control Act is 
within the scope of the Central Bank. So, why did the 
Central Bank not look at this transaction more carefully 
and do more? Actually, at a time the Central Bank was 
involved in organizing to hold the 2018 Commonwealth 
Games in Hambantota, we lost the bid. This particular 
rogue company was supposedly going to be the largest 
private sector investor in building the Commonwealth 
Games Village. So, there seems to have been - I said it at 
that time also - some intricate relationship between these 
companies, the Central Bank and the Securities and 
Exchange Commission. Therefore, we have lost faith in 
any investigations by the Central Bank or the Securities 
and Exchange Commission. 

So, Sir, I request that we constitute a Parliamentary 
Select Committee to look into this matter. I say this 
because it is not only in this country that these revelations 
have actually resulted in investigations but in multiple 
countries, be it India, Pakistan, Thailand, America, 
Canada and various countries in Europe. Therefore, we 
request that all these names be investigated into. I 
reiterate once again that I am not accusing these people of 
having robbed money. There are legitimate reasons for 
people who, perhaps, do business in a global scale to have 
offshore accounts. But, there are others who are misusing 
these tax havens; people who play in the stock market do 
not necessarily have a reason to open these accounts in 
tax havens. Therefore, I seek non-partisan support or 
rather bipartisan support to establish a Parliamentary 
Select Committee to look into this matter.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භභ ත එෂ  කිඹ වන ඕනෆ. 

රු යදු රුණහනහඹ භ වත්රීනුරභහ කිේ වේ නේ රළයිසුර 

තුරවශේ දුදාහ අභයඳහර භළි ුරභහව  නභත් ි වඵනහ. ඒ නභ  

වභතළන  ණවේ වොවවොභද කිඹන එ ළනත් අිළ වොඹහ 

ඵර වන ඕනෆ. අද න දු  රයිට් ඹුර සිඹඹ  80කි ව ළඩි වරහ 

ි වඵනහ.  ඒ ඵය ජනතහ දුිනන අසථහවේ රාහ දුදු සඵර 

භණ්ඩරඹ ඳහරනඹ ශ බහඳි යඹහ වේ tax haven එ 

account එෂ  තරිවව වොවවොභද කිඹන එ වොඹහ ඵර වන 

ඕනෆ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භව ඵළා ව හර්තහ එිතදළෂ වූ 

වරහවේ අවප් භව ඵළා වවේ අධිඳි ුරභහ කිේ වදඹෂ  වේ 

අසථහවේ කිඹ වන ඕනෆ.  2016   ස ව රාහවේ ඒ පුශර 

ණදහඹභ තවභරිහනු වඩොරර් 4000ෂ  ය වන එුරභහ  යුුර ය 

වන ඹනහ කිඹරහ එුරභහ කිේහ. එවවභ වනහ නේ වවොයි.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භභ ත එෂ  කිඹ වන ඕනෆ.  

ශ්රීර රාහ භව ඵළා වවේ අධිඳි  අජිත් නිහඩ් ්ලයහ්ල භවත්භඹහත් 

එෂ  භ  වඳෞශ ස ප්රනලසනඹෂ  නළවළ. තත්ත ලවඹ වභ භභ 

වේ ය වව ව ධනහත්භ දුවේචනඹෂ  ඳභණයි.  භවය දු  

වේ ළයදි දුධිඹ  වනොවඹෂ  මිනිසසු වත්රුේ නීදු. භව ඵළා ව 

ඉතහභ උස ණවව ණර්ථි දුවලේඥඹ ව ළඩිභ ප්රනභහණඹෂ  

සිටින තළන ඵ භභ ිළිත වනහ. අිළ අවෞය යනහ 

වනොවයි.  නමුත් දුඳෂ ඹ වළටිඹ  අවප් අයිි ඹ, අවප් හර්ඹ 

බහයඹ තභයි ළයදි ි වඵනහ නේ ඒහ වඳ වහ දීභ. මූරහනහරඪ 

රු භ වත්රීනුරභනි, ඒ තභයි අිළ වභතළන ය වව ව.  2015 

අහන න දු   ඒපුශර ණදහඹභ වඩොරර් 4000  එ වන නේ 

ත  වඩොරර් 1165කි ව ඒපුශර ණදහඹභ ළඩි ව වන ඕනෆ. ඒ 

කිඹ වව ව අුෆරුශද  වඩොරර් 291ෂ  ළඩි දුඹ යුුරයි. නමුත් ගිඹ 

අුෆරුශවශ ළඩි ී භ වඩොරර් 87ෂ  ඳභණයි. තත්ත ලවඹ වභ 

වඩොරර් 87ෂ  ළඩි ුෆවණ්ත් නළවළ. ඒ ළඩි ී භ  එභ වවේුර 

ජනවනඹයි.   

2011 අිළ ජහි  ණදහඹභ වඵදුවේ ජනවනඹ මි සඹන 

20.87කි ව. නමුත් ඳසු ගිඹ ාණනවඹ ව ඳසවේ අිළ දළන ත්තහ, 

රාහවේ ජනවනඹ මි සඹන 20.39ෂ  ඳභණයි කිඹරහ. එවවභ 

නේ මි සඹන 20.87 ජනවනඹ දශ වශයඹ නිසඳහදනවව හභහනා 

ර්ධන වේඹ න සිඹඹ  1  ණ ව වදරහ ඵළ හ නේ වඩොරර් 

17කි ව  ඒපුශර ණදහඹභ අඩු ී භෂ  තභයි හර්තහ  වව ව.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි,  වභතළන වේ තාඹ වවිත 

වශේ භව ඵළා ව කිඹන දුධිඹ  භවහ දුලහර -දළළ වත- ණර්ථි 

දුඳර්ඹහඹෂ   වනහඹ කිඹන තර්ඹ ඹුින වන අලා නිහයි. 

තත්ත ලවඹ වභ තත්ත්ඹ ුරටුදහඹ නළවළ, මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි. සිඹඹ  9ෂ  ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණ ණර්ථි ර්ධන 

වේඹ 2012 ර්වව  සිඹඹ  6.3  අඩු වරහ ි වඵනහ. වේ 

මූරා ප්රනි ඳත්ි ඹ එිතදළෂ වූ අසථහවේ දී 2012 ර්වව සිඹඹ  

9 ර්ධන වේඹෂ  තභයි ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆවණ් ශ්රීර රාහ භව 

ඵළා ව දුසි ව ඉදිරිඳත් ය ි වඵන වේ ව්ලනඹ වළ වහඩ්ත 

කිරීභ වහ භභ බහත* යනහ.  
 
ඒ දුතයෂ  වනොවයි. 2013 ර්ධන වේඹ සිඹඹ  9.5ෂ  

වනහ කිඹරහ තභයි වභොුෆ ව තසතවේ වුර යරහ ි ණුවණ්. 

නමුත් මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 2013 ඳශමුළනි හර්ුරවේ 

ර්ධන වේඹ සිඹඹ  6යි. ඹථහර්ථඹ එඹයි.  සිඹඹ  9.5 ෆ සත් 

නළවළ.  වේ  වවේුර අිළ වොඹරහ ඵර වන ඕනෆ. වභොද, 

සිඹඹ  9.5ෂ  ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණ ර්ධන වේඹ සිඹඹ  6  අඩු 

1069 1070 

[රු (ණචහර්ඹ)  වර් ද සි්ලහ  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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වරහ නේ එතළන වභොෂ  වරි වරො ව ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ. 

නමුත් ඊ   ස ව භභ එ වදඹෂ  කිඹ වන ඕනෆ.  

භව ඵළා ව වේ ශඟදී තවභරිහවේ වතොේ ව තඩ්යිරි 

ෲප් කිඹන ණඹතනඹෂ  එෂ  තවභරිහනු වඩොරර් රෂ  8 

ගිදුසුභෂ  අත් ව ය ි වඵනහ. ඒ ගිදුසුභ භභ බත* යනහ. 

එඹ වළ වහඩ්ත යන වර ඉ්ලරහ සිටිනහ.  
 

ඒ ගිදුසුවේ ි වඵ වව ව යුශධවඹ ව ඳසවේ රාහවේ ණර්ථිඹ 

දළළ වත දුඳර්ඹහඹ  බහජනඹ වරහ කිඹන එයි. අවප් රු 

වේ.ණර්.පී. ූරිඹප්වඳරුභ භ වත්රීනුරභහ වභච්චය වරහ තවභරිහ  

ඵළ වනහ. නමුත් තවභරිහවේ ජනහධිඳි යඹහ තවභරිහවේ 

වවනට් ිමඹ ව  වේ ගිදුසුභ ුරිත ව රාහවේ ණර්ථිඹ ළන 

වවො ඳළවළදි ස කිරීභෂ  ය ි වඵනහ. 

 ඒ ප්රනි රඳඹ වොඩ නඟ වනයි. නමුත් වේ ේඵ වධවඹ ව අිළ 
ප්රනලසන ශහ. එතළනදී භව ඵළා ව භහධා නිවේදනඹෂ  නි වත් ශහ. 

ඒ සිාවවර ව නි වත්  වශේ නළවළ. ඉාග්රී සිවඹ ව දුතයයි නි වත් 

වශේ. භහ ඒවෂ  එ වො ෂ  කිඹ වන ළභළි යි.  I quote the 

Press Release dated 17th April, 2013 issued by the 

Communications Department of the Central Bank of Sri 

lanka: 

“In the recent times, the Central Bank of Sri Lanka has observed an 

aggressive and well funded misinformation campaign that is being 

carried out by various groups with dubious agendas, both locally 
and internationally to tarnish the political image and true economic 

successes of Sri Lanka.”  

භව ඵළා ව දුසි ව නි වත් ශ භහධා  නිවේදනවව අඩාගු වභභ 

වො  භහ බහත* යනහ. 

වනොවඹ වත් භහධාර  ප්රනහල යනහ, ජහතා වතය 

 වභ වත්රLණඹෂ  ි වඵනහ, යවට් ළඵෆ ණර්ථි තත්ත්ඹ  ව 

ය වන වදනහ කිඹරහ. ඊ  ඳසවේ කිඹනහ, වේ දුශිස  

වශලඳහරන ප්රනි රඳඹ  වහනි ය වන - to tarnish the political 

image -  යුුර යනහ කිඹරහ. භව ඵළා ව වශලඳහරනීයණඹ 

ව වන ඕනෆ නළවළ. වශලඳහරන ප්රනි රඳඹ වහනි ය වන,  ඒහ 

වොඩ නඟ වන වේ ඳහර් සවේ වුරවේ ඉ වන වශලඳහරනඹ යන 

ඳෂ  දුඳෂ  භ වත්රීනුරභ වරහ  පුළු ව; තභි ුරභ වරහ  පුළු ව. 

භව ඵළා ව සහධීන ණඹතනඹෂ  වළටිඹ  ඔුෆ වව  දුඹ ඳථවව 

වේහ ි වඵ වන ඵළවළ. වේහ ළන රේජයි.  

ඒත් තත්ත ථහ වේයි. ණණ්ඩුවේ ඳේවඳජරිඹ වොච්චය 

ුෆණත් හභහනා ජනතහ දළඩි පීඩනඹ  රෂ  වරහ. භහ ඒ හයණඹ 

ණඳසු කිඹ වන ඕනෆ නළවළ. මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 

ජනතහ තළිතරහ, වඳොඩි වරහ, මිරිකිරහ ඉ වන ඵ ඔඵුරභහ 

වවො  ද වනහ. භහ ඉසව්ලරහ කිේහ හව  වේ භහවව රයිට් 

ඹුර සිඹඹ  80කි ව ළඩි වනහ; ජීන දුඹදභ ඉවශ ඹනහ. 

නමුත් වේ හයණඹ අව  වන. වේ රු බහවේ භහ වේ හයණඹ 

ප්රනථභ තහ  කිඹ වව ව. භහ හිත වව ව නළවළ, භ වත්රීනුරභ වරහ, 

තභි ුරභ වරහ වේ හයණඹ ළන ද වනහ ති  කිඹරහ. යවට් 

ජීන දුඹදභ ඉවශ ඹන ප්රනභහණඹ   ළටුප් ළඩි ුෆවණ් නළවළ.  

වේ භව ඵළා ව හර්තහවේ 108ළනි ිළටුවේ, 4.5 ාාහ  වන 

භහ බහත* යනහ. 
 

භධාභ යජවව වේඹ වව  2010 සි  2012 මූර්ත ළටුඳ 

සිඹඹ  3.3කි ව අඩු වරහ. දුධහඹ වනොන වේඹ වව  මූර්ත 

ළටුඳ සිඹඹ  3.4කි ව අඩු වරහ. සුළු වේඹ වව  මූර්ත ළටුඳ 

සිඹඹ  3.4කි ව අඩු වරහ. අඳ  උ වන ගුරුරු ගුටි නහ, 

දණ සනහ. එඳභණෂ   වනොවයි, 2004 ඉරහ ඔුෆ වව  මූර්ත 

ඳඩිඹ සිඹඹ  2.4කි ව අඩු වරහ කිඹරහ භව ඵළා ව  හර්තහවේ 

108ළනි ිළටුවේ ව ව යරහ ි වඵනහ. ඳඩිඳහර බහර  

අඹත් ර්භහ වත වහ හණිජ  යුුරර නිඹළළුණු ේරු වව  

මූර්ත ඳඩිඹ 2012 සිඹඹ  6.9කි ව අඩු වරහ. 2012දී  

ේරු වව   ඳඩිඹ සිඹඹ  6.9කි ව මූර්ත වර අඩු වරහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වේහ ජහතා වතය  වභ වත්රLණ 

වනොවයි. වේහ තභයි වශයඹ ඹථහර්ථඹ.  එවවභ නේ තයි සිඹඹ  

9.5ෂ  ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණු ණර්ථි ර්ධනඹ සිඹඹ  6  අඩු 

ුෆවණ්? යුශධවඹ ව ඳසවේ ති  ය වන උත්හව යපු ඒ ණර්ථි 

ර්ධනඹ, ඒ යුளවහත්භ වන ති  ුෆවණ් නළත්වත්? අඳ වේ  

ඉාග්රී සිවඹ ව කිඹනහ, structural shift in the growth path 

කිඹරහ. අිළ ඒ යුளවහත්භ වන ඵරහවඳො වයොත්ුර ුෆණහ. අඳ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණහ, දුලහර දුවශල ණවඹජජන.  

BOI එවෂ  Chairman වළටිඹ  හි පු ධේමි වඳවර්යහ භවතහ 

එදහ -2009 දී-  කිේහ, "2012 න වො  අඳ ෘජු දුවශල 

ණවඹජජන තවභරිහනු වඩොරර් ඹු සඹන 4ෂ  වවනනහ" කිඹරහ. 

නමුත් ඒව ව හරෂ ත් වේඵ ුෆණහද කිඹරහ අඳ  ප්රනලසන 

ය වන සිශධ නහ. ර්භහ වත ප්රනර්ධනඹ ළන ථහ යනහ. 

ර්භහ වත 300ෂ  වද වන ඕනෆඹ  කිඹනහ. ර්භහ වත 300ෂ  

වදනහඹ  කිඹනහ. ේව්ල 300 ාහඳෘි ඹ ළන කිඹනහ.  

තවරජයි ජඹර්ධන කිඹ වව ව  වඩහ වහ භධාභ ඳරිභහණ 

ර්භහ වත හණිජ භණ්ඩරවව බහඳි ුරභහයි.  

එුරභහ වභ වන වභවවභ කිඹනහ. I quote from the online 

edition of  "The Island" dated 18th June, 2013.  

 “ 'Over 25 per cent of Sri Lanka‟s Small and Medium Enterprises 

have collapsed over the past two to three years …' ”  

The President of the Sri Lanka Chamber of Small and 

Medium Enterprises states that over 25 per cent of Sri 

Lanka‟s SMEs have collapsed. He further states, I again 

quote: 

“ ' This is most unfortunate considering that the SME sector is the 
„backbone‟ of the country‟s economy accounting for 75 per cent of 

the  Gross National Product.' ” 

වේ ඳේවඳජරිඹෂ  වනොවයි. ඹථහර්ථඹ තභයි වභුරභහ 

ඉදිරිඳත් යරහ ි වඵ වව ව. අිළ දළළ වත අඳනඹන ර්ධනඹෂ  

ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ය 10  වඳය  වේ යවට් 

දශ වශයඹ නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  33ෂ  අඳ අඳනඹනඹ ශහ. 

නමුත් අද න වො  ඒ සිඹඹ  50කි ව ඩහ ළටිරහ, සිඹඹ  

17  අඩු වරහ ි වඵනහ.  

භභ වේ කිඹ වව ව දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ  හවප්ෂ  

අඳනඹන ිළිතඵයි රු යත් අමුණුභ තභි ුරභනි. 

හේවඵජජවව ඒ සිඹඹ  54යි. වොරිඹහවේ සිඹඹ  56යි. 

භළව්ලසිඹහවේ සිඹඹ  92යි. සිාප්පරුවේ සිඹඹ  209යි. 

තහයිර වතවව සිඹඹ  77යි. දුඹට්නහභවව සිඹඹ  87යි. නමුත් 

රාහවේ සිඹඹ  17යි. ඒ compare ය වන පුළු ව. 

ඳහකිසථහනවව සිඹඹ  14යි. ව වඳහරවව සිඹඹ  09යි. භභ වේ 

වතොයුරරු ත්වත් නතභ World Bank  Report එව ව.  
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————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර් සවේ වුර 

අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණහ හර්ඹ ඵහුර භහි වද යහජඳෂ  

යහඹෂ . අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණහ හර්ඹ ඵහුර භහි වද යහජඳෂ  

ගු ව වතොටුවඳොශෂ . නමුත් වභොද වරහ ි වඵ වව ව? භභ 

භත්තර භහි වද යහජඳෂ  වතොටුවඳොශ  අදහශ www.airport.lk 

කිඹන website එ ඵළ හ. භභ එභ website එව ව රඵහ ත් 

ගු ව ඹහනහ ළන දුසතය තුරශත් ව්ලනඹ බහත* යනහ.  

වභොද, අිළ වේහ දළන  වන  ඕනෆ. අද 2013 ජුනි භහවව 

19 න ඵදහදහ flight arrivals ළන ව ව යරහ ි වඵනහ. 

Cathay Pacific එ එනහ කිඹරහ ි වඵනහ. ඒ Estimated Time 

of Arrival - 0040 hrs; Singapore Airlines - 0015 hrs; Thai 

Airways - 0015 hrs.  Flydubai, Emirates, Spicejet, Air 

Arabia, Etihad Airways, Qatar Airways වේ ඔෂ වොභ එනහ 

කිඹරහ ි වඵනහ. එන වරහ ත් ව ව යරහ ි වඵනහ. 

නමුත් භභ ඵළ හ තත්ත ලවඹ වභ අද භත්තර යහජඳෂ  ගු ව 

වතොටුවඳොශ  එ වව ව වභොන ගු ව ඹහනහද කිඹරහ. එතළන  ශ්රීර 

ර ව ව ගු ව ඹහනහ 2ෂ  එනහ. 7.55  එයි; 08.05  එයි. 

Flydubai වොශම සි  භත්තර  එනහ 06.35 .  වේ අඹ 

කිඹ වව ව එෂ ; ය වව ව ත එෂ . ජනතහ  කිඹ වව ව, 

ඉතහභ හර්ඹ ඵහුර airport එෂ  කිඹරහ. තත්ත ලවඹ වභ "පුස 

වඩි්ලර" ඵළ හ නේ ඔඵුරභහ  වඳවනයි  වොයි දුධිඹ ද 

ජනතහ වේ ිළිතඵ අර්ථථනඹ ය වව ව කිඹරහ. 

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ වත්රීනුරභහ, ඔඵුරභහ  ත දුනහඩිඹ හරඹෂ  ඳභණයි 

ි වඵ වව ව. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භ  ත දුනහඩි 2 හරඹෂ    

වද වන ඵළරිද? රු රෂ සභ ව කිරිත්ලර භ වත්රීනුරභනි, භ  ත 

හරඹ රඵහ ළනීභ  වළකිඹහෂ  ි වඵනහද? 

 
රු රෂ සභ ව කිරිත්ලර  භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, එුරභහ  ඳෂ වව වරහව ව 

දුනහඩි 5 අභතය හරඹෂ  රඵහ වද වන. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Thank you.  දුශිස  ශභනහයණඹ ුරිත ව රහබ රඵන 

යජවව ණඹතන අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණහ. නමුත් යජවව ඳහඩු 

රඵන ණඹතන 55 මුළු ඳහඩු එුර ශහභ ණන රුිළඹ්ල 

වජටි 10,700යි. ජුනි 3 වනි දහ"දි අයිර වඩ්" පුත් ඳවත්  

දුලසව්ලණඹ  අනු සිඹඹ  432 ඩහ ළටීභෂ  ි වඵනහ, 

2005 ය  හවප්ෂ . SriLankan Airlines ළන ථහ 

යනහ නේ, 2005 දී එහි රහබඹ රුිළඹ්ල වජටි 83යි. නමුත් 

2012 දී එහි ඳහඩු රුිළඹ්ල වජටි 2,590යි. ඒ කිඹ වව ව අිළ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර ුෆණ වශ්ල වනොවයි සිදු වරහ ි වඵ වව ව 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි.  

භභ  ස ව ව ව ශ භව ඵළා වවේ අධිඳි යඹහව  

වශලනවව 6 වනි slide එවෂ  ි වඵනහ, 1971 සි  1977 න 

ුරරු ණර්ථි ර්ධන වේඹ 2.9 කිඹරහ.  වේ.ණර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳි යඹහ 1977 දී සිදු ශ ණර්ථි ප්රනි ඳත්ි වව 

වනසභත් භඟ යුளවහත්භ ප්රනි ඳත්ි  වනසභෂ  සිශධ 

ුෆණහ. රු යත් අමුණුභ තභි ුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ ළන වවො  

ද වනහ. ඔඵුරභහ  යජවව ඉතහ ඉවශ වේවඹෂ . ඔඵුරභහ civil 

servant වන ව ලවඹ ව ළඩ ශ හරවව ඒ ණර්ථි ර්ධන 

වේඹ වදගුණ ුෆණහ. ඒ වදගුණ ුෆණහ. 2.9 සි  5.9 දෂ හ  

ඳත්හ  වන පුළු ව ුෆණහ 1978 සි  1994 දෂ හ. ඒ හරවව 

ණවඹජජන අි දුලහර වර ළඩි ුෆණහ; අඳනඹන ළඩි ුෆණහ; 

ර්භහ වත ළඩි ුෆණහ. රු අමුණුභ තභි ුරභනි, ඔඵුරභහ 

ද වනහ, 2005, 2006, 2007, 2008 භවවදී, ඒ කිඹ වව ව යුශධඹ 

අ ව ී භ   ස ව රාහවේ හභහනා ණර්ථි ර්ධන වේඹ 

සිඹඹ  6.7යි. යුශධවඹ ව ඳසු 2010 දී  සිඹඹ  8යි. 2011 දී  

සිඹඹ  8.2යි. නමුත් 2012 දී එඹ සිඹඹ  6.4  අඩු වරහ 

ි වඵනහ.  දුලසහ ශ සිඹඹ  9 ණර්ථි ර්ධන වේවව 

ෆ සත් නළවළ.  2013 දී සිඹඹ  9.5යි  කිේහ  ඒ සිශධ න 

ඳහ ෂ  නේ වඳවන වන නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වභතළන ළදත් 

දුලසව්ලණඹෂ  ි වඵනහ. ජහතා වතය මූරා අයමුදර භව 

ඵළා වත් භඟ වඵොවවොභ  ව ඳ ළඩ යන ණඹතනඹෂ  ඵ 

අිළ වවො  ද වනහ. එ ඳහයෂ  එවරේහ , නළත ථහ යරහ 

ණුරත් දීරහ ිළිතත්තහ. ඔුෆ වව  ඳර්වවණර  අනු ඔුෆ ව 

කිඹනහ,  යජඹ ඉදිරිඳත් ශ අඹ න සිඹඹ  9 වවජ 9.5, -  

2011දී උඳ්ලඳනඹ ශ අඹ- වවජ නළත ාවලජධනඹ ය 

දළ ව ඉදිරිඳත් ය  ි වඵන සිඹඹ  8 සි  8.3 කිඹන භධා හලීන 

ුර ව අුෆරුදු ණර්ථි ර්ධන වේඹ රඵහ  වන  ඵළවළ කිඹරහ. 

ඔුෆ ව ිළිත වනහ, අිළත් ිළිත වනහ 2010 ව 2011 යර 

තත්ත්ඹ. නමුත් 2013 දී භව ඵළා ව ඵරහවඳොවයොත්ුර න 9.5 

ණර්ථි ර්ධන වේඹ  රඵහ  වන  කිසිවේත් වළකි  වව ව 

නළවළ කිඹන එ තභයි ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල ව 

වනොවඹ වත් සහධීන ණර්ථි දුවලේඥඹ වව  භතඹ. 

වභොුෆ ව ඉදිරිඳත් යරහ ි වඵනහ, වටි හලීන වහ භධා 

හලීන ර්ධන වළකිඹහ. This is important. It is the expected 

growth; the potential growth.  According to a  document that 

has been released by the IMF, the potential growth is only 

6.8 per cent. It is nowhere near 8 per cent plus. වභොුෆ ව   

වේ ඉදිරිඳත් ය වව ව වශලඳහරනවඹ ව වතොයයි. වභොුෆ ව  

වශලඳහරනඹෂ  නළවළ. ණර්ථි දුදාහ ඳභණයි ි වඵ වව ව. This 

is not political economics; this is only pure economics. රු 

යත් අමුණුභ තභි ුරභනි, එවවනේ වභතළන යුளවහත්භ 

වනෂ  සිශධ වරහ නළවළ. That is my point. There has not 

been a  structural shift in the growth path.  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)   
Hon. Member, there has been a global economic 

downturn.  
 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Okay, Hon. Minister, you can reply later.  I have very 

little time. එවවභනේ, 2010 ව 2011 යර ණර්ථි 

ර්ධනඹ ෘත්රි භයි. Now, what I am trying to say is that the 
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[රු (ණචහර්ඹ)  වර් ද සි්ලහ  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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growth for the last two years had been essentially achieved 

through consumption. වේ හයණඹ විත වභ වභතළන 

කිඹනහ. ඳරිවබජජනඹ නිහ තභයි වේ ර්ධනඹ ති  ුෆවණ් 

කිඹරහ ඉතහභත්භ ඳළවළදි සයි. තත්ත ලවඹ වභ අිළ 

වශලඳහරනවඹ ව එිතඹ  ගිහි්ලරහ වේ ළන ්ලඳනහ යරහ 

ඵරමු. යුශධඹ අ ව ව වන  ස ව 2009 වර් වඳඵයහරි 

භහවව ප්රනි මිරදී ළනුේ වඳොලී අනුඳහතඹ -That is Repo Rate- 

ි ණුවණ් සිඹඹ  10.25යි. යුශධඹ අ ව වරහ භහ වඹෂ  ඹ වන 

 ස ව ඒ අනුඳහතඹ අි දුලහර වර ඳවශ  වනහහ. එනේ, 

සිඹඹ  7.5  ඒ අනුඳහතඹ ඳවශ ළටුණහ. ඒ හව භ ප්රනි දු වණුේ 

මිවරහි අනුඳහතඹත් සිඹඹ  11.75 සි  9.75  අඩු ශහ. 

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ වත්රීනුරභනි, ඔඵුරභහ  ත දුනහඩිඹ හරඹෂ  

ි වඵනහ. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භ  රළබී ි වඵන හරඹ අ ව න නිහ භව  ථහ භභ 

වටි ය වනේ.  

ෘත්රි භ වර මූරා තත්ත්ඹ  සහි්ල කිරීභ ුරිතනුත්, වඳොලී 

අනුඳහතඹ අඩු කිරීභ ව ෘත්රි භ වර රුිළඹව්ල අඹ ඉවශ 

තළන තඵහ ළනීභ ුරිතනුත් වේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ රඵහ 

 වන අඳ  වළකි ුෆණහ. නමුත් නහටුදහඹ වශ තභයි ඒ 

ණර්ථි ර්ධන වේඹ රඵහ ත්වත් වශයඹ නිසඳහදනවඹ ව 

වනොවයි කිඹන එ. තවරජයි ජඹර්ධන භවත්තඹහ කිඹනහ 

හව   වඩහ වවජ භධාභ ඳරිභහණවව ණඹතන සිඹඹ  25ෂ  

ළහුණහ. එවවනේ වොවහ ද වේ ඳරිවබජජනඹ ගිවව? ිළ  ය  

වශ්ල තභයි අිළ ඳරිවබජජනඹ වශේ. ඒ නිහ තභයි අි දුලහර 

වර අවප් වශ වලේවව හිඟඹ ළඩි ුෆවණ්.  

භ  වේ අසථහවේ ථහ ය වන වරහ භදි නිහ ඉතහභ 

වටිවඹ ව අදවෂ  දෂ හ භව  ථහ නත් වනේ, 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි.  

What we need to do is to carefully consider the 

reasons why the growth rate is coming down. Of course, 

somebody can argue and perhaps there is some legitimacy 

to it that the international markets are not doing too well; 

they are soft. I agree. But, then, we have not seen any 

diversification even into areas where there is growth.  For 

sure, the United States, of course, had its own problems 

but we have to consider diversification because unless we 

recalibrate our economy and give first priority to exports, 

we are not going to make US Dollars 4,000 per capita 

income.  

Thank you very much for the extended time. 

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ර සත් දිහනහඹ නිවඹජජා අභහතාුරභහ. 

[අ.බහ. 3.23] 

 
රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ (වෞා නිවඹජජා 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 1950 දී ිළහිටුන රද ශ්රීර රාහ 

භව ඵළා ව ය ණනහ හරඹ ුරශ භව ඵළා ව හර්තහ 

ඉදිරිඳත් ශත්, තත්වත වභ අද දවේ අිළ දුහදඹ  බහජන 

ය වව ව 63වනි භව ඵළා ව හර්තහයි. එදහ ණයේබවවදී 

භධාත ි ණුණු භව ඵළා ව අද භවනුය, භහතව්ල, 

අනුයහධපුයඹ, ඹහඳනඹ, ත්රි  වණහභරඹ ළනි ලහහ ඳවෂ  දෂ හ 

දුභධාත ි බීභ ඉතහ ළදත් නහ. වභොද, ණර්ථිඹ  එඹ 

ඉතහභ පරදහයිත්ඹෂ  රඵහ වදනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අිළ යුශධඹ ජඹ ළනීභ නිහ 

වේ යවට් ණර්ථිඹ  දුලහර ලෂ ි ඹෂ  රළබී ි වඵනහ. එඹ තභයි 

ඉතහභ ළදත් න වශ. එඹ ඳළවළදි සභ වභභ හර්තහවේ 

වඳ වනුේ යනු රඵනහ. වභොද යුශධඹ නිහ  අවප් ණර්ථිඹ  

උුරරු ඳශහවත් දහඹත්ඹ රළණුවණ් නළවළ. නමුත් යුශධඹ 

නිභී භත් භඟ උුරරු ප්රනවශලවව දහඹත්ඹත් අවප් ණර්ථිඹ  

රළබීභ ළන අිළ වඵොවවොභ ුරටු නහ. වභොද එදහ ඳළළි  

එෂ ත් ජහි  ඳෂ  ණණ්ඩු හරර වේ යවට්   ඊශහේ අධියණ 

ඳශධි ඹෂ  ි ණුණහ. ඒ හරරදී අඳ  වනොි ණුවණ් ඊශහේ මුද්ල 

දුතයයි. ඊශහේ අධියණ හව භ, ඊශහේ නිරධහරි වද වේ ණඹතන 

ුරශ දුලහර ලවඹ ව ක්රිුඹහත්භ ුෆණහ. නමුත් අද න දු  උුරරු 

ඳශහත අවප් ණර්ථිඹ  ඉතහ දුලහර ප්රනභහණඹකි ව දහඹ නහ. 

අද අඳ ඒ ළන ුරටු නහ. සිඹඹ  21.9 දහඹත්ඹෂ  -

ඉරෂ ේ වද දහඹත්ඹෂ - උුරරු ප්රනවශලඹ අද වේ යවට් 

ාර්ධනඹ  රඵහ වදනහ. 

යවට් ාර්ධනඹ  උුරරු ඳශහත දුවලේ දහඹත්ඹෂ  රඵහ  

වද වව ව වොවවොභද? උුරරු ඳශහවත් ී  නිසඳහදනඹ සිඹඹ  

90කි ව ළඩි වරහ ි වඵනහ.  ඒ කිඹ වව ව කිවරජග්රයෆේ මි සඹන 

210ෂ  දෂ හ ළඩි වරහ ි වඵනහ කිඹන එයි. 2011 ී  

නිසඳහදනඹ  2010 ී  නිසඳහදනඹ වහ ා වදනඹ යන දු  

සිඹඹ  90 ළඩිී භෂ  ි වඵන ඵ වඳවනනහ. ඒ හව භ භහළු 

නිසඳහදනවව ඉතහභ දුලහර ළඩි ී භෂ  ති  වරහ ි වඵනහ. ඒ 

කිඹ වව ව සිඹඹ  37 සි  සිඹඹ  165 දෂ හ ළඩි වරහ 

ි වඵනහ කිඹන එයි.   භහ හිතන වළටිඹ  වභට්රිමෂ ව ො ව 46,370 

දෂ හ ළඩි  වරහ ි වඵනහ.  දුවලේවඹ ව ඳසු ගිඹ හරවව -

2011 ය ුරශ- උුරරු ඳශහවත් ඵළා ව ලහහ 34ෂ  ණයේබ වරහ 

ි වඵනහ. වභ වන වේ රුණු හයණහ  ඵළ හභ අිළ ුරටු 

වනහ. වභොද, වේ  යවට් ඳළළි  යුශධඹ නිභහ ශ භහි වද 

යහජඳෂ  ජනහධිඳි ුරභහව  නහඹත්ඹ , යජඹ , ත්රි දුධ 

වමුදහ  ව වඳොලීසිඹ  අිළ සුරි  වත වනහ. අද අඳ  

ණඩේඵයවඹ ව වේ ඳහර් සවේ වුර ුරශ ථහ ය වන පුළු වභ 

රළඹුරහ  ි වඵ වව ව යුශධඹ නිභහ ය වේ ය   හභඹ උදහ ය 

දු ව නියි. එදහ වේ ඳහර් සවේ වුර ුරශ දින ණනහ  තහෂ  

දුහද වශේ එෂ වජ වදිසි නීි ඹ දීර්ක ය වනයි; එවවභ 

නළත්නේ වේ ඳහර් සවේ වුර ුරශ ප්රනජහත වත්රLහදඹ රු යන 

වවජදය භළි තභි රු වව  කහතන, යහජා නහඹරු වව  

කහතන ේඵ වධයි. අද එභ තත්ත්ඹ නළි රහ වේ ය   හභඹ 

උදහ වරහ ි වඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 2013 ජනි 19 න ඵදහදහ -අද 

දින- "භේඹුභ" පුත් ඳවත් ඳශ ී  ි ණුණු  සිළඹ  භහ  ඔඵුරභහව  

අධහනඹ වඹොමු යනහ. එභ  පුත් ඳවත් යර් ඳහඨඹ - 

headline එ -  වභවේ ව ව නහ: 

"රාහ වේ ණර්ථි ප්රනි ඳත්ි ඹ වනස වනොුෆවණොත් ණසිඹහවේ ණලසචර්ඹ 

හීනඹ වඵො වරහ ඹහදු"       

1075 1076 



ඳහර් සවේ වුර 

වභවවභ කිඹ වව ව ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල  ව වහසි 

නිවඹජජිත වජෂි භතහයි භවතහයි. වේ  යර් ඳහඨඹ  - headline 

එ - ුෆණහ  අද වේ යවට් ණර්ථිඹ වොයි ණහයවඹ ව ඹනහද 

කිඹන එ එුරභහ ඉතහභ වවොින ව  දුග්රයව ය ි වඵනහ. තදුය ත් 

එුරභහ වභවේ කිඹහ ි වඵනහ:  

"... ය  දියුණු   වඩහ වහ භධා ඳරිභහණ ර්භහ වත ාර්ධනවඹ ව 

රළවඵන දහඹත්ඹ අි භවත් ඵත් ඳළළම්ඹ. " 

එුරභහ තදුය ත් වභවේ ව ව ය ි වඵනහ: 

... ශ්රීර රාහවේ  වඩහ ාහඳහය ලවඹ ව ණයේබ ශ ාහඳහය රැෂ  අද 

ජහි  ණර්ථිඹ  දුඹෂ  වදන දුලහර ාහඳහය ඵ  ඳත් ී  ි වඵනහ." 

වේ headline එවෂ  ි වඵන ථහ වනොවයි ජහතා වතය 

මූරා අයමුදව්ල  ව වහසි නිවඹජජිත වජෂි භතහයි භවතහ 

කිඹ වව ව. ය  ණර්ථිඹ  ලෂ ි ඹ වද වව ව දුලහර 

ර්භහ වතර  ළඩිඹ  වඩහ ර්භහ වතයි. එුරභහ කිඹනහ, "ඒ 

ර්භහ වත වහ ණඹ වද වන; ඒ ර්භහ වත වහ ඳවසුේ රඵහ  

වද වන" කිඹහ.  "දිදු නළගුභ" ළඩ වන ඹ වත් ණර්ථි 

ාර්ධන අභහතාහාලඹ වයවහ වභ වන වභවවභ තභයි අිළ අද 

ඳවසුේ රඵහ දී  ි වඵ වව ව.  

පුාික වුරර  ඳළශ රෂ  ණ ව රඵහ දී,  වඳෝල ඳළශ රඵහ 

දී ෘෂි ර්භහ වත අාලඹ දියුණු යමි ව  ණර්ථිඹ ලෂ ි භත් 

ය වන ඉදිරිඹ  ත්ල  ය වන තභයි  යුුර ය වව ව. එහි 

පරදහයිතහ එුරභහ දකිනහ.  

තදුය ත් එභ පුත් ඳවත් එුරභහ වභවේ ව ව ය 

ි වඵනහ. 

"ඳසුගිඹ හරවව ශ්රීර රාහ ණර්ථිඹ  ඉතහ වවො වශ සිදු ුෆණහ. ඳසුගිඹ 

ය වදෂ  ශ්රීර රාහ ණර්ථිඹ 8.5 වේඹකි ව ර්ධනඹ ුෆණහ. එඹ 

ගිඹ වර් 6.5 වේඹෂ . එඹ නය නළවළ. මීය   වඳය උශධභනඹ අා 

2 අඹෂ  ත්තහ. නමුත් ය 4 සි  එඹ තනි අඹෂ  ඵ  අඩු 

වරහ." 

වභවවභ කිඹ වව ව අිළ වනොවයි; වභවවභ කි ඹ වව ව අවප් 

මුද්ල නිවඹජජා තභි  යත් අමුණුභ භවත්භඹහ වනොවයි. 

ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල ව වහසි නිවඹජජිත වජෂි භතහයි 

භවත්භඹහ කිඹ වව ව අවප් යවට් ණර්ථිඹ වවොයි කිඹරහයි. 

නමුත් දුඳෂ වව රු භ වත්රීනුරභ වරහ  වේ වවො නළවළ. 

එෂ වජ භව ඵළා වවේ Governor වවො නළවළ.   වේ අිළ ළඵෆ 

වජණවඹ ව දකි වන ඕනෆ. වේ යවට් ණර්ථි ර්ධනඹෂ  ති  

වරහ ි වඵනහ නේ අඳ ඒ අඹ ය වන ඕනෆ.  

ඒ දුතයෂ  වනොවයි. මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, එුරභහ 

තදුය ත් වභවේ ව ව ය ි වඵනහ. 

"ඵළා ව වඳොලී අනුඳහතඹ දළ ව ඉවශ ගිහි ව. නමුත් එඹ ඳසුගිඹ හව්ල අඩුී  

ි ණුණහ. භහ හිතනහ වඵොවවජ ිළඹය නිළරැදි භහර්ඹ  තදුත් ි වඵනහ. 

ඳසුගිඹ හව්ල දුවශල ාිකත ඳවශ ඵළවළරහ ි වඵනහ. දුවශල ණඹ වී ේ 

අභුර සත වරහ ි ණුණහ. වේ වශ්ල ක්රලභවඹ ව ර්ධනඹ වනහ. ඒ 

ව භ කිසිභ ළඹෂ  නළවළ වේ තත්ත්ඹ තත් ර්ධනඹ   වන ඉඩ 

ි වඵනහ." 

වභවවභ කිඹ වව ව අිළ වනොවයි; එෂ ත් ජනතහ නිදවස 

 වධහනවව භ වත්රීනුරභ වරහ වනොවයි. වභවවභ කිඹ වව ව 

ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල  ව වහසි නිවඹජජිත වජෂි භතහයි 

භවතහයි. අවප් යවට් ණර්ථිඹ ඉදිරිඹ  ඹන වළටි තභයි වේ 

කිඹ වව ව.    වොශ ඳහ  ණ්ණහඩිවඹ ව තභයි දුඳෂ වව අඹ වේ 

වද ඵර වව ව. වේ අඹ  වේ ඉ වන ඵළවළ. වොවව ව වවජ 

නිර්ණහඹඹෂ  වනළදුත් දුඳෂ වව අඹ  ෆ වනහ, වේ යවට් 

ාර්ධනඹෂ  ති  වරහ නළවළයි කිඹහ. වේ  සිළඹ භහ උපු හ 

දෂ  වව ව අද අඳ වොයි ණහයවඹ ව ඉදිරිඹ  ගිහි ව ි වඵනහද 

කිඹන එ වඳ වහ වද වනයි.  

ඒ දුතයෂ  වනොවයි, වභුරභ වරහ මීය   වභොවවොත   ස ව 

කිේහ අවප් ඵළා ව ෂ වේත්රLඹ ළඩිරහ කිඹරහ. භභ කිඹනහ, ඳසු 

ගිඹ අුෆරුශද වන වො  අිළ උුරවර් ඵළා ව 34ෂ  ණයේබ යරහ 

ි වඵන ඵ. වභ වන ඵළා ව ළනත් කිඹනහ. ුෆද වේ 

කිඹ වව ව? ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල ශ්රීර රාහවේ ව වහසි 

නිවඹජජිත භවත්භඹහ කිඹනහ, "ශ්රීර රාහ ඵළා ව ෂ වේත්රLඹ තභයි 

ද වණු ණසිඹහනු රහඳවව ඩහත් රහබදහයීභ ඵළා ව ක්රලභඹ ී  

තත්වත්" කිඹරහ. නමුත් එුරභහ වේවෂ  උඳවශලඹ වත් වදනහ. 

වේ ඵළා ව ෂ වේත්රLඹ තත් තයහරී ය වන ිළඹය ත යුුර 

වනහ. ඊශඟ  ත උඳවශලඹ වත් වදනහ, "යහජා ඵළා ව ණඹ 

වදශදී සුළු වහ භධාභ ඳරිභහණවව ර්භහ වතරු ව ත් ණඹ 

වද වන" කිඹරහ. ඒ හව  උඳවශලනඹ වත් ි වඵනහ. එතවො  

ඵර වන, ණසිඹහනු රහඳවව ඩහ රහබදහයීභ ඵළා ව ක්රලභඹ 

තත්වත් ශ්රීර රාහවේ කිඹරහ කිඹ වව ව ජහතා වතය මූරා 

අයමුදව්ල ශ්රීර රාහවේ ව වහසි නිවඹජජිත ණචහර්ඹ වජෂි 

භතහයි භවත්භඹහයි. අිළ වනොවයි වේ වි  වද වව ව. මුද්ල වහ 

ක්රලභේඳහදන නිවඹජජා අභහතා යත් අමුණුභ භවත්භඹහ 

වනොවයි, වේ ර සත් දිහනහඹ වනොවයි ඒ වි ඹ වද වව ව. 

ඒ වේ ය ත් දුවශල ය  ත් අතය ඔුෆ ව දකින අත් දළීමභ. අවප් 

මූරා අාල ස ව, නළත්නේ අවප් ඵළා ව හර්තහ ස ව වඳ වන 

රුණු ළරැදියි කිඹරහ කිේහ. ඒහ වඵොරු වතොයුරරු කිඹරහ 

කිේහ. නමුත් වේ රුණු හයණහ අනු  වඳවනනහ ඒහ තා 

වතොයුරරු ඵ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඒ දුතයෂ  වනොවයි දුදු ස ඹුර 

ළඩි කිරීභ ළනත් ථහ ශහ. දුඳෂ වව රු භ වත්රීනරු ෆ 

වරහ කිේහ දුදු ස ඹුර ළන. නමුත් අිළ ප්රනහවඹජගි ව වන ඕනෆ. 

අඳ  දුදු සඹ නිසඳහදනඹ ප්රනභහණත් ය වන ඵළරි නේ,-[ඵහධහ 

කිරීභෂ ] අිළ ඳළඹ 24භ දුදු සඹ රඵහ වදනහ. ඉ වදිඹහවේ ඳළඹ 24භ 

දුදු සඹ රඵහ වද වව ව නළවළ. ඊ  අ්ලරපු ය ්ලර වද වව වත් 

නළවළ. නමුත් අිළ ඳළඹ 24භ දුදු සඹ රඵහ වදනහ. වළඵළයි, එඹ 

නිසඳහදනඹ ය වව ව වත්ල ස ව. වත්ල මිර සිඹඹ  200කි ව 

ඉවශ ගිහි්ලරහ ි වඵනහ. ඒ ඵය වභවතෂ  දයහ ත්වත් රාහ 

දුදු සඵර භණ්ඩරඹත්, රාහ නිජ වත්ල නීි ත ාසථහත් 

කිඹන එ අිළ ද වනහ. වජටි ණ ව, ප්රනවජටි ණ ව ඳහඩු  

තභයි ඒ වශේ. ඒ නිහ වේ තත්ත්ඹ තදුය ත් ගිවඹොත් 

වභොද ව වව ව? ඒ ඳහඩු ජනතහ භත ඳළ වනහ. එවවභ 

නේ අිළ තී වදුෂ   වන ඕනෆ. එ ඳළත්තකි ව දුදු සඹ 

නිසඳහදනඹ ළඩි ය වන ඕනෆ. 

දුඳෂ වව භ වත්රීනරු කිඹනහ, ඒ හරවව වළදුහ, භවළ සඹ 

ඹ වත් වළදුහ කිඹරහ. වවොයි, ුෆරු වවජ වළදුහ කිඹමුවජ. අිළ 

වනොවයොච්වචජව්ල ඵරහහයඹ ණයේබ ශහ. අඩු දුඹදභකි ව 

දුදු සඹ නිසඳහදනඹ යන ක්රලභවේදඹෂ  ති  ශහ. ඉවශ 

වොත්භව්ල දුදු ස වඹජජනහ ක්රලභඹ ති  ශහ. ඊශඟ  අිළ එහි 

වදළනි වහ ුර වළනි අදිඹය ණයේබ ය වන ඹනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඒ හව භ ණචහර්ඹ වජෂි 

භතහයි භවතහ කිඹරහ ි වඵනහ, "දුදු ස ඹුර ළඩි කිරීභ ළන 

ජහතා වතය මූරා අයමුදර ුරටු වනහ. එවේ වනොය යහජා 

අාලඹ  න ඳහඩු ඵළා ව වයවහ ිළඹහ ත්වතොත් ඵළා ව ඳශධි ඹ 

ඩහ වන ළව නහ" කිඹරහ. ඉි  ව වභ වන ඵර වන, 

"තයහරී ඵළා ව ඳශධි ඹෂ  ි වඵනහ. වළඵළයි, අිළ අහභහනා 

වර ඳහරිවබජගිඹහ  ඕනෆ  ඩහ වන වද වන ගිවඹොත් අිළ 

ය ෂ  වළටිඹ  ඩහ වන ළව නහ. වළඵළයි, ඒ දීර්ක හලීන 

ය වන එඳහ" කිඹරහ උඳවදෂ  වදනහ. ඒ හව භ එුරභහ 

කිඹනහ,  "වවේ  ුෆත්, දුදු ස ඹුර ඉවශ භට් භ තඵහ ළනීභ 
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දි භ ඳත්හ වනොත යුුරයි." කිඹරහ. වරි, අිළ ඒ  

රළවළසි යි. අ ිළ වනොවයොච්වචජව්ල වදළනි වහ ුර වළනි අදිඹය 

ව නහ. ඉ වදිඹහ ළනි ය ්ල එෂ  අිළ ඒ ණයේබ යනහ. 

වළඵළයි, ඒ ත් දුවේචන ි වඵනහ. ඒ ළන කිඹන වො  

කිඹනහ, ළවඩනහ , 19 තහෂ  ළඩුණහ  කිඹරහ. ඒ 

තත්ත. මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, සිඹ  වශභ අනිතා වේ 

වරජවව වනොවයොච්වචජව්ල ඵරහහයඹ නිතා ව වව ව 

නළවළව ව. ළවඩ වන පුළු ව, දුනහල ව වන පුළු ව,  වණහටු 

එ වන පුළු ව. ඒ දු වණනහ කිඹරහ කිේහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, එෂ ත් ජහි  ඳෂ වව භව 

ව්ලේුරභහ ගු ව දුදු ස නහ සහකි ව කිඹනහ භ  වවො  

තහුණහ, චීනවඹ ව ණඹ අයවන ි වඵ වව ව එකි ව එ වන 

වනභ කිඹරහ. ඒහ වේවේ නළත්නේ වේහ ඳයරහ වද වන 

වනහ කිේහ. වේ හව  ද වව ව නළි  ණර්ථි නාහඹ ව ළන 

කිඹනහ. ඒ දුධිඹ  ය ෂ  ණඹ  වව ව නළවළ. ය ෂ  ණඹ  වව ව 

වඳොදුවේ. වේ , වේ  කිඹරහ වන වනභ ණඹ  වව ව 

නළවළ. වඳොදුවේ තභයි ඒ ණඹ ව වව ව. එවවභ නළුර එකි ව 

රළවඵන ණදහඹවභ ව අවනෂ  ණඹ ව වව ව නළවළ. 

වනොවයොච්වචජව්ල වනුව ව ත්ත ණඹ යහවඹ ව එන 

ණදහඹවභ ව චීනඹ  ව වන ඹ වව ව නළවළ. වඳොදුවේ  භසත 

ණඹ වී භ යරහ ත්භ රැ  වන තභයි අිළ  යුුර 

ය වව ව. 

ඊශඟ  වභොෂ ද කිඹ වව ව? වේ ණර්ථිවව අිළ දර්ලඹ ව 

රැෂ  ජඹග්රයවණඹ යරහ ි වඵනහ. මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි, 2009 න දු  ය  ුරශ දුවශල ාිකත යඑස වඩොරර් 

ඹු සඹන 3  ඩහ අඩුව ව තභයි ි ණුවණ්. නමුත් යුශධඹ අ ව 

ී භත් එෂ භ අද එඹ යඑස වඩොරර් ඹු සඹන 6 සි  8 දෂ හ 

ප්රනභහණඹෂ , ඒ කිඹ වව ව භහ වතයවභහයෂ භ ණනඹන ය වන 

අලා මුද්ල අඳ  ි වඵනහ. වේ ප්රනභහණඹ අිළ ති  ය වන 

ි වඵනහ; ඒ ේඳත් ප්රනභහණඹ අිළ ළඩි ය වන ි වඵනහ. 

වොවවොභද ඒ ළඩි ය වන ි වඵ වව ව? අිළ ුරටු වනහ. 

අිළ ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව  සුරි  වත ව වන  ඕනෆ. 1950 සි  

1975 දෂ හ යජඹ  ඳයන රද මුළු රහබඹ ත්වතොත්, ඒ ප්රනභහණඹ 

මි සඹන 30යි. දුදුධ ණවඹජජනඹ ව ුරිත ව භව ඵළා ව වේ ය   

රඵහ දීරහ ි වඵ වව ව මි සඹන 30යි. 1976 සි  2005 දෂ හ ය 

30 හරඹ ුරශ භව ඵළා ව යජඹ  රඵහ දීරහ ි වඵ වව වත් 

මි සඹන 30යි. නමුත් 2006 සි  2012 දෂ හ ය 7 හරඹ ුරශ 

ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව ජහතා වතය ණවඹජජන ස ව උඳඹන රද 

ණදහඹභ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 113ෂ  වනහ. එළනි අි රිෂ තඹෂ  

යජඹ  රඵහ දීරහ ි වඵනහ. වේ ණවඹජජනඹ ව නිහ ණදහඹභ ළඩි 

ී භ, යුශධඹ වහ ගිඹ දුඹදභ අඩු ී භ ුරිත ව වේ යවට් ණර්ථිඹ 

ඉදිරිඹ  ඹනහ. වේ හව  භව ඵළා වවේ දහඹත්ඹ ළඩි යරහ 

ි වඵනහ. නමුත් දුවේචනඹ යනහ. භව ඵළා ව අධිඳි ුරභහ 

වවො නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් 1950 සි  1975 හරඹ  

ඩහ, 1976 සි  2005 දෂ හ හරඹ  ඩහ ළඩි ණදහඹභෂ , 2006 

සි  2012 දෂ හ හරවව රඵහ වද වන, ඒ කිඹ වව ව රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන 113 දහඹත්ඹෂ  යජඹ  රඵහ වද වන -ඒ ලෂ ි ඹ රඵහ 

වද වන- භව ඵළා ව භත්  වරහ ි වඵනහ නේ ඒ අහර්ථද? 

ඒ ඉි වහඹත් එෂ  ත්තහභ අි රිෂ තඹෂ  රඵහ දීභ වවො 

නළශද? ඒ ළන අිළ තර්හනුකූර ථහ ය වන ඕනෆ. තභ වව  

භතවඹ ව අිළ ථහ ය වන වවො නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඊශඟ හයණඹ වුෆේ වලේ 

හිඟඹ. වුෆේ වලේ හිඟඹ ත්තහභ අද ි වඵ වව ව එහි 

අි රිෂ තඹෂ . 2011 දී තවභරි ව වඩොරර් මි සඹන 1,061ෂ  

ි ණුණ වුෆේ වලේවව හිඟඹ 2012 දී තවභරි ව වඩොරර් මි සඹන 

151 දෂ හ අි රිෂ තඹ  තදු්ලරහ ි වඵනහ. ඒ අි රිෂ තඹෂ   

න වො  ඒ අවනෂ  ඳළත්වත ව ඵරඳහනහ අවප් ාිකත 

ප්රනභහණඹ ඉවශ ඹ වන. භහ කිඹනහ, ඒ දහඹත්ඹ රළබී 

ි වඵ වව ව වේ යවට් ණර්ථිඹ රැවන ගිඹ නිඹමිත ක්රලභවේදඹ 

ුරශයි කිඹරහ. ඒ හරවව එෂ ත් ජහි  ඳෂ  ණණ්ඩු 16/1 

චක්රලව්ලඹ භ්  ව යහජා අාලඹ  වේඹ ව ඵහ ත්වත් නළවළ. 

අිළ අද උඳහධිධහරි ව 50,000  යසහ දීරහ ි වඵනහ. එදහ සිඹඹ  

7ෂ  ි ණුණු දුරැකිඹහ ප්රනි ලතඹ අද සිඹඹ  4 දෂ හ අිළ අඩු යරහ 

ි වඵනහ. ඒ තභයි වේ යවට් ාර්ධනඹ කිඹරහ අිළ කිඹ වව ව. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඊශඟ  යජවව ණඹ- 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීි  ප්රනලසනඹෂ . රු ජිත් වප්රනේභදහ භ වත්රීනුරභහ. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹජජා තභි ුරභහ කිේහ, වුෆේ වලේවව හිඟඹ 

අි රිෂ තඹෂ  කිඹරහ. ඒ ළයදියි. වුෆේ වලේවව අි රිෂ තඹෂ . 

ඒ වරිඹ  කිඹ වන. 

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

එහි රීි  ප්රනලසනඹෂ  නළවළ. රු නිවඹජජා තභි ුරභහ ථහ 

ය වන. 
 

රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අි රිෂ තඹෂ  කිඹරහ භහ කිේහ. මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි, ළරැශදෂ  වරහ නිළයදි ශහ නේ භහ එුරභහ  

සුරි  වත නහ. රු ජිත් භ වත්රීනුරභහ, ළරැශදෂ  නිළයදි ශහ 

නේ භහ  ඔඵුරභහ  වඵොවවොභ සුරි  වත නහ. වභොද, ළරැශද 

ිළිතළනීභ  තයේ භහ ඉතහභ නිවතභහනියි. භව  ළරැශද වඳ වහ 

දීභ ළන භහ ඔඵුරභහ  සුරි  වත නහ. මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි, අිළ ඒ දුධිඹ  නිළයදි යමු. ඒයි දුඹ යුත්වත්. භහ 

ළභළි යි ඉවන  වන. භහ ළභළි යි ළයදි වදහ  වන. ඒ නිහ 

තභයි වේ තත්ත්ඹ  අිළ ණවේ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අිළ  යහජා ණඹ නිමු. 2002 

දශ ජහි  නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  106ෂ  ි ණුණ යහජා ණඹ 

ප්රනි ලතඹ අද සිඹඹ  79 දෂ හ අඩු යරහ ි වඵනහ. එදහ වදුඹ 

යුුර යහජා ණඹ ප්රනි ලතඹ ඉතහ දුලහරයි. අඳ  ඒ ප්රනභහණඹ අඩු 

ය වන පුළු වභ රළඹුරහ ි වඵනහ. අිළ සිඹඹ  27කි ව යහජා 

ණඹඵය අඩු යරහ ි වඵනහ. ජහතා වතය ණඹ ඳළවළය 

වනොවළරීවේ ය ෂ  වළටිඹ  තභයි අවප් ශ්රීර රාහ හර්තහත 

 වව ව. වේහ හ ත් නළවළයි කිඹ වන ඵළවළ. පුළු ව නේ 

කිඹ වන, අිළ ණඹ වී ේ ඳළවළය වරිනහ කිඹරහ. අිළ ණඹ වී ේ 

ඳළවළය වළයරහ නළවළ. වේ ය  කිසිභ අසථහ යහජා ණඹ වී ේ 

ඳළවළය වළයරහ නළවළ. ඒ වශ්ල ළයදි දුධිඹ  වඳ වනුේ ය වන 

ඹනහ. නමුත් අිළ ඳළවළදි ස කිඹනහ, "අිළ යහජා ණඹ වී ේ 

ඳළවළය වළයරහ නළවළ." කිඹරහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ණඹ වී ේ ්ල දභහ ි වඵනහ. 
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ඳහර් සවේ වුර 

රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඳළවළය වළයරහ නළවළ.  

ඊශඟ  අිළ කිඹ වන ඕනෆ යහජා ණවඹජජනඹ ළන. අවප් යහජා 

ණවඹජජන ප්රනභහණඹ ව ළඩි ය වන, දියුණු ය වන අිළ  යුුර 

යරහ ි වඵනහ. ඒ කිඹ වව ව ය ෂ  වළටිඹ  ඒ යවට් නිසඳහදන 

ඉසයව  වනි ඹ වන අිළ  යුුර යරහ ි වඵනහ.   

ඊශඟ  අිළ කිඹ වන  ඕනෆ අධාහඳනඹ ළන. වේ ළන ඊවඹත් 

ථහ ුෆණහ. දුවලේවඹ වභ අිළ කිඹ වන ඕනෆ අවප් අධාහඳන 

භට් භ ඉතහභ ඉවශ තත්ත්ඹ  වනළ්ලරහ ි වඵන ඵ. අද වේ 

යවට් අවඳො හභහනා වඳශ දුබහඹ භත්ී වේ ප්රනි ලතඹ අිළ 

සිඹඹ  65 දෂ හ වනළ්ලරහ ි වඵනහ. අඳ  වේ තත්ත්ඹ  

වවන වන පුළු වභ රළඹුරහ ි වඵ වව ව අිළ අධාහඳනඹ  

යන ණවඹජජනඹ නිහ තභයි, මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි. 

අිළ ඒ ළන ුර   ඳත් නහ.  

ය   අධාහඳනඹ ඉතහ ළදත් නහ. වභොද, වේ යවට් 

හෂ යතහ ත්වතොත් 2005 දී සිඹඹ  9.1 ි ණුණ භට් භ අද 

සිඹඹ  96.4ෂ  දෂ හ ඉවශ  වවන වන අඳ  පුළු වභ 

රළඹුරහ ි වඵනහ. ඒ හව භ ගුරුරු ව ාාහ අිළ ළඩි යරහ 

ි වඵනහ. 2012 න වො  4,806ෂ  හි පු මුළු ගුරුරු ව 

ාාහ 219,788 දෂ හ අිළ ළඩි යරහ ි වඵනහ. එදහ 20:1ෂ  

ි ණුණ සිසු ගුරු අනුඳහතඹ 18:1 දෂ හ වවන වන පුළු වභ 

අඳ  රළඹුරහ ි වඵ වව ව අිළ උඳහධිධහරි ව වහ දුදාහපීඨ වයවහ ගුරු 

ඳත්ී ේ රඵහ දීභ ුරිතනුයි.  

ඊශඟ  21 න සිඹවේ අවප් දරුහව  වතොයුරරු තහෂ ණ 

හෂ යතහ නිමු. 2005 දී සිඹඹ  8ෂ  ි ණුණ වතොයුරරු 

තහෂ ණ හෂ යතහ අිළ 2012 දී සිඹඹ  35 දෂ හ ළඩි යරහ 

ි වඵනහ. වේ භහ කිේවේ ඊවඹත් අවප් ජිත් වප්රනේභදහ 

භ වත්රීනුරභහ පුසතහර ළන, laboratories ළන කිේ නිහයි. අිළ 

වේහ ය   රඵහ දීරහ ි වඵනහ. අිළ ඳහ්ලර  රඵහ දීරහ 

ි වඵනහ. අිළ ඳහ්ල ාර්ධනඹ ය වන දුලහර වර මුද්ල රඵහ 

දීරහ ි වඵනහ. ඒ හව භ න- 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹජජා තභි ුරභහ, අිළ කිඹ වව ව අතාද? 
 

රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අතා. තමු වනහ වවේරහ කිඹන භවය ඒහ අතා. ඔඵුරභහ 

භසත ප්රනි පරඹ දිවහ ඵර වන. තමු වනහ වවේ ිළඹහව  හරඹ  

ළඩිඹ අවඳො හභහනා වඳශ දුබහඹ භත් ාාහ අද ළඩි 

වරහ ි වඵනහ. අද එඹ සිඹඹ  65යි. ඊශඟ  වතොයුරරු 

තහෂ ණ හෂ යතහ ත්වතොත් අිළ එඹ සිඹඹ  8 සි  සිඹඹ  35 

දෂ හ වනළ්ලරහ ි වඵනහ. ඒ ාර්ධනඹ භ  රළවඵ වව ව 

අිළ ේඳත් වහ දහඹත්ඹ භ  රඵහ වදන නියි. වේහ රඵහ 

වද වව ව නළවළ කිඹරහ හ ත් කිඹ වන ඵළවළ. එ 

ඉසවජරඹෂ  දිවහ ඵරරහ, ඉසවජරඹ වරෂ  ඩහ ළටිරහ 

කිඹරහ, එවවභ කිඹ වන ඵළවළ මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි. ඒ 

තර්හනුකූර  වන ඕනෆ.  

අද ඒ පුශර ණදහඹභ ත්තහභ ඉතහ ඉවශ භට් භ 

ි වඵනහ. ඒ ඉතහ අඩු භට් භයි ි ණුවණ්. 2003 දී යඑස 

වඩොරර් 981ෂ  වර ි ණුණු ඒ පුශර ණදහඹභ අද යඑස වඩොරර් 

2,923 දෂ හ ළඩි වරහ ි වඵනහ. ජහතා වතය ිළිතත් 

සිශධහ වත භත තභයි වේ වද වව ව. එතවො  අිළ ඒ 

සිශධහ වතඹ ිළිත වන ඕනෆ. ඒ යවට් ාර්ධනඹෂ . වොශ ඳහ  

ණ්ණහඩිවඹ ව ඵරහ වේ දුහිළුෂ , එවවභ ව වන ඵළවළ 

කිඹරහ කිඹ වන ඵළවළ. ණදහඹභ වඵදී ඹහභ හධහයණ  

වනොව වන පුළු ව. ඒ භහජඹ ුරශ ති  දුඹ යුුර වදඹෂ . 

නමුත් වේ යවට් ාර්ධනඹ  අිළ ඒ දහඹත්ඹ රඵහ දීරහ 

ි වඵනහ. ඒ නිහ අඳ  ඒ ළන ුරටු ව වන පුළු ව. වභ වන 

වේ තභයි ාර්ධනඹ කිඹරහ කිඹ වව ව.  

වේ රුණු හයණහ ළන කිඹන භ වභ භව  වවජදය රු 

ඩිරහ ව වඳවර්යහ තභි ුරභහ ේඵ වධවඹ ව පුත් ඳත ි ණුණු 

හයණඹෂ  කිඹ වනේ. රාහවේ ණර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ  කිඹනහ 

හව භ භහධා භ්  ව වේ හයණඹත් ව ව ය ි වඵනහ. වේ 

පුත අද භහ දළෂ හ. ඒවෂ  යර් ඳහඨඹ ි වඵ වව ව, "තභි  

ඩිරහ ව වජටි 23  ඕභහනවඹ ව ඉඩභෂ  නී" කිඹරහයි. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වේ දළෂ හභ භ  කිඹුෆණහ, 

"වදයිවඹජ හෂ කි! වභුරභහ  වභච්චය ්ල ස ි වඵනහද?"කිඹරහ. 

වභුරභහ තරුණ නහඹවඹෂ . වේ පුත ඵළ හභ ති  න 

තත්ත්ඹ ඒයි. භහධා දහචහයඹ ළන අිළ ථහ යපු යුඹෂ  

ි ණුණහ. වේ පුත කිඹහ වන ඹන වො  වභොෂ ද 

ි වඵ වව ව? ඕභහන යහජාවව ිළහිටි ශ්රීර රාහ තහනහඳි  හර්ඹහරඹ 

ිළහිටි ඉඩභ ශ්රීර රාහ දුවශල වේහ නියුෂ ි  හර්ඹහාලඹ දුසි ව 

එය  යජවඹ ව මිරදී වන ි වඵන ඵයි කිඹ වව ව. ඩිරහ ව 

තභි ුරභහ වනොවයි අයවන ි වඵ වව ව. නමුත් ඒ ප්රනෘත්ි ඹ ඒ 

දුධිඹ  ඳශ කිරීභ වවො වදඹෂ  වනොවයි. අිළ ඹභෂ  දුවේචනඹ 

කිරීවේදී මීය   ඩහ හිත වන ඕනෆ. භභ වේ කිේවේ අද දුහදඹ  

අලා වතොයුරරු ඵරන වො   ඒ ප්රනෘත්ි ඹත් ි ණුණු නිහයි.        

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වවොයි. රු නිවඹජජා තභි ුරභනි, දළ ව අ ව ය වන. 

 
රු ර සත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අිළ අද ුරටු වනහ, ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහ ව එහි 

ි වඵන රුණු ළන. අි රු භහි වද යහජඳෂ  ජනහධිඳි ුරභහව  

නහඹත්ඹ ඹ වත්, එෂ ත් ජනතහ නිදවස  වධහන යජඹ 

ඹ වත් අිළ රඵහ වන ි වඵන ණර්ථි දියුණුවේ හසිඹ 

රළවඵ වව ව වන හ ත් වනොවයි, වේ යවට් අහිා 

ජනතහ යි. මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඒ නිහ තභයි අඳ  

වේ යවට් ජනතහ වළභ භළි යණඹදීභ ඡ වදඹ වද වව ව. ඒ 

නිහ තභයි අිළ තමු වනහ වවේරහ  කිඹ වව ව මිනිසසු අස 

ය වන එඳහ කිඹරහ. ඉ වන අඹ අස යමි ව තමු වනහ වවේරහව  

ඳෂ ඹ ළඩී ඹුඳී ඹන වො  ජනතහ  දුඳෂ ඹ වවයහි 

දුලසහඹෂ  නළි  වනහ. අවප් නහඹුරභහව  නහඹත්ඹ 

ඹ වත් අිළ වේ ය  ාර්ධනඹ ය ණසිඹහවේ ණලසචර්ඹෂ  ඵ  

ඳත් යනහ. ඒ නත් වන හ ත් ඵළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වේඵ වවතො  යහඹ ළන 

කිේහ; ්ල ළන කිේහ. අිළ වඵොවවොභ නහටු වනහ, වර් 

භ වත්රීනුරභහ ළන. වේහ දීර්ක හලීන ණවඹජජන. වේ ළරරිවව 

ඳහ්ල දරුවජ ඉ වනහ. අවප් ශභහ හරවව වේහ ි ණුවණ් 

නළවළ. නමුත් දහ වරි ද වේ දරුවජ කිඹයි, වොශම යහඹ 

දුතයයි ි ණුවණ්, භහි වද යහජඳෂ  ජනහධිඳි ුරභහ අඳ  

වේඵ වවතො  යහඹෂ  වදරහ දු වනහ, ගු ව වතොටුවඳොශෂ  

ටුනහඹ දුතයයි ි ණුවණ් අඳ  භත්තර ගු ව වතොටුවඳොශෂ  

වදරහ දු වනහ කිඹරහ. ඔුෆ ව දහ වරි ද ඒ 

 වවතජවඹ ව කිඹ වන පුළු ව. අ වන එදහ  

තමු වනහ වවේරහ  නහටු ව වන වයි, “අිළ ළයදි දුධිඹ  

වේහ දුවේචනඹ ශහ” කිඹරහ. වඵොවවොභ සුරි යි, මූරහනහරඪ 

රු  භ වත්රීනුරභනි. 

1081 1082 



2013 ජුනි 19 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීය ශඟ  රු සුනි්ල වා  වවනත්ි  භවතහ. 

[අ.බහ. 3.43] 

 
රු සුනි්ල වා  වවනත්ි  භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, දුවලේවඹ වභ භව ඵළා ව 

හර්තහ ිළිතඵ, යවට් ණර්ථිවව ඳළි ඩ ිළිතඵ දුග්රයව යන 

වරහවේදී -දුහදඹ  රෂ  යන වරහවේදී- මූ ස හයණහෂ  

භුර ය වන ඕනෆ. වේ ඳහර් සවේ වුරවේ භ වත්රීනරු ව න අඳ  -

භවජන නිවඹජජිතඹ ව න අඳ - වඵොවවජ වේරහ  භව ඵළා ව 

හර්තහ  රළවඵ වව ව අහන වභොවවොවත්දීයි. උත් ි ඹරහ, 

ිළිතළනීේ යරහ භවය වේරහ  හභහනා ජනතහ අත ත් ඳත් 

ුෆණහ  ඳසවේ තභයි  භව ඵළා ව හර්තහ ඳහර් සවේ වුරවේදී  

බහත වවය වව ව. වේ ිළිතඵ අිළ අසථහ ණනහදී 

මූරහනවව අධහනඹ  වඹොමු යරහ ි වඵනහ. භභ ඒ හයණහ 

අධහයණඹ යමි වභ වේ දුහදඹ ණයේබ ය වන 

ඵරහවඳො වයොත්ුර  වව ව  ඉදිරි අුෆරුශදදීත් එළනි තත්ත්ඹෂ  

ති  වනොවයි කිඹන දුලසහඹ ති යි.  

ඊශඟ  වදළනි හයණඹ තභයි භව ඵළා ව හර්තහ ිළිතඵ 

අද ි වඵන දුලසහනීඹත්ඹ. වභොද අිළ ද වනහ, වේ භව ඵළා ව 

හර්තහ ණර්ථිඹ ිළිතඵ පුවයජථනඹ ව යන වඵොවවජ 

වදවන ව ඳරියරනඹ යන ඵ. ඒ දුතයෂ  වනොවයි ඳහ්ලර 

උස වඳශ ශිාඹ ව, දුලසදුදාහර භට් වභ ව අධාහඳනඹ රඵන 

අඹ, ෘත්තීඹ ණහධියණ වේහ වව  ඳහඨභහරහ ව වදහයන 

වඵොවවජ වදවනෂ  දුඹ ඵශධ භහතෘහෂ  වළටිඹ  භව ඵළා ව 

හර්තහ ඳරියරනඹ යනහ. ඒ නිහ වභහි ි වඵන දත්ත, වභහි 

අඩාගු ි වඵන වශ ිළිතඵ ි වඵන දුලසහනීඹත්ඹ රැව වන 

ඕනෆ. නමුත් මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අද න වො  අඳ  

වඳවන වව ව අවප් රාහවේ භව ඵළා ව හර්තහ වශලඳහරන 

ප්රනලසි  හඹනහ යන  සඹදු්ලරෂ  ඵ  ඳත් වරහ ි වඵන ඵයි. 

ය  ණඹතනඹ ව වශලඳහරනීයණඹ ී වේ දුනහලඹ ඉි වහඹ 

දුසි ව ඔප්පු යරහ ි වඵනහ.  

ඒ තත්ත්ඹ අද භව ඵළා ව ේඵ වධවඹනුත් ඹේ 

ප්රනභහණඹ  දකි වන ි වඵනහ. භභ කිඹ වව ව නළවළ සිඹඹ  

සිඹඹභ කිඹරහ. ඹේ ප්රනභහණඹ  වශලඳහරනි මුහුණුය, 

යහජඳහෂ ෂි මුහුණුය ළඩි වරහ ි වඵනහ. ඒ නිහ භව 

ඵළා වවේ ඉ වන ණර්ථි දුශුර වව , උුර වව  දළනුභ 

වෆ්ල   රෂ  වරහ ි වඵනහ. ණයේබවවදීභ භහ ඒ හයණහත් 

අධහයණඹ  රෂ  ය වන ඕනෆ.  

වභය භව ඵළා ව හර්තහ ඉදිරිඳත් යන දුවලේ හයණහ 

ණනහෂ  ි වඵනහ. මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඒ දුවලේ 

හයණහ ිළිතඵ අධහනඹ රෂ  ය වන ඕනෆභ ි වඵ වව ව 

යජඹ යන, යහජා ඳහරනඹ යන ණණ්ඩු ඳෂ ඹයි. ණණ්ඩු, 

2012 භව ඵළා ව හර්තහව ව ඉදිරිඳත් යන හයණහ අධහනඹ  

 වන ඕනෆ. ඒ ව වන ඕනෆ දුඳෂ වව අඳ කිඹන නිහ 

වනොවයි. ණණ්ඩු ඒ හයණහ අධහනඹ  ළනීභ යවට් අනහතඹ 

ඳළත්වත ව ඹවඳත් වදඹෂ . භහ හිතන වළටිඹ  අ වන ඒ අධහනඹ  

රෂ  යී භ තභයි අද වේ ඳහර් සවේ වුරවේදී සිශධ  වව ව. වේ 

දුහදවඹ ව කිසිභ ප්රනි පරඹෂ   වව ව නළවළ ණණ්ඩුවේ අධහනඹ 

වේ කිඹන හයණහර  වඹොමු  වව ව නළත්නේ. වභොද, 

දුඳෂ වව අඳ  වේ හර්තහ නළත වද වන ඵළවළ. දුඳෂ වව 

අඳ  වේ හර්තහව ව එිත දළෂ වන වශ්ල නිළරැදි ය වන 

ක්රලභඹෂ  නළවළ. ඒ හර්ඹ බහයඹ ි වඵ වව ව ප්රනි ඳත්ි භඹ තී වදු 

තීයණ  වනහ රු තභි ුරභ වරහ අවත්යි; ළඹුනට් භණ්ඩරඹ 

අවත්යි; යජඹ අවත්යි. ඒ රුණු ඔඵුරභ වරහ අධහනඹ  රෂ  ය 

 වන ඕනෆ කිඹහ භභ දුලසහ යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, දුවලේවඹ ව වභහි ි වඵන 

ප්රනධහනභ වශ තභයි, රාහවේ ජහි  ණදහඹභ වවත් යජවව 

ණදහඹභ ඉි වහවව වන දහ ත් ඩහ අඩු වරහ ි බීභ. ඉතහ 

නිළරැදි කිේවොත් යහජා ණදහඹභ අඩු වරහ ි වඵනහ; යවට් 

ණඹ භට් භ ඉවශ ගිහි ව ි වඵනහ. ඒ ඵයඳතශයි. ඉි වහඹ 

පුයහභ අිළ යජවව ණදහඹභ කිඹරහ අධාඹනඹ ය වව ව, 

වදහය වව ව නිසඳහදනවඹ ව රඵන ණදහඹභයි; නිසඳහදන ක්රිුඹහ සඹ 

භත රඵන ණදහඹභයි. යජවව දුඹදභ කිඹරහ කිඹ වව ව, බහණ්ඩ වහ 

වේහර  යන දුඹදභයි. නිසඳහදනඹ භත රඵන ණදහඹභ  වත්, 

යඵර්, වඳෝල ඳදනේ ව වන පුළු ව; ර්භහ වත ඳදනේ ව වන 

පුළු ව; ෘෂි ර්භහ වතඹ ඳදනේ ව වන පුළු ව; වොදුතළන 

ඳදනේ ව වන පුළු ව; සුළු වහ භධා ඳරිභහණ ර්භහ වත ඳදනේ 

ව වන පුළු ව; සුළු අඳනඹන වබජ ඳදනේ ව වන පුළු ව; 

අඳනඹන ණදහඹභ ඳදනේ ව වන පුළු ව; දුවශලතත රැකිඹහ 

යන අඹව  ණදහඹභ ඳදනේ ව වන පුළු ව. ඒ තභයි යවට් 

ණදහඹභ. යවට් බහණ්ඩ වහ වේහ භත යන දුඹදභ කිඹ වව ව 

නළත ණවඹජජනඹෂ . අිළ බහණ්ඩ මිර දී  වනවො , 

ඳහරිවබජජනඹ යනවො , නවො , වඵොනවො , උඳයණ 

 වනවො , ඹ වත්රL ූත්රL  වනවො  ඒහ නළත වේ නිසඳහදන 

ක්රිුඹහ සඹත් එෂ  ේඵ වධ වනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වළඵළයි ණඹ  වනහ කිඹරහ 

කිඹ වව ව අවප් නිසඳහදන ක්රිුඹහ සවඹ ව ජනිත යන ණදහඹභෂ  

වනොවයි. දළ ව යවට් ප්රනධහන ණදහඹේ භහර්ඹ  වව ව ණඹ 

ළනි්ලර නේ, යවට් ප්රනධහන දුඹදේ භහර්ඹ ඵ  ඳත්  වව ව 

ණඹ  වඳොලී වදු්ලර නේ ඒ ඵයඳතශ තත්ත්ඹෂ . වේ භව 

ඵළා ව හර්තහව වභ අධහයණඹ වනහ අවප් ණඹ ප්රනභහණඹ 

යජවව ණදහඹවභ ව සිඹඹ  103 භට් භ  ඳත් වරහ ි වඵනහ 

කිඹරහ. යජවව දුඹදමි ව ත්වතොත් එඹ සිඹඹ  48ෂ . භභ 

වනොවයි වේ කිඹ වව ව. වභඹ භව ඵළා ව හර්තහවේභයි 

ි වඵ වව ව.  

ඊශඟ  භභ වේ වරහවේභ මුද්ල වහ ක්රලභේඳහදන 

අභහතාහාලවව 2012 හර්ෂි හර්තහ වවයහි ඔඵුරභ වරහව  

අධහනඹ වඹොමු යනහ. එහි 317 ිළටුවහි "වඳොලී වී ේ" 

ඹ වත් වභවේ ව ව වනහ: 

"2012 ර්වව වඳොලී වී භ වහ වූ දුඹදභ රු.ඹු සඹන 408ෂ  දුඹ. එඹ 

වඳය ර්ඹ  හවප්ෂ  සිඹඹ  14.3 ර්ධනඹකි. ...... 2011 

ර්වවදී දුවශයඹ ණඹ වහ වඳොලී වී ේ වහ රු.ඹු සඹන 69 ෂ  ළඹ 

වූ අතය, එඹ 2012 ර්වව දී සිඹඹ  32 කි ව ඉවශ වොස තත...."  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 2011 දී අිළ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

69ෂ  දුඹදේ ශහ දුවශල ණඹ වනුව ව වඳොලී ව වන. එඹ 

2012 අුෆරුශවශදී සිඹඹ  32කි ව ඉවශ ගිහි ව ි වඵනහ.  

එහි තදුය ත් වභවේ ව ව වනහ: 

"ඳසුගිඹ ර්ඹ  හවප්ෂ  වශයඹ ණඹ වශවඳොර ුරර ඳළි  ඉවශ 

වඳොලී අනුඳහත ව දුවශල දුනිභඹ අනුඳහතවව අප්රනභහණ ී භ වඳොලී 

වී ේ ඉවශ ඹහභ  වවේුර ී  තත."  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 2012 අුෆරුශවශ දුවශල 

දුනිභඹ අප්රනභහණඹත් අවප් ය   ඵයඳතශ ප්රනලසනඹෂ  ුෆණහ. 

රුිළඹර ඵහ්ලදු ී භත් එෂ , රුිළඹර අප්රනභහණඹ ී භත් එෂ  

ඵළ හභ, අඳ තත් ණඹ වනොත්තත් -ඒ කිඹ වව ව, අඳ ණඹ 

වනොවන නිේ සිටිඹත්- ඉි වහවව ත්ුර ණඹර  ව වන 

න ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ටිනහවභ ව ඵහ්ලදු වන වො  

ඉි වහවව ත්ුර ණඹර  රුිළඹ්ල ඹු සඹන 207කි ව අිළ 

නිේභ ණඹහයඹ ව වනහ, මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි. 
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ඳහර් සවේ වුර 

අඳ අයවන ි වඵන ණඹ ප්රනභහණඹ නළත වඩොරර් ස ව 

ව වන අඳ  සිශධ න වො  රුිළඹර අප්රනභහණඹ ී වේ 

ප්රනි පරඹ නිහ සිදු න ඳහඩු රුිළඹ්ල ඹු සඹන 207යි.         

රාහ දුදු සඵර භණ්ඩරවව අනි වත් සිඹ භ ඳහඩු ඳළත්තකි ව 

තළණුත්, රාහ දුදු සඵර භණ්ඩරඹ අයවන ි වඵන ණඹර  

රුිළඹර අප්රනභහණඹ ී භ නිහ දුලහර ලවඹ ව සිශධ න 

ඳහඩු වත් ි ණුණහ. ඒහ මූරා ශභනහයණවව ි වඵන 

දුර්රතහයි. භව ඵළා වවේ සිටින ණර්ථි උඳවශලයි වව , 

බහණ්ඩහහය වව සිටින ණර්ථි උඳවශලයි වව  ීමභ තභයි, 

එළනි වශලඳහරන තී වදු  වන වො  -ය ෂ  වළටිඹ  එළනි 

වශලඳහරන තී වදු  වන සිශධ  වන පුළු ව- වළභ ඳළත්තෂ භ 

ණයණඹ න දුධිඹ  යජඹ  උඳවදස දීභ. "රුිළඹර අප්රනභහණඹ 

කිරීභ නිහ දුවශල දුනිභඹ වවශ වඳොවශේ වභ වන වභළනි 

තත්ත්ඹෂ  නිර්භහණඹ නහ. එභ නිහ අිළ ත්ත ණඹර  

වභ වන වභළනි ඵරඳෆභෂ  සිශධ නහ. එභ නිහ අිළ ව වන 

ි වඵන වඳො සඹ වභඳභණ ළඩි නහ"යි කිඹරහ උඳවදස වද වන 

ඕනෆ. ඳලසචහත් භයණ ඳරීෂ ණඹ හව  අහනවව 

භහවරජචනඹ යරහ, "රුිළඹර අප්රනභහණඹ කිරීභ නිහ අඳ  

වභඳභණ වඳො සඹ ව වන සිශධ ුෆණහ"යි කිඹරහ ශ්රීර රාහ භව 

ඵළා ව හර්තහවේ ව ව ශහ  ළඩෂ  නළවළ; මුද්ල වහ 

ක්රලභේඳහදන අභහතාහාලවව හර්ෂි හර්තහවේ ව ව ශහ  

ළඩෂ  නළවළ. රුිළඹර අප්රනභහණඹ කිරීවේ තී වදු ත්වත් ුෆද? 

අප්රනභහණඹ කිරීවේ තී වදු   කිඹ වන ඕනෆ ුෆද? එඹ ඉතහ 

ඵයඳතශ හයණහෂ .  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඊශඟ  ණඹ ව ණදහඹභ 

ා වදනඹ ය ඵරමු. අිළ දුහදඹ  රෂ  ය වව ව 2012                

ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහයි. ගිඹ අුෆරුශද -2011 අුෆරුශද- න 

වො   -භහ ගිඹ අුෆරුශද කිඹහ කිඹ වව ව මුද්ල ර් වදෂ  

ා වදනඹ න ණහයඹ යි- භසත ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන 5,133යි. වළඵළයි ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහ  අනු 

2012 අහන න වො  අවප් ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

6,000 ඉෂ භහ ි වඵනහ. ඒ අනු අිළ අුෆරුශදෂ  තුරශත රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන 1,000 ඳභණ ණඹහයඹ ව වරහ ි වඵනහ. ය ෂ  

අුෆරුශදෂ  තුරශත තභ වව  ණඹ භට් භ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

1,000කි ව ඉවශ නාහ වන ි වඵනහ. එඹ පුයහවේරුෂ  

වනොවයි. එඹ ණඩේඵය ව වන ඕනෆ හයණහෂ  වනොවයි. 

ය ෂ  ණඹ නහ කිඹ වව ව ණඩේඵය ව වන වවේුරෂ  

වනොවයි. ඉි වහවව අිළ දළෂ හ, භවය තභි රු, "වරජඹ 

අඳ  ණඹ වදනහ. වරජවව ඕනෆ වවනෂ  අඳ  ණඹ 

වදනහ"යි කිඹහ ණඩේඵයවඹ ව කිේ ඵ. දළ ව වභභ රු 

බහවේදීත් ථහ ුෆණහ, "අිළ ඉෂ භනි ව ණඹ වනහ"යි කිඹරහ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අවප් ාසෘි ඹ අනුත් 

ණඹහයවඹෂ  නහඹ කිඹන එ  රේජහ  හයණහෂ .  එඹ 

රේජහ ව වන ඕනෆ වදඹෂ . එඹ ණඩේඵය ව වන ඕනෆ වදඹෂ  

වනොවයි.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අද න වො  යවට් 

ජනවනවඹ ව වළභ පුශරඹ වභ, අද උඳදින දරු ව ඳහ රුිළඹ්ල 

රෂ  ුරන ඳභණ ණඹහයඹ ව ඵ  ඳත් යරහ ි වඵනහ. භහ 

කිඹ වව ව, අවප් ය  ණඹහයඹ ව ඵ   ඳත් ය ි වඵ වව ව 

නිසඳහදන ක්රිුඹහ සඹ  ණඹ අයවන නේ එඹ  භෂ  නළවළ 

කිඹරහයි. ඒ ේඵ වධවඹ ව අඳ  ළ  ෂ  ති  වනො වන 

පුළු ව. වළඵළයි වේ ණඹ අයවන ි වඵ වව ව වභො ද?  

රු තභි ුරභනි, භහ ඔඵුරභහව  අධහනඹ වඹොමු යනහ, 

එ හයණහ . ශ්රීර රාහ භව ඵළා ව හර්තහවේභ ළදත් වදඹෂ  

කිඹනහ, යහජා ණඹතන දුලහර ප්රනභහණඹෂ  ඳහඩු රඵන තත්ත්ඹ  

ඳත් වමි ව ි වඵනහඹ කිඹරහ. යහජා ණඹතනර නඩත්ුර 

වහ වේ ණඹ වඹොද වන සිශධ වරහ ි වඵනහ. නී  ව 

දිහනහඹ -යහජා ශභනහයණ ප්රනි ාසයණ තභි ුරභහ-  

තභි ුරභනි, වභඹ ඔඵුරභහව  දුඹ  වොඩෂ  ේඵ වධයි. 

්ලඳනහ ය ඵර වන. වළඵළයි වේ භවය ණඹතනර  

ඔඵුරභහ  ත්  ස ව වන  ඵළවළයි කිඹරහ අිළ ද වනහ.  

දළ ව උදහවයණඹෂ  ලවඹ ව මිහි ව රාහ ණඹතනඹ නිමු.  

ීමේ වතයි භහ වේ රුණු ඉදිරිඳත් ය වව ව. වභඹ, එහි 

වහය ව්ලේුරවභ වව ව ත්  සඹදු්ලරෂ . එුරභහ එභ 

 සඹදු්ලර අත් ව යරහ  ීමවභ ව දීරහ ි වඵනහ. ඒ 

 සඹදු්ලර  අනු 2011 - 2012 අුෆරුශවශ ඳහඩු -tax ව වන 

වඳය- රුිළඹ්ල මි සඹන 1,966යි. 2011 - 2012 මූරා ර්ඹ  

දුතයෂ  අයවන ි වඵන ණඹ ප්රනභහණඹ -ව වන ි වඵන 

ීමේ ප්රනභහණඹ- රුිළඹ්ල මි සඹන 5,439යි. අහනවව 

භසතඹෂ  ලවඹ ව එහි මූරා තත්ත්ඹ වොඳභණ ඩහ 

ළටිරහද කිඹහ ්ලඳනහ ය ඵර වන. එ අුෆරුශද  රුිළඹ්ල 

මි සඹන 1,966ෂ  ඳහඩුයි. ඒ කිඹ වව ව රුිළඹ්ල මි සඹන 2,000  

ණ වන ප්රනභහණඹෂ . වභඹ දළළ වත ණඹ  වදයහ වො ස 

ඵ  ඳත් නහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඊශඟ  ශ්රීරර ව ව එඹහර් 

රයි වස ණඹතනඹ ත්වතොත්, ඵදුර  ඳසු එභ ණඹතනවව ණඹ 

ප්රනභහණඹ අද න වො  රුිළඹ්ල වජටි 1,717යි. ඒ කිඹ වව ව 

රුිළඹ්ල මි සඹන 17,172යි. වේ ශ්රීරර ව ව එඹහර් රයි වස 

ණඹතනවව ණඹ ප්රනභහණඹයි. 2011 - 2012 ර්ර රාහ නිජ 

වත්ල නීි ත ාසථහවේ ණඹ ප්රනභහණඹ ා වදනඹ වශොත්, 

2011ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 94.5යි, 2012 ණඹ ප්රනභහණඹ 

රුිළඹ්ල ඹු සඹන 89.7යි. රාහ දුදු සඵර භණ්ඩරවව 2011 ණඹ 

ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 19.3යි, 2012 ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන 61.2යි. 

වේ ණහයඹ  අවප් යවට් යහජා ණඹතන මි සඹන ණනි ව, 

ඹු සඹන ණනි ව දුලහර ණඹ  වදයහ  වොදුරු යමි ව 

සිටිනහ. අහනවවදී වේහ   කිඹ වන ඕනෆ, දුදු ස ඹුවර ව 

එවවභත් නළත්නේ දුේරිඹ හසුරව ව, ප්රනහවන දුඹදේ ස ව, 

වෞා වේවඹ ව, අධාහඳනවඹ ව ඵළ  න ජනතහයි. වභොද, 

ඒ ජනතහ තභයි වේ මුද්ල නළත ව වව ව.  

ඔඵුරභ වරහ කිඹනහ නේ  ජ ස භහවව ඳශමුන දහ සි  

නළත ඵස හසුර ළඩි යනහ කිඹරහ, ඒ ඵස හසුර වයවහ 

ව වව ව මිහි ව රාහ ණඹතනවව ණඹ; මිහි ව රාහ 

ණඹතනවව වන ඳහඩු. වේහ වේ යවට් ජනතහ භයි  නළත 

දයහ  වන සිශධ වරහ ි වඵ වව ව. ඒ නිහ වේ මූරා හර්තහ -

භව ඵළා ව හර්තහ ව වන පුළු ව, මුද්ල අභහතාහාලවව හර්තහ 

 වන පුළු ව- දුහදඹ  රෂ  යන එවෂ  කිසිභ වත්රුභෂ  නළවළ, 

වේහයි ව ජනිත යන ප්රනි පරඹ යජඹෂ  වළටිඹ  අධහනඹ  රෂ  

 වව ව නළත්නේ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, යත් අමුණුභ තභි ුරභහ 

එ වේරහ කිේහ භ  භතයි, වේ  යහජා ණඹතන භරු ව, 

යහෂ යි ව කිඹරහ; වේ ණර්ථිඹ ගිර  වන ඉ වන ඹෂ යි ව 

කිඹරහ. වළඵළයි එුරභහ ඒ 'ඹෂ යි ව' කිඹන චනවඹ ව 

අර්ථථනඹ වශේ වේ ණඹතන තදුය ත් යජඹ ඹ වත් ාහඳහය 

වළටිඹ  ඳත්හ වන ඹෆභ අහර්ථයි කිඹන එයි. ප්රනලසනඹ  

උත්තයඹ එභ ණඹතන වඳෞශලීයණඹ කිරීභ වනොවයි. 

වඳෞශලීයණඹ  රෂ  ශ ණඹතනත් අද අහර්ථ, ඳහඩු රඵන 

ණඹතන ඵ  ඳත් වරහ ි වඵන ඵ අඳ  වඳවනනහ. එවවභ 

නේ වේහ වභවවඹී වේ ීමභ ිළිතඵ ළ  ෂ  ි වඵනහ. 

වේ ණඹතන වභවවඹී භ ිළිතඵ ඵයඳතශ ළ    රෂ  

වමි ව ි වඵනහ.  

1085 1086 
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මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඊ ශඟ  ප්රනධහන වශ තභයි, වේ 

භව ඵළා ව හර්තහවේත් ඉතහ ඳළවළදි ස ව ව වරහ ි වඵනහ, 

අවප් යවට් නිසඳහදන ෂ වේත්රLඹ ඵයඳතශ ඩහ ළටීභ  රෂ  

වරහ ි වඵන ඵ. භව ඵළා ව හර්තහ කිඹනහ, එ එ 

ෂ වේත්රLර ඩහ ළටීේ. අවප් යවට් වත් ර්භහ වතවව ඩහ ළටීභ 

එහි දෂ හ ි වඵනහ.  2011 දී වත් නිසඳහදනඹ වත් කිවරජග්රයෆේ 

මි සඹන 328.5යි, 2012 දී වත් කිවරජග්රයෆේ මි සඹන 326.3යි. යඵර් 

නිසඳහදනඹ 2011 දී කිවරජග්රයෆේ මි සඹන 158යි, 2012දී කිවරජග්රයෆේ 

මි සඹන 152යි. 2011දී වඳෝල නිසඳහදනඹ වඳෝල වඩි මි සඹන 

2,808යි. ඒ දුතයෂ  වඳෝල වඩි මි සඹන 2,940ෂ  දෂ හ  2012 

ර්වවදී  ළඩි වරහ ි වඵනහ. වේ වළභ ෂ වේත්රLඹෂ භ හව  

ඩහ ළටීභ  රෂ  වරහ ි වඵනහ. ඒ හව භ අවප් අඳනඹන 

ණදහඹභ අඩු වරහ ි වඵනහ. අවප් නිසඳහදන ෂ වේත්රLඹ ත්වතොත් 

වත් ස ව රළවඵන අඳනඹන ණදහඹභ සිඹඹ  7.3කි ව, යඵර් ස ව 

සිඹඹ  5.3කි ව, වඳෝල ස ව සිඹඹ  38.4කි ව  වළු ඵඩු ස ව 

සිඹඹ  21.2කි ව, එශ  ස ව සිඹඹ  12.7කි ව අඩු වරහ 

ි වඵනහ. ණඹ  වන ප්රනභහණඹ ළඩි න වො  අිළ අතාහලා 

ණනඹන වළටිඹ  වඵවවත්ර , ඉ වධනර , ඹ වවත්රLජඳයණ 

ළනි අවප් නිසඳහදන වනොන වශර   දුඹදේ ළඩි යන වො , 

අවප් අඳනඹන ණදහඹේ අඩු න වො  වභොෂ ද ප්රනි පරඹ?  අඳ  

නළත නළත ණඹ උගුව්ල හිය ව වන සිශධ වනහ. වන 

උත්තයඹෂ  නළවළ. ඒ නිහ අිළ අවන ප්රනලසනඹ, ණර්ථිඹ 

ශභනහයණ අඹ වළටිඹ   ඔඵුරභ වරහ වේ භව ඵළා ව හර්තහ 

අධාඹනඹ යරහ, වදහයරහ ඉවන ත්ත වශ වභොෂ ද? වේ ණඹ 

 වදයහ තදුය ත් ඉදිරිඹ  වන ඹනහද? ඔඵුරභ වරහ කිඹන 

ඳරිදි වේ වඳොලී වී භ ළඩි වරහ ි වඵනහ. රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

408ෂ  දෂ හ සිඹඹ  69කි ව වේ වඳොලී වී වේ ප්රනභහණඹ ළඩි 

වරහ ි වඵනහ කිඹරහ වේ වඳොලී වී ේ ප්රනභහණඹ අඩු කිරීභ  
ක්රිුඹහත්භ යන ළඩ ිළිතවශ වභොෂ ද? 2013 අුෆරුශවශ 

භළද යි අිළ දළ ව තදු්ලරහ ඉ වව ව. 2012 අුෆරුශවශ භව ඵළා ව 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ුෆණහ. 2013 අුෆරුශවශ භළද බහඹ න ුරරුත් 

අඳ  වඳවන වව ව නළවළ, අවප් යවට් ණර්ථිඹ තුරවශේ එවවභ 

ළඩ ිළිතවශෂ  ක්රිුඹහත්භ වනහ කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ර සත් දිහනහඹ භවත්තඹහ 

ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල නිතා නිවඹජජිත වජෂි භවත්තවඹෂ  

ළන නිතය කිඹනහ. වජෂි භවත්තඹහව ව වනොවයි, වේ 

සිරිඳහර අයිඹහව ව අව වන ඕනෆ, වේ සි වනතේඹුව ව 

අව වන ඕනෆ, වේ වභොවවභඩ්ව ව අව වන ඕනෆ, භව ඳහය  

ඵළවළරහ අව වන ඕනෆ, "ඔඹහරහව  ණර්ථිඹ  වභොෂ ද වරහ 

ි වඵ වව ව?" කිඹරහ. භව ඵළා වව ව වඳ වන ණර්ථිඹ 

ලෂ ි භත් නේ ඒ වප් වන ඕනෆ, අවප් යවට් ජනතහව  එදිවනදහ 

ජීදුතවඹ ව. අද ඔුෆ ව ජීදුත ත යන ණහයවඹ ව අඳ  

වඳවනනහ, එවවභ ලෂ ි භත්බහඹෂ  නළවළයි කිඹරහ.  

ඒ නිහ භව ඵළා ව හර්තහ ව වන පුළු ව, වේ 

ඳහර් සවේ වුරවේ අිළ ථහ යන මුද්ල අභහතාහාලවව හර්තහ 

ව වන පුළු ව, ඒ හර්තහ ඹථහර්ථඹ , භව ජනතහව  ජීදුතඹ  

ඵශධ ය වන පුළු වභෂ  රළණුවණොත් දුතයයි එහි 

හර්ථත්ඹෂ , ප්රනි පරඹෂ  වනශ වන පුළු ව  වව ව කිඹන 

එ අධහයණඹ යමි ව භව  අදවස දළෂ ී භ අ ව යනහ. 

වඵොවවොභ සුරි යි.  

 
[අ.බහ. 4.00] 

 

රු රක්ෂ්සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ (ණවඹජජන 
ප්රනර්ධන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் ஶப்பஶ அரபலர்ென - முெலீட்டு 

ஊக்குலஷப்தை அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි,  ශ්රීර රාහ භව ඵළා වවේ 2012 

වර්  හර්තහ ිළිතඵ -දුවලේවඹ වභ එහි ව ව රුණු,  ඒ 

රුණු  ඳළවළදි ස කිරීේ ේඵ වධවඹ ව- රු යදු රුණහනහඹ 

භ වත්රීනුරභහ වේ රු බහ  වඹජජනහෂ  ඉදිරිඳත් ය ි වඵනහ. 

යවට් ණර්ථිවව වයසඩෂ  වරසි ව, යවට් ණර්ථිඹ ිළිතඵ  

වතොයුරරු, ණර්ථිඹ ඹන භ ව භහර්ඹ ඹනහදී ඒ වතොයුරරු 

වරජවව දුදුධ ණඹතනර  රඵහ දීභ වේ භව ඵළා ව හර්තහ 

භ්  ව සිදු යනහ. ණර්ථිඹ භ ව යන ණහයඹ ිළිතඵ 

යවට් ව වරජවව ජනතහ, ඒ හව භ ය   ණධහය යන ඹේ 

ඹේ ණඹතන දළනුත් කිරීභ වභභ හර්තහ භ්  ව සිශධ වනහ.  

ඵරවව ඉ වන වො  වොඩෂ  වශලඳහරනඥඹ ව වේ 

හර්තහවේ  නියදාබහඹ වහ එහි ව ව රුණු ිළිතඵ ථහ 

යනහ. එුරභ වරහ දුරුශධ ඳෂ වව ඉ වන  වො  වේ හර්තහවේ 

ාාහ ව්ලන ළරැදියි කිඹනහ. ඒ හව භ ඹේ ඹේ රුණු 

වඳ වී වේදී දුදුධ ාාහ ව්ලන ඉදිරිඳත් යනහ. භහ දළෂ හ 

සුනි්ල වා  වවනත්ි  භ වත්රීනුරභහ රුණු වඳ වහ දු ව ණහයඹ. 

එුරභහ  ඒ හර්තහවේ ඹේ වො ස අයවන, නළත්නේ යජවව 

ාාහ ව්ලන වො ස අයවන ළඩි අඩුී ේ ිළිතඵ වඳ වනුහ.  

නමුත් අඳ අා  වේ හයණඹ ්ලඳනහ ය වන ඕනෆ. ළරැදි 

හර්තහෂ  රඵහ දීරහ  යුුර කිරීභ  භව ඵළා වවේ නිරධහරි ව  

අලාතහෂ  නළවළ. යජඹ ත් එවවභ අලාතහෂ  නළවළ. වවේුර, 

වේ වතොයුරරුර ඹථහර්ථඹ  භව ජනතහ මුහුණ වදන නිහ. රු 

සුනි්ල වා  වවනත්ි  භ වත්රීනුරභහ ව ව යපු ''සිරිඳහර '' දළවනන 

එයි, ''සි වනතේඹු '' දළවනන එයි, ''වභොවවොභඩ් '' දළවනන 

එයි වත්වය වව ව ඡ වදවඹ ව. වභොවවොභඩ්  දළවන වව වත් 

ඡ වදඹ ඳහදුච්ික යන වො . සිරිඳහර  දළනිරහද කිඹරහ දළන 

 වව වත් ඡ වදඹ ඳහදුච්ික යන වො . සි වනතේඹු  

දළවන වව වත් ඡ වදඹ ඳහදුච්ික යන වො . ඒ නිහ ඡ වදඹ 

ඳහදුච්ික කිරීවේදී ජනතහ යජවව සථහයඹ, යජවව ළඩ ිළිතවශ 
ීමඳ තහදී අනුභත ය ි වඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අඳ ග්රයහමීය ඹ ජීත් න 

ිළරිෂ ; වභ ව ණපු භ වත්රීනරු; ජනතහත් භඟ ළව න 
භ වත්රීනරු. අඳ  දළනිරහ ි වඵන එ වදඹෂ  ි වඵනහ. වේ 
ණර්ථිවවදී, ඹේ ඹේ අසථහරදී වරජවව ති  න 
තත්ත්ර  අඳ මුහුණ වදනහ. ඒ ජනතහ අවඵජධ යවන 
ඉ වව ව. නමුත් යජවඹ ව වදන ඳවසුේ ව වේ වත් ණර්ථිඹ, 
යඵර් ණර්ථිඹ,  වරුා  ණර්ථිඹ ඹනහදී සිඹ  ණර්ථි ස ව 
රළවඵන ණදහඹභ ජනතහ  දළනිරහ ි වඵනහ. ඒ හව භ රැකිඹහ 
රළබීභ ජනතහ  දළනිරහ ි වඵනහ. ඒ දුධිඹ  යජවව ක්රිුඹහදහභ 
ජනතහ  දළනිරහ ි වඵනහ.    

හධහයණ දුවේචන යජඹ  අලායි. නමුත් අඳ ඳසු ගිඹ 2010-
2011 හනු අයවන ඵළ වොත් මූරහනහරුඪ රු 
භ වත්රීනුරභනි, සිඹඹ  8 ණර්ථි ර්ධන වේඹෂ  වන ගිඹ ඵ 
වේ සිඹ  වදනහභ ිළිත වනහ. වර් ද සි්ලහ භළි ුරභහව  
ථහවේදීත් ිළිතත්තහ, සිඹඹ  8  ළඩි ණර්ථි ර්ධන 
වේඹෂ  2010 ව 2011 ර් වදවෂ  වේ යවට් ි ණුණු ඵ. 
එුරභහව  තර්ඹ ුෆවණ් 2012 ර්වවදී වේ ප්රනභහණඹ අඩු න 
එයි. ණර්ථිඹ ිළිතඵ දළනුභෂ  ි වඵන වන ව වළටිඹ  එුරභහ 
ද වනහ, 2012 ර්වවදී වරජවව භුර ුෆණු අිමවඹජ වේ ය   

ඵරඳෆ ඵ. යුවයජඳවව ණර්ථිඹ ඩහ ළ ටීභ අඳ  ඵරඳෆහ; 
වශලගුණි තත්ත්ඹ ඵරඳෆහ; අඳ  ඳහරනඹ ය  වන 
වනොවළකි වූ ඹේ ඹේ හධ -වත්ල මිර, අනි වත් හධ, 
වරජවව ඹේ ය ර ි වඵන අසථහයබහඹ ව ණදී සිඹ්ලරභ- 
අඳ  ඵරඳෆහ. වේ තත්ත්ඹ අඳනඹනඹ  ඵරඳෆහ; 
නිසඳහදනඹ  ඵරඳෆහ; වඵදහ වළරීභ  ඵරඳෆහ. වේ සිඹ්ලර භ ඒ 
තත්ත්ඹ ඵරඳෆ නිහ 2012 වර් ඉරෂ ඹ 2011 වර් 
ඉරෂ ඹ වහ ා වදනඹ ය වන වරජවව කිසිභ ය   ඵළරි 
ුෆණහ. වළභ ය භ ණදහඹේ දුඹදේ වොයි ණහයඹ  අඩු ළඩි 

ුෆණහද කිඹන එ ළන ඉදිරිවවදී භභ රුණු වඳ ව වනේ. 

වේ තත්ත්ඹ අවප් ය   දුතයෂ  වනොවයි, වරජවව 

වඵොවවජ ය ර  ඵරඳෆහ. ඒ ඵරඳෆභ ි වඹශදිත් සිඹඹ  6.4 

ර්ධන වේඹකි ව අවප් ණර්ථිඹ ඳත්හවන ඹ වන අඳ  
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ඳහර් සවේ වුර 

පුළු වභෂ  රළණුණහ. අඳ ත් වේ ප්රනලසන ණහ. අධි ර්හ 

ණහ; ා ුරය ණහ; අනි වත් වශලගුණි තත්ත් වනසී ේ 

අඳ  ණහ. ඒ සිඹ  වශ්ල එෂ  සිඹඹ  6.4 ණර්ථි ර්ධන 

වේඹෂ  රඵහ  වන අඳ  පුළු ව ුෆණහ.  

එ ය භ දුෘත ණර්ථිඹ ඳ  ව ත්තහභ ණර්ථි ර්ධනඹ 

වදගුණඹෂ  ුෆණහ කිඹරහ එුරභහ  කිේහ. වළඵළයි, අඳ  වොයිභ 

අසථහත් සිඹඹ  6 ඉෂ භන ණර්ථි ර්ධනඹ  ඹ වන 

පුළු වභෂ  රළණුවණ් නළවළ. එුරභහ ඒ හයණඹ ව ව වශේ 

නළවළ. යුශධඹ අ ව ුෆණහභ, වේ ය  සිඹඹ  8 ණර්ථි  

ර්ධන වේඹෂ  යහ වන ඹ වන අඳ  පුළු වභෂ  රළණුණහ. 

එවවභ පුළු වභෂ  රළණුවණ් වොවවොභද කිඹන එ ළන 

වළාගිච්ච හයණහ ඉසභුර ය වන එුරභ වරහ ූදහනේ ුෆවණ් 

නළවළ. වොවවොභද  අිළ වේ ය වට් ණර්ථි  ර්ධන වේඹ සිඹඹ  

8ෂ  දෂ හ වන ගිවව? අිළ ෘෂිර්භඹ  දුලහර වර ඳවසුේ 

දු වනහ. වඳොවවොය වනහධහ යඹ දු වනහ. ඹටිතර ඳවසුේ දියුණු 

ශහ. දුරුශධ ඳෂ ඹ ිළිත වන ඕනෆ, ඳහු ගිඹ හරවවදී වේ  

යවට් ඹටිතර ඳවසුේ සිඹඹ  700කි ව ළඩි වරහ ි වඵන ඵ. 

ග්රයහමීය ඹ  භට් වේ ජනතහව  දරිද්රසතහ අඩු ව වන එ වවේුරෂ  

තභයි, වේ ණණ්ඩු ඹටිතර ඳවසුේ යඝ්රව වර ාර්ධනඹ කිරීභ. 

වේ  යවට් ති  නළි  ඳයතයඹ අඩු ය වන, නහරි ජනතහ  

ි ණුණු ඳවසුේ ග්රයහමීය ඹ ජනතහ යහ වනි ඹ වන භහි වද 

යහජඳෂ   ණණ්ඩු ඳහු ගිඹ හනු ුරශ  ක්රිුඹහ  ශහ.  ඒ නිහ 

තභයි, දරිද්රසතහ අඩු ය වන, නිසඳහදනඹ වඵදහ වරි වන, ප්රනහවනඹ 

වහ  න අධි දුඹදේ අඩු ය වන වේ ණණ්ඩු  පුළු වභෂ  

රළණුවණ්. ඒ තත්ත්ඹ ඹ වත් තභයි  සිඹඹ  6.4 ණර්ථි 

ර්ධන වේඹෂ  ඳත්හවන ඹ වන අඳ  පුළු ව ුෆවණ්. භභ 

හිතනහ, භභ වේ කිඹ වන ඹන හයණඹ ළන භව  හිත මිත්රL 

ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භ වත්රීනුරභහ හෂ ෂි  දයයි කිඹරහ. වරජ ඵළා ව 

ාහඳහය කිරීවේ ඳවසුභ ය ්ලර "Doing Business" survey 

එෂ  ශහ. වරජ ඵළා ව යපු ඒ survey එවෂ දී 89 න 

තළන  ි ණුණු අවප් ය , දළ ව 81  න තළන  තදු්ලරහ ි වඵනහ. 

ඕනෆභ වවන ව  ාහඳහයඹෂ  කිරීභ වහ අලා ඳවසුේ  

වවොින ව රඵහ වදන ය ෂ  වළටිඹ  අවප් ය  89 න සථහනවව  සි  

81 න සථහනඹ දෂ හ වේ ය වද, ුරන තුරශත වවන වන 

අඳ  පුළු ව වරහ ි වඵනහ. වභොෂ ද වේ සථහයබහඹ ති  

ව වන වවේුර? යවට් වශලඳහරන සථහය බහඹ, ඹටිතර 

ඳවසුේ ළඩිදියුණු කිරීභ, ඒ හව භ  හභඹ ිළිතඵ හයණහ ණදී 

වේ සිඹ්ලර ඊ  ඵර ඳහ ි වඵනහ.  

ඳහු ගිඹ හනු තුරශත අිළ  වේ යවට් අභුර සතතහ 

වඵොවවජ දුය  අඩු ය ි වඵනහ. 2006 - 2007 හරවව වේ යවට්  

දරිද්රසතහ සිඹඹ  15.2යි. 2012 දී  එඹ 6.5  දෂ හ අඩු ය වන 

පුළු වභෂ  රළබී ි වඵනහ. ඊ  දුරුශධ තර් ය වන 

පුළු වද? ඒ ළයදි ාාහ ව්ලනඹෂ  කිඹ වන පුළු වද?  

දුරැකිඹහ අනුඳහතඹ සිඹඹ  4 දෂ හ අඩු වරහ ි වඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භහ වඳ ව වන ඹන වේ 

හර්තහ රාහවේ භව ඵළා ව හර්තහ වනොවයි. වේ වර් ද 

සි්ලහ, ඉයහ ව දුක්රලභයත්න, යදු රුණහනහඹ රු භ වත්රීනුරභ වරහ 

ිළිත වන හර්තහෂ . World Economic Outlook: Fiscal 

Monitor April 2013. උශධභනඹ, දුරැකිඹහ අනුඳහතඹ ළන වභහි 

දුසතය ි වඵනහ, ඵර වන. ඕසවව සඹහවේ දුරැකිඹහ සිඹඹ  

5.2යි; ශ්රීර රාහවේ සිඹඹ  4යි. වේ අිළ දීපු හර්තහෂ  වනොවයි. 

අනිෂ  ය ්ලර ඵළ වොත් රුසිඹහවේ සිඹඹ  5.5යි; 

සිාප්පරුවේ සිඹඹ  2යි; ද වණු අප්රි හවේ සිඹඹ  25.2යි; 

ඉතහ සවව සිඹඹ  10.6යි; ප්රනාලවව සිඹඹ  10.2යි; ළනඩහවේ 

සිඹඹ  6.5යි. ඒ තභයි  ඒ ය ්ලර  දුරැකිඹහ අනුඳහතඹ. 

ණර්ථිඹ  ්ල ස වඳොේඳ ය වන පුළු ව ය ්ල ඳහ වේ 

අර්ණුදඹ  මුහුණ දී ි වඵනහ. නමුත් ඳහු ගිඹ හනුවේ අවප් 

යවට් දුරැකිඹහ අනුඳහතඹ සිඹඹ  4 දෂ හ වවන වන අඳ  

පුළු වභ රළබී  ි වඵනහ. යහජා වේඹ ලෂ ි භත් ය වන 

අඳ  පුළු වභෂ  රළණුණහ. තමු වනහ වවේරහ ද වනහ, එදහ 

යනි්ල දුක්රලභසිාව භවතහව  ණණ්ඩු  යහජා වේඹ ළන 

දුලසහඹෂ  ි ණුවණ් නළවළ කිඹරහ. ඒ  ඵ අිළ අමුුරව ව ව ව 

ය වන  ඕනෆ නළවළ. එදහ යහජා වේඹ ිළිතඵ වනභ චක්රල 

ව්ලඹෂ  වනහහ. යහජා වේඹ ප්ඳහදු ශහ. ිළඹ ව 

වවනෂ ත් ත්වත් නළවළ. උඳහධිධහරි ව  යෂ හ දු වව ව නළවළ. 

උඳහධිධහරි ව 45,000ෂ  යෂ හ නළි  හිටිඹහ. අද උඳහධිධහරි ව  

වදන රුිළඹ්ල 10,000 ළන ථහ ශහ. තමු වනහ වවේරහ මු ස වභ 

කිේහ, ඒ සථිය රැකිඹහෂ  වනොවයි කිඹරහ. දළ ව ඒ සිඹ  

වදනහ භ සථිය ඳත්ී ේ දීරහ, සථිය ඳත්ී ේ  සිළ නි වත් යරහ 

අ ව ය ි වඵනහ. ඒ අඹ දුදුධ තළ වර  අනුයුෂ ත යනහ. 

වේ සිඹ්ලරභ යනහ. යෂ හ වදනවො   වනොවඹ වත් භත ති  

ුෆණහ. නමුත් අඳ ිළිතත යුුර හධඹෂ  ි වඵනහ.   

ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්වේදඹ ුරශ වේ යවට්  යහජා වේඹ දුලහර 

වර ලෂ ි භත් ශහ. වොඳභණ අඳවසුේ ි ණුණත් ඳසු ගිඹ 

හරඹ ුරශ  යහජා වේඹඹ ව ඵහ ළනීභ සිශධ ශහ. ඒ 

පුශර ණදහඹභ ළඩි ුෆණු ඵ එුරභහභ ිළිතත්තහ. ඒ පුශර 

ණදහඹභ තවභරි ව වඩොරර් 3,000 දෂ හ ළඩි ුෆණු ඵ 

ිළිතත්තහ. භව  හිතත්  රු වර් ද සි්ලහ භ වත්රීනුරභහව  

තර්ඹ ුෆවණ් ඒ වනොවයි. එුරභහව  තර්ඹ ුෆවණ්, 2015 

ර්ඹ වනවො  ඒ පුශර ණදහඹභ වේ කිඹන  ණන  

වන එ වන  පුළු ව ද කිඹන එයි. භවය දු  වරජ වව 

තත් අර්ණුද ති  ුෆවණොත් ඒ ණන  වන එ වන  ඵළරි වේඹ 

කිඹන එ භහත් ිළිත වනහ. නමුත් අඳ  හි පු තළන ඉරහ 

ඉදිරිඹ  ඹ වන  පුළු ව. 2005 ර්වවදී අඳ තවභරි ව 

වඩොරර් ීමවවද හිටිවව? 2005 ර්වවදී  තවභරි ව වඩොරර් 

1,016 යි හිටිවව. තවභරි ව වඩොරර් 1,016  හි පු අඳ   වේ 

අුෆරුදු කිහිඳඹ තුරශත ඒ පුශර ණදහඹභ තවභරි ව වඩොරර් 

3,000 දෂ හ වන එ වන  පුළු වභ රළණුණහ. ඒ තභයි 

ණණ්ඩු ලෂ ි ඹ.  

වොවවොභද, අඳ ඒ ණන  වනහවේ? අඳ  ඉරෂ ඹෂ  

ි වඵනහ. 2016 ර්ඹ වනවො  භළදි ණදහඹේ රඵන ය ෂ  

ඵ  අවප් ය   ඳත්  වන  පුළු වඹ කිඹහ අඳ දුලසහ 

යනහ. භළදි ණදහඹේ රඵන ය ෂ  ඵ  ඳත් ය වන  අඳ 

 වභොනහද වශේ ? අවප් ඹටිතර ඳවසුේ ලෂ ි භත් ශහ; දියුණු 

ශහ. අහභහනා මුදරෂ  ග්රයහමීය ඹ භට් වභ ව වහ ජහි  භට් වභ ව  

 වඳොේඳ ශහ. වළඵළයි, ඒ  වරිඹ වන  වේ ය   ණවඹජජන 

රඵහ  වන  ි වඵනහ. වේ තභයි අඳ  ි වඵන අිමවඹජඹ. 

වරජවව ි වඵන අවන වත් අිමවඹජඹ ව ත් අඳ  මුහුණ 

වද වන  සිශධ වනහ.  

මුරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, රු සුනි්ල වා  වවනත්ි  

භ වත්රීනුරභහ ණඹ ඵය අනුඳහතඹ ළන ථහ ශහ. තයි, වේ 

ණණ්ඩු  අත දිෂ  ය වව ව? අඳ වොයිඵද  ඉ වව ව? 2002 දී  

දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වර සිඹඹ  105.6ෂ  ණඹ 

වරහයි  හිටිවව. 2002 ර්වවදී  එළනි ණඹ ඵයයි හිටිවව.  

නමුත් 2012 ර්වවදී   ඒ ණඹ ඵය සිඹඹ  79.1 දෂ හ අඩු ය 

 වන  පුළු ව වරහ ි වඵනහ. වේ ණණ්ඩු වොච්චය ණඹ 

ත්තහඹ කිේත්, වරජ ඵළා වව ව දළ ව ණඹ ඉ්ලරනහඹ 

කිේත්, ජහතා වතය මූරා අයමුදවර ව ණඹ ඉ්ලරනහඹ කිේත්, 

චීනවඹ ව  ණඹ ත්තහඹ කිේත්, වනත් ය  ස ව ණඹ ත්තහඹ 

කිේත් දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වර  සිඹඹ  79.1 

 ණඹ ඵය සථහයවව අ ඳ හිටිඹහ. අවප් ඉරෂ ඹ ී  ි වඵ වව ව 

2016 වනවො  දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වර  

සිඹඹ  70  ණඹ ඵය  එ වනයි.  

ඊශඟ , දරිද්රසතහ වර්හ ඵර වන. 2006-2007 දරිද්රසතහ සිඹඹ  

15.2යි. 2009- 2010 සිඹඹ  8.9යි. 2012 දී සිඹඹ  6.5යි. 
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වො වවොභද, වේ දරිද්රසතහ අඩු  ුෆවණ්? නිේභ වනොවයි.            

ාාහ ව්ලන ස ව වනවයි. අඳ දිදු නළගුභ ළඩ වන 

ක්රිුඹහත්භ ශහ. වරජවව අවන වත් ය ර මිර ළඩිී ේ සිදුන 

වො  අඳ අිමවඹජඹ  මුහුණ දු වනහ. අඳ වහ්ල ිළ  යටි ව 

ව වවූවව නළවළ. උුරවර් සි  නිසඳහදන ඳ  ව ත්තහ. ප්රනථභ 

තහ  උුරවය ව සිඹඹ  6  දහඹත්ඹෂ  රළණුණහ. ඒ 

තත්ත්ඹ  ව  වන වේ ණණ්ඩු  පුළු වභ රළණුණහ. ජහි  

ණදහඹභ  සිඹඹ  6  දහඹත්ඹෂ  උුරවය ව ව  වන 

පුළු වභ රළණුවණ්, යුශධඹ අ ව ය ඒ  යුත්වතහි අඳ 

නිඹළ ණු නිහයි. ුරයවව දරිද්රසතහ සිඹඹ  32යි. තයි, වේහ 

ළන ථහ වනොය වව ව? 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 2006 ර්වවදී ුරයවව 

දරිද්රසතහ සිඹඹ  32යි. වේ ණණ්ඩු ඹ වත් 2012 ර් වවදී 

ුරයවව දරිද්රසතහ සිඹඹ  11.4  අඩු ී  ි වඵනහ. ඳසු ගිඹ 

ළඩ ර්ජනවවදී මිනිසසු ඳහය   වන ඵළරි ුෆවණ් තයි? රු ජිත් 

වප්රනේභදහ භ වත්රීනුරභහ දළ ව වේ රු බහවේ ඉ වනහ. 

 
රු භ වත්රීනයවඹෂ  
(ஶண்தைஷகு உமைப்பஷனர் எமெலர்) 

(An Hon. Member) 
එුරභහ ඒහ වභො වත්  ද වව ව නළවළ. 

 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භ වත්රීනුරභහ දළ ව වේ රු බහවේ 

ඉ වනහ. ඔඵුරභහ  භත ති , 1976 ර්වවදී එ දෂ  මුළු 

රාහවේභ  ම්ටීබී එවෂ  එ ඵස එෂ  දිේවේ නළවළ කිඹන එ. 

රු ඹ වත රුණහි ර භ වත්රීනුරභනි, වොච්චය  ෘත්තීඹ මිි  

ි ණුණත්, ණණ්ඩු වොච්චය ප්රනඵර ුෆණත් එ ඵස එෂ ත් 

එිතඹ  දහ වන  ඵළරි ුෆණහ. ඒ අසථහවේ ි ණුණු ණණ්ඩුවේ 

හත්තීඹ මිි  වොච්චය භව වසි ත්තත්  එභ ඵස එෂ ත් 

ඳහය  දහ වන  ඵළරි ුෆණහ. වභොද, මිනිසු ව  දරිද්රසතහ දළනුණහ. 

ඔෂ වොභ තවනේ යශදී රැසී ේ සිඹඹෂ  ි ්ලඵහ. මිනිසු ව  

දරිද්රසතහ දළනුණහ. 

වේ ණණ්ඩු  දුරුශධ මිනිසු ව එිතඹ   වන ඵළරි තයි?  

වේ ඳපු  දළවන වන  ඕනෆ.  ඒ  ඳෂ වව මිනිසු ව ඉත් 

යරහ ළඩෂ  නළවළ. ඳෂ වව මිනිසු ව ඉත් ශහ , යඑ වපී 

හයඹ වව  ඳපු  දළවන වව ව නළවළ; යවට් මිනිසු වව  ඳපු  

දළවන වව ව නළවළ. වේ ඳපු  දළවන වන නේ වරිඹ භ 

ණණ්ඩු  දුරුශධ ඵරවේඹෂ  ති  ය වන  ඕනෆ. ඒ ති  

ය වන  ඵළවළ,  ජනතහව  වද ළසභ වවොින ව වත්රුේ අයවන 

වේ ණණ්ඩු ළඩ යන නිහ. වභොන ප්රනලසන ි ණුණත් ණණ්ඩු ඳසු 

ගිඹ හනු තුරශත වේ මිනිවහ  වේ  ඳවසුේ ටි  දු වනහ. 

වේ ඳහය වදරහ හඳට් ශහ. වේ  ඳහය වො වක්රී ට් ය වළදුහ. 

ෘෂිහර්මි නිසඳහදන එවව  වභවව  වන ඹ වන ්ල අ්ලරපු 

ඳහය අිළ දු වනහ. ග්රයහමීය ඹ ති  නළි  ඳයතයඹ ළඩි ශහ. අිළ 

වොශම  ම්භහ වශේ නළවළ; අිළ නයඹ  ම්භහ වශේ නළවළ; අිළ 

ති  අඹ  ම්භහ වශේ නළවළ.  
 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතාුරභහ, ඔඵුරභහ  ත දුනහඩි වද හරඹෂ  

ි වඵ වව ව.  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු තභි ුරභහ, ඔඵුරභහ කිේහ ති  නළි  ඳයතයඹ ළඩි ශහ 

කිඹරහ. 

රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළි  ශහ කිඹරහයි කිේවේ. ඔඵුරභහව  න තවව වව ව 

නළි .  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ති  නළි  ඳයතයඹ ළඩි ශහ කිඹරහයි කිේවේ.  භභ වවො  

අවවන හිටිවව.  

 
රු රෂ සභ ව ඹහඳහ අව්ලර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அரபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි,  2011 ර්වවදී   ඉදිකිරීේ, 

ාචහය ඹන වේ ෂ වේත්රL ස ව සිඹඹ  14.2ෂ  දශ වශයඹ 

නිසඳහදනඹ  දහඹ වරහ ි වඵනහ. වළඵළයි, 2012 ය 

නවො  අඳ  පුළු වභ රළඹුරහ ි වඵනහ, සිඹඹ  21.6 

දහඹත්ඹෂ  දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ  එුර ය වන. දශ වශයඹ 

නිසඳහදනවව මුළු දහඹත්ඹ ත්වතොත්, සිඹඹ  8.1 ේපර්ණ 

දහඹත්ඹෂ   වශයඹ ණදහඹභත් එෂ   ඉසයව   වන අඳ   

පුළු වභ රළඹුරහ ි වඵනහ.   

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි,  වේ ණණ්ඩු  දුරුශධ ථහ 

යන උදදුඹ, වේ ණණ්ඩු  දුරුශධ අත දිගු යන උදදුඹ  

රුණු කිහිඳඹෂ  ළන ව ව ශහ. වේ ය   ණවඹජජඹ ව 

එ වව ව නළවළයි කිේහ. ණවඹජජඹ ව එනවො  ණවඹජජනඹ  

ඵහධහ ති  යන ප්රනහලඹ ව ශහ. ණවඹජජනඹ  ඵහධහ න 

අ වදභ  රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. ළ වග්රිො-රහ භහභ  ඉඩේ 

වදනවො , වේ යවට් ළරැදි භතඹෂ  ති  ශහ. ඒ නිහ 99 

අුෆරුශද  අවනෂ  ඒහ ඵදු වද වන  අඳ  සිදු ුෆණහ. ඊශඟ  

දුවශශිඹ ව  ඉඩේ වදනවො  අඹ යන  ඒ land tax එ ළඩි 

ය වන  අඳ  සිදු ුෆණහ.  

අිළ ක්රලවභජඳහඹ ාර්ධන ඳනත ඹ වත් ඳවසුේ වදනවො  

අද දුවේචන යනහ. වරජවව කිසිභ ය ෂ  ඒ ඳවසුේ 

වද වව ව නළි  ණවඹජජඹ ව වන්ලරහ නළවළ, මූරහනහරඪ 

රු භ වත්රීනුරභනි. දුඹට්නහභඹ අද ඒ තළන  ගිහි ව සිටි වව ව 

ණවඹජජඹ ව ව වී භ නිහයි. භහජහදී චීනඹ  

ණවඹජජඹ ව  වේ ඳවසුේ  ඔෂ වජභ රඵහ වදනහ; රුසිඹහ 

ණවඹජජඹ ව  වේ ඳවසුේ ඔෂ වජභ රඵහ වදනහ; 

දුඹට්නහභඹ ණවඹජජඹ ව  වේ ඳවසුේ ඔෂ වජභ රඵහ 

වදනහ.   ස ව ි ණුණු ළරැදි ණ්ලඳ සිඹ්ලරභ ඉත් යවන 

ි වඵනහ. ඒ අඹ ණණ්ඩු  දුරුශධ අත දිගු යනහ. කියුඵහත් 

දළ ව ඒ ඳ  ව අයවන ි වඵනහ. අඳ  වේ අඹ කිඹ වව ව, එ 

ඳළත්තකි ව මිනිසු ව  වේ සිඹ  ඳවසුේ වදන භ ව අවනෂ  

ඒහ ඔෂ වජභ නතය ය වන කිඹරහයි.  

ණණ්ඩු ඳෂ ඹ ඳළත්වත් සිටිඹත්, දුරුශධ ඳෂ ඹ ඳළත්වත් 

සිටිඹත් භව ඵළා ව හර්තහවේ ව ව න රුණු සිඹ්ලරභ 

වරජඹ  ඉදිරිඳත් යන රුණු ඵ භහ කිඹ වන ළභළි යි.  එභ 

හර්තහවේ ළරැදි රුණු ඉදිරිඳත් වශොත් ඒහ  තී වදු වද වව ව 

ජනතහයි. නමුත් වේ යජඹ රඵහ දී ි වඵන ඳවසුේ එෂ  තත් 

අුෆරුදු දුස ත් යජඹ  දුරුශධ  එළනි අත දිගු කිරීභෂ  වවජ 

ජනතහ නළ් ටුී භෂ  වේ යවට් ති  ය වන පුළු ව වයි කිඹරහ 

භහ හිත වව ව නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වවොයි, වඵොවවොභ සුරි යි.  මීය ශඟ  රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න 

භ වත්රීනුරභහ.  
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ඳහර් සවේ වුර 

[අ.බහ. 4.19] 

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අද දින ඳළළත්වන භව ඵළා ව 

හර්තහ ිළිතඵ බහ ්ල තළබීවේ වඹජජනහ  අදහශ දුහදවව 

දී භභත් භව  අදවස එුර ය වන ළභි යි. භහ මු ස වභ වේ 

හයණඹ කිඹ වන  අලායි. අද හුඟහෂ  වදවනෂ  ථහ ශහ, දශ 

වශයඹ නිසඳහදනඹ ළනත්, ඒ නිසඳහදිත අාඹ නළත්නේ ප්රනභහණඹ 

ළනත්. තත්ත භ වේ භව  ඵළා ව හර්තහවේ ි වඵන දුලහරතභ 

ප්රනලසනඹ තභයි වභහි ි වඵන දත්ත ිළිතඵ ප්රනලසනඹ. ඒ තභයි 

දුලහරතභ ප්රනලසනඹ. අිළ අුෆරුදු වදෂ  ි සවේ ඒ ළන කිඹනහ. 

නමුත් ඒ ේපර්ණවඹ වභ අතායි කිඹරහ යජඹ ඳළත්වත ව වළභ 

ි සවේභ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් දළ ව ජහතා වතය මුරා 

අයමුදවරනුත් - 

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! වේ අසථහවේ දී රු නිවඹජජා හය 

බහඳි ුරභහ මූරහනඹ  වනහ ති .  

 
අනුරරු  රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනවඹ ව ඉත් 

ුෆවඹ ව, නිවඹජජා හය බහඳි ුරභහ  [රු  මුරුව සු ච වද්රස වභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ දුඹ. 

அென் பஷமகு, ஶண்தைஷகு ஜஶனக பண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்மை அகயரல, குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் 

அலர்கள் [ஶண்தைஷகு  முமெரகசு சந்ெஷகுஶர் ]  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, දළ ව ජහතා වතය මූරා 

අයමුදවරනුත් ව ව ය ි වඵනහ, අවප් භව ඵළා ව හර්තහ 

ුරශ ි වඵන දත්ත ඔෂ වජභ ිළිත වන අඳවසුයි කිඹරහ. දළ ව අිළ 

ද වනහ, දශ වශයඹ නිසඳහදනඹයි වොශම ඳහරිවබජගි මිර 

දර්ලඹයි ළන. ඒහ භව ඵළා වව ව ිළිතවඹර යන ඒහ 

වනොවයි.  ඒහ Department of Census and Statistics එවනුයි 

ිළිතවඹර ය වව ව.  නමුත් ඉ ව ඳසු භව ඵළා ව වේ එ එ 

දත්ත එ එ දුධිඹ  බහදුත යනහ. වේ භව ඵළා වවේ දත්ත 

ළන  2013 ජුනි 02 ළනිදහ  "The Sunday Times" පුත් ඳවත් 

ුරළකිවව ව ව වනහ. වේ  සඹරහ ි වඵ වව ව ණචහර්ඹ 

නිභ්ල යත්න.  ඔහු භව ඵළා වවේ ඳර්වවණ අාලවව හි පු 

ප්රනධහනිඹහ  හව භ, එෂ  තහ ජහි  ාර්ධන ඵළා වවේ හි පු 

බහඳි .  ඔහු  සඹහපු වේ ළකිවඹනුයි භහ වේ කිඹ වන වද වව ව. 

ඉාග්රී සි බහහව ව  සඹහ ි වඵන නිහ භහ එඹ ඉාග්රී සි බහහව ව 

කිඹ වනේ. I quote:  

“There is a common view that GDP estimates are overestimated 
while consumer price increases are underestimated. Such 

perceptions are based on deficiencies in the statistical design and 

methods of statistical data collection and biases of those responsible 
for computing these statistics.” 

වේ වඵොවවොභ දීර්ක ළකිඹෂ . වේ ළකිවව ළඩිවඹ වභ 

ව ව ය ි වඵ වව ව ජහතා වතය මූරා අයමුදවර ව කිඹහ 

ි වඵන වශ්ල. දුවලේවඹ වභ කිඹනහ, අවප් දශ වශයඹ 

නිසඳහදනවව ප්රනභහණඹත් ළයදියි කිඹරහ. ඒ හව භ උශධභනඹ  

නිතය නිතය ඉදිරිඳත් යන ප්රනි ලතඹ ළයදියි කිඹරහත් ව ව ය 

ි වඵනහ.  

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, can I interrupt you? 
 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Yes, sure.  
 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

These statistics - though there maybe some criticism 

by Dr. Sanderatne and so on - are now globally accepted 

as a basis of comparison. If you see the "World Economic 

Outlook", if you look at all the global publications, if you 

look at the rating agencies, they all accept this. So, you 

cannot just attack only the Sri Lankan statistics. This is 

the basis of a transaction throughout the globe. So, I just 

cannot understand the line of attack in this. It is 

purposeless.  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, භභ එුරභහ  ිළිතුරරු 

වද වන අලායි. එුරභහ කිඹ වව ව වේහ ජහතා වතය වේ 

දුධිඹ භ වදනහ කිඹන තර්ඹයි. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ජහතා වතය ිළිත වනහ. [ඵහධහ කිරීභෂ ] ඳහදුච්ික යනහ.  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ. වේහ ඳහදුච්ික යන එ තත්ත. ඒ නිහ තභයි වනොභඟ 

ඹ වව ව.  දුවලේවඹ වභ ප්රනි ඳත්ි  වදන  වො  ළයදි දත්ත භත ඒ 

ප්රනි ඳත්ි  යහ ඳි නහ නේ ඒ  ප්රනි ඳත්ි ත් ළයදියි කිඹන එයි 

භහ වේ වඳ ව වන වද වව ව. දළ ව වේ ණචහර්ඹ යත්න කිඹපු 

එෂ  දුතයෂ  වනොවයි, ජහතා වතය  මූරා අයමුදවරනුත් කිඹහ 

ි වඵන වදඹෂ . එ එ ය ්ලර එ එ අඩු ඳහඩු ි වඵ වන 

පුළු ව. වළභ යවට්භ එ හව  නළවළ. දළ ව අද අිළ වභතළන ථහ 

ය වව ව ශ්රීර රාහ භව ඵළා වවේ හර්තහත්, ඒවෂ  ි වඵන අඩු 

ඳහඩු ළනත්, ළයදි දත්ත ළනත්. ත දුය ත් කිේවොත්, I quote 

further:  

The IMF has pointed out that the Government‟s methodology for 

deriving the country‟s GDP was unsatisfactory”. 

The IMF has pointed out this. වේ IMF එ වනත් 

ය ්ලර ත් කිඹනහ ව වන පුළු ව. භවය ය ්ලර  

කිඹනහ; භවය ය ්ලර  වනොකිඹනහ ව වනත් පුළු ව. 

ඒ වරිඹ  වදනහ නේ කිඹ වන අලාතහෂ  නළවළ. නමුත් 

IMF එවනුයි වේ හයණඹ කිඹ වව ව.  I quote:  

 “The methodology for deriving GDP at constant prices is not 

satisfactory. Expenditure estimates are available only annually and 
rely mostly on commodity flow techniques. Whenever possible, 

estimates are validated and checked with other sources”. 
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ඉි  ව වභතළන වඵොවවොභ  ඳළවළදි ස කිඹනහ, වේ ඳහදුච්ික 

යන ක්රලභවේදඹ- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

IMF එ වේ ාාහ ව්ලන නිතය ඳහදුච්ික යනහ. 

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ. IMF එ වේ ාාහ ව්ලන- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දුලසදුදාහරඹ භවහචහර්ඹයඹ ව ේඵ වධවඹ ව ඵළ වොත් 

ඕනෆභ දුධිඹ දුවේචන ය වන පුළු ව, වේ ණර්ථි 

නිර්ණහඹඹ ව ළන. නමුත් these are comparative methods.  

වරජවවභ economic transactionsර  අඳ  ඹේ ඹේ වශ්ල 

වඹොදහ  වන වනහ. එහිදී එ එ දුවේචන ි වඵ වන පුළු ව. 

රාහවේ දුතයෂ  වනොවයි, Look at the US statistics. They are 

also under constant -  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

එ එ ය ්ලර අඩු ඳහඩු ි වඵ වන පුළු ව.  නමුත් වළභ 

යවට්භ ි වඵ වව ව එභ අඩු ඳහඩු වනොවයි. එභ අඩු ඳහඩු 

නේ ි වඵ වව ව ඒ  වන පුළු ව. අඩු ඳහඩු වනස නේ 

 වන අඳවසුයි. වරිඹ  වදොඩේ වඩිඹයි, තඳළ්ල වඩිඹයි 

 වන ඵළවළ හව භ තභයි ඒ හව  අඩු ඳහඩු වදෂ   වන 

ඵළරි ී භ.  ඉි  ව ඔඵුරභ වරහ  වේ ිළිත වන ඵළරි තයි? 

ඔඵුරභ වරහභ ගිහි්ලරහ, පජහ යරහ, ළරහ, ණඹ ඉ්ලරන 

ජහතා වතය මූරා අයමුදර දළ ව වළරිරහ කිේහභ ඔඵුරභ වරහ 

ඉදිරිඳත් යන දත්ත ළයදියි කිඹරහ, ඔඵුරභ වරහ  වේ 

ිළිත වන ඵළරි තත්ත්ඹෂ  තභයි දළ ව තදු්ලරහ ි වඵ වව ව. භභ 

ථහ ය වව ව විත වභ ඒ යවඳජර්ුරව ව. ඔඵුරභ වරහ වභච්චය 

්ල පජහ ශහ ජහතා වතය මූරා අයමුදර . ඒව ව ණඹත් 

ත්තහ. අද දුවේචනඹෂ  ණපුහභ වළරිරහ කිඹනහ,  "ඒ දුවේචනඹ 

වරි නළවළ" කිඹරහ. භභ කිඹ වව ව එච්චයයි. භභ කිඹ වව ව නළවළ, 

අවනෂ  ය ර අඩු ඳහඩු නළවළයි කිඹරහ. අවනෂ  ය ර අඩු ඳහඩු 

ි වඵනහ.  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ය රත් අඩු ඳහඩු ි වඵනහ. වළභදහභ දුහද ි වඵනහ.  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අඩු ඳහඩු ි වඵනහ. දුහද ි වඵනහ. නමුත් ඒ අඩු ඳහඩු නිහ, 

ළයදි දත්ත  නිහ ළයදි ප්රනි ඳත්ි ර  ඹන ප්රනලසනඹ ි වඵනහ. භභ 

වභොවවොතකි ව ඒ  එනහ. වභතළනදී තදුය ත් ව ව 

ය වන වනහ, වභ වන වභඹ.  I quote:  

“Furthermore, an overestimation of GDP and an underestimation of 
prices imply defective indicators of the debt burden, fiscal deficit 

and many other indicators that are evaluated as proportions of GDP. 
In brief the country‟s economic performance and the state of public 

finances are not as glowing as we are expected to believe. A higher 

than actual GDP could be dangerously misleading.” 

A rate higher than actual GDP could be dangerous and 

could be misleading. භභ හිත වව ව තභි ුරභනි, ඔඵුරභහ  

කිඹ වන පුළු ව, භව  ණදහඹභ වභච්චයයි කිඹරහ. නමුත්  

ජහතා වතය මූරා අයමුදර දුතයෂ  වනොවයි, වේ යවට් 

දුවලේඥවඹජ  ක්රලභ වහ දුධි බහදුත යරහ ඒ ළයදියි කිඹරහ 

කිඹනහ නේ,  එවවභ නේ ඒ නිවතභහනී ිළිතවන  නළත 

වේ ළන වඳොඩ්ඩෂ  වොඹරහ ඵර වන කිඹන එ තභයි වභතළනදී  

ඉ්ලර වව ව. අිළ ඔෂ වො භ අලා  වව ව තත්ත තත්ත්ඹ 

දළන  වනයි. වභොද, අිළ තත්ත තත්ත්ඹ ද වනහ නේ ඒ අනු 

ප්රනි ඳත්ි  වද වන පුළු ව. නමුත් වේ හ වන ඹ වන වදනහ 

නේ සිහින වරජඹ තභයි; සිහින ණර්ථිඹ තභයි ජීත් 

 වන ව වව ව. නමුත් එවවභ එ  ඉඩ ි ඹ වන එඳහ.  

දළ ව අුෆරුදු වද  උඩදී දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ සිඹඹ  

8කි ව ළඩි ුෆණ ඵ අිළ ද වනහ. ඊ  ඳසවේ වේ වර්දී ඒ 

සිඹඹ  6.4  ඵළසහ කිඹරහ යජවව දත්ත ස ව කිේහ. නමුත් 

වේ යවට් හුඟෂ  ණඹතන ිළිත වව ව නළවළ, සිඹඹ  6.4යි කිඹරහ. 

ඊ  ඩහ අඩුයි කිඹරහ තභයි ිළිත වව ව. වේ යවට්භ ණඹතන 

ිළිත වව ව වේ දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ ඊ  ඩහ අඩුයි කිඹරහයි.  

ඒ දුතයෂ  වනොවයි වේ ජහතා වතය මූරා අයමුදවර ව  

Budget එවෂ  ඳයතයඹ ළන ථහ යන වො ,  When you talk 

about the fiscal deficit  අිළ වවො ිළ වතූයඹෂ  වඳ වරහ 

කිඹනහ, ඒ සිඹඹ  6.3යි කිඹරහ. නමුත් IMF එව ව 

කිඹ වව ව වනත් ථහෂ . IMF එව ව කිඹනහ, ඔඵුරභ වරහ 

වේ අඩු වඳ ව වව ව අඳ  නිජ වත්ල ාසථහවේත්, දුදු සඵර 

භණ්ඩරවවත් ි වඵන දුලහර අරහබඹ එුර ය වව ව නළි යි 

කිඹරහ.  දත්ත වදෂ  වඳ වනහ. තත්ත භ යජවව හමුහි 

අඩු, ඳයතයඹ තභයි ඵර වන ඕනෆ.  ඒ තභයි වේ GDP එත් 

එෂ   ව වදනඹ යරහ ඵර වන ඕනෆ.  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එ අුෆරුශද  ඵර වන පුළු ව.  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නළවළ, නළවළ. එ අුෆරුශද  වනොවයි. අුෆරුදු ණන  

ඵර වන පුළු ව කිඹරහ භභ කිඹ වව ව. දළ ව GDP එ- [ඵහධහ 

කිරීභෂ ]  එ අුෆරුශදෂ  වනොවයි, අුෆරුදු ණනහෂ භ ඵර වන 

පුළු ව. නමුත් දශ වශයඹ නිසඳහදනවව අාඹ ළයදි නේ ඒ 

කිඹ වව ව අඩුඳහඩු ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  ඊ  ඩහ හුඟෂ  ළඩි 

ඵයි. වේ ඵයඳතශ ප්රනලසනඹෂ . වභොද, අිළ වඳ ව වන 

වදනහ. නමුත් අිළ වඳ ව වන වද වව ව තා දත්ත ඳහදුච්ික 

වනොය. අද අවප් භ වත්රීනුරභහ වඳ වනුහ, ඒපුශර ණදහඹභ 

ත්තහභ වේ අුෆරුශවශ වඳොඩ්ඩෂ  ළඩි වරහ ි වඵනහ කිඹරහ. 

නමුත් තත්ත භ ඒ ළඩි වරහ නළවළ. වභොද, ජනවනවවභ 

වරො ව වනෂ  ි වඵනහ. ජනවනඹ රෂ  ඳව අඩුී භෂ  

2012 භව ඵළා ව හර්තහ ුරශ ව ව ය ි වඵනහ. 

ජනවනවව රෂ  ඳව වනෂ  ි වඵනහ. ඉි  ව ඒ ඒ 

වො සි ව වඵදුහභ රළවඵ වව ව ඊ  ඩහ වනස අාඹෂ . 

තත්ත භ වේ යවට් ඒපුශර ණදහඹභ ත්වතොත් ගිඹ අුෆරුශවශ 

ඒපුශර ණදහඹභ ළඩි ුෆණහ වනොවයි,  අඩු වරහ ි වඵනහඹ 

කිඹරහ අවප් රු වර් ද සි්ලහ භ වත්රීනුරභහ කිේ එ  භභ 

නළතත් භතෂ  ය වන අලායි.  

අිළ ද වනහ ත එ එ වශ්ල ි වඵන ඵ. අිළ ද වනහ 

නිසඳහදන ණනඹනඹ ත්වතොත්- manufacturing exports 

ත්වතොත් සිඹඹ  8කි ව අඩු ුෆණහ කිඹරහ. නමුත් වේ 

යවඳජර්ුරවේ ි වඵනහ, හර්මි නිසඳහදනඹ ළඩි වරහ කිඹරහ. 
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වොවවොභද, නිසඳහදන ණනඹනඹ සිඹඹ  8කි ව අඩු වරහ, නමුත් 

වේ යවට් හර්මි නිසඳහදනඹ ළඩි වරහ ි වඵනහ කිඹරහ අිළ 

කිඹනහ, නේ වේ යවට් ජනතහ තභයි ඒ සිඹ්ලරෂ භ ණුෂ ි  

දුින වන ඕනෆ. ඒ නිහ වේ දත්ත ළන ප්රනහවඹජගි භට් වභනුත් 

ඵර වන ඕනෆ, තත්ත භ වේ දත්ත ප්රනහවඹජගි සිදු වරහ 

ි වඵනහද, තත්ත භ ති  වරහ ි වඵනහද කිඹරහ.  

There is an inconsistency when you look at the 

manufacturing exports that fell by 8 per cent and the 

industrial output that has increased. Where are we getting 

these figures? Where is the evidence? දළ ව භහ එ වදඹෂ  

ිළිත වනහ. භහ ිළිත වනහ,  වළභ එ භ දත්ත නළවළ කිඹන 
හයණඹ. වභොනහද භව ඵළා ව ය වව ව? භව ඵළා ව 

guesstimate එෂ  යනහ. නමුත් ඒ  reality check එෂ  

දහ වන ඕනෆ. Reality check එ දළේවේ නළත්නේ ඊ  ළඩිඹ 
දුලහර ප්රනලසනඹෂ  ති  වනහ.  

දළ ව අඳ ණඹ ප්රනලසනඹ ළන වඳොඩ්ඩෂ  ථහ යමු. වභොද 
ණඹ ප්රනලසනඹ ළන අද වභතළන හුඟෂ  අඹ ථහ ශහ. අඳ ද වනහ, 
දළ ව  දිගි ව දි භ ණඹ ළඩි වමි ව ඳි න ඵ. හයණහ වදෂ  

වභතළන සිශධ නහ.  ඉසව්ලරහ වේ යවට් ළඩිවඹ ව ි ණුවණ් 
වනහධහය ණඹ. අද හණිජ ණඹත්  වනහ. සිඹඹ  50ෂ  දුතය 
හණිජ ණඹ  වනහ ඵත් අඳ  වඳවනනහ.  දුවශයඹ මුළු ණඹ 

GDP එවෂ  වො සි ව සිඹඹ  35ෂ , 36ෂ  ඳභණ න ඵ 
වඳවනනහ. දුවලේවඹ වභ දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ එෂ  
ඵළ හභ හභහනාවඹ ව යුර එිතඹ එ වන පුළු ව තළන 
ි වඵනහ කිඹරහ තභයි භභ කිඹ වව ව. අඳ  වඳවනනහ, 
දුවශයඹ ණඹ ප්රනභහණඹ යඝ්රවවඹ ව ඉවශ  ඹන ඵ. දුවශයඹ ණඹ 
ව වන අඳනඹනඹ ි වඵ වන ඕනෆ. වළභදහභ අඳ ඵරහ වන 
ඉ වව ව  වේ යවට් ඉ වන අවප් ේරුවජ ළඩි ළඩිවඹ ව වන 
ය ්ලර  ඹරහ ඒව ව ඒ ණඹ ිළඹ වනයි. ඒ ක්රලභඹ 
තහහ සයි. අඳනඹනඹ අඳ ළඩි ය වන ඕනෆ. නමුත් 

අඳනඹනඹ දශ වශයඹ නිසඳහදනවව වො ෂ  වළටිඹ  ත්වතොත් 
දිගි ව දි භ ඳවත ළව මි ව ි වඵනහ. 2010, 2011, 2012 
ර්ර එඹ දිගි ව දි භ ඳවත ළටිරහ ි වඵනහ. ඒ නිහ 
අදහනභෂ  ි වඵනහ.  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 තවභරිහවේ, යුවයජඳවව වභොද වරහ ි වඵ වව ව?  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අමුණුභ තභි ුරභහ, වළභ ි සවේභ රාහවේ ණර්ථිඹ 

තවභරිහ  න එ වරිඹ  අ සවඹෂ  කූඹිවඹෂ  එෂ  

නහ හව  ළඩෂ .  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දියුණු න ණර්ථිරත් එවවභ ප්රනලසන ි වඵනහ. 

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

න වො ත් ඒ ළඳීභ වරිඹ  ය වන  ඕනෆ. ය ්ල 

වදෂ  නහ නේ, ඒ ය ්ල වද ඒ පුශර ණදහඹභ 

නළත්නේ දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ භඟ  වන පුළු ව ය ්ල 

වදෂ   වන  ඕනෆ.      ජනවනඹ  වන  පුළු ව  වන  

ඕනෆ. ජනවනඹ මි සඹන 350ෂ  ඉ වන ය  වයි, මි සඹන 20ෂ  

ඉ වන ය  වයි වේ  වව ව. ඉ වදිඹහවේ ජනවනඹ මි සඹන 

1,200ෂ . ඒ ය යි, රාහයි  වන පුළු වද? වභොෂ ද ඒ 

ළඳීභ? ඔඵුරභහයි, භභයි ණර්ථි දුදාහ ළන ද වනහ. අඳ  

එවවභ  වන පුළු වද? 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ අසථහ වදනහ නේ භහ ඒ ඳළවළදි ස ය වනේ. 
 

රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

දුනහඩිඹයි වද වව ව. 
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ණර්ථිඹයි, එහි දුලහරත්ඹයි, අවප් ණර්ථි වව සරඳඹයි 

ළන වනොවයි භහ කිඹ වව ව. අද හුඟෂ  ය ්ලර ෘෂිර්භඹ, 

ර්භහ වත වහ වේහ ව අතය ි වඵන ඒ inter se position එ 

වනස වේවන එනහ. ඒ නිහ වළභ දහභ වේ භහතෘහ ඹ වත් 

ථහ යන වො  වේ එ වවේුරෂ  නිහ ුෆණහඹ කිඹරහ අඳ  

කිඹ වන ඵළවළ. දුලහර දුඳර්ඹහඹෂ  සිශධ වනහ. That is an 

academic argument.  

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵුරභහ කිඹන හයණඹ  භහ එඟ වනහ. එ වවේුරෂ  

නිහ වභඹ වනස වනහඹ කිඹරහ භහ වභොවවොත ත් 

කිඹ වව ව නළවළ. භහ ඔඵුරභහ කිඹන හයණඹ  එඟ වනහ. 

අඳ දළ ව රුිළඹර අප්රනභහණඹ යනහ. රුිළඹර අප්රනභහණඹ 

ශහභ ත ණඹ ප්රනභහණඹ ළඩි වනහ. ඒ ඉව්ලභ නහ ව ව, 

රුිළඹර අප්රනභහණඹ යවන, අප්රනභහණඹ යවන ඹනවො . 

රුිළඹර අප්රනභහණඹ කිරීභ නිහ 2012 දී ඹු සඹන 207ෂ  දුතය ණඹ 

ප්රනභහණඹ ළඩි වරහ ි වඵනහ. වේ ණඹ හරිඹ වී වේ 

ප්රනභහණඹ, ඒ කිඹ වව ව මූරා ව වඳො සඹ  දශ වශයඹ 

නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වර වනො ණදහඹවේ ප්රනි ලතඹෂ  
වළටිඹ  ඵළ ත් 2011 ඉරහ 2012 නවො  සිඹඹ  සිඹඹ  

ළඩිඹ ඉවශ  ගිහි්ලරහ ි වඵනහ. සිඹඹ  103 , සිඹඹ  

104  ඉවශ ගිහි්ලරහ ි වඵනහ. භහ වභොෂ ද වේ කිඹ වන 

වද වව ව? භහ කිඹ වන වද වව ව- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ කිඹන හයණඹ ේපර්ණවඹ ව ළරැදියි. මුළු ණඹ 

එ අුෆරුශවශ ව වව ව නළවළ. 
 

රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒ වරි, ඒ වරි. මුළු ණඹ එ අුෆරුශවශ ව වව ව නළි  

එ වරි. අඳ වභතළන ථහ ය වව ව ඒ අුෆරුශවශ හරිඹ 

ළනයි. ඕනෆ පුශරවඹ ව  වේ වත්වයනහ. භ  රුිළඹ්ල 

10,000 ඳඩිඹෂ  රළවඵනහ නේ, භව  නි  රුිළඹ්ල 

11,000ෂ  ව වන ඕනෆ නේ භ  ඒ භහඹ  රළවඵන මුදර  

ළඩිඹ හරිඹෂ  ව වන නහ. ඒ හ ත් වත්වය වන ඕනෆ. 

ය  ුෆණත් ණඹ වන හරිඹ මුළු ණදහඹභ  ළඩි නේ,  එයි ව 

කිඹ වව ව  ඒ ණඹ ිළඹ වනත්, ජීත්  වනත් ත ණඹ  වන 

ඕනෆ ඵයි. 
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භභ හිතන වළටිඹ  ඒ වත්රුේ  වන  ණර්ථි                  

දුදාහ දුලහයදවඹ ව  වන  ඕනෆ නළවළ. ඕනෆභ පුශරවඹ ව  

වත්වයන බහහව ව තභයි ඒ ව ව ය වව ව. මුළු දුවශයඹ 

ණඹ අඳනඹනවඹ ව වඵදුවොත් සිඹඹ  160ෂ  ඳභණ වනහ. ඒ 

අුෆරුශද  ව වන ි වඵන දුවශයඹ ණඹ ප්රනභහණඹ සිඹඹ  160ෂ  

ඳභණ වනහ. අිළ වේ කිඹ වන වවේුර වේයි. අඳ  වළභ දහභ 

කිඹනහ ණඹ ළන ප්රනලසනඹෂ  නළවළ කිඹරහ. භභ කිඹ වව ව 

ප්රනවේලේ  වන ඕනෆ කිඹරහයි. අඳ කිඹනහ, ඒ මුළු ණඹ 

ප්රනභහණඹභ දශ වශයඹ නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  80යි කිඹරහ. වේ 

දත්ත ළයදියි. වේ දත්ත ළයදි නිහ එඹ සිඹඹ  100ෂ  ව වන 

පුළු ව. සිඹඹ  100ෂ  ුෆවණොත් යුර එිතඹ ි වඵ වව ව. අිළ ළයදි 

දත්ත ස ව ක්රිුඹහ ය වව ව. තත්ත භ අිළ  දුලසහවව ප්රනලසනඹෂ  

ි වඵනහ. වභොද, වේ යවට් එ පුශරවඹ ව  ි වඵන ණඹ 

2011 දී රුිළඹ්ල 245,000යි. 2012 දී එඹ රුිළඹ්ල 296,000යි; 

නළත්නේ රුිළඹ්ල රෂ  3  කිට්ටු වරහ ි වඵනහ. භභ 

කිඹනහ 2013  අ ව න දු  වේ යවට් එ පුශරවඹ ව  

ි වඵන ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල රෂ  4  කිට්ටු ව වන  ඹනහ 

කිඹරහ. වභහි යඝ්රව ළඩි ී භෂ  ි වඵනහ. වභොද, අිළ වේ ථහ 

යන භ වභ වේ භහ වද ුරව වදී අිළ දුලහර ණඹ ප්රනභහණඹ ව 

 වනහ. අිළ චීනවඹ ව ත්තහ. අිළ දළ ව NSB එ වයවහ තත් 

තවභරිහනු වඩොරර් ඹු සඹනඹෂ   වනහ. අවනෂ  ඵළා ව  ත 

ණඹ  වන  ඹනහ. වේ යවට් ණඹ යඝ්රවවඹ ව ඉවශ ඹනහ. ඒ 

නිහ ඒ පුශර ණඹ ප්රනභහණඹ දුලහර වර ඉවශ  ඹනහ.  

දළ ව අිළ වභතළන ථහ යන දු  දුලසහවව ප්රනලසනඹෂ  

ි වඵනහ.  

There is a trust problem. Formally, people used to 

believe that an economy will grow if there is basically a 

physical infrastructure and if they invest in its human 

resources. But, that theory is under dispute because today, 

there is a growing body of economist who believe that 

actually it is a trust issue. Sir Partha Dasgupta, who is a 

pioneer in the field of trust and also was a President of the 

Royal Economic Society, talks about this. He says, “If 

there is trust when entering into a contract, it lowers the 

cost of that economic transaction". So, trust is very, very 

critical because if there is a trust issue, people will refuse 

to enter into reasonable contracts with us and the cost of 

those contracts will go up. So, the trust issue is a big  

issue and this is to do with a system that is there.  

We have a centralized presidential system in this 

country. If you want to appoint a chancellor to a 

university, the Senate of that university sends three 

names. The President selects one name as the chancellor 

of the university. If the names are not satisfactory, the 

President waits till the other names are put forward 

without making the appointment. It is a centralized 

system. There is no difference in the Central Bank also.  

Even in the Central Bank something similar happens. 

When directors are to be appointed - [Interruption.] No, 

no. Hon. Minister, you listen to my arguments. Sir, you 

have an opportunity to reply me after listening to my 

argument. In banks, when directors are appointed, the 

bank takes a decision based on whether they are 

independent directors or not or whether those persons are 

suitable or not or whether they represent shareholder 

interest. Then, those names are sent by them. What does 

the Central Bank have to do? All what the Central Bank 

has to do is to check whether those individuals are fit and 

proper persons. That is all. But, today, the discussion in 

the bank Board Rooms is different. The discussion in 

bank Board Rooms today is whether nominees‟ names 

will be acceptable to the Governor of the Central Bank. 

That is no different to whether the Vice-Chancellor‟s 

name is acceptable to the President of this country. There 

have been instances in which every faculty and 

department in a university has opposed the appointment 

of a particular individual as their Vice-Chancellor. But, 

until that name comes up, there is no appointment made. 

Is it not a shame on our professional class as well? We - 

CEOs and Chairmen of banks - have to have an informal 

consultation with the Governor of the Central Bank to 

figure out whether a  particular name is acceptable to go 

on the Board of a bank? This the trust issue that we are 

facing. There is a trust deficit and I would like to show 

that to you in some of the statements that the Governor 

has been making. 

The Central Bank of Sri Lanka has suffered from this. 

In 2011, in an interview on the cover of the “Business 

Today”, the Central Bank Governor said this: “We will 

have a balance of payments surplus this year”. That is 

what he said. "The Island" of 16th April, 2013 reported in 

the article titled "Central Bank Credibility: Riding the 

Dragon?", I quote: 

"The same view was expressed in the The Island in October where 
the Governor predicted a balance of payments surplus. 'Although 

we have a trade deficit, the other inflows have more than adequately 

compensated for this shortfall, and therefore we expect the balance 
of payments to record a comfortable surplus by the end of the year.' 

” 

However, a few months later in March, 2012, the 

Governor wrote a letter to the IMF and this is what he 

said in that, Sir, as reported in the same article in "The 

Island". I quote:  

“ 'Though economic fundamentals were healthy, there were 

emerging signs in the third quarter [of 201l] that the balance of 
payments was coming under pressure.' ”    

It is the complete opposite of what he said a few 

months ago. So, there are two possibilities: either the 

Governor of the Central Bank was foreseeing a balance 

of payments crisis, which was untrue or he was keen on 

not revealing the actual situation regarding the Current 

Account. It could be one of the two.  

We know that markets are driven by the fundamentals 

of expectation. So, we know that it is possible that the 

Governor wants to nudge the economy along basically by 

saying something rosier than it actually is, with that 

expectation.  We need to remember that in the short-term, 

there maybe a benefit but in the long-term, there will be a 

cost to that kind of thing.  
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Then, on March 21st, 2013, this is what the Governor 

said - I am saying this to show that there is a problem of 

trust - in another interview to the "Daily FT". I quote: 

“I am at a loss to understand as to who could have even suggested 

that we are heading towards depreciation of the rupee.”   

This is what he said; this is not what I am saying. This 

is what he had said publicly: "How can anybody even 

suggest that there will be a downward movement in the 

rupee against the dollar?" So, what do we do? Do we 

believe the Governor? But Moody‟s said, “We would not 

only go by import coverage of 4.3 months. We have our 

own Index - the External Vulnerability Index”. On this 

measure, Sri Lanka‟s short-term external liabilities are 

124 per cent of its foreign reserves. If we put it in another 

way, if Sri Lanka were to sell all its foreign reserves to 

settle its external liabilities, it is not enough. The 

liabilities are more than 100 per cent of the reserves; you 

need 124 per cent of the reserves. Therefore, you will 

have a shortfall.  Now, the issue is this. We can either 

believe the Governor or we can believe Moody‟s.    

The problem arises here, Sir - [Interruption.] You 

listen, Hon. Deputy Minister. I will finish very quickly. 

Then, you can reply. 
 
නිවඹජජා හය බහඳි ුරභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Right, Sir. 

The problem arises because of the expectations that 

are created. What will happen after a while is that people 

will believe the external - 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

During a particular period - 

 
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Yes, that is right. What you are saying is correct but 

that is not what the Governor said. I am talking of a trust 

problem here. Therefore, the people are sooner or later 

going to believe actually what the external agencies are 

saying than the Governor of the Central Bank. That is the 

problem we are facing. There is a trust issue.  

ණර්ථිඹ ර්ධනඹ ව වව ව ඹටිතර ඳවසුේ ි වඵන 

එවනුයි, භහන ේඳත වොඩ නළඟීවභනුයි ඳභණෂ  වනොවයි. 

දුවලේවඹ වභ අද ණර්ථි දුදාහඥවඹජ ව ව යනහ, වේ භව 

ඵළා ව හර්තහවහි දුලසහඹ ිළිතඵ ප්රනලසනඹෂ  ි වඵන ඵ. ඒ 

නිහ තභයි භභ අද භව ඵළා ව හර්තහවේ ි වඵන දත්ත ළන භුර 

වශේ. භභ දුතයෂ  වනොවයි, භව ඵළා වවේ ඳර්වවණ අාලවව 

හි පු ප්රනධහනී ව ද, ඒ හව භ ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල 

නිවඹජජිතයි වද එඹ ව ව යනහ. වේ අඳ ව ව යපු 

වදඹෂ  වනොවයි. ඒ නිහ භව ඵළා වවේ හර්තහ අඳ  

ේපර්ණවඹ වභ ිළිත වන ඵළවළ කිඹරහ කිඹමි ව භභ නිවඬ 

නහ. සුරි යි. 

 
[අ.බහ. 4.47] 

 
රු  ීල සෂ ස වඳවර්යහ භවතහ (භහජ වේහ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு தேலிக்ஸ் தபரஶ - சமூக ரசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න 

භළි ුරභහ අද ථහ වරුවේ භව ඵළා ව හර්තහ ිළිත වන ඵළවළ 

කිඹරහයි. නමුත් වේ ඳශමුවනි ය  තභයි භව ඵළා ව හර්තහෂ  

ළන ඳහර් සවේ වුරවේ හදඹෂ  ය වව ව. භව ඵළා ව හර්තහ 

අ වතර්තඹ ළන අිළ ථහ වරුහ , භව ඵළා ව හර්තහෂ  

ිළිතඵ වරජවව වඵොවවජ ය ර ථහ යනහ කිඹරහ භභ 

හිත වව ව නළවළ. රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භ වත්රීනුරභනි, ඔඵුරභහ 

ණර්ථි දුවලේඥවඹෂ  නේ, භභ කිඹන රුණ ළන වවො  

වවොඹහ ඵර වන. 

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, ාර්ධනඹ වමි ව 

ඳි න ය ර අනිහර්ඹවඹ වභ දශ වශයඹ නිසඳහදනවඹ ව 

සිඹඹ  ඳවෂ  ණර්ථිවව ඹටිතර ඳවසුේ වනුව ව ව ව 

ය වන ඕනෆ. රු ජිත් වප්රනේභදහ භවත්තඹහව  ිළඹහ -යණසිාව 

වප්රනේභදහ භවත්තඹහ- දශ වශයඹ නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  වතෂ  

ඹටිතර ඳවසුේර  ව ව යරහ ි ණුණහ. අිළ සිඹඹ  ඳවෂ  

ව ව යරහ ි වඵනහ. ඳවෂ  කිේහ  දශ වශයඹ 

නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  4.2ෂ  තභයි අද ඹටිතර ඳවසුේ 

වනුව ව ව ව ය වව ව.  

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, අද අවප් යවට් 

කිවරජමීය  ර් 1,12,000ෂ  දුය  දුහිදුණු ඳහය්ල ි වඵනහ කිඹරහ 

අිළ ද වනහ. ඒහ දළ ව carpet ය වන ඹනහ. දළ ව අවප් යවට් 

ජනතහව ව සිඹඹ  95  දුදු සඹ දීරහ ි වඵනහ. භභ දුදු ස ඵර 

නිවඹජජා තභි ුරභහ දුධිඹ  ඉ වන වො  සිඹඹ  60  දුදු සඹ 

දීරහ ි ණුණහ. දළ ව සිඹඹ  95  දීරහ ි වඵනහ.  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵුරභහ ඉ වන වො  අඩුවනුයි මුද්ල ව ව යරහ 

ි වඵ වව ව. 

 
රු ීල සෂ ස වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேலிக்ஸ் தபரஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

අඩුව ව ව ව යරහ වනොවයි. වේ  ව ව දුවේචනඹ 

ි වඵ වව ව. ඳහය්ල දුතයෂ  වදරහ ඵළවළ කිඹරහ ට්ටිඹ කිඹනහ 

ව ව. රයිට් දීරහ දුතයෂ  ඵළවළයි කිඹනහ. ජරඹ දීරහ දුතයෂ  

ඵළවළයි කිඹනහ. ජරඹ දීරහත්  වඩු වයජ වළවද වව ව 

වොවවොභද කිඹරහ අවනහ. ඔඹ හව  තර් ව ව වේ ව  වව ව. 

වේ incidents අ්ලරහ වන, වේ හර්තහ අ්ලරහ වන තභයි අද 

දුඳෂ ඹ ථහ ය වව ව. තත්ත ත වදයඹ ථහ ය වව ව 

නළවළ. ඳහය්ල වදන එ දුඹදභෂ  ුෆණත්, ඳහය්ල වළදුණහභ භහළු 

ටි, එශ  ටි ඉෂ භන  වොශම  ව  වන පුළු ව. ධීය 

ර්භහ වතවඹ ව සිඹඹ  40ෂ  දුතය ි ණුවණ් උුරරු නළ වඟනහිය 

ප්රනවශලරයි. දළ ව උවශ  වොශම  භහළු ටි එනහ. ඉසය 

එවවභ නළවළ. ඒහ ළන ුෆරුත් ථහ ය වව ව නළවළ.  
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රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, දළ ව වත්, වඳෝල, 

යඵර් ස ව අඳ  රුිළඹ්ල ඹු සඹන ඳවෂ  ද, තඟ ේ ස ව රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන ඳවෂ  ද, දුවශල වප්රනේණ ස ව රුිළඹ්ල ඹු සඹන ඳවෂ  ද 

වේඵ නහ. ඔෂ වොභ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 15යි. සිාප්පරුවේ 

ාචහය ාහඳහයවඹ ව ඳභණෂ  රුිළඹ්ල ඹු සඹන 20ෂ  වේඵ 

යනහ. වොශම දිසත්රි ෂ ඹ තයේ භමි ප්රනභහණඹෂ  තභයි 

සිාප්පරුවේ ි වඵ වව ව. වේ ණර්ථිඹ ළන ඔච්චය වරො ව  

අඬ වන ඕනෆ නළවළ. වේහ වදහ  වන පුළු ව. වළඵළයි 

සිාප්පරුවේ ලී ෂ හ ව ය ළසිවනජර  අය දු වනහ. මුරදී 

අුෆරුදු වද  අය දු වනහ. ඳසවේ දි භ ය වන ගිඹහ. 

එවවේ hotelsර occupancy rate එ සිඹඹ  85ෂ  නහ. වඳොඩි 

ණනෂ  වනොවයි. ඉි  ව වේ රුණු හයණහ ළන ථහ 

ය වන ඕනෆ.  

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, ඉසය අවප් යවට් යජවව 

වේවඹජ හිටිවව රෂ  6යි. දළ ව රෂ  14ෂ  ඉ වනහ. වේ 

රෂ  14  pension එ වද වන අිළ බහය අයවන ි වඵනහ. 

දළ ව හර්ෂි 30,000ෂ  ඳභණ යජවව වේවඹ ව දුේහභ 

 වනහ. 1980 වර්දී යජවව වේවඹ ව දුේහභ ත්වත් 

4,000යි. යජවව වේඹ වව  දුේහභ ළටුප් වහ දුලහර 

ලවඹ ව අිළ මුද්ල ළඹ යනහ. තයි ඒ? අිළ යජවව රැකිඹහ 

දුලහර ප්රනභහණඹෂ  දීරහ ි වඵනහ ව ව. යජවව වේයි වව  

ප්රනභහණඹ රෂ  14 දෂ හ අිළ ළඩි ශහ.  

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, ඒ හව  තත් 

උදහවයණඹෂ  ි වඵනහ. 2012 වර්දී ඳශහත් බහර ණදහඹභ 

රුිළඹ්ල ඹු සඹන 49යි. දුඹදභ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 159.5යි. ඳශහත් 

බහ ක්රලභඹ වවොයි ද, නයයි ද කිඹරහ තමු වනහ වවේරහ 

කිඹ වව ව නළවළ. භභත් ඳශහත් බහවේ හිටිඹහ. භභ වශලඳහරනඹ 

ඳ  ව ත්වත් ඳශහත් බහව ව. නමුත් දළ ව ඳශහත් බහෂ  

රුිළඹ්ල ඹු සඹන 159.5ෂ  දුඹදේ යනහ. වභයි ව රුිළඹ්ල 

ඹු සඹන 112.1ෂ  යජවඹ ව වනහ.  

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, ණර්ථිඹ 

ශභනහයණඹ යනහ කිඹන එ ළන භව ඵළා ව  වදොස 

කිඹරහ වරි ඹ වව ව නළවළ. වශලඳහරන යුளවවවත් ඹේ කිසි ප්රනලසන 

ි වඵනහ. වේ සිඹ  වශභ එුර වරහ තභයි වේ ප්රනලසන ති  

 වව ව. උදහවයණඹෂ  ලවඹ ව සිාප්පරු  වන වජ. ඒ 

වඳොඩි ය   ඹු සඹන 20ෂ  ාචහයවඹජ එ වව ව වභොනහ 

ඵර වනද? දුරැකිඹහ අඩුභ වොවවේද? තහයිර වතවව. 

තහයිර වතවව දුරැකිඹහ හුඟෂ භ අඩුයි. ඒ යවට් ණිහ ෘත්ි ඹ 

නීි ත යරහ ි වඵනහ. ඉි  ව ඒ යවට් දුරැකිඹහෂ  නළවළ. 

ඔඵුරභහ ඒ ළන වොඹරහ ඵර වන. ඔඵුරභ වරහ වොඹරහ ඵර වන 

වේහ තත්තද, වඵොරුද කිඹරහ. එ එ ය ්ල ඳහදුච්ික යන 

උඳක්රලභ ව ක්රලභවේද ි වඵනහ, ණර්ථිඹ දියුණු ය වන . අවප් 

ණර්ථිඹ ඩහ ළව  වන  අිළ වොවවොභත් ඉඩ වද වව ව නළවළ. 

ාසෘි ඹත්, ණභත්, බාත්ඹත් මු්ල ය වන, ඒහ 

වනොඹු ව වන  තවාික දභමි ව තභයි අිළ වේ ණර්ථිඹ වොඩ 

නඟ වව ව.   වේ දස 10 ව, 15 ව, 20 ව එවවභත් නළත්නේ 

අුෆරුශවද ව, වදව ව වොඩ නඟ වන  පුළු ව තහයිර වතඹ 

ශහ හව  වශ්ල උඳවඹජගි ය වන. තමු වනහ වවේරහ  

දුවශල උදහවයණ  ව ව කිරීවේදී ඒ ය ්ල ඒ  ණර්ථිඹ වොඩ 

නඟහ වන ි වඵ වව ව වොවවොභද කිඹන එ අර්ථථනඹ 

ය වව ව නළවළ. ඒ වනත් දුධිඹ  තභයි ඳහදුච්ික ය වව ව. 

අිළ කිඹ වන ඕනෆ වේ ය  අිළ හුඟෂ  වවො  වන ඹන ඵ.  

අවප් ණර්ථිඹ  වචජදනහ යන අඹ ථහ ය වව ව ණඹ ඵය 

ළන දුතයයි. අඳ  එුර න ත්ේර ඵය කිඹ වව ව නළවළ. 

අිළ වොශම වළදුහ රාහ ඵළා ව ව තත් ඵළා වෂ  ි වඵන 

උ වොඩනළ්  ස වදෂ . ඒහ ඍජු ණවඹජජන - direct 

investments. ඒ අඹ invest යරහ වදරහ ඒ අඹව  රහබඹ 

අයවන ඹයි. ඒ මුද්ල ඒ අඹව . නමුත් අහනවවදී වේ 

සිඹ්ලරභ එුර  වව ව අවප් ණර්ථිඹ .  ඳහය්ල ටි, 

වොඩනළ්  ස ටි, වනළුේ වඳො වණ, ගු ව වතොටුවඳොශ්ල ව 

යහඹ්ල හව  සිඹ  වශර  ණඹ ඵය ි වඵනහ හව භ ඒහ 

නිහ ත්ේ ඵයත් ළඩි වනහ. ඒ ත්ේ ඵය ළන ුෆරුත් 

ථහ ය වව ව නළවළ. ඒ අඹ ථහ ය වව ව ණඹ ඵය ළන 

දුතයයි. අිළ ඳර්චස 20 ඉඩභ වඹෂ  වළදුහභ ඒ ඳර්චස 20  

වදය ටිනහභත් එුර නහ ව වද? ඳසු අිළ ඒ වදය 

අයවන ඹනහද? නළවළ, ඒ දරු ව  දීරහ ඹනහ. ඒ දරු ව 

ඳහදුච්ික යනහ. අි රු ජනහධිඳි ුරභහත්, භව ඵළා වවේ 

අධිඳි ුරභහත් වේහ අයවන ඹ වව ව නළවළ. එ ඳළත්තකි ව 

එයි ව යවට් ත්ේර ඵය ළඩි ී භෂ  වනහ. ඒ ත්ේ ඵය 

ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 100ෂ  ඳභණ කිඹරහ ණ ව ඵරරහ 

ි වඵනහ.  

ඊ ශඟ ,  රාහවේ නිදවස වෞා වේහෂ  ි වඵනහ. ඒ 

වහ අඹ ළවඹ ව රුිළඹ්ල මි සඹන 95,000ෂ  ව ව යනහ. 

ජනවනවඹ ව රෂ ඹ  වදාරු ව 71ෂ  සිටිනහ. 

ජනවනවඹ ව රෂ ඹ  වවදිවඹජ 145ෂ  සිටිනහ.  වේ යවට් 

යජවව වයජව්ල 600ෂ  ි වඵනහ. වඳෞශ ස වයජව්ල 197ෂ  

ි වඵනහ.  

වඳෞශ ස වයජව්ල ළඩි  වව ව තයි? වේ යවට් මුද්ල 

නළි භ නිහද? නළවළ, මුද්ල ායණඹ වන නිහ. මුද්ල 

ායණඹ ුෆණත් දුඹදේ ළඩි වරහ ි වඵනහ. ඉසය අිළ 

ඳණිුෆඩ ඹනවො  මුශදයඹෂ  වරහ  සයුභෂ  දභනහ. දළ ව 

වභොද ය වව ව? දළ ව handphone එව ව ථහ යනහ. 

එ තවො  ඒහ  reload දභ වන ඕනෆ; ඒහ  මුද්ල ව වන 

ඕනෆ. අද ත්රීනදුරර් එව ව භ ව ඹ වව ව. ඒහ  මුද්ල ව වන 

ඕනෆ. නමුත් ඹහඳනවව ශභයි තභත් ඉසවජව්ල ඹ වව ව 

ඵයිසි්ල එව ව. ඒ අඹ  ණර්ථිඹ ශභනහයණඹ ය වන 

ි වඵන වළටි ඵර වන. අවප් ඳහරිවබජගි ය හ වනස. අද අිළ 

 වව ව fast foods.   

භහජ  වේහ තභි  ලවඹ ව භහ වවො භ ද වනහ, ද  

මිනිසසු ඳස වදවන වව   ව්ල ඳනහ කිඹරහ.  ව්ල  

ඳ වව ව ළඩිහිටිඹ වව  වනොවයි.  

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දිඹළඩිඹහ නිහ. 

 
රු ීල සෂ ස වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேலிக்ஸ் தபரஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

දිඹළඩිඹහ. ඔඵුරභහ කිඹන එ වරිඹ  වරි. දිඹළඩිඹහ නිහ 

ඳස වදවන වව   ව්ල ඳනහ.   ණුයි ම්නියි වත යි තභයි 

ඒ  මූ ස වවේුර වරහ ි වඵ වව ව. ඒහ අඩු ය  වන ඕනෆ. 

 ණු අඩුව ව ෆහ  මිනිසු ව භළවයනහද? නළවළ.  ණු 

ෆවොත් තභයි මිනිසු ව භළවය වව ව.    

තත්ත ලවඹ වභ ඔඵුරභ වරහ අිළ යන වවො වශ්ල ථහ 

ය වව ව නළවළ. හ  වරි අව වන පුළු ව, ඒ හරවව  යුශධ 

යශදී  තයි වභච්චය ණඹ වරහ යුද උඳයණ ත්වත් කිඹරහ. 

අද ඒ කිඹ වන පුළු වද? අද කිඹ වන ඵළවළ. ණඹ වරහ  වන 

එඳහ, අඳයහවශ,  ුෆද ඒ ණඹ ව වව ව කිඹරහ එදහ තහුහ නේ 

අද ත් වේ ය  ව්ලයහ  වන ඵළවළ. එවවභ නේ අද න දු ත් 

යුශධඹ ි වඹනහ. දිඹළඩිඹහ හව  ටි ටි ි වඹනහ. 

අ වි භ   වර ඳරහ තභයි ඉය  වව ව.  ව්ල වදභ 

ඳරහ ඉය ය වන වනහ.  
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ඳහර් සවේ වුර 

රෂ   200ෂ  සිටින වේ පුාික යවට් ණර්ථිඹ ශභනහයණඹ 

ය වන වරො ව අඳවසුෂ  නළවළ. ඒ  අජිත් නිහඩ් ්ලයහ්ල 

භළි ුරභහ සිටිනහ. තත් වවො නිරධහරි ව සිටිනහ. ඒ අඹ 

ඳරීෂ ණ යරහ, ණ ව වදරහ වරි වශ යනහ. වරජඹ 

ිළිතවන ි වඵනහ, අවප් දත්ත  වරි කිඹරහ. ජහතා වතය ප්රනමිතී ව 

අනු තභයි වේ දත්ත වදරහ ි වඵ වව ව. එවවභ නළුර නිේ 

වදරහ නළවළ.  එ භ වත්රීනුරවභෂ  තහුහ වොවවොභද ඒහ වදරහ 

ි වඵ වව ව කිඹරහ. ජහතා වතය ප්රනමිතී ව අනු තභයි වේ දත්ත 

වදරහ ි වඵ වව ව. ඒ ළන අිළ හිත වන ඕනෆ.  

ඳශහත් භට් වභ ව ඵළ වොත් ඵසනහහිය ඳශහවත් ණදහඹේ 

තත්ත්ඹ 2000 දී 49.6ෂ  ි ණුණහ. දළ ව 2011දී 44යි. ඵසනහහිය 

ඳශහ වත් වඳොඩ්ඩෂ  අඩු වරහ ි වඵනහ. ද වණු ඳශහවත් ළඩි 

වරහ ි වඵනහ. ඵයමු ඳශහවත් ළඩි වරහ ි වඵනහ. භධාභ 

ඳශහවත් ළඩි වරහ ි වඵනහ. නළ වඟනහිය ඳශහවත් ළඩි වරහ 

ි වඵනහ. ඹම ඳශහවත් ළඩි වරහ ි වඵනහ. උුරරු ඳශහවත් 

ළඩි වරහ ි වඵනහ. ඒ ළඩි ුෆවණ් වොවවොභද? ණර්ථිවව 

භුර සතබහඹෂ  ති  වරහ නිහ. ඵසනහහිය ඳශහත  දුතයෂ  

ි ණුණු ාර්ධනඹ දළ ව ටි ටි අවනෂ  ඳළි ර  දුහලනඹ 

වනහ. ඒ දුහලනඹ ී භ  මූ ස වවේුර තභයි ඹටිතර ඳවසුේ 

-දුදු සඹ, ජරඹ- අවනෂ  ඳළි ර ත් රඵහ දීභ. ඒ හව භ හභඹ 

ව නීි ඹ ණයෂ හ කිරීභ ිළිතඵ තභයි ප්රනලසනඹෂ  ි ණුවණ්. ඒහ 

නියහයණඹ ශ නිහ තභයි අද ප්රනලසනඹෂ  නළුර ි වඵ වව ව.   

භහ ළඩි වරහෂ  ථහ ය වව ව නළවළ. අහන ලවඹ ව වේ 

හයණඹත් කිඹ වන ඕනෆ.   

රාහවේ වක්රලඩිට් හඩ් රෂ  10ෂ  ි වඵනහ. ජනවනඹ 

වජටි 2යි. ඒ කිඹ වව ව වළභ දුසි වදන වව ව එෂ  වවන ව භ 

වක්රලඩිට් හඩ්  එෂ  ි වඵනහ. ශ්රීර රාහවේ ි වඵ වව ව දුන 

ණර්ථිඹෂ . නිේභ නිේ ණර්ථිඹෂ  වනොවයි.  

ශ්රීර රාහවේ සථහය ඵළා ව ඳශධි ඹෂ  ි වඵනහ. රාහවේ 

ඵළා ව ඳශධි වව සුයෂ ෂිතබහඹ ළන ඕනෆභ වවනෂ  එඟ 

වනහ. අවප් ඵළා ව ඳශධි ඹ ජහතා වතය ප්රනහදඹ  රෂ  වරහ 

ි වඵනහ. වරජඹ ිළිතත් එභ ඵළා ව කිඹරහ එ ඵළා වෂ  

advertise යනහ. තත් ඵළා වෂ  කිඹනහ අිළ වවො 

තත්ත්ඹ ඉ වනහ කිඹරහ. දළ ව ඵළා ව අතය තයඹෂ  

ි වඵනහ. දළ ව රාහවේ ඵළා වර මූ ස ප්රනහ ධනඹ සිඹඹ  15ෂ  

ි වඵනහ. හභහනාවඹ ව ජහතා වතය ි වඵ වව ව සිඹඹ  5යි. 

අිළ සිඹඹ  15ෂ  ි ඹහවන ඉ වනහ. රාහවේ ජනතහ ඵළා ව 

භඟ නුවදනු කිරීභ යඝ්රවවඹ ව ඉවශ වොස ි වඵනහ. අඩු 

ණදහඹේරහිමඹහ ඳහ ඵළා ව ඳශධි ඹ  එෂ හසු ය ළනීවේ ළඩ 

ිළිතවශෂ   ක්රිුඹහත්භ යනහ. උදහවයණ ලවඹ ව කිේවොත්, 

භෘශධි ඵළා වවේ ලහහ වේවඹ ව තයවමනහ. වේ යවට් වශයඹ 

හණිජ ඵළා ව 2181ෂ  ි වඵනහ. දුවශයඹ හණිජ ඵළා ව 45ෂ  

ි වඵනහ. දුවලේෂිත ඵළා ව 158ෂ  ි වඵනහ. සාක්රී ඹ ව රර් 

ඹ වත්රL 2500  ණ වන ප්රනභහණඹෂ  ි වඵනහ. දළ ව උුරය ත් 

ව රර් ඹ වත්රL දු යනහ. ඒ කිඹ වව ව මූරා තහෂ ණඹ ළඩි 

වරහ. අවප් හෂ යතහ හව  මූරා හෂ යතහඹත් ළඩි 

වරහ. අවප් යවට් සිඹඹ  97ෂ   සඹ වන කිඹ වන පුළු ව අඹ 

ඉ වනහ.  

වේ යවට් ාර්ධනඹෂ  ති  වරහ ි වඵනහඹ කිඹරහ වේ 

දත්තඹ ව අනු කිඹ වන පුළු ව. වේ යවට් ාර්ධනඹෂ  ති  

වරහ නළවළයි කිඹන එ නේ වොවවොභත් අඳ  භතඹෂ  

ලවඹ ව ිළිත වන ඵළවළ. වභොද, අවප් යත් අමුණුභ 

තභි ුරභහත් වවො  ණර්ථිඹ ිළිතඵ රුණු හයණහ ද වන 

වවනෂ . වේ නිහ අිළ ඵරහවඳොවයොත්ුර න ඳරිදි ඒ පුශර 

ණදහඹභ තවභරිහනු වඩොරර් 4,000 දෂ හ ළඩි කිරීභ වහ න 

අවප් ළරළසභ අිළ සිඹ භ වදනහ එුර වරහ ක්රිුඹහත්භ 

යනහ. ඒ ළරළසභ ක්රිුඹහත්භ න නිහ තභයි දුඳෂ වව 

තමු වනහ වවේරහ වළභදහභ එභ තළන ඉ වව ව. 

භහජ වේහ තභි යඹහ වළටිඹ  භහ  යුුර යන නිහ 

ද වනහ, ජනහධිඳි ුරභහ ය  බහය  වන ඉසව්ලරහ වේ යවට් 

මිනිව වව  හභහනා ණයු ි ණුවණ් අුෆරුදු 68යි කිඹරහ. දළ ව 

එඹ අුෆරුදු 75 දෂ හ ළඩි වරහ ි වඵනහ. භයණ ප්රනි ලතඹ අඩු 

වරහ ි වඵනහ. භහතෘ භයණ අඩු වරහ ි වඵනහ. එදහ දරු 

උඳතදී භේරු ව දව  12 වදවනෂ  මිඹ ගිඹහ. ඒ ප්රනභහණඹ 

වරි ව වද, රු ජිත් වප්රනේභදහ භ වත්රීනුරභනි. 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ  කිඹ වව ව "ageing population"  කිඹරහ. 

 
රු ීල සෂ ස වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேலிக்ஸ் தபரஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

Ageing population එ ළඩි වනහ. ඒ නිහ අිළ දළ ව ඹ  

අුෆරුදු 70  ළඩි අඩු ණදහඹේරහභී ව  රුිළඹ්ල 1,000 වත් වදනහ. 

 
නිවඹජජා හය බහඳි ුරභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have one more minute. 
 
රු ීල සෂ ස වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேலிக்ஸ் தபரஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ත වඳොඩි වේරහෂ  වද වන, රු නිවඹජජා හය 

බහඳි ුරභනි. එදහ නශ ජර ඳවසුභ ි ණුවණ් ඳුෆ්ල ස ව සිඹඹ  

30 යි. අද සිඹඹ  45  එභ ඳවසුභ ි වඵනහ. ඊශඟ  

යහජා වේඹ ුරශ රෂ  වතයවභහයෂ  හ වතහවජ ඉ වනහ. 

භවත්භහ හ වධි කිේහ, "හ වතහ ව  රන දුධිඹ ඵරරහ 

තභයි යජවව වජාසඨත්ඹ තීයණඹ ය වව ව" කිඹරහ. අද රෂ  

වතයවභහයෂ  හ වතහවජ යජවව රැකිඹහ යනහ. වේහ 

වොවවේත් කිඹළුෆවණ් නළවළ ව වද? වේහ කිඹ වන ඕනෆ. 

තමු වනහ වවේරහ හිතන වශ වනවභයි ව වව ව. 

ඊශඟ  දුදු සඹ රඵහ දී ි ණුවණ් ඳුෆ්ල ස ව සිඹඹ  78  

දුතයයි. අද සිඹඹ  95  දුදු සඹ රඵහ දී ි වඵනහ. තත්ත 

ලවඹ වභ  උශධභනඹ ඳහරනඹ ය  වන පුළු ව ුෆණු එ 

ළනත් කිඹ වන ඕනෆ. ඊශඟ  ඵළා ව හර්තහෂ  ිළිතඵ වචජදනහ 

ය වන වඹජජනහෂ  වන ණපු එ ළනත් අාභ භව  

වඳොඩි හිත් වේදනහෂ  ි වඵනහ. වභොද වවේුර, ය  භව 

ඵළා ව හර්තහෂ  ළන හද ය වන ඵළවළ. යවට් ණර්ථිඹ  අ ව්ල 

වවළීභෂ  තභයි වේව ව ඵරහවඳොවයොත්ුර ව වන තත්වත්. ඒ 

හර්තහවේ ව ව රුණු ළන ථහ ය වන පුළු ව. නමුත් 

ේපර්ණ හර්තහභ අයවන හද යනහ කිඹ වව ව 

තමු වනහ වවේරහ ජහතා වතයඹ  වඳ වනහ, දළ ව අිළ ළටිරහ 

ඉ වව ව, අිළ ළඩිරහ ඉ වව ව, අිළ ඹුිනරහ ඉ වව ව කිඹරහ. එවවභ 

එෂ  නළවළ. වේ ඵළා ව හර්තහ වරිඹ  ඵළ වොත්, අවප් 

ශභනහයණ ලෂ ි ඹ ඵළ වොත්, ඊශඟ  ජනහධිඳි ුරභහ රඵහ 

වදන වශලඳහරන නහඹත්ඹ ඵළ වොත්, ණර්ථි ාර්ධන 

අභහතාුරභහව  හර්ඹෂ භතහ ඵළ වොත් අවප් යවට් 

ාර්ධනඹෂ  ති  වරහ ි වඵන ඵ  වප්නහ. ඊශඟ  අවප් 

වෞා තභි ුරභහ අද වෞා වේඹ පුළු ව තයේ දියුණු යරහ 

ි වඵනහ. අවප් වෞා වේහ වවො නිහ තභයි අවප් වෞා 

තභි ුරභහ රෂ  වරජ වෞා ාදුධහනවව බහඳි  ධුයඹ ත් 

ඳත් ුෆවණ්. දළ ව එුරභහ ත් වරො ව post එෂ  දීරහ ි වඵනහ. වේ 
රුණු හයණහ ළන ඵරශදී අඳ  කිඹ වන පුළු ව අිළ ඹන 

1105 1106 

[රු ීල සෂ ස වඳවර්යහ  භවතහ] 
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භන හධහයණ භනෂ  ඵ. වේ හධහයණ භන  

තමු වනහ වවේරහ  කිට්ටු ව වනත් ඵළවළ. නරිඹහ වභොෂ ද 

ළව න්ල ඵරහවන හිටිඹහ හව  තමු වනහ වවේරහ ත් 

ඵරහවන ඉ වනයි ව වව ව කිඹමි ව භව  චන ස්ලඳඹ 

අ ව යනහ. 

 
[අ.බහ. 5.02] 

 
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, 2012 භව ඵළා ව 

හර්තහ ිළිතඵ හච්ඡහ යන වභොවවොවත් දුවලේවඹ වභ වේ 

යවට් හර් ණර්ථි දර්ලඹ ව ණනඹ කිරීවේ ඵයඳතර 

දුභතහ ව, ඌනතහ ව, අඩු ඳහඩුේ රැෂ  භළශවශ එඹ සිශධ 

වනහඹ කිඹන එ භභ දයන භතඹයි. වේ භභ දයන භතඹ 

ඳභණෂ  වනොවයි. ජහතා වතය මූරා අයමුදරත් ඳළවළදි ස ප්රනහල 

යරහ ි වඵනහ, වේ ඌනතහ ව අඩු ඳහඩු. ජහතා වතය මූරා 

අයමුදර වභ වන වේ ණහයඹ  කිඹනහ: “The national 

accounts suffer from insufficient data sources and 

undeveloped statistical techniques. The country does not 

have periodic comprehensive benchmarks or a system of 

regular annual surveys of establishments”. 

දළ ව ඵර වන ජහතා වතය මූරා අයමුදර කිඹනහ, අවප් යවට් 

ාාහ ව්ලන ණනඹ කිරීවේදී දත්ත මූරහේ ප්රනභහණත් 

වනොන ඵ; හර්ෂි දුධිභත් ඳරිදි ණඹතන භහවරජචනඹ 

කිරීවේ ක්රලභවේදඹෂ  වනොභළි  ඵ. ඒ හව භ ාාහත්භ 

ාහඳහරි ව්ලනඹ ව වනොභළි භ නිහ නිඹළදි මීය ෂ ණ 

ඳළළත්ී භ අඳවසුයි කිඹරහත් කිඹනහ. භභ වනොවයි කිඹ වව ව, 

ජහතා වතය  මූරා අයමුදරයි. 

එතවො  අඳ  පුළු වද, 2012 ණර්ථි ර්ධන වේඹ 

සිඹඹ  6.4යි කිඹන ප්රනහලඹ දුලසහ ය වන? තත්ත ලවඹ වභ 

ඵළවළ. භහ දුලසහ යනහ, එඹ ාාහත්භ අා ණිත ජි්ලභහට් 

එෂ  ඵ. ණර්ථි ර්ධන වේඹ සිඹඹ  6.4යි කිඹරහ 

දුවලේවඹ වභ යජඹ කිේත්, භව ඵළා ව හර්තහ කිේත්, වඵොවවජ 

වදනහව  ිළිතළනීභ තා ප්රනභහණඹ සිඹඹ  5.8ෂ  ඵයි. වභොද, 

2012 දී හර්මි අඳනඹනත් සිඹඹ  8කි ව අඩු වරහ ි වඵනහ. 

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, අද ණර්ථි ර්ධන වේඹ 

ණනඹ කිරීවේ ගුණහත්භබහඹ ිළිතඵ ඵයඳතශ ප්රනලසන 

ි වඵනහ. දළ ව ඳඩි ව දීභනහ ළඩි න වො ත් ණර්ථි ර්ධන 

වේඹ ළඩි නහ. යහජා වේවව ඵහ ළනීේ ර්ධනඹ න 

වො  ඒ ණනඹ ය වවනත් ණර්ථිවව ර්ධන වේවව 

ර්ධනෂ  වළටිඹ යි. අිළ ඳහදුච්ික යන ජාභ දුයථන - 

cellphones - ළඩි වනවො , ළඩිවඹ ව තභුරේ රඵහ වන 

ළඩිවඹ ව ඹුර වන වො , ඒත් ණර්ථි ර්ධන වේඹ  

එුර යනහ. එවවභ නේ වේ ණර්ථි ර්ධන වේවව 

qualitative growth එෂ  නළවළ. ගුණහත්භබහවඹ ව ඉවශ 

ණර්ථි ර්ධනඹෂ  වනොවයි අද සිශධ  වව ව. අද සිශධ  වව ව 

ය භ යට් න දෂිත, අා ණිත, ජි්ලභහට් එෂ  ඳභණයි. 

වේ අසථහවේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ ළන ථහ යන 

වො  අිළ දුවලේවඹ වභ ථහ ය වන  ඕනෆ, ෘෂි හර්මි 

නිසඳහදනවව ර්ධනඹෂ  ළන; අඳනඹන ර්ධනඹෂ  ළන; ජහි  

නිභළයුවේ - national output එවෂ  - ර්ධනඹෂ  ළන. නමුත් අද 

ණර්ථි ර්ධන වේඹ ණනඹ කිරීභ සිශධ  වව ව එවවභ 

වනොවයි. දළ ව  වඵොරු  ණර්ථි ර්ධන වේඹ, ඒ පුශර 

ණදහඹභ ිළිතඵ ණනඹ කිරීවේ පර දුඳහ වභොනහද? ඒ පර 

දුඳහභ 2012 භව ඵළා ව හර්තහවේ ව ව වරහ ි වඵනහ. භව 

ඵළා ව හර්තහවේ 14 න ිළටුවේ කිඹනහ, "භළදි ණදහඹේ උගුර" 

ළන. ඉාග්රී සි බහහව ව කිඹ වව ව, "middle income trap" 

කිඹරහ. වභොෂ ද, "භළදි ණදහඹේ උගුර" - middle income trap - 

කිඹ වව ව? අවප් ය  අඩු ණදහඹේ භට් භ ි වඵන හරවව ය   

රළණුණහ ණධහය. ය   රළණුණහ වන. ය   රළණුණහ අඩු වඳොලී 

ණඹ. දළ ව වේ අා ණිත ජි්ලභහට් යරහ ෘත්රීනභ ණර්ථි ර්ධන 

වේඹෂ  වදරහ, ෘත්රි භ ඒ පුශර ණදහඹභෂ  නිර්භහණඹ කිරීවේ 

පර දුඳහ වභොනහද? ය   රළවඵන වන ටි අහිමි නහ. අඩු 

වඳොලී ණඹ අහිමි නහ. අවප් ය   රළණුණු ප්රනදහනඹ ව - grants -  

දුවශයඹ ණධහය - foreign grants - අහිමි නහ. එතවො  අිළ 

භළදි ණදහඹේ ය ෂ  වළටිඹ  වා  වන වො  අඳ  වරො ව 

අිමවඹජඹෂ  ි වඵනහ. ණධහය නළුර, දුවශල ප්රනදහනඹ ව නළුර, 

අඩු වඳොලී ණඹ නළුර, අිළ වොවවොභද සිඹඹ  7, 8 වවජ 9 

ණර්ථි ර්ධන වේඹෂ  ඳත්හ වන ඹ වව ව?  එතවො   

අඳ  ණවඹජජන ඌනතහෂ  එනහ. ණවඹජජන ඌනතහ ිළරිභහ 

ළනීභ ිළිතඵ වරො ව ප්රනලසනඹෂ  එනහ. එවවභ නේ 2012 භව 

ඵළා ව හර්තහවේ ව ව වරහ ි වඵන භළදි ණදහඹේ උගුව්ල 

වතයිළරහ, හිය වරහ, වො ව වරහ ි වඵන තත්ත්ඹ  අද 

අවප් ය  ඳත් වරහ ි වඵනහ.  

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, භහ අව වන ළභළි යි, 

වභඳභණ ඉවශ ණර්ථි ර්ධන වේඹෂ   ි වඵනහ නේ තයි 

අවප්  යවට් වශ වලේවව හිඟඹෂ  ි වඵ වව ව කිඹරහ. දළ ව 

චීනවව  ඉවශ ණර්ථි ර්ධන වේඹෂ  ි වඵනහ. නමුත් ඒ 

ඉවශ ණර්ථි ර්ධන වේඹත් භඟ වශ වලේවව 

අි රිෂ තඹෂ  ති  වරහ ි වඵනහ. වශ වලේවව හිඟඹෂ  - 

trade deficit - වනොවයි, trade surplus එෂ  ති  වරහ 

ි වඵනහ. ඉවශ ණර්ථි ර්ධනවව ප්රනධහනතභ රෂ ණඹ 

වභඹයි. නමුත් අවප් යවට් ඉවශ ණර්ථි ර්ධනඹත් භඟ එ 

ඳළත්තකි ව වශ වලේවව හිඟඹ ඉවශ ඹනහ. තත් ඳළත්තකි ව 

යහජා ණඹ ඉවශ ඹනහ; ජහි  ණඹඵයතහ ඉවශ ඹනහ.  

ඒ හව භ අද  න දු  ණඹ ස ව දුවශල ණඹ ප්රනි ලතඹ ඉවශ 

ගිහි්ලරහ. වේද,  වේ ළඵෆ ණලසචර්ඹත් ණර්ථි ර්ධනඹ කිඹරහ 

භභ අව වන ළභළි යි. අද ඳරිණත වූ ණර්ථි දුලසව්ලඹ වව  

ඔළු ිළසසු ට් න දුධිඹ  අමුුරභ භහදි සවව ණර්ථි ර්ධනඹෂ  

තභයි වේ යජඹ නිර්භහණඹ යර ි වඵ වව ව. ඒ නිහ භභ රු 

තභි ුරභහව  අධහනඹ වඹොමු ය වන  ළභි යි, වේ භළදි 

ණදහඹේ උගුර ිළිතඵ. ඔඵුරභ වරහව භ හර්තහවේ ව ව 

වරහ ි වඵන උගුර  ප්රනි ර්භ වභොනහද, දුා ේ වභොනහද, 

ණර්ථි ර්ධන වේඹ ඉවශ භට් භ ඳත්හවන  ඹහභ වහ 

 වනහ වූ ක්රිුඹහභහර්ඹ ව වර්ද කිඹන එ ළන භභ 

එුරභහව ව අව වන  ළභි යි.  

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, අද න දු  අවප් යවට් 

ණර්ථි ශභනහයණඹ වොච්චය දෂ තහව ව ක්රිුඹහත්භ 

යනහද කිේවොත් යහජා ණඹ ළඩි වරහ ි වඵනහ, 2011ත්, 

2012  ව වදනඹ යන වො . දශ වශයඹ නිසඳහදිතවව 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  2011 ර්වවදී යහජා ණඹ ප්රනභහණඹ සිඹඹ  

78.5යි. 2012 ර්වවදී සිඹඹ  79.1ෂ  ඵ  එඹ ළඩි වරහ 

ි වඵනහ. ණඹ වේහයණ දුඹදේ, වඳොලී වී ේ ණදහඹවේ 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  2011 ර්වවදී සිඹඹ  95.8ෂ  වූ අතය, එඹ 

2012 ර්වවදී සිඹඹ  103 දෂ හ ළඩි වරහ ි වඵනහ. දුවශල 

ණඹ වේහයණ දුඹදේ වී ේ අඳනඹන ව වේහ ණදහඹවේ 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  2011 සිඹඹ  11ෂ  ි ණුණු වේ ප්රනභහණඹ 

2012 සිඹඹ  16.4 දෂ හ ළඩි වරහ ි වඵනහ. වේහ තභයි 

ණර්ථි ශභනහයණවව දෂ තහ ව. එ වන එ වනභ අිළ ඍණ 

ඳළත්ත , එ වන එ වනභ අිළ ඳවශ ළව න ණර්ථි යුඹ අද 

ළජවමමි ව ඳි නහ. 

රු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභනි, ඒ දුතයෂ  වනොවයි. 

වභොෂ ද අද යහජා ණදහඹභ  සිදු වරහ ි වඵ වව ව? එ වන 

එ වනභ, රි ව ය යහජා ණදහඹභ ඳවශ ඹනහ. ණර්ථි 
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ඳහර් සවේ වුර 

ර්ධනඹ සිඹඹ  6.4ෂ ඹ කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් යහජා ණදහඹභ  

වභොෂ ද වරහ ි වඵ වව ව? දශ වශයඹ නිසඳහදනවව 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  ඒ සිඹඹ  11 දෂ හ අඩු වරහ ි වඵනහ. 

වනත් භළදි ණදහඹේ ය ්ල දිවහ ඵළ හභ යහජා ණදහඹභ දශ 

වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  සිඹඹ  25යි. නමුත් අවප් 

ය  අරුභ පුදුභ ණලසචර්ඹත් භළදි ණදහඹේ ය ෂ  ඵ  ඳත් න දු  

යහජා ණදහඹභ දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  ලවඹ ව 

සිඹඹ  11ෂ  ඵ  අභ වරහ ි වඵනහ. 

 
නිවඹජජා හය බහඳි ුරභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair? 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 

ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනුරරු නිවඹජජා හය බහඳි ුරභහ මූරහනවඹ ව ඉත් 
ුෆවඹ ව, රු ශ්රි ඹහනි දුවේදුක්රලභ භවත්මිඹ මුරහනහරඪ දුඹ. 

அென் பஷமகு, குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்மை அகயரல, ஶண்தைஷகு (ெஷமெெஷ) ஸ்ரீஶைஷ 

லஷரஜலஷக்கஷ அலர்கள்  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took 

the Chair. 

  
රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, අඳ  ඳළවළදි සභ 

වඳවනනහ, අද ණර්ථි දත්ත, දර්ල ිළිතඵ, භව ඵළා ව 

ඉදිරිඳත් යන හර්තහ ිළිතඵ අඳ  වරො ව ළඹෂ  භුර වනහ 

කිඹහ. ාාහත්භ දුෘි බහඹෂ  අද ි වඵනහ. Statistical 

manipulation අද ක්රිුඹහත්භ වනහ. ඒ හව භ ෘත්රි භ දත්ත 

ිළේබීභ- massaging of figures - අද යජවව ණර්ථි අාලවව 

ප්රනධහනතභ හර්ඹ බහයඹෂ  ඵ  ඳත් වරහ ි වඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, අද ඵර වන වේ ය   

ණර්ථිභඹ ලවඹ ව සර්ණභඹ යුඹ  ඹනහඹ කිඹරහ කිඹන 

වො  අද අවප් යවට් ඳහඩු රඵන යහජා ණඹතනර ඳහඩු අඹ ළඹ 

හිඟඹ  එුර යරහ නළවළ. වේත් අා ණිත ාාහත්භ 

ජි්ලභහට් එෂ . දළ ව ඵර වන, 2012 භව ඵළා ව හර්තහ  අනු 

රාහ දුදු සඵර භණ්ඩරවව ඳහඩු රුිළඹ්ල වජටි 6,120යි. ඒ 

හව භ රාහ නිජ වත්ල නීි ත ාසථහවේ ඳහඩු රුිළඹ්ල  

වජටි 8,970යි. රාභ ඳහඩු රුිළඹ්ල  වජටි 382යි. දුේරිඹ 

වේහ ඳහඩු  රුිළඹ්ල වජටි 379යි. ශ්රීර ර ව ව එඹහර් රයි වස 

ඳහඩු  රුිළඹ්ල වජටි 2,050යි. මිහි ව රාහ ඳහඩු වජටි 100යි. 

තළඳළ්ල වදඳහර්තවේ වුරවේ ඳහඩු වජටි 500යි.  

වේ ණඹතන වවත් ඳභණෂ  රුිළඹ්ල වජටි 18,500ෂ  ඳහඩුයි. 

වළඵළයි අඹ ළඹ හිඟඹ ෘත්රි භ ලවඹ ව ාසයණඹ යරහ, අ ත් 

නිර්භහණඹෂ  යහ ගිහි ව, අ ත් දුධිඹ  ණනඹ යරහ, 

ෘත්රි භ අඹ ළඹ හිඟඹ අඩු ය ී භ වහ වේ සිඹ භ ඳහඩු 

ඵළා වර හිඟ ණඹ වළටිඹ  ව ව යරහ වේ අඹ ළඹ  එුර 

කිරීභ ඉත් ය ි වඵනහ. ජහතා වතය මූරා අයමුදර කිඹනහ, 

අවප් යවට් ළඵෆ අඹ ළඹ හිඟඹ දශ වශයඹ නිසඳහදනවව 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  සිඹඹ  6.4 වනොවයි, සිඹඹ  8.6යි කිඹරහ. 

වේ තභයි තා ථහ.  

ඒ දුතයෂ  වනොවයි, මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි. 

උශධභනඹ ළන ථහ යන වො , ශ්රීර රාහ භව ඵළා වත්, 

යජඹත් වඵො වවොභ උජහරු  ථහ යනහ, තනි ඉරෂ වේ 

උශධභන වේඹෂ  ඳත්හ වන ගිඹහ කිඹරහ. තත්ත ලවඹ වභ 

තනි ඉරෂ වේ උශධභන වේඹෂ  ඳත්හ වන ඹනහඹ 

කිඹන එ වඵොවවොභ ප්රනලසත ක්රිුඹහෂ ; වවො වදඹෂ  කිඹරහ 

කිඹ වන ඕනෆ. නමුත් අිළ තනි ඉරෂ වේ උශධභන වේඹ ළන 

ථහ යන වො , අිළත් භඟ තය යන වසු ය ර 

උශධභන වේඹත් භඟ ා වදනහත්භ ඵර වන ඕනෆ. දළ ව 

ඵර වන, භළව්ලසිඹහ, තහයිර වතඹ හව  ය ්ල. ඒ ය ර 

උශධභන වේඹ සිඹඹ  3යි, සිඹඹ  4යි. වළඵළයි අවප් යවට් 

උශධභන වේඹ සිඹඹ  8යි, සිඹඹ  9යි. අිළ තය යන ය ර 

උශධභන වේඹ අඩු නේ, අවප් යවට් උශධභන වේඹ තනි 

ඉරෂ භ ි ණුණත් ඒ ය ්ල භඟ ා වදනඹ යන වො  

අවප් උශධභන වේඹ ළඩි නේ, මිර ඳළත්වත ව අවප් යවට් මිර 

තයහරිත්ඹ අඩු නහ. එඹ  කිඹ වව ව price 

competitiveness කිඹරහයි. එඹ තයහරිත්ඹ  ප්රනලසනඹෂ .  

එඳභණෂ  වනොවයි. අවප් අඹ ළඹ හිඟඹ ර්ධනඹ න 

වො ත් එඹ උශධභනඹ  ඵරඳහනහ. නිසඳහදන ිළරිළඹ ඉව්ල භ 

ඉවශ ඹනහ. අිළ වළභ වදනහභ ද වනහ, අඹ ළඹ හිඟඹ ළන ථහ 

යන වො  එාර වතවව ණර්ථි දුවලේඥයි ව ථහ ය වව ව 

Public Sector Borrowing Requirement - PSBR - එ ළන 

කිඹරහ. Public Sector Borrowing Requirement එ ළඩි න 

වො  අනිහර්ඹවඹ වභ -නිඹත ලවඹ වභ- උශධභනඹත් ඉවශ 

ඹනහ.  

රු තභි ුරභනි, උශධභනඹ ළන ථහ යන වො  දුදුධ 

ර්වව උශධභනඹ ව ි වඵනහ. Cost-push inflation 

ි වඵනහ. ඒ තභයි ිළරිළවඹ ව ත්ල  න උශධභනඹ. ඒ හව භ 

demand-pull inflation ි වඵනහ. ඒ තභයි ඉ්ල වභ ව අවදන 

උශධභනඹ. ඒ හව භ wage inflation ි වඵනහ. ඒ තභයි ළටුප් 

දඟය උශධභනඹ. වේ වළභ උශධභනඹකි වභ ජන භහජඹ  

දුනහලහරි, ප්රනි හමි ඵරඳෆභෂ  සිදු නහඹ කිඹන එ භහ හිතන 

වළටිඹ  ඔඵුරභහත් දුලසහ යන හයණහෂ .  

උශධභනඹ නිහ, මිර ළඩි ී ේ නිහ ළඩිවඹ වභ ඵඩ  

දි වව ව දුප්ඳත් ජනතහ යි. වඳොවවොත් ජනතහ  රැයණඹ, 

ණයෂ හ, ලෂ ි ඹ, වණ රඵහ වද වන  ත්ේ ි වඵනහ. 

නමුත් දුප්ඳත් ජනතහ යි වේ උශධභන වේවව ර්ධනඹ ී භ 

ළඩිවඹ වභ ඵරඳහ වව ව. රු තභි ුරභනි, ඔඵුරභහත්, භභත් 

ද වනහ, උශධභන වේඹ ඉවශ ඹන වො , වඳොලී අනුඳහතඹත් 

ඉවශ ඹන වො  marginal efficiency of capital theory එ  

අනු ණවඹජජන ඳවශ  ඹනහඹ කිඹරහ. අද වේ ඵයඳතශ 

ඵරඳෆභ අවප් ය   එ්ලර වරහ ි වඵනහ.  

එඳභණෂ  වනොවයි, රු තභි ුරභනි. යහජා දුඹදභ ළන 

ථහ ශහ. යහජා දුඹදභ ළන ථහ යන වො , රුිළඹරෂ  

ත්වතොත් ලත 30ෂ  අද ළඹ යනහ, ළටුප් ව වේතනර . 

රුිළඹරෂ  ත්වතොත් ලත 28ෂ  ළඹ යනහ, ණඹ ව වඳොලී 

වී ේර . රුිළඹරෂ  ත්වතොත් ලත 16ෂ  ළඹ යනහ, 

 වටුේබ -භෘශධි වහ වඳොවවොය- වනහධහයර . ඒ අනු 

රුිළඹරකි ව ලත 74ෂ භ ළඹ  වව ව වභ වන වේහ යි. 

ාර්ධන ළඩර  ඉි රි  වව ව රුිළඹරකි ව ලත 26ෂ  ඳභණයි.  
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අද ප්රනහ ධන දුඹදේර  වභොෂ ද සිදු වරහ ි වඵ වව ව? 

1980 ර්වව දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  

සිඹඹ  24ෂ  ි ණුණු ප්රනහ ධන දුඹදේ, 2012 ර්වව සිඹඹ  4.9 

දෂ හ ඳවශ  ඵළවළරහ ි වඵනහ. 

අද පුනයහර්තන දුඹදභ සිඹඹ  14.4යි. වේ යහජා ණවඹජජනඹ 

අඩු ී භ ඵයඳතශ ප්රනලසනඹෂ . දුවලේවඹ ව ප්රනහ ධන ණවඹජජනඹ 

අඩු වනහ කිඹ වව ව නිඹත ලවඹ ව යවට් ජනතහ  

ණවඹජජනවව ප්රනි රහබ, ණවඹජජනවව ප්රනි පර අහිමි වනහ 

කිඹන එයි. ණවඹජජන ඌනතහවේ හිඟඹ ිළඹ වන වභොෂ ද 

ි වඵන ක්රිුඹහ භහර්ඹ? අද යජඹ  කිසිභ ඳළවළදි ස ප්රනි ය ස ක්රිුඹහ 

භහර්ඹෂ  නළවළ.  

රු තභි ුරභනි, දළ ව භහ ථහ ය වන ළභළි යි වඳොවවොය 

වනහධහයඹ ළන. යජඹ වඵොවවොභ උජහරු  කිඹනහ, රුිළඹ්ල 

350  වඳොවවොය වනහධහයඹ රඵහ වද වන වේ ණර්ථි 

ශභනහයණඹ ලෂ ි භත් වරහ ි වඵනහ කිඹරහ. තත්ත 

ථහ වභොෂ ද? වඳොවවොය වනහධහයඹෂ  රඵහ දු වනහ. 

වඳොවවොය වනහධහයවඹ ව අෂ යඹ  රඵහ වදන වඳොවවොය 

ප්රනභහණඹ අද ප්ඳහදු යරහ. එදහ දු වනහ, අෂ යඹ  යරිඹහ 

කිවරජ 125ෂ , MOP කිවරජ 45ෂ , TSP කිවරජ 45ෂ . අද ීමඹද 

වද වව ව? අද වද වව ව යරිඹහ කිවරජ 90යි, MOP කිවරජ 30යි, 

TSP කිවරජ 35යි. කිවරජ 60කි ව වඳොවවොය වනහධහයඹ ඳරහ 

භවහ වරො ව  කිඹනහ වඳොවවොය රඵහ වදනහ කිඹරහ. 

එඳභණෂ  වනොවයි. ී  වොදුඹහ  හව භ අවන වත් වඵජ හ 

යන වොී  ව ත්, වත් ර්භහ වතඹ ත්, වසු ර්භහ වතර ත් 

වඳොවවොය වනහධහයඹ රඵහ වදනහ කිඹරහ යජඹ උජහරු  ථහ 

ශහ  අද මුළු යවට්භ වඳොවවොය හිඟඹෂ  ති  වරහ. තයි 

වඳොවවොය හිඟඹ ති  වරහ ි වඵ වව ව? යජඹ වඳොවවොය 

ව වන වඳෞශ ස ණඹතනර  වඳොවවොයර  අදහශ 

වනහධහය මිර වරහ නළවළ. ඵර් ණඹතනඹ  වරහ නළවළ 

රුිළඹ්ල වජටි 243ෂ . Hayleys Agro Fertilizer (Pvt.) Limited  

ණඹතනඹ  වරහ නළවළ රුිළඹ්ල වජටි 150ෂ . CIC Agri 

Businesses (Pvt.) Limited එ  වරහ නළවළ රුිළඹ්ල වජටි 

312ෂ . AgStar Fertilizers PLCර  වරහ නළවළ, රුිළඹ්ල 

වජටි 106ෂ . වේ මුද්ල වනොවපු නිහ තභයි අද වඳොවවොය 

හිඟඹෂ  අවප් යවට් ති  වරහ ි වඵ වව ව.  

එඳභණෂ  වනොවයි, රු මුද්ල නිවඹජජා තභි ුරභනි. 

වභ වන වේ ත් වඳොඩ්ඩෂ   ව වද වන. ඔඵුරභ වරහ වේ ය   

වඳොවවොය ව ව වව ව වොවව වද? චීනවඹ ව, ත්ලජීරිඹහව ව 

වභොවයොෂ වජව ව ව භළද වඳයදි ය  ස ව. අභනහඳ ව වන 

එඳහ වභවවභ කිේහ . ව ව වව ව  ප්රනමිි වඹ ව වතොය 

වඳොවවොය; ඵහර වඳොවවොය. ඵහර වඳොවවොය ව වන නිහ තභයි 

අද  වඩු ාතඹ මුළු ය භ වරහ වන ි වඵ වව ව. එ 

ප්රනවශලඹෂ  ඳභණෂ  වනොවයි, මුළු ය භ වරහ වන ි වඵනහ. 

ප්රනමිි වඹ ව යුෂ ත වූ වඳොවවොය තයි ව ව වන ඵළරි? තයි, 

ඕසවව සඹහව ව වඳොවවොය ව ව වන ඵළරි? තයි, 

තවභරිහව ව ව ව වන ඵළරි? තයි, රුසිඹහව ව ව ව වන 

ඵළරි? ඵහර වඳොවවොය ව වමි ව වඳොවවොය වනහධහයඹ ළන 

වඵොරු  ඳේවඳජරි වන එ වරි වදඹෂ ද? තාහදීද?  එවවභ 

නේ යජඹ ක්රිුඹහත්භ යන හ රාහ හ ාග්රයහභවඹ ව ඳ  ව 

ත්ුර "අිළ මු - ය  නඟමු" කිඹන ප්රනි ඳත්ි ඹ අද ඳරිර්තනඹ 

වරහ ි වඵනහ, වවොයේ යමු, වොමිස වමු, ඳහ වමු, ය  

මු, ය භ නමු කිඹන ප්රනි ඳත්ි ඹ ඵ . හ රාහ හ 

ාග්රයහභඹත්, අිළ මු - ය  නඟමු කිඹන ප්රනි ඳත්ි ඹත් අද එවේ 

ඳරිර්තනඹ වරහ වභහයයි. ඒයි තා ථහ.  

රු තභි ුරභනි, දුවලේවඹ ව වේ ජනතහහදී, ප්රනි ය ස, 

ජනහිතහමීය  යජඹ ඳසු ගිඹ දසර දුඳත  ඳත් ුෆණු යවට් 

ජනතහ  රපු ණහයඹ අිළ දළෂ හ. රු තභි ුරභනි, අිළ 

වළවභජභ ිළිත වනහ හරගුණි තත්ත්ඹ ව, වශලගුණි 

තත්ත්ඹ ව ඳහරනඹ ය වන යජඹ ත්, දුඳෂ ඹ ත් 

ක්රිුඹහත්භ  වන ඵළවළ කිඹහ. නමුත් ජනතහ දුඳත  ඳත් න 

වො  දුඳත  ඳත් ුෆණු අඹ  වන රඵහ දීවේ ඳළවළදි ස 

ඹ වත්රLණඹෂ  ය  ුරශ ි වඵ වන ඕනෆ. 2004 වර් පුශරඹ ව 

50,000  ණ වන ප්රනභහණඹෂ  ජීදුතෂ ඹ  ඳත් ුෆණහ සුනහමි 

ානවඹ ව. ඒ ානවඹ ව ඳසවේ අිළ වවො වවො ඳහඩේ 

රැෂ  ඉවන ත්තහ. නමුත් භභ ළභි යි වේ යජඹ ඳහඩේ  ඉවන 

ත්ුර ණහයඹ ළන පුාික හයණහෂ  ඉදිරිඳත් ය වන.  

අිළ ඊවව දවේ දළෂ හ, අවප් ධීය තභි ුරභහ කිඹහ වන, 

කිඹහ වන, කිඹහ වන ගිඹහ, ධීය අභහතාහාලවඹ ව රඵහ 

වදන වන ළන. ගියහ වඳජතවඹෂ  හව  කිඹහ වන ගිඹහ. 

අිළ  වඳොඩි ප්රනලසනඹෂ ත් අව වන ඉඩ දු වව ව නළවළ.  

ණඳදහ ශභනහයණ අභහතාහාලඹ ඹ වත් ි වඵන හරගුණ 

දුදාහ වදඳහර්තවේ වුර කිඹනහ, ව වතය න වො  

අදහනේ ඳණිුෆඩඹ නි වත් ශහ කිඹරහ. ධීය  අභහතාහාලඹ 

කිේහ,  4.00  නි වත් ශහ  ඒ අඹ  ඳණිුෆඩඹ රළණුවණ් ඊ ශඟ 

දවේ උවශ ඳහ වදය 2.00  කිඹරහ. ඵරිළටිඹ, ව්ලරුර, 

යත්භරහන, වදහිර, වභොයටු ඹන ප්රනවශලර ාචහයඹ යරහ 

ධීයඹ වව ව භභ ප්රනලසනඹෂ  තහුහ,  ධීය අභහතාහාලඹ  

වේරහ  ඳණිුෆඩඹ රළණුණහ නේ ඳණිුෆඩඹ නි වත් යන 

ඹ වත්රLණඹෂ  ි වඵනහද කිඹරහ; ඔඵරහ  ඳණිුෆඩඹ රළවඵන 

දුධිඹෂ  ි වඵනහද කිඹරහ. වභොෂ ද ඒ අඹ කිේවේ?   එවවභ 

ළඩ ිළිතවශෂ  නළවළ කිඹරහ කිේහ.  

දිසත්රි ෂ  ධීය නිරධහරිවඹෂ  ඉ වනහ, DFO - District 

Fisheries Officer - කිඹරහ. ඒ හව භ වොට්ඨහ ධීය 

ඳරීෂ යවඹෂ  ඉ වනහ, Fisheries Inspector කිඹරහ. වේ 

DFO රහ, ධීය ඳරීෂ රහ ධීය මිි  වයවහ ජනතහ  වේ 

අදහනභ ිළිතඵ ඳණිුෆඩඹ රඵහ වදන ළඩ ිළිතවශෂ  ි වඵනහද 

කිඹරහ තහුහභ ධීය ජනතහ කිඹනහ, "අව ව! එවවභ කිසිභ 

ළඩ ිළිතවශෂ  නළවළ, අිළ දළන ත්වතොත් දළන  වව ව 

භහධා ස ව ඳභණයි" කිඹරහ. ඵර වන දුහිළු. නමුත් අිළ දළෂ හ, 

තභි රු වද වවනෂ  "භව  වනොවයි, වභඹහවයි යද.  භව  

වනොවයි, අවරහවයි යද" කිඹමි ව වඳොය  ව වශ ව හව  

වො හ  වනහ. වළඵළයි අද දවේ වේ වභොවවොත න දු ත්, වේ 

ඳණිුෆඩඹ රඵහ දීභ  ඳළවළදි ස ඹ වත්රLණඹෂ  නළවළ.  

රු තභි ුරභනි, තමු වනහ වවේරහ ථහ යනහ, සිඹඹ  

6.4 ණර්ථි ර්ධන වේඹ ළන. තමු වනහ වවේරහ ථහ යනහ 

2016 න වො  ඒ පුශර ණදහඹභ වඩොරර් 4,000ෂ  -රුිළඹ්ල 

වනොවයි- යනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි වභච්චය ණර්ථි 

ණලසචර්ඹඹෂ  උදහ යන අවප් වේ ශ්රීර රාහ භහතෘ භමිවව, යජවව 

යදි ව, ධීය අභහතාහාලවව යදි ව, ණඳදහ ශභනහයණ 

අභහතාහාලවව යදි ව, හරගුණ වදඳහර්තවේ වුරවේ යදි ව 

පුශරයි ව ධීය යෂ හ  ගිහි්ලරහ -මුහුදු යෂ හ  ගිහි්ලරහ-  

දිඹ ය වහත් භඟ වඳොය ඵදරහ ජීදුත අහිමි ය  වන වො  

භයණඹ  තෂ වේරු ීමඹද? රුිළඹ්ල රෂ ඹයි. වභොන 

දුිතරේජහ නළි  වදඹෂ ද? වභොන නි වදිත වදඹෂ ද? යජවව 

වනොවළකිඹහ නිහ, යජවව අහර්ඹෂ භතහ නිහ භයණඹෂ  සිදු 

න වො  ඒ තෂ වේරු ය වව ව රුිළඹ්ල රෂ ඹ  ඳභණද 

කිඹරහ භභ අව වන ළභළි යි.  

ඒ දුතයෂ  වනොවයි. ඊ  අභතය වේ වළභ භශ වදය භ 

රුිළඹ්ල 15,000 වොච්චභෂ  දීරහ ි වඵනහ, ප්රනහවශයඹ 

ව්ලේයඹහ.  වවො  භත ි ඹහ  වන, වේ ජීදුත අහිමි ුෆණු 

පුශරඹ ව තභයි ඒ ඳුෆ්ලර ණදහඹේ උඳඹ වනහ. ඒ ණදහඹේ 

උඳඹ වනහව ව වේ ඳුෆව්ල හභහජිඹ ව ඹළවඳනහ. ඒ ෘවඹ  

ණදහඹේ රඵහ වදන පුශරඹහව  ජීදුතඹ අහිමි න වො  ඒ 

ෘවවව වසු හභහජිඹ වව  අනහතඹ ණයෂ හ ය වන , 

සුයෂ හ ය වන , වභොෂ ද වේ ණණ්ඩු  ි වඵන ළඩ 
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ඳහර් සවේ වුර 

ිළිතවශ?   තයි, ඒ අඹ  ජීවනජඳහඹ වනුව ව වනහධහයඹෂ  

රඵහ වද වන  ඵළරි?  

ධීය තභි ුරභහ කිඹනහ අඳ  තහුණහ, ජීදුතහයෂ  ඵහ 

රඵහ දීරහ ි වඵනහයි කිඹරහ. ජීදුතහයෂ  ඵහ රඵහ දීරහ 

ි වඵනහ !  භ  භතයි, එුරභහ ප්රනහල ශහ, ජීදුතහයෂ  ඵහ 

50,000ෂ  වඵදරහ ි වඵනහයි කිඹරහ.  වළඵළයි, ළටි ශහ වළුර 

ඉ වන වො  ජීදුතහයෂ  ඵහ 50,000ෂ  වඵදරහ ි වඵනහ.  

ඹුේ භට් භ   ඵළවළරහ ඵහ රළණුණහද කිඹරහ  අවන වො  

"අව ව! භවත්තවඹජ එෂ ත් අඳ  රළණුවණ් නළවළ" යි කිඹනහ. 

වේහ තභයි ඹුේ භට් වේ දත්ත. වළඵළයි ජීදුතහයෂ  ඵහ 

ධීයඹහ  රඵහ වනොදු වනහ  වේ යජඹ නේ අධිවඳජණ ඵහ 

ඳළශ වන සිටිනහ; දණ ඵහඹ ව ඳළශ වන සිටිනහ; 

වොමිස ඵහ ඳළශ වන සිටිනහ. වවොයේ, ාචහ කිඹන ඵහ 

ටි නේ වවො  ඳළශ වන සිටිනහ,  භළි  තභි රු ප්රනමු වේ 

යජඹ.  ඒ ඵහඹ ව වවො  ඳළශ වන රේජහ නළුර  වේ 

උත්තරීතය බහ  තදුත් කිඹනහ, ජීදුතහයෂ  ඵහඹ ව 

50,000ෂ  ධීයඹ ව  රඵහ දු වනහ කිඹරහ.  

ඒ දුතයෂ  වනොවයි. ද වනහද, අද දුහිළුවේ තයභ? ඊවව භව 

වරො ව   ඳේවඳජරි ළහුහ, ධීයඹ ව  ඉ වධන වනහධහයඹෂ  

රඵහ වදනහ කිඹරහ. ඔඵුරභහත් වේ ළන ද වනහ ති , රු යත් 

අමුණුභ භළි ුරභනි.  වභොද, ඔඵුරභහ ව ව මුද්ල release  

ය වව ව. භභ ීමවභ ව කිඹනහ, භළයි භහඹ යි, ජනි 

භහඹ යි වේ වභොවවොත න දු ත් ධීයඹ ව  රඵහ වදන ඉ වධන 

වනහධහයඹ රඵහ දීරහ නළවළ කිඹරහ.  වේද, ණලසචර්ඹඹ? භහි වද 

ික වතනවව භවහ භහිභඹ වේද කිඹරහ භභ අව වන ළභළි යි.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, එඳභණෂ  වනොවයි. අද 

ථි භවත්රු ව ණනහෂ  භහජ සුඵහධනඹ ළන භව 

වරො ව  ථහ ශහ. අධාහඳන ෂ වේත්රLඹ  වොතයේ මුද්ල ව ව 

වනහද, වෞා ෂ වේත්රLඹ  වොතයේ මුද්ල ව ව වනහද 

කිඹන එ ළන කිේ ඒ ථහ අඳ  වවොින ව තහුණහ. ඒ හව භ 

"භහි වද ික වතන අ ත් ශ්රීර රාහෂ " ප්රනි ඳත්ි  ප්රනහලනවව  

63න ිළටුවේ වේ දුධිඹ  ව ව වනහ:   

"නිදවස අධාහඳනඹ වහ අවප්  දරු ව  ති  අයිි ඹ  කිසිවේත් අවවජසි 

වනොයමි." 

ඒ ඹනහදී ලවඹ ව නිදවස අධාහඳනඹ ණයෂ හ කිරීභ ළන 

වේ යජඹ වවො  ඳේවඳජරි වනහ. වළඵළයි, රු මුද්ල  වහ 

ක්රලභේඳහදන නිවඹජජා  තභි ුරභනි, අද වේ යජඹ  අධාහඳනඹ 

වහ දශ වශයඹ නිසඳහදනවඹ ව ව ව යන ප්රනි ලතඹ එ වන 

එ වනභ අඩු ය ි  වඵනහ. වේ භහි වද ික වතනඹ ඳ  ව ත්ුර 

දවේ ඉරහ දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  

අධාහඳනඹ  ව ව ශ මුදර එ ව  එ ව භ අඩු වරහ ි වඵනහ. 

භභ වේ කිඹ වව ව භව ඵළා ව හර්තහ සනුයි. ඒ ප්රනි ලතඹ 2006 දී  

2.67යි; 2007 දී 2.59යි; 2008 දී 2.27යි; 2009 දී  2.08යි; 2010 දී 

1.86යි; 2011 දී 1.86යි; 2012 දී 1.8යි. වොවවොභද ික වතනවව 

ණලසචර්ඹඹ? අධාහඳනඹ  වේ හව  ුර වන ඳ වි වව 

ළරකි්ලරෂ  රඵහ වද වව ව තයි කිඹහ වේ අසථහවේදී භභ 

අවනහ. දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  

අධාහඳනඹ  රඵහ වදන මුදර අඩු වමි ව ඳි නවො  අධාහඳන 

ෂ වේත්රLවව ඳහදඩභ නේ ර්ධනඹ වනහ. තභි රු වව , 

ඳශහත් බහ භ වත්රීනරු වව  ඵරපුළු වහයේ අත  අයවන 

 වධහනවව ප්රනහවශයඹ බහ භ වත්රීනරු වව  පුත්ුරත් ගිහි්ලරහ 

දුදුව්ලඳි රු ව  ගුටි ඵළ  වදන යුඹයි  අද අිළ ඉ වව ව. 

ඳශහත් බහ භ වත්රීනරු ඳහ්ලර  ගිහි්ලරහ ගුරුරිඹ ව , ගුරු 

ෂ වේත්රLඹ  යන අඳවහඹ, අභහනඹ මුළු රාහභ ද වනහ  

හයණඹෂ . රු තභි ුරභහ වේ බහවේ සිටින වේ වභොවවොවත්  

වේ යවට් අධාහඳනඹ ළන භභ තත් ඹභෂ   කිඹ වන ඕනෆ. අවප් 

යවට් ඳහ්ල ස ව සිඹඹ  18  දුදු සඹ නළවළ; සිඹඹ  15  

ජරඹ නළවළ; සිඹඹ  11  ළසිකිිත නළවළ; සිඹඹ  66  

පුසතහර නළවළ; සිඹඹ  67   ඳරිණ  දුදාහහය නළවළ; 

සිඹඹ  72  හභහනා වඳශ  දුදාහහය නළවළ; සිඹඹ  92  

උස වඳශ දුදාහහය නළවළ; සිඹඹ  36  ක්රී ඩහ  ිළටි නළවළ. 

වභ වන දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ! වභ වන ණර්ථි  ර්ධනඹ! 

වභ වන ඒ පුශර ණදහඹභ! ඔඵුරභ වරහ වේහ ළන  අධහනඹ 

වඹොමු ය වව ව නළශද කිඹහ භභ රු තභි ුරභහව ව අවනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ඒ හව භ වෞා  

ෂ වේත්රLඹ  ළනත් ඵරමු. "භහි වද ික වතන අ ත් ශ්රීර රාහෂ " 

ප්රනි ඳත්ි  ප්රනහලනවව  61න ිළටුවේ වේ දුධිඹ  ව ව වනහ:  

"නිදවස වෞා වේඹ  සුරැීමභ භව  ීමභ න අතය  උස - ඳවත් 

වේදඹකි ව වතොය ෆභ වදවන ව භ ඹවඳත් වෞා වේඹෂ   රළබීභ  

ති  අයිි ඹ තවුෆරු කිරීභ භහව   ීමභයි."  

2005 දී "භහි වද ික වතන අ ත් ශ්රීර රාහෂ " ප්රනි ඳත්ි  

ප්රනහලනවව ඒ දුධිඹ  ප්රනහල යරහ වෞා වේඹ  ය වව ව 

වභොෂ ද තභි ුරභනි? 2006 ඉරහ දශ වශයඹ නිසඳහදනවව 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  වෞා  ෂ වේත්රLඹ වහ ව ව යන මුද්ල 

එ ව  එ ව භ ප්ඳහදු ය ි වඵනහ. දශ වශයඹ නිසඳහදිතවව 

ප්රනි ලතඹෂ  වළටිඹ  වෞා ෂ වේත්රLඹ වහ මුද්ල ව ව ය 

ි වඵ වව ව වේ දුධිඹ යි. 2006 දී  1.97යි; 2007 දී  1.92යි;         

2008 දී  1.69යි; 2009 දී  1.48යි; 2010 දී  1.32යි; 2011දී 1.36යි; 

2012 දී 1.31යි. එ ව  එ ව භ ප්ඳහදුවේ ප්රනි ඹෂ  නේ 

ි වඵනහ; ප්ඳහදුවේ ර්ධනඹෂ  ි වඵනහ. ජනතහ  වන 

රඵහ දීවේ සිඹ භ අසථහ අහිමි යරහ අද යහජා ත වත්රLඹ ුරශ  

ළජවමන සුළු වොට්ඨහඹෂ  වේ යවට් යහජා ේඳත් තභ 

තභ වව  ඵරපුළු වහයේ ස ව තභ වව  අධිවඳජණඹ 

වහ වඹොදහ  වනහ යුඹ රු තභි ුරභහව ව භභ අව වන 

ළභළි යි, වේ ණලසර්ඹත් ණණ්ඩු  හිතෂ  ඳපුෂ  නළශද කිඹහ. 

වේ යවට් ජනතහ දුිනන දු ිළිතඵ, වේ යවට් ජනතහ  රඵහ 

දිඹ යුුර භහජ සුඵහධනඹ ිළිතඵ, වේ යවට් ජනතහ  රඵහ දිඹ 

යුුර භහජ සුඵහධන යහජාඹ සථහඳනඹ කිරීභ ිළිතඵ, ලෂ ි භත් 

කිරීභ ිළිතඵ තමු වනහ වවේරහ  හිතෂ  ඳපුෂ  නළශද කිඹහ භභ  

වේ අසථහවේදී අවනහ. අවප් යවට් ජනතහ  වන රඵහ වදන 

ණඹතන, ජනතහව  සු දුවයණඹ උවදහ තඳ ළඳ වරහ 

ි වඵන ණඹතන භවහ ඳරිවහනිඹ , භවහ අහධඹ  තද 

ට් මි ව ි වඵන යුඹ ණණ්ඩු කිඹ වව ව වභොෂ ද? 

ණණ්ඩු ේපර්ණ අධහනඹ වඹොමු ය ි වඵනහ, 

දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ ාවලජධනඹ වත. අද යවට්භ 

ප්රනමුතහ වරහ ි වඵ වව ව ඳශහත් බහයි. ජනතහ ජීත් යී භ 

වනොවයි. ව්ල වළදීභ  වනොවයි. ජනතහව  සු දුවයණඹ 

වනොවයි. වෞා   ෂ වේත්රLඹ ලෂ ි භත් කිරීභ වනොවයි. 

අධාහඳන ෂ වේත්රLඹ ලෂ ි භත්  කිරීභ  වනොවයි. දුරැකිඹහව ව 

වඳවශන තරුණ ඳයපුය   රැීමයෂ හ රඵහ දීභ වනොවයි. අද 

යජවව ප්රනමුතහ වරහ ි වඵ වව ව ඳශහත් බහ ිළිතඵ  

හච්ඡහයි.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ඊවව දවේද වොවවේද 

දුභ්ල ී යාල 
 

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 භළි ුරභහ ප්රනි ඥහෂ  වදනහ භහ දළෂ හ. දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ 

ාසථහ ාවලජධනඹ  ඉඩේ ඵරතර අහිමි කිරීභ, වඳො සස 

ඵරතර අහිමි කිරීභ, ඳශහත් වද ඒහඵශධ කිරීවේ ඵරතර අහිමි 

කිරීභ ණදී වො වවශසි ණනහෂ  ඉදිරිඳත් ය, උුරරු ඳශහත් 
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[රු ජිත් වප්රනේභදහ  භවතහ] 
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බහ ඡ වදඹ  වඳය වේ ාවලජධන ක්රිුඹහත්භ වනොවශොත් 

එුරභහ ණණ්ඩුව ව ඉත් වනහඹ  කිඹන එ ඳළවළදි සභ 

ප්රනහල ශහ. වේ ළන ණණ්ඩුවේ ප්රනි ඳත්ි ඹ වභොෂ ද කිඹහ භහ 

අව වන  ළභි යි. දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ 

ාවලජධනඹ  -ඳශහත් බහ ක්රලභඹ - ඔඵුරභ වරහව  දුා භ 

වභොෂ ද? යජවව භතඹ වභොෂ ද? දුදුධ පුශරවඹජ දේභරහ, 

ජනතහ අුෆසහ, ජහි වේදඹ, ණේ වේදඹ, වශලඳහරන වේදඹ 

වේ වළභ වේදඹෂ භ ති  ය වේ යවට් ප්රනධහන ජහි  ප්රනලසන ස ව 

ජනතහව  අධහනඹ ඟන එද වේ  දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ 

ාසථහ ාවලජධනඹ ළන කිඹන යිහරුවේ ප්රනි පරඹ? අඳ 

වළවභජභ ද වනහ, දුභ්ල ී යාල  
 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භළි ුරභහ  ඔඹ කිඹන වදඹ යන පුශරවඹෂ  වනොවයි; ඵෆ ව ීම 

මූ ව  දුරුශධ උඳහඹෂ  යරහ, ඹුසට් ඳළට් එයි ුරය 

වඵජතරඹයි ිළටිඳසවේ ි ඹහවන භව උජහරු  භව ඓි වහසි 

වඵොරුෂ  ක්රිුඹහත්භ ශ පුශරවඹෂ  ඵ. නමුත් එුරභහ අද 

ප්රනි ඥහෂ  දී ි වඵනහ, දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ 

ාවලජධනඹ -[ඵහධහ කිරීභෂ ] 

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු අසර් භ වත්රීනුරභහ, රීි  ප්රනලසනඹ ඉදිරිඳත් ය වන.  

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, he is referring to the conduct of an Hon. 

Member and a Minister of this House, which, he should 

know, cannot be done. He cannot cast aspersions as he 

wants. Let him learn the Standing Orders properly. -

[Interruption.]  ීමවභ ව ප්රනහල ය වන. නිේ    එන 

ඒහ කිඹ වන එඳහ. වඵොරුහයඹහ.  
 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ කිරීභෂ ]  

 

රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වඵොරුහයඹහ - 
 
[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඳහර් සවේ වුර රීතී වර  වනොළශවඳන ඹභෂ  ි වඵනහ නේ 

ඒහ ඉත් ය වන භහ නිවඹජ  යනහ.  

රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, භහ ඳළවළදි සභ ප්රනහල 

වශේ, දුභ්ල ී යාල  
 

[මූරහනවව අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භළි ුරභහ ඊවව දවේ ඳළවළදි ස ප්රනි ඥහෂ  වදමි ව, දවුර වන 

ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ ාවලජධනඹ  වනස කිරීේ වනොවශොත් 

එුරභහ අනිහර්ඹවඹ වභ වේ ණණ්ඩුව ව ඉත් වනහඹ කිේ 

හයණඹයි. උුරවර් ඡ වදඹ  වඳය ඳශහත් බහ ක්රලභඹ ුරශ ි වඵන 

ඉඩේ ඵරතර, වඳො සස ඵරතර, ඳශහත් බහ වද ඒහඵශධ 

කිරීවේ ඵරතර අවවජසි වනොවශොත් එුරභහ වේ යජවඹ ව ඉත් 

වනහඹ කිඹහ ප්රනහල ශහ. එුරභහ ඉත් වනහද, එවේ 

නළත්නේ වේ යජඹ දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ 

ාවලජධනඹ  තත් ා වලජධන එුර යනහද කිඹන එ අඳ 

ඵරහවන ඉ වනහ. වළඵළයි, යවට් ප්රනමුතහ ඳශහත් බහ ක්රලභඹ 

වනොවයි. යවට් ප්රනමුතහ දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ 

ාවලජධනඹ වනොවයි. යවට් ප්රනමුතහ යවට් අධාහඳනඹයි. යවට් 

ප්රනමුතහ යවට් වෞා ෂ වේත්රLඹයි. යවට් ප්රනමුතහ -ණර්ථි 

ර්ධනඹ ළන වඵොරු ඳේවඳජරි ළහුහ - යවට් ජනතහ  භවේ 

යප්රනහද, ප්රනි රහබ වඵදීඹන ණර්ථි ර්ධනඹයි. වභොන දුහිළුෂ ද 

වේ ණර්ථි ර්ධනඹ?  යවට් වඳොවවොත්භ සිඹඹ  20 යවට් 

ජහි  ණදහඹවභ ව සිඹඹ  53ෂ  භුෂ ි  දුිනනවො  දුප්ඳත්භ 

සිඹඹ  20 භුෂ ි  දුින වව ව යවට් ජහි  ණදහඹවභ ව සිඹඹ  04ෂ  

ළනි වොච්චභෂ  ඳභණයි. ණර්ථි ර්ධනඹ ළන වරො ව  

ඳේවඳජරි වනහ. වොතයේ ඳේවඳජරි ළහුත් අද ණදහඹේ 

දුභතහෂ  ි වඵනහ. අද ේඳත් වඵදී ඹහ වේ දුභතහෂ  

ි වඵනහ. ති  වළකි, නළි  ඵළරි ඳයතයඹ පුළු්ල න -ළඩි වන- 

යුඹෂ  අද ි වඵනහ. 

ඒ නිහ භභ ඉ්ලලීභෂ  යනහ ර්තභහන ණණ්ඩුව ව, 

වඵොරු   දවුර වන ණණ්ඩුක්රලභ ාසථහ ාවලජධනඹ, ඳශහත් 

බහ ක්රලභඹ  වඳ වරහ වේ යවට් ජනතහ  වේ තස ඵළ වදුේ 

වශලඳහරනඹ ක්රිුඹහත්භ යනහ වනු , වේ යවට් ජනතහ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර න ජනතහ වේහ, ජනහධිඳි යණ වදදී 

වේ යවට් ජනතහ  දු ව ප්රනි ඥහ ටි ඉටු ය වන කිඹරහ.  

ඳහ්ල දරු ව  දිහ ණවහයඹ රඵහ දීභ ළනත් භහ කිඹ වන 

ඕනෆ. අවප් රු අධාහඳන තභි ුරභහ වේ රු බහවේ ඉ වනහ. 

රේජයි කිඹ වන, දිහ ණවහයඹ රඵහ වද වව ව වතිතස රෂ ඹෂ  වූ 

ඳහ්ල ශභයි වව  ව සිඹඹ  27 . යවට් අධාහඳන තභි ුරභහ 

වේ යවට් ජනතහව  ඳහ්ල ඹන ද දරු ව, ණවහය රඵහ වදන 

දරු ව, ණවහය රඵහ වනොවදන දරු ව ලවඹ ව ව ව ය 

ි වඵනහ. ණවහය රඵහ වදන දරු ව සිඹඹ  27ෂ  ඉ වනහ. 

ණවහය රඵහ  වනොවදන දරු ව සිඹඹ  73ෂ  ඉ වනහ. ඵර වන, 

එෂ ත් ජහි  ඳෂ  ණණ්ඩු හරවව උස ඳවත් වේදඹකි ව 

වතොය ඳහ්ල ඹන දුහ දරු ව  දිහ ණවහය මුශදයඹ රඵහ දු වනහ. 

වේ රු බහවේ ඉ වන අසර් භළි ුරභහ එඹ  හෂ ෂි දයනහ.  

වේ යවට් ඳහ්ල ඹන ද දරු ව වතිතසුර ව රෂ ඹ  උස ඳවත් 

වේදඹකි ව වතොය  නිර තා ේ වයදි රඵහ දු වනහ. භව  ිළඹහණ ව 

ඳත් යපු අසර් භළි ුරභහ ඒ ඵ වවොහහයභ ද වනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, වේ අසථහවේදී භභ 

දුවලේවඹ වභ ප්රනහල යනහ,- [ඵහධහ කිරීභෂ ] භභ ද වනහ, 

තාඹ ථහ යන වො  ඉ වන ඵළවළ; පුටු යත් වන ඵ. තත්ත 

ථහ යන වො  පුටු යත් වනහ. පුටු යත් වන වො  

ඉව්ල භ නළ් ව නහ.  එදහ වේ ය   වදඳළත්ත ඳත්ුර වන 

දුරෂ  වෂ  වරහ ි ඹුඹදීත් වේ යවට් සුඵහධන ප්ඳහදුෂ  

ක්රිුඹහත්භ ුෆවණ් නළි  ඵ.  

1115 1116 



ඳහර් සවේ වුර 

2009 භළයි 18ළනි දහ ඒ නීච -නි වදිත- වොටි ත්රLසතහදී 

ප්රනබහය වව  භයණඹත් භඟ අවප් ය   සර්ණභඹ අසථහෂ  

උදහ ුෆණහ, ාර්ධන ිළේභෂ  ති  ය වන; ජහි  වේදඹ ුරය ව 

ය වන; ඉසරහමීය ඹ ඳ්ල ස, හි වදු වශසථහන, වතජ ස -

ක්රිුසි ඹහනි- වශසථහන, වඵෞශධහමි ඳ ව්ල  වඩු යන යුඹ 

ඉත් ය වන; ර් ණමි සිශධසථහන වොඩ නඟන යුඹ 

ණයේබ ය වන; ජහි  අතය, ණේ අතය, ජනතහ අතය, 

වවජදයත්ඹ, ාහිිනඹහ, මිත්රLය සත්ඹ ර්ධනඹ ය වන. 

 
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
දළ ව අ ව ය වන රු භ වත්රීනුරභනි.  

 

රු ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භ  දුනහඩිඹෂ  වද වන.  

ඒ ශඵළිනඹහ, ඵළිනඹහ ුරිත ව, වේ යවට් ළඵෆ ජහි  

භගිඹෂ  ුරිත ව  ළඵෆ ණලසචර්ඹත් ශ්රීර රාහෂ  වොඩ නඟ වන 

වේ යජඹ  අසථහෂ  රළණුණහ. මූරහනහරුඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, 

අහන වභොවවොවත් දුවලේවඹ වභ ණුදු දනෂ  සිහිඳත් යමි ව 

භව  ථහ අ ව ය වන ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ.  
  

"අෂ වොවධන ජිවන වොධා - අහධුා හධුනහ ජිවන 

  ජිවන දරිඹා දහවනන - ච්වචන අ සහදිනා" 
 

 එහි වත්රුභ වභවේයි. 

"වක්රලජධ ය වනහ වක්රලජධ වනොකිරීවභ ව දිනිඹ යුුරඹ. 

අත්පුරුඹහ ත්පුරුමි ව දිනිඹ යුුරඹ. භසුයහ දීවභ ව - 

තාහවඹ ව දිනිඹ යුුරඹ. වඵොරු කිඹ වනහ තාවඹ ව දිනිඹ 

යුුරඹ." 

ඒ නිහ භභ වේ ණණ්ඩුව ව ඉ්ලලීභෂ  යනහ. තාඹ 

ජඹග්රයවණඹ ය වන  නේ, එදහ වේදිහෂ  වේදිහෂ  ඳහහ 

කිඹමි ව වේ යවට් ජනතහ මුශහ ය වන  ඉදිරිඳත් යපු භහි වද 

ික වතනඹ ව භහි වද ික වතන ඉදිරි දළෂ වේ ි වඵන වඳොවයො වදු  

සිඹ්ලරෂ භ අ වය භ ක්රිුඹහත්භ ය වන   යුුර ය වන. ඒ 

ඔඵරහව  ීමභ ඵ භතෂ  යමි ව භව  ථහ අ ව 

යනහ.  
 

[අ.බහ. 5.42] 

 

රු ඵ වදුර ගුණර්ධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு பந்துய குைலர்ென - கல்லஷ  அமச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, මුද්ල නීි  ඳනවත් 35ළනි 

 වි වව 422ළනි අධිහයවව දළෂ වනහ, ඹේ කිසි මුද්ල 

ර්ඹෂ  අහනවවදී භහ වතයෂ  ත ව වන ප්රනථභ ඒ ිළිතඵ 

හර්තහෂ  මුද්ල දුඹ ඵහය අභහතායඹහ  බහය දිඹ යුුරඹ කිඹරහ. 

මුද්ල නීි  ඳනවත් 422ළනි අධිහයඹ  අනු වේ ඉදිරිඳත් 

 වව ව ශ්රි  රාහවේ 63ළනි හර්ෂි හර්තහයි.  ඹේ කිසි 

ණර්ථිඹ හර් දෘසටිඹකි ව ත්තහභ වභඹ, යවට් නිභුෆභ, 

ණදහඹභ, වේහ නියුෂ ි ඹ, මිර භට් භ, වුෆේ වලේඹ, ඉුරරුේ, 

ණවඹජජන ඹනහදිඹ ිළිතඵ දිහ, ය හ, ායුි ඹ වහ එහි 

උඳනි  ව වඳ වන හර්තහෂ . වේ හර්තහ ස කිරීභ ශ්රීර රාහ 

භව ඵළා ව  අිමභතහනුහරි ණහයඹ  ය වන ඵළවළ. වරජවව 

ඉතහ  දියුණු ය ර දීර්කහලීන ණර්ථි දුලසව්ලණ වහ 

ඳර්වවණර ප්රනි පර වර ණර්ථි දුදාහඥඹ ව දුසි ව හදහ ත් 

නිඹභ වහ ක්රලභවේදඹ ව  අනු, ේභතඹ  අනු තභයි  ජහි  

ගිණුේ ස ය වව ව.    

තතළේ රු භ වත්රීනරු ප්රනහලඹ  ඳත් ශහ, වේ හර්තහවේ 

ාාහ දත්ත ක්රලභවේද ිළිතඵ  දුලසහනීඹබහඹ අඩුයි කිඹරහ. 

ඒ හුදු වනොදළනුත්භ නිහ ති  න තත්ත්ඹෂ .  කිසිවේත් ඒ 

ේප්රනදහඹ ව  ිළටි ව ගිහි්ලරහ භව ඵළා ව  වේ ගිණුේ තළබීවේ 

හර්ඹ බහයඹ ය වන ඵළවළ. භහ උදහවයණඹෂ  කිඹ වනේ. ඹේ 

කිසි ය ෂ  වරජවව අවනෂ  සිඹ භ ය ්ල භඟ යන 

නුවදනු ිළිතඵ වය වහ ඵළය ලවඹ ව ක්රලභහනුකූර දෂ න 

ව්ලනඹෂ  ි වඵනහ. එඹ තභයි අ වතර් ජහි  වුෆේ ුරරහ. 

වුෆේ වලේවව ජාභ ගිණුභ, වුෆේ වලේවව ාක්රලහභ ගිණුභ, 

වේහ ගිණුභ, ප්රනහ  ධන ගිණුභ, එහි ළශපීේ යන ණහයඹ, එහි 

හිඟඹෂ  වවජ අි රිෂ තඹෂ  ති  ී භ, අි රිෂ තඹ දුවශල ණඹ, 

දුවශල ණධහය ව අවනෂ  වශ්ල ස ව ිළඹහ ළනීභ,  ර් 

අහනවව දී භසත වුෆේ ුරරහ ුරරනඹ ී භ ඹනහදිඹ ිළිතඵ 

පුළු්ල ළ වරු වුෆේ වලේ අධාඹනඹෂ  යන වන ව  මිෂ  

වන වන ව වුෆේ වලේ හිඟඹ වවජ අි රිෂ තඹ ළන ථහ 

කිරීභ හුදු චන ඳහදුච්ික කිරීභෂ  ඳභණයි.   ජහතා වතය ේභත 

මිනුේ අනු අර්ථ ලහසත්රLඹ ඉතහභ ළ වරි ව දුග්රයව යරහ, අවප් 

යවට් භධා දුදාහර, භවහ දුදාහර වයවහ දුලසදුදාහර අධාහඳනඹ 

රඵපු, දුදුධ ය ර  ගිහි්ලරහ ඒ ිළිතඵ දුදුධ දළනුේ ේබහයඹෂ  

එුර යත් ණචහර්ඹ, ඳලසචහත් උඳහධි ඹනහදිඹ රඵහ ත් දුශත් 

ිළරිෂ  තභයි භව ඵළා ව හර්තහ ස කිරීභ වහ දහඹ 

 වව ව. ඒ ේභතඹ ව  අනු ඔුෆ වව  ලහසත්රීනඹ දළනුභ  රු 

ශ යුුරයි. ඒ නිහ වේ ථහ යන වශ තුරශත් වළ වහඩ් 

හර්තහ  දුදුධ දුශුර ව වහ එභ ෂ වේත්රL ිළිතඵ ණුශධිභුර ව 

කිඹන ඵත් ්ලඳනහ  නිමි ව, ඳහර් සවේ වුරවේ වෞයඹ  

ඉතහ ඉවශ අඹෂ  ති  න ණහයඹ  භව ඵළා ව හර්තහ 

දුලසව්ලණඹ කිරීභ පරදහඹ නහ වභ වභ එඹ භවජන 

නිවඹජජිතඹ වව  ීමභළයි භහ දුලසහ යනහ.   

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, වරජවව වනස ී භ වළය 

අවන වත් සිඹ  වශ වනස වනහ.  ජහි  ගිණුේ වහ භව ඵළා ව 

හර්තහ  න දු , වේ ර් වළ ුරන ුරශ දී ඒ ඒ අසථහ රදී 

ති  ුෆණු වනසේ ණනඹ කිරීේද  සිදු නහ. භවවය ව  

හිවත වන පුළු ව, වේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ වද වව ව 

වොවවොභද,  ඒ පුශර ණදහඹභ වද වව ව වොවවොභද, ඒ 

පුශර ණදහඹභ කිඹ වව ව වභොෂ ද, ර්ධන වේඹ කිඹ වව ව 

වභොෂ ද කිඹරහ. වන ව  ඒ ළන කිඹ වන පුළු ව. ඕනෆභ 

වවන ව  ඒ ළන  සඹ වනත් පුළු ව. නමුත් භසත යවට් 

නිභළුෆභ වොවවොභද කිඹන එ ණනඹ කිරීභ ේභතඹ  

අනුයි  සිදු  වව ව මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි. වවශ 

වඳොශ වයවහ මුද ස ව සිදු න නුවදනු ි වඵනහ. එෂ  ඳළත්ත  

මුද්ල ප්රනහවඹ වත්, ඊ  ප්රනි දුරුශධ දිහ  මූර්ත ප්රනහවඹ වත් සිදු 

වනහ නේ, එ අත  මුද්ල ප්රනහවඹ වත්, ඊ  ප්රනි දුරුශධ 

දිහ  මූරා ප්රනහවඹ වත් සිදු න නුවදනුර  කිඹනහ, 

පරදහයී ණර්ථි නුවදනු කිඹරහ. වේ භසත ජහි  ගිණුේ 

වද වව ව පරදහයී ණර්ථි නුවදනු කිඹන ඒහ ඳදනේ 

යවනයි. එෂ  අත  මුද්ල ප්රනහවඹ වත්, ඊ  ප්රනි දුරුශධ 

දිහ  මුරා ප්රනහවඹ වත් සිදු  වව ව නළි  නුවදනුර  

කිඹනහ, ාක්රලහභ කිඹරහ. ඒ ාක්රලහභ ජහි  ණදහඹේ දුඹදේ 

ව්ලනර  තුරශත්  වව ව නළවළ. උදහවයණඹෂ  දුධිඹ , 

යජවඹ ව දුේහභ ළටුප් වනහ. යහජා අාලවඹ ව දුේහමිඹහ  

ඹනහ, මුද්ල ප්රනහවඹෂ . වළඵළයි, දුේහභ වොස සිටින නිහ ඔහු ඒ 

වනු  ේභඹ ඳඹ වව ව නළවළ. මූර්ත ප්රනහවඹෂ  නළවළ.  ඒ නිහ 

දුේහභ ළටුප් ණදහඹේ, දුඹදේ ගිණුේර  තුරශත්  වව ව නළවළ. 

වභොද, යජඹ  ඵහ  වනහද, යෂ හෂ  යනහද, ඒ අනු 

ජහි  ගිණුභ වහ ෘශධිඹ ති  නහද කිඹරහ කිඹ වන ඵළවළ. ඒ 

ඉතහභ ළ වරු ලහසත්රීනඹ  යුත්තෂ .  
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භහ ත වරකි ව දෂ වතොත්,  අේභහ වවනෂ   ඩඹකි ව  

කිරි ඳළට් එෂ  අයවන දරුව ව  කිරි දු වවනොත්, ජහි  

ගිණුේ ේප්රනදහවව දී පරදහයි ණර්ථි නුවදනුෂ  වර රහ 

එඹ වේ හර්ෂි හර්තහවේ ි වඵනහ. නමුත් වරජවව උුරේභ 

කිරි භුෆ කිරි. අේභහ වවනෂ  තභ වව  වදතනි ව දරුහ  කිරි 

දු වනහභ එඹ වවශ වඳොශ වයවහ සිශධ න නුවදනුෂ  

වනොවයි.  ඒ නිහ කිරි වොච්චය ටිනහ ුෆණත් භුෆ කිරිර  

භහන කියෂ  වේ වරජවව නළි  ුෆණත්, ඒ කිරිර ටිනහභ 

ජහි  ගිණුේර  තුරශත්  වව ව නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි,  ෘහිණිඹෂ  වදය මුද ස ව 

අඹ වනොවො  වොතයේ වේහෂ  යනහද කිඹරහ වවො 

ෘහිණිඹෂ  වර  ඔඵුරමිඹ ද වනහ ති . භ වදය අේභහ 

වන ව උවශ ඳහ වදය නළ්  පු වරහවේ ඉ ව තභ වව  

දරු ව  ෆභ ිළසිනහ. දුදුධ නිසඳහදන වදනහ. තභ වව  

දරු ව ඳහර  ිළ ත් ය වන  ස ව වයදි භදිනහ. දරු ව 

ඳහ්ලර  ිළ ත් යනහ. ඊ  ඳසවේ වයදි වජදනහ; වදය 

වදොය ිළරිසිදු යනහ; ඊශඟ  දහර  උඹනහ; ණඳසු යහත්රි ඹ  

උඹනහ. වේ දුධිඹ  වේ යවට් රෂ  ාාහත අේභරහ වදය 

වදොය ිළරිසිදු කිරීේ, වයදි වේදීේ තුරළු දව වත් එෂ   යුුර 

යනහ. ඒ ෘහිණිඹව  ෘව වේඹ ජහි  ගිණුභ  එුර 

වශොත් වේ යවට් ණර්ථි ර්ධන වේඹ අහභහනා වර ළඩි 

වනහ. ඵ හිය ය ්ලර ඒ ෘව වේවව එළනි  යුුර 

ය වව ව වවශ වඳොශ වයවහ මුදර . ව  වදොය ිළරිසිදු ය වන 

මුද්ල වනහ; උඹ වන ිළව වන මුද්ල වනහ. නළත්නේ ෆභ 

ඳළට් එෂ  වඩ ව - "Take-away" එකි ව-  ව නහ. ඒ 

ය ර ඒ සිඹ්ලර භ ණර්ථි ටිනහභෂ  වදනහ. එතවො  එඹ 

ජහි  නිසඳහදනඹ  එුර වනහ. නමුත් මුද ස ව වී භෂ  

ය වව ව නළි  ෘහිණිඹ වව  වේඹ වේ ජහි  ගිණුේර 

නළවළ. එවවභ නේ ඒ ඒ ය ර ගිණුේ ේප්රනදහඹ අනුයි වභඹ 

ණනඹ වවය වව ව. ඒ අනු ය  එ ර්ඹදී 

ෘෂිර්භවඹ ව, ර්භහ වත ස ව, වේහ අාලවඹ ව එුර ශ 

අඹ අයවන, නිසඳහදන වඹදුෆේ ප්රනභහණඹ අඩු යරහ මුද්ල 

ජහි  නිසඳහදනඹ ණනඹ යනහ. මුද්ල වශයඹ නිසඳහදනඹ  

දුවශයඹ ශුශධ හධ ණදහඹභ එුර යරහ මුද්ල ජහි  

නිසඳහදනඹ ණනඹ යනහ.  

මුද ස ව ණනඹ යන ජහි  නිසඳහදනඹ ුරශ, ඒ ඒ ර්වව 

මිර භට් භ ඉවශ ඹහභ ළ්ල වරහ ි වඵන නිහ මුද්ල ජහි  

නිසඳහදනඹ ඳත්නහ මිර දර්ලවඹ ව වඵදරහ සිඹවඹ ව ගුණ 

ශහභ සථහය මිර  දශ ජහි  නිසඳහදනඹ එනහ. සථහය මිර  

දශ ජහි  නිසඳහදනඹ, හධ ිළරිළඹ මිර අනු ක්රල ඵදු එුර 

යරහ ිළහි හධහය අඩු යරහ වවශ මිර අනු ණනඹ ය වන 

පුළු වභ ි වඵනහ. සථහය මිර  ඹේ කිසි ර්ඹදී ණනඹ 

යපු දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ ඉ වත් ර්වව සථහය මිර  

ණනඹ ශ දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ භඟ හවප්ෂ  ළඳීවේදී 

රහ ඵරනු රඵන ර්වවදී දශ වශයඹ නිසඳහදනවව ති  ුෆණු 

ප්රනි ලි  වනසී භ වොච්චයද කිඹරහ ණනඹ ශහභ එතළනදී 

එනහ ණර්ථි ෘශධි අනුඳහතඹ - economic growth rate එ. ඒ 

ඒ අුෆරුදුරදී ඒ rate  එ  වනස වනහ, දුදුධ වවේුර හධ 

යහශිඹ මුච්ිකත ප්රනි පරඹෂ  වර.  වභ වන වේ ණර්ථි ෘශධි 

අනුඳහතඹ එනහ කිඹරහ ණර්ථි දුවලේඥවඹෂ  පුවයජථනඹ 

ශහ ,  හරගුණි වශලගුණි තත්ත්ඹ ව අඹවඳත් ුෆවණොත්, 

සුනහමිඹ ළනි සහබහදු ානඹෂ  ති  ුෆවණොත්, යුශධඹෂ  ති  

ුෆවණොත් වවජ වනත් දුදුධ වවේුර හධ භත ඒ පුවයජථනර  

ඹ වන ඵළරි වනහ. ඒ නිහ වරජවවභ පුවයජථනඹ යනු 

රළණුහ වූ ණර්ථි ෘශධි අනුඳහතඹ ර්ඹ භළද, අ වවජ 

වශවර්දී ණඳසු වනස වනහ. ඳසු ගිඹ හරඹ ුරශදී මුළු 

වරජවවභ ති  ුෆණු ණර්ථි ඳසුඵෆභ භත කිසිභ ය ෂ  

පුවයජථනඹ යපු ණර්ථි ෘශධි වේඹ රඵහ ත්වත් නළවළ. ඒ 

නිහ එඹ රඵහ  වන වො ත් එ එ ළඳීේරදී අ වතර් 

ජහි  වනස වනහ.  

භහ උදහවයණඹෂ  කිඹ වන ළභළි යි. ඒ දශ ජහි  

නිසඳහදනඹ භධා හර්ෂි ජනවනවඹ ව වඵදුහභ ඒ පුශර 

ණදහඹභ - GDP - එනහ. ඒ අනු, 2010දී අවප් යවට් ඒ පුශර 

මුද්ල ජහි  නිසඳහදනඹ තවභරිහනු වඩොරර් ස ව 2,240යි. ඒ 

අසථහවේදී තවභරිහ එෂ ත් ජනඳදවව ඒ පුශර ණදහඹභ 

47,340යි. වේ ණර්ථි දුදාහත්භ දුඹ රුණු වනොද වනහ 

වන ව  කිඹ වන පුළු ව, රාහවේ 2,240 ඒ පුශර 

ණදහඹභෂ  රඵන දු  තවභරිහ එෂ ත් ජනඳදඹ 47,340 

ණදහඹභෂ  රළබීවභ ව අඳ  ඩහ 21 ගුණඹෂ  ඉවිත ව තවභරිහ 

එෂ ත් ජනඳදඹ ඉ වනහ කිඹරහ. ඒ ඳයණ ණර්ථි දුදාහ. ඳයණ 

ණර්ථි දුදාහවේදී අ වතර් ජහි  ළඳීවේදී ඒ පුශර 

ණදහඹවේ ති  න වේ වදජඹ ඉත් ය වන ක්රලඹ ලෂ ි  හභා 

ඒ පුශර දශ ජහි  නිසඳහදිතඹ කිඹරහ එෂ  වරජවව 

ණර්ථි දුවලේඥඹ ව වවොඹහ වන ි වඵනහ.  ක්රලඹ ලෂ ි  හභා 

ඒ පුශර දශ ජහි  නිසඳහදිතඹ අනු රාහවේ ඒ පුශර 

ණදහඹභ 5,010යි. එත වො  තවභරිහ එෂ ත් ජනඳදවව  ක්රලඹ 

ලෂ ි  හභා ඒ පුශර දශ  ජහි  නිසඳහදිතඹ 47,310යි. එඹ  

හවප්ෂ  ඵළ හභ රාහ  ඩහ තවභරිහවේ ඒ පුශර 

ණදහඹවේ ළඩි ී භ සිඹඹ  9.4යි. න ගුණඹකි ව ළඩි වරහ 

ි වඵනහ.  දළ ව ඵර වන, අිළ වනොද වනහභ  මුද්ල ඒ පුශර 

ණදහඹභ තවභරිහ එෂ  ළා වොත්, රාහවේ ඒ පුශර 

ණදහඹභ හව  21 ගුණඹකි ව තවභරිහවේ ළඩියි කිඹරහ 

හිවතනහ.   

අ ත් ක්රලඹලෂ ි  හභා ඒපුශර දශ ජහි  නිසඳහදනඹ අය 

වන ඵළ හභ හිවතනහ, රාහ  ඩහ න ගුණඹයි නළත්නේ 

දවගුණඹයි තවභරිහ උඩි ව ඉ වව ව කිඹරහ. ඒ නිහ වේ 

උත්තරීතය බහවේ භව ඵළා ව හර්තහෂ  ිළිතඵ අිළ හච්ඡහ 

කිරීවේ දී  භසත ණර්ථිවව හර් ණර්ථි දුචරාඹ ව  සිදු 

වරහ ි වඵන ඵරඳෆභ  වභෂ ද කිඹරහ අඳ  ප්රනවේලවභ ව ඵර වන  

වනහ. අිළ තමු වනහ වවේරහ ුෆරුත් ද වනහ, පුයහ ර් ි වෂ  

වේ යවට් නිසඳහදනඹ රඵහ ත්වත් නිසඳහදන වළකිඹහ භත ඵ. 

ඕනෆභ ය  නිසඳහදන වළකිඹහ භහයිභෂ  ි වඵනහ. නිසඳහදන 

වළකිඹහ භහයිභ  වභ ව ිළහිටි රෂ ඹ තභයි අුෆරුදු ි වෂ  අවප් 

යවට් නිසඳහදනඹ වශේ. එඹ  වවේුර තභයි මුහුදු වයවශ ව 

ුරවන ව වද ව භව  වඳොවශොව ව ුරවන ව එ ේඳත් 

පර්ණ උඳවඹජජනයණඹ ය  වන  කිසිභ අසථහෂ  වේ 

යවට් කිසිභ ණණ්ඩු  වනොරළබීභ. ණණ්ඩු වදෂ  ි ණුණහ. 

ප්රනබහය ව දුසි ව A-9 තුරළු අවනෂ  සිඹ භ භහර් වරහ 

ි ණුණහ. දුේරිඹ ධහනඹ වශේ  නළවළ. ඵස යථ ධහනඹ වශේ 

නළවළ. ඳහය්ල ි ණුවණ් නළවළ. ඳහරභ ි ණුවණ් නළවළ. තනිට් 

එ නළවළ. වේ්ලර නළවළ. වොදුතළ ව ය වන ඵළවළ. වඹජධ තශ 

ඳහදුච්ික ය වන ඵළවළ. දුදු සඹ නළවළ. දුදු ස ාවශල නළවළ.  ව නු 

නළවළ. ඒීමඹ ය ෂ  වර අිළ තමු වනහ වවේරහ සිඹ  වදනහ 

ිළිත වනහ ර් ළතපුේ 25,332කි ව යුත් වේ යවට් නිසඳහදන 

වළකිඹහ භහයිභ ත්තහභ ඒ භහයිභ  ුරවන ව එෂ  වභ ව තභයි  

නිසඳහදන වළකිඹහ ක්රලඹ ිළහි හ ි ණුවණ්.  

වරජවව වනත් ය ර  වභන ඵරඳෆේ ි ණුණත්  

වේනහධිනහඹඹහ වර  අි රු ජනහධිඳි ුරභහ  වේ යවට් උඳ 

නඳ ව ඳයේඳයහර සිඹ භ මිනිසසු රු ශ යුුර එ තී වදුෂ  

ත්තහ. ුෆරු වවේ කිේත් ප්රනබහය වව  මිනීභරු ත්රLසතහදඹ 

ිළටුදළරහ, වේ යවට් සිාවර, මුස සේ, වදභශ, ඵර්ර් සිඹ  

ජනඹහ  නිදවවේ ජීවනජඳහඹ ය  වන  අයිි ඹ වද වන ඕනෆ 

කිඹන තී වදු ත්තහ. එහි ප්රනි පරඹෂ  වර වේ නිසඳහදන 

වළකිඹහ භහයිභ  වභ ව ිළහිටි ඒ රෂ ඹ නිසඳහදන වළකිඹහ භහයිභ 

වත  දුතළ වී භෂ  වහ භහයිභ උඩි ව නිසඳහදන වළකිඹහ භහයිේ 

ක්රලඹ ද වණ  ත්ල  ී භෂ  ුරිත ව තභයි ඳසු ගිඹ ර් ුරව වභ 

ණර්ථි ර්ධන වේඹ සිඹඹ  7  ළඩි ජඹග්රයහහී ඉරෂ ඹ  

රාහ ඉි වහවව ප්රනථභ තහ  ඹ වන පුළු වභ රළණුවණ් 

කිඹන එ අිළ භත ි ඹහ  වන ඕනෆ. වභොද, ඕනෆභ වවනෂ  

ද වනහ, මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, උුරරු නළ වඟනහිය 

1119 1120 



ඳහර් සවේ වුර 

ප්රනවශලඹ නිවඹජජනඹ යන තර්ජිත ේභහනර සිටි වශලඳහරන 

නහඹරිඹෂ  වර ඔඵුරමිඹත් ද වනහ ඒ ඳශහවත්  ස ව 

අසශදපු නළි  ඹුේ වොඳභණ ප්රනභහණඹෂ  දළ ව අසශදරහ 

ි වඵනහද කිඹරහ; අේඳහය, දිහභඩු්ලර, භඩශපු, එයහුෆර් ළනි 

ප්රනවශලර  ව වරු ඹහඹ්ල වොච්චය ප්රනභහණඹෂ ,  ඉඩේ වොච්චය  

ප්රනභහණඹෂ  අ ි  ව අසශදරහ ි වඵනහද කිඹරහ. අිළ වේ යවට් 

වශයඹ නිසඳහදනඹ  ෘෂිර්භහ වතවඹ ව  එුරෂ  වශේ 

නළශද?   

එදහ යුශධඹ  ඉසයවරහ වොශම   මිදි ණහ.   ඊ  ඳසවේ 

අුෆරුදු ි වෂ  මිදි ණවේ නළවළ. වළභදහභ ිළ යටි ව මිදි ව වනුහ.  

ිළ යටි ව ව වවූ මිදි වනු  වේ යවට් ඹහඳනඹ අර්ධශී ඳවව භව 

වඳොවශොවේ වළවඳන මිනිසසු වව  මිදි හවේ පරදහ දළ ව 

වොශම  එ වව ව නළශද? අ ි  ව මිදි හ යරහ නළශද? ළයට්, 

වඵජාික තුරළු නුයඑිතවව ම්තර වශලගුණවව ළවන එශ  

ඳහ අද උුරවර් රහ නළශද? ඒ ටි යවට් වශයඹ නිසඳහදනඹ  

එුර ුෆවණ් නළශද? ඒ ප්රනවශලර අ ි  ව දුේරිඹ භහර් ඉදි 

 වව ව නළශද?  උුරරු නළවඟනහිය කිඹ වව ව සිාප්පරු හව  

ය ්ල 18 දුලහරත්ඹෂ . සිාප්පරුවේ ර් ප්රනභහණඹ ර් 

කිවරජ මීය  ර් එෂ දවයි. උුරරු නළ වඟනහිය ප්රනවශලවව ර් 

ප්රනභහණඹ ර් කිවරජ මීය  ර් 18,000යි. සිාප්පරු හව  ය ්ල 

18 නිසඳහදනඹ තභයි අ ි  ව නිසඳහදනඹ  එුර  වව ව. ඒ 

ප්රනවශලවව ි ණුවණ් නළි  දුදු සඹ දළ ව රළඹුරහ නළශද? දුදු සඵරඹ 

දු වව ව නළශද? ඒ ප්රනවශලවව ජනඹහ කිසි දින බහදුත               

වනොශ දුයථන අද බහදුත ය වව ව නළශද? දුදු ස ා වශල 

ක්රලභ ස ව, වවජ ්ල ස ව, ණඳන ලහරහ ස ව, ප්රනහවනවඹ ව, 

 වනිවේදනවඹ ව ජහි  නිභළුෆභ ණනඹ යන අාලර  

එුරෂ  ුෆවණ් නළශද?  එතවො  වේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ 

වඵොරුෂ ද? ජහි  නිසඳහදනඹ පුළු්ල ුෆවණ් නළශද? වේ ඵළා ව 

කිඹ වව ව වඵොරුද? භව ඵළා ව හර්තහ වඵොරුද? වේහ ිළිතඵ 

අිළ ප්රනහවඹජගි ්ලඳනහ ය වන ඕනෆ. තා ලවඹ වභ ය  

ඉසයව  ගිහි්ලරහ ි වඵනහ. රළ ි ණුණ ය ෂ ; ණඳස  ගිඹ 

ය ෂ  යුශධඹ නිභ ුෆණහ  ඳසවේ ඳළවළදි ස වර සිඹ භ ණර්ථි 

දර්ල ස ව ඉදිරිඹ  ගිහි්ලරහ ි වඵනහ.  

යවට් ෘෂිර්භඹ, ර්භහ වත, වේහ කිඹන සිඹ භ අාල 

ඉදිරිඹ  ගිහි්ලරහ ි වඵනහ. නමුත් ඒ ණර්ථිවව ප්රනලසන 

ි වඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, වේ ප්රනලසන නළි  ණර්ථිඹෂ  

වවජ ණර්ථි ක්රලභඹෂ  වේ ුර ව වරජවව  වොවවේත් නළවළ. 

එවවභ නේ ඒ යවට් මිනිසු ව සිතන ඳතන වශ්ල සිතන ඳතන 

ණහයවඹ ව රළවඵන ණර්ථිඹෂ  ි වඵ වන  ඕනෆ. වරජවව 

වළභ ණර්ථිඹභ ප්රනධහන මූර ධර්භඹෂ  ි වඵනහ. වරජවව 

මිනිසු වව  අලාතහ, ුෆභනහ අම්මිතයි. වේ අම්මිත ුෆභනහ, 

අලාතහ ඉස  ය  වන මුළු වරජවවභ ි වඵන ේඳත් 

ම්මිතයි. ම්මිත ේඳත් ස ව අම්මිත ුෆභනහ ඉස  ය වන ඵළවළ. 

ේඳත්ර හිඟභෂ  ි වඵනහ. තවභරිහවේත් ේඳත්ර 

හිඟභෂ  ි වඵනහ; ප්රනාලවවත් ේඳත්ර හිඟභෂ  ි වඵනහ; 

අවප්ත් ේඳත්ර හිඟභෂ  ි වඵනහ. හිඟ ේඳත් වඵදහ ව ව 

යන දු  වත්රීභෂ  ය වන වනහ. ේඳත් වතජයන වො  

ණසථි ිළරිළඹෂ  දය වන වනහ. ණසථි ිළරිළඹ්ල 

දයමි ව  වභොනහද වද වව ව, වොච්චයද වද වව ව, වොවවොභද 

වද වව ව, හ ද වඵද වව ව කිඹන හයණඹ වළභ ය  භ වළභ දහභ 

ි වඵන ප්රනලසනඹෂ . ය 3000 දී ඳහර් සවේ වුරෂ  ණත්, ය 

5000 දී ඳහර් සවේ වුරෂ  ණත් වළභ භ වත්රීනයවඹ ව භ ථහ 

ය වන ප්රනලසන ි වඵනහ. එවවභ නළත්නේ ඳහර් සවේ වුර ි ඹුරහ 

ළඩ වත් නළවළ ව ව. වේ ප්රනලසන වරජඹ ඳි න තහෂ  ්ල 

ි වඵන ප්රනලසන. වේ ප්රනලසන පරදහයී වර දුහ ළනීභ වහ 

ඳහර් සවේ වුර ජනතහව  මුද්ල වසුරුන ණඹතනඹ වර ඩහ 

ළඩි ණදහඹභෂ  රඵහ, ඒ ණදහඹභ ුරිත ව ණවඹජජනඹ ළඩි ය, 

නිසඳහදනඹ ළඩි ය, ඒ නිසඳහදන ුරිත ව න යෂ හ අසථහ 

ජනිත ය, ණදහඹේ භහර් ළඩි යවන ජනතහ  ඉවශ ජීන 

තත්ත්ඹෂ  රඵහ දීභ වහ න නාහඹහත්භ, දෘසටිභඹ, 

අයශඹ වඹදීභ තභයි ඕනෆභ ය  ණර්ථි දු වලේඥයි ව , භව 

ඵළා ව  ව ඳහර් සවේ වුර මූරා ීමේ ඹ වත් 

ි වඵ වව ව. එුරභ වරහ කිඹපු එ තර්ඹ  භහ වඵොවවොභ 

එඟ වනහ. වේ යවට් යහජා ණදහඹභ ණවඹජජනඹ ය වන  

යහජා අාලඹ ඉතහභ ඳවශ භට් භ ි වඵන ඵ තත්ත.  වවේට්ර 

දශ ජහි  නිසඳහදනවඹ ව යජවව ණදහඹභ සිඹඹ  55.5යි. වත්ල 

ි වඵන යවට් යජවව දුඹදභ සිඹඹ  32.6යි. වනජර්වේ යජවව 

ණදහඹේ වර ජනතහව  ඵදු ස ව රඵහ  වනහ, සිඹඹ  

47.7ෂ . දුඹදභ ි වඵනහ, සිඹඹ  35.7ෂ .  හර්ර වත්ල 

ි වඵනහ. නමුත් එහි යහජා ණදහඹභ සිඹඹ  47.2යි. දුඹදභ 

සිඹඹ  19.3යි. අඹ ළවව අි රිෂ තඹෂ  ි වඵනහ. ප්රනාලවව 

සිඹඹ  40.9යි, යජවව ණදහඹභ. සිඹඹ  48.1යි, යහජා දුඹදභ. 

වඵ්ලජිඹවේ සිඹඹ  40.7යි යහජා ණදහඹභ; යහජා දුඹදභ සිඹඹ  

44.1යි. වනදර්ර වතවව සිඹඹ  40.9යි, යජවව ණදහඹභ; යජවව 

දුඹදභ සිඹඹ  45.5යි. වඩ වභහර්වව සිඹඹ  39.8යි, යහජා 

ණදහඹභ; යහජා දුඹදභ සිඹඹ  42.2යි. ිළ වර වතඹ ඹනහදී 

ලවඹ ව වේ ය ්ල ළන වභවවභ කිඹහවන ඹන වො  

රාහවේ යජවව ණදහඹභ සිඹඹ  14.9 යි. යජවව දුඹදභ සිඹඹ  

19.2යි.  

භව  ශඟ වේ ි වඵ වව ව "2012 World Development 

Indicators" කිඹන ෘි ඹයි. හවප්ෂ  ළා හභ යජඹ  

කිඹ වන පුළු ව, අධාහඳනඹ  වොච්චයද දුඹදේ ය වව ව, 

වෞාඹ  වොච්චයද දුඹදේ ය වව ව, වොච්චයද ණදහඹේ 

රළවඵ වව ව, වොවවොභද වනත් ය ්ල ණදහඹේ රඵහ  වව ව 

කිඹරහ. ඒ ටි ළන දළන  වන නේ "World Development 

Indicators" කිඹන හර්තහ ඵර වන ඕනෆ. ඒ ය ්ල රඵන 

ණදහඹමි ව දුලහර ප්රනභහණඹෂ  ඒ යජඹ ඵදු ලවඹ ව  වනහ. අවප් 

යවට් ඵදු ඳනන වො  කිඹනහ, "වේ ළු ඩ ණණ්ඩුෂ  ඵදු 

ඳනරහ මිනිසු ව භයනහ"ඹ කිඹරහ. ඵදු ඳන වව ව නළි  වනි 

ඹන ණණ්ඩුෂ  වේ වරජවව වොවවේත් නළවළ. ණණ්ඩු 

ළඩිවඹ ව දුඹදේ ය වන නේ ඵදු ළඩිවඹ ව  වන ඕනෆ. 

ණණ්ඩු   වන ණදහඹභෂ  රඵහ  වන ක්රලභඹෂ  නළවළ. 

ණණ්ඩු  ි වඵ වව ව ප්රනධහන ණදහඹේ භහර් වදයි. ඒ ඵදු 

ණදහඹභ වහ ඵදු වනොන ණදහඹභයි. ඵදු ර් වදෂ  ි වඵනහ, 

ෘජු ඵදු වහ ක්රල ඵදු කිඹරහ. ෘජු වහ ක්රල ඵදු අඹ ය වව ව නළි  

ණණ්ඩුෂ  වේ ුර ව වරජවව වොවවේත් නළවළ. ණණ්ඩු 

ය වන ඵරහවඳොවයොත්ුර න ුෆරු වරි ඉ වනහ නේ, ඔහු 

ඵදුර  දුරුශධ නේ ඔහු  දහත් ණණ්ඩුෂ  ය වන ඵළවළ.  

අඳ ළභළි  ුෆණත්, අළභළි  ුෆණත් උඳ ව දිනවව සි  

භයණඹ දෂ හභ ෆභ මිනිව ව භ ව්ලවය වන ඵළරි රුණු ුරනෂ  

 ි වඵනහ කිඹරහ ිළ සප් වොට්රර් භවතහ කිඹනහ. එ 

හයණඹෂ  තභයි භයණඹ. අඳ වළවභජභ භළවයනහ. වභොන ථහ 

ඳළළත්ුෆත් වළභ වවන වභ අනිහර්ඹවඹ වභ භළවයනහ. 

ළඹුනට් තභි  වවන ව වරහ භළරුවණොත් භයණඹ ඳළඹ 

ීමඳඹ  වේ ඳහර් සවේ වුර  වවනනහ. එවවභ නළත්නේ 

භයණඹ වවන වව වත් නළවළ. වළවභජ භ භයණඹ වඳොදුයි. 

වදළනි හයණඹ තභයි, අනිහර්ඹවඹ වභ ඵදු ව වන සිදු ී භ. 

ඵදු ව වව ව නළි  මිනිවව ව වේ වරජවව වොවවේත් 

උඳදි වව ව නළවළ. ුර ව වනි හයණඹ තභයි ප්රනචහයණඹ. 

ප්රනචහයණඹ  අහු වනහ. ප්රනචහයණවවදී, භවය වඵොරු කිේත් 

ප්රනචහයඹ යන දු  ඒ තත්ත කිඹරහ හිවතනහ. ඒ නිහ වේ 

වරජවව මිනිව ව  ව්ලවය වන  ඵළරි හයණහ ුරනෂ  

ි වඵනහ. භයණඹ, ඵදු ව ප්රනචහයණඹ. ඒ ුරවන ව අිළ හ ත් 

ව්ලවය වන  ඵළවළ. ඒ නිහ වේ ණදහඹවේ අඩු භත අඳ  දුඹදේ 

ශ වළකි ප්රනභහණඹ අඩු වනහ. නමුත් රාහ ඉි වහවව කිසිභ 

යජඹෂ  වනොදයපු ප්රනහ ධන දුඹදභෂ  දළරීවේ හර්ඹ බහයඹ ුරිත ව 

ණවඹජජනඹ ඉවශ නළාී භ භහි වද යහජඳෂ  ණණ්ඩු වශේ නළවළ 

කිඹරහ ාාහ දත්ත හිත කිසිව ව ත් ඔප්පු ය වන  ඵළවළ.  
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මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, භභ එ ෂ වේත්රLඹෂ  ළන 

ඳභණෂ  කිඹ වනේ. දි භ අධාහඳනඹ ළන ඳභණෂ  ථහ ශ 

නිහ. ගුණහත්භ ාර්ධනඹ භනි වන  අධාහඳනඹ ි වඵනහ. 

භව ඵළා ව හර්තහවේ භහජ සුඵ හධන අාලඹ ඹ වත් අධාහඳනඹ 

වහ වෞා ිළිතඵ වනභ වො ෂ  ි වඵනහ. භභ වේ රු 

බහ  එෂ  තාඹෂ  භතෂ  ය වන  ළභළි යි. නිදව 

රළණුණහ  ඳසු අවප් යවට් ි ණුවණ් ණෘත ණර්ථිඹෂ , 1977 

වනේ. වේ යවට් මිනිසු ව ඉඳදිරහ, වේ යවට් අධාහඳනඹ රඵරහ, 

වේ යවට් යෂ හෂ  යරහ, වේ යවට් දරුභ්ලර ව වදරහ, වේ යවට් 

මිඹ ගිහි ව, වේ ය  ුරශ භව වඳොවශො  වඳොවවොය ුෆණහ ණෘත 

ණර්ථිඹ ඹ වත්. හ ත් ිළ  ය  ඹ වන පුළු වභ ි ණුවණ් 

නළවළ. ිළ  ය  ඉවන  වන පුළු වභ ි ණුවණ් නළවළ. ිළ  ය  

යෂ හර  ගිවව නළවළ. උඳහ අේභහ වවනෂ  ාවේ 

 යුුර සථහන ළද පුදහ  වන දමදිත් ගිවව නළවළ. ඒ ණෘත 

ණර්ථිඹ ුරශ. 1977 වනොළේඵර් භහවව 15 වනි දහ භධාභ 

යහත්රි  12.00  වයොනී ද භළ්ල වේ.ණර්. ජඹර්ධනව  ණණ්ඩුව ව 

දුෘත ණර්ථි ප්රනි ඳත්ි ඹ වා  වරහ දු වනහ. ණනඹන ඵරඳත්රL 

අවවජසි ශහ. ණනඹන ඵරඳත්රL නළවළ; දුනිභඹ ඵරඳත්රL නළවළ; 

දුදුහි නළවළ; රහ නළවළ. නිදවවේ බහණ්ඩ ව  වන වන 

ඹ වන, ණවඹජජනඹ ය වන ඉඩ වදමි ව වවශ වඳොශ ණර්ථිඹ 

ණහ. අිළ ළභළි  ුෆණත් නළතත් උුරරු වොරිඹහවයි, කියුඵහවයි 

වළය දළ ව වරජවව අවනෂ  වළභ ය භ ි වඵ වව ව වවශ 

වඳොශ ණර්ථි. වරජඹ වනස වරහ. ඵර් ස ව තහප්ඳඹ නළවළ. 

නළ වඟනහිය ජර්භනිඹ, ඵයහිය ජර්භනිඹ වදෂ  වනොවයි, එයි.  

වේ වවශ වඳොශ ණර්ථිඹ ඹ වත් අුෆරුදු 17ෂ  වේ යවට් 

අධාහඳන අභහතාරු ව සිටිඹහ. අධාහඳන අභහතාරු ව වර රු 

ජනිඹස රිචඩ් ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳි ුරභහ, දුවශල  යුුර 

තභි  වමීය ඩ් භළි ුරභහ, අදාඹතන ශ්රීර රාහවේ දුඳෂ  නහඹ 

යනි්ල දුක්රලභසිාව භළි ුරභහ, හි පු ථහනහඹ දු.ජ.මු, 

වරො වඵණ්ඩහය ූරී ව, භවවඳොර නිර්භහණඹ ශ ර සත් 

තුරරත්මුද ස රු තභි ුරභහ, හි පු ජනහධිඳි  යණසිාව වප්රනේභදහ 

භළි ුරභහ, ඩිාගිරි ඵණ්ඩහ දුවේුරා ජනහධිඳි ුරභහ සි   ි වඵනහ.   

තභි රු 07 වදවන ව සිටිඹහ. අුෆරුදු 17ෂ  එෂ ත් ජහි  ඳෂ ඹ 

ණණ්ඩු ශහ. අධාහඳනඹ වහ ව ව යන ්ල ස ස ව 

අධාහඳනවව ප්රනි ඹ භනින ක්රලභවේදඹෂ  වරජවව නළවළ. 

අප්රි හනු ය ර, -ඉි වඹජිළඹහ හව  ය ර- අධාහඳනඹ  දයන 

දුඹදභයි එහි ගුණහත්භ අාලඹයි දිවහ ඵළ හභ, දුඹදභ සිඹඹ  

20යි, 30යි. නමුත් අ වරු උත්වේ අනුඳහතඹ ළන ඵරනහ 

නේ, ඒහ  වනත් ඵළවළ. ඒ නිහ වරජවව අධාහඳනඹ  

යන දුඹදමි ව අධාහඳනවව ප්රනි ඹ භනි වව ව නළවළ. 

අධාහඳනවව ප්රනි ඹ භනින දුදුධ දර්ල යහශිඹෂ  ි වඵනහ. 

එනේ, ඳහ්ලර  තුරළු ී වේ අනුඳහතඹ; 1  සි  5 දෂ හ ප්රනහථමි 

අධාහඳනඹ ේපර්ණ යන අනුඳහතඹ; තද වළලීවේ අනුඳහතඹ- 

dropout ratio එ; හභහනා වඳශ ව උස වඳශ - GCE 

(Ordinary Level)  ව GCE (Advanced Level) - දුබහ ප්රනි පර.  

වේහයි ව තභයි අධාහඳනඹ භනි වව ව.   

භභ ව ව ශ අුෆරුදු 17 ුරශ, 1995 දී හභහනා වඳශ 

දුබහඹ  දරුවජ 100ෂ  ගිවඹොත් 15.9 භත් ව වව ව. ඒ 

කිඹ වව ව දුෘත වවශ වඳොශ ණර්ථිඹ අුෆරුදු 17ෂ  ඹනේ 

වේ යවට් දරුවජ 100ෂ  හභහනා වඳශ දුබහඹ  ගිවඹොත් ඒ 

100 ව 15ෂ  නළත්නේ 18-20ෂ  තභයි ළඩිභ දුබහඹ භත් ුෆවණ්. 

සිඹඹ  80  හභහනා වඳශත් නළවළ. ඹන එන භා නළවළ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ඔඵුරමිඹ මූරහනවව ඉ වන 

්ලඳනහ යරහ ඵර වන, ඔඵුරමිඹ 1994  වඳය හභහනා වඳශ 

භත් වූ ඵ තභයි භ  වප් වව ව, මූරහනවව ඉ වන නිහ. රු 

යත් අමුණුභ ූරී ව 1994  වඳය භත් වූ ඵයි වඳවන වව ව. 

අවප් රු දුමි වද දිහනහඹ තභි ුරභහ 1994  ඳසු භත් වූ ඵයි 

වඳවන වව ව. ඒ නිහ එුරභහ ළන ථහ ය වන අභහරුයි. භභ 

භත් ුෆවණ් 1994  වඳය. අවප් දුඳෂ වව ඉසයවහ වප්ිතවව 

සිටින රු රෂ සභ ව කිරිත්ලර භ වත්රීනුරභහ 1994  වඳය භත් වූ 

ඵයි වඳවන වව ව. ඊ  එවහ ඳළත්වත් හඩි ී  සිටින රු ඉයහ ව 

දුක්රලභයත්න භ වත්රීනුරභහත් 1994  වඳය ඵ තභයි දත රෂ ණ 

අනු වප් වව ව. වේ අඹ වඳොඩි ඳවවේ දෂ වඹජ වනොවයි. 

අි දෂ වඹජ. අි දෂ වඹජ කිඹ වව ව 100ෂ  ඹන දු , භත් න 

15 ව එෂ  අවඹ ව ී භ නිහයි. ඒ නිහ තභයි වේ දුධිඹ  වේ 

බහ  තදු්ලරහ හඩි වරහ ඉ වන පුළු ව වරහ ි වඵ වව ව. 

අවප්භ ඳ වි වව සිටිඹ ඹහළුවජ ළන අද රෑ ෆවභ ව ඳසු නි වද  

වඳය ්ලඳනහ යරහ ඵර වන. ඒ ට්ටිඹ වජ, ඒ ට්ටිඹ  

වභොද ුෆවණ්? ඒ ට්ටිවව භවරු දළ ව වේ ක්රලභඹ වනස 

ය වන ගිහි ව භළරුේ හරහ ති .  

භවය අඹ හියවදය ති . භවය අඹ භත් ද්රසාර  ත්ලඵළහි 

වරහ ති . භවය අඹ ජීත් ී භ වහ අයශඹ වඹවද වව ව 

නළි  සිඹ දිදු නහ වන ති . ඒ තයි? අුෆරුදු 16ෂ  ි සවේ 

අධාහඳනඹ රඵහ හභහනා වඳශ දුබහඹ  වඳනී සිටින සිසු ව 

අතරි ව භත්  වව ව සිඹඹ  15.9යි. වේ හරඹ ුරශ අිළ වේ 

ාාහ වනස ශහ. දුප්ඳුර  වව  අධාහඳනවව ගුණහත්භ 

තත්ත්ඹ වනස ය වන අිළ  යුුර ශහ. ගිඹ ර්වව අවඳො 

හභහනා වඳශ දුබහවවදී භත් ාාහ සිඹඹ  65ෂ . ඒ 

අධාහඳනවව ළනම්භ නේ, ඒ අධාහඳනවව ඩහ ළටීභ නේ 

හභහනා වඳශ දුබහවඹ ව සිඹඹ  15.9ෂ  භත් න හරවව 

අධාහඳනවව ළනම්භ වොවවොභද? ඒ හරවව හභහනා වඳශ 

දුබහඹ  100ෂ  වඳනී සිටිඹහභ ඉ ව 80  ඹන එන භා නළි  

ුෆණහ. ඹන එන භා නළි  ුෆණු අුෆරුදු 15, 16 ශභයි එදහ ඹේ කිසි 

තී වදු  ණහ. ඔුෆ ව ත් තී වදු තභයි, අඳ  අනහතඹෂ  

නළවළ; වව ෂ  නළවළ; අිළ හභහනා වඳශ දුබහඹ භත් නළවළ 

කිඹන එ. ඒ අඹ තභ ව වළද ළඩ වදභුෆිළඹ ව  වය ශහ; 

ඳහර  වය ශහ; දුදුව්ලඳි රු ව  වය ශහ. ඊවව 

වඳවර්දහ එ ගුරුරිඹෂ  දණ ළසී භ ළන ථහ වරුහ. ඒ 

හරවව ුෆවණ් එවවභ වශ්ල වනොවයි. ඒ හරවව නිදවස 

අධාහඳනවව දරුවජ ුරෂ  ව අයවන රෑ  රෑ  දුදුව්ලඳි ව  

වදය  ණහ. ඉසව්ලරහභ තභ වව  දරුවජ ඉසයවහ 

දුදුව්ලඳි   දණ ව වන කිේහ. දණ වරහ ඊ  ඳසවේ 

දුදුව්ලඳි  අයවන ගිහි්ලරහ වවේ ඵළ වදහ. දුදුව්ලඳි ව  ඔළු 

ළඩියි කිඹරහ තට් ඹ ෆහ. තට් ඹ හරහ ටි වරහකි ව 

භළරුහ. භයරහ, ඒ මිනිඹ දණ හිව ව ඳවශ භට් මි ව ඔහ වන 

ගිහි්ලරහ ශර වන කිඹරහ නිඹභ ශහ. දුදුව්ලඳි  ධුයඹ දයන 
හභහනා අඹව  ඳභණෂ  වනොවයි, වහමුදුරුරු වව  ඳහ 

තට් ඹ  වඩු ව වන වඩි ි ඹරහ භළරුහ. එවවභ වශේ 

දුවයජධතහ දසරදී දරු ව  අධාහඳනඹ රඵහ දීභ නිහයි. වේ 

මිනී භරු ාසෘි වව ව වේ දරුවජ ප්රනචණ්ඩ දරුවජ ඵ  ඳත් 

කිරීවේ ීමභ බහය  වන ඕනෆ, වේ ප්රනචණ්ඩ වශලඳහරනඥවඹජ 

දුසිනුයි. වේ දරු ව  වශලඳහරනඹ හුරු වරුවේ ඔුෆනුයි. අද 

ඕනෆභ ඳෂ ඹ වේ මිනී භරු වච්තනහ ි වඵන අඹ ඉ වනහ. 

ව වන, ඹුින වන, ඩ වන, භය වන, ස උඩ න්  වන හව  

වශ්ල අවප් වඵෞශධ ාසෘි ඹ  සුදුසු වශ්ල වනොවයි. 

චීනඹ  වභවවභ ුෆවණ් නළවළ. ද වණු වොරිඹහ  වභවවභ ුෆවණ් 

නළවළ. ජඳහනඹ  වභවවභ ුෆවණ් නළවළ. ඒ තයි? ඒ ය ්ල 

අධාහඳනඹ ළන කිේවේ වේ හව  ුරට්ටු වදවෂ  ථහ වනොවයි. 

ජඳහනවව හිවයජෂිභහ  වඵජේඵ දළේභහ  ඳසවේ ඔුෆ ව 

අධාහඳනඹ  වනසේ ුරනෂ  ති  ශහ. 
 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු තභි ුරභනි, ඔඵුරභහ  නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
රු ඵ වදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භ  ත දුනහඩි ඳව හරඹෂ  රඵහ වද වන. රු යත් 

අමුණුභ තභි ුරභහව  වරහව ව භ  දුනහඩි ඳවෂ  රඵහ 

වද වන. භභ ථහ අ ව යනහ. 
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ඳහර් සවේ වුර 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භව  වරහව ව දුනහඩි ඳවෂ  වද වන. 

 
රු ඵ වදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ජඳහනඹ රුණු ුරනෂ  කිේහ. ඳශමුළනි හයණඹ, ෆභ 

මිනි ව භ වෞයහ වදුත භයණඹෂ  හිමි දුඹ යුුරයි, ඒ නිහ 

නියහයුධ අදුහිා මිනිසු ව  ණදයඹ ය වන කිේහ. ඒ නිහ වළභ 

මිනිවවෂ භ තභ වව  වදභුෆිළඹ ව , ගුරුරු ව , ළඩිහිටිඹ ව  

රු ශහ. අදත් ඔඵුරභ වරහ ජඳහනඹ  ගිඹහභ දකි වන රළවඵන 

වදඹෂ  තභයි, ඒ ය   න වනහා නන වවනෂ  ඳළමිණිඹත් ජඳහන 

ළසිඹ ව තභ වව  ඵඩ අ්ලරහ වන ඔළු නළී භ. ඒ  කිඹනහ 

"bow යනහ" කිඹරහ. ඒ තභයි මිනිසසු ව  ණදයඹ ය වන 

ජඳහනවව කිඹරහ වදන ඳශමුළනි ඳහඩභ. වදවනි ඳහඩභ තභයි, 

වවොශ, තහ සිුෆඳහහ තුරළු ඳරියඹ  ණදයඹ ය වන කිඹන 

එ. ජඳහනඹ කිඹ වව ව වරිත උදාහනඹෂ . වළභ තළනභ වොශ 

ඳහ යි. ජඳහනවව ස හිටුනහ මිෂ  ඳ වව ව නළවළ. ජඳහනවව 

ි වඵන වොඩනළ්  සර  තද ර්ණ ණව්ලඳ ය වව ව නළවළ. 

වඵොවවොභ නිුෆණු සබහඹෂ  දිස න ර්ණ ණව්ලඳ ය වව ව. 

වභජ්ල ස ස ව තහය ඵළය්ලර  වනහ හව  සියුේ සනහයු 

උඩ ඳනින අවප් යවට් තවන ාගීත ජඳහනවව තව වව ව 

නළවළ. ජඳහනවව ි වඵ වව ව වඵොවවොභ භ සි ටු, රහ සතා 

ාගීතඹෂ . ජඹවේය ශූරි ව ජඳ ව ාගීතඹ දුරහ ති . ඒ 

දුධිඹ යි ජඳහනඹ ඳරියඹ  ණදයඹ ය වන ඉළ වවූවව.  

ජඳහනඹ ඉළ ව වූ ුර වවනි ඳහඩභ තභයි  ය  මිනිසසු 

තභ වව  ණත්භඹ ුරශදී ළඩිවඹ ව ළඩ ය වන ඕනෆඹ කිඹන 

එ. අවනෂ  අඹ  ඵළණ ඵළණ, ඊර්ාහ ය ය, වක්රලජධ ය ය 

ඉ වව ව නළි  ළඩ ය වන ඕනෆ. ඳහ්ල ශිාඹ ව ඳහර ුරශත්, 

දුලසදුදාහර ශිාඹ ව දුලසදුදාහරඹ ුරශත්, වොී  ව වොදුවඳොශ 

ුරශත්, ේරු ව ේවර ුරශත් ළඩි ළඩිවඹ ව ළඩ කිරීභ 

ුරිත ව ඳභණෂ  වෞබහා ශඟහ ය ත වළකියි කිඹරහයි ජඳහනඹ 

ඉළ වවූවව. අඳ  නිදව රළවඵන වො  ජඳහනඹයි, අඳයි අතය 

ඒ පුශර ණදහඹවේ වන වඩොරර් වදයි. ජඳහනඹ ණසිඹහවේ 

ඳභණෂ  වනොවයි, වරජවව වරො වභ ඵරතහ ඵ  ඳත් ුෆවණ් 

වේ ඳහඩේ ුරවනනුයි. යුශධඹ නිභ ුෆණු ශ්රීර රාහවේ අිළ වේ ඳහඩේ 

ුරනත් ඉවන වන, එ  එුර වරහ, ඊර්ාහහරී වහ 

වයහරී වශලඳහරනවඹ ව මිදිරහ තත්ත හච්ඡහෂ  ය වන 

ඕනෆ. 

අද රාහවේ භව ඵළා ව හර්තහ අනුත්, ඕනෆභ ණර්ථි 

දර්ලඹෂ  අනුත් නිභළුෆභ, ණදහඹභ, වේහ නියුෂ ි ඹ, මිර 

භට් භ, වුෆේ වලේඹ, ඉුරරුේ, ණවඹජජනඹ ළනි හර් ණර්ථි 

දුචරා වළභ එෂ භ ි වඵ වව ව ඉවශ භට් භයි. ණර්ථි 

ර්ධන වේඹ සිඹඹ  6.4යි. ඒ පුශර ණදහඹභ තවභරිහනු 

වඩොරර් 2,923යි. ණර්ථිවව යුளවහත්භ වනෂ  වරහ 

ෘෂිර්භවව වො  සිඹඹ  11  අඩු වරහ. වේහ දුයුෂ ි ඹ 

සිඹඹ  4යි. උශධභනඹ සිඹඹ  9.2යි. අඹ ළඹ ඳයතයඹ සිඹඹ  

6.4යි. වඳොලී අනුඳහතඹ ඳභණෂ  ළඩියි. එනේ සිඹඹ  17යි. 

වඳොලී අනුඳහතඹ තනි ඉරෂ වේ ාාහෂ  ව වන ඕනෆ. 

වුෆේ වලේවව පීඩනඹ අඩුයි. ඉුරරුේ ළඩි වරහ ි වඵනහ. 

ණවඹජජනඹ සිඹඹ  30  ළඩි වරහ ි වඵනහ. ඉුරරුේ වහ 

ණවඹජජන අතය ඳයතයඹ අඩු වරහ ි වඵනහ. දුවශල ණඹ ඵය 

ේඵ වධ කිඹන ත වදයඹ ේපර්ණ ාහජඹෂ . වභොද, අිළ  

ඔවයොත්ුර වනොවදන ණඹ ඵයෂ  නළවළ. 103යි කිේහ, ඒ ළරැදියි. 

දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ 100ෂ  නේ ජඳහනවව දුවශල ණඹ 245යි. 

දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ 100ෂ  නේ ඉතහ සවව දුවශල ණඹ 130යි. 

දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ 100ෂ  නේ තවභරිහ එෂ ත් ජනඳදවව 

දුවශල ණඹ 108යි. දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ 100ෂ  නේ ශ්රීර රාහවේ 

දුවශල ණඹ 78යි. ඒ නිහ ණඹ ඹු්ලවර ව  ඵඹ  වව ව දඳත් 

භහනසි තත්ත්ඹෂ  ි වඵන අඹ. වේ දුලසඹ වද ඳශ්ල 

භනකි ව ඵර වන. වරජඹ දකි වන. World Development 

Indicators  කිඹ වන. ඒ අනු රාහ  සුඵ ඳත වන. සුඵහදී 

අි රු ජනහධිඳි ුරභහව  නහඹත්ඹ ඹ වත් මුද්ල වහ 

ක්රලභේඳහදන තභි යඹහ ලවඹ ව ණසිඹහවේ ණලසචර්ඹ යහ ඹන 

භන  ණුශධිභඹ දහඹත්ඹෂ  ඳඹ වන දුඳෂ ඹ  ප්රනඥහ ඳවශ 

වේහ කිඹහ ප්රනහර්ථනහ යමි ව භභ නතය වනහ.  
 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වඵොවවොභ සුරි යි, රු අභහතාුරභනි. ඊශඟ  රු දඹහසිරි 

ජඹවේය භ වත්රීනුරභහ.  

 
[අ.බහ. 6.15] 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ වඵොවවොභ  වවතජ වනහ, හයණහ වදෂ  

ේඵ වධ. මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ඔඵුරමිඹ 

මූරහනවව සිටිඹදී ථහ ය වන  අසථහ රළබීභ ළන භහ 

දුවලේවඹ ව ුරටු නහ.  ඔඵුරමිඹ ව භභ  දුලසදුදාහරවව 

එභ batch එවෂ  හිටිවව. ඒ හව භ දුලසදුදාහර ප්රනවේලවවදී 

අවප් ඵ වදුර ගුණර්ධන ශූරි වව ව  භභ ඉවන වන 

ි වඵනහ. දුඳෂ වව සිටින දු ත් ණණ්ඩුවේ ණර්ථි දර්ලනඹ  

ඳවය වද වව ව වොවවොභද කිඹහ භහ එුරභහව ව ඉවන වන 

ි වඵනහ.   

ණර්ථි නාහඹඹ ව ණනහෂ  කිඹහ වන කිඹහ වන ගිහි ව 

තභයි එුරභහව  ථහ ඳ  ව ත්වත්. ඒ හරවව එුරභහ අඳ  

ඉළ වවූ වළටි භ  භතෂ  ුෆණහ. ණසථි ිළරිළඹ, මුච්ිකත 

ප්රනහ ධනඹ ඉළ වවූ ඒහ භතෂ  ය ය තභයි භභ හිටි වව. එුරභහ 

තභයි සිඹඹ  109 වරො ව ණනෂ  දුධිඹ  අයවන ඒ හරවව 

ථහ වශේ. භභ ්ලඳනහ වශේ දළ ව  ඒ අවනෂ  ඳළත්ත  

යහ  වව ව වොවවොභද කිඹහයි.  

 
රු ඵ වදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

109 වනොවයි 103. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ වේ ඳළත්ත  වයහ  වනහ දුධිඹ එුරභහ දළ ව කිඹහ දී 

ි වඵනහ. ඒත්  වවතජඹ  හයණඹෂ . වභවව ඉරහ ඒ 

දුවේචනඹ යරහ එතළන  ගිහි ව වොවවොභද ඒ ණයෂ හ 

ය වව ව? භව  හරඹ ත න නිහ ඊ  ඩහ භහ ඒ ළන ථහ 

ය වව ව නළවළ.  

වනභ දුහදඹකි ව හච්ඡහ වශේ නළි  ුෆණහ  භව ඵළා ව 

හර්තහ අුෆරුදු ණනහෂ  ි සවේ හච්ඡහ  රෂ  ුෆණහ. භව 

ඵළා ව හර්තහර ි වඵ වනහ වූ හයණහ ිළිතඵ දුදුධ හර 

හනුර එ එ  වශලඳහරනඥඹ ව ථහ ශ නිහ ඒහවව 

අ වතර්තඹ අිළ වත්රුේ ත්තහ. භවය ණර්ථි පුවයජථනඹ ව 

සිදු වනොවනහ ව වන පුළු ව. ඒ භභ ිළිත වනහ. දළ ව 

ප්රනලසනඹ ඒ වනොවයි. හිතහ  වන ඵළරි ණර්ථි පුවයජථන දභහ 

ඒහ අඩු ුෆණහයි ව ඳසු කිඹහ  වන වභො වත් නළුර ඉ වන එ 
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තභයි දළ ව ප්රනලසනඹ  වව ව. සිඹඹ  8.4, 8.5 ණර්ථි ර්ධන 

වේඹ වේ අුෆරුශවශ සිඹඹ  6  ඵහිනහඹ කිඹ වව ව, ඒ 2යි 

දලභ ණන  ඳවශ ඵහිනහඹ කිඹ වව ව ඒහ  

අි ලවඹජෂ ි වඹ ව තභ වව  හයණහ ඉස  කිරීභෂ ; නළත්නේ 

කිඹී භෂ  දුධිඹ  තභයි අිළ දකි වව ව. ඒ ණර්ථි 

පුවයජථනඹෂ  වනොවයි.  නිහඩ් ්ලයහ්ල භළි ුරභහ භඟ අිළ  

වඳෞශ ස ප්රනලසනඹෂ  නළවළ. ප්රනලසනඹ ි වඵ වව ව නිහඩ් ්ලයහ්ල 

භළි ුරභහ දුසි ව යට් නු රළබූ, වේ දුධිඹ  යශදනු රළබූ ණ ව 

හිරුෆ භත තදුය ත් ණණ්ඩු  ඹහ  වන පුළු වද කිඹන එ 

ළනයි. භව ඵළා ව හර්තහවේ ි වඵ වනහ වූ වඵොරු හයණහ, වඵොරු 

ඉරෂ ේ, වඵොරු ණර්ථි පු වයජථන තදුය ත් අද ණණ්ඩු  

ණයෂ හ ය වන සිශධ වරහ ි වඵනහ. ඹථහර්ථඹ ත භහ 6ෂ  

දුතය ඹන දු  ණණ්ඩු  වත්රුේ ඹයි. භසත ණණ්ඩුෂ  

ය  වන එ පුශරඹ ව  වදවදවන ව  වළකිඹහ රළඹුරහ 

ි වඹනහ. වනදහ භව ඵළා වවේ ණර්ථි දුවලේඥවඹජ හිටිඹහ. 

දළ ව එවවභ උදදුඹ නළවළ. දළ ව ඉ වව ව වශලඳහරන දුවලේඥවඹජ. 

භව ඵළා වවේ නිහඩ් ්ලයහ්ල භවත්භඹහව  වශලඳහරන theory  

එ  ඹ  ුෆණු උදදුඹ තභයි අද භව ඵළා ව තුරවශේ ඉ වව ව.    

එදහ හි පු ණර්ථි දුවලේඥවඹජ ඒ දුධිඹ භ ඉ වනහ. නමුත් 

ඔුෆ වව   ්ල වරහ, ඔුෆ වව  අදවසර  දුරාගු දහරහ, ඔුෆ ව 

කිඹ වන වදන වශ්ල නත්රහ තභයි අද වේ ණර්ථිවව 

වනොභළි  ණර්ථි ර්ධන වේඹෂ  ළන, වනොභළි  ණර්ථි 

ලෂ ි ඹෂ  ළන ථහ යමි ව ඉ වව ව. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, අද වේ යවට් දුලහර 

ප්රනලසනඹෂ  ි වඵන ඵ භභ කිඹ වන ළභළි යි. ඒ ප්රනලසනඹ ඳ  ව 

 වව ව වන ක්රලභඹකි ව වනොවයි, රාහවේ වඳෞශ ස 

ණවඹජජන වහ - වඩහ ාහඳහය,  භධාභ ඳරිභහණවව ාහඳහය, 

දළළ වත ාහඳහය වහ- ණඹ  වනහ ක්රලභවේදඹ නිහයි. 

හභහනාවඹ ව රාහවේ ඵළා ව ස ව ණඹ වදන ප්රනභහණඹ අනුයි 

අිළ ඒ කිඹ වව ව. අ ත් රැීම යෂ හ ර්ධනඹ වරහ, රැකිඹහ 

දුයුෂ ි ඹ අඩු වරහ දුලහර ලවඹ ව ණර්ථි ර්ධනඹෂ  යහ 

ය ෂ  භ ව යන ක්රලභවේදඹ එඹයි. නමුත් වේ ක්රලභවේදඹ  අනු 

ණඹ ළනීවේ ප්රනභහණඹ -දුදුධ වශයඹ ඵළා ව ස ව යහජා අාලඹ  

ව වඳෞශ ස අාලඹ  ණඹ දීවේ ප්රනභහණඹ- ළන ඵළ හභ ඳසු 

ගිඹ හර හනුවේ දශ වශයඹ නිසඳහදනඹ  අනු වඳෞශ ස 

අාලඹ  ණඹ දීවේ ප්රනභහණඹ දුලහර ලවඹ ව අඩු වරහ ි වඵනහ. 

නමුත් ඳසු ගිඹ හර හනු ුරශභ ඒ වනු  ඳළවළදි සභ 

සිශධ වරහ ි වඵ වව ව ණණ්ඩු දුසි ව දළළ වත ණඹ ළනීභෂ  

සිදු කිරීභයි. තත්ත ලවඹ වභ ඳසු ගිඹ හර හනුවේ වශයඹ 

ඵළා ව ස ව රඵහ දු ව ණඹ ස ව සිඹඹ  85ෂ  ණණ්ඩු අයවන 

ි වඵනහ. රාහවේ ඵළා ව ස ව හභහනා පුශරයි ව ,  වඩහ 

ාහඳහය හිමිඹ ව , භධාභ ඳරිභහණවව ාහඳහරිඹ ව , අ ත් 

ණවඹජජඹ ව  ණඹ දීරහ ි වඵ වව ව සිඹඹ  15යි. එතවො  

ය  ණර්ථිඹෂ  ර්ධනඹ ව වව ව වොවවොභද? එතවො  

යවට් අ ත් රැීම යෂ හ අසථහ ළඩි ව වව ව වොවවොභද?  අ ත් 

ාහඳහයත් එෂ  අ ත් ධන හිමිවඹජ ඹුහි ව වව ව වොවවොභද? 

වේ දුධිඹ  එවවභ ඹුහි ව වන දුධිඹෂ  නළවළ. වවේුර වරහ 

ි වඵ වව ව, ඳසු ගිඹ හර හනුවේ වශයඹ ඵළා ව ස ව සිඹඹ  

85ෂ  න දළළ වත ණඹ ප්රනභහණඹෂ  දීරහ ි වඵ වව ව ණණ්ඩු  

ී භයි. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, වේ අුෆරුශවශ ඳශමුළනි 

භහ වතවර් රාහවේ අ ත් ණඹ රඵහ දීේ ස ව රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

41.7ෂ  වඳෞශ ස අාලඹ  දීරහ ි වඵනහ. නමුත් ඒ භහ වතය 

තුරශත රුිළඹ්ල ඹු සඹන 217.1 මුදරෂ  ණණ්ඩු ණඹ අයවන 

ි වඵනහ. ්ලඳනහ යරහ ඵර වන. වේව ව  සිශධ ව වව ව 

වභොෂ ද? වේව ව සිශධ ව වව ව වන එෂ  වනොවයි, 

ණණ්ඩු යන යවට් දළළ වත ණවඹජජනර  රාහවේ ි වඵන 

යහජා ඵළා ව ණඹ වදනහ. ඒව ව  සිශධ වරහ ි වඵ වව ව  

වභොෂ ද? ඒ ණඹ අයවන එභ මුද්ල ණවඹජජනඹ ය  

ි වඵ වව ව වොවවේ ද? භවය වරහ  ඒහ අයවන 

ණවඹජජනඹ යරහ ි වඵ වව ව ලත ඳවත් ප්රනවඹජජනඹෂ  

නළි  දළළ වත ාහඳෘි ර ; දුදුධ දුලහර ඳහය්ල වද වන. ඒ 

ඳහය්ල ස ව භවය ඒහ අලා ඒහ ව වන පුළු ව. භවය 

අනලා ඳහය ත් ි වඵනහ. ඳහය්ල වද වන ඕනෆ තභයි. 

රාහවේ ඳහය්ල ටි වදහ  වන ඕනෆ කිඹන භතඹ භභ 

ප්රනි ෂ වේඳ ය වව ව නළවළ. නමුත් අවනෂ  ඳළත්වත ව ඵරන දු  

ඒව ව රළවඵන ණර්ථි ප්රනවඹජජනඹ වභොෂ ද? වභ වන වේ 

ප්රනලසනඹ තභයි අිළ අව වව ව. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ඒ හව භ වභහි අවනෂ  

ඳළත්තත් ඵර වන. ඳසු ගිඹ හර හනුවේභ වශයඹ ඵළා ව 

වඳෞශ ස ාහඳහයර  රුිළඹ්ල ඹු සඹන 19.3ෂ  ණඹ දීරහ 

ි වඵනහ. නමුත් රාහවේ යහජා ණඹතන ටි රුිළඹ්ල ඹු සඹන 

236.5ෂ  වශයඹ ඵළා ව ස ව ණඹ අයවන ි වඵනහ. එතවො  

වේ යජඹ ව යහජා ණඹතන වඳෞශ ස අාලඹ  ඩහ ළඩිවඹ ව 

වශයඹ ඵළා ව ස ව දළළ වත දුධිවව ණඹ රඵහ ළනීවේ ළඩ 

ිළිතවශෂ  තභයි අිළ දකි වව ව. එතවො  වේවෂ  අහන 

ප්රනි පරඹ ව වව ව වභොෂ ද? උදහවයණඹෂ  දුධිඹ  ත්වතොත් 

2013 ජනහරි භහවවදී වඳෞශ ස අාලඹ වශයඹ ඵළා ව ස ව 

රඵහ වන ි ණුණු ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 5.3යි. නමුත් 

යජඹ රඵහ ත් ණඹ ප්රනභහණඹ රුිළඹ්ල ඹු සඹන 55.4ෂ  වනහ. ඒ 

කිඹ වව ව 2013 ජනහරි භහවවදී ඳභණෂ  වඳෞශ ස අාලඹ 

රඵහ ත් ණඹ ප්රනභහණඹ හව  ද ගුණඹෂ  ණණ්ඩු රඵහ වන 

ි වඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, වභභ හයණහත් එෂ භ 

ති  ී  ි වඵන අවනෂ  හයණඹ තභයි, ඵළා ව වඳොලී අනුඳහතඹ 

ළඩි ී භත් එෂ  වඳෞශ ස අාලඹ වශයඹ ලවඹ ව ණඹ රඵහ 

ළනීවේ ප්රනභහණඹ ේපර්ණ ඩහ ළටීභ  රෂ  වරහ ි බීභ. 

එතවො  2012 වදළේඵර් භහවව සිඹඹ  17.6ෂ  ුෆණු 

වඳෞශ ස අාලවව ණඹ රඵහ ළනීවේ ප්රනි ලතඹ 2013 ජනහරි 

න දු  සිඹඹ  15.5 දෂ හ ඳවශ  ළටිරහ ි වඵනහ. වේ 

ප්රනභහණඹ ද ණව ව අඩු වනහ. ඒ දුතයෂ  වනොවයි එහි 

අහන ප්රනි පරඹ ව වව ව වඳෞශ ස අාලඹ එ වන එ වනභ 

 වඩහ ී භයි. ප්රනහයණඹ ී භෂ  ව වව ව නළවළ. ඒ නිහ අ ත් රැීම 

යෂ හ අසථහ ඹුහි ව වව ව නළවළ. ඔුෆ වව  ණඹ වහ 

ළනීවේ වළකිඹහ ඩහ ළව නහ. ඳසු ගිඹ ර්වව -2012 

ර්වව- සිඹඹ  15.5ෂ  වූ වඳෞශ ස අාලවව ණඹ ළනීවභ ව 

රුිළඹ්ල ඹු සඹන 2054.5ෂ  ුෆණු භසත වනොිළඹවූ ණඹ ප්රනභහණඹ 

2013 ජනහරි භහඹ න දු  රුිළඹ්ල ඹු සඹන 2368.1ෂ  දෂ හ 

ර්ධනඹ වරහ ි වඵනහ. 

ඒව ව අදවස  වව ව වභොෂ ද? වඳෞශ ස අාලවව ණඹ 

ිළඹී භත් ේපර්ණවඹ ව ඩහ ළටිරහ කිඹන එයි. ඳසු ගිඹ 

ර්වව රුිළඹ්ල ඹු සඹන 1,870.7  ි ණුණු වනොිළඹවූ ණඹ 

ප්රනභහණඹ තභයි 2013 ජනහරි න දු  රුිළඹ්ල ඹු සඹන 2,178.4 

දෂ හ ළඩි වරහ ි වඵ වව ව. ඒ කිඹ වව ව රාහවේ වඳෞශ ස 

අාලඹ රාහවේ දුදුධ ඵළා වර  ි වඵන වනොිළඹවූ ණඹ ප්රනභහණඹ 

සිඹඹ  16.4 ප්රනභහණඹකි ව ළඩි වරහ ි වඵනහ. ඒව ව 

අදවස  වව ව වභොෂ ද? වඳෞශ ස අාලඹ ේපර්ණවඹ වභ 

ඳවශ  ඩහ වන ළටීභයි. යහජා ණවඹජජනර තභයි දළළ වත 

ර්ධනඹෂ  සිදු වරහ ි වඵ වව ව. දළ ව වභවර සිශධ  වන, 

සිශධ  වන ඒහ  අලා යන ණඹ ටි  වව ව වොවව වද? 

ඒ ණඹ ටි අද  වව ව දුදුධ දුවශයඹ ඵළා ව ස ව. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, දළ ව ජහි  ඉි රි කිරීවේ 

ඵළා ව වඩොරර්  මි සඹන 1,000 ණඹෂ   වන ළඩ ිළිතවශ 

ස ශහ. ඒ  සුනි්ල සිරිවේන භවතහ වඵ්ලර ි ඹරහ ඹ වන 

ගිඹහ. නමුත් ඒ  අලා යන  යුුර දළ ව යරහ ි වඵනහ. 

භහ අවනහ අවප් මුද්ල තභි ුරභහව ව, ජහි  ඉි රි කිරීවේ 

ඵළා ව වේ ණඹ  වව ව රාහවේ පුශරඹ ව  වද වනද? නළවළ. 
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ඳහර් සවේ වුර 

දුවශල ය  ස ව ණඹ අයවන ඒ ණඹ ණඳහු ණණ්ඩු  වදනහ. 

ඒ ණඹ  වන උ  තඵ වව ව හව  මුද්ලද? ජහි  ඉි රි 

කිරීවේ ඵළා වවේ ගිණුේ හිමිඹ වව  මුද්ල. ඒ ගිණුේ හිමිඹ ව 

deposit යරහ ි වඵන, නළත්නේ සථහය තළ වඳත්ර ි වඵන 

මුද්ල ටි ඳහදුච්ික යරහ තභයි- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

යජවව guarantee එෂ  ි වඵනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
යජවව guarantee එ වභොෂ ද? රු තභි ුරභනි, භහ 

කිඹ වව ව ඒ මුද්ල ටි අයවන අිළ  වඳෞශ ස අාලඹ  වද වන 

පුළු ව කිඹරහයි. අද සිශධ වරහ ි වඵ වව ව වභොෂ ද? භහ 

අව වන ළභළි යි- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අදහනභෂ  නළවළ කිඹරහයි භහ කිේවේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අඳ  අදහනභ ළන කිඹ වන ඵළවළව ව. අිළ දළෂ හව ව 

අදහනභෂ  වනොි ණුණු වරහ ව ඵළා ව ඩහ වන ළටුන 

ණහයඹ. අහිා තළ වඳත්රු ව ටි අද රුිළඹ්ල රෂ ඹ, 

රෂ ඹ ණව ව නිේ අයවන ඉ වන හිඟ වවනජ ඵ  ඳත් 

වරහ ඉ වනහ. එතවො  ජහි  ඉි රි කිරීවේ ඵළා වවේ ්ල ස 

තළ වඳත් ය ි වඵන පුශරඹ වව ව, එහි වො ස හිමිඹ වව ව 

අවරහද ණඹ අයවන ණණ්ඩු  වද වව ව? නළවළ. කිසිභ  

ීමභෂ  නළවළ. වඩොරර් මි සඹන 1,000ෂ   වන වො  ඒවෂ  

ීමභ ණණ්ඩු ත්තහ , ඹේ කිසි දුධිඹකි ව වේ ඵළා වවේ ඩහ 

ළටීභෂ  සිශධ ුෆවණොත් ඒ   කිඹ වන, එ ඳහය හ ත් 

ව වන ණණ්ඩු  ඵළවළ. ණණ්ඩු කිඹයි, අිළ වන දුධිඹ ළඩ 

ිළිතවශෂ  ස යනහ; රුිළඹ්ල රෂ ඹ ණව ව වව  උවශ 

වද වන පුළු ව කිඹරහ. එවවභයි ්ලඳනහ ය වව ව. වේ දයහ 

 වන ඵළරි අදහනභෂ  දයහ වන  තභයි අද ඒ ණඹ මුද්ල ටි 

නිමි ව ඳි  වව ව.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ව වන ි වඵන ණඹ 

ප්රනභහණඹ ළන අද වේ බහවේදී ඵ වදුර ගුණර්ධන තභි ුරභහ 

කිේහ. වේ භව ඵළා ව හර්තහවේ  ඒ ළන ි වඵ වව ව වොවවේද 

කිඹහ භහ අව වන ළභළි යි. වේ භව ඵළා ව හර්තහවේ ඒ කිඹරහ 

නළවළ. ණඹ ප්රනභහණඹ, ව වන ි වඵන හරි ප්රනභහණඹ, 

ව වන ි වඵන ය ්ල වභොනහද, වනොිළඹවූ ණඹ ප්රනභහණඹ 

වොඳභණද, ඒ වනොිළඹවූ ණඹ ප්රනභහණඹ හරි දුධිඹ  වොඳභණ 

ව වන ි වඵනහද, ත අුෆරුදු ීමඹෂ  ඒ ණඹ ව වන 

ි වඵනහද කිඹරහ භව ඵළා වව ව දුතයෂ  වනොවයි, අද අඳ  

මුද්ල වහ ක්රලභ ේඳහදන අභහතාහාලවඹ වත් රළයිසුරෂ   වන  

ඵළරි තළන  ඳත් වරහ ි වඵ වව ව. වද වව ව නළවළ. ඉ්ල හ  

වද වව ව නළවළ. අිළ ඳහර් සවේ වුරවේ ඳර්වවණ අාලඹ  ථහ 

යරහ කිේහ, රුණහයරහ මුද්ල වහ ක්රලභ ේඳහදන 

අභහතාහාලඹ  ථහ යරහ අඳ  වේ details ටි අයවන වද වන 

කිඹරහ. රු තභි ුරභනි, භහ ඔඵුරභහව ව අවනහ, ඔඵුරභහ ශඟ 

ි වඵනහ නේ- 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඳහර් සවේ වුරවේදී අවපු ප්රනලසනඹ  අිළ උත්තය දීරහ 

ි වඵනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, ඒ වනොවයි අිළ කිඹ වව ව. වේ යවට් ඳහර් සවේ වුර 

භ වත්රීනයවඹ ව  මුද්ල වහ ක්රලභ ේඳහදන අභහතාහාලවඹ ව 

වතොයුරයෂ  දළන  වන ඵළරි නේ, ඒහ දළන  වන පුළු ව 

වොවව වද කිඹරහ අිළ අවනහ. වේ මුද්ල වහ ක්රලභ ේඳහදන 

අභහතාහාලඹ ඳහර් සවේ වුර ත්  කිඹ වව ව නළත්නේ, 

වොවවොභද ඒ   කිඹ වව ව? අඳ  ඒ ළන ථහ ය වන, 

දහද වතොයුරරු ටි වද වව ව කිඹහ අිළ අවනහ? වභ වන වේ 

තත්ත්ඹ  තභයි අද ඒ අභහතාහාලඹ ඳත් වරහ ි වඵ වව ව.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, ඳසු ගිඹ හර හනුවේ 

රාහවේ ණර්ථි ෂ වේත්රLඹ ඩහ ළටිරහ ි වඵන දුධිඹ ඵර වන. 

රාහවේ අඹ  අ ි  ව රැීම යෂ හ ඹුහි ය වන අලා වරහවේ 

අද අවප් යවට් චී වනු ව  රැකිඹහ වදන අසථහ ති  යරහ 

ි වඵනහ. අද රාහ චී වනු ව  රැකිඹහ අසථහ ඹුහි යන 

තළනෂ  වරහ ි වඵනහ. ඵර වන 2005 දී රාහවේ චීන 

ජහි වඹජ 1,517ෂ  ළඩ යනහ. 2006 දී 1,698ෂ  ළඩ 

යනහ. 2007 දී 2,179ෂ  ළඩ යනහ. 2008 දී 3,493ෂ  ළඩ 

යනහ. 2009 දී 5,324ෂ  ළඩ යනහ. 2010 දී 6,605ෂ  ළඩ 

යනහ. 2011 දී 5,588ෂ  ළඩ යනහ.  

ඳසු ගිඹ හර හනුවේ  -2005 ඉ ව 2011 වන වතෂ -  

චී වනු 26,000ෂ  රාහවේ ළඩ යනහ. වේ දුලසහ ය වන 

පුළු වද? චී වනු 26,000ෂ  රාහවේ ළඩ යනහ. අද චීනවව 

ි වඵන රැකිඹහ දුයුෂ ි ඹ  දුා ේ වවොඹ වව ව රාහව ව. අිළ 

තභයි චීනඹ  යසහ වද වව ව. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

චීන ජනවනඹ ීමඹද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අවප් යවට් රැකිඹහ දුයුෂ ි ඹ වොච්චයද? ඒ 26,000 ව 

රාහවේ රැකිඹහ දුයුෂ ි වව ඉ වන අවප් මිනිසු ව 20,000  

යසහ වද වන ඵළරිද?  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ වත්රීනුරභනි, අවප් අඹ මි සඹන එවභහයෂ  ිළ  ය රයි 

ඉ වව ව.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ වනොවයි භභ කිඹ වව ව. අඳ  ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ ව ව. 

ශ්රීර රාහ චී වනු ව  වරි, ඉ වදිඹහනුහයඹ ව  වරි, වන හ වරි 

යසහ වවොඹන ණයඹෂ  ව වන ඕනෆ නළවළ. ඉසව්ලරහභ 

රාහවේ මිනිසු ව  යසහ  වවොඹරහ වද වන ඕනෆ. දළ ව සිදු වරහ 

ි වඵ වව ව රාහ චී වනු ව  යසහ වවොඹන තළනෂ  ඵ  ඳත් 

වරහ ි වඵන එයි. ඳසු ගිඹ හරවව 26,000ෂ  යසහ දීරහ 

1129 1130 

[රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ] 
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ි වඵනහ. වේ වශල වප්රනේමි ණණ්ඩු  පුළු ව ව ව, රාහවේ 

ඉඳදුණු භවහ සිාවර වඵෞශධ දරු ව  ඒ යසහ ඳ වදහවෂ ත් 

වද වන. එවවභ  වදන දුධිඹ වත් නළවළ. ඒයි භභ කිඹ වව ව. අද 

 සිශධ වරහ ි වඵ වව ව වභ වන වේ තළන  ය  ළටිරහ ි වඵන 

එයි.  

ඔඵුරභ වරහව  ශඟභ ඹහළුහ ණචහර්ඹ වජෂි භතහයි කිඹපු 

වදඹෂ    භභ කිඹ වනේ. වජෂි භතහයි වභොෂ ද කිඹ වව ව? ගිඹ 

ි වව එුරභහ කිඹනහ, දුදු ස ඹුර ඉවශ දළමීය භ ප්රනලානීඹ ිළඹයෂ  

කිඹරහ. එුරභහ වභොෂ ද කිඹ වව ව? ජහතා වතය මූරා අයමුදව්ල 

ශ්රීර රාහවේ ප්රනධහනිඹහ වභොෂ ද කිඹ වව ව? "ශ්රීර රාහවේ 

ණදහඹවේ ර්ධනඹ ඩහ ළටිරහ ි වඵනහ. 11.5යි ි වඵ වව ව. 

ඒ 20 තයේ දුය  ර්ධනඹ ය වන ඕනෆ. එවවභ ර්ධනඹ ය 

ත්වතොත් තභයි වවො. ඒ නිහ  භවය ණවඹජජඹ ව  රඵහ 

වදන ය ණන ඵදු නිදව ප්රනි ඳත්ි  නළත ස ය වන. 

අධි ඵදු ඳළනී වභ ව වතොය ක්රිුඹහත්භ ය වන පුළු ව. චීන 

වරො වඩරිර , ේඵහවන භධාසථහනර  ඵදු වන රඵහ දීවේ 

ප්රනි ඳත්ි  වනස ය වන" කිඹනහ. ඔඵුරභ වරහව  ඹහළුහ 

තභයි -ණචහර්ඹ වජෂි භතහයි- වේ කිඹ වව ව. ඒ දුතයෂ  

වනොවයි, එුරභහ කිඹනහ, "දුදු ස ඹුර ළඩි කිරීභ ළන 

ජහතා වතය මූරා අයමුදර ුරටු වනහ, එවවභ වේ ටි ිළඹහ 

ත්වත් නළත්නේ ඵළා ව ඳශධි ඹ ඩහ ළව නහ. දුදු ස ඹුර ඉවශ 

ප්රනභහණඹ ි ඹහ  වන ණණ්ඩු  යුුර ය වන ඕනෆ'' කිඹරහ.        

ශ්රීර රාහවේ අඳනඹන වවශහවභ ව සිඹඹ  56ෂ  ඹ වව ව 

තවභරිහ  ව යුවයජඳඹ . සිඹඹ  5යි ඉ වදිඹහ  ඹ වව ව. 

චීනඹ  ඹ වව ව සිඹඹ  1යි.  එුරභහ ඒ ේඵ වධවඹ ව උඳවදස 

වදනහ. රාහවේ අඳනඹන වවශහවභ ව සිඹඹ  55ෂ , 56ෂ  

ඹන තවභරිහත් එෂ  නළත්නේ යුවයජපීඹ ය ්ල එෂ  

වවව  ඳ රහ  වන එ වනොවයි ය වන ි වඵ වව ව. ඒ 

අඹත් එෂ  ත තත් ේඵ වධතහ ර්ධනඹ ය වන ඕනෆ. 

අඳ  චීනවඹ ව ණඹ වදනහ දුතයයි. වළඵළයි,- 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ වත්රීනුරභනි, භභ ඒ ථහ යන තළන හිටිඹහ. එුරභහ 

කිේවේ, ඒ  ය ර ඳළත්ත ර්ධනඹ ය වන වනොවයි, චීනඹ, 

ඉ වදිඹහ ළනි ය ර  අඳනඹනඹ  තත් ර්ධනඹ ය වන 

කිඹරහයි. ඒයි එුරභහව  ථහවේ අර්ථඹ ුෆවණ්. ඔඵුරභහ කිඹන 

අර්ථ නිරඳණඹ  වහත්ඳසි වභ වනස වදඹෂ  තභයි එුරභහ 

කිේවේ.    

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ද වව ව නළවළ, වේ  කිඹරහ ි වඵන එයි භභ කිේවේ. 

එුරභහ එවවභ කිඹරහ ි වඵනහ. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ඒහධිහරිඹ  ඹ ත් ව වව ව නළුර දුදුධහාගීයණඹ 

ය වන කිඹරහයි එුරභහ කිඹ වව ව. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු තභි ුරභනි, දුදුධහාගීයණඹ ය වන වදඹෂ  නළවළ ව ව. 

අවප් තඟ ේ ටිභ චීනඹ නිසඳහදනඹ යනහ. ඊ ශඟ  

ඉ වදිඹහත් තඟ ේ නිසඳහදනඹ යනහ. [ඵහධහ කිරීභෂ ] 

ඵර වන ගිහි්ලරහ.   Marks & Spencer එ  ගිහි්ලරහ ඵළ හභ 

ඒවෂ  ි වඵන ඵඩු වනදහ- [ඵහධහ කිරීභෂ ] භභ ථහ ය වනේ. 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අිළ චීනඹත් එෂ  FTA එෂ  වනහ, අවප් බහණ්ඩ 

 ඔෂ වජභ චීනඹ  ඹ වන.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ද වව ව නළවළ, එවවභ වදහ  වව ව වභොද කිඹරහ. චීනඹ 

තභයි වරජවව ප්රනධහන අඳනඹනරු ඵ  ඳත් වරහ 

ි වඵ වව ව. වළභ තළනභ ි වඵ වව ව චීන ඵඩු. වනදහ 

යුවයජඳවව ි වඵන Marks & Spencer එ  ගිහි්ලරහ ඵළ හභ  

ශ්රීර රාහ ව්ලඵ්ල එව ව  T-shirts ි ණුණහ. ශ්රීර රාහ ව්ලඵ්ල  

ි වඵන  සේ ි ණුණහ. ශ්රීර රාහ ව්ලඵ්ල එව ව  shirts ි ණුණහ. 

වළඵළයි අද වභොද වරහ ි වඵ වව ව? අද ගිහි්ලරහ ඵළ හභ 

Marks & Spencer රාහවේ ව්ලඵරවඹ ව T-shirt එෂ , shirt 

එෂ  නළවළ. අද ඔෂ වජභ ි වඵ වව ව  ඵාරහවශලවව, 

ඉ වදිඹහවේ නළත්නේ චීනවව ඒහයි. රුණහයරහ, ගිහි්ලරහ 

ඵර වන. එතවො  අද වභොෂ ද වරහ ි වඵ වව ව? 

තමු වනහ වවේරහ ඳ රහ වන ි වඵන භවහ වරො ව දුනහලවව 

ප්රනි පරඹ තභයි අද අවප් අඳනඹනර  අත් වරහ ි වඵ වව ව. 

අද සිදු වමි ව ි වඵ වව ව  ඒ. අිළ කිඹ වව ව, රුණහයරහ 

වේ ේඵ වධ හිත වන කිඹරහයි. වේ තදුය ත් ර්ධනඹ 

වනහ කිඹ වව ව ත තත්, ත තත් අිළ භඩ වොඩ 

එවයනහ  කිඹන එයි. අවප් යත් අමුණුභ භළි ුරභහ  ඒ 

වත්වයනහ, අවනෂ  අඹ  වත්වය වව ව නළි  ුෆණත්. භවය ිතා 

භළඩිඹ ව  ඒ වත්වය වව ව නළවළ. ඒ ිතා භළඩිවඹො වද වව ව, 

පුළු ව තයේ යුවයජඳඹත් එෂ  භයහ  වනයි.   

ඒ වෝලවරජ වද වව ව තවභරිහවේ ඔඵහභහත් එෂ  

භයහවන භළවය වනයි. ඒහ තභයි ඒ අඹ ්ලඳනහ ය වව ව. 

එවවභ වනොවයි අඳ ්ලඳනහ ය වන ඕනෆ. භභ ිළිත වනහ. 

චීනඹ භඟත් ේඵ වධ න භ ව, ඉ වදිඹහ භඟත් ේඵ වධ 

න භ ව අිළ යුවයජපීඹ ය ්ල තයවහ ය වනොත යුුරයි. වේහ 

ව ව අඳ ්ලඳනහ ය වන ඕනෆ. නමුත් අද ඔඵුරභ වරහව  

ණර්ථි දර්ලනඹ ත්ල  වරහ ි වඵ වව ව වොතළන ද? චීනඹත් 

එෂ  ය  අත දහ  වන භ ව තවභරිහ  හ කිඹන තළන  

තභයි අද ත්ල  වරහ ි වඵ වව ව. වභඹ වවො ණර්ථි ක්රලභඹෂ  

දුධිඹ  තමු වනහ වවේරහ ්ලඳනහ යනහ නේ, ඒ ටිනහද 

නළශද කිඹන එ අනහතවවදී වත්වර්යි.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, තත් තත්ඳය කිහිඳඹෂ  

අයවන වේ හයණඹත් කිඹ වන භහ ළභි යි. "ණඩේඵයයි 

ව වත" කිඹන වොරභ භභ කිවඹේහ. ඒ "ජනයශ" ඳත් තයවව  

ි ණුවණ්. ඒ දළෂ හභ භ  වරිඹ  හිනහ ගිඹහ. වභොද, අවප් 

ූරිඹප්වඳරුභ භ වත්රීනුරභහ කිේහ, අ වත ව එන ළසිවනජ 

ාහඳහයඹ ිළිතඵ. ඒ ළසිවනජ ාහඳහයඹ ර්ණනහ යමි ව 

"ණඩේඵයයි ව වත" වොරවේ  ව්ලඹහ වේ දුධිඹ  කිඹනහ: 

"අද භභ භඩ වදොයහ  ේඵ වධ ව වව ව වනදහ  ළඩිඹ 

වදුර ව ගුණඹ  වවතජඹකි ව ඳපු පුවයජවන ව වත. 

ඒ  වවේුර තභයි මුළු භවත් වරජ ධහුරවේභ ළසිවනජ 

යේජුරුවජ වළටිඹ  ිකය ප්රනසිශධ වච්ච වේේස ඳළර් කිඹන 

යත්තය ව භවත්තඹහ අවප් වේ පුනා වත භමිඹ  ළඳත් 

ව වන ඹනහඹ කිඹන ණයාිකඹ රළබීභ. ඳළර් භවත්තඹහ 

හව  උදදුඹ අවප් මුුර ත ඹ සඳර්ල ය වන එනහඹ 

කිඹ වව ව ව වත, ණ වන අිළ දළ ව වරි ඳහය  ළටිරහ 

ි වඵනහඹ කිඹන එයි. අවප් මුුර ත  ඹත් එවේ වභවේ 

ත ඹෂ   වනොවයි ව වත. වරජවව ඉ වන වළභ ජහි ඹභ 

යේජුරුවෝලවරජ වවොඹහ වන තදු්ලරහ ඉම  වනහ ත ඹෂ  

ව වත වේ."  
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ඳහර් සවේ වුර 

ඊ  ඳසවේ කිඹනහ, "අවන ව වත, ඩිාෂ  හිතරහ 

ඵර වන, අවප් වේ සුභනදහ , සිරිඹහතී  අසථහෂ  

රළවඵනහ වොඹේ ඳරහ ඉය වරහ,  ව වය වහරහ ඉය වරහ, 

වඳෝල ඩරහ ඉය වරහ, ළව ව නහවන, දහ ළඵ  ළවනභ 

ගිහි ව ව වදිවව ෂ ර්ල එව ව ළසිවනජ ඩිාෂ  ව්ලරේ 

ය වන. අවප් වේ හ වි  , ජඹ වි  , ප්රි ඹ වි   අසථහෂ  

රළවඵනහ ව වත, ව ේ තසිස  වසරහ වළටිඹ  ළඩ ය වන. 

අවප් වේ සුමිත් , අජිත් , ර සත්  අසථහ රළවඵනහ ව වත, 

ෂ ර්ල එවෂ  හඩ්රහ ව වන. ඒ හව  අසථහ වළවභජ භ 

රළවඵ වව ව නළවළ ව වත. රළවඵන වරහ  ඹ වන ඕනෆ 

ව වත.  වන ඳයෂ  ව ුෆවණොත් වන වවනෂ   වනහ 

ව වත." කිඹරහ. වභ වන වභවවභ තභයි කිඹ වව ව. ඒ 

කිඹ වව ව වභොෂ ද? අද වේේස ඳළර් එන එ- 

  
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
දළ ව ථහ අ ව ය වන රු භ වත්රීනුරභහ. 

  
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, වේේස ඳළර් එන එ 

ව වත ළන ථහ යන භවහ දුඹුර ව  වරො ව ණලසචර්ඹඹෂ  

ඵ  ඳත් වරහ ි වඵනහ. එභ නිහ වේේස ඳළර්රහව  

වරජඹ ඔඵුරභ වරහව  වරජඹ වනොවේහ කිඹහ ප්රනහර්ථනහ 

යමි ව භව  චන ස්ලඳඹ අ ව යනහ.  

  
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වඵොවවොභ සුරි යි. ඊශඟ  රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් 

භ වත්රීනුරභහ. එුරභහ නළි  නිහ රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භ වත්රීනුරභහ 

ථහ ය වන.  

ඊ  ප්රනථභ ුෆරු ව වවජ රු භ වත්රීනයවඹ ව රු ජහන 

ඵණ්ඩහය භ වත්රීනුරභහව  නභ මූරහනඹ වහ වඹජජනහ ය වන. 

  
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරමිඹනි, "රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භ වත්රීනුරභහ දළ ව මූරහනඹ ත යුුරඹ" යි භහ වඹජජනහ යනහ.  

  
රු ඉයහ ව දුක්රලභයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

  
දුසි ව සථිය යන රදී. 
ஆரஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 
  

ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  

අනුරරු රු ශ්රි ඹහනි දුවේදුක්රලභ භවත්මිඹ මූරහනවඹ ව ඉත් 
වූවඹ ව, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනහරඪ දුඹ. 

அென் பஷமகு,  ஶண்தைஷகு (ெஷமெெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷரஜலஷக்கஷ 

அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்மை அகயரல, ஶண்தைஷகு ஜஶனக 

பண்டஶ அலர்கள்  ெமயம   லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left 

the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

[අ.බහ. 6.37] 
  
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භව භ දිසත්රි ෂ වව භව  

ණනඹභ නිවඹජජනඹ යන ඔඵුරභහ ළනි ජනතහ හිතහදි 

මිත්රLඹ ව මුරසුන දයන වරහවේ වේ බහ තභතීභ  රළබීභ 

ුර ෂ .  

භව ඵළා ව හර්තහ ිළිතඵ හච්ඡහවේදී ණර්ථි                        

දුදාහ දුලහයදඹ ව දුදුධ අදවස දළෂ වූහ. භභ ඒ ණර්ථි                         

දුදාහ දුලහයදඹ වව  වජණවඹ ව වේ ප්රනලසනඹ දිවහ ඵර වන 

ළභළි  ව වව ව නළවළ. භහ හභහනා පුයළසිවඹ ව, ඒ හව භ 

භව ජන නිවඹජජිතවඹ ව දුධිඹ , වේ යවට් ණර්ථිඹ ිළිතඵ 

ණණ් ඩුවේ දළෂ භ ළන හච්ඡහ ය වන ළභළි යි. ඊ  අදහශ 

පුළු්ල ෂ වේත්රL ණනහෂ  අුරරි ව ෂ වේත්රL වදෂ  ඳභණෂ  වතජයහ 

 වනත් භභ ළභි  වනහ. ඒ, භ  ි වඵන ම්මිත හරඹ නිහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වේ යවට් දුප්ඳත් හභහනා 

ජනතහ දුප්ඳත්මි ව එිතඹ  එ වන තභ වව  දරු ව  උඳරිභ 

අධාහඳනඹ රඵහ වදනහ. තභ වව  දරු ව  ඹවඳත් 

අනහතඹ  අලා භහර්ඹ රහ වද වන දුලසහඹ තඵන 

ප්රනධහනතභ, එභ භහර්ඹ තභයි අධාහඳනඹ. ෆභ වවන වභ 

තභ වව  දරුහ  ඉවශ ගුණහත්භබහවඹ ව යුුර අධාහඳනඹෂ  

රඵහ දීභ ළන දුලසහ යනහ. රු ඵ වදුර ගුණර්ධන ශූරි ව 

අධාහඳනවව වවො නය වා නහ  වනහ වඵොවවජ වශ්ල ළන 

ථහ ශහ. එුරභහ කිේහ, හභහනා වඳශ භත් ී වේ ප්රනි ලතඹ 

ළඩි වරහ ි වඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි, මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි, හභහනා වඳශ භත් ී වේ ප්රනි ලතඹ අඩු ී භ  වවේුර 

වරහ ි ණුවණ් ණිතඹ දුඹ භත් වන ප්රනභහණඹ අඩු ී භයි.         

අවප් ඵ වදුර ගුණර්ධන ශූරි ව ක්රලභඹෂ  වොඹහ ත්තහ. ඒ 

ක්රලභඹ තභයි, ණිතඹ භත් ී වේ ර වණ 16 , 17  ඳවශ  දභන 

එ. දළ ව භත් ී වේ ර වණ ඳවශ  දභහ, භත් න ප්රනභහණඹ 

ළඩියි කිඹරහ එුරභහ කිඹනහ. වේ වචජදනහ වරිද, ළරැදිද කිඹරහ 

ඳහර් සවේ වුර  දළන  වන රුණහයරහ ඒ ඒ අුෆරුදුර 

අධාඹන වඳොදු වි  ඳත්රL හභහනා වඳශ දුබහවව ණිතඹ 

භත් ී වේ ර වණ කිඹ වන කිඹරහ කිේහභ කිඹනහ, "නළවළ, 

නළවළ. ඒ යවෂ . ඒ යව කිඹ වන  ඵළවළ"යි කිඹරහ. එතවො  

අිළ වවොහහයභ ද වනහ, අධාඹන වඳොදු වි  ඳත්රL හභහනා 

වඳශ දුබහවව ප්රනි පර ළඩි යරහ ි වඵ වව ව ණිතඹ භත් 

ී වේ ර වණ අඩු කිරීවභ වභ ඳභණයි කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අනිෂ  අත  ඕනෆභ වදඹ  

යන ණවඹජජනඹ වයවහ හයණහ වදෂ  අඳ  වා නහ  වන  

පුළු ව. ඒ තභයි, ණවඹජජනඹ ය වන  යජඹ  ි වඵන 

උන වදු, යජවව ප්රනමුතහ ව තා ලවඹ වභ ණවඹජජනඹ 

යපු මුද්ල ප්රනභහණඹ වහ එඹ ණදහඹවේ වළටිඹ  වොඳභණ 

ප්රනභහණඹෂ ද කිඹන හයණඹ. අවප් යවට් අධාහඳනඹ වනුව ව 

2003 අුෆරුශවශ දශ ජහි  නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  2.15ෂ , 2004 

අුෆරුශවශ සිඹඹ  2.03ෂ , 2005 අුෆරුශවශ සිඹඹ  2.59ෂ , 2006 

අුෆරුශවශ සිඹඹ  2.67ෂ , 2007 අුෆරුශවශ සිඹඹ  2.59ෂ , 2008 

අුෆරුශවශ සිඹඹ  2.27ෂ , 2009 අුෆරුශවශ සිඹඹ  2.08ෂ , 2010 

අුෆරුශවශ සිඹඹ  1.86ෂ  ළඹ ශහ. 2011 අුෆරුශවශ නළතත් 

සිඹඹ  1.86ෂ , 2012 අුෆරුශවශ සිඹඹ  1.8ෂ  ළඹ ශ අතය 

2013 න දු  සිඹඹ  1.6ෂ  ඳභණ න ඵ  පුවයජථනඹ 

යරහ ි වඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, භ  වනොවත්වයන අර්ථ 

ලහසත්රLඹ තභයි, යුශධඹ ඳි න හරවව අධාහඳනඹ වනුව ව 

දශ ජහි  නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  2  ඩහ ළඩි මුදරෂ  වේ 

1133 1134 

[රු දඹහසිරි ජඹවේය  භවතහ] 
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යවට් ි ණුණු ණණ්ඩු ව ව ශ නමුත් යුශධඹ අ ව ුෆණහ  

ඳසවේ එඹ සිඹඹ  1.8, සිඹඹ  1.6 භට් භ  ඳත්  වව ව 

වොවවොභද කිඹන එ. ඒවෂ  තර්ඹ වභොෂ ද? වභොද, අිළ 

ද වනහ, අලා යන ප්රනමිි ඹ සිඹඹ   6යි කිඹරහ. භහ කිඹ වව ව 

නළවළ, සිඹඹ  6 යහ ෂ ණි ඹහ වළකියි; ඹහ යුුරයි කිඹරහ. 

නමුත් යුශධඹ අ ව ී භත් භඟභ සිඹඹ  වදයි දලභ ණව ව 

ි ණු ණු වේ ණවඹජජනඹ දශ ජහි  නිසඳහදනඹ  හවප්ෂ  

සිඹඹ  3, සිඹඹ  4 වහ සිඹඹ  5 ණදී ලවඹ ව ක්රලභහනුකූර 

ඉවශ  ඹහ යුුර ි ණුණහ. එභ නිහ වේ අර්ථ ලහසත්රLඹ 

වනොවත්වයන භ , ණර්ථි දුදාහ ද වනහ, ණචහර්ඹ උඳහධිඹෂ ද 

ි වඵන යත් අමුණුභ තභි ුරභහව ව දළන ත යුුර ඳහඩභෂ  

ි වඵනහ.  

  
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

  
නළඟී සිටිවවඹ. 
ளந்ெஶர். 

rose. 

  

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඵුරභහව  ථහවේදී කිඹ වන. භ  දුනහඩි 8යි ි වඵ වව ව.  

  
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ කිඹ වව ව අධාහඳන යුளවඹ දියුණු ය වව ව නළි  ්ල ස 

දීරහ ළඩෂ  නළවළ. 

  
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, එතවො  භව  තර්ඹ 

තභයි, වේ ය වට් අධාහඳනඹ වනුව ව යන ණවඹජජනඹ 

ණණ්ඩුවේ ප්රනමුතහෂ  වනොවයි, ණණ්ඩුවේ අලාතහෂ  

වනොවයි කිඹන එ. වේ යවට් දුප්ඳත්, අහිා භනුාඹහ  

දුප්ඳත්මි ව වොඩ එ වන ි වඵන ප්රනධහනතභ, ටිනහභ භහර්ඹ 

ිළිතඵ ණණ්ඩු දෂ න ළරකි්ලර අඩු ඵයි ඒව ව 

වඳවන වව ව. එභ නිහ රු තභි ුරභනි, ඔඵුරභහව  ථහවේදී 

රුණහයරහ භ  ඳළවළදි ස යරහ වද වන, වේ ති  වරහ 

ි වඵන ප්රනලසනඹ වභොෂ ද කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, දළ ව අනිෂ  හයණඹ වභඹයි. 

වේ යවට් ාර්ධනඹ ිළිතඵ ණණ්ඩු දුදුධ උඳහඹ භහර් වා නහ 

වන ි වඵනහ. ඒ උඳහඹ භහර් ණනහෂ  ි වඵන ඵ භහ 

ිළිත වනහ. වළඵළයි ඒ උඳහඹ භහර් අතරි ව ණණ්ඩු වඵොවවොභ 

උන වදුෂ  දෂ න ණණ්ඩුවේ ප්රනමු උඳහඹ භහර්ඹෂ  වළටිඹ  

දෂ හ ි වඵනහ, වේ යවට් ාචහය ර්භහ වතඹ ව ළසිවනජ -

ූදු- ාහඳහයඹ. ළසි වනජ -ූදු- ාහඳහයඹ- ණර්ථි මූවරජඳහඹ 

භහර්ඹෂ  ලවඹ ව වා නහ ත් ය ්ල ණනහෂ  වරජවව 

ි වඵනහ. භළව්ලසිඹහවේ Genting Highlandsර ළසිවනජ 

ාහඳහයඹ වහ ව ව ශ සථහනඹෂ  ි වඵනහ. ඒ ප්රනවශලඹ 

නයවඹ ව ඈත් ුෆණු හභහනා ජනතහ  ඳවසුව ව ප්රනවේල 

ව වන ඵළරි ප්රනවශලඹෂ . දුවශශි ාචහයඹ ව ව දුවශශි 

ූදුරු ව භ වේ ප්රනවශල ව ව යරහ ි වඵනහ. භවය ය ර 

ූදු ක්රී ඩහවේ වඹවදන නළේ ි වඵනහ. ඒ හව භ භවය ය ර 

 දුවශශිඹ ව  ඳභණෂ  ම්භහ වූ ප්රනවශල ි වඵනහ. වභොද, 

සවශශි තළනළත්ත ව වේහ  ත්ලඵළහි ී භ ළශළෂ ී භ වහ. 

අවප් ය  පුාික ය ෂ . වොශම නයඹ ඉතහභ පුාිකයි. වොශම 

නයඹ ුරශ වහ ණ වන ප්රනවශලර වඵොවවජ ජනතහෂ  හඹ 

යනහ. යවට් ජනවනවඹ ව 1/4ෂ  හඹ ය වව ව ඵසනහහිය 

ඳශහවත්යි.  

අද ඵසනහහිය ඳශහවත්, වොශම නයවව, ඩී.ණර්. 

දුවේර්ධන භහවත් වේේස ඳළර්ව  ක්රලුෆ ව ළසිවනජ වහ 

අසථහ වදනහ. වේ ිළිතඵ අසගිරි-භ්ලුර භවහ නහඹ 

සහමීය  ව ව වවේරහ තීයණහත්භ දුවයජධඹ ඳශ ශහ; ඒ 

හව භ හදින්ල භළ්ලේ යාජිත් ිළඹුරභහ තීයණහත්භ 

දුවයජධඹ ඳශ ශහ. එතවො  කිඹනහ, "නළවළ, නළවළ. වේ අවප්  

ළසිවනජ දුතයෂ  වනොවයි, ළසිවනජ ව වවජ ්ල" කිඹරහ. 

නමුත් මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, 2013 භළයි භහවව 29 න 

දහ ණවඹජජන භණ්ඩරඹ   සිළඹෂ  එනහ, යහජා මූරා ප්රනි ඳත්ි  

වදඳහර්තවේ වුර. අත් ව ය වව ව අධාෂ  ජනයහ්ල 

වෂ .එේ.එේ. සිරිර්ධන. ඔහු කිඹනහ, වේ ක්රලුෆ ව ණඹතනඹ 

වරජවව ි වඵන ප්රනධහනතභ ළසිවනජ ාහඳහයඹ ඵ. එභ 

ාහඳහයඹ ූදු ර්භහ වතඹ පුර් අයවන ඹන ාහඳහයඹෂ . දළ ව 

වේව ව ප්රනලසන ණනහෂ  භුර වනහ.  ූදු ර්භහ වතඹ වහ 

වොශම නයවඹ ව වතජයහ ළනීභ වයවහ අවප් ධර්භ ශී ඳඹ 

ළසිවනජ ශී ඳඹෂ  ඵ  ඳත් නහ. අවප් ය  ධර්භ යහජාඹෂ  

දුධිඹ  අවප් ි ණුණු ඵරහවඳොවයොත්ුර ඩ වනහ.  ණුශධහභ  

ප්රනමුත්ඹ වදනහ කිඹන, ණමි මූරධර්භර  ප්රනමුත්ඹ 

වදනහ කිඹන අවප් ප්රනි ඳත්තී ව ඩ වනහ.  අහනවව  අවප් 

ය  දුනහලඹ යහ අයවන ඹනහ; අවප් හයධර්භ දුනහලඹ යහ 

අයවන ඹනහ. ඒ නිහ වේව ව ති  න ඵරඳෆේ ිළිතඵ 

යජඹ තෂ වේරුෂ  රඵහ ත යුුරයි. වභතළන වරො ව ඵයඳතශ 

ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ. ණ්ලඳභඹ ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ, දහචහයඹ 

ිළිතඵ ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ. වේ ළන වඵොවවොභ ප්රනවේලවභ ව 

රහ ඵර වන අලාතහෂ  ි වඵනහ. එෂ වජ ජනතහ  

වඵොරු වනොය තත්ත කිඹ වන ඕනෆ, "අිළ වේ ය  ූදුර වතඹෂ  

ඵ , ළසිවනජර වතඹෂ  ඵ  ඳත් යනහ" කිඹරහ. එතවො  

ජනතහ  ඒ වතජයහ  වන පුළු ව වේදු. වළඵළයි ජනතහ  

වඵොරු කිඹන  එ ඵයඳතශ යදෂ .  

[6.46 p.m.] 
  

රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, we believe in the axiom of a 

great Saint in Islam, Gouzul  A‟lam  Muhiyiddeen Abdul 

Qadir Jailani (Qadda Sallahu Sirrahul Azeez,  who said, 

“if you attack a person without any substance or reason 

and hurt his feelings, that person‟s sins will be washed 

away”.  So, Sir, I would submit in this House today that 

my good friend, Mr. Ajith Nivard Cabraal‟s sins have 

been washed away. Day in and day out, we hear no 

singsong than repeating his name and attacking him 

mercilessly.  He does not deserve it at all. I know that.  

To strike a personal note, ironically, Mr. Ajith Nivard 

Cabraal and myself walked out, at the negative-attitude 

Leader of the Opposition‟s office at 5th Lane, Kollupitiya. 

We both simultaneously walked out, and today he 

occupies the exalted office of the Governor of the Central 

Bank and I am here in this House before you. Thanks to 

His Excellency President Mahinda Rajapaksa, who 

readily identified easily the capability of people.  
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ඳහර් සවේ වුර 

Today, what has he done, Sir? He has proved himself 

to be a marvellous person, as I said, almost performed a 

miracle. On the front cover of the Annual Report of 2012 

of the Ministry of Finance and Planning, it is stated, 

“Securing Stability”. This is the bible of the Central Bank 

and Ajith, the Governor, has taken a lot of trouble to 

present this to the House. I must also place on record that 

the services rendered by - 

  
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 

   
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු වර් ද සි්ලහ භ වත්රීනුරභහ, වභොෂ ද රීි  ප්රනලසනඹ? 

  
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අිළ අද  දුහදඹ   වව ව 

මුද්ල වහ ක්රලභ ේඳහදන අභහතාහාලවව හර්ෂි හර්තහ වනොවයි.  

ඒ හර්තහ දුහදඹ   වනහ ඵයි වේ රු භ වත්රීනුරභහ කිඹ වව ව. 

ඒ වනොවයි අද  දුහදඹ   වව ව.  

  
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
එඹත් අදහශයි. භව ඵළා ව හර්තහ වහ ඵළා ණු රුණුයි 

ි වඵ වව ව.  
  

රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භව  ඵළා ව ළන තභයි භභ ථහ ය වව ව. 

  
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භ වත්රීනුරභහ ථහ  යවන ඹ වන. මුද්ලර  ේඵ වධ 

සිඹ  වශ්ල, ණර්ථිඹ ේඵ වධ රුණු සිඹ  ථිඹ ව ථහ 

ශහ.  

  
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අජිත් ්ලයහ්ල කිඹනවො  වභුරභ වරහ  අජිත් ්ලයහ්ල 

phobia  එෂ  වළවදනහ.  ඒ වන ළඩෂ . භභ අඹ වව ව  

භව ඵළා වව ව ය ි වඵන වේඹ ළතයි. 

  
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
හර්තහ  ම්භහ ුෆවණ් නළවළ. රු භ වත්රීනුරභහ ථහ යවන 

ඹ වන.  

රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)                            

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වේවෂ  ි වඵනහ ඵර වන. Sir, blind people are not those 

who cannot see but those who refuse to see. This is what I 

am telling you today, Sir. The entire story has been revealed 

to this House. We are talking about a miracle - ණලසචර්ඹත් 

රාහෂ . ඒ  වවොහහයභ  වේ හර්තහව ව වඳවනනහ. වේ 

භව ඵළා ව හර්තහ අයවන කිඹහ ඵර වන. එතවො  

තමු වනහ වවේරහ  තා වවොින ව අවඵජධ ය  වන  පුළු ව 

වේදු.  තමු වනහ වවේරහ වේහ කිඹ වව ව නළවළ.  ඵර වන ඵළරි 

එෂ වනහ වනොවයි, ඵර වන අළභළි  එෂ වනහ තභයි 

''අ වධඹහ'' කිඹරහ අවප් හහිතා වඳොත්රත් වා  වහ දී ි වඵනහ.   

වේ අසථහවේදී උදහය ග්රය වථඹෂ  - document   එෂ -  

present ය ි වඵනහ.  තමු වනහ වවේරහ වළභ ි සවේභ Central 

Bank එ  ඳවය වනහ. එෂ වජ අවප් Treasury එවෂ  

ව්ලේුරභහ  - Ministry of Finance and Planning එවෂ  ව්ලේ

- පී.බී. ජඹසු වදය භවතහ  නළත්නේ  අජිත් ්ලයහ්ල භළි ුරභහ  

ඳවය වනහ. ඵර වන එුරභහ  ඉ වන දෂ  නිරධහරි ට්ටිඹ.  

වේ ය  භෘශධිභත් කිරීභ ිළණි, වේ යවට් ණර්ථිඹ නාහ ලීභ 

ිළණි උදුෆ  යන වේ අඹ ළන ඵර වන.  ශ්රීර රාහ භව ඵළා වවේ 

හර්ෂි හර්තහ ිළිතවඹර කිරීභ වහ නහඹත්ඹ දු වව ව  

අජිත් නිහඩ් ්ලයහ්ල භළි ුරභහයි.  එවභ වභ නිවඹජජා  භව ඵළා ව 

අධිඳි  න  පී.එේ. ී යසිාව ව ණන වද  සි්ලහ, වහය භව 

ඵළා ව අධිඳි  ම්.වේ. පී.සිරිර්ධන ඹන අඹව  අධීෂ ණඹ ඹ වත් 

ණර්ථි ඳර්වවණ වදඳහර්තවේ වුරවේ අධාෂ ෂිහ සර්ණහ 

ගුණයත්න භවත්මිඹ තුරළු අනි වත් නිරධහරි ව යහශිඹෂ  වේ 

හර්තහ නි වත් කිරීභ වහ කි යුුර හර්ඹ බහයඹෂ  ඉටු ය 

ි වඵනහඹ කිඹන එ භභ  වවතජවඹ ව වේ බහ ඉදිරිවව 

කිඹනහ.  යවට් ණර්ථිඹ  නාහ ලීභ  ිළණි වභඵා   හර්ඹඹෂ  

යපු එ ළන අිළ එුරභ වරහ   සුරි  ය වන  ඕනෆ. 

රු නිවඹජජා මුද්ල වහ  ක්රලභ ේඳහදන තභි ුරභහ  -ණචහර්ඹ 

යත් අමුණුභ භළි ුරභහ - භභ කිඹනහ, උුරේ නිවඹජජා 

තභි ුරභහඹ කිඹහ. තයි? අද එුරභහ වරජඹ  හ ඹනහ. He goes 

to the International Monetary Fund; he goes to the World 

Bank. He is a very clever and deft negotiator. He brings aid 

and assistance. The other day our President went to China. 

Now, the Hon. Bandula Gunawardane was speaking about 

Japan. Even China is called a “Green China” today. As we 

drink green tea, they are showing to the world - a showcase - 

it is a “Green China”. Of course, in history it was known as 

a “Red China”, but it has turned into a “Green China”. Even 

in America, Chinese cars and Chinese equipment are used 

and they are also used in London, Saudi Arabia, in the 

Arabian countries and everywhere. China is an economic 

giant today. What did they do? Now they have seen and 

understood the magic scenario in Sri Lanka.  

ශවේ වත ඳවය ළම්භ  යන භව   තරුණ මිත්රLඹහ, -

ජිත් වප්රනේභදහ භවතහ- භභ ඩහ ත්ුර ශභවඹෂ . එුරභහ අද රු 

භ වත්රීන  වවනෂ . එුරභහ අද එුරභහව  තහත්තහ ව  ප්රනි ඳත්ි ඹ 

ළන භ  භතෂ  ශහ. එුරභහව  තහත්තහව  ප්රනි ඳත්ි ඹයි,  

එුරභහව  ප්රනි ඳත්ි ඹයි හුඟහෂ  වනස. ඕනෆ නේ ඒ භ  

එුරභහ  ඳළවළදි ස ය වද වන පුළු ව. වළභ දහභ ශවේ වත  

වච්තනහව ව යුුර ෆයවරෂ  හව  ෆ ව වන එඳහඹ කිඹරහයි 

භ ව  හිතත් තරුණ භ වත්රීනුරභහ  භභ අහද ය වව ව. 

එඳභණෂ  වනොවයි උරුරෆහ ගිඹ ඳහවර් ඹ වන එඳහඹ කිඹහ  

ි වඵනහ. උරුරෆහ ගිඹ ඳහවර් තත් වවන ව  ඹ වන ඵළරි 

තයභ  යි  කිඹන එ හහිතාඹ ද වනහ වවනෂ  ලවඹ ව  
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තමු වනහ වවේ  අඳ භතෂ  ය වදනහ. ඒ නිහ වළවද වන.  

''වළවදන ව වදවඳත්වත ව දළව ව'' කිඹහ ණප්වතජඳවශලඹෂ  

ි වඵනහ. ඒ නිහ  ඒ දුධිඹ  වළවද වනඹ, එවවභ නළත්නේ  ශඟ  

එ වන භහ  කිඹහ වද වනේ, වොවවොභද වළවද වව ව කිඹහ.    

එදත්  වේ බහවේදී භභ  වේ හයණඹ  ළන කිේහ. ''ණචහර්ඹ  

වවජ'' නභළි  දුලසදුදාහර ථිහචහර්ඹුරභහ දළ ව වේ ''භහි වද 

ික වතනඹ'' චීන බහහ  ඳරිර්තනඹ ය ි වඵනහ. වභඹ  

ඳරිර්තනඹ කිරීභ භ්  ව එුරභහ ය  ි වඵ වව ව උදහය වේඹෂ .    

වේ  හර්ඹඹ  මු්ල ුෆවණ් චීනවව සිටින ශ්රීර රාහ  තහනහඳි  යාජිත් 

උඹ වවොඩ භළි ුරභහයි. භභ වේ භහි වද ික වතන චීන ඳරිර්තනඹ 

බහත* යනහ.  ළඩිභ ජනවනඹෂ  හඹ යන චීනඹ  ළනි 

ය   වේ හව  document  එෂ  - policy statement එෂ -  

එවවභ ිළටි වභ චනවඹ ව චනඹ  ඳරිර්තනඹ  ය ි වඵනහ  

නේ ඒ භහි වද ික වතනඹ ඳභණයි. වේ ඉි වහත වන 

පුසතඹෂ ඹ කිඹහ භභ කිඹනහ.  භභ එඹ බහත* යනහ.  

 අද වභොද වරහ ි වඵ වව ව? වභුරභ වරහ  ඒ උහුරහ 

 වන ඵළවළ.  

The publication titled "Towards The US$ 4,000 Per 

Capital Economy: Sri Lanka’s Economic Transformation 

over the Past 7 Years" එවෂ  වභ වවභ ි වඵනහ, වේ සිඹ්ලරභ. 

ඒ නිහ අිළ කිඹනහ, භහි වද ික වතන phobia එෂ  young 

ජිත්  වළදිරහ ි වඵ වව ව කිඹරහ.  
The publication on page 2 states , I quote:  

"Mahinda Chintana Vision for the Future envisaged sustained 

progress towards a US$ 4,000+per capita income and a US$ 100 
billion economy..." 

It goes on to state on page 3, I quote: 

"In an era of global uncertainty, the economy grew at an impressive 
pace over the past 7 years" 

There was a war of 30 years; there were disasters; 

there was a tsunami. Even now, there have been floods 

and other natural disasters. Still, we are going forward; 

marching forward. Why do you not bless the country? 

Leave aside the persons who are involved. Why do you 

not bless the country? You have nothing to say. ඒ නිහ 
ශවේලවඹ ව, වක්රලජධවඹ ව ාචහ යමි ව වේ හව  වශලඳහරනඹ 
ය වන  එඳහඹ කිඹන එයි භභ තමු වනහ වවේරහ  කිඹ වව ව.  

It goes on to state further on page 3, I quote:  

"The average post-independence growth rate was 4.5%. 

The highest ever 7-year period average growth of 6.7% was 

observed during 2006-2012 
In the post-conflict 3-year period of 2010 to 2012, economic growth 

averaged an impressive 7.5%" 

අවප් වේ  වර් ද සි්ලහ භවත්භඹහ ඉ වනහ. එුරභහ ද වනහද 

ද වව ව නළවළ, වේහ ළන. එුරභහ  වේහ ළන අවඵජධඹෂ  

ි ණුණත් එුරභහ වේහ කිඹ වව ව නළවළ. වොවශේ වරහ ළඩ 

ය වන එඳහ, උගුය  වවොයහ වඵවවත් වඵො වන එඳහ කිඹරහ භභ 

දුරුශධ ඳෂ වව සිඹ  වදනහ භ කිඹනහ.  

It goes on to state on page 4, I quote:  

"At the same time, Financial System Stability was maintained, 

while banking sector assets surpassed Rs.5 trillion..." 

It goes on to state on page 5, I quote:  

"The Government‟s commitment towards continued fiscal 
discipline has been commendable... 

Since the end of the conflict, a conscious effort by the Government 

towards fiscal consolidation has improved the budget deficit and the 
public debt" 

 Listen to what has happened after 27 years. It goes on 

to state, I quote:  

“After 27 years, the debt to GDP ratio fell below 80% in 2011, and 
remained below 80% in 2012” 

It further goes on to state on page 6, I quote:  

"These improvements in the domestic economy occurred at a time 

when the global economy was experiencing the worst economic and 

financial crisis in recent times..." 

It goes on to state, I quote: 

"During the pat few years, the per capita income has improved 
considerably..." 

Can you deny these? Who is the expert who can 

deny? They cannot deny. As I told you,  උගුය  වවොයහ 

වඵවවත් වඵො වව ව නළුර වවො වදඹෂ  වඵො වන. ඔඹ  වරවඩ් 
සු වයි,  ඔඹ phobia  එ  නළි  වයි.  වේ ඵර වන. 
According to the figures given here, during the pat few 

years the per capita income has improved considerably. 

In 2003, the per capita income was US Dollars 981; in 

2009, the per capita income was US Dollars 2,057; in 

2010, the per capita income was US Dollars 2,400; in 

2011, the per capita income was  US Dollars 2,836 and in 

2012, the per capita income was US Dollars 2,923. That 

is the achievement of the Mahinda Rajapaksa regime,  

කිඹන එ භභ කිඹනහ.  

අද ඵර වන. වේ වළභ වදඹෂ  ළනභ වේ භධාභ ඵළා වවේ 

හර්තහවේ ව ව ය ි වඵනහ. ත වඵොවවජ වශ්ල ව ව 

ය වන  ි වඵනහ. අදහශ වො  භභ  සිාවර බහහවනුත් 

කිඹ වනේ.  

" $  4,000 ඒ පුශර ණදහඹේ ණර්ථිඹෂ  යහ...   

ඳසුගිඹ ත් ය ුරශ ශ්රීර රාහවේණර්ථි ප්රනි ඹ" 

ද්රසදුඩ අඹ  වත්වය වන නේ,  භභ එඹ වදභශ බහහවනුත් 

කිඹ වනේ.  

".அ. தடஶயர்  4,000 ெமயக்குஶஷ லமெஶனப்  தபஶமெரஶெஶத்மெ 

ரநஶக்கஷ .....  

கடந்ெ 7 ஆண்டுகரஶக ஶற்மத்ெஷற்குள்ரஶகஷ லமெம் இயங்மகஷன் 

தபஶமெரஶெஶம்" 

   

ன்மை இங்ரக தசஶல்யப்படுகஷன்மது.   

1139 1140 

————————— 
*  පුසතහරවව තඵහ තත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර් සවේ වුර 

තමු වනහ වවේරහ ්ලඳනහ යරහ ඵර වන, අද අවප් යවට් 

වභොන තයේ දියුණුෂ  ති  ී  වන ඹනහද කිඹන එ.  

දුරුශධ ඳහර්ලසවව භ වත්රීනයවඹෂ  අද වේ දුහදඹ ණයේබ 

ශහ. භ  challenge වරුහ. භභ කිසිෂ  කිඹ වව ව නළවළ. 

වභොද, I do not want to violate the Standing Orders. වේ 

රාහවේ දුලහරභ දුවශල දුනිභඹ ාචහ සිදු කිරීභ  මු්ල ී  

තත්වත් දුඳෂ වව - භභ නභ කිඹ වව ව නළවළ. - භ වත්රීනයවඹෂ . 

භහ ශඟ ි වඵනහ, එහි සිඹ  දුසතය. එභ ාචහ ිළිතඵ දුධිභත් 

දුභර්ලනඹෂ   කිරීවභ ව ඳසු ඔහු  ව අවනෂ  වදවදනහ  

එවයහි නීි ඳි ුරභහ දුසි ව නඩු ඳයහ තත. භවහධියණ නඩු 

අාඹ 48/2009, උහදුඹ වොශම භවහධියණඹ.  

වභහි  වඵොවවජ වශ්ල ි වඵනහ. වේ බහවේදී ඳභණෂ  කිේ 

වශ්ල දුතයෂ  වනොවයි.  ඒහ භභ ඳසු කිඹ වනේ.  

ණණ්ඩු  ඵණිනහ, අජිත් ්ලයහ්ල භළි ුරභහ  ඵණිනහ, 

වවොෂ  යන අඹ  ඵණිනහ, ය  වනුව ව ළඩ යන අඹ  

ඵණිනහ. අිළ කිඹ වව ව ඒ  'භඩ රිඹහව  වජෝල එ' කිඹරහ. 

භඩ රිඹහව  වජෝල එ වේ දුහදඹ ණයේබවවදී ථහ ශ 

භ වත්රීනුරභහ බහය  වන  එඳහ කිඹන එ භභ කිඹනහ. එුරභහ  

වභොෂ ත් රළවඵ වව ව නළවළ.  

එුරභහ     වභො වත් රළවඵ වව ව නළවළ. දළ ව වජට්  එයි 

 සභයි  තවන ඉ වව ව. ජහි  තා භ තවන ණවොත් 

සි රිවොවත් වභොෂ  වවජ තළනෂ  රළව්ලඹ කිඹහ හිතහ වන එඹ 

අිනනහ. ඒ ත්  වේ අවනජභහ භව  භළි නිඹව   සහමි  

පුරුඹහ වරිඹ භ ළඩෂ  දු වනහ. ඒ තභයි අ වි භ  එුරභහ  

සිශධ ව වව ව.  

  
මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වවොයි රු භ වත්රීනුරභහ. දළ ව ථහ අහන  ය වන. 

  
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, වඵොවවජ වශ්ල ථහ 

ය වන  ි වඵනහ. ඊවව යුනහනි වඵවවත් ිළ  යටි ව වනළදුත් 

ි ණුණහ. ඒ ිළිතඵ අඳ ඉතහභත්  වවතජ වනහ. රු හ ස වද 

දිහනහඹ තභි ුරභහව  ප්රනධහනත්වඹ ව ණයුර්වේද ඖධ 

ාසථහවේ බහඳි  වජභී ය ච වද්රසසිරි භළි ුරභහව  

වබහගිත්වඹ ව ඒ ිළිතඵ උත්ඹෂ  නහදු වව ව ණයුර්වේද 

ඳර්වවණහහය වව   ි ණුණහ. Dr. Nazeem sent me an 

invitation. ඳහර් සවේ වුර රැසී ේ  යුුර නිහ භ  ඹ වන  ඵළරි 

ුෆණහ.  

ණයුර්වේද  වදාහචහර්ඹ දුලහහ ඩී.එස. ූරිඹඵණ්ඩහය ව 

එුරමිඹව  සහමි පුරුඹහ න භව  හිතත් වදාහචහර්ඹ 

ඩී.පී.ජී.ටී. ූර්ඹඵණ්ඩහය දළ ව “ජී වදා භධාසථහනඹ” 

"Jeewaka Medical Centre" නමි ව වදා භධාසථහනඹෂ   

වදහිර ඳහරභ ශඟ ණයේබ ය ි වඵනහ.  භභයි එඹ දුෘත 

වශේ. ඒ ළන භ  දුසතය කිඹ වන  වරහෂ  නළවළ. 

ණයුර්වේදඹ  අි නුත් අද ය   රු  ළඩී  ි වඵනහ.  

ඵර වන තරුරවොඩ වඳෞශ ස වයජවර වභොන තයේ 

අරාහයත්  වයජවරෂ  ද කිඹහ. ඒ අයුරි ව අරාහයත් රාහෂ   

නිර්භහණඹ කිරීවේ ඒ  භවහර්ක  ර්තාඹ  අඳත් උය වදනහඹ  

කිඹන ප්රනි ඥහ වදමි ව තමු වනහ වවේ  සුරි  වත වමි ව භව  

තහ භහප්ත යනහ. 

මූරහනහරඪ භ වත්රීනුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වවොයි. වඵොවවොභ සුරි යි.  

ඊශඟ  යත් අමුණුභ රු අභහතාුරභහ.  

[අ.බහ. 7.00] 

  
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතා වතය මූරා 
වවඹජගිතහ අභහතා ව මුද්ල වහ ක්රලභේඳහදන නිවඹජජා 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக -  சர்லரெச நஷெஷ 

கூட்டிமைப்தை அமச்சமெம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அமச்சமெம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
මූරහනහරඪ රු  භ වත්රීනුරභනි, අද ද පුයහ අඳ  ඉතහභත්භ   

ළදත් දුහදඹෂ  ශහ.  ඒ දුහදඹ ුරිත ව ති  ුෆණු  ඹේ ඹේ 

ප්රනලසන ළන  ිළිතුරරු වද වන භහ ඵරහවඳොවයොත්ුර වනහ.   

වේ ඳහර් සවේ වුරවේ ණයේබවව ඳ  වභ ණර්ථිඹ 

ේඵ වධවඹ ව ති  ුෆණු ෆභ දුහදඹදීභ දුරුශධ ඳෂ ඹ කිඹන 

එ වදඹෂ  තභයි ශඟදීභ වේ ණර්ථිඹ ඩහ ළව නහඹ කිඹන 

එ. අුෆරුදු ණනෂ  භහ යජවව වේඹ ව වළටිඹ ත්, 

වදලඳහරනඥඹ ව වළටිඹ ත් ණර්ථිඹ ේඵ වධවඹ ව වූ දුහද 

ළන අවරහ ි වඵනහ. ඒහ  වබහගි වරහ ි වඵනහ. ඒ වළභ 

දුහදඹදීභ දුරුශධ ඳෂ ඹ නඟන තර්ඹ තභයි  වේ ණර්ථිඹ 

 ඩහ ළව නහ; ජනතහ  යජඹ එඳහ වනහ; එතවො  ඒ අඹ  

අසථහ ළරවනහ  කිඹන එ. වේ අ ත් වදඹෂ  වනොවයි. 

ඒ දුරුශධ ඳෂ වව හර්ඹ බහය වව එෂ තයහ වො ෂ . දුරුශධ 

ඳෂ ඹ නඟන ඒ තර්ර  ිළිතුරයෂ  දීභ තභයි අවප් ීමභ. 

 අද හුඟෂ  අඹ හද දුහද වශේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ 

ළනයි. යුශධඹ  ඳසවේ සිඹඹ  8ෂ , සිඹඹ  8.3ෂ   ලවඹ ව 

අවප් ණර්ථිඹ  ර්ධනඹ වරහ  ඳසු ගිඹ ර්වව සිඹඹ  6.5 

දෂ හ ඳවත ළටුණහඹ  කිඹහ තභයි  කිඹ වව ව. තයි වේ ඩහ 

වන ළටුවණ් ? ඒ  වවේුර  වභොෂ ද? ණහර්ෂ භතහද, 

නළත්නේ ඉදිරිඹ  මීය   ඩහ වරො ව ඩහ ළටීභ ණයේබඹෂ ද  

ඹනහදි ලවඹ ව තභයි අඳ හච්ඡහ ය වව ව. 

භහ ප්රනධහන ලවඹ වභ වේ හයණඹ කිඹ වන  ඕනෆ. 2012 

ර්වව  අවප් රහඳවව ළඩිවඹ වභ ණර්ථි ර්ධන වේඹෂ  

ි ණුවණ් අවප් යවට්යි. අවප් යවට් ණර්ථි ර්ධන වේඹ සිඹඹ  

6.5ෂ  කිඹහ කිේහ , අවප් රහඳවව  අවනෂ  ය ර ණර්ථි 

ර්ධන වේඹ ව එෂ  ා වදනඹ ශහභ ළඩිභ ණර්ථි 

ර්ධන වේඹෂ  ි ණුවණ් අවප් යවට්යි.  මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි, වරජවව ණර්ථි ාර්ධන නිඹමුවෂ  වළටිඹ   

ිළිත වනහ ඉ වදිඹහ 2010 ර්වව සිඹඹ  8.4  ර්ධන 

වේඹෂ  රඵහ ත්තත් වේ කිඹන 2012  ර්වව ණර්ථි ර්ධන 

වේඹ  සිඹඹ  4 දෂ හ ඳවශ   ඵළසහ. අිළ නිමු ඳහකිසතහනඹ. 

2011 ර්වව සිඹඹ  3   ි ණුණු ණර්ථි ර්ධන වේඹ 2012  

ර්වවදී සිඹඹ  3.7ෂ  ුෆණහ. 2010 සිඹඹ  7.2ෂ  ි ණුණු  

භළව්ලසිඹහවේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ 2012 ර්වව සිඹඹ  

5.6ෂ  ුෆණහ. 2012 ර්වව තහයිර වතවව ණර්ථි ර්ධන වේඹ 

සිඹඹ  6.4යි. තත්ත ලවඹ වභ වේ  ි වඵන  නිඹභ 

නිර්ණහඹඹ වළටිඹ  වේ දුධිඹ  ා වදනඹ ය ඵළ හභ, අවප් 

රහඳවවභ ඩහත්භ හර්ථ  ර්ධන වේඹ  රඵහ ත්වත් 

රාහවේඹ කිඹන එ අඳ  කිඹ වන  පුළු ව.  

ඒ නිහ අඳ ඉසය වරහභ ඒ හයණඹ  ව ව ය  වන 

ඕනෆ. වභොද වේ ණර්ථිඹ ඩහ ළටීභෂ  වළටිඹ  නිරඳණඹ 

කිරීභ අඳ  ිළිත වන ඵළවළ. තත්ත ලවඹ ව වභොෂ ද සිශධ 
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වරහ ි වඵ වව ව? වජලීඹ ණර්ථි ඳසුඵළසවේ දුදුධ රෂ ණ, 

දුදුධ ප්රනි පර දළ ව වනත් ය ර ණර්ථිඹ යහ ශඟහ වමි ව 

ඳි නහ. හුඟෂ භ ඉවිත ව හි පු චීනවව, හුඟෂ භ ඉවිත ව හි පු 

ඉ වදිඹහවේ ණර්ථි ර්ධන වේඹ දළ ව අඳ  ඩහ අඩු වරහ 

ි වඵනහ. දුවලේවඹ ව අවප් අඳනඹන ෂ වේත්රLඹ ුරශ ඉ්ල භ අඩු 

ී භත් වේ තත්ත්ඹ  ඵරඳෆහ. 

නිදසුනෂ  වර අවප් අඳනඹන ෂ වේත්රLඹ නිමු. අවප් වත් 

ර්භහ වතඹ ළන ඵර වන. වභහිදී අවප් වශයඹ නිසඳහදනඹෂ  

වළටිඹ   වනහ  ඩහ වත් ර්භහ වතවව ළ   ති  ුෆවණ් 

වජලීඹ ණර්ථි ප්රනලසන නිහයි. එ ඳළත්තකි ව ජහතා වතය 

ලවඹ ව ඉ්ල භ අඩු ුෆණහ. ඒ හව භ ඉයහ නවව වශලඳහරන 

ප්රනලසන ති  ුෆණහ. අද ුෆණත් අඳ වේ ළ    මුහුණ වදනහ. 

ඉයහනඹ  ඵඩු වවශහේ යරහ ඒ මුද්ල රඵහ  වන දුධිඹෂ  

නළවළ. වභොද තවභරිහ ඉයහනඹ  ේඵහධ ඳනරහ 

ි වඵනහ. අවප් උභහ ඔඹ ාහඳෘි ඹ ළන ඉයහනඹත් භඟ අඳ 

නිය වතයවඹ ව හච්ඡහ යනහ. වභොද ඒ වෝලර වව  

Farab Company එ තභයි එභ ාහඳෘි ඹ ේපර්ණ ය වන 

වො වත්රLහත් එ අයවන ි වඵ වව ව. ඔඵුරභහ ඒ ඵ වවො  

ද වනහ. නමුත් අඳ  වී ේ ය වන ඵළවළ. ඒ  Farab Company 

එව ව ්ල ස වභවහ  ව  වන ඵළවළ. අඳ ඒ ළන නිය වතයවඹ ව 

හච්ඡහ යවන ඹනහ. ඉයහනවව ර්තභහන වනස ී භ 

ුරිත ව, ඒ ාහදඹ ුරිත ව ඒ ඵහධ අයි ව වශොත් ඒ අඩු ුෆණු 

ප්රනභහණඹ අඳ  ව්ලසිවඹ ව අ්ලරහ  වන පුළු ව.  

අවප් තඟ ේර , ඒ හව භ වන වන අඳනඹනර , 

යඵර් මු්ල ය ත් අඳනඹන බහණ්ඩර  ඉ්ල භ අඩු ුෆණහ. නමුත් 

දළ ව තවභරිහනු ණර්ථිඹ දියුණු න ර වණු වප් වන ි වඵනහ. 

දුවලේවඹ වභ ඔුෆ ව ඒ   "green shoots of recovery" 

ා්ලඳඹ ඳහදුච්ික ශහ. දළ ව තවභරිහනු ණර්ථිඹ ටිව ව ටි 

දළු රහවන එනහ. යුවයජපීඹ ාභවව තභ එළනි රෂ ණඹෂ  

දකි වන නළවළ. ඒ නිහ ෆභ ය ෂ භ දළ ව ්ලඳනහ යනහ 

අඳනඹන ෂ වේත්රLඹ ර්ධනඹ ය  වව ව වොවවොභද කිඹරහ. 

අවප් හිතත් දඹහසිරි ජඹවේය භ වත්රීනුරභහ වේ ප්රනලසනඹ නළුවහ. 

නමුත් ඒ වනත් අර්ථඹකි ව. භභ ඒහ  ිළිතුරරු වද වනේ.  භභ 

ඉසය වරහභ කිඹ වන ඕනෆ අවප් ණර්ථි ර්ධන වේඹ ළන 

 ව වෂ  ති  ය ළනීභ අනලායි කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, දුදුධ ෂ වේත්රL ුරශ අිළ ඒ 

ණර්ථි ර්ධන වේඹ රඵහ ත්වත් වොවවොභද කිඹරහ ඵරමු.  

ඒත් ඉතහභ අලා වදඹෂ . වභොද වේ දශ ාාහ ව්ලන අඳ 

කිේහ , ඒහ අඳ  වඵද වන පුළු ව. අිළ ෘෂිර්භ ෂ වේත්රLඹ 

නිමු. 2011 ර්ඹ  ඩහ 2012 ර්වවදී අවප් ෘෂිර්භ 

ෂ වේත්රLවව වඳොඩි ඳසුඵළසභෂ  ි ණුණහ. ඒ වශලගුණි වවේතූ ව 

නිහයි. අඳ ද වනහ ී  වොදුතළන ිළිතඵ දුලහර ප්රනලසන ි ණුණු ඵ. 

ඒ හව භ වශලගුණි වනසී ේ වත් ර්භහ වතඹ  ඵරඳෆහ. ඒ 

නිහ තහහ ස ෘෂිර්භහ වතවව කිසි ඹේ ඳසුඵෆභෂ  

ි ණුණහඹ කිඹරහ අඳ හිතනහ. නමුත් ඳශ්ල ිකත්රLඹ දිවහ ඵළ හභ 

අඳ  වප්නහ අවප් ෘෂි ර්භහ වතඹ අලාවඹ වභ දියුණු න 

ඵ.  

මූරහනහරුඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අවප් ඵ වදුර ගුණර්ධන 

තභි ුරභහ ඉතහභ වවො  ඳළවළදි ස යපු දුධිඹ  උුරරු, 

නළ වඟනහිය ෘෂිර්භහ වතඹ ව ධීය ර්භහ වතඹ අවප් ජහි  

ාර්ධන ාහඳහයඹ  ේඵ වධ ුෆණහ  ඳසවේ දුලහර ර්ධනඹෂ  

අඳ  වප් වන ි වඵනහ. අඳ එඹ අාභ ිළිත වන ඕනෆ. දළ ව 

භහ අශ ඉ වන රු දුමි වද දිහනහඹ තභි ුරභහ ඉ වව ව 

අනුයහධපුයවව. අඳ ද වනහ උුරරු, නළ වඟනහිය ඳශහත්ර ෘෂි 

ර්භහ වතඹ වොයි තයේ වවො  දියුණු වනහද කිඹරහ. අඳ එඹ 

ිළිත වන ඕනෆ. රාහවේ සිටින වවොභ වොී  ව අතය  ඹහඳනඹ 

අර්ධශී ඳවව ඉ වන වොදුවඹජත් අඹත් වනහ. ඔුෆ ව ඉතහ 

වවො  ළඩ යනහ. භවය දු  ඔුෆ ව අනුයහධපුයඹ  තදුත් 

වඳොවවොය වළටිඹ   වන වොශ, දළු ණදිඹ අයවන ඹනහ. 

නළ  වඟනහිය ඳශහත රාහවේ "Rice Bowl" එ කිඹරහ අඳ  

කිඹ වන පුළු ව.   

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The "Granary of the East". 
 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes, the "Granary of the East", really. 

වභොද,  ඩී.එස. වේනහනහඹ භවත්භඹහව  හරවව ඳළළි  

්ලඔඹ ාහඳෘි ඹ භ්  ව දුලහර ජනහහ ති  යරහ අවප් ී  

නිසඳහදනඹ  වරො ව වේඹෂ  යරහ ි වඵනහ. ඉි  ව උුරයයි, 

නළ වඟනහියයි ේඵ වධ ුෆණහභ අනිහර්වඹ වභ අවප් ෘෂි 

නිසඳහදන දියුණු නහ. දුරුශධ ඳෂ ඹ ඒ ළන චනඹෂ ත් 

කිේවේ නළවළ. ඳසු ගිඹ ර් කිහිඳඹ ුරශ අවප් ෘෂිර්භ 

ෂ වේත්රLවව දුලහර ර්ධනඹෂ  වඳවන වන  ි වඵනහ. දළ ව 

හුඟහෂ  වදවනෂ  ථහ යනහ වේ එශ  නිසඳහදනඹ ළන.  

අවප් උශධභනඹ අඩු ය  වන  අඳ  දුලහර වවේුරෂ  ුෆණහ, වේ 

එශ  නිසඳහදනඹ. දිදු නළුවභ ාහඳෘි ඹ ුරිත ව අවප් යවට් 

ේඵද ප්රනවශලර දුලහර ලවඹ ව එශ  නිසඳහදනඹ ළඩි වරහ 

ි වඵනහ. අවප් ය  දළ ව ව්ල ස ව සඹා වඳජෂිතයි. ඒ හව භ 

ඵඩඉරිුව, අර්තහඳ්ල, ලූනු, උළුා , ඒ ෆභ ර්ඹෂ භ  අිළ වේ යවට් 

නිසඳහදනඹ ය වන  ඕනෆ. එතවො  අය ිළ  ය   රහවන 

ඹන මුද්ල ප්රනභහණඹ අවප් යවට් වොී  ව  රඵහ වද වන අඳ  

පුළු ව. වේ ුරිත ව අඳ  ප්රනලසන නළවළයි කිඹරහ භභ කිඹ වව ව 

නළවළ. අඳ  හුඟහෂ  ප්රනලසන ි වඵනහ. අිළ  ඒ මිර ුරරනඹ තත් 

වවොින ව ස ය  වන  ඕනෆ. නමුත් එභ ෂ වේත්රLඹ  ගිඹහභ 

තභයි අඳ  වේ උශධභනඹ කිඹන ප්රනලසනඹ  මුහුණ වද වන  

පුළු ව ව වව ව. දළ ව අවප් යවට් ෘෂිර්භවව වවො 

ර්ධනඹෂ  ි වඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඊශඟ  අවප් වේහ අාලඹ 

ළන ඵරමු.  අවප් වේහ අාලඹ ඉෂ භනි ව ර්ධනඹ වරහ 

ි වඵනහ.  අවප් දශ වශයඹ නිසඳහදිතවඹ ව සිඹඹ  58.5ෂ   -

සිඹඹ  59ෂ  කිඹරහ කිඹමු වජ- වේහ අාලවඹ ව රළවඵනහ.   

වේහ ෂ වේත්රLවඹ ව බහඹ ත් ළඩිවඹ ව රළවඵනහ. ඒ 

ඳශ්ල න ෂ වේත්රLඹෂ . දුවලේවඹ ව construction industry ව 

ාචහය ාහඳහය, ඒ හව භ මුරා ාහඳහය, ඵළා ව, ණදිඹ අවප් 

ණර්ථිවව ප්රනධහන සථහනඹ  එනහ.   

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ඒ හව භ දුරුශධ ඳෂ ඹ 

ව ව ශ ඹේ ඹේ දුවේචන ළන අිළ රහ ඵර වන  ඕනෆ 

කිඹරහ භභ හිතනහ. අවප් වේ ර්භහ වත - industry -  ව 

අඳනඹන  ෂ වේත්රLඹ ව අිළ මීය   ඩහ දියුණු ය වන  ඕනෆ. නමුත් 

අඳ   ඉතහභ වවො අ ත් හතහයණඹෂ  දළ ව ති  වරහ ි වඵන 

ඵ භහ කිඹ වන  ඕනෆ, මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි.  එ 

ඳළත්තකි ව අිළ ඉ වදිඹහත් එෂ  වවශ ගිදුසුභෂ  - Free 

Trade Agreement එෂ - ති  යවන ි වඵනහ. ශඟදීභ 

චීනඹ එෂ ත් වවශ ගිදුසුභෂ  ති  ය  වන අිළ 

ඵරහවඳොවයොත්ුර නහ. ඳකිසථහනඹ එෂ ත් අිළ දළ ව වවශ 

ගිදුසුභෂ  ති  ය  වනහ. ඒ හව භ හෂ  රහඳ ඹ එෂ ත් 

අවප් වවශ ේඵ වධතහ ි වඵනහ.  එතවො   මුළු රහඳඹභ 

ත්තත්, මුළු වරජඹභ ත්තත්, විත වභ ඉ වදිඹහ ව චීනඹ 

එෂ  වවශ ගිදුසුේ ති  යවන, අඩු ඵදු - tariffs - වමි ව 

දියුණු ය වන  අ ත් අසථහෂ  වේ යවට් ති  වරහ 

ි වඵනහ. ඉි  ව අිළ සිඹ  වදනහභ එුර වරහ ඒව ව 

ප්රනවඹජජන  වන  ඕනෆ.  
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ඳහර් සවේ වුර 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, ප්රනාලවව සිටින ඉවිත වභ 

දුඹදේ යන - luxury end එවෂ  සිටි - ණ්ඩහඹභ 

නහඹවඹෂ , වරො ව ළේවප් ව වොේඳළනිඹ එෂ වවනෂ , 

ශ ප්රනහලඹෂ  ඊවව  පුත් ඳත්ර ඳශවරහ ි වඵනහ භහ 

දළෂ හ.  ඔහු වභොෂ ද කිඹරහ ි ණුවණ්? "රාහ  - the Riviera 

of Asia - පුළු ව තයේ ඳවසුේ ි වඵනහ". ාචහය 

ාහඳහයවඹ ව අඳ  ඒ හව  දියුණු ව වන පුළු ව. මීය   ඉසය 

වේ රු බහවේ ක්රිුස ණවඹජජනඹ ළන වනොවඹෂ  හද දුහද ති  

ුෆණහ,  ඒ යයිද, මුද්ල වයිද, මුද්ල ව වව ව නළශද කිඹරහ. 

දළ ව ඒ වරි. ඒවෝලර ව ඒ මුද්ල වරහ දුලහර ලවඹ ව ඒ 

ළඩ යවන ඹනහ. එතවො  ඒ දුධිවව -[ඵහධහ කිරීභෂ ] 

ඔඵුරභහ ශබහවඹ ව ඒ ප්රනලසන තහුවේ. භභ නළවළයි කිඹරහ 

කිඹ වව ව නළවළ, වර් ද සි්ලහ භ වත්රීනුරභනි. ඔඵුරභහ  අව වන 

අයිි ඹෂ  ි වඵනහ. නමුත් අද එහි කිසිඹේ දියුණුෂ  ි වඵනහ; 

ර්ධනඹෂ  ි වඵනහ. අද වොශම ගිහි්ලරහ ඵර වන, වොච්චය 

වොඩනළගි ස ති  වරහ ි වඵනහද කිඹරහ. ත අුෆරුශදෂ , 

එවභහයෂ  ත වනවො  වොශම සරඳඹ ේපර්ණවඹ වභ 

වනස වනහ. ණවඹජජනඹ  ඉඩේ භදි වනහ. ඉි  ව ඒ අි  ව 

දුවලේවඹ වභ ඔඵුරභ වරහ වවනන තර්ඹ අිළ අවඵජධ ය 

 වන  ඕනෆ;  ඒ ර්භහ වත ෂ වේත්රLඹ තත් ඉදිරිඹ  දියුණු 

ය වන  ඕනෆ. නමුත් වේ ුරනභ අිළ ය වව ව ඉතහභ අර්ණුදහරී 

ඳරියඹ ඵ අිළ කිඹ වන  ඕනෆ.  අඳ  ඒව ව ඳළනරහ ඹ වන 

ඵළවළ.  

අද වජලීඹ ණර්ථිඹ  ඩහ ළව මි ව ඳි නහ. ඊ ත් ඩහ 

වරො වභ රෂ ණඹෂ  තභයි  protectionism එ. ඉසය ඵ හිය 

ය ්ල ඒ අඹව  ණර්ථිඹ දුහලනඹ වන  වො , දියුණු වන 

වො  කිේහ, "ඔඹවෝලර ව වදොය්ල තයරහ, ව ට්ටු තයරහ 

ඕනෆ වන ව  බහණ්ඩ දු වණ වන  අසථහ වද වන" කිඹරහ. 

Free trade policy එ අනුභනඹ ය වනඹ කිඹරහ කිේහ.  දළ ව  

ඒ  වෝලර වව  ය ර  ඩහ රහවබ  අවප් බහණ්ඩ දු වණ වන 

වදන වො ,  අවප් ඵඩුර cost of production එ අඩු වරහ, 

comparative advantage එ අිළ ි ඹහවන දු වණ වන වදන 

වො  ඒ අඹ එ එ නීි  රීි  වනළ්ලරහ protectionism එෂ  

ති  ය වන ඹනහ. තභ වව  යවට් තභ වව  ර්භහ වතර  

දුතයෂ  තළන වදන තළන  ඹනහ. එවවභ නළි  ඒ වෝලර ව  

වේ ය වන ඵළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අද ඵ හිය නහඹයි ව  

ි වඵන වරො වභ ප්රනලසනඹ තභයි රැකිඹහ ළඳයීභ. තමු වනහ වවේරහ 

ද වනහ ති , ඔඵහභහ ළඩිවඹ වභ අධහනඹ වඹොමු ය වව ව 

රැකියෂ හ ප්රනලසනඹ  ඵ. වභොද, ර්භහ වතලහරහ ළවවනහ.  

දුවලේවඹ ව තරුණ අඹ  රැකිඹහ වද වන ඵළවළ. අද සඳහඤසඤවව 

ෆභ තරුණ අඹ වතය වදන වව ව එෂ  අඹ ව භ රැකිඹහෂ  

නළවළ. අද ඉතහ සඹ, Portugal හව  ය ර හව භ 

තවභරිහවේත් රැකියෂ හ ප්රනලසනඹ දුලහර ප්රනලසනඹෂ  වරහ 

ි වඵනහ. නමුත් රාහවේ ඵර වන. අවප් යවට් රැකිඹහ 

දුයහිතබහඹ අභ කිරීභ ඳළත්වත ව ඉතහභ වවො හර්තහ 

ි වඵනහ. ්ලඳනහ ය ඵර වන. The unemployment declined 

to historic lows. අවප් භෆත ඉි වහඹ ුරශභ රැකිඹහ දුයහිතබහඹ 

අඩුභ ප්රනභහණඹයි ි වඵ වව ව. 2012 ර්වව රැකිඹහ 

දුයහිතබහවව ප්රනි ලතඹ සිඹඹ  04යි. 1990 ර්වව සිඹඹ  

15.9ෂ  වරහ ි ණුණහ. 1990 ර්වව සිඹඹ  15.9 ඉරහ 2012 

ර්ඹ න වො  සිඹඹ  4 දෂ හ රැකිඹහ දුයහිතබහඹ අඩු වරහ 

ි වඵනහ.  භවය දු   ඒ ුරශ  ුෆණත් youth unemployment  

ළඩි ලවඹ ව   ි වඵ වන පුළු ව. ඒ කිඹ වව ව, මුළු වරජවවභ 

අද ප්රනලසනඹෂ  ි වඵනහ, තරුණ අඹ  රැකිඹහ ළඳයීභ 

ේඵ වධවඹ ව.  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අවප් හිතත් රු අජිත් පී. 

වඳවර්යහ භ වත්රීනුරභහ සුරබ තර්ඹෂ   -දුවලේවඹ වභ FUTA  අඹ 

ඉදිරිඳත් ශ තර්ඹෂ - ඉදිරිඳත් ශහ. දශ වශයඹ 

නිසඳහදනවඹ ව සිඹඹ  06ෂ  අධාහඳනඹ වහ ව ව ය වව ව 

නළවළ කිඹරහ ඒ අඹ දුවේචනඹෂ  යනහ. නමුත් අිළ  කි යුුර 

වශලඳහරනඥඹ ව වළටිඹ  ඵර වන ඕනෆ වේ ්ල ස දුඹදේ 

ය වව ව වභොනහ ද කිඹරහ. අවප් ඳයණ, රැකිඹහෂ   වන 

ඵළරි, උඳහධිධහරි ව එිතඹ  දභන වේ ඹහ වත්රLණඹ ද තභ  ්ල ස 

දභ වව ව කිඹන එ අිළ ්ලඳනහ ය වන ඕනෆ. භභ නේ 

හිත වව ව වභතළන  දභන ්ල ස ප්රනභහණඹ වනොවයි ළදත් 

ව වව ව කිඹරහයි. වභොනහ ද වේ ්ල ස දභ වව ව කිඹන එයි 

ළදත් ව වව ව.  වභොන  වභොන දුධිඹ  වනෂ  ති  ශ 

යුුරද කිඹන එ අිළ ඵර වන ඕනෆ. Curriculum development 

එෂ , රැකිඹහර  රිරන අධාහඳනඹෂ  ති  කිරීභ හව  

දවහත්භ වනෂ  ති  ශහ  ඳසවේයි මුද්ල වඹොද වන 

ඕනෆ. එවවභ දවහත්භ වනෂ  ය වව ව නළි  නිේ 

්ල ස වඹොදනහ කිඹ වව ව ගිහි්ලරහ ිත  ්ල ස දභනහ 

හවයි.  ප්රනි පරඹෂ  නළවළ.  ඒ නිහ අඳ  FUTA එ   කිඹ වන 

ි වඵ වව ව, ඳඩි ළඩි ය  වන, අයහ  වේහ  ඔඹ කිඹන 

දුධිඹ  ්ල ස දීරහ ළඩෂ  නළවළ කිඹන එයි.  ්ල ස වදනහ නේ 

ඉසව්ලරහභ වවො අධාහඳන ළරළසභෂ  වද වන ඕනෆ. නතන 

වරජඹ , තහෂ ණඹ  රිරන, තරුණ තරුණිඹ ව  රැකිඹහ 

රඵහ වදන වවො දවහත්භ අධාහඳන ක්රලභවේදඹෂ  වළදුවොත් 

සිඹඹ  6 වනොවයි, ඊ  ළඩිඹ ුෆණත් වද වන පුළු ව; දිඹ යුුරයි.  

නමුත් අද ි වඵන  වේ ඳසුහමීය  -ප්රනි හමීය - අධාහඳන ළරළසභ  

ත ්ල ස දභනහ කිඹ වව ව ්ල ස අඳවත් ඹළී භෂ . ඒ  

කිඹ වව ව,  “Throwing good money after bad” කිඹරහයි. ඒ 

ප්රනලසනඹ ළනත් අිළ රහ ඵර වන ඕනෆ. නමුත් භසතඹෂ  

වළටිඹ  ත්තහභ අවප් යවට් රැකිඹහ දුයහිතබහවව ප්රනි ලතඹ අඩු 

අඹ ඳි න ඵ ඉතහභ ඳළවළදි සයි. අද වරජවවභ ණර්ථිර 

ප්රනධහන ප්රනලසනඹෂ  ඵ  ඳත් වරහ ි වඵන රැකිඹහ දුයහිතබහඹ 

ිළිතඵ අඳ  වවො හර්තහෂ  ි වඵනහ. එවවභ ව වන ඕනෆ, 

අිළ ඹටිතර ඳවසුේර  ්ල ස දුඹදේ යනවො .  

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, අවප් රු දඹහසිරි ජඹවේය 

භ වත්රීනුරභහ කිේහ,  චීන ේරු ව දුසිවඹදව  අවප් යවට් 

රැකිඹහ දීරහ කිඹරහ.  චීනවව ජනවනඹත් එෂ  ඵරන වො  ඒ 

ප්රනභහණඹ දිඹ ඹුෂ  දුතය ති .  නමුත් ඹේ ඹේ සුදුවලේම් ළඩ 

වහ අඳ  ඒ අඹ වඹොදහ  වන සිදු වරහ ි වඵනහ.  වභොද,  

අවප් යවට් වේඹ ව වඹොදහ යපු භවය ාහඳෘි  නිඹභ 

වරහ  ක්රිුඹහත්භ ුෆවණ් නළවළ කිඹහ භහ වඳෞශ සභ 

ද වනහ.  

දළ ව අිළ වදන apartments,  තට්ටු නිහ, භළද වඳයදිගි ව, 

ඉ වදිඹහව ව එන අඹ වරහ  වනහ. ඒ  මිනිසු වව ව ්ල ස 

අය වන වරහ  ඒ නිහ බහය දු වව ව නළත්නේ  නඩුවඵර  

ඳළ වර වන වනහ;  වදි ව වන වනහ. මූරහනහරඪ රු 

භ වත්රීනුරභනි,  නීි ඥඹ ව වළටිඹ  ඔඵුරභහත් ඒ ළන වවො  

ද වනහ.  ඒ නිහ චී වනු වනොවයි, වන ුෆරු වරි වනළ්ලරහ 

වරි ඒහ වදරහ ඉය ය වන වනහ. අවප් මිනිසසු වළදුවේ 

නළත්නේ චීනවඹ ව වරි මිනිසසු ව වරහ ඒහ වදරහ වද වන 

ඕනෆ. එවවභ නළි  ුෆවණොත් කිඹ වව ව වේ ය   වො වත්රLහත් 

එෂ  දු වවනොත් ඒ වරහ  ඉය ය වව ව නළවළ කිඹන 

එයි. අිළ නිහඹෂ  දු වණුවොත්, ඒ මිර දී ත් අඹ   නිඹභ 

වරහ  ඒ නිහඹ වද වන ඕනෆ.  වවජ රඹෂ  වද වන ඳ  ව 

ත්වතොත් වරහ  ඒ වදරහ ඉය ය වන ඕනෆ.  

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඵණ්ඩහයනහඹ ේභ වත්රLණ ලහරහ වළදුවත් චීනවඹ ව. 
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රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ වෝලවරොත් චීන අඹ. භභ හිතන දුධිඹ  දළ ව චීන 

භීි හෂ  ි වඵනහ. රුණහය ඵර වන ඳසු ගිඹ ි වව වදවෂ  

ඳත්තයර ප්රනධහන ලවඹ ව ි වඵ වව ව වභොෂ ද කිඹරහ. 

ඔඵහභහයි, චීනවව ජනහධිඳි ුරභහයි- [ඵහධහ කිරීභෂ ] ම් ජි විළ ව  

කිඹන පුශරඹහයි නිේ නිුෆ වවනජ වදවදවදවනෂ  හව . ථහ 

යනහ; හිනහ වනහ; ඡහඹහරඳර  මුහුණ වදනහ. අද 

වරජවව ඵරුර ව වද වනහ ුෆද? අද වරජවව ඵරුර ව 

වදවදනහ තභයි තවභරිහ ව චීනඹ. ඒ ළන කිසිභ ළඹෂ  

නළවළ.  චීනඹ අඳ  වදන වේ ණඹ ළන හුඟ වදවනෂ  නිේ 

අඥහව ව ථහ යනහ; බඹ වනහ; වේ ය වව ව 

වොවවොභද කිඹනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ වත්රීනුරභනි, රාහවේ තභයි ාහඳෘි ඹෂ  

ස යරහ ඉතහභ වටි හරඹකි ව ඒ  මුද්ල රඵහ  වව ව. 

වන දියුණු ය ්ල ඒ අඹව  ාහඳෘි ර  මුද්ල රඵහ  වන 

අුෆරුදු වතය ඳව හරඹෂ   ඉ වනහ. අවප් වර් ද සි්ලහ 

භ වත්රීනුරභහ වවො  ද වනහ, ඵා රහවශලවව ඳඩ්භහ කිඹන ඟ 

වයවහ වරො ව ඳහරභෂ  වද වන ළරසුේ ය ි වඵන ඵ.  

වරජවව වරො වභ ඳහරභෂ  වළටිඹ  තභයි ඒ ළරසුේ ය 

ි වඵ වව ව. ඒ  ණධහය  වන, ඒ වෝලවරජ අුෆරුදු දවඹෂ  

ි සවේ දඟරනහ. ්ල ස රළවඵ වව ව නළවළ. ගිඹ අුෆරුශවශ 

වරජ ඵළා වත් ථහ යරහ, ථහ යරහ, ්ල ස වද වන ඵළවළයි 

කිේහ. රාහ  ි වඵන වරො ව හසිඹෂ  තභයි ඉෂ භන  මුද්ල 

රළවඵන එ. ඒ වේ වජලීඹ වවේතූ නිහ ව වන පුළු ව.  අවප් 

ඕනෆභ ාහඳෘි ඹ  මුද්ල රඵහ  වන අුෆරුශදෂ ත් ඹ වව ව 

නළවළ. භභ වඵොවවොභ  වවතජයි කිඹ වන,  ණධහය රඵහ  වනත් 

අිළ එ එ න ක්රලභර  ඹනහ.  වේ ළවර්  රු ජනහධිඳි ුරභහ 

චීනඹ  ගිහි්ලරහ එඟ ුෆණහ, වොශම - නුය අධිවේගී භහර්වව 

ඳශමුළනි ිළඹය වොශම- වරුණෆර අධිවේගී භහර්ඹ BOT  

ක්රලභඹ  ය වන. එතවො  ඒ වළභ ලතඹෂ භ ණඹෂ  වනොවයි. 

වළභ ලතඹෂ භ චීන වොේඳළනිඹ  වවනනහ. වේ වරො ව 

භහර්ඹෂ .  වේ රු බහවේ ුෆරුත් ිළිත වනහ ති  ඒ 

රාහවේ ණර්ථි ාර්ධනඹ  ඉතහභ අලා වදඹෂ  ඵ. වොශම 

- නුය අධිවේගී භහර්ඹ ඉදි වශොත් අවප් GDP growth  එ ,  

ණර්ථි ාර්ධනඹ  සිඹඹ  1ෂ  එුර වනහ.  

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු තභි ුරභනි, අි රු ජනහධිඳි ුරභහ ගිදුසුේ 18  

අත් ව ශහ. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහත් ගිඹහද? 

 
රු අ්ලවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔේ, භභත් ගිඹහ. ගිදුසුේ 18  අවප් ජනහධිඳි ුරභහත් ඒ 

ජනහධිඳි ුරභහත් අත් ව ශහ. ගිදුසුේ 18ෂ . හර්තහෂ  ඒ.  

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අිළ ත අ ත් ප්රනණතහ  ඹනහ. අිළ ණධහය  වනහ, 

BOT  ක්රලභඹ , එවවභ නළත්නේ BOO  ක්රලභඹ . අ ත් දුධිඹ . 

තත් ි වඵනහ, PPP ක්රලභඹ. දළ ව ඵර වන, වේ කිසි වදඹෂ  ළන 

අවප් හිතත් දුරුශධ ඳෂ වව දුවලේඥ භවත්රු ථහ 

ය වව ව නළවළ. දළ ව ඵර වනවජ අවප් South Container 

Terminal  එ. ඒව ව මි සඹන 500 දුවශල ණවඹජජන එනහ. 

ඒ වඳෞශ ස අාලවඹ ව  යුුර යනහ. ඒ PPP එෂ . 

මුළු ණසිඹහවේ ි වඵන වරො වභ PPP එ - Public-Private 

Partnership Project.   

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු තභි ුරභනි, භභ එ ප්රනලසනඹෂ  අව වනද? 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අව වන, අව වන. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු තභි ුරභනි, ඒ Public-Private Partnership Project 

එ  රාහවේ ණඹතනඹෂ  එෂ  තභයි චීන ණඹතනඹ ඒ 

ව  වඩර් එ දිනුවේ. ව  වඩර් එ දිනරහ ටි දකි ව කිේහ, 

"නළවළ වේ ණන වනොවයි, මීය   ඩහ දුලහර ණනෂ  ඹනහ" 

කිඹරහ, රාහවේ ණඹතනඹ ඒ contract එව ව ත්ල  ශහ. දළ ව 

චීන ණඹතනඹ ඳභණයි ඒ මුළු terminal එභ වද වන ඳ  ව අය 

වන ි වඵ වව ව. Aitken Spence got chucked out of that 

contract. You know that very well, Sir. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ භභ ඔඵුරභහ  වත්රුේ යරහ වද වනේ. ඔඵුරභහ කිඹපු 

හයණඹ ළදත්. නමුත් ඒ ඒ වරහවේ ඒ වෝලර වව  ි ණුණු 

නුවදනු අනු ඳළන නළුවණු ප්රනලසනඹෂ . නමුත් භහ කිඹ වව ව ඒ 

ළන වනොවයි. ඒ terminals වද වන ඕනෆ. Breakwater එ 

වද වන ි වඵනහ. Breakwater එ තභයි දුලහර ලවඹ ව 

දුඹදේ යරහ වද වන ි වඵ වව ව. ඊ  ඳසවේ ඵඩහ - godowns 

- වද වන ඕනෆ. ඒ අිළ ේමිේණ ක්රලභඹ  තභයි ය වන 

ඵරහවඳොවයොත්ුර  වව ව.  

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Hon. Minister, may I have one minute, please? 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes, sure. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

The two projectes  were started at the same time. 2007, 

2008 ණසිඹහනු ාර්ධන ඵළා වව ව - ADB එව ව-  ව  වඩර් 

ථහ යරහ, තයහරි ක්රලභඹ  LIBOR Plus 0.4 ණඹ වොශම 

ද වණු යහඹ  ත්තහ. නමුත් ඒ හරවවභ චීනවඹ ව දු වනහ, 

වේඵ වවතො  යහඹ   LIBOR Plus 0.9ෂ . LIBOR rate  එ 

1147 1148 



ඳහර් සවේ වුර 

ඳවශ එ වන ඳ  ව ත්තහභ,  චීන ණඹ fix ශහ, 6.3 . අද  

LIBOR එ  almost nothing. වොශම යහඹ  වනහ, 

සිඹඹ  දලභ අ  හව  ප්රනභහණඹෂ . වේඵ වවතො  යහඹ  

වනහ, සිඹඹ  6.3 හව  ප්රනභහණඹෂ .  චීනවඹ ව  වනහ 

ණඹර අභුර සතතහ තභයි අඳ වොඩෂ  වරහ  වඳ වරහ 

දු වව ව. 

 
රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ  භහ උත්තයඹෂ  වද වනේ. රු භ වත්රීනුරභහ, අඳ 

චීනවඹ ව  වනහ ණඹ ඔෂ වොභ එ දුධිඹ   වව ව නළවළ. 

එ එ ණඹර terms and conditions  එ එ ඒහ. ඔඵුරභහ  

භහ  කිඹ වනේ. රු ජනහධිඳි ුරභහ වේ ළවර් චීනඹ  ගිහි්ලරහ 

conference halls වදෂ  වද වන ණධහය අයවන ණහ. එෂ  

නුය . අනි අනුයහධපුයඹ . ේපර්ණවඹ ව ඒ gift එෂ . 

ඒහ  කිඹ වව ව grants කිඹරහ. That is an outright grant. එ 

එ දුධිඹ  ඒහ ි වඵනහ. භවය ඒහ  ඉවශ ප්රනි ලතඹෂ  

ව වන වනහ. භවය ඒහ භධාසථයි. භවය ඒහ grants. 

අඳ වළභ වරහවේභ වද වව ව mixed credits ර  ඹ වන. ඒහ 

 වව ව ඔෂ වොභ මිේ යරහ.  

ඊ  ඩහ ළදත් හයණඹෂ  භහ කිඹ වන ළභළි යි. අද 

ණවඹජජන ළන දුවේචන සිශධ ුෆණහ. අඳ ුෆරුත් ිළිත වනහ, 

වේ ළඩ වරී වන ඹන ඵ . දළ ව තභයි ඉදිරිඹ  තදු්ලරහ, 

ඒහවව සරඳඹ වනස ව වව ව. ඒ වළභ එවෂ භ ි වඵන 

ප්රනි රහබ ඵර වන. භත්තර ගු ව වතොටු වඳොශ වළදුහ  ඳසවේ, 

අ ත් ගු ව වේහ වඹෂ  රාහ  එනහ කිඹරහ එදහ භ  

Airports Authority එව ව  කිේහ. භහ කිඹ වව ව නළවළ, ඒ 

භත්තර  කිඹරහ. තයි ඒ? මීය   ඉසව්ලරහ රාහවේ ි ණුවණ් 

එභ runway එයි. ඒ runway එ  දුවශල ගු ව වේහ එ වන 

ළභළි  නළවළ. වභොද, ඒ වෝලර ව extra fuel load එෂ  වනි 

ඹ වන ඕනෆ නිහ. වභොෂ  වරි ුෆවණොත් එෂ වජ ට්රිමචීර  divert 

ය වන ඕනෆ. එවවභ නළත්නේ භහරදියින  divert ය වන 

ඕනෆ. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

There  is a very big argument on Mattala. 

රු (ණචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அமுதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

No, no. I am just giving some facts about this. So, 

what I am saying is, these are all related issues. I can give 

you the names but I do not have time. 

අහන ලවඹ ව භහ  inflation ිළිතඵ කිඹ වන ඕනෆ. අවප් 

ප්රනධහන භහතෘහ හව භ භව ඵළා වවේත් ප්රනධහන භහතෘහ තභයි 

යවට් උශධභනඹ ඳහරනඹ කිරීභ. අුෆරුදු වතයෂ  ි සවේ අඳ  

පුළු ව වරහ ි වඵනහ, උශධභනඹ single digit එ , ඒ 

කිඹ වව ව 10  ඳවිත ව  ි ඹහ ඹ වන. ඒ උච්චහචනඹ වනහ, 

ඹේ ඹේ තීයණ ත්තහභ. දුදු ස ඹුර ළඩි ුෆණහභ අනිහර්ඹවඹ ව 

ඒ අවප් උශධභන index එ  ළව නහ. ඒ අිළ නළවළ 

කිඹ වව ව නළවළ. නමුත් අිළ ඒ වන ඳළත්තකි ව අ්ලරහ  වන 

ඕනෆ. දුවලේවඹ ව අවප් ණවහය ෂ වේත්රLවඹ ව ඒ ඳළත්ත අ්ලරහ 

 වනහ. වේ දත්ත අනු දළ ව සිඹඹ  වතයි දලභ ණන 

average එ  තදු්ලරහ ි වඵනහ.  

අවප් අහන තී වදු වභඹයි. ඔඵුරභ වරහත් වේ හයණඹ 

වවො  ද වනහ. අඳ  වළභ වරහවේභ balance ය වන 

වනහ. එ ඳළත්තකි ව උශධභනඹ control ය  වන වනහ. 

අනිෂ  ඳළත්වත ව ාර්ධනඹ වහ නිදවස මුද්ල ළඹ ය වන 

වනහ. භව ඵළා ව ව වන පුළු ව, මුද්ල අභහතාහාලඹ ව වන 

පුළු ව, යජඹ ව වන පුළු ව, අිළ නිය වතය  න වඹවදනහ, 

නිය වතය ඳරීෂ ණඹ වඹවදනහ, වේ වද balance ය වව ව 

වොවවොභද කිඹරහ. නමුත් භවය දු  ටිෂ  එවහ  වභවහ  

ඳනිනහ. අවප් අයමුණ පුළු ව තයේ උශධභනඹ භනඹ ය 

 වන භ වභ, ාර්ධන ාහඹහභඹ -thrust එ- අඩු වනොවො  

වේ වද භහ වතය වන ඹෆභයි. ඒ හ ව  ණර්ථි නාහඹෂ  

තභයි අඳ ඵරහවඳොවයොත්ුර  වව ව.  

වේ දුහදඹ  වබහගි ුෆණු සිඹ  වදනහ භ භව  අා 

සුරි ඹ පුද ය වන ළභළි යි. වඵොවවොභ සුරි යි. 

 
ප්රනලසනඹ දුභන රදි ව, බහ ේභත දුඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර් සවේ වුර ඊ  අනුකූර අ. බහ. 7.29 , 2013 ජුනි 20 න  

බ්රිවසඳි  වදහ  අ. බහ.  1.00 න වතෂ  ්ල ගිවවඹ. 
அென்படி பஷ. ப. 7.29 ைஷக்கு பஶஶளுன்மம், 2013 மன் 20, 

லஷஶறக்கஷறம பஷ. ப. 1.00 ைஷலம எத்ெஷமலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.29 p.m. until 1.00 p.m.on Thursday, 

20th June, 2013.  
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[රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ  භවතහ] 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුද්ල : ඳහර් සවේ වුර දුහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතෂ  ව වහ ළනීභ අලා  
නේ හසුර රු. 18.15කි. තළඳළ්ල හසුර රු. 2.50කි. වොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාඩ ඳහය, අා 102, 
ිළඹසිරි වොඩනළගි්ලව්ල යජවව  ප්රනහලන  හර්ඹහාලවව  අධිහරී  වත  ෆභ  ර්ඹභ  වනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රනථභ දහඹ  මුද්ල වහ ඉදිරි ර්වව දහඹත්ඹ රඵහ වන දුහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවන ව ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉ්ල ේ ඳත් බහය නු වනොරළව්ල. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெஶ ; வன்சஶட் அெஷகஶ அமஷக்மகஷன் லமெடஶந்ெ சந்ெஶ மேபஶ 2,178. வன்சஶட் ெனஷப்பஷெஷ மேபஶ 18.15. ெபஶற் 

தசயவு மேபஶ 2.50. லமெடஶந்ெ சந்ெஶ முற்பைஶக அத்ெஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷமட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கமட வீெஷ, கஷமெரப்பமன, தகஶளம்தை 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அதப்பஷ பஷெஷகமரப்  

தபற்மைக்தகஶள்ரயஶம். எவ்ரலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் ரெெஷக்கு முன் சந்ெஶப்பைம்  

அதப்பப்பட ரலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷமடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்மைக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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ප්ර4ලසනර  හිකක ිළිතුරරු  
 

පඳෞද්ගලික භ්දත්රීව්දපප ඳන ක පකටුපතඳ ක: 
 පඩ්දශ්රී  ්ධාහඳන ඳදනභ  (ංසථහගත කිරීපපත) -[ගරු දිළුපත ්මුණුගභ භවතහ] - ඳශමුන 

ය කිඹන රදී 
 

යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත 
 පදන ය ව ුර්දන ය කිඹහ පතභත කයන රදි 
 

කල්තළබීපපත පඹෝජනහ :  
 2014 – “දළඹ  කිරුශ” ජහිනක ංර්ධන ප්ර4දර්ලනඹ  

්්දතර්ගත ප්ර4ධහන කරුණු 

பஷெஶன உள்ரடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

   Densri Education Foundation (Incorporation) – [The Hon. Dilum Amunugama] – 

Read the First time 
 

DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF COLLEGE (AMENDMENT) 

BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and passed 

ADJOURNMENT MOTION: 

   “Deyata Kirula” National Development Exhibition 2014 

PRINCIPAL  CONTENTS 

லஷனஶக்கலக்கு லஶய்பய லஷமடகள் 

ெனஷ உபொப்பஷனர் சட்டபயங்கள்: 

 தடன்ஸ்ரீ கல்லஷ ன்மம் (கூட்டிமைத்ெல்) - [ஶண்புஷகு ெஷலம் அபணுக] – 
பென்பமம ெஷப்பஷடப்பட்டது 

 

பஶதுகஶப்புச் சசமலகள் லல் ற்பொம் பைஷஶட்தடஶகுெஷக் கல்லூஶஷ (ெஷபைத்ெம்) 

சட்டபயம்:  

 இண்டஶம், பன்மஶம் பமமகள் ெஷப்பஷடப்பட்டு நஷமமசலற்மப்பட்டது 

 

எத்ெஷமலப்புப் பஷசமை: 

 2014 – “செசத்துக்கு குடம்” செசஷ அபஷலஷபைத்ெஷக் கண்கஶட்சஷ 
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2013 ජුනි 20 න බ්ර்වසඳින්දදහ 
2013 பேன் 20, லஷஶறக்கஷறம  
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—————–—––– 

 
්.බහ. 1.00  ඳහර්ලිපපත්දුර රැස ිදඹ.   

කථහනහඹකුරභහ [ගරු චභල් යහජඳ්ෂ භවතහ]  මරහනහරඪ ිදඹ. 
பஶஶலன்மம் 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. 
 

 

නිපේදන 
அமஷலஷப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ඳහර්ලිපපත්දුර ක යුුර ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීභ 
பஶஶலன்ம அலுலல்கள் பற்மஷ குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිපපත්දුර ක යුුර ිළිතඵ කහයක බහපේ රැසවීභ්ෂ 2013 

ජුනි භ 20 න බ්ර்වසඳින්දදහ, එනපත ්ද දින ඳස රු 2.30  

භහපප නිර කහභයපේදී ඳළළ කවීභ  නිඹමිත ඵළිද්ද එඹ  ඳළමිණ 

වබහගි න පර ගරු භික භ්දත්රීව්ද යලඹලු පදනහ  පභන්්ද 

දළනුපත දීභ  කළභළ කපතමි. 

 

ලිිළ පල්ඛනහදිඹ ිළිතගළ්දවීභ 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(1) රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ 44(2) ළනි ාසථහ ව 1969 ්ංක 1 දයන 
රනඹන වහ ්ඳනඹන (ඳහරන) ඳනප ක 4 ළනි ග්දිනපේ (3) ළනි 
උඳග්දිනඹ ව 14 ළනි ග්දිනඹ භඟ කිඹිදඹ යුුර එභ ඳනප ක 20 
ළනි ග්දිනඹ ඹ ප ක ජනහධිඳිනයඹහ ිදයල්ද හදන රදු 2013 ජුනි 5 
දිනළින ්ංක1813/15 දයන ්ින ිදපලව ගළට් ඳත්රජපේ ඳශ කයන රද 
නිපඹෝග; 

(2) රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ 44(2) ළනි ාසථහ ව 1969 ්ංක 1 දයන 
රනඹන වහ ්ඳනඹන (ඳහරන) ඳනප ක 4 ළනි ග්දිනපේ (3) ළනි 
උඳග්දිනඹ ව 14 ළනි ග්දිනඹ භග කිඹිදඹ යුුර එභ ඳනප ක 20 
ළනි ග්දිනඹ ඹ ප ක ජනහධිඳිනයඹහ ිදයල්ද හදන රදු 2013 ජුනි 5 
දිනළින ්ංක1813/14 දයන ්ින ිදපලව ගළට් ඳත්රජපේ ඳශ කයන රද 
නිපඹෝග; ව 

(3) 2012 ්ංක 23 දයන ිදර්ජන ඳනප ක 6 (1) ළනි ග්දිනඹ ඹ ප ක 
ජහිනක ්ඹළඹ පදඳහර්තපපත්දුරපේ ළඹ ශීර් ්ංක 240 ඹ ප ක 
්ඹළඹ වහඹ පවහ ව වදියල ්ලාතහ ගීමපත ාහඳිිනඹ භගි්ද යලදු 
කයන රද ඳරිපයක ප්ද කිරීභ - 2013. [්ග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ රගමික ක යුුර ්භහතා ගරු දි.මු. ජඹය කන භවතහ 
පනු  ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහපපතඹ භත ිනබිඹ යුුරඹන් නිපඹෝග කයන රදී. 
சபஶபீடத்ெஷல் இபைக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

පඳ කපත 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු කුභහය පල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු ිදභල් වීයංල භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ගුණය කන වීයපකෝ්ද භවතහ (නළත ඳදිංික කිරීපපත  
්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு குைத்ன வீசகஶன் - ஸள்குடிசற்ம அமச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 

Resettlement)  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ගහල්ර, පකොටු, ඉංජිප්දරු පවහ 

කහර්ඹහරපඹහි පී. ්නුය භවතහපග්ද රළබුණු පඳ කභ්ෂ භභ 

ිළිතග්දමි. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ර්ෂසභ්ද ඹහඳහ ්පේර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භභ ඳවත ව්ද පඳ කපත පදක 

ිළිතග්දමි. 
 

(1) පකොසගභ, ඳවශ පකොසගභ, ්ංක 59 දයන සථහනපඹහි 
ඳදිංික එපත.ඩී.එස.ඒ. පඳපර්යහ භවතහපග්ද රළබුණු 
පඳ කභ;  ව 

(2) භවපර, ඩී.එපත. ගුණය කන ිදදාහරපේ ගුරු නිහපේ 
ඳදිංික ඩී.ජී. පෝභයලරි භවතහපග්ද රළබුණු පඳ කභ. 

 
ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ පතල් කර්භහ්දත  
්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ - தபற்சமஶலிக் 

மகத்தெஶறஷல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඩුමු්දප්දපගදය, ජඹගභ ඳදිංික 

එස.එපත. ිදභරහතී භව කමිඹපග්ද රළබුණු පඳ කභ්ෂ භභ 

ිළිතග්දමි. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු (වදා) යපපතස ඳිනයණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු එච්.එපත.එපත. වරීස භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 
ඉදිරිඳ ක කයන රද පඳ කපත  භවජන පඳ කපත ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹන් නිපඹෝග කයන  රදී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்கமரப் தபஶதுதக் குழுவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

1151 1152  



ඳහර්ලිපපත්දුර 

ප්ර4ලසනර  හිකක ිළිතුරරු 
லஷனஶக்கலக்கு லஶய்பய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 1-2569/'12-(1), ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. 

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන ්භහතාුරභහ ව රණ්ඩු ඳහර්ලසපේ ප්ර4ධහන 
ංිදධහඹකුරභහ) 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயமப்பு அமச்சபைம் அசஶங்கத் ெப்பஷன் 

பெற்சகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ෂින 

්භහතාුරභහ පනුප්ද භභ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ින 

පදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 2-2702/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. 

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ධාහඳන ්භහතාුරභහ පනුප්ද භභ 

එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ින පදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ 

යලටිනහ. 

 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 3-2799/'12-(1), ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. 

ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ක්රී ඩහ ්භහතාුරභහ පනුප්ද භභ එභ 

ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහඹක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ යලටිනහ. 
 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
දිිද නළගුභ ළඩ  වන : ංර්ධන ාහඳිින 
ெஷலஷதநகு நஷகழ்ச்சஷத்ெஷட்டம் : அபஷலஷபைத்ெஷக் 

கபைத்ெஷட்டங்கள் 
DIVINEGUMA PROGRAMME : DEVELOPMENT PROJECTS 
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7. ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රර්ථික ංර්ධන ්භහතාුරභහපග්ද සස ප්ර4ලසනඹ - (1):  

(්) (i) දිිද නළගුභ ළඩ  වන ඹ ප ක ක්රිශඹහ කභක න 
ංර්ධන ාහඳිින කපර්ද;  

 (ii) එභ ළඩ ව්ද භඟි්ද රයණඹ න ග්රාහභ 
නිරධහරි පත ංඛාහ පකොඳභණද; 

 (iii) එ්ෂ ග්රාහභ නිරධහරි භකි්ද දිිද නළගුභ 
ාහඳිිනඹ  පතඵ්දධ කයපගන සින ඳල්ල් 
ංඛාහ පකොඳභණද; 

 (iv) එභ ාහඳිිනපේ ප්ර4ිනරහී  මුළු ඳල්ල් ංඛාහ 
පකොඳභණද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ර) (i) දිිද නළගුභ  ළඩ  වන වහ ප්දකය සින මුළු 
මුදර මිලිඹනලි්ද  පකොඳභණද; 

 (ii) එභ ළඩ  වප්ද ඉර්ෂක කපර්ද; 

 (iii) පපත න ිද  එභ ඉර්ෂකලි්ද පකොඳභණ 
ප්ර4භහණඹ්ෂ පුයහපගන ිනපේද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද?     

(ස) පනොඑපව නපත,  ඒ භ්දද? 
 

தபஶபைரஶெஶ அபஷலஷபைத்ெஷ அமச்சமக்  சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) ெஷலஷதநகு நஷகழ்ச்சஷத் ெஷட்டத்ெஷன் கஸழ் 

நமடபமமப்படுத்ெப்படுகஷன்ம அபஷலஷபைத்ெஷக் 

கபைத்ெஷட்டங்கள் ஶமலதன்பமெபெம்; 

 (ii) சற்படி நஷகழ்ச்சஷத் ெஷட்டத்ெஷல் உள்ரடங்குகஷன்ம 

கஷஶ உத்ெஷசஶகத்ெர் பஷஶஷவுகரஷன் 

ண்ைஷக்மக த்ெமனதன்பமெபெம்; 

 (iii) எபை கஷஶ உத்ெஷசஶகத்ெர் பஷஶஷலஷலிபைந்து 

ெஷலஷதநகு நஷகழ்ச்சஷத் ெஷட்டத்ெஷல் 

இமைத்துக்தகஶள்ரப்பட்டுள்ர குடும்பங்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக த்ெமனதன்பமெபெம்; 

 (iv) சற்படி கபைத்ெஷட்டத்ெஷன் பனஶரஷகள் 

குடும்பங்கரஷன் தஶத்ெ ண்ைஷக்மக 

த்ெமனதன்பமெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) ெஷலஷதநகு நஷகழ்ச்சஷத் ெஷட்டத்துக்கஶக 

எதுக்கப்பட்டுள்ர தஶத்ெப் பைத்தெஶமக 

ஷல்லின்கரஷல் வ்லரதலன்பமெபெம்; 
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 (ii) சற்படி நஷகழ்ச்சஷத் ெஷட்டத்ெஷன் இயக்குகள் 

ஶமலதன்பமெபெம்; 

 (iii) ெற்சபஶது சற்படி இயக்குகரஷல் வ்லரவு 

நஷமமசலற்மப்பட்டுள்ரது ன்பமெபெம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்சமல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the development projects implemented 

under Divineguma Programme; 

 (ii) the number of Grama Niladari Divisions 

covered by the aforesaid programmes; 

 (iii) the number of families that have been 

attached to Divineguma Programme from 

one Grama Niladari Division; and 

 (iv) the total number of beneficiary families of 

the aforesaid project? 

(b) Will he inform this House of- 

 (i) the total amount of money allocated for 

Divineguma Programme in millions; 

 (ii) the targets of the aforesaid programme; and 

 (iii) the extent to which those targets have been 

accomplished by now? 

(c) If not, why?  
 
ගරු සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ (රර්ථික ංර්ධන 
නිපඹෝජා ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச - தபஶபைரஶெஶ அபஷலஷபைத்ெஷ 

பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Economic Development) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, රර්ථික ංර්ධන ්භහතාුරභහ 

පනුප්ද භහ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරරු පදනහ. 

(්) (i) ඉසුරුභ ක නිවන්ෂ ්යලරිභ ක භේ බිභ්ෂ ඹන 
ප කභහ ඳහදක කය ගනිමි්ද රයපතබ කයන රද දිිද 
නළගුභ ජහිනක ාහඳහයපේ ්ප්්ෂත ත ්යමුණු 
කිහිඳඹකි. 

 

ිදපලවත ත ්යමුණු 

01. ජනතහ වබහගි කපඹ්ද ල්ෂිනභ ක ගිව රර්ථික භඟි්ද 
ඳල්ල් ිදඵර ගළ්දවීභ. 

02. රවහය නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීපභ්ද රවහය සුය්ෂත තතහ 
සින කිරීභ. 

03. ඳරිය හිතකහමී ජීන ය හක  ජනතහ හුරු කිරීභ. 

04. ජනතහ පප පඳෝණ භට් භ ඉවශ නළංවීභ. 

05. ජීන ිදඹදභ ්ඩු කිරීභ. 

06. ්ිනරි්ෂත නිසඳහදන ්පශිදඹ භඟි්ද ්භතය රදහඹපත රඵහ 
දීභ. 

07. ාහඹ ංර්ධනඹ භඟි්ද සඹං රැකිඹහ පුළුල් කිරීභ වහ 
රදහඹභ ඉවශ නළංවීභ. 

08. පද්ශීඹ නිසඳහදනඹ කශ වළකි පබෝග ර්ග ගහ කය 
එභඟි්ද රනඹනඹ ්ඩු කිරීභ වහ ිදපද්ල ිදනිභඹ ඉිනරි කය 
ගළනීභ  දහඹක වීභ. 

09. ්ඳනඹනඹ මලික කය ග ක නිසඳහදන ළඩිදියුණු කිරීභ 
ුරිත්ද ිදපද්ල ිදනිභඹ පුළුල් කිරීභ. 

10.  හයධර්භලි්ද ිළරි ගුණගරුක පෞඛා පතඳ්දන 
භහජඹ්ෂ බිහි කිරීභ. 

11. ්ෂෂුද්රර මරා ණඹ ළඩ වන ක්රිශඹහ කභක කිරීභ ුරිත්ද ්ඩු 
රදහඹපතරහී ්ද  මරා ඳවසුකපත පුළුල් කිරීභ. 

12. දිිද නළඟුභ ාහඹක ක ගපතභහන ළඩ වන 
ක්රිශඹහ කභක කිරීභ. 

13. යලඹඹ  8.9්ෂ න දරිද්රර ජනගවනඹ 2016 න ිද  යලඹඹ  4 
ද්ෂහ ්ඩු කිරීභ  වඳුනහ ග ක ඳල්ල් වහ ඒකහඵද්ධ 
ළඩ ව්ද ක්රිශඹහ කභක කිරීභ. 

14. ්ිදධිභ ක රර්ථික ක්රිශඹහකහයකපතර නියත්දන්ද ිදධිභ ක 
කිරීභ භඟි්ද රදහඹපත ළඩි කිරීභ වහ රැකිඹහ ්සථහ 
සුය්ෂත ත කිරීභ. 

15. ජී ක වීභ වහ සුදුසු රය්ෂහකහරී ිළරියලදු ඳරියඹ්ෂ සින 
කිරීභ. 

16. ංචහයක ාහඳහයඹ ුරිත්ද පද්ශීඹ නිසඳහදන ප්ර4ර්ධනඹ 
කිරීභ ව එභ කර්භහ්දතර නියු්ෂත්දන්දපප ජීන 
ත ක කඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 ඒ ්නු ඉවත ්ප්්ෂත ත ්යමුණු හ්ෂහ ක කය ගළනීභ 
වහ කිත , ඳශු පතඳ ක වහ ධීය ාහඹක ක 
ංර්ධනඹ ව ්පශිදකයණඹ ඹන ්ෂපවත්රජ සසපව ිදිදධ 
ාහඳිින යහයකඹ්ෂ ග්රාහමීඹ භට් මි්ද ක්රිශඹහ කභක කයමි්ද 
ඳතී. 

 (ii)  ග්රාහභ නිරධහරි පත ංඛාහ 14,022කි. 

 (iii) 2012 ර්පේ මිලිඹන 05්ෂ ඳභණ වූ භසත 
ඳල්ල් ංඛාහ පභභ ළඩ ිළිතපශ  පතඵ්දධ 
කය ගනු රළබිණි. 

 (iv) ඳල්ල් මිලිඹන 05්ෂ ඳභණ. 

(ර) (i) රර්ථික ංර්ධන ්භහතාහංලඹ ප්ර4මුඛ ්නිකු ක 
පර්ඛීඹ ්භහතාහංලලි්ද රඵහ පදන ප්ර4ිනඳහදන 
භඟි්ද, ිදපලව ංර්ධන ාහඳිින ්යමුදල් භඟි්ද, 
ඵළංකු ණඹ පඹෝජනහ ක්රடභ, යහජා පනොන 
ංිදධහන පභ්දභ සතළපත ්සථහරදී 
පඳෞද්ගලික ්ංලඹ භඟි්ද ද පභභ ළඩ වන 
වහ ්යමුදල් ඳඹනු රළපේ. 

 (ii) * එශලු වහ ඳරුරරු ඳහරිපබෝජනඹ- [ඵහධහ 
කිරීභ්ෂ]  

මිලිඹනලි්ද උ කතය පද්දන ඵළවළ, ගරු භ්දත්රීවුරභහ. පභොකද, 

්ඳ  නිලසිකත ගණන්ෂ කිඹ්දන ඵළවළ. ්ිළ 2011 ර්පේදී ඳ ්ද 

ග කත පපත ළඩ වන 2016 පර් තභන් ්්ද කය්දන 

ඵරහපඳොපයො කුර ්දප්ද. ්ද න පකො  මිලිඹන 5්ෂ ඳභණ වූ 

ඳල්ල් ංඛාහ්ෂ ්ිළ පපතක  පතඵ්දධ කය පගන ිනපඵනහ. 

ිදිදධ රඹතන, ඒ කිඹ්දප්ද යජපේ රඹතන ිදතය්ෂ පනොපන්-

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉසපල්රහ ප්ර4ලසනඹ  උ කතය දීරහ ඉ්දන. 

 
ගරු  සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භ්දත්රීවුරභහ, එභ ළඩ වප්ද ඉර්ෂක නළත භහ 

සඵුරභහ  කිඹ්දනපත. 

 (ii) * එශලු වහ ඳරුරරු ඳහරිපබෝජනඹ යලඹඹ  
60කි්ද ඉවශ නළංවීභ වහ පගුර 
ංර්ධනඹ  ඳරුරරු ඳළශ ර්ග ව එශලු 
ර්ග ගහ කිරීභ  ්ලා පඹදල්පත රඵහ දීභ. 
ඳරුරරු ඳළශ භසත ්ලාතහ යලඹඹ  50්ෂ 
පුයහලීභ. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

  * ජහිනක පඳොල් නිසඳහදනපඹ්ද යලඹඹ  40ක  
දහඹක වීභ  ්ලා පඳොල් ඳළශ පගුරර  
රඵහ දීභ. 

  * ඒ වහ ්ලා ඳළශ තහ්ද සින කිරීභ වහ 
රය්ෂත ත දළල් ගිව ඒකක සථහිළත කිරීභ. 

  * බි කතය ඳරිපබෝජනඹ යලඹඹ  40කි්ද ඉවශ 
නළංවීභ  එ්ෂ ගිව ඒකකඹක  උඳරිභඹ 
කිකිිත ඳළ ල්්ද 10 ඵළගි්ද රඵහ දීභ. 

 

  * දිඹය කිරි නිසඳහදනඹ දිරිභ ක කිරීභ  කිරි ග 
ඳහරනඹ යලඹඹ  40කි්ද ඉවශ නළංවීභ  ්ලා 
ඳවසුකපත රඵහ දීභ. 

  * එළු්ද ඳහරනඹ ව ඌරු ඳහරන ාහඳිින 
සින කිරීභ. 

  * භ කා ඳරිපබෝජනඹ වහ ිදයලුරරු භ කා 
කර්භහ්දත ුරිත්ද රදහඹපත උ කඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ  ධීය රශ්රිාත කර්භහ්දත ප්ර4ර්ධනඹ 
කිරීභ. 

  * ්භතය රදහඹපත භහර්ග උ කඳහදනඹ කිරීභ  
ගිවසථ කර්භහ්දත යලඹඹ  40්ෂ සථහිළත කිරීභ 
භඟි්ද එභ ඳල්ල් යපට් රර්ථික ්භිිද්ධිඹ 
වහ දහඹක කය ගළනීභ.  

  * මී භළයල ඳහරනඹ ප්ර4ර්ධනඹ කිරීභ ුරිත්ද මී 
ඳළණි නිසඳහදනඹ යලඹඹ  60කි්ද පද්ශීඹ 
පුයහ ගළනීභ  දහඹක වීභ. 

  * කිුරල් ඳළණි නිසඳහදනඹ යලඹඹ  50කි්ද ඉවශ 
නළංවීභ  ්ලා ඳවසුකපත ළරසීභ. 

  * එ්ෂ ග්රාහභ නිරධහරි භකි්ද ්භ ලපඹ්ද 
්ඩු රදහඹපතරහී  ඳල්ල් 50්ෂ ප්ර4ථභපඹ්ද 
පතෝයහ පගන රර්ථික, හභහජයීඹ වහ 
්ධාහ කමික ඳල්ල් 700,000්ෂ ිද ඵර 
ගළ්දවීභ. 

 (iii) කිත , ඳශු, ධීය වහ ගිවසථ කර්භහ්දත 
්ෂපවත්රජඹ්දහි ගිවසථ භට් මි්ද ්ප්්ෂහ කයනු 
රඵන ජහිනක ඉර්ෂක හර්ථක පපත න ිද  
පුයහරමි්ද යලටින ්තය, එඹ පපත න ිද  භසත 
ඉර්ෂකලි්ද යලඹඹ  35 ක, 40 ක ්තය ශඟහ 
කයපගන සත. ිදපලවපඹ්දභ 2016 නිද  
්ප්්ෂත ත යලඹලුභ ඉර්ෂක පුයහ ගළනීභ වහ 
ක්රடභ ක ළඩ ිළිතපශ්ෂ ක්රිශඹහ කභක පමි්ද ඳතී. 

(ස) ්දහශ පනොපේ. 

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපප ඳශමුළනි ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ පභඹන්.  ව්ද කය ග්දන, 

ලිඹහ ග්දන පඳොඩ්ඩ්ෂ පරහ ඹනහ, ගරු කථහනහඹකුරභනි.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොන්. 

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 සථහය නිපඹෝගර  ්නුකූර ිළිතුරපය්ද තභන් ප්ර4ලසන 

්ව්දන ප්දප්ද. ගරු නිපඹෝජා සභිනුරභනි, සඵුරභහ ව්ද 

කශහ, ඳල්ල් ර්ෂ 50භ පපත ළඩ  වපන්ද රයණඹ කයනහ 

කිඹරහ.  

 
ගරු  සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
2016 ්හන න ිද . 

  
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

2016 දී ්හන කයනහ කිඹරහ ප්ද සඵුරභහ කිේපේ. ගරු 

නිපඹෝජා ්භහතාුරභනි, දිිද නළගුභ ඳනප ක 35.(2) ග්දිනපේ 

ිනපඵනහ, "්දහශ සභිනයඹහපප ්භිභතඹ ඳරිදි ඕනෆභ 

කහර්ඹඹක  දිිද නළගුභ මුදල් පඹොද්දන පුළු්ද" කිඹරහ. ඒ නිහ 

භහ සඵුරභහපග්ද ්ව්දන කළභළිනන්, ිදපලවපඹ්ද ඳසු ගිඹ 

ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භළිනයණඹ ුරශ රයපතබ කයපු දිිද නළගුභ ළඩ 

 වන  ්දහශ ංර්ධන ්යමුදල්, භිද්ධි රහභි්දපප ඉිනරි 

කිරීපපත ්යමුදල්, භිද්ධි රහභි්දපප තළ්දඳුර ඉදිරි භළිනයණ 

කහරඹ ුරශදී ක පද්ලඳහරන ාහඳිින තකහ ක්රිශඹහ කභක කිරීපපත 

්භිභතඹ සභිනයඹහ  පපත ඳනින්ද රඵහ දීරහ ිනපඵනහ ප්දද 

කිඹරහ.  

 
ගරු සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, ගරු භ්දත්රීවුරභහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්ඳපග්ද 

ිදභහ ිනබුණහ නපත එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීපපත වළකිඹහ්ෂ 

ිනපඵනහ. නමු ක එුරභහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්හ පනොිනබ නිහ භ  පපත 

්සථහපේදී ඒ ිළිතඵ එුරභහ  ිළිතුරරු දිඹ පනොවළකින්. ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභහ  ඒ ප්ර4ලසනඹ ්ව්දන ්ලා නපත, හිකක 

ිළිතුරරු ්ප්්ෂහ කයන ප්ර4ලසනඹ්ෂ ලපඹ්ද නළත ්ව්දන. ්ඳ 

එඹ  ්ලා කයන ිළිතුරය රඵහ පද්දනපත. 
 

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිපඹෝජා සභිනුරභනි, භහ එඹ සහුපේ සඵුරභහ රඵහ දු්ද- 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පදන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ ්ව්දන.  

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිපඹෝජා ්භහතාුරභනි, සඵුරභහ රඵහ දීපු ිළිතුරය  

්නුකූරන් භහ එඹ සහුපේ.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පදළනි ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ ්ව්දන පකෝ.  

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිපඹෝජා සභිනුරභනි, භහ සඵුරභහපග්ද සහුපේ පපතකන්. 

ර්ෂ 50්ෂ රයණඹ කයනහ කිඹරහ සඵුරභහ කිේහ. ර්ෂ 

50්ෂ රයණඹ කයනහ කිඹරහ කිේහ  දිිද නළගුභ ඳනින්ද 

සභිනුරභහ  ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ හිුරභතඹ  මුදල් ිදඹදපත කය්දන, 
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ඡ්දදඹ කහරඹ  තභ්දපප පද්ලඳහරන ාහඳිින ක්රිශඹහ කභක 

කය්දන. එපව පනොපන්ද කිඹරහන් භහ සඵුරභහපග්ද ්ව්දප්ද. 
 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු නිපඹෝජා සභිනුරභහ, ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය පද්දන. 

 

 

ගරු සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භ්දත්රීවුරභහ, එභ ප්ර4ලසනඹ ්පඳ්ද පකිත්දභ සහුහ නපත, 

්ඳ  උ කතය පද්දන පුළු්ද. එපවභ එක්ෂ ්වරහ නළවළ ගරු 

කථහනහඹකුරභනි.  
 

 

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපප පදන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ පපතකන් ගරු කථහනහඹකුරභනි.  
 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ුර්දන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹන් දළ්ද ්ව්දප්ද.  
 
 

ගරු සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ුර්දන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ.  

 
 

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු සභිනුරභනි, භහ ප්දන. ඳශමුළනි ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ  

පඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ තභන් භහ කය ග කප ක.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නපත, වරිඹ  ්ලා ිදධිඹ  ප්ර4ලසනඹ ්ව්දන.  
 

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉසය පරහ ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ වරිඹ  සහුපේ නළවළ. ඒකන් භහ 

නළත ය්ෂ සහුපේ.  

භපප පදන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ පභඹන්. ගරු නිපඹෝජා 
සභිනුරභනි, දිිද නළගුභ ාහඳිිනඹ ුරිත්ද ක්රිශඹහ කභක න ිදිදධ 
ළඩ ව්ද පතබහයඹ්ෂ ිළිතඵ රළන්සුර්ෂ සඵුරභහ කිපඹේහ. 
පභභ ළඩ වන රයපතබපේදීභ බීජ රඵහ දීපපත ළඩ ව්ද 
ක්රිශඹහ කභක කය ිනපඵනහ. පභභ බීජ කල්ගත වූ වහ පනොපපතර 
පගඩිලි්ද රඵහ ග ක බීජ වීභ නිහ පඵොපවොභඹ්ෂ බීජ ඳළශ ල්පණ් 
නළවළ. පඵොපවොභඹ්ෂ ාහඳිින ්හර්ථක ල්ණහ. පභොකද, 
පනොපපතර බීජ රඵහ දීභ නිහ. 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සඵුරභහ ප්ර4ලසනඹ ්ව්දන, ්හර්ථක ල්ණහද කිඹරහ. ඳළවළදිලි 

කිරීපත ්ලා නළවළ ප්ද.  

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු සභිනුරභනි, සඵුරභහ ගීමපත පතබහයඹ්ෂ, ඳයභහර්ථ 

පතබහයඹ්ෂ ඉදිරිඳ ක කශහ. එභ නිහ භහ සඵුරභහපග්ද ්ව්දන 

කළභළිනන්, පනොපපතර බීජ රඵහ දීභ ස කත ලපඹ්දභ පනොපපතර 

ක්රිශඹහ්ෂ ප්දද කිඹරහ. 

 
ගරු  සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, පභභ පනොපපතර බීජ ඳළශ පනොවීභ 

හපපභ දරු්ද උඳදින පකො  ක ්ංග පතපර්ණ දරු්දභ 

උඳදි්දප්ද නළවළ. භවය ිද  ්ංග ිදකර දරුනු ක උඳදිනහ. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, එ්ෂ එ්ෂ දිසත්රිු්ෂකර  ගළශපඳන බීජ 

ර්ග පතෝයහ ග්දන  ්ඳ  කහරඹ්ෂ ගත පනහ. ගරු 

කථහනහඹකුරභනි, ්ිළ 2011 දී පභභ ළඩ වන ඳ ්ද ග්දන 

පකො  ්ඳ  කිඹ්දන ඵළරි ල්ණහ, පපත බීජඹ පපත ඳශහත  

ගළශපඳනහඹ කිඹරහ. ඳසු ්ිළ ප කරුපත ග කතහ, භවය බීජ ර්ග 

ඒ ඒ කරහඳර  ගළශපඳන ිදධිඹ  ක්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ 

්නු තභන් ්ිළ ඊ  ඳසු ඒ හපප බීජ ර්ග පද්දන ක යුුර 

කපශව. නමු ක පභුරභහ කිඹන ිදධිඹ  භසතඹ්ෂ ලපඹ්ද එපවභ 

ල්පණ් නළවළ. ප්ර4පද්ල කිහිඳඹක ඒ හපප යලදු වීපත යලදු පරහ ිනපඵන 

ඵ ්ිළ ිළිතග්දනහ, ගරු කථහනහඹකුරභනි.  

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපප ුර්දන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ පභඹන්, ගරු කථහනහඹකුරභනි. 

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු නිපඹෝජා සභිනුරභනි, සඵුරභහ කරඵර 

ප්දප්ද නළුර භපප ප්ර4ලසනඹ  උ කතය පද්දන. ්ිළ ඹහළු්ද 

ප්ද. සඵුරභහ ්ප් ඳළ කප ක ඉ්දන පකො  ක ්ිළ ඹහළු්ද ප්ද. එභ 

නිහ භපප ප්ර4ලසනඹ  උ කතය පද්දන.  

භපප ්හන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ ගරු කථහනහඹකුරභනි.  

නිපඹෝජා ්භහතාුරභනි, දළ්ද සඵුරභ්දරහ පපත දිිද නළගුභ වයවහ 

කයන කහර්ඹ බහයඹ ක්රිශඹහ කභක කය්දන  ්බාහරහී  

උඳහධිධහරි්ද උඳපඹෝගි කය පගන ිනපඵනහ. පපත යපට් 

ජනතහපප, ඵදු පග්දන්දපප මුදල්ලි්ද ර්ෂ  වතය්ෂ ළඹ 

කයරහ තභන් එක ්බාහරහී  උඳහධිධහරිපඹ්ෂ පපත භහජ තරඹ  

එ්දප්ද. පපත තයපත ිදඹදභ්ෂ දයරහ බිහි කයන උඳහධිධහරි්ද පපත 

ඳළශ පඵදන, එපවභ ක නළ කනපත බීජ පඵදන ක්රිශඹහලිපේ 

නිරී්ෂණ ක්රිශඹහ  පඹොදහ ගළනීභ ඒ ්ඹ  කයන ්ඳවහඹ්ෂ 

ප්දද?  

 
ගරු  සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுசந்ெ புஞ்சஷநஷயச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, පභභ ප්ර4ලසනඹ ක පභුරභහ ්ව්දප්ද 

පන ක රකල්ඳඹකි්ද. නමු ක භභ එුරභහ  උ කතය පද්දන 

කළභළිනන්. ඉිනවහපේ ප්ර4ථභ තහ  තභන් රංකහපේ උඳහධිධහරි්ද 

55,000ක  එකය රැකිඹහ දු්දප්ද. ඒ, පපත රණ්ඩුප්ද. පන 

පභොන රණ්ඩු්ෂ ක පභපවභ උඳහධිධහරි්ද  එකය රැකිඹහ රඵහ 

දු්දප්ද නළවළ. පනදහ උඳහධිධහරි්ද  පඳශඳහිත ඹ්දන ල්ණහ, 

තභ්දපප උඳහධිඹ  රිරන රැකිඹහ්ෂ රඵහ ග්දන. ඉිනවහපේ 

ප්ර4ථභ තහ  පපත යජඹ පපත ිදධිඹ  උඳහධිධහරි්ද  ඳ ක වීපත රඵහ 

දු්දප්ද බීජ පඵදහ දීභ නිරී්ෂණඹ කය්දන පනොපන් ගරු 

කථහනහඹකුරභනි. මුළු ග්රාහභ නිරධහරි භ භ පතඵ්දධීකයණඹ 

කයරහ, ඒ ග්රාහභ නිරධහරි භ ුරශභ ිනපඵන පතඳ කලි්ද උඳරිභ 

ප්ර4පඹෝජන ්යපගන දිිද නළගුභ ක්රිශඹහ කභක කය්දනන් පභභ 

නිරධහරි්ද ඳ ක කයරහ ිනපඵ්දප්ද.  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

 පපත ප්ර4ලසනඹ ්ව්දප්ද නිළයදි දළනු කවීභ්ෂ පනොභළිනන් 

කිඹරහ භභ ගරු භ්දත්රීවුරභහ  කනගහටුප්ද ල්ණ ක ප්ර4කහල කය්දන 

ඕනෆ.  
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 8-2703/'12 - (1), ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. ගරු 

කථහනහඹකුරභනි, ්ධාහඳන ්භහතාුරභහ ගරු බහ  සිදල්රහ 

හිටිඹහ, දළ්ද ගිහිල්රහ.  

ඊපේ ජහිනක ිළරිප්ද දිනඹ. භභ ඒකන් පපත ප්ර4ලසනඹ සහුපේ.  

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 සඵුරභහ කිඹන එක  නපත තාඹ්ෂ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, 

්ධාහඳන ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ 

වහ ිනඹ්ෂ  කල් ඉල්රනහ. 
 

ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 9-2800/'12 - (1), ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ. 
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. 
 

ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 

්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ින 

පදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ යලටිනහ.  
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්ද පපත ්භහතාරු නිහඩු  ්යපගන හපප. කියල පකපන්ෂ 

නළවළ,  දිප්දස ගුණර්ධන සභිනුරභහ ිදතයන් ඉ්දප්ද. පඵොපවොභ 

කනගහටුන්.  
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කල්රු ක නළවළ. දිප්දස ගුණර්ධන සභිනුරභහ ිදතයන් 

ඉ්දප්ද. එුරභ්දරහ පකොපවව ගිහිල්රහද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 

ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පඵොපවොභ සුරිනන්, භහ ගළන එපවභ ීමභ ගළන.  

ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ පගොල්පරෝ සහයලර්දතඹ  ගිහිල්රහද? 
 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, නළවළ. ්ද නළකළ ක ද්ෂ.  
 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්භහතාුරභහ  ගරු කය්දන,  ්පන්ෂ ්භහතාරු්ද  

පනුපනු ක  උ කතය පදන එක ගළන.  
 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උුරරු ඳශහප ක නළත ඳදිංික කයවීපපත ළඩ වන : 

වන 
லட ஶகஶை ஸள்குடிசற்ம நஷகழ்ச்சஷத்ெஷட்டம் : 

நஷலஶைம் 
RESETTLEMENT PROGRAMME IN NORTHERN PROVINCE : 

RELIEF 
 

2578/’12 

12. ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
      (ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

 නළත ඳදිංික කිරීපපත ්භහතාුරභහපග්ද සස ප්ර4ලසනඹ - (1) :  

(්) (i) උුරරු ඳශහප ක නළත ඳදිංික කයවීපපත ළඩ වන 
ඹ ප ක ඳදිංික කශ මුළු ඳල්ල් ංඛාහ 
පකොඳභණද;  

 (ii) නළත ඳදිංික කයවීපපත ළඩ වන ඹ ප ක එක 
ඳල්ර්ෂ පනුප්ද රඵහ පදන වන කපර්ද; 

 (iii) එ්ෂ ඳල්ර්ෂ වහ රඵහ පදන වනර ටිනහකභ 
පකොඳභණද; 

 (iv) එභ වන එ්ෂ ඳල්ර්ෂ වහ ප්ර4භහණ ක ්දප්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද?    

(ර) පනොඑපව නපත,  ඒ භ්දද? 

 

ஸள்குடிசற்ம அமச்சமக் சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) லட ஶகஶைத்ெஷல் ஸள்குடிசற்ம நஷகழ்ச்சஷத் 

ெஷட்டத்ெஷன்கஸழ் குடிர்த்ெப்பட்டுள்ர  குடும்பங் 

கரஷன் தஶத்ெ ண்ைஷக்மக வ்லரதலன் 

பமெபெம்; 

 (ii) ஸள்குடிசற்ம நஷகழ்ச்சஷத் ெஷட்டத்ெஷன்கஸழ் குடும்ப 

தஶன்பொக்கு லறங்கப்படும் நஷலஶைங்கள் 

ஶமல ன்பமெபெம்; 

 (iii) குடும்பதஶன்பொக்கு லறங்கப்படும் நஷலஶைங் 

கரஷன் தபபொெஷ வ்லரதலன்பமெபெம்; 

 (iv) சற்படி நஷலஶைங்கள் குடும்பதஶன்பொக்கு 

சபஶதுஶனெஶ ன்பமெபெம் 

 அலர் இச்சமபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்சமல், ன்? 

1161 1162 

[ගරු සු්දත පුංිකනිරපපත භවතහ] 



2013  ජනි  20 

asked the Minister of Resettlement: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the total number of families settled under 

the resettlement programme implemented 

in the Northern Province; 

 (ii) of the relief provided for a family under the 

resettlement programme; 

 (iii) of the value of the relief provided for a 

family; and 

 (iv) whether the aforesaid relief is sufficient for 

a family? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගුණය කන වීයපකෝ්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு குைத்ன வீசகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය පභපවන්. 
(්) (i) නළත ඳදිංික කිරීභ ඹ ප ක උුරරු ඳශහප ක ඳදිංික 

කයන රද ඳල්ල් ංඛාහ ඳවින්ද දළ්ෂපේ. 
  

 (ii) නළත ඳදිංික කශ එ්ෂ ඳල්ර්ෂ පනුප්ද ඳවත 
ව්ද රඵහ පදනු රළපේ.  

*  සල්්දපප  මුල් ගපත වහ ඹෆභ  ප්ර4හවන 
ඳවසුකපත රඵහ දීභ. 

 ඒ ්ඹ හි පු  සථහනඹ ුරශ ඒ ්ඹ  හිමි කුඩහ 
නිපව  කය්ද ව ඒ ්ලා පද්ල් රැපගන 
ඹ්දන  වළභ තළන භ ප්ර4හවන ඳවසුකපත 
රඵහ දු්දනහ. 

*   දින 03්ෂ වහ ිළස රවහය රඵහ දීභ. 

*  නළත ඳදිංික කිරීපභ්ද  ඳසු භහ 06්ෂ  වහ  
ිදඹිත රහක රඵහ දීභ. ිදපලව  ත ක කඹ්ද 
ඹ ප ක  පභඹ භහ 09්ෂ ද්ෂහ දීර්ඝ කශ 
්සථහ ිනපඵනහ.                 

*  එ්ෂ ඳල්රක   යලපභ්දින පකොට්  8 ඵළගි්ද 
රඵහ දීභ. 

*  එක ඳල්රක  පිදලි තවඩු 12 ඵළගි්ද  රඵහ 
දීභ.                                                                   

*  තහකහලික නිහ ඉදි කය ගළනීභ වහ  
රුිළඹල් 25,000.00 මුදල්  රධහය  රඵහ දීභ.                                                            

*  කිත  උඳකයණ කට් ල්  රඵහ දීභ. භවය 
ඳල්ල් වහ ්ලාතහ  රකහ ඵරහ රඵහ දී 
ිනපඵනහ.                                               

*  රවහය පනොන ද්රරා කට් ර -භදුරු දළල්/ස 
සිනරිලි/ මුළුතළ්දපගන් බහණ්ඩ/පයදි ිළිත/ 
පගුර උඳකයණ රඵහ  දී සත. භවය ඳල්ල් 
වහ ්ලාතහ  රකහ ඵරහ රඵහ දී 
ිනපඵනහ.                                                            

 (iii) 

 (iv)  සේ.  

(ර)  ඳළන පනොනඟී. 

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු  සභිනුරභනි, ිදසතයහ කභක ිළිතුරය්ෂ රඵහ දීභ ිළිතඵ 

භභ සඵුරභහ  සුරින්දත පනහ.  

භපප ඳශමුපනි ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ පභඹන්.  සඵුරභහපප ිළිතුරපර් 

ව්ද කශහ ඳල්ල්  153,365්ෂ උුරරු ඳශහප ක නළත ඳදිංික 

කයරහ ිනපඵනහඹ කිඹරහ. වළඵළන්, සඵුරභහපප ්භහතාහංලපේ 

පතොයුරරුර  ්නු පගල් 1,53,365්ෂ ඉදි පරහ නළවළ.  

ස කත ලපඹ්දභ  ජනතහ  පරදහයී ්දප්ද ජර ඳවසුකපත, ිදදුලි 

ඳවසුකපත, රැකිඹහ, ්ධාහඳන ඳවසුකපත, පෞඛා ඳවසුකපත ව  

නිහ ඳවසුකපත  පතපර්ණපඹ්දභ ජනතහ  රඵහ පදන නළත 

ඳදිංික කයවීභ්ෂ ප්දද කිඹරහ භහ සඵුරභහපග්ද ්ව්දන කළභළිනන්. 

 
ගරු ගුණය කන වීයපකෝ්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு குைத்ன வீசகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි,  පට්ටිකුරභ කල්රුර යලටි 

ජනතහ ක භඟන්  පපත 1,53,365ක ඳල්ල් ංඛාහ්ෂ එකුර පරහ 

ිනපඵ්දප්ද. ඒ ්ඹ  තහකහලික නිහ ඉදි කය ගළනීභ වහ 

තභන්  දළන  ්ිළ රධහය රඵහ දීරහ ිනපඵ්දප්ද. ්පනකු ක ඹටිතර 

1163 1164 

දිසත්රිු්ෂකඹ ඳල්ල් ගණන හභහජිකන්්ද 
ංඛාහ 

කිලිපනොච්ිකඹ     39,790         128,384 

භ්දනහයභ      23,412           89,839 

මුරිනේ      37,932         121,140 

ඹහඳනඹ      40,039         125,705 

ේනිඹහ      12,192           42,140 

මුළු ගණන   153,365         507,208 

රඵහපදන වන ඳවත ව්ද රවහය 
ද්රරා වහ රවහය පනොන 
ද්රරා රඵහ දී සත. 

ඳිනන පපශ  පඳොශ 
 ටිනහකභ ්නු 
ර්දන ලපඹ්ද 
 ටිනහකපත 

ිළස රවහය එ්ෂ පුද්ගරපඹ්ෂ වහ 
දිනක  රුිළඹල් 150.00 
ඵළගි්ද දින 03්ෂ වහ 
රුිළඹල් 150.00 x 3 

 රුිළඹල් 450.00 

ිදඹිත රහක එ්ෂ පුද්ගරපඹ්ෂ වහ 
භහ 06්ෂ වහ වහල්, 
ඳරි්පු, පතල් ද්රරා රඵහ 
දීභ. 

එහි ටිනහකභ          
රුිළඹල් 6,840.00 

යලපභ්දින පකොට්  08 එ්ෂ ඳල්රක  යලපභ්දින 
පකොට්  8 ඵළගි්ද එහි 
ටිනහකභ රුිළඹල් 
910.00 x 8 

 රුිළඹල් 7,280.00 

පිදලි තවඩු 12 එ්ෂ ඳල්රක  පිදලි 
තවඩු 12 ඵළගි්ද එහි 
ටිනහකභ,  රුිළඹල් 
1,400.00 x 12 

 රුිළඹල් 16800.00 

මුදල් රධහය එ්ෂ ඳල්රක  රුිළඹල් 
25,000්ෂ රධහය රඵහ 
දීභ 

  

කිත  උඳකයණ 
කට් රඹ 

්ලාතහ භත වඳුනහ 
ග ක ඳල්ල් වහ 
උඳකයණ රඵහ දී සත. 

එහි ටිනහකභ            
රුිළඹල් 2,131.00 

රවහය පනොන ද්රරා  
කට් රඹ 

්ලාතහ භත වඳුනහ 
ග ක ඳල්ල් වහ බහණ්ඩ 
රඵහ දී සත. 

එහි ටිනහකභ         
රුිළඹල් 9,000.00 



ඳහර්ලිපපත්දුර 

ඳවසුකපත ළඳයීභ රර්ථික ංර්ධන ්භහතාහංලඹ ඹ ප ක යලදු 

පකපයනහ. භහර්ග, ජරඹ, ිදදුලි ඵරඹ ඹන ඒ යලඹල්ර රර්ථික 

ංර්ධන ්භහතාහංලඹ ඹ ප ක යලදු කයනු රඵනහ. ්ප් 

්භහතාහංලඹ ඹ ත  ඳළරිරහ ිනපඵ්දප්ද දළන  තහකහලික 

නිහ ඉදි කය ගළනීභ වහ උදල් කිරීභන්.  

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු සභිනුරභනි, නළත ඳදිංික කයනහඹ කිඹරහ කිඹ්දප්ද, 

සඹ ඳළර්ෂ ් රහ ඒ ්ඹ ගිහි්ද දභන එක පනොපන් ප්ද. ඒ නිහ  

පපත කහයණඹ ගළන ක භහ සඵුරභහපග්ද පපත ්සථහපේ දී ්ව්දන 

කළභළිනන්.  සඵුරභහ ක ්ිළ යලඹලු පදනහ ක පේදඹකි්ද පතොය 

ත්රජසතහදඹ  ිදරුද්ධන්.  එපව ක ප්ර4බහකය්ද කිඹන පකොටි 

ත්රජසතහදිඹහ ය භ භං පකොල්ර කහරහ, ඒ හපපභ ිදපද්ශීඹ ්යමුදල් 

එකුර කයරහ  රඵහ ග ක භවහ යත්රජ්ද නළේ පපත ය  බහයපේ 

ිනපඵනහ; පපත රණ්ඩු බහයපේ ිනපඵනහ. ඒ නීච පකොටි 

ත්රජසතහදිඹහ ුර ිනබුණු පතඳ ක ්ද යජඹ ුර ිනපඵන 

පභොපවොතක,  ්ය ිදඳත  ඳ ක ල්ණු ජනතහ  -  1,53,365්ෂ වූ 

ඳල්ල්ර  - ඳළර්ෂ ් හ ග්දනහ පනු  ිනයහය නිපස හදහ 

ග්දන  ඒ  පතඳ ක පඹොමු කය්දප්ද නළ කප ක සන්?  

 
ගරු ගුණය කන වීයපකෝ්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு குைத்ன வீசகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භපප ්භහතාහංලඹ  ඒ ප්ර4ලසනඹ ්දහශ 

නළවළ. 

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ කිඹ්දප්ද, ඒක නළත ඳදිංික කයවීභ්ෂ පනොපන්ද? 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු සභිනුරභහ උ කතය දු්දනහ. 

 
ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භපප ුර්දන ්ුරරු ප්ර4ලසනඹ පභඹන්.  

්ඳ  දළන ග්දන රළබී ිනපඵනහ, ඹහඳනඹ ද්ෂහ සුිළරි ්ධිපේගී 

භහර්ගඹ්ෂ - superhighway එක්ෂ - වදනහ කිඹරහ. ඒක පවො 

පදඹ්ෂ. ඉින්ද නළත ඳදිංික කිරීපපත ගරු ්භහතාුරභහපග්ද භහ 

්ව්දන කළභළිනන්, පපත සුිළරි ්ධිපේගී භහර්ගඹ - superhighway 

එක -  වද්දන  පඳය,  ිදඳත  ඳ ක ල්ණු ජනතහ  ිදදුලිඹ, ජරඹ, 

ඳහල්, ්ධාහඳන, පෞඛාභඹ ඳවසුකපත හිත සීරය නිපසර 

නළත ඳදිංික කය්දන  සඵුරභහ උන්දදු පනෝදප්ද සන් 

කිඹරහ. පභොකද, සඵුරභහ  පඵොපවොභ පොච්චපත මුදර්ෂ තභන් 

රණ්ඩුප්ද  ප්ද කය ිනපඵ්දප්ද.   

 
ගරු ගුණය කන වීයපකෝ්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு குைத்ன வீசகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භවහභහර්ග ංර්ධනඹ ්ඹ ක ්දප්ද 

්ප් ්භහතාහංලඹ  පනොපන්. ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භ්දත්රීවුරභනි, 

ඒ නිහ සඵුරභහ ්දහශ ්භහතාහංලපඹ්ද ඒ කහයණඹ ිදභසුපො ක 

පවොන්.  

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 13 - 2704/'12 - (1), ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඊපේ ිනබුණු ිළරිප්ද දිනඹ 

පනුප්ද රඳසු තහ්ෂ භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ.  ගරු 

කථහනහඹකුරභනි, ්ද රෑ  පරොකු සුශඟ්ෂ එනහ කිඹරහ දළ්ද 

SMS ඳණිල්ඩඹ්ෂ රහ. පගොඩ්ෂ සභිනරු ්ද උ කතය පද්දන 

සිද ක නළවළ. ඒ සුශඟ  වසු පරහද ද්දප්ද නළවළ.   

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සඵුරභහ පඳොඩි නිහ සුශ ඟ  ඹහිද. 

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ධාහඳන ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ 

එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ින පදක්ෂ කල් ඉල්රනහ. 

 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 14 - 2804/'12 -(1),  ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය 

භවතහ. 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ.   

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ක්රී ඩහ ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ 

ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහඹ්ෂ කල් ඉල්රනහ. 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ ්ද ගරු ක්රී ඩහ ්භහතාුරභහපගනු ක 

කහයණඹ්ෂ ්ව්දනන් හිටිපේ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] නළවළ, නළවළ. දළ්ද 

එංගර්දතපේ ඉ්දන ්ප් ක්රී ඩකඹ්ද  පරොකු ප්ර4ලසනඹ්ෂ, තර්ජන 

ගණනහ්ෂ  ිනපඵනහ. පකොටි පකොඩි ්ය පගන සිදල්රහ ඒ 

තළ්දර දඟරනහ.  ක්රී ඩහ සභිනුරභහ නළින නිහ භභ 

සඵුරභහපග්ද ්ව්දප්ද ඒ ක්රී ඩකඹ්ද  ඹපත කියල ිදධිඹක   

රය්ෂහ පදන ළඩ ිළිතපශ්ෂ ිනපඵනහද කිඹරහන්. ්ද ්්දිනභ 

ද.  භභ පපතක ්ව්දප්ද පරොකු ප්ර4ලසනඹ්ෂ ප්දන ඉඩකඩ්ෂ 

ිනපඵන නිහන්. සල්්ද  ිදපලව රය්ෂහ්ෂ පඹොද්දන කිඹරහ 

සඵුරභ්දරහ රණ්ඩු ිදධිඹ  ඹපත කියල ඉල්ලීභ්ෂ කය ිනපඵනහද? 
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[ගරු ගුණය කන වීයපකෝ්ද භවතහ] 
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ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පකොටි්දපග්දද? 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එුරභහ ්ව්දප්ද ගවරහ එ්දනද කිඹරහ. එපවභ ප්ද. [ඵහධහ 

කිරීපත] 
 

ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එපවව ඉ්දප්ද පකොටි පනොපන්, කුලිඹ  පකොටි.  
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කුලිඹ  පකොටි්දපග්ද වරි -[ඵහධහ කිරීපත] 

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ්ඹ පකොටි පනොපන්, එපවව ඉ්දප්ද කුලිඹ  පකොටි. [ඵහධහ 

කිරීපත] 
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නිඹභ පකොටි ඉ්දප්ද රණ්ඩුපේ. 
 

ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ය්ද ඳල්පත හ්ෂකු  දළපතභහභ පකොඩි ්ල්රහ පගන පඵොරු  

පකොටි පනහ. පගදය ඹ්දප්ද පකොටිඹහ පනොපන්. ගිහිල්රහ 

ර්දඩ්දර පගල්ර ඵර්දන.  
 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කරුණහකයරහ පපත ගළන සඵුරභහ පඳොඩ්ඩ්ෂ පොඹරහ ඵර්දන.  
 

ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වරි, වරි. සඵුරභහ කිේ පද් ළදග ක. ්ිළ ඳණිිදඩඹ පද්දනපත.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඳණිිදඩඹ පද්දප්ද කහ ද? පභපවව ඉ්දන පකොටි්ද ද?  [ඵහධහ 

කිරීපත] 
 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පදන  ඹ.  

ප්ර4ලසන ්ංක  4 - 2824/'12- (1), ගරු යිද කරුණහනහඹක භවතහ. 

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භභ යිද කරුණහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ 

පනුප්ද ඒ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ.  

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

රගමික ක යුුර ්භහතාුරභහ පනුප්ද භභ ඒ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය 

දීභ වහ ිනඹක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ යලටිනහ.  

 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 5 - 3053/'12 - (1), ගරු ්කිර ිදයහජ් කහරිඹපත 

භවතහ. 

 
ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, ගරු ්කිර ිදයහජ් කහරිඹපත 

භ්දත්රීවුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. 

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ධාහඳන ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ 

එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ින පදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ 

යලටිනහ. 

 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ලසන ්ංක 6 - 3253/'12 - (1), ගරු පී. වළරි්ද භවතහ. 

 
 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර4ලසනඹ ්වනහ. 

 
ගරු දිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, පුනරු කථහඳන වහ ඵ්දධනහගහය 

ප්ර4ිනංසකයණ ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය 

දීභ වහ ින පදකක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්ර4ලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ජනහධිඳිනුරභහපප ව ්භහතාරු්දපප  ිදපද්ල ංචහය: 
ිදපයෝධතහ   

ஜனஶெஷபெஷ ற்பொம் அமச்சர்கரஷனது தலரஷநஶட்டுப் 

பைங்கள்: ெஷர்ப்பு ஆஶ்ப்பஶட்டங்கள் 
FOREIGN TOURS OF PRESIDENT AND MINISTERS  :  PROTESTS 

STAGED 
2887/’12 

10. ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ (ගරු යිද කරුණහනහඹක 
භවතහ පනු ) 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க -  ஶண்புஷகு லஷ 

கபைைஶநஶக்க சஶர்பஶக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාුරභහපග්ද සස ප්ර4ලසනඹ - (1):  

(්) (i) ශ්රී  රංකහපේ ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභ්ද, ගරු 
්භහතාරු්ද ව ප්ර4ධහන නිරධහරි්ද එ්ෂ ක 
යහජධහනිපේ, ඉ්දදිඹහපේ, ඕසපඑලිඹහපේ ව 
කළනඩහපේ ංචහයඹ කයන ිද  සල්්ද  එපයහි 
ිදපයෝධතහ රැ්ෂ ඳ කහ ිනපේද;  

 (ii) එපව නපත, එළනි යලදුවීපත නළළ කවීභ වහ එභ 
ය ර ශ්රී  රංකහ තහනහඳින කහර්ඹහර පවෝ භව 
පකොභහරිස කහර්ඹහර බහිදත කිරීභ  ිදපද්ල 
ක යුුර ්භහතාහංලඹ ්පඳොපවො ක ්දප්දද;  

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද?     

(ර) (i) එළනි ්ඳවසුවගත යලදුවීපත පතඵ්දධපඹ්ද එභ 
ය ල් ශ්රී  රංකහප්ද භහ ඉල්රහ ිනපේද;  

 (ii) එපව නපත, එඹ යලදු කයන රද්පද් කදහ ද, පකොහිදී 
ද ව කල්රු්ද ිදයල්දද;  

 (iii) ව ගත වළකි ගළ ලු වගත ත ක ක ිළිතඵ ශ්රී  
රංකහ භව පකොභහරිස කහර්ඹහර ව තහනහඳින 
කහර්ඹහර ිදයල්ද පොඹහ ඵරහ, එීම ය ර සතළපත 
ප්ර4පද්ලඹ්දහි නළඟී එන ිදපයෝධහකල්ඳ ිළිතඵ ශ්රී  
රංකහ යජඹ පත දළනුපත දී ස කද ඹන ග ක, එපව 
ල්ණි නපත ශ්රී  රංකහ නිපඹෝජිත භණ්ඩරඹ ිදයල්ද 
මුහුණ දු්ද ්ඳවසු වගත යලදුවීපත ශකහ එළනි 
ත ක ක  නිළයදි කයගත වළකි ක්රිශඹහභහර්ග ිළිතඵ 
පොඹහ ඵළලිඹ යුුර පනොපේද; 

 ඹ්දන ක එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද?         

(ස) පනොඑපව නපත,  ඒ භ්දද? 
 

தலரஷநஶட்டலுலல்கள் அமச்சமக் சகட்ட லஷனஶ:  
(அ) (i) இயங்மகஷன் செகு ஜனஶெஷபெஷ, தகரல 

அமச்சர்கள், பஷெஶன அலுலயர்கள் ஆகஷசஶர் 

க்கஷ இஶச்சஷம், இந்ெஷஶ, அவுஸ்ெஷசலிஶ, 

கனடஶ ஆகஷ நஶடுகலக்கு லஷஜம் 

சற்தகஶள்லம்சபஶது அலர்கலக்தகெஷஶக பய 

ெஷர்ப்பு ஆஶப்்பஶட்டங்கள் சற்தகஶள்ரப் 

பட்டனலஶ ன்பமெபெம்; 

 (ii) அவ்லஶதமனஷல், அத்ெமக நஷகழ்வுகமர 

நஷபொத்துலெற்கு சற்தசஶன்ன நஶடுகரஷல் உள்ர 

இயங்மகத் தூெகங்கமரபெம் உர் 

ஸ்ெஶனஷகஶயங்கமரபெம் தலரஷநஶட் 

டலுலல்கள் அமச்சஷனஶல் உபசஶகஷக்க 

படிஶலிபைக்கஷமெஶ ன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(ஆ) (i) அத்ெமக ெர் சங்கடஶன நஷகழ்வுகலக்கஶக 

சற்தசஶன்ன நஶடுகள் இயங்மகஶஷடம் 

ன்னஷப்புக் சகஶஶஷபெள்ரனலஶ ன்பமெபெம்; 

  ( ii )  அவ்லஶதமனஷல் அது ங்சக, ப்சபஶது, 

சற்தகஶள்ரப்பட்டது ன்பமெபெம்; 

  ( iii )  இயங்மக உர் ஸ்ெஶனஷகஶயங்கலம் 

தூெகங்கலம் சஶத்ெஷஶன பஷச்சஷமனகமர 

ெஷர்பஶர்த்ெனலஶ ன்பமெபெம்  சம்பந்ெப்பட்ட 

நஶடுகரஷன் குமஷத்ெ சஷய பகுெஷகரஷல் அெஷகஶஷத்து 

லபைம் கபைத்து சலபொபஶட்டினஶல் ற்படும் 

உட்பஷரவுகள் ற்பொம் அெனஶல் இயங்மகப் 

பஷெஷநஷெஷகள் பகம்தகஶடுக்க சலண்டிபெள்ர 

ெஶலது ெர்சங்கடஶன நஷகழ்வுகமரத் 

ெலஷர்ப்பெற்கஶன ெகுந்ெ நடலடிக்மககமர 

சற்தகஶள்ர சலண்டிபெள்ரம பற்மஷ இயங்மக 

அசஶங்கத்ெஷற்குத் தெஶஷப்படுத்ெஷஷபைந்ெனலஶ 

ன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(இ)    இன்சமல், ன்? 

  

asked the Minister of External Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether there have been many protests 

against H.E the President, Hon. Ministers 

and key officials of Sri Lanka when they 

visit the UK, India, Australia and Canada; 

and 

 (ii) if so, whether the Ministry of External 

Affairs is unable to use the Sri Lankan 

Embassies or High Commissions in the 

aforesaid countries to stop such 

happenings ? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether the aforesaid countries have 

apologized to Sri Lanka for  such 

embarrassing events; 

 (ii) if so, as to when, where  and by whom it 

was done; and 

 (iii) whether the Sri Lankan High Commissions 

and Embassies have envisaged the possible 

problems and informed the Government of 

Sri Lanka of the growing dissention in 

certain areas of relevant countries  and 

corrective action should be looked at in 

order to avoid  any embarrassing events 

faced by the Sri Lankan Delegates? 

(c)   If not why?  

 
ගරු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ (ිදපද්ල ක යුුර  
නිපඹෝජා ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு நஷசஶஶல் தபசஶ - தலரஷநஶட்டலுலல்கள் 

பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

පභළනි ප්ර4ලසන ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාහංලපඹ්ද නිතයභ 

්වනහ යිද කරුණහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ. නමු ක එුරභහ පභච්චය ශඟ 

ඉරහ ඳහර්ලිපපත්දුර  එ්දප්ද ක නළවළ. ඒ ගළන පඵොපවොභ 

කනගහටු ප්ර4කහල කයනහ.   ිදඳ්ෂපේ ඉපගන කය්දන 

පදඹකු ක නළින - 
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කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එුරභහ ඉ්දනපකො   සඵුරභහ නළවළ.  

 
ගරු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு நஷசஶஶல் தபசஶ) 

(The Hon. Neomal Perera ) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාුරභහ 

පනුප්ද භහ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* කයනහ.  

 
* බහපපතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

 
(්) (i)  එ්ෂ ක යහජධහනිඹ 

  ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ, ස්ෂසෂර්ඩ් ංගභඹ සභතීභ වහ, 
2012 පනොළපතඵර් 29 යල  පදළපතඵර් 02 ද්ෂහ දිනරදී 
එ්ෂ ක යහජධහනිපඹහි නියත වූ ංචහයඹ ්තයුරයදී 
ිදපයෝධතහ ඳළළ කිදණ. 

  -හීපත්රජෝ ගු්ද පතොටු පඳොපශව 4 ළනි ඳර්ඹ්දතපේදී ක 
(2010.11.29) පඩෝර්පචස ර්  පවෝ රපඹ්ද වහ ර්දඩ්දහි 
ශ්රී  රංකහ භව පකොභහරිස කහර්ඹහරපඹ්ද ිළ තදී ක 
(2010.12.02) බ්රිතතහනා දමිශ ංදඹ ( BTF) ිදයල්ද 
ිදපයෝධතහ ඳ කන රදී. 

  ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ, එංගර්දතපේ භව රැජිනපප 
දිඹභ්දින ජුබිලි ළභරුපත ්සථහ  වබහගී වීභ වහ 
2012 ජුනි භ යලදු කශ ංචහයපේදී, පගෝලීඹ දමිශ ංදඹ 
(GTF) බ්රිතතහනා දමිශ ංදඹ ( BTF)  ව එ්ෂ ක 
යහජධහනිපේ ව යුපයෝඳපේ එල්ටීටීඊ හිතහදී පන ක 
පඳයමුණු ංිදධහන ිදයල්ද ඒකහඵද්ධ ංිදධහනඹ කයන රද 
ඳවත ව්ද ිදපයෝධතහ ඳළළ කිදණ.  

 - හීපත්රජෝ ගු්ද පතොටු පඳොපශවදී (ජුනි 03 ව 04) 

 

 - ර්දඩ්දහි හිල් ්ද ඳහර්්ෂ පල්්ද පවෝ රපඹ්ද ිළ ත (ජුනි 
4, 5 ව 6) 

 - ර්දඩ්ද නුය, භහල් ඵපයෝ වල්සහි පඳොදු යහජා භණ්ඩරයීඹ 
පල්කපත කහර්ඹහරඹ ඉදිරිිළ  (ජුනි 6) 

 - ර්දඩ්ද නුය, භළ්ද්ද වල්සහි, නගයහධිඳින හමියඹහපප 
කහර්ඹහරඹ ඉදිරිිළ  

  ගරු ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාුරභහපප ංචහයඹ ්තයුරයදී, ඒ 
භවතහ ප්ර4ධහන පද්ලනඹ්ෂ යලදු කශ ර්දඩ්ද නුය ිළහිටි 
ක්රடපභෝඳහන්ක ්ධාඹනඹ වහ ජහතා්දතය ්ධාඹන 
රඹතනඹ (IISS) ඉදිරිිළ දී, පගෝලීඹ දමිශ ංදඹ (GTF) 
ිදයල්ද ිදපයෝධතහ්ෂ ංිදධහනඹ කයන රදී. 

  ඉ්දදිඹහ 
 

 -  2012 ළ් තළපතඵර් භ ව 2013 පඳඵයහරි භ ්ිනගරු 
ජනහධිඳිනුරභහ ඉ්දදිඹහපේ යලදු  කශ ංචහයඹ  එපයහි, 
ඩී.එපත.ප්ෂ, ඒ.්න්.ඒ.ඩී.එපත.ප්ෂ, එපත.ඩී.එපත.ප්ෂ. ළනි 
තමිල්නහඩු ප්ෂ්දද්රර  පකො  ග ක පද්ලඳහරන ඳ්ෂ 
ිදයල්ද ංිදධහනඹ කයන රද ිදපයෝධතහ ඳළළ කිදණ. 

  පභභ ිදපයෝධතහ ප්ර4ධහන ලපඹ්දභ තමිල්නහඩු ප්ර4හ්දතඹ  
සීභහ වූ ්තය, දිල්ලිපේදී ද  ිදපයෝධතහ සුළු ංඛාහ්ෂ 
ඳළළ කිදණ. 

 - ශ්රී  රංකහපේ ්ිනිදපලව පුද්ගරඹ්ද තමිල්නහඩුපේ යලදු කශ 
ංචහයරදී, ිදපයෝධතහ සුළු  ංඛාහ්ෂ ඳ කහ සත. එපව 
ල් ක, ඉ්දදිඹහපේ පන ක කියලදු ප්ර4පද්ලඹක, ිදපයෝධතහ්ෂ 
ඳ කහ පනොභළත. 

 - ශ්රී  රංකහ ඳහර්ලිපපත්දුරපේ කථහනහඹකයඹහ 2011 පර්දී 
ංචහයඹක නියත වූ ්සථහපේදී, පරෝ්ෂ බහපේ තමිල්නහඩු 
භ්දත්රීවරු්ද පුරු සමි්ද ිදපයෝධතහ  දළ්ෂවූ එ්ෂ 
්සථහ්ෂ ිදඹ. 

  ඕසපඑලිඹහ 
 

 -  2011 ස්ෂපතෝඵර් භ ඳර් කහිදී ඳළින පඳොදු යහජා 
භණ්ඩරයීඹ රණ්ඩු ප්ර4ධහනී්දපප රැසවීභ  වබහගී වීභ 
වහ ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ නියත වූ ංචහයඹ  එපයහි 
එල්ටීටීඊ හිතහදී සුළු  ිළරිකපප වබහගී කපඹ්ද 
යුුර ඵ හිය ඕසපඑලිඹහපේදී ිදපයෝධතහ්ෂ  ඳ කන රදී. 

 

  කළනඩහ 
 

 -  ගරු හසුපද් නහනහඹ්ෂකහය භවතහ 2011 පනොළපතඵර් භ 
යලදු කශ ංචහයඹ ්තයුරයදී, ප ොපයෝදප ෝහි පකොරිඹහනු 
ංසකිිනක භධාසථහනඹ ඉදිරිිළ , ශ්රී  රහංකික දමිශ 
ඩඹසපඳෝයහපේ  හභහජිකන්්ද ිදයල්ද 
ිදපයෝධතහ්ෂ ඳ කන රදී. 

 (ii) එ්ෂ ක යහජධහනිඹ  

  ඹපත ිදපයෝධතහ්ෂ හභකහමී ඳ ක්දප්ද නපත, එළනි 
ිදපයෝධතහ්ෂ ංිදධහනඹ කිරීභ එ්ෂ ක යහජධහනිපේ 
යජපේ පයගුරහයල ව ඊ  ්දහශ හපතප්ර4දහන්ක ඳරිචඹ්ද  
්නුකූර, එය  පුයළයලඹ්දපප ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ්න්ිනඹ්ෂ 
පන්. 2010 පර්දී යලදු කයන රද ංචහයඹ පතඵ්දධපඹ්ද 
ග ක කශ, ර්දඩ්ද නුය ශ්රී  රංකහ භව පකොභහරිස 
කහර්ඹහරඹ, එ්ෂ ක යහජධහනිපේ ්ගනගය පඳොලිස පවඹ 
සුරළු ්දහශ පද්ශීඹ ඵරධහරි්ද භඟ ්ින පතබහනීඹ 
පුද්ගරපඹකු ිදයල්ද යලදු කයනු රඵන ංචහයඹ  පඳයහුර 
හකච්ඡහ ඳ කන රද ්තය, ිදපයෝධතහපේ සරඳඹ ව 
එඹ ංිදධහනඹ  කය්දන්දපප ඳසු බිභ ිළිතඵ ඳිනන 
පතොයුරරු ද සල්්ද පත රඵහ දු්දප්දඹ. පභහි ප්ර4ිනපරඹ්ෂ 
ලපඹ්ද, ිදපයෝධතහ ද්ෂ්දන්ද ිදයල්ද පඳොලිස 
භහර්පගෝඳපද්ල ්නුගභනඹ කයන ඵ තවල්රු කිරීභ වහ 
ිදපයෝධතහ  ඳ කන සථහනර  එ්ෂ ක යහජධහනිපේ 
්ගනගය පඳොලිස නිරධහරි්ද පඹොදන රදී. ස්ෂසෂර්ඩ් 
ංගභපේ ඳළළ කවීභ  නිඹමිත ිනබ  පද්ලනඹ ්ශංගු 
කිරීභ  ග ක තීයණඹ, මුළුභනි්දභ එහි ංිදධහඹකඹ්ද ිදයල්ද 
ග්දනහ රද තීයණඹ්ෂ න ්තය, ඊ   ්ලා ිනබ 
රය්ෂහ ඳඹහ දීභ  වළකිඹහ්ෂ ිනපඵන ඵ පඳොලීයලඹ 
ප්ර4කහල කය ිනබිණ. පභභ ිදපයෝධතහ ඳළළ කවීභ ිළිතඵ 
ළරකිල්ර  ර්ෂ කශ යුුර කරුණු වහ පතඵ්දධපඹ්ද, 
ිදපලවපඹ්දභ එල්ටීටීඊ ධජඹ ප්ර4දර්ලනඹ කිරීභ භඟි්ද ර් 
2000 එ්ෂ ක යහජධහනි ත්රජසතහදී ඳනප ක 13(1)(ර) 
ග්දිනඹ උල්රංඝනඹ කිරීභ පතඵ්දධපඹ්ද භව 
පකොභහරිස කහර්ඹහරඹ සපද්ශීඹ කහර්ඹහරපේ (Home 
Office) පඳොදු හභඹ ිළිතඵ ඒකකඹ  ව එ්ෂ ක 
යහජධහනිපේ ිදපද්ල ව පඳොදු යහජා භණ්ඩරයීඹ 
කහර්ඹහරඹ ද හර්තහ කයන රදී. 

  එංගර්දත භව රැජිනපප දිඹභ්දින ජුබිලිඹ  වබහගී වීභ 
වහ ්ිනගරු ජනහධිඳිනයඹහ යලදු කයන රද ංචහයඹ  
පඵොපවෝ කරක  පඳයහුර, ඒ ිළිතඵ එ්ෂ ක 
යහජධහනිපේ ්දහශ ඵරධහරි්ද දළනු ක කිරීභ  ශ්රී  රංකහ භව 
පකොභහරිස කහර්ඹහරඹ කහපරෝිකත ිළඹය ග්දනහ රද 
්තය, ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහපප නිර ව පඳෞද්ගලික 
ක යුුර වහ, දළඩි පඳෞද්ගලික රය්ෂහ්ෂ රඵහ දීභ , 
්දහශ සථහන රය්ෂහ කිරීභ  ව ජංගභ රය්ෂකඹ්ද 
රඵහ දීභ  යහජීමඹ රය්ෂක පදඳහර්තපපත්දුර එකඟ ිදඹ. 
මී  ්දහශ ක යු කත ්ශංගු කිරීභ  පඳොදු යහජා 
භණ්ඩරයීඹ ාහඳහරික කල්්දයලරඹ ිදයල්ද ග්දනහ රද 
තීයණඹ මුළුභනි්දභ එභ ංිදධහඹකඹ්ද ිදයල්ද ගනු රළබ 
තීයණඹ්ෂ න නමු ක, පභභ ්සථහපේදීද ්ිනගරු 
ජනහධිඳිනුරභහපප රය්ෂහ තවල්රු කිරීපපත වළකිඹහ 
පඳොලිස ඵරධහරි්ද ිදයල්ද දළනුපත දී ිනබිණ. 

  2010 පර්දී ිදපද්ල ක යුුර ්භහතායඹහ යලදු කශ 
ංචහයඹ ්තයුරයදී ද්ෂන රද ිදපයෝධතහ, පඳය 
දළනුපතදීභ්ෂ හිත යලදු කශ ිදපයෝධතහ්ෂ පනොපේ. 
පකපව ල්ද, පපත ිළිතඵ පතොයුරරු රද වහභ, භව 
පකොභහරිස කහර්ඹහරඹ ිදයල්ද ්දහශ ඵරධහරි්ද දළනු ක 
කයන රදී. ප්ර4භහණ ක රය්ෂහ්ෂ රඵහ පදන රදී. 

  ඉ්දදිඹහ 

  ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ය ්ෂ න ඉ්දදිඹහ, හභකහමී ිදපයෝධතහ/ 
පඳශඳහිත ඳළළ කවීපපත ්න්ිනඹ, මුළුභනි්දභ ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 
ගුණහංගඹ්ෂ පර රය්ෂහ කයන්. එඵළිද්ද, එය  ංචහයඹ 
කයන පතබහනීඹ පුද්ගරඹ්ද  කියලදු පීඩහ්ෂ පවෝ 
ඵහධහ්ෂ සින පනොන ඳරිද්පද්ද, යහජා නහඹකඹ්ද/්ින 
පතබහනීඹ පුද්ගරඹ්ද ංචහයඹ කයන සථහනර  ඈින්ද 

1171 1172 



ඳහර්ලිපපත්දුර 

ිළහිටි සීභහ කයන භහන්පත ුරශ ප්ර4චණ්ඩකහරී පනොන, 
හභකහමී වීපයෝධතහ ඳළළ කවීභ  ්ය රඵහ පදනු රළපේ. 

  ඕසපඑලිඹහ 

  ශ්රී  රංකහ  එපයහි ඳ කන රද ිදපයෝධතහ  ප්ර4ිනචහය 
ලපඹ්ද, එ ය   පපන ශ්රී  රහංකිකඹ්දපප ංිදධහනපඹ්ද 
ව ිදලහර ිළරිකපප වබහගි කපඹ්ද යුුර ්ිනගරු 
ජනහධිඳිනුරභහ  වපඹෝගඹ ඳශ කයමි්ද ඳළළින 
ිදපයෝධතහ  නිහ, ශ්රී  රංකහ  එපයහි එභ ිදපයෝධතහ  
්හර්ථක ිදඹ. 

  කළනඩහ 

  කළනඩහපේ පයගුරහයල ව රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ  ්නු, 
හභකහමී ිදපයෝධතහ්ෂ ංිදධහනඹ කිරීභ එහි 
පුයළයලඹ්දපප ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ්න්ිනඹකි. එපවන්්ද, 
ඵරධහරි්ද ිදයල්ද එළනි ක්රිශඹහභහර්ගඹ්ෂ ශ්ෂනු  
පනොරඵන්. පකපව ල්ද, යහජීමඹ කළප්දඩිඹහනු 
්ලසහපයෝවක පඳොලීයලඹ සුරළු ්දහශ කළප්දඩිඹහනු 
ඵරධහරි්ද ්ිනිදපලව පුද්ගරපඹකු ඳළමිණ යලටීභ ිළිතඵ 
දළනු ක කිරීභ  භව පකොභහරිස කහර්ඹහරඹ කහපරෝිකත 
ිළඹය ග ක ්තයභ, ිදපයෝධතහපේ සබහඹ ිළිතඵ වහ 
ංිදධහඹකරු්දපප ඳසු බිභ ිළිතඵ රළබී ිනපඵන 
පතොයුරරු ද සල්්ද පත දළනුපත දු්දප්දඹ. පභභ 
ිදපයෝධතහ  පඳොලිස භහර්පගෝඳපද්ලර  ්නුකූර 
ඳ කන ඵ තවල්රු කිරීභ  කළප්දඩිඹහනු පඳොලීයලඹ 
ිදයල්ද ක යුුර කයන රදී. 

  පභභ ත ක කඹ ඹ ප ක, ්දහශ ය ර ිළහිටි ශ්රී  රංකහ දත 
භණ්ඩර, ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාහංලපේ උඳපදස 
ිදභසීපභ්ද ්නුරරු,  එභ ්දහශ ය ර යජඹ්ද භඟ 
ඒකහඵද්ධ ් ලා ිළඹයපගන සත. 

 

(්) (i)  ස්ෂසෂර්ඩ් ංගභපේදී ඳළළ කවීභ  නිඹමිත ිනබ පද්ලනඹ 
යහජා ්ංලඹ ිදයල්ද ංිදධහනඹ කශ ්සථහ්ෂ පනොන 
පවන්්ද, එඹ ්ශංගු කිරීභ පතඵ්දධපඹ්ද එ්ෂ ක 
යහජධහනිපේ  යජඹ ිදයල්ද නිර නිපේදනඹ්ෂ නිකු ක කය 
පනොභළත. 

  ්පනකු ක යලඹලුභ ්සථහ්දහිදී, ිදපයෝධතහ 
පතඵ්දධපඹ්ද ්දහශ යජඹ්ද ිදයල්ද කියලදු නිර ප්ර4කහලඹ්ෂ 
නිකු ක කය පනොභළත. 

 (ii)  ස්ෂසෂර්ඩ් ංගභඹ, ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහපප පද්ලනඹ 
්ශංගු කිරීභ පතඵ්දධපඹ්ද හභහජිකඹ්ද පත 
කනගහටු ප්ර4කහල කයමි්ද පු ක ඳ ක නිපේදනඹ්ෂ නිකු ක 
කපශවඹ. පභභ ්සථහ ංිදධහනඹ කශ ස්ෂස ෂර්ඩ් 
ංගභපේ බහඳිනයඹහ, පපත පතඵ්දධපඹ්ද තභ කනගහටු 
ප්ර4කහල කය යලටීභ වහ ්ිනගරු ජනහධිඳිනයඹහ ඵළවළ 
දුටුපේඹ. පපත වහ වබහගී න ්ිනපතබහනීඹ 
පුද්ගරඹහපප, එනපත ජනහධිඳිනුරභහපප රය්ෂහ තවල්රු 
කයන ඵ  එ්ෂ ක යහජධහනි ්ගනගය පඳොලීයලඹ රඵහ දු්ද 
විනකඹද පනොතකහ, පභභ පද්ලනඹ ්ශංගු කිරීභ  
ස්ෂසෂර්ඩ් ංගභඹ ග්දනහ රද ඒකඳහර්ලසවීඹ තීයණඹ 
ිළිතඵ ්ුර  ඳශ කයමි්ද පදළපතඵර් 04 ළනි දින 
ස්ෂසෂර්ඩ් ිදලසිදදාහරයීඹ ශ්රී  රංකහ යකා යකාහ්දපප 
ංගභඹ ද ප්ර4කහලඹ්ෂ නිකු ක කපශවඹ. 

 (iii)  එල් ටීටීඊ හිතහදී වහ ශ්රී  රංකහ ිදපයෝධී ක්රිශඹහර නිඹළලී යලටින 
ප්ර4ජහ ංිදධහනර ක්රිශඹහකහයකපත ිළිතඵ ර්දඩ්දහි ශ්රී  
රංකහ භව පකොභහරිස කහර්ඹහරඹ නියුරරුභ ්දහශ 
ඵරධහරි්ද පත කරුණු ඳළවළදිලි කයන්. භවය 
්සථහරදී, ිදපයෝධතහ ිළිතඵ පර් දළනුපතදීපත දත 
භණ්ඩරඹ පත රළපඵන ්තය, ඒ ිළිතඵ ්දහශ ඵරධහරි්ද 
පත දළනුපත පදනු රළපේ. භවය ්සථහරදී, නුදුරු 
්නහගතපේදී ඳළළ කපන ිදපයෝධතහ ිළිතඵ පඳොලීයලඹ 
දත භණ්ඩරඹ දළනු ක කයන්. පකපව ල්ද, ්ින පතබහනීඹ 
පුද්ගරපඹකු එය   ඳළමිණ,  ඉතහ පකටි දළනුපත දීභකි්ද ඳසු 
ිදපයෝධතහ ංිදධහනඹ කයන රද ්සථහ ද ිනපේ. 
ිදපයෝධතහර ඳරිභහණඹ වහ ිදලහර කඹ නිළරැදි ්නුභහන 
කශ පනොවළකිඹ. නිදවස ්දවස ප්ර4කහල කිරීපපත ්න්ිනඹ  
්නු, එ්ෂ ක යහජධහනිපේ පයගුරහයල භඟි්ද ිදපයෝධතහ 
ංිදධහනඹ කිරීපපත නිදව යලඹ පුයළයලඹ්ද  රඵහ පදන 
පවන්්ද, ිදපද්ශීඹ ්ින පතබහනීඹ පුද්ගරඹ්දපප ංචහය 
්තයුරයදී පභළනි ිදපයෝධතහ ඵහුර යලදු පේ. එය  ංචහයඹ 

කයන ්ින පතබහනීඹ පුද්ගරන්්දපප රය්ෂහ තවල්රු 
කිරීභ  උඳරිභ රකහයපඹ්ද රය්ෂක ිළඹය ග්දනහ ඵ  
එ්ෂ ක යහජධහනිපේ ඵරධහරි්ද ෆභ ිදප කභ තවල්රු කය 
ිනපේ. 

  ශ්රී  රංකහ   එපයහි ිදපයෝධතහ ව ඒ වහ භහන 
ක්රිශඹහකහයකපත පතඵ්දධපඹ්ද ිදපද්ල ය ර ිළහිටි දත 
භණ්ඩර, ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාහංලඹ භඟ 
නිය්දතයපඹ්ද හකච්ඡහ ඳ කන්. ශ්රී  රංකහ  එපයහි 
ිදපයෝධතහ/පඳශඳහිත වහ පතඵ්දධපඹ්ද ක යුුර කිරීභ 
වහ ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාහංලඹ, ශ්රී  රංකහ දත භණ්ඩර 
පත භහර්පගෝඳ පද්ලනඹ ව උඳපදස ඳඹහ පදන්. 

  ්දහශ  කකහයක යප හි රණ්ඩු භඟ උඳපද්ලනපඹ්ද 
ව පතඵ්දධීකය ණපඹ්ද යුුර, ිදපයෝධතහ භළඩලීභ ව 
ළශළ්ෂවීභ වහ ිළඹයපගන ිනපේ. 

 

(ස) ඳළන පනොනඟී. 
 

 

කයහිළටිඹ පයෝවර ිළරියලදු කිරීපපත ක යුුර : 
්ක්රடමිකතහ 

கஶப்பஷட்டி மலத்ெஷசஶமயஷன் துப்புவுப் 

பைஷகள் : பமமசகடுகள் 
CLEANING ACTIVITIES OF KARAPITIYA HOSPITAL : 

IRREGULARITIES 
    3054/’12 

11. ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ (ගරු ්කිර ිදයහජ් කහරිඹපත 
භවතහ පනු ) 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
පෞඛා ්භහතාුරභහපග්ද සස ප්ර4ලසනඹ - (1):  

(්) (i) භධාභ යජඹ ඹ ප ක සින පයෝවල් 50ක ිළරියලදු 
කිරීපපත ක යුුර ිළ සතය රඹතන භඟි්ද යලදු කය 
ගළනීභ වහ ර්ඹක  රුිළඹල් මිලිඹන 300ක 
ඳභණ මුදර්ෂ ළඹ කයන ඵ ක; 

 (ii) පෞඛා ්භහතාහංලපේ ඉවශ නිරධහරි්ද ිළරි්ෂ 
ගහල්ර, කයහිළටිඹ පයෝවපල් ිළරියලදු කිරීපත 
පතඵ්දධ ප ්දඩයඹ රඵහ දීභ ජහහයභ්ෂ පර යලදු 
කයන ඵ ක; 

 එුරභහ ද්දපනහිද? 

(ර) (i) දළන  කයහිළටිඹ පයෝවපල් ිළරියලදු කිරීපපත 
ප ්දඩයඹ රඵහ දී සින භහගභ කපර්ද; 

 (ii) එභ ප ්දඩයඹ ්නු ඉවත භහගභ ිදයල්ද එීම 
පයෝවපල් ිළරියලදු කිරීපත ක යුුරර  පඹොදහ 
යලටින පවක ංඛාහ පකොඳභණද;  

 (iii) ඉවත භහගභ ිදයල්ද එභ පයෝවපල් ිළරියලදු කිරීපත 
ක යුුර නියලඹහකහය ඉටු පනොකයන ත ක කඹ්ෂ 
ඹ ප ක ල්ද ෆභ ර්ඹකභ ්දහශ ප ්දඩයඹ එභ 
රඹතනඹ භ රඵහදීභ  පවවුර කපර්ද; 

 (iv) එභ ප ්දඩය ඹ රඵහ දීපපතදී ංචහ වගත පර 
ක යුුර කයන ඵරධහරී්ද  එපයහි ිළඹය 
ග්දප්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද? 

(ස) පනොඑපව නපත,  ඒ භ්දද? 

 
சுகஶெஶ அமச்சமக்   சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) த்ெஷ அசஷன்கஸழுள்ர 50 மலத்ெஷசஶமய 

கரஷன் துப்புவுப் பைஷகமர தலரஷ நஷபொலனங் 

கரஷனஶல் சற்தகஶள்லம்தபஶபைட்டு ஆண்டுக்கு 

பபஶ 300 ஷல்லின் தசயலஷடப்படுகஷன்மது 

ன்பமெபெம்; 

1173 1174 

[ගරු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ] 
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 (ii) சுகஶெஶ அமச்சஷன் உர் அெஷகஶஶஷகள் சஷயர் 

கஶலி கஶப்பஷட்டி மலத்ெஷசஶமயஷன் 

துப்புவுப் பைஷகள் தெஶடர்பஶன சகள்லஷப் 

பத்ெஷத்மெ சஶசடிஶன லஷெத்ெஷல் 

சற்தகஶள்கஷன்மஶர்கள் ன்பமெபெம் 

      அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ெற்சபஶது கஶப்பஷடி மலத்ெஷசஶமயஷன் 

துப்பவுப் பைஷகலக்கஶன சகள்லஷப்பத்ெஷம் 

லறங்கப்பட்டுள்ர கம்பனஷ  ஶதென்பமெபெம்; 

 (ii) சற்படி சகள்லஷப் பத்ெஷத்ெஷன்படி சற்கூமஷ 

கம்பனஷஷனஶல் சற்படி மலத்ெஷசஶமயஷன் 

துப்பவுப் பைஷகரஷல் ஈடுபடுத்ெப்பட்டுள்ர 

ஊறஷர்கரஷன் ண்ைஷக்மக வ்லரவு 

ன்பமெபெம்; 

 (iii) சற்கூமஷ கம்பனஷஷனஶல் சற்படி மலத்ெஷ 

சஶமயஷன் துப்புவுப் பைஷகள் சஶஷஶன 

பமமஷல் சற்தகஶள்ரப்படஶெ நஷமயஷல்கூட 

எவ்தலஶபை லபைடபம் குமஷப்பஷட்ட சகள்லஷப் 

பத்ெஷத்மெ அசெ நஷபொலனத்துக்கு லறங்கு 

லெற்கஶன கஶைங்கள்   ஶமலதன்பமெபெம்; 

 (iv) சற்படி சகள்லஷப் பத்ெஷத்மெ லறங்குமகஷல் 

சஶசடிஶன லஷெத்ெஷல் தசற்படும் அெஷகஶஶஷ 

கலக்கு ெஷஶக நடலடிக்மக டுப்பஶஶ  
ன்பமெபெம் 

 அலர் இச் சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்சமல், ன்? 

 
asked the Minister of  Health: 

(a) Is he aware - 

 (i) that approximately Rs. 300 million is spent 

per year for outsourcing the cleaning 

service of 50 hospitals under the purview of 

the Central Government; and 

 (ii) that awarding of the tender for cleaning the 

Karapitiya Hospital in Galle is done in 

unscrupulous manner by a group of higher 

officials of the Ministry of Health ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the name of the company which has been 

awarded with the tender for cleaning the 

Karapitiya Hospital in Galle; 

 (ii) of the number of workers employed by the 

aforesaid company for cleaning activities in 

the above mentioned hospital as per the 

aforesaid tender; 

 (iii) of the reasons for awarding the tender to 

that institution every year even under a 

situation where cleaning activities of the 

aforesaid hospital are not carried out in the 

proper manner by the aforesaid company; 

and 

 (iv) whether steps will be taken against the 

authorities who have acted in a fraudulent 

manner when awarding the aforesaid 

tender ? 

(c) If not, why ? 
 

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ (පෞඛා නිපඹෝජා 
්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, පෞඛා ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ 

එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* කයනහ. ප්ර4ලසන ්වනහ. නමු ක 

භ්දත්රීවරු එ්දප්ද නළවළ. 
 

* බහපපතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

(්) (i) ිළරියලදු කිරීපත ක යුුර ිළ සතය රඹතන භඟි්ද යලදුකය ගළනීභ 
වහ පයෝවල්/රඹතන 70්ෂ පනුප්ද රු.මිලිඹන 786්ෂ 
ළඹ පකපර්. 

 (ii) නළත. 

(ර) (i) කයහිළටිඹ පයෝවපල් ිළරියලදු කිරීපපත පකෝදත්රජහ කුර 
ඒ.ප්ෂ.ටී. ර්ිදස රඹතනඹ පත 2013.06.15 දින යල  
ඳළරීභ  2013.05.03 දින ඳළින ප්ර4පතඳහදන කමිටු 
තීයණඹ කය සත. 

 (ii) ළඩ ඳරී්ෂකරු -  11 
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 (iii) ෆභ ර්ඹකභ ්දහශ ප ්දඩයඹ එභ රඹතනඹ භ රඵහ දී 
පනොභළත. 

 (iv) ංචහ්ෂ යලදු වී පනොභළත. 

(ස) ඳළන පනොනඟී. 

 

ශ්රී  රංකහපේ යලටින ිදපද්ල පකෝදල්රු : ිදසතය 
இயங்மகஷலுள்ர தலரஷநஶட்டுக் தகஶன்சஷபேயர்கள்: 

லஷபம் 
FOREIGN CONSULS IN SRI LANKA : DETAILS 

 

2888/’12 

15. ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ (ගරු යිද කරුණහනහඹක 
භවතහ පනු ) 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க- ஶண்புஷகு லஷ 

கபைைஶநஶக்க சஶர்பஶக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාුරභහපග්ද සස ප්ර4ලසනඹ - (1) : 

(්) (i) ්ද න ිද  ිදපද්ල ය ල් ිදයල්ද ශ්රී  රංකහපේ ඳ ක 
පකො  සින පකෝදල්රු්දපප ංඛාහ 
පකොඳභණද;  

 (ii) එභ පකෝදල්රු්දපප නපත ව ්දහශ ය ල් 
කපර්ද;  

 (iii) සල්්ද ිදයල්ද යලඹ ය ල් ශ්රී  රංකහපේදී 
නිපඹෝජනඹ කයනු රඵ්දප්ද කය දිනර යල ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද?         

(ර) (i) පභය  සුනහමි ඵරඳෆභ  වසුවූ ්සථහපේදී වළය 
එ්ෂ එ්ෂ පකෝදල්යඹහපප ධුය කහරඹ ුරශ ශ්රී  
රංකහ පත ප්ර4ිනරහබ කියල්ෂ රළබුපණ්ද;  

 (ii) ශ්රී  රංකහපේදී සල්්ද යලදු කයපගන ඹන කහර්ඹඹ්ද 
ිළිතඵ සල්්ද ිදයල්ද  ශ්රී  රංකහ යජඹ පත හර්තහ 
පකො  ිනපේද;   

 ඹ්දන ක එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද?     

(ස) පනොඑපව නපත,  ඒ භ්දද? 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

 

தலரஷநஶட்டலுலல்கள் அமச்சமக் சகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இன்பொள்ரலஶபொ தலரஷநஶடுகரஶல் இயங்மகஷல் 

நஷஷக்கப்பட்டுள்ர தகஶன்சஷபேயர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக வ்லரவு ன்பமெபெம்; 

 (ii) சற்படி தகஶன்சஷபேயர்கரஷன் தபர்கமர 

அலர்கரஷன் நஶடுகலடதம்; 

 (iii) அலர்கள், ெம் நஶடுகமர இயங்மகஷல் ன்ன 

ெஷகெஷஷல் இபைந்து பஷெஷநஷெஷத்துலம் 

தசய்கஷமஶர்கள் ன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(ஆ) (i) சுனஶஷ ெஶக்கத்ெஷன்சபஶது கஷமடத்ெ ெஶலது 

நன்மமத் ெலஷ, எவ்தலஶபை 

தகஶன்சஷபேசயற்மஷனதும் 

பெலஷக்கஶயத்ெஷன்தபஶழுது இயங்மகஷல் 

தபற்பொக்தகஶள்ரப்பட்ட நன்மமத் 

ெனஷத்ெனஷஶகவும்; 

  (ii) இயங்மகஷல் அலர்கள் சற்தகஶள்லம் 

லஷடங்கள் தெஶடர்பஶக இயங்மக 

அசஶங்கத்ெஷற்கு அலர்கள் அமஷக்மக 

தசய்துள்ரஶர்கரஶ ன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(இ) இன்சமல் ன்? 

 

asked the Minister of External Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of  consuls appointed in Sri 

Lanka by the foreign countries to date; 

 (ii) the names of the aforesaid consuls with 

their countries; and 

 (iii) the dates from which they are representing 

their countries in Sri Lanka? 

(b) Will he also state - 

 (i) any benefit that has been received by Sri 

Lanka during the tenure of office of each  

consul separately except during the tsunami 

impact on the country; and 

 (ii) whether they have reported to the Sri 

Lankan Government on the matters they 

pursue in Sri Lanka? 

(c) If not, why?  

 
ගරු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு நஷசஶஶல் தபசஶ) 

(The Hon. Neomal Perera) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ිදපද්ල ක යුුර ්භහතාුරභහ 

පනුප්ද භභ එභ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* කයනහ.  

්ිළ ප්ර4ලසනර  ිළිතුරරු පද්දන සදහනපත පරහ ඳළමිපණනහ. 

නමු ක පභච්චය ශඟ ඉ්දන ගරු යිද කරුණහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ 

ප්ර4ලසන ්ව්දන එ්දප්ද නළවළ. එුරභහ ඳහභ්දකඩ හිය පරහ 

ඉ්දනහද කිඹරහ ්ප් ගරු ිදඳ්ෂපේ ප්ර4ධහන 

ංිදධහඹකුරභහපග්ද ්ව්දන  භභ කළභළිනන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

* බහපපතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

(්) (i) පකෝදල් කහර්ඹහර 52න්. 

 (ii) ිදසතය සමුණුපභහි ව්ද පේ. 

 (iii) ිදසතය සමුණුපභහි ව්ද පේ. 

(ර)  (i) පකොශම යහජා ත්දත්රිුක දත භණ්ඩරඹ්ෂ ඳ කහ පගන 
පනොඹන ය ල් කිහිඳඹ්ෂ නිර්පේතනික පකෝදල්රු්ද 
ඳ ක කය ිනපඵන ්තය, එභ නිර්පේතනික පකෝදල්රු 
කියලදු ළටු් රළබීභකි්ද පතොය ්දහශ ය ර ්භිරහඹ්ද 
පතඵ්දධපඹ්ද ශ්රී  රංකහ ුරශදී ක යුුර කයින. පභභ 
නිර්පේතනික පකෝදල්රු්ද ිදයල්ද යලදු කයනු රඵන 
කහර්ඹ ක යුුරර ිදඹ ඳථඹ සල්්ද නිපඹෝජනඹ කයනු 
රඵන ය  භත යහ ඳිනන්. පඳොදුපේ ග ක කශ නිර්පේතනික 
පකෝදල්රු වීහ ඵරඳත්රජ ිළිතඵ පතොයුරරු රඵහ දීභ, 
නිර නිපඹෝජිත කණ්ඩහඹපත ිදයල්ද යලදු කයනු රඵන ංචහය 
වහ ඳවසුකපත ළරසීභ ව පදය  ්තය රර්ථික 
වපඹෝගිතහ  ර්ධනඹ කිරීභ ඹන කහර්ඹඹ ක යුුර ඉටු 
කයින. පඳයශහ තභ ය ල් පත ශ්රී  රංකහපේ ඳිනන 
ප්ර4ණතහ ිළිතඵ හර්තහ කශ වළකි න පව ඒ ිළිතඵ 
නිර්පේතනික පකෝදල්රු්ද දළනු ක කිරීභ වහ ිදපද්ල 
ක යුුර ්භහතාහංලඹ, ප්දහයලක යලටින යහජා 
තහ්දත්රිුකඹ්ද වහ ඳ කන කරුණු ඳළවළදිලි කිරීපපත 
රැසවීපත වහ ිදප ්ද ිද  නිර්පේතනික 
පකෝදල්රු්ද ද රයහධනහ කයන්. 

 (ii) නළත. පකපව ල්ද, නිර්පේතනික පකෝදල්යඹහ 
නිපඹෝජනඹ කයන ය  පත ශ්රී  රංකහ යජඹ ිදයල්ද ඹපත 
සුිදපලවෂී කරුණ්ෂ දළනුපත පදන ්සථහකදී රළපඵන 
ප්ර4ිනචහයඹ භඟි්ද, පපත ිළිතඵ හර්තහ වී ිනපේ. 

(ස) ශ්රී  රංකහ යජඹ පත හර්තහ කයන පර ිදපද්ල ය ර නිර්පේතනික 
පකෝදල්රු්දපග්ද සල්්ද ඳ ක කයනු රඵන ය  ඉල්රහ යලටින 
්සථහකදී වළය, ශ්රී  රංකහ යජඹ පත හර්තහ කිරීභ  ිදපද්ල ය ර 
නිර්පේතනික පකෝදල්රු්ද  ගීමභ්ෂ ඳයහ පනොභළත. පභභ 
නිර්පේතනික පකෝදල්රු, ්්ෂත ග්දහ සින යහජා ත්දත්රිුක දත 
භණ්ඩරඹ වයවහ තභහ නිපඹෝජනඹ කයන යපට් ිදපද්ල ක යුුර 
්භහතාහංල පත හර්තහ කයින. 

 

*බහපපතඹ භත තඵන රද සමුණුභ: 
   சபஶபீடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட இமைப்பு : 

   Annex tabled: 
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[පභභ සමුණුභ පුසතකහරපේ ද තඵහ සත.] 
[இந்ெ இமைப்பு தல் நஷமயத்ெஷலும் மலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annex is also placed in the Library.]  
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භව කභඹහපප ප්ර4ලසනඹ පභොක්ෂද? 
 

ගරු ජි ක පප්ර4වභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ිළ පපත ප්ර4ලසන ඉදිරිඳ ක කය්දප්ද 

පඵොපවොභ ගීමපභ්ද; ිළිතුරරු ඵරහපඳොපයො කුරප්ද. හිකක 

ිළිතුරරු ්ප්්ෂහ කයන ප්ර4ලසන වහ ඳළඹ්ෂ ප්ද කයරහ 

ිනපඵනහ, ඳ.. 1.00 යල  2.00 ද්ෂහ. ්ද පරෝක හර්තහ්ෂ. 

ිදනහඩි 35්ද ප්ර4ලසන ්වරහ, උ කතය දීරහ ඉයන්.  පපත ග කි යුුර 

සභිනරු. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] සභිනරු වළ හු වභහය්ෂ ඉ්දනහ. 

කරුණහකයරහ ඒ ්ඹ  නිපඹෝගඹ්ෂ පද්දන ඒ ්ඹපප ගීමභ, 

ජනතහ ගීමභ ඉටු කය්දන කිඹරහ. ඵදු මුදල්ලි්ද ඹළපඳන 

සභිනරු. යපට් ජනතහපප ල්ලි  
 

[මරහනපේ ්ණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සභිනරු. ඒ ්ඹ  කිඹ්දන පපත බහ  සිදල්රහ උ කතය පද්දන 

කිඹ්දන ජනතහ පනුප්ද. ඒක ඒ ්ඹපප ගීමභ.  
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්නලා ප්ර4කහල ළඩ්ෂ නළවළ. ්ලා කරුණ ිදතය්ෂ කිේහභ 

සින ගරු භ්දත්රීවුරභහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] නළවළ, එපවභ පනොපන්. 

ගරු භ්දත්රීවුරභහ කිේපේ ප්ර4ලසනර  උ කතය පද්දන ්භහතාරු 

බහපේ නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] කල්රු කල්රු ක හර්තහ 

ිනඹනහ ප්ද. 

 
ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, මී  පඳය ක පපත කහයණඹ ිළිතඵ ඳ්ෂ 

නහඹක රැසවීපපතදී ්ධහනඹ පඹොමු කයරහ ිනපඵනහ. ්ද ක ්ිළ ඒ 

ිළිතඵ ්ධහනඹ පඹොමු කිරීභ  ඵරහපඳොපයො කුර පනහ. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර4ධහන ක යුුර කය පගන ඹෆභ  කහරඹ ඉිනරි කය දු්දනහ  

පඵොපවොභ සුරිනන්. 

පඳෞද්ගලික භ්දත්රීව්දපප ඳන ක පකටුපතඳ ක 
ெனஷ உபொப்பஷனர் சட்டபயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
පඩ්දශ්රී  ්ධාහඳන ඳදනභ (ංසථහගත කිරීපපත) 

ඳන ක පකටුපතඳත 
தடன்ஸ்ரீ கல்லஷ ன்மம் (கூட்டிமைத்ெல்) 

சட்டபயம் 
DENSRI EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු දිළුපත ්මුණුගභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஷலம் அபணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඳවත ව්ද පඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳ ක 

කයනහ. 

"පඩ්දශ්රී  ්ධාහඳන ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ වූ ඳන ක පකටුපතඳත 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ  ්ය දිඹ යුුර ඹ." 

 
ගරු වදා පයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு (மலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) சஶவை புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

 
ිදයල්ද සථිය කයන රදී. 
ஆசஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද බහ පතභත ිදඹ. 
ඳන ක පකටුපතඳත ඊ  ්නුකූර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 

මුද්රරණඹ කිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිපඹෝගඹ ඹ ප ක ඳන ක 

පකටුපතඳත ්ධාහඳන ්භහතාුරභහ පත ඳයන රදී. 
 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இென்படி, சட்டபயம் பென்பமம ெஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டபயம், நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி  கல்லஷ 
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 Education  for report. 

 
ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ්සර් භ්දත්රීවුරභනි, point of Order එක පභොක්ෂද? 

 
ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Speaker,  I saw you in  your Chambers. I am 

raising this point of Order to get a clarification because 

the Hon Members of this House have got to be educated 

on certain rules and regulations that bind us.  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

Yesterday, the Hon. Anura Dissanayake raised a 

Question of Privilege and he requested you to hear the 

relevant CD or the tape recording and give an Order. This 

cannot be allowed according to the Standing Orders.  

I have referred to Erskine May and also another two 

Parliamentary experts, M.N. Kaul and S.L. Shakdher. I 

think, we, ourselves have to be educated, otherwise this 

will set a bad precedent. පභඹ ළයදි පර්හදර්ලඹ්ෂ නහ. Sir, 

their contention is this: “A Member should be very 

precise and place before the House the facts of the case 

and state how his Privilege has been infringed upon”. 

He has to present the case before the House for the 

Chair or the Speaker to take cognizance of that fact. So, 

this can become a wrong precedent which the House is 

not bound to follow. There are good conventions and 

practices that have been set in the House of Commons as 

explained to us by the world famous Erskine May, M.N. 

Kaul and S.L. Shakdher. Therefore, Sir, I would request 

you to ask the Hon. Member - you may, in your own way 

decide upon it - that he should place before the House the 

relevant facts and state where his Privilege has been 

infringed upon and  thereafter, you will be able to give an 

Order on that. The onus is put on the Chair.  It is not nice 

and it is not correct for you to go through CDs or tape 

recordings and then give an Order. Sir, with honour, I 

would like to submit to you that it is not the duty of the 

Chair. That is my contention.  

Thank you.       
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ගළන භභ ඵර්දනපත. ඒප්ෂ පභොනහ වරි ්ප්රි ඹ චන ිනබුණු 

ව්දදහ කිඹ්දප්ද නළින සින. පභොකද, ඉසපකෝර ශභන් යලටිඹහ 

ප්ද. ්ිළ ඒ ගළන ඵරමු. 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ. 
 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ළඵළිද්දභ භභ  සඵුරභහ   ඒක 

කලි්දභ බහය දු්දනහ. ඒ හපපභ එභ කළට් එප්ෂ ්ඩංගු පද්ල් 

ඳහර්ලිපපත්දුර හපප සථහනඹක කිඹ්දන සුදුසු නළවළ. එහි 

චනපඹ්ද චනඹ ග කත ක,  කියලපව කභ එඹ ඳහර්ලිපපත්දුර  

උිකත පනොන ඵන් භහපප වළඟීභ. ඒ නිහ තභන් ගරු 

කථහනහඹකුරභහපප ්ධහනඹ ඒ පකපයහි භභ පඹොමු කපශව.  

ගු්දිදදුලි ංසථහපේ බහඳිනයඹහ ිදයල්ද උපද් රුපේ කයන 

රද ඒ ළඩ වප්ද ්ඩංගු ප්ර4කහල  බා කපඹ්ද පතොයන්. ඒ 

හපපභ එහිදී ප්ර4කහල ල්පණ් පභයපට් භහධාඹ්ෂ වයවහ ප්ර4කහල 

පනොිදඹ යුුර කරුණු. ඒ කරුණු පුන පුනහ භහ ඳහර්ලිපපත්දුරපේ 

කිඹනහ නපත, භහ ිදයල්ද කය්දප්ද ක නළත එඹ ගු්දිදදුලිඹ පවෝ 

රඳහහිනිඹ වයවහ පවෝ ප්ර4කහල කය්දන ්සථහ්ෂ රඵහ දීභන්. 

ඒක  ඵළ ප්දන භහ සදහනපත නළවළ. පභොකද භභ "වඩ්පඩ්ෂ" 

ප්දන කළභළින නළවළ. පවවුර ඒකන්. ගු්දිදදුලි ංසථහපේ 

බහඳිනයඹහ  ඒක කය්දන පුළු්ද. ඒක එුරභහපප සබහඹ, 

එුරභහපප වළයලරීභ, එුරභහපප බහහ ිදරහඹ. ගු්දිදදුලි ංසථහපේ 

බහඳිනයඹහ වළටිඹ  එුරභහපප වළයලරීපභ්ද එුරභහපප ර්ෂණ 

පඳ්දනුපත කය්දන පුළු්ද. ගරු කථහනහඹකුරභනි, එඹ පපත 

බහපේ භිදයල්ද කශ යුුර නළවළ කිඹන සථහයපේ තභන් භභ 

හිටිපේ. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳ්ෂ නහඹකරු්දපප රැසවීපපතදී ගරු ්නුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීවුරභහ ඒ ගළන ඳළවළදිලි කිේහ. ඒ නිහ එභ කළට් එප්ෂ 

්ඩංගු පද්ල් ගළන පොඹහ ඵළලීභ යප්ර4හද කමිටු  බහය 

කයනහ. 
 

ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Again, I would like to kindly remind the Hon. 

Member, that he must state the facts before the House; 

whether he can use the word, "වඩ්ඩහ"- 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොන්, ඒක ්ිළ ඵරමු. 

දළ්ද ්ද දින  නිඹමිත ක යුුර. 
 

යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික 
ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත  

பஶதுகஶப்புச் சசமலகள் லல் ற்பொம் 

பைஷஶட்தடஶகுெஷக் கல்லூஶஷ (ெஷபைத்ெம்) 

சட்டபயம் 

DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF 

COLLEGE (AMENDMENT) BILL 

 

පද න ය කිඹවීපපත නිපඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இண்டஶம் ெஷப்பஷற்கஶன கட்டமர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

 

[්.බහ. 1.40] 

 
ගරු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
පතඳ ක කශභනහකයණ ්භහතාුරභහ ව ඳහර්ලිපපත්දුරපේ 
බහනහඹකුරභහ ) 
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

பகஶமத்துல அமச்சபைம் பஶஶலன்மச் சமப பெல்லபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, යහජා රය්ෂක වහ නහගරික 

ංර්ධන ්භහතාුරභහ පනුප්ද භහ "ඳන ක පකටුපතඳත දළ්ද 

පදන ය කිඹිදඹ යුුරඹ"න්  පඹෝජනහ කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත  භභ ඉදිරිඳ ක 

කයනහ. යහජා රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන ්භහතාහංලඹ 
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ඹ ප ක ඳ කහ පගන ගිඹ යුද වමුදහ ්ණ වහ භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ 

2007 ජනහරි 22 න දින යල  රය්ෂක පවහ ්ණ වහ 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ ලපඹ්ද සථහිළත කයනු රළබුහ.  

ිදදාහරපේ ඳ කනු රඵන භහණ්ඩලික ඳහාභහරහ වදහයහ ඉ්ද 

භ ක න යකා නිරධහරි්ද පත 1999  පර් යල  ඳලසචහ ක 

්ධාඹනඳින උඳහධිඹ - MSc - ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ වහ උඳහධි ප්ර4දහනඹ 

කළරණිඹ ිදලසිදදාහරඹ ්නුඵද්ධිත යලදු කයනු රළබ ්තය, 2012 

පර් යල  එභ ක යුුර ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර යහජා 

රය්ෂක ිදලසිදදාහරඹ භඟ ්නුඵද්ධිත යලදු කයනු රඵන්. 

ඒ ්නු, 2008 ්ංක 5 දයන යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ ඳනප ක ඳවත ව්ද  පජ්දඹ්දහි ද්ෂහ සින 

ංපලෝධන යලදු කය ගත යුුර සත. 

(්)  ඳන ප ක  II න පකො පව 7 (1) න උඳ ග්දිනපේ  (ඊ) 
්නු පජ්දපේ ව්ද"කළශණිඹ ිදලසිදදාහරපේ  
උඳකුරඳිනයඹහ" ඹ්දන "ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර 
යහජා රය්ෂක ිදලසිදදාහරපේ උඳකුරඳිනයඹහ" 
ලපඹ්ද; 

(ර)  ඳනප ක II න පකො පව 15 (1) න උඳ ග්දිනපේ (ර) 
්නු පජ්දපේ ව්ද "කළශණිඹ ිදලසිදදාහරපේ 
උඳකුරඳිනයඹහ ිදයල්ද නපත කයනු රළබ නිපඹෝජිතපඹ්ෂ" 
ඹ්දන "ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර යහජා රය්ෂක 
ිදලසිදදාහරපේ උඳකුරඳිනයඹහ ිදයල්ද නපත කයන රද  
නිපඹෝජිතපඹ්ෂ" ලපඹ්ද. 

 පපත ඳන ක පකටුපතඳත ඉදිරිඳ ක කිරීභ ුරිත්ද ්ඳ  

ඵරහපඳොපයො කුර ්දප්ද එභ  ංපලෝධනඹ්ද කිරීභ න්.  

පභභ ිදදාහරඹ ශ්රී  රංකහපේ ත්රිුිදධ වමුදහ  ්ඹ ක භධාභ 

පේවණිපේ නිරධහරි්ද ව  ව ිදපද්ශීඹ වමුදහ නිරධහරි්ද ව  ඒ ඒ 

වමුදහර  රපේණික වූ වහ පඳොදුපේ ඒකහඵද්ධ පභපවයුපත 

ක යුුර ළරසුපත කිරීභ  පුරුදු පුහුණු කයන උසතභ ්ධාඹන 

රඹතනඹ පර ළරකිඹ වළකිඹ. 2012 පර් යල  පකොතරහර 

යහජා රය්ෂක ිදලසිදදාහරඹ ිදයල්ද ිළිතග ක රඹතනඹ්ෂ පර 

ඳ කහපගන ඹන පභභ ිදදාහරපේ එ්ෂ ්ල්රුදු ඳහාභහරහ්ෂ 

පභපවඹනු රඵන ්තය, එභ ඳහාභහරහපහි නිරධහරි්ද ව  

ජහිනක භට් පපත යුද්පධෝඳක්රடභ ළරසුපත කිරීභ පතඵ්දධපඹ්ද 

නිපුණතහ්ෂ රඵහ දීපපත ්යමුණි්ද ළරසුපත කය එීම ඳහාභහරහ 

හර්ථක නිභ කයනු රඵන යකා නිරධහරි්ද  ලහසත්රජඳින 

උඳහධිඹ්ෂද ිළරිනභනු රඵන්. 

ශ්රී  රංකහ  පේ ත්රිුිදධ වමුදහ  ්ඹ ක නිරධහරි්ද ව ිදපද්ශීඹ 

වමුදහ නිරධහරි්ද පභ්දභ යලිදල් ඳරිඳහරන ්ංලපඹ්ද ද පතෝයහ ග ක 

නිරධහරි්ද ිළරිකපප දළනුභ ව ්පඵෝධඹ ළඩි දියුණු කිරීභ  ක 

ඒ ුරිත්ද යුද වමුදහපේ පපතජර්/ලුිනන්ද කර්නල් ඳ ක කිරීපතර  ද, 

නහිදක වමුදහපේ ලුිනන්ද කභහ්දඩර්/කභහ්දඩර් ඳ ක කිරීපතර  ද, 

ගු්ද වමුදහපේ ඵශඝණ නහඹක/ිදංප කභහ්දඩර් ඳ ක කිරීපතර  ද, 

යලිදල් ඳරිඳහරන ්ංලඹ්දහි නිරධහරි්ද ්ණ වහ භහණ්ඩලික ඳ ක 

කිරීපතර ද සුදුසු ඳරිදි වළඩගළ්දවීභ රය්ෂක පවහ ්ණ වහ 

භහණ්ඩලික ිදදාහරපේ මලික ්යමුණ්ෂ පේ. 

ඳළරී සින බහයදය කහර්ඹඹ්ද ්නු යහජා රය්ෂක වහ 

නහගරික ංර්ධන ්භහතාහංලඹ  ්ඹ ක පනභ ඳනත්ෂ ඹ ප ක 

සථහිළත වූ ල්ෂිනභ ක රඹතනඹ්ෂ පර තවල්රු ිදඹ යුුර සත. 

එීම ්යමුණ පඳයදළරි නීින වහ පකටුපතඳ ක පතඳහදක ිදයල්ද 

කන රද යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ වහ භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ 

(ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ  ්නුකූර 

ඵ නීිනඳිනුරභහ ිදයල්ද නහථ කය ිනපඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි,  පපත ිදදාහරපේ ඳසු බිභ ගළන 

කිේපො ක, පභභ යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ වහ භහණ්ඩලික 

ිදදාහරඹ දින්ප්ද උසභ වමුදහ පුහුණු රඹතනඹ පනහ. පභභ 

ිදදාහරඹ 2007 ජනහරි භ 22න දින රයපතබ කය සින ්තය, 

2008 ්ංක 5 දයන ඳහර්ලිපපත්දුර ඳනත භඟි්ද සථහඳනඹ කය 

යහජා රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන ්භහතාහංලපේ ඍජු 

්ධී්ෂණඹ ඹ ප ක ක්රිශඹහ කභක පනහ. පභභ ිදදාහර ඹ භඟි්ද ශ්රී  

රංකහ යුද වමුදහපේ, නහිදක වමුදහපේ, ගු්ද වමුදහපේ, පඳොලීයලපේ 

වහ ශ්රී  රංකහ ඳරිඳහරන පවපේ පතෝයහ ග ක භධාභ පේවණිපේ 

නිරධහරි්ද පත ්ණ දීභ වහ භහණ්ඩලික යහජකහරි ිළිතඵ ි කතීඹ 

දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ වහ පුහුණු රඵහ පදනහ. එක  ඳළළින 

යුද වමුදහ ්ණ වහ භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ පභහි පර්ගහමිඹහ පර 

ළරපකනහ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, පභභ ිදදාහරපේ ඳහාභහරහ 

වදහයන යකා නිරධහරි්ද ව  ඳහාභහරහ ්හනපේදී රය්ෂක 

වහ මපරෝඳහඹ ිදදාහපේදී උඳහධිඹ ිළරිනළමීභ වහ ශ්රී භ ක පජෝ්ද 

පකොතරහර රය්ෂක ිදලසිදදාහරඹ පත ්නුඵද්ධ කය 

ිනපඵනහ. පතෝයහ ග ක ත්රිුිදධ වමුදහ නිරධහරි්ද වහ යහජා රඹතන 

නිරධහරි්ද පත ්ණ දීභ වහ භහණ්ඩලික යහජකහරි ිළිතඵ ි කතීඹ 

දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ  වහ ක, යුද වමුදහ නිරධහරි්ද වහ පපතජර්, 

ලුිනන්ද කර්නල් නිරපේ තනුරරු වහ ක, භහ පඳය ීම ඳරිදි 

නහිදක වමුදහ නිරධහරි්ද  හපපභ ශ්රී  රංකහ ගු්ද වමුදහපේ - Sri 

Lanka Air Force එප්ෂ-   නිරධහරි්ද  එභ තනුරය රඵහ දීභ 

වහ ක පභභ පුහුණු කිරීභ ්ලා පනහ. ත්රිුිදධ වමුදහප්ද 

පතෝයහ ග ක නිරධහරි්ද ව  භහණ්ඩලික නිරධහරි IIන පේවණිඹ වහ 

ඊ  ඉවශ තනුරරුර යහජකහරි හර්ථක ඉටු කිරීභ ස ්ලා 

දළනුභ රඵහ දීභ  ක , සල්්ද ුරශ පඳෞද්ගලික වහ ි කතීභඹ 

දහචහයහ කභක ර්ධනඹ්ෂ සින කිරීභ  ක, ්ණ ව භහණ්ඩලික 

ඳ කවීපතර පරදහයී පර ක යුුර කිරීභ වහ ක  වළකිඹහ රඵහ 

දීභ පභහි පභපවය පනහ. පභපවය ප්ර4කහලඹ ්නු ිදඹ 

නිර්පද්ලඹ වවහ කභක ංර්ධනඹ පමි්ද කහලීන ගළශපඳන 

ඳරිදි ළඩ ව්ද ක්රිශඹහ කභක කයනහ. පභහිදී බුද්ධිභඹ 

ංර්ධනඹ වහ ්ධාහඳනඹ වහ ්ලා කුරතහ්ද රඵහ දීභ; 

පුද්ගර වහ ි කතීභඹ දහචහයඹ වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීභ ඹන 

කරුණු ිදපලව ළරකිල්ර  බහජන පනහ. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ිදපලවපඹ්දභ භහ කිඹ්දන  

කළභළිනන්, වමුදහ ්ංලර ඉවශ නිරධහරි්ද වහ ඳළළ කපන පපත 

ිදපලව  ඳහාභහරහ ුරිත්ද මලික මිනිස ්න්ිනහයලකපත -human 

rights - ිළිතඵ, ඒහ  ගරු කිරීපපත ්ලාතහ ිළිතඵ 

්ධාඹනඹ්ෂ රඵහ පදන ඵ. භහ හිත්දප්ද එඹ ක  කහලීන 

්ලාතහ්ෂ කිඹරහන්. 

යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදුවපල් ්යමුණු 

හ්ෂහ ක කය ගළනීභ උපදහ එඹ  ඳළරී සින කහර්ඹඹ්ද භහ 

කිේහ. ඒ කහර්ඹඹ්ද ්නු ඉතහභ ළදග ක රඹතනඹ්ෂ වළටිඹ  

තභන් ්ඳ  එඹ නපත කශ වළ්ෂප්ෂ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, 

සඵුරභහ ද්දනහ ්තීතපේ ්ප් ත්රිුිදධ වමුදහර පඵොපවෝ 

වමුදහඳිනරු ව උස නිරධහරි්ද ඳහකිසතහනඹ, ඉ්දදිඹහ, ඒ 

හපපභ එංගර්දතඹ ළනි ිදපද්ල ය ර සින වමුදහ රඹතනලි්ද 

පුහුණු රළබ ඵ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ඳ ඉතහභ ක 

රඩපතඵයපඹ්ද කිඹනහ, දළ්ද ්ප් යපට් පභළනි රඹතන, 

ිදපලවපඹ්දභ ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර රය්ෂක ිදලසිදදාහරඹ 

ළනි රඹතන  සථහිළත කයරහ ශ්රී  රංකහ ුරශදීභ ිදලහර දළනුපත 

පතබහයඹ්ෂ සල්්ද  රඵහ පදන ඵ. ඉතහභ ගුණහ කභක භට් භකි්ද 

යු්ෂත වූ ි කතීභඹ වමුදහ නිරධහරි්ද ිදලහර කණ්ඩහඹභ්ෂ ්ිළ  

පපත රඹතනඹ  සුරශ ක කය පගන, සල්්ද පුහුණු කිරීභ  පුළු්ද 

පරහ ිනපඵනහ. 

රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහර ඳහාභහරහ 

වහ ින 50ක ප්දහයලක ඳහාභහරහ ඳළළ කවූහ. රයපතබපේ 

යල භ ඳළළ කවූ ඳහාභහරහ්ද ිළිතඵ ිදසතය යහයකඹ්ෂ ිනපඵනහ. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

පපත න ිද  එළනි ඳහාභහරහ 541්ෂ ඳළළ ක පනහ. යුද වමුදහ 

පනුප්ද 318්ෂ, නහිදක වමුදහ පනුප්ද 85්ෂ, ගු්ද වමුදහ 

පනුප්ද 93්ෂ, පඳොලිස වහ යලිදල් ්ඹ පනුප්ද ඳහාභහරහ 4්ෂ 

ඳළළ කපනහ. ඒ රකහයපඹ්ද ඳහාභහරහ 541්ෂ ඳ කමි්ද පභභ 

රඹතනඹ ිදලහර පවහ්ෂ  ඉටු කයරහ ිනපඵනහ. එඳභණ්ෂ 

පනොපන්, ගරු කථහනහඹකුරභනි. ්ප් පපත රඹතනර ිනපඵන 

ගුණහ කභකබහඹ  ්ද ්ප් හර්්ෂ කරහඳපේ ය ර  ව පන ක 

ය ර  ිදලහර සගයීභක  ර්ෂ පරහ ිනපඵනහ. ඒ සගයීභ 

නිහභ ිදදාහරඹ රයපතබපේ යල  පපත ද්ෂහ ිදපද්ල යකා නිරධහරි්ද 

ඳහාභහරහර  සුරශ ක සින ්තය, එළනි යලසු්ද 106කි්ද 

භ්දිදත 7න ඳහාභහරහ පපත න ිද  ඳ කනහ. 

ඵංපරහපද්ලඹ, ඉ්දදිඹහ, ඉ්දදුනීයලඹහ, භළපල්යලඹහ, 

භහරදින්න, ප්දඳහරඹ, ඳහකිසතහනඹ, රු්දඩහ, පනගල් ව 

සුඩහනඹ ඹන ය ර  ්ඹ ක නිරධහරි්ද 13 පදපනකු ක දළන  පපත 

ඳහාභහරහර ්ධාඹනඹ රඵනහ. පභන්්ද පඳපනනහ, ්ද ්්දතර් 

ජහිනක ලපඹනු ක පපත ිදදාහඹතනඹ පකපයහි ිනපඵන ශඵළයාඹහ 

වහ එඹ  කයන  පගෞයඹ ිළිතඵ. ඒ හපපභ 2014 ඳළළ කපන 

ඳහාභහරහ ්ංක 8 වළදෆරීභ වහ දළන  ඳහාභහරහර  වබහගී 

පන ය ර  ්භතය සෂසගනිසථහනඹ, භූතහනඹ, චීනඹ, 

තහන්ර්දතඹ, ිදඹට්නහභඹ, ක හර් යහජා, මිඹ්දභහයඹ, සපභරිකහ 

එ්ෂ ක ජනඳදඹ ඹන ය ල්ද සුරළු ය ල් 18ක  සඵෆර්ුර 22්ෂ 

ිළරිනළමීභ  කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ ්සථහ රඵහ දීරහ 

ිනපඵනහ. පපත රඹතනඹ ඉතහභ පුළුල් පර පද්ශීඹ ලපඹ්ද 

ඳභණ්ෂ පනොපන්, ිදපද්ශීඹ ලපඹනු ක ිදලහර පගෞය ඹ්ෂ ශ්රී  

රංකහ  රඵහ පදන නිහ එහි ිනපඵන ි කතීඹභඹ  ව ්ධාහඳන 

භට් පපත ඉතහ උස ඵ්ෂ  ප්ර4දර්ලනඹ කයන ඵ භභ ප්ර4කහල 

කය්දන  කළභිනන්. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, පපත ්සථහ න ිද  ත්රජසතහදඹ 

්ුරගහ දහරහ හභකහමී ශ්රී  රංකහ්ෂ බිහි කය ිනබුණ ක ්ප් වමුදහ 

්ංල ල්ෂිනභ ක කිරීපපත, ්ප් වමුදහ නිරධහරි්දපප දළනුභ ර්ධනඹ 

කිරීපපත, සල්්දපප භහනයලක ඒකහග්රාතහ ල්ෂිනභ ක කිරීපපත ළඩ 

ිළිතපශ ඉතහභ ්ලාන්. ඒක ෆභ ය කභ යලදු පනහ. යුද්ධඹ්ෂ 

ිනබුණ ක, නළත ක ඒ වමුදහ ්ංල ඒ රකහයපඹ්ද ල්ෂිනභ ක කය 

තළබීභ ඉතහභ ්ලාන්. එඳභණ්ෂ පනොපන්, ගරු 

කථහනහඹකුරභනි. ිදපද්ල ය ර , ිදපලවපඹ්දභ එ්ෂ ක 

ජහතී්දපප ංිදධහනඹ ්ද හභ හධක ක්රිශඹහලි වහ ්ප් වමුදහ 

්ංලර  ්සථහ ිදලහර ප්ර4භහණඹ්ෂ රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. පපතක 

සුිදපලව කහයණඹ්ෂ. පපත ිළිතඵ භභ ිදසතය හර්තහ්ෂ රඵහ 

ග කතහ. 2004 ර්පේ ඉ්ද පපත න ිද  බිලිඹන පදකක  ්ධික 

මුදර්ෂ ළටු් ලපඹ්ද ්ප් ඒ බ න්්ද පනුප්ද ්ඳ  රඵහ 

දීරහ ිනපඵනහ. පපත ්ඹ ක ඒ හභ හධක වමුදහර  එකුර පරහ 

ය  ිදරු්ද හපපභ ්ද ිදලහර ිදපද්ල ිදනිභඹ්ෂ ්ප් ය   පගන 

එ්දන  ක යුුර කයනහ. 

පභපව පගන එ්දන පුළු්දකභ රළබුපණ් ්ප් වමුදහ ්ංලර, 

්ප් වමුදහ බ ඹ්ද ුරශ ිනපඵන ිදනඹගරුක කඹ වහ   

ි කතීභඹබහඹ professionalism ිළිතඵ සල්්ද ුරශ ිනපඵන 

පවො රකල්ඳ නින්. යුද්ධඹ ්්ද වූහන්්ද ඳසපව සල්්ද පපත 

රකහයපඹ්ද ්ඳ ය   ිදපද්ල ිදනිභඹ පගන ඒභ වහ ්ද 

සුිදපලව දහඹක කඹ්ෂ රඵහ දීභ ිළිතඵ ්ිළ ුරටු පනහ. ගරු 

කථහනහඹකුරභනි, ිදඳ්ෂඹ ්ද පඵොපවෝ ිද  ්ප් රය්ෂක 

ිදඹදපත ගළන කථහ කයනහ; රය්ෂක ිදඹදපත ළඩින් කිඹරහ 

කිඹනහ; දළ්ද යුද්ධඹ ්්ද පරහ නිහ රය්ෂක ිදඹදපත 

පඵොපවොභ ්ඩු කය්දන ඕනෆ කිඹරහ කිඹනහ. භභ පපත ිළිතඵ 

ගු්ෂ ඳරී්ෂහ කය ඵළලුහ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, 

උදහවයණඹ්ෂ ලපඹ්ද ්ප් රය්ෂක ිදඹදභ ජහිනක දශ 

නිසඳහදනපේ ප්ර4ිනලතඹ්ෂ වළටිඹ  පගන ඵරමු. 2010 දී                

ශ්රී   රංකහපේ රය්ෂක ිදඹදභ ජහිනක දශ නිසඳහදනපඹ්ද යලඹඹ  

2.88න්. 2011 දී ජහිනක දශ නිසඳහදනපඹ්ද යලඹඹ  2.64න්. 2012 දී 

යලඹඹ  2.1න්. එහි ක්රடභක්රடභපඹ්ද ්ඩු වීභ්ෂ පඳ්දනුපත කයනහ. ඒ 

හපපභ ්යපගන ඵර්දන සෂසගනිසථහනපේ ප්ර4භහණඹ. යලඹඹ  

4.7න් සෂසගනිසථහනපේ රය්ෂක ිදඹදභ. ඕසපඑලිඹහපේ යලඹඹ  

1.9න්. බ්ර்සීරපේ යලඹඹ  1.4න්. චීනපේ යලඹඹ  2න්. ප්ර4ංලපේ යලඹඹ  

2.2න්.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ජහිනක දශද? දශ ජහිනකද?  

 
ගරු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දශ ජහිනක නිසඳහදනපඹ්ද.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ජහිනක දශද? 

 
ගරු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඕනෆ ිදධිඹක  ග්දන. කළභළින ිදධිඹක  ග්දන. ඉ්දදිඹහපේ 

යලඹඹ  2.5න්. ඉයහකපේ යලඹඹ  5.1න්. ඊේහඹරපේ යලඹඹ  6.8න්. 

ජඳහනපේ ඳභණන් යලඹඹ  1්ෂ පරහ ිනපඵ්දප්ද. රුයලඹහපේ 

යලඹඹ  3.9න්. ල්දි ්යහබිඹහපේ යලඹඹ  8.4න්. එ්ෂ ක 

යහජධහනිපේ යලඹඹ  2.6න්. කළනඩහපේ යලඹඹ  1.4න්. ජර්භනිපේ 

යලඹඹ  1.2න්. පකොරිඹහපේ යලඹඹ  2.52න්. සපභරිකහ එ්ෂ ක 

ජනඳදපේ යලඹඹ  4.7න්. ඒ ්නු ං්දදනහ කභක ඵරන ිද  

්ිළ රය්ෂක ිදඹදභ පර ඒ හපප ළඩි ිදඹදභ්ෂ දය්දප්ද 

නළවළ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ත්රජසතහදඹ පපත යටි්ද ුරය්ද කිරීභ 

වහ දහඹක වූ වමුදහ ්ංලලි්ද ඒ යහජකහරිඹ ග කතහ  ඳසපව 

සල්්ද ්තයභං කය්දන ්ඳ  පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. සල්්ද 

රය්ෂක ක යුුරලි්ද ඉ ක කය්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. 

සල්්ද රැක ඵරහ ගළනීභ භසත ජහිනපේභ ගීමභන්. ඒ නිහ තභන් 

ිදපලවපඹ්ද යණිදරු පවහ ්ධිකහරිඹ භඟි්ද ්ිනදළළ්දත 

පවහ්ෂ රඵහධිත යණ ිදරු්ද පනුප්ද කය්දප්ද. එඹ ක 

්ප් ජහිනක ගීමභ්ෂ වළටිඹ න් භහ කල්ඳනහ කය්දප්ද.  

ඒ හපපභ භහ කළභළිනන් කිඹ්දන, පපත ඳන ක පකටුපතඳත 

ඉදිරිඳ ක කයන ්ද දිනඹ ්ඳ  ිදපලව දිනඹ්ෂ න ඵ.     

ත්රජසතහදඹ ්ුරගහ දළමීභ වහ සුිදපලවෂී පර දහඹක ල්ණු, ඒ 

වහ සුිදපලව නහඹක කඹ්ෂ රඵහ දු්ද ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ  

ල්ෂිනඹ්ෂ රඵහ පදන යහජා රය්ෂක පල්කපතුරභහපප උඳ්ද 

දිනඹ ක ්ද  පඹදී ිනපඵනහ. එඹ ක භත්ෂ කයමි්ද, පභභ ඳන ක 

පකටුපතඳත පතභත කය ගළනීභ වහ සඵ යලඹලු පදනහපපභ 

වපඹෝගඹ රඵහ පදන පර ඉල්රහ යලටිමි්ද භපප කථහ ්්ද 

කයනහ. පඵොපවොභ සුරිනන්.  
 
ප්ර4ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
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[්.බහ. 1.56] 
 

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ද යහජා රය්ෂක පල්කපතුරභහපප 

උඳ්ද දිනඹ කිඹහ කිේහ. එභ නිහ ිදඳ්ෂඹ පනුප්ද ්ිළ ක 

එුරභහ  ශුබ උඳ්ද දිනඹ්ෂ ප්ර4හර්ථනහ කයනහ. 

තමු්දනහ්දපවරහ ඉදිරිඳ ක කය ිනපඵන පභභ ඳන ක 

පකටුපතඳප ක රය්ෂක ිදධිිදධහනලි්ද නපත ය   පර්ෂ නළවළ; 

කියලභ පත්ෂ පරහ නළවළ. ්ද යපට් ජනතහපප ජීිදත 

්නහය්ෂත ත ත ක කඹක  ඳ ක පරහන් ිනපඵ්දප්ද. ්ද ඳත්රජඹ්ෂ 

ඵළලුපො ක වළභ තළනභ ිනපඵ්දප්ද ්ඳයහධ. ්ද"රංකහදීඳ" ඳත්රජඹ 

ඵර්දන. එහි මුල් ිළටුපේ පභපව ව්ද කය ිනපඵනහ: 
 

"යිද කථිකහචහර්ඹරිඹ  පදොසතය භ්දනඹකි්ද පකො න්"  

 

ගරු භ්දත්රීවයපඹ්ෂ 
(ஶண்புஷகு உபொப்பஷனர் எபைலர்) 

(An Hon. Member) 

තමු්දනහ්දපවරහපප කහරපේ ඒහ ිනබුපණ් නළද්ද? 
 

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ. ිනබුපණ් නළවළ. සඹ හපප ිනබුපණ් නළවළ. භහ හර්තහ 

කිඹ්දනපත, දක  ්ඳයහධ පකොඳභණ ිනපඵනහද කිඹරහ. 

තමු්දනහ්දපවරහපප ජනහධිඳිනුරභහ "භහි්දද ික්දතන" නමි්ද 

ප්ර4ිනඳ කින ප්ර4කහලනඹ්ෂ ඉදිරිඳ ක කශහ. එහි පභොනහද කිඹ්දප්ද? 

එහි එුරභහ පභපව කිඹනහ: 

"කහරහ්දතයඹ්ෂ ිනසපව භහජඹ පශහ පගන ඳළින ංචහ, දණ වහ 

්ක්රடමිකතහ මුළුභනි්දභ පභයටි්ද ුරය්ද පකො , යලඹලු ්ඳයහධකහරී කඹ්ද 

ඳහරනඹ පකො  හයධර්භලි්ද ිළරිපු්ද ය ්ෂ පගොඩනළගීභ භපප ඒකහඹන 

්යමුණන්."  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, තමු්දනහ්දපවපප පවෝදයඹහ ල්ණ ක 

තමු්දනහ්දපව තයවහ න එක්ෂ නළවළ. භහ ්වනහ, පපත කිඹපු පද් 

්ද යලද්ධ නහද කිඹරහ. ඳත්රජඹ්ෂ ්යපගන ඵර්දන. වළභ පදඹ්ෂභ 

්ඳ  දකි්දන ඵළවළ. යහජා රය්ෂහ කිඹ්දප්ද ජනතහපප 

රය්ෂහන්. පපත යපට් ජී ක න පුයළයලඹහපප ජීිදතඹ  ක, 

සහුපප පද්පඳොශර  ක ්ද ඒ රය්ෂහ ිනපඵනහද කිඹන 

ප්ර4ලසනඹ තභන් ්ිළ පපත පරහපේදී රණ්ඩු ඳ්ෂපඹ්ද ිදභ්දප්ද. 

භහ හිතනහ, ්ඳ  පපතහ  උ කතය රඵහ පදන් කිඹරහ.  

භහි්දද ික්දතන ප්ර4කහලනපේ එපව ව්ද කශහ  ්ද පරහ 

ිනපඵ්දප්ද ඒප්ෂ ්නි්ෂ ඳළ කතන්. ්නි්ෂ එක, පපත ය  

ප්ර4ජහත්දත්රජහදි ය ්ෂ වළටිඹ  ්ප් රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ ක 

ව්ද පරහ ිනපඵනහ. ්ප් ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ ඳසු ගිඹ දහ 

ඵරිළටිඹ ප්ර4පද්ලඹ  ගිඹහ, සුිත සුශඟි්ද ිදඳත  ඳ ක ධීයඹ්දපප 

ඳල්ල් භඟ කථහ කයරහ ඒ ්ඹපප සු දු්ෂ ිදභ්දන.  

ඒ පරහපේදී එුරභහ  ක, එුරභහපප රිඹ  ක ඳවය දු්දනහ. ඒ 

ඳවය දීභ ුරිත්ද ්ඳ  පඳනුණු පදඹ්ෂ තභන්, - භභ ද්දප්ද නළවළ, 

්ිළ දළ්ෂප්ෂ නළවළ. - යජපේ ග කිඹ යුුර සභිනයපඹකු ක එඹ 

පභපවඹරහ ිනපඵනහන් කිඹන එක. එපවභ තභන් කිඹ්දප්ද. 

ඒප්ෂ ස කත නළ කත භභ ද්දප්ද නළවළ. ඒ නිහ ්ිළ ්ව්දප්ද - 

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ද්දප්ද නළින පද්ල් කිඹ්දන එඳහ.  

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

තමු්දනහ්දපව  ප්ද ද්දප්ද.  

ඒ ඳවය දීපු කියල පකපන්ෂ ්ද න කල් ් ක ්ඩංගු  ්ය්ද 

නළවළ.  දළ්ද පපතකන් ්ඳ  ිනපඵන ප්ර4ලසනඹ. රය්ෂහ නළවළන් 

කිඹ්දප්ද, ජන ජීිදතඹ සුරැීමභ ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ්ෂ සින පරහ 

ිනපඵනහන් කිඹ්දප්ද, ඒ සභිනයඹහ පනොපන් නපත ඒ ක යු කත 

කපශව,  එඹ කයපු ිළරි්ෂ ඉ්දනහ. ඒ ිළරි කල්ද කිඹන එක 

ිළිතඵ ඳළවළදිලි හ්ෂත  ක ්ද  ිනපඵනහ. නමු ක ්ද න කල් ඒ 

කියල පකපන්ෂ ් ක ්ඩංගු  ්යපගන නළවළ.  

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඳළමිණිල්ර්ෂ දහරහ නළවළ.  

 

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ සන් කිඹන එක ්ිළ ්වනහ. එතපකො  පකෝ පපත නීිනපේ 

රධිඳතාඹ? පපතහ තභන් ්ඳ  ්ව්දන ිනපඵන ප්ර4ලසන. පුයළයලඹහ 

ඹකහ  ගිඹ ක ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ  පභපවභ නපත පුයළයලඹහ  

පකොපවොභ ිනපඹන්ද? භභ ිදපලවපඹ්දභ රණ්ඩු ඳහර්ලසපඹ්ද 

ඉල්රහ යලටිනහ, කරුණහකයරහ, ඒ ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳින, ඒ 

ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භ්දත්රීවරු, එතළන යලටි  සපතඵළට් පඹෝ ටික ්ල්රරහ 

උහිදඹ  පප්දන කිඹරහ. ්ඩු තයමි්ද දළ්ද ක පඳ්ද්දන, පපත 

යපට් හධහයණ කඹ්ෂ ිනපඵනහ කිඹරහ.  පභපවභ ගිඹහභ ය   

පභොක්ෂද ප්දප්ද? ඒකහධිඳින ඳහරන ක්රடභඹක  ඳහ තඵනහද 

කිඹන එක ගළන ්ඳ  ්ද ිදලහර ප්ර4ලසනඹ්ෂ සින පරහ ිනපඵනහ.  

ඒ එ්ෂකභ භභ කිඹ්දන කළභළිනන්, ගරු කථහනහඹකුරභනි, 

ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ  එුරභහපප රය්ෂක කණ්ඩහඹභ  ඹ්දන ක 

වරිවභ්ද හවනඹ්ෂ නළින ඵ. භභ ද්දනහ, එුරභහ  හවනඹ්ෂ 

දු්දනහ. නමු ක එුරභහපප රය්ෂකඹ්ද  එුරභහ ක එ්ෂක ඹ්දන 

ිනපඵ්දප්ද කළඩිච්ච කයලකඵල් යථඹ්ෂ. භභ ගරු 

බහනහඹකුරභහපග්ද ඉල්රහ යලටිනහ, තමු්දනහ්දපව 

කරුණහකයරහ එුරභහපප රය්ෂකඹ්ද  ඹ්දන පවො හවනඹ්ෂ 

රඵහ පද්දන කිඹරහ.  තමු්දනහ්දපවරහ  පතඳ ක ිනපඵනහ; ඒ 

හපපභ හවන ිනපඵනහ. කරුණහකයරහ  එභ හවනඹ රඵහ 

පද්දන කිඹන ඉල්ලීභ භභ කයනහ. ඒක ක ්ලාන්. පභොකද, 

්ප් යපට් ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ රය්ෂහ ප්දන නපත ඳ්ෂ ිදඳ්ෂ 

පදකභ ිනබිඹ යුුරන්.   

පඳොලීයලඹ ිළිතඵ භහි්දද ික්දතනපේ පවො ප්ර4ිනාහ්ෂ දීරහ 

ිනපඵනහ,  එුරභහ ජනහධිඳින ධුයඹ  ඳ ක ප්දන ඉසය පරහ  

කිඹහ ිනපඵනහ,  පඳොලිස පවඹ ඩහ ක ික කතහකර්ණීඹ ව 

්භිභහන ක භවජන පවහ්ෂ ඵ  ඳ ක කිරීභ වහ එුරභහ 

ක යුුර කයනහ කිඹරහ.  පඵොපවොභ ගහපතී යපඹ්ද ව 

රඩපතඵයපඹ්ද එුරභහ එපවභ කිේහ. ්ද ්ිළ  ්ව්දන ිනපඵන 

ප්ර4ලසනඹ, "ඒකද පපත පඳොලිස පවහපේ ඉ්දන ඉවශභ පඳ පශව 

නිරධහරි්ද මිනී භය්දප්ද?" කිඹන එකන්.  පඵොපවොභ 

කනගහටුදහඹක ත ක කඹ්ෂ! පජාසා නිපඹෝජා පඳොලිසඳින කිඹන 

පුද්ගරපඹ්ෂ මිනී භයරහ ්ද ්්දන හියගත කයරහ ිනපඵනහ. ඒක 

පවොන්, එපවභ යලයගත පකරුහ කිඹරහ කිඹ්දනපකෝ. ඒක  

පතඵ්දධ ්පන්ෂ කණ්ඩහඹභ ්ල්ර්දප්ද නළ කප ක සන්?  

එුරභහ ්ල්රරහ හිපර් දභරහ ිනපඵනහ. ්ඳ  ිදලසහඹ්ෂ 

නළවළ, ඒ ිදභර්ලනඹ වරිඹ  පකපර්ිදද කිඹරහ. පකපව පත ක ්ය 

පඩි තළබීපපත යලද්ධිපේදී ඒ නිපඹෝජා පඳොලිසඳිනයඹහපප 

පුත්රජඹහ ක ඒ හවනර ගභ්ද කයරහ ිනපඵනහ. නමු ක සහු 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

්ල්ර්දප්ද නළවළ. ්ඳ  රළබී ිනපඵන රයංිකර වළටිඹ  සහු ් ක 

්ඩංගු  ග්දන ගිඹහභ  ඒ දරුහපප භ, ඒ කිඹ්දප්ද ඒ 

නිපඹෝජා පඳොලිසඳිනුරභහපප බහර්ඹහ කිඹහ ිනපඵනහ, 

''පගනිච්පචො ක භභ ස්ෂපකොභ කිඹනහ'' කිඹහ. "ස්ෂපකොභ" 

කිඹ්දප්ද පභොනහද කිඹන එක තභන් දළ්ද ්ඳ  දළන ග්දන ඕනෆ 

පරහ ිනපඵ්දප්ද. පපතප්ෂ සුර මුර ්ිළ දළන ග්දන ඕනෆ. ත ක 

්ඹ කිඹනහ, පපත පඳොලිස නිරධහරිඹහ පපත ඝහතනඹ  ඳභණ්ෂ 

පනොපන් ත ක මිනීභළරුපත ගණනහක  ග කිඹ්දන ඕනෆඹ 

කිඹහ. එහ ක දළ්ද පවිතපඳපවිත පේපගන එනහ. හ්ෂත  පවිත 

පේපගන එනහ. ත්රජසතහදඹ ිනබුණු කහරපේ ද්රරිදඩ ාහඳහරිකඹ්ද 

කිහිඳ පදපනකුපග්දභ පභොහු පකෝටි ගණ්ද  ක්ඳපත ග කතහඹ 

කිඹහ භ  ්ව්දන රළබුණහ. පභළනි පඳොලිස පවඹ්ෂ ිනඹහපගන ද 

්ිළ පපත යපට් ජී ක ප්දප්ද ගරු කථහනහඹකුරභනි? හධහයණ 

පඳොලිස පකොමිභ්ෂ -සහධීන පඳොලිස   පකොමිභ්ෂ- ිනබුණහ නපත 

පපත පභොකු ක ප්ර4ලසනඹ්ෂ ප්දප්ද නළවළ. පපත පුද්ගරඹහ  උස වීභ 

රඵහ දීරහ  ිනපඵ්දප්ද කල්ද? පපත පුද්ගරඹහ  පපත උස වීභ රඵහ 

ග්දන සුදුසුකපත ිනබුණහද? ඒහ ඳරී්ෂහ කශහද? එපවභ නළ කනපත 

පද්ලඳහරනාඹකු භඟ පතඵ්දධකපත ිනබුණු ඳලිඹ  එඹහ 

ඉදිරිඹ  දළපතභහද? එපවභ නළ කනපත ්තීතපේදී ඒ පඳොලිස 

නිරධහරිඹහපග්ද පන ක ්යුුර ප්ර4පඹෝජන ්යපගන ිනබුණු නිහ 

ඉදිරිඹ  පගනහහද කිඹන එක ක ්ඳ  ්ව්දන පනහ. පපත 

බහපේදී තභන් ්ඳ  පපතහ ්ව්දන ප්දප්ද.  

පපත ිළිතඵ හධහයණ උ කතයඹ්ෂ ්ද ්ඳ  රඵහ පද්ිදඹ කිඹහ 

්ිළ ඵරහපඳොපයො කුර පනහ. ්ඳ  පපත ඳරී්ෂණ ිළිතඵ 

ිදලසහඹ්ෂ ිනඹ්දන ්භහරුන්. ්ද පභොහු ් ක ්ඩංගු  ්යපගන 

ිනපඵ්දප්ද ත්රජසතහදඹ ළශළ්ෂවීපපත ඳනත ඹ ප කන්. ඒ මි්ෂ 

දණ්ඩ නීින ංග්රාවඹ ඹ ප ක පනොපන්. පභොන පවවුර්ෂ නිහ 

එපවභ කශහද කිඹහ භභ ද්දප්ද නළවළ. ගරු නිභල් යලරිඳහර ද 

යලල්හ භළිනුරභහ නීිනාපඹ්ෂ. එුරභහ ද්දනහ සින, පභොක්ෂද  පපත 

පල්රභ කිඹරහ. පපත ගළන හධහයණ ිදභර්ලනඹ්ෂ ්ඳ  රඵහ 

ග්දන ජහතා්දතය පඳොලීයලඹ පගපන්දන පේිදඹ කිඹහ භහ 

කල්ඳනහ කයනහ. පපත ිදභර්ලන කණ්ඩහඹභ පපත  නිපඹෝජා 

පඳොලිසඳිනුරභහ භඟ පතඵ්දධඹ්ෂ ිනපඵනහද කිඹහ ්ිළ  ද්දප්ද 

නළවළ. ඒක ක ්ඳ  ිනපඵන ළකඹ්ෂ. පපත යලද්ධිඹ පරහ ක දළ්ද 

සුභහනඹ්ෂ, පදක්ෂ ගත පරහ ිනපඵනහ. නමු ක පපත ගළන වරි 

වභ්ද ිදභර්ලනඹ්ෂ පකපයන  ඳහ ්ෂ නළවළ. පපතහ තභන් 

භවජනතහ ඵරහ පගන ඉ්දප්ද. භවජනතහ ඵරහ පගන ඉ්දප්ද 

යජඹ පපත පුද්ගරඹහ   කය්දප්ද පභොක්ෂද,  පපත ිදභර්ලන  

ක යුුර වරිඹහකහය පකපයනහද කිඹහන්.  

පභතළන ප්ර4ලසන යහයකඹ්ෂ ිනපඵනහ. පද්ලඳහරනාන්්ද  

සඟිල්ර දි්ෂ කයනහ. ්පන්ෂ ්ින්ද ්ද පඳොලිස පවඹ 

පතපර්ණපඹ්දභ ්ඩඳණ පරහ, ්ඩහර පරහ කිඹහ පචෝදනහ 

කයනහ. පපතක වරිභ ප්ර4ලසනඹ්ෂ. රය්ෂක ්භහතාහංලඹ භගි්ද 

ඳහරනඹ න පඳොලිස පවහ මී  ඩහ භවජනතහ  ිදලසහඹ්ෂ 

තඵහ ග්දන  පුළු්ද පවහ්ෂ ඵ   ඳරිර්තනඹ කය්දන  

ඕනෆ. එපවභ  පනොල්පණො ක ්ද යපට් ිනපඵන ප්ර4ලසන මී  ඩහ උග්රා 

්දන  ඉඩ ිනපඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඊශඟ  ්ධිකයණඹ පද ඵර්දන. ්ද 

්ඳ  ්ව්දන  ිනපඵන ප්ර4ලසනඹ, නීිනපේ රධිඳතාඹ්ෂ ්ද පපත 

යපට් ිනපඵනහ ද කිඹන එකන්. නීිනඹ ගළන ිදලසහ්ෂ ිනපඵනහ 

ද? හි පු ්ග්රා ිදනිලසචඹකහයුරමිඹපප පඵල්පර්ද ්ල්රරහ තල්ලු 

කය දළපතභහ. එුරමිඹ   උ කතය පද්දන, හ්ෂත  පග්ද්දන, ඒ 

ක යුුර කය්දන ්සථහ්ෂ දු්දප්ද නළවළ. පුදුභ වදිසයලඹ්ෂ 

ිනබුණහ. සන් ඒ?  ්ද ඒ පනු  ්ග්රා ිදනිලසචඹකහයයපඹ්ෂ දහරහ 

ඉ්දනහ. එුරභහ ගළන ක එක එක පද්ල් කිඹනහ. භහ ද්දප්ද 

නළවළ. භහ ඒහ  පභතළන කිඹ්දන ඹ්දප්ද  නළවළ. නමු ක ඒක 

පනොපන් කහයණඹ. පපත ්ධිකයණ ඳද්ධිනඹ සහධීන  

ිනපඵ්දන  ඕනෆ. ්ද ඒ සහධීන කඹ නළින පරහ ිනපඵනහඹ 

කිඹහ ්ඳ කනගහටුප්ද ල් ක පපත ්සථහපේදී ප්ර4කහල කය්දන   

ඕනෆ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්ද නඩුකහයරු්දපප ත ක කඹ 
ඵර්දන. පපත න ිද  නඩුකහයපඹ්ෂ ඳගහ්ෂ ග කතහඹ කිඹහ 
රිභහ්දඩ් කය ිනපඵනහ.  ්ඳ කදහ ක පපත හපප පදල් සහුපේ 
නළවළ. ඉසය පභපවභ ල්පණ් නළවළ. සඹ ්හු  ල්පණ් එකන්.  ත 
හුඟ්ෂ ඉ්දනහලු. පපත හපප ගනුපදනු   කය ග්දනහ ්ඹ  
ඉ්දනහලු. කනගහටුදහඹක ත ක කඹ්ෂ! ගනුපදනු්ෂ දීපුහභ 

තී්දදු එනහ තභ්දපප ඳළ කත . පපතක පවො ළඩ්ෂ පනොපන්. 
පුයළයලඹ්ද ඳභණ්ෂ පනොපන්, රපඹෝජකඹ්ද ඳහ පපතක පවශහ 
දකිනහ. පපත ය   සිද ක රපඹෝජනඹ්ෂ කයරහ සල්්දපප  මුදල් 
රය්ෂහ කය ග්දන පුළු්ද පේද කිඹහ ළකඹ්ෂ සල්්ද  
ිනපඵනහ. පපතක වරි බඹහනක  ත ක කඹ්ෂ. තමු්දනහ්දපවරහ 
රණ්ඩු කයන එක ක, ්ඳ රණ්ඩු කයන එක ක පනොපන් 
පභතළන ිනපඵන ප්ර4ලසනඹ. පභතළන ිනපඵ්දප්ද යපට් 
පුයළයලඹ්දපප රය්ෂහ ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ්ෂ. පුයළයලඹහ  යජඹ 
පකපයහි ිනපඵන ිදලසහඹ පභොක්ෂ ද කිඹන එක පපත 
්සථහපේදී භහ තමු්දනහ්දපවරහපග්ද ්ව්දන කළභිනන්.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඊශඟ කහයණඹ පභොක්ෂද? වමුදහ  
්ංලඹ  ළලිකඩ හිය පගදය  කඩහ ළදී  යලයකරුපෝ කිහිඳ 
පදපන්ෂ භයහ දළපතභහ. කියලභ ්යඹ්ෂ නළින, උහිදඹක 

්යඹ්ෂ නළින  ළලිකඩ ඵ්දධනහගහයඹ  සුරළු පරහ පඩි 
ිනඹරහ ිදස්ෂ ිනව්ෂ භයහ දළපතභහ. පපත ගරු බහපේදී ්ඳ ඒ ගළන  
ප්ර4ලසනඹ්ෂ සහුහභ  කිේපේ, පපත ිළිතඵ පකොමිභ්ෂ ඳ ක 
කයනහ, පකොමි්ද බහ හර්තහ රහභ ඒ ිළිතඵ කරුණු 
කිඹ්දනපත කිඹරහන්. ්ද න  ුරරු එභ හර්තහ නළවළ. පපතක 
වංග්දප්ද සන් කිඹරහන් භහ ්ව්දප්ද. පපතක ්ද කය්දන 
පභොක්ෂ පවෝ පවවුර්ෂ ිනපඵ්දන ඕනෆ. පභොක්ෂ ද පපත 
කහයණඹ? පපතක ජහතා්දතයඹ  ක ගිඹහ. භහන හිමිකපත පකොමිභ 
පපත ගළන  යජපඹ්ද කරුණු ිදභහ ිනබුණහ. පපත කහයණහ දිවහ ඵරන 

පකො  පපත යපට් ප්ර4ජහත්දත්රජහදී යහමු පදදයහ ඹන සරඳඹ්ෂ 
තභන් ්ඳ  දකි්දන රළපඵ්දප්ද. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, පභ්දන පපත කහයණඹ ක ඒ හපපභ 
ළදග ක. ්ද පු ක ඳ කර ඳශ න ප්ර4ි කින දිවහ ඵළලුහභ යජපේ 
ඳශහ ක ඳහරන රඹතන න ප්ර4හපද්ශීඹ බහර නගය බහර 
බහඳිනරු්දපප ක්රිශඹහ කරහඳඹ පඳපනනහ. "දින්න" පු ක 
ඳප ක කුරළකිපේ පපත ිළිතඵ ව්ද කය ිනපඵනහ භහ 
දළ්ෂකහ. සල්්ද ිදයල්ද කයපු පද්ල්ර රළන්සුර්ෂ ඒ ඳ කතපර් 
ිනබුණහ. භහ ශඟ ඒ ීමඳඹ්ෂ ිනපඵනහ.  පපත රළන්සුරපේ ිනපඵනහ 
සඹිලිිළටිඹ ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳිනුරභහ කයපු පද්ල්. ඒ 
හපපභ ඹම ඳශහ ක බහපේ භ්දත්රීවයපඹ්ෂ, භහනළල්ර 
ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳිනුරභහ, කය්දපදණිඹ ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ 

බහඳිනුරභහ, ්කුරැස ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳිනුරභහ සුරළු 
සල්්ද කයපු පද්ල් ිළිතඵ රළන්සුර්ෂ ිනපඵනහ. ප්ර4හපද්ශීඹ 
බහ, නගය බහ භ්දත්රීවරු සත්රීව දණඹ, ශභහ ්ඳචහය ළනි භවහ 
බඹහනක ළරැදි ගණනහක  ළරැදිකරු්ද පරහ. එ්ෂ ක 
ජහිනක ඳ්ෂපේ හි පු ප්ර4හපද්ශීඹ බහ, නගය බහ බහඳිනරු 
එපවභ වළයලරුපණ් නළවළ. සල්්ද කදහ ක එළනි ත ක කඹක  
ළටුපණ් නළවළ. එපවභ කභ පකපන්ෂ තභන් - 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

සන්, ගුරුරු දණ ගසන ඒහ.  

 
ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ ඒ කහයණඹ  ක එනහ. ඒ හපප ත ක කඹ්ෂ දළ්ද සින 

පරහ ිනපඵ්දප්ද. 

1189 1190 

[ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ] 
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ගරු කථහනහඹකුරභනි, ගපත භට් මි්ද ප්ර4හපද්ශීඹ භට් මි්ද පපත 

පද්ලඳහරනාපඹෝ පභපවභ කය්දප්ද කහපප රදර්ලඹ්ෂ 

්යපගනද කිඹන එක තභන් ්ඳ  ්ව්දන ිනපඵන ප්ර4ලසනඹ. 

පභළනි පද්ල් යලදු වීභ ගළන ්ඳ කනගහටු පනහ. පපත ්ඹ පපත 

හපප ්ඳයහධ  කය්දප්ද පකොපවොභද?    

දළ්ද ්ප් දඹහයලරි ජඹපවකය භ්දත්රීවුරභහ භ  භත්ෂ කය 
දු්දනහ, ගුරුරු්ද  ්ද කයන ්හධහයණකපත ගළන. ගුරුයඹහ දණ 
ගසනහ. පකොපවොභද ඒ ළපඩ්? ්ප් ්ධාහඳනඹ පභොන 
ත ක කඹක ද ළටිරහ ිනපඵ්දප්ද? ඊශඟ  භභ දළ්ෂකහ ප්ර4හපද්ශීඹ 
බහක බහඳින පකපනකුපප පුපත්ෂ ිදදුවල්ඳින  ඳවය දීපු 
පුත්ෂ. පපත ්ධාහඳනඹ ්ද පකොපවවද ඹ්දප්ද? පපත ිදධිඹ  ඹන 
පකො  ය ක ඵහර ඳයපුය්ෂ වද්දන ්ඳ  පුළු්දද? ඊපේ පඳපර්දහ 
පු ක ඳ කර ඳශ පරහ ිනබුණු ත ප්ර4ි කිනඹ්ෂ භභ දළ්ෂකහ, 

ිදලසිදදාහර දළරිඹ්ෂ පගොඩනළඟිල්රකි්ද බිභ  තල්ලු කය දභහ 
ිනපඵනහඹ කිඹහ. පපතහ ද ිදලසිදදාහරර යකාඹ්ද කළරහ 
වමුදහ කල්පර් ඉ්ද පුහුණු්ෂ පද්දප්ද? පභපවභ ල්ණහභ 
පභොකද ්දප්ද? භ  ප කපය්දප්ද නළවළ.  

්ද පකොච්චය කිේ ක ශභපඹ්ෂ ඳහර  සුරශ ක කයනපකො  
ිදදුවල්ඳිනරු ල්ලි ග්දනහ. පදභල්ිළඹ්ද  ඒක දයහ ග්දන ඵළරි 
ත ක කඹ්ෂ ්ද සින පරහ ිනපඵනහ.  

ඊශඟ කහයණඹ පපතකන්. භ ක කුඩු, පවපයොන්්ද, ගංජහ, ්බි්ද ්ද 
යපට් වළභ තළනභ ිනපඵනහ. පපතහ ් ක ්ඩංගු  ගළනීභ ක 

පකපයනහ. ්ද ක STF එපක්ද භ කද්රරා ර්ගඹ්ෂ ් ක ්ඩංගු  
ග කතහඹ කිඹහ පු ක ඳතක ඳශ වී ිනපඵනහ භහ දළ්ෂකහ. 

එපව ් ක ්ඩංගු  ග කත ක, පපත ප්ර4ලසනඹ දළ්ද වළභ තළනකභ 
ඳළිනරිරහ ගිහිල්රහ ිනපඵනහ. ිදදාහර ඉසයව ිනපඵන පපශ 
ළල්ර  භ ක ද්රරා මිේ කයන රද  පචෝෂරට්, ප ොෆි, සඹ හපප 
පද්ල් ිදකුණ්දන  ිනපඵනහ. පපතහ නිහ තභන් ිදිදධ 
්ඳයහධර  ්ප් යකාඹ්ද පඳ ශඹිරහ ිනපඵ්දප්ද. ඉවශ 
ඳ්දිනර යලටින ඳහල් යකාපඹෝ ස රුප්ද ඳසු -  

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ  
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යලරිපකොත  ක ගවරහ ිනපඵනහ.  

 
ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
සේ, ඒක ක එක්ෂ තභන්. තමු්දනහ්දපවරහ තභන් ඒක 

පභපවඹල්පේ.  ඒක ඳ ්ද ග කප ක තමු්දනහ්දපවරහන්. දළ්ද 

එනහ, ඒක ගළන කථහ කය්දන. [ඵහධහ කිරීපත]  
 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ්පන්ෂ ළදග ක කහයණඹ ්දප්ද 

පපතකන්.  ්ිළ ්ඳයහධ ගළන කථහ කයනහ. ිදදුලි බිර ළඩි කිරීභ 

ුරිත්ද ්ද යලදු පරහ ිනපඵ්දප්ද පභොක්ෂද?  හභහනා ්ඩු  

රදහඹපත රඵන පුයළයලපඹකු  සහුපප පද්පඳොශ ව ජීිදතඹ 

රය්ෂහ කය ග්දන ඉසය රෑ  ිදදුලි ඳවන්ෂ ඳ කුර කයපගන 

ඉ්දන පුළු්ද කභ්ෂ ිනබුණහ. ඒ පභොකද, පොය ුරය්ද එන එක 

ශ්ෂහ ග්දනන්.  ්ද ඒක ඳ කුර පකරුපො ක ිදදුලි බිපල් ඒකක 

61 ඳනිනහ. ්ද ඒකක 61 ඳළ්දනහභ පඵල්ර  පතොණ්ඩු 

ළප නහ හපප ිදදුලි බිර ්ව  නඟිනහ. ඒ නිහ  ්ද ඒක 

ඳ කුර කය ග්දන ක ඵළවළ.  ඒ නිහ පොය ුරය්ද  පභඹ කදිභ 

්සථහ්ෂ පරහ ිනපඵනහ, පගල් සුද්ධ කය්දන.  පපතහ 

ප්ර4හපඹෝගික පද්ල්. ්ඩු තයපපත ්ඩු රදහඹපත රඵන ්ඹ  ක පපත 

වනඹ රඵහ පද්දන  ඕනෆ. ඉසය ෆභ පගදයකභ රෑ  එිතපේ 

ිදදුලි රහපතපු්ෂ  ඳ කුර කශහ, පභොපක්ෂ වරි රහ නපත ඵරහ ග්දන 

පුළු්ද ප්දන. ්ද ඒක කය්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. ඒ ිදදුලි 

ඳවන ක නිහ දභරහ, ්කුරහපගන නිදහ ග්දනන් යලදු පරහ 

ිනපඵ්දප්ද. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඒ එ්ෂකභ පපත කහයණහ ගළන ක භහ 

ව්ද කය්දන කළභළිනන්.  කිඹ්දන කහයණහ පගෝදන්ෂ 

ිනපඵනහ. ඒ ස්ෂපකෝභ ව්ද කය්දන භ  පරහ භදි පන්.  

ඳසු ගිඹ දක ංචහයක පවෝ රඹක  සුරළු පරහ එහි යලටි 

ිදපද්යකකඹකු  ඳවය දීරහ සහුපප පද්පඳොශ පකොල්ර කහපු 

යලද්ධිඹ්ෂ ්ව්දන  රළබුණහ. දකුණු ඳශහප ක තභන් පපතහ 

ස්ෂපකොභ යලදු ්දප්ද. තමු්දනහ්දපවරහපප ඳශහප ක පපතහ 

ස්ෂපකෝභ යලදු ්දන පවවුර පභොක්ෂද කිඹරහ භභ ද්දප්ද නළවළ, 

ගරු කථහනහඹකුරභනි. ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භ්දත්රීවරු්ද, නගය බහ 

භ්දත්රීවරු්ද, ඒ හපපභ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  ඒ ඳළ කප ක තභන් පපතහ 

ස්ෂපකෝභ යලදු ්දප්ද. ත්රජසතහදඹ ්්ද ල්ණහභ ්ඳ  

ළනසීපභ්ද ජී ක ්දන  පුළු්ද පන් කිඹරහ ්ිළ හිුරහ. ඒක 

ිනබුණහ නපත පවොන් කිඹරහ ක දළ්ද හිපතනහ. සන්? පපත යලටින 

ප්ර4හපද්ශීඹ භට් පපත පද්ලඳහරනාන්්ද කයන වදිඹ ගළන ඵළලුහභ 

්ද භවහ බඹහනක ත ක කඹක  මුහුණ පද්දන  යලදු පරහ 

ිනපඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, පපත ්සථහපේ දී තමු්දනහ්දපව  

ව්ද කය්දන භ  ්ඳයහධ ගළන පඳොඩි හර්තහ්ෂ රළබිරහ 

ිනපඵනහ. පභහි කිඹන රකහයඹ   ඳසු ගිඹ ්ල්රුදු 06ක කහරඹ 

ුරශ -භහි්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහපප ඳහරන ත්දත්රජඹ ුරශ- ්ඳයහධ 

පතඵ්දධ ංඛාහ පල්ඛන ිදභහ ඵළලී පපත දී ෆභ ඳළඹ 24ක භ -

එදහ යල  ්ද පන ුරරු- ඵයඳතශ ්ඳයහධ 150න්.  ඒ හපපභ 

ඳළවළයපගන ඹහපත -එ්ෂනළලිපගොඩ එපවභ උසහපගන ගිඹ හපප 

යලද්ධි- ගළන පභහි ව්ද නහ. එපවභ උසහපගන ගිඹහන් 

කිඹරහ දළ්ද විනකඹ්ෂ ිනපඵනහ. රණ්ඩුප්ද පගන ගිපේ 

නළවළලු.  පන ක පභොක්ෂද කණ්ඩහඹභ්ෂ පගන ගිඹහලු.   

ඳළවළයපගන ඹහපත 03න්. ෆභ ඳළඹ 24ක භ මිනී භළරුපත  02න්; 

සත්රීව දණ 05න්; මිනී භළරීපතර  තළ ක කිරීපත 01න්. පභතළන ත 

ංඛාහ පල්ඛන පගොඩ්ෂ ිනපඵනහ. භහ ඒහ කිඹ්දප්ද නළවළ. 

පපතක තභන් ්ද ිනපඵන හර්තහ. ්ද  පභඹ ිදලහර ප්ර4ලසනඹ්ෂ 

පරහ ිනපඵනහ. ජනතහ භිපඹ්ද ළකපඹ්ද තභන් ජී ක 

ප්දප්ද. එක ඳළ කතකි්ද ිනපඵන පද්පඳොශ රය්ෂහ කය ග්දන 

ඵළරි යලටිනහ.  ් පන්ෂ ඳළ කපත්ද ජීිදතඹ රය්ෂහ කය ග්දන 

ඵළරි යලටිනහ. භහ ්ප ක දළ්ද ඳ කතය මිටිඹ්ෂ ිනපඵනහ. පපත 

මිටිපේ වළභ ඳ කතයඹකභ යලයසතරඹ ිදධිඹ  ිනපඵ්දප්ද එ්ෂපකෝ 

ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භ්දත්රීවයඹකුපප දණඹ්ෂ ගළන, එපවභ නළ කනපත 

නඩුකහයඹකුපප දණඹ්ෂ ගළන, එපවභ නළ කනපත 

පඳොලිසකහයඹකුපප දණඹ්ෂ ගළන. ඉින්ද ජනහධිඳිනුරභහ කිඹන 

ිදධිඹ  එපවභ නළ කනපත රණ්ඩුපේ භ්දත්රීවරු කිඹන ිදධිඹ  පපත 

ය  රයලඹහපේ රලසචර්ඹ ක ය ්ෂ ඵ  ඳ ක කය්දප්ද 

පකොපවොභද? පභොන රලසචර්ඹඹද? ිනබුණු ටික ක නළින පරහන් 

ිනපඵ්දප්ද. ඒ නිහ පපත ත ක කඹ ගළන ්ිළ කනගහටු පනහ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, කරුණහකය පපත ප්ර4ලසනර  උ කතය 

පද්දන කිඹහ ්ද පපත ිදහදඹ  වබහගී න යජපේ භළින 

සභිනරු්දපග්ද භහ ඉල්රහ යලටිනහ. පභොකද, පපතහ  උ කතය 

දීභ ළදග ක. පපත යපට් ඳහරනඹ වරිඹහකහය පගන ගිපේ නළ කනපත 

පපත යපට් ක භළදපඳයදිග ය ර යලදු ල්ණු පදඹභ යලදු ප්දන 

පුළු්ද.  භළද පඳයදිග ය ල්ර ජනතහ යහජා ත්දත්රජපේ 

නහඹකන්්ද  ිදරුද්ධ නළඟි රහ පඳශ ඳහිත ගිඹහ; පකෝරහවර 

කයරහ ඒ ඳහරනඹ්ද හපපභ, ඒ නහඹකන්නු ක නළින කයරහ දළපතභහ. 

ඒ පතඵ්දධපඹ්ද රළන්සුර්ෂ භහ ශඟ ිනපඵනහ. භහ ඒ ගළන 

කිඹ්දන ඹ්දප්ද නළවළ. ඒ හපප ත ක කඹ්ෂ එනහ  ්ිළ ක 

ිදරුද්ධන්.  ්ඳ  ඕනෆ පපත යපට් ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ රය්ෂහ 

ප්දනන්. ඒ හපපභ ්ඳ  ඕනෆ ඳ්ෂ පද්ලඳහරනඹ. ඒ නිහ 

කරුණහකය ්ප් ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ රය්ෂහ කය්දන.  පපත යපට් 

ඕනෆභ තළනක  ගිහිල්රහ ්ඳයහධ යලදු පන ඒහ ගළන ඵරරහ ඒ 

්ඹ  වනඹ්ෂ රඵහ පද්දන ක යුුර කය්දන එුරභහ  ්සථහ 

රසහ පද්දන. නමු ක එතළනදී එුරභහ  ක, එුරභහපප 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

රය්ෂකන්්ද  ක ඳවය පදනහ නපත  පපත යපට් ිනපඵන 

ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ පභොක්ෂද කිඹන ප්ර4ලසනඹ ක ්ඳ  පපත ්සථහපේදී 

්ව්දන පනහ.  

භහ මී  ළඩිඹ කථහ කය්දප්ද නළවළ. ්ප් ත ගරු භ්දත්රීවරු 

කිහිඳ පදනකු කථහ කය්දන ඉ්දනහ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, භ  

්සථහ රඵහ දීභ ගළන සඵුරභහ  සුරින්දත පනහ. රණ්ඩු 

ඳ්ෂපේ ්ඹ  ක සුරින්දත පනහ, භ  ළඩිඹ ඵහධහ පනොකශ 

එක . එන්්ද ප කපය්දප්ද භභ කිේ ඒහ වරින් කිඹන එක යලඹලු 

පදනහභ ්නුභත කය ිනපඵනහන් කිඹන එක භත්ෂ කයමි්ද භපප 

කථහ ්්ද කයනහ.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කිේ ඒහ පවොයා්ද ්වපගන හිටිඹහ. මීශඟ  ගරු ්නුය 

ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ සභිනුරභහ. 

[්.බහ. 2.16] 

 
ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ පතල් කර්භහ්දත  
්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ - தபற்சமஶலிக் 

மகத்தெஶறஷல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ිදපලවපඹ්දභ ්ද ද ඉතහභ කභ 

ළදග ක ද්ෂ. ඒ හපපභ ය ක  ්තාලා කහයණහ්ෂ ිළිතඵ 

හකච්ඡහ  ග්දනහ පපත පභොපවොප කදී ඒ ිළිතඵ චන කිහිඳඹ්ෂ 

කථහ කිරීභ  පුළු්ද වීභ ගළන භහ ්දපතෝ නහ. 

ිදපලවපඹ්ද 2007 යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ ඳනත සින වීපභ්ද ඳසපව රංකහපේ 

රය්ෂක ්ංලපේ, ත්රිුිදධ වමුදහපේ, ඳරිඳහරන පවපේ යලඹලුභ 

භහණ්ඩලික නිරධහරි්ද  ්ලා පුහුණු ශ්රී  රංකහපේ දී රඵහ ග්දන 

පුළු්ද පරහ ිනපඵන ඵ ්ිළ භත්ෂ කය්දන ඕනෆ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ිදපලවපඹ්දභ මී  කලි්ද  

ඳහකිසතහනඹ, ඉ්දදිඹහ, එංගර්දතඹ හපප ය ර තභන් පපත 

භහණ්ඩලික ිදදාහර ිනබුපණ්. පපත වයවහ ්ඳ  ිදලහර පන්ෂ 

කය්දන පුළු්ද පරහ ිනපඵනහ කිඹරහ ්ිළ ිදලසහ කයනහ.  

ංඛාහපල්ඛන ්නු ඵරන ිද  2007 යල  පපත ද්ෂහ පුහුණු රළබ 

රය්ෂක නිරධහරි්දපප ංඛාහ 541්ෂ වළටිඹ  ව්ද න 

්තය, ිදපද්ල ය ර රය්ෂක ්ංල හභහජිකන්්ද 41්ෂ පුහුණු 

රඵහ ිනපඵන ඵ ව්ද පනහ. ිදපලවපඹ්ද ඵංපරහපද්ලඹ, 

ඉ්දදිඹහ, ඉ්දදුනීයලඹහ, භළපල්යලඹහ, භහරදින්න,  ප්දඳහරඹ, 

ඳහකිසතහනඹ, රු්දඩහ, ළනගහල්, සුඩහනඹ ළනි ය ර 

රය්ෂක ්ංල නිරධහරි්ද පපත රඹතනපේ ඳහාභහරහ වහ 

වබහගි පරහ ිනපඵනහ. එපවභ 2014 ර්පේ ්දහශ ඳහාභහරහ 

වහ පඳය ව්ද කශ ය ර  ්භතය ස්ඝනිසථහනඹ, 

භූතහනඹ, චීනඹ, තහන්ර්දතඹ, ිදඹට්නහභඹ, ක හර්, ඕභහනඹ වහ 

සපභරිකහ එ්ෂ ක ජනඳදඹ ඹන ය ර නිරධහරි්ද වහ පුහුණු 

්සථහ රඵහ දීභ  ්ලා මලික ක යුුර කය ිනපඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, යහජා රය්ෂහ කිඹන එක ඕනෆභ 

ය ක ප්ර4ධහනතභ, ළදග ක ්ංලඹ්ෂ ඵ ්ිළ ද්දනහ. ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 

ය ක ඹවඳහරනඹ වහ න ප්ර4ධහනතභ ළදග ක ්ංලඹ තභන් ඒ 

යපට් ිනපඵන රය්ෂක ක්රිශඹහ භහර්ග. ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ය ක ඳළළ කභ 

වහ යපට් රය්ෂහ ිළිතඵ ක්රිශඹහ භහර්ගඹ්ෂ ග්දන ්ලා 

කයන නිරධහරි්ද, වමුදහ්ද නළ කනපත, ිනපඵන වමුදහ්ද දුර්ර 

නපත,  ඒ යපට් ඳළළ කභ ඒ තයපතභ හර්ථක ්දප්ද නළවළන් කිඹරහ 

භභ හිතනහ. ්ද ්ිළ ඉ්දප්ද එදහ යලටි තළන පනොපන්. ්ද 

පරෝකඹ දියුණු හපපභ භවය ්ංලලි්ද ඳසුඵෆභක  ර්ෂ පරහ 

ිනපඵන ්සථහ්ෂ. ඒ ්නු ඵරන ිද  ෆභ ය ්ෂභ තභ්දපප 

වමුදහ නියල ිදනඹකි්ද, නියල පඳෞරුඹකි්ද ව නිළයදි 

නහඹක කඹකි්ද තඵහ ග්දන  පරොකු භව්දයලඹ්ෂ ්ය පගන 

ිනපඵනහ. පරෝකපේ දියුණු ය ර ක, ඒ හපපභ දියුණු පනොන 

ය ර ක පපත රය්ෂක ්ංල ඉතහභ කභ ිදනඹහනුකූර ඳ කහ 

පගන ඹහපපත ගීමභ ඒ ප්ර4ජහ්දත්රජහදඹ උසුරන ය ර ප්ර4ධහන 

ගීමභ්ෂ ිනපඵනහ.  

භහ හිතන වළටිඹ  පපත ඳන ක පකටුපතඳත භඟි්ද වඳු්දහ 

පද්දප්ද, පභපත්ෂ කල් කළරණිඹ ිදලසිදදාහ රපේ 

උඳකුරඳිනයඹහ රඵහ දීපු විනකඹ පකොතරහර රය්ෂක 

ිදලසිදදාහරපේ උඳකුරඳිනයඹහ භඟි්ද රඵහ පද්දන ක්රිශඹහ 

කිරීභ්ෂ කිඹරහ.  භ  කලි්ද කථහ කයපු ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග 

හි පු සභිනුරභහ කිේහ, ්ඳ නිවඬ හිටිඹහ කිඹරහ. ්ඳ නිවඬ 

හිටිපේ නළවළ. තමු්දනහ්දපවරහ  ක කථහ කය්දන පද්දන 

ඕනෆප්ද. 
 

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
සුරිනන්. 

 

ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

තමු්දනහ්දපව කිේහ ්ප් කහරපේ ිනබුණු ප්ර4ලසන ගළන; ිදිදධ 

තළ්දර ිනබුණු රයහල්ල් ගළන; නීිනඹ කඩවීපත ගළන. සඵුරභහ ක 

පපත යපට් සපද්ශීඹ රය්ෂහ බහය හි පු සභිනයපඹ්ෂ. භහ ඒ 

ගළන කියලභ ිදපේචනඹක  ඹ්දප්ද නළවළ. භහ සඵුරභහපප විදඹ 

හ්ෂත ඹ  ිදතයන් කථහ කය්දප්ද. 
 

ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක ිනපඵනහ. 

 

ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භහ ද්දනහ ිනපඵන ඵ. ඒ කහරපේ ඒක වරිඹ  ිනබුණහද 
කිඹරහ භහ තමු්දනහ්දපවපග්ද ්ව්දන කළභළිනන්. ්ද ්ප් යපට් 

පරොකු පනසකපත ීමඳඹ්ෂ යලදු පරහ ිනපඵනහ. 

තමු්දනහ්දපවරහ පභොන පභොන තර්ක පගනහ ක, ්ද පපත යපට් 

ජනභහධා බහිදතඹ සුරඵ පරහ ිනපඵනහ; පුළුල් පරහ 

ිනපඵනහ. ්ද පපත යපට් පු ක ඳ ක, පේ පු ක ඳ ක හපපභ ගු්ද 

ිදදුලි නහලිකහ, රඳහහිනී නහලිකහ ිදලහර ප්ර4භහණඹ්ෂ ළඩි පරහ 

ිනපඵනහ. ඒ නිහ ්ද ඉතහ කුඩහ යලදුවීභ්ෂ ල්ණ ක, පු ක ඳතක 

headline එක්ෂ ඵ  ඳ ක පනහ. භහ ිළිතග්දනහ, 

පද්ලඳහරකඹ්ද වළටිඹ  ්ඳ කල්රු ක ඉතහභ ඳරිසමි්ද ක්රිශඹහ 

කය්දන ඕනෆ. ්ප් රණ්ඩුපේ ිනපඵන පන තභන් ්ප් 

පකපනකු ළරැද්ද්ෂ කශ ක ඒ ළරැද්ද ව්දන ක්රිශඹහ කය්දප්ද 

නළිනකභ. ්දහශ පඳොලීයලඹ  එපවභ නළ කනපත ඒ නීින ක්රිශඹහ කභක 

කයන ්ංලර  ්ඳ ්සථහ රඵහ දීරහ ිනපඵනහ, නීිනඹ 

ක්රිශඹහ කභක කය්දන. ඒක  ්ඳ ්ත ගවරහ ක නළවළ. සඵුරභහ 

කිේහ  භවය ්ඹ ිළිතඵ. භවය ්ඹ ්ධිකය ණපඹ්ද 

ළරැදිකහයඹ්ද ල්ණහ. භවය ්ඹ ළරැදිකහයඹ්ද ල්පණ් මී  ්ල්රුදු 

ගණනක  කලි්ද පච්ච කරුණ්ෂ පතඵ්දධපඹ්ද. නමු ක ්ඳ 

කියලභ පරහක ක වනිනක ක යු කත  ඳරිඵහහිය ඹභ්ෂ කයරහ, 

්ප් ඵරඹ ඳහිදච්ික කයරහ ක්රිශඹහ කයරහ නළවළ. ඉවශ භට්  පපත 

පකපනකු ල්ණ ක, ඳවශ භට්  පපත පකපනකු ල්ණ ක  -කහ  ක- 

නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කිරීභ හුඟ්ෂ දුය  ළඩි කයරහ ිනපඵනහ. ්ඳ 
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්භතක කය්දන නයකන්, ්ප් යපට් ්ද ිනපඵ්දප්ද දිගු කහලීන 

භහජ ්භුරලිතතහ  පවවුර ල්ණු, ත්රජසතහදඹකි්ද ඳසු සින 

ල්ණු හභකහමී සරඳඹ්ෂ ඵ.  

පපත හභකහමී සරඳඹ සුරපශව ්ඳ  ක ඹපත ඹපත ප්ර4ලසන 
ිනපඵනහ; භහජඹ  ක ිනපඵනහ. ්ිළ ඊපේ  දළ්ෂකහ, එ්ෂතයහ 
කථිකහචහර්ඹුරමිඹක , නීින පීාපේ ප්ර4ධහනිපඹකු  යකාඹකු 
ිළහිපඹ්ද සනපු යලද්ධිඹ්ෂ. ්ිළ ඒ යලද්ධිඹ ඉතහ ඵයඳතශ පර 
පවශහ දකින ්තපර්භ, ඒක සින වීභ  පවවුර ගළන ක කල්ඳනහ 
කය්දන ඕනෆ. තමු්දනහ්දපව කිේහ හි පු නිපඹෝජා 

පඳොලිසඳිනයඹහ පතඵ්දධපඹ්ද යජඹ ක යුුර කය්දප්ද ළක 
හිත පර කිඹරහ. නළවළ, ්ිළ සහු පතඵ්දධ ළක හිත පර 
ක යුුර කයරහ නළවළ. ්ලා ්ංලර  ්ලා ක යුුර කය්දන 
ඉඩ කඩ රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒක භභ ද්දප්ද 
නළවළ. ඒක තමු්දනහ්දපව  ක භ  ක උ කතය පද්දන ඵළරි 
ප්ර4ලසනඹ්ෂ ප්ද. ඒක පඳොලිස ඳරී්ෂණරදී පතෝයහ ග්දනහ වූ 
ත ක කඹ්ෂ. භභ තමු්දනහ්දපවරහ , ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග 
භ්දත්රීවුරභහ  ිළිතුරය්ෂ ලපඹ්ද කිඹ්දප්ද පපත පතඵ්දධපඹ්ද 
යජඹ්ෂ වළටිඹ  කියලභ භළදිව ක වීභ්ෂ ්ිළ කයරහ නළින ඵන්. ඒ 

ිළිතඵ යවස පඳොලිස ඳරී්ෂණ ඳ කරහ ිනපඵනහ. ්ලා 
වනිනක ක යුුර යලදු පරහ ිනපඵනහ.  භභ හිත්දප්ද නළවළ 
යවස පඳොලීයලඹ ිනඹහ කල්රු ක උහිදඹක නඩු්ෂ ිනපඵන ිද  
යලඹලු කරුණු ඳ කතයර  කිඹන් කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, 
ඹපත කියල රකහයඹක  පන ක යලද්ධී්ද පතඵ්දධ නපත, ඒ ිළිතඵ ක 
යවස පඳොලීයලඹ ක්රිශඹහ කයනහ. ඒ ගළන ්ිළ කියලභ භළදිව කවීභ්ෂ 
කය්දප්ද නළවළ. පපත රණ්ඩුපේ ිනපඵන පන ඒකන්.  

තමු්දනහ්දපවරහපප කහරපේ හි පු උදිදඹ කයපු පද්ල් ගළන 
තමු්දනහ්දපවරහ ද්දනහ ප්ද. උඩුගපතපඳොර කිඹරහ පඵොපවොභ 

ඵර ක චරිතඹ්ෂ හිටිඹහ. තමු්දනහ්දපවරහ වළයලරුණු ිදධිඹන්, ්ිළ 
වළයලපයන ිදධිඹන් පනස. ඒක භතක ිනඹහ ග්දන. 
"සඵුරභ්දරහපප කහරපේ ිදතයන් පවයභ ල්පණ්. ්ප් කහරපේ 
පභොකු කභ ල්පණ් නළවළ. ඒ කහරපේ හිටිපේ පඵෝධි කපඹෝ. පපත 
කහරපේ ඉ්දප්ද ත ක ්ඹ" කිඹරහ සඵුරභ්දරහ කිඹ්දන 
උ කහව කයනහ නපත ්ඳ  ක ඒ හපප නපත ළර්ෂ කිඹහ පගන 
ඹ්දන  පුළු්ද. ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ ගළන කථහ කයරහ ප කරුභ්ෂ 
නළවළ. භභ ිළිතග්දනහ. තමු්දනහ්දපවරහ ිදරුද්ධ ඳ්ෂපේ 
ඉ්දන ිද  පභොනහ පවෝ කිඹ්දන  ඕනෆ එක ස කත. භභ ඒ 

්න්ිනඹ ක පද්දන කළභළිනන්. නමු ක භභ, "ඒක නිහ පපතක පවො 
නළවළ පවෝ පපතක නිහ ඒක පවො නළවළ" කිඹ්දන ඹ්දප්ද නළවළ. 
භභ ඹ්දප්ද නළවළ එතළන . භභ කදහ ක කියලභ පදඹ්ෂ ගළන 
එච්චය පඳෞද්ගලික භට් භ  ඹන පකපනකු  පනොපන්. ගරු ජි ක 
පප්ර4වභදහ භළිනුරභනි, ඊ  ඩහ භහජභඹ වළදෆරීභ්ෂ කය්දන භභ 
කළභළිනන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒක භපප යහජකහරිඹ. ඒක භපප 
යහජකහරිඹ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඵහධහ කය්දන එඳහ. 
භතක ිනඹහ ග්දන, යහජකහරිඹ්ෂ දු්දනහ  ඳසු ඒක නීතානුකූර 
ඉටු කිරීභ භපප ළඩ්ෂ. ඒක පවොද, නළද්ද කිඹන එක තීයණඹ 

කිරීභ තමු්දනහ්දපවරහපප ළඩ්ෂ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒක 
තමු්දනහ්දපවරහ හිනහ  ඳහත්රජ කය්දප්ද තමු්දනහ්දපවරහපප 
පද්ලඳහරන ක්රිශඹහදහභඹ නිහ ප්ද. ගරු දඹහයලරි භ්දත්රීවුරභහ, ්ිළ ඒ 
ගළන පනභ කථහ කයමු. ්ද කථහ කය්දප්ද ඊ  ඩහ පනස 
පදඹ්ෂ ප්ද. 

 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යහජකහරිඹද, යජුරභහපප කහරිඹද? 
 

ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නළවළ, පඵොරු. තමු්දනහ්දපවරහ ඒක පකොපවොභ ්ර්ථ 

දළ්ෂවූ ක කය්දන පදඹ්ෂ නළවළ. ඒක කය්දප්ද යහජකහරිපේ 

පකො ්ෂ වළටිඹ . 

ගරු දඹහයලරි ජඹපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක කයරහ ඉයන්. 

 
ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, පභුරභ්දරහ කිඹ්දන වද්දප්ද, 

"සඵුරභ්දරහපප කහරපේ  පභපවභ ල්ණහඹ, ්ප් කහරපේ 

පභොක කභ ල්පණ් නළත" කිඹන එකන්. ඒක ළයදින්. එපවභ 

පදඹ්ෂ ල්පණ් නළවළ කිඹරහ කිඹ්දන  ඵළවළ. භ  ඳසු ගිඹ කහරපේ 

ඳ කතය ටික පතපර්ණපඹ්දභ ඵරහ ග්දන  ඵළරි ල්ණහ. ඒ කහරපේ 

ිදිදධ ්ඹ  පකොඳභණ පචෝදනහ ිනබුණහද? 

 
ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ රණ්ඩු වරි නළවළ කිඹරහ ප්ද තමු්දනහ්දපවරහ  ඵරඹ 

දීරහ ිනපඵ්දප්ද. 

 
ගරු ්නුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அத பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

 තමු්දනහ්දපව  භභ කිේපේ ඒකන්. ඒ රණ්ඩු ඳයහද ල්ණ 

ඵ ස කත. ්ිළ ඵරඹ  සිදල්රහ ්ප් ්ින්ද ළරැද්ද්ෂ ල්පණො ක, -

භතක ිනඹහ ග්දන ළරැද්ද්ෂ ල්පණො ක- ඒ ිළිතඵ නීිනඹ 

ක්රිශඹහ කභක කිරීභ කියලභ ්සථහක ්ිළ ්තඳසු කය්දප්ද ක, ඒක 

න ක්දප්ද ක නළවළන් කිඹන එකන් භභ තමු්දනහ්දපවරහ  

කිඹ්දප්ද.   

්ද ්ිළ කථහ කයන භහතිකහ  ්දහශ ග කපතො ක, 

ිදපලවපඹ්දභ රය්ෂක ්ංලඹ භනහ ිදනඹකි්ද යුුර ඳ කහ 

ගළනීභ ඉතහ ළදග ක. ඒ වහ තභන් පපත Defence Services 

Command and Staff College  එක වදරහ ිනපඵ්දප්ද. ගරු 

කථහනහඹකුරභනි, ඒහ රංකහපේ වදරහ ිනපඵ්දප්ද ඒක නිහන්. 

භ  භතකන් 1971 කළරැල්ර එන ිද  රංකහපේ පඳොලීයලඹ ්ඩුභ 

ගණප්ද ඹකඩ පතෝිළඹ්ෂ ක දහ පගන හිටිපේ නළවළ. භභ 

ජීිදතපේ ඳශමුපනි තහ  පඳොලීයලඹ ඹකඩ පතෝිළඹ්ෂ දහපගන 

යලටිනහ දළ්ෂප්ෂ, භහ  ඳහපර්ද පගදය ්යපගන ඹන ිද , 1971දී. 

එතපකො  භභ පඵොපවොභ පුංික යකාපඹ්ෂ. ගරු කථහනහඹකුරභනි, 

එ පත්ෂ එපවභ පදඹ්ෂ පඳොලීයලඹ  ිනබුපණ් නළවළ. පඳොලීයලඹ 

ඵළ ්ද එකක  එවහ පදඹ්ෂ ඳහිදච්ික කපශව නළවළ. ඒපක්ද ඳසපව 

තභන් හිල් පකො රහ ිනබුණු ුර්ෂකු්ෂ භභ ඳශමුපනි තහ  

දළ්ෂප්ෂ. 

ඒ නිහ ක්රடභහනුකූර යලදු න භහජ ිදකහලනපේදී සින න 

ඹපත ඹපත ගළ ලුර  ිදඳුපත පොඹමි්ද, ප්ර4ජහත්දත්රජහදී භහජඹ්ෂ 

රය්ෂහ කිරීභ වහ ්ලා ්දප්ද රය්ෂක ්ංලර පුහුණු 

ඳභණ්ෂ පනොපන්. සල්්ද භනහ ිදනඹකි්ද ඳ කහ ගළනීභ ක ය ක 

ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ  ඉතහ ළදග ක නහ. ඒ  නිහ තභන් පභළනි 

ළදග ක ්ංල ගළන හකච්ඡහ කයරහ ිනපඵ්දප්ද. 2007 ්ල්රුද්පද් 

රයපතබ කයපු පපත ිදදාහරඹ ්ද න ිද  පඵොපවෝ දුය්ෂ ගභ්ද 

කයරහ ිනපඵනහ. නළ කනපත ිළ  ය ර ්ඹ සිදල්රහ පභපවව 

පුහුණු ්දප්ද නළවළ ප්ද, ගරු කථහනහඹකුරභනි. පපත ිදදාහරඹ 

ඉදිරිඹ  පගන ගිපඹො ක, ත ක ්ංලඹක  පගන ගිපඹො ක රංකහ 

පරෝක පජිත ්ධාහඳනික භධාසථහනඹ්ෂ, ප්ෂ්දද්රරසථහනඹ්ෂ ඵ  

ඳ ක කය්දන පුළු්ද. එභ කරුණ ගළන ්ිළ කල්ඳනහ කය්දන 

ඕනෆ.  

එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂපේ ිනපඵන ළරැද්ද තභන් වළභ 

පරහපේභ ඹථහර්ථපඹ්ද එිතඹ  ඹෆභ. ඹථහර්ථපඹ්ද එිතඹ  

ගිහි්ද ඒපගොල්ර්ද ඉ්දප්ද යලහින පරෝකඹකන්. දළ්ද 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

තමු්දනහ්දපවරහ ඉ්දප්ද යලහින පරෝප්ෂ. ඒ යලහින පරෝපක්ද 

පභවහ ඳළ කප ක පරොකු ඹථහර්ථඹ්ෂ ිනපඵනහ. ඒ ඹථහර්ථඹ 

නිර්භහණඹ කිරීභ වහ, ඒ පනසකභ ප කරුපත ්යපගන ඒ වහ 

දළ්ද ්ිළ ළඩ කයමි්ද ඹනහ. එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂපේ 

සඵුරභ්දරහ ්ද ඵරපේ හිටිඹහ නපත, පපත යපට් ්ද ක ත්රජසතහදඹ 

ිනපඵනහ. එපවභනපත, භවය ිද  තමු්දනහ්දපවරහ  පනභ 

යහජාඹකු ක දීරහ. ඒ තයපත පඵර හීන ත ක කඹකන් ඒ කහරපේ 

සඵුරභ්දරහ හිටිපේ. [ඵහධහ කිරීපත] නමු ක ්ද පන පකො  ඒ 

ත ක කඹ පනස ල්ණහ. පනස ල්පණ් පකොපවොභද? පනස 

ල්පණ්, ්ප් රණ්ඩු ගළ ලුර  ඹථහර්ථහදී ිළිතුරරු දීභ 

වයවහන්. තමු්දනහ්දපවරහ  ප්ර4ලසන ිනපඵ්දන පුළු්ද. භභ නළවළ  

කිඹ්දප්ද නළවළ. කථහ කය්දන පකොඳභණ පද්ල් ිනපඵනහද? 

කථහ කය්දන කරුණු නළද්ද? නමු ක ස කත භ යලදු පරහ 

ිනපඵ්දප්ද වළභ ්ංලඹකි්දභ ්ිළ ඉදිරිඹ  ගභ්ද කයරහ ිනපඵන 

එකන්. ඳ කතය පදකක ිනපඵන කරුණු භත මුළු ය භ, භහජඹභ  

එක තළනක  තල්ලු කය්දන තමු්දනහ්දපවරහ උ කහව කශහ , 

ඒක ස කත පනොපන්. තමු්දනහ්දපවරහ හිතන පද්  ඩහ ස කත්ෂ 

ඊ  එවහ ිනපඵනහ. ඒ කහයණහ ප කරුපත ග්දප්ද නළින ්ිළ පපත 

හපප පදඹ්ෂ කථහ කිරීපභ්ද ළඩ්ෂ නළවළ.  

්ද ්ප් වමුදහ ප්ර4ඵරන්. ඒ හපපභ වමුදහ ිදලහර ලපඹ්ද 

ිදසථහඳනඹ පරහ ිනපඵනහ. ඒ වමුදහ ුරශ  ්ලු ක තරුණ 

නිරධහරි්ද ිදලහර ිළරි්ෂ සිදල්රහ ිනපඵනහ. දළ්ද ්ප් වමුදහ 

ුරශ යුද්ධඹ ිනපඵන කහරපේ යලටි නිරධහරිනු ක ඉ්දනහ. ්ලු ක 

නිරධහරිනු ක ඉ්දනහ. ඒ ්නු ඒ වමුදහ එ්ෂතයහ ිදධිඹක 

ප්ර4ිනංසකයණහදී භහර්ගඹක ගභ්ද කයනහ. ගරු 

කථහනහඹකුරභනි, එපව ප්ර4ිනංසකයණහදී භහර්ගඹක ගභ්ද කයන 

පකො  ්ලා ඉතහ ළදග ක පදඹ්ෂ තභන් ිදනඹ ඳ කහ ගළනීභ ව 

දළනුභ රඵහ දීභ. ඒ පදකභ ්ලාන්. පොල්දහදුහපප ඉරහ ඉවශභ 

නිරධහරිඹහ ද්ෂහ ිදනඹ්ෂ,  ්ධාහඳනඹ්ෂ, දළ්ෂභ්ෂ කිඹන පපත ්ංග 

ුරනභ සින කිරීභ ඉතහභ  ළදග ක කහර්ඹඹ්ෂ. ඒ කහර්ඹඹ ඉතහ 

භළනිද්ද යහජා රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන ්භහතාහංලඹ ඉටු 

කයනහ. එහි පල්කපතුරභහ ඒ ිදලහර කහර්ඹඹ තභ්දපප කහර්ඹඹ්ෂ 

වළටිඹ  බහය ්යපගන පවොයා්ද ඉටු කයනහ. ඒ නිහ පපත ළඩ 

ිළිතපශ ඉදිරිඹ  පගන ඹෆභ ඉතහභ  ළදග ක පදඹ්ෂ කිඹරහ භභ 

හිතනහ.  

බ්රිතතහනා "ළ්දඩ්වර්සට්" හපප ිදදාහපීාලි්ද ඳ ්ද ්යපගන 

පරෝකඹභ සල්ලුහ. පරෝකඹභ ්ල්රහ පගන ්ධියහජාඹ්ෂ පගොඩ 

නළඟුහ. ්ධියහජාඹ්ෂ පගොඩ නඟරහ හිට්රර් හපප දරුණු 

ඒකහධිඳිනහදිපඹකු  ිදරුද්ධ  වමුදහ පභපවඹරහ ජඹග්රාවණඹ 

කය්දන ස කප ක වමුදහ ිදනඹ ව ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ගුණඹ රය්ෂහ 

කශ නිහන්. භවය ය ර වමුදහ ඉ්දනහ. නමු ක ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 

ගුණඹ්ෂ නළවළ. ්ප් යපට් වමුදහ  ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ගුණඹ ව 

දළ්ෂභ ිනපඵනහ. ඉපගනීභ කිඹ්දප්ද ඒකන්. ය ල්ර වමුදහ  

දළ්ෂභ්ෂ ිනපඵ්දන ඕනෆ හපපභ, ඒ වමුදහ  ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 

ගුණගරුකබහඹකු ක, දළ්ෂභකු ක ිනපඵ්දන ඕනෆ. ඒක 

උග්ද්දන පුළු්ද ්දප්ද, ය ්ෂ සුරපශව ්ප් භහජඹ ිළිතඵ 

ිනපඵන දළ්ෂපභ්ද කිඹන එක ක භභ පපත ්සථහපේදී භත්ෂ 

කය්දන කළභළිනන්.  

්ද ්ප් රය්ෂක වමුදහ ය   සුිදලහර පවහ්ෂ කයනහ. 

යජපේ ංර්ධන ක්රිශඹහලිඹ  ්ද සල්්ද උය පදනහ. ඒ පද්ල් 

සල්්ද රය්ෂහ කයනහ; රැක ඵරහ ග්දනහ, ගරු 

කථහනහඹකුරභනි.  

පපත ස්ෂපකොභ සින ල්පණ් එක කහයණහ්ෂ නින්. ඒ තභන් 

ිදනඹ. ිදනඹ පනොපේ නපත පකොන් පරහක ක එඹ පභපර ඉටු 

්දප්ද නළවළ. මී  ඩහ කථහ කය්දන ඕනෆ නළවළ කිඹහ භභ 

හිතනහ.  

ගරු කථහනහඹකුරභනි, ඉතහභ ළදග ක ළඩ ිළිතපශ්ෂ 
ඉදිරිඹ  පගන ඹහභ  ඒ වයවහ ්ප් වමුදහ්දපප 
ගුණහ කභකබහඹ ළඩි කිරීභ  ව සල්්දපප නහඹක ක වළකිඹහ 
ළඩි කිරීභ , පඳෞරු කඹ සින කිරීභ , ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 
දළ්ෂභකි්ද යුුර ්ංක නිරධහරි්ද ඵ  සල්්ද  ඳ ක ප්දන   
වළකිඹහ රළපඵන ිදධිඹ  ඉදිරිඳ ක කය සින පභභ  
ංපලෝධනඹ්ද  එකඟ කඹ ඳශ කයමි්ද භපප චන සල්ඳඹ 
්්ද කයනහ.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පඵොපවොභ සුරිනන්. ඊ ශඟ  ගරු ්නුය දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ. 

ඊ  පඳය, ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භ්දත්රීවුරමිඹපප නභ මරහනඹ 

වහ පඹෝජනහ කයන පර භහ ඉල්රහ යලටිනහ. 
 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස ්ධාහඳන 
්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க - உர் கல்லஷ அமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

පපත ්සථහපේ "ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භ්දත්රීවුරමිඹ 

මරහනඹ ගත යුුරඹ"න් භහ පඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද, බහ පතභත ිදඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
්නුරරු  කථහනහඹකුරභහ මරහනපඹ්ද ඉ ක ල්පඹ්ද, ගරු 

ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භව කමිඹ මුරහනහරඪ ිදඹ. 
அென் பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ 

அகயசல, ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷசஜலஷக்கஷ அலர்கள்  

ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. (MRS.) 

SRIYANI WIJEWICKRAMA  took the Chair. 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ. 
 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භභ පපත ගළන 

පල්කපතුරභහ  ක දළනුපත දු්දනහ. ඳ්ෂ නහඹක රැසවීභ  පගොස 

ඳළමිණිඹහ  ඳසු භ පප කථහ කය්දන ්සථහ රඵහ පද්දනඹ 

කිඹහ භහ ඉල්රහ යලටිනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භහ කථහ කය පගන 

ඹ්දනපත. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ්ිළ පභපවව ිනඹරහ ඳ්ෂ නහඹක 

රැසවීපපත හකච්ඡහ  එුරභ්දරහ පභොනහ ගනින්ද ද්දප්ද නළවළ. 

ඒකන්, ප්ර4ලසනඹ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු කරු ජඹසරිඹ භ්දත්රීවුරභහ. 

[්.බහ. 2.34] 
 

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ஶண்புஷகு கபை ஜசூஶஷ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර 

රය්ෂක ිදදාහ පීාඹ පතඵ්දධපඹ්ද ්ද ඉදිරිඳ ක කය ිනපඵන  

යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ 
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(ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත ගළන ්ිළ  කියලභ ිදහදඹ්ෂ නළවළ.    

COPE එක ඉදිරිඹ  එහි ප්ර4ධහන නිරධහරි්ද ඳළමිණිඹහ. එදහ පපත 

ක්රිශඹහදහභඹ ව එහි ක්රිශඹහකහරී කඹ ඉතහභ උස භට් මි්ද ිනපඵන 

ඵ ්ිළ දුටුහ. ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර භළිනුරභහ තභ ඉඩභ 

ඳරිතාහග කිරීපපතදී, එුරභහ ඵරහපඳොපයො කුර ල්ණහ ිදනඹ ගරුක 

වමුදහ්ෂ සින කය්දන; ිදනඹ ගරුක නිරධහරි්ද සින කය්දන. 

එුරභහපප ඵරහපඳොපයො කුර පභභ ිදදාහ පීාඹ භඟි්ද ඉස  පන් 

කිඹහ හිුරහ.  රංකහපේ ්ිළ එුරභහ  රක්දප්ද පපත යපට් ජී ක 

ල්ණු ීමර්ිනභ ක වමුදහ නිරධහරිපඹ්ෂ; භව කභපඹ්ෂ වළටිඹ න්. 

එපවභ නළ කනපත, an officer and a gentleman වළටිඹ භන්.  

එපව කිඹන ගභ්ද පපත යපට් රය්ෂක පවහර ිළරිහීභ 

පතඵ්දධපඹ්ද ්ිළ  කනගහටුප්ද ල් ක කථහ කය්දන යලද්ධ 

පරහ ිනපඵනහ.  යහජා පවඹ ුරශ, පඳොලීයලඹ, ්ධිකයණඹ 

සුරළු ෆභ ්ෂපවත්රජඹකභ පපත බි ළටීභ ්ිළ දකිනහ. 1972 

පෝල්ඵරි රණ්ඩුක්රடභඹ ්පවෝයල වීභ ක  භඟ භවහ බි ළටීභක 

රයපතබඹ ්ිළ දළ්ෂකහ. ඉ්ද ඳසු  පද්ලඳහරන සඟිලි ගළසීපත සින 

ල්ණහ.  පකොතයපත දුය  ිළරිහිරහද කිඹනහ නපත ්ද ඳ කවීපත පද්දප්ද 

උස වීපත පද්දප්ද ්යලිඹගව භ්දදියපේ. දවව කන රණ්ඩුක්රடභ 

ාසථහ ංපලෝධනඹ ඉදිරිඳ ක ල්පණ් 2001 දින්. ඒ ්සථහපේදී 

ඳහර්ලිපපත්දුරපේ යලටි 224 පදපන්ෂ ඊ  ඳ්ෂ ඡ්දදඹ දු්දනහ. 

ර්තභහන ජනහධිඳිනුරභහ ක, ඒ හපපභ ්ග්රාහභහතාුරභහ ක,  

කථහනහඹකුරභහ ක,  ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ ක සුරළු ඒ යලඹලුභ 

පදනහභ ඊ  ඳ්ෂ ඡ්දදඹ දු්දනහ.  2002 භහර්ුර 22 න දහ තභන්  

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ බහ සින  කපශව.  

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ බහ   නිරධහරි්ද ඳ ක කිරීපපතදී එදහ 

්ිළ  ්ලා ිනබුණහ ීමර්ිනභ ක පුද්ගරන්්ද ඳස පදපන්ෂ පතෝයහ  

ග්දන. ීමර්ිනභ ක පුද්ගරන්්ද ඳස පදපන්ෂ  පතෝයහ ගළනීපපතදී ිදිදධ 

ප්ර4ලසන සින ල්ණහ. ිදපලවපඹ්දභ ිදිදධ පකො ස නිපඹෝජනඹ 

කිරීභ  එදහ ඉල්ලීපත ඉදිරිඳ ක ල්ණහ.  ඒ ්ඹ ිදිදධ පකො ස 

නිපඹෝජනඹ කශ ක ඒ ඳස පදනහ ීමර්ිනභ ක පුද්ගරපඹෝ ල්ණහ. ඒ 

නිහ භභ පඵොපවොභ ්දපතෝපඹ්ද කිඹනහ, එදහ සින කශ 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ බහ ුරිත්ද නිදවස වහ සහධීන පකොමි්ද 

බහ -යහජා පවහ පකොමි්ද බහ, ජහිනක පඳොලිස පකොමි්ද 

බහ, ්ධිකයණ පවහ පකොමි්ද බහ හ පප  පකොමි්ද බහ-  

සින කය්දන පුළු්ද ල්ණ ඵ. ඉ්ද ඳසු එහි ප්ර4ිනපර ්ිළ දුටුහ. 

නමු ක 2005 භහර්ුර 22 නදහ එහි නිර කහරඹ ්්ද ල්ණහ. 

කනගහටුප්ද ල් ක ව්ද කය්දන ඕනෆ, ඊ  ඳසපව පපත 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ බහ  ඉදිරිඹ  පගනිඹ්දන  රණ්ඩු  

ඕනෆකභ්ෂ ිනබුපණ් නළවළන් කිඹන එක. දවළනි හභහජිකඹහ ඳ ක 

කය ගළනීපපතදී ිදිදධ ඵහධහ ඳළමිණුනහ. භ  භතකන් ්ිළ උහිද ගිඹ 

්සථහපේදී හි පු ්ග්රා ිදනිලසචඹකහයුරභහ -ගරු ය ක එ්ද. යලල්හ 

භළිනුරභහ- කිේහ, "පපතක ්ඳ  ිද්දන පුළු්ද ප්ර4ලසනඹ්ෂ 

පනොපන්, සඵුරභ්දරහ ගිහිල්රහ දිඹ්දනහප්ද ිදහ ග්දන." 

කිඹරහ. පභොකද, පභතළනදී ්ලා ල්පණ් යජපේ ඕනෆකභ  පපතක 

ඉසයව  පගන ඹ්දන. නමු ක ්ිළ එදහ දුටුහ, යජඹ දවව කන 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ පද ඵළලුපේ ඳය සවළකි්ද 

ඵ. එදහ යජඹ හිුරහ, දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ ුරිත්ද ්ිළ ිදධහඹකපේ ඵරතර ඹපත කියල ිදධිඹක  ්ඩු 

කය්දන උ කහව කයනහ කිඹරහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඒ හපපභ භභ පභතළනදී 

දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනපේ ඉිනවහඹ ගළන ක 

ව්ද කශ යුුරන්. 1998 පපත  යපට් ඳළළින ඹම ඳශහ ක බහ 

භළිනයණඹ රංකහ පද්ලඳහරන ඉිනවහපේ ිදලහර කළු රඳඹ්ෂ 

සින  ල්ණු ්සථහ්ෂ. ඒ ්සථහපේ සින ල්ණු යලද්ධී්ද ගළන භභ 

පුන පුනහ කිඹ්දන ඵරහපඳොපයො කුර ප්දප්ද නළවළ. පභොකද, පපත 

යපට් ජනතහ ඉිනවහඹ ද්දනහ.  මිනිසසු්ද  පඩි ිනේඵහ, කකුල් 

කළඩුහ, සළු ඳළලුහ, පගල් ිළච්චුහ, යසහලි්ද පනයපුහ. භ  

භතකන් ඡ්දද කහරපේ ්ප් ළපඩ් වළභදහභ කුරුණෆගර ඉරහ 

යහත්රිු 12.00 , 1.00 , 2.00  ඉසිළරිතහපර  ඹන එකන්. සළු 

ඳළලුහභ ඒ මිනිසසු්ද ඵර්දන ඹනහ. ඊ  ඳසපව යපට් ිදලහර 

වඬ්ෂ සින ල්ණහ. රගමික නහඹකන්්දපග්ද, ඒ හපපභ යලිදල් 

භහජපඹ්ද, භහධාපඹ්ද, ඒ ෆභ ්ංලඹකි්දභ එදහ පපත ඉල්ලීභ 

රහ, පපත ිදධිඹ  පද්ලඳහරනඹ කය්දන ඵළවළ, ඒ නිහ පපත යහජා 

රඹතන නිර්පද්ලඳහරනීකයණඹ කශ යුුරන් කිඹරහ. ්්දන ඒප්ෂ 

ප්ර4ිනපරඹ්ෂ ලපඹ්ද තභන් එදහ පපත පතඵ්දධපඹ්ද ක යුුර 

කය්දන පද්ලඳහරනාඹ්ද ලපඹ්ද ්ඳ  ක යලදු ල්පණ්. භ  

භතකන් ඒ ්නු ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ 1998 ළ්තළපතඵර් 17ළනිදහ 

ශ්රී  රංකහ ඳදනපත රඹතනපේදී එදහ  "Citizens Consultation on 

Free and Fair Elections and Depoliticization of Key 

Institutions" කිඹරහ රඹතනඹ්ෂ සින කශහ. එදහ ්ඳ  පුළු්ද 

ල්ණහ, භහජපේ ිදිදධ ්ෂපවත්රජර පුද්ගරන්්ද ඒක  පතඵ්දධ කය 

ග්දන. ඒක ඉදිරිඳ ක කයන ්සථහපේදී ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ ිදයල්ද 

කයපු කථහපේ ළදග ක පකො ්ෂ භභ ව්ද කය්දන ඕනෆ. ඒක 

ර්තභහනඹ  ක ඵරඳ කන නිහ භභ ඒ පකො   කිඹ්දන 

කළභළිනන්. "This is a critical moment in the history of our 

country. The future of democracy and the multi-party 

system is under threat. Restoring public confidence in the 

electoral process has become an urgent necessity. I 

propose to convene the Citizens Consultation on Free and 

Fair Elections and Depoliticization of Key Institutions in 

our country for the establishment of an Independent 

Election Commission, an Independent National Police 

Commission, and an Independent Public Service 

Commission. This Consultation will be an ongoing 

process. A non-partisan committee will be appointed to 

facilitate the process and report to the plenary, which will 

be convened at the end of November, 1998." 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භභ ව්ද කශ ඳරිදි පපතක 

ඉිනවහගත ිදඹ යුුරන්. පභතළනදී Plenary Committee එක්ෂ ඳ ක 

කශහ. එහි හභහජිකඹ්ද ලපඹ්ද, Movement for the Defence 

of Democratic Rights කිඹන රඹතනපේ ිදභල් ප්ර4නහ්දදු භවතහ, 

ඒ හපපභ සසල්ඩ් ෂර් ක ිළඹුරභහ, ජනහධිඳින නීිනා ඒ.එල්.එපත. 

වෂීපත භවතහ, ජහනීම ගුණර්ධන භව කමිඹ, ප්ෂ. ිදපප්දසය්ද 

භවතහ, ප්ෂ. යහජපුප්දසය්ද භවතහ, ඒ හපපභ එඹහර් න්ස 

භහල් වළරී ගුණිනරක භවතහ ව වී.ප්ෂ. ල්්ද ඹන ්ඹ  ඳ ක 

ල්ණහ. පකොශම නගයහධිඳිනයඹහ වළටිඹ   භභ එහි බහඳින කඹ 

දළරුහ. 

ඒ හපපභ පභඹ කස කිරීභ වහ ඳ ක කශ  Drafting 

Committee එක   ීමර්ිනභ ක යහජා පවකපඹකු වූ ප්ෂ.එච්.පජ්. 

ිදජඹදහ භළිනුරභහ, බ්ර்ළඩ්භ්ද වීයපකෝ්ද භළිනුරභහ, ර්තභහන 

ඳහර්ලිපපත්දුර භ්දත්රීව ගරු ඩී.එපත. සහමිනහද්ද භළිනුරභහ, 

්බහප්ර4හ්ත පභොනිකහ රු්දඳිනයණ කිිදයාඹ, ඒ හපපභ හි පු 

Auditor-General ඩී.එස.එස. භහඹහදු්දප්ද භළිනුරභහ, ඒ.එල්.එපත. 

තංගපේල් භවතහ, හි පු යලිදල් නිරධහරි ඩේලිේ.ඩී. ්න්ර්පඳරුභ 

භළිනුරභහ, හි පු රය්ෂක පල්කපත සසටි්ද ප්ර4නහ්දදු භවතහ, ඒ 

හපපභ පභල්ිද්ද  ිදපජ්පවකය භවතහ, -සහු ක යහජා පවකපඹ්ෂ- 

ජනහධිඳින නීිනා ත ේලි ්සීස භවතහ, හි පු පඳොලිසඳින රනහ 

පපනිදය කන භවතහ, ඒ හපපභ OPA බහඳින වළටිඹ   එල්පභෝ 

පඳපර්යහ භවතහ, සර්ණහ සපේපවකය භව කමිඹ ව භහර්ග 

රඹතනපේ කිංසලි පයොද්රි පගෝ භවතහ ඹන ්ඹ  ඳ ක ල්ණහ. ඒ ්ඹ 

දීර්ඝ ිදයණඹකි්ද ඳසපව ඉතහභ කභ ටිනහ පඹෝජනහලිඹ්ෂ එදහ 

ඉදිරිඳ ක කශහ. 

ඒ පඹෝජනහලිඹ ුරිත්ද ළඩදහන්, ඒ හපපභ රදර්ල ක 

ිදධිඹ  ක්රිශඹහ කය්දන පුළු්ද දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ්ෂ පපත යපට් බිහි ල්ණහ. මරහනහරඪ ගරු 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

භ්දත්රීවුරමිඹනි, දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ 

ුරිත්ද ිදධහඹකපේ ිනබුණු ්සීමිත ඵරතර, එහි ිනබුණු ඒකහධිඳින 

සරඳඹ ඹපත රකහයඹකි්ද ඳහරනඹ කිරීභ  වළකි ල්ණහ. භ  

භතකන් ඒ ංපලෝධනඹ ඉදිරිඳ ක කශ ්සථහපේදි ්ඳ  වමු ල්ණු 

හර්්ෂ කරහඳපේ නීින ිදලහයදඹ්ද ඒ දවව කන රණ්ඩුක්රடභ 

ාසථහ ංපලෝධනඹ රදර්ලඹ්ෂ ලපඹ්ද ග කතහ. ඒ ගළන 

පඵොපවොභ ඉවශ භට් මි්ද භවය නීින හර්තහර ව්ද නහ 

්ිළ දළ්ෂකහ. ිදපලවපඹ්දභ ඳහකිසතහනඹ, ඵංගරහපද්ලඹ හපප 

ජනහධිඳිනරු්ද ිදයල්ද ඳහරනඹ න ය ර පපත ංපලෝධනඹ 

රදර්ල ක පරයල්ද ඳහිදච්ික කය්දන පුළු්ද කිඹරහ ඒ ්ඹ වඳු්දහ 

දු්දනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භහ පපත ්සථහපේදී ව්ද 

කය්දන ඕනෆ, දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනපේ 

ිදිදධ ්ඩු ඳහඩු ිනබුණහ කිඹරහ කථහ්ෂ ිනබුණ ඵ. ඒක භහ 

ිළිතග්දනහ. ඒ ්ඩු ඳහඩු ගළන භහ ඳසු කථහ කය්දනපත. නමු ක ්ිළ 

දුටුහ ඒ ංපලෝධනපඹ්ද ඳසපව පපත යපට් යහජා පවකඹ්ද  

තභ්දපප රැකිඹහපේ පගෞයඹ රය්ෂහ කය පගන ක යුුර 

කය්දන පුළු්ද ල්ණ ඵ. ඒ හපපභ පඳොලිස නිරධහරි්ද  

තභ්දපප නිර සඳුපපත පගෞයඹ රය්ෂහ කය ගනිමි්ද ක යුුර 

කය්දන පුළු්ද ල්ණ ඵ. ඒ හපපභ ්ධිකයණ ක යුුරර  

කයන සඟිලි ගළසීපත, ඵරඳෆපත නළින ල්ණ ඵ. ඒ ුරිත්ද පපත යපට් 

ඹවඳහරනඹ්ෂ සින වීපපත මලික ක යුුර රයපතබ ල්ණ ඵ ්ිළ 

දළ්ෂකහ. ඒ හපපභ භහ ව්ද කය්දන ඕනෆ, පපත යපට් යලිදල් 

භහජඹ මුල් වී සින කශ ඳශමුළනි ක්රිශඹහදහභඹ එඹ ඵ. එදහ 

භහජපේ හි පු ප්ර4වීන පුද්ගරපඹෝ ඒක  දහඹක ල්ණහ. ඒ ්ඹ 

පඵොපවෝ පදපනකු ්ද ජීුර්ද ්තය නළත ක භහ හිුරහ සල්්දපප 

නපත ීමඳඹ්ෂ ව්ද කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. පභොකද, භ  භතකන් 

එදහ වරහත යලටි යදගුරුුරභහ -දිංගත ්ිනඋුරපත පද්ධර්භහචහර්ඹ 

ප්ර4ෆ්ද්ෂ භහකස  ප්ර4නහ්දදු යදගුරුුරභහ- පපත ගළන ිදපලව උන්දදු්ෂ 

දළ්ෂවූහ. ්ඳ නිතයභ පපත පතඵ්දධ දිරිභ ක කශහ. ඒ හපපභ 

ිද්ෂ ර් ්න්්ද ළනි භහධාපේදි්ද, ිනස ඵහරසරිඹ ිළඹුරභහ ළනි 

්ඹ, කරහකරු්ද, ඒ හපපභ ජනතහ ිදමු්ෂින පඳයමුණ පපත 

පතඵ්දධපඹ්ද ිදපලව උන්දදු්ෂ දළ්ෂවූහ. එදහ ජනතහ ිදමු්ෂින 

පඳයමුපණ් ිදභල් වීයංල භළිනුරභහ තභන් පපත පතඵ්දධපඹ්ද 

නිතයභ නිපඹෝජක කඹ දළරුපේ. ඒ යලඹලු පදනහපප උඳපදස 

්යපගන, ින ගණ්ද, භහ ගණ්ද පපත ගළන කථහ කයරහ ්ඳ  එඹ 

කය්දන පුළු්ද ල්ණහ. ඒ හපපභ ි කතීඹපේදි්දපප ංගභපේ - 

OPA - පල්කපතයපඹකු ල්ණු  ජඩ් මුණයලංව භළිනුරභහ ක ිදලහර 

පවහ්ෂ කශහ. භහ ඒහ ව්ද කපශව පභොකද, ඒ නපත ්ිළ ්භතක 

කශ යුුර නළවළ. සල්්ද ඒහ සපේච්ඡහප්ද කශ පද්ල්. ්ද යපට් 

වළභ තළනභ දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ ගළන 

කථහ කයන පකො  ිනපර් ිළටු ඳ ඉරහ ඒ පතඵ්දධ ක යුුර කශ 

පුද්ගරපඹෝ ගළන ්ිළ ව්ද කශ යුුරන්. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, දවව කන රණ්ඩුක්රடභ 

ාසථහ ංපලෝධනඹ රණ්ඩු  ඉදිරිඳ ක කපශව ජනතහ ිදමු්ෂින 

පඳයමුණ. ජනතහ ිදමු්ෂින පඳයමුණ රණ්ඩු ක භඟ වපඹෝගිතහ 

ගිිදසුභ්ෂ සින කයපු ්සථහපේ භ  භතක ිදධිඹ  ිනබුණු එක 

පකෝදපද්යලඹ්ෂ තභන් දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ පගපනන එක. ඒ ්නු එදහ දවව කන රණ්ඩුක්රடභ 

ාසථහ ංපලෝධනඹ පගන ඒපපතදී ජනතහ ිදමු්ෂින පඳයමුණ 

ිදලහර ක්රිශඹහදහභඹ්ෂ කශහ. භහ හිතන වළටිඹ  ඒ පගෞයඹ ්ිළ ඒ 

්ඹ  ිළරිනභ්දන ඕනෆ. ඒ හපපභ කිඹ්දන ඕනෆ ඒ 

ංපලෝධනපඹ්ද තභ්දපප ඵරඹ ්ඩු වීභ , තභ්ද  ඹපත කියල 

සීභහ්ද ඳළනපනහ කිඹරහ දළන පගන ක හි පු ජනහධිඳින 

ච්දද්රි කහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයුරංග භළිනනිඹ ඒක  එකඟ ල්ණහ. 

ඒක ක ්ිළ ්ගඹ කයන පදඹ්ෂ. ඒ ංපලෝධනඹ ුරිත්ද ්ඳ  

පුළු්ද ල්ණහ භහජපේ ිනබුණු ිදලහර ්ඩු ඳහඩු න කහ ග්දන. 

ිදපලවපඹ්දභ  යජපේ පවපේ ිනබුණු, පඳොලීයලඹ  ිනබුණු, ඒ 

හපපභ භළිනයණ කහරපේ ිනබුණු හුඟ්ෂ සඟිලි ගළසීපත 

න ක්දන පුළු්ද ල්ණහ. භ  භතකන් හි පු භළිනයණ 

පකොභහරිසුරභහ ව්ද කශහ, එුරභහපප ජීිදත කහරපේ දුටු 

පවොභ, ිළරියලදු භළිනයණඹ 2004 ිනබුණු භළිනයණඹ කිඹරහ. ඒ 

ිදධිඹ  හුඟ්ෂ පද්ල් යලදු ල්ණහ.  

දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනපේ ්ඩු ඳහඩු 

ිනපඵනහ කිඹරහ හුඟ පදපනකු කිේහ. ඒ හපපභ යජපඹ්ද වළභ  

පරහපේභ කිේප ක ඒප්ෂ ්ඩු ඳහඩු ිනපඵනහ; ්ිළ ඒක පනස 

කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ ්ඳ  භතකන් පපත ගළන 

පඹෝජනහ්ෂ ්ිළ යජඹ  ඉදිරිඳ ක කශහභ, 2006 ජලි 18 ළනිදහ 

කළබිනට් ්නුකහයක බහ්ෂ ඳ ක කශහ ඩිේ ගුණපවකය 

භළිනුරභහපප බහඳින කපඹ්ද. ඒප්ෂ භභ ක හභහජිකඹකු 

ලපඹ්ද හිටිඹහ. ්ඳ  පුළු්ද ල්ණහ ඉතහ ඉ්ෂභනි්ද දවව කන 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනපේ ිනබුණු යලඹලුභ ්ඩු ඳහඩු 

වඳුනහ ග්දන. ඒහ යලඹල්රභ වඳුනහ පගන, ඊ  ිළිතඹපත පඹොදරහ, 

්දහශ කමිටුර හි පු යලඹලු පදනහ ව නිදවස සහධීන 

පකොමි්දර හභහජිකරු, බහඳිනරු වහ ිදපලවාරු 

පග්දරහ උඳපදස ්ය්ද ්ඳ  පුළු්ද ල්ණහ ්ල්රුදු පදක්ෂ ළනි 

කහරඹ්ෂ ුරශ ්ඩු ඳහඩු නළින දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ ඉදිරිඳ ක කය්දන. ඒ හර්තහ භහ ශඟ දළන  ක 

ිනපඵනහ.  

භභ ද්දනහ ිදධිඹ  පපතක ඵර්දන ක යජඹ  ඕනෆ කභ්ෂ 

ිනබුපණ් නළවළ. ඒක ඉතහභ කනගහටුදහඹක යලද්ධිඹ්ෂ. ඒ නිහ 

දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ බි ළටීභ ිළිතඵ 

්ිළ පකිත්දභ සඟිල්ර දිගු කය්දප්ද යජඹ න්. යජඹ  ඕනෆකභ්ෂ 

ිනබුපණ් නළවළ. දව් න රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ 

පගන ඒභ ුරිත්ද දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ 

පතපර්ණපඹ්ද ිදනහල ල්ණහ. භභ හිත්දප්ද, දව් න 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ පගන ඒභ ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ ගරු 

කයන කියල පකපන්ෂ එකඟ ප්දප්ද නළවළ කිඹරහන්. යජඹ ඒ 

ගළන රජ්ජහ ිදඹ යුුරන්.  

දව් න රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ  ුරපන්ද 

පදක රඵහ ග කුර රකහයඹ ගළන භභ කථහ කය්දන 

ඵරහපඳොපයො කුර ප්දප්ද නළවළ. නමු ක ඒ ුරපන්ද පදක ග කප ක 

ජනතහ යභකි්ද පනොපන්. ඒක ඉතහභ ළදග ක. ජනතහ යභකි්ද 

රඵහ ග කුර ුරපන්ද පදකකි්ද දව් න රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ පගනහහ නපත, ඒ හපපභ ජනභත ිදචහයඹ්ෂ 

ඳ කරහ පපත දව් න රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ 

පගනහහ නපත ්ඳ  ඒ ගළන පනභ ්දව්ෂ කිඹ්දන ිනබුණහ. 

නමු ක පපතක ඵරඳෆපත කයරහ, තර්ජනඹ කයරහ ග කුර දව් න 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ්ෂ. ඒ නිහ ්ිළ කිඹ්දප්ද, පපත 

යපට් ිළරිහීභ  ඒක ප්ර4ධහන පවවුර්ෂ ල්ණහ කිඹරහන්. ඊ  ඳසපව 

්ිළ දුටුහ, යහජා පවඹ  නිරධහරි්ද ඳ ක කිරීපපතදී ඒ ඳ ක කිරීපත 

කයන රකහයඹ. ඒ වහ සුදුසු පුද්ගරඹ්ද පනොපන් ඳ ක 

කය්දප්ද. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ත ිදනහඩිඹක කහරඹකුන් ිනපඵ්දප්ද, ගරු භ්දත්රීවුරභහ. 
 

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ஶண்புஷகு கபை ஜசூஶஷ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභඹනි, භ  මිනි කුර පදක්ෂ 

පද්දන. ඒ නිහ භභ පපත ්සථහපේදී නළත ය්ෂ යජඹ  

කිඹ්දප්ද පපත දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ ගළන 

්ධහනඹ පඹොමු කයරහ මී  ඳසපව භළිනයණඹ්ෂ ිනපඵනහ නපත, 

උුරපර් භළිනයණ ඳ කනහ නපත, පන ක තළ්දර භළිනයණ 
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ඳ කනහ නපත ඒක දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ  ්නු ිනඹ්දන කිඹරහන්. එපවභ නළුර ිනපඹන 

කියලභ භළිනයණඹ්ෂ භභ ිදලසහ කය්දප්ද නළවළ, හධහයණ 

භළිනයණඹ්ෂ පන් කිඹරහ. ්ිළ දකිනහ, ෆභ භළිනයණඹ යජඹ 

භළිනයණ නීින උල්රංඝනඹ කයන රකහයඹ. ඒ හපපභ 

භළිනයණ පකොභහරිසුරභහපප නීින උල්රංඝනඹ කයනහ. 

්හන ලපඹ්ද භහ කිඹහ යලටි්දප්ද පභඹන්. පපත දවව කන 

රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ නළුර පපත යපට් භළිනයණඹ්ෂ 

ඳ කනහ නපත ඒ භළිනයණඹ නිදවස වහ හධහයණ 

භළිනයණඹ්ෂ කිඹරහ පපත මුළු පරෝකඹභ ිළිතගනීිද කිඹරහ භභ 

නපත ිදලසහ කය්දප්ද නළවළ. පඵොපවොභ සුරිනන්. 

[්.බහ. 2.50] 
 

ගරු රචහර්ඹ ය ක වීයපවකය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீசசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ 

ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත ගළන 

කථහ කයන පකො  ය 39්ෂ වමුදහපේ යලටි පුද්ගරපඹකු වළටිඹ  

භ  පපත ්සථහ රඵහ දීභ ගළන ුරටු පනහ. ඒ හපපභ එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂපේ ඳශමුප්ද කථහ කයපු ගරු භ්දත්රීවුරභහ යහජා 

රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) 

ඳන ක පකටුපතඳත ගළන පනොපන් කථහ කපශව. එුරභහ  කථහ කපශව 

පපත යපට් ්ඳයහධ ගළනන්. ඒ නිහ ඒ පතඵ්දධපඹනු ක චනඹ්ෂ 

පදක්ෂ කථහ කයමි්ද පපත ඳන ක පකටුපතඳත ගළන කථහ කය්දන භහ 

ඵරහපඳොපයො කුර පනහ.  

ස කත ලපඹ්දභ යපට් ්ඳයහධ යලදු පනහ. එද ක යලදු ල්ණහ. 

්ද ක යලදු  පනහ. ඒ හපපභ ්ද ින පඵන පන තභන් ්ඳයහධ යලදු 

පන පකො  ්ප් යජඹ ිදයල්ද ඒ ්ඳයහධ කයන යලඹලුභ ්ඹ  

නීිනභඹ ිළඹය ග්දනහ එක. ඒ ්ඳයහධකරුහ එපවභ නළ කනපත ඒ 

චදිතඹහ ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භ්දත්රීවයපඹකු ප්දන පුළු්ද, එපවභ 

නළ කනපත ඳශහ ක බහ භ්දත්රීවයපඹකු ප්දන පුළු්ද, එපවභ 

නළ කනපත නිපඹෝජා පඳොලිසඳිනුරපභකු නළ කනපත උස 

නිරධහරිපඹකු ප්දන පුළු්ද, වමුදහ නිරධහරිපඹකු ප්දන 

පුළු්ද, ඒ හපපභ ිදනිලසචඹකහයයපඹකු ල්ණ ක ප්දන පුළු්ද. 

ඒ ඕනෆභ තයහිනයපපත පුද්ගරපඹකු ්ඳයහධඹ්ෂ කශහභ සල්්ද 

නීිනඹ වමු  ඳමුණුන එක තභන් ්ප් යජපේ ිනපඵන 

ිදපලව කඹ. ්ිළ ද්දනහ, ිදනිලසචඹකහයුරපභ්ෂ දත ත ක්රිශඹහ්ෂ -

්ල්රස රඵහ පගන- කය ිනපඵනහඹ කිඹරහ පචෝදනහ්ෂ ිනපඵන 

ඵ. ඒ පචෝදනහ පතඵ්දධපඹ්ද සහු  එපයහි ්ද නඩු භහර්ගඹ  

නළ කනපත නීිනභඹ ිළඹය පගන ඹන ක්රිශඹහදහභඹ්ෂ ිනපඵනහ. 

නමු ක එදහ ්ිළ ද්දනහ, ිදනිලසචඹකහයරු්දපප නිහර  ගල් 

ප්ර4වහය එල්ර කයරහ, සල්්ද  ිදලහර ලපඹ්ද ්භහනඹ්ෂ කශහභ 

ඒක  ළයදිකරු වූ පඳොලිස නිරධහරිඹහපප දඩඹ රණ්ඩු ිදයල්ද -

යජඹ ිදයල්ද- පගරහ එභ නිරධහරිඹහ  උස වීභ්ෂ ඳහ රඵහ 

දු්දනු ඵ. ඒක ්ිළ පපත ්සථහපේදී ඉතහභ කනගහටුප්ද ල්ද 

යලහි කශ යුුරන්. ඒ හපප යජඹක හි පු භළින, සභිනරු්ද තභන් ්ද 

පපත හපප පචෝදනහ්ෂ ්ඳ  කය්දප්ද. පො කින උඳහලි කිඹන ඒ 

දරුණු ගණපේ ්ඳයහධකරුහ  එදහ පඳොලිස සථහනහධිඳිනපප 

කහර්ඹහරඹ  ඳළමිණිරහ ිළසපතෝරඹ සහුපප පපතඹ භත තඵරහ 

සථහනහධිඳිනපප පුටුපේ හඩි පරහ තභන් සහුපප ්පන්ෂ ක යුුර 

කය්දප්ද. ඒ හපප ත ක කඹ්ෂ තභන් එදහ යපට් ිනබුපණ්. 

 පගෝනර සුනිල් කිඹන ඒ දරුණු ්ඳයහධකරුහ එදහ හි පු ප්ර4ඵර 

පද්ලඳහරනාපඹකුපප කහර් එප්ෂ ඉදිරිඳ ්සුප්ද තභන් හඩි 

පරහ ගභ්ද ග කප ක. ඒ හ පපභ තභන් සහු දණ ක්රිශඹහර , 

මිනීභළරුපතර  පඹොමු පරහ ිනබුණ ක  යලයපගන් දඬුපත ිදයාමි්ද 

යලටිඹදී සහු  යජඹ -ජනහධිඳිනුරභහ- ්බඹ දහනඹ දු්දනහ භහ දීරහ 

යලිළරි පගන්්ද එිතඹ  ග කතහ. පපත හපප ක යුුර කයපු එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂඹ  යපට් ්ඳයහධ ගළන කථහ කය්දන දහචහයහ කභක 

්න්ිනඹ්ෂ ිනපඵනහද කිඹන ප්ර4ලසනඹ පභතළනදී භුර පනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඊනිඹහ හභ ගිිදසුභ ් ක්ද 

කයන පකො  භහ යලටිපේ උුරරු ප්ර4පද්ල පේ නහිදක රාහඳින 

වළටිඹ න්. භභ ද්දනහ ඒ හභ ගිිදසුභ ුරිත්ද එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ 

ිදිදධ ්ෂපවත්රජර පභොන තයපත ල්ෂිනභ ක ල්ණහද කිඹරහ. සල්්ද 

රර්ථික ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක ල්ණහ; භහජයීඹ ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක 

ල්ණහ; පද්ලඳහරනික ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක ල්ණහ. ඒ හපපභ සල්්ද 

යුදභඹ ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක ල්ණහ. රර්ථික ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක 

ල්පණ් පකොපවොභද? "ඒ-9" ඳහපර් ඹන එන ්ඹපග්ද  දින ඳතහ 

්ඩුභ ගණප්ද රුිළඹල් මිලිඹන 10්ෂ-15්ෂ ්තය මුදර්ෂ සල්්ද 

එකුර කශහ. එතපකො  ්ඳ  හිතහ ග්දන පුළු්ද ඒ ය ීමඳඹ 

ුරශදී පභොන තයපත ිදලහර ධනසක්දධඹ්ෂ සල්්ද තභහපප යුදභඹ 

ක යුුර වහ එකුර කය ග්දන සද්ද කිඹරහ. භහජයීඹ ලපඹ්ද 

ල්ෂිනභ ක වීභ ගළන කිේපො ක, හභ ගිිදසුභ භඟි්ද සල්්ද  රළබුණු 

්සීමිත නිදව නිහ සල්්ද ඹහඳනඹ ්ර්ධද්වීඳඹ  ඳළමිණිරහ ෆභ 

ද්රරිදඩ නිහඹක භ පගොයල්ද එහි හභහජිකඹ්දපග්ද  එ්ෂ පකනකු 

පවෝ පදපදනකු තභහපප ංිදධහනඹ  ඵපර්ද ඵහ ග කතහ. 

ඒපක්ද ප කපය්දප්ද පභොක්ෂද? ඊශභ වහ  ්ද කිරීභ  

එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ ඳභණ්ෂ පනො භසත පදභශ ජනතහභ 

පඹොමු කයන උඳක්රடභඹ්ෂ වළටිඹ  තභන් සල්්ද ඒ පද් කපශව. 

තභ්දපප පද්ලඳහරන ිදරුද්ධහදි්ද යලඹලු පදනහ පතපල්ච්ඡ පර 

ඝහතනඹ කශහ හභ ගිිදසුභ ඳළළින ්සථහපේදී. එපවභ කයරහ 

තභන් සල්්ද පද්ලඳහරන ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක ල්පණ්. සල්්ද යුදභඹ 

ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක වූ වළටි භභ ද්දනහ. පකොශම යල  ක්දපට්නය 

ිළටි්ද ්ිද රයුධ ්යපගන ගිඹහ. ගු්දිදදුලි පතපප්ර4වණහගහය 

්යපගන ගිඹහ. මිනිසු්ද ඵහ ග කතහ. ශභන්්ද ඵහ ග කතහ. 

පුහුණු කශහ. යුද උඳක්රடභ ඉගළ්දනුහ. පපත රකහයපඹ්ද යුදභඹ 

ලපඹනු ක සල්්ද ල්ෂිනභ ක ල්ණහ. සල්්ද පපත වතය රකහයපඹ්ද, 

එනපත පද්ලඳහරන ලපඹ්ද, රර්ථික ලපඹ්ද, භහජයීඹ 

ලපඹ්ද ව යුදභඹ ලපඹ්ද ල්ෂිනභ ක වූ නිහ තභන් ්ඳ  පපත 

යුද්ධඹ ඳවසුප්ද ජඹග්රාවණඹ කය්දන ඵළරි ල්පණ් මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි. ඉතහ ්ඳවසුප්ද තභන් ්ිනගරු භහි්දද 

යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහ ය  එ්ෂ පව ක කපශව.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ය  එ්ෂ පව ක කිරීභ ගළන 

කථහ කයන පකො  ්ිළ ඉිනවහඹ  ඹහ යුුරන්. ්ල්රුදු 2,500ක 

ලිඛිත ඉිනවහඹ්ෂ ිනපඵන; ්භිභහන ක ලිඛිත ඉිනවහඹ්ෂ 

ිනපඵන ය ්ෂ ්ප් ය . ඒ ඉිනවහඹ ුරශ ය  එ්ෂ පව ක කයපු 

යජරු ීමඳ පදපන්ෂ යලටිඹහ. ඉසය පරහභ, දුටුගළමුණු 

යජ්ජුරුපෝ එශහය භඟ  ්ද කයරහ ්ප් ය  එ්ෂ පව ක කශහ. 

නමු ක එශහය යජ්ජුරුපෝ ප්ර4හ්දත යජ පකපනකු ඳභණන් 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි. එශහය යජ්ජුරු්ද  දකුණු 

ඉ්දදිඹහප්ද, පචෝශඹ්දපග්ද, ඳහණ්ඩාඹ්දපග්ද රධහය 

රළබුපණ් නළවළ. දුටුගළමුණු යජුරභහ යුද්ධ කපශව එශහය යජුරභහපප 

පවනහ භඟ ඳභණන්. ඊ  ඳසපව I ළනි ිදජඹඵහහු 

යජ්ජුරු්දපප කහරපේ පචෝශඹ්ද භඟ  ්ද කයන පකො  ඒ 

පචෝශඹ්ද  දකුණු ඉ්දදිඹහප්ද රධහය රළබුණහ. දකුණු 

ඉ්දදිඹහපේ හි පු පචෝශඹ්ද ව ඳහණ්ඩාඹ්ද කිඹන 

පදපගොල්ර්දභ පභපවව හි පු පචෝශ යජ්ජුරු්ද , ඒ පචෝශ 

පවනහ්ද  ක්රட පනො ඍජුභ වහඹ දු්දනහ. ඒ නිහ I ළනි 

ිදජඹඵහහු යජ්ජුරු්ද  ඉතහ ්භහරුප්ද තභන් ය  එ්ෂ පව ක 

කය්දන පුළු්ද ල්පණ්. ඒ හපපභ, දකුණු ඉ්දදිඹහපේ ඵරඳෆපත 

භඟ තභන් I ළනි ඳයහක්රடභඵහහු යජ්ජුරුපෝ ක ය  එ්ෂ පව ක 

කපශව. ඒ හපපභ තභන්, ්හන ලපඹ්ද මී  ්ල්රුදු 500ක  

ඉසය පරහ VI ළනි ඳයහක්රடභඵහහු යජ්ජුරුපෝ ය  එ්ෂ පව ක 

කපශව. VI ළනි ඳයහක්රடභඵහහු යජ්ජුරු්ද  ක ඒ යුද්ධඹ ජඹ ග්දන, 

ය  එ්ෂ පව ක කය්දන ්ඳවසු ල්පණ් දකුණු ඉ්දදිඹහපේ 

පචෝශඹ්ද ව ඳහණ්ඩාඹ්ද එදහ ඹහඳනඹ ්ර්ධද්වීඳපේ යජ කයපු 

රර්ඹ චක්රடර්ින  පතපර්ණපඹ්ද වපඹෝගඹ දු්ද නිහන්. එුරභහ 

කල් ඹල් ඵරරහ තභන්, එනපත පචෝශඹ්ද ව ඳහණ්ඩාඹ්ද දකුණු 

ඉ්දදිඹහපේ යුද දිද්දී ඒ නියල කහරඹ ඵරරහ තභන් තභහපප පුතහ වූ 

පුභල් කුභහයඹහ ඹහඳනඹ  ඹරහ රර්ඹ චක්රடර්තී ඝහතනඹ කයරහ 

ය  එ්ෂ පව ක කපශව. ඒ එ්ෂ පව කකභ, ඒ ඉිනවහඹ නළත 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ය්ෂ ප්ර4ිනනිර්භහණඹ ල්ණහ, ්ිනගරු භහි්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳුරභහ 

තභහපප පවෝදයඹහ න පගෝාහබඹ පපනිදඹහ කල් ඹල් ඵරරහ 

්දනිඹ  ඹරහ ප්ර4බහකය්ද ඝහතනඹ කයරහ -ිදනහල කයරහ- ය  

එ්ෂ පව ක කිරීභ භඟි්ද. ඉිනවහපේ ිනබ එ්ෂ පව ක කිරීපත භඟ 

ං්දදනඹ කයන පකො  ්ඳ  ළ පවනහ ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ පපත එ්ෂ පව ක කිරීභ කපශව දකුණු ඉ්දදිඹහපේ 

ඳභණ්ෂ පනො ඵ හිය ය ර ක ඵරඳෆපත භධාපේ ඵ.  

එදහ 1987 ඩභහයච්ික පභ පවයුපපතදී පඩ්දයලල් පකොේඵෆකඩු 

පපනිදඹහපප ක, ිදජඹ ිදභරය කන පපනිදඹහ පප ක දෆසර 

ිනබුණු කඳුළු භහ පවො  දළ්ෂකහ. ඩභහයච්ික පභපවයුපපතදී 

ප්ර4බහකය්ද නභළින ඒ ත්රජසතහදි නහඹකඹහ ඝහතනඹ කය්දන 

ස්දන පභ්දන ිනබිඹදී තභන් එදහ හි පු යහජා නහඹකඹ්ද 

ඉ්දදිඹහපේ ිනබුණු ඵරඳෆපතර  ඹ  ක පරහ, නි  පරහ ඒ 

 න නළළ කවූපේ. එපවභ නළ කනපත එදහ තභන් ප්ර4බහකය්ද 

ඝහතනඹ කය්දන ිනබුපණ්. එදහ ප්ර4බහකය්ද ඝහතනඹ කශහ නපත 

එදහ  ඳසු ිදනහල ල්ණු යලඹලුභ පද්පඳොශ ව ජීිදත ්ඳ  රැක 

ග්දන ිනබුණහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, 2009 භළන් භහපේ 19න දහ 

තභන් ප්ර4බහකය්ද ඝහතනඹ ල්පණ්. ඊ  දස කිහිඳඹක  ඉසපල්රහ 

ඉ්දදිඹහ  ඩහ ඵරගුර ඵ හිය ය ල්ලි්ද නිපඹෝජිතඹ්ද 

ඳළමිණිඹහ. ප්ර4ංලපඹ්ද කුසනර් ඳළමිණිඹහ. එංගර්දතපඹ්ද 

මිලිඵෆ්දඩ් ඳළමිණිඹහ. එභ ය ර යහජා නහඹකඹ්දපප 

නිපඹෝජිතඹ්ද ඳළමිණ ඒ  න පතපර්ණපඹ්දභ න කහ 

ප්ර4බහකය්ද  ්බඹ දහනඹ පද්දන කිේහ, යටි්ද ිළටුවල් කය්දන 

කිේහ. නමු ක සල්්ද  නි  ්දප්ද නළුර, බිඹගුලු ්දප්ද 

නළුර  න ඉදිරිඹ භ පගන ගිඹහ. දකුණු ඉ්දදිඹහප්ද ඳභණ්ෂ 

පනොපන්, ඵ හිය ය ලි්ද ඳහ ඳළමිණි ඵරඳෆපත භධාපේ තභන් 

ප්ර4බහකය්ද ිදනහල කයරහ පපත ය  එ්ෂ පව ක කපශව. භහ හිතන 

වළටිඹ  පභඹ ්භයණීඹ ්සථහ්ෂ. පපත ය  එ්ෂ පව ක කශ 

යලඹලුභ යජරු්ද  පගෞයඹ්ෂ හිත ්ඳ  කිඹ්දන පුළු්ද, 

පපත එ්ෂ පව ක කිරීභ ුරශ ඊ  ඩහ ිදපලව කඹ්ෂ දකිනහඹ 

කිඹන එක.  

පපත ය  එ්ෂ පව ක කය්දන උය දු්දනු එභ නිරධහරි්ද -

රය්ෂක වමුදහ ව පඳොලීයලඹ- පතඵ්දධපඹ්ද තභන්, පපත 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ ිනපඵ්දප්ද. එ්ද නිරධහරි්ද පුහුණු කයන, 

එ්ද නිරධහරි්ද ්භිපප්ර4වයණඹ කයන රඹතනඹ්ෂ වළටිඹ  ්ඳ  

පපත භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ වඳු්ද්දන පුළු්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ්ිළ ද්දනහ, පභොන හපප 

පදඹක ද එදහ ඵ ර්දද ප්ර4යලද්ධ පරහ ිනබුපණ් කිඹරහ. නමු ක ්ද 

ඵ ර්දද ප්ර4යලද්ධ පරහ ිනපඵ්දප්ද යහජා රය්ෂක ්භහතාහංලඹ 

ඹ ප ක ඳිනන, ිදලසිදදාහරඹ්ෂ ඵඳු භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ නිහන්. 

එඹ  පතඵ්දධ න යලඹලු පදනහ භ ඉතහ පවො පුහුණු්ෂ, පවො 

්භිපප්ර4වයණඹ්ෂ, ඒකහඵද්ධ පභපවයුපත පතඵ්දධපඹ්ද ඉතහ පවො 

දළනීභ්ෂ රළපඵනහ. එභ නිහ තභන් සල්්ද  එභ උඳහධිඹ 

රළපඵ්දප්ද.  

්ද ්ප් ය  ුරශ ිදනහල කය ිනපඵ්දප්ද පකොටිඹහපප ලිගඹ 

ඳභණන්. තභ පකොටිඹහපප සළු ිනපඵ්දප්ද එංගර්දතපේ; ් ක 

පදක ිනපඵ්දප්ද ප්ර4ංලපේ ව ජර්භනිපේ; කකුල් පදක 

ිනපඵ්දප්ද දකුණු ඉ්දදිඹහපේ ව කළනඩහපේ. එභ නිහ එල්ටීටීඊ 

ංිදධහනඹ ්්දතර්ජහිනක ලපඹ්ද ක්රිශඹහ කභක න තහ්ෂ කල් 

්ප් යපට් යලටින රය්ෂක වමුදහ්ද සීරුප්ද තළබිඹ යුුරන්; 

පුහුණු කශ යුුරන්; ්භිපප්ර4වයණඹ කශ යුුරන්. සල්්ද  යලඹලුභ  ්ද 

උඳක්රடභ ව ්නිකු ක පද්ල් ගළන ඉතහභ පවො නියල ්පඵෝධඹ්ෂ 

දිඹ යුුරන්. පභභ භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ හමහික පභපවයුපත ගළන 

ඉතහ පවො පුහුණු්ෂ රඵහ පදනහ; යුද උඳක්රடභ ගළන ඉතහ පවො 

පුහුණු්ෂ රඵහ පදනහ; ිදපද්ශීඹ පතඵ්දධතහ ගළන ඉතහ පවො 

පුහුණු්ෂ රඵහ පදනහ; ඒකහඵද්ධ පභපවයුපත ගළන ක ඉතහ පවො 

පුහුණු්ෂ රඵහ පදනහ.  

ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්. ඕනෆභ ත්රජසතහදිඹකු භඟ  ්ද කයන 

පකො  යුද වමුදහ, නහිදක වමුදහ ව ගු්ද වමුදහ ්තය ඉතහභ 

පවො ්පනාෝනා ්පඵෝධඹ්ෂ ිනබිඹ යුුරන්. යලඹලුභ වමුදහ 

නිරධහරි්ද එක තළනක  එකුර කශ වළකි රඹතනඹ්ෂ තභන් පභභ 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ. පභභ භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ ුරිත්ද ඒකහඵද්ධ 

පභපවයුපත ගළන පවො පුහුණු්ෂ රඵහ පදන පකො  සල්්ද ්තපර් 

ඉතහ පවො ්පනාෝනා ්පඵෝධඹ්ෂ සින නහ. එතපකො  

පකපන්ෂ ්නුරයක  ඳ ක න පකො  තභ්දපප ජීිදතඹ ක ඳයදු  

තඵහ ්නි්ෂ වමුදහර ඉ්දන ්ඹ එභ සථහනඹ  ඳළමිණ, ඒ ්ඹ  

වපඹෝගඹ දීරහ, එභ පභපවයුභ හර්ථක කය ග්දන පවො 

උන්දදු්ෂ, පවො වධර්ඹඹ්ෂ සල්්ද  රළපඵනහ. ඒක තභන් 

පභභ භහණ්ඩලික ිදදාහරපේ ිනපඵන ප්ර4ධහනතභ ්ංගඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ්ිළ ද්දනහ, 1999 යල  

ඳලසචහ ක ිදදාහඳින උඳහධිඹ, ඒ කිඹ්දප්ද MSc  උඳහධිඹ රළබුපණ් 

කළරණිඹ ිදලසිදදාහරඹ  ්නුඵද්ධිතන් කිඹරහ. ඊ  ඳසපව 2012 

යල  පජනයහල් ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර යහජා රය්ෂක 

ිදලසිදදාහරඹ  ්නුඵද්ධිතන් පභභ උඳහධිඹ ිළරිනළමුපණ්. ්ද 

පභභ ඳන ක පකටුපතඳත ුරිත්ද ්ිළ හකච්ඡහ කය්දප්ද ක 

කළරණිඹ ිදලසිදදාහරපේ උඳ කුරඳිනයඹහ, පජනයහල් ශ්රී භ ක 

පජෝ්ද පකොතරහර යහජා රය්ෂක ිදලසිදදාහරපේ උඳ 

කුරඳිනයඹහ පර රපද්ලනඹ කිරීභ පතඵ්දධ ග්දින පදක්ෂ 

ංපලෝධනඹ කිරීභ ිළිතඵන්. ත්රිුිදධ වමුදහපේ භධාභ පේවණිපේ 

යලටින නිරධහරි්ද, පඳොලිස නිරධහරි්ද ව යලිදල් ඳරිඳහරන 

නිරධහරි්ද පභභ ඳහාභහරහ වදහයනහ.  

ඉසපල්රහ කථහ කශ ්භහතායඹහ කිේහ හපප යුද 

වමුදහපේ පපතජර් නිරපේ යල  ලුිනන්ද කර්නල් නිරඹ  උසවීභ  

පපත ඳහාභහරහ ස කත ලපඹ්දභ ප්ර4පඹෝජන ක පනහ. නහිදක 

වමුදහපේ ලුිනන්ද කභහ්දඩර් නිරපේ යල  කභහ්දඩර් නිරඹ  

උස ප්දන , ඒ හපපභ ගු්ද වමුදහපේ ඵරගණ තයහිනයපපත 

යල  ිද්ද කභහ්දඩර් තයහිනයභ  උස වීභ  ව පඳොලිස 

නිරධහරි්ද  ව යලිදල් ඳරිඳහරන නිරධහරි්ද  භහණ්ඩලික  

ඳ කවීපත රඵහ ග්දන  පභභ ඳහාභහරහ පඵොපවෝ උදල් පනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඒ හපපභ පභහි 

ිදපලව කඹ ිනපඵ්දප්ද පභභ ඳහාභහරහ වදහය්දන  ිදපද්ශීඹ 

ය ලි්දද ඳළමිණීභන්. ්ිළ වමුදහපේ යලටින ිද  පපත භහණ්ඩලික 

ිදදාහරඹ ිනබුපණ් නළවළ.  පපත භහණ්ඩලික ඳහාභහරහ වදහය්දන  

්ිළ ිදපද්ශීඹ ය ර  ගිඹහ. ්ද ක ඒ ය ර ඒ නිරධහරි්ද භඟ 

්ප් සුවද  පතඵ්දධඹ්ෂ ිනපඵනහ.  ්ප් වමුදහභඹ ක යුුරර  

ඒක ඉතහභ ්ලා නහ. ්ද ්ප් යපට් ිනපඵන ඵ ර්දපද් 

භහණ්ඩලික ිදදාහරපේ ඳහාභහරහ  ඵංපරහපද්ලපඹ්ද, 

ඉ්දදිඹහප්ද, ඉ්දදුනීයලඹහප්ද, භරඹහයලඹහප්ද, භහර 

දින්පන්ද, ප්දඳහරපඹ්ද, චීනපඹ්ද, තහන්ර්දතපඹ්ද, 

සෂසඝනිසතහනපඹ්ද ව සපභරිකහ එ්ෂ ක ජනඳදපඹ්ද ඳහ 

වමුදහ නිරධහරි්ද වබහගි නහ. එපව වබහගි වීභ ුරිත්ද, - භභ 

ඉසපල්රහ කිේහ හපප- ්පනාොනා සුවදතහ, ්පනාොනා 

්පඵෝධඹ ්ප් රංකහපේ වමුදහ ව ඒ වමුදහ ්තය සින නහ. 

ඒ ්පඵෝධඹ ඉදිරිපේ යපට් හභඹ  ව පරෝක හභඹ  පභ්දභ 

්පන්ෂ යලඹලු ක යුුරර ද පඵොපවෝ පව උඳකහරී නහ කිඹන 

එක ක භහ පපත ්සථහපේ කිඹහ යලටිඹ යුුරන්. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි, ද්රරිදඩ ජහිනක ්දධහනඹ ්ද ්ප් රය්ෂක 

වමුදහර  භඩ ගමි්ද ඹන ඵ  ්ිළ ද්දනහ.  
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There are false allegations being levelled at 

international forums by the TNA to tarnish the image of 

the country and that of the security forces. The concerns 

of the TNA, I view as contemptuous and hilarious 

because their continuous, treacherous attempt is to paint a 

wrong picture to undermine the economic development in 

the country, dissuade investments, persuade tourists to 

boycott the country, reduce volumes of international trade 

and to strike at the root of the economy, which is vibrant 

at the moment. So, I must ask the TNA which is now 

shedding crocodile tears for these Tamil people, where 

were they when the LTTE killed the Hon. (Dr.) Neelan 

Tiruchelvam, the Hon. A. Amirthalingam, the Hon. 

A.Thangathurai, the Hon. Lakshman Kadirgamar, the 

Hon. V. Yogeswaran and his wife?  

Also, they are finding fault with the army entering the 

University of Jaffna. I must say that when I was in Jaffna 

during the peace talks, the LTTE forcibly entered into the 

Tamil schools, took out the children and utilized them for 

their activities. When the principals were objecting, they 

mercilessly assaulted them in front of the students. Where 

was the TNA at that time?     

In conclusion, Madam Presiding Member, I must say 

that there is a Sloka in the Veda which differentiates man 

from animal. I quote: 
 

"රවහය නිද්රරහ බඹ වභනංනංච  

හභහනා පපත ත ක ඳශුභිඞ හභහනඞ"  

රවහය කිඹන පද් භනුාඹ්ද  ක ්ලාන්; ිනරිනු්ද  ක 

්ලාන්. නි්දද කිඹන පද් භනුාඹ්ද  ක ්ලාන්; ිනරිනු්ද  ක 

්ලාන්. බඹ කිඹන එක භනුාඹහ  ක දළපනනහ; ිනරිනහ  ක 

දළපනනහ. වභථූනඹ - ංර්ගඹ, තභහපප ර්ගඹහ පඵෝ කයන 

ක්රිශඹහලිඹ- ිනරිනහ ක කයනහ; භනුාඹහ ක කයනහ. 

ිනරිනහපග්ද භනුාඹහ ප්ද  ප්දප්ද,   තභහපප භහති භූමිඹ  

රදයඹ කය්දන පුළු්ද ්දප්ද භනුාඹහ  ඳභණ්ෂ වීපභනුන්. 

එපවභ නපත කල්රු පවෝ භනුාපඹ්ෂ භහති භූමිඹ  රදයඹ 

කය්දප්ද නළ කනපත සහුපප ක ිනරිනහපප ක ්තය කියලභ පන්ෂ 

නළින ඵ තභන් පපත ලසපරෝකපඹ්ද  කිඹ්දප්ද. එභ කිඹභන ක 

භඟභ, ්ද පපත ්සථහ   වබහගිවීභ  ්සථහ රඵහ දීභ ගළන 

සුරින්දත පමි්ද භපප චන සල්ඳඹ පභන්්ද භහ්ත 

කයනහ.  

 
 

[්.බහ. 3.07] 

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ්ද යජඹ ඉදිරිඳ ක කය  

ිනපඵන යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ 

(ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත ිළිතඵ යජපඹනු ක, එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂපඹනු ක ඳළවළදිලි ප්ර4කහල කශ නිහ භභ ඒ ිළිතඵ 

ළඩිදුය කථහ කය්දන  ඵරහපඳොපයො කුර ්දප්ද නළවළ.  නමු ක ්ද 

යපට් ිනපඵන ත ක කඹ ිළිතඵ ිදිදධ තයහිනයපතලි්ද කථහ 

ඳළළ ක ල්ණහ.  පපත යපට් යලදු න කහයණහ ිළිතඵ 

හධහයණීකයණඹ කය්දන   ිදපලවපඹ්දභ යජඹ ඳළ කපත්ද 

උඳපඹෝගී කය ග කප ක එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂ යජඹ කහරපේ, 

එපවභ ක නළ කනපත ඊ  ක පඳය සින ල්ණු කහයණහන්. ්ිළ පපත 

්සථහපේදී ඒ යලඹල්රභ නළත යලහිඳ ක කපශො ක,  පපත යපට් 

හධහයණ නීිනඹ ක, ්ලු ක පවී එන හධහයණ කඹ ක, මලික මිනිස 

්න්ිනහයලකපත ගළන ක කථහ කයද්දී  ්ද   ඩහ පවො පව  ය ්ෂ 

ගළනන් ්ිළ කථහ කය්දප්ද. ඒ නිහ ඉිනවහඹ  ඩහ 

ර්තභහනඹ ක, ්නහගතඹ ක පපත යපට් ජනතහ ඉතහ පවොයා්ද 

ඵරනහ. ඒ ිළිතඵ පද්ලඳහරනාඹ්ද පද ජනතහ සස 

සයපගන ඵරහපගන ඉ්දනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භභ පපත කථහ කයන 

පභොපවොත න ිද  ්ිළ ිදපලවපඹ්දභ ්ධහනඹ පඹොමු කශ 

ප්ර4ධහන ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. ්ද ්ිළ DIG පකපන්ෂ ගළන කථහ 

කයනහ. ඒ තභන් හස ගුණර්ධන. භපප කථහපේදී එුරභහ  

පදෝඹ්ෂ කිඹ්දන පනොපන් භභ රෆසින ප්දප්ද. ඒක භ පප 

කහර්ඹබහයඹ  පනොපන්. නමු ක භ  එක ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. ්ද 

යජඹ ක යුුර කයන හධහයණ ිළිතපශ ගළන රණ්ඩුපේ ගරු 

භ්දත්රීවුරභ්දරහ, සභිනුරභ්දරහපග්ද භ  ්ව්දන ිනපඵ්දප්ද එක 

ප්ර4ලසනඹන්. සහු කයපු ්ඳයහධ ිළිතඵ දළ්ද ළල් පගොඩ්ෂ ඈඳීපගන 

එනහ. ඒක තභන් ්ද යපට් සින  පරහ ිනපඵන භතඹ. එළනි 

යලද්ධි  ිනබිරහ, ්ද සහු රිභහ්දඩ් බහයපේ යලටින පරහපේ, ත ක 

එළනි යලද්ධි යහයකඹ්ෂ ිනපඵනහඹ කිඹන නිහ භභ යජපඹ්ද එක 

ප්ර4ලසනඹන් ්ව්දප්ද. "පපත DIG භව කභඹහ  promotion එක 

දු්දප්ද කල්ද?" එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂ රණ්ඩුප්දද? [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] කරුණහකයරහ ක  වපගන ඉ්දන.  

 
[මරහනපේ ්ණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ිදධිඹ  ළඩ කය්දන එඳහ. භභ පපත පඵොපවොභ ඳළවළදිලි ප්ර4ලසනඹ්ෂ 

්ව්දප්ද. කරුණහකයරහ තමු්දනහ්දපව ,- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  ඒක 

තමු්දනහ්දපව  කිඹ්දන.   

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවරුනි, ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී එකිපනකහපප පගෞයඹ 

රැපකන  ිදධිඹ  පදඳහර්ලසපේභ භ්දත්රීවුරභ්දරහ  කථහ කය්දන. 

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහහනරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භ  රළබී ිනපඵ්දප්ද ඉතහ  

සුළු කහරඹක ස.  

තමු්දනහ්දපවඹ කිඹ්දන ඕනෆ පද් භහ රහ කිඹ්දන වද්දන 

එඳහ. ඒක තභන්  බරු්දපප ළපඩ්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] බරුපකු  

වරිඹ්දන පුළු්ද. භභ පඵොපවොභ ඳළවළදිලි ්ව්දප්ද පපත යපට් 

ජනතහ ්වන ප්ර4ලසනඹ්ෂ.  

 
ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam,  I rise to a point of Order. 
 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, රීින ප්ර4ලසනඹ්ෂ.  ඉඩ පද්දන.  
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ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

පපත බහපේ හි පු පභුරභහ  ්ිළ ඉසය කිේපේ ''ගරු 

කථහනහඹකුරභහ'' කිඹරහන්. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භළිනුරභහ  

පුළු්දද  

 
[මරහනපේ ්ණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කිඹන චනඹ පපත බහපේ ගරු භ්දත්රීවරු්ද  ඳහිදච්ික කය්දන? 

ඒක පපත ගරු බහ  ක කයන ්පගෞයඹ්ෂ. ගපතඳව ජනතහ  ක 

කයන ්පගෞයඹ්ෂ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒක රීින ප්ර4ලසනඹ්ෂ පනොපන්. 

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි සඵුරමිඹපප ්ප කන් තීයණඹ 

ිනපඵ්දප්ද. පභුරභහ එිතඹ  දභනහද, පපත ිදධිඹ  ඵහධහ කය්දන 

ඉඩ පදනහද?  ඒක සඵුරමිඹපප කහර්ඹඹ්ෂ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ්සර් භ්දත්රීවුරභනි, නිලසලේද  ප්දන. ගරු භ්දත්රීවුරභනි, 

කථහ කය්දන.  

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

භ  කථහ කය්දන  පුළු්ද. කථහ කයන පකො  ්නලා ිදධිඹ  

ඵහධහ කිරීපත සින කයනහ නපත, එුරභහ  නිලසලේද ප්දනඹ 

කිේහභ නිලසලේද ප්දප්ද ක නළ කනපත  එුරභහ එිතඹ  දළමීභ 

සඵුරමිඹපප ගීමභ. ඒකන් භභ සඵුරමිඹ  කිඹ්දප්ද.   

භභ දීර්ඝ පර කථහ කය්දප්ද නළවළ. "පපත DIG   

promotions  දු්දප්ද කල්ද? Double promotion දු්දප්ද කල්ද? 

Treble promotion දු්දප්ද කල්ද" ඒකන්  ්ිළ ්ව්දප්ද. නිපඹෝජා 

පඳොලිසඳින ධුයඹ  සුදුසුකපත ිනපඵන ්ඹ ත යහයකඹ්ෂ යලටිද්දී  කල්ද 

පපත promotion  දු්දප්ද? යජඹ ඒ ප්ර4ලසනඹ  ිළිතුරරු පද්දන  ඕනෆ. 

සහුපප ඳසුබිභ ද්දප්ද නළද්ද? සහු පවො නළින පකනකු ඵ 

ද්දප්ද නළද්ද?  ඹන ිදපලව ප්ර4ලසනඹ  භහ යජඹ පත පඹොමු 

කයනහ.   

පපත යපට් ඕනෆභ ්ඳයහධා්ෂ  ල්ණහභ ගරු ජනහධිඳිනුරභහපප 

ඉල්ලීභ ඳරිදි ඳරී්ෂණ කයනහ. එපවභ නළ කනපත රය්ෂක 

පල්කපතුරභහපප ිදපලව ඉල්ලීභ ඳරිදි ඳරී්ෂණ කයනහ. එපත්ෂ 

ඒ ගළන ඳරී්ෂණඹ්ෂ පකපය්දප්ද නළවළ. එපත්ෂ   නිවඬන්. 

පපතක තභන් යපට් ිනපඵන ත ක කඹ.  

පපත ගරු භ්දත්රිුුරභ්දරහ කිඹපු  කරුණු ිළිතඵ ්ධහනඹ 

පඹොමු කපශො ක, ඹපත ඹපත පද්ල් පපත ය   සුදුසු නළවළ කිඹරහ  පපත 

යපට් ජනතහපප එදිපනදහ ජීිදතඹ , පද්ලඳහරන ජීිදතඹ , 

ි කිනඹ මිින  ක්රිශඹහකහරි කඹ  තදඵර පර ඵරඳහනහ කිඹරහ 

පද්ලඳහරන පේදපඹ්ද පතොය ිළිතග කුර කහර සීභහ්ෂ ිනබුණහ.  

ඒ කහර සීභහපේ තභන්  ඉතහභ ළදග ක දවව කන රණ්ඩුක්රடභ 

ාසථහ ංපලෝධනඹ පගනහපේ. ඒ ඵ ්භතක කය්දන එඳහ. ඒ 

ාසථහ  ංපලෝධනපඹ්ද  ඳසපව පපත යපට් සින ල්ණු යලද්ධී්ද 

පභොනහද කිඹරහ ්ඳ  පොඹහ ඵර්දන පුළු්ද. භෆත කහරපේ 

රළන්සුර්ෂ කිඹනපකො  පඳපනනහ, ඳළවළය ගළනීපත ිළිතඵ, 

භයහ දළමීපත ිළිතඵ, නීතානුකූර පනොන උසවීපත ිළිතඵ කථහ 

කයන පකො  පය්දුර රඵහ සින පද්ලඳහරනාඹ්ද 

පද්ලඳහරනපේ ක්රිශඹහකහරී යලටිඹ ක ් ක ්ඩංගු  පනොපගන 

ිනපඵන ඵ.   

භහ එක එ්ෂපකනහපප නපත කිඹ්දන කළභළින නළවළ. තංගල්ර 

ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳින. භහනළල්ර ප්ර4හ පද්ශීඹ බහපේ බහඳින. 

සඹිලිිළටිඹ ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳින. ඳහර්ලිපපත්දුර ්ප්්ෂක 

නභ්ෂ ිනපඵනහ, සුධර්භ්ද යදලි ඹද පභොක්ෂද කිඹරහ. පපත ්ඹ 

ිළිතඵ යජඹ පභොක්ෂ ද කය්දප්ද? පපත ්ඹ පය්දුර රඵහ 

ිනපඵනහ.  ජනහධිඳිනුරභහ ඉ්දන පේදිකහපේ පපත ්ඹ ඉ්දනහ. 

පභොක්ෂ ද යජඹ ්යපගන ිනපඵන ිළඹය? ඒ ්ඹ ගළන යජඹ  ක්රිශඹහ  

කය්දප්ද පකොන් රකහයපඹ්ද ද? ිදධහඹකඹ ක්රිශඹහ කය්දප්ද 

පකොන් රකහයපඹ්දද කිඹරහ තභන් භහ ්ව්දප්ද. ගරු 

භ්දත්රීවුරභ්දරහ පපතහ ද්දනහ. ගරු  සභිනුරභ්දරහ පපතහ 

ද්දනහ.   

යුද්ධපඹ්ද ඳසපව පපත යපට් ත ක ්ඳයහධ සින පනහ  ්ිළ 

කළභළින නළවළ. යජපේ භළදිව ක වීභ උඩ, යජපේ ්නුඵරඹ උඩ 

්ඳයහධ සින පනහ   ්ිළ කළභින නළවළ. ඒ නිහන්  ්ිළ ඒ ගළන 

ප්ර4ලසන කය්දප්ද. පභතළනදී ්ඳ  ඳළවළදිලි කය ගත යුුර කහයණහ 

ිනපඵනහ. ඒ තභන්, පය්දුර රඵහ සින පද්ලඳහරනාඹ්ද 

ක්රිශඹහකහරී පද්ලඳහරනපේ යලටිඹ ක ් ක ්ඩංගු  පනොගළනීභ. 

තභ ක පපත යලද්ධිර  පද්ලඳහරනාඹ්ද පතඵ්දධ වීභ. 

උදහවයණ ධර්භයලරි. ළකකරු්ද ්ුරරුද්ද වීභ. පපත ිදධි පේ  

යලද්ධී්ද  එ්ෂක ඵරන ිද ,  ඒ ඩී්න්ජී  පප ප්ර4ලසනඹ වදියලපේ සින 

ල්ණු පදඹ්ෂ පනොපන්. ඒ ෆභ එකකභ ිළටුඳ ඒ ඩී්න්ජී  යලටිඹ ඵ 

පපත  ය  දළනපගන යලටිඹහ. රණ්ඩු දළනපගන යල ටි පේ නළවළ.  

ඊශඟ , ත ිදපලව පදඹ්ෂ ිනපඵනහ. ඒ තභන්, පපත ්ඳයහධ 

ලත ඳවක  ක යජඹ ගණ්ද පනොගළනීභ. සභිනයපඹ්ෂ, 

භ්දත්රීවයපඹ්ෂ උ කඹක  ඹනපකො   පඳොලීයලපේ ඕ්න්සී ්ුරළු 

යලඹලු පදනහපපභ යහජකහරිඹ එතළනන්. එතපකො  යපට් ්ඳයහධ 

ගළන යහජකහරි කය්දප්ද පකොපවොභ ද? පපත භහ ් කදකින පද්ල්. 

එතළන ඕන්සී න් පඳොලීයලපේ ්පන්ෂ ස්ෂපකොභ  ්ඹන් ඉ්දනහ. 

එතපකො   පඳොලීයලපේ යහජකහරි කය්දන කල්රු ක නළවළ. පපතහ 

යවස පනොපන්.  

ඊශඟ , පද්ලඳහරනාඹ්ද ගිනි ්ිද බහිදත කිරීභ. පපත 

කිඹ්දප්ද ඳහර්ලිපපත්දුර භ්දත්රීවරු්ද ගළන පනොපන්. ඳශහ ක 

බර භවය ්ඹ  ක ගිනි ්ිද රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. රන 

ංිදධහඹකඹ්ද  ක ගිනි ්ිද රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. භහ එක 

එ්ෂපකනහපප නපත කිඹ්දන කළභින නළින නිහන් පභපවභ 

කිඹ්දප්ද. ඒ ගිනි ්ිද පකොපවොභ ද පපත යපට්  මිනීභළරුපතර , 

ඝහතනර  පතඵ්දධ ල්පණ් කිඹරහ ්ිළ ්ව්දන ඕනෆ. දළ්ද 

ප්ර4ි කින ඳත්රජර ඹනහ,  ්ල් සභිනයඹහපප පල්කපතපප, 

එඹහපප පවෝදයඹහ පප  නළ කනපත එඹහපප පුතහපප ්ප ක තභන්  

පපත ගිනි ්ිද ිනබුපණ්, ඒ ගිනි ්ිද ඳහිදච්ික  කයරහ තභන් භළරුපේ 

කිඹරහ. පපතහ ගළන යජඹ ්යපගන ිනපඵන ිළඹය පභොක්ෂ ද?  

කල්රු පවෝ උහිදඹ  ඉදිරිඳ ක කය  ළකකරු ් ක ්ඩංගු  ග කත 

ඵ පඳ්ද්දන  ඹනහ. නමු ක ස කත මිනිවහ එිතපේ. පපතක තභන්  

්ද යපට් ිනපඵන බඹහනකභ ත ක කඹ.  

්ද භහ පපත කහයණහ ගළන තමු්දනහ්දපවරහපප ්ධහනඹ 

පඹොමු කපශව කහ  ක පුද්ගලික ඳවය ගළසීභ්ෂ පනොකය. දළ්ද 

යුද්ධඹ ඉයන්. යුද්ධපඹ්ද ඳසපව ය ක සින න ත ක කඹ 
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ිළිතඵ  ්ිළ කහ  ක කිඹ්දන  ඕනෆ නළවළ. එතළනදී යපට්  හභඹ 

සින කය්දන ඕනෆ යජඹන්. යජපඹ්ද නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කිරීභ 

්ලාන්.  භහ ඒ ගළන කථහ කපශව  නිකපත භ පනොපන්.  පපත ගරු 

බහපේ භ්දත්රීවරු, සභිනරු කිහිඳ  පදපන්ෂ ්පඳ්ද ්වනහ, 

"තමු්දනහ්දපවරහ පභොක්ෂ ද කය්දප්ද" කිඹරහ.  ්ිළ ්වනහ, 

"තමු්දනහ්දපවරහ පභොක්ෂ ද කය්දප්ද" කිඹරහ. ්ද භහ  කෆභ  

ඹනපකො  එක භ්දත්රීවයපඹ්ෂ භපග්ද සහුහ, "්ය 

ිදලසිදදාහර පේ කථිකහචහර්ඹ යපඹකු ක ්ද කඳරහ ප්දද?" 

කිඹරහ. භහ කිේහ,"භහ ක ඒක ටීවී එප්ෂ දළ්ෂකහ" කිඹරහ. එතපකො  

එුරභහ භ  කිඹනහ,"පභොන ය කද ්ිළ ඉ්දප්ද? " කිඹරහ. භභ 

කිේහ, ''කරුණහකය ගරු භ්දත්රීවුරභහ ගිහි්ද ජනහධිඳිනුරභහ  

කිඹ්දන. ඒක භ  කිේහ  භහ පභොක්ෂ ද කය්දප්ද, එුරභහ  

කිේහභ එුරභහ තමු්දනහ්දපව  උ කතයඹ්ෂ පදන්" කිඹරහ. එුරභහ 

භ  පභොක්ෂ ද කිේපේ? "උ කතය පදන පරහ්ෂ ිනපඵනහ. ඒ 

පරහ  ්ිළ උ කතය පද්දනපත " කිේහ. ඒ තමු්දනහ්දපවරහපප 

භ්දත්රීවයපඹ්ෂ. ්ද ්ඳ තමු්දනහ්දපවරහ වමුපේ තඵ්දප්ද 

පභන  සන පපත  ප්ර4ධහන කහයණඹන්.  

භපප ්දව නපත භළිනයණ ගළන පනොපන්. ්ද පපත යපට් 

ජී කන මිනිසු්ද  ජී ක ප්දන පුළු්ද ිදධිඹ  ඳරියඹ 

වද්දන. පවොයකපත කයරහ පඳොලීයලඹ  ගිඹහභ පඳොලීයලපඹ්ද 

පභොක්ෂ ද කිඹ්දප්ද? "පවොයහ  ්ල්රහ පගන එ්දන. ්ප් හවනඹ 

දු්දන ඵළවළ, පතල් නළවළ" කිඹනහ. පපතක තභන්  ්ද යපට් 

පඳොලීයලපේ ිනපඵන ස කතභ ත ක කඹ. පභොකද? පඳොලීයලඹ 

සභිනරු ඳසපව ගිහිල්රහ පතල් ටික ඉය පරහ. පපතක තභන් ්ද 

ිනපඵන ස කතභ ත ක කඹ.   

්ද    ගරු පජෝ්ද ්භයුරංග ගරු භ්දත්රීවුරභහ කිේහ, කුඩු ගළන, 

ගංජහ ගළන, ිදිදධ භ කකුඩු  ජහහයපත ගළන. පපත ජහහයපත යපට් වළභ 

තළනභ ිදහිදිරහ ිනපඵනහ. පන පන රඹතන දභරහ තභන් පපත 

්ඳයහධ ්ල්ර්දප්ද. ්ඳ ඒක ක දකිනහ. ඒක ්ඳ පනොදකිනහ 

පනොපන්. මිනිසසු ්වන ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. පපත ගරු 

සභිනුරභ්දරහපග්ද ගරු භ්දත්රීවුරභ්දරහපග්ද භභ ්වනහ, ගපපත 

පඳොලීයලඹ , නග යපේ පඳොලීයලඹ , ප්ර4පද්ලඹ බහය පඳොලීයලඹ  පපතහ 

 ප්්දප්ද නළද්ද කිඹරහ.  පපත ්ඹ දළනු කන් ඒ ස්ෂපකොභ 

කය්දප්ද. පපත ්ඳයහධ ිළ  රඹතනලි්ද ්ල්ර්දප්ද සන්?  

භභ උදහවයණඹ්ෂ කිඹ්දනපත.  ඒ යහජකහරී කය්දප්ද නළින 

පඳොලීයලර එක OIC පකපන්ෂ භහරු කය්දන.  ගංජහ ිදකුණනහ 

නපත, කුඩු ිදකුණනහ නපත ඒක පඵොපවොභ ප්ර4යලද්ධන්. එක OIC  

පකපන්ෂ භහරු කය්දන. එ්ෂ පකපන්ෂ ක භහරු කයරහ 

ිනපඵනහද? ඒ ප්ර4පද්ලඹ රය්ෂහ කිරීපපත ගීමභ ිනපඵ්දප්ද 

පඳොලීයලඹ න්. පපත ත ක කඹ භභ ඉතහ පකටිපඹනුන් ව්ද කපශව. 

සන් පභ පවභ ප්දප්ද? ්ද පඳොලීයලඹ නිදවස පඳොලීයලඹ්ෂ 

පනොපන්. පඳොලීයලඹ  යහජකහරි කය්දන ඵළවළ. පද්ලඳහරනාපඹෝ 

ඒ ක යුුරර  සඟිලි ගවනහ. එදහ ක සල්්ද ඒ ක යුුරර  

සඟිලි ගළසුහ. ්ද ක ඒ ක යුුරර  සඟිලි ගනහ. එදහ ඒහ  

සඟිලි ගළසුහ කිඹරහ ්ද ක ඒ පදඹ කයනහද? පව  ක එපවභ 

කයනහද? පපත යද නිළරැදි ්දප්ද කදහද කිඹරහ ්ඳ  හිත්දන 

පනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභහ  ත ිදනහඩි පදකන් ිනපඵ්දප්ද.  

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

භභ ිදනහඩි ිදස්ෂ කථහ කශහද?  

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සඵුරභහ  ිදනහඩි ඳවපශොන් ිනපඵ්දප්ද. 

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

භපප පේරහ ිදනහඩි ඳවපශෝෂ කපශව කල්ද?   

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සඵුරභහපප ඳ්ෂපඹ්ද එහ ිනපඵ්දප්ද ිදනහඩි ඳවපශොක 

කහරඹ්ෂ.  

 
ගරු එපත. පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம். சஜஶசப் மக்கல் தபசஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

සුරිනන්. භභ [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] පපත  
 

[මරහනපේ ්ණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එ්ෂක කථහ  කය්දන  ්භහරුන්. භභ මී  ඩහ කථහ කය්දන 

ඵරහපඳොපයො කුර ්දප්ද නළවළ. භ  කිඹ්දප්ද නළින ඳ්ෂපඹ්ද 

කහරඹ ්ඩු කශහ නපත ඒක ක ළරැදින්. ඒක ක පපත ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී 

භභ කිඹ්දන ඕනෆ. භ  ිදනහඩි ිදස්ෂ කථහ කය්දන රෆසින කය 

පද්දන කිේහභ භ  පනොකිඹහ ඒපක්ද ිදනහඩි ඳව්ෂ කඳනහ නපත 

ඒක ක ළරැදින්. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, සඵුරමිඹ  

සුරිනන්. භහ කථහ ්්ද කයනහ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සුරිනන්, ගරු භ්දත්රීවුරභනි. මීශඟ  ගරු ්නුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීවුරභහ. 
 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භ  කලි්ද රණ්ඩුපේ 

කථිකපඹකු  ්සථහ්ෂ පදනහද? 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

එපවභ නපත දළ්ද ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ 

කථහකය්දන. 

  
[්.බහ. 3.22] 
 

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஶந்ெ பண்டஶ) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, 2008 ්ංක 5 දයන රය්ෂක 

පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක 

පකටුපතඳත පපත ගරු බහ  ඉදිරිඳ ක කය සින ්සථහපේ ඒ 

ිළිතඵ කරුණු ීමඳඹ්ෂ ඉදිරිඳ ක කය්දන  රළබීභ ගළන භහ ුරටු 

පනහ.  

ිදපලවපඹ්දභ ත්රිුිදධ වමුදහර භධාභ භට් පපත නිරධහරි්ද  

ිදපලව පුහුණු්ෂ රඵහ දීභ වහ පපත භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ 

ඳහාභහරහ ඳ කහපගන රහ. පපත ක යුුර තදුය  ක 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

කහර්ඹ්ෂභ ව ඹවඳ ක රකහයපඹ්ද කය්දන ඕනෆ නිහ පභහි 

ටිනහකභ ළඩි කිරීභ වහ පජනයහල් ශ්රී භ ක පජෝ්ද පකොතරහර 

ිදලසිදදාහරඹ  පභභ භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ ්නුයු්ෂත කයරහ, 

පභපත්ෂ කල් කළරණිඹ ිදලසිදදාහරපඹ්ද රඵහ ග ක ඒ ඳලසචහ ක 

උඳහධිඹ  එභ ිදලසිදදාහරඹ ුරිත්ද රඵහ දීභ  ්ලා ළඩ ිළිතපශ 

නිර්භහණඹ කිරීභ  ්ලා ංපලෝධන පදක්ෂ තභන් ්ද ඉදිරිඳ ක 

කය ිනපඵ්දප්ද.  

 පරෝකපේ ්නි්ෂ වමුදහ එ්ෂක ං්දදනඹ කය ඵරන පකො , 

්ප් යපට් ත්රිුිදධ වමුදහ ඉතහභ ද්ෂ, ිදනඹ ගරුක, ඹපත කියල 

නිලසිකත ඉර්ෂකඹ්ෂ කයහ ඳළවළදිලි ගභ්ද කය්දන පුළු්ද ද්ෂ 

වමුදහ්ෂ ඵ ්ඳ  ප්නහ. ඒ නිහභ තභන් ්ද පරෝකපේ ය ල් 

ගණනහ්ෂ ්ප් වමුදහ, ්ප් වමුදහපේ වළකිඹහ්ද ්ගඹ 

කය්දප්ද; ්ද පරෝකපේ ය ල් ගණනහ්ෂ ්ප්  වමුදහපේ 

පවහ ඳහ  ඉල්රහ යලටි්දප්ද. ඒ ්ප් වමුදහර ිනපඵන 

ද්ෂතහ නිහන්. භහ හිත්දප්ද පපතක  ඵරඳහ්දප්ද සල්්ද වමුදහ 

පවඹ  රහ  ඳසු රඵන මලික පුහුණු, ිදපලව පුහුණුවීපත, 

ිදපලව ඳහාභහරහ වළදෆරීපත, ඒ හපපභ පභළනි ිදදාහරලි්ද රඵහ 

පදන ්ධාහඳනඹන්. රය්ෂක ිදදාහ පීාඹ, නළ කනපත ිදලසිදදාහර 

භඟි්ද රඵහ පදන ්ධාහඳනඹ ුරිත්ද තභන් සල්්ද ඒ භට් භ  

පගොඩ නළඟිරහ ිනපඵ්දප්ද.  භහ හිත්දප්ද ඉිනවහපේ ඉරහභ පපත 

ද්ෂතහ -වළකිඹහ- ිනබුණ ක සල්්ද  නියල නහඹක කඹක, භඟ 

පඳ්දවීභක ්ලාතහ ිනබුණහ. පවනහධි නහඹකඹහ වළටිඹ  ්ප් 

්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ඳ ක ල්ණහ  ඳසපව තභන් සල්්දපප ඒ 

ද්ෂතහ පඳ්ද්දන ්සථහ උදහ ල්පණ්. 

්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ  පපත යපට් පඵදුපතහදී ත්රජසතහදඹ 

ඳයහජඹ  ඳ ක කය්දන  පඹෝධ ඳරිඳහරනභඹ දහඹක කඹ රඵහ දු්ද 

රය්ෂක පල්කපත පගෝාහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනුරභහපප උඳ්ද දිනඹ 

්දන්. ්ිළ එුරභහ  සුඵ ඳතනහ. එුරභහපප භළදිව ක වීභ නිහ  ඒ 

වීපයෝදහය යණිදරු්ද  නහඹක කඹ රළබීභ ක එ්ෂක ්ල්රුදු 30්ෂ 

ිනසපව ිනබුණු පඵදුපතහදී ත්රජසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳ ක කය්දන  

්ප් වීපයෝදහය යණිදරු්ද ,  ත්රිුිදධ වමුදහ , පඳොලීයලඹ , යලිදල් 

රය්ෂක ඵර කහඹ  වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ ුරිත්ද ්ප් රය්ෂක 

්ංලර යලටින නිරධහරි්ද,  වළභ පකනහපපභ  පගෞයඹ  ඳහත්රජ න 

්්දදභ   ක යුුර කශහ.  ්ප් පපත ය  නිදවස කය ග ක ඒ ත්රිුිදධ 

වමුදහ ව  පඳොලීයලඹ  එතළනි්ද පනොනළතී පපත ය  ංර්ධනඹ 

කයහ  ඹන ගභප්ද දී  පඹෝධ දහඹක කඹ්ෂ රඵහ පදමි්ද ක යුුර 

කයන රකහයඹ ්ද ්ිළ දකිනහ.  

්ිළ පරෝකපේ පන ක ය ර  ගිඹහභ ඒ ය ර ්ගනුයල් 

දළකරහ හල්රනහ. ඒහපේ ිනපඵන ක්රடභහනුකූර බහඹ, ිළරියලදුකභ, 

ඒ ඳහරන ක්රடභ ව ළරසුපත දළකරහ ්ඳ ිදභිනඹ  ඳ ක පනහ. 

වළඵළන්, ්ප් පකොශම නගයපේ නහඹ හග්දප්ද නළින ඹ්දන 

පුළු්දකභ  ිනබුපණ් වීදිඹක පවෝ පදකක ඳභණන්.  ්පන්ෂ වළභ 

වීදිඹකභ ඹනහ නපත නහඹ හපගන ඹ්දන  ඕනෆ. ළස 

පරහක  නපත එක ්තකි්ද සපගන යලටින සඳුභ උසහ 

ග්දන  ඕනෆ, ්පන්ෂ ්ින්ද නහඹ හ ග්දන  ඕනෆ. පභළනි 

ත ක කඹක ිනබුණු පකොශම නගයඹ ක්රடභ ක රකහයපඹ්ද 

ංර්ධනඹ කයහ පගන ඹ්දන , යහජා  රය්ෂක  වහ නහගරික 

ංර්ධන ්භහතාහංලඹ ඹ ප ක ිද පලවපඹ්දභ ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහපප උඳපදස ඳරිදි ඒ වීපයෝදහය යණිදරු්ද ්ද 

ක යුුර කයමි්ද යලටිනහ. ්ගනුය ඳභණ්ෂ පනොපන්,   භහ 

නිපඹෝජනඹ කයන කුරුණෆගර දිසත්රිු්ෂපේ දමපදනිපේ, නහයපතභර 

නගයපේ  කයපු ංර්ධන ක යුුර පව  දිනපේ දී රය්ෂක 

පල්කපතුරභහපප ප්ර4ධහන කපඹ්ද ජනතහ ්න්ිනඹ  ඳ ක පනහ.  

ග්රාහමීඹ භට් පපත නගය ඳහ ංර්ධනඹ කය්දන  ්ද යජපඹ්ද 

ිදලහර දහඹක කඹ්ෂ රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. ඒ කහර්ඹපේ දී 

රය්ෂක ්ංලලි්ද රළපඵන දහඹක කඹ පපත ්සථහපේ ්ිළ 

ඳළසුභ  ර්ෂ කය්දන  ්ලාන්.    

පපත රකහයපඹ්ද ක යුුර කයපගන ඹද්දී  ිදිදධ පචෝදනහ එල්ර 
න ්සථහ ්ිළ දකිනහ. ිදඳ්ෂපඹ්ද එල්ර කයන පචෝදනහ, 
රණ්ඩු ඳ්ෂඹ වළටිඹ  ්ිළ බහය ග්දනහ හපපභ, ඒහ ිළිතඵ 
හධහයණ කල්ඳනහ කයරහ ඵර්දන ක ඕනෆ. පවො භඟ පඳ්දවීපත 
ිනපඵන ්සථහර ඒහ රඵහ ග්දනහ හපපභ, පද්ලඳහරන 

්යමුණු පඳයදළරි කයපගන ඉදිරිඳ ක කයන කරුණු ිළිතඵ ක ්ඳ 
ිදපලවපඹ්දභ ළරකිලිභ ක ්දන  ඕනෆ.  

්ද ්ප් ිදඳ්ෂපේ ප්ර4ධහන ංිදධහඹක පජෝ්ද ්භයුරංග 

භළිනුරභහ කථහ කශහ.  එුරභහපප කථහ පුයහභ ව්ද කපශව, 

"යජපේ නීිනඹ ල් ළදිරහ, ්ඳයහධ ළඩි පරහ, 

පද්ලඳහරනාඹ්ද  දඬුපත පද්දප්ද නළවළ" කිඹන එකන්.  

එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂ රණ්ඩු කහරපේ ක පපතහ ස්ෂපකොභ යලදු 

ල්ණහ. ඒහ  එුරභ්දරහ ග ක ක්රිශඹහ භහර්ග පභොනහද කිඹරහ 

්ව්දන  භහ උ කහව කය්දප්ද නළවළ. ්ිළ ද්දනහ, එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂ රණ්ඩු කහරපේ එ්ෂතයහ පද්ලඳහරනාඹකු ගිහිල්රහ  

පඳොලීයලපේ  ඕ්න්සී පප පුටුපේ හඩි ල්ණු ඵ;  යලය භළදිරිපේ ඹුරය 

ඵපර්ද  රඵහ පගන  පදොය සයරහ, එහි හි පු  රිභහ්දඩ් යලය 

කරුපකු ඵපර්ද එිතඹ  ග ක ඵ.  එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂ රණ්ඩු 

කහරපේ එළනි යලද්ධී්ද යලදු වූ ්සථහ ිනපඵනහ. එතපකො  ඒ 

්ඳයහධ ගළන කිඹනහ නපත, 1988, 1989 කහරඹ  ගභ්ද 

කය්දප්ද නළින 2001 යල  2004  ද්ෂහ ඳහරනඹ කයපු කහරඹ 

දිවහ ඵළලුපො ක, 2001 දී එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂඹ රණ්ඩු ග කතහ 

ිදතයන්  ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳහ්ෂත කඹ්ද 56 පදපනකු භළරුහ. 

පභොක්ෂද ග කුර ිළඹය?  ීම  පදපනකුපප ්ත ඳඹ කළඩුහද? ීම 

පදපනකුපප පගල් ගිනි තළබුහද? භහ ග ීමභකි්ද යුුර 

පඵොපවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, දමපදනිඹ භළිනයණ 

පකොට්ාහපේ දමගිරිගභ ඵ හිය කිඹන ගපපත සුනිල් කිඹන 

පුද්ගරඹහපප කකුර ුර්ද පඳොශකි්ද කළඩුහ. සහු ්ේඵගහතපඹ්ෂ. 

සහු කයපු එකභ යද තභන්, ඒ පරහපේ හි පු ජනහධිඳිනුරමිඹපප 

ිළ්දතූයඹ්ෂ සහු  ිනබුණු ඳළශලි පගදය ගවපගන හි පු එක. ඒක 

තභන් සහු කයපු යද. සහු පප කකුර ුර්ද පඳොශකි්ද කළඩුහ.  

වළඵළන්, එදහ පද්ලඳහරනඹ භළදිව ක පරහ නහයපතභර පඳොලීයලඹ  

ඳළමිණිල්ර ලිඹහ ග්දන ක ඉඩ දු්දප්ද නළවළ. ිදභර්ලනඹ 

කය්දන  ඕනෆ නළවළ, ඒ කයපු ්ඹ  දඬුපත පද්දන  ඕනෆ නළවළ, 

්ඩුභ  තයමි්ද ඒ ුර්ද පඳොශකි්ද කකුර කළඩුණු  පුද්ගරඹහපප 

ඳළමිණිල්ර ලිඹහ ග්දන ක එදහ පද්ලඳහරනාඹ්ද භළදිව ක  පරහ 

නහයපතභර පඳොලීයලඹ  ඉඩ දු්දප්ද නළින ඵ භහ ඉතහ ගීමපභ්ද 

කිඹනහ.   එළනි ඳරියඹ්ෂ එදහ ිනබුපණ්.  

එදහ පඳොලීයලඹ බහය යලටි සභිනයඹහ කල්ද? ්ද භව පරොකු  

කථහ කශහ , එදහ පඳොලීයලඹ බහය යලටි සභිනයඹහ තභන්  ්ද 

පතපර්ණපඹ්දභ ඒ ළරැදි භත පගන එමි්ද කථහ කපශව. සන්, 

සල්්ද   ඒ පද් කය්දන ඵළරි ල්පණ්? ්ද ඵර්දන, පපත යපට් 

පේවසාහධිකයණ ිදනිසුරුපප සහමි පුරුඹහ කිඹරහ ඵරහ නළවළ, 

ඹපත ඹපත ළයදි කයරහ ිනපඵනහ නපත උහිදඹ  පගපන්දන 

ක යුුර කයරහ ිනපඵනහ. වමුදහ පේ ඹපත ඹපත උස නිරධහරි්ද 

ළයදි කයරහ ිනපඵනහ නපත ඒ ්ඹ උහිදඹ  පගපන්දන, 

නළ කනපත යුද ්ධිකයණඹ  පගපන්දන,  ඒ ්ඹ  දඬුපත පද්දන 

්ලා ඳසුබිභ නිර්භහණඹ ල්ණහ.  ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්. පඳොලිස 

නිරධහරි්ද  ක එපවභන්.  

දළ්ද හස ගුණර්ධන භව කභඹහ ගළන කිේහ, ගරු පජෝල් 

භන්කල් පඳපර්යහ භ්දත්රීවුරභහ. හස ගුණර්ධන පඳොලිස 

නිරධහරිුරභහ ඹපත ඹපත  ළයදි කය ිනපඵනහ නපත, පපත යපට් ිනපඵන 

නීිනඹ ්නු ්ලා ිදභර්ලන ක යුුර කයරහ සහු  ඒ දඬුපත රඵහ 

 පදන්. පපත න පකො  ක සහු ඵ්දධනහගහය ගත  කය ිනපඵනහ. ඒ 

ිදතය්ෂ පනොපන්. සහුපප නිපඹෝජා පඳොලිසඳින ධුයපේ  ළඩ 

තවනපත කය ිනපඵනහ.  ඒ නිහ රණ්ඩු්ෂ වළටිඹ  සහු රය්ෂහ 

කය්දන ක යුුර කය නළවළ. එපවභ රය්ෂහ කය්දන ඕනෆ නපත 

ඒක  ක්රடභ, ිදධි ක ිනපඵනහ. වළඵළන් එපවභ කයරහ නළවළ. ඒක  

්ලා නියල ක්රිශඹහ භහර්ග ්යපගන ිනපඵනහ. වළඵළන් උහිදඹ 
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ඉදිරිපේ ිනපඵන කරුණ්ෂ ිදභර්ලනඹ කය, ්හනපේ  ළයදිකරු 

කල්ද කිඹහ වරිඹහකහය කිඹනුරරු ්ඳ  පර් නිගභනර  එ්දන 

ඵළවළ. පපත පුද්ගරඹහ ්ය හිතහදී පකපන්ෂ, පපත හිතහදී පක පන්ෂ, 

ඒ නිහ පපත යද කශහඹ කිඹරහ ්ඳ  උඳකල්ඳනඹ කය්දන 

පුළු්ද; හිත්දන පුළු්ද. වළඵළන් ිදභර්ලනඹකි්ද ඒ කරුණු 

ඳළවළදිලි ස්පු ප්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හපපභ පපත යපට් 

පද්ලඳහරනාන්්ද, රණ්ඩු ඳ්ෂපේ සභිනරු ීම පදපන්ෂ 

උහිදඹ  පගන ගිහිල්රහ ිනපඵනහද?  නමු ක එ්ෂ ක ජහිනක 

ඳ්ෂ රණ්ඩු කහරපේ කළබිනට් සභිනයඹකු උහිද පගන 

ඹ්දන පඳොලීයලඹ්ෂ ක යුුර කශහ නපත ඒ පඳොලීයලපේ ්ඹ පකොපවව 

ඉඳීිදද කිඹරහ ක  හිතහ ග්දන ඵළවළ.   ඒක  තී්දදු තීයණ ග කත 

නිරධහරි්ද පකොපවව ඉඳීිදද කිඹරහ හිතහ ග්දන ඵළවළ. ්භතක 

කය්දන එඳහ ඒ කහරකහනු. 

්ප් ඳ්ෂපේ භවපල්කපතුරභහපප දරුහ දවපත යලරිපවන 

භව කභඹහ භහ   පවොයා්ද ද්දන  ිදනඹගරුක, පවො  වළදුණු 

දරුප්ෂ. සහු පතඵ්දධ ඹපත කහයණහකදී ඳ්ෂපේ 

භවපල්කපතපප පුතහ කිඹරහ ඵළලුපේ නළවළ, නීින ක්රිශඹහ භහර්ග 

ග කතහ. පඳොලීයලපඹ්ද සහු  ් ක ්ඩංගු  ග කතහ. සහු පපත යපට් 

දළළ්දත පද්ලඳහරන ඳ්ෂඹක නිපඹෝජිතඹකුපප, ඒ හපපභ 

කළබිනට් සභිනයඹකුපප පුපත්ෂ කිඹරහ ඵළලුපේ නළවළ. ඒ 

හපපභ ගරු ්තහල්ද පපනිදය කන සභිනුරභහ  හපපභ, ත ක 

සභිනරු ගණනහක  ක එළනි ්ධිකයණ ක්රිශඹහ භහර්ග ්යපගන 

ිනපඵනහ. ළයදි කයපු ප්ර4හපද්ශීඹ බහ බහඳිනරු්ද , උඳ 

බහඳිනරු්ද , භ්දත්රීවරු්ද  නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කයරහ නළද්ද? 

සල්්ද ඵ්දධනහගහය ගත කයරහ නළද්ද? ්ධිකයණ ක්රිශඹහ භහර්ග 

්යපගන නළද්ද? පපතහ ඒ කහරපේ යලදු ල්ණහද? ඒ හපපභ 

ඳරිඳහරන ්ෂපවත්රජපේ ළයදි කයපු ්ඹ ඉ්දනහ. ඒ ්ඹ  එපයහි 

්ධිකයණ ක්රිශඹහ භහර්ග ්යපගන ිනපඵනහ. ඒ හපපභ 

පද්ලඳහරනපේ පඹදිරහ ඉ්දන සතළපත ්ඹ ඳසු ගිඹ කහරපේ 

හවනර රයුධ දභහපගන,  ගංජහ දභහපගන ගිහිල්රහ වසු ල්ණහ. ඒ 

්ඹ  ක පද්ලඳහරන ඳ්ෂඹ්ෂ ිනපඵනහ. වළඵළන් පකොන් 

පද්ලඳහරන ඳ්ෂඹ නිපඹෝජනඹ කශ ක ්ඳයහධඹ්ෂ කයරහ 

ිනපඵනහ නපත ්ඳයහධ නීිනඹ ්නු, නළ කනපත දණ්ඩ නීින ංග්රාවඹ 

්නු සල්්ද පතඵ්දධපඹ්ද ්ලා ක යුුර කය ිනපඵනහ. ඒ නිහ 

ඉදිරිඹ  ක ඒ රකහයපඹ්ද ක යුුර කය්දනන් ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ  ක යුුර කයපගන ඹ්දප්ද. ඳසු ගිඹ ර්දනතභ 

යලද්ධිඹ  පතඵ්දධ ඳශහ ක බහ භ්දත්රීවයඹහ  පපත න පකො  

ඳශහ ක බහ භ්දත්රීව ධුයපඹ්ද ඉල්රහ ්ස ප්දන නහඹක කපඹ්ද 

උඳපදස දීරහ ිනපඵනහ. ඒ හපපභ සහු ඉල්රහ ්ස පරහ 

ිනපඵනහ. ඒ පතඵ්දධපඹ්ද ිදභර්ලන ක යුුර යලදු පේිද. ඒ 

හපප ක ඹපත ඹපත ඳසුබිපත කථහ ිනපඵනහ. ඉදිරිපේදී ිදභර්ලන 

ක යුුරරදී ඒහ පවිත පේිද. ඒක පනභ කථහ්ෂ. වළඵළන් 

නීතානුකූර ක යුුර පනොකය ඒහ වංගරහ නළවළ කිඹන එක පපත 

පරහපේ ්ඳ ිදපලවපඹ්දභ භතක ිනඹහ ග්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඒ හපපභ දළ්ද සඹ රන්දද 

ය ක කුභහය භ්දත්රීවුරභහ හි පු ඳශහ ක බහපේභ තභන්  වරහත 

ප්ර4පද්ලපේ ලහ්දත කුභහය කිඹන ඳශහ ක බහ භ්දත්රීවුරභහ ක ඉ්දප්ද. 

2002 එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂ රණ්ඩු පරහපේ ්රේ ිදිදධ පවහ 

මුඳකහය ඡ්දදඹ  සිදල්රහ ඒ ප්ර4පද්ලර වළපභෝ භ ගවරහ 

ඳළ්දනුහ. භපප ජීිදතඹ ක 99්ද පේරුපණ්. T-56 කපර් 

ිනඹහපගනන් සහු එිතඹ  ඵළසපව.  ඒ හපපභ ගරු යංපග ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීවුරභහ  ඳවය දු්දනහ.  එුරභහ ක එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂපේ ඹම 

ඳශහත නිපඹෝජනඹ කයන ්පඹ්ෂ. පු කතරපත දිසත්රිු්ෂකඹභන්  

නිපඹෝජනඹ කය්දප්ද. යංපග ඵණ්ඩහය කිඹ්දප්ද ඳහර්ලිපපත්දුර 
භ්දත්රීවයපඹ්ෂ, පභොන පද්ලඳහරන ඳ්ෂඹ නිපඹෝජනඹ කශ ක.  

එුරභහ  ක ඳවය දු්දනහ.  ඒ නිහ පපත ිළිතඵ කථහ කයද්දී 

පද්ලඳහරන පකෝණලි්ද කථහ කයනහ නපත ්ඳ ක පද්ලඳහරනික 

ලපඹ්ද උ කතය පද්දන රෆසිනන්.  වළඵළන් ්ිළ ඊ  එවහ ගිහිල්රහ 

හිත්දන ඕනෆ.  

්ද ගරු පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භ්දත්රීවුරභහ කිේහ, 

ිදලසිදදාහර කථිකහචහර්ඹරිඹක  ඳවය දී ිනපඵනහඹ කිඹරහ. ඒ 

ඳවය දී ිනපඵ්දප්ද - 

 
ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு பஶலிெ  ங்சக  பண்டஶ) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භ  ිදනහඩිඹක කහරඹ්ෂ 

රඵහ පද්දන කිඹරහ ඉල්රහ යලටිනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහපප කහරඹ- 

 
ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு பஶலிெ  ங்சக  பண்டஶ) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

භභ ිදනහඩිඹකි්ද ්්ද කයනහ. පභුරභහ භපප නභ ව්ද 

කශ නිහ භ  ඹපත  ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ කය්දන ඕනෆ. 

ඳසු ගිඹ 14 ළනිදහ තභන් නග කප කගභ ගුරුරිඹ්ෂ දණ 

ගළසවීපපත යලද්ධිඹ ල්පණ්. 17 ළනිදහ න ිද  ශ්රී  රංකහ නිදවස 

ඳ්ෂපේ භධාභ කහයක බහ රැස පරහ ඒ භ්දත්රීවයඹහ  ඉල්රහ 

්ස ප්දන නිපඹෝගඹ්ෂ කයරහ, නළත nomination  පද්දප්ද 

නළවළන් කිඹන කත්දදයඹ ක කිඹරහ, ගුරුරිඹපග්ද භහ 

ග්දන ක කිඹරහ, සහු ්ධිකයණඹ  ක ඉදිරිඳ ක කිරීභ  ක යුුර කය 

ිනපඵනහ. ඒ රකහයඹ  ක යුුර කශ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳ්ෂපේ 

භධාභ කහයක බහ  භපප සුරිනඹ පුද කයනහ, මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි.  

2010 ්පප්ර4වල් භහපේ 10 ළනිදහ භහ ඳවය කෆභ  ර්ෂ ල්පණ් 

පභුරභහ ව්ද කශ ලහ්දත යලයලයකුභහය ්පේපවකය භ්දත්රීවයඹහ 

භඟ හි පු යසිනඹහදු, පේඵදු, භළය කණ්ඩහඹපභනුන්. භභ 

පයෝවපර්ද ිළ  පරහ රපේ 2010 භළන් භහපේ 05 ළනිදහ. භභ 

දස  25්ෂ පයෝවල්ගත පරහ ප්ර4ිනකහය රළබුහ.  මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි. භභ දස 25්ෂ පයෝවපල් ඉරහ එන පත්ෂභ ක ්ඩු 

තයමි්ද ්ප් ඳ්ෂපේ භව පල්කපතයඹහ පපත ඳවය දීභ කයපු 

ිද කිනකහය පේඵදු ර කත භ්දත්රීවයඹහපග්ද නිදව  කරුණු 

්ව්දන ක ක යුුර කය ිනබුපණ් නළවළ. භභ සිදල්රහ ක ිදලහර 

 න්ෂ කයරහ තභන් ඒ ක්රිශඹහදහභපේ ප්ර4ිනපරඹ්ෂ ග කප ක. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, වළඵළන්, ්ප් ඳ්ෂඹ කපශව 

පභොහු  වරහත රනපේ ංිදධහඹකකභ ක රඵහ පදන එකන්.  

පපත ක්රිශඹහදහභඹ්ද පදක ිළිතඵ ය පට් ජනතහ  දළන ග්දනන්, 

සඵුරමිඹපප ්ධහනඹ  පඹොමු කය්දන ක යුුර කපශව. දින 

ුරන්ෂ සුරශත ්දධහනපේ ඳශහ ක බහ භ්දත්රීවයඹහ 

පතඵ්දධපඹ්ද නළත nomination පනොපද්දන ක ක යුුර කශහ. 

වළඵළන්, ්ප් ඳ්ෂපඹ්ද ංිදධහඹකකභකු ක දීරහ, ප්ර4පභෝ්ද 

එක්ෂ දු්දනහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භළයකභ  දු්දන 

විනකඹ ඒකන් කිඹරහ භභ කිඹ්දන ඕනෆ.  

 
ගරු හසුපද් නහනහඹ්ෂකහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு லஶசுசெல நஶைஶக்கஶ - செசஷ தஶறஷகள், 

சபக எபைமப்பஶட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ස්දන පතෝපතබු.  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, තා ප්ර4කහල කිරීභ ගළන පඵොපවොභ සුරිනන්.  

 
ගරු ඳහලිත යංපග ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு பஶலிெ  ங்சக  பண்டஶ) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

භ  ්සථහ රඵහ දීභ ගළන ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීවුරභහ  ක සුරින්දත පනහ.  

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஶந்ெ பண்டஶ) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, පපතක තභන්  පන.  

එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂපේ දිසත්රිු්ෂකඹ්ෂ බහය හි පු ජහිනක 

රළන්සුරප්ද පනොපන්, භවජනඹහ පප ඡ්දදපඹ්ද 

ඳහර්ලිපපත්දුර  රපු භ්දත්රීවයපඹ්ෂ තභන් ඒ තා දළ්ද පපත 

උ කතරීතය ඳහර්ලිපපත්දුර  පවිත කපශව.  එතපකො  ඊ  ක ඩහ 

ඵයඳතශ පචෝදනහක  වසු ල්ණ එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂපේ  ඳශහ ක 

බහ භ්දත්රීවයඹහ  ඒ ඳ්ෂඹ ග කතහ වූ තී්දදු තීයණ ක, ඒ හපපභ 

ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳ්ෂඹ නිපඹෝජනඹ කයරහ ඹපත ් ක ළරැද්ද්ෂ 

ල්ණු, ඒ ඳශහ ක බහපේභ, ඒ දිසත්රිු්ෂකඹභ නිපඹෝජනඹ කයන 

භ්දත්රීවයඹකු  ඳ්ෂපේ ිදනඹ ්නු ග ක තී්දදු තීයණ ක  ගළනන් 

එුරභහ ඳළවළදිලි කපශව.  ඒ ගළන ්ිළ සුරින්දත පනහ. ්ිළ පපත 

තළන  එ්දන ඕනෆ. ්ිළ ඹථහර්ථඹ කථහ කය්දන ඕනෆ.  

දළ්ද පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භ්දත්රීවුරභහ කිේහ ිදලසිදදාහර 

කථිකහචහර්ඹරිඹක  ඳවය දීරහන් කිඹරහ. ඒක කයරහ ිනපඵ්දප්ද 

කල්ද? ිළසප්ෂද? ඒ ඳවය දීභ කය ිනපඵ්දප්ද ිළසප්ෂද? නළවළ, 

වදායපඹ්ෂ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභහ  ප්ද කශ 

කහරඹ ්හනන්. 

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஶந்ெ பண்டஶ) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භ   ත ිදනහඩිඹ්ෂ පද්දන. 

පභොකද, ගරු ඳහලිත යංපගඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ භපප කහරඹ ග ක 

නිහ භ  ්්ද කය්දන ත ිදනහඩි පදක්ෂ පද්දන.  

ඒ ඳවය දීභ කය ිනපඵ්දප්ද වදායපඹ්ෂ. සහු නීින 

යකාපඹ්ෂ. පපතහ ක රණ්ඩුපේ ගිණුභ  ඵළය කයනහ නපත ඒප්ෂ 

පභොන හධහයණඹ්ෂ ද ිනපඵ්දප්ද? ඹපත ඹපත තළ්දර ්ඩුඳහඩුකපත 

යලද්ධ ප්දන පුළු්ද. ඕනෆභ පුද්ගරපඹ්ෂ ග කතහභ ්ඩුඳහඩු 

ිනපඵනහඹ කිඹරහ ්ිළ ද්දනහ. ්ප් ්ප ක ්ඩු ඳහඩු නළද්ද? ්ප් 

ඳල්ර්ෂ ග කතහභ, ්ප් ගභ්ෂ ග කතහභ ්ඩු ඳහඩු ිනපඵනහ. ඒ නිහ 

රණ්ඩුපේ ක ඹපත ඹපත පුද්ගරඹ්දපප ්ඩු ඳහඩු ිනපඵ්දන පුළු්ද.   

භභ දළ්ෂකහ ්ද ඳ කතයපේ, ඒක ිදතය්ෂ පනොපන් ත ක ්ඳයහධ 

ගළන ිනපඵනහ. සහමි පුරුඹහ බිරිඹ  පකො රහ භයරහ කිඹරහ 

ිනපඵනහ. ඒ හපප පද්ල් ිනපඵනහ. වළඵළන්, ඒ වළභ පද්කදීභ 

පපත රණ්ඩුපේ ළයද්ද නිහ, රණ්ඩු නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කය්දප්ද 

නළින නිහ පපතහ යලදු පනහ කිඹනහ නපත  ළයදින්. ්ඳයහධ එද ක 

යලදු ල්ණහ. ්ද ිදතය්ෂ පනොපන්, ඒ කහරපේ බරු පඳොශර 

ිළහිපඹ්ද සන පගන භළරුහ. වළඵළන්, ඒ කහරපේ ජනභහධා පපත 

තයපත ාහ්ත පරහ ිනබුපණ් නළවළ. තහ්ෂණඹ පභච්චය ඉදිරිඹ  

ගිහිල්රහ ිනබුපණ් නළවළ. ්ඳයහධ ිදලහර ප්ර4භහණඹ්ෂ ල්ණහ. ඒහ 

යපට් ජනතහ  දළන ග්දන පුළු්දකභ්ෂ රළබුපණ් නළවළ. ඒ ගපත 

පදක ුරප්ද ්ඹ ිදතයන් දළන ග කප ක. ්ද භහධා ප්ර4ඵර නිහ, භහධා 

රඹතන ගණනහ්ෂ ිනපඵන නිහ භහධාපේදී්ද යපට් වළභ ්ස්ෂ 

මුල්ර්ෂ නෆයභ ඉ්දන නිහ පඳොඩි, පරොකු ෆභ පතොයුරය්ෂභ 

යපට් ජනතහ  පදන නිහ පපතහ දළන ග්දනහ. පපතක ්ඳයහධ 

රැල්ර ළඩිවීභ්ෂ පනොපන්. පපතහ ය  ුරශ ප්ර4චහයඹ වීපපත 

ළඩිවීභ්ෂ තභන් ්ද ිදපලවපඹ්දභ ිනපඵ්දප්ද. වළඵළන්, ඒ 

්ඳයහධ ක ්ිළ න ක්දන ඕනෆ. ඒහ නළළ කවීභ වහ ්ලා 

ිළඹය ග්දන ඕනෆ. ඒක  ්ලා ිළඹය රය්ෂක ්ංල ිදයල්ද, 

පඳොලීයලඹ ිදයල්ද ගනු රඵමි්ද ඉ්දනහ. වළභ ළරැද්දක භ නීිනඹ 

ක්රිශඹහ කභක කයරහ නළද්ද කිඹන එක ්ිළ ිදඳ්ෂපඹ්ද ්ව්දන 

කළභළිනන්.  

පද්ලඳහරනික ලපඹ්ද කරුණු කිඹ්දන එනහ නපත ්ඳ  

පඵොපවොභ ඳළවළදිලි ඒහ  උ කතය පද්දන පුළු්ද.  නළඟී එන 

ය ්ෂ වළටිඹ  රකල්ඳභඹ ලපඹ්ද පන්ෂ සින කය පගන 

්ප් ය  ඉදිරිඹ  පගන ඹ්දන ඕනෆ. ඹපත ඹපත සථහනර ්ඳයහධ 

යලදු නහ නපත, ඒ ්ඳයහධ භළඩලීභ වහ ්ඳ යලඹලු පදනහභ එ්ෂ 

ක යුුර කශ යුුරන්. ඒක ජනහධිඳිනුරභහපප ිදතය්ෂ ක, 

සභිනයපඹකුපප ිදතය්ෂ ක, ිදඳ්ෂපේ ිදතය්ෂ ක කහර්ඹ 

බහයඹ්ෂ පනොපන්, ්ඳ වළභ පදනහපපභ  කහර්ඹ බහයඹ්ෂ කිඹන 

කහයණඹ භහ භත්ෂ කයනහ.  

 ්ප් පජෝ්ද ්භයුරංග භළිනුරභහ ඉදිරිඳ ක කයපු පඹෝජනහ්ෂ 

ිනපඵනහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි. ඒ පඹෝජනහ භහ 

සථිය කයරහ භපප කථහ ්්ද කයනහ. එුරභහ ඉල්ලීභ්ෂ 

කශහ, ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහපප රය්ෂහ භදි, ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ  

රය්ෂහ පද්දන කිඹරහ. ්ඳ ක පඵොපවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, 

එුරභහ රය්ෂහ කය්දන ඕනෆ, එුරභහ  ්ලා උඳරිභ රය්ෂහ 

රඵහ පද්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. පභොකද, එුරභහ  වහනිඹ්ෂ ප්දන 

පවො නළවළ. එුරභහ  වහනිඹ්ෂ පනොප්දන පනොප්දන ්ඳ පපත 

පගන ඹන ළඩ  ිළිතපශ හර්ථක ඉදිරිඹ  පගනිහිල්රහ, ්ප් 

ය  ඵරහපඳො පයො කුර න සථහනඹ  පගන ඹ්දන පරොකු ඳවසු්ෂ 

රළපඵනහ. එුරභහ රය්ෂහ කය ග්දන ඕනෆ, එුරභහ  වහනිඹ්ෂ 

පනොප්දන ්ලා ඳරියඹ ක ්ඳ නිර්භහණඹ කය්දන ඕනෆඹ 

කිඹහ ඒ පඹෝජනහ සථිය කයමි්ද භපප චන සල්ඳඹ ්්ද 

කයනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනන්, ගරු භ්දත්රීවුරභනි. ඊශඟ  ගරු ්නුය 

දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ. 

 
[්.බහ. 3.40] 

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ 

ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත පදළනි 

ය කිඹන ්සථහපේදී ඒ ිළිතඵ ක, ඒ හපපභ ඳළන නළඟී 

ිනපඵන ගළ ලු ගණනහ්ෂ ිළිතඵ ක පභභ බහපේ ්ධහනඹ 

පඹොමු කය්දන ඵරහපඳොපයො කුර නහ. 

පකොතරහර රය්ෂක පීාඹ ිදලසිදදාහරඹ්ෂ ඵ  ඳ ක 

කශහ  ඳසු එහි වදා පීාඹ වහ දරු්ද ඵහ පගන 

ිනපඵනහ. භහ ඳශමුපකො භ රණ්ඩුප්ද ඉල්රහ යලටිනහ, එභ 

ිදලසිදදාහරපේ වදා පීාඹ වහ දරු්ද ඵහ ගළනීපපත ක්රිශඹහ 

ඳටිඳහටිඹ කුභ්ෂද කිඹරහ ඳළවළදිලි කය්දන කිඹරහ. පභභ වදා 

පීාඹ වහ ශ්රී  රංකහ වදා  බහපේ ්නුභළිනඹ රඵහ දී 

ිනපඵනහද? ්නුභළිනඹ රඵහ දී ිනපඵනහ නපත ඒ පගොල්ර්දපප 

teaching hospital එක පභොක්ෂද? ඒ කිඹ්දප්ද කය 
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පයෝවරක  ්නුඵද්ධද ඒ දරු්ද හඹනික ක යුුරර 

පඹපද්දප්ද? පපත කහයණහ ගළන ්ඳ  ඳළවළදිලි කය පද්දන. ්ඳ 

ද්දනහ, පකොශම ිදලසිදදාහරඹ පකොශම පයෝවර  ්නුඵද්ධ, 

ජඹර්ධනපුය ිදලසිදදාහරඹ ජඹර්ධනපුය ව කළුපඵෝිදර 

පයෝවල්ර  ්නුඵද්ධ, යහගභ වදා පීාඹ යහගභ පයෝවර  

්නුඵද්ධ හඹනික ක යුුර යලදු කයන ඵ. පකොතරහර වදා 

පීාපේ පභභ ඳහාභහරහ කය පයෝවරක  ්නුඵද්ධද යලදු 

ප්දප්ද කිඹරහ පභභ  ගරු  බහ  කිඹනහ නපත පඵොපවොභ 

පවොන්.  

ඊශඟ  භහ පපත කහයණඹ පකපයහි ක ්ධහනඹ පඹොමු 
කය්දන කළභළිනන්. භෆතක දී "ශ්රී  රංකහ යුද්ධ වමුදහ ුරශ යුද්ධ 
වමුදහ  රපේණික වූ ්පනාෝනා සුඵහධන රධහයක ්යමුදර්ෂ 
රයපතබ කිරීභ" කිඹරහ ඳත්රිුකහ්ෂ නිකු ක කයරහ ිනපඵනහ. පභඹ 
ඵළල ඵළල්භ  සුඵහධන මිිනඹ්ෂ පනොපන්. පභහි භහතිකහපේ 
ිනපඵනහ, යුද්ධ වමුදහ ුරශ යුද්ධ වමුදහ  රපේණික වූ 
්පනාෝනා සුඵහධක ්යමුදර්ෂ රයපතබ කිරීභ කිඹරහ. ්ඳ 
ද්දනහ යහජා පවකන්්ද වළටිඹ  ිදිදධ සුඵහධන ්යමුදල් 
රයපතබ කයන ඵ. ඒ ිළිතඵ ිදහදඹ්ෂ පනොපන් පපත 

ිනපඵ්දප්ද. පපතක නිලසිකත පරභ ඹපත ය්ෂණ බහය ්යමුදර්ෂ 
වළටිඹ  තභන් ක යුුර කය්දප්ද. බහයකහය භණ්ඩරඹ්ෂ 
ිනපඵනහ. ඒ ්ඹ ්නිහර්ඹපඹ්ද එහි හභහජිකඹ්ද ිදඹ යුුරන් 
කිඹරහ ිනපඵනහ. ්නිහර්ඹපඹ්ද ළටුපඳ්ද කඳහ ගළනීභ්ෂ 
ිනපඵනහ.  පභළනි ඵරඹ්ෂ එභ  ්ෂපවත්රජඹ වහ රඵහ පද්දප්ද 
කපය්ෂද?  

එභ ඳත්රිුකහපේ ිනපඵනහ, පවපේ පඹදී යලටින කහර සීභහ 

්නිහර්ඹන් කිඹරහ.  ඒ කිඹ්දප්ද පවපේ පඹදී යලටින කහර 
සීභහපේ ්නිහර්ඹපඹ්ද පපතක  දහඹක ිදඹ යුුරන්. ිදේහමිකන්්ද  
සීමඹ කළභළ කත භත පඹෝජනහ ක්රடභපේ රැඳී යලටිඹ වළකින් කිඹරහ 
ිනපඵනහ.  ිදේහමිකන්්ද  කළභළින නපත පපතප්ෂ ඉ්දන පුළු්ද. 
නළ කනපත ්න්්ද ප්දන පුළු්ද. වළඵළන් ඒ පගොල්පරෝ ිදේහභ 
ගිඹහ  ඳසපව ඵළඳුපණ් නළ කනපත ඒ පගන ල්ලිර  පභොකද 
ප්දප්ද?  

එභ ඳත්රිුකහපේ තදුය  ක ිනපඵනහ, කල් ිළරීපපත ප්ර4ිනරහබ 

පගනු පනොරළපේ කිඹරහ. හභහනා ය්ෂණ ්යමුදරක නපත 
සඵුරභහ ද්දනහ,  කල් ිළරුණහ  ඳසපව කල් ිළරීපපත ප්ර4ිනරහබ ක 
එ්ෂක ඒක නළත රළපඵ්දන ඕනෆ ඵ. වළඵළන් පපතපකදි එපවභ 
රළපඵ්දප්ද ක නළවළ. ්නිහර්ඹපඹ්ද ඵළ ප්දන ක ඕනෆ. පකොච්චය 
ග්දනහද හරික මුදල්? රයපතබක හරිකඹ රුිළඹල් 1,000න්. 
භහයලක හරිකඹ රුිළඹල් 500න්. එතපකො  පකොපවොභද මුදල් ්ඹ 

කය්දප්ද?  

පගනු රඵන හභහජික මුදල් කියලදු ්යුයකි්ද හභහජිකන්්ද 
පත නළත පගවීභ්ෂ යලදු කයනු පනොරළපේ කිඹහ ක පභභ 
ඳත්රිුකහපේ ිනපඵනහ.   

භහයලක හරික මුදර ළටු් වහ පල්ඛන පින්ද ඉඳුයහභ භහයලක 
ළටු්ලි්ද ්ඹ කය සු..්.භ. පත පයජිපපත්දුර ලපඹ්ද ප්ද 

ප්ද භහයලක නහභ පල්ඛන භඟ ඉදිරිඳ ක කශ යුුරන් කිඹහ ක 
ිනපඵනහ. ළටුඳ රළපඵන ිද භ පපතක කඳ්දන කිඹරහන් 
කිඹ්දප්ද. නමු ක ප්ර4ිනරහබ රළපඵ්දපන ක නළවළ. ්නිහර්ඹපඹ්ද 
ඵළ ප්දන කිඹරහ ක ිනපඵනහ. රයපතබපේදී රුිළඹල් 1,000්ෂ 
පද්දන ක ඕනෆ. භහසඳතහ රුිළඹල් 500්ෂ පද්දන ක ඕනෆ. ිදේහභ 
ගිඹහ  ඳසු කළභළින නපත ඉ්දන පුළු්ද. කල් ිළරුණහ  ඳසු 
ප්ර4ිනරහබ ක නළවළ. පභොක්ෂද පපත කය්දප්ද? මරහනහරඪ ගරු 
භ්දත්රීවුරමිඹනි, පපත ්නු ්ඹ කය ග්දන ්ප්්ෂහ කයනහ 
රුිළඹල් බිලිඹන 1.2්ෂ. ඒ කිඹ්දප්ද රුිළඹල් මිලිඹන 1,220්ෂ. 
රුිළඹල් මිලිඹන 1,220්ෂ හර්ත ක ්ප්්ෂහ කයනහ පභහි 

රදහඹභ. ඒ රුිළඹල් මිලිඹන 1,220 වමුදහපේ යලටින නිරධහරි්දපප 
ංඛාහප්ද පඵදරහ හර්ත ක රුිළඹල් 6,777.78්ෂ රළපඵ්දන 
ඕනෆ කිඹරහ කිඹනහ. එ්ෂ හභහජිකපඹකුපප භහයලක හරිකඹ 
රුිළඹල් 564.81්ෂ. පපත ිදධිඹ  ්ඹ කිරීපත කය්දන ඳහර්ලිපපත්දුර 

්නුභත කයරහ ක නළවළ. ඒ ිදධිපේ ය්ෂණ භණ්ඩර වමුදහ 
සතපශව සින කය්දන ්ය රඵහ දීරහ ක නළවළ. සුඵ හධන 
ංගභඹ්ෂ මුහප්ද පපත වමුදහ නිරධහරි්දපග්ද ිදලහර මුදර්ෂ 
ක්ඳහදු  ර්ෂ කයමි්ද ිනපඵනහ. වමුදහ නිරධහරි්ද ිදලහර 
ප්ර4භහණඹ්ෂ ්ඳ මුණ ගළහිරහ කිඹනහ පපතක ්ිනලන්්ද 

්හධහයණන් කිඹරහ. මී  කලිනු ක පපත ිදධිපේ ්යමුදර්ෂ රයපතබ 
කශහඹ කිඹනහ.  2010 දී රුිළඹල් 1,000්ෂ කළපුහ ලු. 2011 දී ක 
කළපුහ ලු. ඒ කළප ඒහ  පභොකද ල්පණ් කිඹරහ ක ද්දප්ද නළවළ 
ලු. දළ්ද ්ලුපත්ද ළටු් කඳ්දන ඳ ්ද ්ය්ද ිනපඵනහ. ඒ නිහ 
පපත ිළිතඵ ගරු ්භහතාුරභහපප ්ධහනඹ පඹොමු කය්දන  
කළභළිනන්.  

ඊශඟ කහයණඹ තභන් පපත යපට් නීිනඹ කඩහ ළටීභ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, දළ්ද යපට් වරි ්පරු පද්ල් යලදු 

පමි්ද ිනපඵනහ. පද්ලඳහරනාන්්ද ඉසපකෝරර  ගිහි්ද 

දරු්ද පතඵ්දධපඹ්ද ඹපත ිදනඹ ක්රිශඹහභහර්ගඹ්ද ග්දනහ රද 

ගුරුරිඹ්ද දණ ගසනහ. පඳොලීයලපේ ඉවශභ නිරධහරි්ද - 

DIG  භව කරු්ද - ක්ඳපත වයවහ මිනී භළරීපතර  ්නුඵර 

පදනහ. මිනී භළරීභ පනුප්ද ක්ඳපත ග්දනහ. ්ධිකයණපේ  

ිදනිසුරුරු පකොමිස ග්දනහ, ක්ඳපත ග්දනහ ිද කිනකරුහ  

ඕනෆ ිදධිඹ  තී්දදු ලිඹ්දන . පපත ්නු භහජඹ  ග කිඹන 

යලඹලු යහජා රඹතන මුළුභනි්දභ කඩහ ළටිරහ ිනපඵනහ. පපත එක 

එක යලද්ධි වයවහ ්ඳ  පඳ්දනුපත කය්දප්ද ්්ද කය්ෂ ක 

පනොපන්, ්ප් යපට් භහජඹ ඵයඳතශ පේදහචකඹ්ෂ කයහ ගභ්ද 

කයමි්ද ිනපඵන ඵන්. පභඹ ප්ර4චහයක භහධා ළඩි වීභ නිහ පවෝ 

රඳහහිනී නහලිකහ ළඩි වීභ නිහ පවෝ ගපත පුයහ භහධාපේදී්ද 

යලටීභ නිහ පවෝ සින පනහ කිඹරහ එතළන  ඌන පර්ණඹ කිරීභ 

පතපර්ණ ළයදින්. පපත යලදු පමි්ද ිනපඵ්දප්ද භව ක 

ර්දපදෝරනඹ  ුරඩු පදන යලදුවීපත. දිනඳතහ එළනි පද්  හර්තහ 

පනහ. එහි ඝන කඹ ළඩි පමි්ද ිනපඵනහ. පපත යලද්ධ පරහ 

ිනපඵ්දප්ද මුළු යපට්භ නීිනපේ වහ ිදධහනපේ රධිඳතාඹ කඩහ 

ළටීභ්ෂ.  

ඳශමු ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භ්දත්රීවයඹහ දළරිඹ්ෂ දණඹ කයරහ 
පගදය එන ිද , සහු ් ක ්ඩංගු  ඳ ක ල්ණහභ රණ්ඩු සහු  
දඬුපත දු්දප්ද නළවළ. යගර් තයගපේදී  

 

[මරහනපේ ්ණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පුතහ යගර් ිදනිසුරුයපඹකු  ඳවය දු්දනහ. පභොක්ෂද ග කත 

තීයණඹ?  ඳශහ ක බහ භ්දත්රීවයඹහ ිදයල්ද දණ ගසනු රළබ 

ගුරුරිඹ  එුරභහ දුයකථනපඹ්ද කථහ කශහඹ කිඹරහ ිනපඵනහ 

භභ දළ්ෂකහ. නමු ක එුරභහ යගර් ිදනිසුරුයඹහ  දුයකථනපඹ්ද 

කථහ කපශව නළවළ, “භපප පුතහ ඳවය දු්දන එක ළයදින්” කිඹරහ. 

පභළනි ්ඳයහධකරු්ද ,  නීිනඹ කඩන පභළනි ්ඹ , පපත 

ිදධිඹ  නීිනඹ බියාන ්ඹ  ්ලා න ඳරිදි ඉඩකඩ කස කය 

ිනබුණහ. එඹ පකශය්ෂ නළින ්ද සුරඵ ිදධිඹ  යලදු පමි්ද 

ිනපඵනහ. ඒ නිහ  යපට් නීිනඹ ක, ඊ  ්දහශ න රඹතන ක, ඒ 

රඹතනර ගීමභ ක ඹන යලඹල්රභ මුළුභනි්දභ බි ළප මි්ද 

ිනපඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඒ නිහ ්ප් ය  පපත 

ඳ ක පමි්ද ිනපඵන ත ක කඹ පනස කය්දන නපත නීිනපේ ව 

ිදධහනපේ රධිඳතා තවල්රු කිරීභ වහ ක්රිශඹහභහර්ග ්නුගභනඹ 

කශ යුුරන් කිඹරහ ්ිළ හිතනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඊශඟ  භභ ප්ර4ධහන 

ලපඹ්දභ හකච්ඡහ කිරීභ  ඵරහපඳොපයො කුර ්දප්ද, 
දවුර්දන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ, ඳශහ ක බහ 
භළිනයණඹ ව දවුර්දන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ ක 
භඟ සින වී ිනපඵන හකච්ඡහ ිළිතඵන්. ිදපලවපඹ්දභ පපතක 
රය්ෂක ්භහතාහංලඹ න් ළදග ක ්දප්ද. ්ප් යපට් ්ල්රුදු 
30්ෂ ිනබුණු යුදභඹ කහර ඳරිච්පේදඹ ්්ද කිරීභ වහ ත්රිුිදධ 
වමුදහ, යලිදල් රය්ෂක ඵරකහඹ ව පඳොලීයලඹ ිදලහර කහර්ඹ 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

බහයඹ්ෂ ඉටු කය ිනබුණහ. සල්්දපප ඳහර්ලසපඹ්ද ිදලහර 
ඳරිතාහගඹ්ද වහ කළඳ කිරීපත කයරහ යුද්ධඹ  ජඹග්රාවණඹ කය 
ිනපඵනහ. 

දළ්ද ්ඳ  ඵර්දන ඕනෆකභ ිනපඵනහ, ඒ යුදභඹ ක්රිශඹහ 

භහර්ගඹ වයවහ ඳයහජඹ  ඳ ක කයන රද පඵදුපතහදී පද්ලඳහරනඹ 

්ද  ක්රිශඹහ කභක පමි්ද ිනපඵ්දප්ද පකොපවොභද කිඹරහ. පපත 

යුද්ධඹ ඕඳඳහිනක පර පවෝ හුදකරහ පර පවෝ ප්ර4බහකය්දපප 

භනපව සින ල්ණු යලුරිදලි ිදයල්ද පවෝ සථහිළත කයන රදු සින 

න රද යුද්ධඹ්ෂ පනොපන් කිඹරහ ළඵළිද්දභ ්ඳ ද්දනහ. ඒ 

යුද්ධඹ සින වීභ පනුප්ද ්ප් යපට් හි පු නහඹකන්්ද ව ිදිදධ 

ර්ගපේ කණ්ඩහඹපත ිදයල්ද ිදිදධ දහඹක කඹ්ද ළඳයහ. පපත 

යුද්ධඹ පනුප්ද එක ඳළ කතකි්ද යලංවර ජහිනහදඹ ඉඩකඩ 

නිර්භහණඹ කශහ. ්පන්ෂ ඳළ කපත ක ඒ පනුප්ද පදභශ 

ජහිනහදඹ ඉඩකඩ නිර්භහණඹ කශහ. ඒ හපපභ ඵරඹ  ඳ ක ල්ණු 

රණ්ඩු තභ්දපප ඵරඹ පනුප්ද ිද ක යලංවර ජහිනහදඹ  ක, 

ිද ක පදභශ ජහිනහදඹ  ක තල්ලුවීභ ිදයල්ද පභභ ත ක කඹ 

ර්ධනඹ කශහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ත ක ඳළ කතකි්ද 

ඉ්දදිඹහ ක මී  දහඹක ල්ණහ. ිදපලවපඹ්දභ 1978්ද ඳසු සින 

ල්ණු ිදපදස ප්ර4ිනඳ කිනඹ පවවුර පකො  පගන ඉ්දදිඹහ ිදලහර 

භළදව කවීභකි්ද පභභ ප්ර4ලසනඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ දහඹක කඹ 

ළඳයහ. ඉතහභ ක කුඩහ ්දනද්ධ කණ්ඩහඹභ්ෂ, පද්ශීඹ ලපඹ්ද 

නිසඳහදනඹ කයන රද ්ිදරයුධ හිත ිනබුණු ්දනද්ධ 

ාහඳහයඹ්ෂ, පරෝකපේ ්ංක එප්ෂ ත්රජසතහදී ාහඳහයඹ්ෂ ඵ  

ඳරිර්තනඹ වීපපතදී ඉ්දදිඹහ ඒ වහ ිදලහර දහඹක කඹ්ෂ ළඳය 

ඵ ්ඳ  භතකන්. ඉ්දදිඹහප්ද ්ිදරයුධ දු්දනහ; පුහුණු දු්දනහ. 

ිදපලවපඹ්දභ තමිල්නහඩු ප්ර4හ්දතපේ ත්රජසතහදි්දපප කල්රු 

ඳ කහ පගන ගිඹහ. සල්්ද ස කුර දු්දනහ. ඒ නිහ පපත යුද්ධඹ 

ඕඳඳහිනක යලදුවීභ්ෂ පනොපන්. යලංවර ජහිනහදඹ ක, පදභශ 

ජහිනහදඹ ක, ඳළළින රණ්ඩු යලංවර ජහිනහදඹ  ව පදභශ 

ජහිනහදඹ  ිදටි්ද ිද  තල්ලුවීභ ක, ඉ්දදිඹහපේ භළදිව කවීභ ක, ඒ 

හපපභ එ්ෂ ක ජනඳදපේ කරහපීඹ ල්භනහනු ක ඒකහඵද්ධ 

පමි්ද තභන් පපත යුද්ධඹ පපත ද්ෂහ ර්ධනඹ ල්පණ්. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, එපව නළින ප්ර4බහකය්ද  භයහ 

පගන භළපයන පඵෝපතඵකරු්ද නිර්භහණඹ කය්දන පුළු්දකභ්ෂ 

රළපඵ්දප්ද නළවළ. ප්ර4බහකය්ද  භයහ පගන භළපයන 

පඵෝපතඵකරු්ද නිර්භහණඹ කිරීභ  ්ලා න  ිළ හ ඳළළින 

රණ්ඩු ිදයල්ද කස කයරහ ිනබුණහ. එභ රණ්ඩු ිදයල්ද පදභශ 

ජනතහපප ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ ්හිමි කශහ. ංර්ධන බහ 

භළිනයණපේදී ඒ ඳශහ කර  ගිහිල්රහ පදභශ ජනඹහ  ිනබ 

හධහයණ ඡ්දදඹ දීපපත ්න්ිනඹ උදුයහ ග කතහ. ඡ්දද පඳට්ටි 

ිළපයේපේ ඳ්දනර පඳොලීයලපේ ිනඹහ පගනන්. ඡ්දද පඳට්ටි වත්ෂ 

නළවළ කිඹරහ භළිනයණ පකොභහරිසුරභහපප හර්තහපේ තභ ක 

කිඹනහ. ඒ ජනතහ  ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ දු්දප්ද නළවළ. ඒ 

ජනතහ පප හධහයණ ්න්තී්ද ිනබුණහ. 1978 දී ත්රජසතහදඹ 

ළශළ්ෂවීපපත ඳන ක පකටුපතඳත පගනහපු ප රහපේ ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ 

ිළිතඵ කල්ඳනහ කයරහ තභ්දපප ්න්ිනඹ්ෂ පර කළු පකොඩි 

දළමීපපත ාහඳහය, උද්පඝෝණ ාහඳහය එඹ  ිදරුද්ධ ිනබුණහ. එඹ 

සල්්දපප ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ්න්ිනඹ්ෂ. නමු ක ඳළළින රණ්ඩු ක යුුර 

කපශව මුළුභනි්දභ ඒහ පඳොඩිඳට් පත කයරහ ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ඉඩ 

කඩ පනොපදමිනුන්. ඳළළින රණ්ඩු සල්්දපප ප්ර4ජහත්දත්රජහදී ්න්තී්ද 

රය්ෂහ කයනහ පනු  සල්්ද පන ක දිලහක  තල්ලු කශහ. 

ඒ එක ඳළ කත්ෂ.  

්පන්ෂ ඳළ කපත්ද රර්ථිකභඹ ලපඹ්ද එභ ඳශහ කර දුහ 

දරු්දපප රැකිඹහ ප්ර4ලසනඹ ව ්ධාහඳන ප්ර4ලසනඹ ක ිනබුණහ. ඊ  

්භතය සල්්දපප ජීිදතඹ ිළිතඵ ්ප්්ෂහ්ද බි ළට්ටුහ. 

ප්ර4බහකය්ද  භයහ පගන භළපයන පඵෝපතඵකරු්ද නිර්භහණඹ 

කය්දන ඉවල් ල්පණ් පපත රදී කරුණුන්. එපව නළින එඹ 

ඕඳඳහිනක පවෝ හුදකරහ පවෝ භුර ල්ණු ප්ර4ලසනඹ්ෂ පනොපන්. ඒ 

නිහ ඒ යුද්ධපඹ්ද තභන් ්ප් ය  ්ල්රුදු 30්ෂ ඵළ  කෆපේ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, යුද්ධපඹ්ද ඳසු යලංවර, 

පදභශ, මුසලිපත ජනතහ ්තය භගිඹ පගොඩ නඟ්දන ්ඳ  

ඉතහභ ක ්නගි ්සථහ්ෂ නිර්භහණඹ ල්ණහ. ජනතහ නළත 

පඵදීපපත දිලහ  තල්ලු නහ පනු , භගිපේ දිලහ  එකුර 

කය ග්දන ක; නළත කළඩීපපත දිලහ  තල්ලු නහ පනු , 

එකුර න දිලහ  එකුර කය ග්දන ක එහිදී ්ඳ  ්සථහ 

රළබුණහ. නමු ක ගත ල්ණු ්ල්රුදු වතයක ඳහරන කහරඹ ුරශ ඒ පද් 

කය්දන ්භ ක පරහ ිනපඵනහ. එභ ඳශහ කර පදභශ ජනතහ 

-ිදපලවපඹ්දභ උුරරු ඳශහප ක පදභශ ජනතහ- මුහුණ දී ිනපඵන 

ගළ ලුර  හධහයණ ිදඳුපත පද්දන තමු්දනහ්දපවරහ භ ක 

ල්පණ් නළවළ කිඹන එක ්ද රණ්ඩු ිළිතගතයුුරන්. 

තමු්දනහ්දපවරහ යුද ජඹග්රාවණපඹ්ද මුඳ ක පරහ කිරිඵ ක 

කමි්ද, එඹ ය ිදයාමි්ද, ඒ ිළිතඵ භවහ හප   ්ද ඳහා ඉදිරිඳ ක 

කයමි්ද, දකින දකින පකනහ  පකොටි පල්ඵල් ්රමි්ද ඉතහභ ක 

ඳව ක භහනයලක කඹකි්ද යුුර ක යුුර කශහ. පපත පතඵ්දධපඹ්ද 

ප්ර4බුද්ධ හකච්ඡහ්ෂ පගනහපේ නළවළ. පභඹ යපට් ජහිනක 

ප්ර4ලසනඹ්ෂ පර කල්ඳනහ කපශව නළවළ. පපත නිහ ්ප් උඳනඳ්ද 

ඳයපතඳයහ  ්නහගතපේදී මුහුණ පද්දන න ්ඳුරු පේදහචකඹ 

ිළිතඵ කල්ඳනහ කපශව නළවළ. එපවභ කල්ඳනහ කයනහ 

පනු   කශ පද් තභන්, ජඹග්රාවණපඹ්ද උද්දහභඹ  ඳ ක පරහ 

ඵරඹ ිළිතඵ ළරසුපත වදමි්ද, තභ්දපප නාහඹ ඳත්රජපේ ්ංක 

එක  ඵරඹ පගපනමි්ද ඵරඹ රය්ෂහ කය ග්දන ක, ඵරඹ 

ඳ කහ පගන ඹහභ පනුපනු ක ක යුුර කිරීභ. ඒ නිහ එභ 

ඳශහ කර ජනතහ භගිපේ දිලහ  කළ්දන සල්්ද ්භ ක 

ල්ණහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භගිපේ දිලහ  

කළ්දන ්භ ක ල්ණහ ිදතය්ෂ පනොපන්, එභ ඳශහ කර ිනබුණු 

සුිදපලවත  ගළ ලු ිද්දන ක සල්්ද ්පඳොපවො ක ල්ණහ. යුද්ධඹ 

සුරපශව වමුදහ ිදපලව කහර්ඹ බහයඹ්ෂ කයපු එක ස කත. වළඵළන් 

යුද්ධපඹ්ද ඳසු වමුදහ, වමුදහ  නිලසිකත කහර්ඹඹ්ද වහ 

ඳභණ්ෂ සීභහ කශ යුුර ිනබුණහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ්ිළ පවොයා්ද ප කරුපත ගත 

යුුරන් පභභ ඳශහ කර ජී ක න කය පවෝ පුයළයලපඹකු  

වමුදහ ිළිතඵ වළපදන ිකත්රජඹන් එභ ඳශහ කර ජී ක න 

තරුණපඹකු  පවෝ තරුණිඹක  වමුදහ ිළිතඵ වළපදන ිකත්රජඹන් 

වහ කඳයල්දභ පනස ඵ. ්ඳ එඹ ිළිතගත යුුරන්. එභ ඳශහ කර 

ජී ක න තරුණඹහ  පවෝ තරුණිඹ  පවෝ පුයළයලපඹකු  පවෝ 

වමුදහ ිළිතඵ වළපදන ිකත්රජඹ තභන් “රක්රடභණිකඹහ”. තමු්දපප 

පොපවොයුයහ ඝහතනඹ   වල්ල් වූ පකනහ; තභ්දපප නිහ පඳොඩි 

ඳට් පත කිරීභ  වල්ල් වූ පකනහ. සල්්ද  ප කරුපත ඹ්දප්ද එළනි 

භහනයලක කඹකුන්. ඒක තභන් සල්්ද යුද්ධඹ සුරශත මුහුණ දු්ද 

පේදහචකඹ. සල්්දපප සහමිරු්ද නළින ල්ණහ; දරු්ද නළින 

ල්ණහ; නිපස ්හිමි ල්ණහ; ගපතභහන ිළටි්ද ිදනහලඹ  ඳ ක ල්ණහ. 

සල්්දපප පකෝණපඹ්ද ඵළලුපො ක ඒ ිදනහලඹ  වමුදහ ග කි 

යුුරන් කිඹරහ ිකත්රජඹ්ෂ ිනපඵනහ. ඒ නිහ පපත ඳශහ කර ජනතහ 

වමුදහ ප කරුපත ග්දනහ රකහයඹ  පනොපන්, එභ ඳශහ කර 

ජනතහ වමුදහ ප කරුපත ග්දප්ද. ඒ නිහ ඳශමු වමුදහ යලිදල් 

ළඩ ක යුුරලි්ද ඉ ක කශ යුුර ිනබුණහ. සල්්ද කල්රුර  

සීභහ කශ යුුර ිනබුණහ. ක්රடභහනුකූර යලිදල් ඳරිඳහරනඹ සථහිළත 

කශ යුුර ිනබුණහ. වළඵළන්, ඳසු ගිඹ ්ල්රුදු වතය පුයහ භ 

තමු්දනහ්දපවරහ යලිදල් ඳරිඳහරනඹ සථහිළත කපශව නළවළ. එඹ 

පනොනිර ඹ  ක රක්රடභණඹ්ෂ ිදයල්ද ් ක ඳ ක කය ග ක ප්ර4පද්ලඹ්ෂ 

කිඹන භපනෝබහඹකි්ද තමු්දනහ්දපවරහ ක යුුර කශහ.  

 මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, පභොක්ෂද යලද්ධ ල්පණ්? ඒ 

ඳහල් ඹන දරුහ ඳහල් ඹන ිද භ දකි්දප්ද වමුදහ ඵළරැ්ෂකඹ 

නපත, පගදය යලටින සහමිඹහ කඩඹ  එන ිද භ මුණ ගළප්දප්ද 

වමුදහ ට්ර ්ෂ යථඹ නපත, භශ පගදය්ෂ ල්ණහ  ඳසු පගොඩ ඵයල්දප්ද 
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වමුදහ නපත, උ කඹ්ෂ ඳ කන ිද  එභ ්සථහ  භළදිව ක 

්දප්ද බුද්ධි ්ංලපේ නිරධහරි්ද නපත, එභ ජනතහ ත ත ක 

යුදභඹ භහනයලක කපඹ්ද පගොඩ ග කප ක නළවළ. එඹහ එඹ  ත 

ත ක තල්ලු කශහ. රයපතබපේදීභ කශ යුුර පදඹ්ෂ ිනබුණහ. වමුදහ 

ක්රடභහනුකූර කල්රුර  පගන ඹමි්ද එභ ඳශහ කර යලිදල් 

ඳරිඳහරනඹ සථහිළත කය්දන ඕනෆකභ ිනබුණහ. වළඵළන්, එපවභ 

කපශව නළවළ. රණ්ඩුකහයයඹහපප යල  යලඹලු ඳරිඳහරන 

ක යුුරර  වමුදහ භළදිව ක කය්දන ඳ ්ද ග කතහ. 

තමු්දනහ්දපවරහ  වමුදහ භහනයලක කපඹ්ද මිපද්දන ඵළරි ල්ණහ. 

වමුදහ  ඵරඹ රය්ෂහ කය පද්දන තමු්දනහ්දපවරහ කල්ඳනහ 

කශහ. පකොතළන  ක වමුදහ පඹොද්දන ඕනෆ කිඹහ කල්ඳනහ 

කශහ. එශලු ිදකුණ්දන ක වමුදහ. කුණු ්න්්ද කය්දන ක 

වමුදහ. ිළට් නිඹ වද්දන ක වමුදහ. තමු්දනහ්දපවරහ 

මිලි රිකයණ භහනයලක කපඹ්ද ක යුුර කය්දන ඳ ්ද ග කතහ. 

එභ ඳශහ කර හි පු පදභශ ජනතහපප දු්ෂ ගළනිදලි, සල්්දපප 

භ පනෝබහඹ ළරකිල්ර  ර්ෂ කපශව නළවළ. ඒහ ළරකිල්ර  

ර්ෂ පනොපකො  ්ර්ධ මිලි රි ඳහරනඹ්ෂ ඒ ඳශහ කර 

ඳ කහපගන ගිඹහ. ඒ නිහ මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, 

භගිපේ දිහ , එකුර වීපපත දිහ , ළකඹ ්ඩු කයන දිහ , 

ිදලසහඹ ළඩි කයන දිහ  ක්රිශඹහ භහර්ග ග්දනහ පනු  එභ 

පදභශ ජනතහ ත ක ඈ ක කයන දිහ  තමු්දනහ්දපවරහ ක්රිශඹහ 

භහර්ග ග කතහ. එක ඳළ කතකි්ද ඒ මිලි රිකයණඹ ඉ ක කය ග්දන 

ඵළරි ල්ණහ.    

 මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ්පන්ෂ ඳළ කපත්ද පදභශ 

ජනතහ  තභ්ද භ ර  පේනික වූ ංසකිිනඹ්ෂ, තභ්ද භ 

රපේනික වූ බහහ්ෂ, තභ්ද භ රපේනික වූ පතප්ර4දහඹ්ද 

ිනපඵනහ.  ්ිළ ඒහ  ගරු කය්දන ඕනෆ. ්ප් ය  එපවභ ය ්ෂ.  

යලංවර, පදභශ, මුසලිපත කිඹහ ප්ර4ධහන ජහිනක කඹ්ද ුරන්ෂ පපත 

යපට් ජී ක පනහ. පපත ය   ප්ර4ධහන ංසකිතී්ද ුරනක  

උරුභකපත කිඹනහ. පපත යපට් ප්ර4ධහන බහහ පදක්ෂ කථහ කයනහ. 

්ප් ය  ඵහු ජහිනක යහජාඹ්ෂ. ්ප් ය  යලංවර, පදභශ, මුසලිපත 

කිඹන ප්ර4ධහන ජහිනක ක ුරනකි්ද ළදුපතර ක ඵහු ජහිනක යහජාඹ්ෂ. 

ඒ ඵහු ජහිනක යහජාඹක ්පනකහපප ංසකිිනඹ  ගරු කයන එක, 

්පනකහපප වය ඳද්ධිනඹ ගරු කයන එක, ්පනකහ පප වය 

ඳද්ධතී්ද රය්ෂහ කයන එක, ඒහ ප්ර4ර්ධනඹ කයන එක ්ිළ කශ 

යුුර ිනබුණහ. වළඵළන් පභොක්ෂද ක පශව? භහ නළත ක කිඹනහ,  

යුද්ධපඹ්ද ඳසු රක්රடභණඹ පකො  ් කඳ ක කය ග්දනහ රද ප්ර4පද්ල 

පර රකහ තභන්  තමු්දනහ්දපවරහ වළයලරුපණ්. ඒ ්ඹපප 

ංසකිිනක වය ඳද්ධතී්ද ප්ර4ර්ධනඹ කය්දන, ඉසයව  පගන 

ඹ්දන, සල්්දපප පතප්ර4දහඹඹ්ද රය්ෂහ කය්දන, ප්ර4ර්ධනඹ 

කය්දන ඉඩකඩ දු්දප්ද නළවළ. ඒ පනු  පකෝිදල්ර භූමිඹ 

් කඳ ක කය ග කතහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ්ල්රුදු 

ගණනහ්ෂ ිනසපව ඳහිදච්ික කයන රද පකෝිදල් භූමි ිදිදධ 

ල්භනහ්ද වහ ඳයහ ග කතහ. එතපකො  ඒ ජනතහ  දළනුපණ් 

පභොක්ෂද? පපත ය  තභ්දපප ංසකිිනපේ හිමිකභ, තභ්දපප 

බා කපේ හිමිකභ, තභ්දපප පතප්ර4දහඹඹ්දපප හිමිකභ රය්ෂහ 

කයමි්ද ප්ර4ර්ධනඹ කයන ය ්ෂ පනොපන්; ඒ නිහ පපත ය  

තභ්දපප ංසකිිනක වළඟීපත තභ්දපප ඳයපේණික ගින ර්ෂණ, 

ඒ පතප්ර4දහඹ්ද මුළුභනි්දභ ඹ ඳ ක කයන භපනෝබහඹකි්ද 

ක යුුර කශහ කිඹන එකන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භහ  එක උදහවයණඹ්ෂ 

කිඹ්දනපත. පපත ප්ෂ එක  පරොකුභ ප්ෂ පතොයණ ගළහුපේ 

කිිතපනොච්ිකපේන්. කිිතපනොච්ිකපේ ප්ෂ කරහඳඹ්ෂ දළපතභහ. භහ 

යහත්රීව 10.30  ිදතය ඒ ප්ර4පද්ලපඹ්ද ගිඹහ. ප්ෂ කරහඳපේ 50 

පදපන්ෂ ක හිටිපේ නළවළ.  

 
ගරු  ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ (භහජ පවහ ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபசஶ - சபக சசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

භභ තභන් ිදිත කය්දන ගිපේ.  

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සේ. සඵුරභහ තභන් ිදිත කය්දන ගිපේ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි, පපත ප්ෂ කරහඳඹ කිිතපනොච්ිකපේ සින 

කය්දප්ද රගමික වජීනඹ, ජහිනක ක ්තය සුවද කඹ 

පනුප්ද පනොපන්. ඒ ජහිනක කඹ්ද  සල්්දපප රගභ, 

සල්්දපප ංසකිිනඹ ප්ර4ර්ධනඹ වීභ  ඉඩකඩ රඵහ පනොදී 

සල්්දපප පකෝිදල් ව සල්්දපප ංසකිිනක උරුභ මුළුභනි්දභ 

ිදනහලඹ  ඳ ක කයමි්ද එළනි භපනෝබහඹකි්ද වළයලපයන 

රණ්ඩු්ෂ එතළන  ගිහි්ද ප්ෂ කරහඳඹ්ෂ සින කයන ිද  සින 

කය්දප්ද රගමික වජීනඹ පනොපන්; ජහිනක කඹ්ද ්තය 

සුවදතහඹ පනොපන්. සල්්ද  දළපන්දප්ද පන ක රගභ්ෂ 

තභ්ද භත ඳයනහඹ; තභ්ද භත ඳ නහඹ ඹළන් කිඹන 

වළඟීභ්ෂ.  

 

ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

සඵුරභහ ප කරුපත ග කත ිදධිඹ ළරැදින්. 

 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, සඵුරභහ ඒක කිඹ්දන සඵුරභහපප කථහපේදී.  

එළනි වළඟීභ්ෂ තභන් සින කය්දප්ද. ඒ නිහ ්ිළ කශ යුුර 

පද් ඒක පනොපන්. ්ිළ ඳශමු කශ යුුර ිනබුපණ් සල්්දපප 

ංසකිතී්ද, සල්්දපප පතප්ර4දහඹඹ්ද, සල්්දපප වළඟීපත ප්ර4ර්ධනඹ 

කය්දන ඉඩකඩ වදරහ, ඒහ ඉවශ තරඹක  පගපනන එකන්. 

ඊශඟ එක රගමික වජීනඹ. වළඵළන්, පපත ප්ෂ පතොයණ 

වළදුපේ රගමික වජීනඹක  පනොපන්, රගමික 

රක්රடභණඹක ; රගමික රධිඳතාඹක . තමු්දනහ්දපවරහ ඒ 

ජනතහපප යල ක ත්ද ප කරුපත ්යපගන ක යුුර කපශව නළවළ. ඒ 

පදළනි ප්ර4ලසනඹ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි  ුර්දළනි ප්ර4ලසනඹ තභන්, ් ක 

්ඩංගු  ඳ ක වී යලටින එභ ජනතහපප දුහ දරු්දපප ප්ර4ලසනඹ. 

ඒක ඵයඳතශ ප්ර4ලසනඹ්ෂ ඵ  ඳ ක පරහ ිනබුණහ. කුඩහ කුඩහ පවවතූ 

භත තභ්දපප දරු්ද ් ක්ඩංගු  ඳ ක පරහ ිනබුණහ. ස කත භ 

ඒ පරහපේ ් ක ්ඩංගු  ගත යුුර ිනබුණහ. නමු ක ඉතහ 

පේග ක නිදවස කිරීපපත ළඩ ිළිතපශ්ෂ රයපතබ කශ යුුර 

ිනබුණහ. 

 
ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

් ක ්ඩංගු  ්යපගන ිනබුපණ් එල්ටීටීඊ ංිදධහනපේ ශභහ 

පොල්දහදු්ද. 

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශභහ පොල්දහදු්දපප යල  නිදවස කශ යුුර ්ඹ පනුප්ද 

ළඩ ිළිතපශ්ෂ රයපතබ කශ යුුර ිනබුණහ. වළඵළන්, නිදවස කපශව 

නළවළ. ඒ පනු  තමු්දනහ්දපවරහ නිදවස කපශව කල්ද? ඒ 

පනු  තමු්දනහ්දපවරහ නිදවස කපශව ප්ෂපී. ඒක හධහයණද? 

ප්ෂපී එපු ්ිද රයුධ, ප්ෂපී ිදයල්ද පොඹහ පදන රද මුදල්, ඒ මුදල් 

ව ඒ ්ිද රයුධ භත ඳදනපත එභ රයුධ දයහපගන හි පු 

තරුණපඹෝද ළයදිකරුපෝ? සල්්දද මරඹ? සල්්දද මුදු්ද මුර? 

නළවළ, සල්්ද මුදු්ද මුර පනොපන්;  රිකිල්ර. සල්්ද ගපව දල්ර. 

ග තභන් ප්ෂපීරහ. වළඵළන්, තමු්දනහ්දපවරහ ප්ෂපී නිදවස 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

කයනහ. තමු්දනහ්දපවරහ දඹහ භහස ර් නිදවස කයනහ. 

තමු්දනහ්දපවරහ තභලිනී නිදවස කය්දන ළරසුපත වදරහ 

ිනපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] පඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දනපකෝ. 

තමු්දනහ්දපවරහ ඒ හපප ්ඹ  නිදව පද්දන කළභළිනන්. 

වළඵළන්, තමු්දනහ්දපවරහ ඒ ්හිංක තරුණඹ්ද ිළිතඵ 

ළරකිල්ර දළ්ෂවූපේ, ක යුුර කපශව පකොපවොභද? 

භභ ළලිකඩ ඵ්දධනහගහයඹ  ගිඹහ, ් ක ්ඩංගු  ග ක ඒ 

පදභශ තරුණඹ්ද වපතඵ ප්දන. එක තරුණපඹ්ෂ 1996 දීන් ් ක 

්ඩංගු  ්යපගන ිනබුපණ්. භභ සහුහ, සන් ් ක ්ඩංගු  

ග කප ක කිඹරහ. සහු කිේහ, ''් ක ්ඩංගු  ග කප ක එල්ටීටීඊ 

වළඳුනුපත ඳත්ෂ ශඟ ිනබුණු නිහ'' කිඹරහ. වළඵළන්, ඒ එල්ටීටීඊ 

වළඳුනුපත ඳත ් ක්ද කයරහ ිනබුපණ් දඹහ භහස ර්.  දඹහ භහස ර් 

් ක්ද කයපු වළඳුනුපත ඳත ්ප ක ිනඹහ පගන හි පු තරුණඹහ 

සුරපශව; දඹහ භහස ර් එිතපේ. ඒක හධහයණද? ඒක පකොපවොභද 

හධහයණ ප්දප්ද? ඒ නිහ ඒ ්ඹපප භපනෝබහඹ්ද 

ළරකිල්ර  ර්ෂ කයරහ ඒ පදභශ තරුණඹ්ද වහභ නිදවස 

කිරීපපත ක්රිශඹහලිඹක  යජඹ  ඹ්දන ිනබුණහ. පභොකද, එල්ටීටීඊ 

ංිදධහනඹ කිඹ්දප්ද ඹිත නළඟිටුිදඹ වළකි ාහඳහයඹ්ෂ පනොපන්. 

එඹ පනස ර්ගපේ ්දනද්ධ ාහඳහයඹ්ෂ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඒ ්දනද්ධ ාහඳහයර පගොඩනඟ්දප්ද මුදුන; 

නහඹක කඹ. ඒක ්දදනහභහන කයන  භවහ නහඹක කඹ්ෂ. සහු  

ඉය කිේහ, සහු පදභශ ජනතහපප භවහ නහඹක කඹ කිේහ. 

භයහපගන භළපයන එල්ටීටීඊ හභහජිකපඹකු  රළපඵන පවොභ 

්සථහ ප්ර4බහකය්ද එ්ෂක එක පපතපේ කෆභ පේර්ෂ කන එක 

කිඹරහ කිේහ. සහු ඉතහ උ කකිස බහඹ  නංපු නහඹකපඹ්ෂ. 

සහු ඉතහභ  ඉවශ තරපේ පද් කඹ රරඪ කයපු නහඹකපඹ්ෂ. 

එළනි නහඹකපඹ්ෂ ිදනහල ල්ණහ  ඳසපව සහු ඹ ප ක ිනබුණු 

ාහඳහයඹ්ෂ නළත පගොඩ ග්දන එක පරපවයල නළවළ; පගොඩ 

ග්දන ඵළවළ. ඒකන් ස කත. ඒහ, ංිදධහන ජහරඹ්ෂ ිදයල්ද පවෝ, 

පද්ලඳහරනඹ ිදයල්ද පවෝ, භතහද ිදයල්ද පවෝ පගොඩ නඟන රද 

ංිදධහන පනොපන්. ඒ ංිදධහන ඉවශ ඉ්දන නහඹක කඹ 

පකපයහි භවහ රකර්ණඹ්ෂ සින බිහි ල්ණු ංිදධහන. සර්ඹඹහ, 

හි්දදු රගපපත ඉතහභ ටිනහ සුර්ෂ පර වඳු්දනහ. එල්ටීටීඊ 

ංිදධහනඹ කිඹ්දප්ද පද් කඹ සරඪ කයමි්ද පගොඩ නඟපු 

ංිදධහනඹ්ෂ. එළනි ංිදධහනඹ්ෂ නළත පගොඩ නළඟිඹ 

පනොවළකින්. ස කත ඒකන්. වළඵළන්, තමු්දනහ්දපවරහ කුඩහ 

තරුණඹ්ද පකපයහි ළකපඹ්ද ඵළලුහ. කුඩහ ළරැද්ද්ෂ කයපු 

පුද්ගරඹහ පකපයහි ළකපඹ්ද ඵර්දන ඳ ්ද ග කතහ. 

තමු්දනහ්දපවරහපප ඳය ස, තමු්දනහ්දපවරහපප ළක මුසු 

ස යුද්ධපඹ්ද ඳසු ඉ ක කය ග කප ක නළවළ. එඹ යුද්ධපඹ්ද 

ඳසපව ඉ ක කය ගත යුුර ිනබුණහ. වළඵළන්, ඒ පනු  

පභොක්ෂද කපශව? යුද්ධපඹ්ද ඳසු ක තමු්දනහ්දපවරහ ක යුුර 

කපශව ඳය සප්ද ළකපඹ්ද ඵරන ක්රடභඹක . ඒ නිහ ඒ 

තරුණඹ්දපප ප්ර4ලසන පකපයහි ්ධහනඹන පඹොමු කපශව නළවළ. 

ඊශඟ ප්ර4ලසනඹ තභන්,  මිඹ ගිඹ පවෝ ්ුරරුදව්ද වූ 

පුද්ගරඹ්දපප ප්ර4ලසනඹ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, යුද්ධඹ 

්්ද වූ කහරපේදීභ ේනිඹහපේ භළණි්ෂෂහපත කල්ය 

ර්දනපේදී භ  පදභශ ්පතභහ පකපනකුන්, තහ කතහ පකපනකුන් 

වපතඵ ල්ණහ. ඒ ්පතභන්, තහ කතන් කිේපේ එක පදඹන්. ඒ ්පතභන් 

තහ කතන් එන පකො  සල්්දපප ්පතභහ, තහ කතහ ව තභ්දපප 

දරුපෝ, මුරිනේ ර්දනපේ ඳහරභ්ෂ ඹ  මිඹ ගිහි්ද යලටිඹහ 

කිේහ. සහු ්ඬ ්ඬහ ඉල්ලුහ, ඒ ඳහරභ ශඟ  ගිහිල්රහ ්ඬ්දන ඉඩ 

පද්දන කිඹරහ. එච්චයන් සහුපප ඉල්ලීභ. "භපප දරුපෝ, භපප 

ාහතී්ද මිඹ ගිඹ ඳහරභ ිනපඵනහ, ඒ ඳහරභ ශඟ  ගිහිල්රහ භ  

්ඬ්දන ඉඩ පද්දන" කිේහ. තමු්දනහ්දපවරහ ්ල්රුදු ීමඹ්ෂ 

ිනසපව සල්්ද  එතළන  ගිහිල්රහ ්ඬ්දන ඉඩ දු්දප්ද නළද්ද? 

පන ක පද්ල් පනොපන් සල්්ද ඉල්ලුපේ. සල්්දපප වළඟීපත ්ිළ 

ප කරුපත ගත යුුර ිනබුණහ. ඒ නිහ මිඹ ගිඹ ්ඹ ිළිතඵ ක, 

්ුරරුදව්ද වූ ්ඹ ිළිතඵ ක ිදධිභ ක ළඩ ිළිතපශ්ෂ රයපතබ 

කයරහ ක්රිශඹහ කභක කශ යුුර ිනබුණහ. නමු ක එපවභ කපශව නළවළ. 

ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්, ඒ ඳශහ කර ්ධාහඳන ව පෞඛා 

ප්ර4ලසන ිනපඵනහ. ඒක ්ිනලඹ ළදග ක ප්ර4ලසනඹ්ෂ.   එභ ඳශහ කර 

්ල්රුදු 30ක යුද්ධඹ්ෂ ඳළුරණහ. එභ යුද්ධඹ පවවුර පකො  පගන ඒ 

ප්ර4පද්ල නස හපලව ඵ  ඳ ක පරහ ිනබුණහ. යුද්ධඹ පවවුර 

පකො  පගන පයෝවල්ද, ඳහල්ද, භහර්ගද, ඒ යලඹලු ඹටිතර 

ඳවසුකපත කඩහ ළටිරහ ිනබුණහ. ඒහ පගොඩ නළඟීභ ජහිනක ග 

ීමභ්ෂ මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි. ඒ ජහිනක ග ීමභ  පපත 

ාසථහදහඹක බහපේ ්ිළ කල්රු ක උය දිඹ යුුර ිනබුණහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, භළන් භහපේ 19 ළනිදහ 

යුද්ධඹ ්්ද ල්ණහ. භළන් භහපේ 27ළනිදහ ්ිළ යජඹ  

පඹෝජනහලිඹ්ෂ ඉදිරිඳ ක කශහ. ්ිළ ඒ පඹෝජනහලිපඹ්ද කිේපේ, 

දළ්ද ්ප් ඳහරිබහත ක ලේද භහරපේ යල  ක යුුර පනස කය 

ග්දන ඕනෆ කිඹන එකන්. ්ිළ "ත්රජසතහදඹ" කිඹන චනඹ ්ප් 

බහහප්ද ඉ ක කය ගත යුුරන් කිේහ. ්ද  තමු්දනහ්දපවරහ 

පුනරුච්චහයණඹ කයන ත්රජසතහදිඹහ, ත්රජසතහදිඹහ, ත්රජසතහදිඹහ 

කිඹන පකනහපප ්පතභහ තභ ක ඉ්දනහ ඹහඳනපේ. එඹහපප 

 පොපවොයුයහ ඉ්දනහ කිලිපනොච්ිකපේ. එඹහපප ාහතී්ද ඉ්දනහ 

ඒ ගපපත. එපවභ කිඹනපකො  සල්්ද  වළ පඟ්දප්ද පභොක්ෂද? 

ඒහ මිනිස වළගීපත. ඒ නිහ ඳහරිබහත ක ලේද භහරහපේ යල  ්ිළ 

ඳරිර්තනඹ්ෂ කය ගත යුුර ිනබුණහ. ඒ පනුප්ද වූ කරුණු 

14කි්ද භ්දිදත වූ පඹෝජනහ භහරහ්ෂ යුද්ධඹ ්්ද පරහ 

ිනඹ්ෂ ඹ්දන කලි්ද ්ිළ ඉදිරිඳ ක කශහ. ඉදිරිඳ ක කයරහ ්ිළ  

කිේපේ, ''පපත මුළු ඳහර්ලිපපත්දුරභ නිපඹෝජනඹ කයන 

පද්ලඳහරන ඳ්ෂලි්ද භ්දිදත ල්ෂිනභ ක කහයක බහ්ෂ 

වදමු, ්ිළ කල්රු ක ක්රිශඹ ඒක  භළදිව ක පමු, පපතක රණ්ඩුපේ 

ග ීමභ්ෂ ඳභණ්ෂ පනොපන්, පපතක ජහිනක ග ීමභ්ෂ'' කිඹන 

එක.  

්ල්රුදු 30්ෂ යුද්ධඹ  ිනබුණහ. ර්ෂ 5ක  ර්දන ජනතහ්ෂ 

පගල් පදොයල් ්හිමි පරහ ්තළ්ද පරහ ඉ්දනහ. ිදලහර 

ිළරිකපප දුහ දරු්ද, පොපවොයුය්ද, සහමිඹහ මිඹ ගිහි්ද. එභ 

ඳශහ ක ඹිත පගොඩ නළංවීභ ්ිළ කහපග ක ග ීමභ්ෂ. ්ඳ කිේපේ ඒ 

ග ීමභ ඉටු කය්දන පපත ඳහර්ලිපපත්දුර නිපඹෝජනඹ කයන 

යලඹලු භ්දත්රීවරු්දපග්ද භ්දිදත ිදපලව කහයක බහ්ෂ ඳ ක 

කශ යුුර ඵන්. ඒ, ්ප් ග ීමභ; ්ඳ කශ යුුර පද්. ඒක පපත 

යුගපේ ෆභ මිනිපකු ිදයල්දභ කශ යුුර පද්. නළත ්ප් යපට් 

යුද්ධඹ්ෂ සින පනෝදන නපත එභ ඳශහ කර  ්ිළ භළදිව ක ිදඹ 

යුුර ිනබුණහ. ්ිළ ජනහධිඳිනයඹහ  ්ප් පඹෝජනහලිඹ ඹළල්හ. 

්ඩුභ තයමි්ද ජනහධිඳිනයඹහපග්ද ලියුභ්ෂ රපේ නළවළ, 

"සඹපගොල්ර්දපප පඹෝජනහ භහ ඵළලුහ. ඒහ ිළිතග්දන ඵළවළ" 

කිඹරහ ක. ්ඩුභ ලපඹ්ද දහචහයඹ්ෂ ිනපඵන නහඹකපඹ්ෂ 

එපර කශ යුුර ිනබුපණ් නළවළ. ඒ ජහිනක ගීමභ පනු  

ඉතහභ හුදකරහ, රධිඳතා වළයලරීභකි්ද ක යුුර කශහ. පද්ලඳහරන 

ඳ්ෂර  ඒ ඳශහ කර  ඹ්දන දු්දප්ද නළවළ. භහ ිදසතය 

කිඹ්දනපත, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි. ්ප් සුනිල් 

වඳු්දපන කින භ්දත්රීවුරභහ ගිඹහ ඒ ඳශහ කර ජනතහ මුණ ගළහිරහ 

දු්ෂ ගළනිදලි  ්වරහ, සල්්ද මුහුණ දී ිනපඵන ගළ ලුර  ිදඳුපත 

පවොඹ්දන. ඵහු ඳ්ෂ ක්රිශඹහකහරි කඹ්ෂ ඒ ඳශහ කර ක්රිශඹහ කභක 

කය්දන උ කහව කශහ. ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳ්ෂඹ පේහ, එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂඹ පේහ,  ් ප් ඳ්ෂඹ පේහ, ටීඑ්දඒ එක පේහ, 

කය ඳ්ෂඹ්ෂ ල්ණ ක කභ්ෂ නළවළ ඵහු ඳහ්ෂත ක පද්ලඳහරනඹ 

එභ භූමිඹ  පගන ඹහ යුුර ිනබුණහ. ඒ පගන ඹෆභ පනුප්ද 

තභන් මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, සුනිල් වඳු්දපන කින 

භ්දත්රීවුරභහ ගිපේ. වළඵළන් පභොක්ෂද කපශව? NIB එප්ෂ ්ඹ   

පරහ එුරභහ  ගළහුහ. භ්දත්රීවයපඹකුපප සළු ඳළලුහ. තභ ක 

කියල පකපනකු ් ක ්ඩංගු  ග කප ක නළවළ.  
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ගරු එස.බී. දිහනහඹක සභිනුරභහ ද්දනහ ්ප් යපට් 

පඳොලීයලඹ ද්ෂන් කිඹරහ. ඕනෆභ  ්ඳයහධඹ්ෂ ්ප් යපට් 

පඳොලීයලඹ  පවොඹහ ග්දන පුළු්ද. වළඵළන්, පවොඹහ ග්දන ඵළරි 

වළභ යලද්ධිඹ්ෂ ිළටු ඳසපවභ ඉ්දප්ද රණ්ඩු. සඵුරභහ ඒ ඵ 

ද්දනහ. ද්ෂ ඒ හපප කථහ්ෂ භ  කිඹපු ඵ ක භතකන්. 

ඒකන් භහ භත්ෂ කපශව. ඒ වළභ යලද්ධිඹ්ෂභ පවොඹහ ග්දන පුළු්ද 

පවො ඉ්ෂ ්ප් යපට් පඳොලීයලඹ  ිනපඵනහ. ්ප් යපට් 

පඳොලීයලඹ ඕනෆභ ර්දපදෝරනඹක  ුරඩු දී ිනපඵන ඝහතනඹ්ෂ 

පවෝ යලදු වීභ්ෂ පවෝ ිළටු ඳ වමහ පගන ගිහි්ද යදකරු්ද ් ක 

්ඩංගු  ්යපගන ිනපඵනහ; ඳරී්ෂණ කයරහ ිනපඵනහ. 

එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ ිදයල්ද ඹභ්ෂ කශහ නපත ඒක පවොඹහ පගන 

ිනපඵනහ. වළඵළන් පවොඹහ ග්දන ඵළරි ල්ණු ඒ වළභ යලද්ධිඹ්ෂභ ිළටු 

ඳ ඉ්දප්ද රණ්ඩු. ඒක තභන් තාඹ. එදහ සුනිල් වඳු්දපන කින 

භ්දත්රීවුරභහ  ඳවය දු්දන එක ගළන තභ ඳරී්ෂණඹ්ෂ නළවළප්ද. 

කල්රු ක ් ක ්ඩංගු  ්යපගන නළවළප්ද. එන්්ද පඳ්දනුපත 

කය්දප්ද  පභොක්ෂද? ඒක පපත රණ්ඩුපේ ල්භනහ. වළඵළන් 

තමු්දනහ්දපවරහ කශ යුුර ිනබුපණ් පභොක්ෂද? එභ ඳශහ කර 

ඵහු ඳහ්ෂත ක පද්ලඳහරනඹ ක්රිශඹහ කභක කශ යුුර ිනබුණහ. ඒ ්ඹ 

එ්ෂ පද්ලඳහරන ාහඳහයඹක  පවෝ පදභශ ජහිනහදඹ  දිලහ  

පවෝ තල්ලු කයනහ පනු  කශ යුුර ිනබුපණ්, ෆභ 

පද්ලඳහරන ාහඳහයඹක භ  එභ ඳශහ කර  ඹ්දන දීරහ සල්්දපප 

භත, සල්්දපප ්දවස ඉදිරිඳ ක කයරහ ඒ ජනතහ ක එ්ෂක 

පද්ලඳහරන පතඵ්දධතහ්ෂ සින කය  ගළනීභ  ඉඩ දීභන්. 

එතපකො  තභන් ්ිළ කල්ද කිඹරහ ඒ ජනතහ  ප කපය්දප්ද. ඒ 

හපපභ, තමු්දනහ්දපවරහ කල්ද කිඹරහ ඒ ජනතහ  

ප කපය්දප්ද. වළඵළන් තමු්දනහ්දපවරහ ඒක  ඉඩ ිදිත කපශව 

නළවළ. ්පන්ෂ යලඹලු ඳ්ෂ හභහජිකඹ්ද  ඳවය පද්දන ඳ ්ද 

ග කතහ. ඳළවළය පගන ගිඹහ.  

්ප් ඉතහභ ද්ෂ ක්රිශඹහකහරිකපඹ්ෂ හිටිඹහ මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඹහඳප්ද. ඒ ්ප් පවෝදයපඹ්ෂ. ්ඳ ්තය සින වූ 

පද්ලඳහරන භතහදඹ්ෂ පවවුර පකො  පගන ඒ පවෝදයඹහ ්ප් 

ඳ්ෂපඹ්ද ඉ ක ල්ණහ. ඒක පනභ පදඹ්ෂ. වළඵළන්, සහු ඒ 

ඳශහ කර ක්රිශඹහකහරී ළඩ කශහ.  රලි ක කිඹන ඒ පවෝදයඹහ 

ඳළවළය පගන ගිඹහද, කුග්ද පවෝදයඹහ ඳළවළය පගන ගිඹහද? පකෝ 

තභ ක ඒ ගළන හර්තහ්ෂ නළවළප්ද. දළන  ඒ යලද්ධිඹ  ්ල්රුදු 

එකවභහයක  ළඩි කහරඹ්ෂ ගත පරහ ිනපඵනහ. ඒ පද්ලඳහරන 

ාහඳහයර  එභ ඳශහ කර ළඩ කය්දන ්න්ිනඹ්ෂ නළද්ද? සහු 

ඉතහ පවො තරුණපඹ්ෂ. පකොශම දිසත්රිු්ෂකපේ ඳදිංික 

පවෝදයපඹ්ෂ.  සහු තභ්දපප මුළු කහරඹභ ඹහඳප්ද ඳශහප ක 

ජනතහ ක එ්ෂක එක  ළඩ කයමි්ද, එභ ජනතහපප පගල්ර 

නතය පමි්ද, එභ ඳශහ කර ඵහු ඳහ්ෂත ක පද්ලඳහරනඹ 

පනුප්ද ක යුුර කශහ. සහු ප්ර4ධහන ල්භනහ්ෂ වළටිඹ  කපශව 

ඒක. වළඵළන් ඉඩ දු්දනහද? ්ද පන පකො  ක තමු්දනහ්දපවරහ 

කිඹරහ නළවළ ප්ද, රලි ක  ව කුග්ද  යලදු ල්පණ් පභොක්ෂද 

කිඹරහ. සහු ්ප් ඳ්ෂපේ හි පු ප්ර4ඵර ක්රිශඹහකහරිකපඹ්ෂ. 

ඹහඳනපේ දිසත්රිු්ෂකපේ ළඩ කයමිනුන් හිටිපේ. පදභශ 

පවෝදයපඹ්ෂ. පභොක්ෂද යලදු පරහ ිනපඵ්දප්ද? 

තමු්දනහ්දපවරහ ක යුුර කපශව ්ධි භහනයලක කඹකි්ද; ඵරපේ 

රධිඳතාඹකි්ද. ඒ පනුප්ද ක යුුර කිරීභ පවවුර පකො පගන 

එභ ඳශහ කර ඵහු ඳ්ෂ පද්ලඳහරනඹ ක්රිශඹහ කභක ප්දන ඉඩ 

දු්දප්ද නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, එභ නිහ යලදු ල්ණු පදඹ 

පභඹන්. ඒ ජනතහ  පන ඳහය්ෂ නළවළ, ගරහපගන ඹ්දන 

ිනපඵ්දප්ද පදභශ ජහිනහදී දිලහ  ිදතයභන්. පදභශ ජහිනහදී 

දිලහ භ තභන්  ගරහ පගන ඹ්දන යලදු ල්පණ්.  ඒ ිදතය්ෂ 

පනොපන්. ේනිඹහ ප්ර4පද්ලපේ ්ප් තරුණ ංගභඹ ිදලහර 

ක්රිශඹහකහරී කඹක  පඹොමු ල්ණහ. පදභශ තරුණඹ්ද 80ක  ඩහ 

ළඩි ප්ර4භහණඹ්ෂ ්ප් ඳ්ෂඹ ිදයල්ද ඳ කන රද ළඩ මුළුක  

වබහගී ල්ණහ. ්ිළ ්ප් යපට් ජහිනක කඹ ්දපප සුවදතහ්ද ගළන, 

එ්ෂ එ්ෂ ජහිනක කඹ්ද ර්ධනඹ  ල්ණු ිදධිඹ ගළන, යලංවර 

ජනඹහපප ප්ර4බඹ ගළන, පදභශ ජනඹහපප ප්ර4බඹ ගළන, මුසලිපත 

ජනඹහපප ප්ර4බඹ ගළන, ්ද ්ප් ය  ිනපඵන තළන ගළන, පපතක 

ඵහු ජහිනක යහජාඹ්ෂ ප්දප්ද පකොපවොභද, පපතක පඵදුපණො ක 

ප්දප්ද පභොක්ෂද, භඟිඹ  ළදග ක ප්දප්ද පකොපවොභද 

කිඹරහ ්ිළ ඉතහ පවො සුවද හකච්ඡහ්ද සල්්ද එ්ෂක කශහ.  

භවය ්ඹ එල්ටීටීඊ ංිදධහනපේ ඳවශ දහයපේ හි පු ්ඹන්. ඒ 

ිළරිස ්ප් ඳ්ෂඹ ක එ්ෂක ළඩ කය්දන ඳ ්ද ග කතහ. 

ේනිඹහපේ ිදතය්ෂ 80ක  ඩහ ළඩි තරුණ ිළරි්ෂ  ් ිළ ක එ්ෂක 

ක්රිශඹහකහරී ්ප් ළඩ මුළුර  පතඵ්දධ ල්ණහ. පභොක්ෂද ල්පණ්? 

වළභ ක්රිශඹහකහරිකපඹකුපපභ පගදය  NIB එපක්ද ගිඹහ. උපද් ක 

ඹනහ, ව ක ඹනහ, රෑ ක ඹනහ. පභොක්ෂද පපත කපශව? සල්්ද 

බඹ කශහ. ඒ ්පතභහ, තහ කතහ කිේහ, "්ප්ද පුප ක, පපත දරුහ 

ිදතයන් භ  ඉුරරු ල්පණ්, පපත දරුහ  පභොක්ෂ වරි පන්ද ද්දප්ද 

නළවළ" කිඹරහ. එපවභ කිඹරහ සල්්ද තභ්දපප නෆදෆ පගල්ර  

දරු්ද ඹ්දන ඳ ්ද ග කතහ. තමු්දනහ්දපවරහ ක යුුර කපශව 

එපවභ ප්ද. පභොක්ෂද පපත ල්භනහ? පඵපද්දන ්ලා ඳරියඹ  

වළදුපේ සඵුරභ්දරහන්. පපත ිද ද ක ගර්දන, කි්දතක දත 

ගර්දන, යදනක දත ගර්දන ්ද කථහ කයරහ ළඩ්ෂ නළවළ.  

පභොනහද ්ද කථහ කය්දප්ද?  

ස කත භ පභොක්ෂද ල්පණ්? ඳසු ගිඹ ්ල්රුදු වතය සුරශත ඒ 

පදභශ ජනඹහ ක්රடභහනුකූර පඵදීපපත දිලහ  තල්ලු කශහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ප්ර4බහකය්ද එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ  

තභ්දපප හභහජිකඹ්ද ඵහ ගළනීභ  කිඹපු ප්ර4ක  කිඹභන 

තභන්, "පකොශම යලංවර රණ්ඩු්ෂ ිනපඵනහ. පකොශම යලංවර 

රණ්ඩු ්ඳ  රක්දප්ද නළවළ. ඒ නිහ ්ිළ පනභ උුරපර් 

පදභශ රණ්ඩු්ෂ වදහ ග්දන ඕනෆ" කිඹන එක. ඒක තභන් 

එල්ටීටීඊ ංිදධහනපේ ප්ර4ධහන  ්ද ඳහාඹ ල්පණ්. "පකොශම 

ිනපඵ්දප්ද යලංවර රණ්ඩු්ෂ. ඒ යලංවර රණ්ඩු පදභශ 

ජනතහ  රක්දප්ද නළවළ. ඒ නිහ උුරය ප්ෂ්දද්රර කය පගන 

්ිළ  පදභශ රණ්ඩු්ෂ වදහ ග්දන ඕනෆකභ ිනපඵනහ." කිඹරහ 

තභන් සහු කිේපේ. වළඵළන් පපතක ිළිතග කුර පදභශ ජනතහ ක 

හිටිඹහ. පපතක ිළිතග කප ක නළින පදභශ ජනතහ ක හිටිඹහ. යලඹලු 

පදනහභ ිළිතග කප ක නළවළ. වළඵළන් පභොක්ෂද ල්පණ්?  

යුද්ධපඹ්ද ඳසපව ගත ල්ණු ්ල්රුදු වතය සුරශත ප්ර4බහකය්ද 

කිඹපු කථහ තභන් පඳ්දනුපත කයරහ ිනපඵ්දප්ද. "පකොශම 

ිනපඵ්දප්ද උුරපර් පදභශ ජනතහ පනොරකහ වරින යලංවර 

රණ්ඩු්ෂ." ඒ රකහයපඹ්ද තභන් භපනෝබහඹ ර්ධනඹ කපශව. 

සල්්ද  නිදව දු්දප්ද නළ කනපත, සල්්ද  ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ දු්දප්ද 

නළ කනපත, මිලි රි ඳහරනඹ ්න්්ද කය ග කප ක නළ කනපත, යලිදල් 

ඳරිඳහරනඹ පගනහපේ නළ කනපත, යලිදල් ඳරිඳහරනඹ සථහිළත කපශව 

නළ කනපත, සල්්දපප ්න්ිනහයලකපත දු්දප්ද නළ කනපත, ඵහු ඳ්ෂ 

පද්ලඳහරන ක්රடභඹ  එ්දන ඉඩ දු්දප්ද නළ කනපත පභොක්ෂද යලදු 

්දප්ද? සල්්දපප නිපඹෝජිතඹ්ද න ටීඑ්දඒ ංිදධහනඹ ක 

එ්ෂක - පදභශ ජහිනක ්දධහනඹ ක එ්ෂක- ්ඳ   ප්ර4ිනඳ කිනභඹ 

ලපඹ්ද ිදලහර ඳයසඳයතහ්ද ිනපඵනහ. ්ිළ ්තය පඵොපවෝ 

පනසකපත ිනපඵනහ. භතහදී ලපඹ්ද පනසකපත ිනපඵනහ. 

සථහය ලපඹ්ද පනසකපත ිනපඵනහ. වළඵළන් සල්්ද  එභ 

ඳශහ ක නිපඹෝජනඹ කයමි්ද එන ඳහර්ලිපපත්දුර භ්දත්රීවරු. 

සල්්දපප නිදව, සල්්දපප ්න්ිනඹ , සල්්දපප ක්රිශඹහකහරී කඹ  

ඒ කියලක  ඉඩකඩ දු්දප්ද නළවළ. පභොක්ෂද යලදු කපශව? නිතයභ 

“පකොටිඹහ” කිඹ කිඹහ හිටිඹහ. ඒ මිඹ ගිඹ භශ කුණ ්ල්සන එක 

තභන් තමු්දනහ්දපවරහපප ජීිදකහ ල්පණ්. එ්ෂපකෝ 

“ත්රජසතහදිඹහ” කිඹරහ, එ්ෂපකෝ “පකොටිඹහ” කිඹරහ,  පකොටි 

පල්ඵල් ්රමි්ද  ඒ භශ කුණ ්ල්සමි්ද ග ගළසවීභ 

තමු්දනහ්දපවරහපප එකභ ජීිදකහ ඵ  ඳ ක කයපගන 

ිනපඵනහ. ඒ භ්දත්රීවරු්ද  එභ ඳශහ කර ක්රිශඹහ කභක ප්දන 

ඉඩ දු්දනහද? එහි යලදු න ළඩ ක යුුරර  සල්්දපප ්දවස 

ග්දන ඉඩකඩ දු්දනහද? පභොකු ක දු්දප්ද නළවළ. ඒ නිහ සල්්ද 

පන ක දිලහක  තල්ලු කශහ. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඉඩපත ප්ර4ලසනඹ ගළන ඵර්දන. 

උුරපර් ඉඩපත කිඹරහ කිඹ්දප්ද ඉතහභ ක ංීමර්ණ ත ක කඹක  

ඳ ක පරහ ිනපඵන ප්ර4ලසනඹ්ෂ. ිදපලවපඹ්ද රයලඹහිනක ය ර, 

රයලඹහිනක නිසඳහදනඹ්ෂ ිනපඵන ය ර ඉඩභ කිඹ්දප්ද 

පද්ඳශ්ෂ පනොපන්. යුපයෝඳහ ය ර නපත ඉඩභ කිඹ්දප්ද 

පද්ඳශ්ෂ. Fridge එක්ෂ හපපභ, කහර් එක්ෂ හපපභ, ට්ර ්ෂ 

යථඹ්ෂ හපපභ ඉඩභ ක පද්ඳශ්ෂ. නමු ක ්ප් ංසකිිනඹ, ්ප් 

පගොඩ නළංවීභ, ්ප් ඉිනවහඹ ්නු ඉඩභ ්ඳ  පද්ඳශ්ෂ 

පනොපන්. ඉඩභ්ෂ කිඹ්දප්ද ්ප් ාහින කඹ. ඒ නිහ තභන් ්ිළ 

කල්රු ක භව පගදය  තභ ක සලුපත කය්දප්ද. ඒ නිහ තභන් ්ිළ 

කුඩහ කහරපේ වළදුණු ළඩුණු  පගදය තභ ක ඵර්දන ඹ්දප්ද. 

්ඳ  ිනපඵ්දප්ද ඉඩපත එ්ෂක ාහින කපේ ඵළඳීභ්ෂ. 

ිදපලවපඹ්දභ උුරපර් පදභශ ජනතහ  ඉඩපත එ්ෂක 

ාහින කඹකුන් ිනපඵ්දප්ද. තභ්දපප භ, ිළඹහ, සීඹහ තභන් 

තභ්දපප ඉඩපභ්ද ිළිතඹිබු කය්දප්ද.  

තභ්දපප භපප, ිළඹහපප, සීඹහපප ්න්ිනඹ තභන් ඉඩපභ්ද 

තභ්ද  පඳ්දනුපත කය්දප්ද. එභ නිහ ඉඩපත කිඹරහ කිඹ්දප්ද 

පද්පඳොශක  එවහ ඹන පල් ාහින කඹ්ෂ. එභ නිහ ඉඩපත ිළිතඵ 

ගළ ලු්ෂ, එළනි භහනයලක කඹ්ෂ ිනපඵන පද්පඳොශ්ෂ ිළිතඵ 

ගළ ලු්ෂ ්ිළ ිදයාඹ යුුර ිනබුපණ් පකොපවොභද? යුද්ධඹ ්්ද 

න පකො  ඉඩපත ගළ ලු ංීමර්ණ පරහ ිනබුණහ. එක 

ඳළ කතකි්ද, වමුදහ ිදයල්ද ්්ෂකය 6,000ක  ර්දන ප්ර4භහණඹ්ෂ 

්ධි රය්ෂත ත කරහඳ පනුප්ද ඳයහ පගන ිනබුණහ. ඊශඟ  

ඳරහ වරින රද මුසලිපත ජනතහ  ්න්ින ඉඩපත ිනබුණහ. ඳරහ 

වරින රද පදභශ ජනතහ  ්න්ින ඉඩපත ිනබුණහ. ඳරහ වරින රද 

යලංවර ජනතහ  ්න්ින ඉඩපත ිනබුණහ. ්තළ්ද ල්ණු පදභශ 

ජනතහ  ්න්ින ඉඩපත ිනබුණහ. ය  ් ක වළය ගිඹ පදභශ ජනතහ  

්න්ින ඉඩපත ිනබුණහ. වීය ඳල්ල් පර ඳදිංික කයන රද ්ඹ  ්න්ින 

ඉඩපත ිනබුණහ. යලඹලු පදනහභ මිඹ පගොස ්න්ිනකරු්ද නළින ඉඩපත 

ිනබුණහ. ඉඩපතර පඵොපවෝ ්න්තී්දපප ංීමර්ණ කඹ්ෂ ිනබුණහ.  

්ිළ ඳශමු කශ යුුර ිනබුපණ් කුභ්ෂද? එභ ඳශහ කර මුල් 

ඳදිංිකකරු්ද වඳු්දහ පද්දන පේග ක ළරළසභ්ෂ ක්රිශඹහ කභක 

කශ යුුර ිනබුණහ. ඒක තභන් කශ යුුර ඳශමුන ළපඩ්. එහි හි පු 

යලංවර ්ඹ කල්ද?  එහි හි පු මුසලිපත ්ඹ කල්ද?  එහි හි පු පදභශ 

්ඹ කල්ද? "පභ්දන සඵුරභහපප ඉඩභ" කිඹරහ, ඒ ්ඹපප ඉඩපත 

වඳුනහ දිඹයුුර ිනපඵනහ.  ්න්ිනකරු්ද යලඹලු පදනහභ මිඹ 

පගොස සින ්ඹපප ඉඩපත පභොනහද, ඒහ තභන් බහයකහය 

භණ්ඩරඹක  ඳයහ ගත යුුර ඉඩපත ්දප්ද. ඒ ිදධිඹ  ඳශමු 

පකො භ මුලි්ද ිනබුණු ත ක කඹ  ඒ ඉඩපත පගන ර යුුර ිනබුණහ. 

ඊ  ඳසපව ඳයහ ගළනීපත කය්දන පුළු්ද. දළ්ද පභපවව ක ඉඩපත 

ඳයහ ග්දනහ ප්ද. පභොක්ෂ පවෝ භහර්ගඹ්ෂ ිදලහර කය්දන 

යලද්ධ ල්පණො ක ඉඩපත ඳයහ ග්දනහ. ඉින්ද එපවව ක එළනි ඳයහ 

ගළනීපත කශහ  කභ්ෂ නළවළ. ඒක ළරැදි නළවළ. වළඵළන් කපශව 

පභොක්ෂද? ඳශමු නියහකයණඹ කශ යුුර ිනබුපණ්, "පපතක තභන් 

සඵපප ඉඩභ. පපත ඉඩභ තභන් සඵ ඳදිංික වී හි පු ඉඩභ. පපත ඉඩභ  

තභන් සඵ  ස්පු ිනපඵ්දප්ද" කිඹහ ඒ ජනතහපප ඉඩපත මලික 

පරභ ඒ ජනතහ  වඳු්දහ දීභන්. ්නුරරු තභන් ඳයහ ගළනීපත 

කශ යු කප ක. ්නුරරු තභන් පඵදහ දීභ කශ යු කප ක. වළඵළන් 

තමු්දනහ්දපවරහ ඉසපල්රහ කපශව ඳයහ ගළනීභන්. පකෝිදපල් 

ඉඩපත ඳහ ඳයහ ග කතහඹ කිඹරහ භහ නළත ක කිඹනහ. 

ජනතහපප ඉඩපත ඳයහ ග කතහ. ඊ  ඳසපව වපතඵ්දපතො  වහ 

්නුයහධපුයඹ ප්ර4පද්ලලි්ද ජනතහ පගන ගිහි්ද එහි ඳදිංික කශහ. 

ඳල්ල් 1,500්ෂ එපව ඳදිංික කශහ. ඒකද, කශයුුර ිනබුණු ඳශමුන 

ළපඩ්? ඳශමුන ළපඩ් එහි මුල් ඳදිංිකකරු්ද වඳුනහ ගළනීභන්. 

්ල්රුදු 4්ෂ ගත පරහ ක තමු්දනහ්දපවරහ ඒක කපශව නළවළ. 

තමු්දනහ්දපවරහ කපශව පභොක්ෂද? ිදිදධ ංර්ධන ක යුුරර 

මුහප්ද එහි ිනපඵන ඉඩපත ඳයහ ග කතහ, පවෝ ල්ර  ඳයහ 

ග කතහ. පද්හරර ඉඩපත ඳහ ඳයහ ග කතහ. 1,500්ෂ ජනතහ 

පගන ගිහි්ද එහි ඳදිංික කශහ. ඒ ජනතහ  දළපන්දප්ද පභොක්ෂද 

කිඹරහන් ්ිළ ්ව්දප්ද. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභහ  ත ිදනහඩි 5ක කහරඹ්ෂ 

ිනපඵනහ. 

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භ  පකොඳභණ කහරඹ්ෂ ිනබුණහද? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ිදනහඩි 40ක කහරඹ්ෂ තභන් සඵුරභහ  රඵහ පද්දන පුළු්ද 

ල්පණ්.  

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ සන්ද ද්දප්ද නළවළ? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ිදනහඩි 10ක කහරඹ්ෂ ත භ්දත්රීවරු්ද පදපදනකු  පද්දන 

්ලා පරහ ිනපඵනහ. 

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ිදනහඩි 5 වළය ත ිදනහඩි 3්ෂ භ  පද්දන. භ  ඒ සින. 

ිදනහඩි 8කි්ද භපප කථහ ්්ද කය්දනපත.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොන්.  

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ද භහ කිඹ්දප්ද, එභ නිහ - 

 
ගරු  ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ  
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera ) 

හවන ගළන ක කිඹ්දන. 

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හවනර  පභොක්ෂද කයරහ ිනපඵ්දප්ද? හවන 

්න්ිනකහයඹ්ද කල්ද කිඹහ පේපේ නළවළ. දළ්ද ඒ හවන 

ප්දපද්යල කය්දන ඹනහ. තමු්දනහ්දපව භපග්ද දළන ග්දන; 

්වග්දන.  
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්ිළ ළඩ කපශව ළකඹ, ්ිදලසහඹ ්ඩු න දිහ  පනොපන්; 

ළකඹ, ්ිදලසහඹ ළඩි න දිහ න්. පදභශ ජහිනහදඹ  ්ලා 

න පතෝතළ්දන්ෂ වළදුහ. ්ද පභොක්ෂද යලද්ධ පරහ ිනපඵ්දප්ද? 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පවොයා්ද ප කරුපත ග්දන. රංකහපේ ප්ර4ලසනඹ භත 

ඳදනපත පදභශ තරුණපඹෝ පදපදපන්ෂ තමිල්නහඩුපේදී ගිනි තඵහ 

ග කතහ. එඹ ්ප් ඳත්රජර  ප්ර4ි කිනඹ්ෂ ප්දන පුළු්ද; 

රඳහහිනිඹ  ප්ර4ධහන ශීර් ඳහාඹ ්දන පුළු්ද. වළඵළන් පදභශ 

තරුණඹ්ද  රලසහදඹ වළදුහ; උ කප කජනඹ වළදුහ; වධර්ඹඹ 

වළදුහ. වළදුපේ පකොපවව ද? පදභශ ජහිනහදඹ දිහ  තභන් 

වධර්ඹඹ වළදුපේ. එභ නිහ ්ද යලද්ධ පරහ ිනපඵන පද් තභන්, 

්්ද කය දහ  ක ඩහ ළඩිපඹ්ද ජහිනහදඹ උ ක්දන පරහ 

ිනබීභ. ජහිනහදඹ උ ක්දන ල්ණු තළන්ෂ පභතළන ිනපඵ්දප්ද.  

දළ්ද පභොක්ෂද කිඹ්දප්ද? ඳශහ ක බහ කිඹනහ, 13 කිඹනහ. 
්ිළ කිඹ්දප්ද පභඹ එඹ  ිදඳුභ්ෂ පනොපන් කිඹරහන්. ිදඳුභ්ෂ 
පනොපනහ ිදතය්ෂ පනොපන්, පභන්්ද ප්ර4ලසනඹ ළඩි කයනහ. 
ඳශහ ක බහ ්ප් යපට් පපත ජහිනක ප්ර4ලසනඹ  ිදඳුභ්ෂ පනොනහ 
ිදතය්ෂ පනොපන්, ප්ර4ලසනඹ ළඩි කයනහ; තීව්රෙ කයනහ, ්ර්බුදඹ 
ළඩි කයනහ. එභ නිහ ඳශහ ක බහ ්පවෝයල කශ යුුරන් කිඹන 
සථහයපේ ්ිළ යලටිනහ.  

වළඵළන් දළ්ද පපත පගෝයනහඩු පභොක්ෂද? දළ්ද එ්ෂ පකපන්ෂ 
කිඹනහ, නඹහ භය්දන ඵළවළ, නඹහපප ිද දශ ගර්දන ඕනෆඹ 
කිඹරහ. දළ්ද ගර්දන වද්දප්ද පන දත්ෂ. දළ්ද පභොක්ෂද 
ගර්දන වද්දප්ද? ස කත රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ නළින දත්ෂ 
ඵළරහ, ඵළපු දත්ෂ ගර්දන වදනහ. එඹ  පභොක්ෂද පදක්ෂ 
එකුර කය්දන පුළු්ද. එඹ රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ ස කප ක ක 
නළවළ. පභඹ ිද දශ ගරහ භය්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. ලරීයඹ 
පුයහභ ිද ිනපඵනහ. එභ නිහ ්ිළ කිඹ්දප්ද ඳශහ ක බහ ්පවෝයල 
ිදඹ යුුරන් කිඹරහන් . එඹ ්ප් සථහයඹන්. වළඵළන් ිදඹ යු කප ක 
පභොක්ෂද? දළ්ද පපත පගෝයනහඩු පභොක්ෂද? ඳශහ ක බහ ්පවෝයල 
කශ යුුරන් කිඹන පගෝයණහඩු යලංවර ජහිනහදඹන්. ඳශහ ක බහ 
ිනබිඹ යුුරන් කිඹන පගෝයණහඩු පදභශ ජහිනහදඹන්. පපත පදක 
තභන් ්ද පදඳළ කපත්ද තයගඹ  ball කය්දප්ද, bat කය්දප්ද. 
භවය ්සථහර යලංවර ජහිනහදඹ ව පදභශ ජහිනහදඹ එක , 
එක ිළර , එක ිළපල්  ්ද දිනහ. ්රුභ පුදුභ match  එක්ෂ 
ඒක. එක කණ්ඩහඹපපත  ්ද දිනහ, පදභශ ජහිනහදඹ ව 
යලංවර ජහිනහදඹ. පදභශ ජහිනහදඹ  ළටීපභ්ද පවෝ යලංවර 
ජහිනහදඹ  ළටීපභ්ද පවෝ පපතක  උ කතයඹ්ෂ නළවළ. භතක තඵහ 
ග්දන. ්ද ඳශහ ක බහ ිනබීපභ්ද  පවෝ පනොිනබීපභ්ද පපතක  
උ කතයඹ්ෂ නළවළ. එතළන න් ්ද සිදල්රහ ිනපඵ්දප්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ඳශහ ක බහ ිනබුණ ක පදභශ 
ජහිනහදඹ ජඹග්රාවණඹ කයනහ, ඳශහ ක බහ නළත ක පදභශ 
ජහිනහදපේ ජඹග්රාවණඹ්ෂ ිනපඵනහ. ඳශහ ක බහ දිනු ක පදභශ 
ජහිනහදඹ ජඹග්රාවණඹ කයනහ, ඳශහ ක බහ ඳළයදුණ ක පදභශ 
ජහිනහදඹ ජඹග්රාවණඹ කයනහ. ඉඩපත ඵරතර, පඳොලිස ඵරතර 
එ්ෂක ිනබුණ ක පදභශ ජහිනහදඹ ජඹග්රාවණඹ කයනහ, ඉඩපත 
ඵරතර පඳොලිස ඵරතර ්න්්ද කයරහ ිනබුණ ක පදභශ ජහිනහදඹ 
ජඹග්රාවණඹ කයනහ.  

තමු්දනහ්දපවරහ ඳසු ගිඹ ්ල්රුදු වතය සුරශත පදභශ 
ජහිනහදඹ  ්ලා ඉඩකඩ නිර්භහණඹ කශහ; තල්ලු පන දිලහ  
තල්ලු කශහ. දළ්ද ද ක ගර්දන කථහ කයරහ ළඩ්ෂ නළවළ.  එපවව -
ඹහඳනපේ- භහධාපේදිඹහ ඳළවළය පගන ඹන පකො  කථහ කපශව 
නළින කට්ටිඹ, එපවව පදභශ ජනඹහපප ඉඩපත ඳයහ ග්දන පකො  
කථහ කයපු නළින කට්ටිඹ, එභ ඳශහ කර තරුණඹ්ද ඳළවළය පගන 
ඹන පකො  කථහ කයපු නළින කට්ටිඹ, භශ පගදය ,  උ කඹ  
NIB එප්ෂ මිනිසසු භළදිව ක කයන පකො  කථහ කයපු නළින 
කට්ටිඹ,  වදු්දපන කින භ්දත්රීවයඹහ , ිදඳ්ෂ නහඹකයඹහ  
ඹහඳනපේ දී ඳවය පදන පකො  කථහ කයපු නළින කට්ටිඹ, ඕභ්දප ක 
යල  ඹහඳ නඹ ද්ෂහ වමුදහ කඩ 32්ෂ ඳ කහ පගන ඹද්දී කථහ 
කයපු නළින කට්ටිඹ, රගමික රක්රடභණඹ්ෂ පර ප්ෂ කරහඳ 
දභන පකො  කථහ කයපු නළින කට්ටිඹ, දළ්ද පභොකද, පපත පඵදීභ්ෂ 
ගළන කථහ කය්දප්ද? පඵපද්දන ්ලා න භතහදඹ වළදුහ; 

භපනෝබහඹ වළදුහ. එතළන  තල්ලු පරහ ඉයන්. එතළනන් දළ්ද 
ිනපඵ්දප්ද. ්ල්රුදු වතය්ෂ තමු්දනහ්දපවරහ ්ඳප ක සරිඹහ. 
ඵරඹ පනුප්ද, ඵරපඹ්ද හි උදුපතභහපගන ක යුුර කශහ. 
නාහඹ ඳත්රජපේ ්ංක එක , පදක , ුරන  ිනබුපණ් ඵරඹ. පකොතළන 
දළ්ෂක ක ත්රජසතහදිඹහ, කල්රු දළ්ෂක ක පකොටිඹහ. ඒ යලහිපන්ද, ඒ 
භශ කුපණ්ද මිපද්දන තමු්දනහ්දපවරහ  ඵළරි ල්ණහ. 
තමු්දනහ්දපවරහ ඒ භශකුණ ඵදහපගන, ඒ භශකුණ ක එ්ෂක 
ය ්ෂ කයන තළන  පගනළ ක ිනපඵ්දප්ද. ඒ නිහ ්ද ඉතහභ ක 
්හිතකය ත ක කඹ්ෂ නිර්භහණඹ පරහ ිනපඵනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, දළ්ද පභොක්ෂද කශ යුුර 
්දප්ද? යලංවර ජහිනහදඹ  ඹ  පරහ පපත ප්ර4ලසනඹ  උ කතය 
පවොඹ්දන ක ඵළවළ. දඟරනහ; කෆ ගවනහ; පඵරිව්ද පදනහ, 
තභ්දපප නළින වී  ිනපඵන ඹභ්ෂ රය්ෂහ කය ග්දන. යලංවර 
ජහිනහදඹ  පපතක  උ කතය නළවළ. ඒ හපපභ තභන් භතක ිනඹහ 
ග්දන,  පපතක  පදභශ ජහිනහදඹ  ක උ කතය නළවළ. පපතක  
"ඉ්දදිඹ්ද යණං ගච්ඡහමි", උ කතය ිනපඵනහද?  පකොපවද, 
ඉ්දදිඹහ  උ කතය ිනපඵ්දප්ද? ඉ්දදිඹහ  ිනපඵ්දප්ද 
රක්රடභණඹ. ඉ්දදිඹහ  ිනපඵ්දප්ද රධිඳතාඹ්ෂ. ඉ්දදිඹහ  
ඕනෆ පරහ ිනපඵ්දප්ද පභොක්ෂද? හපතපර් ඵරහගහයඹ. 
ඉ්දදිඹහ  ඕනෆ පරහ ිනපඵ්දප්ද පභොක්ෂද? ත්රිුකුණහභර යහඹ. 
ඉ්දදිඹහ  ඕනෆ පරහ ිනපඵ්දප්ද පභොක්ෂද? ්ප් යපට් 
රර්ථිකපේ ිදලහර ඳංගු. ඒක තභන් ඉ්දදිඹහපේ ල්භනහ. පපත 
'ඉ්දදිඹ්ද යණං ගච්ඡහමි!'  ඒක ක ිදඳුභ්ෂ පනොපන්. ඒ නිහ ්ද 
්ඳ  ිනපඵ්දප්ද පභොක්ෂද? යලංවර ජහිනහදඹ  ක ළප ්දප්ද 
නළුර, පදභශ ජහිනහදඹ  ක ළප ්දප්ද නළුර ්ද ්ිළ  
්තයභළදි ඳහය්ෂ පොඹහ ගත යුුර ිනපඵනහ. ඒක  සදහනපත 
ප්දන ඕනෆ. පභොක්ෂද, ්තයභළදි ඳහය? ්තයභළදි ඳහය පභඹන් 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි. පදභශ ජනඹහ ්ද මුහුණ දී 
ිනපඵන ගළ ලුර  හධහයණ ිළිතඹපත ්ලාන්.  සල්්ද මුහුණ දී 
ිනපඵන ්තළ්ද වූ්දපප ගළ ලු, දරු්දපප ්ධාහඳනඹ, 
දරු්දපප පෞඛාඹ, ් ක ්ඩංගු  ඳ ක වූ ්ඹපප ගළ ලු, ඉඩපත 
ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ ඒ ජනතහ මුහුණ දී ිනපඵන ප්ර4ලසනර  ඉතහභ ක 
පේගපඹ්ද පකටි කහලීන ිදඳුපත, ඒ හපපභ දිගු කහලීන ිදඳුපත 
්ලාන්. සල්්දපප ජනතහපප, ප්ර4ජහපප ංසකිිනක ්න්තී්ද, 
බහහ ිළිතඵ ්න්තී්ද ර්ධනඹ කයන ළඩ ිළිතපශ්ෂ එ්ෂක 
පභඹ ක්රිශඹහ කභක කශ යුුරන්. එපව පනොපකො  කයන ඕනෆභ 
ක්රිශඹහ්ෂ ්ප් ය  ඉතහභ ්නුරරුදහඹක ත ක කඹක  පවශන එක 
න ක්දන ඵළවළ. දවුර්දන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ  
දු්දන ක එකන්, නළත ක එකන්; ිනේඵ ක එකන්, නළත ක එකන්; 
කළපු ක එකන්, නළත ක එකන්. පපත යලඹල්රභ යලද්ධ පරහ, ඉතහභ ක 
නයක ්ඩිඹක  යලංවර, පදභශ, මුසලිපත ජහිනක ක පගනළල්රහ 
ිනපඵනහ; ්ප් භහති භූමිඹ පගනළල්රහ ිනපඵනහ. ඒ ගීමපභ්ද 
තමු්දනහ්දපවරහ  මිපද්දන ඵළවළ. යුද ජඹග්රාවණපේ ්රංකහය 
හකාලි්ද, යුද ජඹග්රාවණපේ භවහ හප සතපතබලි්ද 
තමු්දනහ්දපවරහ  පපත ්ඳයහධඹ ව්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. ඒ 
නිහ ්ප් යපට් ජහිනක කඹ්ද ්තය ිදයකබහඹ සින කයපු, 
පඵදීපපත දිලහ  ය  තල්ලු කයපු, ජනතහ ්තය ළකඹ ළඩි කයපු, 
්ිදලසහඹ ළඩි කයපු ත ක කඹක  යදකරු්ද වළටිඹ  තභන් 
තමු්දනහ්දපවරහ ඉිනවහපේ ලිඹළප්දප්ද කිඹරහ ්ිළ ිදලසහ 
කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනන්, ගරු භ්දත්රීවුරභහ. 
 
ඊ ශඟ  ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ ්භහතාුරභහ. 

 
ගරු  ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ (භහජ පවහ ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபசஶ - சபக சசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

භ  පකොච්චය පේරහ ිනපඵනහද, මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි?  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ිදනහඩි 15ක කහරඹ්ෂ සඵුරභහ  ිනපඵනහ. 
 

[්.බහ. 4.23] 
 

ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ත පඳොඩ්ඩ්ෂ කහරඹ ළඩි කය්දන පුළු්ද නපත පවොන්.  

භභ සුරින්දත නහ, ජනතහ ිදමු්ෂින පඳයමුපණ්  

ඳහර්ලිපපත්දුර කණ්ඩහඹපත නහඹක ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ . 

එුරභහ ඵණ පද්ලනහ්ෂ කශහ. භභ හිතන වළටිඹ  පඵොදු ඵර 

පවනහ  ක ඩහ එුරභහ ඵණ කිඹනහ හපප දළ්ද.  

ඉසපල්රහභ භභ පපත ඳන ක පකටුපතඳත ගළන නිර්චනඹ්ෂ  

ඉදිරිඳ ක කය්දන කළභළිනන්. ්ප් ය  landlocked  ය ්ෂ 

පනොපන්. ඒ කිඹ්දප්ද භවය ය ල් ිනපඵනහ, මුහුද්ෂ නළවළ,  

පගොඩ බිපභ්ද   පරහ. නමු ක ්ප් ය  එපවභ පනොපන්. පපතක 

දඳ ක ය ්ෂ. එභ නිහ ්ඳ  ත්රිුිදධ වමුදහක ්ලාතහ ිනපඵනහ. 

ඳහඵර වමුදහ, ගු්ද වමුදහ, නහිදක වමුදහ පර  වමුදහ ුරන්ෂ 

්ලාන්. ්ඳ ්ද භු්ෂින ිදයා්දප්ද යණ ිදරු්ද කශ ඒ ඳරිතාහග 

ව ඒ පගොල්ර්දපප ළඩ ිළිතපපශව රනිලංන්. ඒ නිහ තභන් 

්ිළ පපත නියල්ල් කථහ කය්දප්ද ක.  

භ   භතකන්, පපත ්නුය කුභහය දිහනහඹක භළිනුරභ්ද රහපප 

නහඹකඹහ හිය කයරහ ිනබුපණ් ක ඹහඳනපේ ඵ. ඉ්දදිඹ්ද බහණ්ඩ 

ර්ජනඹ කය්දන කිඹරහ ක කිේහ. පභච්චය පරොකු යපට් 

ජහිනහදඹ කිඹන එක පකොපවොභද සින වූපේ, ජහතා්දතය 

ලපඹ්ද ්ිළ පකොපවොභද, පකෝද ල්පණ් කිඹන ප්ර4ලසනර  ිදනහඩි 

15කි්ද උ කතය පද්දන භ  ්භහරුන්.   

පකපව පත ක භභ කිඹ්දන ඕනෆ, ්ප් ය  පඵොපවෝ 

රක්රடභණර  මුහුණ දීපු ය ්ෂඹ කිඹන එක. එභ නිහ 

නිය්දතයපඹ්දභ පපත යපට් රය්ෂහ  වමුදහ පඹොදහ ගත යුුරන්.  

ඒක එපවභ පනොපන් කිඹහ ්ඳ  කිඹ්දන ඵළවළ. නමු ක පපත 

ඳනින්ද කය්දප්ද ්ල්රුදු 15්ෂ, 20්ෂ ිනසපව ල්ණ ක පවඹ කයපු 

්ඹ  ක පපත ිදලසිදදාහරඹ  ඹ්දන ්ය දීරහ, ජහතා්දතය  

භට් භ   පගපනන  පරොකු ළඩ ිළිතපශ්ෂ දිඹ ක කයන එකන්. ඒ 

ිදධිපේ පරොකු  ළඩ ිළිතපශ්ෂ පපත ඳනින්ද පකපයනහ. යුද 

තහ්ෂණඹ බහිදතහ කිරීභ, ජහිනක වහ ජහතා්දතය  රය්ෂක 

ක යුුර ිළිතඵ  දළනුභ රඵහ දීභ, ජහිනක රය්ෂක ප්ර4ිනඳ කිනඹ්ෂ 

ිළිතඵ දළනුභ රඵහ දීභ රදී ිදඹඹ්ද ගණනහ්ෂ පපත  

නිරධහරි්ද  වදහය්දන පුළු්ද.  ඒ හපපභ බ්රිතතහනා යහජීමඹ 

වමුදහ ක පපතක රයපතබ කය්දන ශ්රී   රංකහ යුද වමුදහ  

වපඹෝගඹ  දු්දනහ.  ිළ  ය ර  ගිහි්ද ඉපගන ග්දනහ  ඩහ 

්ප් යපට් නිරධහරි්ද දළනු ක කයරහ,  පභහිදීභ ඒ ්ලාතහ්ද 

ඉස  කිරීභ  ග කුර  ප්ර4ඹ කනඹ  ගළන ්ප් සුඵ ඳළුරපත ිළරිනභ්දන 

ඕනෆ.  

්ද ්ඳ  ිදපලව ද්ෂ. ්ද  තභන් රය්ෂක පල්කපතුරභහපප 

උඳ්ද දිනඹ පඹදී ිනපඵ්දප්ද. ඒ නිහ භභ පපත ්සථහපේදී 

එුරභහ  සුඵ උඳ්ද දිනඹ්ෂ ප්ර4හර්ථනහ කයනහ.  

පභතළනදී භභ ත ක කහයණඹ්ෂ  කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ තභන් ඉඩපත 

ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ. ඒ හපපභ උුරපර් ිනපඵන පරොකුභ ප්ර4ලසනඹ්ෂ 

තභන්  කුර ප්ර4ලසනඹ. ඒක ඒ පගොල්ර්ද ්තපර් ිනපඵන  ප්ර4ලසනඹ්ෂ.   

ප්ර4බහකය්ද ්ඩු කුරඹක පකපන්ෂ කිඹනහ.  "තලි ක" කිඹන කුරඹ 

හපප  කුරඹක පකපන්ෂඹ  කිඹහ තභන්   පඳො කඳ කර 

ිනපඵ්දප්ද.  උභහ  භපවවසය්ද උස කුරඹක පකපන්ෂ 

කිඹනහ.  නහඹක කඹ ිළිතඵ ඒ පදපදනහ ්තපර් ප්ර4ලසනඹකු ක 

ිනබුණහ. ්්දිනභ  උභහ භපවවසය්ද පකොශමදී ඝහතනඹ  කශහ.  ඒ  

ිදධිපේ කුර ප්ර4ලසන ිනපඵනහ. කුර්දතන්්ද  ිදතයන් ඉඩපත ග්දන 

පුළු්දකභ ිනපඵ්දප්ද. කුරහීන ්ඹ   එපවව ඉඩපත ග්දන ඵළවළ. 

පන එක්ෂ ිනඹහ ඒ ්ඹ  පකෝිදල්ර  ඹ්දන ක ඵළවළ.  

භහට් පුයපත හි්දදු පකෝිදර   කුරහීන ්ඹ  ඹ්දන ඵළවළ.  

පකෝිදර  සුරළු ප්දන  පද්දන ඵළවළ කිඹහ එක තහ්ෂ  

කුර්දතන්්ද පකෝිදපල් නිදහ ග කතහ.  පපත  පභොන කතහද?  

මුරිනේ දිසත්රිු්ෂකපේ ර්ග කිපරෝමී යඹක  ජනගවන ප්ර4ිනලතඹ 

50්ෂඹ කිඹහ භභ මී  ඉසපල්ර ක කිඹහ ිනපඵනහ. එභ නිහ 

පභතළන  ිනපඵ්දප්ද ඉඩපත ප්ර4ලසනඹ්ෂ පනොපන්. පපත යපට් 

රය්ෂහ ිළිතඵ  ප්ර4ලසනඹන් ිනපඵ්දප්ද. පපතක   ිදඳුභ්ෂ 

්ලාන්.  ්ඳ   දු්දප්ද ඵපර්ද ඳ පු ිදඳුභ්ෂ.   ඒ ිදඳුභ   

ප්ර4බහකය්ද  කළභළින ල්පණ් නළවළ.  ප්ර4බහකය්ද  යුද්ධ කශහ. ගිිදසුභ 

් ක්ද  කයරහ, යජීේ ගහ්දධි භළිනුරභහ  පභවහ  එද්දී, ප්ර4බහකය්ද 

එවහ  ඵළවළරහ ිනබුණහ. එුරභහපප ඹහඳනපේ නහඹකඹහ පභොක්ෂද 

කිේපේ? රයුධ බිභ ිනඹ්දන ඵළවළ  කිේහ. රයුධ බිභ ිනඹ්දන 

ඵළවළ කිඹහ ඉ්දදිඹහ  ක  ිදරුද්ධ කථහ කශහ. "්ිළ රයුධ බිභ 

ිනඹ්දප්ද නළවළ" කිඹහ ඒ  ්ඹ කිේහ.  ඒ හපපභ  ප්ර4බහකය්ද 

රංකහපේ නහඹකපඹෝ ිදලසහ කපශව ක නළවළ.  පජ්.රර්. ජඹර්ධන 

එ්ෂක හභඹ සින කය්දන ඵළවළ කිඹරහ,  යජීේ ගහ්දධි එ්ෂක 

තභන් ගිිදසුභ ් ක්ද කපශව.  පපත යපට් නිර්භර පඵෞද්ධහගභ 

ිනපඵන නිහ, පදිදඹ්දපප ඵළල්භ ිනපඵන නිහ   කදහ ක, 

කහ  ක පපත ය  රක්රடභණඹ  කය්දන ඵළවළ. භභ කිඹන ිදධිඹ   

ය ක  පභළනි  රඹතන ්ලාන් කිඹන එක  එක පවවුර්ෂ භභ 

කිඹ්දනපත. එදහ යජීේ ගහ්දධි  ඹන පරහපේ නහිදක වමුදහ 

පඵපශකුපප  ුර්ෂකු ඳවරි්ද එුරභහ   ප්ර4ලසනඹ්ෂ ල්ණහ නපත එදහ 

තභන් ඉ්දදිඹහ ්ප් ය  රක්රடභණඹ කය්දප්ද. ජනතහ  ිදමු්ෂින 

පඳයමුපණ්  භවය ්ඹ ඒ ්ඹ  ක වීයපඹෝඹ කිේහ. ්පල්්ද එක්ෂ 

පවොයකපත කයපගන රපු  පුද්ගරඹහ  ක වීය කඹ රපයෝඳණඹ 

කශහ.   ්ඳ  ඒහ ්භතක කය්දන ඵළවළ.  

කිලිපනොච්ිකපේ ප්ෂ කරහඳඹ ගළන පභහිදී කථහ කශහ. 

භභන් ඒක  ගිපේ.  ගිරිඋල්පල් ිදභරධපතභ  නහඹක වහමුදුරුපොන්, 

්ප්  නහඹක වහමුදුරුපොන් එතළන  ගිඹහ  ඳසු පදභශ ජනතහ 

-ද්රරිදඩ පවෝදයරු- යලංවර බහහප්ද, පදභශ බහහප්ද 

බුද්ධහගපපත බ්ෂින ගීත ගහඹනහ කශහ. දවස ගණ්ද පනඟ රැස 

පරහ හිටිඹහ. එතළන ද්දළරකු ක ිනබුණහ. රවහය ග්දන  එක 

දක  25,000්ෂ 30,000්ෂ ිදතය  සිදල්රහ හිටිඹහ. මුරිනේර ක 

ද්දළර්ෂ ිනබුණහ. ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී භභ පපත කථහ  කිේහ. පපත 

කිඹන කත්දදය එපවව නළවළ. දළ්ද ඒ ප්ර4පද්ලපේ ඳහයල් ටික 

වළදිරහ.  මුරිනේර ඉරහ ඳය්දත්දර  ඳළඹ බහගපඹ්ද එ්දන 

පුළු්ද.  මුරිනේර ඉරහ කිලිපනොච්ිකර   ඹ්දන ඳළඹ  ුර්ද 

කහර්ෂ ක ගත ප්දප්ද නළවළ. පපත නපකො  ඹහඳනපේ 

ඳහයල් කහඳට් කයරහ ිනපඵනහ. ඊ  ක ්භතය භහ  කිඹ්දන 

ඕනෆ,  මුළු ඹහඳනඹ දිසත්රිු්ෂකපේභ ඳහල්ලි්ද ත ඳහල් 

වතයන් ිනපඵ්දප්ද, ප්ර4ිනංසකයණඹ කය්දන.   රධහය පදන 

කණ්ඩඹභ්ෂ එ්ෂක භභ   ගිඹ ිනපේ පුදුකුඩිඉරි්පු   ගිහි්ද  

ඳහල් පදක්ෂ පවොයා්ද වදරහ  උ කඹකු ක ඳ කහ ක යුුර 

කයරහ  රහ. නමු ක පභුරභ්දරහ  ඒ ප්ර4පද්ල සුරශ  ඹ්දන ඵළවළ 

 ප්ද. පභුරභ්දරහ ඳහපර් ගිහිල්රහ, කහපග්ද වරි ්වරහ උ කතය 

කිඹනහ. උ කතය කිඹරහ, ජහිනහදඹ  ිදඳුභ්ෂ පද්දප්ද නළින, 

්ඳ ඹහ යුුර භහර්ගඹ පපතකන් කිඹරහ කිඹනහ. එක ඳළ කතකි්ද 

භහර්ගඹ කිඹරහ ත ක ජහිනහදඹ්ෂ පුයනහ. ගරු ්නුය 

දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභනි, තමු්දනහ්දපවරහ ඳශහ ක බහ  ිදරුද්ධ 

ල්ණහ. නමු ක ඒ භළිනයණපේදී සඵුරභ්දරහ ක ඉල්ලුහ ප්දද 

්හනපේදී? සඵුරභ්දරහපප ්ඹ ක ඳශහ ක බහ ඡ්දදඹ  

ඉල්ලුහ ප්ද. නයක පද් සන් බහය ග කප ක?  

 
ගරු රර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர். சஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

සඵුරභ්දරහ ක ිදරුද්ධ ල්ණහ ප්ද.  
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ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

නළවළ, භභ එදහ ඡ්දදඹ ඉල්ලුහ. 1988 දී භභ ඡ්දදඹ ඉල්ලුහ. 

1988 දී ්ිළ ගිහිල්රහ ඡ්දදඹ ඉල්ලුහ. ්ද පපත ඳශහ ක බහර  

පතපර්ණපඹ්ද ිදඹදපත කය්දප්ද රණ්ඩුප්ද.  

 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යලරිභහපෝ භළිනනිඹ පඵෝ ගව ගහ හඩි ල්ණහ.  

 
ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

සේ, ිදරුද්ධ ල්ණහ තභන්. ඊ  ඳසපව, ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳ්ෂඹ 

පේග ක නළවළ කිඹරහ ්ිළ කඩහ පගන ගිහිල්රහ වළදුහ ප්ද 

ඳ්ෂඹ්ෂ.  

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ර, සඵුරභහ හිටිපේ ඒ list එප්ෂද?  

 
ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

සේ, භභ හිටිඹහ ඒ list එප්ෂ.  

 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සඵුරභහ කිඹ්දප්ද භවජන ඳ්ෂඹ ගළනද?  

 
ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

භවජන ඳ්ෂපඹනු ක ඉල්ලුහ.  

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ කිඹ්දප්ද LSSP එක ගළන.  

 
ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 
ඉසය පරහ LSSP තභන්. ඉල්රරහ රඳසු ඒ ඳළ කත  ගිඹහ.  

 
ගරු ්නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ද පකොපවවද භවජන ඳ්ෂඹ්ෂ ිනපඵ්දප්ද? 

 
ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

තමු්දනහ්දපවරහ භවජන ඳ්ෂපේ ්ප් නහඹකඹහ ිදජඹ 

කුභහයණුරංග භව කභඹහ ඝහතනඹ කයරහ දළපතභහ ප්ද, පකොකහ 

ගසරහ. පකොකහ ගළසසුපේ සඵුරභ්දරහ තභන්. වළඵළන් පකොකහ 

ගස්දන ්ණ දු්දප්ද පන ක කට්ටිඹ්ෂ. භභ ඒක ඳළවළදිලි 

ස්පු කයරහ පඳ්දනුහ. ඒ කහයණඹ දළ්ද ඳළ කතක  දභ්දන පකෝ. 

්ිළ ප්ර4බහකය්ද ගළන ප්ද කථහ කයපගන රපේ. ප්ර4බහකය්ද 

කදහ ක හභඹ  රපේ නළවළ.  

ගරු පඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීවුරභනි, තමු්දනහ්දපවරහ දළ්ද ඉඩපත 

ගළන කථහ කයනහ. "ඉඩපත ්ප් ාහිනපඹෝ" කිඹරහ කිේහ. පදභශ 

ඩඹසපඳෝයහ 525,000්ෂ ිළ  ය  ඉ්දනහ. කළනඩහපේ ඉ්දනහ 

ර්ෂ ුරන්ෂ. එතපකො  කළනඩහද ාහතී්ද පරහ ිනපඵ්දප්ද 

ඉඩපතර? කළනඩහපේද ාහිනපඹෝ ඉ්දප්ද? ඒ පගොල්පරෝ පභපවව  

එ්දප්ද නළවළ. එ්දන කළභළින නළවළ. ්ද ඹහඳනපේ පනොපන් 

ප්ර4ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද. ජහතා්දතයපේන් ප්ර4ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද. ඒ ්ඹ 

පභපවව  එ්දන ්කභළින නිහ ජහතා්දතයපේ ප්ර4ලසනඹ උග්රා කයරහ 

එඹ ්ල්ශනහ ්ල්ශනහ ්ල්ශනහ ඉයඹ්ෂ නළවළ. ්්දන cricket 

match එක  ක ළපඩ් පද්දන ිළ  ය  ඉ්දන ඩඹසපඳෝයහ 

එතළන  ඳළ්දනහ. පභොකද, එපවව භ්දත්රීවරුනු ක ඉ්දනහ 

තමු්දනහ්දපවරහපප. ඒ ්ඹ කිඹන ප්ර4ලසනඹ්ෂ පභපවව නළවළ. පපත 

යපට් ිනබුපණ් රර්ථික ප්ර4ලසනඹ්ෂ. එදහ ඒ ප්ර4පද්ල ංර්ධනඹ ල්පණ් 

නළවළ. දළ්ද ඒ ප්ර4පද්ල ංර්ධනඹ නහ. ඳහයල් ටික වළපදනහ. 

ඉසපකෝර ටික වළපදනහ. ුරය ටික පදනහ. ගරු භ්දත්රීවුරභනි, 

තමු්දනහ්දපවරහ වළදුපේ ඳහයල් පනොපන් ගු්ද ඳථ. ඒ 

කහරපේ භභ ධීය සභින. භහ ධීය සභින පරහ හි පු කහරපේ 

පඵෝට්ටුර  පුපුයන ද්රරා දභරහ වඳුනහ ග්දන ඵළරි න ිදධිඹ න් 

එල්ටීටීඊ එක ගිපේ. වළඵළන් පඳොඩි ඒරිඹල් එක්ෂ දළකරහ ප්දිද 

එක එඹ identify කය ග කතහ. එහි ඹර් එක්ෂ සදරහ ිනබුණහ. ඒ 

ඹර් එපක්ද තභන් එඹ ත්රජසතහදි පඵෝට්ටු්ෂ ඵ වඳුනහ ග කප ක. 

භභ ක ඉ්දනහ පපත යුද්ධපේ කත්දදයපේ මුර ඉරහභ. “Rice 

Bowl” එපක්ද ඳ ්ද ්ය්ද පුදුකුඩුඉරි්පුර  එන කල්, 

න්දදිකඩහල් කශපු  එන කල් පපත ප්ර4ලසනඹ ිළිතඵ ්ිළ ක පවො 

්ධහනපඹ්ද යලටිඹහ. භභ ක ගිඹහ පකොටි වපතඵ ප්දන.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, එල්ටීටීඊ එක  පුංික ශභන්්ද 

ඵහ ග කතහ. දළ්ද පභුරභහ සඬුහ පඳොඩි දරු්ද  පන පද් ගළන 

කිඹරහ. එල්ටීටීඊ එක  ශභන්්ද ීම පදන්ෂ ඵහ ග කතහද? 

පනෝර්පේ යප ්ද රයුධ දු්දප්ද නළද්ද? ගු්ද ිදදුලි ප්ර4චහයක 

තහ්ෂණික උඳකයණ දු්දප්ද නළද්ද? තහන්ර්දතපේදී කථහ කයරහ 

ඵහය දු්දනහ. එපවව පුහුණු කිරීපත කශහ. ්්දිනභ  යජිේ ගහ්දධි ක 

භයරහ දළපතභහ. ත ක පභොනහද කථහ? වළපභෝභ  ත්රජසතහදි්ද 

පනොපන්. පදභශ ජනතහ ත්රජසතහදි්ද පනොපන්. පදභශ ජනතහ 

්තය යලටින සුළු ිළරි්ෂ ත්රජසතහදි්ද ඵ  ඳ ක පරහ ිනපඵනහ. ඒ 

ත්රජසතහදි්ද පුනරු කථහඳනඹ කයරහ නළත ය්ෂ ්ඳ ශඟ  

්යපගන, හභඹ ඳ කහ පගන ගිහිල්රහ, ංර්ධනඹ ඒකහකහය 

පගන ගිහිල්රහ, ඒ ංර්ධනඹ භඟි්ද ඒ ප්ර4පද් ල රර්ථික ්ින්ද, 

භූපගෝලීඹ ්ින්ද වළභ ඳළ කතකි්දභ දියුණු කයනහ. රංකහපේ 

පගොඩ බිභ හපප දවගුණඹක මුහුද්ෂ හිමි ය ්ෂ පපතක. ඒ ්තරි්ද 

ුරපන්ද පදක්ෂ ඒ ප්ර4පද්ලඹ න් ්න්ින පරහ ිනබුපණ්. දළ්ද ඒ 

ප්ර4පද්ල ංර්ධනඹ පනහ. ඒහ ංර්ධනඹ ල්ණහ  ඳසපව 

ඉසපල්රහභ යුද්ධඹ ප්ර4ින්ෂපවඳ කය්දප්ද ද්රරිදඩ ජනතහන් කිඹන 

එක ්ිළ ඳළවළදිලි දකි්දන ඕනෆ. ගරු  පඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීවුරභනි, 

තමු්දනහ්දපවරහපප කණ්ඩහඹභ ්යපගන ඵර්දන. 

තමු්දනහ්දපවරහපප ජනතහ යලඹඹ  11්ෂ ුරකයපේ ඉ්දනහ 

ප්ද. සල්්ද කදහ ක භව රණ්ඩු ක එ්ෂක ගළප මි්ද පනභ 

යහජා ඉල්ලුපේ නළවළ ප්ද. පභොනහද ඒ ්ඹ ඉල්ලුපේ? ඒ ප්ර4පද්ල 

ංර්ධනඹ කය්දන කිඹරහන් ඉල්ලුපේ. ප ක ුරර ළඩ කයන 

්ඹපප ඳඩි ළඩි කය්දන කිඹරහ ඉල්ලුහ තමු්දනහ්දපවරහ; 

ඹටිතර ඳවසුකපත ඉල්ලුහ. ඊශඟ  පභොනහද පකරුපේ? වළභ 

රණ්ඩුකි්දභ සභිනකපත ග කතහ. ඒක පවොන්. භභ එද ක කිේහ 

ඒක පවොන් කිඹරහ. ඉින්ද පපත හපප කරුණු කහයණහ ගළන මි්ෂ 

පන කහයණහ ගළන කථහ කයරහ ළඩ්ෂ නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ප්ර4බහකය්දපප ගුරුයඹහ 

තභන් ප්ර4බහකය්ද  ජහිනහදඹ ඉගළ්දවූ පේ. ගුරුයඹහපග්ද ්වරහ 

තභන් සහු පපත කත්දදයඹ ඉපගන ග කප ක. "පනභ යහජාඹ්ෂ! 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

පනභ යහජාඹ්ෂ!! පනභ යහජාඹ්ෂ!!!" කිඹරහ උග්දරහ ඒ 

ත ක කඹ  ඳ ක පකරුහ.  කළ පඳෝරපඹ්ද ඒක ඳ ්ද ග කුර 

ප්ර4බහකය්ද ්්දිනපපතදී ගු්ද ඹහනහ කිහිඳඹකු ක ග කතහ. භහ හිතන 

ිදධිඹ  ඳශහ ක බහ ංකල්ඳඹ  ිදරුද්ධ ල්ණු ඳශමුළනි පකනහ 

තභන් ප්ර4බහකය්ද. ්ිළ පභොනහ දු්දන ක ිදරුද්ධන් ත්රජසතහදිඹහ.   

ය කතය්ද දු්දන ක ිදරුද්ධන් ත්රජසතහදිඹහ. ්ඳ ඡ්දදඹ දු්දන ක 

ිදරුද්ධන්. ්ිළ පකොච්චය ළඩ කශ ක ත්රජසතහදී කණ්ඩහඹභ 

ිදරුද්ධන්.  තමු්දනහ්දපවරහපප කට්ටිඹ දිල්රුපත පද්දන  ඵළවළන්   

කිඹහ  පපත ඳහර්ලිපපත්දුර ක ර්ජනඹ කශහ.  දීපු ඳශහ ක බහපේ ක 

යලංව පකොඩිඹ ඳල්පරවහ  දහරහ, ර්ධයහජහ පඳරුභහල්  ඒ පනභ 

යහජාපේ පකොඩිඹ උසරහ  ්්දිනපපතදී  ඉ්දදිඹහ  ඳළනරහ ගිඹහ. 

තභ ක ඉ්දදිඹහ  පරහ  ඉ්දනහ. දළ්ද පපත යපට් ංර්ධනඹ 

ගළන කථහ කය්දන එකුර පරහ ඉ්දනහ. පපතහ ඵරද්දී, 

ර්තභහනපේ යලදු න පදල් ගළන ්ඳ පඵොපවොභ කනගහටු 

පනහ. සපභරිකහ ක කිේහ කදහ ක පපත ත්රජසතහදඹ නළින 

කය්දන ඵළවළ කිඹහ. නමු ක ්ප් වමුදහ ඒක කශහ.  ත්රජසතහදඹ 

නළින කයරහ දළපතභහ. පපත ත ක කඹ සින කිරීපභ්ද කදහ වරි 

දක පපත යපට් පදන ඳයපතඳයහ, ුර්දන ඳයපතඳයහ එනපකො   

ශ්රී  රංකහපේ  යලඹලු පදනහභ  එක  ඉ්දන ඕනෆඹ කිඹන  භතඹ  

එනහඹ කිඹන එක ප්ර4කහල කය්දන   ඕනෆ.  වළභ  තළන භ එක 

හපප ංර්ධනඹ්ෂ සින ල්ණහභ  කදහ ක ත්රජසහදඹ්ෂ එ්දප්ද 

නළවළ.  

්ඳ ත ක කහයණඹ්ෂ කිඹ්දන  ඕනෆ. ්ධිතහ්ෂණික  

උඳකයණ එල්ටීටීඊ එක  දු්දනහඹ කිඹහ පනෝර්වීජිඹහනු තහනහඳින 

පජෝ්ද පසඵර්ප  තභන් පචෝදනහ කපශව. දළ්ද රඳසු පනෝර්පේ 

ඳළ කත  ගිහිල්රහ පභොනහ වරි  රධහය ඉල්රන ්ප් සභිනරු 

කට්ටිඹකු ක ඉ්දනහඹ කිඹහ පඳොඩි රයංිකඹ්ෂ රහ. පපතක නතය 

කය්දන  ඕනෆ. පභොකද, ්භහරුප්ද  යුද්ධඹ  දිනහ පගන ිනපඵන 

්සථහපේදී  ඒ කුභ්දත්රජණර  පනොරැටී ක යුුර කය්දන  

ඕනෆඹ කිඹන එක ්ඳ කිඹ්දන ඕනෆ.  ්ඳ  යුද්ධඹ ්්ද කශහඹ, 

ත්රජසතහදඹ ්්ද කශහඹ, ංර්ධනඹ ්ින්ද යලඹඹ  22ක 

ප්ර4භහණඹ්ෂ ඉදිරිඹ  ගිහි්ද ිනපඵනහඹ  කිඹහ ජහතා්දතය 

ලපඹ්ද දළ්ද වළභ ය ්ෂභ ිළිතපගන ිනපඵනහ. එපව ළඩ 

කිරීපභ්ද පපත ිනපඵන දුයසතයබහඹ පතපර්ණපඹ්දභ නළින කය 

දභ්දන  ්ඳ  පුළු්දකභ රළපඵනහ. [ඵහධහ කිරීපත] සඵුරභහ ඒක 

පොඹහ ග්දනපකො. භහ පභොනහ  ද ඒක කිඹ්දප්ද?  රයංිකඹ්ෂ 

ිනපඵනහඹ කිඹහ  ප්ද කිඹ්දප්ද.  රයංිකඹ පවො  පොඹහ ඵරහ 

කිඹ්දනපත.  රයංිකඹ තා පර ඳහර්ලිපපත්දුරපේ  කිඹ්දන 

එඳහඹළ.  

ඳසු ගිඹ කහරපේ එල්ටීටීඊ එපක්ද ජනහධිඳිනරු පද්දපන්ෂ 

භයහ දභහ ිනපඵනහ.  Presidential candidate   පකපන්ෂ භයහ දභහ 

ිනපඵනහ. Leadersරහ 18 පදපන්ෂ  භයහ දභහ ිනපඵනහ. Cabinet 

Ministersරහ 7 පදපන්ෂ  භයහ දභහ ින පඵනහ. Parliament 

Membersරහ  37 පදපන්ෂ භයහ දභහ ිනපඵනහ. Provincial 

Councillorsරහ 06 පදන්ෂ භයහ  දභහ ිනපඵනහ.  ප්ර4හපද්ශීඹ බහ 

භ්දත්රීවරු 20 පදපන්ෂ භයහ දභහ ින පඵනහ. Political party 

organizersරහ  17 පදපන්ෂ භයහ දභහ ිනපඵනහ. ඒ හපපභ 

Mayorsරහ වතය පදපන්ෂ භයහ දභහ ිනපඵනහ. 1975 දී සල්ප්ර4ඩ් 

පදොපර්ඹ්ඳහ  ඝහතනඹ කය දළමුහ.   පපත ිදධිඹ  ඵරනපකො   සඹ 

ත්රජසතහදී්ද ගළන පභොක ද සච්චය ්නුකපතඳහ්ෂ? 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු සභිනුරභනි,  සඵුරභහ  ත ිදනහඩිඹක කහරඹ්ෂ 

ිනපඵ්දප්ද.  

ගරු ෆීලි්ෂස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ත්රජසතහදඹ  පභොක  ද ්නුකපතඳහ්ෂ?  ත්රජසතහදඹන්, පදභශ 

ජනතහන් ඳ රහ ග්දන එඳහ. පදභශ ජනතහ  කදහ ක  ්ඳ  

ිදරුද්ධ නළවළ. ිදරුද්ධ නළින ඵ පවො   ඒ කුර ගිපේ  

පකොඵඵෆකඩු භව කභඹහ ඡ්දදඹ ඉල්ල පරහපේ. පජ්.රර්. 

ජඹර්ධන භව කභඹහ න්,  පකොේඵෆකඩු භව කභඹහ න් තභන් 

ඹහඳනපේ ්ඹ ඡ්දදඹ දු්දප්ද; කුභහර් පඳෝදනපතඵරපත  

පනොපන්.  ඒ ිදලසහඹ ්ඳ ශඟ ිනපඵනහ. පදභශ ජනතහ ්ප් 

පවො සදයපඹෝ හපප ්ිළ රකනහ.  ඒ ිදලසහඹ  පඳයදළරි කය 

පගන රර්ථික ිදඳුභ්ෂ  පද්දන ඕනෆ. පද්ලඳහරන ිදඳුභ්ෂ දී 

ිනපඵනහ, එක ය ්ෂ වළටිඹ  ජී ක ප්දන   ඕනෆඹ  කිඹහ. 

රර්ථික ිදඳුභ්ෂ  පද්දන ඒ ප්ර4පද්ලපේ ඹටිතර ඳවසුකපත  ළඩි 

කයරහ, ඳහල් ්ධාහඳනඹ රඵහ  දීරහ, ධීයඹ්ද   මුහුදු ඹ්දන  

්සථහ දීරහ, භහළු ටික ්ල්රහ ග්දන  දීරහ,  නිසඳහදනපඹ්ද 

යලඹඹ  40 ්ෂ පභවහ  එරහ ිදකුණහ ග්දන   ්සථහ දීරහ ඒ 
ක යුුර කය්දන   ඕනෆ. ඒ හපපභ  ගහ දියුණු කය්දන  උදල්  

කයරහ,  ඒ ප්ර4පද්ලර ිනපඵන පද්ල් ඳරිපබෝජනඹ කයරහ ්ඳ 

්තය ිනපඵන දුයසතයබහඹ  නළින කය ග කපතො ක පපත ප්ර4ලසනඹ 

හුඟහ්ෂ දුය  ්ඩු කය ග්දන  පුළු්ද.  

යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ  ඳනත  

ංපලෝධන පගන එමි්ද පපත ග ක ප්ර4ඹ කනඹ පනුප්ද රය්ෂක 

්භහතායඹහ ලපඹ්ද ක යුුර  කයන  ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ  ක රය්ෂක පල්කපතුරභහ  ක  ්ඳ සුරින්දත 

්දන   ඕනෆ.  පපතජර් ජනයහල් යඹු්ෂපඳොත භව කභඹහන්  පභභ 

ිදදාහ පීාපේ ්ධා්ෂ ලපඹ්ද ඉ්දප්ද. බ්රිතපපඩිඹර්  පදභ ිළටිඹ 

භව කභඹහ ක පපත ගළන පතපර්ණපඹ්දභ  ඵරනහ.   ඒ පදපදනහ  ක 

සුඵ ඳතමි්ද භපප චන සල්ඳඹ ්්ද කයනහ. 

 
[4.39 p.m.] 
 

ගරු රර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர். சஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Madam Presiding Member, I wish to speak today, 

first, congratulating the previous speaker from the 

Opposition, the Hon. Anura Kumara Dissanayake. He 

made a very good speech and it was like reading the 

LLRC Report again. He pleaded for reconciliation 

between the communities so that we would not have 

another fight between communities in this country.  

The Hon. Felix Perera also said that there has to be 

reconciliation and development but, at the same time, if 

your Government does not respect the rights and wishes 

of the people in the North and the East, we will never 

have peace in this country. This is what we have always 

been saying. The Hon. Anura Kumara Dissanayake said 

that a woman whose child died near a bridge wanted to 

go near that bridge to shed tears for her child but even 

that was refused. This is exactly what I have been saying 

in this House before.  

Maybe the Tigers did build some cemeteries and 

tombs for their dead. For you, they may be Tigers. For 

the Tigers, they may have been soldiers of theirs but, for 

the family, as the Hon. Anura Kumara Dissanayake said, 

they are a brother or a father or a son. It is necessary for 

them to go back to the tombs, shed a few tears every year 
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in remembrance of them and wipe out the grievance from 

their minds. A grieving person needs an opportunity to 

grieve. If you deny that, it is more inhuman than killing a 

person.  

Saying that, I wish to go on to speak about the current 

situation in the country. You are saying that you will not 

give police powers to the provincial councils. What does 

police powers mean? Police powers mean, law and order. 

Is there law and order in this country today for you to 

deny police powers to the provincial councils? If you 

cannot do it properly, you must give it to somebody else. 

Then, it would be done much better. Instead of that, you 

want to hang on to powers that you have but not discharge 

your duties under those powers in a proper manner.  

We know that in the '30s and the '40s, it was only the 

elite who contested elections and then, at that time, they 

did not have so much of a competition. The rich, who had 

the respect of the people of their area or electorate and 

people who were admired and considered as benevolent 

were elected to the first two or three Parliaments. But 

then, in 1956, Parliament became a people’s Parliament. 

The SLFP depended on the Pancha Maha Balawegaya to 

bring the ordinary people into Parliament. That was a 

good thing; it was a change in the nature of governance in 

this country. The 1956 Government was held as a 

people’s Government, a Government that would look 

after the ordinary man. But today, what do we have? Your 

Government has abandoned the Pancha Maha 

Balawegaya and now, handed it over to the Pathala 

Lokaya. 

That is the reason why we are having a crime reported 

every other day and some lower-level politician of your 

party behind it. This maybe because of the current system 

of elections where there is a need to cover the whole 

district and you need people to work for you. The pathala 

lokaya thought that this is the best way to get protection 

from the Government because if they are part of your 

system, they can be protected. The police has been 

politicized.  So, they thought that to get protection from 

the police, the best thing would be to join the 

Government. So, they, who were earlier behind 

politicians, themselves became politicians; you have 

given them nominations and made them Pradeshiya Sabha 

Members. Due to their underhand activities and because 

they have a lot of money and muscle power, they have 

sometimes become chairmen of the Pradeshiya Sabhas. 

These are the people who are holding the law and order 

situation to ransom today. They are manipulating the 

whole system, getting involved in crime in a big way. 

They are peddling drugs; they are involved in rape and 

incest; they are misbehaving in every manner but politics 

gives them protection.  

We saw recently a series of killings in the Kahawatta 

area. The police have failed to find the culprits. There was 

one person who was on the staff of a Minister in your 

Government. He has been found totally innocent by the 

DIG who has now been  arrested. If that police officer, 

who is a criminal, considers another criminal as innocent, 

this case has to be reviewed all over again.  

Today, there is a need to relook at the way you tackle 

crime in this country. As a person who moves with the 

Tamil community, I wish to state that traders and 

business people with means in this country have become 

targets of the forces who are acting in connivance with 

the criminals to extort money from them. There was a 

person from Gampola, a trader in groceries and a 

wholesale merchant in that area, who was abducted. He 

was kept for seven days and then they demanded a 

ransom of Rs. 100 million. He was released only after he 

paid Rs. 60 million to the abductors. After he was 

released, the police asked him to make a statement. I 

brought this issue to the attention of the IGP and he 

himself asked me to talk to this person to go and make a 

statement to the police. But, he refused. I believe now 

that it must have been because the higher-ups in the 

police themselves were involved in abductions and 

ransom taking. So, probably he would have thought that 

if he makes a statement to the police against somebody 

who is very much in force, then his life and future would 

be doomed. He refused to come up to make a statement.  

This shows very clearly that the present criminal who 

was in the police may have been behind this type of 

abduction. Earlier, we thought that the police were there 

to find and stop crime. If police themselves take to crime, 

I do not understand how we are going to maintain law 

and order in this country. I know of three persons in the 

Kotahena area. One was involved in money lending, 

maybe, at high rates of interest and the other two who 

were abducted were mere traders. Their families are still 

looking for them. One of them has a nephew who 

contested an election under your party itself.  But, he 

himself cannot find his uncle who was abducted and 

probably disposed of.  

The jewellers in  the Sea Street complain that 

extortion is taking place. Ransom takers are bold enough 

to give their account numbers to these people to pay in 

the amount that is demanded by them. Why is this 

situation prevailing? Is it because the people do  not trust 

the police? Otherwise, they would definitely come up and 

ask the police to protect them from these ransom takers. 

It continues. I know very well an issue of this nature in 

Sea Street. When the present IGP was the Senior DIG for 

Colombo, we made a complaint to him then. He put a 

team, traced those people who were taking  ransom, 

caught them and they were dealt with legally.  A large 

number of persons who had deposited funds into the 

accounts of those ransom takers were able to recover a 

part of their money. But, today when that Senior DIG is 

the IGP, he is unable to stop this probably because the 

DIGs below him do not report to him but to somebody 

above. This is the reason why there is a breakdown in law 
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and order. These officers who are appointed as special 

favourites of the people controlling the Ministry of 

Defence act with impunity. They have no fear and that 

has been exposed today with the arrest of DIG Vass 

Gunawardena. This type of situation has to change and 

unless it changes, we will not be able to bring any sort of 

clarity to the law and order situation  in this country.  

I am sure  this Government has to rethink at least 

about the reconciliation that the Hon. Anura Kumara  

Dissanayaka spoke about. It was so realistic and I was 

glad that a person who was involved in 2005 in bringing 

the current President to office for the first time, is today 

critical of your Government as far as the issue of the 

Tamil people in the North and the East are concerned. 

However, I do not see eye to eye with him on the issue of 

provincial councils. I feel that provincial councils is the 

first step towards reconciliation. The whole issue in this 

country started from the need for executive power at the 

provincial level for people in the provinces to feel that 

they are being looked after on an equal footing. If 

everyone is treated equally, then there will not be a need 

for a breakdown in the relationship between communities. 

If each community is allowed to look after its own needs, 

that will be the first step towards reconciliation. I believe 

that provincial councils is the essential first step towards 

reconciliation in this country.  

Thank you. 

 
[4.54 p.m.] 

 

ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Madam Chair, I think I have a duty to perform, a 

pleasant duty. This Bill which is being taken up today is 

related to a birthday boy. I refer to General Gotabhaya 

Rajapaksa. He is 64 years today and I wish him many 

happy returns of the day, and also wish him good luck, 

long life and strength to save this nation and also bring 

peace to this country! 

මුරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, ගරු ්නුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීවුරභහ කථහ කයන පකො  භ  පභපවභ හිුරණහ. යලංවර 

බහහපේ පභ්දන පභපවභ කථහ්ෂ ිනපඵනහ ප්ද. ඹපත පකපන්ෂ 

තභ්ද කයපු පදඹ්ෂ ්භතක පරහ හපප කථහ කයනහ නපත ්ඳ 

සහුපග්ද ්වනහ ප්ද, "භළරිරහ ඉඳදුණහද?" කිඹරහ.  එුරභහ ස කත 

ලපඹ්දභ භළරිරහ ඹිත ඉඳදිරහද පපත ගරු බහ  සිද ක ඉ්දප්ද 

කිඹන යලුරිදල්ර භ  ඒ පරහපේ සින ල්ණහ. ද්රරිදඩ ජනතහ ගළන 

එුරභහ පකොන් තයපත කඳුළු ළගුරුහද කිඹනහ නපත, රය්ෂක 

පල්කපත පගෝාහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ  පුළු්ද ඒ කඳුලි්ද 

දිඹ්දනහ සඹ ්ර ත ක මිනී සඹ්ෂ වද්දන. එුරභහ ඒ තයපත 

කඳුළු  පවළුහ. නමු ක පගෝාහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ  භභ එක 

පදඹ්ෂ කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ සපේ පල් තළරුණු ුරය ිනපඹ්දන 

ඕනෆ. සල්්ද ඒ තයපත ඝහතන  පකරුහ. ඒහ ්භතක කයරහ සල්්ද 

්ද ද්රරිදඩ ජනතහ ගළන කඳුළු ගුයනහ.  

පපත යපට් ජහිනහදඹ සිදසසුපේ කල්ද? එදහ ඉ්දදිඹහ ක, 

රංකහ ක ඒ ගිිදසුභ ් ක්ද කයන පකො  පපත ්ඹ ඳ්දන ඳ්දනහ 

ගළහුපේ, ඝහතනඹ කපශව කහද? පකොටි්ද ඳරඹල්රහ, ඉ්දදිඹ්ද 

වමුදහ ඹඳල්රහ කිඹමි්ද එදහ පප්ර4වභදහ භව කභඹහ  ඉතහභ 

කයදය කයමි්ද පදෝහපයෝඳණඹ කයමි්ද වළයලරුණු කට්ටිපේ එ්ෂ 

පකපන්ෂ තභන් ්ද ව්ෂප්ෂ කරුංකහ පගඩිඹ්ෂ හිය පරහ හපප 

පගොය පගොය ගහමි්ද පභතළන පභොය ගෆපේ.   

පභුරභහ ගයවන ශ්රී  රංකහ ගු්ද ිදදුලි පවපේ වඩ්්ද 

භයයලංව භළිනුරභහ ඊපේ උපද් තභ්දපප "ද පද" කිඹන 

programme එප්ෂ  පජ්.රර්. ජඹර්ධන භව කභඹහපප voice-cut  

එක දළපතභහ. පභුරභහ එඹ සහුහද භහ ද්දප්ද නළවළ. පජ්.රර්. 

ජඹර්ධන භළිනුරභහ පභොක්ෂද කිඹහ ිනබුපණ්? "සේ, ්ඳ පපත 

දවුර්දන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ  පප්දන ඉ්දදිඹහ 

කිඹපු නිහ ් ක්ද කශහ, නමු ක ඒක පනස කය්දන පුළු්ද, 

උුරරු  නළ පඟනහිය පදඳශහතභ ඒකහඵද්ධ කය්දන ඕනෆ, ඒ 

ිළිතඵ ජනභත ිදචහයණඹ්ෂ  ිනඹ්දන ඕනෆ, එඹ ්ඳ ිනඹනහ, 

්ප් ඳ්ෂපේ ඕනෆභ පකපනකු  ගිහි්ද එඹ  ිදරුද්ධ ප්ර4චහය 

කය්දන පුළු්ද" කිඹරහ. ්්දන ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ. ්ද එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂඹ  යංපග ඵණ්ඩහය භව කභඹහ පපත ්ින්ද ්යපගන 

්නි්ෂ ්ින්ද කඳරහ දභනහ හපප තභන් එදහ පජ්.රර්. ක යුුර 

කපශව. පජ්.රර්. ජඹර්ධන  එදහ මුළු ය  භ ඒ පර කිේහ.  

්නුය දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ පපත කථහ කය්දප්ද කහ 

පනුප්දද කිඹන එක ්ද පරොකු ප්ර4ලසනඹ්ෂ. ඒක රංකහපේ තය 

දිප බහගපේභ හඹ කයන පජ්වීපී ඳහ්ෂත කඹ්ද  ඳභණ්ෂ 

පනොපන්, මුළු භව ක ජනතහ භ ප්ර4පවවලිකහ්ෂ ඵ තභන් ්ද 

්ඳ  කිඹ්දන පරහ ිනපඵ්දප්ද. ඒ නිහ වළංගිමු කත්ද පල්රපත 

කය්දන එඳහ  කිඹරහ ්ඳ එුරභහ  කිඹනහ.  

එදහ පපත ය  ඳහරනඹ කය්දන ඉඩ දු්දප්ද නළවළ. පජ්.රර්. 
ජඹර්ධන භව කභඹහ කිඹපු රකහයඹ  භව ජනතහපප 

්නුභළිනඹ්ෂ නළින පන පකොපව්දපදෝ රපු ඵරපේගඹ්ෂ නිහ  

දවුර්දන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ පගනහ ්සථහපේ 

පඵෝ ගව ඹ  තාග්රාව කපශව කල්ද? යලරිභහපෝ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළිනනිඹ පනොපන්ද? ඊ  ිදරුද්ධ ක්රිශඹහ කපශව කල්ද? ඒ එජහඳ 

යජඹ  පනොපන්ද? ්නුය දිහනහඹක භළිනුරභහ ඒහ ්ද කිඹ්දප්ද 

නළ කප ක සන්?  

්නුය දිහනහඹක භළිනුරභහ කිඹනහ ්ුරරුදව්ද වූ ්ඹ ගළන 

පොඹ්දන ඕනෆ කිඹරහ. ස කත ලපඹ්දභ පවොඹ්දන ඕනෆ. 

නිකපත ඉ්දන නයකන් ගරු එස.බී. දිහනහඹක සභිනුරභනි. ්ද වරි 

කභ්ෂ නළවළ, පකොමි්ද බහ්ෂ ඳ ක කය්දන ඕනෆ 1977 

කහරපේ, 1989 කළරැල්පල්දී ්ුරරුදව්ද වූ ්ඹ කල්ද, ඝහතනඹ කශ 

්ඹ කල්ද ද කිඹරහ පවොඹ්දන. ඒ ්ඹපප පදභේිළඹ්ද කඳුළු 

ගුයමි්ද ඉ්දනහ. නමු ක ඒ ිළිතඵ පභුරභහ ්ද චනඹ්ෂ ක 

කථහ කයනහද කිඹරහ භහ ්වනහ. උගුය  පවොයහ පේ ක කනහ  

කිඹ්දප්ද පභ්දන පභළනි පද්ල්ර න් මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි.  ඹථහර්ථඹ ්ඳ පවොහකහය ්පඵෝධ කය ග්දන 

ඕනෆ.  

්ද පපත ය   පභොකද පරහ ිනපඵ්දප්ද? හභඹ උදහ පරහද, 

නළද්ද? ්ල්රුදු 30්ෂ ිනසපව ඳළළින කුරිරු යුද්ධඹ නළින කශහද, 

නළද්ද? ්ද පඹෝගයහජ්ද භළිනුරභහ  පඳොලීයලපඹ්ද රය්ෂහ්ෂ 

නළවළ ලු. ්ප්ද, ඒ ක එුරභහ කියලභ රඳදහ්ෂ, කයදයඹ්ෂ නළින ්ද 

පකොශම ඉරහ ඳහර්ලිපපත්දුර  එනහ. එුරභහ ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී 

්ඳ ක එ්ෂක ඉදපගන කනහ; පඵොනහ; රඳසු පගදය ඹනහ.  

භභ ද්දප්ද නළවළ එුරභහ ුරකයඹ  ඹනහද නළද්ද කිඹරහ.  

්ද පභතයපත ිදපේකඹ්ෂ, නිදව්ෂ එුරභහ  ්යපගන දු්දප්ද 

කල්ද? එදහ එුරභහ  නිදවපව පපත ඳහර්ලිපපත්දුර  එ්දන 

පුළු්දකභ ිනබුණහද? වඩ්්ද භයයලංව භළිනුරභහ ඊපේ පඳපර්දහ 

ගු්ද ිදදුලිපේ "ද පද" ළඩ වනි්ද කිේපේ පභොක්ෂද?  ඒ  
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ළඩ වන ්ව්දන. ඒ ළඩ වන රයංික රකයඹ්ෂ කිඹරහ න් 

භභ කිඹ්දප්ද. එඹ ප්ර4ි කින රකයඹ්ෂ. ඒ තයපත පතොයුරරු රැ්ෂ 

ඒ රකයපඹ්ද රඵහ ග්දන  පුළු්ද.  

එදහ පගදය නිදහ ග්දන පුළු්දකභ්ෂ ිනබුපණ් නළවළ, 
පජ්වීපීකහයපඹෝ කළයලි ගවනපකො . ්නුය කුභහය දිහනහඹක 
භව කභඹහ, පයෝවණ ිදපජ්වීය භව කභඹහපප නහඹක කපඹ්ද 
කළයිත ගවනපකො   ්ප් භ්දත්රීවරු්ද පකොපවවද යලටිපේ?  ්ය 
Black Maria එපක්ද පගන ඹනහ හපප රය්ෂහ හිත 
පවෝ ල්ර  පගන ගිඹහ; තළ්පයොපේ්ද පවෝ රඹ  පගන ගිඹහ.   
භභ නපත ගිපේ නළවළ. නමු ක ්පන්ෂ ්ඹ ගිඹහ. ඒක ක වඩ්්ද 
භව කභඹහභ තභන් කිේපේ. ඒක ගළන භභ භත්ෂ කය්දප්ද 
පභොකද, එුරභහ  ක පපත බහපේ දී ඳවය ගවන නිහ.  මුළු යපට්භ 
යලඹලු පදනහ ගළනභ එුරභහ කථහ කයනහ. ඒපගොල්ර්දපප voice-
cut   දභනහ.  

ඊපේ පඳපර්දහ කරු ජඹසරිඹ භළිනුරභහ - පභුරභ්දරහපප 
නිපඹෝජා  නහඹකද,  උඳ නහඹකද කල්ද කිඹ්දන භභ ද්දප්ද 
නළවළ-  පවො රසන  පපත පනොීම කථහ කිේහ. දිඹ්දනහ සඹ 
ස කත්දපප පනොීම කථහ "ද පද" ළඩ වන ුරිත්ද ප්ර4චහයඹ 
ල්ණහ. පපතහ ්ව්දන.  ඉමිහිරි කථහ. එුරභහ පතපර්ණපඹ්දභ 
ල්භනහ පද් කිේහ. එුරභහ ක එදහ යලටිපේ වමුදහපේ. එදහ පජ්වීපී 
එපක්ද ජනතහ ඝහතනඹ කයපු ්සථහපේ දී ය  පේයහ ග්දන  
එුරභහ ක ළඩ කශහඹ කිඹන එක ්ිළ ඒ "ද පද" ළඩ වපන්ද 
තභන් ඊපේ දළන ග කප ක.  

පභ්දන ඵර්දන, ්ප් පගෝාහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ පපත 

යපට් රය්ෂහ ර්දප්ද පකොපවොභද කිඹරහ. Sir, the 

Defence Secretary was addressing students following the 

National Interest Module of the inaugural MPhil/PhD 

Programme of the Kotelawala Defence University.  It was a 

very fine, a timely and a significant speech. What did he 

state there?  The “Daily News” of 19th June, 2013, states, I 

quote:  

 “A viable National Security strategy needs to be aligned with the 

aspirations of the people, and it must have public support. This will 

ensure the safety of the nation. The government’s prime duty is 

ensuring the safety of the nation...  

..."the nation"..., not the North, the South, the East, the 

West or the Central.  

...while guarding against various threats,…” 

Then, he goes on to state, I quote: 

"Even after the war ended and peace dawned in 2009, this bias 

against the Government led to Sri Lanka being taken up at the 
United Nations Human Rights Council. Although the initial 

Resolution against Sri Lanka was defeated that year,... 

 

We are thankful to the Muslim nations. In this House, I 

must repeat it once again. I further quote: 
 

..two more were sponsored by the United States in 2012 and 2013, 
and successfully passed.” 

“This is why the biggest responsibility of the government of Sri 

Lanka even today, in the post war situation, is to ensure the 
continued security of the country.” 

He is very worried. “ெம்பஷ உமடஶன் பமடக்கு 

அஞ்சஶன்” ன்பொ தசஶல்லஶர்கள்.  භල්ලී ඉ්දනහ නපත කියලභ 

ඵ  වමුදහක  ඵඹ ්දප්ද නළවළ. එළනි නහඹකඹකුපප එළනි 

පවෝදයඹකු  තභන්; ඵහර භල්ලි  තභන්  ්ද පපත ය  රය්ෂහ 

කය්දන  රළබිරහ ිනපඵ්දප්ද. He further goes on to state, I 

quote: 

“Without security and stability, there will be no economic 
development.” 

He tells the truth to the nation, to the whole diaspora 

and to the whole world as to how they are committed to 

preserve stability and peace and safeguard this country. 

He further states, I quote: 

“The maintenance of National Security is therefore of the utmost 

importance.” 

He categorizes the most important aspects of present 

national security concerns. What are they? I quote: 

"There are several potential threats in today’s context that Sri Lanka 

needs to be concerned about. These include: 

The possible re-emergence of terrorism..." 

ත්රජසතහදඹ  නළත ක සළු උස්දන  - re-emergence of 

terrorism - ඉඩ ිනඹ්දන නයකන් කිඹරහ පගෝාහබඹ භව කභඹහ 

කිඹනහ.  

්ද "භේබිභ" පු ක ඳප ක ශීර් ඳහාඹ ඵර්දන. එහි ව්ද 
පනහ, "්ද ඳළළ කපන ශ්රී  රංකහ - ඉ්දදිඹහ ක්රිශකට් තයගපේදී 
රහංකිකඹ්ද  ඳවය පද්දන පකොටි සදහනභ්ෂ" ඹනුප්ද.  දළ්ද 
 පකොටි රංකහපේ පනොපන්, ්ය පකොටි ද ක ිනඹහපගන 
එංගර්දතපේ පවොල්භ්ද කයනහ. "භේබිභ" පු ක ඳප ක පපත 
ශීර් ඳහාඹ  ඳවිත්ද ව්ද පනහ, " 'කහඩිෂස' ිළටිඹ  එ්ෂ 
රැස්දනළන් ඩඹසපඳෝයහප්ද දළනුපත පදන්" කිඹරහ. ඒ 
පගොල්ර්ද  හවන ක පදනහලු එ්දන. එදහ ක රහ, Oval එක . 
්ප් පකොල්පරෝ එංගර්දත කණ්ඩහඹභ  දුනකල් ගවනපකො  
එිතපේ හි පු යලංව ඳළ ල් පකොටි්ද  දු්දන ගළහුහ. ්්දන 
එපවභන් ්ප් යලංව ඳළ ල් එහි වීපයෝදහය ක්රිශඹහක ්ද ක නිඹළලී 
යලටි්දප්ද. ඒ නිහ පපත පකොටි ගළන ්ිළ ඉතහභ කභ පෝදියලපඹ්ද 
සුඳරී්ෂහප්ද  ළඩ කශ යුුරන්.  ප්ර4බහකය්දන  ුර්ෂකුප්ද 
කය්දන  ඵළරි ල්ණු පද් දළ්ද පපත පගොල්ර්ද  ඳෆපන්ද කය්දන  
වදනහ.   

 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, නිලසලේද ප්දන. පපත ්සථහපේදී කල්රු්ද 

පවෝ ගරු භ්දත්රීවයපඹ්ෂ මරහනඹ වහ ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීවුරභහපප නභ පඹෝජනහ කයන පර භහ ඉල්රහ යලටිනහ.  
 
 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරමිඹනි, "පපත ්සථහපේ ගරු ලහ්දත 

ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ මරහනඹ ගත යුුරඹ" න් භහ පඹෝජනහ 

කයනහ. 
 
 

ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද, බහ පතභත ිදඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

්නුරරු ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භව කමිඹ මරහනපඹ්ද ඉ ක 
ල්පඹ්ද, ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ  මුරහනහරඪ ිදඹ. 

அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷசஜலஷக்கஷ  

அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயசல, ஶண்புஷகு சஶந்ெ பண்டஶ 

அலர்கள்  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair, and THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, "කහඩිෂස" ිළටිපේ ඳළළ කපන 

ක්රිශකට් තයගඹ ්්දන දළ්ද රඳහහිනිපේ පඳ්දනහ. Match එක 

start කයරහ. රංකහ දළ්ද bat කයනහ. භහ හිතන ිදධිඹ  wicket 

එක්ෂ ළටිරහ ිනපඵනහ. ඒ ල්ණ ක එංගර්දතපේ ඉ්දනහ වූ ක, 

continent එප්ෂ ඉ්දනහ වූ ක ්ප් යලඹලුභ වීපයෝදහය                            

ශ්රී  රහංකිකඹ්ද -යලංවර,  ද්රරිදඩ, මුසලිපත යලඹලු පදනහභ- ඒක යහයක 

පරහ ජඹ පඝෝහ නඟනහ, පපත  match එපක්ද ශ්රී  රංකහ 

දින්දන  ඕනෆඹ කිඹරහ. නමු ක පකොටි පභොකද කය්දප්ද? එපවව 

ගිහිල්රහ ්ප් මිනිසසු භය්දන වදනහ. ්ප්  පකොල්ර්ද  

ගව්දන වදනහ. ්ප්ද! එපවව පඳොලීයලඹන්, Scotland Yard එකන්, 

්පනකු ක ්ඹන් පභොනහ කිේ ක, පභොනහ කශ ක තමිල්නහඩුපේ 

කය්දන  ඵළරි පද්, එංගර්දතපේ කය්දන  භේ බිභ  රදයඹ 

කයන, භහති භූමිඹ  රදයඹ කයන රංකහපේ වීය පුරුඹ්ද, යලංව 

ඳළ ල් ඉඩ පද්දප්ද නළවළ. පපත පද්ල් පඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීවුරභහ  

්නුභත කයනහද කිඹහ භහ ්වනහ.  ඒ පගොල්ර්ද දළ්ද පභොකද 

කය්දප්ද? පගෝාහබඹ භව කභඹහ තදුය  ක පභපව කිඹහ 

ිනපඵනහ:  
 

"The emergence of other extremist groups." 

 

කල්ද ඒ?  පභපවව පභොනහ පවෝ ිනබුපණො ක-  

 

ெஷழ்த் செசஷக் கூட்டமப்பு உபொப்பஷனர்கள் கஶலடி 

தூக்கஷக்தகஶண்டு ெஷழ்நஶட்டுக்குப் சபஶகஷன்மஶர்கள். ெஷழ்நஶடு 

Privy Council அல்ய. ங்கலமட பஷச்சஷமனகமர நஶங்கசர 

ெஸர்த்துக்தகஶள்ர சலண்டும். இலர்கள் - TNA - அங்சக 

தசல்லெற்குக் கஶைம் ன்ன? ெஷழ் க்கமர 

ஶற்பொலெற்சக ெலஷ, அலர்கரஶல் இப்தபஶழுது என்பொம் 

தசய் படிஶது. ஶழ்ப்பஶைத்ெஷலுள்ர லரபைம் சபெஶம் 

இந்ெ நஶட்டிசய மன க்கசரஶடு மகசகஶர்த்து நஷற்கஷன்மது. 

ஆனந்ெஶ கல்லூஶஷ, நஶயந்ெஶ கல்லூஶஷ, ழஶவஷஶ கல்லூஶஷ 

சபஶன்மலற்பொடன் அங்குள்ர ஶைலர்கள் கஷஶஷக்தகட் 

ஆடுகஷன்மஶர்கள்; அலர்கள் தென் பகுெஷக்கு லந்து 

சபஶகஷன்மஶர்கள். புெஷசெஶர் உயகத்மெ ஶழ்ப்பஶைத்ெஷலும் 

அலர்கள் கஶை சலண்டும். இந்ெ நஶட்மட ஆலலெற்கு 

உஶஷத்ெஶன, ெகுெஷபெள்ர, ெஷமமபெள்ர எபைலர் செகு 

ஜனஶெஷபெஷ வஷந்ெ ஶஜபக்ஷ அலர்கள்ெஶன் ன்பமெ லரபைம் 

சபெஶம் ஶறஷசய இன்பொ தெட்டத்தெரஷலஶகச் 

தசஶல்லிக்தகஶண்டிபைக்கஷன்மது.  

ன்தமட மகஷசய இன்மம ெஷன 'சுடர் எரஷ' 

பத்ெஷஶஷமக இபைக்கஷன்மது. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, you have one more minute. 

 
ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භ  ත මිනි කුර පදක්ෂ 

පද්දන. පපතක කිඹරහ ්්ද කය්දනපත. 

“புதுடில்லி லஷஜங்கரஶல் கூட்டமப்புக்கு இழுக்கு 

ெஷறர்கலக்கு சலிப்பு - சனஶ ச்சஶஷக்மக” 
 

"அசஷயமப்பஷன் 13 ஆலது ெஷபைத்ெம் தெஶடர்பஷல் இந்ெஷ அசு ெனது 

உபொெஷஶன நஷமயப்பஶட்மட சநடிஶகவும், பகஷங்கஶகவும், 

அெஷகஶபூர்லஶகவும் அமஷலஷக்கசலண்டி சநம் லந்துலஷட்டது ன 

ஜனநஶக க்கள் பன்னைஷஷன் ெமயலர் சனஶ கசைசன் 

தெஶஷலஷத்துள்ரஶர்"  

நஶங்கள் இவ்லரவு கஶயபம் தசஶன்னமெ இன்பொ ஶர் 

தசஶல்கஷன்மஶர்? ெஷழ்த் செசஷக் கூட்டமப்புக்கு லக்கஶயத்து 

லஶங்கஷ, அலர்கலடன் கூடி நஷன்பொ சம்பஶளஷத்ெ, என்மஶக 

இபைந்து சபட்டிரஷத்ெ சனஶ கசைசன் அலர்கள்! சஜ.ஆர். 

ஜலர்ென அலர்கள் ந்ெக் கட்சஷபெடதம் பமமஶகக் 

கயந்ெஶசயஶசஷக்கலஷல்மய. சஜ.லஷ.பீ. உபொப்பஷனர்கசர, 

இெமன நன்மஶக உைர்ந்து தகஶள்லங்கள். ெஷழ்க் 

கட்சஷஷனர், புலிகள் ல்சயஶபைம் அமெ ெஷர்த்ெனர்.  

இன்மம 'சுடர் எரஷ' பத்ெஷஶஷமக இன்தனஶபை நல்ய 

தசய்ெஷம தலரஷஷட்டிபைக்கஷமது. 'சுடர் எரஷ'ஷன் ெஷபைப்பம் ஷக 

நன்மஶகத்ெஶன் இபைக்கஷன்மது. அெமன இந்ெச் சமபஷசய 

நஶன் தசஶல்யத்ெஶன் சலண்டும்.  

 

"13 பஷரழஹக்கு புது லமலஷயக்கைம்; 

சனதக்கு தெஶமயசபசஷஷல் பஶடம் கற்பஷத்ெஶர் சகஶட்டஶப" 

  
"இயங்மகஷன் அமனத்து இன க்கரஷன் பழுமஶன 

அங்கஸகஶத்துடன் எபை ெஸர்வு கஶைப்படுலமெச ஶஜபக்ஷ அசு 

லஷபைம்புகஷமது"  

 

சகஶட்டஶப ஶஜபக்ஷ அலர்கள் இஶஜெந்ெஷ பமமஷசய 

டில்லிஷல் இபைக்கஷன்ம சனன் அலர்கலக்கு அறகஶக 

ல்யஶலற்மமபெம் லஷபஶஷத்துக் கூமஷஷபைக்கஷமஶர். 

நஶடஶலன்மத்ெஷல் அமக்கப்படவுள்ர தெஶஷவுக்குழுவுக்கு 

அந்ெ லஷடம் லப்சபஶகஷமது. இன்தனஶன்மமபெம் அலர் 

தசஶல்கஷமஶர்.  

භභ ත මිනි කුරකි්ද ්්ද කයනහ, මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි.   

 
What are the other national security concerns? I 

quote:    
 

 

" The creation of ethnic divisions and communal violence 

The growth of organized crime 

Foreign interference in domestic affairs 

Non-traditional threats through technology driven new media, 

including social media."  

பஶபைங்கள்! தெற்கஷசய ங்கள் பஸ்லிம்கலமட 

ஶட்டிமமச்சஷக் கமடதஶன்மம சஶெஶனஶக ஊர்லயம் 

தசன்மலர்கள் உமடத்ெஷபைக்கஷமஶர்கள். இமெ ங்கரஶல் 

ற்பொக்தகஶள்ர படிஶது. தனன்மஶல், ங்கலமட 

அசஷல் ஶப்பஷன் 10ஆலது லஶசகத்ெஷன்படி பஸ்லிம்கள் 

உட்பட அமனத்து ெத்ெலபைக்கும் அந்ெச் சுெந்ெஷம் 

அரஷக்கப்பட்டிபைக்கஷன்மது. ங்கலமட ெத்ெஷன் ஏர் 

அங்கம்ெஶன் குர்பஶன் - உழ்கஷய்ஶ - தகஶடுப்பது. அெமன 

இந்ெ நஶட்டிசய ட்டுல்ய, உயகஷலுள்ர ல்யஶ 

பஸ்லிம்கலம் கட்டஶஶகச் தசய்லஶர்கள். ஶஶலும் அமெ 

நஷபொத்ெ படிஶது. இப்படிஶக ெப்பஶன லஷெத்ெஷல் லறஷெலமஷ 

நடப்பலர்கள் பயஶக அங்சக அசம்பஶலஷெம் நடந்ெஶல், 

அந்ெக் தகட்ட தபர், அந்ெப் பறஷ ஜனஶெஷபெஷ 

அலர்கமரத்ெஶன் சசபைம். "தெற்கஷசய ஶட்டிமமச்சஷக் 

கமடகலக்கும் பஸ்லிம்கலக்கும் அடிக்கஷன்மஶர்கள்" ன்பொ  

SMS அடித்து உயகத்துக்குச் தசஶல்லெற்கு இங்சக ஆட்கள் 

1245 1246 



2013  ජනි  20 

இபைக்கஷன்மஶர்கள். பஶலம்! இந்ெ நஶட்டிசய சஶெஶனத்மெ 

ற்படுத்ெஷ அந்ெ தபஶஷ னஷெர் சஷங்கர, பஸ்லிம், ெஷழ், 

Burgher, Malay இனத்ெலர் அமனலமபெம் என்மஷமைத்து 

க்கஷ இயங்மகம உபைலஶக்குலெற்கஶக அல்லும் பகலும் 

பஶடுபட்டு லபைகஷன்மஶர். அலர் லஶழ்க! ன்பொ கூமஷ, நஶன் 

லஷமடதபபொகஷன்சமன்.  

 

[්.බහ. 5.11] 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ 

ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත 

ිළිතඵන් ්ද ්ිළ පපත  ිදහද කය්දප්ද.  පපත ඳනත  ංපලෝධනඹ 

කය්දප්ද, පපත නිරධහරි්ද  ඩ ඩහ ක පුහුණු රඵහ පද්දනන්.  

ත්රිුිදධ වමුදහපේ ක, පඳොලීයලපේ ක නිරධහරි්ද  පපත යපට් 

ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ, පපත යපට් ජනතහපප ්න්ිනඹ තවල්රු කය්දන  

තභන් පපත පුහුණු රඵහ පද්දප්ද. ත්රිුිදධ වමුදහ පනොපන්,  

පඳොලීයලඹ ඳළ කපත්ද පපත පුහුණු රඵහ පදන නිරධහරි්ද  පපත ය පට් 

නීිනඹ රය්ෂහ කය්දන, පපත යපට් ජනතහපප ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 

්න්ිනහයලකපත රය්ෂහ කය්දන, පපත යපට් නීිනපඹ්ද ඉඩ්ෂ 

ිනපඵනහද කිඹන එක ගළන ්ිළ  කල්ඳනහ කය්දන  යලදු නහ.  

්තීතපේ යලදු ල්ණු යලදුවීපත යලඹල්ර ප කරුපත පගන තභන් එදහ 

දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ පගනහපේ.  සහධීන 

පඳොලිස පකොමිභ ක, සහධීන යහජා පවහ පකොමිභ ක, පපත 

යලඹල්ර සුරශ ක කයරහ ඒ පගනහපු දවව කන රණ්ඩුක්රடභ 

ාසථහ ංපලෝධනඹ ්ද පනස කයරහ පපත යපට් පඳොලීයලඹ 

පද්ලඳහරනීකයණඹ කයපු නිහ තභන් ්ද පපත යපට් ්ඳයහධ ළඩි 

පරහ ිනපඵ්දප්ද. යුද්ධඹ ඳළළින කහරඹ  ළඩිපඹ්ද ්ද ්ඳයහධ 

ළඩි පරහ ිනපඵනහ.  2009 පර් පපත යපට් යලදු ල්ණු ඵයඳතශ 

්ඳයහධ ප්ර4භහණඹ 57,340න්.  2010 දී යුද්ධඹ ්්ද ල්ණහ  ඳසු 

ඒ ප්ර4භහණඹ 57,560ක  ළඩි පරහ ිනපඵනහ.  1582්ෂ ිනබුණු  

සත්රීව දණ ප්ර4භහණඹ 1854්ෂ පරහ ිනපඵනහ. පපත වළභ එක්ෂභ,  

ඳළවළයපගන ඹහපත, මිනී භළරුපත, මිනී භළරීභ  තළ ක කිරීපත ළඩි පරහ 

ිනපඵනහ. පපතක  පවවුර පභොක්ෂද? පපත යපට් පඳොලීයලඹ  

සහධීන තභ්දපප යහජකහරිඹ කයපගන ඹ්දන ඵළරිවීභන්. 

පඳොලීයලපේ යලටින යලඹඹ  90්ෂ, 95්ෂ පදනහ ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ ්ගඹ 

කයනහ. පද්ලඳහරන ගළ කත්ද කිහිඳ පදපනකු තනුරරුර  ඳ ක 

පරහ ්ද පඳොලීයලඹ පද්ලඳහරනීකයණඹ කයරහ ඉයන්. 

පඳොලීයලඹ  ඵහ ගළනීපපත දී ක පද්ලඳහරනඹ ක්රිශඹහ කභක නහ. 

පඳොලීයලපේ උස වීපත රඵහ දීපපත දී ක පද්ලඳහරනඹ ක්රිශඹහ කභක 

නහ.  නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කිරීපපත දී ක පද්ලඳහරනඹ භළදිව ක 

නහ.  

්ද  පපත යපට්  දයල්ද ද ඳ කතයර ඳශ ප්දප්ද පභොනහ 

ද? ප්ර4හපද්ශීඹ බහර පද්ලඳහරනාන්්ද මිනී භයරහ, භං පකොල්ර 

කහරහ, ඳවය දීරහ උහිදඹ  පගන ඹන ඒහ; ගුරුරු දණ ගසන 

ඒහ;  principalsරහ  ගවන ඒහ.  පද්ලඳහරනාන්්ද ිදතය්ෂ 

පනොපන්, ඒ ්ඹපප පු කුර ක දළ්ද පපතහ කය්දන ඳ ්ද ්යපගන. 

්ිළ කිේහභ පපතක  න ක්දනඹ කිඹරහ  මරහනපේ ඉ්දන 

තමු්දනහ්දපව කිේහ, යඑ්දපී රණ්ඩු කහරපේ ක 

පද්ලඳහරනාපඹෝ ගිහිල්රහ පඳොලීයලර ඕ්න්සී භව කරු්දපප 

පුටුර හඩි පරහ හිටිඹහ කිඹරහ.  පපත ප්ෂ ඉිනවහඹ ඊ  ක එවහ 

කිඹරන් භහ හිත්දප්ද.  

ඉසපල්රහභ පද්ලඳහරනාඹකු ගිහිල්රහ පඳොලීයලපේ 

ඕ්න්සීපප පුටුපේ හඩි පරහ යහජකහරි කපශව,  1973 දළදිගභ ්ුරරු 

භළිනයණපේදී ඵ ්ිළ ්වරහ ිනපඵනහ. එදහ හි පු  රය්ෂක 

නිපඹෝජා සභිනයඹහ යකහපඳොශ පඳොලීයලඹ  ගිහිල්රහ ඒ පුටුපේ 

හඩි පරහ තභන් භළිනයණඹ පභපවඹ වූපේ.  1977 කහරපේ 

යඑ්දපී එප්ෂ ජිනදහ නිඹතඳහරරහ, කිළතහ්ද සී.පී.පජ්. 

පපනිදය කනරහ, ඳර්යල භයවීයරහ හිපර්  ග කප ක ඒ පද්ලඳහරන 

ඵරඹ පඹොදරහන්. ඒක තභන් දයල්ද ද නයක  හිටිපේ. ඒ 

නිහ තභන් එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂඹ තමු්දනහ්දපවරහ ක එ්ෂක 

එකඟ පරහ ඡ්දදඹ දීරහ දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ 

ංපලෝධනඹ පගනහපේ.  ්ද න ිද  පපත යපට් ප්ර4ජහත්දත්රජහදී 

හතහයණඹ, ංචහ, දණඹ පකොච්චය නය්ෂ පරහද කිඹපතො ක 

්ද  DIG භව කරු ් ක ්ඩංගු  ග්දන ත ක කඹ  ඳ ක පරහ 

ිනපඵනහ. නඩුකහයරු ්ල්රස දණ ළයදිර  වසු න 

ත ක කඹ  ඳ ක පරහ ිනපඵනහ.  

ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්, ්ල්රස පවෝ දණ ිදභර්ලන  පකොමිපපත 

හර්තහ භහ ශඟ ිනපඵනහ. ඒ ්නු 2012 ්ල්රස ළ ලීපතරදී 

් ක්ඩංගු  ග්දනහ රද පඳොලිස නිරධහරි්ද ිළිතඵ හර්තහ 

පභපවභන්. වකහය පඳොලිස ්ධිකහරිරු එ්ෂපකනහන්. පඳොලිස 

ඳරී්ෂකරහ එ්ෂපකනහන්. උඳ පඳොලිස ඳරී්ෂකරහ පදපදනහන්. 

පඳොලිස ළයඹ්දරහ එ්ෂපකනහන්. පඳොලිස පකොසතහඳල්රහ 

ව කපදනහන්. පපත ්සු ල්ණ කට්ටිඹ. දණඹ එපවභ ගිහිල්රහ. 

පද්ලඳහරනඹ ්්දිනභ නයක ත ක කඹ  ගිහිල්රහ. 

පද්ලඳහරනාපඹෝද ද්දප්ද නළවළ, පඳොලීයලඹද ද්දප්ද නළවළ, 

නගයර -පකොශම පවට්ටිවීදිපේ- ය කය්ද ඵඩු කඩලි්ද ඵඹ 

කයරහ ඳගහ ග්දන එක ්ද ්්දිනභ පකශය  ගිහිල්රහ. 

්ල්රුද්ද්ෂ පදක්ෂ සුරශත යලදු ල්ණ යලද්ධී්ද භභ පඳ්ද්දනපත. 

තමු්දනහ්දපවරහපපභ රණ්ඩු ඹ ප ක තංගල්ර ප්ර4හපද්ශීඹ 

බහපේ බහඳින ිදපද්යකක කහ්දතහ්ෂ දණඹ කයරහ, 

ංචහයකපඹ්ෂ භයහ දළපතභහ. භහනළල්ර ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳින 

එල්ලුපතගව  ගිඹහ. ඵරව කකහයපඹ්ද ඉඩපත පඵදුහ කිඹරහ 

මිහි්දතපල් ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳින, උඳ බහඳින ස්ෂපකොභ 

පඳොලීයලඹ  පගනළල්රහ. සඹිලිිළටිඹ නගයහධිඳින පඳොලීයලඹ  

ගළහුහ කිඹරහ දළ්ද රිභහ්දඩ් එප්ෂ. ළලිපගපඳොර ප්ර4හපද්ශීඹ 

බහපේ බහඳින තරුණඹකු  ඳවය දීරහ භළපයේහ කිඹරහ 

උහිදඹ  ඉදිරිඳ ක කය ිනපඵනහ. ්කුරැස ප්ර4හද්ශීඹ බහපේ 

බහඳින  ්ඩු ඹස දරුප්ෂ දණඹ කශහඹ කිඹරහ උහිදඹ  

ඉදිරිඳ ක කය ිනපඵනහ. පපතකන්, ්ද ය පට් දහචහයඹ. ්ිළ 

තමු්දනහ්දපවරහපග්ද ්ව්දප්ද පපත ගළනන්. ඉිනවහපේ පපතහ 

පභතයපත ්ව්දන ිනබුපණ් නළවළ. ඉරහ හි රහ කල්රු වරි යද්ෂ 

කයනහ. භභ කිඹපු රළන්සුරපේ ිනපඵ්දප්ද ්ල්රුදු පදක්ෂ 

සුරශත පපත යපට් ප්ර4හපද්ශීඹ පද්ලඳහරනාඹ්ද කශ ළයදි. ඒ ්ඹ 

නීිනඹ ්ත  ්ය පගන ිනපඵනහ. භවය පඳොලීයලර  ගිඹහභ 

පඳොලීයලපේ OIC  එ්ෂක රේඹ කය්දප්ද, නිතය ක්දප්ද 

පඵෝදප්ද ප්ර4හපද්ශීඹ පද්ලඳහරනාඹ්ද ඵ ්ිළ ද්දනහ. පපතක 

වහභ නළින කය්දන.   

ඊපේ පඳපර්දහ  හර්තහකරුප්ෂ ඵඹ නළින ඳ කතයඹ  ලිඹරහ 

ිනපඵනහ භභ දළ්ෂකහ, පකොශම පඳොලීයලර OICරහ ක 

ඳහතහරපඹෝ ක එක  ඉ්දප්ද කිඹරහ. ඳහතහරපේ එ්ෂපකනහ තභන් 

OIC  එ්ෂක ළඩිපඹ්ද රේඹ කය්දප්ද. කුඩු පපශහභ 

කය්දප්ද ඳහතහරපේ කට්ටිඹන්. පකොශම කුඩු පපශහභ 

පඵොපවොභ නයක ිදධිඹ  ළඩි පරහ ිනපඵනහ. ්ිළ ඉ්දප්ද ශ්රී  

ජඹර්ධනපුය පකෝට්පට්. ශ්රී   ජඹර්ධනපුය, පකෝට්පට් 

තමු්දනහ්දපවරහපපභ නගයහධිඳිනයඹහ කිඹනහ ළලිකඩ 

පඳොලීයලපේ OIC ක, පඳොලීයලපේ කට්ටිඹ ක නිහ භ  පපත කුඩු 

පපශහභ න ක්දන ඵළවළන් කිඹරහ. වළඵළන්, වළභ තළනභ 

පඵෝඩ් ගවරහ ිනපඵනහ "භින්ද පතොය නගය බහ ප්ර4පද්ලඹ්ෂ" 

කිඹරහ. "භ  පපතක නතය කය්දන පද්දප්ද නළ කප ක ළලිකඩ 

පඳොලීයලපේ OIC ක පඳොලීයලපේ කට්ටිඹ ක"ඹ කිඹරහ කිඹනහ. පපත 

ත ක කඹ  ඳ ක පරහ. සහධීන පඳොලිස පකොමි්ද බහ ිනබුණහ 

නපත පපතක ප්දප්ද නළවළ. සන්, OIC ඳ ක කය්දප්ද 

පද්ලඳහරනාඹහන්. ්ිළ ක පපත ළරැද්ද කශහ. තමු්දනහ්දපවරහ ක 

කයනහ. ්ද ්ඳයහධ ළඩි පරහ. මිනිසසු නීිනඹ ගණ්ද ග්දප්ද 

නළවළ.  නීිනඹ ගණ්ද ග්දප්ද නළින  නිහ තභන් මිනිසසු  ගිහිල්රහ 

පදොපතප්, කිරියාළර පඳොලීයලර  ගවරහ, ජී් ගිනි ිනඹරහ, 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ඵන්යලකලු ක ගිනි ිනේපේ. ලුනහ පඳොලීයලඹ  ඳවය දු්දප්ද ඒක 

නිහන්. පභපවභ ගි පඹො ක පපත යපට් නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කයන තළන 

කට්ටිඹ කයන ළයදි දළ්ෂකහභ භවජනතහ කුිළත පනහ. ඒ ්ඹ 

ගිහිල්රහ ගවනහ.  

ඒ නිහ ්ිළ තමු්දනහ්දපවරහ  කිඹ්දප්ද පපතක  යජඹ 

ගකිඹ්දන ඕනෆ කිඹන එකන්. පභපවභ ගිපඹො ක පඳොලීයලපේ 

ඉ්දන දත ත නිරධහරි්ද කිහිඳ පදපන්ෂ නිහ පපත යපට් නීිනඹ, 

දහචහයඹ ඵල්ර  ඹනහ. ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්. තමු්දනහ්දපවරහ 

කිේහ පපතහ ලිඹනහ කිඹරහ. සේ, ලිඹනහ උහිදඹ  ගිඹහ  

ඳසපව ිදතයන් ලිඹ්දප්ද. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] කරුණහකයරහ 

තමු්දනහ්දපව හඩිප්දන. තමු්දනහ්දපව ක එ්ෂක භභ පපතහ 

ගළන- 

 
ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වරිඹ  නීිනඹ කයනහ. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කයනහද? කව කප ක කහ්දතහ්ද 

ගණන්ෂ භළරිරහ ිනපඵද්දී  ප්ර4හපද්ශීඹ බහ පද්ලඳහරනාපඹකු ් ක 

්ඩංගු  ග කතහ. සහු  පභොනහද කපශව? රිභහ්දඩ් කශහ. 

්්දිනභ භ පභොනහද කපශව? රඳසු  නීිනඳින  හර්තහ්ෂ ඹනහ, 

"පභුරභහ පපතක  පතඵ්දධ නළවළ, ඒ නිහ සහු නිදවස කය්දන" 

කිඹරහ. සපවොභද නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කය්දප්ද? මුළු ය භ ද්දනහ, 

කව කප ක කල්ද ඒහ කපශව කිඹරහ. උහිදඹ  ඉදිරිඳ ක කයරහ 

රඳසු පඳොලිස හර්තහ වදනහ. කල්ද පපත පඳොලිස හර්තහ වළදුපේ? 

පපත පද්ල්ර  ්හු පරහ ඉ්දන නිපඹෝජා පඳොලිසඳිනයඹහභන්. 

පඳොලිස හර්තහ වදරහ කියලභ රජ්ජහ්ෂ නළින නීිනඳිනයඹහ ඒ 

හර්තහ උහිදඹ  ඉදිරිඳ ක කයනහ, ්වල්  එ්ෂ පකනහ නිදවස 

කය්දනඹ කිඹරහ. භහ ්වනහ, පකොපවොභද නීිනඹ්ෂ ක්රිශඹහ කභක 

කය්දප්ද කිඹරහ. ්ද පපත යපට් දභන දභන ඳළමිණිලි ්න්්ද කය 

ග්දනහ. වමුදහපේ පපතජර්යපඹකු "භ  ගළහුහ" කිඹරහ 

ඉසපල්රහ දපව ඳළමිණිල්ර දහරහ, "නළවළ, භ  ගළහුපේ නළවළ, 

භහ ඳළමිණිල්ර ඉල්රහ ්ස කය ග්දනහ" කිඹරහ පදළනි දපව 

කිඹනහ නපත  හභහනා මිනිසු්ද ීම පදපන්ෂ ඳළමිණිලි ඉල්රහ ්ස 

කය ග්දනහද කිඹරහ  භහ ්ව්දන කළභළිනන්. ඕක තභන් පපත යපට් 

නීිනඹ.  

්ප් කහරපේ නපත ්ඳ ්වරහ ිනපඵ්දප්ද ගුරුරු යකාන්්ද 

දණ ගසනහ කිඹරහන්. ගුරුරිඹ තභ්දපප දරුහ  ්හද 

දු්දනහභ ඒ ගුරුරිඹ දණ ගස්දන තයපත පපත යපට් 

පද්ලඳහරනාපඹෝ පද්ලඳහරන ඵරඹ  බහිදතඹ  ්යපගන 

ිනපඵනහ. දහචහයඹ ිදනහල කයරහ ිනපඵනහ.  

 
ගරු භ්දත්රීවයපඹ්ෂ 
(ஶண்புஷகு உபொப்பஷனர் எபைலர்) 

(An Hon. Member) 

ඕහ ඳයණ කථහ. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඳයණ කථහ පනොපන්. ඕක පුන පුනහ කිඹ්දන ඕනෆ. එපවභ 

නපත පපත භ්දත්රීවරු ක  ඳයණ කථහ කිඹ්දප්ද. ගරු භ්දත්රීවුරභනි, 

තමු්දනහ්දපව කිඹ්දප්ද ඕක කිඹ්දන එඳහ කිඹරහද? 

පද්ලඳහරනාන්්ද ිදතය්ෂ පනොපන්, පද්ලඳහරනාන්්දපප 

පු කුර ක  ගිහිල්රහ ිදදුවල්ඳිනරු්ද   ගවන කහරඹ්ෂ දළ්ද 

සිදල්රහ ිනපඵ්දප්ද. පපතහ  මුලි්ද ක්රිශඹහ කභක ල්ණහ නපත පපතහ 

ප්දප්ද නළවළ.  

ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්. භහ පඳ්ද්දනපත රළන්සුර, 

ජනභහධාපේදි්ද ිදයලපදපදන්ෂ භයරහ ිනපඵනහ.  පපත පඳොලීයලඹ  

තභ ඵළරි පරහ ිනපඵනහ, පපත එක නඩුක, එක ඳළමිණිල්රක 

ිද කිනකහයපඹෝ පවොඹහ ග්දන. ්ද ජනභහධාපේදී්ද ලිඹ්දන ඵඹන්. 

ඳළවළය පගන ඹෆපත 8්ෂ ිනපඵනහ. 2009 භහර්ුර 11 ළනිදහ 

භවහචහර්ඹ ධපතමික ගංගනහ ක දිහනහඹක, 2010 ජනහරි 24 ළනිදහ 

ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ ඳළවළයපගන ගිහිල්රහ ිනපඵනහ. තභ 

නළවළ,  තභ පොඹහ ග්දන ඵළරි ල්ණහ. භවය මිනී භළරුපත භහ 

පදපක්ද ුරපන්ද පොඹහ ග්දන පුළු්ද තයපත ද්ෂ පඳොලීයලඹ  

පපතහ පොඹහ ග්දන ඵළවළ. භහධාපේදී්ද ් ක ්ඩංගු  ගළනීපත 

ගළන භහ කිඹ්දනපත. ්දපඩ් ලීඩර් ජහඹහරඳ යකල්පී ්පලෝක 

ප්ර4නහ්දදු, ඒ.පී. පු ක පවපේ ගළමුණු ්භයයලංව, රංකහ ඊ නිේස 

ප්ර4ධහන කර්ති රු්ද පවනහධීය, -සහු ් ක ්ඩංගු  ග කප ක 

පපත යුද්ධපඹ්ද ඳසුන්-  රංකහ පු ක ඳප ක ප්ර4ධහන කර්තියඹහ, 

රු්ද වීයපකෝ්ද, ඊ නිේස භහධාපේදි ලහ්දත ිදපජ්සරිඹ  සුරළු 

34 පදපන්ෂ ් ක ්ඩංගු  ්ය්ද ඳවය දීරහ ිනපඵනහ. 

භහධාපේදි්ද ඝහතනඹ  ර්ෂවීපත ිළිතඵ ක භහ ශඟ ිනපඵන පපත  

රළන්සුරපේ ව්ද පනහ. භභ ඒ රළන්සුර බහගත* කයනහ. 

ඒ එක්ෂ ක තභ පොඹහ ග්දන ඵළරි ල්ණහ. ජනභහධා 

රය්ෂහ ිනපඵනහඹ කිඹනහ. පප්ර4වභදහ භව කභඹහ ඉ්දන ිද  

එුරභහ  ිදරුද්ධ පඳොඩි ඳ කතය ිදතය්ෂ 27්ෂ ිනබුණහ. ්්දන ඒක 

තභන් පු ක ඳ ක නිදව.  එුරභහපප යලඹල්ර "ඝහතනඹ" කශහ. 

එුරභහපප ජීිදතඹ ගළන, ඳල්ර ගළන යලඹල්රභ කිේහ. ඒ ක එුරභහ 

ඒ නිදව දීරහ ිනබුණහ. තමු්දනහ්දපවරහ කය්දප්ද පභොනහද? 

2007 ජනහරි 01 ළනි දහ රංකහ මුද්රරණහරඹ  ගිනි තළබීභ, 2007 

පනොළපතඵර් 21 දින ලීඩර් මුද්රරණහරඹ  ගිනි තළබීභ, 2009 ජනහරි 

06 ළනි දහ යලය රඹතනඹ  පඵෝපතඵ ගළසීභ, 2009 පඳඵයහරි 23 

ළනි දහ භළ්ෂස රඹතනඹ  ඳවය දීභ, 2009 භහර්ුර 24 දින උදඹ්ද 

කහර්ඹහරඹ  පග්රාප්දඩ් ප්ර4වහයඹ්ෂ එල්ර කිරීභ, 2010 ජනි 30 යලඹත 

රඹතනඹ  ගිනි තළබීභ, 2011 ජනහරි 31 දින රංකහ ඊ නිේස 

කහර්ඹහරඹ  ගිනි තළබීභ කිඹන පපත යලද්ධිර  ්දහශ  එ්ෂ 

්පඹකු ක ්ල්රරහ ිනපඵනහද? දළ්ද කිඹනහ  පපතහ ඳ කතයර 

දහනහ ලු. රණ්ඩුපේ භ්දත්රීවරු කිඹනහ ජනභහධා නිදව 

ිනපඵනහ කිඹරහ. පකොපවවද නිදව ිනපඵ්දප්ද? දහන එකහ  

ගවනහ, ගිනි ිනඹනහ, ් ක ්ඩංගු  ග්දනහ, භයනහ. පපතහ 

එක්ෂ ක පපත රංකහ පඳොලීයලඹ පොඹහ ග කතහද කිඹරහ භභ 

්වනහ. පඳොලීයලඹ පද්ලඳහරනීකයණඹ පරහ ඉයන්. 2011 

පගෝලීඹ දණ දර්ලකඹ  -GCB - ්නු රංකහපේ දත තභ 

රඹතනඹ පඳොලීයලඹ ිදධිඹ  ව්ද පරහ ිනපඵනහ. ඒ ිදතය්ෂ 

පනොපන්. 2011 ජලි යල  පදළපතඵර් න ිද  භහන හිමිකපත 

පකොමිභ  පඳොලීයලඹ  ිදරුද්ධ ඳළමිණිලි 1,574්ෂ රළබිරහ 

ිනපඵනහ. ය ක නීිනඹ වද්දන, නීිනඹ යකි්දන, නීිනඹ 

ක්රිශඹහ කභක කය්දන  ඉ්දන නිරධහරි්ද  ිදරුද්ධන් පපතක 

ිනපඵ්දප්ද. රංකහපේ පගෝලීඹ දණ දර්ලකපේ දත තභ රඹතනඹ 

ිදධිඹ  පඳොලීයලඹ ඳ ක පරහ ිනපඵනහ. ්ිළ ඉල්ර්දප්ද පපත යපට් 

්නහගතඹ පනුප්ද, ්නහගත ඳයපතඳයහපේ දරු්ද පනුප්ද 

කරුණහකයරහ, පපත පඳොලීයලඹ සහධින රඹතනඹ්ෂ කය්දන 

කිඹරහන්. දවව කන රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ංපලෝධනඹ ්න්්ද 

කයරහ, සහධීන පඳොලිස පකොමිභ ්න්්ද කයරහ හිතන හිතන 

ිදධිඹ  DIG ඳ කවීපත, හිපතන හිපතන වළටිඹ   පඳොලිස ඳරී්ෂක, 

උඳපඳොලිස ඳරී්ෂක ඳ කවීපත ව උස වීපත පදන නිහ තභන් ්ද 

1249 1250 

————————— 
*  පුසතකහරපේ තඵහ සත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ] 
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 පඳොලීයලඹ පපත ත ක කඹ  ඳ ක පරහ ිනපඵ්දප්ද. 

තමු්දනහ්දපවරහ පපතක  ග කිඹ්දන  ඕනෆ. පපතක 

තමු්දනහ්දනහ්දපවරහ  ්ඳ  ිදතය්ෂ සීභහ පරහ ිනපඵන පදඹ්ෂ 

පනොපන් ය  භ පඳොදු පදඹ්ෂ. ඉිනවහපේ කදහද පඳොලීයලර  

ගළහුපේ? තමු්දනහ්දපවරහපප රණ්ඩු කහරපේ.  

 
ගරු (රචහර්ඹ) භර්ිද්ද යලල්හ භවතහ (භවජන පතඵ්දධතහ 
වහ භවජන ක යුුර ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) சர்லஷன் சஷல்லஶ - க்கள் தெஶடர்பு, 

க்கள் அலுலல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

්තා කිඹ්දන එඳහ. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමු්දනහ්දපවන් භභන් යණ්ඩු කය ග්දන ඕනෆ නළවළ. 

කිරියාළර පඳොලීයලඹ  ගළහුපේ නළද්ද, ලුනහ පඳොලීයලඹ  ගළහුපේ 

නළද්ද? තමු්දනහ්දපවන් භභන් මිත්රජන්්ද නිහ ඒ ගළන කථහ පනොකය 

ඉයාමු. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භභ කලි්ද කිේහ, ඉසපල්රහභ පඳොලීයලපේ 

පුටුපේ හඩි පරහ election එක්ෂ කපශව 1973 දී හි පු රය්ෂක 

නිපඹෝජා සභින දළදිගභ ්ුරරු භළිනයණඹ පරහපේදීන් කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] දළදිගභ ්ුරරු භළිනයණපේදී රය්ෂක නිපඹෝජා 

සභින ගිහි්ද පඳොලිස පුටුපේ හඩි පරහන් භළිනයණඹ 

පභපවඹවූපේ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභහ, සඵුරභහ  ත ිදනහඩි පදකක කහරඹ්ෂ 

ිනපඵනහ. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

්ිළ කිඹ්දප්ද පඳොලීයලඹ සහධීන කය්දන කිඹරහන්. භර්ිද්ද 

සභිනුරභහ ගළන භභ පභොකු ක කිඹ්දප්ද නළවළ, භපප ඹහළුහ 

නිහ.  භභ ළඩිඹ කථහ කය්දප්ද නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

පභොනහද කිඹ්දන ඕනෆ? 

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඉසපල්රහ සඵුරභහ කිේ ටික කිඹ්දන. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමු්දනහ්දපව සඹ ටික භර්ිද්ද යලල්හ සභිනුරභහ  පගදය 

ගිහිල්රහ කිඹ්දන. භභ එුරභහ  පභොනහ ක කිඹ්දන ඹ්දප්ද 

නළවළ. එුරභහ භපප මිත්රජඹහ. භ  එුරභහ  ඒක ඕනෆභ පරහක 

කිඹ්දන පුළු්ද. 
 

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

පපතජර්  පකපන්ෂ ගළන තමු්දනහ්දපව කිේහ ප්ද? 
 

ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

සේ, භභ කිේහ. 

ගරු (රචහර්ඹ) භර්ිද්ද යලල්හ භවතහ  
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) சர்லஷன் சஷல்லஶ)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

පභොක්ෂද කිේපේ? 

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

පභුරභහ පපතජර් පකපන්ෂ ගළන කිේහ. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමු්දනහ්දපව  පකෝදද ඳණ නළවළ. ඒ ගළන කථහ කයද්දි 

භර්ිද්ද යලල්හ සභිනුරභහ ිළ  දභනහ. තමු්දනහ්දපව 

එ්ෂනළලිපගොඩ දළ්ෂකහ කිේහ ප්දද?  

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

සේ. 
 

ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

පභතළන ්තා ප්ර4කහල කය්දන එඳහ. තමු්දනහ්දපව 

උහිදඹ  ක කළහ ිනපඵනහ. තමු්දනහ්දපව ්ලු ක 

භ්දත්රීවයපඹ්ෂ. 

 

ගරු (රචහර්ඹ) භර්ිද්ද යලල්හ භවතහ  
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) சர்லஷன் சஷல்லஶ)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භ්දත්රීවුරභහ ්තා ප්ර4කහල කයන 

පකපන්ෂ පනොපන්.  

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

එුරභහ එ්ෂනළලිපගොඩ දළ්ෂකහ නපත ්ල්රහ පද්දන එඳහඹළ. 

 
ගරු (රචහර්ඹ) භර්ිද්ද යලල්හ භවතහ  
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) சர்லஷன் சஷல்லஶ)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

එ්ෂනළලිපගොඩ පනොදළකපු කට්ටිඹ කිඹනහ දළ්ෂප්ෂ නළවළ 

කිඹරහ. 
 

ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ප්ර4ංලපේදී දළකරහ ිනපඵ්දප්ද. එුරභහ ඊශඟ තහපේ 

ඉිනපඹෝිළඹහපේදී වරි පන පකොපවවදි වරි දීමිද. ත පකොපවව වරි 

ඹ්දන, එපවව ක ඉඳීිද.  
 

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

තමු්දනහ්දපව භපප කථහ ්වග්දන පකෝ. 

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමු්දනහ්දපවපප කථහ භභ ්වපගන ඉ්දනහ. බඹ ප්දන 

එඳහ. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

පඳොලීයලඹ සහධීන රඹතනඹ්ෂ කයරහ පපත යපට් 

ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ, හභඹ, දහචහයඹ රය්ෂහ කය්දන ක යුුර 

කය්දන කිඹරහ භහ ඉල්රහ යලටිනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනන්, ගරු භ්දත්රීවුරභනි.  

මීශඟ  ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භ්දත්රීවුරභහ. සඵුරභහ  ිදනහඩි 

15ක කහරඹ්ෂ ිනපඵනහ. 

 

[්.බහ. 5.29] 

 

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ 

ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත ිදහදඹ  

ග්දනහ ්සථහපේදී චන සල්ඳඹ්ෂ කථහ කය්දන  ්සථහ 

රඵහ දීභ ගළන තමු්දනහ්දපව  ක, පපත ගරු බහ  ක සුරින්දත 

නහ. 

භ  ඉසපල්රහ කථහ කශ, ්ිළ මිුරය්ද වළටිඹ  රේඹ කයන 

්ප් යංජි ක භද්දුභඵණ්ඩහය භළිනුරභනි, තමු්දනහ්දපව ක, පභතළන 

යලටින ජනභහධාපේදිනු ක භපප කථහ ්වපගන ඉ්දන ඕනෆ. 

තමු්දනහ්දපවපප කථහපේදී පපත යපට් ්ුරරුදව්ද කයපු 

භහධාපේදි්ද ගළන රළන්සුර්ෂ කිපඹේහ. භභ ඳහර්ලිපපත්දුරපේ 

කයන කථහ ඳහර්ලිපපත්දුර යප්ර4හදර  ඹ  ක ිදතය්ෂ 

පනොපන්, භභ ඒක එිතපඹ ක කයනහ කිඹරහ භභ කිේහ ප්ද. 

දළ්ද භ  උහිද ක එ්දන කිඹරහ ිනපඵනහ ප්ද. ජලි භහපේ 

16පනි දහ  භ  පවෝභහගභ උහිදඹ  එ්දන කිඹරහ ිනපඵනහ. 

යංජි ක භද්දුභඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභනි, තමු්දනහ්දපව  පකෝදද්ෂ 

ිනපඵනහ නපත දළ්ද තමු්දනහ්දපව කයපු කථහ ක තමු්දනහ්දපව 

එිතපේ කය්දන ඕනෆ. තමු්දනහ්දපව දළ්ද ටිකක  ඉසපල්රහ 

කිේහ, රංකහ ඊ-නිල්ස ප්ර4ධහන කර්ති රු්ද ්ුරරුදව්ද කයරහ 

ිනපඵනහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පපතක 

ඳහර්ලිපපත්දුරප්ද එිතපේ ක කිඹ්දන කිඹරහ භභ ග ීමපභ්ද 

කිඹනහ.  

 
ගරු රර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

් ක ්ඩංගු  ග කතහ කිඹරහන් කිේපේ. 

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

තමු්දනහ්දපව කිේපේ ්ුරරුදව්ද කයරහ ිනපඵනහ කිඹරහන්. 

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] වරි. තමු්දනහ්දපව ඉ්දනපකෝ.  

තමු්දනහන සපවපප කථහ  ක භභ ිළිතුරරු පද්දනපත පකෝ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ුරරුදව්ද කයපු ්ඹපප 

රළන්සුර  කිඹද්දි තභන් රු්දපප නභ කිඹ්දප්ද. රු්ද 

දළ්ද එංගර්දතපේ ඉ්දනහ. රංකහ ඊ-නිල්ස එක දළ්ද කය පගන 

ඹ්දප්ද රු්ද. පභතළන යලටින ජනභහධාපේදි්ද ්ද පපත 

ප්ර4ි කිනඹ ඳශ කය්දන ඕනෆ. රු්ද එංගර්දතපේ ඉපගන 

රණ්ඩු  ඳවය ගවනහ. භභ දළකපු යලද්ධිඹ තභන් 

ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී භභ කිේපේ. ඒ යලද්ධිඹ කිේපේ භපප මිත්රජඹහ 

ගළන පරොකු ිදලසහඹකිනුන්. භපප මිත්රජඹහ කල්ද? භංජුර 

පඩිර්ධන. භංජුර පඩිර්ධන  රංකහප්ද ඹ්දන කියලභ 

පවවුර්ෂ ිනබුපණ් නළවළ. භංජුර පඩිර්ධන  රංකහප්ද ිළ  ක 

ඹ්දන ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනබුපණ් නළවළ. වළඵළන් රංකහ ිළිතඵ, ්ප් 

රය්ෂක වමුදහ ිළිතඵ, රණ්ඩු ිළිතඵ ළයදි ිකත්රජඹ්ෂ 

භරහ තභන් භංජුර පඩිර්ධන ්ද ප්ර4ංලපේ ගිහිල්රහ පද්ලඳහරන 

රැකයණඹ රඵහ පගන ඉ්දප්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පපත ඊපේ පඳපර්දහ 

පඳෞද්ගලික භහධාඹක පපත යලඹලු පදනහ දයල්ද ද කථහ කශහ. 

පපත යලඹලු පදනහ භ පභපවව කියලභ ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනබුපණ් නළවළ. සුළු 

සුළු යලද්ධී්ද ිනබුණහ. දළ්ද සඹ නපඩ් එක ප්ර4ධහනිපඹ්ෂ ප්ද, 

සුන්දද පද්ලප්රි ඹ කිඹ්දප්ද. සුන්දද පද්ලප්රි ඹ ්ද කිඹනහ, 

රංකහ  එ්දන ඵළවළ කිඹරහ. ්ද රංකහපේ යලටින සුන්දද 

පද්ලප්රි ඹපප භල්ලි කල්ද? එුරභහ භභ ඉතහභ ක ගරු කයන 

පකපන්ෂ. ඉතහභ ක ප්රි ඹභනහඳ, ්ිළ පවොයා්ද සසුරු කයන, සුන්දද 

පද්ලප්රි ඹපප භල්ලි ්ප් යපට් කල්ද? එුරභහ ්ප් යපට් භළිනයණ 

පකොභහරිස. ්ිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ ඳිත 

ග්දනහ පකපන්ෂ නපත, ්ිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳ්ෂ 

භළිනුරභහ සඹ කිඹන භහධාපේදි්ද  පපත යපට් ඉ්දන ්සථහ 

පද්දප්ද නළින පකපන්ෂ නපත, එභ ඳල්පල්භ හභහජිකපඹකු -

එුරභහපප පවෝදයඹකු- භළිනයණ පකොභහරිස වළටිඹ  ඳ ක 

කයනහද කිඹරහ පපත උ කතරීතය බහප්ද භභ ්ව්දන 

කළභළිනන්. 

භළිනයණ පකොභහරිස කිඹ්දප්ද කල්ද? තීයණහ කභක 

්සථහකදී පද්ලඳහරන ඉයණභ තී්දදු කයන පකපන්ෂ. ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ එුරභහ  එපවභ තළන්ෂ දීරහන් ිනපඵ්දප්ද. එුරභහ 

එපවභ නභාශීලී නහඹකපඹ්ෂ; ්ංක නහඹකපඹ්ෂ; මිනිසු්ද  

රදයඹ කයන නහඹකපඹ්ෂ.  

පඵොරු  එපවව ඉ පගන පපත ය  ගළන, පපත යපට් වමුදහ 

ගළන පපත භහධාපේදී්ද නඩඹ පභොනහද කිේපේ? ඳසු ගිඹ කහරපේ 

එ්ෂ ක ජහතී්දපප ංිදධහනඹ  පපත භහධාපේදී්ද නඩඹ තභන් 

හ්ෂත  දු්දප්ද. පපත භහධා  පේදී්ද නඩඹ තභන් ්ප් වමුදහ 

මිනිසු්ද ඝහතනඹ කශහ කිඹරහ කිේපේ. පපත භහධාපේදී්ද නඩඹ 

තභන් පපත භූමිකහ එපවව යඟ දළ්ෂවූපේ. ඒක කය්දන, කය්දන ඒ 

පගොල්ර්ද  එපවව පද්ලඳහරන රැකයණ රළබුණහ. පපත ්ඹ එපවව  

ගිහි්ද ිනපඵ්දප්ද රංකහප්ද ඉ්දදිඹහ  ගිහිල්රහන්. පපතහ 

සහුහභ තහනහඳින කහර්ඹහරර  ක ්ද ක  උ කතය නළවළ. භභ 

ඳළවළදිලි එුරභ්දරහපග්ද ්වනහ, ඒ ්ඹ ්ද වීහ ්යපගන 

යලටිනහ නපත පභොන පවවුර භතද වීහ රළබුපණ්; පභොන සුදුසුකභ 

භතද වීහ රළබුපණ්; පභොක්ෂද ිනබුණු ප්ර4ලසනඹ; පභොක ද 

 පද්ලඳහරන රැකයණ ග කප ක කිඹහ. එපවභ ප්ර4ලසන ිනබුපණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද න ිද  ඒ යලඹලු පදනහ ඒ 

ය ර  ඉ්දනහ. ්ද පපත පගොල්පරෝ සිද ක ඳහර්ලිපපත්දුරපේ 

කිඹනහ  රු්දරහ ඝහතනඹ කයරහ; නළ කනපත  රු්දරහ 

්ුරරුදව්ද කයරහ; ් ක ්ඩංගු  ්යපගන කිඹහ. ්ද න ිද  

රු්දරහ එංගර්දතපේ ඉපගන රංකහ ඊ-නිල්ස එක වයවහ 

්ප් රණ්ඩු  ගවනහ.  ප්ර4ගී ක එ්ෂනළිතපගොඩ භව කභඹහපප 

පනෝනහ ්දධාහ එ්ෂනළිතපගොඩ භව කමිඹ ගිහි්ද BBC එක  

කිේපේ පභොනහද? BBC එක  කිේහ ්ප් යපට් වමුදහ ්හිංක 

යලිදල් පදභශ මිනිසු්ද යහඹනික ්ිද ඳහිදච්ික කය ඝහතනඹ කශහ; 

ඒක කිඹ්දන රළවළසින පරහ හි පු නිහ තභන් ප්ර4ගී ක 

්ුරරුදව්ද කපශව කිඹහ. ප්ර4ගී ක එ්ෂනළිතපගොඩ කිඹ්දප්ද 

පල්ඛකපඹ්ෂ පනොපන්; කහටු්ද යකල්ිළපඹ්ෂ. ප්ර4යලද්ධ පු ක ඳ කර 

කහටු්ද යකල්ිළපඹකු ක පනොපන්. රණ්ඩුන් ප්ර4ගී ක 

එ්ෂනළිතපගොඩන් ්තය ප්ර4ලසන ිනබුපණ් නළවළ. එපවභ නපත ඊ  

ළඩිඹ ප්ර4ලසන ිනබුණු ්ඹ ඕනෆ තයපත හිටිඹහ. තමු්දනහ්දපවරහ රිචඩ් 

ද පොන්හ  කශහ හපප, හගරිකහ  පගෝභස  කශහ හපප, 

්පන්ෂ ඳළ කපත්ද පප්ර4වභීමර්ින ද ්ල්ිදසරහ  කශහ හපප, ිදජඹ 

කුභහයණුරංග  කශහ හපප -ඒ කහරපේ කිේපේ භනශපඹකු  

පඩි ිනේඵහ කිඹහරහ- පපත රණ්ඩු කය නළවළ.  
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මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, යුද්ධඹකදී ඹපත ඹපත යලද්ධී්ද 
පනහ. ්ද යලරිඹහ ඵර්දන. පදඳළ කපත්දභ පකොතයපත ිළරි්ෂ 
ඝහතනඹ පනහද? භභ ගු්ද වමුදහපේ යලටි පකපන්ෂ. භහ ක භඟ 
යලටි ්ඹපග්ද වතය ඳස  පදපන්ෂභ යුද්ධපේදී ඝහතනඹ  ර්ෂ 
ල්ණහ. පපතඝර්ණ ්බඹිදක්රடභ නභළින ්ප් batch එප්ෂ හි පු 

පවොභ cadet පකපන්ෂ, ඩී.ටී. ගුණපවකය නභළින pilot 
පකපන්ෂ, භරරපවකය නභළින pilot පකපන්ෂ ඝහතනඹ  ර්ෂ 
ල්ණහ. ිදනඹ ගරුක වමුදහ්ෂ ්ිළ  ිනපඵ්දප්ද. ්ප් ත්රිුිදධ 
වමුදහ ිදනඹ ගරුකන්. ්දධාහ එ්ෂනළිතපගොඩරහ ගිහි්ද 
පභොනහද කිේපේ? ්ප් වමුදහ chemical weapons ඳහිදච්ික 
කශහඹ කිේහ. පපතහ ජහිනක ්ඳයහධ. වරි නපත පපත ්ඹ  ිදරුද්ධ 
නඩු දභ්දන ඕනෆ. ්ඳ  පනොපන්. ්ිළ කථහ කය්දප්ද ය   
රදයඹ කයන නිහන්; ත ක ඉදිරිඹ  පපත ය  පල් ිදර්ෂ පනහ 
දකි්දන ්ඳ ්කභළින නිහන්. ්ප් රණ්ඩු පපත යපට් යලඹලුභ 

ජහතී්ද  රදයඹ කයන රණ්ඩු්ෂ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, එදහ භභ පපත ගරු බහපේ 
ප්ර4ගී ක එ්ෂනළිතපගොඩ ගළන කථහ කයන පකො  භභ කපශව ළරසුපත 
වගත කථහ්ෂ පනොපන්. භභ කථහ ඳ ්ද ග කප ක "මිහිය" 
පු ක ඳපත්ද ; "ිදජඹ" පු ක ඳපත්ද. ්ිළ  පු ක ඳ ක කිඹ්දන 
රහ්ෂ සින ල්පණ් ඒ පු ක ඳ කලි්ද කිඹරහන් භපප කථහ 

ඳ ්ද ග කප ක. මුල් ිළටුර දණ, ංචහ, භයණ ගළන දභ්දන එඳහ; 
මිනිසු්දපප පල් කුිළත කයන පද්ල් ගළන දභ්දන එඳහඹ කිඹහන් 
භපප කථහ කපශව. ජනභහධාපේදී්ද ්ුරරුදව්ද කශහඹ කිඹහ වළභ 
දහභ රණ්ඩු  ඳවය ගවනහ. ඒ පගොල්පරෝ ඒහපේ ළඳ ිදයානහ. 
ඒහ කිඹද්දි තභන් භහ ඒ කථහ කිේ  පේ. භපප කථහ භභ එිතපඹ ක 
කිේහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ප්ර4මුඛ 
පපත යජඹ  වහ ප්ර4හපද්ශීඹ පද්ලඳහරන නහඹකඹ්ද  තයපත ගපපත 
ඡ්දද ළටුණු ඉිනවහව්ෂ නළවළ. ඒ හපපභ ග්රාහමීඹ ජනතහ දිනහ 

ග ක පපත හපප රණ්ඩු්ෂ ඉිනවහපේභ නළවළ. ්ද වළභ ප්ර4හපද්ශීඹ 
බහ්ෂ ුරශභ ුරපන්ද පදකක  ළඩි නිපඹෝජිතඹ්ද ිළරි්ෂ පපත 
රණ්ඩු  ඉ්දනහ. ඒ හපපභ වළභ නගය බහකභ, වළභ ඳශහ ක 
බහකභ ඉ්දනහ. ඒ ිදලහර ිළරිපග්ද කිහිඳ පදපනකු ්ින්ද 
ඹපත යලදුවීභ්ෂ ල්ණහභ ඒහ පරොකු  උලු්ඳරහ පඳ්දනහ. 
වළඵළන්, යඑ්දපී රණ්ඩු කහරපේදී ක පපත හපප යලදු වීපත යලදු ල්ණහ. 
නමු ක ඒහ  ප්ර4චහයඹ්ෂ දු්දප්ද නළවළ.  ඒ බහඳින පකපන්ෂ, 
නළ කනපත භ්දත්රීව පකපන්ෂ පභොක්ෂ පවෝ ළරැද්ද්ෂ කය ිනපඵනහ 
නපත ඒ රනපේ ඉ්දන පද්ලඳහරන නහඹකපඹෝ පඳොලීයලඹ 
පග්දරහ ඒ ප්ර4ලසනඹ උහිදඹක  ඹ්දන පද්දප්ද නළුර, ්ඩුභ 

ගණප්ද පඳොලීයලපේ ඳළමිණිල්ර්ෂ ක දහ්දන පද්දප්ද නළුර 
එතළනදීභ ිදඳුහ.  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක සභිනුරභනි, එදහ භහ නිපඹෝ ජනඹ කයපු 
ප්දන්පු භළිනයණ පකොට්ාහපේ වදා යකාඹ්දපප පඵල්ර 
කඳරහ පකෝටුර ගළහුහ. එදහ කථහ කය්දන නිදව්ෂ ිනබුපණ් 
නළවළ.  ඡ්දදඹ දපව ඡ්දද භධාසථහනඹ  සිදල්රහ ුර්ෂකු 

පඳ්දනරහ තභන් භවය නහඹ කපඹෝ ඡ්දදඹ කපශව. ඉින්ද ඡ්දදඹ 
දහ්දප්ද පකොපවොභද? ඒ භවය ්ඹ ්ද මිඹ ගිහිල්රහ. ඒ මිඹ ගිඹ 
්ඹ  ්ිළ නිගරු කය්දප්ද නළවළ. නමු ක එපවභ ඉිනවහඹ්ෂ 
ිනබුණහ.  

්ප් රනඹ  ්ල්රපු රනඹ ක හන. පභතළන ඉ්දනහ, 
පජඹයහජ් ප්ර4නහ්දදුපුල්පල් හි පු සභිනුරභහපප බිරි. පජඹයහජ් 

සභිනුරභහ එදහ ඒ ඳශහප ක හි පු නහඹකඹහ නිහ  තභ ජීිදතඹ 
පේයහ ග්දන රංකහ පට්භ ඹ්දන යලද්ධ ල්ණහ. ්්දිනභ  
එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ ්ින්ද තභන් එුරභහ ඝහතනඹ  ර්ෂ ල්පණ්. 
පජ්වීපී, එල්ටීටීඊ, යඑ්දපී කිඹන පපත ුර්ද පගොල්පරෝභ එකන්. පපත 
තභන් ් කර පල් තයහ ග ක ඳ්ෂ. ්ද ඒ ්ඹ කථහ කයනහ  
ිදනඹ ගළන. 

පඳොලීයලඹ ගළන කථහ කයද්දී ්ඳ  ක භවය නපත භත්ෂ 

පනහ. පඵෝල්පඳොන්්දට් ඳෆන එක කනකි්ද ගවරහ ්නි ක කනි්ද 

ග ක යුගඹ ්ඳ  භතකන්. එපවභ යුගඹ්ෂ ඳහු කයරහ තභන් ්ිළ 

සිදල්රහ ිනපඵ්දප්ද. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒක නිහ 

්ිළ කිඹ්දප්ද පපත යලද්ධි පුද්ගරහනුඵද්ධ යලද්ධි කිඹන එකන්. පපත 

හුඟ්ෂ පද්ල් පුද්ගරහනුඵද්ධන්. වළඵළන්, යජඹ්ෂ වළටිඹ  ඒ ළරැදි 

කයන ්ඹ  නිදවපව ඉ්දන පදනහ නපත ඒක ළරැදින්. වළඵළන්, ්ද 

න ිද  ඒ යලඹලුභ පදනහ නීිනඹ ඉදිරිඹ  පගනළල්රහ ිනපඵනහ. 

ඹපත ඹපත ළරැදි කයරහ ිනපඵනහ නපත ඒ යලඹලුභ ප්ර4හපද්ශීඹ 

පද්ලඳහරනාපඹෝ නීිනඹ ඉදිරිඹ  පගනළල්රහ ිනපඵනහ. 

ඳසු ගිඹ දහ සින වූ ගුරුරිඹපප යලද්ධිඹ ගළන ්ද කථහ කයනහ. 

්ද ඒක ඉතහභ ජනප්රි ඹ භහතිකහ්ෂ. රණ්ඩු ඳ්ෂපේ 

පද්ලඳහරනාඹකු වළටිඹ  භහ ක ඒ ගුරුරිඹපග්ද භහ 

ඉල්රනහ. වළඵළන්, ඒ යලද්ධඹ  පතඵ්දධ ඳශහ ක බහ 

භ්දත්රීවයඹහ  ක ජනභහධාලි්ද තභ්දපප කථහ කිඹ්දන ඉඩ්ෂ 

රළපඵ්දන ඕනෆ. කියලභ පකපන්ෂ සහුපප කථහ ්ව්දන ක, 

සහු  ඒ කථහ කිඹ්දන ක ඉඩ්ෂ දීරහ නළවළ. ඒ ්සථහ 

්නහගතපේදී ක රළපඵන් කිඹහ ්ිළ ඵරහපඳොපයො කුර පනහ. 

එතපකො  පපත යපට් මිනිසසු ස කත දළන ගනීිද. ්ද පනපකො  ඒ 

යලද්ධිඹ ්ල්රහපගන රංකහ ගුරු ංගභඹන්, ජනතහ ිදමු්ෂින 

පඳයමුණන් වළභ තළනභ ඳහල්ර  ගිහිල්රහ ගුරුරු වහ 

යකාපඹෝ එිතඹ  දහරහ ිනපඵනහ. පපතක ජනප්රි ඹ භහතිකහ්ෂ 

නිහ ඒහ  යකාපඹෝ ක එනහ; ගුරුරු ක එනහ. වළභ පකනහභ 

ඒ ගළන කථහ කයනහ. ්ප් ඳ්ෂපේ ්ඹ ක කථහ කයනහ. භභ 

දළ්ෂකහ වළභ තළනභ උද්පඝෝණ ඳ කනහ. භභ ක කිඹ්දප්ද ඒ 

යලද්ධිඹ ළරැදින්; කයපු ක්රිශඹහ ළරැදින්; ඒ පද්ලඳහරනාඹහ භහ 

ගත යුුරන්. ඒක වරි. වළඵළන්, ඒ යලද්ධිඹ  ඳසු බිපත ල්ණු කහයණහ 

කිඹ්දන සහු  ක ්සථහ ිනපඵ්දන  ඕනෆ. ්ිළ ඵරහපගන 

ඉ්දනහ සහුපප  කථහ ක පපත ිදධිඹ භ කිඹ්දන ්සථහ්ෂ 

රළපඵන් කිඹරහ.  එතපකො  පපත යපට් ත ක කඹ පනස පන් 

කිඹහ ක ්ිළ ඵරහපඳොපයො කුර පනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඊශග  භභ ත ක කහයණඹ්ෂ 

කිඹ්දන කළභළිනන්. ගරු පඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීවුරභනි, භභ කපතෝලික 

රගපපත පකපන්ෂප්ද. භපප ්පතභහ පඵෞද්ධ, තහ කතහ කපතෝලික. 

ඊපේ පඳපර්දහ යහත්රිුඹක භභ පකොච්ිකකපඩ් ඳල්ලිපේ භංගල්පර  

ගිඹහ. 

ගරු භ්දත්රීවුරභහ, පකොච්ිකකපඩ් ඳල්ලිඹ  රගභ ්දව්දන 

ළඩිපඹ්දභ එ්දප්ද පදභශ මිනිසසු. ්ද එතළන ඳහය වයස කයරහ 

නළටුපත භඟ දළළ්දත ංගීත ංදර්ලන ඳ කනහ. [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] පඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දනපකෝ. තමු්දනහ්දපවරහ  එ්ෂ ක 

ජහිනක ඳ්ෂ  රණ්ඩු කහරපේදී ක එපවභ කය්දන දු්දප්ද 

නළවළ. ඒ කහරපේ තමු්දනහ්දපවරහපප මිනිසු්ද ඳහය  ඵළසහභ 

identity card එක නළ කනපත- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] පඳොඩ්ඩ්ෂ ්ව 

ග්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] පපත යපට් මිනිසසු ඒහ  ද්දනහ, නමු ක 

තමු්දනහ්දපව ද්දප්ද නළවළ. ඳසු ගිඹ කහරපේ පදභශ මිනිසු්ද 

ඳහය  ඵළසහභ identity card එක නළ කනපත ඒ මිනිසු්ද එ්දප්ද 

නළවළ; ්යපගන ඹනහ. නිදව්ෂ ිනබුපණ් නළවළ. ුරකයපේ 

මිනිසු්ද , ඹහඳනපේ මිනිසු්ද  පකොශම  සිදල්රහ ්ධාහඳනඹ 

වදහය්දන, පපශහභ්ෂ කය්දන එදහ ඳළළින යුද්ධඹ ක එ්ෂක 

නිදව්ෂ ිනබුපණ් නළවළ. නමු ක ්ද ඒ ්ඹ පකොශම ඳහයල් 

වපගන ංගීත ංදර්ලන ඳ කනහ. ්ද එපවභ යුගඹකුන් 

ිනපඵ්දප්ද. තමු්දනහ්දපවරහපප නහඹකපඹෝ බඹ නිහ ්ඩුභ 

ගණප්ද ල්නිඹහප්ද එවහ  ගිපේ නළවළ. පපත පදභශ ජහිනක 

්දධහනපේ භ්දත්රීවරු්ද  ්ද ඒ ඳශහ කර පද්ලඳහරනඹ 

කය්දන පුළු්ද නිදව රඵහ දීරහ ිනපඵනහ පපත රය්ෂක 

වමුදහ; පපත රය්ෂක පල්කපතයඹහ; පපත ජනහධිඳිනයඹහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභහ, කථහ ්්ද කය්දන. 
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු පඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීවුරභනි, තමු්දනහ්දපවරහ  දළ්ද ්ිළ 

ඒක පනොපන් කිඹ්දප්ද. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ්ිළ කිඹ්දප්ද පපතකන්. 

ඹපත කියල ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ නපත ංහියාඹහ්ෂ සින කථහ කයරහ 

ිදහ ගනිමු. ්ඳ  නභාශීලි නහඹකපඹ්ෂ ඉ්දප්ද. සුන්දද 

පද්ලප්රි ඹපප පවෝදයඹහ  භළිනයණ පකොභහරිස ්දන ්සථහ 

දීරහ ිනපඵන නහඹකඹහ ක එ්ෂක ඕනෆභ ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිදහ ග්දන 

පුළු්ද කිඹමි්ද භපප චන සල්ඳඹ ්්ද කයනහ. 

 

[්.බහ. 5.46] 
 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භපප මිත්රජ ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු 

භ්දත්රීවුරභහ කිේහ, එුරභහ මී  කලි්ද භහධාපේදි ප්ර4ගී ක 

එ්ෂනළලිපගොඩ ගළන කථහ කපශව සදහනභ්ෂ නළුරන්; එපවභ කයපු 

කථහ්ෂ ගළනන් පපත ප්ර4ලසනඹ භුර පරහ ිනපඵ්දප්ද කිඹරහ. නමු ක 

භපප මිත්රජඹහ  භහ භත්ෂ කය්දන ඕනෆ, පපත පගෞයනීඹ 

ඳහර්ලිපපත්දුරපේ යප්ර4හද හිත ්ඳ කථහ කයන ිද  සදහනපත 

ල්ණ ක, නළත ක තාහදි ිදඹ යුුර ඵ.  

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු භ්දත්රීවුරභහ,- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භ  ඉඩ පද්දන. භපප තර්කඹ තභන්, සඵුරභහ සදහනපත ල්ණ ක 

නළත ක තාහදි ිදඹ යුුරන් කිඹන එක.  

 

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

භපප කථහ ඳහර්ලිපපත්දුරප්ද ිළ තදී ක කශහ. භපප කථහ 

යප්ර4හදර  ඹ  පරහ ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී ිදතය්ෂ කපශව නළවළ. 

භ  එපවභ කය්දන ්සථහ ිනබුණහ. භපප සස පදපක්ද දළකපු 

පද්, භපප ඹවළුහ  ිදලසහ කයරහ භහ කිේපේ.  

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, කභ්ෂ නළවළ. ්රු්දදික 

ප්ර4නහ්දදු භ්දත්රීවුරභහ එුරභහපප ්දව ප්ර4කහල කශහ. ්ිළ පදන 

ය  ක එුරභහ  ්ද දු්දනහ.  

ස කත භ ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ භ  කදහ ක මුණ ගළහිරහ 

නළවළ. ගරු එස.බී. දිහනහඹක සභිනුරභනි, ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ 

භ  කදහ ක කථහ කයරහ නළවළ. වළඵළන්,ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩපප 

ළඩිභවල් පුතහ එක  භහ ලිඹපු භපප පේ ්ඩිදඹ ුරශ භපප 

මිත්රජඹකු ිදධිඹ  ්දවස හුභහරු කය ග කත කුඩහ දරුප්ෂ.  

එ්ෂනළලිපගොඩ ්ුරරුද්ද පරහ දක  ඳසපව භ  සහු 

ඳණිල්ඩඹ්ෂ තඵහ ිනබුණහ, "Uncle, භපප තහ කතහ නළින පරහ. භ  

උදල් කය්දන" කිඹරහ. භහ ඒ පරහපේ ඒ දරුහ  කථහ කයරහ 

කිේහ, "පුප ක, භහ පොඹහ ඵර්දනපත" කිඹරහ. නමු ක භ  කශ වළකි 

පදඹ්ෂ ිනබුපණ් නළවළ. ඉ්ද ඳසු භ  ඒ දරුහ මුණ ගළහුප්ද 

නළවළ. ඳසු එ්ෂනළලිපගොඩ භළිනනිඹ ගරු ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ වමු 

්දන සිදල්රහ සපප දුක කිේහ. එුරමිඹ එ්ෂනළලිපගොඩපප 

්ුරරුද්දවීභ ිළිතඵ දු්ෂ ගළනිදල්ර ිදඳ්ෂ නහඹකුරභහ  

ඉදිරිඳ ක කශහභ, එුරභහ පනුප්ද භහ යහජා රය්ෂක වහ 

නහගරික ංර්ධන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ  

ඉල්ලීභ්ෂ ඉදිරිඳ ක කයරහ කිේහ, ඒ ිදභර්ලනඹ ිදධිභ ක කය්දන 

කිඹරහ. පභොකද, ්ිළ ද්දප්ද නළවළ එ්ෂනළලිපගොඩ මිඹ ගිහි්දද, 

භයහ දභරහද කිඹරහ. නමු ක ්ිළ ද්දනහ සහු ්ුරරුද්ද ල්ණහ 

කිඹරහ. ්ිළ ිදලසහ කයනහ සහු  ්ුරරුද්ද කයරහ ිනපඵනහ 

කිඹරහ.  

ගරු එස.බී. සභිනුරභනි, භපප මිත්රජඹහ -්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු 

භළිනුරභහ- එුරභහපප ප්ර4කහලඹ පපත ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී කශහ  

ඳසපව 2013.06.12ළනි දහ -යහජා රය්ෂක වහ නහගරික 

ංර්ධන ්භහතාහංලපේ උඳපද්ලක කහයක බහපේ රකහ ඵළලීභ 

වහ පඹොමු කයන රද පඹෝජනහ ්ංක 2908 ඹ ප ක- යහජා 

රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන ්භහතාහංලපේ ්ිනපර්ක පල්කපත 

පජ්.ඒ. යංජි ක භවතහ ිදයල්ද,  යහජා රය්ෂක වහ නහගරික 

ංර්ධන ්භහතාහංලපේ පල්කපත පනු ; පගෝාහබඹ යහජඳ්ෂ 

භළිනුරභහ පනු - භ  ිළිතුරය්ෂ එහ ිනපඵනහ. පභඹ  

පඵොපවොභ ග කි යුුර ිළිතුරය්ෂ. ඵයඳතශ පඹෝජනහ්ෂ ිළිතඵ 

ගපේණඹ කිරීපභ්ද ඳසු ඳහර්ලිපපත්දුර  පපත ිළිතුරය එනහ. 

පපත ලිිළපේ පකො ්ෂ භහ කිඹ්දනපත.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පපත ලිිළපේ ව්ද කය 

ිනපඵනහ, ".......... ඒ ්නු ංිදධහනහ කභක කණ්ඩහඹභ්ෂ ිදයල්ද 

ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ භවතහ ඳළවළයපගන පගොස සින ඵ  ළක 

කශ වළකි කරුණු ිදභර්ලනපේදී දළන  ්නහයණඹ වී සින ඵ 

පජාසා නිපඹෝජා පඳොලිසඳින ඵසනහහිය ඳශහත ිදයල්ද ළඩිදුය  ක 

හර්තහ කය සත." කිඹහ.  ඒ ්නු පඵොපවොභ ඳළවළදිලින්, ප්ර4ගී ක 

එ්ෂනළලිපගොඩ ්ුරරුදව්ද කය ිනපඵනහ කිඹරහ. සහු 

සකළභළ කපත්ද, ර කභ රහබඹ උපදහ පපත යටි්ද ඳළන ගිඹ 

පුද්ගරපඹකු කිඹන ගණඹ  දහ්දන කියලභ හ්ෂත ඹ්ෂ නළවළ. 

පඳොලිස පදඳහර්තපපත්දුර යහජා රය්ෂක ්භහතාහංලඹ  පදන 

දළනුපත දීභ පභඹන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ නිහ භභ ගරු ්රු්දදික 

ප්ර4නහ්දදු භ්දත්රීවුරභහ  කිඹ්දප්ද, එුරභහපප භතඹ, යහජා 

රය්ෂක ්භහතාහංලපේ භතඹ  ඳ වළනින් කිඹන එකන්. 

පභතළනදී ්ප් ඹහළු මිත්රජකපත පභොනහ ල්ණ ක භභ ඊපේ ක එුරභහ  

පපත ිළිතඵ දළනුපත දු්දනහ. කිඹ්දන්ද හපල් කිඹ්දප්ද නළින, 

පභළනි ග කි යුුර, ංපේදී ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිළිතඵ කථහ කයද්දී, 

ිදපලවපඹ්දභ යප්ර4හද හිත පපත ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී කථහ 

කයද්දී ්ිළ මී  ඩහ ප්ර4පේපත ප්දන  ඕනෆ. පභොකද, ඒ ඳල්ල්ර 

හභහජිකඹ්ද  ඒ හපපභ- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු ්රු්දදික 

ප්ර4නහ්දදු භ්දත්රීවුරභහ, භ   ඉඩ පද්දන. භ  සීමිත පරහන් 

ිනපඵ්දප්ද. ්ඳ  ිනපඵන ඒ  ග ීමභ ්ිළ ප කරුපත ගත යුුරන්.  

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

භපප නභ ව්ද කශ  නිහ ඒ ිළිතඵ ඳළවළදිලි කය්දන  

භ  ්සථහ්ෂ පද්දන.  

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භපප ටිනහ කහරඹ. සඵුරභහපප කහරපේදී 

පපත ගළන කථහ කශහ ප්ද. ඒ නිහ භභ සඵුරභහ - 
 

ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

භ  එක ත්ඳයඹ්ෂ පද්දන. තමු්දනහ්දපව  ලිිළඹ්ෂ ඹළේහ. ඒ 

ලිිළඹ  තමු්දනහ්දපව  ිළිතුරය්ෂ එේහ. වළඵළන් සඹ ලිිළපේ 
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පකොතනළක ක සථියභ කිඹරහ නළවළ, ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ 

භයරහ දහරහ නළ කනපත ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ ්ුරරුදව්ද කයරහ 

කිඹරහ. සඹ තමු්දනහ්දපව කිඹන කහයණහ තභ ක ිදිත 

කහයණහ්ෂ. තභ ක ඒ පතඵ්දධ investigate කයනහ. 

පඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ්දන. තභ ක සඹ investigate කයන පේරහපේදී- 

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පභච්චයන් කථහ. ස කත. පපත ලිිළපේ යලඹඹ  යලඹඹ්ෂ කිඹරහ 

නළවළ, ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ භයහ දභහ ිනපඵනහ කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] පඳොඩ්ඩ්ෂ ්වග්දන  පකෝ. පපත ලිිළපේ කිඹරහ නළවළ, 

"ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ ්ුරරුදව්ද කය දභහ සත." කිඹරහ. පපත 

ලිිළපේ ව්ද කය ිනපඵනහ, "........ඒ ්නු ංිදධහනහ කභක 

කණ්ඩහඹභ්ෂ ිදයල්ද ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ භවතහ ඳළවළය පගන 

පගොස සින ඵ .........." කිඹහ.  ඉින්ද ත පභොක්ෂද යලංවර 

බහහ? ඒක එච්චයන්. ඒ නිහ-  

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ංිදධහනහ කභක ඳළවළය පගන ගිහිල්රහ රංකහප්ද ිළ  ක කය 

වළරිඹහද ද්දප්ද නළවළ.  

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, එපවභ නපත ප්ර4ගී ක එ්ෂනළලිපගොඩ ඳළවළය 

ග ක කණ්ඩහඹභ සුදු ෆ්ද එකකි්ද සහු ඳළවළය පගන ගිහිල්රහ, ඒ 

සුදු ෆ්ද එපක්ද ප්ර4ංලඹ භ ඹ්දන ඕනෆ. ඒ නිහ ප කරුභ්ෂ නළින 

කථහ කිඹ්දන එඳහ, ගරු භ්දත්රීවුරභහ.  

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ිදඳ්ෂපේ භ්දත්රීවරු කිඹ්දප්ද, ජනතහ ිදමු්ෂින පඳයමුපණ් 

භ්දත්රීවරු-  භභ සල්්දපප නපත කිඹ්දප්ද නළවළ.-[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භ  පේරහ පද්දන. භභ හධහයණ ල්ණහ, සඵුරභහ . 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, දළ්ද භභ කිේහ, "යලඹය " 

ඳ කතයපේ කර්ති පරහ හි පු පපත යපට් ප්ර4ධහන පඳපශව 

ඉපර්ෂපට්ර ොනික භහධාපේදිපඹකු ල්ණු එ්ෂනළලිපගොඩ භභ දළකරහ 

නළවළන් කිඹරහ. ඒ නිහ භ  එ්ෂනළලිපගොඩ භවතහ දළ්ෂක ක 

වඳුනහ ග්දන ඵළවළ. ඒක ක භභ කිඹ්දන ඕනෆ. වළඵළන්, යලඹඹ  

යලඹඹ්ෂ ිදලසහ කයරහ භභ පපත කහයණහ  කිඹ්දප්ද යහජා 

රය්ෂක ්භහතාහංලඹ ිදයල්ද භ  නහථ කයපු කහයණහ නිහන්. ඒ 

නිහ ්ිළ කථහ කයනපකො  ඳරිසපත ප්දන ඕනෆ. එච්චයන් භභ 

කිඹ්දප්ද. 

්පන්ෂ කහයණඹ පභඹන්.  පපත යපට් භහධාපේදී්ද  ප්ර4ලසන 

නළවළන් කිඹරහ කිේහ. ර්දත ිදක්රடභුරංග භළිනුරභහ භයරහ දහරහ 

ිනපඵනහ, භපප සස පදපක්දභ දළ්ෂකහ. ර්දත ිදක්රடභුරංග 

කිඹන පපත යපට් හි පු පජාසාතභ භහධාපේදිඹහ ුරහර රඵරහ 

ිනපඵන වළටි භභ දළ්ෂකහ.  

ර්දත ිදක්රடභුරංග භහධාපේදිඹහ පප ්භංගර උ කපේදී,   

ඒ පේදනහ දයහපගන ්ිළ ඉදිරිපඹ්දභ ගිඹහ. එුරභහ ්ප් මිත්රජපඹ්ෂ; 

නීිනායපඹ්ෂ. එුරභහපප ්භංගර පඳයවළපර් ඉදිරිපඹ්දභ ්ිළ 

ගිඹහ. ්ිළ දළ්ෂකහ, පපත යහජඳ්ෂ රණ්ඩු ඹ ප ක පපත යපට් 

භහධාපේදී්ද භයරහ දහරහ ිනපඵනහ. ඒ හපපභ යුද්ධඹ ඉය 

ල්ණහ  ක ඳසපව රණ්ඩුපේ "යලළුමිණ" ඳ කතයපේ ළඩ කයපු 

පඳෝද්දර ජඹ්දතපප කකුශ  ගවරහ -ඒ කිඹ්දප්ද තීයණහ කභක 

කකුශ කඩ්දන ඕනෆ කිඹන ්දවයල්ද කකුශ  ගවරහ- ුරහර 

කයරහ සහු සථිය රඵහධිතපඹකු කයරහ ිනපඵන වළටි ්ිළ ්ප් සස 

පදපක්ද දළ්ෂකහ. ඒ නිහ පනොදළකපු පද්ල් ගළන භභ කිඹ්දප්ද 

නළවළ. පපත යපට් භහධාපේදී්ද භයහ දහරහ ිනපඵනහ. පපත යපට් 

භහධාපේදී්ද ්ුරරුදව්ද කයරහ ිනපඵනහ. පපත යපට් 

භහධාපේදී්ද  ඳවය දීරහ ුරහර කයරහ ිනපඵනහ. පපත යපට් 

භහධාපේදී්ද  හිරිවළය කයරහ ිනපඵනහ. පපත යපට් භහධාපේදී්ද 

බඹ ග්දරහ ිනපඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ නිහ භවය භහධාපේදී්ද 

බිඹ  ඳ ක පරහ ඉ්දනහ. භවය භහධාපේදී්ද සපේච්ඡහප්ද 

හයණ සින කය පගන ිනපඵනහ. ඒ නිහ පපත යපට් 

භහධාපේදී්ද  ිනපඵන තර්ජන ගළන ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. ඒ 

ප්ර4ලසනඹ ිදඳීභ රණ්ඩුපේ ගීමභන්. පපත යපට් පතොයුරරු දළන 

ග්දන ිනපඵන ්න්ිනහයලකභ රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ දවවතයන 

ාසථහ ප්ර4කහය විනක කයරහ ිනපඵන මලික 

්න්ිනහයලකභ්ෂ. රණ්ඩු ඒක රය්ෂහ කයරහ පද්දන ඕනෆ. 

රණ්ඩු ඒ පනුප්ද ඵළයාරහ ඉ්දනහ. නමු ක ඒක  තර්ජනඹ්ෂ 

ිනපඵනහ. ඒ තර්ජනඹ ිළිතපගන ඒ තර්ජනඹ ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ 

ිදහ පදන එක රණ්ඩුපේ ගීමභන්. ඒ ිදතය්ෂ පනොපන් 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. සඵුරභහ පපත බහපේ කථහ කයද්දී 

ව්ද කශහ, පපත යපට් යලදු පරහ ිනපඵන ්ඳයහධර  රණ්ඩු 

පතඵ්දධ ්සථහරදී, රණ්ඩුපේ භ්දත්රීවරු්ද ව රණ්ඩුපේ ධුය 

දයන ්ඹ පතඵ්දධ පරහරදී නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක පරහ ිනපඵනහ 

කිඹරහ. සඵුරභහ උදහවයණඹ්ෂ වළටිඹ  කිේහ, ඹම ඳශහ ක 

බහපේ භ්දත්රීවුරභහ  ඉල්රහ ්ස ප්දන කිඹරහ ිනපඵනහ, ඒ 

්නු ඒ භ්දත්රීවුරභහ ඉල්රහ ්ස පරහ ිනපඵනහ කිඹරහ. 

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඉල්රහ ්ස පරහ ිනපඵනහ.  

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

සේ, සේ.  

මී  පඳය ්භහතායපඹකු පපත යපට් ත ක යජපේ 

පවකපඹකු, එනපත ්ප් එස.බී. දිහනහඹක සභිනුරභහ ක ්භහතා 

ධුයඹ දයපු භිද්ධි ්භහතාහංලඹ  ්ඹ ක භිද්ධි නිරධහරිපඹකු 

ගස ඵළපු පරහපේ ඒ ්භහතායඹහ  ඉල්රහ ්ස ප්දන කිේපේ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීපත] කළරණිඹ ප්ර4හපද්ශීඹ පල්කපතුරමිඹ ඉදිරිිළ , 

්ඳ  ඵරහ ග්දන පුළු්ද න ිදධිඹ  භහධා පග්දනරහ -එක 

භහධාඹ්ෂ පනොපන්- භහධා ඉදිරිිළ , රඳහහිනී කළභයහ ඉදිරිිළ , 

භිද්ධි නිරධහරිඹහ ගස ඵළ්දද පරහපේ ඒ ්භහතායඹහ  ්ස 

ප්දන කිේපේ නළවළ. කළුතය ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳිනයඹහ 

පපත යජඹ  ාහින මිත්රජකපත ිනපඵන රඹතනඹකි්ද රුිළඹල් ර්ෂ 

30්ෂ ඳගහ ්යපගන ්ත  වසු වූ පරහපේ ඒ ප්ර4හපද්ශීඹ බහ 

බහඳිනයඹහ  ඉල්රහ ්ස ප්දන කිඹරහ කිේපේ නළවළ. 

තංගල්ර ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳිනයඹහ  මිනීභළරුපත ව සත්රීව 

දණ පචෝදනහ එල්ර වූ පරහපේ, එනපත ිදපද්යකක තළනළ කපතකු -

යුර කුරු ංිදධහනපේ ළඩ කයපු තළනළ කපතකු- භයහ දළමීභ ව 

සහුපප පඳපතිනඹ දණඹ කිරීභ පතඵ්දධපඹ්ද පචෝදනහ එල්ර වූ 

පරහපේ සහු  ඉල්රහ ්සප්දන කිඹරහ කිේපේ නළවළ. 

 
ගරු ්රු්දදික ප්ර4නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

තභ ක නඩු්ෂ ිනපඵනහ උහිදපේ.  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

්කුරැස ප්ර4හපද්ශීඹ බහපේ බහඳිනයඹහ  සත්රීව දණ 

පචෝදනහ එල්ර  වූ පරහපේ  සහු  ඉල්රහ ්ස ප්දන කිඹරහ 

කිේපේ නළවළ. සඹිලිිළටිඹ ප්ර4හපද්ශීඹ  බහපේ බහඳිනයඹහ නිර 

සඳුභ සග කුර පඳොලිස නිරධහරි්ද පදපදපනකු  ඳවය දීපු 

පරහපේ සහු  කිේපේ නළවළ ඉල්රහ ්ස ප්දන කිඹරහ. නමු ක 

දළ්ද ඹම ඳශහ ක බහපේ ්ය භ්දත්රීවයඹහ  ඉල්රහ ්ස ප්දන 

කිඹනහ. සහු ඉල්රහ ්ස පරහ ක ිනපඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභහ, භහ මරහනපේ ඉ්දන ිද  සඵුරභහ සඹ 

කහයණඹ කිඹද්දී පඳොඩි ්හධහයණඹ්ෂ පන නිහන් සඵුරභහ 

කයපු ප්ර4කහලඹ්ෂ පතඵ්දධපඹ්ද භහ පපත කහයණඹ භුර කය්දප්ද. 

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භපප පරහ නපත ග්දන එඳහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භහ ඒ යලඹල්ර කිේපේ ඳ්ෂ ිදනඹ  ඩහ ්ධිකයණ ක්රිශඹහ භහර්ග 

්යපගන ිනපඵන ඵ කිඹ්දනන්. 

 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වරි, භභ ඒ ගළන කිඹ්දනපත. පඵොපවොභ සුරිනන්. මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ස කත කථහ පපතකන්. සඹ කිඹපු රණ්ඩුපේ ධුය 

දයන තළනළ කත්ද  ත කහරඹ්ෂ ධුය දය්දන ිනපඵනහ. සල්්ද  

්ස ප්දන කිේපො ක, සල්්ද ්ස ල්පණො ක රණ්ඩුපේ භළය නාහඹ 

ඳත්රජඹ ක්රිශඹහ කභක කය්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. වළඵළන් ඹම 

ඳශහ ක බහ පකොපවොභ ක පපත ිනපේ ිදසුරුන නිහ, "්ස 

පඹ්ද භචං පපතපක්ද පේපය්දන. කත්දදය ්ව්දන ඵළවළ යපට් 

ජනතහපග්ද. ගුරුරු පකෝඳ පරහ ඉ්දප්ද. යකාපඹෝ පකෝඳ 

පරහ ඉ්දප්ද. යපට් ්හිංක මිනිසු්ද  ප කපයනහ පපතක භවහ 

්භජ්ජහින ළඩ්ෂ කිඹරහ. ්ස පඹ්ද භචං පපතපක්ද. තනුරය 

ඳසපව පද්දනපත." කිඹන පද් තභන් කිේපේ. තහනහඳින පකපනකු 

කයරහ ඹහිදද? එපවභ ක නළ කනපත නහභ පඹෝජනහ පද්ිදද? නහභ 

පඹෝජනහ නුදු්දපනො ක ඊශඟ ඳහර්ලිපපත්දුර භළිනයණඹ  දහිදද? 

්ිළ ඵරමු ඒක. වළඵළන් භභ කිඹනහ, පකොපවොභ ක කහරඹ ්්ද 

න ඹම ඳශහ ක බහප්ද දළ්ද ඉල්රහ ්ස වීපපත ලිිළඹ පදන 

එප්ෂ ප්ර4හපඹෝගික ්ර්ථඹ්ෂ නළවළ කිඹරහ. පපතක සුරපශව 

ිනපඵ්දප්ද deal එක්ෂ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ස කත කථහ පරහ 

ිනපඵ්දප්ද පන ක පදඹ්ෂ. ස කත කථහ පපතකන්. පපත යපට් 

ිදනඹ ිළරිහීභ ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. පපත යපට් ්ඳයහධ 

ර්ධනඹ ිළිතඵ ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, යුද්ධඹ ඉය ල්ණහ  ඳසපව ක පපත යපට් ෆභ දකභ 

සත්රීව දණ ඳව ගණප්ද යලද්ධ පනහ. ඒ හපපභ ෆභ දකභ 

වඳුනහ ගත වළකි මිනීභළරුපත පදක්ෂ ගණප්ද යලද්ධ පනහ; 

ඳළවළය පගන ඹෆපත ුරන්ෂ යලද්ධ පනහ. ඵයඳතශ ්ඳයහධ 147්ෂ 

ෆභ දකභ යලද්ධ පනහ. ්ඳ ඒ දසර කිේපේ, පපත ්ඳයහධ 

ංසකිිනඹ යුද්ධඹ වහ පතඵ්දධන් කිඹරහන්. එස.බී. දිහනහඹක 

සභිනුරභහ පපත ගළන ද්දනහ, එුරභහ භහර්ග රඹතනපේ ළඩ 

කයපු, ලහසත්රීවඹ කහයණහ ගළන ්පඵෝධඹ්ෂ ිනපඵන පකපනකු 

හි්දදහ. ්ිළ ඒ කහරපේ කිේපේ, "යුද්ධඹ වහ පතඵ්දධන් පපත 

්ඳයහධ. ඒ නිහ තභන් ්ඳයහධ ළඩි පරහ ිනපඵ්දප්ද." කිඹරහන්. 

වළඵළන් යුද්ධඹ ඉය පරහ ්ල්රුදු වතය්ෂ ගත පරහ ක යුද්ධඹ  

කලි්ද ිනබුණු ්ඳයහධ ප්ර4ණතහ එ්ෂපකෝ ළඩි පරහ; නළ කනපත 

ඒ භට් පපතභ ිනපඵනහ.  

එඹ  පවවුර්ෂ ිනපඵනහ. පද්ලඳහරනාඹ්ද ඳභණ්ෂ 

පනොපන්, ්ඳයහධ කය්දප්ද. භහ එඹ ිළිතග්දනහ. පපත යපට් 

මිනිසු්ද  පද්ලඳහරනඹ පතඵ්දධ ල්ණ ක නළින ල්ණ ක, පපත යපට් 

ගහ කය ිනපඵන ංසකිිනඹ නිහ, පපත යපට් ්ඳයහධකරු්ද 

රය්ෂහ කයන නිහ, ්ඳයහධ කරු්ද  දඬුපත කය්දන 

ප්ර4භහණ ක කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ්ෂ පගොඩ නඟහ නළින නිහ, 

්ඳයහධකරු්ද  ්ධිකයණඹ ිදයල්ද ඉ්ෂභනි්ද දඬුපත කය්දප්ද 

නළින නිහ, ්ඳයහධකරු්ද සඳ රඵහ පගන සිද ක නළළත-නළත 

්ඳයහධ කයන නිහ, ්ඳයහධකරු්ද  ඵ්දධනහගහය ුරශ ්ප්දක 

ිදධිපේ යප්ර4හද, රය්ෂහ රළබී ඵ්දධනහගහය ුරශ යල  ්ඳයහධ 

කය්දන හතහයණඹ ිනපඵන නිහ, ඒහ  පද්ලඳහරනාඹ්ද 

රැකයණඹ, රය්ෂහ පදන නිහ ්ද පභොකද පරහ ිනපඵ්දප්ද? 

්්දන එභ කහයණඹ නිහ ්ද පපත යපට් ්ඳයහධ ළඩි පරහ 

ිනපඵනහ. එභ නිහ නීිනඹ වහ හභඹ ිළිතඵ ිදලහර ප්ර4ලසනඹ්ෂ 

ිනපඵනහ. පපත යපට් නීිනඹ ්නුභ, රණ්ඩුක්රடභ ාසථහ ්නුභ 

නීිනඹ වහ හභඹ රය්ෂහ කයන එක යහජා රය්ෂක සභිනයඹහ 

න ජනහධිඳිනයඹහපප ගීමභ්ෂ. පපත යපට් පභළනි ප්ර4ලසනඹ්ෂ 

නළවළන් කිඹ්දන එඳහ. ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. ්ඩු ගණප්ද "්ිළ 

ප්ර4ලසනඹ ිළිතග්දනහ. එඹ ිද්දන ්ිළ උ කහව කයනහ"න් 

කිඹරහ කිඹ්දන. යුද්ධඹ ්්ද පරහ ගත ල්ණු ්ල්රුදු වතය ුරශ 

කයරහ ිනපඵ්දප්ද පභොනහද   කිඹ්දන. භහ යුද්ධපඹ්ද එවහ  

ඹ්දප්ද නළවළ, එඹ ිදපලව කහරඹ්ෂ නිහ. වළඵළන් ගත ල්ණු 

්ල්රුදු වතයක කහරඹ ුරශ නීිනඹ වහ හභඹ ක්රිශඹහ කභක කය්දන 

කයරහ ිනපඵ්දප්ද පභොනහද? ගරු සභිනුරභනි, සඵුරභහ භ  

ිළිතුරරු පද්දන.  

පපත යපට් ්ධිකයණ ක්රිශඹහදහභඹ පේග ක කය්දන ඳසු ගිඹ 

්ල්රුදු වතය ුරශ ග කත එ්ෂ ිළඹය්ෂ කිඹ්දන. පඵොපවොභ 

යරන්. නීිනාඹකු වළටිඹ  භහ ද්දනහ, භවහධිකයණ පඹ්ද මිනී 

භළරුපත නඩු්ෂ ්වරහ ්්ද කය්දන ්ල්රුදු 10්ෂ, ්ල්රුදු 15්ෂ 

ඳභණ ගත නහඹ කිඹරහ. පපත යපට් ්ධිකයණ ක්රිශඹහ ඳටිඳහටිඹ 

පේග ක කය්දන, පපත යපට් මිනී භළරුභ්ෂ කයන, සත්රීව දණඹ්ෂ 

කයන, ඳළවළය පගන ඹෆභ්ෂ කයන පකනකු  ඉ්ෂභනි්ද දඬුපත දීභ 

නහථ කිරීභ වහ පපත රණ්ඩු පගන ිනපඵන එක ිළඹය්ෂ 

කිඹ්දන. කියල්ෂ කයරහ නළවළ. භහ පභභ කහයණඹ ගළන -  

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake ) 

භහනළල්පල් ප්ර4හපද්ශීඹ බහ බහඳිනුරභහ - 

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භහනළල්පල් ප්ර4හපද්ශීඹ බහ බහඳිනුරභහ ්ල්රුදු 12ක  

කලි්ද කයපු යදක  එල්ලුපත ගව  නිඹභ ල්ණහ. එපවභ කයපු 

එක පවොන්. වළඵළන් ප්ර4ලසනඹ එතළන පනොපන් ිනපඵ්දප්ද. ග 

ීමභ ිනපඵ්දප්ද රණ්ඩුපේ. පපත යපට් නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කිරීභ 

පේග ක කය්දන, ගුණහ කභකබහඹ ඉවශ දභ්දන. වළඵළන් ඳසු 

ගිඹ ්ල්රුදු වතය ුරශ -භහ යුද්ධපඹ්ද එවහ  ඹ්දප්ද නළවළ, එඹ 

ිද පලව කහරඹ්ෂ නිහ.- ්ධිකයණ ක්රිශඹහදහභඹ ිදධිභ ක කිරීභ  පපත 

යජඹ එක ිළඹය්ෂ ක ්යපගන නළවළ. ්ධිකයණ ක යුුර ිළිතඵ 

උඳපද්ලක කහයක බහපේ ෆභ රැසවීභක භ වබහගි න 

භ්දත්රීවයඹකු ිදධිඹ , ්ෂපවත්රජඹ ගළන කළ්ෂකුභ්ෂ ිනපඵන පකනකු 

ිදධිඹ , පද්ලඳහරනඹ  එද්දී පපත යපට් නීිනඹ වහ හභඹ ක්රිශඹහ කභක 

කිරීභ ගළන භපග්ද ඹභ්ෂ පකපය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ 
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2013  ජනි  20 

්පඵෝධඹ්ෂ සුර රපු පකනකු ිදධිඹ , ගුරුයඹකු ිදධිඹ , 

හභහනා පුයළයලඹකු ිදධිඹ  වළභ දහභ ක භහ පභභ ප්ර4ලසනඹ 

නඟනහ. ්ද පගපනනහඹ කිඹනහ, පව  පගපනනහඹ 

කිඹනහ. රඵන ්ල්රුද්පද් කයනහඹ කිඹනහ, රඵන ජනහරි 

භහපේ කයනහඹ කිඹනහ. පපත යපට් ්ඳයහධ නඩු ිදධහන කහර්ඹ 

ඳටිඳහටිඹ ිදධිභ ක කිරීපපත නීින පකෝ?  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභහ  ත ිදනහඩි 2ක කහරඹ්ෂ 

ිනපඵනහ. 
 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පපත යපට් ්ඳයහධ ළඩි ප්දන ප්ර4ධහන පවවුර ඉඩපත රයල්ල්; 

යලිදල් රයල්ල්. වළඵළන් පපත යපට් යලිදල් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ඉ්ෂභ්ද 

කිරීභ වහ, ිදධිභ ක කිරීභ වහ නීින පගපනනහඹ කිඹහ ්ල්රුදු 

ගණන්ෂ ිනසපව කිඹනහ. රඝු කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ වඳු්දහ පදනහඹ 

කිඹනහ. පකෝ? එක්ෂ ක නළවළ. පපත රණ්ඩුපේ ප්ර4මුඛතහ නීිනඹ 

වහ හභඹ රය්ෂහ කිරීභ පනොපන්. පපත රණ්ඩුපේ ප්ර4මුඛතහ පපත 

යපට් ්ධිකයණ ක්රිශඹහදහභඹ සහධීන කිරීභ පනොපන්. පපත 

රණ්ඩුපේ ප්ර4මුඛතහ පකපව පවෝ ඵරඹ තවල්රු කය ගළනීභන්. ඒ 

වහ ්ලාන්, සඹ චණ්ඩි ටික. ඒ වහ ්ලාන්, සඹ ත්ෂකඩි 

බහඳිනරහ. ඒ වහ ්ලාන්, සඹ ත්ෂකඩි භ්දත්රීවුරභ්දරහ. භහ 

්පගෞයඹ්ෂ කය්දප්ද නළවළ, පපත රණ්ඩුපේ ඉ්දන පවො 

භ්දත්රීවරු්ද . පපත රණ්ඩුපේ ඉ්දනහ, ගුණ ඹවඳ ක භ්දත්රීවරු. 

වළඵළන් ්ද ඒ ංඛාහ සුළුතයඹ්ෂ පරහ ිනපඵනහ. රණ්ඩු ුරශ 

ඉ්දන භළය සභිනරු්ද ංඛාහ, භළය භ්දත්රීවරු්ද ංඛාහ, භළය 

බහඳිනරු්ද ංඛාහ ළඩි පරහ, ත ටික දකි්ද පපත 

ත ක කඹ කහ  ක ඳහරනඹ කය ග්දන ඵළරි ත ක කඹක  එනහ.  

්ද ඹපත ඹපත පුද්ගරඹ්ද ් ක ්ඩංගු  ග්දනහඹ කිඹනහ. 
වළඵළන් පභොකද ල්පණ්? හස ගුණර්ධන ්හිංක මිනිසු්ද භළරුහ. 

හස ගුණර්ධන ්ඳයහධකහයඹ්ද ක භළරුහ. වළඵළන් 
්ඳයහධකහයඹ්ද ක භයරහ, ්හිංක මිනිසු්ද ක භයරහ නිදවපව 
හි පු හස ගුණර්ධන  රණ්ඩු  පතඵ්දධකපත ිනපඵන ඉවශ 
පඳපශව ධනපතකු භය්දන යලද්ධ ල්ණහ, සහුපප ක්රිශඹහදහභපේ චක්රடඹ 
සිදල්රහ. වළඵළන් ්්දන එතළනදී රණ්ඩු කිඹනහ, "කලි්ද කයපු 
ඒහ වරි. වළඵළන් ්ප් එකහ භයපු නිහ උම  ඳහඩභ්ෂ 
උග්දනහ"න් කිඹරහ. ්ද හස ගුණර්ධන  පරහ ිනපඵ්දප්ද 
ඒකන්. පපත යපට් නීිනඹ වහ හභඹ ක්රිශඹහ කභක පරහ, පකොතයපත 
ඉවශ ධුය දළරු ක හස ගුණර්ධන  ක නීිනඹ ක්රිශඹහ කභක කයනහ 

පනොපන්. ්ද හස ගුණර්ධන එ්ෂක ්භනහඳකපත ිනපඵන සඹ 
රණ්ඩුපේ යලටින ත ක දත ත නිරධහරි්ද එුරභහ ක එ්ෂක ිනපඵන 
ඳයණ arrears ග්දනහ. ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්. රණ්ඩු  පතඵ්දධ 
පකෝටිඳින ාහඳහරිකඹහ භයහ දළපතභහභ ඒපක්ද පකෝඳඹ , 
ර පේගඹ  ඳ ක ල්ණු ්ඹ තභ්ද  ිනපඵන පතඵ්දධකපත ඳහිදච්ික 
කයරහ, ඒ ්ඹ හස ගුණර්ධන  ඩහ ල්ෂිනභ ක නිහ ්ද ඒ 
ප්ර4වහයඹ එල්ර කයනහ. එභ නිහ ්ද පපත යපට් පඳොදු ත ක කඹ 
ර්ධනඹ පරහ නළවළ. පපත යපට් නීිනඹ වහ හභඹ ිළිතඵ දළළ්දත 
ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ. එභ නිහ එභ ප්ර4ලසනඹ ිද්දන පපත රණ්ඩු 

කළඳ ්දන ඕනෆ. භ  ිදලසහන්, පපත රණ්ඩු ඹන ගභන ්නු 
එපවභ කළඳ ්දප්ද නළවළන් කිඹරහ. ඒ වහ වූ පන්ෂ 
ිළිතඵ පපත යපට් ජනතහ කල්ඳනහ කය්දන ්ලාන් කිඹහ 
ප්ර4කහල කයමි්ද භහ නතය නහ. පඵොපවොභ සුරිනන්. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනන්, ගරු භ්දත්රීවුරභහ. මීශඟ  ිළිතුරරු කථහ 

කය්දප්ද ගරු එස.බී. දිහනහඹක ්භහතාුරභහ.  

[්. බහ. 6.04] 

 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස ්ධාහඳන 
්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க - உர் கல்லஷ அமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභහ  සුරිනන්.  

්ද පපත ිදහදඹ ඳ ක්දප්ද යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව 

භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ (ංපලෝධන) ඳන ක පකටුපතඳත ිළිතඵන්. 

්ප් යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ - 

Defence Services Command and Staff College - ඳනප ක 

පඳොඩි පන්ෂ කය්දන යලදු ල්පණ් ඒ වයවහ ශ්රී භ ක පජෝ්ද 

පකොතරහර ිදලසිදදාහරඹ  ඳලසචහ ක උඳහධි, රචහර්ඹ උඳහධි 

ිළරිනළමීපපත ඉඩකඩ ිදිත කයමි්ද ඒ ිදලසිදදාහර ත පුළුල්, 

සහධීන ිදලසිදදාහරඹ්ෂ පර පගොඩ නඟ්දන ල්ණ ක, ඊ  

පඵොපවෝ පන්්ද ඳරිඵහහිය කරුණු ගණනහ්ෂ ිදහද ල්ණු නිහ 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භභ මුලි්දභ පපත ඳනත ිළිතඵ 

වහ පපත ිදලසිදදාහර රඹතනඹ ිළිතඵ කිඹරහ  ගරු 

භ්දත්රීවරු්දපප ප්ර4ලසනර  ්ප් ඳළ කපත්ද උ කතය පද්දන භභ 

ඵරහ පඳොපයො කුර නහ.   

රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරඹ පඵොපවොභ 

දීර්ඝ කහරඹ්ෂ වමුදහපේ ක, පඳොලීයලපේ ක, ඉතහභ සුළු ලපඹ්ද 

ඳරිඳහරන පවපේ ක භධාභ භට් පපත නිරධහරි්ද  සල්්දපප 

උසවීපත වහ වූ ඳහදක ඳහාභහරහ්ෂ ඉතහභ හර්ථක කය පගන  

ගිඹහ. එභ ඳහාභහරහ  පද්ශීඹ හපපභ ිදපද්ශීඹ ය රද ත්රිුිදධ 

වමුදහර ඹපත භධාභ තරපේ නිරධහරි්ද යකා ක භත සිදල්රහ 

ඉපගන ග කතහ. පපත ිදදාහරපේ පපත ඳහාභහරහ  පපත යපට් හපපභ 

ිළ ය ර ක උඳහධි භට් පපත ිළිතගළනීභ්ෂ ිනබුණහ. ඒ නිහ 

කළරණිඹ ිදලසිදදාහරඹ, පභභ ඳහාභහරහ වදහයපු  

විනකධහරි්ද  ිදපලව ඳලසචහ ක උඳහධිඹ්ෂ, - ලහසත්රජඳින උඳහධිඹ්ෂ

- වළදෆරීභ වහ ිදදාහරංකහයපේ පදොයටු ිදිත කයරහ දීරහ 

ිනබුණහ.  මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද න පකො  ්ිළ ්ඳ 

ය පට් ිදලසිදදාහර පඵොපවොභ පේගපඹ්ද සහධීන කය පගන 

ඹනහ. ්හනඹ   කථහ කශ ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භ්දත්රීවුරභහ 

ිදලසිදදාහරර autonomy එක ගළන මී  කලි්ද හුඟ්ෂ කථහ 

කශහ.  

භභ කිඹ්දන කළභළිනන්, ිදලසිදදාහර ප්ර4ිනඳහදන පකොමි්ද 

බහ වයවහ ිදලසිදදාහරර  මුදල් ඹළවීභ න කහ දළපතභ ඵ. 

්ිළ දළ්ද පකිත්දභ ිදලසිදදාහරඹ  මුදල් ඹනහ. ිදලසිදදාහර 

ප්ර4ිනඳහදන පකොමි්ද බහප්ද දිනඳතහ ඹළවූ චක්රடපල්ඛන ්ද ්ිළ 

න කහ දභහ ිනපඵනහ. ඒ ිළිතඵ තී්දදු ගළනීපපත ඵරඹ ්ිළ 

ිදලසිදදාහර ඳහරක භඩුලුර  -පපනට් බහ  - දීරහ 

ිනපඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හපපභ පකොතරහර 

රය්ෂක ිදලසිදදාහරඹ ඉතහභ පේගපඹ්ද, ්ප් ිදලසිදදාහර 

තරපේ ඉතහභ රදර්ල ක ිදලසිදදාහරඹ්ෂ වළටිඹ  පගොඩ 

නළ පඟමි්ද ිනපඵනහ. භභ ද්දනහ, යහජා රය්ෂක පල්කපතුරභහ 

පපත ිදලසිදදාහරපේ යලඹලුභ ක යුුර ිළිතඵ පඳෞද්ගලික 

්ධහනඹ පඹොමු කයමි්ද පභඹ දළළ්දත ිදලස ්ධාහඳන 

රඹතනඹ්ෂ පර  පගොඩ නඟමි්ද ඉ්දනහ කිඹරහ. 

්ද පපත ිදලසිදදාහරඹ ිළිතඵ ප්ර4ලසන ීමඳඹ්ෂ සහුහ. භභ ඒක 

ගළන පනභ උ කතය පදනහ. පපත ිදලසිදදාහරඹ ්ද පපත න 

පකො  භහන ලහසත්රජ වහ භහජ ිදදාහ ිදඹ, ඒ හපපභ 

කශභනහකයණ ඳහාභහරහ ගණනහ්ෂ, නීින උඳහධිඹ්ෂ ඒ හපපභ 

වදා උඳහධිඹ ිළරිනභන  ඳහාභහරහ්ෂ, ඉංජිප්දරු පීාඹ 

ඹ ප ක civil engineering, mechanical engineering, electronic 
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engineering, electrical engineering ඒ හපපභ aeronautical 

engineering, marine engineering හපප ඉංජිප්දරු ඳහාභහරහ 

පපත යලඹල්ර ක්රිශඹහ කභක කයන ඉතහභ හර්ථක, ිදනඹහනුකූර, 

්ධාහඳනඹ  ිදලහර ලපඹ්ද ්ධහනඹ පඹොමු කයපු, ්ධාහඳන 

වහ ඳර්පේණ ක යුුර ිළිතඵ දළඩි ්ධහනපඹ්ද ක යුුර කයන 

න ිදලසිදදාහරඹ්ෂ වළටිඹ  පගො ඩ නළ පඟමි්ද එනහ. 

ඒ නිහභ පපත ඳන ක ංපලෝධනඹ වයවහ ්ිළ ඵරහපඳොපයො කුර 

ල්පණ්, යහජා රය්ෂක පවහ ්ණ ව භහණ්ඩලික ිදදාහරපේ 

විනකධහරි්ද පභපත්ෂ කළරණිඹ ිදලසිදදාහරපඹ්ද රඵහ ග ක 

ඳලසචහ ක උඳහධි   පකොතරහර රය්ෂක ිදලසිදදාහරපඹ්ද රඵහ 

ගළනීභ  ඉඩකඩ කස කිරීභන්.   

පපත ිදලසිදදාහරඹ ිළිතඵ ගරු ්නුය දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ 

ප්ර4ලසන පදක, ුරන්ෂ භුර කශහ. භභ මුලි්දභ ඒහ  ිළිතුරරු 

පද්දනපත. එුරභහ සහුහ පපත වදා පීාඹ  ්නුභළිනඹ රළබී 

ිනපඵනහද කිඹහ. වදා බහපේ ්නුභළිනඹ ග්දන, එපවභ 

නළ කනපත වදා හඹන ක යුුර ඳ ්ද ග්දන තභ ක පපත  

වදා පීාඹ ශදරු ළඩින්.  පපත වදා පීාපේ දරු්ද හඹනික 

ක යුුර රයපතබ කශ යුුර ිනපඵ්දප්ද රඵන ්ල්රුද්පද්න්. ඒ 

ක යුුර රයපතබ කය්දන  පේයවළය ප්ර4පද්ලපේ යක්ෂණ පයෝවර්ෂ 

ඉදි කිරීභ වහ පපත නපකො  ක කළබිනට් භණ්ඩරපේ ්නුභළිනඹ 

සින මුදල් ප්ද කයරහ ඉයන්. ඒ හපපභ දළන  ඉතහභ සුළු 

භට් පභ්ද පපත දරු්ද  ්ලා හඹනික පුහුණු වහ 

පඳෞද්ගලික රපයෝගාලහරහ හපපභ ඹපත ඹපත යජපේ 

රපයෝගාලහරහ ක ්ිළ ඳහිදච්ික කයනහ. වදා බහපේ ්නුභළිනඹ 

ගළනීභ වහ වදා බහ ඳනප ක පුංික පන්ෂ කය ග්දන ්ඳ  

්ලා පරහ ිනපඵනහ. ඒ පනස කිරීභ වහ වදා බහ ක, 

වදා ංගභඹ ක -  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  පපත ්සථහපේදී කල්රු්ද පවෝ ගරු 

භ්දත්රීවයපඹ්ෂ  ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහපප නභ මරහනඹ 

වහ පඹෝජනහ කය්දන. 
 

ගරු  සුපපතධහ ජී. ජඹපවන භව කමිඹ (ඳහර්ලිපපත්දුර ක යුුර 
්භහතාුරමිඹ) 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சுசெஶ ஜஸ. சசன - பஶஶலன்ம 

அலுலல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, "ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  

දළ්ද මරහනඹ ගත යුුර ඹ" න් භහ  පඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද, බහ පතභත ිදඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
්නුරරු ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනපඹ්ද ඉ ක 

ල්පඹ්ද, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය  භවතහ මරහනහරඪ ිදඹ. 
அென்பஷமகு, ஶண்புஷகு சஶந்ெ பண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயசல, ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ 

அலர்கள்  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள்.    

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA  left the Chair, 
and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.  

 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, වදා බහ ක, 

වදාරු්දපප ි කිනඹ මිිනඹ ක එකඟ පරහ වදා බහ 

ඳනප ක පන කය්දන ්ලා කළබිනට් ඳත්රජඹ ඉදිරිඳ ක කශහ. 

කළබිනට් භණ්ඩරඹ ඒක ්නුභත කයරහ පව  ්නිද්දහ 

ඳහර්ලිපපත්දුර  ඉදිරිඳ ක කයනහ. ඒ ඳනප ක පුංික පන  

කශහන්්ද ඳසු වදා බහපේ ්නුභළිනඹ දීභ  ඒ ්ඹ ඉතහ 

කළභළ කපත්ද ඉ්දනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පපත පකොතරහර  රය්ෂක 

ිදලසිදදාහරඹ ඉවශ  ්යපගන ඒක පපත යපට් හපපභ ජහතා්දතය 

භට් පභ්ද ිළිත ග ක ිදලස ්ධාහඳන රඹතනඹ්ෂ පර පගොඩ 

නළගීපපත මලික ක්රිශඹහදහභඹ්ෂ වහ පගන ර පපත ංපලෝධනඹ 

ිළිතඵ ිදහදපේදී භුර පච්ච ප්ර4ලසන ගළන භභ ඊශඟ  ිළිතුරරු 

පද්දනපත. 

ගරු පජෝල් භන්කල් පඳපර්යහ භ්දත්රීවුරභහ නිපඹෝජා 

පඳොලිසඳිනයඹකු ් ක ්ඩංගු  ගළනීභ ිළිතඵ කථහ කශහ. ඒ 

නිපඹෝජා පඳොලිසඳිනයඹහ  උස වීපත පද්දන ස කප ක 

පඳොලියලපඹ්ද තභන්, රය්ෂක ්භහතාහංලපඹ්ද තභන්. වළඵළන් ඒ 

පඳොලීයලපඹ්දභ, ඒ රය්ෂක ්භහතාහංලපඹ්දභ තභන් එුරභහ ් ක 

්ඩංගු  ග කප ක ක. ඒ නිහ උසවීපතර  පචෝදනහ එල්ර 

කයරහ, ඒ භවතහ ් ක ්ඩංගු  ගළනීභ නිකපත කඳටි වකයහටික 

ළඩ්ෂඹ කිඹහ හිත්දන එඳහ. පඳොලීයලඹ  එපවභ ්ඳවහ කය්දන 

එඳහ. ් ක ්ඩංගු  ග්දන ගිඹ සතළපත පඳොලිස නිරධහරි්ද  

පඵොපවොභ ිදිත තර්ජන භුර පරහ ිනබුණහ. වළඵළන්  ඒහ 

පනොරකහ පඳොලිස  නිරධහරි්ද  සහු ් ක ්ඩංගු  ්යපගන  සහු 

ිළිතඵ නීතානුකූර ක යුුර කයපගන ඹනහ.   

ඊශඟ , ිදිත  ිදලසිදදාහරපේ යලදු වූ ිළහි සනුභ ගළන කතහ 

කශහ. ඒ යලද්ධිඹ  ගළන ්ිළ ටික්ෂ ගළඹුරු  ිදධිඹ  ඵර්දන ඕනෆ. 

පභොකද,  ්ඳ  ප්ර4ලසනඹ්ෂ ිනපඵනහ, ස කපත්දභ ඒ යකාඹහ 

එපතබීබීඑස වදායපඹ්ෂද කිඹන එක ගළන.  

ඒ හපපභ  පපත රචහර්ඹරිඹපප පඵල්ර කළිළරහ බිභ 

ළප ්දන තයපත ප්ර4වහයඹ්ෂ එල්ර කය  ිනපඵ්දප්ද සන්? ඒ ිළහිඹ 

 එපවභ ිළහිඹ්ෂ. භහ ජහිනහදඹ  කථහ කයනහ පනොපන්. ඒ 

රචහර්ඹරිඹ  දමිශ රචහර්ඹරිඹ්ෂ. පපත යකාඹහ දමිශ යකාපඹ්ෂ. 

හභහනාපඹ්ද දකුපණ් ිදලසිදදාහරර එපවභ ්ඹ ඉ්දනපකො  

ඒ ්ඹ ්තය ිදපලව මිත්රජ පතඵ්දධකපත  ිනපඵනහ. පපත පච්ච පදඹ 

වරි පුදුභන්. ස කත භ සහු වදායපඹ්ෂද කිඹන එක ිළිතඵ 

්ඳ දළ්ද පොඹහ ඵරහ පගන ඹනහ. ඒ හපපභ සහු පඳින ර්ගඹ්ෂ 

බීරහ පයෝවල් ගත පරහ ිනපඵනහ.  භහනයලක පයෝගී ත ක ක්ෂ 

සහු  ිනපඵනහ ප්දන   පුළු්ද. ්ඳ  ඒහ ්පනකු ක 

ිදලසිදදාහරර ඒහ හපප ්ධාඹනඹ කය ග්දන පරහ්ෂ 

නළවළ මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. පභොකද එපවභ කට්ටිඹ 

භහ ුරනක  ළයඹ්ෂ ිදතය ිදලසිදදාහරඹ  එ්දප්ද. ්පන්ෂ 

ශභන්්ද එ්ෂක පතඵ්දධඹ්ෂ නළවළ. පභහි ඊ  ඩහ පභොක්ෂ පවෝ 

ිනපඵනහද කිඹහ ්ඳ පොඹහ පගන ඹනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හපපභ  ගරු ්නුය 

දිහනහඹක  භ්දත්රීවුරභහ පපත වදා පීාඹ  ඵහ ගළනීපපත 

ක්රடභපේදඹ ගළන සහුහ. ඒ  ගළන කරඵර ්දන  එඳහ. පපත 

වදා පීාඹ  ඵහ ග්දප්ද ිදලසිදදාහර   ප්ර4ිනඳහදන පකොමි්ද 

බහපේ  නිර්ණහඹක යලඹඹ  යලඹඹ්ෂ ්නුගභනඹ කයමි්ද ිදිත 

ඉල්ලුපතඳත්රජ  කළවීභකිනුන්. පපත දරු්දපප ලහරීරික පඹෝගාතහඹ 

්නු  ඊ  ඳසපව  වදායපඹ්ෂ වළටිඹ , වමුදහ නිරධහරිපඹකු 

වළටිඹ   වමුදහපේ ළඩ කිරීභ වහ ්ලා සුදුසුකපත පුයන ්ඹ 

තභන් ග්දප්ද. පපත යලඹලු පදනහ භ ිනපඵන ඳශමුන 

පකෝදපද්යලඹ තභන් සල්්ද  වමුදහපේ වදාරු්ද වළටිඹ  ළඩ  

කශ යුුරන් කිඹන එක. ඒ පකෝදපද්යලඹ ඹ  ප ක  තභන්  පපත 

වදා ිදදාහරඹ   ෆභ දරුප්ෂභ ඵහ ග්දප්ද.  

මරහනහරඪ  ගරු භ්දත්රීවුරභනි,  ගරු  ්නුය  දිහනහඹක 

භ්දත්රීවුරභහ ව පපත භපප මිත්රජ පඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීවුරභහ උුරපර් 
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[ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ] 
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ජනතහ  ිළිතඵ  පඵොපවොභ පේදනහප්ද කථහ කශහ. උුරපර් 

ජනතහ ව උුරපර් ප්ර4ලසනඹ ගළන ්ප්  ගරු ්රු්දදික  භ්දත්රීවුරභහ 

කථහ කයනපකො   ඒ ගරු භ්දත්රීවුරභහ  ටික්ෂ ප්ෂ්දින ගිඹහ.  

උුර පර් ද්රරිදඩ ජනතහ ්ද එල්ටීටීඊ  ඳහරන කහරඹ  ඩහ  දු්ෂ 

ිදයානහඹ කිඹරහ ද සඵුරභ්දරහ  කිඹ්දප්ද?  දරුපෝ 

ඉසපකෝරඹ  ඹ නපකො     කළරඹ  ්යපගන ගිහි්ද   ඒ පුංික ඳහල් 

දරු්ද  රයුධ දීප,   පුංික  ළකඹක   එිතඹ  ්ය  පගන  

භවඳහපර් පඩි ිනඹරහ භයහ දහපු ත ක කඹ ්ද නළින එක උුරපර් 

ජනතහ  වනඹ්ෂ පනොපන්ද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භහ පපත කථහ 

කය්දප්ද උුරය ගළන. භභ  දකුණ ගළන ක කිඹ්දනපත. පඳොඩි 

ළකඹ්ෂ භත පදභශ ිදලසිදදාහර දරුපෝ යලඹඹ  ඩහ භළරුහ. 

ප්ර4බහකය්දපප භතඹ  ගරු පනොකිරීභ නිහ, ප්ර4බහකය්දපප 

ඳ්දිනඹ  පනොඳළමිණීභ  නිහ ිදලසිදදාහර දරු්ද යලඹඹ්ෂ ඳභණ 

ප්ර4යලද්ධිපේ පඩි තඵහ භළරුහ. ඳහල් දරුපෝ  ඵරව කකහයපඹ්ද  

කළරඹ  ්යපගන ගිහි්ද වමුදහ   ඵහ ග කතහ.  මිනිසු්දපග්ද 

පනොකඩහභ ක්ඳපත ග කතහ. ක්ඳපත පද්දන ඵළරි ල්ණහභ පගදය 

ිනපඵන ය කතය්ද ඵඩු ටික පොයකපත  කයපගන ගිඹහ. ්ද පදභශ 

පදභල්ිළඹ්ද  තභ්දපප දරු්ද බඹ නළින ඉසපකෝරඹ  

ඹ්දන  පුළු්ද ඳරියඹ සින පරහ නළද්ද? ්ද පපත පදභශ 

ජනතහපප පගල්ලි්ද ය කතය්ද ඵඩු ටික පොයකපත කයනහඹ 

කිඹන  ප්ර4ලසනඹ නළින එක උුරපර් ජනතහ  නිදව්ෂ පනොපන් ද? 

්ද ඳහපර් ඹන පකො  කහපග්ද ක භයණ තර්ජනඹ්ෂ නළවළන් කිඹන 

එක උුරපර් ජනතහ   නිදව්ෂ පනොපන් ද? ගරු ්නුය 

දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ කථහ ඳ ්ද ග කප ක ප්ර4බහකය්ද 

පද් කඹ  නපගරහ, ශයඹහ කයරහ පපත වදපු එල්ටීටීඊ එක නළත 

කදහ ක පගොඩ ග්දන  ඵළවළ කිඹරහන්. ්ප් ගරු පඹෝගයහජ්ද 

භ්දත්රීවුරභහ ඒක ිළිතග්දනහ ද? තභ ක පරෝකපේ එල්ටීටීඊ 

ඩඹසපඳෝයහ ල්ෂිනභ ක. ර්දඩ්ද නගයඹ පට් රන වතයක 

ඳභණ  වඹදහව්ෂ, ව කදහව්ෂ ඡ්දද ිනපඵනහ. එභ නිහ පපත ්ඹ  

භ්දත්රීවරු්ද  ඵරඳෆපත කයරහ  ඒහ කය්දන පුළු්ද. කළනඩහපේ 

ඳහර්ලිපපත්දුර  ක එ්ෂපකපන්ෂ  ගිහි්ද ඉ්දනහ. ඒ ්ඹ ල්ලි 

එකුර කයනහ. පපත ්යමුදල්ලි්ද ්ප් යපට්  ්ඹ  රකනහ. 

්ප් සතළපත භ්දත්රීවරු්දපප දරු්ද, පදභේිළඹ්ද, 

බිරි්දදෆරු එභ ය ර ජී ක ්දප්ද ඩඹසපඳෝයහ එප්ෂ 
මුදල්ලිනුන්. පපතක තභන් ස කත. ඒ නිහ උුරපර් ප්ර4ලසනඹ දිවහ 
එපවභ යර ඵර්දන පවො නළවළ.  

මුරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, උුරපර් දරු්ද ්ල්රුදු 30්ෂ 

ිනසපව ඵළලුපේ එල්ටීටීඊ ටීවී එකන්; උුරපර් දරු්ද සහුපේ 
එල්ටීටීඊ පර්ඩිපඹෝ එකන්. උුරපර් ඳහල්ර, ිදලසිදදාහරර 
ඳළළ කවූපේ එල්ටීටීඊ පද්ලන ිදතයන්. ඒ දරු්ද ඒ භහනයලක 
ත ක කපේ ඉ්දප්ද. ්ප් යපට් ප්ර4ධහන පද්ලඳහරන ඳ්ෂ 
ස්ෂපකෝභ පඵදුපතහදඹ  ඳහය කළපුහ. ඒක  ්ඳ ක ග කිඹ්දන 
ඕනෆ. ්ඳ යලංවර බහහ යහජා බහහ කයරහ, පදභශ බහහ 
ඳල්පරවහ  දළපතභහ. පඵපද්දන ඳහය්ෂ වළදුහ. ්ඳ බුද්ධහගභ යහජා 
රගභ කයරහ, ්නි්ෂ රගපත ඳල්පරවහ රගපත කයරහ පඵපද්දන 
ඳහය්ෂ වළදුහ. ්නුඳහත ඡ්දද ක්රடභඹ වඳු්දහ දීරහ දළ්ද ්ඳ ඡ්දදඹ 

ඉල්ර්දප්ද ජහිනඹ, රගභ කිඹරහ පනොපන්. කුරඹ කිඹරහන් ්ඳ 
දළ්ද ඡ්දදඹ ඉල්ර්දප්ද. ්ඳ එතළන  පඵදරහ දළපතභහ. ්ල්රුදු 30්ෂ 
ිනසපව උුරපර් පඵදුපතහදඹ ිළිතඵ ිදතය්ෂ ්වපු -ඒ ගර්බහපේ 
ඉඳදුණු- තරුණ දරු්ද ඉ්දන ඳරියඹක ්ඳ උුරපර් රය්ෂහ 
ගළන මී  ඩහ ළරකිලිභ ක ්දන ඕනෆ. ඒහ එපවභ ලිවරහ 
දභ්දන ඵළවළ.  

මුරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්නුය කුභහය දිහනහඹක 

භ්දත්රීවුරභහ උුරපර් ජනතහ  සුරින කශහ. ඒ ජනතහපප 
ංසකිිනක ්නනාතහ, බහහ ්නනාතහ, ජහිනක කඹ ්ඳ 
ිළිතගත යුුරන්. වළඵළන් සල්්ද කදහ ක ිළිතග්දප්ද නළවළ, පදභශ 
කිඹරහ ජහිනඹ්ෂ ඉ්දනහඹ කිඹරහ. ්ව්දන, පදභශ කිඹරහ 
ජහිනඹ්ෂ ඉ්දනහඹ කිඹරහ ්ද ක සල්්ද ිළිතග්දන කළභළින නළවළ. 
පජ්වීපී එක ඉ්දදිඹහනු ාහ්ිනහදී ඳහඩමි්ද පභොනහද කිේපේ 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි? ඉ්දදිඹහනු ාහ්ිනහදී ඳහඩමි්ද 

ඉගළ්දනුපේ, "පදභළු පපත ය  ්ල්රහ ග්දන එනහ, පපතක  
රළවළසින පඹල්රහ" කිඹරහන්. ඒ පජ්වීපී එක තභන් ්ද සඹ පුදුභ 
රදයඹකි්ද උුරපර් ජනතහ  කථහ කපශව. 

මුරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, සල්්ද ඒ කහරපේ ඡ්දදඹ දළම 

මිනිසු්දපප ් ක කළපුහ. ඉසය පරහභ ඡ්දදඹ දළම භනුසඹහ 
පග  පගොඩ පන පකො භ පඩි ිනඹරහ භළරුහ. ව්ෂභන, 
පඵලි් කත, වපතඵ්දපතො  කිඹන රනර ඡ්දද 100න් රළබී 
ිනබුපණ්.  ව්ෂභන රනපඹ්ද ඡ්දද 3න් රළබී ිනබුපණ්. පපතහ 
කපශව කල්ද?  

්නුය දිහනහඹක භ්දත්රීවුරභහ වරිභ පේදනහප්ද කථහ කපශව.  

එුරභහ කිේහ ඒ භනුසඹහ  ගඟ ශඟ  ගිහි්ද ්ඬ්දන පද්දනඹ 
කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, තමු්දපප ිළඹහ භයරහ, 
තමු්දපප ්පතභහ භයරහ ඒ භශ මිනිඹ කපර් ිනඹහපගන ඹ්දන 
දු්දප්ද නළින  

 

[මරහනපේ ්ණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභන්, භශ මිනිඹ කපර් ිනඹහපගන ඹ්දන දු්දප්ද නළින පජ්වීපී 

එක තභන් ඒ භනුසඹහ  ගඟ ්න්න  ගිහි්ද ්ඬ්දන පද්දන 

කිඹරහ කිේපේ. ඒ පදභශ ්පතභහ  ්ඬ්දන පද්දන කිේහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ්භහතාුරභනි, සඵුරභහ  ත ිදනහඩි පදකක කහරඹ්ෂ 

ිනපඵ්දප්ද.  

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

පුතහ , දු  තභ්දපප ිළඹහපප, භපප භශ මිනිඹ කපර් 
ිනඹහපගන ඹ්දන දු්දප්ද නළවළ. ඒ භශ මිනිඹ දණි්ද ඳවශ ිනඹරහ 
බිභ සදපගන ඳරඹ්ද කිේහ. පපතක බඹහනක ත ක කඹ්ෂ. එක 
ඳළ කතකි්ද රපේ කදහ ක එල්ටීටීඊ එක භුර ප්දන ඵළවළ 
කිඹන කහයණඹ කිඹන ගභ්ද,  එුරභ්දරහ ්නි්ෂ ඳළ කපත්ද 
පුදුභහකහය දුකකි්ද, පේදනහකි්ද උුරපර් ජනතහ ගළන කථහ 
කයනහ.  

මුරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද උුරපර් ජනතහ ඒ 

ඳශහප ක ංර්ධනඹ ගළන ිදලහර ුර කි්ද ඉ්දප්ද. ්ද උුරපර් 
ජනතහ ුරශ ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳ්ෂ කිඹන චරිතඹ භුර 
පනහ. මිනිසු්ද  ප කපයනහ ඉිනවහපේ කදහ ක නළින භවහ 
ංර්ධනඹ්ෂ ්ද උුරපර් යලද්ධ පන ඵ. ්ද උුරපර් මිනිසු්ද , 
දරු්ද  ඵඹ්ෂ ළක්ෂ නළින තභ ්ධාහඳන ක යුුර ඳ ්ද 
ග්දන පුළු්ද පරහ ිනපඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු සභිනුරභනි, සඵුරභහපප පරහ ්හනන්.  කථහ 

්්ද කය්දන.  

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

භභ ත කථහ්ෂ කිඹ්දනපත. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, 

1972 දී දිසත්රිු්ෂ ්නුඳහත ක්රடභඹ ඹ ප ක ිදලසිදදාහරර  යලසු්ද 

පතෝයහ ග්දන පකො  ිදලහරභ ්හයලඹ යලද්ධ ල්පණ් ඹහඳනපේ 

දරු්ද න්. එඳභණ භ ්ධාහඳන භට් භ ඉවිත්ද ිනබුණහ.  ඒ ජන 

්නුඳහතඹ  ඩහ ිදලහර ගණන්ෂ ිදලසිදදාහරර  රහ.  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

වළඵළන්, ්ද  පපත දිසත්රිු්ෂ ්නුඳහත ක්රடභපඹ්ද ළඩිභ හයලඹ රඵහ 

ග්දප්ද උුරපර් දරු්ද. එච්චයක  ්ධාහඳනඹ ළටිරහ.  පපත 

ළපය ක උස පඳශ ිදබහගපඹ්ද "එස" ුරන්ෂ රඵහ ග ක එභ 

ප්ර4පද්ලර යලසු්ද Medical College එක  රහ;  පපත ළපය ක 

"එස" ුරන්ෂ රඵහ ග ක යලසු්ද ඉංජිප්දරු පීාඹ  රහ.  පකොශම, 

ගපතඳව, කළුතය, ගහල්ර, භහතය, භවනුය, යලසු්ද  "ඒ" ුරන්ෂ 

්යපගන ක එභ පීාර  එ්දන පුළු්දකභ්ෂ නළවළ. "ඒ" ුරන්ෂ 

්යපගන ක කළිළරහ ඹන ්සථහ ිනපඵනහ. නමු ක උුරරු 

ඳශහපත්ද පපත ළපය ක  "එස" ුරන්ෂ රඵහ ග ක යලසු්ද  

ිදලසිදදාහරපේ එභ පීාර  එ්දන පුළු්දකභ රළබුණහ. 

එච්චය භ ්ධාහඳනඹ ළටිරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද පපත පකොතරහර 

රය්ෂක ිදලසිදදාහරඹ  දළළ්දත උස ්ධාහඳන රඹතනඹ්ෂ 

පර පගොඩනළ පඟන එක ගළන සුඵ ඳතමි්ද භහ නිවඬ නහ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොන්.  පඵොපවොභ සුරිනන්.  
 

ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද, බහ පතභත ිදඹ. 
ඳන ක පකටුපතඳත ඊ  ්නුකූර පදන ය කිඹන රදී.   
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அென்படி,   சட்டபயம் இண்டஶம் பமமஶக ெஷப்பஷடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
 

භුර ඳශන පඹෝජනහ බහ පතභත ිදඹ.: 
''ඳන ක පකටුපතඳත පර්ණ ඳහර්ලිපපත්දුර කහයක බහක  ඳළරිඹ 

යුුර ඹ.'' -[ගරු  නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ] 
ெஸர்ஶனஷக்கப்பட்டது. 

"சட்டபயம் பழுப் பஶஶலன்மக் குழுவுக்குச் சஶட்டப்படுஶக" - 
[ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ.] 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 
 

කහයක බහපහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ  මරහනහරඪ ිදඹ.] 
குழுலஷல் ஆஶப்பட்டது. 

[ெமயமெஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள் ெமயம 

லகஷத்ெஶர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 යල  4 පත්ෂ ග්දින, ඳන ක පකටුපතඳපතහි පකො ්ෂ වළටිඹ  

ිනබිඹ යුුරඹන් නිපඹෝග කයන රදී. 
1ஆம் லஶசகத்ெஷலிபைந்து 4ஆம் லஶசகம் லம சட்டபயத்ெஷன் 

பகுெஷஶக இபைக்கசலண்டுதனக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්ර4ා්ින ග්දිනඹ ව නහභඹ ඳන ක පකටුපතඳපතහි පකො ්ෂ 
වළටිඹ  ිනබිඹ යුුරඹන් නිපඹෝග කයන රදී.  

ඳන ක පකටුපතඳත, ංපලෝධන යහිත හර්තහ කයන රදී.  
 

சட்டஶகு லஶசகபம் ெமயப்பும் சட்டபயத்ெஷன் பகுெஷஶக இபைக்க 

சலண்டுதனக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டபயம் ெஷபைத்ெஷன்மஷ அமஷக்மக தசய்ப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 

 
ගරු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, "ඳන ක පකටුපතඳත දළ්ද 

ුර්දන ය කිඹිදඹ යුුරඹ" න් භහ පඹෝජනහ කයනහ.  

ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද, බහ පතභත ිදඹ. 
ඳන ක පකටුපතඳත ඊ  ්නුකූර ුර්දන ය කිඹහ පතභත 

කයන රදී.  
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அென்படி, சட்டபயம் பன்மஶம்பமம ெஷப்பஷடப்பட்டு 

நஷமமசலற்மப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed 
 
 

කල්තළබීභ 
எத்ெஷமலப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, "ඳහර්ලිපපත්දුර දළ්ද කල් 

තළබිඹ යුුරඹ" න් භහ පඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්ර4ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

බහ කල් තඵන ්සථහපේ පඹෝජනහ, ගරු ලහ්දත 

ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ.  
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ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஶந்ெ பண்டஶ) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, බහ කල් තඵන ්සථහපේ 

දී භභ ඳවත ව්ද පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ: 

"2014 ර්පේ "දළඹ  කිරුශ"  ජහිනක ංර්ධන ප්ර4දර්ලනඹ කුරුණෆගර 

දිසත්රිු්ෂකඹ සුරළු පු කතරභ වහ කෆගල්ර ප්ර4පද්ලඹ  රඵහ දීභ ිළිතඵ ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ ප්ර4මුඛ යජඹ  සුරිනඹ ඳශ කයමි.  

එභ දළඹ  කිරුශ ළඩ වන පතඵ්දධපඹ්ද  ිදිදධ ඳහර්ලසඹ්ද ිදිදධ 
්ර්ථ කථනඹ්ද රඵහ පදමි්දද, ළරැදි භතහද භහජගත කිරීභ  උ කහව 

දයමි්දද යලටී. එඵළිද්ද දළඹ  කිරුශ ජහිනක ංර්ධන ප්ර4දර්ලනඹ 2007 ර්පේ 
දී රයපතබ කයනු රළබුපේ කුභන ඳයභහර්ථ පඳයදළරි කයපගනද, එභ 

ඳයභහර්ථඹ්ද ඉටු කය ගළනීභ  වළකි වූපේද, එපවභ මී  පඳය දළඹ  කිරුශ ළඩ 
 ව්ද හර්ථක ප්ර4ිනපර ් කඳ ක කය ග කප කද, ර්තභහනපේ කුරුණෆගර 

දිසත්රිු්ෂකපේ කුලිඹහිළටිඹ ප්ර4පද්ලපේ ඳළළ කවීභ  ඵරහපඳොපයො කුර න දළඹ  

කිරුශ ළඩ වන භඟි්ද එභ ප්ර4පද්ලඹ  රළපඵ්දනහ වූ පබෞිනක දියුණු, 
භහන ංර්ධනඹ, එපවභ ජන ජීිදතඹ  සින ්දනහ වූ ඵරඳෆභ වහ ජහිනක 

රර්ථිකඹ  කුභන දහඹක කඹ්ෂ රඵහ පද්දප්දද ඹ්දන පභභ බහ  
ඳළවළදිලි කශ යුුර ඹළන් පඹෝජනහ කයමි."  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ිදපලවපඹ්දභ පභළනි 

පඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳ ක කය්දන  භහ ්ංකභ ඵරහපඳොපයො කුර 

ල්ණු කහයණඹ  කිඹ්දනපත. ්ප් යපට් පඵදුපතහදී ත්රජසතහදඹ 

ඳයහජඹ  ඳ ක කය්දන  ක පඳය ඉ්දභ ිදලහර ්භිපඹෝග 

ගණනහ්ෂ භධාපේ පපත "දළඹ  කිරුශ" ජහිනක ළඩ වන 

රයපතබ කය්දන  ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ තීයණඹ කය ිනබුණහ. 

පකොශඹි්ද රයපතබ කශ එභ ළඩ ව්ද ිළඹපය්ද ිළඹය 

1269 1270 

[ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ] 
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ගපතභහනර  ඹනපකො , ඒ ප්ර4පද්ලර ජනතහ ිදලහර ලපඹ්ද 

පපත "දළඹ  කිරුශ" ළඩ වන ළශපගන ිනපඵන රකහයඹ ්ිළ 

දළ්ෂකහ. එඹ  ජනතහපප ිදලහර වබහගි කඹ්ෂ ිනපඵනහ. එඹ 

හුපද්ෂ ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ ඳභණ්ෂභ නහ  ඩහ ඒ ුරිත්ද ිදලහර 

ංර්ධනඹ්ෂ ඒ ප්ර4පද්ලර සින පරහ ිනපඵනහ. වළඵළන්  ඒ 

ිදධිඹ  ක්රடභහනුකූර ජනතහ ක පභඹ  පතඵ්දධ පමි්ද, 

ප්ර4පද්ලඹ  ක ඉභව ක වූ දියුණු්ෂ සින කයමි්ද කයපගන ඹන පපත 

ළඩ ිළිතපශ ිළිතඵ භහජපේ ඹපත කථිකහත්ෂ 

පගොඩනඟ්දන  සතළපතිද   පද්ලඳහරන ඳ්ෂ ්දන  පුළු්ද; 

පනොපඹකු ක කණ්ඩහඹපත ්දන  පුළු්ද; ක යුුර කයන රකහයඹ 

්ඳ දළ්ෂකහ. පපත ුරිත්ද ජනතහ  රළපඵන ප්ර4ිනපරර  ඩහ; යපට් 

ජහිනක රර්ථිකඹ  රළපඵන ප්ර4ිනපරර  ඩහ, පභඹ 

නිසකහයණපේ මුදල් නහසින කිරීභ්ෂ මි්ෂ පභන්්ද කියලභ 

ප්ර4ිනපරඹ්ෂ ් ක්දප්ද නළවළ න් කිඹන එක භහජගත කය්දන  

ිදලහර කණ්ඩහඹපත ඵරහපඳොපයො කුරප්ද යලටිනහඹ කිඹන එක 

්ඳ  පඳනී ඹනහ.  

ිදපලවපඹ්දභ  භහ නිපඹෝජනඹ කයන කුරුණෆගර දිසත්රිු්ෂකඹ 

ප්ෂ්දද්රර කයපගන පු කතරපත දිසත්රිු්ෂකඹ ක, කෆගල්ර දිසත්රිු්ෂකඹ ක 

පතඵ්දධ කයපගන තභන් 2014 ්ල්රුද්පද් පපත දළඹ  කිරුශ 

ජහිනක ළඩ වන ක්රිශඹහ කභක කය්දන ඵරහපඳොපයො කුර ්දප්ද.  

ඳසු ගිඹ කහරඹ ුරශ ්ප් ප්ර4පද්ලර ිදලහර ංර්ධනඹ්ෂ 

කය්දන වළකිඹහ රළබුණහ හපපභ ්ප් ඵරහපඳොපයො කුර්ෂ 

ිනපඵනහ, පපත දළඹ  කිරුශ ළඩ වන වයවහ ක ්ප් ප්ර4පද්ලර 

ිදලහර දියුණු්ෂ කය ග්දන. ්ප් ප්ර4පද්ලර පුද්ගරඹ්ද  

ඵරඳහන ත ක ප්ර4ලසන ිනපඵනහ. ිදපලවපඹ්දභ ඉඩපත ස්පු රඵහ 

ගළනීභ හපප පද්ල්. ඒ හපප පඳෞද්ගලික ප්ර4ලසන, නීඳහය්ෂක 

ක යුුර, ඳහනීඹ ජරඹ තදුය  ක රඵහ පදන එක, ිදදුලිඹ රඵහ දීභ 

තදුය  ක පුළුල් කිරීභ හපපභ ්පනකු ක ඹටිතර ඳවසුකපත දියුණු 

කය ගළනීභ  ක ්ඳ ඵරහපඳොපයො කුරප්ද යලටිනහ. එපව ල් ක, 

පපත පතඵ්දධපඹ්ද  ිදිදධ ්ඹ ඳුරයන ිදිදධ ්දවස දිවහ 

ඵරපුහභ ්ඳ  ඹපත බිඹ්ෂ දළපනනහ පපතහ ඉටු කය ග්දන ඵළරි 

පේිදද කිඹරහ. ඒ නිහ ්ිළ තී්දදු කශහ, පපත උ කතරීතය බහ  පපත 

ප්ර4ලසනඹ ඉදිරිඳ ක කය්දන. භවය උදිදඹ පපත දළඹ  කිරුශ 

ළඩ වන දහරහ දුන පකො , පපත ක යු කත ිදලසහපඹ්ද, 

්ධිසාහනශීලී බහය ග කප ක දළඹ  කිරුශ කමිටුපේ බහඳිනයඹහ  

න ්ප් ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ සභිනුරභහන්. එුරභහ පපත 

ක යු කත රයපතබපේ ඉරහ ඉ්දන පකනකු වළටිඹ  එුරභහපග්ද 

්ද පපත උ කතරීතය බහ  හර්ථක ිළිතුරය්ෂ ඵරහපඳොපයො කුර 

නහඹ කිඹන එක භහ භත්ෂ කය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි,  ්ප් ප්ර4පද්ලඹ ප්ෂ්දද්රර 

කයපගන ක්රිශඹහ කභක කය්දන ඹන පපත ළඩ ිළිතපශ පතඵ්දධ 

ඳසු ගිඹ පකටි කහරඹ ුරශ, ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහපප 

නහඹක කපඹ්ද වහ රර්ථික ංර්ධන ්භහතා ගරු ඵළයලල් 

යහජඳ්ෂ සභිනුරභහපප පභපවඹවීපභ්ද ඳහර්ලිපපත්දුර භ්දත්රීවරු, 

ඳශහ ක බහ භ්දත්රීවරු, ප්ර4හපද්ශීඹ බහ භ්දත්රීවරු, යහජා නිරධහරි්ද 

හපපභ ග්රාහභ නිරධහරි පත භට් මි්ද ජනතහ ක එ්ෂක ඵද්ධ 

පරහ ක යුුර කයන යහජා නිරධහරි්ද ව ගපතර සපේච්ඡහ 

ංිදධහනර නහඹකඹ්ද  ඒකයහශී කයපගන භළිනයණ 

පකොට්ාහපඹ්ද පකොට්ාහඹ  ඹමි්ද ඒ ළඩ ිළිතපශ ිළිතඵ  

දළනු ක කයමි්ද යලටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ නිහ පපත ළඩ ිළිතපශ 

ිළිතඵ ඹපත පකනකුපප දුර්භතඹ්ෂ ිනපඵනහ නපත, පපත ළඩ 

ිළිතපශ ිළිතඵ  ්නපඵෝධඹ්ෂ ිනපඵනහ නපත,  නියල 

්පඵෝධඹ රඵහ ගළනීභ  වළකි න රකහයපේ ිළිතුරය්ෂ පපත 

බහ  පද්දනඹ කිඹන ඉල්ලීභ ගරු සභිනුරභහ  නළත තහ්ෂ 

කයනහ.  භ  පපත ්සථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, සඵුරභ්ද  පගෞයනීඹ සුරිනඹ ඳශ කයමි්ද භහ 

නිවඬ නහ.    

ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷசஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද දින ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීවුරභහ ිදයල්ද පගපනන රද පඹෝජනහ භහ සථිය කයන ්තය, 

්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකඹ නිපඹෝජනඹ කයන භ්දත්රීවරිඹක වළටිඹ  භ  

දළඹ  කිරුශ දළළ්දත ංර්ධන ළඩ වන ිළිතඵ  කරුණු 

ීමඳඹ්ෂ කිඹ්දන  ිනපඵනහ.  

ිදපලවපඹ්දභ දළඹ  කිරුශ ංර්ධන ළඩ වන 2013 

නළ පඟනහිය ඳශහප ක  ්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකඹ මලික කයපගන,  

භඩකරපු, ත්රිුකුණහභරඹ  ්භතය පඳොපරෝදනරු 

දිසත්රිු්ෂකඹ ක පතඵ්දධ කය පගන ක්රිශඹහ කභක කයනු රළබුහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පපත දිසත්රිු්ෂක වතයභ රකහ 

ඵරන පකො  පඳොපරෝදනරු දිසත්රිු්ෂකපේ ිදලහර ංර්ධනඹ්ෂ 

ිනපඵන ඵ ්ිළ දකිනහ. නමු ක භඩකරපු, ත්රිුකුණහභරඹ, ්පතඳහය 

දිසත්රිු්ෂකර ඳළළින ිනස ්ල්රුදු යුද ලහඳඹ නිහ  ංර්ධනඹ 

්ඩඳණ වී ිනබුණහ. ස කත භ ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභ්ද දළඹ  

කිරුශ ංර්ධන ළඩ වන ්ප් දිසත්රිු්ෂකඹ   රඵහ දීපභ්ද 

්ප් දිසත්රිු්ෂකපේ ප්ර4ධහන ඹටිතර ඳවසුකපත ඉවශ නළංවීභ කශහ 

හපපභ ්ධාහඳනපේ ිදලහර දියුණු්ෂද සින කශහ. ඒ ුරිත්ද වහඩි 

කහර්මික ිදදාහරපේ දළළ්දත ංර්ධනඹ්ෂ යලද්ධ ල්ණහ. ඒ 

හපපභ ඳහල්ර ඊ -යකල්ඳහගහය ඉදි කිරීභ වහ ඳහල් නඩ කුර 

ක යුුර යලදු කිරීභ ුරිත්ද ්ධාහඳනපේ ිදලහර දියුණු්ෂ සින 

කය්දන   පුළු්ද ල්ණහ.  

ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්, ්ප් දිසත්රිු්ෂකර ිනපඵ්දප්ද යජපේ 

ඉඩපත.  ඉඩපත ස්පු රඵහ දීපපත යල  පෞඛා ඳවසුකපත වහ  ් පනකු ක 

ඹටිතර ඳවසුකපත දළඹ  කිරුශ ංර්ධන ළඩ  වන ඹ ප ක 

්ප් ජනතහ  රඵහ පද්දන  වළකිඹහ්ෂ රළබුණහ. ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ දළඹ  කිරුශ ළඩ  වප්ද බහඳිනයඹහ ිදධිඹ  

ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ ්භහතාුරභහ ඳ ක කයරහ, එුරභහ  පපත 

ංර්ධන ළඩ  වන කිරීපපත ගීමභ බහය දු්දනහ. පපත ළඩ 

 වන රයපතබ කශ දිනපේ යල     ්ද පපත න ිද  ක ඒ ළඩ 

 වප්ද ක යුුර කයන භ්දත්රීවරිඹක ිදධිඹ   භභ දළ්ෂකහ, ගරු 

යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ ්භහතාුරභහ පුදුභ පපව්ෂ දයමි්ද ක යුුර 

කයන රකහයඹ.  ්ප් දිසත්රිු්ෂකපේ යලංවර, පදභශ, මුසලිපත 

යලඹලුභ ජනතහ  දළඹ  කිරුශ ංර්ධන ළඩ  වප්ද ප්ර4ිනරහබ 

පගනළල්රහ පද්දන  එුරභහ ක යුුර කශ රකහයඹ භහ දළ්ෂකහ.  

ගරු ්භහතාුරභහ ඒ පනුප්ද වූ භව්දයලඹ, කශ කළඳ කිරීභ 

පතඵ්දධපඹ්ද ්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකපේ ජනතහපප ක, පඳෞද්ගලික 

භපප ක, ්ප් පද්ලඳහරන ්ධිකහරිපේ ක, ්පනකු ක යලඹලු 

පදනහපප ක  කිතාතහ එුරභහ පත පුද කය්දන  කළභළිනන්.  

භවරු කිඹනහ, පපත දළඹ  කිරුශ ංර්ධන ළඩ  වප්ද 

ප්ර4දර්ලනඹ ්නලා පදඹ්ෂ කිඹරහ. ඒක මුදල් නහසිනඹ්ෂ ඵ 

කිඹනහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භභ වළභ දහභ ක දළඹ  

කිරුශ ප්ර4දර්ලනඹ  නයම්දන ගිඹහ; ඒ සථහනපේ හිටිඹහ. වළභ 

තළනකභ ිනපඵන පද්ල්  ඵළලුහ. නමු ක භ  ක ඒ ිනබුණ පද්ල් 

නයමහ ඉය කය්දන  පුළු්ද ල්පණ් නළවළ.  භවහ දළනුපත 

පතබහයඹ්ෂ රඵහ ග්දන  පුළු්ද ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ තභන් ඒක.  

ිදපලවපඹ්දභ ්ප් ළනි දුසකය ඳශහ කර ඉ්දන දරු්ද  

්ප් යප ්ද රඵහ ග්දන  පුළු්ද පද්ල් පභොනහද, සල්්ද  

ඹ්දන පුළු්ද ඉර්ෂක පභොනහද කිඹන එක වඳුනහ ග්දන , 

ඒහ පතඵ්දධපඹ්ද දළනු ක ්දන  පුළු්ද ළඩ  වන්ෂ 

තභන් ඒ ප්ර4දර්ලනඹ ුරශ ිනබුපණ්. ඒ නිහ පභඹ ඉතහභ  ළදග ක 

ළඩ  වන්ෂ. පද්ලඳහරන ලපඹ්ද ිදරුද්ධ භතධහරි්ද  ඒ ගළන 

ඕනෆභ පදඹ්ෂ   කිඹ්දන, තර්ක ඉදිරිඳ ක කය්දන පුළු්ද. නමු ක 

පපතහ ප්ර4හපඹෝගික ලපඹ්ද ක්රිශඹහ කභක කිරීපභ්ද රළපඵන 

ප්ර4ිනපරඹ කුභ්ෂද කිඹන එක ්ඳ  ඉතහ ළදග ක පනහ.  
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ඳහර්ලිපපත්දුර 

ිදපලවපඹ්දභ ්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකපේ, ්පතඳහය නගයඹ නගයඹ්ෂ 

ිදධිඹ  පනොපන් ිනබුපණ්. ස කත භ ්ිළ ඒ ගළන වරි 

කනගහටුප්ද හිටිපේ. නමු ක පපත ළඩ  වන ුරිත්ද ්පතඳහය 

නගයපේ  ිදලහර ංර්ධනඹ්ෂ සින ල්ණහ. දළ්ද ්ඳ  

රඩපතඵයපඹ්ද පපත ්ප් නගයඹ කිඹරහ  කිඹ්දන පුළු්ද 

ත ක කඹ  ්පතඳහය නගයඹ ඳ ක කය්දන  පපත ළඩ  වන නිහ 

පුළු්ද ල්ණහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හපපභ ්ඳ  ප්ර4ධහන භහර්ග 
ඉදි කය්දන  ිනබුණහ. දළ්ද ඒ යලඹලුභ භහර්ගර ළඩ ක යුුර 
රයපතබ කයරහ  කය පගන ඹනහ. ඒ ිදතය්ෂ පනොපන්, ්ප් 
දිසත්රිු්ෂකඹ  ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ වහ දළළ්දත ළඩ  වන්ෂ 
ක්රිශඹහ කභක පනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හපපභන් ළේ. යමකළ්දසඹ   

ජරහලඹ පඹෝජනහ ක්රடභඹ වයවහ පවනහනහඹක මුද්රරඹ පපභ ිදලහර 
ජරහලඹ්ෂ ඉදි කයරහ පව  ්නිද්දහ ඒක ිදිත කය්දන  ක යුුර 
කය ිනපඵනහ. පපත ළපේ ළඩ නිභ කයරහ ඉය පන පකො  
්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකපේ කළුගල් සඹ ජරහල ාහඳිිනඹ ක ඳ ්ද 
ග්දනහ.  

ඒ ්නු ්ප් යජපඹ්ද ්පන්ෂ දිසත්රිු්ෂකර හපපභ දළළ්දත 
ංර්ධන ළඩ  වන්ෂ ්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකඹ ුරශ ක ක්රිශඹහ කභක 
කශහ. ඒ පතඵ්දධපඹ්ද ිදපලවපඹ්දභ ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ , 
ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ ්භහතාුරභහ  හපපභ  ංර්ධන ළඩ 

 ව්ද පගනළල්රහ ක්රිශඹහ කභක කශ වළභ ්භහතාහංලඹකභ භළින 
සභිනරු්ද  ක ්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකපේ ජනතහ පනුප්ද භභ 
සුරින්දත පනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හ පපභ ්ප් දිසත්රිු්ෂකඹ 
ිනස ්ල්රුද්ද්ෂ ිනසපව රඳස  ගිඹ දිසත්රිු්ෂකඹ්ෂ. ඒ නිහ ්ඳ  
ිනපඵන ප්ර4ලසන ිදහ ගළනීභ පභන්්ද ්්ද  කය ග්දන  ඵළවළ. 
පභොකද ිනස ්ල්රුද්ද්ෂ ිනසපව රඳස  ගිඹ දිසත්රිු්ෂක ීමඳඹ්ෂ 
තභන් පපත ංර්ධන ළඩ වන  එකුර කය පගන ිනපඵ්දප්ද. ඒ 
නිහ ඉිනරි ංර්ධන ළඩ ක යුුර ක ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභ්දපප 

පපත ඳහරන භඹ ුරශ කය ග්දන  ්ඳ  වළකිඹහ්ෂ ිනපඵනහඹ 
කිඹන ිදලසහඹ ්ඳ ුරශ ිනපඵනහ. මරහනහරඪ ගරු 
භ්දත්රීවුරභනි,  භ  පපත ්සථහ රඵහ දීභ ගළන  සඵුරභහ  
සුරින්දත පමි්ද භපප කථහ පභන්්ද ්්ද කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනන්. මී ශඟ  ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භ්දත්රීවුරභහ. 
 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පභභ පඹෝජනහ භුර ිළටි්ද 

කිපඹේහභ භහ හිුරපේ පපතක භහ වබහගී ිදඹ යුුර ිදහදඹ්ෂ 

පනොපන්, නමු ක යුුරකභ්ෂ ිදධිඹ  ිදඳ්ෂඹ නිපඹෝජනඹ 

කය්දන ක, භහ දයන තනුරය ්නු ක පපත බහ ුරශ යලටිඹ යුුරන් 

කිඹරහන්. නමු ක පපත පඹෝජනහ භපප මිත්රජ ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීවුරභහ කිඹන ිද  එඹ ඉදිරිඳ ක කය සින ිදරහඹ ්නු පපත 

පඹෝජනහපේ සින රංගුතහ ිළිතඵ භ  ඹපත වළඟීභ්ෂ සින ල්ණහ. 

පභොකද, රණ්ඩුක්රடභ ාසථහපේ 148 න  ාසථහ  ්නු 

යහජා මරා ිළිතඵ ඳහරනඹ ඳහර්ලිපපත්දුර ුර නහ. ඒ නිහ 

යපට් ඹපත ාහඳිිනඹ්ෂ ිළිතඵ යහජා මුදල් රපඹෝජනඹ කයන 

ිද  ඒ ර පඹෝජනඹ  රළපඵන ප්ර4ිනපරඹ කුභ්ෂද, ඒ ර පඹෝජනඹ 

පරදහයීද, ඒ රපඹෝජනඹ යු්ෂින වගතද, ඒ  රපඹෝජනපඹ්ද 

ඵරහපඳොපයො කුර න ්යමුණු පභොනහද ව ඒ ්යමුණු ශඟහ කය 

ග්දප්ද කුභන රකහයඹක ඉර්ෂකරදීද කිඹන කහයණඹ ගළන 

පොඹහ ඵළලීපපත ිදපලව  ග ීමභ්ෂ ඳහර්ලිපපත්දුර  ිනපඵනහ. ඒ 

නිහ ඳහර්ලිපපත්දුර ිදිදධ තළ්දරදී ඒහ ගළන පොඹහ  ඵරනහ.  

යජපේ ගිණුපත ිළිතඵ කහයක බහ ්දන  පුළු්ද, 

ඳහර්ලිපපත්දුරපේ බහ ගර්බපේ ිනපඵන ිදහදඹකදී ්දන  

පුළු්ද ඒහ ගළන පොඹහ ඵළලීභ යලද්ධ නහ. ස කත භ ්ප් 

ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහපප පඹෝජනහපේ ිනපඵනහ, ඉතහ 

ළදග ක කහයණහ ීමඳඹ්ෂ. එුරභහ පපත පඹෝජනහ ුරශ ්වනහ, 

දළඹ  කිරුශ ජහිනක ංර්ධන ප්ර4දර්ලනඹ 2007 ර්පේදී රයපතබ 

කයනු රළබුපේ කුභන ඳයභහර්ථ පඳයදළරි කයපගනද කිඹරහ. ඒකන් 

එුරභහ ්වන ඳශමුළනි ප්ර4ලසනඹ. පදළනි ප්ර4ලසනඹ තභන්  එභ 

ඳයභහර්ථඹ්ද ඉටු කය ගළනීභ  වළකි වූපේද ඹ්දන.  ඒ හපපභ 

එුරභහ ්හන ලපඹ්ද ්වනහ, දළඹ  කිරුශ ළඩ වන භගි්ද 

ජහිනක රර්ථිකඹ  කුභන රකහයඹක දහඹක කඹ්ෂ රඵහ 

පද්දප්දද කිඹරහ. පපත  ස්ෂපකොභ රංගු ප්ර4ලසන. ස කත 

ලපඹ්දභ ්ඳ ිදඳ්ෂඹ වළටිඹ  දළඹ  කිරුශ හුදු ්දදර්ලනඹ්ෂ 

ඳභණ්ෂඹ, දළඹ  කිරුශ ්ර්ථ ිදයහිත නහසිනඹ්ෂඹ, දළඹ  කිරුශ 

යජපේ නහඹකන්්දපප ප්ර4ිනරඳ ිළපතබීභ  කයන හුදු ප්ර4දර්ලනඹ්ෂඹ 

කිඹරහ කිඹනහ. නමු ක ඒ කයන ිදපේචනර  ඳදනපත ප්දප්ද 

පපත ප්ර4ලසනභ තභන්. එපවභ ිදපේචනඹ කය්දන පවවුර ක ිනපඵනහ. 

උදහවයණඹ්ෂ ිදධිඹ  ්පතඳහය දිසත්රිු්ෂකඹ නිපඹෝජනඹ කයන ්ප් 

ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භ්දත්රීවුරමිඹ එුරමිඹපප ප්ර4පද්ලඹ  පපත 

දළඹ  කිරුශ වයවහ රළබුණු ටිනහකපත ගළන කථහ කශහ. ්පතඳහය 

ගළන කථහ කය්දන ්න්ිනඹ්ෂ ිනපඵන පකපනකු වළටිඹ  

එුරමිඹපප ඒ වළඟීභ  භහ ිදරුද්ධ ්දප්ද නළවළ. වළඵළන් ගරු 

භ්දත්රීවුරමිඹනි, ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ නඟන ප්ර4ලසනඹ ඉතහ 

රංගුන්. කයන රද රපඹෝජනඹ  රළබුණු ප්ර4ිනපරඹ කුභ්ෂද, 

කයන රද රපඹෝජනපඹ්ද රඵහ ගළනීභ  ්ප්්ෂහ කයන ප්ර4ිනපර 

පභොනහද කිඹරහ එුරභහ ්වනහ. යහජා මුදල් ඳරිවයණඹ ිළිතඵ 
රකහ ඵරන පකො  ්ිළ රපඹෝජනඹ කයන ඒ මුදර  රළබුණු 

ටිනහකභ - value for money -  කුභ්ෂද? ඒක තභන් ්ද 

පරෝකපේ ඳරී්ෂහ  ර්ෂ කය්දප්ද. 2007 ඉරහභ පපත 

ක යු කත ිනපඵන නිහ, පපත ිදඹ බහය සභිනයඹහ වළටිඹ  ගරු 

යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ සභිනුරභහ  පුළු්ද ප්දන  ඕනෆ, 

රපඹෝජනඹ කයන රද මුදර ව ඒ මුදලි්ද රළබුණු මරාභඹ 

ප්ර4ිනරහබ ංඛාහ කභක කිඹ්දන . ්ඳ  කිඹ්දන  පුළු්ද, "සේ, 

ජනතහ ර්ෂ පභච්චය රහ, ජනතහ පපත ්දදර්ලන නළයඹුහ, 

ජනතහ පභ්දන පපත පපත ිදධිපේ පගොඩනළඟිලි වළදුහ, ඒ 

ප්ර4පද්ලඹභ ිදදුලි බුබුළු දල්හ රසණ  කස පකො  ිනබුණහ." 

ඹනහදී පද්ල්.  

පභොකද, ්ඳ  භතකන් "ගපත උදහ" ිනබුණු කහරපේ, -භභ 

එ්ෂ ක ජහිනක ඳ්ෂඹ  හිත ක ඳල්රක ල්ණ ක- එදහ ගපත උදහ 

ළඩ ිළ ිතපපශව ිනබුණු ්දදර්ලන සරඳඹ ගළන ්ඳ  ඹපත ඹපත 

ිදපේචන ිනබුණහ. භවය ගපත උදහ භූමි ් ක වළය දභහ ිනපඵන ිද  

්ිළ ඒහ ිදපේචනඹ කශහ. භවය ගපත උදහ භූමි පරදහයී පර 

බහිදතහ කයන ිද  ්ිළ ඒහ ්ගඹ කශහ. දු්ඳ ක ්හිංක මිනිසු්ද  

නිහ ද ර්ෂඹක  ළඩිඹ වදරහ, දු්ඳ ක ්හිංක මිනිසු්ද - 

  
ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ (ිදදුලි ංපද්ල වහ 
පතොයුරරු තහ්ෂණ ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ஞ்ஜஷத் சஷம்பயஶபஷட்டி - தெஶமயத் 

தெஶடர்புகள், ெகலல் தெஶறஷல்தட்பலஷல் அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භ  ිළිතුරය රඵහ දීභ වහ 

ප්ර4භහණ ක කහරඹ්ෂ රළපඵනහද? 

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු සභිනුරභහ, භභ ඉ්ෂභනි්ද ්්ද කයනහ. කරඵර 

ප්දන එඳහ. 
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මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පරහ ිනපඵනහ. ගළ ලු්ෂ නළවළ ගරු සභිනුරභහ. 

 
ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

දු්ඳ ක ්හිංක මිනිසු්ද  නිහ ද ර්ෂඹ  ඩහ වදරහ 

යණයලංව පප්ර4වභදහ ශ්රී භතහණ්ද පපත යපට් භව ිද්රඹ්ෂ කයන ිද  

්ිළ ඒ ගළන ්ගඹ කශහ. ඒ නිහ සඹ වළභ පද්කභ ධන, ඍණ 

ිනපඵනහ. ්දදර්ලන ිනපඵනහ. ්දදර්ලන ඕනෆ කිඹරහ 

කිඹනහ. ඒ හපපභ ඒහ ්තය ුරය ප්ර4පඹෝජන ක ඹවඳ ක පද්ල් 

ිනපඵනහ. ඒ නිහ තභන් ්ප් ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භ්දත්රීවුරමිඹ 

ඹවඳ ක  පද්ල් ්ගඹ කය්දප්ද. ඒ හපපභ තභන් ලහ්දත ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීවුරභහ කුරුණෆගර  "දළඹ  කිරුශ" එන එක ගළන ්දපතෝ 

ප්දප්ද. නමු ක සඵුරභහ  ගීමභ්ෂ ිනපඵනහ ගරු සභිනුරභනි, 

ඒහ ංඛාහ කභක ස්පු කය්දන. කථහ්දතය පනොපන්; චන 

පනොපන්. ඒහ ්ිළ දළකරහ ිනපඵනහ. පපත ඳහර්ලිපපත්දුරපේ යලටින 

ගරු සභිනරු්ද  කථහ කිරීභ ිළිතඵ ිදලහර ඳශපුරුද්ද්ෂ 

ිනපඵනහ, ඒ ද්ෂතහ ්ිළ කහ  ක ිනපඵනහ. ිදඳ්ෂපේ යලටින 

්ඳ  ක ඒ ඕනෆභ පදඹ්ෂ  කිඹ්දන  පුළු්ද. සඵුරභහ  ක ඒ ඕනෆ 

පදඹ්ෂ කිඹ්දන  පුළු්ද. නමු ක ප්ර4ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද පභඹන්. ඒ 

කිඹන පද් ංඛාහ කභක ස්පු කය්දන ඕනෆ. පභොකද, ්ිළ 

ඳහර්ලිපපත්දුර  ග කිඹ්දන  ඕනෆ පනොපතඵයලි්ද, ්ංකලි්ද. 

මරා ප්ර4ිනඳ කිනඹ කිඹ්දප්ද පනොපතඵය. මුරා ප්ර4ිනඳ කිනඹ 

කිඹ්දප්ද පනොපතඵයර  පදන ්ගඹ. නමු ක එතළනි්ද එවහ  ගිඹ 

පදඹ්ෂ ිනපඵනහ. නමු ක ඒක  ක ්ගඹ්ෂ ිනපඵ්දන  ඕනෆ. ඒ 

නිහ සඵුරභහ  භභ එක ්තකි්ද ්හිංක ්භිපඹෝගඹ්ෂ කයනහ, 

ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ ්වපු ප්ර4ලසනර  උ කතය පද්දන 

කිඹරහ. පපත ්ල්රුදු 6ක කහරඹ ුරශ දළඹ  කිරුශ  ්දහශ කයන 

රද ්පඹෝජනඹ ව ඒහන්්ද රළබුණු රර්ථිකභඹ ටිනහකපත 

්නිහර්ඹපඹ්දභ භව ඵළංකු ිදයල්ද ත්ෂපවරු කය ිනබිඹ යුුරන්. 

භභ සඵුරභහ  ්භිපඹෝග කයනහ, එ්ෂ එ්ෂ දළඹ  කිරුශ වහ 

කයන රද පතපර්ණ රපඹෝජනඹ, ඒහන්්ද රළබුණු ප්ර4ිනපර 

ිළිතඵ ංඛාහ කභක ිදග්රාවඹ්ෂ කයරහ පපත බහ ෆහීභ  ඳ ක 

කය්දන කිඹරහ. ඒක පඵොපවොභ ්හිංක ඉල්ලීභ්ෂ. පඵොපවොභ 

සුරිනන්. 

 

ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I too wish to join my good 

Friend, the Hon. Shantha Bandara, in conveying our 

sincere thanks to His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa for granting the "Deyata Kirula" National 

Development Exhibition of the year 2014 to Puttalam and 

Kegalle area including the Kurunegala District.  

As the Hon. Minister is aware, I was responsible in 

looking after the Electorate of Puttalam for 15 years 

continuously.  I looked after the interests of the people of 

Puttalam like the apple of my eye and even the suburban 

areas and the electorates. Therefore, Sir, we are very 

happy about this. Particularly, the Puttalam District and 

the areas that have been included from Kurunegala 

District should be developed. Not only a large number of 

people, but millions of people are drawn to see this novel 

project of "Deyata Kirula" Exhibition that His Excellency 

has initiated. They enhance their knowledge about the 

development schemes of the country and particularly, 

school children are benefited largely. They can come and 

see what is happening in the country; all these 

development schemes and how they are going to be 

benefited.  

Sir, my Colleague, the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama, said a little while ago that although she 

went round the exhibition grounds on all the days it was 

held, she could not see all the stalls.  In contrary to that, 

what happened there? There are mischief-makers even 

among us. There was an SMS sent during the time 

"Deyata Kirula" Exhibition was held in Ampara. The 

mischief-makers were sending SMS asking for Muslim 

ladies not to go there and if they go, their Purdah or 

Hijab will be removed. But, it was proved to be  utter 

nonsense. As a result, the number of people turned up for 

the exhibition reduced on the first day. But, when the 

Government sent the correct message to the people in the 

Ampara District, where the largest number of Muslims 

live, they came in large numbers. Muslim ladies and 

Muslim girls particularly from girls’ schools did not leave 

the grounds. They wanted the exhibition to be extended 

for some more days. This is the change that has taken 

place. I said in the earlier debate also that there are 

mischief-makers even now in order to disturb whatever 

good things that the Government is doing. They are there 

to destabilize and create confusion in the country. Sir, the 

Holy Quran says that mischief- makers roam about on the 

earth but they have no salvation from God. 

About  Rs. 1,000 million has been allocated for the 

development of Hardy Advanced Technological Institute 

and the Cabinet had voted money at that time.  All the 

electorates in Ampara, Batticaloa, Trincomalee and even 

Polonnaruwa were developed spending Rs. 15,000 

million for each. The Cabinet sanctioned Rs. 60,000 

million.  

Then, if I recall my memory, Sir, one of my brothers-

in-law, Adham Hamid Sameen, also attended the Hardy 

Advanced Technological Institute when he was young. 

As a result of the knowledge that he gained, now he is 

lucratively employed in the Middle East. The Hardy 

Advanced Technological Institute  is one of the best 

institutes in the country. The graduates who come out of 

Hardy do not have to wait in the employment queue 

because they are readily given employment.  

Sir, I am very happy that  all those benefits are now 

going to be accrued to the Puttalam District and also to 

the Kurunegala District of the North Western Province. 

When I was there, we were able to build about 20 schools 

and the biggest auditorium at Zahira National College, 

Puttalam. They have named the auditorium at Zahira 

College, Puttalam as the "Azwer Auditorium". Earlier, it 

was very difficult to run through the Kalpitiya Road. I 

think the Hon. Basil Rajapaksa, Minister of Economic 
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Development, has gone there and already gathered the 

views of the people about the development schemes that 

should be initiated in Kurunegala - the Hon. Shantha 

Bandara’s area - and also in Puttalam. He came and had 

discussions.  

One thing we must remember is that whatever we do, 

we must be patriotic. I appeal to my own Muslim brethren 

in this country,  first we must be very patriotic and loyal 

to our country and that is taught to us by Islam. Now, 

look here. This is about one of our greatest leaders; I 

picked up this article from today’s "Daily News" under 

the caption, “Educationist and Patriot: Dr. T.B. Jayah”. In 

1937, there was a Debate in the State Council regarding 

the demands of minorities and what did he say? He said 

and I quote: 

“'We might stand up for our community, but it cannot be said that 
we have stood against the interests of the country as a whole.’ " 

He said, "We stand for our community, but we are not 

against the country as a whole". 

He further said and I again quote: 

“ 'I have always said, and I repeat it today, that I consider the 

interests of the country as a whole, to be paramount.'”  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I will wind up now.  

I am very happy that the brothers of Puttalam have 

also joined me and they have always been patriotic unlike 

some other mischief-makers. They will be with us and 

they will improve not only that electorate but also other 

electorates. I know the Chairman of the Puttalam Urban 

Council, Mr. K.A. Baiz, is improving the Puttalam Town 

and building new bus stands, new libraries and even the 

Puttalam Lagoon is going to be developed as a tourism 

area and named the "Colombo Face" like the "Galle Face 

Green" in Colombo. He has created that promenade, 

which is very very beautiful and I think after the "Deyata 

Kirula" Exhibition, the area will further improve. I also 

must place on record our appreciation and thanks to the 

Hon. Ranjith Siyambalapitiya for the hard labour that he 

is putting in for that exhibition. 

Thank you. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ ්භහතාුරභහ. 

ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ (ිදදුලි ංපද්ල වහ 
පතොයුරරු තහ්ෂණ ්භහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ஞ்ஜஷத் சஷம்பயஶபஷட்டி - தெஶமயத் 

தெஶடர்புகள், ெகலல் தெஶறஷல்தட்பலஷல் அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භ  පකොඳභණ පරහ්ෂ 

ිනපඵනහද? 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ිදනහඩි 30ක කහරඹ්ෂ ිනපඵනහ. 
 

ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ஞ்ஜஷத்  சஷம்பயஶப்பஷட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
පවොන්, පඵොපවොභ සුරිනන්. 

පපත ප්ර4ලසනඹ පභපවභ ිදසතයහ කභක භපග්ද ්වපු එක 

ගළන ප්ර4ථභපඹ්ද ්ප් ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ  භභ 

සුරින්දත නහ. පභොකද, ිදපලවපඹ්දභ ිදඳ්ෂඹ භපග්ද පපත 

ගළන තළනි්ද තළනි්ද ්ව්දන උ කහව කයරහ ිනබුණු ඵ භභ 

දළ්ෂකහ. ඒ ගළන ්වපු ප්ර4ලසන ීමඳඹක  පව  ්නිද්දහ භ  උ කතය 

පද්දන ිනපඵනහ. ඒහ  උ කතය පද්දන භභ සදහනපත. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, නමු ක පපතක භසතඹ්ෂ ලපඹ්ද 

කථහ කශ යුුර කහයණහ්ෂ. සන් ්ිළ “දළඹ  කිරුශ” ප්ර4දර්ලනඹ 

රයපතබ කපශව? පපතක තභන් ඳශමුළනි ප්ර4ලසනඹ. ගරු ්සර් 

භ්දත්රීවුරභහ කිේහ හපප ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ  ත ක එ්ෂ 

නහඹකපඹ්ෂ කශ ංදර්ලනඹ්ෂ කය්දන ්ලා ල්ණහද? එපවභ 

නළ කනපත පභොක්ෂ වරි ත ක ළඩ වනක ්ඩු ඳහඩු්ෂ ිනබුණහද? 

නළවළ.  

2005 පර්දී පපත යපට් මිනිසසු ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ  
ගීමපත පදක්ෂ බහය දු්දනහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. 
එක්ෂ තභන්, "්ඳ  නිදවපව ජී ක ප්දන ඉඩ වදහ පද්දන 
ජනහධිඳිනුරභනි" කිඹරහ පපත යපට් මිනිසසු ඉල්ලුහ. ඒ පන 
පකො  ක පපත යපට් මිනිසසු ්ල්රුදු 25්ෂ ිනසපව භයණ බපඹනුන් 
ජී ක ල්පණ්. ඒ හපපභ "ජනහධිඳිනුරභනි, ්ඳ  ංර්ධිත ය ්ෂ 

වදහ පද්දන" කිඹරහ ක පපත යපට් මිනිසසු ඉල්ලුහ. පපත ගීමපත 
පදකභ ්ිනදුසකය ගීමපත. පපත ගීමපත ඉස  කය්දන නහඹකපඹෝ 
ගණනහ්ෂ උ කහව කශ ක, සල්්ද  එඹ කය්දන ඵළරි ල්ණහ. පපත 
ගීමපත තභ්දපප ජීිදත භව ඳහපර් පජහ කයරහ ක ඉස  කශ 
පනොවළකි ඹළන් කිඹන ගීමපත. වළඵළන් පපත ගීමපත පදක ්ිනගරු 
ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ  මිනිසසු භව ක වූ 
ිදලසහඹකි්ද යුුර බහය දු්දනහ. ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ පපත 
ගීමපත පදක ඉස  කයන ගභ්ද ඒ වහ පපත ය  පඳශ 
ගස්දන ක, වළඩ ගස්දන ක ක යුුර කශහ. එහිදී පපත යපට් 

මිනිසසු්දපප ික්දතනඹ ධනහ කභකබහඹ  ඳ ක කිරීපපත ග 
ීමභකු ක එුරභහ  ඳළරුණහ. ්ිළ හිත්දන පුරුදු පරහ හිටිපේ ්ඳ  
මුකු කභ ඵළවළ කිඹරහන්. ්ප් භවරු හිත්දන පුරුදු පරහ හිටිඹහ, 
"සන් ්ිළ උුරරු නළ පඟනහිය පකො  ්යපගොල්ර්ද  දීරහ ක 
ප්ර4ලසනඹ ිදහ ග්දප්ද නළ කප ක?" කිඹරහ. ඹටි හිපත්ද වරි ඒ 
ිදධිඹ  හිතන තයභ  ්ිළ ඳවශ  සිදල්රහ හිටිඹහ, මරහනහරඪ 
ගරු භ්දත්රීවුරභනි. මිනිසසු එදහ එපවභ හිුරහ. පුළු්ද මිනිසසු පපත 
ය  දහරහ ගිඹහ. ්ඳ  ඵළරිනපත ්ප් දරු්ද  වරි ජී ක ්දන 
ක්රடභඹ්ෂ වදහ පද්දන ඕනෆඹ කිඹරහ මිනිසසු හිුරහ. එපවභ හිතරහ 

පුළු්ද මිනිසසු ස්ෂපකෝභ තභ්දපප දරුපෝ ිළ  ය  ඹ්දන 
පකොපවොභ වරි වීහ පවොඹහ ග කතහ. ්ප් ය  එපවභ ය ්ෂ. ඒ 
නිහ එපවභ කඩහ ළටුණු භහනයලක කඹ පපත යපට් නළත 
ර්ධනඹ කය්දන ්ිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ  
යලද්ධ ල්ණහ. පභ්දන පපතක තභන් දළඹ  කිරුපශව රයපතබඹ. එුරභහ 
ඒ වහ ්ලා ළඩ ිළිතපශ ංිදධහනඹ කශහ. එුරභහ ්ඳ  ඒ 
කහයණහ බහය දු්දනහ.  
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පපත යපට් මිනිසසු ්ල්රුදු 2,500්ෂ ඳයණ පප්ර4ෞඪ ඉිනවහඹ 
ගළනන් කථහ කය්දප්ද. භහි්දද ික්දතනඹ දයල්ද ද රඵහ පදන 
ජඹග්රාවණ ගළන කථහ කය්දන; ්ඳ  ිනපඵන ඳළවළදිලි ්නහගතඹ 
ගළන කථහ කය්දන; ්ප් ජීිදතඹ පගොඩ නඟහ ග්දන හපපභ, 
්පන්ෂ වළභ පද්ක භ ක ්නහගත ළරළසභ්ෂ ්ලාන්. යජඹක  

ඳභණ්ෂ පනොපන්, ජහිනඹක  ඳභණ්ෂ පනොපන්, ඳල්රක , 
පුද්ගරඹකු  ල්ණ ක ්නහගත ඉර්ෂක ිනපඵනහ. ්්දන ඒ ඉර්ෂක 
ටික පපත මිනිසසු එ්ෂක ප කපයන තළනක, ප කපයන ිදධිඹ , 
ඳළවළදිලි පේදිකහක කථහ කය්දන ඕනෆ. පපතක  තභන් "දළඹ  
කිරුශ" රයපතබ කපශව. නළින පන ක ඳටු පච්තනහ කියලභ පදඹ්ෂ 
පභහි ිනබුපණ් නළවළ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි.  

"දළඹ  කිරුශ" රයපතබ කපශව සන් කිඹන ප්ර4ලසනඹ ්වන ්ඹ  

ඉතහ පවො ිළිතුරය්ෂ; ිළරුශ්ෂ භහ ශඟ ිනපඵනහ. භ  භතකන්, පපත 

ාහඳිිනඹ ඳශමුපනි තහපේ ්ිළ කපශව පතපර්ණපඹ්දභ 

්නුග්රාහවකන්්දපප ල්ෂිනපඹනුන්. යජපේ මුදල් පපත වහ ග කප කභ 

නළවළ. ඳශමු ප්ර4දර්ලනඹ පකොශමදී ඳළළ ක වූ නිහ ඒ වහ ්ඳ  

ළඹ ල්ණු මුදල්ලි්ද ප්ර4භහණඹ්ෂ ඉුරරු කයරහ භභ රුිළඹල් ර්ෂ 

වඹ්ෂ ජනහධිඳින ්යමුදර  ක ඳරිතාහග කශහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, ්නුග්රාහවකන්්ද පග්දහ කයපු ඳශමුළනි කථහපේදී 

"දළඹ  කිරුශ" ්ලා සන් කිඹන කහයණහ ිළිතඵ පවොභ 

තර්කඹ පගොඩ නළඟුණහ. පපත යපට් යලටින  ප්ර4බුද්ධ ාහඳහරිකපඹෝ 

පගනළල්රහ ්ිළ කථහ කශහ. "භව කරුනි, ජහිනපේ ධනහ කභක 

ික්දතනඹ ර්ධනඹ කය්දන; ජහිනපේ ්නහගතඹ ගළන කථහ 

කය්දන පභපවභ ජහිනක ්ලාතහ්ෂ ්ිළ ඉස  කය්දන ඹනහ. 

්ඳ  පපතක  උදේ කය්දන. සඵුරභ්දරහ ක පපතපක්ද ප්ර4චහයහ කභක 

හයලඹ ග්දන." කිඹරහ ්ිළ සල්්ද  කිේහ. සල්්ද ්තය එක ප්ර4බුද්ධ 

ාහඳහරිකපඹ්ෂ යලටිඹහ. ්ද ක එුරභහ ඉ්දනහ. ඒ ්සථහපේදී 

එුරභහ නළඟි රහ භපග්ද ්වපු ප්ර4ලසනඹ පභොක්ෂද? "සභිනුරභනි, 

තයවහ ්දන එඳහ. දව පදපන්ෂ එකුර කය්දන ඵළරි ය ක ප්ර4දර්ලන 

ිනඹ්දප්ද පකොපවොභද?" කිඹරහ භපග්ද සහුහ. එදහ ඒ 

ාහඳහරිකන්්ද ළඩි පදපනකුපප භතඹ ල්පණ් ඒකන්. ්ිළ ඒ තළන  

කඩහ ළටිරහ ිනබුණහ. දව පදපන්ෂ එකුර ්දන බඹන්.  ිළ  
ඵරනහ, පකොපව්ද පුපුයන්ද කිඹරහ ද්දප්ද නළවළ. ඒ තයභ  ්ප් 

ජහිනඹ ඳවශ  සිදල්රහ ිනබුණහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. 

"දළඹ  කිරුශ" ්ලා සන් කිඹන ප්ර4ලසනඹ  පගොඩ නළඟුණු එක 

ිළරුශ්ෂ ඒ. 

භහ ශඟ ිනපඵනහ දළඹ  කිරුශ  රඵහ දු්දන පවො 

විනකඹ්ෂ. එඹ දළ්ද භහ ශඟ ිනපඵනහ. භහ  ඒ න ිද  නිපඹෝජා 

මුදල් ්භහතායඹහ. දළඹ  කිරුශ වහ මුලි්දභ නහඹක කඹ  

පද්දන සදහනපත ල්ණු සභිනයඹහ පපතක ්ත වළයරහ ගිඹහ. දළ්ද 

එුරභහ ්ප් ඳ්ෂපේ ක නළවළ, කළබිනට් එප්ෂ ක නළවළ. ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ ඉ්ද ඳසු භ  කිේහ, "යංජි ක පපතක ්ය්ද කය්දන, 

්ිළ පපතක බහගඹ  ඳ ්ද ්ය්ද" කිඹහ. භභ පපතක කය පගන ඹද්දී 

භ  රළබුණු පවො විනකඹ්ෂ ිනපඵනහ. පපතක තභන් දළඹ  

කිරුශ  රළබුණු පවොභ විනකඹ. දළඹ  කිරුපශව ඉර්ෂකපත, 

ගණ්ද, ඳළටිකිරිඹ ්වන භව කරු්ද  පවො විනකඹ්ෂ. පපතක 

දීරහ ිනපඵ්දප්ද පන කල්රු ක පනොපන් එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. එල්ටීටීඊ ංිදධහනපේ උ කහවඹ 

ිළිතඵ සභින රය්ෂක පකොට්ාහඹ බහය පී.ඒ. ය ක පඳපර්යහ, 

පජාසා පඳොලිස ්ධිකහරිුරභහ රචහර්ඹ පී.බී. ජඹසු්දදය 

භව කභඹහ  ලියුභ්ෂ එනහ 2007 ජනහරි 09 දින. දළඹ  කිරුශ 

රයපතබ ප්දන ිනබුපණ් 2007 පඳඵයහරි 04 පනි දහ. පපත ඊ  

භහඹක  ඉසපල්රහ එුරභහ එන ලියුභ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, සභින රය්ෂක ්ංලපේ ලිිළ ශීර්ඹ හිත රචහර්ඹ 

පී.බී. ජඹසු්දදය භවතහ ්භතහ පජාසා පඳොලිස ්ධිකහරි පී.ඒ. ය ක 

පඳපර්යහ භවතහ ිදයල්ද 2007.01.09 දින එන රද ලිිළඹ 

සඵුරභහපප ්යඹ ඳරිදි භභ බහගත* කයනහ. 

එුරභහ එභ ලිිළපඹහි ව්ද කයනහ, "්භහතා යංජි ක 

යලඹමරහිළටිඹ භවතහ ද එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ භඟි්ද තර්ජන එල්ර 

වී සින ඵ ක, සහු 2007 පඳඵයහරි භහඹ  ප්ර4ථභ ඝහතනඹ 

කිරීභ  තළ ක කයන ඵ  ක පතොයුරරු රළබී සත." කිඹරහ. 2007 

පඳඵයහරිර . සන් පපත පඳඵයහරි? පභොක්ෂද පපත ඉර්ෂකඹ? 

දළඹ  කිරුශ ප්ර4දර්ලනඹ. ්ද ්පඳ්ද භවය ්ඹ ්වනහ සන් 

ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ ිනේපේ කිඹරහ. පපතක පපත භවය ්ඹ  

පනොප කරුණහ  එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ  ප කරුණහ. ්ප් ජහිනපේ 

්භිභහනඹ ර්ධනඹ කිරීභ කිඹ්දප්ද ජහිනපේ ජඹග්රාවණඹ. 

ුරයහපප ඳයහජඹ. ඒක තභන් ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ , දුය ද්ෂනහ 

නුණි්ද යුුර නහඹකපඹකු ලපඹ්ද ්ලා පරහ ිනබුපණ්. 

එුරභහ දළන පගන හිටිඹහ පපත ය  පගොඩ ග්දන නපත ්ය ඳයහදීන 

ික්දතනඹ පනස කය්දන  ්ලාන් කිඹරහ. පපත ලිිළඹ තභන් ඒ 

විනකඹ. නිපඹෝජා ්භහතායපඹ්ෂ ඝහතන රළන්සුරපේ 09 

පනි තළන  ඹනකපත උඩ  රහ ඒ ්ල්රුදු කිහිඳඹ ුරශ. සන් ඒ? 

පපත ප්ර4දර්ලනඹ සල්්ද  ළදුණහ. පපත ප්ර4දර්ලනපඹ්ද ජහිනඹ  පදන 

පර ප්ර4පඹෝජන භවය ්ඹ  පනොප ක රුණහ  සල්්ද ප කරුපත 

ග කතහ. ඒ නිහ තභන් එළනි ත ක කඹ්ෂ සින ල්පණ් 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. භභ හිත්දප්ද ඒක දළඹ  කිරුශ  

රළබුණු පවොභ විනකඹ කිඹරහන්. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, දව පදපනකු එකුර කය්දන 

පුළු්දද කිඹහ ්පඳ්ද ප්ර4ලසන කයපු යපට් ඳශමුන ප්ර4දර්ලනඹ  ්ිළ 

ර්ෂ 10්ෂ පදනහ පකොශම  පගනහහ. එභ ප්ර4දර්ලනපේදී ජනතහ 

ළඩි ිළරි්ෂ ගිපේ යණ ිදරු්දපප කරහඳඹ ඵර්දන න්. 

ඳශමුන තහපේදී ්ඳ  ගළ ලුක  ක මුහුණ පද්දන යලදු ල්ණහ. 

්ප් යුද වමුදහ, ගු්ද වමුදහ, නහිදක වමුදහ, පඳොලීයලඹ, 

ිදපලව කහර්ඹ ඵරකහඹ එක තළනක යලටිඹහ, මිනිසසු පයොද ඵළ 

පගන පඳොයකහපගන එතළන  ගිඹහ. ඹක ් කතපතභහ 

වළයමිටිපඹ්ද ඹන ගභ්ද සහුපේ, "යණ ිදරු්දපප කරහඳඹ 

පකොපවවද පුප ක" කිඹරහන්. එපවභ ගිහි්ද ්ත ගෆ පේ  ්ප් වමුදහ 

බහයඹ   ග කත එල්ටීටීඊ ංිදධහනපේ  කහරුර්ෂකු. මිනිසසු 

සිද ක යණ ිදරු්ද  ල්ෂිනඹ දීරහ තභනු ක වධර්ඹ ක පරහ 

ගභ  ගිඹහ. ගභ  ක ඳණිල්ඩඹ රඵහ දු්දනහ. යණ ිදරු්ද ගළන 

ඳභණ්ෂ පනොපන්, ජනහධිඳිනුරභහ  ්ලා ල්ණහ, වළභ 

්භහතාහංලඹකභ ළඩ ිළිතපශ ගළන ක ්පඵෝධඹ්ෂ රඵහ 

පද්දන. එුරභහ වළභ ්භහතාහංලඹක භ කිේහ, ්ද පනොපන්, 

්ල්රුදු 10කි්ද ස ඹ පගොල්පරෝ කයන පද් පභතළනදී පඳ්ද්දන 

කිඹරහ. භ  භතකන්,  ්ද ්ිළ  ඹථහර්ථඹ්ෂ පරහ ිනපඵන ද්ෂත ණ 

්ධිපේගී භහර්ගඹ එදහ භවහභහර්ග ංර්ධන ්ධිකහරිපඹ්ද පඳ්දවූ 

ඵ. "පපත ්ප් ඊශඟ ්ල්රුද්පද් ඉර්ෂකඹ" කිඹරහ ඒක 

පඳ්දනුහ. එදහ භවරු ඒහ ගළන හීන ඵළලුහ. නමු ක ්ද ඒහ 

ඹථහර්ථඹ්ෂ පරහ ිනපඵනහ. පපතහ ඵරහ ර්ෂ 10්ෂ ජනතහ, 

භහි්දද ික්දතනපඹ්ද ්ප් ය  පගන ඹ්දන වදන තළන 

පකොතළනද කිඹන ්ධිසාහනඹ සුර  ුරටි්ද ගභ  ගිඹහ.  

පදන වහ ුර්දන ප්ර4දර්ලන ක පකොශමදී ඳළළ කවූහ.  පදන 

ප්ර4දර්ලනඹ 2008 දී ඳ කද්දි එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ කශ ඵරඳෆපත 

ගළන ක භභ කිඹ්දනපත. 2008 දළඹ  කිරුශ ප්ර4දර්ලනඹ ඳ ක්දන 

නිඹමිත ිනබුපණ් පඳඵයහරි 04 න දහන්.  දළඹ  කිරුශ 

ප්ර4දර්ලනඹ ඳළළ ක වූ ඵණ්ඩහයනහඹක ්නුසභයණ ජහතා්දතය 

පතභ්දත්රජණ ලහරහ  ර්දනපේ ිනබුණු ඩී.එස. පවනහනහඹක 

ිදදාහරපේ ඉපගන ග ක දරු්ද 11 පදපන්ෂ පඳඵයහරි 03 න දහ 

ඝහතනඹ කශහ. පපත දරු්ද ක්රී ඩහ තයගඹක  ගිහි්ද එන ිද  

පකොටු දුපතරිඹ පඳොපශව පඵෝපතඵ පුපුයහ ඝහතනඹ කශහ. එපවභ 

කපශව පපත ප්ර4දර්ලනඹ  ගව්දනන්.  එභ ්සථහපේදී ප්ර4දර්ලනඹ 

දස පදක්ෂ කල් දළමුහ. නමු ක වධර්ඹපඹ්ද  යුුර ්ිළ ඒ 

ප්ර4දර්ලනඹ ඳළළ කවූහ.  

2009 දී  යද  පඳොශමහ ග ක වමුදහ නිරධහරිඹකුපප වහඹ 

සුර එල්ටීටීඊ ඝහතකපඹකු පගනළිද ක “දළඹ  කිරුශ” ප්ර4දර්ලනඹ 

භූමිඹ ුරශදී ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ඝහතනඹ කය්දන සදහනපත 

1279 1280 

————————— 
*  පුසතකහරපේ තඵහ සත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපපත්දුර 

ල්ණහ. පපත ිදධිඹ  දිග භ පපත ප්ර4දර්ලනඹ  ගව්දන උ කහව කශහ. 

 එපවභ කය්දන වළදුපේ පපත ප්ර4දර්ලනපේ ප්ර4ිනපර සල්්ද දළන පගන 

යලටි නිහන්. පපතක ජහිනක ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ. පපත ප්ර4දර්ලනඹ ඉය පරහ 

භහ කිහිඳඹ්ෂ ඹන ිද  ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ පවනහධිනහඹකඹහ 

වළටිඹ  ත්රජසතහදඹ පපත යප ්ද මුලිනුපු හ දභහ, 2005 දී පපත යපට් 

මිනිසසු ඉල්ල යලහිනඹ  ළඵෆ කය දු්දනහ.  

ඊ  ඳසු ඳශමුන තහ   2010 දී පපත ප්ර4දර්ලනඹ පකොශඹි්ද 

ිළ ත  ගිඹහ. ඒක ක ්භිපඹෝගහ කභක කහරඹ්ෂ. ප්ර4දර්ලනඹ 

පඳඵයහරි 04 න දහ රයපතබ වීභ  නිඹමිත ිනබුපණ්. ජනහරි 

භහ පේ 26 ළනි දහ ජනහධිඳිනයණඹ ඳළළ කල්ණහ. භවය ්ඹ 

ඵරහ පගන හිටිඹහ ය  පේයහ දු්ද නහඹකඹහ ඳළ කතක  දභහ පන ක 

නහඹකපඹෝ රහ  ප්ර4දර්ලනඹ ිදිත කය්දන. එපවභ සදහනභ්ෂ 

ිනබුණහ. භ  භතකන්, භභ ප්ර4දර්ලන භූමිපේ හඩි පරහ ප්ර4ගින 

භහපරෝචනඹ කයන ිද , ිදිත කයන ද ගළන කථහ කයන ිද  

භවය නිරධහරි්ද ඳහ මුහුපණ්ද මුහුණ ඵරහ ග කතහ. ්ිළ ඒ 

්භිපඹෝග ජඹ ග කතහ.  

්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහපප නිඹභපඹ්ද ප්ර4ථභ තහ  ්ඳ  

පුළු්ද ල්ණහ ංර්ධනඹ පපත ප්ර4දර්ලනඹ  එකුර කය්දන.  එුරභහ 

්ඳ  නිඹභ කශහ, දළ්ද ය  නිදවස පරහ ිනපඵ්දප්ද, කුණ්ඩහර 

ප්ර4හපද්ශීඹ බහ ඵර ප්ර4පද්ලපඹ්ද එඹ ඳ ්ද ග්දන කිඹරහ. ඒ 

ප්ර4පද්ලපේ භවහ භහර්ග, ජරඹ, ිදදුලිඹ  ්ලාතහ පතපර්ණ 

කය්දන  එභ ප්ර4දර්ලනපේදී ්ිළ ක යුුර කශහ. පපත යපට් කශගුණ 

ද ක ජනතහ ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ රහ ඒ තහපේ ක පපත 

ප්ර4දර්ලනඹ ිදිත කිරීපපත හනහ උදහ කය දු්දනහ. ්ඳ ඒ 

ජනතහ  සුරින්දත නහ. ඳශමුන තහ  ංර්ධනඹ 

කුණ්ඩහපර්ද ්ිළ ඳ ්ද ග කතහ. දශ දහ භහලිගහ  ්න්ින 

ජහතා්දතය පඵෞද්ධ භධාසථහන භූමිපේන් ප්ර4දර්ලනඹ ඳළළ කවූපේ.  

ඒ භූමිඹ පතපර්ණපඹ්ද දියුණු කශ භූමිඹ්ෂ වළටිඹ  රඳසු බහය 

පද්දන  ්ිළ  හනහ රළබුණහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි.  

්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ 2011 ර්පේ දළඹ  කිරුශ ප්ර4දර්ලනඹ 

ඌ පල්රස , ඒ කිඹ්දප්ද 1818 කළරැල්පල්දී පපත ය  

පනුප්ද ඉදිරිඳ ක ල්ණු මුුර්දමි කත්දපප දරු්ද   රඵහ 

දු්දනහ. එුරභහ රුිළඹල් මිලිඹන 10,000කු ක  භඟ තභන් දළඹ  

කිරුශ ප්ර4දර්ලනඹ ඒ ප්ර4පද්ලඹ  රඵහ දු්දප්ද. ඊ   ්දහශ කළබිනට් 

ඳත්රිුකහ සඵුරභහපප ්යඹ ඳරිදි භහ බහගත* කයනහ. 

ඒ ප්ර4පද්ලපේ ඳහයල් වළදුණහ; ඳහල් වළදුණහ; ජරඹ දු්දනහ. ඒ 

හපපභ ජංගභ පවහ ගළන ්ිළ කථහ කයනහ. ිදපලවපඹ්ද 

ප්ර4හපද්ශීඹ පල්කපත  පකොට්ාහ භට් මි්ද ඳ ්ද ග ක ජනතහ ගළ ලු 

ිදන ජංගභ පවහ ක එ්ෂක පභොණයහගර දිසත්රිු්ෂක පේ 

ජනතහ  ජහිනක වළඳුනුපතඳ ක ඳභණ්ෂ 50,000ක  ර්දන 

ප්ර4භහණඹ්ෂ රඵහ පද්දන ්ඳ  පුළු්ද ල්ණහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, භහි්දද ික්දතනඹ වළභ පදඹ්ෂභ ්ලා කහරඹ  

්ලා ිදධිඹ  ගරඳනහ. ්ිළ ත්රජසතහදඹ ඳයහජඹ කයන ුරරු පපත 

ප්ර4දර්ලනඹ ජහිනපේ පප්ර4ෞඪ කඹ, ්භිභහනඹ ර්ධනඹ කශ 

ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ. ඊ  ඳසු පපත ප්ර4දර්ලනඹ පදන ්දිඹපර්දී 

ජනතහපප ්ලාතහ ඉස  කිරීභ මලික කය පගන එඹ ඳශමුන 

තළන  ග කතහ. පභොණයහගර දිසත්රිු්ෂකපේ දළඹ  කිරුශ ප්ර4දර්ලනඹ 

ිදිත කයන දිනඹ න ිද  ්නුයහධපුය දිසත්රිු්ෂකඹ දළළ්දත පර 

ගංුරපය්ද පීඩහ  ඳ ක වී ිනබුණු ්සථහ්ෂ. ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ එතළනදිභ තීයණඹ කශහ, මීශඟ දළඹ  කිරුශ 

ප්ර4දර්ලනඹ ්නුයහධපුය දිසත්රිු්ෂකපේ ංර්ධනඹ පනුප්ද රඵහ 

දීභ . එුරභහ කළබිනට් ඳත්රිුකහකි්ද ්නුයහධපුය දිසත්රිු්ෂකඹ  

රුිළඹල් මිලිඹන 20,000ක පද් ප්ද කය දු්දනහ. 

පකොපවව ක වංගරහ පපතහ  මුදල් ප්ද කයරහ නළවළ. පපත 

මුදල්, ්ඹ ළඹ පල්ඛනඹ ුරිත්ද පපත ගරු ඳහර්ලිපපත්දුරපේදී ඉතහ 

ඳළවළදිලි ග ීමපභ්ද ප්ද කයන මුදල්. ඒ ඒ ්භහතාහංලර 

්ලාතහ්ද  ප්ර4මුඛතහ දීරහ  ප්ද කයන මුදල්ලි්ද තභන් 

දළඹ  කිරුශ  ්ලා මුදල් ග්දප්ද. පපතප්ෂ ප්ර4ිනඳ කිනභඹ 

ගළ ලුකු ක නළවළ, මරාභඹ ගළ ලුකු ක නළවළ. ඒක භ  ඕනෆභ 

තළනක ඳළවළදිලි කය්දන පුළු්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, රුිළඹල් මිලිඹන 20,000ක 

පද් ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ රඵහ දු්දනහ. රර්ථික ංර්ධන 

්භහතා ගරු ඵළයලල් යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ ිදපලවපඹ්දභ ංර්ධන 

ක යුුරරදී ්ඳ  භනහ නහඹක කඹ්ෂ රඵහ දු්දනහ. එුරභහ 

්නුයහධපුය දිසත්රිු්ෂකපේ පඳොල් ්ුර පිදලි කශ පගල් 

38,000ක  උළු පිදලි කය්දන ්ලා ල්ෂිනඹ රඵහ දු්දනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ංඛාහ කභක ්වන ඕනෆභ 

භව කභපඹකු  ්නුයහධපුයඹ  ගිහිල්රහ ඵර්දන පුළු්ද, ්ල්රුදු 

30්ෂ යුද්ධපඹ්ද ඵළ  කහපු ඈත ඳදිදපේ, භළදච්ිකපේ දු්ෂ ිදපු 

ජනතහපප පගල්ර පඳොල් ්ුර පිදලි කශ වරර ්ද උළු 

ිනපඵන ඵ. භපප ්භහතාහංලපඹ්ද "e-යකල්ඳහගහය" ඹනුප්ද ්ංග 

පතපර්ණ ඳරිගණකහගහය 100්ෂ ්නුයහධපුය දිසත්රිු්ෂකපේ වළභ 

පකොට්ාහඹකභ පතෝයහ ග ක ඳහල්ර  රඵහ දු්දනහ. භභ කිේපේ 

්භහතාහංල පදකක ඒහ ිදතයන්. ඒ හපප දළළ්දත ංර්ධනඹ්ෂ 

එහි යලද්ධ ල්ණහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ඒ හපපභ ්ඳ  ත ්ලු කභ 

් ක දළීමභ්ෂ රළබුණහ. පඵොපවෝ ිද  එපත්ෂ ිනබුණු පගොඩනළඟිලි 

ංර්ධනඹ කයමි්ද තභන් ්ඳ  ප්ර4දර්ලන භූමිඹ නිර්භහණඹ කය 

ග්දන ල්පණ්. භවනුයදී ක එපවභ කය්දන පුළු්ද ල්ණහ; 

බු කතරදී ක පුළු්ද ල්ණහ. ්ිළ ත්දිනරිභපල් ර්දනපේ ිනපඵන 

සඹහභඩු කිඹන ප්ර4පද්ලඹ  ගිඹහභ පඵොපවෝ ිද  පගොඩනළඟිලි 

යහිත ඳශු පතඳ ක භණ්ඩරඹ  ්ඹ ක පගොිදඳශ්ෂ තභන් රළබුපණ්. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද භවය ්ඹ ඒප්ෂ ිනපඵන 

ිදිදධ ්ඩු ඳහඩු ගළන කථහ කයනහ. නමු ක ඒක ්ද පපත යපට් 

ිනපඵන ිදලහරතභ ධහනාහගහයඹ පරහ ිනපඵනහ. පභට්රිි්ෂප ෝද 

50,000්ෂ ගඵඩහ කශ වළකි ධහනාහගහයඹ්ෂ ලහරහ ුරනකි්ද වදරහ 

ිනපඵනහ. ඒහ තභන් ්ප් ප්ර4දර්ලනපේ ප්ර4ධහන ලහරහ ඵ  ඳ ක 

ල්පණ් මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. ප්ර4දර්ලනඹ ඉය පරහ භහ 

ුරන්ෂ සුරශත ්ිළ ඒහ ්ංග පතපර්ණ ධහනාහගහය ඵ  ඳ ක 

කයරහ, භභ ගරු ඵළයලල් යහජඳ්ෂ සභිනුරභහ භඟ ගිහිල්රහ ඒහ 

දිහඳිනුරභහ  ඳයරහ රහ. ්ද ්නුයහධපුයඹ  ඳභණ්ෂ 

පනොපන්, කිලිපනොච්ිකඹ, භ්දනහයභ, පඳොපශෝදනරු ඹන 

දිසත්රිු්ෂක 4  ්ලා ප්ර4ධහන වී ගඵඩහ ිනපඵ්දප්ද එතළන. 

කල්රු ක ඒහ ගළන කථහ කය්දප්ද නළවළ. ඒහ පු ක ඳ කර 

මුල් ිළටුර ඳශ ප්දප්ද ක නළවළ. ඒක පනභ ප්ර4ලසනඹ්ෂ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, නමු ක පපත ප්ර4දර්ලනඹ ක එ්ෂක ්ිළ 

ඒ යුුරකභ ප්ර4දර්ලන භූමිපේදී ඉස  කයරහ රහ. 

ඉ්ද ්නුරරු පපත ප්ර4දර්ලනඹ  ත ක ්ලු ක ් ක දළීමභ්ෂ 

රළබුණහ. පභභ ප්ර4දර්ලනඹ දළ්ද ඉතහභ ජනප්රි ඹන්. සින න 

ංර්ධනඹ ක එ්ෂක ජනතහ පභභ ප්ර4දර්ලනඹ පුන පුනහ 

ඉල්රනහ. පභභ ප්ර4දර්ලනඹ යක  එක දිසත්රිු්ෂකඹ  ්යපගන 

ඹ්දන යලද්ධ ල්පණො ක ්ඳ  පපතක නිභහ කය්දන ්ල්රුදු ිදයල 

ගණන්ෂ ගත පනහ. ඒ නිහ ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ තීයණඹ 

කශහ, පභභ ප්ර4දර්ලනඹ ඳශමු තහ  ්පතඳහය , ත්රිුකුණහභරඹ , 

භඩකරපු  හපපභ යුද්ධපඹ්ද ඵළ  කහපු පඳොපශෝදනරු 

කිඹන දළළ්දත කරහඳඹ  රඵහ පදමු කිඹරහ. එුරභහ කළබිනට් 

ඳත්රිුකහ්ෂ භඟි්ද රුිළඹල් මිලිඹන 60,000්ෂ ප්ද කයරහ ඒ 

ප්ර4පද්ලර ංර්ධනඹ  පඹොද්දන ක යුුර කශහ. ගරු ්සර් 

භළිනුරභහ ක කිේහ හපප, "වහඩි" රඹතනඹ කහරඹ්ෂ පපත ය   

තහ්ෂණ යකල්පී්ද බිහි කිරීපපත භවහ මරසථහනඹ ඵ  ල්ණහ. පපතක 

මුලි්දභ සින කපශව ගල්සඹ ංර්ධන ාහඳහයඹ  ්ලා 

1281 1282 

[ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරපේ තඵහ සත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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තහ්ෂණ යකල්පී්ද බිහි කය්දන "වහඩි" කිඹන කළප්දඩිඹහනු 

භවහචහර්ඹයඹහන්. ඳසු කහරඹක එඹ පපත යපට් තහ්ෂණ යකල්පී්ද 

බිහි කිරීපපත මරසථහනඹ ඵ  ඳ ක ල්ණහ. වළඵළන්, එල්ටීටීඊ 

ත්රජසතහදඹ ක එ්ෂක ඒක ල් දින ත ක කඹ  ඳ ක ල්ණහ; ්ලි 

ගළපන සථහනඹ්ෂ ඵ  ඳ ක පරහ පඵොපවොභ සුළු යකා 

ංඛාහක  සීභහ පරහ ිනබුණහ. ්ිළ රුිළඹල් මිලිඹන 1,000්ෂ 

ප්ද කයරහ පපත ප්ර4දර්ලනඹ පතපර්ණපඹ්දභ ඳළළ කුරපේ එතළන 

්ිළ වදපු ඒ පගොඩනළඟිලිරන්. ප්දහයලකහගහය 2්ෂ, පද්ලනලහරහ 

2්ෂ, ක්රී ඩහංගනඹ්ෂ, ඒ යලඹල්ර පපත ප්ර4දර්ලනඹ ක එ්ෂක "වහඩි" 

තහ්ෂණ ිදදාහරඹ  රළබුණහ. ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ 

පඳෞද්ගලික යලඹලුභ නිරධහරි්ද කළරහ ඳසු ගිඹ ිනපේ ක පපත 

ගළන ප්ර4ගින භහපරෝචන රැසවීභ්ෂ ඳළළ කුරහ. ්ිළ දිගි්ද දිග භ 

ඒක කයනහ. පපත භහපේ 22ළනිදහ භභ නළත ක ්පතඳහය  

ඹනහ. ගරු ශ්රිාඹහනි ිදපජ්ිදක්රடභ භ්දත්රීවුරමිඹ ක ද්දනහ, පපතහ ගළන 

පවොඹරහ ඵරරහ පපත ්ල්රුද්ද නිභහ පන පකො  ්පතඳහය වහඩි 

ිදදාහඹතනඹ පපත යපට් ිනපඵන ඉවශභ තහ්ෂණික ිදදාහරඹ්ෂ 

ඵ  ඳ ක කිරීපපත  නක ්ිළ ඉ්දනහ මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි. පපතක පපත යලඹලු පදනහභ දළන ගත යුුරන් කිඹහ භභ 

හිතනහ. මුළු නළ පඟනහිය කරහඳඹ භ තහ්ෂණ යකල්පී්ද බිහි 

කයන, ඒ හපපභ ්ප් ජහිනක පභොඩරඹ ිළිතඵ පවොභ 

සථහනඹ්ෂ ඵ  එභ සථහනඹ ඳ ක කයනහ. යලංවර, පදභශ, 

මුසලිපත දරුපෝ යලඹලුභ පදනහ එක  හඩි පරහ ශ්රී  රහංීමඹ 

්නනාතහ ිළිතඵ පවො නිදර්ලනඹ්ෂ පඳ්දන ිදදාහඹතනඹ්ෂ 

වළටිඹ  වහඩි තහ්ෂණික ිදදාහරඹ භභ දකිනහ. ්ිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ රඵහ දු්ද “දළඹ  කිරුශ” ප්ර4දර්ලනඹ  භගහමී 

2014 න ිද  එඹ රංකහපේ ිනපඵන ඉවශභ තහ්ෂණික රඹතනඹ 

ඵ  ඳ ක කය්දන ්ඳ  පුළු්ද පේිද. භභ ඒක රඩපතඵයපඹ්ද 

කිඹ්දප්ද. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, 2014 "දළඹ  කිරුශ" 

ළඩ වන ්ිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ දිසත්රිු්ෂක ුරන්ෂ රයණඹ 

්දන රඵහ දු්දනහ. පභහිදී  කුරුණෆගර දිසත්රිු්ෂකඹ ප්ර4ධහන තළන්ෂ 

ග්දනහ. ප්ර4දර්ලනඹ ඳළළ ක ප්දපන ක කුරුණෆගර 

දිසත්රිු්ෂකපේන්. ඊශඟ  පු කතරභ දිසත්රිු්ෂකඹ ව කෆගල්ර 

දිසත්රිු්ෂකඹ පපත ළඩ වන  ්ඹ ක නහ. "දළඹ  කිරුශ" 

ළඩ වන  භගහමී ත ක සුිදපලවෂී පඳයිතඹ්ෂ යලද්ධ ල්ණහ. ඒ 

පඳයිතඹ තභන්, ්පනකු ක යලඹලුභ පද් ිදභධාගත නහ හපපභ 

්ප් ජහිනක නිදවස දින උ කඹ ක ිදභධාගත වීභ. ප්ර4ථභපඹ්දභ 

"දළඹ  කිරුශ"  භගහමී නිදවස දින උ කඹ නුය 

ඳළළ කවූහ. ඊ  ඳසපව කතයගභ ඳළළ කවූහ. බු කතර ඳළළ කවූහ. 

එතළනි්ද ඳසපව ්නුයහධපුයපේ ඳළළ කවූහ. නළ පඟනහිය  ඹන 

පකො  ත්රිුකුණහභරපේ ඳළළ කවූහ. දළ්ද 2014 කෆගල්පල් 

ඳ කනහ. පපත යපට් නගයඹ  සීභහ පරහ ිනබුණු වළභ පදඹ්ෂ 

හපපභ පපත යපට් ඉතහභ ්භිභහන ක උ කඹ්ෂ න නිදවස 

උ කඹ භහි්දද ික්දතන ළඩ ිළිතපශ ක එ්ෂක ්ද වළභ 

දිසත්රිු්ෂකඹ භ ්න්ිනහයලකපත කිඹ්දන පුළු්ද ිදධිඹ  "දළඹ  

කිරුශ" ක භඟ ගිහි්ද ිනපඵනහ. 2014 "දළඹ  කිරුශ"  

ඳළළ කප්දප්ද කෆගල්ර දිසත්රිු්ෂකපේන්. 2014 "දළඹ  කිරුශ" 

නිහ දළ්ද කුරුණෆගර දිසත්රිු්ෂකඹ  ඉතහභ සුිදපලවෂී වහ 

හනහ්දත ත ක කඹ්ෂ සින නහ. ගරු ඵළයලල් යහජඳ්ෂ 

්භහතාුරභහපප උඳපදස භත ්ිළ ප්ර4හපද්ශීඹ පල්කපත 

පකොට්ාහපඹ්ද පකොට්ාහඹ  පගන ගිඹ ජංගභ පවහ ්ද 

ගභ භ පගන ඹ්දන සදහනපත. එහි ප්ර4හපද්ශීඹ පල්කපත පකොට්ාහ 

ඳනස ගණන්ෂ ිනපඵනහ. පපත න ිද  වළභ ප්ර4හපද්ශීඹ පල්කපත 

පකොට්ාහඹක භ ්ිළ යලඹලු පදනහ ක,  එුරභහ පඳෞද්ගලික ක 

ගිහි්ද යලඹලු පදනහභ දළනු ක කය ිනපඵනහ. ගපත භට් පභ්ද 

ජනතහපප ප්ර4ලසන වඳුනහ ගළනීභ, ප්ර4ලසන ිදඳීභ ඹන දළළ්දත 

ංර්ධන ාහඳිිනඹ -පපත භවහ ාහඳිිනඹ- ජනතහපප 

පඹෝජනහ්ද ඳරිදි ක්රිශඹහ කභක කිරීභ කිඹන තළන   ්ද පගනිඹරහ 

ිනපඵනහ.   පපත හපප දළළ්දත දහඹහදඹ්ෂ රළබීභ ගළන ්ප් ඹම 

ඳශහප ක භ්දත්රීවරු පරොකු ුර කි්ද ඉ්දනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පභපත්ෂ කශ "දළඹ  කිරුශ" 

ළඩ ව්ද එ්ෂක ඵරන ිද  ්ිළ  ඉතහභ පවො භූමිඹ්ෂ රඵහ 

ගළනීපපත හනහ පභය රළබී ිනපඵනහ. කුලිඹහිළටිඹ 

්ධාහඳනික ප්ෂ්දද්රරඹ්ෂ. කුලිඹහිළටිපේ ඹම ිදලසිදදාහර භූමිඹ, 

කහර්මික ිදදාහර භූමිඹ වහ භධා භවහ ිදදාහර භූමිඹ සුරශ ක 

්්ෂකය 160ක භූමිඹක ්ප් යලඹලු ඉදි කිරීපත කයනහ. ්ිළ 

ප්ර4දර්ලනඹ පතඵ්දධ ත ක හර්තහ්ෂ පභය ිනඹනහ. 

ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ ඳළළ කවූහභ භවය ්ඹ ්වනහ, ්යක ගළපරේහද, 

පපතක ගළපරේහද කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, 

පඵොපවෝ ිද  ප්ර4දර්ලනඹ්ෂ කිඹ්දප්ද රකිින ඉදිරිඳ ක කිරීභ්ෂ. 

කල්රු පකොපවොභ පභොනහ කිේ ක යපට්, පරෝකපේ ඕනෆභ දියුණු 

ප්ර4දර්ලනඹක  ගිඹ ක ප්ර4දර්ලනඹක පඵොපවෝ ිද  ිනපඵ්දප්ද 

රකිිනන්. පපතක පපත ිදධිඹ  ිනබුණහ; පපතක පපත ිදධිඹ  කය්දන 

ඹනහ කිඹන ඒහ තභන් ප්ර4දර්ලනඹක පඳ්ද්දප්ද. ඒ නිහ 

පඵොපවෝ ිද  ප්ර4දර්ලනඹක ිනපඵ්දප්ද තහකහලික කූඩහයපත. 

වළඵළන් ඒ ්භිපඹෝගඹ ක ජඹග්රාවණඹ කයමි්ද භහ පපත ගරු බහ  

පඳොපයෝදදු නහ, ්ිළ 2014 කුලිඹහිළටිඹ "දළඹ  කිරුශ" 

ළඩ වප්දදී කියලභ ඉදි කිරීභ්ෂ තහකහලික පනොකයන ඵ . 

ඒ ඉදි කිරීපත ඹම ්ධාහඳන ත්රිුපකෝණපේ දරු්දපප ඹවඳත 

පනුප්ද කය්දන ්ද ළරසුපත කයරහ ිනපඵනහ මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රීවුරභනි. ඒක ත ක එ්ෂ ජඹග්රාවණඹ්ෂ. ඒ හපප සුිදපලවෂී 

ළඩ ිළිතපශ්ෂ ්ිළ කය පගන ඹනහ. ්ිළ ඵරහපඳොපයො කුර නහ 

පපත දිසත්රිු්ෂක ුරන  ක පභපත්ෂ පනොරළබුණු දළළ්දත 

ංර්ධනඹ්ෂ ්ඳ  කය්දන රළපේිද කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, ඒ වළභ පදඹ්ෂ ගළනභ ්ප් ඳ්ෂපඹ්ද ්වන 

ප්ර4ලසන ක, ඒ ගළන ිදඳ්ෂපඹ්ද ද්ෂන උන්දදු ක ගළන ්ිළ 

පඵොපවොභ සුරින්දත නහ. වළඵළන් භහ ිදපලවපඹ්දභ 

ඉල්රනහ පපත "දළඹ  කිරුශ" ළඩ වන පන ක ඒහ ක එ්ෂක 

ං්දදනඹ කය්දන එඳහ කිඹරහ. පභොකද, භහ පන ක 

නහඹකපඹෝ, දළන  නළින නහඹකපඹෝ ං්දදනඹ කයරහ, සල්්ද 

ඳවශ  දහරහ කථහ කය්දන කළභළින පද්ලඳහරනාපඹ්ෂ පනොන 

නිහන්. පපතක සුිදපලවෂී වූ ාහඳිිනඹ්ෂ. පපතක ළණපකිතඹ්ෂ ක, 

පපතක පකපනකුපප උඳ්ද දිනඹ්ෂ පනුප්ද ක වදපු පදඹ්ෂ 

පනොපන්. ඒක තභන් එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ පපතක  නිඹභ 

විනකඹ දීරහ ිනබුපණ්.  

 
ගරු ්ල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. ්සර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු සභිනුරභනි, එල්ටීටීඊඹ ගළන කිේ නිහ භහ එක 

කහයණඹ්ෂ කිඹ්දන ඕනෆ. දළ්ද Cardiffහි Sophia Gardens 

Stadium එක  පකොටි ඳළනරහ ්්දන පකොඩිඹ සහ පගන 

ඹනහ. නමු ක ්ප් පකොල්පරො ක ඉ්දනහ. යලංව ධජඹ පරශ 

පදනහ. බඹ ප්දන ඕනෆ නළවළ.  

 
ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ஞ்ஜஷத்  சஷம்பயஶப்பஷட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
සේ, ඒ යලංව ධජඹ බිභ දභ්දන පද්දප්ද නළවළ ්ිනගරු භහි්දද 

යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහ පපත යපට් ඉ්දන ුරරු; ඒ ළ ඩ ිළිතපශ 

ිනපඵන ුරරු.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, භහ රයහධනහ කයනහ 

ිදඳ්ෂඹ  ක, කහ  ක පපතක දිවහ හප්්ෂ ඵර්දන කිඹහ. දළ්ද 

පභොනයහගර  මිලිඹන 10,000්ෂ ප්ද කයනහ කිේහප්ද. ඒ 

කහර්ඹඹ ුරශදී පකොපවව පවෝ තළනක ඹපත යලද්ධිඹ්ෂ ල්ණහ නපත  ඕනෆ 

නපත ගිහිල්රහ ඒක ක ්ිළ ඵර්දන ඕනෆ. ඒක ක ිදඳ්ෂපේ ගීමභ, 

භහධාපේ ගීමභ. වළඵළන් ඊ  ළඩිඹ යලදු ල්ණු ඹවඳත ගළන ක කථහ 

කශ යුුරන්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ද පපත ගරු බහපේ, භහධා 
නිදව ගළන ඳළඹ ගණන්ෂ කථහ ල්ණහ.  කභ්ද ජනහධිඳිනුරභහ 

1283 1284 



ඳහර්ලිපපත්දුර 

2005 පපත යපට් ඵරඹ  එන පකො  පපත යපට් ිදදව ක, ලිඛිත කිඹන 
ස්ෂපකෝභ භහධා රඹතන ිනබුපණ් 325ක  ඩහ ්ඩු ගණන්ෂ. ්ද 
650ක  ර්දන ගණන්ෂ ිනපඵනහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීවුරභනි, පපත 650්ද යලඹඹ  95්ෂ පඳෞද්ගලික භහධා. භහධා 
344්ෂ ඳභණ ළඩි ල්ණහ. ඒ ළඩිවීපභනු ක 7න් යහජා ්ංලඹ  ්ඹ ක 
්දප්ද. ්පන්ෂ යලඹල්රභ පඳෞද්ගලික භහධා. භහධා නිදව  
ගරු කය්දප්ද නළින, ඉඩ පද්දප්ද නළින යජඹ්ෂ යුද්ධඹ්ෂ කශ 
භඹක යලඹඹ  125කි්ද භහධා රඹතන ළඩි ්දන ඉඩ පද්ිදද? 
පඳෞද්ගලික භහධා රඹතන යලඹඹ  95්ෂ ිනඹහ පගන යලඹඹ  5කි්ද 
යජඹ්ෂ කය පගන ඹ්දන පුළු්ද පේිදද? පපතක ්ල්රුදු 15්ෂ 
ඉ්ෂභහ ගිඹ යජඹ්ෂ. ්ඳ  යලද්ධිපඹ්ද යලද්ධිඹ ්යපගන කථහ 
කය්දන පඵොපවෝ පද් ිනපඵනහ මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි. 

ඒ නිහ භභ ඉතහ පගෞයපඹ්ද ඉල්රහ යලටි්දප්ද, පපතහ දිවහ 
නියප්්ෂ ඵර්දන එඳහ කිඹරහන්.  ්ඳ  ඕනෆ තයපත යලද්ධි දිවහ 
නියප්්ෂ ඵර්දන පුළු්ද. එක භව කභපඹ්ෂ වළයලරුණු වළටි, 
එක භ්දත්රීවුරපභ්ෂ දිේ වළටි, එක තළනක පඵෝ්ෂකු්ෂ කළඩුණු 
වළටි ගළන ්ඳ  කථහ කය්දන පුළු්ද. පපතහ ක ්ිළ ඵර්දන ඕනෆ. 
වළඵළන්  කථහ කය්දප්ද ය   රදයපඹ්ද නපත ්ිළ  පඵොපවෝ යලද්ධි 
දිවහ ඵර්දන පරහ ිනපඵ්දප්ද හප්්ෂ ිදධිඹ න්, ගරු 
භ්දත්රීවුරභනි.  

 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භ  ්සථහ්ෂ පද්දන, ගරු සභිනුරභනි. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ්ජි ක පී. පඳ පර්යහ භ්දත්රීවුරභහ. 
 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ එුරභහපප පඹෝජනහප්ද 

්වරහ ිනපඵන ප්ර4ලසන කිහිඳඹ්ෂ ිනපඵනහ ප්ද. ඒහ  සඵුරභහ 

රර්ථික ිදදාහ කභක ිළිතුරය්ෂ  දු්දප්ද නළවළ ප්ද.  
 

ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ஞ்ஜஷத்  சஷம்பயஶப்பஷட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඒහ  තභන් උ කතය පද්දප්ද. සන්, සඵුරභහ කරඵර 

ප්දප්ද? භපප කථහ තභ ඉය ක නළවළ ප්ද.  
 

ගරු ්ජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபசஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එපවභ නපත ඒහ  උ කතය පද්දන පකෝ. 
 

ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ஞ்ஜஷத்  சஷம்பயஶப்பஷட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
සඵුරභහ ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීවුරභහ පනුප්දද පඳනී 

යලටි්දප්ද? සඵුරභහ ඒ ගළන කරඵර ප්දන එඳහ. භභ ඒහ  

උ කතය පද්දනපත. භ  පපත ගළන උ කතය දීරහ පවො ඳශපුරුද්ද්ෂ 

ිනපඵනහ. ඒ නිහ සඵුරභහ ඒ ගළන කරඵර ප්දන එඳහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, පනොපකපයන පදකභ  පකෝඳුරු 

පතල් ව ක ඳට් ඹකු ක ත ක ටික්ෂ ඕනෆඹ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ 

පඳොඩ්ඩ ඉල්ර්දප්ද ඒ පදකභ පනොකය ඉ්දනන්. ඒ නිහ පභහි  

ිනපඵන ටිනහකභ ගළන කථහ කය්දන කළභින නළවළ. ඒ නිහ 

්වනහ, ්ය ්ල්රුද්පද් කශ "දළඹ  කිරුශ" ළඩ වනි්ද 

වරිඹ භ පකොතයපත ය්ෂහ ප්ර4භහණඹ්ෂ ළඩි ල්ණහද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, "දළඹ  කිරුශ" කිඹ්දප්ද 
වරිඹ  පභච්චය්ෂ ල්ණහ, පභච්චය්ෂ ල්ණහ කිඹන එක පනොපන්, 
පපත යපට් භසත ළඩ ිළිතපශ  ඒ දිසත්රිු්ෂකඹ ඩහ ක පේගපඹ්ද 
එකුර කය ගළනීභන්. ඒපක්ද ඳහල් ඳද්ධිනඹ ළඩි දියුණු පනහ. 
්ය භ්දත්රීවුරභහ කිේහ හපප භවහ භහර්ග, ළේ ටික දියුණු පනහ. 

ළේ ටික දියුණු කය ්හනපේ ්ඳ  කිඹ්දන ඵළවළ, ඒපක්ද වී 
්සළ්දන රහස ීමඹකි්ද ළඩි ල්ණහද කිඹරහ. ඒ ප්ර4ලසනඹ වරිඹ  
පකෝඳුරු පතල් ව ක ඳට් ඹන්,  ්ය ටිකන් හපප ප්ර4ලසනඹ්ෂ. ඒ නිහ 
ඒ හපප ප්ර4ලසන ්ව්දන එඳහ, ගරු භ්දත්රීවුරභනි. පභහි ිනපඵන 
ළයදි පඳ්ද්දන. ඒ ළයදි වළභ පදඹ්ෂභ වරි ගසහග්දන ්ිළ 
සදහනපත. ඒක තභන් ප්ර4ජහත්දත්රජහදඹ කිඹරහ කිඹ්දප්ද. වළඵළන් 
පපත ළඩ වන ඳල්පරවහ  දහ්දන, "පභොක්ෂ පවෝ ප්ර4ලසනඹ්ෂ" 
්වන එක නපත භභ හිත්දප්ද පපත ගරු බහ  ගළශපඳ්දප්ද 
නළවළ කිඹරහන්. ඊ  ඩහ ඳශල් ිදධිඹ  පපත වළභ ාහඳහයඹ්ෂ 

ගළනභ හිත්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ිළ භහධා ාහඳහයඹ ගළන 
එකි්ද එක , එක එක පුද්ගරඹහ ගළන කථහ කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීවුරභනි, ්ිළ පකොපවවදි වරි කථහ කශහද, 
2005 ඉරහ පපත යුද්ධඹ්ෂ කයපු ය ක යලඹඹ  යලඹඹක  ක ළඩි 
ප්ර4භහණපඹ්ද පපත යපට් භහධා නිදව ළඩි ප්දන භහි්දද 
යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහපප රණ්ඩු ඉඩ දු්දනහ කිඹරහ? පභොකද 
ඕහපේ ඳහරනඹ ්්දිනභ  ිනපඵ්දප්ද පකොපවවද? ඒ ක 
රණ්ඩුපේන් ිනපඵ්දප්ද. ්සීමිත ිදධිඹ  පපත නිදව ළඩි පන 
පකො  ්ඳ  ඒහ ඕනෆ ිදධිඹ  ඳහරනඹ කය්දන ිනබුණහ. නමු ක ඒ 
කියල පදඹ්ෂ ඳහරනඹ පනොකය ඒහ  ඉඩ දු්දප්ද භහධා 
නිදව  ක උඳරිභ තළන්ෂ රළබිඹ යුුරන් කිඹන භතඹක "භහි්දද 

ික්දතන" ප්ර4ිනඳ කින ප්ර4කහලනඹ වළභ ිද කභ යලටි නිහන්.  

්ිළ යලඹලු පදනහ භ ග ීමභ්ෂ ිනපඵනහ, ඒ රළබුණු නිදව, 
ඒ ්සථහ ්ප් බහ භඟි්ද ඹපත ඳහරනඹ්ෂ කය්දන . පපත, ය   

නළඟිටි්දන වදන පභොපවොත්ෂ. දළඹ  කිරුපශ්ද ප්දන පුළු්ද, 
්පන්ෂ ාහඳිිනලි්ද ප්දන පුළු්ද පපත ය  නළඟිටි්දන වදන  
පභොපවොත්ෂ පපත. පභොක්ෂ පවෝ මුල්රක ිනපඵන පදඹ්ෂ පොඹහ 
පගන සිදල්රහ ඒ නළඟිටි්දන වදන ගභන  ප්ර4ලසන දහරහ  
කකුපර්ද සදීභ පනොපන් කශ යුුර ්දප්ද. භසතඹ්ෂ 
ලපඹ්ද පඳ්දහ දිඹ යුුර කරුණු පඳ්දහ දීරහ ජහිනඹ 
නළඟිට් ්දනන් ඕනෆ. භභ ිදපලවපඹ්දභ ලහ්දත ඵණ්ඩහය 
භළිනුරභහ  නළත සුරින්දත පනහ. එුරභහ ඳශල් ප්ර4ලසනඹ්ෂ 
සහුහ. ඒ ගළන ්ිළ ඳශල් ිළිතුරය්ෂ රඵහ දු්දනහ. ්ිළ යජඹ්ෂ 
වළටිඹ  පපත ය  නළඟිට් ්දන ඹන ගභප්ද ඉතහ ළදග ක 

ාහඳහයඹ්ෂ රයපතබ කය ිනපඵනහ. එදහ එල්ටීටීඊ ංිදධහනඹ  
රිදුණු, එදහ පපත ජහිනපේ ්භිභහනඹ වහ රයපතබ කශ පපත 
ාහඳිිනඹ ්ද පපත යපට් දළළ්දත ංර්ධන ාහඳිිනඹ්ෂ ිදධිඹ  
"භහි්දද ික්දතන" ප්ර4ිනඳ කින ප්ර4කහලනඹ  ්නු කශභනහකයණඹ 
කිරීභ ගළන එහි පකො සකරුපකු වළටිඹ  රඩපතඵය පමි්ද භ  
පපත ්සථහ දීභ ගළන සඵුරභහ  සුරින්දත පමි්ද භභ නිවඬ 
පනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීවුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොන්. පඵොපවොභ සුරිනන්. 

 
ප්ර4ලසනඹ ිදභන රදි්ද, බහ පතභත ිදඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිපපත්දුර ඊ  ්නුකූර ්. බහ.7.18 , 2013 ජුනි භ 21න 

යලකුයහදහ ්.බහ. 1.30 න පත්ෂ කල් ගිපේඹ. 
அென்படி பஷ. ப. 7.18 ைஷக்கு பஶஶலன்மம், 2013 பேன் 21, 

தலள்ரஷக்கஷறம பஷ.ப. 1.30  ைஷலம எத்ெஷமலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 21st 

June, 2013. 
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[ගරු යංජි ක යලඹමරහිළටිඹ භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිපපත්දුර ිදහද හර්තහර හර්ත ක දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳත්ෂ පග්දහ ගළනීභ ්ලා  
නපත ගහසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසුර රු. 2.50කි. පකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, ්ංක 102, 
ිළඹයලරි පගොඩනළගිල්පල් යජපේ  ප්ර4කහලන  කහර්ඹහංලපේ  ්ධිකහරී  පත  ෆභ  ර්ඹකභ  පනොළපතඵර්           
30 දහ   ප්ර4ථභ දහඹක  මුදල් පගහ ඉදිරි ර්පේ දහඹක කඹ රඵහ පගන ිදහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිපන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුපත ඳ ක බහය ගනු පනොරළපේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, தகஶழும்பு 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அதப்பஷ பஷெஷகமரப்  

தபற்பொக்தகஶள்ரயஶம். எவ்சலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் செெஷக்கு பன் சந்ெஶப்பைம்  

அதப்பப்பட சலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷமடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்பொக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ශ්රී  රංකහ යජපේ මුද්රරණ පදඳහර්තපපත්දුරපේ මුද්රරණඹ කයන රදී. 



 

පාර්ලිමේන්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

பஶஶதௗன்ம லஷலஶதங்கள் 
(வன்சஶட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அதஷகஶ அமஷக்கக 
OFFICIAL REPORT 

 

217න හණ්ඩඹ - 11න රහඳඹ  
ததஶகுதஷ 217 - இய. 11 

Volume 217 -  No. 11 

2013 ජුනි 21 න සිකුයහදහ 
2013 தன் 21, தலள்ரஷக்கஷறக 

 Friday, 21st June, 2013 





 

නිවේදන: 
 ශ්රීද රාහහන් එ ් ජ ජහයකඹ ජ වර වත ව ම භ ඵරහ වභ රීරීභ වහ ශලු වශලඳහරන වහ ණණ්ඩු්ර භ 

ුසථහනුකර ියඹය නි්දවශල වට  හ්දතහ රීරීභ වහ න ිශවලෂ හය බහ: හභහජිඹ එ 
 ථහනහඹතුභහවේ වයකඹ 
 පරදහයිතහ ප්රේ්දධන  යුතු ියිබඵ උඳවශල හය බහ : හභහජිඹකු ණවශල රීරීභ 

ප්රේලසනර  හික ියිබතුරු  

වලෝ ප්රේහලඹ : 
 රු (වදු) ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහ 

යප්රේහද වඹෝජනහ: 
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වඵෝධියහජහයහභ ශධුහඳනි වහ ාසියක ඳදනභ (ාසථහත රීරීවේ) ඳන ව වටුේඳත :  
 වදන ය රීඹහ “බී” සථහය හය බහ  ඳයන රදි 

ශ්රීද රාහ ඳරිණ ාභඹ (ාසථහත රීරීවේ)  ඳන ව වටුේඳත : 
 වදන ය රීඹහ “බී” සථහය හය බහ  ඳයන රදි 

ල් තළබීවේ වඹෝජනහ : 
 නය ශරායණඹ  

ශ එත්දත ප්රේධහන රුණු 

பஷதஶன உள்ரடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

    Select Committee to Recommend and Report on Political and Constitutional Measures to Empower the 

Peoples of Sri Lanka to live as One Nation: Members 

 Speaker’s Certificate 

 Consultative Committee on Productivity Promotion: Substitution of Member 

ORAL ANSWERS TO QUESTION 

VOTE OF CONDOLENCE:  

    Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana 

PRIVILEGE MOTIONS: 

    Vilification Campaign 

BODHIRAJARAMA EDUCATIONAL AND CULTURAL FOUNDATION (INCORPORATION) BILL: 

    Read a Second time, and allocated to Standing Committee “B” 

COMPUTER SOCIETY OF SRI LANKA (INCORPORATION) BILL: 

    Read a Second time, and allocated to Standing Committee “B” 

ADJOURNMENT MOTION: 

    Beautification of Towns 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அமஷலஷப்தைகள்:  

 இயங்கக க்கள் எரரதச க்கரஶக லஶழ்லதற்குத் தத்துலரஷப்பதற்கஶன அசஷல் ற்தம் அசஷயகப்தை 

நடலடிக்கககள் பற்மஷ லஷதந்துகத்து அமஷக்கக தசய்லதற்கஶன ததஶஷகுழு: உதப்பஷனர்கள் 

 சபஶநஶகது சஶன்தக 

 லஷகனத்தஷமன் ரம்பஶடு பற்மஷ ஆரயஶசகனக்குழு : உதப்பஷனர் பதஷதடு 

லஷனஶக்கதௗக்கு லஶய்தோய லஷகடகள் 

அததஶபத் தஸர்ஶனம்: 

 ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஜயத் ஜலர்தன 

சஷமப்தைஶஷகப் பஷரகைகள்: 

 அலதூதப் பஷசஶம் 

ரபஶதஷஶஜஶஶ கல்லஷ ற்தம் கயஶசஶ ன்மம் (கூட்டிகைத்தல்) சட்டதோயம் : 

  இண்டஶம்தொகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகயக்குழு ‘பஷ’ க்கு சஶட்டப்பட்டது 

இயங்ககக் கைனஷச் சங்கம் (கூட்டிகைத்தல்) சட்டதோயம் : 

 இண்டஶம்தொகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகயக்குழு ‘பஷ’ க்கு சஶட்டப்பட்டது 

எத்தஷகலப்தைப் பஷரகை: 

 நகங்ககர அறகுபடுத்தல் 
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ශ. බහ. 1.30  ඳහ්දලිවේ එතු රැස ිශඹ.   
ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳ ජ භවතහ] මූරහනහරඪ ිශඹ. 

பஶஶதௗன்மம் பஷ.ப. 1.30 ைஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்தைஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] தகயக 

லகஷத்தஶர்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the 

Chair. 

 

 
නිවේදන 

அமஷலஷப்தைக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
ශ්රීද රාහහන් එ ් ජ ජහයකඹ ජ වර වත ව ම භ 
ඵරහ වභ රීරීභ වහ ශලු වශලඳහරන වහ 

ණණ්ඩු්ර භ ුසථහනුකර ියඹය නි්දවශල වට  
හ්දතහ රීරීභ වහ න ිශවලෂ හය බහ: 

හභහජිඹ එ 
இயங்கக க்கள் எரரதச க்கரஶக லஶழ்லதற்குத் 

தத்துலரஷப்பதற்கஶன அசஷல் ற்தம் 

அசஷயகப்தை நடலடிக்கககள் பற்மஷ 

லஷதந்துகத்து, அமஷக்கக தசய்லதற்கஶன ததஶஷகுழு : 

உதப்பஷனர்கள் 

SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND REPORT ON 

POLITICAL AND CONSTITUTIONAL MEASURES TO EMPOWER 
THE PEOPLES OF SRI LANKA TO LIVE AS ONE NATION : 

MEMBERS 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රීද රාහහන් එ ් ජ ජහයකඹ ජ වර වත ව ම භ ඵරහ වභ රීරීභ 

වහ ශලු වශලඳහරන වහ ණණ්ඩු්ර භ ුසථහනුකර ියඹය 

නි්දවශල වට  හ්දතහ රීරීභ වහ න ඳහ්දලිවේ එතු ිශවලෂ 

හය බහවේ වෂඹ ියණි භතු ව එ භ එත්රීමරු එ රු නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහවේ බහඳයක වවඹ එ යුතු භිශසි එ නේ 

ය ඇයක ඵ ද එනු ළභළ වවතමි. 

රු (භවහචහ්දඹ) වත.්ල්. පීරිස භවතහ 

රු වභත්රීමඳහර සිරිවෂන භවතහ 

රු ඩබ්ලිේ.ඩී.වේ. වවනිශය වන භවතහ 

රු ශනුය ප්රිහඹද්දලන ඹහඳහ භවතහ 

රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 

රු ඩේරස වශහන එද භවතහ 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේෂභජඹ එත භවතහ 

රු  ඒ.්ල්.්ේ. ශතහවුල්රහ භවතහ 

රු ඩිේ ගුණවෂය භවතහ 

රු රිහඩ් ඵදියුදී එ භවතහ 

රු ඳහඨලී චේිය යණ  භවතහ 

රු ිශභල් ම යාල භවතහ 
රු ඵළසිල් වයෝවණ යහජඳක්ෂශ භවතහ 

රු ර ජසභ එ වවනිශය වන භවතහ 

රු හසුවශ නහනහඹ ජහය භවතහ 

රු මුතු සිලිාේ භවතහ 

රු (වදු) සුද්දශිනී ප්රේනහ එදුුලල්වල් භව වමිඹ 

රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ 

ිශඳ ජවේ භ එත්රීමරු එවේ නහභ වඹෝජනහ රළබීවභ එ 

ශනතුරු හය බහවේ වසු භ එත්රීමරු එවේ නේ භිශසි එ භතු 

දිනඹදී ප්රේහලඹ  ඳ ව යන ඵ තදුය  ව ද එනු 

ළභළ වවතමි.   

 
රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ වේ ියිබඵ ඳ ජඹ වනුව එ 

ඹභ ජ රීඹ එන ළභළයකයි. ශවේ නහඹතුභහ ජනහධිඳයකතුභහ  

ලිියඹ ජ ඹහ යකබුණහ වේ හය බහ  වබහගි ව එන නේ 

රුණු කීඳඹ ජ ඉස  ය එන රීඹරහ; වට එවශසි කීඳඹ ජ ඉටු 

ශ යුතුයි රීඹරහ. ්ඹ  ප්රේයකචහයඹ රළබුණු වහභ ්තුභහ ඒ ියිබඵ 

නහභ වඹෝජනහ ්නහ ඇයක.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වඵටවවටභ සතුයකයි. 
 

 

II 

 
ථහනහඹතුභහවේ වයකඹ 

சபஶநஶகது சஶன்தக 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රීද රාහ ප්රේජහතහ එ්රිව භහජහදී ජනයජවේ ණණ්ඩු්ර භ 

ුසථහවේ 79 ළනි ුසථහ ශනු, 2013 ජුනි භ 20 න දින 

භිශසි එ  ඡ එද හිමිඹ එ ලිඹහඳදිාික රීරීවේ (ිශවලෂ ිශධිිශධහන) 

ඳන ව වටුේඳවතහි වයකඹ  ව එ යන රද ඵ ද එනු 

ළභළ වවතමි. 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

III 

 
පරදහයිතහ ප්රේ්දධන  යුතු ියිබඵ උඳවශල 
හය බහ : හභහජිඹකු ණවශල රීරීභ 

லஷகனத்தஷமன் ரம்பஶடு பற்மஷ ஆரயஶசகனக்குழு: 

உதப்பஷனர் பதஷதடு  
CONSULTATIVE COMMITTEE ON PRODUCTIVITY 

PROMOTION : SUBSTITUTION OF MEMBER 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිවඹෝ 106ශ ප්රේහය, ව වරීේ හය බහ ිශසි එ 

රු ර ජසභ එ වවනිශය වන භවතහ පරදහයිතහ ප්රේ්දධන  යුතු 

ියිබඵ උඳවශල හය බහවේ වෂවඹ එ නිදවස වට , ඒ 

වනු  රු ඵෂී්ද වගු ඩහවුඩ් භවතහ ඳ ව ය ඇයක ඵ ද එනු 

ළභළ වවතමි. 

 

ලිිය වල්නහදිඹ ියිබළ එම භ 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்தஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
(i)  2011 වදළේඵ්ද 31 දහයි එ ශ එ වූ ්දඹ වහ ශ්රීද රාහ ඳදනවේ 

හ්දෂි හ්දතහ වහ ගිණුේ; ව  

(ii)  2012 ්දඹ වහ ජනවල්න වහ ාුහවල්න 
වදඳහ්දතවේ එතුවේ හ්දඹ හධන හ්දතහ.- [ශග්රාහභහතුතුභහ ව 
බුශධ ලහන වහ ණමි  යුතු ශභහතු රු දි.මු. ජඹය වන භවතහ 
වනු  රු    දිව එස ගුණ්දධන භවතහ] 

 
බහවේඹ භත යකබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சபஶதேடத்தஷல் இதக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
(i)  2012 ්දඹ වහ ළුතය දිස්රිව ජ වල්ේ හ්දඹහරවේ හ්දෂි 

හ්දඹ හධන හ්දතහ ව ගිණුේ; ව 

(ii)  2012 ්දඹ වහ ෆල්ර දිස්රිව ජ වල්ේ හ්දඹහරවේ හ්දඹ 
හධන හ්දතහ ව ගිණුේ.- [යහජු ඳරිඳහරන වහ සවශල  යුතු 
ශභහතු රු ඩබ්ලිේ.ඩී.වේ. වවනිශය වන භවතහ වනු  රු 
දිව එස ගුණ්දධන භවතහ] 

 
 

බහවේඹ භත යකබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சபஶதேடத்தஷல் இதக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ලි එ ර ාවලෝධිත 1958 ශා 15 දයන වෂ ශ්දධහධ ශයමුදර 

ඳනව ව 46 ළනි  එයකඹ ඹ ව ව ේරු ව ේරු ඵතහ ශභහතුයඹහ 

ිශසි එ හදන රදු 2013 භළයි 13 දිනළයක ශා 1810/20 දයන ශයක ිශවලෂ ළට් 

ඳත්රනවේ ඳශ යන රද නිවඹෝ.-  [ේරු වහ ේරු ඵතහ ශභහතු රු 

හමිණී වරටකුවේ භවතහ වනු  රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ] 

 
බහවේඹ භත යකබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சபஶதேடத்தஷல் இதக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන ශභහතුතුභහ ව ණණ්ඩු ඳහ්දලසවේ ප්රේධහන 
ාිශධහඹතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயகப்தை அகச்சதம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

தொதற்ரகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, යහජු ේඳ ව වහ ුහඹ ා්දධන 

ශභහතුතුභහ වනුව එ භභ 2011/12 ්දඹ වහ න්./. රාහ 

වඳටසවේට් භහවේ හ්දෂි හ්දතහ ඉදිරිඳ ව යමි.  

වභභ හ්දතහ යහජු ේඳ ව වහ ුහඹ ා්දධන  යුතු 

ියිබඵ උඳවශල හය බහ  වඹටමු ශ යුතුඹළයි භභ 

වඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

වඳ වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
රු (ණචහ්දඹ) ජ ව ඵහරසූරිඹ භවතහ (ජහයක උරුභඹ එ 
ියිබඵ ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷதஷ) ஜகத் பஶயசூஶஷ - ரதசஷ தைஶஷககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 

Heritage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳල්වරභ, දීර, ඳයණ වත, 

ශා 279 දයන සථහනවේ ඳදිාික ්ච්. ගුණය වන භවතහව එ 

රළබුණු වඳ වභ ජ ියිබ එමි.  

 
රු හසුවශ නහනහඹ ජහය භවතහ (ජහයක බහහ වහ 
භහජ ඒහඵශධතහ ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரதல நஶைஶக்கஶ - ரதசஷ தஶறஷகள், 

சதோக எதகப்பஶட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ  ඳවත ව එ වඳ වේ වතය 

ියිබ එමි.  

(1)  වටශම 05,  ළේවඳටිවඳටශ භහත, ශා 11ඒ දයන 
සථහනවඹහි ඳදිාික ව ජ.්ස.බී. වයටවහ එ ඩඹස භවතහව එ 
රළබුණු වඳ වභ; 

(2)  ළ වළ වත, භහයවේ, උඳ තළඳළල් හ්දඹහරවේ ්ස.්ච්. 
ස හ්දලි එ භවතහව එ රළබුණු වඳ වභ; 

(3)  ඵ වතයමුල්ර, විබ එ ම දිඹ, ශා 178 දයන සථහනවඹහි 
ඳදිාික ශයි.ඩබ්ලිේ.ඩී.්ස.ඒ.්ස. නහභය වන භවතහව එ 
රළබුණු වඳ වභ; ව  

(4)  ය වභරහන, යජ භහත, ශා 132/1 දයන සථහනවඹහි ඳදිාික 
ව ජ. රහල් ච එද්රපවෝභ භවතහව එ රළබුණු වඳ වභ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ්ේ. ව ජ. ඒ. ඩී. ්ස. ගුණ්දධන භවතහ  - ඳළමිණ නළත.  
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රු ශජි ව කුභහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භභ ඳවත ව එ වඳ වේ වද 

ියිබ එමි.  

(1).  වෝනහපීනුර, ජුලිව වත ඳදිාික ් එ.න්. ිශවේිශ්ර භ 
භවතහව එ රළබුණු වඳ වභ; ව  

(2).  ්රිවකුණහභරඹ, ප්රේහවශය ඹ වෂහ භධුසථහනඹ, මිනිස ඵර 
ා්දධන වහ ුලහුණු රීරීවේ ශාලවඹහි 
ණ්ද.වේ.්ේ.පී.වත.යි.බී ජඹවෂය භවතහව එ රළබුණු 
වඳ වභ.         

 
රු ටී. යාජි ව ද වටයිහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත ව එ වඳ වේ වද  

ියිබ එමි.  

(1)   දිවුරියටිඹ, උල්රරවඳටශ, ශා 143 දයන සථහනවඹහි 
ඳදිාික වේ.ව ජ. ච එද්රපසිරි භවතහව එ රළබුණු වඳ වභ; ව  

(2)   නුවේවටඩ, ඳළියලිඹහන ඳහය, ශා 07 දයන සථහනවඹහි 
ඳදිාික  රලි ව කුභහය දුල්රෆ භවතහව එ රළබුණු වඳ වභ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඒ.්ේ. චහමි බුශධදහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
රු ්ස. න්.  මුතුකුභහයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.சஸ. தொத்துகுஶன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ේඳව, වඵේමුල්ර, ඩභලුහ 

ඳදිාික ්ස.වත. වවෂහිශතහයණ භවතහව එ රළබුණු වඳ වභ ජ 

ියිබ එමි.  
 
ඉදිරිඳ ව යන රද වඳ වේ  භවජන වඳ වේ ියිබඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිවඹෝ යන  රදී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்ககரப் தபஶதுதக் குழுவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டகரஷடப்பட்டது. 

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

 

ප්රේලසනර  හික ියිබතුරු 
லஷனஶக்கதௗக்கு லஶய்தோய லஷகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මිල්වෝ (ප්රේයිට්) ලිමි ඩ් ණඹතනඹ :  ිශභ්දලන 

නිරධහරි එ 
ல/ப ஷல்ரகஶ (தனஷஶர்) நஷதலனம் : லஷசஶகை 

உத்தஷரஶகத்தர்  கள் 
MILCO (PVT.) LIMITED :  INVESTIGATION OFFICERS  

 

2523/’12 

1.  රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශු ේඳ ව වහ ග්රාහමීය ඹ ප්රේජහ ා්දධන   ශභහතුතුභහව එ ඇසූ 

ප්රේලසනඹ- (1): 

(ශ) (i) මිල්වෝ (ප්රේයිට්) ලිමි ඩ් ණඹතනවේ ශනුභත 
වෂ ාුහ  ඇතුශ ව  ිශභ්දලන නිරධහරි 
තනතුරු ාුහ වටඳභණද;  

 (ii) 2010 භළයි සි  වේ ද ජහ ්භ ණඹතනඹ  ඳ ව 
ශ ් ජ ් ජ ිශභ්දලන නිරධහරිඹහවේ නභ, 
ලිියනඹ, ඳ ව ශ දිනඹ, උඳ එ දිනඹ, ඳ ව ශ 
දින  ඹ ව ශධුහඳන වහ ි වය ඹ සුදුසුේ 
ව එ ව එ ලවඹ එ ව්දද; 

 (iii) ඔවු එ ඳ ව රීරීවේදී ප්රේසිශධ දළ එම භ ජ භගි එ 
ළවූ ශඹදුේ ඳ ව රහ ඵළලුවේද; 

 (iv) වනට්වෂ නේ, ්භ ඳ ව රීරීේ සිදු ශ ණහයඹ 
ව්දද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එවනහිද? 

(ණ)    ඳ ව ශ දින සි  2012 වඳඵයහරි 29 දින ද ජහ හරඹ 
තුශදී, 

 (i) ් ජ ් ජ භහවේදී ිශභ්දලන නිරධහරි එ  වවූ 
ළටුේ වහ දීභනහ, භ එ ිශඹදේ වහ ායු ජත දීභනහ, 
ණවහය, ප්රේහද ව වන ව දීභනහ ් ජ ් ජ 
නිරධහරිඹහ ශනු, ව එ ව එ ලවඹ එ 
වටඳභණද; 

 (ii) ්භ නිරධහරි එ ිශසි එ ඉදිරිඳ ව ශ සිඹලුභ 
ිශභ්දලන හ්දතහර වයක ිය ඳ ව ඉදිරිඳ ව 
ය එව එද; 

 (iii) ිශභ්දලන නිරධහරී එ වෂවඹ එ ඉ වය යකවබ්ද;  

 (iv)  ඉ ව ශ  ශඹවේ නේ, ඉ ව ශ දිනඹ වහ ඉ ව 
රීරීභ  වවෂතු ව එ ව එ ලවඹ එ ව්දද; 

 ඹ එන ව ්තුභහ ව එ ය එවනහිද? 

(ඇ) වනට්වෂ නේ, ඒ භ එද?  

 
கஶல்நகட லரர்ப்தை, கஷஶஷ சனசதோக அபஷலஷதத்தஷ 

அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ல/ப ஷல்ரகஶ (தனஷஶர்) நஷதலனத்தஷற்கு 

அங்கஸகஶஷக்கப்பட்டுள்ர பைஷஶட்தடஶகுதஷஷல் 

உள்ரடங்கஷத்ள்ர லஷசஶகை உத்தஷரஶகத்தர் 

பதலஷகரஷன் ண்ைஷக்கக ஶததன்பகதத்ம்; 

 (ii) 2 0 1 0  ர ஶதம் தொதல் இற்கமலக 

இந்நஷதலனத்தஷற்கு நஷஷக்கப்பட்ட எவ்தலஶத 

லஷசஶகை உத்தஷரஶகத்தஶஷனதும் தபர், 

தொகலஶஷ, நஷஷக்கப்பட்ட தஷகதஷ, பஷமந்த தஷகதஷ, 

நஷஷக்கப்பட்ட தஷகதஷன்த உள்ரலஶத லது, 

கல்லஷ ற்தம் ததஶறஷல்சஶர் தககககள் 

தலவ்ரலமஶக ஶகலதன்பகதத்ம்; 

 (iii) இலர்கள் நஷஷக்கப்பட்டரபஶது பகஷங்க 

அமஷலஷத்தல்கள் தோயஶக ரகஶப்பட்ட 

லஷண்ைப்பங்கள் பஶஷசஸயகனக்கு 

 உட்படுத்தப்பட்டதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iv) இன்ரமல், ரற்படி நஷனங்கள் வ்லஶத 

ரற்தகஶள்ரப்பட்டன ன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) நஷஷக்கப்பட்ட தஷகதஷ தொதல் 2012 தபப்தலஶஷ 29 ஆம் 

தஷகதஷ லகஷயஶன கஶயப்பகுதஷஷல், 

 (i) எவ்தலஶத ஶதத்தஷதம் லஷசஶகை 

உத்தஷரஶகத்தர்கதௗக்கு தசதத்தப்பட்ட 

சம்பரம், தகஶடுப்பனவுகள், ரபஶக்குலத்து 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

தசயவுகள், எதங்கஷகைந்த படிகள், உைவுப் 

படி, ஷகக ஊதஷம் ற்தம் கன 

தகஶடுப்பனவுகள் எவ்தலஶத உத்தஷரஶகத் 

ததக்கும் ற்ப தலவ்ரலமஶக வ்லர 

தலன்பகதத்ம்; 

 (ii) ரற்படி உத்தஷரஶகத்தர்கரஷனஶல் சர்ப்பஷக்கப் 

பட்ட அகனத்து லஷசஶகை அமஷக்கககரஷனதும் 

அத்தஶட்சஷப்படுத்தப்பட்ட பஷதஷககர சர்ப்பஷப் 

பஶஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iii) லஷசஶகை உத்தஷரஶகத்தர்கள் ரசகலஷ 

ததந்து நஸக்கப்பட்டுள்ரஶர்கரஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iv) நஸக்கப்பட்டலர்கரஷன் தபர்கள், நஸக்கப்பட்ட 

தஷகதஷ ற்தம் நஸக்கப்படுலதற்கஶன கஶைம் 

தலவ்ரலமஶக ஶகலதன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Livestock and Rural Community 

Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of posts of Investigation Officer 

in the approved cadre of the MILCO (Pvt.) 

Limited; 

 (ii) separately, the name, address, date of 

recruitment, age as at the date of 

recruitment and educational and 

professional qualifications of each 

investigation officer recruited to the 

institution from May 2010 up to date; 

 (iii) whether applications called by means of a 

public notice, were considered when 

recruiting them; and 

 (iv) if not, the procedure followed in making the 

aforesaid appointments ? 

(b) Will he also state in relation to the period from the 

date of recruitment to 29th February, 2012; 

 (i) the salaries and allowances, transport and 

subsistence allowances, food, bonus and 

other allowances paid to each Investigation 

Officer in each month separately; 

 (ii) whether certified copies of all the 

investigation reports compiled by those 

officers will be submitted;  

 (iii) whether Investigation Officers have been 

dismissed; and 

 (iv) separately, the names of the officers who 

were dismissed along with the dates on 

which they were dismissed and the reasons 

for dismissal ? 

(c) If not, why ? 
 
රු ්ච්. ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ (ඳශු ේඳ ව වහ ග්රාහමීය ඹ ප්රේජහ 
ා්දධන නිවඹෝජු ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ச். ஆர். ஷத்பஶய  - கஶல்நகடலரர்ப்தை, கஷஶஷ 

சனசதோக அபஷலஷதத்தஷ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශු ේඳ ව වහ ග්රාහමීය ඹ ප්රේජහ ා්දධන  
ශභහතුතුභහ වනුව එ භහ ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුරු වදනහ.  

(ශ) (i)  ශනුභත තනතුරු වනටභළත. 

 (ii) ඇමුණුේ 1හි ඉදිරිඳ ව ය ඇත.  

 (iii) නළත. 

 (iv) ශධු ජ භණ්ඩරවේ ශනුදළනුභ භත ඳ ව ය ඇත. 

  (ිශධිභ ව ්ර භඹ ජ ශනුභනඹ ය නළත. ්ඵළිශ එ 
වේ  ියිබඵ  ිශධිභ ව  ඳරී ජණඹ ජ  ඳ වහ 
ශිශධිභ ව වර වහ ඇයක මුදල් ශඹ ය 
ළනීභ  ව, ්ර භවේද ශනුභනඹ වනටරීරීභ 
ේඵ එධවඹ එ ශදහශ නිරධහරි එ  ිශරුශධ 
 යුතු  රීරීභ  ව ියඹය නිමි.) 

(ණ) (i)     ඇමුණුේ 2හි ඉදිරිඳ ව ය ඇත. 

  (ii)      නළත.  

  (වභභ ඳරී ජණ  යුතු සිදු  වමි එ ඳයකන  
නිහ වේ ශසථහවේ ඉදිරිඳ ව රීරීභ ශඳවසුඹ.) 

          (iii)  නළත. 

           (iv) ශදහශ වනටවේ.  

  ( (ශ)(iv) ියිබතුවයහි ව එ ඳරී ජණඹ ඳ වහ ඒ 
ශනු ශිශධිභ ව වර ඳ ව ශ නිරධහරි එ ඉ ව 
රීරීභ   යුතු යමි. ) 

(ඇ) ශදහශ වනටවේ.  

  ඇමුණුේ බහත* යමි. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
   சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்தை : 

   Annexes tabled: 

ඇමුණුභ 01 
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[රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ] 



2013 ජුනි 21  1295 1296 

ඇමුණුභ 02 



ඳහ්දලිවේ එතු 1297 1298 

[රු ්ච්. ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ] 



2013 ජුනි 21  

රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, මීය   ලිනු ව වේ රු බහවේදී 

භ එත්රීමරු වේ හයණඹ  භතු ය එන වඹදුණහ.   රු නිවඹෝජු 

ඇභයකතුභහ දු එ ියිබතුවයහි ඇමුණුේ ියිබඵයි ව එ ව එව එ. 

ඇමුණුේර යකවඵන ිශසතය රීසි ජ වේ නවට  ශඳ  රළබී 

නළ වනේ ශිය වටවවටභද ශතුරු ප්රේලසන ශව එව එ?  

ඒහ රීඹ එන ගිඹහභ හරඹ තවරහ ශවන ජ ශත   

ඔඵතුභහභ ශඳවසුතහ  ඳ ව වනහ. ්භ නිහ ශඳ  නළත ය ජ 

ඔඵතුභහව එ වෞයවඹ එ ඉල්ර එව එ, ඇමුණුේ ඉදිරිඳ ව 

ය එන  ඵරහවඳටවයට වතු වනහ නේ, ඊ  ද  ලි එ 

වවෝ ශඩු ණව එ ඳළඹ රීහිඳඹ  ලි එ වවෝ-ඒ ියිබතුරු 

වභතළන  රළවඵනහ- ඒ ියිබතුරු ශඳ  රඵහ වද එන  රීඹරහ යි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රඵහ වද එන  ුලළු එ, ලිඛිත  යකවඵන ඒහ ුලළු එ.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  ථහනහඹතුභනි,  භවේ ප්රේලසනවේ (ණ)(i) වට ව එ  

භහ ශව එව එ, ් ජ ් ජ භහවේදී ිශභ්දලන නිරධහරි එ  වවූ 

ළටුේ  වහ  දීභනහ, භ එ ිශඹදේ වහ ායු ජත දීභනහ, ණවහය,  ප්රේහද 

ව වන ව දීභනහ ් ජ ් ජ නිරධහරිඹහ ශනු, ව එ ව එ 

ලවඹ එ වටඳභණ ද රීඹරහයි.  රු ඳශූ ේඳ ව වහ ග්රාහමීය ඹ ප්රේජහ 

ා්දධන ශභහතුතුභහ වනුව එ  රු  නිවඹෝජු ශභහතුතුභහ - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වභට ජද,  ශවන ප්රේලසනඹ?  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  ථහනහඹතුභනි, ඳශමු න ශතුරු ප්රේලසනඹ ිශධිඹ  භහ 

මුලි එ ඇසූ ප්රේලසනඹ  එනවෝ. වේ භවේ වදන ශතුරු ප්රේලසනඹයි.  

ශභහතුතුභහ වනුව එ රු නිවඹෝජු ශභහතුතුභහ ්භ ප්රේලසන වේ 

(ශ)(i) වට   ියිබතුරු දී රීඹනහ, "ශනුභත තනතුරු 

වනටභළත." රීඹහ. වළඵළයි ඒ  ් ජභ ඳ ව රීරීේ ළන රීඹනහ. 

ඒහ  ඇමුණුේර ව එ වනහලු. ඉයක එ ශඳ ද එව එ   නළවළ. 

ඊශඟ  රීඹනහ, ළටුේ වහ දීභනහ එ ියිබඵ ිශසතය ව  

ඇමුණුේර ව එ වනහලු. ශනුභයකඹ නළයක වේ   

තනතුරුර  ශධු ජ භණ්ඩරවේ වුභනහ භත ඳ ව ය 

 වව ව කුභන ශලුතහ ජ භතද? 

 
රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

රළබුණු ඳළමිණිලි භත, යකබුණු ාචහ ව දුණ ේඵ එධවඹ එ  

ඳරී ජහ ය එන.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, වේ සිඹලු ණඹතන - 
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[වභභ ඇමුණුභ ුලසතහරවේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்த இகைப்தை தல் நஷகயத்தஷதம் கலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහ්දලිවේ එතු 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ රීඹ එව එ  ිශභ්දලන නිරධහරි එද? 

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ. වේ සිඹලු ණඹතන  යහජුභඹ ලවඹ එ ඹේරීසි ඵළීමභ ජ 

යකවඵන ණඹතන. ශභහතුහාලඹ භළදිව ව වරහ වේ තනතුරු 

ිශධිභ ව ශනුභත තනතුරු ඵ  ඳ ව ය වන වේ ඵහ ළනීේ 

ිශධිභ ව ය එන   යුතු ය එව එ නළ වව ව ඇයි රීඹහ  භහ දළන 

 එන ළභයකයි.  

 
රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඒ ේඵ එධවඹ එ ශභහතුහාලඹ ශධු ජ භණ්ඩරඹ දළනු ව  

ය යකවඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ශභහතුහාලවඹ එ දළනු ව 

ය යකවඵනහ,  වේ  යුතු ිශධිභ ව ය එනඹ රීඹහ.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නමු ව දළන  ඳඩි වනහ. ඒ සිඹල්ර සිශධ වනහ. ශනුභත 

නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, වේ ඵයඳතශ ත ව වඹ ජ.  

 
රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

්ඹ ිශධිභ ව ය එන රීඹහ දළනුේ දීරහයි යකවඵ එව එ. 

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

දහද ිශධිභ ව ය එව එ? ඒයි ප්රේලසනඹ. දහ ිශතය වයිද 

රීඹරහ ව ඔඵතුභහ  රීඹ එන ඵළරිද?  

 
රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඔඵතුභහ භව එ දිනඹ ශවරහ යකබුවණ් නළවළ.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වේ ශවුරුශද ඇතුශත ව ඒ  යු වත ශ එ යරහ ිශධිභ ව 

යනහද? 

 
රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඒ ළන ඔඵතුභහ  ඳසු දළනුේ වද එනේ. 

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳසු දළනුේ වද එනේ ලු.  

රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

 ශධු ජ භණ්ඩරඹ  එන ය  එදු ියිබඵ   භභ ශද 

රීඹ එව එ වටවවටභද? 

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ වේ ප්රේලසනඹ බහය දීරහ ව භහ 8  ළඩියි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවටයි. ශතුරු ප්රේලසනර  ියිබතුරු වද එන සූදහනේ වරහ 

් එන ඕනෆ.  

 

 ශ්රීද රාහවේ හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ : නීයකභඹ ඵරඹ 
இயங்கக தபண்கள் பட்டம் : சட்டஶஸதஷஶன 

அதஷகஶம் 
SRI LANKA WOMEN'S CHARTER: LEGAL EFFECT  

2574/’12 

2.  රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ශභහ ා්දධන වහ හ එතහ  යුතු ශභහතුතුභහව එ ඇසූ 

ප්රේලසනඹ -  (1):  

(ශ) (i) ශ්රීද රාහවේ හ එතහ එවේ ශයිය  එ සුයක්ෂශහ යන 
හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ ජ ප්රේහලඹ  ඳ ව ය යකවබ්ද;  

 (ii) හ එතහ එවේ ශයිය  එ සුයක්ෂශහ රීරීභ උවදහ 
වභභ ප්රේඥපේයකවේ ශඩාගු මූලි ගුණහාඹ එ 
ව්දද; 

         (iii)  ශ්රීද රාහ හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ  නීයකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ 
දීභ   යුතු ය යකවබ්ද; 

 ඹ එන ්තුභහ වභභ බහ  ද එ එවනහිද?         

(ණ) වනට්වෂ නේ,  ඒ භ එද?  

 
சஷதலர் அபஷலஷதத்தஷ, கரஷர் அதலல்கள் அகச்சகக் 

ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இயங்ககஷல் தபண்கரஷன் உஶஷகககரப் 

பஶதுகஶக்கும் தபண்கள் பட்டதஶன்த 

தலரஷஷடப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii) தபண்கரஷன் உஶஷகககரப் பஶதுகஶப்பதற்கஶக 

இந்தப் பட்டத்தஷல் அடங்கஷத்ள்ர அடிப்பகட 

அம்சங்கள் ஶகல ன்பகதத்ம்; 

 (iii) இயங்கக தபண்கள் பட்டத்தஷற்கு சட்ட 

ஶஸதஷஶன அதஷகஶத்கத லறங்க நடலடிக்கக 

டுக்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம் 

 அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 
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asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Women’s Charter, which 

safeguards the rights of women in Sri 

Lanka, has been publicized; 

 (ii) of the basic elements included in the 

aforesaid Charter for safeguarding the rights 

of women; and 

 (iii) whether steps have been taken to confer 

legal effect to Sri Lanka Women’s Charter? 

(b) If not, why? 

 
රු යකස යල්ලිඹශද භවතහ (ශභහ ා්දධන වහ හ එතහ 
 යුතු ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த - சஷதலர் அபஷலஷதத்தஷ, கரஷர் 

அதலல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය වභවෂයි.  

(ශ)   (i)   ඔේ. 

       (ii)  යජඹ ිශසි එ හ එතහ එවේ පූ්දණ ා්දධනඹ වහ 
ශභි්දධනඹ වයක යනු ියණි ුසථහ 
ප්රේඥපහඳනඹ රී රීභ ඇතුළු වශලඳහරනඹ, ණ්දථි, 
භහජයීඹ, ාසියක ඹන සිඹලු  ජවෂත්රන 
ණයණඹ න ඳරිදි යවට් වශලඳහරනි වඳටදු 
වතිශතඹ  වභ එභ යහජු වහ වඳෞශලි ශාල ඹන 
 ජවෂත්රනරදී ගුරු  වට  ක්රිශඹහ වභ ශ වළරී 
ප්රේයකඳ වයකභඹ හයණහ එ හ එතහ ප්රේඥපේයකවේ 
ශඩාගු ම භ මූලි ගුණහාඹ වේ. 

 *  හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ භින එ හ එතහ එ  ුලරු 
ඳ ජඹ වහ භහන ඳදනභ ජ භත සිිශල් ව  
වශලඳහරන ශයියකහසිේ සුය ජෂිත රීරීභ  
 යුතු ය ඇයක ණහයඹ ප්රේඥපේයකවේ ඳශමුන 
වට වෂ 2,3,4,5,6  එයකලි එ ප්රේහලඹ  ඳ ව 
ය ඇත.  

 *  ්වෂභ ඳවුල් ඒඹ තුශ ශයියකහසිේ ව 
ශධුහඳනඹ ව ුලහුණු  ඇයක ශයියකහසිේ 
ප්රේඥපේයකවේ 7 සි  9  එයකලි එ ප්රේහලඹ  ඳ ව 
ය ඇත.  

       *  ණ්දථි  යුතුර  ව ්හි ප්රේයකරහබර  ඇයක 
ශයියකඹ ප්රේඥපේයකවේ 10 සි  12 ද ජහ 
 එයකලි එද වෞු ණය ජහ වහ වඳෝණඹ  
ඇයක ශයියකඹ 13න  එයකවඹ එද ප්රේහලඹ  ඳ ව 
ය ඇත.  

 *  භහජ වනසේලි එ ණය ජහ ම වේ ශයියකඹ ව 
සත්රීම ුලරු වයදවඹ එ ඇයක න ළවළසි ක්රිශඹහලි එ 
ණය ජහ රීරීවේ ශයිය  එ ියිබවිබ එ 13 සි  16 
ද ජහ  එයකලි එ ක්රිශඹහ වභ රීරීභ  ශදහශ 
ප්රේයකඳ වයක හ යකබීභ උ ජත හයණහ ප්රේඥපේයකවේ 
මූලි ගුණහාඹ එ වේ.  

 (iii) ශ්රීද රාහ හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ  නීයකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ 
දීභ ශයමුණු ය හ එතහ වටමි එ බහ ජ 
සථහියත රීරීභ වහ වූ ඳන ව වටුේඳත ජ ස 
ය යජවේ ශධහනඹ වහ වඹටමු ය ඇත.  

(ණ) ඳළන වනටනඟී.  

රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ියිබතුරු රඵහ දීභ ියිබඵ රු ඇභයකතුභහ  වඵටවවටභ 

සතුයකයි. රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි ශතුරු ප්රේලසනඹ 

වභඹයි. රු ඇභයකතුභනි, වේ හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ ්ිබ දළ ජවූවේ  

දිාත භහවේ ියඹහණ එවේ භවේ  1993 දී ඳළළයක ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජ යජඹ හර හනු තුශයි.  වභභ ප්රේලසනවේ "(ශ) 

(iii)" වට වෂ භහ ඔඵතුභහව එ ශවරහ යකවඵනහ, හ එතහ 

ප්රේඥපේයකඹ  නීයකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ දීභ ළන.  1993 ව්ද ඉරහ 

2013 ය වන එ වේ ප්රේඥපේයකවේ ප්රේධහන නි්දවශල ක්රිශඹහ වභ 

ය එන  නීයකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ දීරහ නළවළ. ඉයක එ ඳශමුළනි 

ශතුරු ප්රේලසනඹ ිශධිඹ  භහ ඔඵතුභහව එ වඵටවවටභ හරුණි 

වේ ළන ශව එන ළභළයකයි. හ එතහ ප්රේඥපේයකවේ රීඹනහ, භහන 

ශයියකහසිේ රඵහ වදනහ රීඹරහ. ්වවභ නේ ඔඵතුභහ 

ඳළවළදිලි රීඹ එන, වේ යවට් හ එතහ එ  සිඹඹ  30  

නිවඹෝජනඹ ජ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ව, ප්රේහවශය ඹ බහර ව, නය 

බහර ව, ඳශහ ව බහර ව රඵහ වද එන  ඔඵතුභ එරහ නීයකභඹ 

ප්රේයකඳහදන වන ් එව එ දහද රීඹහ.  

 
රු යකස යල්ලිඹශද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු ථහනහඹතුභනි, වේ ශසථහවේ දී රු භ එත්රීමතුභහ  

ශවන ිශධිඹ  සථීය ලවඹ එ දහද රීඹන ප්රේලසනඹ  භ  

ශාභ ියිබතුරු ඳඹ එන  ඵළවළ. නමු ව  ශිය වුරු ව ද එනහ 

වදඹ ජ තභයි, ශ්රීද රාහ වශලඳහරනවේ වඵටවවෝිශ   ඳ ජ ිශඳ ජ 

වදව එභ ඳහ්දලිවේ එතු  ඳළමිවණන හ එතහ එ ඳයේඳයහත 

වශලඳහරනඹ  ේඵ එධ හ එතහ එ වවෝ ළඩිවඹ එ ප්රේසිශධිඹ  

ඳ ව වූ හ එතහ එ න ඵ.  

ඒ නිහ ශිය ප්රේහවශය ඹ බහ ළනි ණඹතනර  හ එතහ එ 

ඉදිරිඳ ව  ශ ව භවය ශඹ ඒ  භළයකයණලි එ ඳ යහජඹ  ඳ ව 

වරහ ව යකවඵනහ. ඉයක එ වේ ප්රේලසනඹ  ශඳ   ජණි ියිබතුරු 

රඵහ වද එන ඵළවළ. නමු ව ඉදිරිවේදී ියඹවය එ ියඹය 

හ එතහ එ  වුණ ව ඳහ්දලිවේ එතු නිවඹෝජනඹ ය එන 

ුලළු එ. ශිය වඵටවවෝ ිශ  දළරහ යකවඵනහ,   -රු භ එත්රීමතුභනි, 

ඔඵතුභහ ව දළරහ ඇයක- හ එතහ එ වශලඳහරනඹ ියටුඳ 

ඉවන ිශලහර ලවඹ එ ඳ ජර  වවඹෝඹ වදන ඵ, ඒ ශඹ 

ඉදිරිඳ ව වනටම .  බිේ භට් වේ ලහහ මියකර හ එතහ එවේ 

ප්රේධහන ක්රිශඹහහරී වඹ ජ යකවඵනහ. ඒ නිහ වේ හයණඹ 

හ එතහ එ  නිසි තළන වනටරළවඵන ය ල්ර ිශලහර ලවඹ එ 

ථහ ඵව  ර ජ වනහ. ශවේ යවට් හ එතහ එ  භහජවේ භ 

ශයියකඹ  රළබිරහ යකවඵන තළ එ වඵටවවටභඹ ජ  යකවඵනහ රීඹන 

් ශිය ඳළවළදිලි ියිබ එන  ඕනෆ. 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භවේ වදන ශතුරු ප්රේලසනඹ. රු ථහනහඹතුභනි, භහ 

වඵටවවටභ නිවතභහනී වේ ප්රේලසනඹ ශවනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නිවතභහනී වටිවඹ එ ශව එන. 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නිවතභහනී, වටිවඹ එ, ඔඵතුභහ ශනුභනඹ යමි එ භහ වේ 

ශතුරු ප්රේලසනඹ ශවනහ. රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශත යකවඵනහ, 

1303 1304 



ඳහ්දලිවේ එතු 

නිතහ  යුතු ශභහතුහාලවඹ එ හ එතහ ශයියකඹ වනුව එ දභන 

වවශ දළ එම භ ජ. වේ භහ ශව ව යකවඵ එව එ ්භ වවශ 

දළ එම භ. ේපූ්දණ ියටු ජ යකවඵනහ. වෝටි ණන ජ ළඹ 

යරයි වේහ ඳශ ය එව එ.  ජහතු එතය හ එතහ දිනඹ 

වනුව එ වවශ දළ එම ේ දභනහ. හ එතහ එවේ ශයියකඹ- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භ  වේ එව එ ශඟ ඉ එන භ එත්රීමතුමිඹ ිශතයයි. ඕහ 

වඳවන එව එ නළවළ. 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහවේ ශධහනඹ වන ව ශත  වඹටමු ය එන ්ඳහ. භහ 

ශව ව යකවඵන වේ වවශ දළ එම භ දිවහ ඵර එන. රු 

ථහනහඹතුභනි, වෝටි ණන ජ ළඹ යරහ වේ ිශධිවේ 

වවශ දළ එම ේ දභනහ හ එතහ එවේ ශයිය  එ ණය ජහ 

ය එන. නමු ව 1993 වනහුල හ එතහ ප්රේඥපේයකඹ ශද නතුරු 

නීයකත යරහ නළවළ.  

හ එතහ එ  වඳටවයට එදු වරහ යකවඵන සිඹඹ  30 

නිවඹෝජන වඹ රඵහ දී නළවළ. දළ එ ඵර එන, රු 

ථහනහඹතුභනි, වේ දළ එම වේ  වභවවභ යකවඵනහ:  

 

"ණදයවේ වනටසි වන උල්ඳත ශේභහ 

ණද යවේ උ වතභ යකිබණඹ වදෝණි 

ණදයවේ වනටබි වන ශ වළර බිරි එදෆ ණදයවේ වනටමිවඹන 

වල් නෆඹහ වටයුරි" 

වභවවභ රීේහ , හ එතහ එවේ ශයියකඹ නිවඹෝජනඹ 

ය එන  1993 සි  ය 30 ජ යකසවෂ නීයක ේඳහදනඹ යරහ 

නළ වව ව ඇයි? හ එතහ එ වනුව එ වේ යුතුභ ඉස  

ය එව එ දහද? 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නීයක ේඳහදනඹ යරහ නළ වව ව වභටද රීඹරහ ්තුභහ 

ශවනහ. 

 
රු යකස යල්ලිඹශද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

රු ථහනහඹතුභනි, වශලඳහරන තය බිවේ තය ය එන 

ශිය ඳ ජලි එ හ එතහ එ  ශසථහ ජ වදනහ. භවජනතහවේ 

ප්රේයකචහයඹ ශනු තභයි ඒ ශඹ බහර  ඳ ව  එව එ. භභ ඔඵතුභහ  

රීඹ එන ඕනෆ, ශිය ශඩුව එභ ිශඹදේ යරහ තභයි හ එතහ දිනඹ 

නිමි වවත එ ඔඹ ුල වඳ ව දළ එම භ රඵහ දී යකවඵ එව එ රීඹන ්. 

ඉයක එ රු භ එත්රීමතුභහ ඒ  ිශරුශධද? ්වවභ යනහ  ව 

ශභළයකද? හ එතහ දිනඹ  ුල වඳ ව දළ එම භ ජ දභන ්  ව 

ශභළයකද? 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ රීඹ එව එ දළ එම ේර  න්භහ ය එව එ නළයක වේ 

නීයකඹ ජ ිශධිඹ  වේ එන රීඹරහයි.   

රු යකස යල්ලිඹශද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

නළවළ, න්භහ යරහ නළවළ. නීයක වන ්න ් වරි. වටමි එ 

බහවේ ශඩුඳහඩු යකබුණ නිහ ණඳස   වතහ. ඒ ාවලෝධනඹ 

යරහ ඉදිරිඳ ව ය එන ුලළු එ.  

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවේ තු එළනි ශතුරු ප්රේලසනඹ 

වභවෂයි. හ එතහ නිවඹෝජන වඹ ළන රු ඇභයකතුභහව එ ුලන 

ුලනහභ ශව එන වවෂතු ජ යකවඵනහ. වභටද, ්දබනී 

භේරු එවේ වඳෝණ භල්ර නතය යරහ. ඳහල් ද දරු එව එ 

සිඹඹ  27 යි දිහ ණවයඹ රඵහ වද එව එ. වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

ළඩි හ එතහ නිවඹෝජන වඹ ජ යකබුවණට ව ශඩුභ ණව එ 

ණණ්ඩු ඩ යන වේ හවේ වඳටවයට එදු ටි ඉස  වයි. ඒ 

නිහ භභ නළත ය ජ ශව එන ළභළයකයි, හ එතහ 

නිවඹෝජන වඹ ්දධනඹ ය එන නීයකභඹ ප්රේයකඳහදන වන 

් එව එ දහද රීඹරහ.  

 
රු යකස යල්ලිඹශද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

වඳෝණ භල්ර ළන ශව එන ඕනෆ ශභහතුහාලවඹ එ. ඔඵතුභහ 

ඒ ළන ශව එන. ඉදිරිවේදී හ එතහ නිවඹෝජනඹ ව ළඩි වයි. භ  

නළත ියිබතුරු ඳඹ එන යකවඵ එව එ ව, ලි එ ියිබතුරු ළඳය 

ණහයඹ භයි.  

 
 

ඳඬුසනුය වටහු ඵඳු එ නිසඳහදන ුහඳියකඹ : 
ප්රේයකඹ 

பண்டுலஸ்தல தும்தைப் பஶத்தஷங்கள் உற்பத்தஷக் 

கதத்தஷட்டம் : தொன்ரனற்மம்  
PRODUCTION OF COIR CONTAINERS PROJECT IN 

PANDUWASNUWARA: PROGRESS 
2802/'12 

3. රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ණ්දථි ා්දධන ශභහතුතුභහව එ ඇසූ ප්රේලසනඹ - (1) :  

(ශ) (i) ඳඬුසනුය, නළ වඟනහිය ව ඵ හිය ඳ ාහවශය ඹ 
වල්ේ ඵරඳ ාවශලර භිශධි ඳ ායකරහී  ඳවුල් 
ඉර ජ ය නිමි එ වටහු ඵඳු එ නිසඳහදන 
ුහඳියකඹ ජ ණයේබ ශ දිනඹ ව්දද; 

 (ii) ්භ ුහඳියකඹ ණයේබ රීරීවේ ශයමුණ ව්දද; 

 (iii) ඒ වහ ව එ ශ මුදර වටඳභණද; 

 (iv) ඒ ඹ ව ව ඳ ායකරහබ රඵන ඳවුල් ාුහ 
වටඳභණද; 

 (v) ණයේබ ශ ්දවේ සි  වේ ද ජහ ්භ ුහඳියකඹ 
ඹ ව ව සිදු ශ හ්දෂි නිසඳහදනඹ ව එ ව එ 
ලවඹ එ වටඳභණද; 

 (vi) ්භ නිසඳහදන මිරදී නු රඵන ණඹතන ව්දද; 

 (vii) වේ න ිශ  ්භ ුහඳියකඹ රඵහ  ඇයක ඳ ායකඹ 
ව්දද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එවනහිද? 

(ණ) වනට්වෂ නේ, ඒ භ එද? 
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தபஶதரஶதஶ அபஷலஷதத்தஷ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 
(அ) (i) பண்டுலஸ்தல கஷறக்கு ற்தம் ரற்கு பஷரதச 

தசயஶரர் ஆதௗககப் பஷரதசத்தஷதள் சதொர்த்தஷ 

பனஶரஷகள் குடும்பங்ககர இயக்கஶகக் 

தகஶண்டு தும்பஷனஶயஶன பஶத்தஷங்ககர 

உற்பத்தஷ தசய்த்ம் கதத்தஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்ட 

தஷகதஷ ஶததன்பகதத்ம்; 

 (ii) ரற்படி கதத்தஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்டதன் 

ரநஶக்கம் ஶததன்பகதத்ம்; 

 (iii) அதற்கஶக எதுக்கப்பட்ட பைம் வ்லர 

தலன்பகதத்ம்; 

 (iv) ரற்படிக் கதத்தஷட்டத்தஷன்கஸழ் பன்தபதம் 

குடும்பங்கரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லரதலன்பகத 

த்ம்; 

 (v) ஆம்பஷக்கப்பட்ட ஆண்டு ததஶடக்கம் இதுலக 

ரற்படி கதத்தஷட்டத்தஷன்கஸழ் ரற்தகஶள்ரப் 

பட்ட லதடஶந்த உற்பத்தஷ தலவ்ரலமஶக 

வ்லரதலன்பகதத்ம்; 

 (vi) ரற்படி உற்பத்தஷகக் தகஶள்லனவு தசய்த்ம் 

நஷதலனங்கள் ஶகலதன்பகதத்ம்; 

 (vii) தற்ரபஶது இந்தக் கதத்தஷட்டம் தபற்தள்ர 

தொன்ரனற்மம் ஶததன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which a project for the 

production of coir containers targeting 

Samurdhi recipient families in the 

Panduwasnuwara East and West Divisional 

Secretaries' Divisions was initiated; 

 (ii) the objective of initiating the aforesaid 

project; 

 (iii) the amount of money allocated for that 

purpose; 

 (iv) the number of families that would benefit 

under the aforesaid project; 

 (v) separately, the annual production of this 

project since the inception up to now; 

 (vi) the names of the institutions which purchase 

those products; and 

 (vii) the level of progress achieved by the 

aforesaid project by now? 

(b) If not, why? 

 
රු සු එත ුලාිකනිරවේ භවතහ (ණ්දථි ා්දධන 
නිවඹෝජු ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர - தபஶதரஶதஶ அபஷலஷதத்தஷ 

பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Economic Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, ණ්දථි ා්දධන ශභහතුතුභහ 

වනුව එ භහ ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුරු වදනහ. 

(ශ) (i) 2000 ්දවේ ජනහරි භ වදන යකවේදී වභභ 
ුහඳියකඹ ණයේබ ය ඇයක ශතය, 1999 ්දවේ 
ඔ ජවතෝඵ්ද භහවේ සි  ප්රේයකරහී  එ ුලහුණු රීරීේ 
 යුතු සිදු ය ඇත. 

 (ii) වභභ ුහඳියකවඹහි මූලි ශයමුණ වූවේ 
ප්රේවශලවේ සුරඵ ඇයක වටහු වි  ණ්රිුත භල් 
ඵඳු එ නිසඳහදනඹ ය ශඳනඹනඹ රීරීභ ව, 
්භින එ වවට්ටිවඳටර ප්රේහවශය ඹ වල්ේ 
වටට්ඨහවේ භිශධි ප්රේයකරහී  ඳවුල් 300  
ඳභණ රැරීඹහ ශසථහ රඵහ දීභ තුිබ එ ඔවු එවේ 
ණදහඹේ ත ව වඹ ්දධනඹ රීරීභ වඹ. 

 (iii) 1999 ්දවේ සි  2003 ්දඹ ද ජහ ශ්රීද රාහ 
භිශධි ශධිහරිඹ ිශසි එ වේ වහ ළඹ ය ඇයක 
මුදර රුියඹල් මිලිඹන 15.075රී. 

 (iv) භිශධි ප්රේයකරහී  එ 260  ණ එන ියරි ජ වභභ 
ුහඳියකඹ භින එ ප්රේයකරහබ රඵහ ඇත. 

 (v) වභභ නිසඳහදන  යුතු ියිබඵ කීභ 
ඇග්රිරවටඹහ භහභ ිශසි එ දයහ ඇයක ශතය 
2000.04.20 න ිශ  වභභ ුහඳියකඹ භින එ ශ්දධ 
නිමි වටහු ඵඳු එ 450,000 ජ වහ වටහු ෂීට් 
75,000 ජ ඳභණද නිසඳහදනඹ ය යකබුණි. 

 (vi) නිසඳහදනඹ ව ශවශිශඹ ියිබඵ කීභ 
ඇග්රිරවටඹහ ුලශලි භහභ ිශසි එ සිදු ය ඇයක 
ශතය, ිශවශය ඹ ළනුේරු එ භඟ ිජුභ ්භ 
ණඹතනඹ ේඵ එධ ම  යකබුණි. 

  ්වව ව භිශධි භව ාභඹ වේ වහ භළදිව ව 
ම වභ එ ඳසු 2000 ්දවේදී ජඳහන 
ළනුේරුව ජ න  ටුඵළවෝ වටවත ("Tokyo 
Tobacco Shoji Company Limited 1-10, Chome 
Minami Aoyama Minato-ku Tokyo, Japan") 
භහභ  වභභ නිසඳහදන ශවශිශ ය ඇයක ඵ  
වතටයතුරු ශධිහරිඹ තු ඇත.  

  (වභභ භහභ ිශසි එ මිරදී  ව බහණ්ඩ වහ 
රුියඹල්1,004,539.50 මුදර ජ භිශධි 
ශධිහරිවේ ඵළාකු ගිණුභ වත ඇවභරිහනු 
වඩටර්දලි එ ශසථහ රීහිඳඹදී ඵළය ය ඇත.)  

  භිශධි භව ාභඹ ිශසි එ ඳ වහ වන ඹනු 
රඵන වතටයතුරුර  ශනු මීය   ශභතය භනීහ 
නභළයක වශය ඹ භහභ ද වභභ නිසඳහදන 
ශවශිශ ය ඇත.  

 (vii) 2003 ්දඹ  වඳය භිශධි ශධිහරිඹ  ිශසි එ 
ප්රේයකරහී  එ වනුව එ ණයේබ ය යකබ ිශිශධ 
ුහඳියක ශතරි එ භවය ුහඳියක එ ිශිශධ වවෂතු 
භත ශහ්දථ ම  ඇයක ඵළිශ එ, ්භ ුහඳියක 
වනු  භිශධි රහී  එ  ඍජු වන ළරන්භ 
වහ න ළඩ වන ජ ඳභණ ජ දළන  
ක්රිශඹහ වභ යනු රඵයි. 

(ණ) ශදහශ වනටවේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිවඹෝජු ඇභයකතුභනි, ඳඬුසනුය ප්රේහවශය ඹ වල්ේ 

ඵර ප්රේවශල වහ වවනන රද වභභ වටහු ඵඳු එ ුහඳියකඹ 

ඇ වත ලවඹ එභ ශහ්දථ ුහඳියකඹ ජ. රු ථහනහඹතුභනි, 

වේ වහ භිශධි ශධිහරිවේ මුදල් රුියඹල් වෝටි ්වභහය  
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ඳහ්දලිවේ එතු 

ඩහ ිශඹදේ ය යකවඵනහ. ශවුරුදු ්වභහයයි වේ යකබුවණ්, 

ඉ එ ඳසු ඩහ වන ළටුණහ. වේ හවේ වඹෝජනහ වනළල්රහ, 

ුහඳියක වනළල්රහ වේ යවට් ශහිා භිශධිරහභිඹහවේ ල්ලි 

ටි ාචහ යමි එ ළයදි ිශධිඹ  වේ ුහඳියකඹ වන ණ 

නිරධහරි එ ණනහ ජ සිටිනහ. ඕනෆ නේ භහ ශඟ  ඒ නේ ටි 

යකවඵනහ. දළ එ ඒ ශඹ භිශධි ුහඳහයවේ නළවළ. දළ එ ඒ ශඹ ිශිශධ 

ශභහතුහාලර ශයකව්ද වල්ේරු වර ව ිශිශධ තළ එර 

වරටකු වරටකු තනතුරුර ඉ එනහ. ිශවලෂවඹ එ වේ COPE 

්  ව ඇිශ ව යකබුණු හයණඹ ජ.  දිගි එ දි භ වේව ජ ප්රේලසන 

යකබුණහ. රු නිවඹෝජු ඇභයකතුභනි, භභ ඔඵතුභහව එ ශව එන  

ළභළයකයි වේ ඳහඩු ියඹහ  එන, වේ ේඵ එධවඹ එ  එනහ 

ියඹය වභට ජද රීඹරහ. 
 
රු  සු එත ුලාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුවනි ශතුරු ප්රේලසනඹ ිශධිඹ   රු 

භ එත්රීමතුභහ ප්රේලසන කීඳඹ ජභ ඇහුහ. රු භ එත්රීමතුභනි, ඔඵතුභහ 

නිවඹෝජනඹ යන දිස්රිව ජවේභ භිශධිරහී  ඳවුල් 260 ජ 

වනුව එ ශබහවඹ එ ණයේබ යුල ුහඳියකඹ ජ වේ. නමු ව 

ශහනහ  වනටවඹ ජ වවෂතූ එ භත වභභ ුහඳියකඹ ඩහ 

ළටුණහ. ් ශසථහදී ගි එන ජ ඇයක වුණහ. ත ව ශසථහදී 

වටයභ ජ වුණහ. රු ථහනහඹතුභනි, වේ වවෂතු ඔ ජවටභ 

ඳහද ය වන තභයි වභභ ුහඳියකවේ ඩහ ළටීභ සිදු වුවණ්. 

නමු ව ශවේ ශභහතුහාලවඹ එ යුල ඳළමිණිල්ර  ශනු 2001 

ව්ද ේවවල් ඇයක වූ ගි එන ේඵ එධ ව නළයක වූ ඵඩු 

බහණ්ඩ ේඵ එධ රු භ එත්රීමතුභහ ව එ ශ ඳරිදි ඒ 

නිරධහරි එ යවස වඳටලීසිඹ  ව එහ ඒ ේඵ එධ ිශභ්දලන 

 යුතු වේ වභටවවටව ව ව සිදු වමි එ ඳයකනහ, රු 

ථහනහඹතුභනි. ඒ ිශභ්දලන  යුතු ශ එ වූ වහභ ඊ  

ේඵ එධ කුභන වවෝ තයහයකයභ නිරධහරිවඹ ජ ඉ එනහ නේ, 

යවස වඳටලීසිවේ ඳරී ජණ හ්දතහ ශනු ඉදිරිවේදී ඒ ශඹ  

ිශරුශධ ශලු නීයකභඹ  යුතු රීරීභ  ශභහතුහාලඹ තුිබ එ 

ියඹය  එනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඇ වත භ වේ සථහනවේ ඉසය 

වටහු ්දභහ එතලහරහ ජ යකබුණහ. ්ඹ ඉතහභ වවට  ය වන 

ගිඹහ. ඒ නතය යරහ තභයි වේ ුහඳියකඹ ඳ  එ  වව ව. දළ එ 

වේ ුහඳියකඹ ව නළවළ, ලි එ යකබුණු වටහු ්දභහ එතලහරහ ව 

නළවළ, භිශධිරහී  එ  රළබුණු ප්රේයකරහබ ව නළවළ. වේ ඉඩභ 

දළන  ව යකවඵ එව එ යජඹ ඹ ව ව. භිශධි ුහඳහයඹ භින එභ ඹේ 

රීසි වන ව ුහඳියකඹ ජ වරි, නළ වනේ ලි එ යකබුණු වටහු 

්දභහ එතලහරහභ වරි නළත ඳ  එ  එන ඔඵතුභ එරහ ඹේ රීසි 

ළඩ ියිබවශ ජ ස ය එව එ නළශද? ඒ ේඵ එධවඹ එ ඹේ 

රීසි ියඹය ජ  එන ඔඵතුභහ ශදවස යනහද රීඹරහ භභ ශව එන 

ළභළයකයි. 

 
රු  සු එත ුලාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඒ ප්රේවශලහසි භිශධි ප්රේයකරහී  ඳවුල් ිශසි එ ුහඳියක හ්දතහ 

භින එ ඒ වටල්ර එ  ත ව වභළනිභ ුහඳියකඹ ජ හ්දථ ය 

වන ඹහවේ වළරීඹහ යකවඵනහඹ රීඹහ ඉල්ලීභ ජ යනු 

රළබුවවට ව ශභහතුහාලඹ, භිශධි ශධිහරිඹ වන ව වඳෞශලි 

ණවඹෝජවඹෝ ේඵ එධ ය වන වවෝ වරි ිශධිඹ  ක්රිශඹහ වභ 

ය එන රළවළසයකයි.  

රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ වටල්ර එවේභ ශයඹ ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහවේ 

නිරධහරි එ ඹහ මීය  ජණඹ ජ ය භිශධිරහී  සිඹලු වදනහ  

ඹවඳත ජ න ශලු ව ුහඳියකඹ ජ ඳ  එ  එන ුලළු එ නේ 

වවටයි.  

 
රු  සු එත ුලාිකනිරවේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහවේ ඉල්ලීභ ශනු ිශවලෂ ශධහනඹ වඹටමු ය එනේ. 

  
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන ශා 4 -2827/'12- (1), රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රේලසනඹ භභ ශවනහ. 

 
රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශග්රාහභහතුතුභහ ව බුශධ ලහන වහ 

ණමි  යුතු ශභහතුතුභහ වනුව එ ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය දීභ 

වහ භහඹ හරඹ ජ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ව රීරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන ශා 6 -2580/'12- (1), රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රේලසනඹ භභ ශවනහ. 

 
රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්දභහ එත වහ හණිජ  යුතු 

ශභහතුතුභහ වනුව එ ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය දීභ වහ යක 

වද හරඹ ජ ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ව රීරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන ශා 7 -2706/'12- (1), රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ. 
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රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රේලසනඹ භභ ශවනහ. 

 
රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශධුහඳන ශභහතුතුභහ වනුව එ ්භ 

ප්රේලසනඹ  ියිබතුය දීභ වහ යක වද හරඹ ජ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇභයකරු ප්රේලසනර  ියිබතුරු දීභ  වඳනී සිටිඹ යුතුයි.  

 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ව රීරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

 

හල්වල් ඇයක ටි එ භහළු ්දභහ එතලහරහ : ිශසතය  
கஶதஷதள்ர ஶஷன் ஸன் ததஶறஷற்சஶகய : லஷபம் 
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8. රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ධීය වහ ජරජ ේඳ ව ා්දධන ශභහතුතුභහව එ ඇසූ 

ප්රේලසනඹ - (1):  

(ශ) ටි එ භහළු ළන්භ වහ හල්වල් ණයේබය ඇයක 
්දභහ එත ලහරහවේ,  

 (i) ණයේබ දිනඹ ව්දද; 

 (ii) හිමිහරි වඹ දයන ණඹතනඹ කුභ ජද; 

 (iii) ශවේ ජෂිත හ්දෂි නිසඳහදනඹ වටඳභණද; 

 (iv) ඇසුරුේ රීරීභ වහ වඹටදහ එනහ භ වුඹ 
්දඹ වවෝ ්ද ව්දද; 

 (v) වදනි භ ව ුඹ ශලුතහ වටඳභණද; 

 (vi) නිසඳහදන  යුතු වහ වඹටදහ එනහ ඉවත 
භ වු ්දර වවෝ ්දවේ වශය ඹ වදනි 
ශසළ එන වටඳභණද; 

 ඹ එන ්තුභහ වභභ බහ  ද එ එවනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත ටි එ භහළු ්දභහ එතලහරහ වහ ශලු 
යන භ වුයි එ වේ න ිශ   ණනඹනඹ 
ය එව එද; 

 (ii) වනට්වෂ නේ, ්වෂ රීරීභ  ළරසුේය යකවබ්ද; 

 (iii) ්භ භ වුයි එ ණනඹනඹ යනු රඵන වවෝ ්වෂ 
රීරීභ  ශවේ ජෂිත ය ල් ව්දද; 

 (iv) භහසි ණනඹනඹ යන වවෝ ණනඹනඹ රීරීභ  
ඵරහවඳටවයට වතුන භ වු ඳ ාභහණඹ 
වටඳභණද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එවනහිද? 

(ඇ) වනට්වෂ නේ, ඒ භ එද? 

கடற்தமஶறஷல் நஸக லரதோயங்கள் அபஷலஷதத்தஷ 

அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:  
(அ) ஶஷன் ஸன் தஶஶஷப்தைக்கஶக கஶதஷல் 

அகக்கப்பட்டுள்ர ததஶறஷற்சஶகயஷன், 

 (i) ஆம்பத் தஷகதஷ ஶததன்பகதத்ம்; 

 (ii) உஶஷககக் தகஶண்டுள்ர நஷதலனம் 

ஶததன்பகதத்ம்; 

 (iii) தஷர்பஶர்க்கப்படும் லதடஶந்த உற்பத்தஷ 

வ்லரதலன்பகதத்ம்; 

 (iv) அகடப்பதற்கஶக பன்படுத்தப்படும் ஸன் லகக 

அல்யது லகககள் ஶகலதன்பகதத்ம்; 

 (v) நஶரஶந்த ஸன் ரதகலப்பஶடு வ்லரதலன்பகத 

த்ம்; 

 (vi) உற்பத்தஷக்கஶக பன்படுத்தப்படும் ரற்கூமஷ 

ஸன் லகககரஷன் அல்யது லககஷன் உள்நஶட்டு 

நஶரஶந்த லஷகரச்சல் வ்லரவு ன்பகதத்ம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்கூமஷ ஶஷன் ஸன் ததஶறஷற்சஶகயக்குத் 

ரதகலப்படும் ஸன்கள் தற்ரபஶது இமக்குதஷ 

தசய்ப்படுகஷன்மனலஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii) இன்ரமல், அவ்லஶத தசய்லதற்கு தஷட்டஷடப் 

பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iii) ரற்படி ஸன்கள் இமக்குதஷ தசய்ப்படும் 

அல்யது அவ்லஶத தசய் தஷர்பஶர்க்கப்படும் 

நஶடுகள் ஶகல ன்பகதத்ம்; 

 (iv) ஶதஶந்தம் இமக்குதஷ தசய்ப்படும் அல்யது 

அவ்லஶத தசய் தஷர்பஶர்க்கப்படும் ஸனஷன் 

அரவு வ்லரவு ன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the factory that has been 

started in Galle for processing canned fish 

was launched; 

 (ii) the institution which bears the ownership of 

the factory; 

 (iii) the expected annual production of the 

factory; 

 (iv) the type or types of fish that is used for 

canning; 

 (v) the daily fish requirement of the factory; 

and 

 (vi) the local daily production of the 

aforementioned type or types of fish used 

for canning by the factory? 
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(b) Will he state - 

 (i) whether fish that is required for the 

aforesaid canned fish factory are being 

imported; 

 (ii) if not, whether it has been planned to do so; 

 (iii) the names of the countries from which the 

aforementioned fish are imported or it is 

expected to do so; and 

 (iv) the quantity of fish that is imported or 

expected to import monthly? 

(c) If not, why? 

 
රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ේඳ ව ා්දධන ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன - 

கடற்தமஶறஷல், நஸக லரதோயங்கள் அபஷலஷதத்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය වභවෂයි.  

(ශ)  (i)  2012 ශවප්රේෂල් 03. 

 (ii)  වළියකු ජ රාහ ුලශලි භහභ ව රාහ ධීය 
ාසථහ - CFC - භඟ ගිිශසුභරී එ ඒහඵශධ 
ුහඳියකඹරී. 

 (iii) ටි එ ර ජ 24යි. 

 (iv) භළයල් (ලි එනහ, කුේඵරහ), ශරවටඩුහ, 
ටුභළසහ. 

 (v) රීවරෝ ග්රාෆේ 6,250යි. 

 (vi) නිලසිකත නළත. (හලීන වනස වේ.) ඇ වත භ 
ශිය දළ එ තභයි catch certificate ් ව log 
books වදරහ මුහුවශ ශසළ එන ය  එදු ය එව එ. 
රඵන ශවුරුශද වන වට  වේ හවේ 
ප්රේලසනඹ  උ වතය වද එන ශඳ  ුලළු එ වයි. 

(ණ) (i) ඔේ. 

 (ii) ශදහශ වනටවේ. 

 (iii) චීනඹ. 

 (iv) වභට්රිට ජව ට එ 150රී. 

(ඇ) ශදහශ වනටවේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභයකතුභනි, ඔඵතුභහ වේ ේඵ එධවඹ එ ශ ථහකු ව 

යකවඵනහ.  රාහවේ භහළු නිසඳහදනඹ ්දධනඹ ය එන ඔඵතුභහ 

ුලළු එ තයේ උ වහව යනහ. ඔඵතුභහ වටඩ ජ ළඩ යන 

ඇභයකයවඹ ජ. නමු ව ප්රේලසනඹ වරහ යකවඵ එව එ වේයි. 

ඔඵතුභහවේ ථහවේදී රීේවේ, රාහවේ භහළු ශසළ එවන එ තභයි 

ේපූ්දණවඹ එ ්භ ටි එ ඇසුරුේ ය එව එ රීඹරහයි. නමු ව දළ එ 

රීඹන ිශධිඹ  චීනවඹ එ භහළු ව එරහ තභයි ටි එර  ඇසුරුේ 

ය එව එ. ඔඵතුභහ දළ එ රීේහ ් ජ ්දඹ  භහළු වභට්රිට ජව ට එ 

වටච්චයද ප්රේභහණඹ ජ ණනඹනඹ යනහ රීඹරහ. දළ එ ඒ ිශධිඹ  

භහළු වනළල්රහ තභයි ටි එර ඇසුරුේ ය එන වරහ 

යකවඵ එව එ. ්තවට  ඒ වහ ඹන ිශඹහිඹදේ ශධියි. රාහවේ 

භසු එ ශසළ එන ඳහිශච්ික ය එව එ නළතු ඇයි ශිය චීනවඹ එ 

ව එ එව එ?  වේ ්දභහ එතලහරහ ව චීනඹ භ දීරහ ශ එ 

ය එනද ඒ ළවඩ් ඳ  එ  වව ව? ඔඵතුභහ ඳ  එ  එන වට  

නේ වවට  ල්ඳනහ යරහ ඳ  එ  වතහ. 

භහ ශන ප්රේලසනඹ වභඹයි. චීනවඹ එ භහළු වනළල්රහ වේ යවට් 

ටි එ ය එන යකවඵන ශලුතහ වභට ජද? ඇයි, වවන එන 

වන ව ය ල් නළශද?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්තළන ශතුරු ප්රේලසන වද ජ යකවඵනහ. ඒ ප්රේලසන වද  වන 

වනභ උ වතය වද එන. 

 
රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භ එත්රීමතුභනි, ඒ ටි එ භහළුර යකවඵ එව එ භළයල් රීඹන 

භ වුහයි. භළයල් රීඹන භ වුහ ඉ එදිඹ එ හයවේ නළවළ. 

ශඳ  ඒ වනු  ඉ එව එ ලි එනහ ව කුේඵරහවෝයි. ලි එනහ 

රීඹන භහළු එවේ මුළු ශසළ එනභ ශඳ   එන ඵළවළ. වභටද, 

ලි එවනෝ වවටඹහ වන තභයි වශල්රහ රීඹන භ වුහ 

් එව එ. ධීයවඹෝ ලි එවනෝ ශල්ර එව එ ් හර 

ඳරිච්වේදඹ , වද  ිශතයයි. ්තවට  ඒහ stock යරහ 

තභයි යකවඵ එව එ. ඒව එ දහ ව ටි එ භහළු 

්දභහ එතලහරහ ජ ඳ වහ වන ඹ එන ඵළවළ. ශද ටි එ භහළු 

්දභහ එතඹ වරෝවේ ළඩිවඹ එභ යකවඵ එව එ තහයිර එතවේයි. 

තහයි යනිඹ එ රීඹන භහභ තභයි වරෝවේ යකවඵන දළළ එතභ 

ටි එ භහළු භහභ. ඒවටල්වරෝ ඇවභරිහවේ යකවඵන Chicken 

of the Sea රීඹන ටි එ භහළු ්දභහ එතලහරහ ව  වතහ. 

ඒවටල්වරෝ ඒව ජ ටි එ යන ේපූ්දණ භ වු ාුහව එ 

සිඹඹ  95 ජ ණනඹනඹ යනහ. ඒ භත තඵහ  එන. ඒ 

value addition ්  තභයි ඒවටල්වරෝ ය එව එ. තභ එවේභ 

යවට් භහළුලි එ වරෝවේ දහ ව රීසිභ ය  ටි එ භහළු 

්දභහ එතඹ ජ බිහි වරහ නළවළ. ඒ ් හයණඹ ජ. 

වදළනි හයණඹ වේයි. ශිය ශඩු භහළු ප්රේභහණඹ තභයි 

චීනවඹ එ ව එ එව එ. ්වවභ නළ වනේ ශවේ ්දභහ එතලහරවේ 

දි භ ළඩ ය වන ඹ එන ඵළවළ. භහළු ශසළ එන රළවඵන 

වත ජ ්දභහ එතලහරහවේ ළඩ න ව එන නහ. වභටද, 

භළයල් රීඹන භහළුහ ශවේ ඉ එදිඹ එ හයවේ නළවළ. ඒ භහළු 

ඉ එව එ ඳළසිෆි ජ ව ශ වරහ එයක ජ හයවේයි. ශවේ ව ස 

භළයල් ටි එ භහළු ්දභහ එතලහරහ ළනි වඳෞශලි ශාලවඹ එ 

නේ භවය වරහ  වවන එව එ නන්ර එතවඹනුයි.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභයකතුභනි, ඒ හවේභ භහ ශව එන ළභළයකයි- 

 
රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භ එත්රීමතුභහ, ශිය වටවවෂ ව රීඹරහ නළවළ වේ 

්දභහ එතඹ ේපූ්දණයි රීඹරහ. භභ නභ රීඹ එන ළභළයක නළවළ. 

"රාහදීඳ" ඳ වතයවේ ් ජතයහ භහධුවේදිවඹ ජ ්වර ඳශ 

යරහ යකබුණහභ භහ ඒ ශඹ  ව උ වතය දු එව එ, දහ ව 

රාහවේ භ වු එව එ ඳභණ ජ ටි එ භහළු ්දභහ එතඹ ය එන 

ඵළවළ රීඹරහයි.  

1313 1314 

[රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ] 
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රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළ එ ඒ ණඹතන වද ශතය ප්රේයකලතඹ වටඳභණද? 

 
රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඵහුතයඹ ශඳ . ශිය ලත ඳව ජ ව ිශඹදේ යරහ නළවළ. ්තළන 

ශවුරුදු ණනහ ජ යකසවෂ -2006 ිශතය ඉරහ- ළඩ ජ  එව එ 

නළතු, ිය  යටි එ වේඵ වුණු වවට ය තහහයඹ ජ යකබුණහ. ඒ 

ය තහහයඹ ශිය දු එනහ. ඒ වටල්ර එ ේපූ්දණ මුදර ණවඹෝජනඹ 

යනහ. ඒ හවේභ ශඳ  ිශකුණනහ. ිශකුණන වට  ව රුියඹල් 

10 ට් භ ජ ශඳ  -ධීය ාසථහ - වදනහ. ධීය ාසථහව එ 

තභයි වේහ වඵදහ වළවය එව එ. ේපූ්දණ රහබඹ ශඳ .[ඵහධහ 

රීරීභ ජ]  

 
රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වුද ඒ ශ වුලඩි ව එව එ. භභ ඵළලුහ වුද රීඹරහ. ව එත 

ව එද, ඒ? ව එත ශ වුලඩිඹ ජ වනහ.  

තු එළනි ශතුරු ප්රේලසනඹ ිශධිඹ  භභ වේ හයණඹ 

ඔඵතුභහව එ ශව එන ළභළයකයි. ිශවලෂවඹ එ ඳසු ගිඹ දසර 

ඇයක වුණු කුණහටු ව ් ජ ශවේ ධීයඹ එ ණනහ ජ - 47 

වදවනකු- මිඹ ගිඹහ. ඒ හවේභ ත ිශලහර ියරි ජ ශතුරුදව එ 

වුණහ. ඒ ඳවුල්ර ප්රේධහනිඹහ තභයි වේ ශනතුය  ර ජ වරහ 

යකවඵ එව එ. ඒ ුලශරඹහ  ඒ ශනතුරු සිදු වුණහ  ඳසවෂ මුළු 

ඳවුරභ ඩහ වන ළව නහ. ඒ ප්රේධහන ුලශරඹහ වනුව එ 

රුියඹල් ර ජඹ ජ දීවභ එ ඳවුවල් ශවන ජ ශඹවේ වතිශතඹ ළ  

හ  එන ුලළු එ වයි රීඹරහ භභ හිත එව එ නළවළ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ව ධීය ප්රේවශලඹ ජ නිවඹෝජනඹ යන 

වවන ජ. රු ඇභයකතුභනි,  ඒ නිහ රුියඹල් ර ජඹරී එ 

වනටනළය  ශඩුභ තයමි එ ඒ ුලශරඹ එ වනුව එ රුියඹල් 

ර ජඹ  ්වහ ගිඹ, රුියඹල් ර ජ 10, 15 හවේ මුදර ජ වද එන 

ුලළු එද? ඔඵතුභහ ද එනහ, භ එත්රීමයවඹකු මිඹ ගිඹහභ රුියඹල් 

ර ජ 50, 60 වදන ඵ.  ඒ නිහ ඒ ශහිා ධීයඹ එ වනුව එ 

ඹේ රීසි  ළඩ ියිබවශ ජ ස යරහ, ඒ ඳවුර රැ ළනීභ වහ 

ශලු   යුතු ඔඵතුභහ රළවළසයක යනහද? වේ රුියඹල් ර ජඹ 

දීරහ ජහභ වබ්යහ  එනහ  ළඩිඹ,  ඔවු එවේ ඳවුල්ර ඉ එන 

දරු එ  යජවේ යසහ ජ දීරහ වවෝ වන ව ්ර භඹරී එ වවෝ 

ඔවු එ රැ ඵරහ  එන ළඩ ියිබවශ ජ ස යනහද? 

 
රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ්දහ ජහයක ධීය ේවේරනඹ 

ළවූ වරහවේ ධීය නහඹඹ එ, දිස්රිව ජ නහඹඹ එ භ  සතුයක 

වශෂ, ධීයඹ එ මුහුදු ගිහිල්රහ ිශඳත  ඳ ව වුණහභ රුියඹල් 

ර ජඹ ජ රඵහ දු එව එ ඳශමුළනි තහ  ඳසු ගිඹ වදතහවේ 

ිශතයයි, ්වවභ නළ වනේ රළවඵ එව එ ප්රේහවශය ඹ වල්ේ 

හ්දඹහරවඹ එ රළවඵන, ශභාරු  යුතු වහ වූ ිශඹදභ 

ිශතයයි රීඹරහයි. මීය   ව ඩහ ව එන ුලළු එ නේ වවටයි. ශිය ඒ 

මුදර ිශතය ජ වනටවයි ව එව එ. මිඹ ගිඹ වනකු වනුව එ 

රුියඹල් ර ජඹ ණව එ වනහ. ශතුරුදව එ වූ වවෝ ිශනහලඹ  

ඳ ව වූ ඹහත්රනහ වහ ණේඳ එන සිඹල්ර භ ශිය  එදි වනහ. ඒ 

ිශතය ජ වනටවයි. ශ්දධ වහනිඹ  ඳ ව වූ සිඹලු ඹහත්රනහ වහ 

ණේඳ එනර ටිනහවභ එ සිඹඹ  50 ජ ශිය වනහ. ඒ ශනු 

රුියඹල් ර ජ 732 ජ වේ වහ ශිය වේ ළව්ද ළඹ යනහ. 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන ශා 9-2896/'12-(1), රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ්භ ප්රේලසනඹ ශවනහ. 

 
රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ශධියණ ශභහතුතුභහ වනුව එ භහ 

්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය දීභ වහ යක වද හරඹ ජ ඉල්රහ 

සිටිනහ. 
 

ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ව රීරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන ශා 11-2581/'12, රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ්භ ප්රේලසනඹ ශවනහ. 

 
රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ිශදුලිඵර වහ ඵරල ජයක ශභහතුතුමිඹ 

වනුව එ භභ ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය දීභ වහ යක වද 

හරඹ ජ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ව රීරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 වහය ප්රේහවශය ඹ ශභනහහය තනතුය : යහජු 

දළ ාසථහ 
உதலஷப் பஷஶந்தஷ தொகஶகஶரர் பதலஷ : அச க் 

கூட்டுத்தஶபனம் 
POST OF ASSISTANT REGIONAL MANAGER : STATE TIMBER 

CORPORATION 
2707/’12 

12.රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳරිය වහ ුලන්දජනනීඹ ඵරල ජයක ශභහතුතුභහව එ ඇසූ 

ප්රේලසනඹ - (1): 

(ශ) (i) 2012 ්දඹ  වඳය යහජ  ුදළ ාසථහවේ වහය 
ප්රේහවශය ඹ ශභනහහය තනතුය වහ, වෂවේ 
නියුතු ළඩ බිේ නිරධහරි ව ඵඩහ නිරධහරි 
තනතුරු දයන ශඹ ශතරි එ තය ිශබහඹ ජ වහ 
ේමු ඳරී ජණඹ ජ ඳ වහ සුදුසුේර ව ශඹ 
වතෝයහ ව ඵ ව; 

1315 1316 



ඳහ්දලිවේ එතු 

 (ii) 2012 ්දවේ සි  ්භ තය ිශබහඹ වනටඳ වහ 
ේමු ඳරී ජණවඹ එ ඳභණ ජ ඉවත තනතුය 
වහ ඳ වරීරීේ ය ඇයක ඵ ව; 

 ්තුභහ ද එවනහිද? 

(ණ)  ඉවත ශ (ii) හි ව එ ඳරිදි යනු රඵන ඵහ ළනීේ 
නතහ 2012  වඳය යකබ ණහයඹ  ්භ ඵහ ළනීේ සිදු 
රීරීභ   යුතු ය එව එද ඹ එන ්තුභහ ව එ 
ය එවනහිද? 

(ඇ) වනට ්වෂ නේ, ඒ භ එද? 

 
சுற்மஶடல், தைதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சகக் ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்னர் அசஶங்க க் 

கூட்டுத்தஶபனத்தஷன் உதலஷ பஷஶந்தஷ 

தொகஶகஶரர் பதலஷக்கஶக ரபஶட்டிப் பஶஸட்கச 

தஶன்தம் ரநர்தொகப் பஶஸட்கசதஶன்தம் 

நடத்தப்பட்டு,் ரசகலஷல் ஈடுபட்டுள்்ர 

ரலகயத்தர உத்தஷரஶகத்தர் ற்தம் கரஞ்சஷ 

உத்தஷரஶகத்தர் பதலஷககர லகஷக்கஷன்மலர்கரஷ 

ததந்து தகககதபற்மலர்கள் ததஶஷவுதசய்ப் 

பட்டனர்  ன்பகதத்ம்; 

 (ii) 2012ஆம் ஆண்டு ததஶடக்கம் ரற்படி ரபஶட்டிப் 

பஶஸட்கச நடத்தப்படஶது ரநர்தொகப் பஶஸட்கசஷன் 

தோயம் ஶத்தஷம் ரற்படி பதலஷக்கஶன 

நஷனங்கள் ரற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ரன 

ன்பகதத்ம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) ரரய (அ) (ii) இல் குமஷப்பஷடப்பட்டுள்்ரலஶத 

ரற்தகஶள்ரப்படுகஷன்ம ஆட்ரசர்ப்தைககர நஷதத்தஷ 

லஷட்டு 2012ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்னர் இதந்தலஶத 

ரற்படி ஆட்ரசர்ப்தைககர ரற்தகஶள்லதற்கு 

நடலடிக்கக டுப்பஶஶ ன்பகத அலர் 

குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Is he aware that - 

 (i) before the year 2012, qualified persons were 

selected for the post of Assistant Regional 

Manager of the State Timber Corporation 

from among the site Officers and Stores 

Officers employed in the Corporation, 

through a competitive examination and an 

interview; and 

 (ii) from the year 2012 onwards, the aforesaid 

competitive examination has not been held 

and appointments for the above position 

were made by holding only an interview ? 

(b) Will he state whether action will be taken to stop 

the recruitments made as mentioned in (a)(ii) 

above and to make the recruitments in the same 

manner it was done prior to 2012 ? 

(c)    If not, why? 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේෂභජඹ එත භවතහ (ඳරිය වහ 
ුලන්දජනනීඹ ඵරල ජයක ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த - சுற்மஶடல், 

தைதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු බුශධි ඳයකයණ භ එත්රීමතුභහවේ 

ප්රේලසනඹ  ියිබතුය වභවෂයි.  

(ශ)  (i)  යහජු දළ ාසථහවේ වහය ප්රේහවශය ඹ 
ශභනහහය තනතුය වහ න ශනුභත ඵහ 
ළනීවේ ඳරිඳහටිඹ  ශනු ලිඛිත ඳරී ජණඹ 
ප්රේයකපර භත වහ/ වවෝ ිවත ේමු 
ඳරී ජණඹ ප්රේයකපර භත ්භ තනතුය වහ 
ඵහළනීභ ශ වළරීඹ. ඒ ශනු ාසථහ 
ඳහරනහධිහයවේ ශභිභතඹ ඳරිදි ලිඛිත ිශබහඹ ජ 
වහ ිවත ේමු ඳරී ජණඹ ජ භින එ වවෝ 
ලිඛිත ිශබහඹ ජ වනටභළයක ිවත ේමු 
ඳරී ජණඹ ජ ඳභණ ජ ඳළළ වම වභ එ ඳවත 
ව එ ඳරිදි ්භ තනතුය වහ ඵහළනීභ සිදු 
ය ඇත. 

  1981 ශ වෝසතු භ ඵහළනීභ - ිශබහඹ ජ 
ඳ වහ වනටභළත. 

  1987 ඵහළනීභ - ිශබහඹ ජ ඳ වහ වනටභළත. 

  1992 ඵහළනීභ -ිශබහඹ ජ ඳ වහ ඇත. 

  1998 ජූලි භ ඵහළනීභ  - ිශබහඹ ජ ඳ වහ 
වනටභළත. 

  2001 භහ්දතු භ ඵහළනීභ - ිශබහඹ ජ ඳ වහ 
වනටභළත. 

  2008 ඔ ජවතෝඵ්ද භ ඵහළනීභ - ිශබහඹ ජ 
ඳ වහ ඇත. 

  2012 භළයි භ ඵහළනීභ -ිශබහඹ ජ ඳ වහ 
වනටභළත. 

 (ii)  2012 ්දවේ ඳභණ ජ  වනට ඊ  වඳය ඇතළේ 
්දරදී ද තය ිශබහඹ ජ වනටඳ වහ ේමු 
ඳරී ජණඹ ජ ඳභණ ජ ඳළළ වම භ භින එ 
ඵහළනීේ සිදු ය ඇයක ඵ ඉවත (ශ) (i) ියිබතුය 
ශනු ඳළවළදිලි වේ.   

(ණ)  වහය ප්රේහවශය ඹ ශභනහහය තනතුය යහජු දළ 

ාසථහවේ ළඩබිේ ණ්රිුත ිශලසවඹ එ න හ 

 ජවෂත්රනවේ ස ළපීේ වවෝ වවීමේ වවෝ භහ්දහ එන 

රීරීේ වවෝ ප්රේහවනඹ රීරීේ වවෝ භහ්ද ස රීරීේ ළනි 

ප්රේහවඹෝගි වූ ිශලහර හ්දඹදහභඹ ජ ඉටු ශ යුතු 

තනතුයරී. ළඩබිේ නිරධහරි එ ව ඵඩහ නිරධහරි එ 

ශතරි එ ශබු එතය ්භ තනතුය වහ ඵහ ළනීභ සිදු 

යන ශතය ්හිදී ඔවු එ ඉටු යනු රඵන ප්රේහවඹෝගි 

ක්රිශඹහදහභ ඳරී ජහ ය ඵළලීභ ලිඛිත ිශබහඹ ජ භින එ 

ඳභණ ජ ඉටු ය ත වනටවළ. සුළු වවෝ ප්රේහවඹෝගි 

දළනුභ ජ වනටභළයක නිරධහරි එ ඵහ ළනීවභ එ වඵටවවෝ 

ළ ලුර  මුහුණ ඳෆභ  සිදු නු ඇත. 

 ඵහ ළනීවේ ිවත ේමු ඳරී ජණඹ වහය 

ප්රේහවශය ඹ ශභනහහය තනතුව්ද ශනුභත ඵහ ළනීවේ 

ඳටිඳහටිඹ  ශනුකර සිදු යනු රඵන ශතය ශභහතුහාලවේ 

නිවඹෝජිතවඹ ජ, යහජ  ු දළ ාසථහවේ නිවඹෝජ  ු

හභහනුහධිහරි (භහන ේඳ ව වහ ඳහරන/ශවශිශ/

වභවවයුේ/මුදල්) ඇතුශ ව සහධීන ේමු ඳරී ජණ 

භණ්ඩරඹ ජ භින එ ශඹදුේරු එවේ සිඹලුභ සුදුසුේ 

ඳරී ජහ යනු රළවබ්. 
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 ඉවත ේමු ඳරී ජණ භණ්ඩරවේ නි්දවශල වහ ාසථහ 

ශධු ජ භණ්ඩරවේ ශනුභළයකඹ භත යන රද වභභ 

ඳ වරීරීේ ේඵ එධ වේ න තුරු රීසිදු වෂ 

ඳළමිණිල්ර ජ ලිඛිත වවෝ හික රළබී වනටභළයක ශතය 

ි වය ඹ මියකඹරී එ වවෝ ශධියණභඹ භළදිව ව ම භරී එ 

රීසිදු ඳළමිණිල්ර ජ රළබී වනටභළත. 

(ඇ) ඳළන වනටනඟී. 

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුන ශතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. 

රු ඇභයකතුභහවේ ියිබතුව්ද ව එ ශහ, 1981, 1987, 1992, 

1998, 2001, 2008 ව 2012 ්දර රි එ ය ිශබහ ඳ වහ 

යකවඵන ඵ ව, රි එ ය ිශබහ ඳ වහ වනටභළයක ඵ ව. ිශබහ 

ඳළළ වම වභ එ ඳභණ ජ ඵහ ළනීවේදී ඇයක  එන ුලළු එ 

ප්රේහවඹෝගි ත ව වඹ ව ්තුභහ රීේහ. ඒව ජ ප්රේලසනඹ ජ නළවළ.  

නමු ව ඔඵතුභහවේ ියිබතුය ශනු ඒ ත්දඹ  බි ළව නහ. 

වභටද, භවය ශවුරුදුර ිශබහ ඳ වනහ. භවය ශවුරුදුර 

ිශබහ ඳ ව එව එ නළවළ. ්භ නිහ වේ වනුව එ වඳටදු 

ප්රේයකඳ වයකඹ ජ ඇයක ය එන ඵළරි ඇයි? 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේෂභජඹ එත භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

රු ථහනහඹතුභනි, වභභ ඵහ ළනීභ සිදු ය 

යකවඵ එව එ 2012 ්දවේදීයි. වභභ ශභහතුහාලඹ භහ බහය  වතහ  

ඳසවෂ වභභ ාසථහ  ශදහශ න ඵහ ළනීවේ ඳටිඳහටිඹ ජ 

ස ය යකවඵනහ. ්භ ඵහ ළනීවේ ඳටිඳහටිඹ භින එ වේ 

යකවඵන ිශභතහ ඉ ව ය යකවඵනහ. ්භ නිහ ්ඹ ශදහශ 

ණඹතන භින එ ශනුභත රීරීවභ එ ඳසු ඉදිරිවේදී සිදු යනු රඵන 

ඵහ ළනීේ න ඳටිඳහටිඹ ශනු සිදු යනු රඵනහ.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භවේ වදන ශතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි.  

වේ තය ිශබහ ඳළළ වම භ වනු , න ාය ජණ 

වදඳහ්දතවේ එතුවේ න ිශදුහරඹ භින එ නිකු ව යන ඩිේවරෝභහ 

වයකඹ වහ ඹේ රකුණු ප්රේභහණඹ ජ රඵහ දීවේ  යු වත 

වවයනහ. ්ඹ වවට ප්රේණතහ ජ. වේ යවට් තහ ජණි 

ිශදුහර, තහ ජණි ිශලසිශදුහර ද ජහ ්ර මි ්දධනඹ ජ යහ 

ගිඹහ. ඔඵතුභහව එ භහ දළන  එන ළභළයකයි, වේ න ිශදුහරඹ ව 

ශනහතවේ ිශලසිශදුහරඹ ජ ද ජහ වන ඹ එන ශභහතුහාලඹ  

ළඩ ියිබවශ ජ, දළ ජභ ජ යකවඵනහද රීඹරහ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේෂභජඹ එත භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

භහ හිතන වළටිඹ  ශභහතුහාලඹ ඹ ව ව යකවඵන න 

ාය ජණ වදඳහ්දතවේ එතුවේ ුලහුණු ඳහර භින එ ඩිේවරෝභහ 

වයක ඳහ ියරිනභනහ. ්ඹයි, වභඹයි ශතය වන ජ 

යකවඵනහ. වභඹ දළ ාසථහ. න ාය ජණ 

වදඳහ්දතවේ එතුවේ වනභ තහ ජණ වෂහ ජ යකවඵනහ.  

ිශදුහ උඳහධිධහරි එ, ිෂි්දභඹ ව භහන ිශදුහ උඳහධි 

හිත ්න ශඹ ඒ  ඵහ  එනහ. ඒ සුදුසුේ  නළයක ශඹ 

හභහනු වඳශ ිශබහ ප්රේයකපරලි එ ව උස වඳශ ිශබහ 

ප්රේයකපරලි එ ඵහ වන,  ජවෂත්රන නිරධහරි එවේ සි  බීට්ටු  න 

නිරධහරි එ ද ජහ ඉවශ  ඹන උස ම වේදී,  ඒ වේෂණිඹ  ශලු 

සුදුසුේ ුලයහ ත යුතු යකවඵනහ, ි වය භඹ ඳශුලරුශද ව 

තහ ජණි දළනුභ රීඹන වදභ ඇතුශ ව. නමු ව වේ ණඹතනඹ 

දළ ාසථහ. දළ ාසථහවේ ළඩි ලවඹ එ වවය එව එ, න 

ාය ජණ වදඳහ්දතවේ එතු භින එ රි එ ය ඳයනු රඵන 

යහජහරි ව ශධියණ භින එ වදන  නිවඹෝ  ශනු  යජවේ වවෝ  

වඳෞශලි ශාලවේ දළ ළපීභ ව දළ ේඳහදනඹ රීරීභයි. ඒ 

නිහ න ාය ජණ වදඳහ්දතවේ එතුවේ යකවඵන ක්රිශඹහ ියිබවතභ 

වභතළන ශනුභනඹ  එව එ නළවළ. නමු ව න ාය ජණ 

වදඳහ්දතවේ එතුවේ යන ුලහුණු රීරීේ ව වයකඹ වේ ශඹවේ 

උසම ේ වහ ශදහශ ය  එන ුලළු එ.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභයකතුභනි,  භවේ තු එන ශතුරු ප්රේලසනඹ. භභ රීේවේ, 

වේ  ිශදුහර වද ඳදනේ ය වන ඉදිරි දළ ජභ ජ හිත උඳහධි 

ඳහඨභහරහ  නි්දභහණඹ ය, වශය ඹ ලවඹ එ ඳභණ ජ වනට 

ිශවශය ඹ ලවඹ එ ඳහ රැරීඹහ ඉර ජ ුලයහ  එන ව, වශය ඹ 

ශලුවත එ ජනනඹ න රැරීඹහ  ජවෂත්රනඹ  ව රිරන උඳහධිධහරි එ- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේෂභජඹ එත භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

භ  ුලළු එ  ි වය ඹ ුලහුණු - vocational training -  වදන 

ශභහතුහාලඹ   වේ හයණඹ වඹටමු යරහ ඒ ශඹ යන  ි වය ඹ 

ුලහුණු ඳහඨභහරහර  වභඹ ඇතුශ ව ය එන.  

 
රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශ එන ඒ තභයි -[ඵහධහ රීරීභ ජ] 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේෂභජඹ එත භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ුලළු එ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන ශා 13 - 2805/'12- (1), රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවෂය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ්භ ප්රේලසනඹ ශවනහ. 

 
රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, යහඹ වහ භවහ භහ්ද ශභහතුතුභහ 

වනුව එ භහ ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය දීභ වහ යක වද ජ ල් 

ඉල්රනහ. 

 
ප්රේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ව රීරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

යජවේ වයෝවල්ර ඖධ හිඟඹ : ිශසතය 
அசஶங்க கலத்தஷசஶகயகரஷல் தந்துத் தடுப்பஶடு: 

லஷபம் 
SHORTAGE OF MEDICINES IN GOVERNMENT HOSPITALS : 

DETAILS 
2901/’12 

14. රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වෞු ශභහතුතුභහව එ ඇසූ ප්රේලසනඹ - (1):  

(ශ) (i) වයෝගී එව  වනටමිවල් ඖධ රඵහදීභද භින එ 
නිදවස වෞ  ුවෂඹ ළඳයීභ ඉටු රීරීභ  යජඹ 
ශවේ ජහ ය එව එද;  

 (ii) ්වෂ නේ, 2011 ව 2012 ්ද වද වහ 
වෞ  ු ශභහතුහාලවේ ුලනයහ්දතන ිශඹදේ 
ලවඹ එ ව එ යන රද මුදර වටඳභණද;  

 (iii) 2011 ව 2012 ්ද වහ වනටමිවල් ඖධ 
රඵහදීභ වහ ව එ යන රද මුදර වටඳභණද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එවනහිද?    

(ණ) (i) 2011 ව 2012 ්දරදී යජවේ වයෝවල්ර 
ළඩිභ හය ණන ජ වදුරු එ නි්දවශල 
යන රද ව බහිශත වූ ඖධ ්ද 25 ව්දද;  

 (ii) 2011 ව 2012 ්දරදී ්කී ඖධ වහ ළඹ 
ශ මුදර ව එ ව එ ලවඹ එ වටඳභණද;  

 (iii) ්භ ඖධ ්ද ණනඹනඹ යනු රඵ එව එද; 
නළතවවට ව, ශ්රීද රාහවේ නිඳදනු රඵ එව එද; 

 (iv) යජවේ වයෝවල්ර ප්රේභහණ ව තයේ ඖධ 
වනටභළයකමි එ, ඵහහිය ඖධ ශවශිශ ල්ලි එ 
ඒහ මිරදී ළනීභ  සිදු ම  ඇතළයි වයෝගී එ 
ඳළමිණිලි ය එව එ භ එද;  

 ඹ එන ව ්තුභහ ව එ ය එවනහිද?         

(ඇ) වනට්වෂ නේ,  ඒ භ එද? 

 
சுகஶதஶ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) அசஶங்கம் ரநஶஶரஷகதௗக்கு இயலச சுகஶதஶ 

ரசகலகத் ததஶடர்ந்து இயலச தந்து 

லறங்குதகயத்ம் ரற்தகஶள்கஷமதஶ னவும்; 

 (ii) அவ்லஶதமனஷல், 2011 ற்தம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகதௗக்கஶன ஸண்டுலதம் தசயவுக்கஶக 

சுகஶதஶ அகச்சுக்கு எதுக்கப்பட்டுள்ர 

பைத்ததஶகககத்ம்; 

 (iii) 2011 ற்தம் 2012 ஆம் ஆண்டுகரஷல் இயலச 

தந்துகதௗக்கஶக எதுக்கப்பட்டுள்ர பைத் 

ததஶகககத்ம்; 

 அலர் கூதலஶஶ? 

(ஆ) (i) 2011 ற்தம் 2012ஆம் ஆண்டுகரஷல் அசஶங்க 

கலத்தஷசஶகயகரஷல் அதஷகரலஷல் குமஷத்துக் 

தகஶடுக்கப்பட்ட ற்தம் பன்படுத்தப்பட்ட 25 

தந்துககரத்ம்; 

 (ii) 2 0 1 1  ற்தம் 2012ஆம் ஆண்டுகரஷல் 

அம்தந்துகரஷன் தபததஷககர தனஷத்தனஷ 

ஶகவும்; 

 (iii) அகல இமக்குதஷ தசய்ப்பட்டகலஶ அல்யது 

இயங்ககஷல் உற்பத்தஷ தசய்ப்பட்டகலஶ 

ன்பகதத்ம்; 

 (iv) அசஶங்க கலத்தஷசஶகயகரஷல் தந்துகள் 

கஷகடக்கஶகஶல் தலரஷ தந்தகங்கரஷததந்து 

தந்துககரக் தகஶள்லனவு தசய் 

ரலண்டித்ள்ரக பற்மஷ ரநஶஶரஷகள் 

தொகமஷடுகஷன்மனஶ னவும் 

 அலர் கூதலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Government pursues free 

health service along with free  medicine to 

patients; 

 (ii) if so, amount of money allocated to the 

Ministry of Health  for recurrent 

expenditure for the year 2011 and 2012; 

and 

 (iii) the amount of money allocated for free 

medicine in the year 2011 and 2012? 

(b) Will he also state - 

 (i) the most frequently prescribed and used 25 

medicines in the Government hospitals in 

the year 2011 and 2012; 

 (ii) the values of those medicines separately in 

the year 2011 and 2012;  

 (iii) whether they are imported or manufactured 

in Sri Lanka; and 

 (iv) as to why the patients complain that they 

have to buy medicines from outside 

pharmacies due to the unavailability of 

medicines in Government hospitals? 

(c) If not why? 

 
රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ (වෞු නිවඹෝජු 
ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි,  වෞු ශභහතුතුභහ වනුව එ භභ 

්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය වදනහ.  

(ශ)  (i)  ඔේ.  

 (ii)    

 

  (iii)   

 

්දඹ ුලනයහ්දතන මුළු ප්රේයකඳහදන ප්රේභහණඹ (රු) 

2011 53,340,592,000.00 (මිලිඹන 53,340,592) 

2012 59,258,300,000.00 (මිලිඹන 59,258.3) 

්දඹ ඖධ වහ ව එ ශ ප්රේයකඳහදන ප්රේභහණඹ 
(රු) 

2011 16,617,492,430.00 (මිලිඹන 16,617,492) 

2012 17,000,000,000 (මිලිඹන 17,000) 
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(ණ)   (i)  ඇමුණුභ 01  ඵර එන.   

         (ii)  ඇමුණුභ 02 ඵර එන.  ඇමුණුේ  බහත* යමි.  

        (iii)  ඇතළේ ඖධ ්ද ණනඹනඹ යනු රඵන ශතය 
ඇතළේ ඖධ ශ්රීද රාහ තුශ නිඳදනු රඵයි.  

    (iv) භසතඹ ජ ලවඹ එ ඖධ හිඟඹ ජ  
වනටඳළතුණද ඳවත වවෂතු නිහ භවය න්මිත 
ඖධර හිඟතහඹ එ  ඹේ ඹේ හරරදී භතු ිශඹ 
වළ. 

 *  වරෝ ුහේත ව  එඩ්ද ළම ේරදී ්භ 
ව  එඩයඹ රඵහ  එනහ ළඳයුේරු එ 
ඇතළේ ශසථහරදී ශදහශ ඖධ ළඳයිඹ 
යුතු හර හනුර  ශදහශ ශයිතභ 
ළඳයුේ වනටරීරීභ. 

 *  ඇතළේ ළඳයුේරු එ ිශසි එ ඳඹන 
ශයිතභ ත ව ව ඳරී ජහර  බහජනඹ ශ 
ිශ   ළඳයුේ යනු රළබ හණ්ඩ ශාඹ  
ශදහශ වතටවඹ එ වට  ජ  වවෝ මුළු 
වතටඹභ බහිශතවඹ එ ඉ ව රීරීභ  සිදු 
ම භ. 

 *  වදිසි ණඳදහ ත ව ව, ිශිශධ ාත වයෝ 
ණදිඹ ඳළයකරී ඹහභ ළනි වවෂතු නිහ 
ණඹතනි ඇසතවේ එතු  වටි හරඹ ජ 

තුශ ඇසතවේ එතුත ප්රේභහණඹ  ඩහ ළඩි 
ප්රේභහණඹරී එ ිශචරනඹ ම භ. 

(ඇ) ඳළන වනටනගී. 

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
 *  சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்தைகள் : 
 * Annexes tabled: 

ඇමුණුභ-01 
 

 

රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුන ශතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි. 

ඇ වත ලවඹ එභ වෞු ශභහතුහාලවේ යකවඵන දණඹ නළයක 

ය එන, රු  ඇභයකතුභහ වරටකු වවව ජ දයනහඹ රීඹන ් 

වඳවන එන යකවඵනහ.  ඒ හවේභ  ශඳ  වඳවන එන යකවඵනහ, 

යජවේ  නිරධහරි එ  ඒ ව  එඩ්ද ඳටිඳහටිඹ නිසිඹහහය ශනුභනඹ 

වනටයන ඵ.් ජවෝ ප්රේභහද යනහ, ්වවභ  නළ වනේ නිඹමිත 

වරහ  ය එව එ නළවළ.  ඒ නිහ ශභහතුහාලඹ  ශධි මුදර ජ  

ළඹ ය එන සිදු වරහ යකවඵනහ. වේ ඵ රීේවේ  වන 

වුරු ව වනට වයි. ශද උවශ වෞු ඇභයකතුභහ තභයි වේ ඵ 

ශඳ  රීේවේ. ඒ නිහ ියරිසිදු ඳහරනඹ ජ ඇයක ය එන  

ඔඵතුභ එරහවේ ශභහතුහාලවඹ එ ශයවන යකවඵන ියඹයඹ එ 

වභටනහද රීඹරහ රු නිවඹෝජු ඇභයකතුභහ  රීඹ එන ුලළු එද? 

 
රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, වේ රු  භ එත්රීමතුභහ ප්රේලසනඹ ශහ 

යකවඵ එව එ වඵවව ව ේඵ එධවඹනුයි. ඒ නිහ වේ හයණඹ 

ළන  වනභ ප්රේලසනඹ ජ ඇහුවට ව භ  උ වතය වද එන ුලළු එ. 

 
රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වඵවව ව ේඵ එධවඹ එ තභයි ශහ යකවඵ එව එ. වඵවව ව 

ව එ එන ව ව  එඩ්ද ය එන ඕනෆ ව එ. ඒ ව  එඩ්ද ඳටිඳහටිඹ 

ළන තභයි භභ ශව එව එ. ශතුරු ප්රේලසනරදී ශව එන යකවඵ එව එ 

ඊ  ශදහශ මි ජ  රීසිභ ේඵ එධඹ ජ නළයක වශල් ළන 

වනටවයි ව එ. රු ථහනහඹතුභනි, ්වවභ නේ භ  උඳවද ජ 

වද එන,  ය   ළද ව න උ වතයඹ ජ රඵහ  එන   වටයි 

ණහයවඹ එද  වේ ශතුරු ප්රේලසන ශව එන ඕනෆ රීඹරහ.  
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ඳහ්දලිවේ එතු 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රේලසනඹ ශවන ිශධිඹ  වටිවඹ එ ශව එන.  

 
රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ ඇහු  ඳසු  ත ව ාකී්දණයි. රු ථහනහඹතුභනි, 

ශඳ  වභත්රීමඳහර සිරිවෂන ඇභයකතුභහ වේඵ වුණහ. ්තුභහ   රීඹුල  

ප්රේලසනඹ ජ තභයි භභ නළත වඹටමු  ය එව එ.    යකවඵන ව  එඩ්ද 

ඳටිඳහටිඹ  ඳළ වත  දභහ  වටවවටභද වේ යජවේ නිරධහරි එ  

වඵවව ව -  

 
රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි,  ඒ රු භ එත්රීමතුභහ ප්රේලසන ශන නිහයි  

භභ නළගිට්වට්. ශරීර ිශයහේ හරිඹේ භ එත්රීමතුභහ ව වේ  ිශධිවේ 

ප්රේලසනඹ ජ ශහ යකබුණහ, වෞු   ජවෂත්රනඹ  තුශ දණ, ශ්ර මිතහ 

සිදු වනහද රීඹහ. ඒ ප්රේලසනඹ  ියිබතුරු වද එන භභ රෆසයක  වරහ 

හිටිඹහ. නමු ව ශද ්තුභහ ඇිශල්රහ  නළවළ. ඒ ප්රේලසනඹ ඒ ිශධිඹ  

ඇහුහ නේ උ වතය වද එන  ුලළු එ. වේ ප්රේලසනවඹ එ  ශහ 

යකවඵ එව එ ඖධ රඵහ දීභ වහ ව එ යන රද මුදල් ප්රේභහණඹ, 

ඖධ වහ ළඹ ශ මුදල් ප්රේභහණඹ  ණදී ලවඹනුයි. ඒහ තභයි 

ශහ යකවඵ එව එ. ඊ  ශදහශ උ වතයඹ තභයි  දී යකවඵ එව එ. 

වඵවව වර  ශදහශ ව  එඩ්ද ඳටිඳහටිඹ ළන ාචහ ජ  සිදු ම  

යකවඵනහද  රීඹහ ශහ යකබුණහ නේ,  ඒ ළන වතටයතුරු වටඹහ 

ඵරහ  උ වතය වද එන යකබුණහ. වභටද,  රු ඇභයකතුභහ 

නිවඹෝජනඹ යමි එ භහ වේ  ඳහ්දලිවේ එතුවේ උ වතය වදන නිහ,  

කීවභ එ උ වතය වද එන ඕනෆ.  ඒ නිහ   වේ ශතුරු ප්රේලසනඹ  

රු භ එත්රීමතුභහ ිශසි එ ශහ යකවඵන  ප්රේලසනඹ  ශදහශ  එව එ 

නළවළ.  
 

රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භවේ වදළනි ශතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි.  

නිදවස වෞු වෂඹ ජ ඳ වහ වන ඹන ණණ්ඩු ජ වළටිඹ   

දළ එ කීවභ එ උ වතයඹ ජ දු එනහ. වෞු ශභහතු, වභත්රීමඳහර 

සිරිවෂන භළයකතුභහ රීඹහ යකවඵනහ, මිලිඹන 20 ජ ජනතහ  වත ව   

න ය  මිලිඹන දවඹ  ියරි ජ  යජවේ වයෝවල්ර  ්නහඹ 

රීඹහ. වේ ප්රේලසනඹ  වද එන ුලළු එ උ වතයඹ  වභට ජද? වේ 

ඇභයක භණ්ඩරඹ හවේ වේ  මුළු යවට්භ ජනතහ ව වරඩ වරහ 

යකවඵනහද?  

   
රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,  වේ ශවුරුශවශ ව ිශලහර මුදර ජ -

රුියඹල් බිලිඹන 125 ජ- ශිය  ව එ ය යකවඵනහ.  ඒ  හවේභ  

ශඳ නිදවස වෞු වෂඹ ණය ජහ  යමි එ   යුතු ය වන 

ඹනහ.  ිශවලෂවඹ එභ ජහයක භට් වභ එ ව ඳශහ ව භට් වභ එ 

තභයි වේ  යුතු ය එව එ. වයෝවල්ර  ඳළමිවණන වයෝගී එ   

ඒ ශදහශ වෂහ එ සිඹල්ර වනටමිවල්  ළඳයීභ  තභයි ශඳ  යුතු 

ය එව එ. වේ නිදවස වෞු වෂහ තුශ  භවය ිශ  ඹේ ඹේ 

ශඩුඳහඩු  සිදු  එන  ුලළු එ. නමු ව ශඳ පූ්දණ ලවඹ එ  නිදවස 

වෞු  වෂහ ඳ වහ වන ඹ එන   යුතු යනහ.  ඒ  

වවටභ උදහවයණඹ තභයි   වවටභ වෞු ශභහතුයඹහ වළටිඹ  

ශවේ රු ඇභයකතුභහ   ඇවභරිහව එ ේභහනඹ ජ රළබීභ. ඒ  

ේභහනඹ රළබු වණ්; ඒ සිඹල්ර ශඹ වශෂ ශවේ යවට්  නිදවස 

වෞු වෂහ  ශඳ ඉතහභ ව  ඉවිබ එ ය වන ඹන නිහයි. ඳසු 

ගිඹ හරවේ ශවේ  වෞු වෂිශහ ජ වරෝවේ වවටභ 

වෞු වෂිශහ  ඵ  ඳ ව වුණහ.  ශවේ යවට් වවටභ භහති 

වෞු වෂහ යකවඵනහ. ඒ හවේභ ප්රේයකල ජයකයණ ළඩ 

ියිබවශ වේ යවට් ශඳ සිඹඹ  99 ජ ණයණඹ යනහ. ඒ 

හවේභ ශවනකු ව ය ල් ශවේ වේ ළඩ ව එ ණද්දලඹ  

 එනහ. ඒ තභයි ශඳ  යකවඵන වරටකුභ ණඩේඵයඹ.  

ගුණහ වභ නිදවස වෞු වෂඹ ජ ශඳ  ඉතහභ ව ඉවිබ එ 

ඳඹනහ. ශඩුඳහඩුේ යකවඵනහ. ශඳ නළවළයි රීඹ එව එ නළවළ. 

[ඵහධහ රීරීභ ජ]  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ, තු එන ශතුරු ප්රේලසනඹ. 
   
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි,  තු එන ශතුරු ප්රේලසනඹ වභඹයි.  2013 

්දඹ  ඖධ වහ ව එ ය යකවඵන මුදර  දළන භ ව ශ එ 

වරහ යකවඵනහ. 2013 ්දඹ  ඖධ වහ ව එ ය යකවඵන 

මුදර ේපූ්දණවඹ එභ ළඹ රීරීභ තුශ ශද  වශවඳටවශෂ ඳභණ ජ 

වනටවයි, ිශවලෂවඹ එභ වදු ළඳයුේ ශාලඹ - Medical 

Supplies Division -  තුිබනු ව වඵවව ව රඵහ  දීවේ ශඳවසුතහ ජ 

යකවඵනහ, මුදල්  හිඟතහඹ නිහ.  

 රු නිවඹෝජු ශභහතුතුභනි,  ඔඵතුභහවේ ිශවලෂ 

ශධහනඹ  වඹටමු  ශ යුතු හයණඹ ජ යකවඵනහ. ිශවලෂවඹ එ 

ියිබහ වයෝඹ වහ වදන වඵවවත ජ - Folinic Acid    රීඹහ 

වඵවවත ජ- යකවඵනහ. ඒ වඵවවත  වනටභළයක නිහ භව යභ 

ියිබහ වයෝවවල් වයෝගී එ ිශලහර ප්රේභහණඹ ජ ශනහථ ම  සිටිනහ. 

Folinic Acid   රීඹන වඵවවත  වඳෞශලි ව  එන  ඵළවළ. 

2013 ඖධ වහ ව එ ය යකවඵන මුදර ේපූ්දණවඹ එභ 

ශ එ වූ වභටවවටත, භවහ බහණඩහහයඹ ව මුදල් රඵහ 

වනටවදන වභවවටතත ඔඵතුභ එරහ  වේ ඖධ හිඟඹ  ිශඳුේ 

ඳඹ එව එ වටවවටභද රීඹහ  භහ ඔඵතුභහව එ දළන  එන  

ළභළයකයි. 

 
රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඖධ වහ ව එ ශ මුදල් 

ප්රේභහණඹ ේපූ්දණවඹ එ ශ එ වරහ නළවළ. ව එ ශ  මුදල් 

ප්රේභහණඹ ශ එ වුණ ව, යජඹ ජ ලවඹ එ ශඳ  ඳරිපූය 

ඇසතවේ එතු වයවහ මුදල් රඵහ  එන ුලළු එ. ඒ තභයි මූරු 

ප්රේයකඳ වයකඹ. තමු එනහ එවෂ ව වෞු නි වඹෝජු ඇභයකයවඹ ජ  

වළටිඹ   යුතු ය යකවඵනහ  ව එ. ඉතහභ ශධි මිර හිත 

වඵවව ව ශඳ රඵහ වදනහ. රු ජි ව වප්රේෂභදහ භ එත්රීමතුභනි, 

ඔඵතුභහ රීේහ හවේභ ් වඵවවත ජ වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

තළඳළල් සථහනහධිඳයකතුභහවේ බිරි  ඉල්රරහ යකබුණහ. ඒ තභයි 

Herceptin රීඹන ඖධඹ. ්ඹ රුියඹල් වදර ජ ශ දව ජ 

ඳභණ වනහ.  ඒ හවේ වඵවව ව ියිබහ වයෝගී එ වහ ශඳ 

වනටමිරවේ  රඵහ වදනහ. වේ වෂහ ශඳ ුලළු එ උඳරිභ 

භට් මි එ ය වන ඹනහ. භවය ශසථහරදී හිඟඹ එ ඇයක 

වනහ. භවය වරහර  ඉතහභ සුළුව එ මිරදී  එනහ 

ශසථහ යකවඵනහ. නමු ව සිඹඹ  95  ළඩි වඵවව ව 

ප්රේභහණඹ ජ ශඳ වේ ශයණ වයෝගී එ වනුව එ නිදවස වෞු 

වෂහ ඹ ව ව  රඵහ වද එන  යුතු ය යකවඵනහ.  
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දළන  ප්රේයකඳහදනර හිඟඹ ජ නළවළ.  මුදල් ඉල්ලුහභ මුදල් 

ශභහතුයඹහ වළටිඹ  ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහ   ශඳ  මුදල්  රඵහ 

වදනහ.  
 

රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, වේ ශභහතුාල වේ උඳවශල හය 

බහ තභ ඳ වරහ නළවළ.  ඇභයකතුභහව එ ශව එන, ඒ 

වභටද රීඹරහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

උඳවශල හය බහ ඳ වරහ නළවළ?  

දළ එ වදන  ඹ.  

 

ලිේවනටව ජ එ වයිවොට ජවරෝයයිඩ් නභළයක වජල් 
්දඹ : බහිශතවඹ එ ඉ ව රීරීභ  

தக்தனஶரகன் கவட்ரஶக்குரரஶகட்டு தஜல் : 

பஶலகனஷததந்து அகற்ததல் 
 LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE GEL : DISPOSAL  

3055/’12 
 

5. රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ (රු ශරීර ිශයහේ හරිඹේ 
භවතහ වනු ) 

      (ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

      (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
වෞු ශභහතුතුභහව එ ඇසූ ප්රේලසනඹ - (1) :  

(ශ) ජහයක ඖධ නිඹහභන ශධිහරිඹ ිශසි එ වයෝගී එ  ශතුරු 

ණඵහධ ඇයක ිශඹ වළරී  ලිේවනටව ජ එ වයිවොට ජවරෝයයිඩ් 

නභළයක වජල් ්දඹ 2012 ශවප්රේෂල් 09 දින සි  බහිශතවඹ එ 

ඉ ව යන වර උඳවදස දී යකබුණද තභ ව ඇතළේ  

වයෝවල්ර ්භ වජල් ්දඹ  වයෝගී එ  ප්රේයකහය රීරීභ 
වහ බහිශත යන ඵ ්තුභහ ද එවනහිද? 

(ණ)  (i) ඉවත ව එ වජල් ්දඹ බහිශතවඹ එ ඉ ව 

රීරීභ වහ හ්දථ ළඩ ියිබවශ ජ ණයේබ ය 

යකවබ්ද;  

 (ii) වේ න ිශ  ව ්භ වජල් ්දඹ බහිශතහ යන 

වයෝවල් ියිබඵ වටඹහ ඵරහ ඒහ බහිශතවඹ එ 

ඉ ව රීරීභ  ශදහශ නිරධහරි එ  උඳවදස වදනු 

රඵ එව එද;  

 (iii) ්භ වජල් ්දඹ වනු  සථහනීඹ නි්දිශ එදනඹ 

වහ  වයෝගී එ  හිතය වන ව වජල් ්දඹ ජ 

ණනඹනඹ යනු වනටරඵ එව එ භ එද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එවනහිද? 

(ඇ) වනට්වෂ නේ,  ඒ භ එද? 
 

சுகஶதஶ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) ரதசஷ எரடதங்கள் எழுங்குதொகமஶக்கல் அதஷகஶ 

சகபஷனஶல், ரநஶஶரர்கதௗக்கு பக்கலஷகரவுகள் 

ற்படக்கூடி தக்தனஶரகன் கவட்ரஶக் 

குரரஶகட்டு னப்படும் தஜல் லககக 2012 

ப்பஷமல் ஶதம் 9ஆம் தஷகதஷஷததந்து பஶலகன 

ஷததந்து அகற்தஶத அமஷவுதத்தல் லறங்கப் 

பட்டுள்ரரபஶதஷதம் இன்னதொர எத சஷய தத்துல 

கனகரஷல் குமஷத்த தஜல் லகக ரநஶஶரர்கதௗக்கு 

சஷகஷச்கச லறங்கும் தபஶதட்டு பன்படுத்தப்படுகஷம 

ததன்பகத அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரரய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர தஜல் லகககப் 

பஶலகனஷததந்து அகற்தலதற்கு தலற்மஷக 

ஶன ரலகயத்தஷட்டதஶன்த ஆம்பஷக்கப் 

பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii) தற்ரபஶதுகூட குமஷத்த தஜல் லகககப் பன் 

படுத்துகஷன்ம தத்துலகனகள் ததஶடர்பஶக 

ஆஶய்ந்து, அலற்கமப் பன்பஶட்டிததந்து 

அகற்தலதற்கு சம்பந்தப்பட்ட உத்தஷரஶகத்தர் 

கதௗக்கு அமஷவுதத்தல் லறங்கப்படுஶ ன்பகத 

த்ம்; 

 (iii) குமஷத்த தஜல் லககக்குப் பதஷயஶக, குமஷப்பஷட்ட 

பகுதஷக உைர்லஷறக்கச்  தசய்லதற்கஶக ரநஶஶ 

ரர்கதௗக்கு அதகூயஶன ரலதமஶத தஜல் 

லககக இமக்குதஷ தசய்ஶதது தனன் 

பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that though instructions have been 

given by the National Drugs Regulatory Authority 

to the effect that the type of gel called Lignocaine 

Hydrochloride which may cause side effects 

should be disposed of from the 9 th of April 2012, 
in certain hospitals, the aforesaid type of gel is still 

used to treat patients? 

(b) Will he state - 

 (i) whether a successful programme has been 

initiated to dispose of the aforesaid gel; 

 (ii) whether the officials concerned are directed 

to find out the hospitals where the aforesaid 

gel is in use and to dispose of it; and 

 (iii) as to why an another type of gel which is  

harmless for patients for local anesthesia is 

not imported, instead of the aforesaid type 

of gel? 

(c)  If not, why? 

 

රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, වෞු ශභහතුතුභහ වනුව එ භහ 

්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය බහත* යනහ.  

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ියිබතුය: 
* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 
* Answer tabled: 

 

(ශ)  ලිේවනටව ජ එ වයිවොට ජවරෝයයිඩ් නභළයක වජල් ්දඹ බහිශතඹ 
නතය රීරීභ වහ සිඹලු ණඹතන දළනු ව ය ඇත. 

(ණ)  (i), (ii)  

 ඉවත වජල් ්දඹ බහිශත රීරීභ නළළ වම භ වහ වදු ළඳයීේ 
ශාලඹ භින එ ච්ර වල්ඹ ජ නිකු ව ය ශදහශ ණඹතනර  උඳවදස දී 
ඇත.  

1327 1328 



ඳහ්දලිවේ එතු 

(iii)  වන ව ඖධ නිසඳහදන ණඹතනඹ ජ ිශසි එ නිසඳහදිත හිතය වජල් 
්දඹ ජ ණනඹනඹ ය සිඹලුභ ණඹතන වත වඵදහ වළරීභ සිදු ය 
ඇත.  

(ඇ)  ඳළන වනටනඟී.   

 

 

වෞු  ජවෂත්රනවේ  ිශිශධ ශ්ර මිතහ, දණ වහ 
ාචහ : ක්රිශඹහ භහ්ද 

சுகஶதஶத் துகமஷல் தொகமரகடுகள், ஊறல்கள் 

ற்தம் ரஶசடிகள் : நடலடிக்கக 
IRREGULARITIES, CORRUPTION AND FRAUDS IN MEDICAL 

FIELD : ACTION TAKEN    
 

3056/’12 
 

10.  රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ (රු ශරීර ිශයහේ 
හරිඹේ භවතහ වනු ) 

        (ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

        (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

  වෞු ශභහතුතුභහව එ ඇසූ ප්රේලසනඹ - (1) :  

(ශ) (i) ඳසු ගිඹ ්ද 5 හරඳරිච්වේදවේදී වෞ  ු

 ජවෂත්රනඹ තුශ ප්රේමියකවඹ එ වතටය ඖධ ණනඹනඹ 

රීරීභ, ඖධ නිසි වර ඵඩහ වනටරීරීභ, ඖධ 

ශඹථහ ඳරිදි ඟහ තඵහ ළනීභ, ල් ඉකු වවූ 

ඖධ වහ වද  ු උඳයණ නළත බහිශතඹ  

ළනීභ, ලිඹහඳදිාික වනටශ ඖධ ණනඹනඹ 

රීරීභ ඹනහදී ිශිශධ ශ්ර මිතහ, දණ වහ ාචහ 

ිශලහර ාුහ ජ සිදුම  ඇයක ඵ ව; 

 (ii) ඒහ ේඵ එධවඹ එ ශදහශ ඵරධහරී එ වේ න 

ිශ  ව නිවඬ ියිබවත ජ ශනුභනඹ යන ඵ ව; 

 ්තුභහ ද එවනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත හර න්භහවේදී වෞු ශභහතුහාලඹ තුශ 

සිදු ම  ඇයක ශ්ර මිතහ, දණ වහ ාචහ එ ියිබඵ 

හ්දතහ ජ වභභ බහ   ඉදිරිඳ ව ය එව එද; 

 (ii) ්භ දණ, ාචහ ව ශ්ර මිතහර  ේඵ එධ 

නිරධහරි එ   ් වයහි වන ඇයක ක්රිශඹහභහ්ද 

ව්දද; 

 (iii) වයෝගී ජනතහ වේ වතිශත ශදහනභ  ර ජ යමි එ 
සිදුන ඉවත ව එ ණහයවේ ශ්ර මිතහ 
ියිබඵ වභවත ජ නිසි ශධහනඹ වඹටමු 
වනටරීරීභ  වවෂතු ව්දද;  

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එවනහිද? 

(ඇ) වනට්වෂ නේ,  ඒ භ එද? 
 

சுகஶதஶ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) கடந்த 5 லதட கஶயத்தஷல் சுகஶதஶத் துகமஷல் 

தற்ம எரடதங்கள் இமக்குதஷ தசய்ப் 

பட்டக, எரடதங்ககர சஶஷஶன தொகமஷல் 

கரஞ்சஷப்படுத்தஶக, எரடதங்ககர தலமஶன 

தொகமஷல் கமத்து கலத்தஷதத்தல், கஶயஶலதஷ 

ஶன எரடதங்ககரத்ம் தத்துல உபகைங் 

ககரத்ம் ஸண்டும் உபரஶகஷத்தல் ற்தம் பதஷவு 

தசய்ப்படஶத எரடதங்ககர இமக்குதஷ 

தசய்தல் ரபஶன்ம பல்ரலத தொகமரகடுகள், 

ஊறல்கள் ற்தம் ரஶசடிகள் தபதரலஷல் 

இடம் தபற்தள்ரன ன்பகதத்ம்; 

 (ii) இகல ததஶடர்பஶக சம்பந்தப்பட்ட அதஷ 

கஶஶஷகள் இன்னதொர அகதஷப் ரபஶக்கஷ 

கனக் ககடப்பஷடித்து லதகஷமஶர்கள் ன்பகத 

த்ம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்படி கஶயத்தஷல் சுகஶதஶ அகச்சஷல் இடம் 

தபற்தள்ர தொகமரகடுகள், ஊறல்கள் ற்தம் 

ரஶசடிகள் ததஶடர்பஶன அமஷக்ககதஶன்கம 

இந்த சகபக்குச் சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii) ரற்படி ஊறல்கள், ரஶசடிகள் ற்தம் 

தொகமரகடுகதௗடன் ததஶடர்தைகட 

உத்தஷரஶகத் தர்கதௗக்கு தஷஶக டுத்துள்ர 

நடலடிக்கககள் ஶகல ன்பகதத்ம்; 

 (iii) ரநஶஶரர்கரஶன க்ககர உஷர் ஆபத்துக்கு 

உள்ரஶக்குகஷன்ம லககஷல் இடம்தபதம் ரரய 

குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶமஶன தொகமரகடுகள் 

ததஶடர்பஶக இதுலக உஶஷ கலனம் தசதத்தப் 

படஶகக்கஶன கஶைங்கள் ஶகலதன்பகத 

த்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a large number of irregularities, corruption 

and frauds such as importation of 

substandard medicine, improper storing of 

medicine, undue concealing of medicine, re

-use of expired medicine and importation 

of unregistered medicine had taken place 

during the past five years; and 

  still, the officials concerned, are following a 

policy of silence? 

(b) Will he state - 

 (i) whether a report will be submitted to this 

House with regard to the irregularities, 

corruptions and frauds that have taken 

place within the above period in the 

Ministry of Health; 

 (ii) the actions that have been taken against the 

officials who are connected with the 

aforesaid corruptions, frauds and 

irregularities; and 

 (iii)  the reasons that are led not to pay proper 

attention towards the aforementioned types 

of irregularities that are taking place risking 

the lives of patients? 

(c)  If not, why? 
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රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, වෞු ශභහතුතුභහ වනුව එ භහ 

්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය බහත* යනහ.  

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ියිබතුය: 
* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 
(ශ)  (i)   වෞු  ජවෂත්රනඹ තුශ දණ වහ ශ්ර මිතහ සිදුම  ඇයක ඵ  

රද ඳළමිණිලිර  වහ ශනහයණඹ වූ රුණු ේඵ එධවඹ එ          

ිශභ්දලනඹ ජ සිදු ය ඇත.  

 (ii)    ිශභ්දලනවේදී ශනහයණඹ වූ රුණු භත රඵහ දී ඇයක 

නි්දවශල ක්රිශඹහ වභ රීරීභ   යුතු ය ඇත.  

(ණ)  (i)   ඉවත රුණු ේඵ එධ ිශභ්දලන වහ වදිසි ළ ලීේ ශාලඹ 

භින එ මූලි ිශභ්දලනඹ ජ සිදු ය ිශභ්දලන හ්දතහවේ 

නි්දවශලඹ එ  ශනු ඳවත ව එ ඳරිදි  රීයු වත එ 

වඳුනහවන ශදහශ ිශනඹ ක්රිශඹහ භහ්දඹ එ සිදු යමි එ ඳය .  

1.   වදු ළඳයුේ ශාලවේ ඵ ඩහර ල් ඉකු ව වූ 

ඖධ ඇයක ඵ  රළබුණු වතටයතුරු ශනු සිදු යන 

රද ිශභ්දලනවේදී ල් ඉකු ව වූ ඖධ ්ද 64 ජ 

ඇයක ඵ ශනහයණඹ ය  එනහ රදී. ඒ ේඵ එධ 

යහජු ශභනහයණ වහයයවඹකු  වහ 

ඖධවේදිඹකු  ්වයහි ිශනඹහනුකර  යුතු 

වවයමි එ ඳය .  

2.   වදු ළඳයුේ ශාලවේ ඵඩහර ඇයක ශඟල් 8 

ප්රේභහණවේ ජිහණු වයණඹ යන රද ශ ව ළසුේ 

ාුහ ද ජහ යකබිඹදී ව 2006 ්දඹ ද ජහ ශඟල් 8 

ප්රේභහණවේ  වතහණු වයණඹ ශ ශ ව ළසුේ 

1,500,000 ප්රේභහණඹ ජ ඇණවුේ ය ශයකරි ජත 

වතට මිරදී ළනීභ ේඵ එධවඹ එ වහය 

ශධු ජයවඹකු   ්වයහි වචෝදනහ වටනු ය 

ිශනඹ  යුතු සිදු යමි එ ඳය .  

3.   වඵදහ වළරීභ වහ ශලු ඖධ ප්රේභහණඹ  ඩහ 

ඖධ මිරදී ළනීභ ේඵ එධවඹ එ සිදු යන රද 

ිශණන ඳරී ජණඹ ජ භින එ ඉදිරිඳ ව ය ඇයක 

නිරී ජණ ශනු මූලි ිශභ්දලනඹ ජ සිදු යන රදී. 

්හිදී ඇතළේ ඖධ ශලු ප්රේභහණඹ  ඩහ 

ළඩිවඹ එ ඇණවුේ ය ඇයක ඵ ශනහයණඹ ිශඹ. 

වේ වහ  රී යුතු වහය ශධු ජයවඹකු 

වහ ඖධවේදී එ වතය වදවනකු  ්වයහි ිශනඹ 

 යුතු වවයමි එ ඳය . 

4.   වෞු ශභහතුහාලවේ ළඳයුේ ශාලඹ වත යහජු 

ඖධ නීයකත ාසථහ භින එ නිකු ව යන රද 

ිශරහා උඳයණ  ය වද ඳභණ හරඹ ජ 

වදු ළඳයුේ ශාලවේ වටරිවඩෝ තුශ 

ශනහය ජෂිත ඵඩහ ය තළබීභ ේඵ එධ මූලි 

ිශභ්දලනඹ ජ සිදු ය ඇත. වේ ියිබඵ වහය 

ශධු ජයවඹකු  ්වයහි  වචෝදනහ වටනු ය 

ඇත.  

 (ii)   මූලි ිශභ්දලනරදී නහථ වූ වචෝදනහ ේඵ එධවඹ එ 

ඉවත ශා 1,2,3,4හි ව එ නිරධහරි එ  ්වයහි ිශනඹ 

 යුතු සිදු යමි එ ඳය . 

 (iii)   ශදහශ වනටවේ.  

(ඇ)  ඳළන වනටනඟී.  

න  ව වහ ි ජරතහ ණය ජ  ණඥපහඳනත : 
ාවලෝධිත  එයක   

தஶல, லஷயங்கஷனப் பஶதுகஶப்தைக் கட்டகரச்சட்டம் : 

தஷதத்தப்பட்ட பஷஶஷவுகள் 
FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE : AMENDED 

SECTIONS  

3060/’12 

15.  රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ(රු ශරීර ිශයහේ හරිඹේ 
භවතහ වනු ) 

 (ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

        (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
 නවතම  ේඳ ව ාය ජණ ශභහතුතුභහව එ ඇසූ ප්රේලසනඹ - (1) : 

(ශ) න  ව ඹ එ වහ ි ජරතහ ණය ජහ රීරීවේ ශයමුණ 
වඳයදළරි වට වන න  ව වහ ි ජරතහ ණය ජ  
ණඥපහඳනත ේභත යන රද නමු ව, වේ න ිශ  ිශිශධ 
වශලඳහරනඥපඹ එවේ ව ුහඳහරිඹ එවේ ශලුතහ ඉටු 
රීරීභ වහ ්හි ඇතළේ    එයක ාවලෝධනඹ  ර ජම  
ඇයක ඵ ්තුභහ ද එවනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත ව එ ඳරිදි වේ නිශ  න  ව වහ 
ි ජරතහ ණය ජ ණඥපහඳනව ව ාවලෝධනඹ  
ර ජම  ඇයක  එයක ව්දද; 

 (ii) ්භ  එයක  ාවලෝධනඹ රීරීවභ එ ඳසු ේභත 
රීරීභ  ඵරහවඳටවයට වතු  එනහ වූ න ඳන ව 
ව්දද;  

 (iii) ්භ ණඥපහඳනත  ඉවත (ශ) හි ව එ ඳරිදි 
ාවලෝධන ඇතුශ ව රීරීවේ ශලුතහ වඳයදළරි 
වට වන  යුතු ශ ශඹ වුරු එද; 

 ඹ එන ්තුභහ වභභ බහ  ද එ එවනහිද? 

(ඇ) වනට්වෂ නේ,  ඒ භ එද? 

 

லனசஸலஶசஷகள் லரப் ரபணுகக அகச்சகக்  ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) லன லஷயங்குகள் ற்தம் தஶலங்ககர பஶதுகஶக்கும் 

ரநஶக்கத்கத தொன்னஷதத்தஷ தஶல, லஷயங்கஷனப் பஶது 

கஶப்தைக் கட்டகரச்சட்டம் உதலஶக்கப்பட்ட ரபஶதஷ 

தம்,  இன்மரலஷல் பல்ரலத அசஷல்லஶதஷகரஷனதும் 

லர்த்தகர்கரஷனதும் ரதகலககர நஷகமரலற்த 

லதற்கஶக அதன் சஷய பஷஶஷவுகள் தஷதத்தப்பட்டுள்ர 

ததன்பகத அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரரய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶத இன்மரலஷல் 

தஶல, லஷயங்கஷனப் பஶதுகஶப்தைக் கட்டகரச் 

சட்டத்தஷல் தஷதத்தப்பட்டுள்ர பஷஶஷவுகள் ஶகல 

தன்பகதத்ம்; 

 (ii) ரற்படி பஷஶஷவுகள் தஷதத்தப்பட்ட பஷன்னர் நஷகம 

ரலற்தலதற்கு உத்ரதசஷக்கப்பட்டுள்ர தைதஷ 

சட்டம் ஶததன்பகதத்ம்; 

 (iii) ரற்படி கட்டகரச்சட்டத்தஷல் ரற்படி (அ) இல் 

குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶத தஷதத்தங்ககரச் ரசர்ப் 

பதற்கஶன ரதகலக தொன்னஷதத்தஷ தசற் 

பட்டலர்கள் ஶலர் ன்பகதத்ம் 

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

asked the Minister of Wildlife Resources 

Conservation: 

(a) Is he aware that, despite passing of the Fauna and 

Flora Protection Ordinance with a view to 

protecting fauna and flora, certain sections of that 

Ordinance have been amended in order to satisfy 

the needs of various politicians and businessmen? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the Sections of the Fauna and Flora 

Protection Ordinance that have been 

amended as aforesaid; 

 (ii)  the new Acts that are expected to get 

passed after amending the aforesaid 

Sections; and 

 (iii) the persons who took action with the need 

to include the amendments to the aforesaid 

Ordinance as mentioned in (a) above? 

(c) If not, why? 

 
රු  හමිණී ිශජි ව  ිශජඹමුණි ද වටයිහ භවතහ (නවතම  
ේඳ ව ාය ජණ  ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜதொனஷ  த தசஶய்சஶ - 

லனசஸலஶசஷகள் லரப் ரபணுகக அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය භහ බහත* 

යනහ.  

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ියිබතුය: 
* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 
(ශ)  2009 ්දඹ  ඳසු න  ව වහ ි ජරතහ ණය ජ ණඥපහඳනත 

ාවලෝධනඹ ජ සිදු ය වනටභළත. 

(ණ)  (i)   2009 ්දවඹ එ ඳසු න  ව වහ ි ජරතහ ණය ජ 

ණඥපහඳනව ව  එයක ාවලෝධනඹ ජ සිදු  ය වනටභළත. 

 (ii)  ශදහශ වනටවේ. 

 (iii)   ශදහශ වනටවේ. 

(ඇ)  ශදහශ වනටවේ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මීය ශඟ  ශබහප්රේහේත ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීම රු (වදු) 

ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහවේ ශබහඹ ියිබඵ වලෝ වඹෝජනහ.  

වලෝ ප්රේහලඹ :  
රු (වදු) ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහ 

 அததஶபத் தஸர்ஶனம் :  

ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஜயத் 

ஜலர்தன 
 VOTE OF CONDOLENCE : HON. (DR.) JAYALATH 

JAYAWARDANA 
 

[ශ.බහ. 2.20] 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහ්ද වහ ජර 
ේඳ ව ශභනහයණ ශභහතුතුභහ ව ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

බහනහඹතුභහ ) 
(ஶண்தைஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

தொகஶகத்துல அகச்சதம் பஶஶதௗன்மச் சகப தொதல்லதம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, ේඳව දිස්රිව ජ ඳහ්දලිවේ එතු 

භ එත්රීමයඹකු ලවඹ එ ව හි ුල ුලනරු වථහඳන, නළත ඳදිාික 

රීරීභ වහ යණහතඹ එ ියිබඵ ශභහතු ලවඹ එ හභහනු භව  

ජනතහ වනුව එ ශනුඳවේඹ වභවවය වඹවදමි එ සි  

වදිසිවේ වභවරටිශ එ දව භ මු  ව භවහචහ්දඹ වදටසතය 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ ියිබඵ වලෝ ප්රේහල 

වඹෝජනහ වභභ රු බහ වත භභ ඉදිරිඳ ව යමි. 

1953 ශවෝසතු භ 16ළනි දින මීය මුවේදී උඳත රද 

වෂනහධීයවේ වදට එ රඵ එ ළලිස ස ජඹර ව ජඹ්දධන 

භවතහවේ වදභහියඹ එ වූවේ ඵළසිල් ජඹ්දධන භවතහ ව වඩ්සි 

ඹරට් ජඹ්දධන භව වමිඹයි. ්භ ඳවුවල් ජඹ්දධන භවතහ 

වළරුණු ිශ  ් ජ වවෝදයවඹකු ව, වවෝදරිඹ එ ඳස වදවනකු ව 

ිශඹ.  

හව එ ද භළනඩ් ිශදුහරවඹ එ මූලි ශධුහඳනඹ රද ්තුභහ 

ළඩිදුය ශධුහඳනඹ වහ වටශම ඇ ජයිනහස ිශදුහරඹ  

ඇතුශ ව ිශඹ. ඒ තුිබ එ හ්දථ ශධුහඳනඹ ජ රඵහ ළනීවභ එ 

ශනතුරු වටශම යිශවේ වදු පීඨඹ  ඇතුශ ව භළනිශ එ 

වදු ිශදුහ වදහයහ ්ේබීබී්ස උඳහධිඹද හිමි ය  වව වඹ. 

ජඹ්දධන භවතහ ිශලසිශදුහර ශධුහඳන  යුතුර නිඹළලුනු 

හර හනුවේ දී යතු කුරු ාභවේ වහ ිශිශධ යහජු වනටන 

ාිශධහනර සවේච්ඡහ වෂඹකු වර  යුතු යමි එ ශනගි 

වභවවය නියත වූවේඹ. දිගි එ දි භ ශධුඹන  යුතුර 

වඹදුණු ්තුභහ ඇවභරිහවේ ව රුසිඹහවේ ිශලසිශදුහරලි එ 

ඳලසචහ ව උඳහධි රීහිඳඹ ජද රඵහ  වව වඹ.  

උජිතහ භළණිව ජ ජඹ්දධන භව වමිඹ භින එ යු දිිශඹ ත 

ශ ්තුභහ ්භ ිශහවඹ තුිබ එ ය   ළඩදහයී ද ුලතු එ වදඳශ ජ 

දහඹහද රීරීභ ද භ ව ිශඹ. ්තුභහවේ ශඩිඳහව්ද භ එ යන 

වදු හිශ එද ජඹ්දධන ව වදු ිශ එධුහ ජඹ්දධන ඒ 

දඹහඵය ද ුලතු එ වදඳශයි.  

් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ ශිු ුහඳහයඹ, තරුණ වඳයමුණ 

වයවහ වශලඳහරනඹ  ශය ්දණ වූ ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජ මූරසථහනඹ වූ සිරිවටත වහ ඉතහ මීය ඳ 

 යුතු වශෂඹ. හි ුල ජනහධිඳයක යණසිාව වප්රේෂභදහ භළයකතුභහවේ 

යුවේ දී ක්රිශඹහහරී වශලඳහරනඹ  ියිශසි ජඹ්දධන භවතහ, 

වප්රේෂභදහ භළයකතුභහවේ වඳෞශලි වදුයඹහ ලවඹ එ 

හරඹ ජ යකසවෂ  යුතු වශෂඹ.  

1333 1334 

[රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ] 
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දකුණු ශප්රිහහවේ ් එඩිවරෝ වදු පීඨවේ උඳවශල 

වදුයඹකු ලවඹ එ වෂඹ ශ ්තුභහ, ඳසුහලීන ඵ හිය 

වදුයඹකු ලවඹ එ වභය  තුශ දී සිඹ ි වය ඹ වතිශතඹ 

ණයේබ වශෂඹ. ඉතහ ද ජ වදුයඹකු වර ජනහදයඹ  ඳ ව වූ 

ජඹ්දධන භවතහ 1994 දී ජහයක රළයිසතු ඹ ව ව ප්රේථභ තහ  

ඳහ්දලිවේ එතු  ියිශසිවේඹ. ්භ ව්දදීභ ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජවේ වහය වල්ේ තනතුය ද ඳ ව ය  එනහ රද 

ජඹ්දධන භවතහ තුශ ඳළළයක ද ජතහ භළනිශ එ ව වරුේ  ව ඳ ජ 

නහඹ වඹ ිශසි එ ඳ ජවේ ිතුහධිහරී භණ්ඩරඹ ද ඔහු 

ඳ වය  එනහ රදී.  

2001 ව්ද වදළේඵ්ද භහවේ දී ඵරඹ  ඳළමිණි ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජ යජවේ ුලනරු වථහඳන, නළත ඳදිාික රීරීභ වහ 

යණහතඹ එ ියිබඵ ශභහතුයඹහ ලවඹ එද ඳ වම භ  ්තුභහ  

වළරීඹහ රළබිණි. ඉ එ ශනතුරු ඳළළයක ෆභ භළයකයණඹදීභ 

ේඳව දිස්රිව ජවඹ එ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ඹ ව ව ජඹග්රාවණඹ 

ශ වඳ ව ය  ව ්තුභහ ත්රනසතහදවඹ එ ඵළ ෆ ේභහනර 

ළසිඹ එ වනුව එ යිය එ නශහ රඵහ වදමි එ ්භ ජනතහ 

ියිබඵ නිය එතයවඹ එ වටඹහ ඵළලීඹ.  

ප්රේවශලඹ තුශ ඳ වනහ ශඩු ඳහඩු ේඵ එධවඹ එද නියතුරුභ 

ශධහනඹ වඹටමු ශ ්තුභහ භනහ භනඹ, වෞුඹ, 

ශධුහඳනඹ ළනි සිඹලු  ජවෂත්රනඹ එ ළඩි දියුණු රීරීභ  ශතහිත 

දු එව එඹ. ිශභධුත ශයමුදවර එ තභ එ වත හිමි න මුදල් ඒ 

වනුව එ වඹටදමි එ වඳටදු භවජනතහවේ සුඵ සිශධිඹ 

ළරන්භ  ප්රේලානීඹ වභවවය ජ ඉටු වශෂඹ. ්වෂභ ඳ ජ 

ිශඳ ජ වයදඹරී එ වතටය ඳහ්දලිවේ එතු දත ණ්ඩහඹේ 

නිවඹෝජනඹ යමි එ ඉ එදිඹහ, වටරිඹහ, තහයිර එතඹ, 

ඇවභරිහ, ්ාර එතඹ, රුසිඹහ, සිාේපූරු වහ ළනඩහ ළනි 

ය ල් ණනහ චහරිහවේ වඹදුණු ජඹ්දධන භවතහ ඒ ෆභ 

ශසථහදීභ තභ හ්දඹ බහයඹ වනටියරිවවශහ ඉටු වශෂඹ.  

උඳයක එ වතෝලි ඵළයකභතකු වූ ්තුභහ රීසි ිශව  ව ඳටු 

ණේහදිඹකු වනටිශණි. වඵෞශධ භි ජෂ එ ව එවෂ භඟ ඉතහ 

මීය ඳ ේඵ එධතහ ජ ඳළළ වවූ ජඹ්දධන භවතහ වඵෞශධ වහ 

වතෝලි ේඵ එධතහ  ණද්දලඹ ජ වන වදමි එ දිඹුරහර 

ණයණු වෂනහනවේ භි ජෂ එ ව එවෂරහවේ දහනභහන 

ුලයහදීභ  ියඹය  වව වඹ. ්ඳභණ ජ වනට හි එදු වෝිශර ජ 

වත ගිඹ ෆභ ිශ දීභ දළඩි හි එදු ඵළයකභතකු වර  යුතු 

රීරීභ  ද ්තුභහ වඳශළඹුවණ්ඹ.  

වඳටදු භවජනතහ වනුව එ වභ එභ ඳ ජඹ වනුව එද 

නියතුරු  ඇඳ ළඳ වූ ්තුභහ ඳ ජවේ භහන හිමිේ වල්ේ 

ධුයඹ ව, ජහයක වෂ ාභවේ වහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජ 

ි වය ඹවේදි එවේ ාභවේ බහඳයක තනතුය ව වවටඵමි එ ළඩ 

යන ජනතහ වනුව එ ශමිර වභවවය වඹදුවණ්ඹ. භෆත 

හලීන ඳ ජවේ නිවඹෝජු භව වල්ේයඹහ ලවඹ එද 

්තුභහව එ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ  උඳරිභ දහඹ වඹ ජ 

රළබුවණ්ඹ. 

ිශදි ව භහධු ඔසවෂ භවජනතහ  වදු උඳවදස දීභ වහ 

වනටඩහ වදු ළඩ ව එ වභවවඹ ම වභ එ වදටසතය 

ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහ ගිනස හ්දතහ වඳටත ද නභ ඇතුශ ව 

ය ළනීභ  බහු එතඹකු ිශඹ. ශ්රීද රාහවේ හභඹ උවදහ 

යන රද හ්දඹ බහයඹ වනුව එ ශ්රීද රාහ යහභඤසඤ භවහ නිහඹ 

භින එ ියරිනභන රද "හභ දත රාහ ුලත්රන" ේභහනවඹ එද 

ේභහනිත වූ ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහණ එ භනුු ්දඹහ 

වනුව එ ශ්රීද රාහ භවහ ාක ේවේරනවඹ එ ියරිනළමූ 

"වශලහභිභහනී" ේභහනවඹ එද ියදුේ රළබව.  

දරු එවේ ශයියකහසිේ ියිබඵ ළඳ ම භ වනුව එ වූ වරිත 

ේභහනඹද, වරෝ සිාව භහජඹ ියරිනළමූ ිශශිස  භවජන 

වෂඹහ ේභහනඹද ඹනුව එ ්තුභහ රි එය රද ේභහන 

ණහනහ ජ ිශඹ. යතු කුරු ාභවේ ව, ශ්රීද රාහ වෞු 

ාභවේ ව, ි වය ඹවේදි එවේ ාභවේ ව ඹහවත 

හභහජිවඹ ජ වූ ්තුභහ ශ්රීද රාහ ශ ජෂිදහන ාභවේ ිශශිස  

වෂඹ ශළයීේ වයකඹ ජද හිමි ය  වව වඹ. හභහජි, 

ණ්දථි, වශලඳහරනි, ණමි ඹන රීසිදු වයදඹරී එ වතටය 

ෆභ  ජවෂත්රනඹ ජ වවයහිභ ිශවලෂ ද ජතහ ජ දළ ජවූ ්තුභහ 

වදු ි වයකඹ  ඳභණ ජ න්භහ වූ  වශලඳහරනඥපඹකු වනටිශණි.  

වශලඳහරනඹ වහ භහන හිමිේ ේඵ එධවඹ එ යන රද 

වභවවය ශළයීභ වහ වෞයඹ ජ ලවඹ එ යුවයෝපීඹ 

ාභවේ, ශයිරිස ජහතු එතය ිශලසිශදුහරඹ භින එ ්තුභහ  

භවහචහ්දඹ තනතුය ජද ියරිනභන රදී. ශභහ ශයියකහසිේ සුරැකීවේ 

ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමරු එවේ ාභවේ ප්රේථභ බහඳයක ධුයඹ දළර 

්තුභහ උතුරු නළ වඟනහිය ජනතහ වනුව එ වදු වුරු 

ඳ වමි එ යන රද වභවවය  ශයක ප්රේලානීඹඹ. ලරු්දභ 

ියිබඵ ඇවභරිහ ජහතු එතය ිශදුහරවේ උස හභහජි වඹ ජ 

හිමි යවන සිටි ජඹර ව ජඹ්දධන නේ වූ භහන හිතහදිඹහ 

ජහතු එතය ලරු්දභ ාභවේ හභහජිඹකු වරද  යුතු 

වශෂඹ.  

වඳටදු භවජනතහවේ ව, ඳහ ජෂිඹ එවේ ව හිතතකු වූ 

ජඹ්දධන භවතහ භහධුවේදී එවේ ළඵෆ මිතුයකු ිශඹ. ුල ව ඳ ව 

වහ නියතුරුභ වදු ිශදුහ ේඵ එධ ලිිය ළඳය ්තුභහ 

ඇභයක ධුයඹ දයශදී ව, ිශඳ ජ භ එත්රීමයඹකු වර සිටිශදී ව ් 

වරසි එභ භධුභ යහ්රිවවේදී ඳහ ුල ව ඳ ව හ්දඹහරර  වටස 

ඳ වතය මිතුය එවේ දු ළඳ වටඹහ ඵළල හිතතකු ිශඹ. භළදිඹේ 

රැවේදී ඳහ ුල ව ඳ ව භින එ ිශභන්භ ජ ශ ිශ  ඒ ෆභ 

ශසථහදීභ ියිබතුරු ළඳය ණද්දල ව භ එත්රීමයඹකු වූ ඵ 

වුරු ව දළන සිටි තුඹරී.  

ශවුරුදු 59 ජ ළනි ණයු හරඹ ජ භු ජයක ිශදි ්තුභහ 

සිාේපූරුවේ භවු එට් ්ිබවඵ ව වයෝවවල්දී රීසිකු ව 

ඵරහවඳටවයට වතු වනටවූ වභටවවටත වභවරටිශ එ දව භ මු 

 වව වඹ. 

රු ථහනහඹතුභනි, වදු  ජවෂත්රනවඹ එ වභ එභ 

වශලඳහරන  ජවෂත්රනඹ තුිබ එ ද භසත ශ්රීද රහාව ජඹ ජනතහ භ 

ඉභව ව වෂහ ජ රහ ල ේඳව දිස්රිව ජ ඳහ්දලිවේ එතු        

භ එත්රීම ව හි ුල ුලරු වථහඳන, නළත ඳදිාික රීරීභ වහ 

යණහතඹ එ ියිබඵ ශභහතු වෂනහධීයවේ වදට එ රඵ එ 

ළලිස ස ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහණ එ  වභට ජ සු ප්රේහ්දථනහ 

යන ශතය, වභභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ වලෝඹ ්තුභහණ එවේ 

දඹහඵය බහ්දඹහ  ව, ද ුලතු එ ඇතුළු ඳවුවල් ඥපහය  එ වත  ව 

ද එහ ඹන වර වඹෝජනහ ය සිටිමි.  
 

 

[ශ.බහ. 2.29] 

 
රු යනිල් ිශ්ර භසිාව භවතහ (ිශරුශධ ඳහ්දලසවේ 
නහඹතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - தஷர்க்கட்சஷ தொதல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු ථහනහඹතුභනි, වේ රු බහවේ සිටින ෆභ 

භ එත්රීමයඹකුභ ජඹර ව ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහ වවට  දළන වන 

හිටිඹහ. ශිය ්තුභහ ් ජ ්  ්තු වරහ  ව එ වඹදුණහ. 

්වවභ නළ වනේ ්තුභහ  ිශරුශධ වභතළන ෆළහුහ. ්තුභහ 

1335 1336 



ඳහ්දලිවේ එතු 

් ජ ශිය ඔ ජවටභ ් ණ්ඩහඹභ ජ ිශධිඹ  ්තු වරහ ඒ 

මූරධ්දභ, ඒ ප්රේලසන ඉදිරිඳ ව ශහ. ශවන ජ ශඹ ඒහ  ියිබතුරු 

දු එනහ. ්තුභහවේ ක්රිශඹහ රහඳඹ නිහ ්තුභහ ළන වළභ 

් ජවනහ භ ඹේරීසි ශදව ජ යකබුණහ. වවට වවෝ නය, ්තුභහ 

ඒ ළඩ   යුතු ශනුභත ශහ; නළ වනේ ඒහ වවශහ දළ ජහ. 

වුරු ව ්තුභහ ළන ශදව ජ නළයක හිටිවේ නළවළ. ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ් ඳයභහ්දථඹ ජ වුවණ් ්තුභහ ළන ව, 

්තුභහවේ ක්රිශඹහ භහ්දඹ ළන ව භවජන භතඹ ජ ඇයක රීරීභයි. 

ජඹර ව ජඹ්දධන රීඹ එව එ වශලඳහරන   එ බිවේ වවට 

 න ජ ශ චරිතඹ ජ. ්තුභහවේ වල්ර  වශලඳහරනඹ මිේ 

වරහ යකබුණහ. ඳළඹ 24භ ්තුභහ වශලඳහරනඹ ළන හිතුහ. භභ  

දළන  ව හරවේ සි  ශ එයකභ වභටවවටත ද ජහභ ්තුභහ 

වශලඳහරනඹ ළන හිතරහ ළඩ  යුතු ශහ.  

්තුභහ වශලඳහරනඹ වශෂ තභ එ ළන හිතරහ ිශතය ජ 

වනටවයි. වශලඳහරනවඹ එ තභ එවේ චරිතඹ ස ය  එන 

ඕනෆ, ඉදිරිඹ  ්ඹ ඉසභතු ය  එන ඕනෆ රීඹන භතවේ තභයි 

්තුභහ හිටිවේ. ්වව ව ්තුභහවේ ඳ ජඹ ව, ්තුභහ ඉදිරිඳ ව න 

මූරධ්දභ ව හ්දථ යහ  එන ්තුභහ වළභ ණයුධඹ ජභ ඒ  

උඳවඹෝගී ය  වතහ. ්තුභහ භහධුඹ උඳවඹෝගී ය  වත ිශධිඹ 

ඵළලුහභ භහ හිත එව එ හුඟ ජ ශඹ  ්යි එ ඳණිවුඩඹ ජ රඵහ  එන 

ුලළු එභ යකවඵනහ. භ  භතයි, ශඳ ිශරුශධ ඳ ජවේ සිටිඹදී, 

ණණ්ඩුවේ භහධුවඹ එ වදටස රීඹන හරඹදී, වුද ඒ ළන 

ව එ ශහභ ්තුභහ රීේහ, "ඵර එන, දළ එ භහ ළන හ්දතහ 

්නහ. භවේ ථහ භහධුවේ ඳශ වනහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, 

භවේ ක්රිශඹහ ළන ප්රේලාහ යනහ. ්වවභ වනටයන ශසථහවේදී 

නිලසලබ්ද න ් භ  හසිඹ ජ වනටවයි. භ  ඵළ එන ව භවේ 

නභ ව, භහ ඉදිරිඳ ව යන ත්දඹ ව ය   ඹනහ. ඒ  ිශරුශධ 

න ශඹ භ  ඵණිනහ හවේභ ඒ රීඹරහ භවේ ිශරුශධහදී එ  

ිශරුශධ න ශඹ  භහ ් ජ ්ඟ වනහ" රීඹරහ. ඳළඹ 24භ 

වටවවටභද ඒ භහධුඹ උඳවඹෝගී ය  එව එ රීඹරහ ්තුභහ 

ඵළලුහ.  

ඒ ් ජභ ්තුභහ ිශලහර ජහරඹ ජ ඇයක ශහ. ්තුභහ ඒ භහධුඹ 

ඇ වත ලවඹ එභ වශලඳහරනඹ  න්භහ වශෂ නළවළ. ්තුභහ 

ටී් එ්ල් ්ව ජ වන ගිඹ ළඩ වන ඉතහ ජනප්රිහඹ ළඩ වන ජ 

ඵ  ඳ ව වුණහ. ්තුභහ ඒ හවේ ිශලහර ජහරඹ ජ ඇයක ය  වතහ. 

්තුභහ වඹදුණු ළඩ  යුතු වනුව එ, ් ඳළ වතරී එ ් ජ ව 

ජහය  එවේ ාිශධහනවේ ඉරහ ිශවලෂවඹ එභ ජිනීහ භහන 

හිමිේ ාිශධහනඹ ද ජහ ව යුවයෝපීඹ ාභඹ, ජහතු එතය 

ඳහ්දලිවේ එතු ාභඹ, වඳටදු යහජු භණ්ඩරඹ, යකහනු, දරයි 

රහභහ වමු ම භ, ඵළාවරෝ්දර ඉ එන යිශ ලා්ද සහමි වමු ම භ, 

ශවේ ාකඹහ ව එවෂරහ භඟ  යුතු රීරීභ ද ජහ ිශහිදී ගිඹහ.  

භහ ද ජ රීේහ, ජඹර ව, දළ එ ඔඹහ  ශලු ව ණභ ජ වවටඹහ 

 එන වයි, ගිහි එ ඒ ණ්ඩහඹේ මුණ ළවව එන රීඹරහ. ්තුභහ 

ඒ හවේ ිශලහර ජහරඹ ජ ඇයක ය  වතහ. ඒ ජහරඹ ඳදනේ ය 

 වව ව ඇ වත ලවඹ එභ ්තුභහ ියිබ එන, ්තුභහ ිශවලෂවඹ එභ 

තළන ජ දු එනු, ඉදිරිඳ ව යුල හයණහ වනුව එ   එ 

ය එනයි.  

ශනි ජ ශත  ජඹර ව ජඹ්දධන රීඹ එව එ වවට ඳ ජ 

වශලඳහරනඥපවඹ ජ. භහ ්තුභහ ළන දළන  වත දවෂ ඉරහ, ශිු 

ුහඳහයවේ ඉරහ, තරුණ වඳයමුවණ් ඉරහ ්තුභහ හිටිවේ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ. ්තළනි එ ඈ ව වුවණ් නළවළ. ඒ ඳ ජඹ 

ඇතුවශෂ ්තුභහ නළගී වන ණහ.  

ඳ ජඹ ඇතුවශෂ ිශිශධ තනතුරු දළරුහ. භභ ්තුභහ ද එන 

හරවේ, ඉසවල්රහභ සිරිවටත  ඇිශල්රහ තරුණ වඳයමුණ  

ළඩ ශහ. භ  භතයි  ්තුභහ 1985 දී  ජහතු එතය තරුණ 

ේවේරනඹ  වබහගි ම භ වහ වභටසේ නුය  ගිඹහ. ඒ 

හවේභ භ  භතයි ඳහ්දලිවේ එතු  වඵෝේඵ ළහු දවෂ 

්තුභහ වයෝවර  ගිහි එ වප්රේෂභදහ ජනහධිඳයකතුභහවේ තුහරර  

ප්රේයකහය ශ ශ එදභ. ඕනෆභ ප්රේලසනඹදී ්තුභහ හිටිඹහ. 

ඳහ්දලිවේ එතුවේ ව ්වවභයි. ්තුභහ ඳ ජඹ ළන හිතුහ. වළභ 

වරහවේභ ඳ ජඹ ළන ථහ ශහ. වළභ වරහවේභ ්තුභහවේ 

ේපූ්දණ වවඹෝඹ භ  රළබුණහ. ්තුභහ භඟ භ  ශ ව දළකීේ 

ණනහ ජ යකවඵනහ. භ  ් ජ භතයි. 1993 භළයි 01 වනි දහ 

භභ වඳශඳහිබවේ ඹන භ එ ජනහධිඳයක වප්රේෂභදහ සිටි තළන ඳහු 

යරහ ඹන ිශ , ණභ්ද ම දිඹ ඳසු යරහ ඹන ිශ  ශිය දළ ජහ 

ශවන ජ ඳළ වවත එ ටි ජ ප්රේභහද වරහ ඵ හිය වටශම ඵස යථ 

්නහ. ්දහ ්තුභහ ඵ හිය වටශම ාිශධහඹ. භභ ්තුභහ ඳසු ය 

වන ඹන ිශ  දළ ජහ, ්තුභහ ඵස යථවේ හි  වන භ  ව, 

වප්රේෂභදහ ජනහධිඳයකතුභහ  ව ශත නනහ. ඒ හවේ වළභ තළනභ, 

ඕනෆභ සිශධිඹදී ්තුභහ හිටිඹහ. ්තුභහ ශවේ ඳ ජඹ භඟ ඉරහ 

භභ නහඹඹහ වුණහභ භ  ිශලහර වවඹෝඹ ජ දු එනහ. ්තුභහ 

ළන රීසිභ ප්රේලසනඹ ජ යකබුවණ් නළවළ. වශලඳහරන වඹකු 

වළටිඹ  ්තුභහ ළන සිඹඹ  100 ජ ිශලසහ යරහ කීභ ජ ඵහය 

දු එනහභ ඒ කීභ ඉස  යනහ රීඹන හයණඹ ශිය දළන වන 

හිටිඹහ. ශ එන ඒයි ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ යකබුණු වවට 

චරිත ර ජණඹ.  

වශලඳහරන ලවඹ එ ිශතය ජ වනටවයි ්තුභහ 

වඳෞශලි ව ශිය ළන වටඹරහ ඵළලුහ. භ  භතයි භවේ 

භවේ ශ එයකභ හරවේ ්තුභහ රීහිඳ තහ ජ ඇඹ ඵර එන  

ණහ. ශිය වද එනහ ඇඹවේ වෞුඹ ත ව වඹ ළන ථහ ශහ. 

්තුභහ ඒ හවේ ුලශරයි එ ණනහ ජ ළන වටඹහ ඵළලුහ. 

ශහනහ , ්තුභහ ශිය ළන යකබුණු ළරරීල්ර ්තුභහ වවයහි 

යකබුවණ් නළවළ. ඒ ළරරීල්ර ්තුභහවේ වෞු ත ව වඹ 

වවයහි යකබුණහ නේ ශද ශඳ  වේ ිශධිඹ  වලෝ ප්රේහල 

ය එන  සිදු  එව එ නළවළ.  

්තුභහ ශලුවත එ සිතු ුලශරවඹ ජ. ්තුභහ  වත ියඹය දිවහ 

ඵරනහ නේ, යුශධඹ භළද දී ්තුභහ යිය එ නශහ වළඬවූහ. ඒ 

හවේභ ශවේ භඩු ඳල්ලිඹ වනුව එ ිශලහර ළඳ ම භ ජ යන 

භ එ ඳ එල් දියුණු ය එන ත ව ියඹය ජ  වතහ. ්තුභහ වේ 

වශලඳහරනවේ වන ජ ශ චරිතඹ ජ.   ් තළන ිශඹ එ 2 ජ 

යකවඵනහ. ් ජ භහන හිමිේ. ශවන වේ යවට් යුශධඹ  

වශලඳහරන ිශඳුභ. භහන හිමිේ ව වශලඳහරන ිශඳුභ 

රීඹ එව එ ජඹර ව ජඹ්දධන වශලඳහරනඹ  ් එන ඉසවල්රහ 

ථහ ශ වශල්. 

්තුභහ ඳසු ගිඹ දලඹ තුශදී  යවට් ඒ ශාල ් ිශධිඹ  දියුණු 

ශහ. ්තුභහවේ වශලඳහරන ිශඳුේ ළන භභ ුලදුභ වුණහ. 

්ල්ටීටීඊ ඳහරනඹ යකබුණු හරවේ ශවන ජ ශඹ  එනිඹ  ඹ එන 

ඵඹ වුණහ. නමු ව ්තුභහ ගිඹහ. භභ රීේහ, "ජඹර ව ඔඵ  ඵනීිශ." 

රීඹරහ. "නළවළ, නළවළ, භ ජ නළවළ. ශිය වභතළන  ඹ එන ඕනෆ. 

වේ  ළසිඹ එ මුණ ළවව එන ඕනෆ"ඹ රීඹරහ ්තුභහ රීේහ. ්තුභහ 

ුලනරු වථහඳන, නළත ඳදිාික රීරීභ වහ යණහතඹ එ ියිබඵ 

ඇභයක ිශධිඹ  ඳ ව ශහභ ව ඒ ිශධිඹ භ  එනිඹ  ගිහිල්රහ රීසිභ 

ඵඹ ජ නළයක ඒ ප්රේවශලර ජනතහ භඟ ථහ ශහ. වටඳභණ 

ඵළ එන ව, "වටටිඹහ" රීේ ව ්තුභහ ඒව එ ළලුවණ් නළවළ. 

්තුභහ වළභ වරහවේභ ඉදිරිවඹ එ සිටිවේ වේ යවට් ජනතහ  

වශලඳහරන ිශඳුභ ජ වුභනහයි, ඒ හවේභ වේ යවට් සිටින        

ශ්රීද රහාරීඹ එ වළභ වනහ භ ් වහ භහනභ ර එන ඕනෆයි 

රීඹන භතඹ තුශයි. ්ල්ටීටීඊ ්  ථහ ය එන ඕනෆ නේ ්තුභහ 

ඔවු එ  ථහ ශහ. ශවේ වඵෞශධ භි ජෂ එ ව එවෂරහ  ථහ 

ය එන ඕනෆ නේ ්තුභහ ථහ ශහ. භ  ථහ ය එන ඕනෆ 

නේ ්තුභහ භ  ථහ ශහ. ්තුභහ  රීසිභ ප්රේලසනඹ ජ යකබුවණ් 

නළවළ. ඕනෆභ වවනකු  ථහ යනහ. 
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[රු යනිල් ිශ්ර භසිාව භවතහ] 
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රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හවේභ තභයි භහන හිමිේ 

වනුව එ ්තුභහ තනිඹභ වරි ඒ  න වන ගිඹහ. ශිය ්තුභහ 

ළන හිතනහ නේ, ්තුභහ වනුව එ ශඳ  ය එන ුලළු එ 

ිශලහරභ වෂඹ තභයි ශද ශවේ යවට් යකවඵන ජන හ්දගි 

ප්රේලසනඹ  වශලඳහරන ිශඳුභ ජ ඇයක යන ්. වේ ප්රේලසනඹ   

වදන වශලඳහරන ිශඳුභ වභට ජද රීඹරහ ගිඹ ශවුරුශවශ හවේභ, 

වේ ශවුරුශවශ ව භභ ්තුභහ ් ජ ථහ ය ය හිටිඹහ. ්තුභහ 

් රුණ ජ රීේහ.  

දළ එ ණණ්ඩු හයණහ වද ජ ඉදිරිඳ ව යරහ යකවඵනහ. 

2009 භළයි භහවේ ් ජ ව ජහය  එවේ භණ්ඩරවේ භහන හිමිේ 

වටමිභ  ණණ්ඩු වඹෝජනහ ජ ඉදිරිඳ ව ශහ. ඒ වඹෝජනහ ශිය 

ඳදනේ ය  වතහ. ණණ්ඩුවේ LLRC හ්දතහ ශිය ඳදනේ ය 

 වතහ. ඒ වඹෝජනහයි, LLRC හ්දතහයි ඳදනේ ය  වතහභ ශ්රීද 

රහාරී වළභ වවනකු භ ිශඳුභ  ඹ එන ුලළු එ. ඒ ඳදනවේ 

ඉවන තභයි ළඩ ය එන ඕනෆ. ඒ ඳදනවභ එ ශඳ  ඈ ව 

ව එන ඵළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, ශද ඔඵතුභහ ඳහ්දලිවේ එතු 

ිශවලෂ හය බහ ජ නේ ශහ. ්තළන ව ශිය ඒ ඳදනභ 

ියිබවන ඒ ක්රිශඹහ වභ ය එන ඉ එන ඕනෆ. ශඳ  ඒ ඳදනවභ එ 

ඒ වඹෝජනහ ශඩු ය එන ඵළවළ. වභටද ඒ ජහතු එතය ලවඹ එ 

ශිය දීරහ යකවඵන ප්රේයකඥපහ ජ. ්වවභ නේ ණණ්ඩු  ය එන 

යක වඵ එව එ ිශවලෂ හය බහ ජ ඳ ව යන ් වනටවයි. 

ණඳහු ජිනීහර  ගිහිල්රහ රීඹ එන, ශඳ  වේ ටි ය එන ඵළවළ, 

වේ ශඩු ය එන රීඹරහ ත වඹෝජනහ ජ ේභත ය  එනයි. 

්වවභ ේභත ය  වවතට ව ප්රේලසනඹ ජ නළවළ. ේේත 

වනටයනහ නේ? වභටද ශද යකවඵන වේ වඹෝජනහ වදඳළ වතභ 

ියිබ එන වඹෝජනහ. ඒහ ශිය ාවලෝධනඹ ය එන ගිවඹට ව ඒහ 

ශඩු ය එන ගිවඹට ව ශඳ ශතය යකවඵන ප්රේලසන ළඩි නහ. වේ 

ිශවලෂ හය බහ වේ රුණු වද ියිබවන ශඳ  ඒ මිටුවේ 

හඩි වරහ භහඹරී එ, වදරී එ වේ වශල් ක්රිශඹහ වභ ය එන 

රීඹනහද, වේ ශඩු ය එන ඹනහද? ශඩු ය එන ගිවඹට ව 

ිශලහර ඳහඳඹ ජ. 

්වවනේ ශිය ජිනීහ ගිහි එ ්තළනි එ ශනුභයකඹ  එන ඕනෆ. 

ශිය   වනටවයි ගිවේ. ණණ්ඩු ගිඹහඹ රීඹහ ශඳ  ප්රේලසනඹ ජ නළවළ.  

[ඵහධහ රීරීභ ජ] 

Yes.  That is what we have promised. We have gone 

before the international community. We cannot get away 

from it unless they agree.  

ශ එන ්ඳභණයි රීඹ එන යකවඵ එව එ. ශිය  දළ එ ඳදනභ ජ 

යකවඵනහ නේ වේ වදඳහ්දලසවඹ එභ ඒ ළන ිශලහර ප්රේලසනඹ ජ 

නළවළ. වටවවටභද වේහ ක්රිශඹහ වභ ය එව එ රීඹහ ඵර එන 

ඕනෆ. ඒව එ ශිය ඈ ව වුවණට ව වරි ඹ එව එ නළවළ. ඒ ් ජභ 

වභඹ ක්රිශඹහ වභ ය එන.  

ිශවලෂවඹ එභ වජෝ එ ශභයතුා භ එත්රීමතුභහ ව ව එ ශහ, 

දවව වන ණණ්ඩු්ර භ ුසථහ ාවලෝධනඹ ජනතහවේ ් ජ. 

ඒ ජනභත ිශචහයණඹ ජ නළතු ඉ ව ය එන ඵළවළ. ඒ ශිය  

ණඳහු රඵහ වද එන. ්තළන ඉ එ ශඳ  ථහ ය එන ුලළු එ.  

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ වළභ වරහවේභ ජහය  එ ශතය 

්ඟ වඹ ළන ථහ ශහ. භභ ඒ ළන චන සල්ඳඹ ජ 

රීඹ එන ඕනෆ.  මුසලිේ ජනතහ  ප්රේලසන යකවඹන ිශ  ්තුභහ ඒ 

වනුව එ ථහ ශහ; ඒ වනුව එ ක්රිශඹහ ශහ. වේ ඳයකන 

ජහයක භිනඹ ශඩු ව එන වද එන වවට නළවළ. ජඹර ව 

ජඹ්දධන හවේ ුලශරඹ එ හිටි වේ ජහයක භිනඹ ල ජයකභ ව 

ය එන.  

දළ එ ශලුවත එ ඇයක වරහ යකවඵන වදඹ ජ තභයි භස ඩර  

වන ්. භවය ණේලි එ වය ජ භස  එන ්ඳහ රීඹනහ. 

ශවන ජ ණේලි එ භස න ් ළන ප්රේලසනඹ ජ නළවළ. බුදු 

යජහණ එ ව එවෂ වශලනහ වශෂ  වතිශත වහනි වනටය එන 

රීඹහයි. භස නහද නළශද රීඹන ් ශිය තභයි ය යණඹ ය එන 

ඕනෆ. ඒ ව වුරු ව රීේවේ නළවළ, භස ඩර  ව එන රීඹහ. 

්වවභ රීසිභ ණභරී එ රීඹරහ නළවළ. වේඵ එවතට  ඉ එ ඳහ ව්ද 

යකවඵන භස ඩර  වනහ. වේ ේඵ එධ වඳටලීසිවේ 

වුරු ව ක්රිශඹහ ය එව එ නළවළ. වේ තහවේ භස ඩර  

ළහු වට ව ඊශඟ දවෂ ිශදුලි බහණ්ඩ යකවඵන ඩර  වරහ ඵඩු 

ටි ශයනියි. වේ ළන ශිය රේජහ  එන  ඕනෆ. ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ හිටිඹහ නේ ්තුභහ තභයි ඉසවල්රහභ ගිහි එ 

වේ  ිශරුශධ ෆ ව එව එ. ඊවේ ් ජතයහ ුලශරවඹ ජ භ  

රීේහ, "වඩට ජ ්ද හිටිඹහ නේ ශඩු ණව එ වේ ළන ෆ වනහ" 

රීඹහ.  භස ඩ ඩන ් වටතළනි එද ඉය  එව එ? භස 

ඩර  වන මිනිසසු ව භස නහ. භස  එව එ නළයක වුණ ව 

බුරිඹහනි නහ. ් ් ඒහ නහ. සිාවර වුණ ව, මුසලිේ 

වුණ ව, වදභශ වුණ ව ශිය ඔ ජවටභ රහාරීවඹෝ. [ඵහධහ රීරීභ ජ]  

භස ඩර  වන ශඹ භස නහ.  [ඵහධහ රීරීභ ජ] භ  භත ජ 

වුවණ් ික එ බුරිඹහනි.   

ශිය ඒ ත ව වඹ  ඹ එන වවට නළවළ. ශ එන ඒහවඹ එ 

වතටය ශිය භහජවේ ඉදිරිඹ  ඹ එන ඕනෆ. ඒ හයණහ ළන 

හිත එන. ශ එන ්වවභ සිශධි ඇයක න ිශ  මිත ාවඹ ජ වළටිඹ  

ජඹර ව ජඹ්දධනවේ ඳහඩු ශඳ  වඳවනනහ. වශලඳහරන 

වඹ ජ වළටිඹ  වනටවයි. යවට් වභවවභ සිශධි ඇයක න ිශ  

මිනිසසු රීඹනහ, ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ හිටිඹහ නේ ශඩු 

ණව එ වභඹ  ිශරුශධ ෆ වනහඹ රීඹහ.  

්තුභහවේ ශබහවඹ එ ඳසවෂ තභ එ ළන ් ් ශඹ ථහ 

යනහ නේ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ළභළයක  එව එ 

වභ එන වේ හයණඹ ළනයි රීඹහ භභ හිතනහ. භභ දී්දක 

ලවඹ එ ථහ ය එව එ නළවළ. වභටද, ්තුභහ ළන ශිය ථහ 

යනහ හවේභ ථහ ය එන ත ව ශඹ ඉ එනහ. ශවේ ඳ ජවේ 

ශඹ  හවේභ ්තුභහ නළයක නිහ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ්තුභහ  ෆ 

ව එන ඵළරි ශඹ , ශිය වළභ වනහ භ ව ්තුභහ නළයක ඳහඩු 

දළවනනහ. ්තුභහ ඹේ රීසි ප්රේයකඳ වයකඹ ජ ඉදිරිඹ  වන ණහ. 

ඳ ජවේ ව යවට් දියුණු  ප්රේයකඳ වයකඹ ජ ඕනෆ. ්තුභහ, 

වශලඳහරන ප්රේයකඳ වයකඹ ජ තුිබ එ ඉදිරිඹ  ගිහි එ බඹ නළතු ළඩ 

ශ ුලශරවඹ ජ; නි්දී ත ුලශරවඹ ජ. ්තුභහ නළයක ම භ ය   ව, 

ශිය සිඹලු වදනහ භ ව, ඒ හවේභ වඳෞශලි භ  ව ඳහඩු ජ. 

්භ නිහ ්තුභහ  වභට ජ සු රළවබ්හ රීඹහ ප්රේහ්දථනහ යමි එ ්භ 

ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ භවේ නහටු දළනුේ වදන වර ඉල්රහ 

සිටිනහ. 
 

[ශ.බහ. 2.43] 
 

රු දිව එස ගුණ්දධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන ශභහතුතුභහ ව ණණ්ඩු ඳහ්දලසවේ ප්රේධහන 
ාිශධහඹතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயகப்தை அகச்சதம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

தொதற்ரகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමයවඹ ජ 
වළටිඹ  ව, ශභහතුයවඹ ජ වළටිඹ  ව ශඳ භඟ දී්දක හරඹ ජ 
 යුතු ශ වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ  
වනුව එ ඉදිරිඳ ව ය ඇයක වලෝ වඹෝජනහ  
බහනහඹතුභහ ව, ිශඳ ජ නහඹතුභහ ව ් ජ ශ හයණහර  
්ඟ වමි එ ඳශමු වට  ්තුභහ  ශවේ වෞයඹ ුලද ය එන  
ඕනෆ. 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහ්දලිවේ එතු වශලඳහරනවේ ව, 

ප්රේජහත එත්රනහදී වශලඳහරනවේ ව ිශිශධ භයකභතහ එතය නිවඹෝජනඹ 

රීරීභ ියිබඵ යකවඵන ය ව ඵ වහ ළඹුරු ඵ ඉතහ වවටි  එ 

ශවඵෝධ ය නිමි එ, ්නමු ව තභ එවේ වශලඳහරන භතහදඹ 

වනුව එ වනටළවරන ක්රිශඹහ වභබහඹරී එ ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ  යුතු ශහඹ රීඹන ටි වේ ශසථහවේදී භහ සිහිඳ ව 

ය එන ළභළයකයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, ්තුභහ භ  ප්රේථභ ය  වමු වුවණ් හි ුල 

ජනහධිඳයක රු වප්රේෂභදහ භළයකතුභහ ිශසි එ ්තුභහ ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජවේ ශිශසහවේල්ර ණනවේ ාිශධහඹයඹහ වළටිඹ  ඳ ව 

වට   යුතු ශ හරවේයි. ්භ ණනවේ ේ නිඹේේර 

් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ ාිශධහන ල ජයකභ ව රීරීභ  ්තුභහ ිශලහර 

භව එසිඹ ජ දළරුහ. ඒ හවේභ ඉ එ ඳසු ්තුභහ  ඵ හිය වටශම 

ාිශධහඹයඹහ වළටිඹ   යුතු ශ හරවේ ව වටශම 

නයවේදී ිශිශධ ශසථහර ශඳ  වමු වුණහ. 

ඒ ෆභ ශසථහදීභ තභ එවේ ඳ ජඹ ව, තභ එවේ 

ජනතහ ව වනුව එ ශදවස ඉදිරිඳ ව රීරීභ  ්තුභහ දළර 

උ වහවඹ වශලඳහරන  ජවෂත්රනඹ  භෆත හරවේ ් ජ යන රද 

ළද ව ඳණිවුඩඹ ජ රීඹන ් භහ ව එ ය එන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ ි වය ඹ 

මියක ුහඳහයර හභහජි හභහජිහ එවේ ප්රේලසන වනුව එ 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ රීහිඳ තහ ජභ ශඳ ව භඟ 

හච්ඡහ ය එන  ඳළමිණිඹහ. ්තුභහ නිවඹෝජනඹ ශ ඒ ි වය ඹ 

මියකර ප්රේලසන නිය එතයවඹ එ ඉදිරිඳ ව යමි එ, ඒ ශලු 

වවඹෝඹ රඵහ ළනීභ  ්තුභහ ශභහතුහාල යහ ඳළමිණිඹහ. 

්තුභහ නිවඹෝජනඹ ශ ි වය ඹ මියක ුහඳහයඹ ද ්තුභහ ිශලහර 

ල ජයකඹ ජ වුණහ. ිශඳ ජ නහඹතුභහ ව එ ශ ඳරිදි රු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ිශිශධ ශාලලි එ වදු  ජවෂත්රනඹ 

නිවඹෝජනඹ යමි එ, ඒහ  වබහගි වමි එ, ිශිත හච්ඡහ 

යමි එ වදු  ජවෂත්රනඹ ළන යර වර ශවඵෝධ ය දීභ  

උ වහව දයන රද වදුයවඹ ජ වළටිඹ  ඒ දු එ ණද්දලඹ වේ 

වරහවේ ශඳ ශඹ ය එන  ඕනළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහ්දලිවේ එතු තුශ ඇභයකයවඹකු 

වළටිඹ  ්තුභහ භඟ ප්රේයකිශරුශධ භත දයමි එ උණුසුේ 

ශසථහ එ  වබහගි වූ ශ එදභ භ  වේ වරහවේ සිහිඳ ව නහ. 

ඒ ත්ද ිශත්ද වභහය වුණහ  ඳසවෂ ඉතහ ඉ ජභනි එ වඳටදු 

භතඹ ජ ඇයක, මිත්රන වවඹ එ ඳහ්දලිවේ එතු තුශ  යුතු 

ය එන ද ්තුභහ  ව ශඳ  වළරී වුණහ. ඒ ශයක එ ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ වදන රද ශ ව දළකීේ ේබහයඹ ඉතහභ ළද ව.  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ත ළද ව හයණඹ ජ ව එ 

ය එන ඕනළ. ශවේ මිල්වයෝයි ප්රේනහ එදු ශභහතුතුභහ වේ 

ශසථහවේ වේ බහවේ ඉ එනහ. ්තුභහ ව ඒ ළන ද එනහ. රු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහ භඩු වශසථහනඹ  ජරඹ ළඳයීවේ 

වඹෝජනහ ජ ඇයක භවේ ශභහතුහාලඹ  ඇිශල්රහ ඒ  යු වත 

ඉ ජභනි එ ඉටු ය එනඹ රීේ ශසථහ භහ සිහිඳ ව යනහ. ඒ 

වඹෝජනහ ්ර භඹ නිභහ යරහ යදගුරුතුභහ  බහය දීවේ සුිශවලෂෂි 

ණමි වභවවඹ ජ ඳළළ ව වුණහ. ්දහ ශවේ මිල්වයෝයි ප්රේනහ එදු 

ඇභයකතුභහයි භභයි ඒ ශසථහ  වබහගි  එන  ගිඹහ. ශඳ ව 

් ජ ජඹර ව ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහ ව ඒ ුලනු ූමමිඹ  ගිඹහ. ඒ 

ළද ව හ්දඹ බහයඹ ඉටු ය දීභ  ්තුභහ තුශ යකබුණු ණමි 

බ ජයකවේ ළඹුරු ඵ ්දහ ප්රේද්දලනඹ වුණහ. ඒ ශසථහ භහ වේ 

වරහවේදී වෞයවඹ එ සිහිඳ ව යනහ. 

්ළනි ිශිශධ  ජවෂත්රනර  භළදිව ව වමි එ ්තුභහ රඵහ දු එනු 

ණද්දලඹ හ වේභ වේ ඳහ්දලිවේ එතු තුශ ඉතහ ිජු වඬ ජ 

නඟ එන  ඉදිරිඳ ව වුණු භ එත්රීමරු ශතය  ්තුභහවේ වඬ ශඳ  

දි භ සිහිඳ ව වනහ ඇයක. ්තුභහවේ බිරි, දරු එ  වේ 

ශසථහ වේ ශවේ වලෝඹ ්තු යමි එ භහ නයකනහ. 

 

 

[ශ.බහ. 2.49] 

 
රු ්ේ. වජෝලේ භයිල් වඳව්දයහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ம். ரஜஶசப் கக்கல் தபரஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඉතහභ වභ හිත ව වවෝදයවඹ ජ 

හවේ භ එත්රීමයවඹ ජ ශඳ ශතවළයරහ ගිහිල්රහ යකවඵනහ. වේ 

උ වතරීතය ඳහ්දලිවේ එතු තුශ ඉවන ්තුභහවේ ඒ ගුණ 

්දණනහ යන වේරහවේ ්ඹ  වබහගි ව එන  ශසථහ ජ 

රඵහදීභ ළන භභ ඔඵතුභහ  සතුයක එත වනහ. රු 

බහනහඹතුභහ ව, ිශඳ ජනහඹතුභහ ව, ඒ හ වේභ ණණ්ඩු 

ඳ ජවේ ප්රේධහන ාිශධහඹතුභහ ව රීඹන රද රුණු භභ නළත ව 

රීඹ එන ඹ එව එ නළවළ. ඒ රීඹන රද රුණු තු ලවඹ එභ 

වවනකුවේ ශහනවේදී රීඹන තු රුණු ඵ  භ  භත ජ 

ය එන ුලළු එ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ්තුභහවේ වඳෞශලි වතිශතඹ ළන 

භත ජ යනහ නේ, ්තුභහ  ඹ ශවුරුදු 19දී ිශතය 

්තුභහණ එවේ ියඹහණ එ නළයක වුණහ. ්දහ ඉ එ ඒ භෆණිඹ එ 

් ජ ්තු වරහ ඒ ුහඳහය  යුතු යන භ එ ශධුහඳන 

 යුතු ව යමි එ ඒ ඳවුර  වදළනි තහ වතහ වවන ජ වළටිඹ  

වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  යුතු ශහ. 

වශලඳහරනඹ  ඩහ ණද්දල ව ුලශරවඹකු වළටිඹ යි භභ 

්තුභහ දළරහ යකවඵ එව එ. 

වේ යවට් ජනතහ  ්තුභහ වඳනුවණ් වශලඳහරන 

නහඹවඹ ජ ිශධිඹ යි. භ  ්තුභහ වඳනුවණ්, ඊ  ඩහ වන ව 

ිශධිඹ යි.  

තභ එවේ භ ව ් ජ ් ජහසු වරහ, ශයණ ත ව වඹ  

ළටිරහ යකබුණු ඳවුර ජ නඟහ සිටු එන භව ව වවව ජ දයුල, 

ළඳ ම භ ජ යුල වේෂසඨ නහඹඹකු වළටිඹ  තභයි භහ ්තුභහ 

දළ ජව ජ. ඒ නිහභ ඒ ඳවුර, ඒ වවෝදය වවෝදරිඹ එ වවට 

ුහඳහය යන, ිශලසිශදුහරඹ  ගිඹ ශඹ සිටින, උස ත ව වවේ 

ඳවුර ජ වළටිඹ  ශවේ භහ ජවේ, ශවේ වේ ශද වත ව වනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  

වශලඳහරනඹ නිහ තභ එවේ දරු ඳවුර, නෆදෆ හිතතු එ ශභත 

වුවණ් නළවළ. ්තුභහ ඉතහභ වවට ුලත්රන ය වනඹ ජ, ඉතහභ වවට 

දිඹණිඹ ජ වේ ය   දහඹහද ය දු එනහ. ඒ හවේභ,  ඒ වදවදනහ 

වදුරු එ වළටිඹ  ව වේ භහජඹ  දහඹද ය දු එනහ. භහ 

හිතන වළටිඹ  වේ සුිශවලෂෂි හයණඹ ජ.  ශිය ථහ ජ ශවරහ 

යකවඵනහ, ඳවුර ජ ළටුණු තළනි එ නළිනටි එන ඉවල් න 

වවටභ වනහ ඒ ඳවුවල් ශේභහ රීඹරහ. ඒ ඳවුවල් නළිනටීභ ව, වේ 

වේෂසඨ වදුයඹහවේ නළිනටීභ ව ඹථහ්දථඹ ජ ඵ  ඳ ව වශෂ 

ඒ ණදයණීඹ භෆණිඹ එ. භහ ්ඹ වේ ශසථහවේ භත ජ ශ යුතු 

යකවඵනහ. භභ ්තුභහවේ ියඹහණ එ ද එනහ; භෆණිඹ එ ද එනහ; 

ඒ ඳවුවල් සිඹලු වදනහ  ද එනහ; නෆදෆ හිතතු එ ද එනහ. ඒ ඳවුර 

වේෂසඨ ඳවුර ජ. ඒ ශේභහවේ ඳවුර ව වේෂසඨ ඳවුර ජ. ඒ වේෂසඨ 

ඳවුවල් රු වඹ ණය ජහ යමි එ තභයි වදටසතය ජඹර ව 
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ජඹ්දධන භළයකතුභහ වශලඳහරන භ එ භඟ ස වශෂ. ්තුභහ 

වශලඳහරනඹ  ්න වට  භහ ් ජ තභයි ඳශමුව එභ ේඵ එධ 

වුවණ්. භහ ්ඹ ිශවලෂවඹ එ වේ ශසථහවේ භත ජ ය එන 

ළභළයකයි. ඒ ණුල භ එ භ ඟ තුශ ්තුභහ හ්දථ වශලඳහරන 

වතිශතඹ ජ ත ශහ.  

භහ හිතන වළටිඹ  ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ තුශ ්තුභහ තයේ 

වදෝ ද්දලනඹ  ර ජ වූ වන ව වනකු නළවළ. ්තුභහ ්වෂ වදෝ 

ද්දලනඹ  ර ජ වුවණ් ් ජ ව ජහයක ඳ ජවඹ එ වනටවයි, ශඳ  

ිශරුශධ ඳ ජවඹ එ; ඒ හවේභ යවට් ජනතහව එ. වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු තුශ ්තුභහ  ඳරිබ යුල ශසථහ, ්තුභහ  

ව එන සූදහනේ වූ ශසථහ භ  වවට  භතයි. ්දහ වූ ඒ සිදුම ේ 

ේඵ එධවඹ එ ශද ඒ වළභවදවන ජභ ශඬනහ; ේඳහ වනහ. 

්තුභහ  වේ භහජවඹ එ රළබුවණ් ''වටටිඹහ'' රීඹන නභ. ශඳ 

් ජ වත ව න ශවේභ ජනතහ ජ යදයඹ  ළටිරහ, වට එ 

වරහ, වේ යවට් තනි වරහ ඉ එන වට , ඒ ජනතහ වනුව එ 

භළදිව ව ව එන ඹෆභ නිහ ශවේ මිනිසසු ්තුභහ  ''වටටිඹහ'' 

රීඹන නභ ඈ එන ඳ  එ  වතහ. නමු ව භහ ්තුභහ දරී එව එ 

්වවභ වනටවයි. ්ද ව ශද ව වේ යවට් ඉයකවහවේ ළරර ජ ඇයක 

යුල, ්දතභහනවේ ළරර ජ ඇයක ය යකවඵන, ශනහතවේ ව 

ළරර ජ ඇයක වේඹ රීඹරහ සියකඹ වළරී  ජහයකහදඹ, ණේහදඹ 

ශ එ ය එන වතිශත ඳරිතුහවඹ එ ළඩ යුල වශලඳහරන 

නහඹවඹ ජ ්තුභහ. ශඳ  ්වවභ වවනකු දරී එන රළවඵ එව එ 

වඵටවවටභ රහතුයරී එ.  

්තුභහ  ළඩි වරිඹ ජ වශලඳහරන  යුතුර වඹවද එන 

වුවණ් ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වනුව එ වනටවයි, වේ යවට් දු ජ 

ිශි න ජනතහ වනුව එ. ිශවලෂවඹ එ ද්රපිශඩ ජනතහ වනුව එ, 

මුසලිේ ජනතහ වනුව එ, ශයණ ම  සිටි ජනතහ වනුව එ. 

ඒ යුතුභ ්තුභහ ඉතහභ වේෂසඨ ශ එදමි එ ළඳ ම වභ එ ඉටු ශහ.   

්තුභහ වවට වතෝලිඹකු වුණ ව වඵෞශධ සහමීය  එ 

ව එවෂරහ භඟ, ඒ හවේභ ඉසරහේ, හි එදු පූජතුභ එරහ භඟ 

වවෝදය ව වේ ිශලහර ඳහරභ ජ වටඩ නළඟුහ. භවය ශසථහර 

්ඹ වදෝ ද්දලනඹ  ර ජ වුණහ. ශිය ද එනහ, ඒ නිහභ ්තුභහ  

වඵටවවෝ ශඳවහ ිශි  එන  සිශධ වුණ ඵ. නමු ව  දහ වවෝ 

වේහ ඉයකවහඹ ලිඹන වට , ඒ වවෝදය වවේ ඳහරභ වටඩ 

නඟුල වේෂසඨ වශලඳහරනඥපඹකු, ඒ හවේභ වතෝලිඹකු 

වළටිඹ  ්තුභහවේ නභ ඒ ඉයකවහවේ ය එ ශකුරි එ ලිඹළවයි රීඹහ 

භහ ිශලසහ යනහ.  

්තුභහ වශලඳහරනඹ නිහ වතිශත හරවේදී දු ජ ිශ එද 

වවන ජ. වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ සිටින වඵටවවෝ වදවන ජ 

ද එනහ, ශිය රීසිකු ඵරහවඳටවයට වතු වනටවුණු වරහයි 

්තුභහ ශඳ ශතරි එ ව එ ගි වේ රීඹරහ. ්තුභහ වරහ  ෆවේ 

නළවළ. භහ හිතන වළටිඹ  ්ඹ වවට වදඹ ජ වනටවයි.  නමු ව 

වරහ  ෆවේ නළවළ. ඒ හවේභ වරහ  නිදහ  වව ව ව නළවළ. 

භහ හිත එව එ නළවළ, ඒ ව වවට වදඹ ජ  රීඹරහ. වේ නය ළඩ 

වද ්තුභහ වශෂ ්තුභහ වනුව එ වනටවයි; වේ යවට් ජනතහ 

වනුව එ. ්තුභහ ්ළනි වේෂසඨ නහ ඹවඹ ජ. ශවේ නහඹතුභහ 

රීේහ හවේ, ්තුභහ භහධු ඳහේිකික යරහ ශනු එ  වවට ලරීය 

වෞුවඹ එ ඉ එන වළටි  රීඹහ  දීරහ  ජහතු එතය කී්දයකඹ  ර ජ 

වශදී, ්තුභහවේ ලරීය වෞු ළන ඵරහ  එන  ඵළරු ගිඹහ. වේ 

වළභ වදඹරී එභ භහ දළ ජව ජ ් වදඹයි. ඒ තභයි, ්තුභහ තභ එ  

ඩහ තභ එවේ  වවෝදය ජනතහ , ය   ණදයඹ ශ ඵ. ්ළනි 

වේෂසඨ ජන නහඹඹකු ළනයි ශිය ශද ථහ ය එව එ.  

්තුභහවේ හර න්භහවේදී ිශවලෂවඹ එභ ේඳව දිස්රිව ජඹ 

තුශ, ජහ-ඇර, මීය මු භළයකයණ වටට්ඨහ තුශ  ිශලහර ළඩ 

වට  ජ ශහ. ඒ ශ ළඩ වට  තුිබ එ ්තුභහ රළබ තිේයකඹ 

ියිබඵ භහ ද එනහ. ්තුභහ වනටවඹ ජ ශසථහරදී භ  රීඹහ 

යකවඵනහ, "භහ වටඳභණ ළඩ ශ ව භ  රළබුවණ් වෞයඹ 

වනටවයි; ඵළණුේ" රීඹරහ. ඒ ව ඇ වත. ්ඹ වශලඳහරනඥපඹහ  

උරුභ වදඹ ජ. නමු ව ්තුභහ  ්ඹ උරුභ ිශඹ යුතු යකබුවණ් නළවළ.  

භහ ්තුභහවේ වතිශතඹ ළන, ්තුභහවේ ණභ ළන චනඹ ජ 

ථහ වශට ව, ්තුභහ ශඳ  හි ුල, වේ ය   හි ුල, වතෝලි 

බහ  හි ුල වවට වතෝලි නහඹවඹ ජ. ශවේ ඳල්ලිඹ භඟ, 

ඒ ණමි නහඹඹ එ භඟ ඉතහභ වවට බ ජයකභ ව 

වතෝලිඹකු ිශධිඹ  ්තුභහ වත ව වුණහ; ළඩ  යුතු ශහ. 

වතෝලිඹ එ වළටිඹ   ශඳ  ්ඹ වධ්දඹඹ ජ වුණහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, වේ වරහවේදී භහ ිශවලෂවඹ එභ 

්තුභහවේ ිශහවඹ ියිබඵ භත ජ ශ යුතු යකවඵනහ. ්භ 

ශසථහවේදී ව ්භ ළඩ  යුතුර  භ  ේඵ එධ  එන 

ුලළු එභ යකබුණහ. ්තුභහවේ දරුවෝ ඒහ ද එව එ නළවළ. නමු ව  

ඒ ඳවුවල් ශනි ජ ශඹ ඒ ළන ද එනහ. ්තුභහ ව ්තුභහවේ බිරි 

උජිතහ ණේ වද සිටිඹ ව, ශිය දළ ජව ජ ඔවු එ වදවදනහ ්භ 

ණභ ඉ එනහ හවයි. වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ 

වනුව එ වතෝලි දරු එ වදවදනකු බිහි ය වේ භහජඹ  

බහය වදමි එ ඒ  බිරි ව ්තුභහවේ භ එ භඟ  ිශලහර ල ජයකඹ ජ 

වුණහ; වධ්දඹඹ ජ වුණහ. ්තුභහ  ුලළු එභ රළබුණහ, වදු 

ුලතකු වහ වදු දිඹණිඹ වේ භහජඹ   දහඹහද ය එන. ්ඹ ව 

්තුභහ රළබ ් ජ ජඹග්රාවණඹ ජ. භහ මීය   ඩහ දී්දක ලවඹ එ ථහ 

ය එන ඹ එව එ නළවළ.  

වේ ඳහ්දලිවේ එතු තුශ ශද ශිය ්තුභහ ළන ථහ යන 

වට , භභ  ්තුභහ  දරී එව එ ්තුභහ තු නිහ ඵළණුේ ශවුල, 

තු නිහ වනටවඹ ජ ශඳවහ ිශුල වශලඳහරන නහඹවඹ ජ 

වර යි. ඒ හවේභ යජවේ ත්දජනර  ඹ  වරහ හි ුල, 

පීඩහහරී වතිශත ත යුල ඒ සිඹලු වදනහවේභ ප්රේලසන වේ යවට් 

ිශතය ජ වනටවයි ජහතු එතයඹ වමු  ව වනිඹරහ ිශඳුේ 

වටඹ එන ,  භ එත්රීමරු එව ව  නළයක වූ යප්රේහද රඵහ වද එන  

්තුභහ  ෆභ ශයක එභ  යුතු  ශහ.   

්තුභහවේ සිත තුශ ඹේ ඹේ රුණු යකබුණහ. භහ ් ජ ඒහ 

රීඹරහ යකවඵනහ. ඒ හවේභ වේ ඳහ්දලිවේ එතු තුශ ව ඹේ ඹේ 

ශසථහරදී භහ ් ජ ව ප්රේලසන ඇයක  වරහ යකවඵනහ. නමු ව 

්ිබඹ  ගිඹහභ ඒහ රීසි වදඹ ජ ්තුභහවේ හිව ව යකබුවණ් නළවළ. 

ඒ තභයි ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමරු එ ශඟ යකවඵන ඉතහභ වවට 

යකගුණඹ. ඒ යකගුණඹ ්තුභහ ශඟ යකබුණහ.  

වභළනි වේෂසඨ නහඹඹ එ නළයක ඳහඩු ශඳ  ඉදිරි 

ශනහතවේදී දළව එිශ. ඒ ඳහඩු ියරිභව එන ,  වේ යවට් ජහය  එ 

්තු ය එන , ණමිඹ එ  ්තු ය එන  ඳහ්දලිවේ එතු 

භ එත්රීමරු එ වනුව එ වශලඳහරන වයදවඹ එ වතටය ඹහ යුතු 

තළ එර  ඹ එන  ්තුභහ  තයේ ල ජයකඹ ජ වධ්දඹඹ ජ යකවඵන 

භ එත්රීමයවඹ ජ ත ව බිහි වේිශද රීඹරහ භ  ළඹ ජ යකවඵනහ.  

ඒ වටවවටභ වුණ ව වතෝලිඹ එ ිශධිඹ  ශිය හිතන 

ශ එදභ  වදිශඹ එ ව එවෂ ශඳ  බහය දු එන  යු වත ශිය ඉය 

ශ යුතු වේරහ ජ යකවඵනහ. ඒ ශිය  ඕනෆ වේරහ  වනටවයි, 

උ එ ව එවෂ  ශලු ිශධිඹ යි. ඒ ශසථහ  තභයි ශවේ 

වවෝදය භවහචහ්දඹ වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභ එ 

මුහුණ දු එව එ.  

1343 1344 



ඳහ්දලිවේ එතු 

වවනකුවේ ශ එ වභටවවටත  ශඳ රීඹ එව එ ඔහුවේ 

ශභඟුර  රීඹරහයි. නමු ව භභ වළභ යකසවෂභ රීඹ එව එ ඒ 

ශසථහ ශභඟුර ජ වනටවයි, ශ එ භාරුඹ ජ රීඹරහයි. 

වවට වතෝලිඹකු වළටිඹ  දරු එ  වවට  උ එරහ 

භහජඹ  බහය දීරහ, වේ උ වතරීතය ඳහ්දලිවේ එතු  ඇිශල්රහ 

උ වතරීතය භහජ වෂඹ ජ යරහ,   "ඔඵ  බහය දු එන  යු වත 

දළ එ ඉයයි. දළ එ භහ හ  ් එන" රීඹරහ වදිශඹ එ ව එවෂ 

යුල නිවඹෝඹ  ්තුභහ හි නළමුහ ිශතයයි. ඒ ්තුභහ  ජඹ 

භාරුඹ ජභ වේහ!  වදිශඹ එ දරී එන   ්තුභහ  හනහ 

රළවබ්හයි රීඹහ ශඳ ප්රේහ්දථනහ යනහ.  

්තුභහවේ ශබහඹ ියිබඵ භවේ ව, භවේ ඳවුවල් ව, ජහ ඇර, 

මීය මු ඇතුළු ේඳව දිස්රිව ජවේ ජනතහවේ ව වලෝඹ වේ 

ශසථහවේදී ්තුභහවේ ඳවුවල් ළභ  ප්රේහල යමි එ ්තුභහ  

වදිශඹ එ දරී එන  යේ ඳතමි එ භභ නිවඬ නහ.  
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රු මුරුවේසු ච එද්රපකුභහ්ද භවතහ (නිවඹෝජු හය 
බහඳයකතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு தொதரகசு சந்தஷகுஶர் - குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகரல சபஶநஶகர் அலர்கரர, கஶயஞ்தசன்ம 

உதப்பஷனர் தகரல டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கரஷன் 

கமவு குமஷத்த அததஶபத் தஸர்ஶனத்தஷன்ஸது ரபச அததஷத் 

தகக்கஶக உங்கதௗக்கு நஶன் நன்மஷ ததஶஷலஷக்கஷன்ரமன். 

1990ஆம் ஆண்டு கஶயத்தஷல் இதந்து அலக ஷகவும் 

அமஷந்தலன் ன்ம லககஷல் அலது அததஶபத் தஸர்ஶனத்தஷன் 

ஸது நஶதம் உகஶற்தலகதஷட்டு னநஷகமலகட 

கஷன்ரமன். டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் தஷழ் 

க்ககர ஷகவும் ரநசஷத்த எத தகயலஶலஶர். அலர் தஷழ் 

க்கரஶல் ஷகவும் நன்தஷப்தைடன் பஶர்க்கப்பட்ட எத 

தகயலஶகத் தஷகழ்ந்தஷதக்கஷன்மஶர். தஷழ் க்கதௗக்கு தஷஶக 

இகறக்கப்படும் அநஸதஷககர ததன்னஷயங்ககஷல் இதந்து 

துைஷச்சதடன் தஷர்த்த, அதற்கஶகக் குல் தகஶடுத்த 

ததன்னஷயங்ககத் தகயலர்கரஷல் டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள் பஷதஶன பஶத்தஷம் லகஷத்து லந்தஷதக்கஷன்மஶர். 1990 

கரஷல் இதந்து பஶஶஷ த்த்தம் இடம்தபற்ம கஶயகட்டங்கரஷல் 

தஷழ் க்கள் தஷர்ரநஶக்கஷ பல்ரலத பஷச்சஷகனகதௗக்குத் 

தஸர்வு கஶண்பதற்கஶகவும் அலர்கரது உஶஷககள் ற்தம் 

நயன்கள் ததஶடர்பஶகக் குல் தகஶடுப்பதஷதம் அலர் 

ப்ரபஶதும் பஷன்நஷன்மதஷல்கய. ததன்னஷயங்கக அசஷல் 

சூழ்நஷகயஷரய இனலஶத அசஷல் ஏங்கஷநஷன்ம கஶயத்தஷல் 

ஷகுந்த சலஶல்கதௗக்கு த்தஷஷல் தனஷத்துநஷன்த குல் தகஶடுத்த 

தகயலர்கரஷல் டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் ஷகவும் 

பஷதஶன பஶத்தஷம் லகஷத்து லந்தஷதக்கஷன்மஶர். அலது கம 

லஶனது, தஷழ் க்ககரப் தபஶதத்தலகஷல் உண்க 

ஷரயர எத ரபஶஷறப்பஶகும்.  

ல்யஶ இனங்கதௗம் ச உஶஷகத்டதம் சத்துலத்துடதம் 

சரகஶதத்துலத்துடதம் லஶற ரலண்டும் ன்பதஷல் டஶக்டர் 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் ஷகுந்த அக்ககம கஶட்டி 

லந்தஷதக்கஷன்மஶர். இதனஶல் அலர் ததன்னஷயங்கக அசஷதல் 

பய தநதக்கடிககர தஷர்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர், பல்ரலத 

அச்சுதத்தல்கதௗக்கு உள்ரஶகஷஷதக்கஷன்மஶர். இந்தப் பஶஶதௗ 

ன்ம அகலஷதம்கூட அலதக்கு தஷஶகப் பல்ரலத 

குற்மச்சஶட்டுக்கள் சுத்தப்பட்டிதந்தஶதம் அலர் அலற்கமத் 

துைஷச்சதடன் தஷர்தகஶண்டு தொமஷடித்தஷதக்கஷன்மஶர். 

இதனஶல் அலர் ப்தபஶழுதும் தஷழ் க்கள் னதஷல் நஷகமந்து 

நஷற்கஷன்மஶர்.  

ஏர் எடுக்கப்பட்ட இனத்துக்கு அல்யது எடுக்கப்பட்ட 

சதோகத்துக்கு ஆதலஶகக் குல் தகஶடுக்கும்ரபஶது,  அக்குதக் 

குப் பங்கலஶத தொத்தஷக குத்தப்படும் அசஷல் கயஶசஶம் 

உண்கஷரய இல்யஶது எறஷக்கப்பட ரலண்டும். அதஶலது, 

ததன்னஷயங்ககஷதள்ர இடதுசஶஶஷத் தகயலர்கரஶக இதந் 

தஶதம் சஶஷ, தஷழ் க்கரஷன் உைர்வுகள், நயன்கள் ற்தம் 

பஷச்சஷகனககர லஷரங்கஷக்தகஶண்டலர்கரஶக இதந்தஶதம் 

சஶஷ, அலர்கள் தஷழ் க்கதௗக்கு தஷஶக இகறக்கப் படும் 

அநஸதஷகதௗக்கு தஷஶகக் குல் தகஶடுக்கும்ரபஶது, பங்கலஶத 

தொத்தஷக அல்யது தைத தொத்தஷக குத்தப்படுகஷன்ம அசஷல் 

கயஶசஶம் இல்யஶது எறஷக்கப்பட ரலண்டும். ஆட்சஷஷல் 

இதக்கஷன்ம ந்த அசஶங்கதொம் எடுக்கப்பட்ட சதோகத்துக்கு 

ஆதலஶகவும் நஷஶஶன தொகமஷதம் குல் 

தகஶடுப்பலர்ககர எடுக்க நஷகனப்பது தலமஶன ஏர் அசஷல் 

கயஶசஶம். இப்படிஶன எத கஶயகட்டத்தஷல்தஶன் டஶக்டர் 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் துைஷச்சதடன் இந்த 

அகலஷதம் சஶஷ, தலரஷஷதம் சஶஷ, தஷழ் க்கரஷன் 

நயன்கதௗக்கஶகக் குல் தகஶடுத்தஷதக்கஷன்மஶர். தஷழ், தொஸ்தம் 

க்கரஷன் உஶஷக கதௗக்கஶக அலர் ததஶடர்ந்தும் 

பஶடுபட்டிதக்கஷன்மஶர். அந்த லககஷல், அலது அந்த 

அசஷல் தசற்பஶடுகதௗக்கஶக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷரய 

நஶங்கள் ஷகவும் தஷப்தைடதம் ஶஷஶகதத்டதம் அலதக்கு 

அஞ்சத ததஶஷலஷக்க லஷதம்தை கஷன்ரமஶம்.  

டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் தொன்னஶள் 

ஜனஶதஷபதஷ பஷரதஶச அலர்கரஷன் ஆட்சஷக் கஶயத்தஷததந்து 

ங்கதௗடன் ஷகவும் தநதக்கஶகச் தசற்பட்டிதக்கஷன்மஶர். 

அந்தக் கஶயகட்டத்தஷல் து க்கரஷன் நயன்கதௗக்கஶகத் 

ததன்னஷ யங்கக அசஷல் சக்தஷகதௗடன் ரபசஷ, து 

க்கதௗக்கஶகப் பல்ரலத நஷலஶைங்ககரப் தபற்தக் 

தகஶடுத்தஷதக்கஷன்மஶர். த்த்தம் கடுகஶக நஷகழ்ந்த 

கஶயகட்டங்கரஷல் தஷழ் க்கதௗக்கஶன உைவு லஷநஷரஶகம் 

உட்பட அலர்கரஷன் பல்ரலத ரதகலகள் குமஷத்தும் அலர் 

சஶர்ந்த அசஷல் தகயலர்கரரஶடு இகைந்து ங்கதௗக்கு 

ஷகவும் சஶர்பஶக இதந்து தசற்பட்டஶர். அந்த க்கதௗக்குக் 

கஷகடக்க ரலண்டிகதப் தபற்தக்தகஶடுப்பதஷல் ஷகவும் 

தொகனப்தைக் கஶட்டி ததன்னஷயங்ககத் தகயலர் ன்ம 

லககஷல் அலக ஷகவும் ஶஷஶகதக்குஶஷலஶகரல நஶன் 

ப்ரபஶதும் கததுகஷன்ரமன்.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷல் அலது இறப்பஶல் துததம் 

கனலஷ, பஷள்கரகள் ற்தம் அலது உமலஷனர்கதௗக்கும் 

அலர் பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்தஷ க்கதௗக்கும் து கட்சஷஷன் 

தசயஶரர் நஶகதொம் அகச்சதஶன ஶண்தைஷகு டக்ரஸ் 

ரதலஶனந்தஶ அலர்கரஷன் சஶர்பஶகவும் ன் சஶர்பஶகவும் இந்த 

அகலஷரய ஆழ்ந்த அததஶபத்கதத் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்ரமன். நன்மஷ.  

       
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
මීය ශඟ  රු යහජිත වෂනහය වන භවතහ.    

ඊ  වඳයහතු රු නිවඹෝජු  හය බහඳයකතුභහ මූරහනඹ  

ඳළමිවණනහ ඇයක.  

1345 1346 

[රු ්ේ. වජෝලේ භයිල් වඳව්දයහ භවතහ] 
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ශනතුරු ථහනහඹතුභහ මූරහනවඹ එ ඉ ව වුවඹ එ, 
නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ [රු මුරුවේසු ච එද්රපකුභහ්ද භවතහ] 
මුරහනහරඪ ිශඹ. 

 

அதன்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த 

அகயரல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்தைஷகு 

தொதரகசு  சந்தஷகுஶர்]  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 
 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR  ] took the Chair. 

 

[ශ.බහ. 3.11] 

 
රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ේඳ ව ා්දධන ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன - 

கடற்தமஶறஷல், நஸக லரதோயங்கள் அபஷலஷதத்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development) 
රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි  ිශවලෂවඹ එභ, උතුව්ද 

භවජන නිවඹෝජිතවඹකු මූරහනවේ සිටින වරහ වදටසතය   

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ වනුව එ ඉදිරිඳ ව ය 

ඇයක  වලෝ ප්රේහල වඹෝජනහ  ේඵ එධ  එන   රළබීභ භවේ 

බහුඹ ජ වළටිඹ  රනහ. ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ 

මුලි එභ භ   වමු  වුවණ්  ්තුභහ වදු ශිුඹකු සිටිඹදීයි. 

වටශම යිශවේ වදු පීඨවේ ශිුවඹ ජ ිශධිඹ  ්තුභහ ඒ 

හරවේ භභ ළඩ යුල වදු ද එතහඹතනඹ  ණහ. මුලි එභ   

ණවේ ්තුභහ   ඹේ ප්රේයකහයඹ ජ ළනීභ වහයි. ඒ, 1977 දීයි.  

ඉ එ ඳසු ්තුභහ භහ භඟ වඵටවවටභ මිත්රන වුණහ. හභහනුවඹ එ 

්තුභහවේ වළටි ්වවභයි.  ඕනෆභ වවන ජ ් ජ තහ ජ වමු 

වුණහභ ඒ  ුලශරඹහ භඟ දළඩි මිත්රන වඹ  ඹනහ.  ඊ  ඳසු 

්තුභහ වනටවඹකු ව වයෝගී එ භහ වමු  වවන එන ඳ  එ  වතහ. 

්වවභ ඉරහ 1978 ිශතය නවට  ්තුභහ යිශවඹ එ ිය  

වරහ  වදුයඹකු ලවඹ එ භව වයෝවවල් වෂඹ  ණහ. 

ඉ එඳසු භහ වඳුනන වයෝගී එ ඳහ ලරු්දභ වහ වඹටමු වශෂ 

්තුභහ යි. ඒ ිශධිඹ  ශවේ මිත්රන වඹ දිගි එ  දි භ  ළඩිදියුණු  

වුණහ. ඒ නවට   භහ හභහාශි ුහඳහයවේ  දළඩි භතධහරිවඹ ජ 

සිටිඹදී ්තුභහ  ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ භඟ ඉතහභ වභ රීට්ටු 

ේඵ එධේ යකබුණහ. ඒ,  දිාත යණසිාව වප්රේෂභදහ භවතහවේ 

හරවේදීයි;  යණසිාව වප්රේෂභදහ ජනහධිඳයකතුභහවේ වඳෞශලි 

වදුයඹහ වර ව. ඒ හවේභ  භ එත්රීමරු එවේ ේහසයකවේ 

වදුයඹහ වර ව  ්දහ ්තුභහ ක්රිශඹහ ශහ. ඒ  නවට  ශඳ 

වදවදනහ වඵටවවටභ රීට්ටු  මිත්රන වඹරී එ හිටිඹහ. ඳසු ඒ රීට්ටු 

මිත්රන වඹභ ශඳ වදවදනහ ඥපහය  එ ඵ  ඳ ව ම භ  ව  වවෂතු හධ 

වුණහ.  ්තුභහ වඵටවවටභ ළඳ  රීරීේ යුල වවන ජ. ශඳ  

්තුභහවේ වතිශතවඹ එ ඉවන  එන වඵටවවෝ වශල් යකවඵනහ. 

ඉවන  එන  හරවේදී ද ජ භ  ්තුභහවේ වතිශත ථහ 

රීේහ. ඳවුවල් ළඩිභවල් දරුහ වූ ්තුභහ කුඩහ  හරවේදී තභයි 

්තුභහවේ ියඹහ නළයක වරහ යකවඵ එව එ. ියඹහ ිශලහර 

ුහඳහරිවඹ ජ වුණ ව ඒ ුහඳහය ළන භ  රීසි ශවඵෝධඹ ජ 

යකබිරහ නළවළ. ඒ නිහ භ ව භඟ  ් ජ ්තුභහ ඒ ේපූ්දණ 

හ්දඹ බහයඹ ශත  ශයවන යකවඵනහ.  

ද ජ ශඳ වදවදනහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ ඹේ ළඩ 

ියිබවශ  ඈත ඳශහත  ඹනවට  යහ්රිවවේ මි එව එරිඹ 

ඳළ වව ව ව ව ඩඹ ජ ශඟ නළයකරහ, ඒ ඩඹ   ගිඹහ ව ව ් ජ 

වඵට එන.  ්තුභහ ඒ වරහවේ වරටරිඹ ජ ඇතුවශෂ ඇර වරහ  හි ුල  

" ජලීන්ද" වවන ජ වඳ එරහ  භ  රීේහ, "යහවත, 

ඔඹවටල්ර එව හවේ වනටවයි භවේ වතිශව ව, ශය  ජලීන්ද 

හවේභ භභ ව වරටරිවේ  ජලීන්දභ යරහ යකවඵනහ"ඹ රීඹහ. 

"රිඹළදුයහ වරටරිඹ  ්ශශදී භභ ඵඩු ශයවන ගිඹහ. වභටද,  ඒ 

වවටයේ න ව එන භ  ඹ එන  සිශධ  වුණහ"ඹ රීේහ. "භභ ව 

ඔඹ හවේභ  වරටරිවේ නිදිඹවන ඉරහ යකවඵනහ. තහ වතහ නළයක  

වුණහ  ඳසවදි ඒ ිශධිඹ  තභයි ශිය ඉවන   වව ව" රීඹහ ්තුභහ 

රීේහ. ියඹහ  නළයක වුණහයි එ ඳසු ඒ ඳහඩු භ එන    යුතු 

ශ ්තුභහ සිඹලුභ වවෝදරිඹ එවේ ශධුහඳන  යුතු නිභහ 

යරහ ිශහව වුවණ් ව හුඟ ජ ඳහු වරහයි.  වවෝදරිඹ එවේ ිශහව 

 යුතු යරහ දීවභ එ ඳසු  තභයි ්තුභහ ිශහව  වරහ 

යකවඵ එව එ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ ්තුභහ තුශ  

ත ව සුිශවලෂෂී ගුණහාඹ ජ යකබුණහ. ඒ තභයි තභ එවේ භෆණිඹ එ  

රුල ණහයඹ. වරිඹ භ දිාත ිශජඹ කුභහයණතුා භවතහ 

හවේ වභතුභහ ව වටවවෂ ගිඹ ව යහ්රිවඹ  ශේභහ ඵර එන  ඇිශල්රහ   

ශේභහ ව ් ජ තභයි යහ්රිව ෆභ වේර   එව එ. ්තුභහ මිඹ ඹන 

වත ජභ ්වවභයි.  වඵටවවෝ වරහ  ශේභහවේ ශයක එ  ඵ ව ටි 

හ   එනහ. ්තුභහ ්ළනි දඹහඵය  ුලවත ජ වුණහ.  වභටන  

 යුතු යකබුණ ව ශහන වභවවටත නවත ජභ ශේභහ  වෞය 

ශ ්තුභහ කුඩහ දරුව ජ හවේ  ශේභහව එ ඒ ළනන්භ රඵහ 

 වතහ.  

1994 දී ශඳ වදවදනහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ නිවඹෝජනඹ 

යමි එ ඳහ්දලිවේ එතු  ණහ. දිාත ජනහධිඳයක  ඩී.බී. 

ිශවේතුා භළයකතුභහවේ  ඳ ව රීරීභ ජ ශනු ශඳ වදවදනහභ ජහයක 

රළයිසතුව එ  ඳහ්දලිවේ එතු  ණහ.     

්තුභහ ්තවට  ව ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ නිවඹෝජු 

වල්ේයවඹ ජ ිශධිඹ  ක්රිශඹහ ශහ. ශඳ වද එනහභ ්  

ඳහ්දලිවේ එතු   ණහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, ඒ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

හි ුල ශඳ වද එනහ භ තභයි ්දහ යකබුණු ච එද්රි හ ඵණ්ඩහයනහඹ 

කුභහයතුා භළයකනිඹවේ ණණ්ඩුව එ ළඩිභ නඩු ණන ජ 

ඳළරුවේ. ඒ ණණ්ඩුව එ ්තුභහ  ව, භ  ව රි එ ය නඩු ඳයරහ 

යකබුණහ. ශඳ දිනරහ ඇභයකරු වන  වට  ව ඒ නඩු ශ එ වනටම  

යකබුණහ. දී්දක හරඹ ජ  යකසවෂ ඒ නඩු ඇසුහ. ශඳ වද එනහභ හිව්ද 

ඹ එන ශලු වචෝදනහ හිත තභයි නඩු දළේවේ. ඒ වභටද? 

ශඳ වද එනහභ ්දහ ිශඳ ජවේ ඉවන ජනහධිඳයකනිඹ ඇතුළු ඒ 

යජඹ  ්වයහි දළළ එත ළඩ ියිබවශ ජ වන ගිඹහ. ඒ නිහ ශඳ 

ප්රේධහන වතුය එ ිශධිඹ  රරහ භහ ව, ජඹර ව ජඹ්දධන ව 

ය ව වෝ එවවේ රීඹන භ එත්රීමරු එ වදවදනහ ව -ශඳ තු එ 

වදනහ- වටටු ය  එන  ්දහ ඒ ණණ්ඩු තළ ව ශහ. නමු ව 

ඒ වරි ගිවේ නළවළ.  

2001 දී ශඳ වදවදනහභ ් ජ ව ජහයක ඳ ජ යජඹ බිහි යරහ 

ඒ යජවේ ඇභයකරු වුණහ. භභ ඉඩේ ඇභයක වුණහ. ්තුභහ 

ුලනරු වථහඳන ඇභයක වුණහ. ඒ වන වට  ව ්තුභහ උතුරු ඳශහත 

ියිබඵ වවට ශවඵෝධඹ ජ ඇයක යවන, වේ යවට් ජහයක 

ප්රේලසනඹ ියිබඵ නිළරැදි  වහවන සිඹලු ජහය  එ භඟ ් ජ 

ළඩ ය එන ුලරුදු වරහ හිටිඹහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ්තුභහ වවට වතෝලි 

බ ජයකවඹ ජ. ්වවභ වුණහ  භ එත්රීමයවඹ ජ ලවඹ එ ්තුභහ භ  

ඩහ වවටි  එ වඵෞශධ ලහනඹ  ළඩ ය යකවඵනහ. ඒ නිහභ 

තභයි ශ එ ය  ව ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහයි, ිශඳ ජ 

නහඹතුභහයි, ්තුභහයි ශඳ ඔ ජවටභ ාහයහභවේදී වමු වුවණ්. 

මිහි එතරහ වචුවේ වටත ඳශ එන , ඒ චූඩහ භහණිුඹ 

්තුභහ තහයිර එතවඹ එ ළඩභ යරහ ාහයහභවේදී ිශලහර 

උ වඹ ජ යකඹරහ ජනතහ  ළ ුලද එන රසහ දු එනහ.  

්තුභහ   භවහ ාකය වනවඹ එ "වශලහභිභහනී" රීඹන වෞයණීඹ  

නහභඹ රළබුණහ. ඒ හවේභ ්තුභහ ශ්රීද රාහවේ හභඹ උවදහ 

යන රද හ්දඹ බහයඹ වනුව එ ශ්රීද රාහ යහභඤසඤ භවහ 

1347 1348 



ඳහ්දලිවේ එතු 

නිහවඹ එ ියරිනළමූ "හභ දත රාහ ුලත්රන" රීඹන වෞයණීඹ 

නහභවඹ එ ියදුේ රළබුහ.  වවට වතෝලිවඹ ජ වුණ ව, වඵෞශධ 

ලහනවඹ එභ වෞයනීඹ නහභ වද ජ රඵහ  එන ්තුභහ  වළරී 

වුණහ. ඒව එභ ව වවයනහ ්තුභහ ණභ ියිබඵ, ජහයකඹ 

ියිබඵ, කුරඹ, ්දඹ ියිබඵ දයුල භතඹ. වේ ජහයක ප්රේලසනඹ 

වනුව එ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව, භභ ව ්දහ ඉරහභ  

්භ භතඹයි හිටිවේ.  

්තුභහ වදුයවඹ ජ ිශධිඹ  වනටඩහභ වබහගී වමි එ 

ටී් එ්ල් රඳහහිනී නහලිහවේ ඳ වහවන ගිඹ වදු 

ළඩ වන ජ යකබුණහ.  වේ යවට් ජනතහ  තභ වදුභඹ ප්රේලසන 

නියහයණඹ ය  එන,  ඒ ියිබඵ ිශලහර ශධුඹනඹ  ්භ 

ළඩ වන ඉවල් වුණහ. ශහනවේ ්ඹ දී්දකභ හරඹ ජ 

ඳ වුල, වරෝවේ  ිශලහරභ වදුභඹ ළඩ වන ලවඹ එ 

ගිනස හ්දතහ වඳටත  ඇතුළු වුණහ.  

වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව, භභ ව 

ඳහ්දලිවේ එතු නිවඹෝජනඹ යන වදුරු එවේ ජහතු එතය 

භවහ ේවේරනවේ නිවඹෝජිතරු ලවඹ එ  යුතු ශහ.  වළභ 

ශවුරුශදභ ශඳ වද එනහභ ්හි නිවඹෝජිතඹ එ ලවඹ එ ඒ වදු 

ේවේරනඹ  වබහගී වුණහ. ්හිදී ශඳ වදවදනහ භ වරෝවේ 

සිඹලුභ ඳහ්දලිවේ එතුර ඉ එන වදුරු එ වමුම භ  ශසථහ 

රළබුණහ.  

වඵටවවෝ ශඹ ්තුභහ  "වටටිඹහ" රීඹරහ රීේහ. නමු ව ජහඇර 

වේදිහදී වටටි ත්රනසතහදී එ ිශසි එ ්තුභහ  වඵෝේඵ ළහුහ. 

වේ තභයි යකවඵන ප්රේලසනඹ. ් ට්ටිඹ ජ  ්තුභහ   රීඹනහ 

"වටටි ත්රනසතහදිඹහ" රීඹරහ. ශනි ජ ඳළ වවත එ වටටි ත්රනසතහදී එ 

්තුභහ  වඵෝේඵ වරහ ්තුභහ තභ වතිශතඹ නවර එ වබ්යහ  වතහ. 

්තුභහ ව වඵෝේඵර  වසු වුණහ. භභ ව වඵෝේඵර  වසු වුණහ. 

ශඳ වද එනහභ ්ල්ටීටීඊ වඵෝේඵ ප්රේවහයර  ර ජ වරහ වතිශත 

වබ්යහ  ව ශඹයි. වේ ිශධිඹ  වළරවළේපීේර  මුහුණු වදමි එ 

ඇිශ ව 2007 දී ශඳ වද එනහ වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ සථහන වද 

හඩි වුණහ. භභ ණණ්ඩු ඳළ වත  ණහ. ්තුභහ ය් එපී ් 

ඳළ වව වභ හිටිඹහ. නමු ව ශඳ වදඳළ වත හිටිඹ ව, වේ ජහයක 

ප්රේලසනවේදී ශඳ ්භ භතඹ හිටිඹහ. ්තුභහ ව, භහ ව ශතය යකබුණු 

මිත්රන වඹ, ඥපහය  වඹ ශඳ වනස ය  වව ව නළවළ.  

ඒ ් ජභ භභ ්තුභහ  ියිබඵ වේ හයණඹ ව රීඹ එන ඕනෆ. 

වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ හි ුල භ එත්රීමරු එව එ, 1994 සි   භ  

යකබුණු ශවඵෝධඹ තභයි, ්තුභහ තයේ ජහතු එතය ේඵ එධතහ 

යකබුණු රීසිභ භ එත්රීමයවඹ ජ වේ රීසිභ ණනඹ හඩි වරහ 

නළයක ඵ. වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ිශඳ ජවේ ඹේ භ එත්රීමයඹකු  ඹේ 

රීසි ශහධහයණඹ ජ වුණහ නේ  වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන 

ඇභයකතුභහ තභයි ඒ ප්රේලසනඹ ජහතු එතය ඳහ්දලිවේ එතු 

ණ්ඩහඹභ  ඉදිරිඳ ව යරහ ඔහුවේ භහන ශයියකඹ වනුව එ 

  එ වශෂ. 1994 සි  මිඹ ඹන තුරුභ වේ ඳහ්දලිවේ එතු 

භ එත්රීමරු එවේ යප්රේහද ප්රේලසන ජහතු එතයඹ  වන ගිඹ ්භ 

භ එත්රීමයඹහ ජඹර ව ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහයි.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි,  ිශඳ ජ නහඹතුභහ ශ 

ථහ භහ ශවවන හිටිඹහ. ශද වේ යවට් නළත ඇයක වරහ 

යකවඵන ජහයක ුනවේදී,  ඇ වවත එභ ්ඹ  මුහුණ වද එන  

නේ ජඹර ව ජඹ්දධනරහ ත ත ව බිහි  එන  ඕනෆ. ශද 

යකවඵන ඳශහ ව බහ ඳහ ාවලෝධනඹ ය එනළයි රීඹශදී, ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජවඹ එ - භභ ද එව එ නළවළ, ්හි ඉ එන ට්ටිඹද, 

ඳ එනුල ට්ටිඹද රීඹරහ-  ඒහ සථීය යනවට   ජඹර ව 

ජඹ්දධනරහ ළනි මිනිසු එවේ ශඹ ත ත ව ළඩි නහ. 

ජහයකඹ  තභ එවේ වතිශතඹ වටටු ය  එනහ මිනිසසු;  

ණභ  තභ එවේ වතිශතඹ වටටු ය  එනහ මිනිසසු; 

කුරඹ  තභ එවේ වතිශතඹ වටටු ය  එනහ මිනිසසු; 

්දඹ  තභ එවේ වතිශතඹ වටටු ය  එනහ මිනිසසු; 

්දණඹ  තභ එවේ වතිශතඹ වටටු ය  එනහ මිනිසසු ශභත 

යන ් ජ තභයි, ශිය ඔ ජවෝභ භනුුවඹෝයි රීඹන ්. 

මිනිසභ ඳළ වත  දභරහ ජහයකඹ උස යනවට , මිනිසභ 

වදළනිඹ  දභරහ ණභ උස යනවට  වේ සිඹල්රභ ශඳ  

ඇයක වරහ යකවඵ එව එ මිනිසභ වහඹ රීඹන ්  ශවඵෝධ 

ය  එන  ඵළරි වරහ යකවඵනහ. ඊ  ඩහ උ වතරීතය තරඹ 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  යුතු ශහ.   වදු ි වයකවඹ එ 

්ිබඹ  ඇිශල්රහ, ඒ සිඹලුභ ළඳ රීරීේ යමි එ ශහනඹ ද ජහ 

්තුභහ ්භ ප්රේයකඳ වයකඹ සිටිඹහ. ්තුභහ දහ ව ළලුවණ් 

නළවළ. ්තුභහ දහ ව වනස වුවණ් නළවළ, ශඳ සිඹලු වදනහ ව 

භඟ ් භතඹ සිටිඹහ. ඒ නිහ ශද ්තුභහ නළයක ඳහඩු ශඳ  

වනදහ  ව ඩහ දළවනනහ. වභටද, ශද ඇයක වරහ යකවඵන වේ 

ප්රේලසනවේ දී ් ජ ව ජහයක ඳ ජවඹ එ ඉතහභ වභ දළඩි 

භතහදඹ ජ ඉදිරිඳ ව රීරීභ  හි ුල භ එත්රීමයවඹ ජ තභයි, ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ. ශඳ  ්තු ව එන හි ුල ් 

භ එත්රීමයවඹ ජ.  වේ යවට් දී්දක හලීන ජහයකහදඹ දිගි එ දි භ 

ඳළයකවයන හරඹ, ඳයේඳයහව එ ඳයේඳයහ  ජහයකහදී 

නහඹඹ එ  බිහි න වේ යවට්,  වළභදහභ ව ඒ ජහයකහදඹ , 

ණේහදඹ , කුරහදඹ  ්වයහි භනුසභ වනුව එ 

සුළුතයඹ ජ මිනිසු එ නළඟී සිටින වරෝඹ ජඹර ව ජඹ්දධන 

රීඹන ුලශරඹහ මීය   ව ඩහ ශඳ  ඕනෆ න හරඹ තභයි ්තුභහ 

ශවඳ එ ව එ වුවණ්. ශිය වේ ජහයකහදඹ  ්වයහි වන ඹන 

ශයරවේ දී ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශහිමි ම භ ශඳ  සිදු 

වුණු වරටකු ඳහඩු ජ රීඹන ් භහ ඳළවළදිලිභ රීඹනහ. ්තුභහ 

දහ ව වනස වුවණ් නළවළ. ්තුභහ  ඇයක න තුරු  

"වටටිඹහ" රීේහ. ්තුභහ  ිශරුශධ වඹෝජනහ වනහහ. ඒ රීසි 

තළනදී ්තුභහ ළලුවණ් නළවළ. ශිය හවේභ ්තුභහ ව ද්රපිශඩ 

ජනතහවේ සිඹලු නිවඹෝජිතඹ එ, ද්රපිශඩ ජනතහවේ සිඹලු 

නහඹඹ එ ්තු යවන ඒ ජහයකහදඹ  ිශරුශධ ඒ පීඩිත 

මිනිසු එවේ, පීඩිත වදභශ ජනඹහවේ, පීඩිත මුසලිේ ජනඹහවේ 

ශයියකඹ වනුවනු ව ථහ ශහ, සිාවර ජනඹහවේ ශයියකඹ 

වනුව එ ථහ ශහ හවේභ.    

 වය වතෝලි ණවේ කුරුඹ ශයවන රාහ ුලයහ  

ගිඹහ හවේභ, ත ව වය වඵෞශධ  වචතුඹ වටත ජ 

ශයවන රාහ වට් ඹ එන  ්තුභහ  ණ වභ ල ජයකඹ ජ යකබුණහ. 

්තුභහවේ වතෝලි ඳල්ලිවඹ එ ඒ ළන ඇහුව ව නළවළ;  

ශවන ජ ඳළ වවත එ ්තුභහ  ඒ ළන ඇයක න වචෝදනහ ළන ්තුභහ 

සිතුවේ ව නළවළ. තභ එ ධ්දභඹ ශදවනහ හවේභ, ශනු එ  ව 

තභ එ ශදවන ධ්දභඹ ඇදහීභ  ේපූ්දණ ශයියකඹ යකවඵනහඹ 

රීඹන ් ්තුභහ වඳ එනුහ.  තභ එ වය ජ භස වනටනහ නේ 

ඒ වනභ ථහ ජ. නමු ව ත ව වවනකු ශදවන ණභ 

ධ්දභඹ ්වවභ තවනභ ජ නළයක,  ඒ භනුුඹහ  ්ඹ  ඵවර එ 

ඳ න යුඹ ජඹර ව ජඹ්දධනරහ ් ජවවනකු වනටවයි, 

ත ව සිඹ ණන ජ බිහි වුණහ නේ ශඳ  වේ භන ඹ එන  මීය   ව 

ඩහ ඳවසුයි රීඹරහ ශිය රීඹනහ.  

ශිය ද එනහ, වේ ජහයකහදඹ  ්වයහි වන ඹන ශයරඹ 

ශභහරු ් ජ ඵ. ඳනස ණ එර දී ් එ.්ේ. වඳව්දයහ 

භළයකතුභ එරහ ගුටි හ රීඹුල වශල් ශද ඇ වත වරහ යකවඵනහ. 

ඒ හවේභ ශද ව වේ භන ශභහරුයි. නමු ව ඒ ශභහරු භන  

වඵල්ර වද එන  ශිය රෆසයකයි. ඒ හවේ වභටවවටත ජඹර ව 

ජඹ්දධනඹ එ ශහරවේ ශඳ වළය ඹහභ ශඳ  ිශලහර ඳහඩු ජ. වේ 

ජහයකහදඹ  ්වයහි, ණේ හදඹ  ්වයහි වන ඹන ශයරවේ 

දී වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ශඳ  හි ුල වවට   එහමීය  ඹකු තභයි  

ශඳ  නළයක වුවණ්.  
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[රු (වදු) යහජිත වෂනහය වන භවතහ] 
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්තුභහ තභ එවේ භ  ණදයඹ යමි එ, තභ එවේ ය   ණදයඹ 

යමි එ වත ව වුණහ. "ජනනි ජ එභ ූමමිලස - ්දදහිය ්දසි"  

රීඹරහ  ශසඨ ලතවේ  ශිය ඉවන වන යකවඵනහ.  තභ එවේ 

භ  ව, තභ එවේ භහති ූමමිඹ  ව ණදයඹ යන මිනිහ  රළවඵන 

ඒ යුතුභ ස්දඹ  ඩහ ළද ව රීඹරහයි රීඹ එව එ.   

්තුභහ ය  ව ඒ සිඹලු ුලණු ්දභඹ එ වනුව එ  ්තුභහ 

ශදවුල ණභ ශනු ්තුභහ  වභෝ ජ සුඹ රළවබ්හ රීඹහ ප්රේහ්දථනහ 

යනහ. ්තුභහවේ ශබහඹ වනුව එ ශඳ වදඳහ්දලසවේභ 

වලෝඹ ඳශ යන ශතය,  ශඳ  ය එන  ුලළු එ ්භ වදඹයි. 

ඒ ්තුභහ  වභෝ ජ සුඹ ප්රේහ්දථනහ රීරීභයි.  ්තුභහවේ දඹහඵය 

භෆණිඹ එ  ව, ්තුභහවේ දඹහඵය බහ්දඹහ න උජිතහ  ව, 

්තුභහවේ දඹහඵය ුලතණු එ න වදටසතය හිශ එද  ව, දඹහඵය 

දිඹණිඹ න වදටසතය ිශ එධුහ  ව ශඳවේ වලෝඹ ඳශ යමි එ,  

්තුභහ  වභෝ ජ සුඹ රළවබ්හ රීඹහ  නළත ව  ප්රේහ්දථනහ යමි එ 

භහ නිවඬ නහ. 

  
[பஷ.ப. 3.26] 

 

රු ්ස. ශ්රීදතය එ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஷ. சஷமஸதன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

தகரல குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கரர, 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ அர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗகட 

கமகலதஶட்டி அததஶபப் பஷரகைஸது உகஶற்மச் 

சந்தர்ப்பரஷத்தகக்கு நன்மஷ கூதகஷரமன். ஶனஷடத்தஷன் - 

னஷத குயத்தஷன் ரம்பஶட்டுக்கஶகவும் அலர்கதௗகட உஶஷக 

கதௗக்கஶகவும் இந்த உயகப் பந்தஷரய பயர் தங்கதௗகட 

குல்ககர உர்த்தஷப் ரபசஷஷதக்கஷமஶர்கள். அவ்லஶத உயகத் 

தஷரய ஶனஷட லஷடுதகயக்கஶகப் பஶடுபட்டலர்கரஷல் தொதன்க 

ஶனலஶக ஶட்டின் ததர் கஷங் அலர்கள் லஷரங்குகஷமஶர். 

உயகத்தஷரய ஷகவும் தகஶடுகஶனது தரனஶக 

இதப்பததன்த அலர் எததொகம தசஶல்தஷதந்தஶர். அதஶஷக்க 

சுதந்தஷ சதுக்கத்தஷல் இதக்கஷன்ம சஷகயகூட ரபசுஶக இதந் 

தஶல், இந்த உயகத்தஷரய தரனஶக இதப்பலர்ககரப் 

பஶர்த்துத்தஶன் தஶன் ரலதகனப்படுலதஶகச் தசஶல்தஶம். 

அந்த லககஷல், பயர் தரனஶக இதக்கஷன்ம கஶயத்தஷல் 

அநஷஶங்கதௗக்கு தஷஶகவும் உஶஷககள் பமஷக்கப்பட்டலர் 

கதௗக்குச் சஶர்பஶகவும் தன்தகட குகய உர்த்தஷப் 

ரபசஷலர்தஶன் கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள். தொன்னஶள் நஶடஶதௗன்ம உதப்பஷனதம் ஜனநஶக 

க்கள் தொன்னைஷஷன் தகயலதஶன ரனஶ கரைசன் 

அலர்கதௗகட தகயகஷல் இயங்ககப் பஶஶதௗன்ம 

உதப்பஷனர்ககர என்மஷகைத்து பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனர் 

கதௗக்கஶன னஷத உஶஷகக் குழுகல உதலஶக்கஷ தபதக 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ  ஜயத் ஜலர்தன அலர்ககரர சஶதம். 

னஷத உஶஷகககர வ்லஶரமதம் ரம்படுத்தரலண்டும் 

ன்பதற்கஶக தன்தகட தொழுகஶன பங்கரஷப்கப அலர் 

தசய்தஷதந்தஶர்.  

நஶன் குகமந்த அசஷல் அதபலம் தகஶண்டலனஶகரல 

இந்தப் பஶஶதௗன்மத்துக்கு லந்ரதன். அப்தபஶழுது நஶன் 

தொததரய எத சஷங்கர அசஷல்லஶதஷத்டன் னந்தஷமந்து 

ரபசஷது கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗடன் 

தஶன். அலர் கஷரஷதநஶச்சஷ, லவுனஷஶ, ன்னஶர் ரபஶன்ம 

பஷரதசங்கதௗக்கு பய தடகல லதககதந்தஷதக்கஷமஶர். த்த்தம் 

நடந்த கஶயத்தஷல்கூட லஷடுதகயப் தைதகதௗடன் நல்தமகலப் 

ரபைஷ, அங்குள்ர க்கதௗக்கு கலத்தஷம் தசய்தல், அலர்க 

தௗக்கு தோக்குக்கண்ைஶடி லறங்குதல் ரபஶன்ம பய பைஷககர 

ன்னஶர் ஆதடன் இகைந்து அலர் தசய்தஶர். சஷமந்த 

கத்ரதஶதக்க கஷமஷஸ்தலஶன அலர், எத சஷங்கரப் தபஶது 

கனஶகலஷதந்து இந்த ண்ைஷரய தன்தகட பைஷக 

ஆற்மஷனஶர். இயங்கக அசஶங்கத்தஷன் தஷட்டஷட்ட தசற் 

பஶடுகள் கஶைஶக நஶன் பய தடகலகள் பஶதஷக்கப் 

பட்டிதக்கஷரமன். குமஷப்பஶக, தையனஶய்வுப் பஷஶஷலஷனஶல் 

லஷசஶகைக்கஶக நஶன்கஶம் ஶடிக்கு நஶன் அகறக்கப்பட்ட 

ரபஶததல்யஶம் சர்லரதச பஶஶதௗன்மக் குழுலஷன் - Inter-

Parliamentary Union - இயங்ககக்கஶன பஷதஷநஷதஷஶக இதந்த 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் னக்கஶகப் 

பயதொகம ரபசஷஷதந்தஶர். இததஷஶக நஶன் நஶன்கஶம் ஶடிக்கு 

அகறக்கப்பட்டதபஶழுது ன்ரனஶடு லந்த அலர், தோன்த 

ைஷத்தஷஶயங்கதௗக்கும் ரயஶக நகடதபற்ம லஷசஶகைகள் 

தொடித்ம்லக அந்த இடத்தஷரயர இதந்தஶர். அதன் பஷன்னர் 

பஶஶதௗன்ம வீடகப்தைத் ததஶகுதஷஷதள்ர ன்தகட 

லஷடுதஷக்கு லந்து ன்தடன் பய லஷடங்ககரப் ரபசஷனஶர். 

ன்தகட பஷத்தஷரகச் தசயஶரர் தபஶன்னம்பயம் 

இயட்சுஷகஶந்தன் ற்தம் ங்கதௗகட கட்சஷஷன் கஷரஷதநஶச்சஷ 

ஶலட்ட அகப்பஶரர் அதைஶசயம் ரலறஶதகஷதன் 

ஆகஷரஶது ககது ததஶடர்பஶகச் சஷய தொற்சஷககர 

தொன்தனடுத்தஷதந்தஶர்.  

அகதலஷட, பய ஆண்டுகரஶகச் சஷகமகரஷரய லஶடுகஷன்ம 

தஷழ் அசஷல் ககதஷகள் ததஶடர்பஶக தன்தகட தசற் 

பஶடுககர லஷறஷப்பஶக ஆம்பஷத்தஷதந்தஶர். சஷகமக்குச் தசன்த 

அலர்ககரப் பஶர்கலஷடுலது ற்தம் அலர்கதௗகட 

லஷடுதகயக்கஶக ன்ன லறஷதொகமககர ரற்தகஶள்ரயஶம் 

ன்பது ததஶடர்பஶகக்கூட அலர் பய தொற்சஷககர ரற் 

தகஶண்டிதந்தஶர். தந்கதஶர் சஷகமஷரய லஶடுகஷன்மரபஶது 

லன்னஷஷரய இதக்கஷன்ம அலர்கதௗகட குறந்கதகதௗக்கு 

நஶங்கள் பஶல் லஶர்த்துக்தகஶண்டிதக்கஷன்ரமஶம். ஆனஶல், 

இங்கு சஷகமஷரய அலர்கதௗகட தபற்ரமஶர்கள் 

தசத்துக்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அதுரபஶல், த்தகனரஶ 

தஶய், தந்கதர் தங்கள் பஷள்கரகதௗகட லதககக்கஶகக் 

கஶத்துக்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அலர்கள் சஶர்பஶகப் ரபசஷ 

ஏர் உத்தனஶக, னஷதரநஷக்க னஷதனஶக நஶங்கள் இந்த  

இடத்தஷல் கலத்தஷ கயஶநஷதஷ  ஜயத் ஜலர்தன அலர்ககரப் 

பஶர்க்கஷன்ரமஶம்.  

இத்தகக அற்தைதஶன னஷததகட கமவுச் 

தசய்தஷகக் ரகட்டரபஶது ஷகவும் அதஷர்ச்சஷஶக இதந்தது. 

இயங்ககஷன் லயஶற்மஷரய பய தகயலர்கள் இகமகத்ள்ர 

எத தஷழ்த் ரதசஷ இனத்துக்கஶக ஏங்கஷக் குல் தகஶடுத்தஷதக் 

கஷமஶர்கள். அலர்கதௗகட லஶஷகசஷரய தன்கனத்ம் அலர் 

இகைத்துக்தகஶண்டஶர்.  குமஷப்பஶக, 1956ஆம் ஆண்டிரய 

இரத பஶஶதௗன்மத்தஷல் ஶண்தைஷகு ன்.ம். தபரஶ 

அலர்கள் "தஷழ் க்கள் ததஶடர்ந்து அடக்கப்பட்டஶல், 

அலர்கதௗகட உஶஷககள் லறங்கப்படஶல் தக்கப் 

பட்டஶல், அலர்கள் பஷஶஷந்துதசன்த இந்தஷஶவுடன் இகைந் 

தஷதக்கக்கூடி லஶய்ப்தைக்ககரக் தகஶண்டிதக்கஷமஶர்கள்" ன்ம 

கூற்கமத் ததஶஷலஷத்தஷதந்தஶர். அரதரபஶன்த இப்பஶஶதௗ 

ன்மத்தஷரய சஷங்கர தஶறஷச் சட்டம் தகஶண்டுலந்ததபஶழுது 

கயஶநஷதஷ தகஶல்லஷன் ஆர். டி சஷல்லஶ அலர்கள் "இண்டு தஶறஷ 

னஷல் எத நஶடு; எத தஶறஷ னஷல் இண்டு நஶடு" ன்த 

தசஶன்னஶர்.  அரதரபஶன்த  து  ரதகு ஜனஶதஷபதஷ 

அலர்கள் தசன்ம லதடம் பஷஶஷத்தஶனஷஶவுக்குச் தசன்மஷதந்த 

தபஶழுது அங்கு   தஷழ் க்கள் நடத்தஷ சஷய ரபஶஶட்டங்கரஷல் 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗம் பங்குபற்மஷனஶர் ன்பகதக் 

கஶைங்கஶட்டி, இரத பஶஶதௗன்மத்தஷல் கலத்து அலர் 

தஶக்குததக்கு உட்படுத்தப்பட்டஶர். ஆகரல, தஶன் சஶர்ந்த, 

தனது இனம் சஶர்ந்த க்கதௗகட ரகஶஶஷக்கககதௗக்கப்பஶல், 

உஶஷககதௗக்கஶகப் ரபஶஶடும் இயங்ககஷதள்ர தஷழ்த் 
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ரதசஷ இனம் பய துன்பங்ககரச் சந்தஷக்கஷன்மது; இகமக 

த்ள்ர இனத்கதச் சஶர்ந்த அந்த க்கள் பஶதஷக்கப் 

படுகஷன்மஶர்கள்; இயங்ககஷரய அலர்கதௗக்கு இனப் 

பஷச்சஷகன இதக்கஷமது; னரல அதற்குத் தஸர்வு கஶைப்பட 

ரலண்டும் ன்பதஷரய கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள் எத ததரஷலஶன கண்ரைஶட்டத்கதக் தகஶண்டிதந் 

தஶர். ஆகரல, தஷறர்கரஶகஷ நஶங்கள் அலஶஷன் இறப்கப து 

நண்பன் எதலனஷன் இறப்பஶகரல கததுகஷன்ரமஶம். அலர் 

பல்ரலத பஶஷஶைங்ககரத்ம் ரநஶக்கங்ககரத்ம் 

தகஶண்டிதந்தஶதம், னஷதத்துக்கஶகவும் னஷத ரநத்துக்கஶ 

கவும் னஷத உஶஷககதௗக்கஶகவும் தனது குகய உர்த்தஷப் 

ரபசஷ எத னஷதன். அலர் து சக பஶஶதௗன்ம 

உதப்பஷனர்கதௗடன் ஷக தநதங்கஷ ததஶடர்தைககரக் தகஶண்டி 

தந்தஶர். தஷழ்த் ரதசஷக் கூட்டகப்தை உதப்பஷனர்கதௗடதம் 

தஷறர்கள் தஷர்ரநஶக்கும் பஷச்சஷகனகதௗக்கஶன தஸர்வு ததஶடர் 

பஶகவும் நல்ய ண்ைங்ககரக் தகஶண்டிதந்தஶர்.   

2006கரஷல் அலர் டுவுக்கு லதகக தந்ததபஶழுது தஷறஸற 

லஷடுதகயப் தைதகதௗகட கல்லஷக் கறகத்துக்குப் தபஶதப்பஶக 

இதந்த அதள்  ஶஸ்ர் ன்பலதடன் அங்கு  ரபச்சு 

லஶர்த்கதககர ரற்தகஶண்டிதந்தஶர் ன்ம தசய்தஷ அக் 

கஶயத்தஷல் பத்தஷஶஷகககரஷல் தலரஷலந்தஷதந்தது. அதன் பஷற்பஶடு 

2009ஆம் ஆண்டிரய ரபஶஶரஷகள் சைகடந்த தபஶழுது அந்த 

அதள் ஶஸ்தம் சைகடந்தஷதக்கஷமஶர். அலதகட 

லஷடுதகய ததஶடர்பஶகவும் அலர் சஷய இடங்கரஷரய ரபசஷஷதக் 

கஷமஶர். கஶயஞ்தசன்ம ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் தலள்கரக் 

தகஶடித்டன் லந்த பயதகட லஷடுதகய ததஶடர்பஶகவும் 

சைகடந்தலர்கதௗகட லஷடுதகய ததஶடர்பஶகவும் பய 

தடகலகள் தனது கதத்துக்ககர தொன்கலத்தஷதக்கஷமஶர். 

ஆகரல, அலர் நல்ய ண்ைங்ககரத்ம் சஷந்தகனககரத்ம் 

தகஶண்டு லஶழ்ந்த  ஏர் எப்பற்ம னஷதனஶகத் தஷகழ்ந்தஶர்.   

இந்த ன்மஷரய அல்யது இந்த இயங்ககஷரய, 

தஷறர்கதௗகட பஷச்சஷகனககரத் தஸர்த்துகலக்க ரலண்டும் 

ன்ம ண்ைம் தகஶண்டலர்ககர, தஷறர்கள் தஷர்ரநஶக்கும் 

பஷச்சஷகனகதௗக்குச் சஶஷஶன தஸர்கல தொன்கலக்க ரலண்டும் 

ன்ம சஷந்தகனகக்தகஶண்ட சஷங்கரத் தகயலர்ககரக் 

கஶைதொடிஶல் இதக்கஷன்மது. நஶங்கள் அலர்ககரத் 

ரதடரலண்டி சூறல் ற்பட்டுள்ரது. அவ்லரவுதூம் இனப் 

பஷச்சஷகனக்கஶன தஸர்வு ன்பது இன்த தைமந்தள்ரப்பட்ட 

என்மஶகரல கஶைப்படுகஷன்மது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷல் 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன ரபஶன்ம நல்ய ண்ைங் 

ககரக்தகஶண்ட சஷந்தனஶலஶதஷககர இந்த ண் இறப்ப 

ததன்பது தஷறர்கதௗகட இறப்பஶகரல கததப்படுகஷமது. 

இந்த நஶட்டின் ரதசஷ இனங்கரஶன தஷழ், சஷங்கர இனங்கள் 

உண்கஶகரல இந்த நஶட்டில் ச பங்கஶரர்கரஶக 

எதங்கஷகைந்து லஶற சஷங்கரத் தகயலர்கரஷடம் நல்ய 

சஷந்தகனகதௗம் தைஶஷதல்கதௗம் ற்பட ரலண்டும். அத்தகக 

தைஶஷதல்ககரக்தகஶண்ட எதலஶக லஷரங்கஷலர் கலத்தஷ 

கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள். இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் 

அலதகட இறப்தை னதுக்கு ரலதகனரஷக்கஷமது. 

இதப்பஷதம், "பஷமப்பலர் ன்ரமஶ இமப்பது கஶயத்தஷன் நஷதஷ" 

ன்பதற்கஷைங்க, அலதகட ஆத்ட்கஶயம் தொடிகடந் 

தஷதக்கஷமது. அலதகட இததஷச்சடங்கஷல் பங்குதகஶண்டு 

அலதக்கு இததஷ ஶஷஶகத தசதத்துலதற்கஶன சந்தர்ப்பம் 

னக்குக் கஷகடத்தது. இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் அலதகட கனலஷ, 

பஷள்கரகள் ற்தம் குடும்பத்தஷனதக்கு து தஷழ்த் ரதசஷக் 

கூட்டகப்பஷன் சஶர்பஶகவும் தஷழ் க்கள் சஶர்பஶகவும் ஆழ்ந்த 

அததஶபங்ககர இச்சகபஷதெடஶகத் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்ரமஶம்.       

[ශ.බහ. 3.34] 

 

රු මිල්වයෝයි ප්රේනහ එදු භවතහ (භහජ සුඵහධන 
ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ஷல்ரஶய் பர்னஶந்து - சதோக நயன்தைஶஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, රු වදටසතය ජඹර ව 

ජඹ්දධන  භ එත්රීමතුභහවේ ශබහඹ වනුව එ වලෝඹ ඳශ යන 

වේ වරහවේ,   ්තුභහ ජහය  එ ශතය වවතනඹ තඵහ  එන ව වේ 

යවට් හභඹ ඇයක ය එන ව මුල් වුණු ුලශරඹකු ඵ භහ මුලි එභ 

ව එ ය එන ළභළයකයි. ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහවේ ක්රිශඹහ 

රහඳඹ තුශ, ්තුභහවේ චන තුශ ශිය ්තුභහ දළ ජව ජ, ්තුභහ 

වේ යවට් යකබුණු ප්රේධහනභ ප්රේලසනඹ ජ වුණු උතුරු නළ  වඟනහිය 

ප්රේලසනවේදී ජහය  එ ශතය භිනඹ ඇයක යන ඵළේභ ජ වළටිඹ යි. 

වභටද, ශවේ ය   ඉදිරිඹ  වන ඹ එන නේ ඒ ප්රේලසනඹ ශිය 

නියහයණඹ යත යුතු යකබුණහ.  ද්රපිශඩ ජනතහ වේහ, සිාවර 

ජනතහ වේහ, ණේ වළටිඹ  වඵෞශධ, වතෝලි රීඹරහ 

වනටවයි, "සිඹලු වදනහ ශ්රීද රහාරීවඹෝයි"  රීඹන වළඟීභකුයි 

්තුභහ තුශ යකබුවණ්. ඒ ්තුභහ තුශ යකබුණු ළද වභ වශලඳහරන 

ශාඹ ජ වළටිඹ යි භහ දරී එව එ. ්තුභහ ඒ ිශධිඹ  ශවේ යවට් 

හභඹ ඇයක ය එන, ඒ හවේභ ශඳ ශතය වවතනඹ ඇයක 

ය එන  යුතු ශ ිශශිස  වශලඳහරනඥපවඹ ජ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ ්තුභහ 

වතෝලිඹකු වළටිඹ  ිශවලෂවඹ එභ භඩු වශසථහනවේ 

ා්දධනඹ   යුතු ශහ.  ශවුරුදු ණනහ ජ යකසවෂ 

වතෝලි ජනතහ  ඒ සථහනඹ  ඹ එන ඵළරි ඉරහ ඹ එන 

ශසථහ රළබුණහ  ඳසු  ශඳ භඟ  වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ ව ඒ ශසථහ  වබහගී වුණහ. වතෝලි ශවේ ප්රේධහන 

පූජනීඹ සථහනඹ භඩු වශසථහනඹයි. ඒ සථහනඹ ණය ජහ 

ය එන ්තුභහවේ වරටකු ඵරහවඳටවයට වතු ජ යකබුණහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ිශවලෂවඹ එභ භඩු වශ 

භෆණිඹ එවේ ප්රේයකභහ ්ල්ටීටීඊ ාිශධහනවඹ එ ශයවන ගිඹහ  

ඳසවෂ, භ එනහයවේ බිවටේ උ එනහ එවෂවේ -යදගුරු 

හිමිඳහණ එවේ- නිවෂදී තභයි නළත ශඳ  ්ඹ  එදනහ භහන 

ය එන ුලළු එභ රළබුවණ්. ඒ ශසථහවේදී ව වදටසතය ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ භ එනහයභ  ගිහිල්රහ ශඳ ව ් ජ ඒ  

 යු වත  වබහගී වුණහ. ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහ තුශ භඩු 

භෆණිඹ එ වවයහි ිශලහර බ ජයකඹ ජ  යකබුණහ.  ්තුභහ ිය  යටි එ 

භඩු වශ භෆණිඹ එවේ ප්රේයකභහ ජ වනළල්රහ  ්ඹ  එදනහ භහන 

ය එන වුනිඹහ ඳහව්ද සථහනඹ ජ ස ශහ.  ්තුභහ ්වවභ 

වශෂ භඩු වශ භෆණිඹ එ  යකබුණු වෞයඹ නිහයි. ඒ හවේභ 

වතෝලියි එ වළටිඹ  ශිය ඳහසකු හරවේදී ඳහද නභසහයඹ 

යනහ.  ්තුභහ ඒ ඳහද නභසහයඹ   ශලු සුරුේ -සිඹලුභ 

වශල්- වටශඹි එ ස යවන භඩු වශසථහනඹ යහ 

වඳයවයරී එ වන ගිඹහ. ිශවලෂවඹ එභ ඒ ශසථහවේදී, රු 

ඵළසිල් යහජඳ ජ භළයකතුභහ ව භඟ ්තු වරහ ඒ ඳහදේ ටි 

වද එන ශලු යන මුදල් ප්රේයකඳහදන යජවඹ එ රඵහවන ඒ 

සුරුේ ටි යකඹ එන ්තුභහ  යුතු ශහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ිශවලෂවඹ එභ 

වතෝලි බහ ළන ්තුභහ තුශ වරටකු වළඟීභ ජ යකබුණහ.  ඒ 

හවේභ මීය මු ජනතහ  භඩු භාරුඹ ජ රඵහ වද එන ්තුභහ 

 යුතු ශහ. ්තුභහවේ ශහන හරවේ ්නේ, ඳසු ගිඹ භළයි 

භහවේ ව ්තුභහ ඒ  යු වත ය එන උ වහව ශහ. ්තුභහ  

ඹ එන ඵළරි වුණ ව භළයි භහවේ ශ එයකභ යකවේ භඩු 

වශසථහනවේ ිශවලෂ භාරුඹ ජ මීය මුවේ ජනතහ වනුව එ 

රඵහ වද එන  ්තුභහ  යුතු ශහ. ඒ හවේභ ශවේ යදගුරු 

හිමිඳහණ එ ව එනහ එවෂරහ ් ජ, ිශවලෂවඹ එභ භ එනහයවේ 

යදගුරු හිමිඳහණ එ  ් ජ ශිය හච්ඡහ යශදී, වළභදහභ 

1353 1354 

[රු ්ස. ශ්රීදතය එ භවතහ] 
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්තුභහවේ ශදව වුවණ් වේ යවට් යකවඵන ප්රේධහනභ ප්රේලසනවේදී ශිය 

සිඹලු වදනහ ්  ්තු වරහ  වත ව ව එන ඕනෆඹ රීඹන 

්යි. ඒ ප්රේහ්දථනහ තභයි ්තුභහ ශඟ යකබුවණ්. ඒ නිහ ්තුභහ 

ිශශිස  වශලඳහරනඥපඹකු වළටිඹ  ශඳ  වඳු එ එන  ුලළු එ. වේ 

යවට් හභඹ, භිනඹ, ජහය  එ ශතය වවතනඹ ඇයක ය එන 

 යුතු ශ ඉතහභ ව වවට වශලඳහරනඥපඹකු වළටිඹ යි ශිය 

්තුභහ දරී එව එ. ඒ නිහ රු යහජිත වෂනහය වන ඇභයකතුභහ 

රීේහ හවේ ්තුභහවේ ිශවඹෝ ශද ශඳ  වරටකු ඳහඩු ජ.  ්තුභහ 

වතතු එ ශතය සිටිඹ යුතු වවන ජ.  

වභළනි යුඹ වතතු එ ශතය සිටිඹ යුතු ුලශරඹකු වළටිඹ යි 

භහ ්තුභහ දරී එව එ.  වභටද, ්තුභහ ඕනෆභ වරහ ඵඹ ජ 

ළ ජ නළයක  ඕනෆභ ප්රේලසනඹ ජ ේඵ එධ ථහ ය එන ුලළු එ 

්ඩිතය යකඹ ජ යකබුණ වශලඳහරනඥපවඹ ජ. ඒ නිහ ්තුභහ ශඳ 

ශතරි එ ව එ ම භ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ  ව, ිශවලෂවඹ එභ 

වතෝලිඹ එ වළටිඹ  ශඳ  ව වරටකු ඳහඩු ජ. වදිශඹ එ 

ව එවෂ ්තුභහ වේ වරෝඹ  ්ේහ. ්තුභහවේ යුතුේ 

වට  ඉතහභ හ්දථ ිශධිඹ  ඉටු ශ ව ඒ හවේ ශඹ ත ව වේ 

ය   ශලුයි රීඹන ් ්තුභහ ශ වෂඹ ශනු ශඳ   

වළ වඟනහ. ඒ නිහ  ්තුභහ ශ වෂඹ   ිශවලෂවඹ එභ 

වතෝලි බහ වනුව එ ශවේ වෞයඹ ව, ුල වතරේ 

දිස්රිව ජවේ වතෝලි ජනතහවේ වෞයඹ ව වේ ශසථහවේ 

ුලද යමි එ ්තුභහ ඵරහවඳටවයට වතු වුණ ණහයඹ  වදිශඹ එ 

ව එවෂ ශඟ භහදහනවේ ළතවේහ රීඹන ප්රේහ්දථනහ යමි එ 

භහ නිවඬ වනහ. සතුයකයි.  

 

[ශ.බහ. 3.40] 

 

රු යකස ශ වතනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ශබහප්රේහේත ජඹර ව 

ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහ ේඵ එධවඹ එ වේ බහවේ වලෝඹ ප්රේහල 

යන ශසථවේදී භවේ ව ශදවස සල්ඳඹ ජ ප්රේහල රීරීභ 

යුතුභ ජ වළටිඹ   හිතනහ. ඒ වභටද, ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ ව භභ ව ශවුරුදු 35  ඩහ ළඩි හරඹ ජ ්  

වශලඳහරනඹ ශ නිහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ භ  මුලි එභ මුණළසුව එ භභ ිශලසිශදුහර ශිුඹකු 

වළටිඹ  ඉ එන වට .  ඒ හරවේ ශිය ශිු ාේර ළඩ 

 යුතු යන වට  ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ වදුයඹකු 

වළටිඹ  ශවේ ළඩ  යුතුර  ේඵ එධ වුණහ. ඒ හරවේ තභයි 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ වශලඳහරන  යුතුරදී ශඳ ව ් ජ 

මීය ඳ ළඩ ය එන ඳ  එ  වව ව. ඊ  ඳසවෂ ශඳ ව ් ජ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ තරුණ වඳයමුවණ් ළඩ ශහ. ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජවේ  ිතුහධිහරී භණ්ඩරවේ තරුණ වඳයමුවණ් 

හභහජිඹකු වළටිඹ  ්තුභහ  හිටිඹහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, ඊ  ඳසු 

ශසථහ ණනහදී ශවේ වශලඳහරන ක්රිශඹහහරී ළඩ  ව එරදී 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ භඟ ශඳ සිඹලු වදනහ භ 

නහඹ වඹ ශය වන ක්රිශඹහ ය එන ශහල  රළබුණහ.   

ශබහප්රේහේත ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ රීඹ එව එ ඇ වත භ 

වේ බහවේ දස ණන ජ ථහ ය එන ුලළු එ වශලඳහරන 

චරිතඹ ජ. ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තුශ යකබුණ සුිශවලෂභ  

ිශවලෂ වඹ තභයි ඕනෆභ ළඩ ජ ඵළවළයි රීඹ එව එ නළයක 

කීවභ එ බහය ළනීභ. ්තුභහ ඳ ජවේ නිවඹෝජු වල්ේයඹහ 

වළටිඹ  හිටිඹහ. ඒ හවේභ ශවේ ඳ ජවේ ිශිශධ කීේ දළරුහ. ඒ 

කීේ දළර වළභ වරහභ බහය වදන ඕනෆභ කීභ ජ ශභහරුයි 

රීඹ එව එ නළයක, නළවළ, ඵළවළ රීඹ එව එ නළයක බහය වන ක්රිශඹහ 

ය එන තයේ ණ වභ ල ජයකඹ ජ,  වධ්දඹඹ ජ ්තුභහ  යකබුණහ.  

ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහ රීසිවෂ ව ේඵ එධ වනටන ශවේ 

ි වය ඹ මියක ුහඳහයඹ  ව ඳසු ගිඹ හරවේ ේඵ එධ වුණහ. 

්තුභහ ශවේ ජහයක වෂ ාභවේ බහඳයකයඹහ වළටිඹ  

සිටිඹහ. ්තුභහ වදුයඹකු වළටිඹ , ඳහ්දලිවේ එතු 

භ එත්රීමයඹකු, භවජන වෂඹකු වළටිඹ  ක්රිශඹහ යනහ  ව ඩහ 

්වහ  ගිහිල්රහ ි වය ඹ මියක ප්රේලසනරදී ඒහ  ේඵ එධ වුණු 

ිශධිඹ භභ දළ ජහ. භෆත හරවේ ජහයක වෂ ාභවේ 

බහඳයකයඹහ වළටිඹ  ළඩ යන වට  ්තුභහ ්හි හභහජිඹ එ 

භඟ යකබුණු මීය ඳ ේඵ එධතහ ඇ වත භ වරි ුලදුභයි. ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ ළඩ  ඵළසහභ ්තළන ඉ එන ියරි ව 

් ජ ්තු වරහ ළඩ යනහ ිශතය ජ වනටවයි, තභ එ  

ඳළරුණු කීභ ශා ඉටු ය එන ව,  ළඳම භරී එ ය එන ව 

භව ව වෂ  වධ්දඹරී එ ක්රිශඹහ ශ වශලඳහරන නහඹවඹ ජඹ 

රීඹන ් ්තුභහ  වෞයඹ ජ ලවඹ එ ව එ ය එන 

ළභළයකයි.  

ඒ ිශතය ජ වනටවයි. භභ ්තුභහ භඟ ශසථහ ණනහ ජ 

ිශිශධ ජහතු එතය මුළුර  ගිහිල්රහ යකවඵනහ. ඒ හවේභ 1985 

දී  මුල් ය  ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව, භභ ව ඒ හරවේ 

තරුණ  යුතු ඇභයකයඹහ වළටිඹ  සිටි යනිල් ිශ්ර භසිාව 

භළයකතුභහවේ නහඹ වවඹ එ ඹළවූ දත ියරිවෂ හභහජිඹ එ 

වළටිඹ  වභටසේ නුයදී ජහතු එතය තරුණ උවශර නිවඹෝජනඹ 

ශහ. ඊ  ඳසු ්තුභහ දි භ ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  

 යුතු යමි එ  ශවේ භහන හිමිේ ප්රේලසන ළන, ජහතු එතය 

භහන හිමිේ ළඩ  යුතු ළන වරටකු උන එදුරී එ ක්රිශඹහ ශ 

නහඹවඹ ජ. ්තුභහ ජහතු එතය ලවඹ එ ිශලහර ියරි ජ වඳුනහ 

වන හිටිඹහ. ්ඹ වටයි තයේ ද රීඹනහ නේ ඕනෆභ ළඩ ජ ය 

ළනීභ වහ  ශලු  ිශලහර ේඵ එධතහ ජහරඹ ජ ්තුභහ භඟ 

නි්දභහණඹ වරහ  යකබුණහ.    

ඇ වත භ ශද ්තුභහවේ ිශවඹෝව එ ඇයක වුණු ුලයේඳහඩු 

ුලය එන ශඳ වුරු ඳ ව ශ ව ුලළු එභ ජ රළවඵ එව එ නළවළ. 

වභටද, ඒ හවේ වශලඳහරන චරිත, ඒ හවේ  ක්රිශඹහහරී චරිත  

නළත නළත නි්දභහණඹ  ව එව එ නළයක නිහ.  ඒයි භහ 

රීේවේ, ජඹර ව ජඹ්දධන රීඹන වශලඳහරන චරිතඹ ඇ වත භ 

ණවශල ය එන ුලළු එ චරිතඹ ජ වනටවයි රීඹරහ. ්තුභහ 

ළඩ යුතු වශෂ තභ එ භ ණවේණි වලලිඹරී එ. ඒ හවේභ 

්තුභහ නි්දභහණඹ ය  වව ව තභ එ භ ණවේණි ්ර භවේදඹ ජ. 

්තුභහ ඒ  යුතු වනුව එ ශ ළඳ ම භ ව  ඒ වනුව එ 

්තුභහ වච්ච භව එසිඹ, ්තුභහ තුශ යකබුණු හ්දඹ  ශූය වඹ  වන 

හ  ව ණවශල ය එන ුලළු එභ ජ නළවළ.  

් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ නිවඹෝජු වල්ේයඹකු වළටිඹ  

භහන හිමිේ  යුතුරදී ්තුභහ භවහ  ිශලහර හ්දඹ බහයඹ ජ 

තභයි ඉටු වශෂ. ් ජ ව ජහයක  ඳ ජවේ ඳභණ ජ වනටවයි, 

ජහතු එතය භහන හිමිේ ළඩ  යුතුරදී ව  ්තුභහ බහය ව 

ඕනෆභ ප්රේලසනඹ ජ ඕනෆභ වනකු වනුව එ  කීවභ එ  ඉස  

ය වද එන ක්රිශඹහ ශහ.   

රු නිවඹෝජු  හයබහඳයකතුභනි, උඳයක එ වතෝලිඹකු 

වුණ ව, භහ හිත එව එ ්තුභහ ්දහමි ුලශරවඹ ජ රීඹරහ යි.  

්තුභහ උඳයක එ වනහ  ණභ ිශලසහ යවන   යුතු  යන 

භ එ, ්ඹ  වෞය යන  භ එ, වඵෞශධහභ  ව ශවනකු ව 

ණේර  ව ඒ ිශධිවේභ ළරරීල්ර ජ දළ ජවූහ. වවවය ිශවහය 

වටඩ නඟ එන, ිශවහයසථහනර  උදවු ය එන, ජඹර ව 

ජඹ්දධන  භළයකතුභහ  වටච්චය ේඵ එධ වුණහ ද රීඹ එන භහ 

ද එනහ. ශසගිරි ඳ්දලසවේ භවහනහඹ සහමීය  එ ව එවෂ, භල්තු  
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ඳහ්දලිවේ එතු 

ඳහ්දලසවේ භවහනහඹ සහමීය  එ ව එවෂ, වන ව වඵෞශධ 

නහඹඹ එ, ශවනකු ව ණමි නහඹඹ එ  වළභ වදනහ භඟභ 

්තුභහවේ යකබුණු ේඵ එධතහ වරවවසිවඹ එ ුලයළසිවඹකු  

ඇයක  ය  එන  ුලළු එ ේඵ එධතහ ජ වනටවයි. ්භ නිහයි 

භහ රීේවේ ්තුභහ ්දහමි ුලයළසිවඹ ජ රීඹරහ; ෆභ 

ණභ භ රු ශ ුලයළසිවඹ ජ රීඹරහ. මිහි එතවල් 

වචතුවේ චූඩහ භහණිුඹ ඳළශම වේ  යු වත   

දහඹව එන  ්තුභහ  වරටකු වුභන ජ යකබුණහ. ්තුභහවේ 

ඉල්ලීභ ඳරිදි  තභයි, බුරුභවඹ එ ඒ චූඩහ භහණිුඹ  ශ්රීද රාහ  

රඵහ දු එව එ රීඹන ් භහ වවට භ ද එනහ. ඇ වත භ ්තුභහ 

භළදිව ව වනටව එන මිහි එත වල් ිශවහයසථහනවේ යකවඵන ඒ ශඩු 

ඳහඩු ේපූ්දණ ය එන ව එව එ නළවළ.  

දිඹුරහර  නහඹ සහමීය  එ ව එවෂ ශඳ ව වුණහ  ඳසවෂ 

උ එව එවෂවේ ියිබරු ජ ඉදි ය එන ය  ුලයහභ  ශය වන ගිඹ 

ළඩ ියිබවශ භ  භතයි.  ඒ හවේභ ්තුභහ වදු ළඩ ව එ  

වයවහ වටයි තයේ වුභනහරී එ, ළඳම භරී එ භහජ  වහය 

ළඩ ව එ ශහ ද රීඹරහ ශඳ ද එනහ.  ්තුභහ ඒ ිශධිවේ භවහ  

ිශලහර හ්දඹ බහයඹ ජ ශ දළළ එත වශලඳහරන චරිතඹ ජ ඵ ශඳ 

වේ ශසථහවේ රීඹ එන ඕනෆ. ්තුභහ වටච්චය හ්දඹ ඵහුර 

වුණ ව ගිනස හ්දතහ ජ තළබුහ. ඒ ගිනස හ්දතහ වභට ජ ද? 

රඳහහිනී නහලිහ වදු ළඩවන ජ දවස ය ජ 

වභවවඹහ,  දවස ය ජ ඒ ළඩ වන  ේඵ එධවරහ  ගිනස 

හ්දතහ ජ ඇයක ශහ. ඒ හ්දතහ හ  ව වරවවසිවඹ එ 

ඩ එන ුලළු එභ ජ නළවළ.  යකඹ  ් ළඩ වන ණව එ  

වදු ළඩ ව එ දව ජ වභවවඹවූහඹ  රීඹ එව එ වරවවසි 

ඳවසු හ්දඹ බහයඹ ජ වනටවයි. ඒ ළඩ වන  ඒ ේඵ එධ 

වුණු, ඒ ළඩ වන නළයමූ ශඹව එ රළබුණු  ප්රේයකචහය භහ ද එනහ. 

්තුභහ  ඒ  වහ රඵහ දු එ වෞයඹ භහ ද එනහ.    

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  ශවේ ඳ ජවේ හභහජිඹකු 

වළටිඹ , ශවේ ඳ ජවේ භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ , ක්රිශඹහහරී 

වශලඳහරනඥපඹකු වළටිඹ , ි වය ඹ මියක  නහඹඹකු  වළටිඹ , 

වේ යවට්  ඕනෆභ ුලයළසිවඹකු  උදවු ය එන  ඵළීම සිටිඹහ.  ඒ 

නිහ ්තුභහවේ ිශවඹෝ ශඳ  සිඹලු වදනහ භ භව ව  ඳහඩු ජ ඵ  

භහ වේ ශසථහවේ ව එ ය එන ඕනෆ.  

්තුභහවේ ශබහඹ වනුව එ ශද දින  ඉදිරිඳ ව ය ඇයක 

වලෝ ප්රේහල වඹෝජනහ හච්ඡහ යන ශසථහවේදී භවේ 

වලෝඹ ඳශ ය එනයි වේ රු බහවේදී වේ චන සල්ඳඹ 

ප්රේහල වශෂ.  වේ හච්ඡහ යන වලෝ ප්රේහල වඹෝජනහව එ 

ඳසවෂ ්තුභහවේ භතඹ ශ එ ව එව එ නළවළ. ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ  ියිබඵ භතඹ ශඳ තුශ වළභ දහභ යකවබ්ිශ 

රීඹන ්යි භහ ිශලසහ ය එව එ. වේ රු බහවේදී වුණ ව, 

බහව එ ිය දී වුණ ව ඹේ ඹේ ප්රේලසන වනුව එ ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව ් ජ වටච්චය ශභනහඳේ ඇයක ය  

 වත ව, ළටුේ ඇයක ය  වත ව, හද ිශහදර  ගිඹ ව, 

වභටවවටතරී එ ඒ සිඹල්ර ශභත ය නළත සුවද ථහ 

ය එන  ුලළු එ ල ජයකඹ ජ යකබුණු සුිශවලෂෂී වූ චරිතඹ ජ 

වළටිඹ යි   භහ ්තුභහ දරී එව එ.   

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ බිරි න උදිතහ  වභ එභ,  

දරු වදවදනහ න හිශ එද  ව ිශ එධුහ වත ශද ශඳ සිඹලු  

වදනහවේ වලෝඹ ියරිනභන ශතය, ්තුභහ  වභට ජ සු ප්රේහ්දථනහ 

යමි එ භවේ චන සල්ඳඹ ශ එ යනහ.  

[ශ.බහ. 3.49] 
 

රු (ණචහ්දඹ) භ්දිශ එ සිල්හ භවතහ (භවජන ේඵ එධතහ 
වහ භවජන  යුතු ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷதஷ) ரர்லஷன் சஷல்லஶ - க்கள் ததஶடர்தை, 

க்கள் அதலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි,   ඳශමු භවේ මිත්රන 

ශජි ව භහ එනේවඳරුභ භවතහ  භහ සුඵ ඳතනහ. ජඹ ර ව. ජඹ 

වළභ දහභ ්තුභහ  ශ ව වුණහ. ජඹ ර ව. ්තුභහ ජඹ ්දධනඹ ශහ. 

ශනි ජ ශඹ හවේ වනටවයි. වභටවවටයක එ වභටවවටත ජඹ ්දධනඹ 

ශහ. වදභේියඹ එ නභ දහරහ යකවඵ එව එ ව ඒ ිශධිඹ යි. උඳයක එභ 

ජඹ ර ව; උඳයක එභ ජඹ ්දධනඹ යුල, භහන හිමිේ ියිබඵ 

රීඹ එන ඕනෆ ශදවස වනටබිඹ ඉදිරිඳ ව යුල ්තුභහ, වේ යවට් 

ිශතය ජ වනටවයි, වරෝ නහඹඹ එ ශතය ව ප්රේසිශධ වූ -ප්රේචලිත වූ

- භවහ නභ ජ යකවඵන මිනිස ඳවුර වවට හභහජිවඹ ජ.  භ  ශද 

වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ඉ එන ඳශමුළනි ියඹය ්තුභහ තභයි 

ශයවන දු එව එ. ්දහ ශ්රීද රාහ නිදවස ඳ ජවේ සිරිභහවෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළයකනිඹ, භභ ව, ශනුය ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළයකතුභහ ව ඳ ජවඹ එ ශස යුල වරහවේ, ශධියණවඹ එ භහ 

ඳ ජඹ   එනඹ රීඹරහ රීේ ව, ඒ ක්රිශඹහදහභඹ ඉස  වුවණ් 

නළවළ. නමු ව භහ ශ්රීද රාහ නිදවස ඳ ජඹ ශ ව වළරිවේ නළවළ. 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තභයි ඩී.බී.  ිශවේතුා රීඹන වේෂසඨ 

ජනහධිඳයකතුභහ ශඟ  භහ ශයක එ ශල්රහවන ් ජ ගිවේ. ඒ ගිඹ 

වරහවේ භ  රීේහ, "ඔඹ ශභඹහ  ත ඳ ජවේ වටඩ ජ ළඩ 

ය එන යකවඵනහ" රීඹරහ. භහ රීේහ,  "්ද භ  ළඩ ය එන 

වරහ ජ නළවළ, භ  ඡ එදඹ ඉල්ර එනයි ඕනෆ" රීඹරහ. ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ රීේහ, "ජනහධිඳයකතුභනි, භ්දිශ එ  ඡ එදඹ 

ඉල්ර එන වද එන" රීඹරහ. ්තුභහ ඒ ය  එදු ශහ. භහ 

උ වඳ වයකවඹ එභ ශ්රීද රාහ නිදවස ඳ ජවේ ඳවුර 

හභහජිවඹ ජ. භවේ ියඹහ ඩී.ඒ.  යහජඳ ජ භළයකතුභහ ව ් ජ 

්  ළඩ යුල වවන ජ. ශවේ ඳවුවල් හභහජිඹ එ සිඹලු 

වදනහභ ්වවභයි. ජි ව වප්රේෂභදහ භළයකතුභහ ව වේඵ එවතට  නිහ 

්තුභහ ඒ ළන ද එනහ. නමු ව භ  ශලුභ යකබුවණ් ඡ එදඹ 

ඉල්ර එනයි. වට න කුකුශ  වභටන වටටු ව ඔට්ටුඹ රීඹරහ 

භහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජවඹ එ ඡ එදඹ ඉල්ලුහ. ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජඹ ඒ වභටවවටව ව -ඒ වරහවේ, ඒ හරවේ- ඳයහජඹ  ඳ ව 

 න ඵ දළන දළන, ඵරවඹ එ ගිලිවවන ඵ දළන දළන භහ භවේ 

දිස්රිව ජඹ  ගිඹහ. නිල් ඳහ  වටඩි ශව ව යකඹහවන හි ුල භ්දිශ එ 

සිල්හ, වටශ ඳහ  වටඩිඹ ජ ශව ව යකඹහවන ්දහ ඒ 

දිස්රිව ජඹ   -යකසභවහයහභ ඓයකවහසි ණනඹ - ගිඹහ. ්දහ ඒ 

ණනවේ භ එත්රීමරු වදවදනහයි හිටිවේ. ් ජ වවන ජ ණන එද 

කුරය වන. ශවන ජ වනහ  භභ. භ  ඡ එද 150 ණනයි ශඩු 

වුවණ් ඳශමුළනිඹහ ව එන. භහ ජඹග්රාවණඹ ශහ. ඒ ණුල භන 

තභයි වේ ඉ එව එ.  ඒ සුවද මිත්රනඹහ , ඒ නහඹඹහ , ඒ වශල වප්රේෂමීය  

මිනිස ඳවුවල් හභහජිඹහ  භහ ිතගුණ ළරරීඹ යුතුභයි. භ  

මුර ශභත ය එන ඵළවළ.  
 

"වරෝඹ වඳයවශයි - හවර වම  ඹයි  

භරුහ ශඟහ වනහ 

සිතු වශ වනටභවයි - වනටසිතු වදඹ ජ වයි  

වරෝදේ ළය වනහ .." 

වේ තභයි වේ ිශලසඹ තුශ යකවඵන වටිභ චන ටි. 

ජඹර ව ජඹ්දධන රීඹන ඒ වේෂසඨ භනුුඹහ තභ එ ළන 

ඵළලුවේ නළවළ. වළඵළයි ශනු එවේ වරඩ ඵළලුහ. වයෝගී එ සුඳ ව 

ශහ. ්තුභහ වශලඳහරනඹ හවේභ භහජ ළඩ  යුතු ව ශහ.  

් ඳළ වතරී එ ණමි ළඩ  යුතු. වඵෞශධ වේහ, 

වතෝලි වේහ, හි එදු වේහ, ඉසරහේ වේහ ඒ ඕනෆභ ණභ ජ 

වවයහි ්තුභහ තුශ ඵළීමභ ජ, ඇල්භ ජ  යකබුණහ.  ශනු එවේ නහඩි 

1357 1358 

[රු යකස ශ වතනහඹ භවතහ] 
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ඵරනහ,  ශනු එවේ ඳුල  වදටසතය නශහ යකඹනහ. නමු ව 

තභ එවේ නහඩි ඵළලුවේ නළවළ,  තභ එවේ ඳුල  වදටසතය නශහ 

යකඹහ  වව ව නළවළ.  

ඒ හරවේ භභ ව ්තුභහ  වදටස රීේහ, ්තුභහ  මුදල් 

රළවඵන භහ්ද ඇයක රීඹරහ. ඵර එන, ශිය ළයදි ශදවස ඇයක, -

ළයදි ශදවස ඔළු  ළටුණහභ- භවය උදිශඹ ළන ශනලු 

ිශධිඹ   යුතු යනහ. වේව එභ භභ හිතුහ වභළනි වශ මි එ 

ඳසු වනටය එන. ඒ ය  එදු භභ ශයවන ඉයයි. ඒ  වවෂතු 

වභඹයි. රු යහජිත වෂනහය වන ඇභයකතුභහ ව හ ජෂි දයහිශ. 

සිාේපූරුවේ වයෝවවල් බිර රුියඹල් ර ජ 160 වවූ වළටි භභ 

ද එනහ; වුල ශභහරු ද එනහ. රුියඹල් 460,000 ජඹය වන 

භල් ලහරහවේ බිර ළන  භභ ව, රු යහජිත වෂනහය වන 

ඇභයකතුභහ ව ද එනහ. මුදල් යකබුණු වවනකු  ත ව වුරු ව 

ශත වද එන  ඕනෆ නළවළ. වේ භයණවඹ එ ඳසු භභ හිව ව යකඹහ 

 වත වදඹ ජ යකවඵනහ. ශව එ ඇයි ශිය භවය උදිශඹ  

නිසහයණවේ වනටවඹ ජ ිශධිවේ නේ ඳ  ඵළරහ, වනටවඹ ජ 

ිශධිවේ ශඳවහ ය එව එ. නමු ව ප්රේභහද වුණහ ළඩියි ඒ චන ටි 

ථහ ය එන . ප්රේභහද ම  වවෝ තු ව වරුේ ඹනහ නේ ඒ තභයි 

භනුු වතිශතඹ යකවඵන ටිනහභ.  

ේඳව දිස්රිව ජවේ ළද ව ඳවුර  දහ ඉඳදිරහ, ඉවශභ 

ි වයකඹ ජ න වදු ි වයකඹ  ශය ්දණ වරහ, වදු 

ි වයකවඹ එ මුදල් වේඵ වනටශ රීහිඳ  වදවනකු ඉ එනහ නේ ඒ 

රීහිඳ වදනහව එ වවන ජ තභයි ශවේ වදටසතය ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ. රු ජි ව වප්රේෂභදහ භළයකතුභහ ්තුභහ ළන 

වවට ිශයණඹ ජ ශහ. වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ 

වරවඩකුවේ  ශයක එ ඇල්ලු ව වරඩ සු වනහ රීඹරහ රීේහ. 

වප්රේෂභදහ ජනහධිඳයකතුභහවේ ඳවුවල් උදිශඹ වනුව එ ්තුභහ ක්රිශඹහ 

ශ ණහයඹ භභ ද එනහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි ඕනෆභ 

වශලඳහරනඥපවඹ ජ, හභහනු මිනිවව ජ ්තුභහ  ඹේ වදඹ ජ 

රීේහ නේ ඒ ්තුභහ ඉස  ශහ. භභ වවට සිාවර 

වඵෞශධවඹ ජ.  භභ ්තුභහ  රීේහ, භවේ බිරි වතෝලි නිහ, 

ඇඹ  ඳහේතුභහ ඵළවළ දරී එන ශලුයි රීඹරහ. ්තුභහ තභයි සිඹලු 

වශ යරහ VVIP treatment ් ජ, ඉදිරිවඹ එභ සුිශවලෂෂී ුලටු  

රළවළසයක යරහ ඒ ඉල්ලීභ ඉටු වශෂ. ්දහ තභයි භ  හනහ 

රළබුවණ් වේ ශ ව වදව එ ඳහේතුභහ ඵදහ  එන. හදිනල්තුභහ ව 

ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහ  රීඹනහ, ඳහේ තුවභ ජ ඵදහ  වත 

ඳශමුවනිඹහ තභයි භ්දිශ එ සිල්හ රීඹරහ. භ  ව ඒ ණලසච්දඹඹ 

ය එන  ුලළු එ වුවණ් වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ 

නිහයි. භ  වේනහ ශවේ රු රු ජඹසූරිඹ භ එත්රීමතුභහ හිනහ 

වනහ. බුදු වහමුදුරුවෝ වේ හරවේ ළඩ සිටිඹ ව ඒ ළවඩ් භභ 

යනහ. ඒ ියන භ  යකවඵනහ. භභ ඒ ශහ. කුසිනහයහ  ගිහි එ 

වේට්ටු ඇයරහ ියරිනි එ භාචඹ ඇතුශ  ගිහි එ භභ බුදු 

වහමුදුරුවෝ ඵදහ  වතහ. ශ එන භවේ ශඟ photos යකවඵනහ. 

ඇිශල්රහ ඵර එන. ඒහ වළවභෝ භ ය එන ඵළරි වශල්. ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව වළවභෝ භ ය එන ඵළරි වශල් ශ 

ුලශ රවඹ ජ. රු වජෝ එ ශභයතුා භ එත්රීමතුභහ ඒ ළන වවට භ 

ද එනහ, ්තුභහවේ රුහණ මිත්රනවඹ ජ වළටිඹ . රු වජෝලේ 

භයිල් භ එත්රීමතුභහ ව ්තුභහවේ රුහණ මිත්රනවඹ ජ වළටිඹ  ඒ ඵ 

ද එනහ ඇයකයි රීඹහ භභ ිශලසහ යනහ. භභ ශහන ලවඹ එ 

වභවවභ රීඹනහ. ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභනි, ඔඵ යණ 

ිශරුව ජ රීේවට ව භභ නිළයදියි. ්තුභහ ශයු ජයකඹ  වටතළනද, 

ශහධහයණඹ වටතළනද, තභ එවේ වතිශතඹ ළන ඳහ හිත එව එ 

නළයක ක්රිශඹහ ශ වශලඳහරනඥපවඹ ජ. 

රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ඹසතම භ  ව වඳය 

වදිසිවේ වේ භනුු වරෝවඹ එ මු  වතහ. වේ තභයි ක්රිශසතුස 

ව එවෂවේ ධ්දභඹ. ්තුභහ වළවභෝ භ වප්රේෂභ ශහ. ්තුභහ වඳටදු 

ජනතහ වනුව එ නළඟී සිටිඹහ. නළයක ඵළරි ඳ එයකඹ වනුව එ 

නළඟී සිටිඹහ. ්තුභහ භහන හිමිේ වනුව එ වරෝඹ  වඬ 

ෆහ. ්ළනි ුලශරවඹ ජ නළයකම භ ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ 

තමු එනහ එවෂරහ  ිශතය ජ වනටවයි, මුළු ය  භ සිදු වුණු ිශලහර 

ඳහඩු ජ. වඵෞශධවඹ ජ වළටිඹ  භභ ්තුභහ  නි එ සු ශ ව වේහ 

රීඹහ ප්රේහ්දථනහ යන ශතය, භවේ බිරිවේ ණවේ වළටිඹ  

වදිශඹ එ ව එවෂවේ තුරුල්වල් ්තුභහ භහදහනවේ ළතවේහ 

රීඹරහ ව ප්රේහ්දථනහ යනහ.  ්තුභහවේ බිරි, දරු එ, ශේභහ 

ඇතුළු ඳවුවල් ළභ  භවේ වලෝඹ ප්රේහල යමි එ භහ නිවඬ 

නහ. වඵටවවටභ සතුයකයි. 

 

[4.00 p.m.] 

 
රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I get up with a 

sense of sadness to speak on my Colleague and Friend 

who is no more with us. The Hon. (Dr.) Jayalath 
Jayawardana was a man for all seasons. It can be from his 

medical fraternity, from his educational background, from 

his political background or even representing the very 

devoted Catholic that he was; he did it with a lot of zeal 

and commitment. That was the same idea that was thrust 

on to me by him because he was very instrumental in the 

political journey that I have come along.  

Jayalath Jayawardana was a devoted a Catholic but he 

did not use this as a tool. He embraced that all religions 

are one and the same and it is the same hill that we climb, 

but basically it is the manner we live that represents our 

true religion. At times, he was questioned with regard to 

certain things that he did but he was able to prove to the 

people who accused him, of the genuineness of whatever 

he did. So, that was what Jayalath Jayawardana was.  

As explained by the other Members, he was a doctor 

who treated others but neglected himself. Today, at the 

young age of 59, he is no more. That was simply because 

his political commitments overran his true medical 

commitments that he had to undergo. As a matter of fact, 

I can still remember his son, Kavinda and his daughter 

Vindya telling me with tears in their eyes, that when he 

should have done a bypass in London, owing to the fact 

that he had to take a rest in London, he said, “No, I will 

have a stent put rather than a bypass that needs additional 

time”. That was the type of the person he was, whom we 

are talking about here today. It was an untimely death, but 

he was a person who needs to be spoken of and certain 

things need to be emulated and to be taken forward.    

As I said, he was multifaceted and was also able to 

represent himself anywhere. He finally contested for the 

Gampaha District but he was a person who had an ability 

to move around in the Colombo District very well. He 

first represented Avissawella, thereafter Kaduwela and 

today, until our Leader, the Hon. Ranil Wickremasinghe 

said, I did not know that he had also represented Colombo 

West. That was the reason why he was able to help me so 
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much. When I was thrust into politics - I was a National 

List MP - I was challenged also by my good Friend, the 

Hon. Jeyaraj Fernandopulle, a person who is no more, to 

come into active politics. At that time, I still remember 

Jayalath giving me all his assistance, all his connections 

and I was able to make an impact; thanks to him.  

So, here we are; many speak of the good virtues after 

a person is no more. But, here, today everybody is able to 

speak of one thing across the Floor: the good things that 

he did and the negatives that have been proven wrong 

even in the late stage. At this particular moment, I would 

like to mention certain things over which he was very sad. 

Owing to the very close relationship that he had across 

the divide, he did certain things personally from the belief 

that Sri Lanka is a multicultural, multi-religious society 

and he embraced the same sense of vision that the Rt. 

Hon. D.S. Senanayake had - the Sinhalese, the Tamils, the 

Muslims, the Burghers and the Malays, be it Buddhists, 

Catholics, Hindus or the believers of Islam, all of them 

have the same right to live in this country as Sri Lankans 

and that was the true spirit he fought for. He went 

overseas and represented his views and when he did that 

in the last couple of months, he was tagged with certain 

names.  But, today people are saying, “Sorry, for uttering 

them”. Even just before his death, there were Ministers of 

the Government who said, “If the Government could 

pursue what Jayalath did, we would not be in the mess 

that we are in today”.  

So, all we can basically say today is that we must 

learn from politicians who are able to reach across the 

Floor to either side and have the ability to move people 

into various quarters. As the Hon. (Dr.) Mervyn Silva 

said, he was very close to the Vatican. His connections 

were able to help many. The Hon. Ranil Wickremasinghe 

was able to get the first appointment this year simply 

because of the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana.  

Likewise, he was very close with the Buddhist clergy. 

Sometimes, he was able to get things done from the 

Mahanayake Theros more than a Buddhist Member of 

Parliament could do. That is what you have got to learn 

from him. His Eminence Cardinal Malcolm  Ranjith as 

well as the Bishop of Mannar were very close to him. As 

a matter of fact, at the funeral of the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana, the Bishop of Mannar uttered something 

and he thereafter also called me and said, “What Jayalath 

did should continue within the Party”. So, at this 

particular moment, I would like to say on behalf of 

Jayalath, we will certainly help and continue what 

Jayalath has been doing.  

In the last couple of days when he was medically 

unfit, through the tearing eyes of his daughter, Vindya 

and son Kavinda, we knew that his days were nearing. 

Just before he was taken to Singapore - I know the Hon. 

(Dr.) Rajitha Senaratne did a lot on that score - when 

Mela and I went to the Intensive Care Unit to see him, he 

looked at us, held our hands and said, “Pray for me”. I 

remember that with a sense of sadness. When he was 

operated in Singapore, Kavinda came down and said, 

“The operation was successful” and we thought 

everything was all right.   

Sir, what I want to say is, he had a close relationship 

not only with me but with Mela as well and more than 

that with our Party because he was able to bring together 

people who had different opinions. I know today there are 

Ministers in the Government who were non-existent 

politicians but he was able to bring them into active 

politics and all of them in one voice say, “If not for 

Jayalath’s inspiration and motivation, we would not have 

been in politics". 

Sir, the only other thing that I need to say is that his 

genuine political pursuit needs to be carried forward. I am 

happy to hear that his son, Kavinda, has expressed desire 

and that he will be able to fill the vacuum that my good 

Friend and our good Colleague has left. While Ujitha, 

Kavinda and Vindya will miss him, we will also miss his 

absence and all we could basically say is, let his soul rest 

in peace. We will certainly continue the job that he 

wanted to do in the best of our spirits, to the best of our 

ability, so that his name will be remembered for long.  

Thank you.  

 
[ශ.බහ. 4.08] 

 
රු (වදු) සුද්දශිනී ප්රේනහ එදුුලල්වල් භව වමිඹ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) (தஷததஷ) சுதர்ளஷனஷ 

பர்னஶந்துதைள்ரர) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ේඳව දිස්රිව ජ 

ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීම, මීය මු ණනවේ ප්රේධහන ාිශධහඹ, හි ුල 

ශභහතු වදු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ 

වනුව එ ඳහ්දවේ එතුවේ වලෝඹ ප්රේහල යන  වේ 

ශසථහ වේදී ශදවස රීහිඳඹ ජ ඳශ රීරීභ  හරඹ ව එ ය දීභ 

ියිබඵ මුලි එභ භවේ  සතුයකඹ ුලද යනහ. ිශවලෂවඹ එ ්තුභහ 

දළන වළි න  වව ව භහ වදු ශිුහ ජ වළටිඹ  සිටිඹදී යි. ්නේ 

1980 ණ එර වයෝවල් හඹනි වෂහර  භහ ඹන ිශ   ්තුභහ 

වදුයවඹ ජ වළටිඹ  ජහයක වයෝවවල් වෂඹ ශහ. ්තුභහ 

ඉතහභ වභ භහජය ලී ුලශරවඹ ජ වළටිඹ  භභ ්හිදී වඳුනහ 

 වතහ. ඊ  ඳසු ලරු වදු ිශවලෂඥප න්.පී. ද සිල්හ භළයකතුභහ 

ඹ ව ව ්තුභහ වෂඹ යන ිශ  භහ න්භහහසි වදුරිඹ ජ 

වළටිඹ  වටශම වයෝව වල් වෂඹ ශහ. ්ද ව ිශවලෂවඹ එභ ශිය 

්තුභහ දළන වළි න වන හිටිවේ දිාත ජනහධිඳයක යණසිාව 

වප්රේෂභදහ භළයකතුභහවේ ඳවුවල් වදුයවඹ ජ වළටිඹ . ්තුභහ 

ඉතහභ වභ සුවදය ලී වළභ වදනහ භ ථහ යරහ ඹේරීසි 

ළ ලු ජ යකවඵනහ නේ වඹ වද එන  ඕනෆභ ශසථහ 

සූදහනේ ඵ ව එ ශහ භ  භතයි.  වශලඳහරන ඵතහඹ  

ලි එ භහ ්තුභහ දළන වඳුනහ  වව ව.  ්තුභහ වදු ි වයකවේ 

ඉරහ වශලඳහරනඹ  ියිශසුණු වවන ජ.  

1361 1362 

[රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ] 
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භවේ සහමි ුලරුඹහ වජඹයහේ ප්රේනහ එදුුලල්වල් භළයකතුභහ 

වශලඳහරනඹ  ් එන ලි එ නීයකඥප ි වයකවේ වඹදී හිටිවේ. ඒ 

හවේභ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ඳවුවල් භහභහ වවන ජ, 

ඒ හවේභ ්තුභහවේ වවෝදරිඹවේ සහමි ුලරුඹහ ්  මීය මු 

ශධියණ   වේ නීයකඥප ි වයකවේ වඹදුණහ. ඒ ේඵ එධතහ ව 

යකබුණහ. ඊ  ඳසු ්තුභහවේ නළඟණිඹ ජ ද   නීයකඥප ි වයකවේ 

නිඹළලුණහ.  

භභ ිශවලෂවඹ එභ ව එ ය එන ඕනෆ. 1989 ිශඳ ජවේ 

ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමයවඹකු වළටිඹ   වජඹයහේ ප්රේනහ එදුුලල්වල් 

භළයකතුභහ  යුතු යන ිශ  ්   ශවේ  හන ණනවේ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ හි ුල ශඹව එ ශිය  ිශලහර ලවඹ එ 

වනටවඹකු ව පීඩහ ්න ිශ , ශඳ වනුව එ දිාත ජනහධිඳයක 

වප්රේෂභදහ භළයකතුභහ   රුණු රීඹරහ ඹේරීසි වනඹ ජ රඵහ දීභ  

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ඉදිරිඳ ව වුණහ. ්ඹ ශිය ිතඥප 

පූ්ද භත ජ යනහ. වභටද, ත ව වවන ජ වනුව එ 

වඵටවවෝ ශඹ ඉදිරිඳ ව වනහ ශඩුයි. ිශවලෂවඹ එභ ිශඳ ජවේ 

භ එත්රීමයවඹ ජ වළටිඹ  හි ුල වජඹයහේ ප්රේනහ එදුුලල්වල් භළයකතුභහ  

ව ශවේ ඳවුර  යකබුණු යදය ළන ්තුභහ ඉතහභ වභ වශ එතු 

ථහ යරහ භළදිව ව වරහ  යුතු ශහ. වනඹ ජ රඵහ දිඹ 

යු වව ව හ ද රීඹහ ්තුභහ ඳ ජ ඳහ  වයද ඵර එව එ නළතු 

ළ ලු ජ යකබුණු පීඩහ  ඳ ව වුණු ශඹ වනුව එ ථහ ය එන; 

ඉදිරිඳ ව ව එන; වනඹ ජ රඵහ වද එන  යුතු ශහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ භ  භතයි, 

්  1980-1994 හරඹ ශතයතුය ්තුභහවේ ටුනහඹ ජඹර ව 

සිනභහ ලහරහ ිශිත ශ වරහවේ ිශඳ ජවේ හි ුල වජඹයහේ 

භ එත්රීමතුභහ  ව භ  ව ණයහධනහ ශහ. ශඳ ව ්ඹ  ේඵ එධ වුණහ. 

්දහ ප්රේධහන ණයහධිත ශමු වයකඹ වළටිඹ  වවෂභහ වප්රේෂභදහ භළයකනිඹ 

වබහගි වුණහ. ්තුභහ ඉතහභ වභ හධහයණ වශ එතු  යුතු 

ශ වවන ජ.  

භ  භත ිශධිඹ  ්තුභහ 1994 සි  ඳහ්දලිවේ එතු වශලඳහරන 

 යුතුර නියත වුණහ. ජහයක, ණේ, කුර වයද ඵර එව එ නළතු 

තභ එවේ වෂහ ශලු හ ද ඒ වළභ වදනහ භ වෂහ රඵහ 

දීභ  ්තුභහ වළභ වරවේභ ඉදිරිඳ ව වුණහ.  යුශධඹ ඳළළයක 

භ වේදී භහයිේ ේභහනර  ගිහි එ ඒ දු ජ ිශි න ජනතහ 

වනුව එ වෂහ ජ රඵහ දීභ  ්තුභහ වනටබිඹ ඉදිරිඳ ව ම  

 යුතු ශහ. ඒ හවේභ වනටවඹකු ව ශසථහර වනටබිඹ 

තභ එවේ ශදවස ප්රේහල ශහ; ඍජු ථහ ශහ. ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජවේ ප්රේයකඳ වයක ඉදිරිඹ  වන ඹ එන වළභ වරහ වේභ ්තුභහ 

 යුතු ශහ. ්තුභහ තමු එවේ වයෝගී ත ව වඹ වනටඵරහ වළභ 

වරහ වේභ ඳ ජවේ දියුණු වනුව එ  යුතු ශහ.  

ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහ භළයි 13ළනිදහ වයෝවල්ත ව එන 

ලි එ 12ළනිදහ ව තභ ඳ ජවේ හභහජි වඹ ප්රේ්දධනඹ 

රීරීවේ ළඩ වන  ඉතහභ වභ ළඳ ම වභ එ වබහගි වුණහ ශඳ  

භතයි. ්තුභහ ප්රේචණ්ඩහරී වරී වශලඳහරනවේ නිඹළලුවණ් 

නළවළ. ප්රේයකඳ වයකරු වශලඳහරනඹ ජ තභයි ්තුභහ වශෂ. ශිය 

ඒ ිශවලෂවඹ එභ ව එ ය එන  ඕනෆ. 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ 

වතෝලිවඹකු වළටිඹ  ්තුභහ භඩු භෆණිඹ එ  වරටකු බ ජයකඹ ජ, 

වරටකු වශ එතුභ ජ, වරටකු වෞයඹ ජ දළ ජවූහ. භඩු 

ඳල්ලිවේ දියුණු වනුව එ රි එය ිශලහර වභවවය ජ ශහ. 

ිශවලෂවඹ එභ මීය මු ප්රේවශලවේ ජනතහ හ්දෂි භඩු 

භාරුඹ  රැවන ඹ එන  නහඹ වඹ රඵහ දු එනහ. ්තුභහ 

ඩ්දඩ එස වයෝවවල් වයෝවල්ත වරහ ඉ එනවට  ව   ශලු 

ඳවසුේ රනහ රීඹරහ ඒ වයෝවවල් වදුරු එ  ව 

ණයධනහ ශහ, භඩු භාරුඹ  වබහගි ව එන රීඹරහ. ්තුභහ ඒ 

හවේ ඉතහභ වභ වශ එතු ුලශරවඹ ජ, වවට මිත්රනවඹ ජ. 

ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහ වශලඳහරනවේ නිඹළලුණ ව වදු 

ි වයකඹ තුිබ එ වෞු ළන ජනතහ දළනු ව ය එන  TNL 

රඳහහිනී නහලිහ වයවහ ළඩ ව එ ාිශධහනඹ ශහ. ්භ 

ළඩ ව එ රීහිඳඹ භ ේඵ එධ ව එන භ  ව ශසථහ 

රළබුණහ. භභ ්තුභහ ශ එ තහ  වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේදී මුණ 

ළසුවණ් භළයි භහවේදීයි. ්දින ්තුභහ භ  ණයහධනහ ශහ, 

්තුභහවේ ළඩ ව එර  වබහගි ව එන රීඹරහ. ්දහ තභයි 

්තුභහ ් ජ භභ ථහ යුල ශ එ ද. භභ වඳටවයට එදු වුණහ 

ජුනි වවෝ ජූලි භහවේ ්තුභහ ් ජ ළඩ ව එර  ්නහ 

රීඹරහ. නමු ව භභ ිශවශලත වරහ ඉ එන වරහ 

ශහනහ  භළයි 30ළනිදහ ශඳ  දළන  එන  රළබුණහ. ්තුභහ 

ශබහප්රේහේත වුණහ රීඹරහ. භ  ිශලහර නහටු ජ දළනුණහ. 

වභටද, ්තුභහ වදු ි වයකඹ දහරහ වශලඳහරනඹ  ණුල, වරටකු 

ළඳ රීරීභ ජ යුල වවන ජ; ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ ප්රේයකඳ වයක 

වනුව එ  යුතු යුල වවන ජ; වවට නහඹවඹ ජ, ඒ 

හවේභ ජනතහ වනුව එ  එ දීරහ ාවේදී ජනතහ  

වෂඹ යුල ුලශරවඹ ජ. ්ළනි වවන ජ ඹ ශවුරුදු 59 ජ 

හවේ වටි හරඹ ජ තුශ වතිශතවඹ එ මු  වතහ රීඹරහ 

ශව එන  රළබීභ ළන භහ නහටු වනහ. 

ශිය වභතළන වටච්චය ථහ ශ ව ්තුභහ නළයක ඳහඩු ිශලහර 

ලවඹ එභ දළවන එව එ ්තුභහවේ ුලතහ  ව දිඹණිඹ යි; ඒ 

හවේභ බහ්දඹහ , භ  ව ඥපහයක ියරි යි. භභ වේ ශසථහවේදී 

්තුභහවේ ුලතහ  ව, දු  ව, බිරි ව භ ඇතුළු ඳවුවල් වවෝදය 

වවෝදරිඹ එ  ව, සිඹලුභ ඥපහයක ියරි  ව භවේ නහටු, ශවේ 

ඳවුවල් වලෝඹ ුලද යන ශතය ්තුභහ  වභට ජ සු ශ ව වේහ 

රීඹහ ප්රේහ්දථනහ යමි එ භවේ චන සල්ඳඹ ශ එ යනහ. 

 
[ශ.බහ. 4.16] 

 
රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ශද වේ උ වතරීතය 

බහවේ සිදු  එව එ ශවේ යවට් වත ව වුණු වේෂසඨ 

වශලඳහරනඥපඹකුවේ, භහජ වෂඹකුවේ, ජනතහ ුලත්රනඹකුවේ 

ශබහඹ ියිබඵ වලෝඹ ප්රේහල රීරීභයි. තු ලවඹ එභ භභ 

වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන හි ුල භ එත්රීමතුභහ දළන වඳුනහ 

 එන  ප්රේථභවඹ එ ඔහුවේ වදභවුියඹ එ දළන වන හිටිඹහ; 

ඔහුවේ ියඹහ භභ දළන වන හිටිඹහ. ඒ ශසථහවේදී ඔහු 

ුහඳහරිවඹ ජ. ශවේ ඳවුවල් ශඹ, ශවේ වදභවුියවඹෝ ඒ හරවේ 

්තුභහවේ භ ව භඟ ඇසුරු ශහ. ඒ ඳවුර වඵටවවටභ ළද ව 

ඳවුර ජ. ශා වර වත ව වුණහ. ඒ හවේභ ද දරු ියරි ජ 

වභය   දහඹහද ශහ. ්යි එ වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ 

ද භළනඩ් ිශදුහරවේ ව, ඇ ජයිනහස ිශදුහරවේ ව ශධුහඳනඹ 

වදහයහ, ඳසු වදු ිශදුහරවඹ එ  වදු උඳහධිඹ රඵහ වන 

වදුයවඹ ජ වළටිඹ  යජවේ වෂඹ  ඵළඳුණහ. 

ිශවලෂවඹ එභ වප්රේෂභදහ ජනහධිඳයකතුභහ භඟ රීට්ටු 

ේඵ එධභ ජ වටඩනඟහ  ව ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහ 

වප්රේෂභදහ භළයකතුභහවේ වඳෞශලි ඕනෆ ්ඳහේරදී ඳහ වෂඹ 

ය ඳසු වශලඳහරනඹ  ියිශසුණහ. 

ඩී.බී. ිශවේතුා ජනහධිඳයකතුභහ ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහවේ වෂහ එ සිඹල්ර ශඹ ය ජහයක රළයිසතුව එ 

ඳහ්දලිවේ එතු  ්ේහ. ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමයවඹ ජ වළටිඹ  

්තුභහ ්  ණණ්ඩු ඳ ජවේ ව, ඳසු ිශඳ ජවේ ව තභ එවේ 

කීභ වරිඹහහය ඉස  ශහ. ිශවලෂවඹ එභ යනිල් ිශ්ර භසිාව 

භළයකතුභහවේ නහඹ ව හර ඳරිච්වේදඹ තුශදී ්තුභහ ිශඳ ජ 

නහඹතුභහ  ඳ ජඳහය , ඒ හවේභ ශවේ ඳ ජවේ ප්රේයකඳ වයක 

1363 1364 



ඳහ්දලිවේ එතු 

ශනුභනඹ යමි එ ඳ ජඹ  ිශලහර වෂඹ ජ ශහ ඳභණ ජ 

වනටවයි, වඳටදුවේ භසත ජනතහ භ ්තුභහ ිශලහර වෂඹ ජ 

ශහ. ්තුභහ ේඳව දිස්රිව ජඹ තුශ ිශලහර ලවඹ එ ජනප්රිහඹ වුණු 

වශලඳහරනඥපවඹ ජ ඵ භ  රීඹ එන ුලළු එ. වභටද, ශනීඳ වූ 

ශවඹකු  වද එන ුලළු එ උඳරිභ උදවු උඳහය වදු  ජවෂත්රනඹ 

තුිබ එ රඵහ වද එන ්තුභහ  ුලළු එභ රළබුණහ. ඒ ේඳව 

දිස්රිව ජඹ  ඳභණ ජ න්භහ වුවණ් නළවළ. වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

සිටින ඕනෆභ භ එත්රීමයවඹ ජ ්තුභහවේ වහඹ ඳළතුහ නේ ්තුභහ 

්ඹ  භළදිව ව වරහ  යුතු ශහ. 

්තුභහ ළඩිවඹ එභ ප්රේසිශධිඹ ජ රළබුවේ භහන හිමිේ 

ියිබඵ ශ වෂහ ේඵ එධවඹනුයි. භ  වඳය ථහ ශ 

යජවේ ව ිශඳ ජවේ  භ එත්රීමරු වුරු ව භත ජ ශ ඳරිදි 

බඹහන ත්රනසතහදී යුවේ ිශිශධහහය භහන හිාහ පීඩහර  ර ජ 

වූ ශවේ භළයක ඇභයකරු වනුව එ ඳභණ ජ වනට, හභහනු 

ජනතහ  වනුවනු ව වඳනී සි  ඔවු එවේ ඳළමිණිලි 

ජහතු එතයඹ  වනිහිල්රහ ඒ ශඹ  වන රඵහ වද එන  ්තුභහ 

 යුතු ශහ. ඒ වනුව එ ිශලහර ේභඹ ජ දළරුහ. ඒයි ශද ශිය 

නහටු ව එව එ. ්තුභහ ශනු එවේ  යුතුර  වවව 

භව එසි වුණහ මි, තභ එවේ වෞු ත ව වඹ ළන ව, 

තභ එවේ වතිශතඹ ළන ව ල්ඳනහ වශෂ නළවළ. භභ 

වඳෞශලි ද එනහ, ිය  ය දී ඳභණ ජ වනටවයි ශ්රීද රාහවේදී 

ඳහ ්තුභහ නිදහ  වව ව ඳළඹ වද තුන ජ හවේ වටි හරඹ ජ 

ඵ. ්වෂ නිදි ළරීභ නිහභ ිශිශධ ශසථහරදී භහ්ද ශනතුරු 

කීඳඹ  ව ්තුභහ වටදුරු වුණහ. ඒ හවේභ ්තුභහ ර  

වේරහ  ණවහයඳහන  වව ව ව නළවළ. ්වෂ ය එන  සිදු වුවණ් 

ජනතහ වෂඹ  ගිඹ නිහයි. ් ජවෝ වයෝහතුය වූ වවන ජ 

ඵර එන ඹනහ; ්වවභ නළ වනේ භශ වදය  ඹනහ. උවශ 

ඉරහ වළ එදෆ වනේ ඳ ජ වශලඳහරනවේ  යුතු යරහ, 

ඳහ්දලිවේ එතුවේ  යුතු යරහ වස බහවේදී ශනු එ වනුව එ 

හරඹ ත ශහ. ්තුභහ  ිශවේඹ ජ යකබුවණ් නළවළ. ිශවේඹ ජ 

වනටයකබීභ ව, වරහ  ණවහයඳහන වනටළනීභ ව, භනුුඹහ  

ශලු නි එද ශභ ලවඹ එ ව වනටළනීභ ව තභයි ්තුභහවේ 

ශනීඳඹ  ් වවෂතු ජ වුවණ්. ්තුභහ ශබහප්රේහේත න ිශ  

්තුභහවේ ඹ ශවුරුදු 59යි. ඊ  ඩහ ළඩි හරඹ ජ වත ව ව එන 

්තුභහ  ශසථහ යකබුණහ. වදුයවඹ ජ වළටිඹ  ්තුභහ  ඒ 

වළභ ් ජ ළනභ දළනීභ ජ යකබුණහ.  

්තුභහ ණමි  යුතුර  සුිශවලෂ ඇල්භ ජ දළ ජවූහ. 

වතෝලි බහවේ  යුතුරදී නහඹ වඹ  වතහ. භඩු 

භෆණිඹ එ ියිබඵ ිශවලෂ බ ජයකඹ ජ දළ ජවූහ. ්ඳභණ ජ 

වනටවයි, වඵෞශධ සහමීය  එ ව එවෂරහ, නහඹ සහමීය  එ 

ව එවෂරහ භඟ රීට්ටුව එ ණේඹ ශහ. ඒ ශඹවේ 

ශලුතහ එර  දහඹ වඹ ජ දළ ජවූහ. ඒ හවේභ හි එදු 

පූජතුභ එරහ, ඉසරහේ පූජතුභ එරහ ඇතුළු වේ වළභ 

වවනකු භ ණමි ලවඹ එ ්තුභහවේ වෂහ රඵහ  එන 

ුලළු එ වුණහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, භහ ව, වජෝලේ භයිල් 

වඳව්දයහ භළයකතුභහ ව, වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව 

ජහඇර ප්රේවශලවේ ්  වශලඳහරනඹ ශ භ එත්රීමරු 

ණ්ඩහඹභ ජ. ශඳ ශතය වභටන වනසේ යකබුණ ව, 

භළයකයණඹ ජ ණහභ ශිය ්  ේඵ එධ වුණහ. යකවඵන ප්රේලසන 

ඔ ජවටභ ශභත යරහ ්භ භන ජ ගිහිල්රහ ශිය තු එ 

වදනහ භ ණඳහු ඳහ්දලිවේ එතු  ඳළමිවණ එන ුලළු එ වුණහ. ශිය 

භළයකයණ කීඳඹ  මුහුණ දු එනහ. රු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ වශලඳහරනඹ  ් එන ඉසවල්රහ ඉරහ, ්නේ 1978 

ඉරහ භභ දි භ භළයකයණ කීඳඹ  මුහුණ දු එනහ. රු ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ ඳළමිණිඹහ  ඳසවෂ ්තුභහ ව, වජෝලේ භයිල් 

වඳව්දයහ භළයකතුභහ ව, භහ ව ්  ඒ භළයකයණ  යුතු ශහ. 

්තුභහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වනුව එ වතිශතඹ ළඳ ශහඹ 

රීඹරහ රීඹ එන ුලළු එ. ඒ ිශධිඹ  ්තුභහවේ දහඹ වඹ ශවේ 

නහඹතුභහ  ව, ඳ ජඹ  ව ්තුභහවේ වතිශත හරඹ තුශදී රඵහ දී 

යකබුණහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ්තුභහවේ භළයකනිඹ ව, 

දරුවෝ වදඳශ ව ශද ඳහ්දලිවේ එතු  ඳළමිණ සිටිනහ. ්තුභහවේ 

වශලඳහරන  යුතුර , ්වවභ නළ වනේ භහජ වෂහ 

 යුතුර  ්තුභහවේ බහ්දඹහවේ පූ්දණ වවඹෝඹ රළබුණහ. 

ඒ නිහභ ්තුභහවේ දරු වදඳශ  උස ශධුහඳනඹ ජ රඵහ දීරහ 

වදු  ජවෂත්රනඹ  ඇතුළු ය  එන ්තුභහ  ුලළු එභ ජ 

යකබුණහ. ශද ඒ දරු වදඳශභ වදුරු වළටිඹ  ඉ එනහ. ියඹකු 

ලවඹ එ වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  ඒ වරහවේ 

ිශලහර  එවතෝඹ ජ ඇයක වුණහ, තමු එවේ ි වයකඹ තමු එවේ දරු 

වදඳශ  රඵහ වද එන ුලළු එම භ ළන. රු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ රීඹ එව එ, ්වෂ ඒ ේඳ ව ළඩිදියුණු ය වන 

තභ එවේ ඳවුර වනුවනු ව ්තුභහවේ කීේ ඉටු යමි එ, භව 

ජන නිවඹෝජිතඹකු වළටිඹ  තභ එව එ ජනතහ  රළබිඹ යුතු 

වෂඹ ව රඵහ දීරහ, ඳ ජ වශලඳහරනඹ තුිබ එ ඳහ්දලිවේ එතු  

ඳළමිණි භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  තභ එවේ ඳ ජඹ ද දහඹ වඹ 

ද ජමි එ සුිශවලෂ වෂඹ ජ ශ වශලඳහරනඥපවඹ ජඹ රීඹන ් 

භභ නළත ව තවවුරු යනහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ්තුභහවේ ශබහඹ ශවේ 

ඳ ජඹ  ඳභණ ජ වනටවයි, මුළු ේඳව දිස්රිව ජඹ භ ිශලහර 

ඳහඩු ජ. ඳ ජ වයදවඹ එ වතටය වඳටදුවේ ේඳව දිස්රිව ජවේ 

ඉතහ ිශලහර ියරි  ්තුභහවේ දහඹ වඹ දළ ජවූහ. ඒ හවේභ 

ඉදිරිඹ  ත දුය  ව ේඳව දිස්රිව ජඹ  ්තුභහවේ දහඹ වඹ 

ද ජ එන  ව ්තුභහ ඵරහවඳටවයට වතු සිටිඹහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ භහන 

හිමිේ ියිබඵ ්තුභහ ශ වෂහ භභ නළත ව භත ජ 

යනහ. වේ වළභ වදඹ ජභ ්තුභහවේ ශබහඹ ව භඟ ශඳ  ශහිමි 

වුණහ රීඹන ් වේ ශසථහවේදී භහ භත ජ යනහ. ්තුභහවේ 

ුලත්රන ය වනඹ ියඹහවේ ශඩි ඳහව්ද භ එ ය එන ශද සූදහනේ වමි එ 

ඉ එනහ රීඹරහ භභ ද එනහ. ඒ ියිබඵ ශිය තුටු නහ. භභ 

හිතන වළටිඹ  ඒ ුලත්රනඹහ -වදුයඹහ- ඇිශල්රහ ශවේ 

නහඹතුභහ ව වේඵ වරහ යකවඵනහ. ියඹහ ශහන ශ තළන 

ඉරහ  ඒ වෂහ ඉදිරිඹ  වන ඹ එන ්තුභහවේ ුලත්රන ය වනඹ 

ඉදිරිඳ වම භ ියිබඵ ශඳ ප්රේලාහ යනහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ රු ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ බහ්දඹහ  ව, ඒ දරු වදඳශ  ව, ේඳව 

දිස්රිව ජවේ සිඹලු ජනතහ වනුව එ ශවේ  වෞයඹ වහ  

ප්රේණහභඹ ියරිනභන ශතය, ්තුභහවේ ශබහඹ ියිබඵ නහටු ඒ 

ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ වේ ශසථහවේ ශඳ ියරිනභනහ. 

ශබහප්රේහේත වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ වේ යවට් 

ශහිා ජනතහ වනුව එ, දු ජ ිශි න ජනතහ වනුව එ ශ 

ඒ උදහය වෂඹ  ්තුභහ  ශනිහ්දඹවඹ එභ වභෝ ජ ේඳ ව ශ ව 

නහ රීඹන ් ප්රේහල යමි එ භභ නිවඬ නහ. සතුයකයි. 

 
නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Gayantha Karunatileka.  

 

Before he starts, will an Hon. Member propose the 

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle to take the 

Chair?     

1365 1366 

[රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ] 



2013 ජුනි 21  

රු සුවේධහ වත. ජඹවෂන භව වමිඹ (ඳහ්දලිවේ එතු  යුතු 
ශභහතුතුමිඹ) 
(ஶண்தைஷகு (தஷததஷ) சுரதஶ ஜஸ. ரசன - பஶஶதௗன்ம 

அதலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

I propose that the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini 

Fernandopulle do now take the Chair. 

 
ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ශනතුරු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ මූරහනවඹ එ ඉ ව 
වුවඹ එ, රු (වදු) සුද්දශිනී ප්රේනහ එදුුලල්වල් භව වමිඹ 
මුරහනහරඪ ිශඹ. 

அதன் பஷமகு, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த அகயரல, ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) 

(தஷததஷ) சுதர்ளஷனஷ பர்னஶந்துதைள்ரர அலர்கள் தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI 

FERNANDOPULLE took the Chair. 

 

 
[ශ.බහ. 4.28] 
 

රු ඹ එත රුණහයකර භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கந்த  கதைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ නිවඹෝජනඹ යන 

දිස්රිව ජවේ ප්රේූම ඳවුර ළඩිභවල් ියරිමි දරුහ වළටිඹ  උඳත 

රඵහ, ියඹහවේ ශබහවඹ එ ඳසු ඹ ශවුරුදු 19 දී ඳවුවල් ඵය 

ය  ශයවන, ඳවුවල් සිඹලුභ වවෝදය වවෝදරිඹ එ  භළනිශ එ 

යුතුේ ඉටු යරහ, තභ එවේ වවෝදයවඹෝ ඳස වදනහභ උස 

ශධුහඳනඹ  වඹටමු යරහ, ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව 

වදු ශිුවඹකු වළටිඹ  වදු ිශදුහරඹ  ව වරුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ්තුභහ මුර වවට  භත 

යකබුණු, ිතවේදී වඹ වවට භ යකබුණු, ිශ ශිස  ුලශරඹකු 

වළටිඹ  ශිය වඳුනහ වන යකවඵනහ. භ  ්තුභහ ශ එ ය  

මුණ ළසුණු වරහ ිශවලෂවඹ එභ භ  වේ වරහවේදී සිහිඳ ව 

නහ.  දිාත ිශජඹ කුභහයතුා භළයකතුභහවේ ජ එභ දිනඹ නිමියක 

ය වන "ිශජඹ ගී ප්රේාඹ" රීඹරහ උඳවහය ගීත ප්රේාඹ ජ ශවේ 

යහජිත වෂනහය වන ඇභයකතුභහ ාිශධහනඹ ශහ. ඒ නයමන 

වට  භවේ ශල්රුල ශසුව එ හඩි වරහ හිටිවේ භවහචහ්දඹ 

වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහයි. ්තුභහ මුර වවට  භත 

යකවඵන වවනකු රීඹන ් භ  ඒ ථහ ශ වළභ චනඹරී එභ 

ශවඵෝධ වුණහ. ඒ වරහවේ භවහචහ්දඹ හවරෝ වෂට එවෂහ 

භළයකතුභහ ඒ ශඟ ණනඹ හඩි වරහ හිටිඹහ. රු ජඹර ව 

ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහ භ  රීේහ, "සිනභහවේ  ජිශයක" රීඹරහ 

ිශව  හමිණි වෂට එවෂහ ්තුභහ වළි  එවූ ඵ ව, ඒ හවේභ 

"වදු ිශදුහවේ  ජිශයක" රීඹරහ භවහචහ්දඹ හවරෝ 

වෂට එවෂහ වළි  එවූ ඵ ව. ්වවභ රීඹන භ එ, ්තුභහ වදු 

ිශදුහරඹ  ප්රේිශස  වුණු මුල් ශධිවේ ්තුභහ  යකබුණු ශඳවසුේ, 

ශධුහඳනඹ ඉදිරිඹ  වන ඹ එන යකබුණු ශභහරුේ  ්තුභහ භ  

රීේහ. ඒ වරහවේ ්තුභහ  ඉසයවහ  ගිහිල්රහ ශද වේ හවේ 

වදටසතය වවනකු  එන ුලළු එ වුවණ් භවහචහ්දඹ හවරෝ 

වෂට එවෂහ භව වභඹහ නිහයි රීඹරහ මුර භත යකඹහ වන 

වවට  රීේ වළටි භ  ශද භත ජ නහ. ්තුභහ  වවශහි ගුණ 

යකබුණහ ිශතය ජ වනටවයි. වදටසතය භව වභවඹකු වළටිඹ  වවට  

ශ ව ගුණඹ ජ යකබුණහ රීඹරහ යවට්භ ප්රේසිශධිඹ ජ යකවඵනහ. ඕනෆභ 

වවනකු  ්තුභහ ියහි  වුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ශද ්තුභහ ළන වේ හවේ 

ථහ ය එන වයි රීඹරහ ශිය වුරු ව සිතුවේ නළවළ. නමු ව 

වේ වරහව ව ශඳ  භත ජ  එව එ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ 

ඉසයවහ වේිබවේ හඩි වරහ සි ටි වළටියි; භවය වරහ  ඳසු 

ඳ ණනර  ඇිශල්රහ ශිය ශඟ හඩි වරහ වදයක එභ හිනහ 

වරහ, ිශහිළු ජ තවළු ජ යරහ, ථහ යන වළටියි. ිශව  

්තුභහවේ   එහමීය  වඹ ජ යකබුණහ. ශිය බහ ්දබඹ ඉසයවහ  

ඇිශල්රහ වදිසිවේ යන උශවකෝණර  ්තුභහ ව ඇිශල්රහ 

වඳනි සිටින වළටි භ  වේ ශසථහවේදී භත ජ නහ. වනටවඹ ජ 

ශසථහර ශවේ හිතතු එවේ ශනීඳ ත ව වඹ එ ළන ශිය 

්තුභහව එ ිශභන වට  ශිය ශින එ හඩි ය වන ඒ ිශසතය 

ශවවන, වභ එන වභවවභයි ඒ  ය එන ඕනෆ රීඹරහ උඳවදස 

වදන වළටි භ  වේ වරහවේ භත ජ නහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ්තුභහ වේ ඳහ්දලිවේ එතු  

භවය දිනර  යුවයෝපීඹ ඇඳුවභ එ ළයසිරහ ්නහ. වඵටවවෝ 

වරහ  ලිභ  උඩි එ tunic shirt ් ඇ වන ්නහ. 

භවය දිනර  ්තුභහ ජහයක ඇඳුභ ඇ වන ්නහ. භ  භත ජ 

 එව එභ ්තුභහ වේ රු බහවේ හි ුල වළටි ව, ඒ හවේභ වේ 

වදටවය එ ්ිබඹ  ගිහිල්රහ ්තුභහවේ දුයථනඹ ව එ තඵහ වන 

වදටසතයරු එ  ථහ යරහ වඵටවවෝ වදවනකුවේ වශල්ර  

සවේච්ඡහව එභ ඉදිරිඳ ව වරහ, භළදිව ව වරහ උදේ යුල 

වළටියි.  

්තුභහ වවට වතෝලි බ ජයකවඹ ජ. ශවෝසතු භහවේ 

වඹවදන ්තුභහවේ උඳ එ දිනඹ  රීසි දින ්තුභහ ශල්ර  එන 

ශභහරුයි. ්දහ  ්තුභහ ඉ එව එ භඩු ඳල්ලි ගිහි එ.  ් තුභහ  කුභන 

ශසථහදී ව ශනු ණමිඹ එ, ශනු ජහයකඹ එ රීඹරහ 

වන ජ යකබුණ් නළවළ. ්තුභහ ඳල්ලිර  හවේභ ඳ එල්ර  ව 

උදවු ශහ. ශිය ්තුභහවේ ණයහධනහව එ උ වර  තයභ 

ගිහි එ යකවඵනහ. ශිය ්තුභහවේ ණයහධනහව එ ඹේ ඹේ ිශිත 

රීරීේර  ශ්රීද ඳහද සථහනඹ  ගිහි එ යකවඵනහ. ්තුභහ නහදීඳඹ 

ණදී වළභ තළන භ ගිහි එ යකවඵනහ. ්තුභහ  ණේ වයදඹ ජ 

යකබුවණ් නළවළ. ඉතහභ බ ජයක එත ඒ  යුතුර  ්තුභහ 

භළදිව ව වුණහ. ්තුභහ වවතනඹ රීඹන වශ ණද්දලවඹ එ වඳ එහ 

දු එනහ. බහ්දඹහ වන ව ණභ, තභ එ ත ව ණභ රීඹන 

් ්තුභහ ඳළ ලිල්ර ජ ය  එව එ නළයක ඵ වඳ එවූහ.  

යිය එ නශහ වඵදහ දීරහ භහයිේ ේභහනර  ්තුභහ ශ 

වෂඹ දහ ව ඒ ඳශහ වර ජනතහවේ භත වඹ එ ඈ ව න 

් ජ නළවළ. 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ වඵටවවටභ ජනප්රිහඹභ ශසථහ 

තභයි, රඳහහිනිවේ යුල වදු හච්ඡහ. මූරහනහරඪ රු 

භ එත්රීමතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ ව ිශටි එ ිශ  ඒහ  ේඵ එධ වුණහ. 

ඒහයි එ ජනතහ දළනු ව ශහ. වඵටවවෝ වදවනකු ්තුභහ 

ශබහඹ  ඳ ව වුණු වේරහවේ ්තුභහවේ ඒ වෂඹ ළන -ගිනස 

හ්දතහ යකඹුල ඒ ළඩ ව එ ළන- ඉතහභ වළඟීේඵය ථහ යුල 

ශසථහ ශඳ  භත ජ වනහ. ්තුභහ වනටමිරවේ වදු වෂහ 

ඳළළ වවූහ. ඇස වඳවන එව එ නළයක උදිශඹ , වඹෝිශධ 

උදිශඹ   වනටමිර වේ ඇස  එනහඩි වඵදහ දීවේ ළඩ ව එ ්තුභහ 

ක්රිශඹහ වභ ශහ.  

තහ වතහ වනකු වළටිඹ  ්තුභහ බහු එත වුණහ, වතිශතවේ 

වඵටවවෝ ියඹරු එ  නළයක බහුඹ ජ රඵ එන. ්තුභහ  දරුවෝ 

වද එනයි  ඉ එව එ. ුලතයි, දුයි. වද එනභ වදටසතයරහ රීඹන ් 

වළභ යකසවෂභ ශඳ ව ් ජ රීඹනහ. ්තුභහ විදඹ වයෝඹ  

වටදුරු වරහ ජඹ්දධනුලය වයෝවර  ඇතුශ ව වශෂ 

ජනහධිඳයකතුභහ ශඹ ළඹ ථහ ඉදිරිඳ ව යන දවෂ ශිය 

ඳහ්දලිවේ එතු  ් එන රෆසයක වන වට . ශඳ  ණයාික වුණහ, 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

්තුභහ  විදඹහඵහධඹ ජ වළදිරහ ජඹ්දධනුලය වයෝවවල් ඉ එනහ 

රීඹරහ. ටි ද  ඳසවෂ  ශිය ්තුභහ ඵර එන ගිඹහ  ඳසවෂ, 

ශිය ශඟ ඉවන වඵටවවටභ ණඩේඵයවඹ එ, වරිභ වළඟීභරී එ 

යුතු වරි තුටි එ රීේහ, "රෑ  භවේ ුලතහ ඉ එනහ. දල්  භවේ 

දු ඉ එනහ. වද එනභ වදටසතයරහ. ඉයක එ භ  වරි තුටුයි. වේ 

හවේ වරහ දරුවෝ වද එනවේ  ළරරීල්ර දරීන වට  ව 

භ  ව වරටකු තු  ජ ්නහ" රීඹරහ.  

්තුභහ  ඳ ජඹ වනුව එ ඕනෆභ වේරහ රඳහහිනී 

ළඩ වන  ඹ එන සූදහනමි එ ඳ ජවේ හි ුල දු්දරබ ණවේ 

භ එත්රීමයවඹ ජ. ඳ ජවේ භහධු ප්රේහල වළටිඹ  භවය දහ  

භව එ රඳහහිනී නහලිහලි එ ථහ යරහ ශවනහ, වදිසි 

ළඩ වන  ් එන ුලළු එද රීඹරහ. ශිය ඒ වරහවේ භවය  

ිශ  ඈත ඳශහ වරයි ඉ එව එ. ඒ  ළශවඳන භ එත්රීමයවඹ ජ 

ළන  ශවන වට  ශිය රීඹනහ, "වුරු ව ශල්රහ  එන ඵළරි 

නේ ඵඹ ව එන ්ඳහ, වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන භව වභඹහ  

ථහ ය එන" රීඹරහ. ඕනෆභ ිශඹ ජ ළන, ඕනෆභ වේරහ 

ථහ ය එන ුලළු එ වජ වළරීඹහ ජ ්තුභහ  යකබුණහ. ිශලහර 

දළනුභ ජ ්තුභහ  යකබුණහ. ඒ නිහ ්තුභහ ඒහ  ඉදිරිඳ ව වච්ච 

වළටි භ  වේ වේරහවේ සිහිඳ ව වනහ. ්තුභහ වදටසතය 

වවනකු වුණහ , වඵටවවටභ ිතවසත වශලඳහරනඥපඹකු 

වුණහ , චතුය ථිඹකු වුණහ , ජහතු එතය ියිබළනීභ ජ යකබිච්ච 

ිශශිස  ණවේ ුලශරඹකු වුණහ , භවය වේරහ  භභ වදටසතය 

ජඹර ව ජඹ්දධන භව වභඹහ  දළ ජව ජ වරිඹ  ඳහල් ශිුඹකු 

හවේ   යුතු යන ණහයඹයි. දරුණු හේ ප්රේවහයර  ්තුභහ  

මුහුණ දු එනහ. මුහුණ , මුහුණ ශභිවඹෝ ය  වතහ. භවය 

වේරහ  ණණ්ඩු ඳ ජවේ භ එත්රීමරු ්තුභහ  ශඬ වනහ, 

්ිබඹ  ඵහි එන රීඹරහ. ්වවභ වරහල්රදී භභ ්තුභහව එ 

දළ ජව ජ ඳහල් ශිුවඹකු තුශ  යකවඵන දඟහය,  හය ඵ ව 

ඒහ  මුහුණ වදන ිශධිඹයි. වළඵළයි, වටයි තයේ දරුණු හද 

ිශහදර ඳළ ලුණ ව ඒහ වේ බහ ්දබඹ  න්භහ ශහ. භභ 

දළරහ යකවඵනහ, ්තුභහ ව ් ජ දරුණු  වළේියච්ච උදිශඹ  

වබෝජනහහයවේදී වේඵ වුණහභ, ඒ ශඹ ් ජ ව භඟ ඵඩ   

ුලයහ හිනහ වරහ, ය  ශත දහරහ, ශයක එ ශල්රහ වන ථහ යන 

වළටි; සුවදය ලි වවඹ එ  යුතු යන වළටි.  

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ ය   ඳහඩු ජ; වේ 

බහ  ඳහඩු ජ. ිශවලෂවඹ එ ේඳව දිස්රිව ජඹ  ඳහඩු ජ. ඒ 

හවේභ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ  දළරිඹ වනටවළරී ඳහඩු ජ. 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, වටයි තයේ ඳහඩු ජද රීඹනහ 

නේ, හභහනුවඹ එ වශලඳහරනඥපඹකු ශබහඹ  ඳ ව වුණහභ 

ුලයේඳහඩු ජ, වද ජ ිශතයයි ඒ ඳ ජඹ  ුලය එන  එව එ. 

ජඹර ව ජඹ්දධන රීඹන වේ ිශශිස  ුලශරඹහ නිහ හිස වුණු  

ශඩු ුලය එන  තනතුරු රීහිඳඹ , ුලශරඹ එ රීහිඳ වදවනකු 

ශඳ  වටඹ එන වරහ යකවඵනහ. ් ඳළ වතරී එ ්තුභහ 

ඳ ජවේ නිවඹෝජු භවවල්ේ. ් ඳළ වතරී එ භහන හිමිේ 

මිටුවේ බහඳයක. ් ඳළ වතරී එ ජහයක වෂ ාභඹ නළභයක 

වේ යවට් ප්රේධහනභ ි වය ඹ මියකඹ ප්රේධහනිඹහ. ඒ හවේභ මීය මු 

ණනවේ ාිශධහඹයඹහ. ුලයේඳහඩු ණනහ ජ ්තුභහවේ 

ිශවඹෝ තුිබ එ ඇයක වුණහ. ඒහ  වුරු ඳ ව ශ ව ්තුභහ වේ 

බහවේ නළයක ශඩු ශඳ  භ එන ඵළරි ඵයි භවේ ිශලසහඹ.  

ඉයක එ භභ මීය   ඩහ හරඹ  එන ඵරහවඳටවයට වතු ව එව එ 

නළවළ. ්තුභහ හිත වවට වදටසතය භව වභවඹ ජ. ්තුභහ, වේ 

බහවේ හි ුල ඉතහභ   ප්රේවඹෝජන ව, උ ව, හ්දඹ ශූය, වඵටවවටභ 

ඩිය, දළන උ ව භ එත්රීමයවඹකු ඵ ශිය වළභ යකසවෂභ දළ ජහ. 

ිශහිළු තවළු ජ වුණ ව ්තුභහ ව ් ජ ශඳ  ය එන ුලළු එභ 

යකබුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ඒ හවේභ භ  නිතයභ 

භත ජ නහ, ඔඵතුමිඹ මූරහනවේ ඉ එනහ හවේ භහ ව 

මූරහනවේ ඉ එන වට  භවය දහ  ජඹර ව ජඹ්දධන 

භ එත්රීමතුභහ ප්රේභහද වරහ දු වන ්න වළටි. ්තුභහ වඵට වවෝ ිශ  

ෆභ වලෝ ප්රේහල වඹෝජනහදීභ ථහ යුල භ එත්රීමයවඹ ජ. 

වලෝ ප්රේහල වඹෝජනහ   වවනන භවය දසර ජඹර ව 

ජඹ්දධන භ එත්රීමතුභහ ප්රේභහද වරහ දු වන ්න වළටි භහ ඔඹ 

ුලටුවේ ඉ වන ඵරහ වන ඉ එනහ. දු වන ඇිශ ව ්තුභහවේ 

නභ  ථි රළයිසතු  ඇතුශ ව ය එන රීඹනහ. මූරහනඹ 

ශඟ  ඇිශ ව ශඳ  ව රීඹනහ, "භභ වටවවටභ වරි ථහ ය එන 

ඕනෆ. වේ තයේ වවට යත්රන එ භනුුඹකු ළනයි ශද ථහ 

ය එව එ" රීඹරහ. වදයක එ ඉතහභ  වළඟීේඵය ්ළනි 

ශසථහර  ේඵ එධ වුණු වළටි ශඳ  භත ජ නහ.  

්තුභහ වභභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ හ්දඹ භණ්ඩරවේ උදිශඹ, 

ිය ත ඉ එන ඡ එද දහඹඹ එ, ඒ හවේභ භහධුවේදි එ වඵටවවටභ 

කුළුඳ ණේඹ ශහ. භහ දළ ජහ, ්තුභහ ශබහඹ  ඳ ව වුණහභ 

භවය ුල ව ඳ වර  ලිිය ලිේවේ භහධුවේදි එ වහ ඳත්රන 

්දතිරු එ ඵ. ඒ වටල්වරෝ රීඹනහ, ්තුභහ හිටිවළටිවේ 

ඳ ව තය  එවතෝරු  දු වන ්න වළටි; සුවද ණේඹ ශ 

වළටි. ්භ නිහ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ වළභ ඳළ වවත එභ 

ප්රේවඹෝජන ව චරිතඹ ජ හ වේභ ශවුරුදු ණන ජ ගිඹ ව ශඳ  

ඳහඩු භ එන ඵළරි, ශඳ  ශභත ය එන ඵළරි ිශශිස  චරිතඹ ජ.  

්තුභහවේ ජහතු එතය ේඵ එධතහ ළන වළභ වදනහභ රීේහ. 

් ය ජ ්තුභහවේ වඳෞශලි ේඵ එධතහව එ භ එත්රීමරු එ 

10වදනකු ඳභණ ඉ එදිඹහවේ ාචහයඹ  වන ඹ එන ්තුභහ 

ය යණඹ ශහ. ්දහ ්තුභහ "ඔ එන ඒ 10වදනහ  භභ ඔඹහ ව ඇතුළු 

ශහ"යි රීඹරහ හිනහ වම   එවතෝවඹ එ රීේ වළටි භ  ශද 

හවේ භතයි. ්තුභහ ශඳ ඉ එදිඹහ  ් ජ වන ගිඹහ. ්භ 

ය ර ්තුභහ  යකවඵන ියිබළනීභ, ්තුභහ  ඕනෆභ තළන  

ගිහි එ ළඩ ජ ය  එන යකවඵන වළරීඹහ ශඳ  වේ වරහවේදී 

ිතවේදි සිහිඳ ව නහ. 

්තුභහ වනුව එ ශවේ ාවේඹ ඳශ යන වභභ 

ශසථහවේදී ්තුභහවේ ණදයණීඹ භෆණිඹ එ , ණදයණීඹ 

භළයකනිඹ , වදටසතය ුලතහ  ව වදටසතය දිඹණිඹ , වවෝදය 

වවෝදරිඹ එ සිඹලු වදනහ  වඳෞශලි භවේ ාවේඹ ඳශ 

යනහ.  

ිශවලෂවඹ එභ වදු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  

වඵටවවටභ ණදයඹ යන හලු දිස්රිව ජවේ ජනතහ ්තුභහ 

වවයහි වභටන තයේ වෞයඹරී එ ථහ යනහද රීඹරහ 

්තුභහවේ ශබහවඹ එ ඳසවෂ ශිය දළ ජහ. ්තුභහවේ රඳහහිනි 

ාහද ළන  ජනතහ තුශ යකබුණු ඳළවළදීභ ශඹමි එ, ඳ ජඹ 

වනුව එ ක්රිශඹහහරි ශ වෂඹ ශඹමි එ ජනතහ ථහ යන 

වළටි ශිය දළ ජහ. ිතවේදි ජනතහ ්තුභහ  හ වභටන තයේ 

ඵළීමභරී එ සිටිඹහද රීඹන ් ්තුභහවේ ශහන ශසථහ  

ේඵ එධ වූ ශසථහවේදී ශඳ  ව වරුේ  එන ුලළු එ වුණහ. 

වඳෞශලි භවේ ාවේඹ ව, හලු දිස්රිව ජඹ නිවඹෝජනඹ 

යන භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  ඒ දිස්රිව ජවේ ජනතහවේ 

ාවේඹ ව ඒ ඳවුවල් උදිශඹ  ියරිනභන වළටිඹ  භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ.  

ශිය ඉතහභ වර එතු ණේඹ ශ, වළභ යකසවෂභ ඉතහභ 

උවදුෝඹරී එ  යුතු ශ, ශද  ව වතභහන ඉ එනහ හවේ 

ශඳ  දළවනන වදු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභ එ  වභට ජ සු 

ප්රේහ්දථනහ යමි එ භවේ චන සල්ඳඹ ශ එ යනහ.  
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රු  සුවේධහ වත. ජඹවෂන භව වමිඹ (ඳහ්දලිවේ එතු  යුතු 
ශභහතුතුමිඹ) 
(ஶண்தைஷகு (தஷததஷ) சுரதஶ ஜஸ. ரசன - பஶஶதௗன்ம 

அதலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

මුරසුන  වවටඵ න රු භ එත්රීමතුමිඹනි, 1994 සි  වභභ 

ඳහ්දලිවේ එතුවේ -ිශඳ ජවේ සිටිඹ ව- ශඳ භඟ ඉතහභ 

සුවදතහව එ  යුතු ශ වදු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහවේ වදිසි ශබහඹ ියිබඵ වලෝඹ ප්රේහල යන වභභ 

ශසථහවේදී ්තුභහ ේඵ එධවඹ එ චන රීහිඳඹ ජ ථහ රීරීභ  

ශසථහ රළබීභ ්තුභහ  යන උඳවහයඹ ජ වළටිඹ යි, භහ වේ 

ශසථහවේ ර එව එ. ්තුභහ වදිසිවේ ශබහප්රේහේත වු ව 

්තුභහවේ වශවඹ ඵරහ ළනීභ  ඹ එන  ව භ  ශසථහ 

රළබුවණ් නළවළ. ්ඹ  වවෂතු වුවණ්, භහ ව දළඩි  වෂ වයෝහතුය ම  

වයෝවල්ත වරහ සිටි නිහයි. නමු ව ්තුභහවේ වදිසි ශබහඹ 

ියිබඵ වතටයතුරු දළන  ව ිශභ භහ ව, ඒ හවේභ ශවේ ඳවුවල් 

සිඹලු වදනහ ව ඉතහභ ේඳහ  ව වේදනහ  ඳ ව වුණහ. 

වභටද, ්තුභහ ය ණනහ ජ යකසවෂ වභභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

ශඳ ව භඟ  වවෝදයඹකු වභ එ  යුතු ශ නිහ. භ එත්රීමයඹකු 

ලවඹ එ ඳභණ ජ වනටවයි, ්තුභහවේ ඳ ජවේ වනටවඹකු ව 

නිරතර දයමි එ වළභ දහභ ව ඳ ජඹ වනුව එ ිශවලෂ හ්දඹ 

බහයඹ ජ ඉටු ශහ. ්ඳභණ ජ වනටවයි, වදුයඹකු වළටිඹ  

්තුභහ ඒ   යුතු ශ ණහයඹ ව ශඳ ඉතහභ ව වවට  දළන වඳුනහ 

වන සිටිඹහ.  

වුරු ව ථහ ශ ණහයඹ  ්තුභහ වභභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

ඉතහභ වභ ක්රිශඹහහරී භ එත්රීමයවඹ ජ; ඳ ජඹ වනුව එ, භහජඹ 

වනුව එ ව ජනතහ වනුව එ, ිශවලෂවඹ එභ ේඳව 

දිස්රිව ජවේ ජනතහ වනුව එ සුිශවලෂෂී වභවවය ජ ශ 

භ එත්රීමයවඹ ජ. ශවේ ශ්රීද රාහ වනුව එ ිශවශල ය ර  ඳහ 

ගිහිල්රහ, භහන හිමිේ ාිශධහන ේඵ එධවඹ එ ව 

වනටවඹකු ව  යුතුරදී ශඳ ය    කී්දයකඹ ජ වන වදන 

ණහයවඹ එ  යුතු ශ රු භ එත්රීමයවඹ ජ. වදුයවඹ ජ 

වළටිඹ  ව ්තුභහ  ශිය  වළභ දහභ ව රු ශහ.   

දළ එ ථහ ශ රු භ එත්රීමතුභහ ප්රේහල ශ ණහයඹ , වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු තුශ වනටවඹ ජ ණහයවේ හද ිශහද, ඳ ජ ිශඳ ජ 

ශතය ාහද ඇයක ය  වත ව, - ්තුභහ වවට ද ජ ථිවඹ ජ. - 

ඉතහභ වභ බුශධිභ ව  යුතු ශ රු භ එත්රීමයවඹ ජ. වභභ 

ඳහ්දලිවේ එතුවේ යු ජයකඹ, හධහයණ වඹ  වනුව එ හවේභ 

ජනතහ වනුව එ ව ය  වනුව එ වළභ දහභ ව ශා 

 යුතු ශ භ එත්රීමයවඹ ජ. ශහධහයණඹ වනුව එ දළඩි වෂ 

ථහ ශ වවන ජ. ්තුභහ ථහ යන වට  ණණ්ඩු 

ඳහ්දලසවඹ එ වනටවඹකු ව ිශධිවේ වචෝදනහ ්තුභහ  ්ල්ර වුණ ව, 

හද ිශහදර  ේඵ එධ න ශසථහරදී ්තුභහ  වනටවඹ ජ 

ිශධිවේ හේ ප්රේවහයඹ එ ්ල්ර වුණ ව, ්තුභහ ඒහ  හ්දථ 

මුහුණ වදමි එ රු භ එත්රීමතුභ එරහ ප්රේහල ශ ණහයඹ  ්තුභහ 

වභතළනි එ ්ිබඹ  ඵළවළරහ ගිවේ ඉතහභ වභ සුවදතහව එ. 

ඳහ්දලිවේ එතු තුශ වභටන ඹේ ණහයවේ ප්රේහල ඉදිරිඳ ව ශ ව, 

හද ිශහද ය  වත ව ්තුභහ වභතළනි එ ්ිබඹ  ගිවේ සිනහමුසු 

මුහුණි එ හිව ව රීසිභ ශභනහඳඹ ජ නළයක. හ භඟ ව ඉතහභ ව 

සුවදතහව එ   යුතු ශ භ එත්රීමයවඹ ජ වළටිඹ   ්තුභහ ශිය 

දළන වඳුනහ වන සිටිඹහ.  

භභ ්තුභහවේ වඳෞශලි වතිශතඹ ියිබඵ ළඩි ඹභ ජ දළන 

වනටසිටිඹ ව, ් ජ දිනදී ්තුභහවේ සබහඹ භභ වරිඹ භ 

දළ ජහ. භහ වයෝගිවඹ ජ ඵර එන වයෝවර  ගිඹ ශසථහදී - 

භ  භත යකවඵ එව එ ජඹ්දධනුලය වයෝවර රීඹරහ - 

වදුයවඹ ජ වළටිඹ  ්තුභහ theatre ්  ගිහිල්රහ ලරු 

්දභඹ  බහජනඹ ව එන හි ුල වයෝගිවඹ ජ operation  ්  

ර ජ යන ණහයඹ භභ දළ ජහ.  භ එත්රීමයවඹ ජ වළටිඹ   ්තුභහ 

1994 සි  වභභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ  යුතු යන ශතව්ද ්ළනි 

ශසථහ ්ශඹුණ ිශ  -වදුයවඹ ජ වළටිඹ   යුතු රීරීභ  

්තුභහ  ශහලඹ ජ නළයක වුණ ව- ්තුභහ ජනතහ වනුව එ ව 

 වයෝගී එ වනුව එ හිතරහ ඒ  යුතු ශහ. ඉතහභ හිත වවට, 

ශා, ගුණ රු භ එත්රීමයවඹ ජ වළටිඹ  ්තුභහ වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු තුශ  යුතු ශ ණහයඹ ශිය ිශවලෂවඹ එභ 

දළ ජහ. ්තුභහ  ත ර ජ වත ව  එන  හි ුල, ත ර ජ වේ 

භහජඹ , ය   ව ඳ ජඹ  හවේභ තභහවේ ඳවුර  ව වෂඹ 

ය එන  හි ුල භ එත්රීමයවඹ ජ. ්තුභහ වත ව වුවණ් ශවුරුදු 59 ජ 

ළනි සුළු හරඹ ජ වුණ ව, ය   ළඩදහඹ ුලශරවඹ ජ වළටිඹ  

ශඳ භහජවේ වත ව වරහ, ජනතහ ශතව්ද ප්රේසිශධිඹ ජ උසුරමි එ 

 යුතු ශ භ එත්රීමයවඹ ජ. ්තුභහවේ වදිසි ශබහඹ ශඳ  

දළනුවණ් ්තුභහ වවටරු ශය එ ගිඹහ හවේයි. ්තුභහ වේ ිශරුශධ 

ඳහ්දලසවේ ඉසයව ශසුව එ හඩි වරහ ඉ එනහ හවේ තභයි 

ශඳ  වළභ වේරහවේභ දළවන එව එ. ඒ ඵ වේ රු බහ ්දබවේ 

ථහ ශ සිඹලුභ භ එත්රීමරු එ ප්රේහල ශහ.  

්තුභහ ඳ ජ ිශඳ ජ වයදඹරී එ වතටය හවේ ව සි ව 

දිනහවන  යුතු ශ භ එත්රීමයවඹ ජ. ඒ හවේභ ඕනෆභ 

වරහ වභටන ප්රේලසන ඇයක වුණ ව ිශහිළු තවළු යරහ, ද ව 

වවට ශා වදත ජ ඇයක වවන ජ වළටිඹ   යුතු ශහ. 

්ළනි උ වතභ යකගුණ ඇයක ුලශරවඹ ජ, ශවේ ය  ජහයකඹ 

වනුව එ වෂඹ ය එන  සිටි භවජන නිවඹෝජිතවඹ ජ 

වදිසිවේ ශහිමි ම භ, ්තුභහ නිවඹෝජනඹ ශ ්භ ප්රේවශලවේ 

ජනතහ  ව, ඒ හවේභ  ්භ ඳ ජඹ  ව, ය   ව, ශඳ සිඹලුභ 

වදනහ  ව, ිශවලෂවඹ එභ  ්භ ඳවුවල් ණදයණීඹ බිරි ඇතුළු 

දරු එ  ව ිශලහර ඳහඩු ජ.  

1994 සි  ශඳ ව භඟ වභභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

වවෝදය වවඹ එ  යුතු ශ - ශවේ ඳ ජ වයදඹ ජ යකබුවණ් 

නළවළ. - ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ශඳ ශතරි එ දව භ 

ිශවඹෝම භ ශ ිය හ  ව වේදනහ ජ; දු ජ; වලෝඹ ජ. ්තුභහ 

නළත නළ ව ශඳ ශතය ඉඳදී ශවේ ය  ජහයකඹ වනුව එ වෂඹ 

ය එන  ශසථහ රළබී, ශහනවේදී ශවේ ණවේ වළටිඹ  ශඳ 

ප්රේහ්දථනඹ යන ශභහ භව නි එ සු ශ වවේහ රීඹහ ප්රේහ්දථනහ 

යමි එ භහ නිවඬ නහ.  

 
[ශ.බහ. 4.49] 

 
රු පී. වළරි එ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ශවේ හිත මිත්රන වදු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ ළන භ  ථහ වනටයභ 

ඵළරි ශසථහ ජ වේ. ඒ  ් වවෂතු ජ තභයි, වේ  

ඳහ්දලිවේ එතුවේදී ශවුරුදු ණනහ ජභ  ්තුභහ භ වේ ණනඹ  

ශල්රුල ණනවේ ඉවන   යුතු ය යකබීභ. මුලි එභ භ  

්තුභහ වමු වුවණ් ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ තරුණ 

වඳයමුවණ්දීයි. ඒ ශසථහවේදී ්තුභහ ශවේ හි ුල ජනහධිඳයක 

යණසිාව වප්රේෂභදහ භළයකතුභහවේ වඳෞශලි වදුයඹහ වළටිඹ  

 යුතු ශහ ඳභණ ජ වනට ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ තරුණ 

වඳයමුණද නිවඹෝජනඹ යමි එ සිටිඹහ. ඒ හරවේදී  තභයි  ්තුභහ 

භ  මුලි එභ වමු වුවණ්. ්දහ ඳ  එ ශවේ සුවද වඹ ඳළතුණහ. 

ඳහ ජෂිවඹ ජ ලවඹ එ ඳභණ ජ වනටවයි, වදුයවඹ ජ 

වළටිඹ  ව ්තුභහව එ ශඳ  ඹේ ඹේ ශසථහරදී වඳටඩි 

උඳවශලඹ ජ  එන ඕනෆ වුවණට ව, ්වවභ  නළ වනේ  වමු ව එන 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

ඕනෆ වදුයඹහ වුරු එද රීඹහ ්තුභහව එ ිශභහ සිටිවඹට ව, 

ඒ ශදහශ වදුයඹහ මුණ ළවව එන ශිය ඹනල් හිටිවේ 

නළවළ, ්තුභහ ශදහශ වදුයඹහ   දුයථනවඹ එ ථහ යරහ  ඒ 

ළන රීේහ. ්ළනි  වළභ ශසථහභ ්තුභහ ශඳ වඳු එහ දු එව එ  

''වේ ් එව එ භවේ ඥපහයකවඹ ජ, භවේ හිතවත ජ'' ණදී ලවඹනුයි. 

්වවභයි ්තුභහ ශඳ  ළරකුවේ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, භ  

භතයි, භ  ළ වභ  මුහුණ වද එන වච්ච ශසථහදී  

්තුභහ වඳෞශලිභ භළදිව ව වරහ, ශදහශ වදුරු එ මුණ 

සහ භ  ඒ ශසථහ රඵහ  වද එන, ඒ වහ  ශලු උඳවදස 

වදමි එ ඒ ෆභ ශ එදභරී එභ  ළරක ණහයඹ.  

මීය   ලි එ ථහ ශ ථි භව වරු එ හවේභ භ  ව ්තුභහ 

ළන ිශවලෂ හයණඹ ජ  රීඹ එන යකවඵනහ. ්තුභහ යවට් ඉ එන 

වළවභෝ භ වඵවව ව ය එන ගිඹ ව තභ එවේ වයෝගී ත ව වඹ 

ළන රීසිභ ළරරීල්ර ජ දළ ජවූවේ නළවළ. වරහ  ෆවේ නළවළ; 

වරහ  ලරීයඹ  ශලු ිශවේඹ රඵහ දු එව එ නළවළ. රැඹ ජ 

දහර ජ ඵර එව එ නළයක ජනතහ  වනුව එ ළඳ ශ වළරී 

ශ එයකභ මිනි වතු ව ළඳ ශහ මි ජ තභ එවේ ඳවුර ළන, 

දරු එ ළන වවෝ වඳෞශලි වතිශතඹ ළන ළරකුවේ නළවළ.  

වතෝලි ඵළයකභවතකු වුණ ව ශවේ ප්රේවශලර  ඳ එල් භඟ 

ඉතහ රීට්ටුව එ ්තුභහ  යුතු ශහ. ශ්රීද භවහ වඵෝධි ශාකුයඹ ජ 

ඉ එදිඹහ   ළඩභ ය එන ගිඹ ශසථහවේදී වඵෞශධ නහඹඹ එ  

ළඩිඹ වභතුභහ  යුතු වශෂ ්ඹ තභ එවේභ හ්දඹඹ ජ 

වළටිඹ යි. ඒ ිශතය ජ වනටවයි මීය   ලි එ වේ බහවේදී රු 

භ එත්රීමරු එ ථහ ශහ හවේ වව  නළ වනේ ශනිශදහ 

ජනහධිඳයකතුභහවේ ශයක එ වට ව ඳශන මිහි එතරහ වචතුඹ  

චූඩහ භහණිුඹ රඵහ වද එන   මුල්වරහ  යුතු  වශෂ ව 

වදු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහයි. ශකුණු ළය ළදිරහ ලි එ 

යකබුණු  චූඩහ භහණිුඹ ිශනහල වච්ච ශසථහවේ ඒ  වටඹහ 

වද එන වේ යවට්  වළවභෝභ හවේ ළඳ වුණහ. ඒ ව ඒ වටඹහ 

 එන ඵළරි වුණහභ වභතුභහ බුරුභ ය  ව භඟ ේඵ එධ වරහ ඒ 

වහ ශලු චූඩහ භහණිුඹ රාහ  ඩේභහ, ාහයහභවේ 

නහඹ සහමීය  එ ව එවෂ භඟ ථහ යරහ, උ එ ව එවෂවේ 

ඳ එවල් වේ චූඩහ භහණිුඹ ඩහ හිඳුහ වඵෞශධ ජනතහ  

 එදනහ භහන ය  එන ශසථහ රසහ දු එනහ. ඒ හවේභ ඒ 

චූඩහ භහණිුඹ මිහි එතරඹ   ඩේභහ ්හි ළදළවළ ව වඵෞශධ 

ජනතහ වනුව එ  එදනහභහන ය එන   යුතු ශහ. 

්තළනදි ශිය දළ ජව ජ  වඵෞශධඹ එ ශතරිනු ව උතුේ  වඵෞශධවඹ ජ  

වළටිඹ   ්තුභහ  යුතු ශ ඵයි.  

ඒ ිශතය ජ වනටවයි වේ යවට් යකවඵන ජහයක ප්රේලසනඹ 

වනුව එ ශසථහ ණනහදී තභ එවේ වතිශතඹ ඳයදු  තඵහ 

්තුභහ  යුතු ශහ. ිශවලෂවඹ එභ හභ හච්ඡහ ඳ වන 

හරවේදී ව, ඊ  ලිනු ව වදභශ ජනතහවේ ශයියකහසිේ 

වනුව එ හවේභ වේ යවට් සිඹලු වදනහ වනුව එ වරටකු ළඳ 

ම භ ජ ශහ. වදභශ ජනතහ වනුව එ  උතුව්ද යකබුණු ප්රේලසනඹ 

හභවඹ එ, හච්ඡහ භහ්දවඹ එ ිශීමභ වහ  එන ුලළු එ වළභ 

ප්රේඹ වනඹදීභ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වනුව එ ඉදිරිඹ  ගිහි එ 

සිඹලු වදනහවේභ ශයියකහසිේ වනුව එ වළභදහභ ්තුභහ ථහ 

ශහ. සිාවර, වදභශ, මුසලිේ, වතෝලි, හි එදු වේ ණදී ලවඹ එ 

්තුභහ  වබ්දඹ ජ යකබුවණ් නළවළ. වළභ ණභභ, වළභ ජහයකඹභ 

ශඹ තභ එවේභ වවෝදයයි එ වළටිඹ යි  ්තුභහ ළරකුවේ. ්වවභ 

ඵරනවට  වභතුභහ ත ව හරඹ ජ වත ව ිශඹ යුතු යකබුණහ. 

වභටද, භ එත්රීමරු එවේ ිශතය ජ වනටවයි යවට් ප්රේලසනඹ ජ ඇයක 

වුණු වළභ ශසථහදීභ වළභ ුලශරවඹ ජ වනුව එභ වේ යවට් 

ඳභණ ජ වනටවයි ජහතු එතයඹ  ඳහ ගිහි එ  තභ එවේ වතිශතඹ 

ළන වනටතහ, තභ එවේ ප්රේලසන ළන වනටතහ  ්තුභහ ඒ 

වනුව එ වඳනී හිටිඹහ.   

රු ඹ එත රුණහයකර භ එත්රීමතුභහ රීේහ හවේ වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීමරු එවේ ශයියකහසිේ වනුව එ, යප්රේහද 

වනුව එ වළභ වවල්භ  ් තුභහ ඉදිරිඳ ව වුණහ. ්වවභ ඉදිරිඳ ව 

වරහ  යුතු ශහ. ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වනුව එ ිශතය ජ 

 වනටවයි. ිශවලෂවඹ එභ ජහයක වෂ ාභඹ ල ජයකභ ව 

ඉසයව  වනඹ එන ඳ ජවේ ළඩ  යු වත ජ ිශධිඹ  

වනටවයි, ්තුභහවේ ඳවුවල් ළඩ  යු වත ජ වළටිඹ යි  ්හි ළඩ 

 යුතුර  ්තුභහ ඉදිරිඳ ව වුවණ්. ශසථහ ණනහදී ්තුභහ 

ජහයක ප්රේලසනඹ ව ් ජ ළව නවට ; වළවභෝ භ භ 

ශයියකහසිේ රඵහ දීභ වනුව එ ්තුභහ ඉදිරිඳ ව වච්ච 

ශසථහරදී ්තුභහ  "වටටිඹහ"වේ වල්ඵරඹ ළදුණහ. වළඵළයි  

්තුභහ ළලුවණ් නළවළ. වභතළන ණනවේ ඉ වන ්තුභහ වළභ 

දහභ   එ වශෂ ශ්රීද රාරීවඹකු වළටිඹ  සිඹලු වදනහවේභ 

ශයියකහසිේ ණය ජහ ව එන  ඕනෆ, වළවභෝ  භ භවෂ වත ව 

ව එන  ුලළු එ ශසථහ  යකවඵ එන  ඕනෆඹ රීඹන භත ඹ 

වනුව එ වඳනී සිටිමිනුයි. ශහධයණඹ ජ වච්ච ශසථහ, 

ශයු ජයකඹ ජ වච්ච ශසථහ ඒ වළවභෝ භ ියහි  ව එන ්තුභහ 

 යුතු ශහ. ්භ නිහ භහ හිත එව එ ශඳ  වේ වච්ච ඳහඩු 

රීඹහ නිභ ය එන ඵළවළ. ඹ එත රුණහයකර භළයකතුභහ රීේහ 

හවේ ් ුලශරවඹකු  වනළල්රහ ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහවේ ශඩු ුලය එන  ඵළවළ. වභටද? ේඳව 

දිස්රිව ජවේ ජනතහ වළභ දහභ ්තුභහ  ළරකුහ. සිාවර, වදභශ,  

මුසලිේ  වයදඹ ජ ඵළලුවේ නළවළ. ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ය  

වට් ළඩශ ව වළභ භළයකයණඹදීභ  ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ  ඒ ජනතහ ළරකුහ. වභටද, ඒ ජනතහ   ්තුභහ 

වවයහි ිශලසහඹ ජ යකබුණහ; වරටකු වෞයඹ ජ යකබුණහ. ශවුරුදු 

ිශස ජභ -මුල් ය 1994 ්දවේදී ජහයක රළයිසතුව එ 

භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  ්තුභහ ඳහ්දලිවේ එතු  ණ ව, ්යි එ ඳසු 

ණ වළභ භළයකයණඹදීභ- ේඳව දිස්රිව ජවේ ජනතහ ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ ඉවිබ එ ඔහ තඵ එන , වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු නි වඹෝජනඹ  ය එන  ඡ එදඹ ඳහිශච්ික ශහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, ඒ හවේභ  යවට් ශඹ  

්තුභහව එ වෂඹ ජ  එන  ඕනෆඹ රීඹහ ල්ඳනහ ශහ. ්භ 

නිහභ යවට් වටවවෂද වදු හඹනඹ ජ ඳ ව එව එ, ඒ වළභ 

් භ වබහගි ව එන , ඒ වළභ ් භ දහඹ වඹ ජ 

වද එන  ්තුභහ  යුතු ශහ. ්ඳභණ ජ  වනටවයි. භ  වඳය 

ථහ ශ රු භ එත්රීමතුභ එරහ රීේහ හවේභ ්තුභහවේ සිව ව 

වරටකු තු  ජ යකබුණහ. භ  ව භතතයි, ්තුභහ ශනීඳ වච්ච 

වරහවේ ජඹ්දධනුලය වයෝවර  ්තුභහ ඵර එන ගිඹ 

ශසථහරදී  භ  ව ඒ ළන රීේහ.  ්තුභහ වනුව එ  ඒ යුතුභ 

ඉස  ය එන  ්තුභහවේ දරු එ වදවදනහභ වදුරු වළටිඹ  

වේ ය   දහඹහද ශහ. ්තුභහ ඒ ළන තුටු වුණහ. ඒ තු  වළභ 

දහභ ්තුභහවේ සිව ව යකබුණහ.  

ශඳ  හි ුල වවට මිත්රනවඹ ජ, වේ ඳහ්දලිවේ එතු  සිටි වවට 

භ එත්රීමයවඹ ජ නළයක ම භ ඳහඩු ජ. ඒ හවේභ ේඳව දිස්රිව ජවේ 

ජනතහ  ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ ිශලහර 

ඳහඩු ජ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි. භ  භතයි, යුශධ හරවේදී 

භහයිේ ේර ජනතහ ණය ජහ ය  එන; ිශවලෂවඹ එ 

ශනුයහධුලය, වඳටවශට එනරු හවේ ප්රේවශලර ත්රනසතහදී 

ග්රාවණඹ  ර ජවච්ච ජනතහ  ත්රනසතහදී එවේ ප්රේවහයඹ එ ්න 

ඵ  ඳණිවුඩඹ රඵහ වද එන යිය එ නශහ වඵදහ වද එන ්තුභහ 

 යුතු ශහ. ඒ  ප්රේවශලර යකබුණු ඳ එල් ඳල්ලි සිඹල්ර භ ඒ 

ඳණිවුඩඹ රඵහ වද එන  යුතු ශහ. ත්රනසතහදී එව එ ඒ 

ප්රේවශලර ජනතහ ිශඳත  ඳ ව වුණු ශසථහරදී ඒ සිඹලු වදනහ  

වන ර එන වඳෞශලි ධනඹ ිශඹදේ ශහ. ්ඳභණ ජ 

වනටවයි. ිශිශධ ජහතු එතය ාිශධහනලි එ ණධහය උඳහය 

වනළල්රහ ඒ ශඹ  වන ර එන  යුතු ශහ. ්තුභහ ළන 
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ථහ යනහ නේ දී්දක වේරහ ජ ථහ ය එන  ුලළු එ. ශවේ 

ඳහ්දලසවේ ත භ එත්රීමරු ණනහ ජ ථහ ය එන  සිටින නිහ 

භහ දී්දක  ලවඹ එ ථහ ය එන  ඹ එව එ නළවළ.  

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහව එ සිදු වුණු වෂඹ ිශතය ජ 

 වනටවයි ශඳ  භත ජ ව එව එ. ්තුභහ වළභ දහභ ඳ ජවේ භතවේ 

භ රැීම සිටිඹහ. ්භ නිහභ තභයි ්තුභහ ඳ ජවේ වහය වල්ේ 

යඹහ වළටිඹ  ඳ ව ය යකබුණ ව, ජහයක වෂ ාභවේ ිශලහර 

ළඩ වට  ජ ්තුභහ  බහය දී යකබුණ ව ඒ හ්දඹඹ එ සිඹල්ර බහය 

ය වන ඹ එන  රළබුවණ්. ශනුයහධුලය දිස්රිව ජවේ ජනතහ 

වනුවනු ව, මිත්රනඹකු වළටිඹ  වඳෞශලි භවේ ව වලෝඹ වේ 

ශසථහවේදී ඒ ඳවුවල්  උදිශඹ  ද එන වර භත ජ යමි එ 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  වභට ජ සු ශ වවේහයි   ඳතමි එ භහ 

නිවඬ වනහ.  

 
මූරහනහරඪ භ එත්රීමතුමිඹ 
(தகயகதஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!   වේ ශසථහවේදී  රුණහය  රු  ඹ එත 

රුණහයකර භ එත්රීමතුභහවේ නභ මූරහනඹ වහ වඹෝජනහ 

ය එන. 

 

රු ්ච්.ණ්ද. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුමිඹනි, " වේ ශසථහවේදී රු  

ඹ එත රුණහයකර භ එත්රීමතුභහ මූරහනඹ ත යුතු ඹ"යි භහ 

වඹෝජනහ යනහ.  
 

රු පී. වළරි එ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

 
ිශසි එ සථිය යන රදී 
ஆரஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
தனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ශනතුරු රු (වදු) සුද්දශිනී ප්රේනහ එදුුලල්වල් භව වමිඹ  

මූරහනවඹ එ ඉ ව වුවඹ එ, රු ඹ එත රුණහයකර භවතහ 
මූරහනහරඪ ිශඹ. 

அதன் பஷமகு, ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) (தஷததஷ) சுதர்ளஷனஷ 

பர்னஶந்துதைள்ரர அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த அகயரல, 

ஶண்தைஷகு கந்த  கதைஶதஷயக்க அலர்கள்  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI 

FERNANDOPULLE left the Chair, and THE HON. GAYANTHA 

KARUNATILEKA  took the Chair.                

  

[4.59 p.m.] 

 
රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, who is a gentleman?  

“He is a Gentleman, because his nature 

Is kind and affable to every creature”. 

This was said by Richard Barnfield in his "The 

Shepherd’s Content". The word "Gentleman" is another 

word for “intense humanity”.  

Today, Sir, I rise in this House to pay my respect to a 

Gentleman who added colour to this Assembly. I feel 

sometimes isolated in the Government Benches in the 

absence of the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana because 

from the time we separated from each other, we intensely 

quarrelled with each other in this House. But, when we 

walked out, I have not found such a gentleman, a genial 

personality and a close Friend like the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana. That is why I call him a “Gentleman”. Sir, 

we sometimes meet downstairs, have arguments, climb 

up the lift, enter the Lobby of this Parliament and then, he 

turns left and I turn right to enter the Chamber.  

But, Sir, one fact that I must emphasize today is that I 

had a long association with him which many of my good 

Friends in the House did not know. We first met each 

other at "Sucharitha." He was almost a family physician 

of the Hon. R. Premadasa, the then Prime Minister and 

later the President. He attended to almost every small 

work involving the Sucharitha Movement. At times, Sir, 

he was so quick, articulate and active, he did not walk but 

he  ran. He would have made a first grade Olympic 

athlete, perhaps, I thought sometimes. 

Then, Sir, we both were at the President's House in 

Fort during the period of His Excellency D.B. Wijetunga. 

We had very close contacts and participated in many 

functions. I remember going throughout the Island with 

him for political meetings and other social functions. He 

always laughed, smiled and carried a countenance of 

happiness all over him. He bore no anger in his heart, no 

revenge, no malice nor hatred.  That was the quality of 

the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana. 

He entered Parliament through the National List. 

Subsequently, he contested two or three General 

Elections from Gampaha District. Sir, the Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana was a well-known doctor here and 

abroad. He cut his figure in the medical field very well. 

Also, he had created a record in the Guinness Book for 

his health programmes conducted on TNL. He conducted 

a thousand programmes; thanks to TNL Chairman, Shan 

Wickremasinghe.   

After convalescing, he returned to the TV programme 

as soon as possible.  Sir, I remember him discussing 

every field of medicine meant for the old and the young 

alike. He also discussed  through his TV programme, 

some topics which cannot be discussed in public. He 

would say, “This is for adults only. So, keep the children 

away from this programme”.  I have seen even on such 

occasions, the not too young children used to - escaping 

the sight of their parents somehow or other - watch his 

programme.  On one occasion one parent castigated his 

child saying, "උම  වභතළනි එ ඹ එන රීේහ ව එද? නළවළ 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

ශේවේ, භභ ඵර එව එ වභට ජ ව වනටවයි. ජඹර ව ජඹ්දධන 
භව වභඹහවේ ථහයි, ඒ ථහ වලලිඹයි ඳභණයි භභ 
ඵර එව එ...."   

He was captivating to that extent, Sir.   

The Hon. Joseph Michael Perera, his good Friend and 

our former Speaker, who represents the Gampaha District 

said, වශල වද්රපෝහී ව ශනිකු ව ඳරිබ චනලි එ ්තුභහ  ඵළණ 

ළදුණහඹ රීඹරහ. Sir, it was not done by anybody with any 

bad intention. Certainly, he was an international figure 

who went from one country to another.  He went to the 

Rehabilitation Centres that the Sri Lankan Tamils were 

occupying and saw for himself their plight. I remember 

the late Mr. Manavai Thambi who started the "இயங்கக - 

இந்தஷ இடம்தபர்ந்தலர்கரஷன் நயவுஶஷகச் சங்கம்". 

இந்தஷஶலஷதள்ர அச்சங்கத்தஷன் தற்ரபஶகத தசயஶரஶகச் 

சுதசுதப்பஶகச் தசயஶற்மஷ லதகஷன்மலர் ைகலஷன் அதகப் 

தைதல்லனஶன அரசஶகன் ைகல. அலர் அடிக்கடி இயங்ககக்கு 

லந்து தசல்கஷன்மஶர்.  From there, Jayalath flew to Geneva, 

London, Norway and the rest of the continental countries.  

Whenever he went to those countries, intentionally or not, 

some people raised eyebrows.  Those visits caused 

consternation among certain quarters.  But, I remember 

very well when the news of his death reached us, I was 

with His Excellency President Mahinda Rajapaksa in 

China. He spontaneously said, "ශවඳටයි, වවට මිනිවව ජ 

නළයක වුණහ, ශඳ  ඒ ඳළ වව ව නිතයභ ථහ ය එන ුලළු එ 
් ජවවන ජ තභයි ්තුභහ. භභ වටච්චය උඳවදස දු එනහද? ඒහ 
ියිබඳළශවශ නළවළ."  

As soon as he returned to the country, he hurried to 

the Ja-ela residence to pay his last respects which was 

followed by the other leaders only later. When the Hon. 

(Dr.) Jayawardana was hospitalized too, His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa visited him. Also, when he 

was sick and wanted financial assistance, at the request of 

the Hon. Leader of the Opposition, not once or twice but 

on several occasions, His Excellency the President 

ordered sufficient funds to be released from the 

Presidential Fund for his medical needs. That was the 

magnanimous gesture of the President who had a very 

close association with the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana.  Also, His Excellency the President likes to 

move with the people.  He is a people’s man.  That is why 

he told the doctors and all his friends around that 

everything must be done so that he will have a speedy 

recovery.   

Even at certain functions held at the Presidential 

Secretariat or Temple Trees, we could always see the 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana closer to the President 

and they would have a hearty laugh. Perhaps in that 

mood, they enjoyed life. It never dawned on us that the 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was in the Opposition, 

that he was an Opposition MP.  

Sir, as I told you, we quarrelled. Once in this House, 

he told me,  "වභඹහ ය  ඉි  වදය වනිච්චහ" රීඹරහ. "ය  ඉි  

වදය වන ඹ එව එ නළයක, වන වටවවෂද වන ඹ එව එ? 
වන හවේ වරි වදය  වන ඹ එනද රීඹ එව එ? ඒහ වදය 
වනිඹරහ ඳළට් යරහ ඳ්දලිවේ එතුවේ භ එත්රීමරු එ න 
තමු එනහ එවෂරහ  ව වදනහ, ඳහ්දලිවේ එතුවේ සිටින ශවේ 

 ශවන ජ හිතතු එ  ව වදනහ"  රීඹරහ භභ ියිබතුරු දු එනහ. You 

know, a few minutes later I was presiding the House. He 

came closer to the Chair and said - he called me "Haji" - 

“Haji, do not get angry. I just wanted to tickle you”. Then 

I said, “I also wanted to tickle you. That is why I said, 
'ණච්ිකරහවේ වදය  වන ඹ එව එ නළවළ, ඒහ භවජනතහ  
වද එන තභයි වෞදි ශයහබිඹහව එ ් එව එ' ". ශද ඊවේ 

වනටවයි,  from the time when I was Minister of State for 

Muslim Religious and Cultural Affairs, I used to get dates 

from my friends who are here and abroad in Arab 

countries, and distribute to so many people including my 

Friends, the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama and former 

leader, the Hon. Karu Jayasuriya, who would vouch for 

it. Also, I was able, at one stage, to get those from that 

Embassy to the Hon. M. Joseph Michael Perera when he 

was the Speaker and those were distributed among the 

Muslims of Negombo. 

When I talk of Negombo, Sir, it comes to my mind 

that when the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana expired, 

condolence messages were issued by ශයදගුරු ශයක උතුේ 
භළල්ේ හදිනල් යාජි ව හිමිඳහවණෝ. මිහි එතවල් යජභවහ 
ිශවහයහධිඳයක ශයක පූජු රහ වළාගුණළවේ ධේභයතන හිමි වභවෂ 
රීඹහ යකවඵනහ: 

"සිඹ ජහයකඹ ණභ බහහ වෂ ජඹර ව ජඹ්දධන භවතහ ළරකුවේ වේ 

ය යි. භහන හිතහදඹ සිඹ ශයමුණ ය ව ඔහු මිනිසභ ඉවශ  ඔහ 

තඵ එන  ශී ත  යුතු ශ වශලඳහරනඥපවඹ ජ."  

Sir, he moved closely with the Muslims of the 

Gampaha District, particularly in the Negombo area. He 

used to visit constantly my good friend, Mr. I.L.M. 

Thassim, veteran social worker of the area, at Porutota, 

Kochchikade and had a very close association with him 

and also with his son, Mr. Nasmiyar Thassim, who is a 

very senior Member of the Negombo Municipal Council. 

Therefore, Sir, we feel his loss today.  

He was one person who gave his support to the 

Islamic Centre for the Physically Handicapped in 

Doolmale, Thihariya although it is not exactly in the area 

he represented but because it is situated in the Gampaha 

District. He was helping them in so many ways. Sir, 

today, Jummah day, when I walked out of the 

Battaramulla Jumma Masjid, I was reminded  of this 

because a leaflet of the Islamic Centre for the Physically 

Handicapped signed by Alhaj N. Jiffry Haniffa, JP, the 

Managing Trustee and Director and also by Alhaj A.T.M. 

Zubair, the Treasurer was handed over to me. I would 

like to table* that leaflet, Sir, because that would give us 
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[රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ] 

————————— 
*  ුලසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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much thought and the Hon. Members of the Parliament 

would also be able to see through that because ්තුභහ 
භහන හිතහදිවඹ ජ.   

සිඹලු වදනහ භ උදවු ශහ. නළයක ඵළරිේ දිවහ ්තුභහ වවටි  එ 

ඵළලුහ. "அங்கவீனம் ஏர் இயஶக அல்ய - Disability is 

not Inability”, the motto of that Centre states. The Hon. 

(Dr.) Jayalath Jayawardana was present on some 

occasions when  foreigners came there and helped the 

Centre. So, in such a frame of mind, the Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana worked for the people although at 

times, as he said, we had altercations with each other. 

Then, I must say that there was a Motion to be moved 

against him in this House, which entered into the 

Addendum.  

But, although it was in the Order Book, it never came 

into the Order Paper; thanks to the words of wisdom of 

the Hon. Speaker. It was a very good thing done. We 

must be very thankful to our great genial Gentleman, the 

Speaker, the Hon. Chamal Rajapaksa, who gave it a bit of 

thought, shared it with us and said, "වේහ ශ ව වරිමු. ශිය 

ථහ ඵස ය වරිසහ නිමු" යි රීඹරහයි රු ථහනහඹතුභහ 
ශඳ  උඳවදස දු එව එ.  

The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was a 

distinguished Member of this House. He had a steep 

climb in the United National Party. He was given a due 

place and also when there were vacancies or places that 

should be filled, the Party had a ready Working 

Committee Member in the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana. He was ultimately made the Deputy 

General Secretary. He was heading the Party's trade union 

movement, the Jathika Sevaka Sangamaya, which has 

now been taken over by our good Friend, the Hon. John 

Amaratunga.  

We have so many things to say about the Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana. One thing is, he was a very good 

pal of the Fourth Estate - the mass media; he associated 

closely with them.  

"ශවඳ එ මු එනහ ඳ වතය මිතුයහ"  ඹන සියස තරවඹ එ  

ප්රේම ණ භහධුවේදී ණරිඹන එද වදටමව වත  ිශසි එ 2013 ජූනි භ 

2ළනි ඉරිදහ "රාහදීඳ" ුල ව ඳත  ලිඹන රද වේ ලිියවඹ එ ්තුභහ 

ළන වභවෂ රසණ  ්දණනහ ය යකවඵනහ: 

"ඔහු ිශඳ ජවේ භ එත්රීමයඹකු සිටිඹදී ව ඳ වතය හ්දඹහරඹ  ණවේඹ. ඒ 

වඵටවවෝිශ  ශඳ රෑ ළඩයන දිනඹ එහිදීඹ. ්වෂ ඳළමිවණන ඔහු ්දති 

භහණ්ඩලිඹ එ භඟ ඳභණ ජ වනට ශඳවේ හ්දඹහර හ්දඹ 

වහඹඹ එ භඟ ද සුවද තහඵව වඹවශ. ිය   තට්ටු ජ දභයි. 

ශනීඳඹ  ළනීභ  වඵවවත ජ ලිඹහ වදයි. ඔහු ශඳ  "වදටසතය 

භව වතඹහභ" වූවේ ්වෂඹ."  

්භ ලිියවේභ ත ව තළන වභවෂ ව එ ය යකවඵනහ: 

"වදිසිවේ දිිශ භවන එ මුවන යකවඵ එව එ ඔහුඹ. ඵරවේ සිටිඹදී ව, 

ිශඳ ජවේ සිටිඹදී ව වනටවනස  යුතු රීරීභ ්දතභහනවේ වඵටවවෝ 

වශලඳහරනඥපඹ එ වයක එ ඳශ වනටන දු්දරබ ගුණඹරී." 

්හි තදුය  ව වදටමව වත වභවවභ ව එ ය 

යකවඵනහ:  

"ඔහු උඳයක එ වතෝලි ඵළයකභවතරී. ්වව ව ඔහු රීසි ිශව  ව ඳටු 

ණේහදී වටවවටරුවේ වනටගිලුව එඹ. ඔහු භි ජෂු එ ව එවෂරහ භඟ 

ඉතහ මීය ඳ ඵතහ ජ ඳළළ වම ඹ. ඇතළේිශ  ඔහු වඵෞශධඹකු ඹළයි 

යදහ  වහ ළනීභ  වඳශවමන තයභ  ඔහු ඳ එර ශින එ ඇසුරු 

වශෂඹ. ්වභ එභ ඔහු නි්දදඹ ිශවේචනර  ර ජ වූ ශසථහද ිශඹ. ්වව ව 

රීසිිශව  ව ඔහු ළලුව එ නළත." 

So, he moved not only with the Catholics and the 

Buddhists but also with the Ulama class, that is, the 

Moulavis of the Muslim community. He used to salute 

the Muslims saying, "Assalamu Alaikum, Hajiyar and 

Moulavi!" He was so close to them. When he spoke like 

that, some Muslims thought that he was a Muslim. So, he 

was a man loved by everybody. He carried humanness in 

him.  

While concluding, I would like to place on record our 

deep appreciation of the work he had done and also 

convey to his beloved wife, Ujitha and the two children, 

Doctors Kavinda and Vindhya, our heartfelt condolences. 

It was reported in the newspapers that his doctor son is 

going to embark on the father’s footsteps and enter 

politics. I wish him well!  

Sir, the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was a 

distinguished Member who served this august Assembly 

for 18 years, four months and one day. 

Thank you. 

 
[ශ.බහ. 5.19] 

 
රු රු ජඹසූරිඹ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு கத ஜசூஶஷ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඔඵතුභහ ව ඇතුළු 

ිශඳ ජවේ ව, ණණ්ඩු ඳ ජවේ ව රු භළයක ඇභළයකරු එ, ිශඳ ජ 

නහඹතුභහ ඇතුළු ඒ සිඹලු වදනහභ දිාත භවහචහ්දඹ ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ිශශිස  චරිතහඳදහනඹ ේඵ එධවඹ එ 

දී්දක ිශයණඹ ජ ශහ. වශලඳහරනඥපඹකු ලවඹ එ, භහජ 

වෂඹකු ලවඹ එ, වදුයඹකු ලවඹ එ ්තුභහ ශ භවහ 

වෂහ ළන මීය   වඳය ථහ ශ ථියි එ වවටි  එ ඳළවළදිලි 

ශහ.  ත ව ථිඹ එ  ව ව වදවනකු ඳභණ  ථහ ය එන  

සිටින නිහ ව, ිශනහඩි 70  ඩහ ශඩු වේරහ ජ ඉයකරි යකවඵන 

නිහ ව, දී්දක ගුණ ිශයණඹ ජ ය එන  භහ ඵරහවඳටවයට වතු 

 එව එ නළවළ. නමු ව භ  ඉවත ථහ ශ සිඹලුභ ථිඹ එ 

්තුභහ ළන ව එ ශ ඒ ිශශිස  ගුණහා භහ ශනුභත යනහ.  

 මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, දිාත ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ තුශ යකබුණු වඵටවවටභ දු්දරබ ණවේ යක ඳළතුේ ශිය 

දළ යකවඵනහ. ඒ හවේභ ්තුභහ වශලඳහරනඥපඹකු ලවඹ එ 

ක්රිශඹහ ශ ණහයඹ ව, භහජ වෂඹකු ලවඹ එ ක්රිශඹහ ශ 

ණහයඹ ව, ඒ හවේභ වදුයඹකු ලවඹ එ ක්රිශඹහ ශ 

ණහයඹ ව ශිය දළ යකවඵනහ.  

තරුණ වදුයඹකු වළටිඹ  70  දලවේ ශ වවෝ 80 

දලවේ මුර ්තුභහ ශග්රාහභහතු වප්රේෂභදහ භළයකතුභහවේ 

1379 1380 



ඳහ්දලිවේ එතු 

හ්දඹහරඹ   නිතයභ ඹනහ, ්නහ භ  භතයි. ඒ හ්දඹහරවේ 

ශඹවේ හිත දිනහවන, වප්රේෂභදහ ශග්රාහභහතුතුභහවේ ඳවුවල් ශඹවේ 

හිත දිනහවන  යුතු යුල ්තුභහ  ඳසු ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජඹ  හුඟ ජ රීට්ටු ළඩ ය එන ශසථහ රළබුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඒ හවේභ භහ ්තුභහ  

වඳු එ එව එ වේ ය   ණදයඹ යුල ුලශරඹකු ලවඹ එ.  ්තුභහ 

තුශ ජහයක වයදඹ ජ යකබුවණ් නළවළ;  ණේ වයදඹ ජ යකබුවණ් නළවළ. 

සිාවර, ද්රපිශඩ, මුසලිේ ණදී ෆභ ජන වට  ජභ, ෆභ 

වශලඳහරනඥපඹකු භඟභ ්තුභහ වඵටවවටභ රීට්ටුව එ ණේඹ 

ශහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඒ හවේභ ්තුභහ 

වශලඳහරනඹ  වනහුල කීඳ වදනකුභ ඉ එනහ. ණණ්ඩු 

ඳ ජවේ ව භළයක ඇභයකරු එ රීහිඳ වදනකුභ ව එ ශහ, ඒ ශඹ 

ඳශමුව එභ වශලඳහරනඹ  වනහවේ රු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහඹ රීඹරහ. ඒ ිශධිවේ වළරීඹහ ජ ්තුභහ තුශ යකබුණහ.   

ිශවලෂවඹ එභ මිනිස ශයියකහසිේ ේඵ එධවඹ එ ්තුභහ 

ක්රිශඹහ ශ ණහයඹ ශිය දුටුහ. ඒ නිහ ්තුභහ  භවය ශසථහරදී 

ණුල වචෝදනහ; ශඳවහ ශිය දළ ජහ. ්තුභහ ශබහවඹ එ ශ 

 යුතුරදී ව ්තුභහ  වටටි වල්ඵරඹ ඇරවුණහ. ිශවලෂවඹ එ 

වේ ශසථහවේදී භ  භත ජ වනහ, ්ාර එතවේ යකබුණු 

වඳශඳහිබඹරී එ ඳසු වභහිදී ්තුභහ  මුහුණ වද එන  සිදු වුණු 

හිරිවළය, පීඩහහරී ත ව වඹ. ඒ හවේභ ්තුභහ  ිශරුශධ 

වචෝදනහ ජ ඇයක ය එන ඳහ්දලිවේ එතු තුිබ එ ළරසුේ ය 

යකබුණහ. ඒ ඔ ජවෝභ ළයදි වළඟීේ තුිබ එ ඇයක වුණු වශල්. නමු ව 

ඒ ෆභ ශසථහදීභ ද්රපිශඩ ජනතහවේ ශයියකහේ වනුව එ 

්තුභහ වඳනී සිටිඹහ; මුසලිේ ජනතහවේ ශයියකහසිේ වනුව එ 

වඳනී සිටිඹහ. සිාවර ජහයකඹ  ශඹ ව වුණ ව  ජහයක වයදඹ ජ හවේභ 

ණේ වයදඹ ජ ්තුභහ තුශ යකබුවණ් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඒ හවේභ වතෝලිඹකු 

වුණ ව ්තුභහ  වඵෞශධ සිශධසථහන භඟ වරටකු ේඵ එධතහ ජ 

යකබුණහ. ශිය දළ ජහ, භවහනහඹ හිමිඳහණ එ ව එවෂරහ ඇතුළු 

රුතය ාක ය වනඹ ්තුභහ  රු යුල ණහයඹ. භවය 

නිහඹලි එ ්තුභහ  වෞය නහභ රඵහ දු එනහ. යහභඤසඤ 

නිහවඹනු ව ්තුභහ  වෞය නහභඹ ජ රඵහ දු එනහ. වභටද,  

්තුභහ ෆභ ිශ භ ණේ වයදඹරී එ වතටය ක්රිශඹහ යුල වනකු 

නිහ. වතෝලිඹකු ලවඹ එ වතෝලි බහ භඟ ඉතහභ 

රීට්ටු ේඵ එධඹ ජ ්තුභහ  යකබුණහ. වතෝලිඹකු ලවඹ එ ඉටු 

ශ යුතු යුතුේ ෆභ වදඹ ජභ ්තුභහ ඉස  ශහ.  

වළභ ිශ භ ශනු එ වනුව එ  වඳනී සිටි වනකු වළටිඹ යි ශිය 

්තුභහ දරී එව එ. භභ ගිඹ යකවේ නුය  ගිඹ ශසථහවේ ්තුභහ 

භඟ රීට්ටුව එ ණේඹ යුල ප්රේසිශධ ුහඳහරි භව වභඹකු භ  

වේඵ  වුණහ.  ඒ භව වභඹහ ඇඬුහ. ශඬරහ රීේහ, "ශ එයකභ  භහ 

්තුභහ  දුටුවේ භවේ operation ් වරහවේ. ඒ වරහවේ  

වදටසතය භව වරු එ ් ජ භවේ ශඟ ඉවන භ  රුල 

ණහයඹ භත ජ වනහ" රීඹරහ.  ඒ ිශධිඹ  හ  වවෝ වරඩ ජ 

දු ජ ඇයක වුණහභ ්තුභහ  ඒ ශඹ  උඳහය ය එන ඉදිරිඳ ව 

වනහ.  

්තුභහ තුශ ් ශඩු ඳහඩු ජ යකබුණහ. ඒ තභයි තභ එ ළන 

වනටසිතහ ළඩ  යුතු රීරීභ. දල් දවෂභ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ළඩ 

යරහ වළ එදෆ  භයණ වල්, භඟුල් වල් ණදී ෆභ 

වදඹ භ වබහගි වනහ. භවය දසර  යහත්රීම 1.00 , 

2.00  ව ඹනහ. භ  භතයි ් තහ ජ accident ් ජ වුණහ, 

ඳහ එදය  2.30 . වභටද, driver භව වභඹහ ව නිදිභ  ව ව තභයි ගිහි එ 

යකවඵ එව එ.  ශිය රීහිඳ තහදී රීේහ, "ජඹර ව ඔඹ ිශධිඹ  

භව එසි ව එන ්ඳහ, භනුුවඹෝ භළෂිභ ජ වනටවයි, තභ එ 

ළන ව හිත එන ඕනෆ" රීඹරහ. නමු ව ්තුභහ රීසිභ ශසථහ 

තභ එ ළන හිතුවේ නළවළ. ්තුභහ ්ාර එතවේදී ශනීඳ වුණු 

ශසථහවදී භහ ව හිටිවේ ්ාර එතවේ. භ  ුලළු එ වුණහ ඒ 

ශසථහවේදී ්තුභහ  ථහ ය එන. භභ රීේහ, "ජඹර ව වේ 

වභවවෂදීභ වවට ය  එන" රීඹරහ.  ඒ ව ්තුභහ උන එදු වුවණ් 

නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ්තුභහ ෆභ ිශ භ ජනතහ 

ළන හිතුල වශලඳහරනඥපවඹ ජ. වවට වදුයවඹ ජ. ්දහා 

වයෝ ියිබඵ ිශවලෂඥපඹකු හවේභ නහරි වහ ප්රේ වයෝ ියිබඵ 

ිශවලෂඥපවඹ ජ.  ්තුභහ ගිනස හ්දතහකු ව තළබුහ.  

ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහ වවට ළමිවඹ ජ වුණහ; වවට ියවඹකු 

වුණහ. ඒ හවේභ වවට ුලත්රනවඹ ජ වුණහ. ්තුභහ තභ එවේ භ  

රුල ණහයඹ ශිය ද එනහ. තභ එවේ බිරි, දරු එ ළන 

්තුභහ ෆභ ිශ භ ණඩේඵය වුණහ.  ්තුභහ උජිතහ ජඹ්දධන 

භළයකනිඹ භඟ ඉතහ වවට ිශහව වතිශතඹ ජ ත යරහ, ණඩේඵය 

ව එන ුලළු එ දරු එ වදවදනකු භහජඹ  දහඹහද ය 

යකවඵනහ. හිශ එද ජඹ්දධන ව ිශ එධුහ ජඹ්දධන ඹන 

දරු එ වදවදනහභ වදුරු ලවඹ එ භහජඹ  ශද වෂඹ 

යනහ. තහ වතහවේ ටිනහභ ඒ ශඹ  වහ වන යකවඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ්තුභහ  ශහන වෞය 

ද ජන ශසථහවේ ්භ සථහනඹ  ිශලහර ජනතහ ජ ඇිශල්රහ  

හිටිඹහ. ඒ ශඹවේ වළඟීේ වභටනහද රීඹරහ ශඳ  ළ හුණහ. 

වභළනි ටිනහ ුලශරඹකුවේ ිශවඹෝ ම භ ළන ඒ ශඹ වටච්චය 

දු ජ වුණහද රීඹන ් ශිය දළ ජහ.  වනකු වත ව වරහ ඉ එන 

හරඹ  ඩහ  නළයක වුණහභ තභයි ඔහුවේ ශඹ ශඳ  

ව වවය එව එ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ්තුභහවේ ශබහඹ වනුව එ 

වේ ශසථහවේදී භවේ ව, භවේ බිරිවේ ව වලෝඹ ්භ 

භළයකනිඹ , දරු එ වදවදනහ , භේතුමිඹ  ව වවෝදය 

 වවෝදරිඹ එ ඇතුළු සිඹලු වදනහ  ඳශ යන ශතය, ්තුභහ  

වභට ජ සු රළවබ්හයි ඳතමි එ භවේ ථහ ශ එ යනහ.  

වඵටවවටභ සතුයකයි. 

 
[ශ.බහ. 5.25] 

 
රු ර ජසභ එ රීරිඇල්ර  භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ශවේ හිත ව වවෝදය 

ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීම රු වදු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ 

ශබහඹ ියිබඵ වලෝඹ ඳශ යන වේ ශසථහවේ ශවේ ඳ ජවේ 

නහඹතුභහ, ිශඳ ජවේ ප්රේධහන ාිශධහඹතුභහ, බහනහඹතුභහ 

ව  භ  ලි එ ථහ ශ සිඹලු භ එත්රීමරු ඉදිරිඳ ව ශ ශදවස 

භභ නහථ යනහ.  

ත ව ථිඹ එ ව ව ශ  වදවනකු ථහ ය එන ඉ එන නිහ 

භභ වටිවඹ එ ්තුභහ ළන රීඹ එනේ. මුලි එභ ජඹර ව 

ජඹ්දධන භවතහවේ වශලඳහරන වතිශතවේ භභ දළ ජ සුිශවලෂ 

ර ජණඹ ජ රීඹ එනේ.  ්තුභහ වළභ දහභ උ වහව වශෂ ශ්රීද 

රහාකීඹ ශනනුතහ ජ -Sri Lankan identity ් ජ- බිහි 

ය එනයි. ශවේ යවට් සිාවර වඵෞශධ ජනතහ සිඹඹ  70 ජ 

ඉ එනහ. සිඹඹ  30 ජ ඉ එව එ මුසලිේ, ද්රපිශඩ ව වන ව 

ජහයකඹ එ. වේ ශ්රීද රහාකීඹ ශනනුතහ බිහි ය එන ්තුභහ ිශලහර 

උ වහවඹ ජ  වතහ. උතුරුයවේ ද්රපිශඩ ජනතහ ව භඟ, ශවේ 

1381 1382 

[රු රු ජඹසූරිඹ භවතහ] 
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උඩ ය  ඳශහ වර සිටින සිාවර වඵෞශධ ජනතහ ව භඟ, මුසලිේ 

ජනතහ ව භඟ ්තුභහ නිතයභ රීේවේ වේ ශ්රීද රහාකීඹ ශනනුතහ 

ශවේ යවට් බිහි ය එන උ වහව ය එන ඕනෆඹ රීඹරහයි. ඒ භහ 

හිතන වළටිඹ  හලීන ඳණිවුඩඹ ජ. ්තුභහ නිතය රීඹුල  ත 

වදඹ ජ යකබුණහ. ඉ එදිඹහවේ ඳ එජහබ්, ගුජයහටි, භයහටි, යහජසථහනි, 

හි එදි, ද්රපිශඩ ණදී ලවඹ එ ප්රේධහන බහහ 25 ජ යකවඵනහ 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි. මිලිඹන 30 ජ, 40 ජ ඉ එ ් 

බහහ ජ ථහ යනහ. ්වවභ ථහ ශහ , ඉ එදිඹහවේ ඕනෆභ 

ප්රේහ එතඹ  ගිවඹට ව ඔවු එ ණඩේඵයවඹ එ රීඹනහ, "ශිය 

ඉ එදිඹහනුවෝ" රීඹරහ.  යහජසථහනඹ  ගිඹ ව, උතුරු ඉ එදිඹහ  

ගිඹ ව, දකුණු ඉ එදිඹහ  ගිඹ ව ඔවු එ ිශිශධි බහහ ථහ ශහ , 

ඔවු එ සිඹලු වදනහභ රීඹනහ, "ශිය ඉ එදිඹහනුවෝ,  "We are 

proud to be Indians" රීඹරහ. නමු ව ශවේ යවට් ඒ යකවඵනහද? 

ශවේ යවට් ප්රේධහන බහහ වදයි යකවඵ එව එ. ජහය  එ වද තුනයි 

වත ව  එව එ. නමු ව ශවේ යවට්  ශ්රීද රහාකීඹ ශනනුතහ ජ බිහි 

ය එන ඵළරි වරහ යකවඵනහ.  

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ්තුභහවේ වතිශත හරඹ තුශ 

උ වහව වශෂ වේ ශ්රීද රහාකීඹ ශනනුතහ - "We are Sri 

Lankans" නභළයක ාල්ඳඹ-  බිහි ය එනයි. භහ හිතන වළටිඹ  

්තුභහවේ ඒ ක්රිශඹහ භහ්දඹ  වඵටවවෝ වදවන ජ යදහ ව වරුේ 

 වතහ. නමු ව ශඳ ල්ඳනහ ය එන ඕනෆ, ය  ජ වළටිඹ  ඉදිරිඹ  

ඹ එන නේ ්තුභහවේ ද්දලනඹ, ්තුභහවේ දළ ජභ ඉතහභ ළද ව 

න ඵ.  

ජහතු එතය ලවඹ එ ්තුභහ ගිඹ භ එ ළන ිශිශධ භත වයද 

යකබුණහ. නමු ව ්තුභහ වළභ දහභ උ වහව වශෂ  ශ්රීද රහාකීඹ 

ශනනුතහ ජ බිහි ය එනයි.  ශ්රීද රහාකීඹ ශනනුතහරී බිහි වශෂ 

නළ වනේ ශවේ ය   ඉදිරි භන ජ යකවඵනහද රීඹන ්  ශඳ වේ 

ශසථහවේදී ල්ඳනහ ය එන ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ්තුභහවේ ශබහඹ වනුව එ 

වලෝඹ ඳශ යන වේ ශසථහවේදී ්තුභහවේ දඹහඵය බහ්දඹහ, 

දරු එ වදවදනහ ව ඳවුවල් සිඹලු වදනහ භ භවේ වඳෞශලි 

ාවේඹ ඳශ යන ශතය,  වඵෞශධහ මිඹ එ වළටිඹ  ශඳ ්තුභහ  

නි එ සු රළවබ්හයි ප්රේහ්දථනහ යනහ. නමු ව ්තුභහ ක්රිශසයකඹහනි 

බ ජයකඹකු නිහ ්භ ණවේ වළටිඹ  ්තුභහ  වභට ජ සු 

රළවබ්හයි ප්රේහ්දථනහ යමි එ භවේ චන සල්ඳඹ ශ එ 

යනහ.  

 

[பஷ.ப. 5.30] 

 

රු හුවනයිස ෂහර ජ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு வஹகனஸ் பஶதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
தகரல தகயகதஶங்கும் உதப்பஷனர் அலர்கரர, 

கஶயஞ்தசன்ம பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனர் ஶண்தைஷகு ஜயத் 

ஜலர்தன அலர்கதௗகட கமகலதஶட்டி அததஶபப் 

பஷரகைஸது உககள் நஷகழ்த்தப்படும் இந்த ரநத்தஷல், 

அலஶஷன் குடும்பம் சஶர்பஶக லதகக தந்தஷதக்கஷன்ம கனலஷ, 

பஷள்கரகள் உட்பட ற்தம் அத்தகன ரபகத்ம் அன்பஶக 

லரலற்த, தொததல் அலர்கதௗக்கு னது அததஶபத்கதத் 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்ரமன். ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள் கம்பவஶ ஶலட்டத்கதப் பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்தஷ 

ஏர் உதப்பஷனஶலஶர். இதந்தஶதம், நஶன் பஷதஷநஷதஷத்துலப் 

படுத்தும் லன்னஷ ஶலட்டத்துக்கு அடிக்கடி லஷஜம் தசய்லஶர்; 

டு ஆயத்துக்கு லஷஜம்தசய்து லறஷபஶடுககர 

ரற்தகஶள்லஶர். டுப் பஷரதச அபஷலஷதத்தஷக் குழுத் 

தகயலஶக நஶன் தசற்படுலதஶல், அந்தப் பஷரதசத்து 

கஷமஷஸ்தல க்கதௗகட நயன்ககர தொன்தனடுப்பதஷதம் 

அலர்கரஷன் கஷ்ட துன்பங்கரஷல் பங்குதகஶள்லதஷதம் அலர் 

அக்ககமதசதத்தஷகத ன்னஶல் அலதஶனஷக்கக்கூடிதஶக 

இதந்தது. அந்த க்கரஷன் அபஷலஷதத்தஷ ததஶடர்பஷதம் 

அலர்கரஷன் ரதகலப்பஶடுகள் ததஶடர்பஷதம் அரதரபஶன்த 

டு ரதலஶய அபஷலஷதத்தஷ ததஶடர்பஷதம் அலர் ன்ரனஶடு 

அடிக்கடி ககதப்பதுண்டு. அலர் தஷர்க்கட்சஷ 

உதப்பஷனஶகவும், நஶன் அச தப்தை உதப்பஷனஶகவும் 

இதந்தஶதம் நஶங்கள் இதலதம் இங்ரக எரபக்கத்தஷல் - 

தஷர்க்கட்சஷ லஶஷகச ஆசனங்கரஷல் - இதந்ரதஶம். அலர் 

தலரஷர தசல்தம்தபஶழுது ன்கனத் தஶண்டித்தஶன் 

தசல்லஶர். அப்படிச் தசல்தம்தபஶழுததல்யஶம் ன்ரனஶடு 

ககதத்து சுக நயன்ககர லஷசஶஶஷத்துலஷட்டுத்தஶன் தசல்லஶர்; 

அரதரபஶன்ததஶன் பஶஶதௗன்ம லரவுக்குள்ரரஶ அல்யது 

தலரஷஷடங்கரஷரயஶ அலகச் சந்தஷக்கும்தபஶழுது, ங்கதௗக்கு 

அன்பஶக உபரதசம் தசய்க்கூடி எதலஶக இதந்தஶர். 

அண்கஷல், தகஶழும்தை ஶநகசகபஷன் தொன்னஶள் பஷதஷ 

தொதல்லர் அழஶத்சஶத அலர்கள் சுகவீனதொற்த கலத்தஷ 

சஶகயஷல் அததஷக்கப்பட்டிதந்ததபஶழுது, அலகப் 

பஶர்ப்பதற்கஶக ஶண்தைஷகு உதப்பஷனர் லஷ கதைஶநஶக்க 

அலர்கதௗடன் ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் லந்த 

ரநத்தஷல், நஶதம் அந்த இடத்தஷல் இதந்ரதன். 

அச்சந்தர்ப்பத்தஷல், அலர் சுகவீனதொற்ம அழஶத் சஶத 

அலர்ககர எத நண்பர் ன்ம லககஷல் பஶர்ப்பதற்கஶக, இன, 

த ரபதங்கதௗக்கு அப்பஶல், அவ்லஷடத்தஷல் நஷன்மலர்கரரஶடு 

தொண்பட்டு ப்படிஶலது அலகப் பஶர்த்து, சுகநயம் 

லஷசஶஶஷக்கரலண்டும் ன்பதஷல் அக்ககமஶக இதந்தகதக் 

கஶைக்கூடிதஶக இதந்தது. அலர் எத பஶஶதௗன்ம 

உதப்பஷனர் ன்பதற்கு அப்பஶல், எத கலத்தஷஶகவும் 

இதந்ததனஶல் அலஶஷடத்தஷல் னஷதரநத்கதக்  கஶைதொடிந்தது. 

சுஶர் 18 லதடங்கதௗக்கும் ரயஶன பஶஶதௗன்ம அசஷல் 

அதபலத்கதக் தகஶண்ட ஏர் அசஷல்லஶதஷ அலர். 

அதுட்டுல்ய, அலஶஷன் சதோக ரசகலகதௗக்கஶகப் பய 

லஷததுகதௗம் கஷகடத்துள்ரன. அகலஶலன,  

Certificate of Appreciation of Excellent Services to Community by 
Sri Lanka Eye Donation Society 1996;  

Awarded Membership of International Medical Parliamentarians 

Organization  Affiliated to WHO 1997;  

Life Membership of Sri Lanka Red Cross 1997;  

Life Membership of Sri Lanka Medical Association;  

Life Membership of Organization of Professional Associations of 

Sri Lanka 1997;   

Green Award for Commitment to Child Rights 1998;  

Certificate of Excellence awarded by the Open International 

University for Complementary Medicine affiliated to Medicina 

Alternativa for conducting educational medical programmes both in 

print and electronic media 1998;  

Most Outstanding Citizen awarded by International Association of 

Lions Club.  

இவ்லஶத பய award ககரத்ம் - லஷததுககரத்ம் 

தபற்மஷதக்கஷன்மஶர் ன்மஶல், உண்கஷல் இலர் ஏர் 

அசஷல்லஶதஷ ன்பதற்கு அப்பஶல், சதோக ரசகலரஶடு 

பஷன்னஷப்பஷகைந்தஷதந்த எத கஶன் ன்ததஶன் தசஶல்ய 

ரலண்டும். அலதகட சதோக ரசகல நடலடிக்ககககர 

டுத்துக்தகஶண்டஶல், அலர் "Sri Lanka Saukyadana Movement" 

ன்ம அகப்கப உதலஶக்கஷ, அதன்தோயம் சதோகத்துக்குப் பய 

ரசகலககர ஆற்மஷஷதக்கஷன்மஶர். இலர் கஷமஷஸ்தல தத்கதச் 

ரசர்ந்த எதலஶக இதந்தஶதம்கூட, இந்த நஶட்டில் லஶழுகஷன்ம 

1383 1384 
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அகனத்து இன க்கதௗக்கஶகவும் அகனத்து 

தங்கதௗக்கஶகவும் பஶஶதௗன்மத்தஷல் குல் தகஶடுக்கக்கூடி 

எதலஶக இதந்தஶர். அரதரபஶன்ததஶன் அலர் 

பஶஶதௗன்மத்தஷல் அடிக்கடி னஷத உஶஷக ஸமல்கள், 

அடிப்பகட உஶஷக ஸமல்கள், ற்தம் தம் சஶர்ந்த, இனம் 

சஶர்ந்த பஷச்சஷகனகள் லதம்தபஶழுது அதுததஶடர்பஷல் 

தொன்னஷன்த உகஶற்மக்கூடி எதலஶக நஶன் அலகக் 

கண்ரடன். பஶஶதௗன்மத்தஷல் ந்தத் தகயப்தைக்கரஷல் 

லஷலஶதம் நகடதபற்மஶதம், அந்தத் தகயப்தைக்கதௗக்ரகற்ப 

தகுந்த உதஶைங்ககரத்ம் கஶைங்ககரத்ம் ததரஷவுபடுத்தஷ 

உகஶற்மக்கூடி தஷமக அலஶஷடம் இதந்தது. அலர் எத 

தத்துலஶக இதந்தஶதம் எத லயஶற்த ஆசஷஶஷர் ரபஶன்த 

பய லஷடங்ககரத்ம் உள்ரடக்கஷப் ரபசக்கூடி 

தஷமகலஶய்ந்த எதலஶக இதந்தஶர்.  

இலற்தக்தகல்யஶம் ரயஶக, நஶங்கள் லடக்கஷததந்து 

தலரஷரற்மப்பட்ட தொஸ்தம் சதோகம் ன்மலககஷல், 

அலதக்கு நன்மஷ கூமக் கடகப்பட்டிதக்கஷன்ரமஶம். 

தனன்மஶல், 1990ஆம் ஆண்டு லடக்கஷததந்து தொஸ்தம்கள் 

தலரஷரற்மப்பட்டு, தைத்தரம் ரபஶன்ம  பஷரதசங்கரஷல் 

அகதஷகரஶக அலயதொற்த ந்தலஷத லஷயஶசதொற்ம சதோகஶகக் 

கஶைப்பட்டரபஶது, தற்ரபஶகத அகஷய இயங்கக க்கள் 

கஶங்கஷஸ் கட்சஷஷன் ரதசஷத் தகயலதம் அகச்சதஶன 

ஶண்தைஷகு மஷழஶத் பதஷத்தஸன் அலர்கரஷன் பஶஶதௗன்ம 

லதகக, இந்த இடம்தபர்க்கப்பட்ட தொஸ்தம்கதௗக்கு எத 

தகயகத்துலத்கதத்ம் உற்சஶகத்கதத்ம் லறங்கஷது. அதன் 

பஷன்தை அலர் ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗடன் 

இகைந்து ஆற்மஷ ரசகலகள் இன்த அச்சதோகத்கத 

லஷயஶசதொள்ர எத சதோகஶக ஶற்மஷஷதக்கஷன்மது. ஶண்தைஷகு 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் 2002 - 2004ஆம் 

ஆண்டுலகஶன கஶயப்பகுதஷஷல் ஸள்குடிரற்ம, 

தைனர்லஶழ்வு அகச்சஶக இதந்தரபஶது ஶண்தைஷகு மஷழஶத் 

பதஷத்தஸன் அலர்கள் பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனஶக இதந்தஶர். 

அலர் பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனஶக இதந்ததபஶழுதஷதம் 

அலர்தோயம், இடம்தபர்ந்த தொஸ்தம் க்கதௗக்குச் 

ரசகலஶற்ம ரலண்டும் ன்ம நல்ய ரநஶக்கத்துடன் அலதக்கு 

ஸள்குடிரற்மப் தைனர்லஶழ்வு அகச்சஷல் தபஶதப்தைலஶய்ந்த 

பதலஷதஶன்கமக் தகஶடுத்து, அகதஷ தொகஶம்கரஷல் 

இதந்தலர்கதௗக்குச் ரசகலஶற்தலதற்கஶன பய லறஷககர 

ற்படுத்தஷனஶர். அதன் எத கட்டம்தஶன் கமந்த கலத்தஷ 

கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள், அகதஷ தொகஶம்கரஷரய 

ரசகல தசய்லதற்கஶக சுஶர் 122 ரபதக்கு 'தொகஶம் 

உதலஷஶரர்கள்' பதலஷக்குஶஷ தற்கஶதக நஷனங்ககர 

லறங்கஷக ன நஶன் நஷகனக்கஷன்ரமன். அலர்கள் இன்த 

நஷந்த நஷனம் தபற்த லடபகுதஷஷல் ஸள்குடிரமஷத்ள்ர 

தொஸ்தம் க்கதௗக்குச் ரசகலஶற்மக்கூடி எத நஷகயகக்கு 

ஆம்பகர்த்தஶ ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன அலர்கரர.  

இச்சந்தர்ப்பத்தஷரய லடபகுதஷஷதள்ர இடம்தபர்ந்த தொஸ்தம் 

சதோகத்தஷனர் அலதகட ஆத்ஶ சஶந்தஷகட 

ரலண்டுதனப் பஷஶர்த்தஷத்து, அலஶஷன் குடும்பத்தஷனதக்கு 

தது ஆழ்ந்த அததஶபங்ககரத்ம் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்மனர்.     

அலர் கஷமஷஸ்தல சத்கதச் சஶர்ந்தலஶக 

இதந்ததபஶழுதஷதம் தனது குதகஷ இண்டு லதட அகச்சுப் 

பதலஷக்கஶயத்தஷல் தொஸ்தம் க்கதௗக்குப் பஶஶஷ 

ரசகலஶற்மஷஷதக்கஷமஶர். இதற்கு உதலஷஶக அலர் 

ஶண்தைஷகு அகச்சர் மஷழஶத் பதஷத்தஸன் அலர்ககரப் 

பன்படுத்தஷஷதக்கஷன்மஶர் ன்பகத இந்தச் சகபஷரய 

ஸண்டும் ஸண்டும் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்லதஷல் தபதஷதகட 

கஷன்ரமன். ஶண்தைஷகு அகச்சர் மஷழஶத் பதஷத்தஸன் அலர்கள் 

இச்சகபஷரய கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கதௗகட கமகலதஶட்டி நகடதபற்தக் 

தகஶண்டிதக்கும் அததஶபப் பஷரகைஸது கயந்துதகஶண்டு 

உகஶற்தலதற்குத் தஷட்டஷட்டிதந்தஶர். னஷதம், அலச 

கடக கஶைஶக தொல்கயத்தஸவுக்குச் தசன்மஷதப்பதனஶல் 

அலஶல் இன்த கயந்துதகஶள்ர தொடிலஷல்கய ன்பதகன 

இங்கு ததஶஷலஷக்கும்படி கூமஷஷதந்தஶர். அத்துடன், லன்னஷ 

ஶலட்டத்தஷதள்ர தஷழ், சஷங்கர, தொஸ்தம் க்கரஷன் 

சஶர்பஶகவும் அகஷய இயங்கக க்கள் கஶங்கஷஸ் கட்சஷஷன் 

சஶர்பஶகவும் தனது சஶர்பஶகவும் கலத்தஷ கயஶநஷதஷ  ஜயத் 

ஜலர்தன அலர்கரஷன் ஆத்ஶ சஶந்தஷகடப் பஷஶர்த்தஷத்து 

அலதகட குடும்பத்தஷனதக்கு அததஶபத்கதத் 

ததஶஷலஷப்பதஶகக் கூதம்படி ன்னஷடம் பைஷத்தஷதந்தஶர். அந்த 

லககஷல்,  லன்னஷ ஶலட்டத்தஷதள்ர அகனத்து இன 

க்கரஷன் சஶர்பஶக அலதகட குடும்பத்தஷனதக்கு ஆழ்ந்த 

அததஶபங்ககரத் ததஶஷலஷத்து லஷகடதபதகஷன்ரமன்.  நன்மஷ.   
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රු ශජි ව භහ එනේවඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, වදටසතය ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහවේ ශබහවඹ එ ඳසු ඳහ්දලිවේ එතුවේ ඒ ුලයේඳහඩු -

හිසතළන- ුලයුල භ එත්රීමයඹහ ලවඹ එ ්තුභහ වනුව එ 

වලෝඹ ප්රේහල රීරීභ  ශසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහ  

සතුයක එත වනහ.  

ඇ වත භ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ භහ වඳුනහ  වව ව  ්දහ 

භහයිේ ේභහනර ්තුභහ යිය එ නශහ  වඵදනහ ටීම  ්ව එ, 

ඳ වතයවඹ එ දළරහයි. භභ ද එන ිශධිඹ , ශවරහ යකවඵන ිශධිඹ , 

්දහ ශවුල ිශධිඹ  ්තුභහ, ශයණ වච්ච ජනතහ ්තුභහ වහ 

භහනයි රීඹරහ සිතූ වවන ජ. භහයිේ ේභහනර ජනතහ ඳවුල් 

ියටි එ භළවයන වට ; භහයිේ ේභහනර ජනතහ බිඹ ළදිරහ 

ළරෆර වළාවන වට  උ වතයඹ ජ නළයක ඉ එන වරහවේ ඒ 

දු, ඒ නහටු ්තුභහ වරට  වඬ නඟහ රීේහ. භභ ශවරහ 

යකවඵන ිශධිඹ  ්හි ප්රේයකපරඹ ජ ිශධිඹ  තභයි ්තුභහ  යිය එ 

නරහ ිශ ය එන ල ජයකඹ වරෝ ප්රේජහව එ රළබුවණ්. වළඵළයි, 

්තුභහ ්තළනි එ නළතුවණ් නළවළ. වරෝ ප්රේජහ  ව එ ඒ රළබීභ 

ඉය වුණ ව ්තුභහවේ ශයක එ මුදල් ිශඹදේ යරහ ඒ  වහයඹ 

දි භ ය වන ගිඹහ. වළඵළයි, ඒ වනටරිසසු ශඹ ව සිටිඹහ. ්දහ 

්තුභහ  "යිය එ වදටසතය" රීඹන නභ ඳ ඵළරහ උසුළු ිශසුළු 

ශහ. නමු ව ඒ ඇයක වූ ඳුල උණුම භ,  ළ ජකුභ නිහ, ඒ 

ඵහධලි එ නයක එව එ නළයක ්තුභහ ඒ හ්දඹඹ දි භ ය 

වන ගිඹහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඒ ිශතය ජ වනටවයි ේඳව 

දිස්රිව ජඹ නිවඹෝජනඹ ශ භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  -භවජන  

නිවඹෝජිතඹකු  වළටිඹ  - ්තුභහ ශ වෂඹ ශිය වවටි  එ දළන 

වන සිටිඹහ. ිශවලෂවඹ එභ "වන ව ඳව එ" ළඩ වන ඹ ව ව  

ර ජ ණ එ ජනතහවේ ඇස ඳෆදුහ. ඳ වතයඹ ජ වඳටත ජ රීඹහ 

 එන ඵළරි, වරෝවේ වතටයතුරු දළන  එන ඵළරි, ්දිවනදහ 

ටීම  ්ව ජ ප්රේි වයකඹ ජ ඵරහ  එන ඵළරි වදය  වරහ  හි ුල 

ශහිා, ශයණ ශඹ  ණ්ණහඩි වඵදහ දීවේ ළඩ ියිබවශ ජ 

ඇයක ශහ. ඒ තුිබ එ ඒ ශඹ  ්දිවනදහ වතටයතුරු දළන වන 

වඵටවවටභ  එවතෝවඹ එ ඉ එන ුලළු එභ ඇයක ශහ. ්තුභහ 

ඒ ේඳව දිස්රිව ජඹ  න්භහ වශෂ නළවළ. භ  ඡ එද 

රළවඵ එව එ ේඳව දිස්රිව ජවඹ එ නිහ ේඳව යි වද එන ඕනෆ 
රීඹරහ රීේවේ නළවළ. මුළු යවට්භ ශහිා, ශයණ ජනතහ 

වනුව එ "වන ව ඳව එ" ළඩ වන ක්රිශඹහ වභ ශහ. ඒ 

1385 1386 

[රු හුවනයිස ෂහර ජ භවතහ] 
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ිශතය ජ වනටවයි, ඒ ශඹ ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ ද, වභටන 

ජහයකවේ ද, සිාවර ද, වදභශ ද, මුසලිේ ද රීඹරහ හිතුවේ නළවළ. 

වභටන ණවේ ද රීඹරහ හිතුවේ නළවළ. භහන හිතහදිඹකු 

ලවඹ එ ්තුභහ සිඹලු වදනහ වනුව එභ ඒ ළඩ  වන 

ක්රිශඹහ වභ ශහ.  

්තළනි එ වනටනළතුණු ්තුභහ "ජඹ ඳදනභ" ළඩ වන 

ඳ  එ  වතහ.  වටය වරහ ඇිශදි එන ඵළරි  ශබ්ඵහත වුණු, 

් ජතළ එ වුණු ශඹ  ජඹ ඳදනභ ළඩ වන ඹ ව ව වයෝද ුලටු 

ප්රේදහනඹ ශහ; රීහිිබරු ප්රේදහනඹ ශහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, ශද 

ශයණ වවන ජ වයෝවර  ගිඹහභ වඵවව ව නළයක ත ව වඹ ජ 

උදහ වරහ යකවඵනහ. ඒ භනහ  වහ වන ේ නිඹේේ 

හව එ හඹන ඳ වමි එ වඵවව ව රඵහ දු එනහ. ඒ ිශතය ජ 

වනටවයි, මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, වභතුභහ ශබහඹ  ඳ ව 

වුණහඹ රීේහභ  ේඳව දිස්රිව ජවේ යජවේ වෞු වදු 

හ්දඹහරර ශඹ රීේහ "වදටසතය භව වතඹහ ශඳ  දු එන වඵවව ව 

තභ ව යකවඵනහ, තදුය  ව ඒ ළඩ වන ක්රිශඹහ වභ ය එන" 

රීඹරහ. ඒ ශඹ ඒ ළන ඳළවළදිලි යමි එ ථහ ශහ.  

ඒ ිශතය ජ වනටවයි, ්තුභහ භහන හිමිේ රැ ළනීභ 
වනුව එ ශමිර වෂඹ ජ ශහ. ඹේ වනකු  ශහධහයණඹ ජ 

වනහ නේ, වත ව ම වේ ශයියකඹ ඹේ වවන ජ උදුයහ  එනහ 

නේ ඒ ේඵ එධවඹ එ ්තුභහ වඬ නඟහ ෆ ළහුහ. ඒ ශඹවේ 

වශලඳහරන ඳ ජඹ වභට ජ ද, ්වවභ නළ වනේ ණභ වභට ජ 

ද, ජහයකඹ වභට ජ ද රීඹරහ හිතුවේ නළවළ. ඳදිාික වරහ ඉ එව එ 

වටවවෂද රීඹරහ ඵළලුවේ නළවළ. ඒ ශඹවේ භහන ශයියකහසිේ 

වනුව එ   එ ශහ.  ්තුභහ  ඒ ශයියකහසිේ ශවේ යවට් දී 

දිනහ  එන ඵළරි වුණහ නේ ිශවශල ය ර  ගිඹහ. ඒ ශදහශ 

තළ එර  ගිඹහ. ජිනීහ නයඹ  ගිඹහ. වවෂ වවෝ ඒ භහන 

ශයියකහසිභ දිනහ  එන ්තුභහ  යුතු ශහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඇ වත භ ්තුභහ දරු එ  

වවට ියවඹ ජ වුණහ; දඹහඵය ියවඹ ජ වුණහ. වළභ වරහවේභ භහ 

භඟ ඳහ ප්රේහල ශහ ශජි ව දළ එ භ  - ශජි ව රීඹ එව එ නළවළ, 

"ශජිවඹෝ" රීඹරහ රීඹ එව එ, ශජිවඹෝ දළ එ  භ -   එවතෝවඹ එ 

භළවය එන ුලළු එ. භවේ දුයි ුලතයි  වදටසතයරු ය එන 

උ එ එන ුලළු එභ රළබුණහ රීඹරහ. ්තුභහ ඒ වරි 

ණඩේඵයවඹ එ, ණදයවඹ එ රීේහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, ්තුභහ 

සහමි දිඹණිඹ  වවට සහමි ුලරුවඹ ජ වුණහ. භ  වවට 

ුලවත ජ වුණහ. ශිය ද එනහ ිශධිඹ  ්තුභහ ල්ලි යකවඵන වවට 

ඳවුර ඉඳදුන ව, ියඹහවේ ශබහඹ නිහ ණ්දථිඹ ඹේ භට් භරී එ 

ඩහ ළව ශදී ශේභහ  ඒ ශඩු ියරිභළහුහ.   

ශේභහ වනුව එ ියඹහව එ ව එන ඕනෆ යුතුේ ළඩිභවල් 

දරුහ ලවඹ එ ය  ශයවන  ඉස  ශහ. භහ හිතනහ, වේ 

ුලතහ ඒ ශේභහ  වරටකු ල ජයකඹ ජ වුණහඹ රීඹරහ. ශනි ජ දරුවෝ 

වනුවනු ව ඒ  යුතු ශහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, වවට 

වවෝදයවඹ ජ වුණහ; වවට වරටකු ශයිඹහ වවනකු වුණහ; ශනි ජ 

වවෝදය වවෝදරිඹ එ  ඉළ එවුහ. සිඹලු වදනහභ 

ිශලසිශදුහරඹ  ඹ එන භ ව යරහ ඔවු එ  උස ශධුහඳනඹ 

රඵහ දු එනහ. තභ එවේ  යුතු ඳව  දහරහ, තභ එ හද 

ඵි ශදී ඳහ නාගිරහ, ශ ජරහ ිශහව ය දීරහ තභයි තමු එවේ 

 යුතු ය එන ඳ  එ  වව ව.  වදටසතයයවඹකු ලවඹ එ 

උඳහධිඹ රඵ එන ිශතය ජ වනටවයි, භවහචහ්දඹයවඹකු ලවඹ එ 

උවතකු ව එන  ව ්තුභහ  ඒ ණය ්දහදඹ රළබුණහ. 

වඵෞශධඹ එ  වවට වඵෞශධවඹකු වුණහ. ශයණ  වයෝගී එ  වවට 

වදටසතය වවනකු වුණහ. 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, භහ ඳහ්දලිවේ එතුවේ 

වනටසිටිඹ ව වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ිශිශධ ශසථහරදී සහමීය  එ 

ව එවෂරහ  ිශිශධ ශඩ එව වට් ේ වුණු ඵ භහ ශවරහ යකවඵනහ. 

ඒ ශසථහවේදී ්තුභහ භ එත්රීමයවඹකු ලවඹ එ වනට 

වදුයවඹකු ලවඹ එ  යුතු ශ ණහයඹ ළන ශඳ 

ඳ වතයලි එ රීඹහ යකවඵනහ. ඒ හවේභ වන ව භහධුලි එ 

ශවරහ යකවඵනහ.  

මූරනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, වත වම වේ ශයියකඹ ශහිමි වූ 

ශයණඹ එ  ඒ ශයියකඹ රඵහ වද එන වඬ නඟමි එ, ්තුභහවේ 

ල ජයකඹ, ්තුභහවේ උ වභ, ්තුභහ වේ බුශධිඹ වහ ්තුභහ වහ 

යකවඵන ේඵ එධතහ ප්රේවඹෝජනඹ   වතහ. ්තුභහ වශලඳහරනඹ 

යන ශඹ  ණද්දල ව වශලඳහරන නහඹවඹකු වුණහ. ඒ ිශතය ජ 

වනටවයි, යහජු වෂයි එ  ව වඳෞශලි වෂයි එ  ඹේ 

ශහධහයණඹ ජ වනහ නේ වඬ නඟහ වනටබිඹ ඉදිරිඹ  

ඇිශල්රහ, ඒ ශඹ වනුව එ  යුතු ය එන ව, ඒ ශහධහයණ 

නළයක ය ඔවු එ  ඒ ශයිය  එ දිනහ වද එන  ව වළරී වේෂසඨ 

ුලශරවඹකු ඵ  ඳ ව වුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඇ වත භ ්තුභහ ය  භ 

ණද්දල ව නහඹවඹකු වුණහ. වටවවටභ වුණ ව ශවේ ඳ ජවේ 

නහඹතුභහ -රු යනිල් ිශ්ර භසිාව භළයකතුභහ- ්තුභහවේ ල ජයකඹ 

දළරහ ්තුභහ  ිශිශධ ශසථහරදී ිශිශධ තනතුරු රඵහ දු එනහ. 

්තුභහ ුලනරු වථහඳන, නළත ඳදිාික රීරීභ වහ යණහතඹ එ 

ියිබඵ ශභහතුයඹහ ලවඹ එ ඳ ව ශහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, 

 එනි දිස්රිව ජවේ නහඹ වඹ ්තුභහ  බහය දු එනහ. ්තුභහ ඒ 

ප්රේයක ජවෂඳ වශෂ නළවළ. වන වශලඳහරනඥපවඹකු නේ "භ  

 එනි දිස්රිව ජඹ ළඩ ජ නළවළ, භ  ේඳව දිස්රිව ජඹයි ශලු, 

ේඳව දිස්රිව ජවේ භභ ඡ එදඹ ය එව එ,  එනි දිස්රිව ජඹ  

ඹ එන ඕනෆ නළවළ" රීඹරහ රීඹනහ. නමු ව ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ ් වවභ රීේවේ නළවළ. තමු එවේ වවෝදයවඹෝ හවේ, 

තමු එ  න ශහධහයණඹ ජ හවේ,  එනි දිස්රිව ජවේ ජනතහ  

ඹේ ශහධහයණඹ ජ නහ නේ ්තළන  ගිහිල්රහ  යුතු ය එන 

්තුභහ  ුලළු එ වුණහ. ශී ත ඒ වහ ඉදිරිඳ ව වුණහ. ශඳ ඒ 

දළ ජහ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ භහන 

හිමිේ වල්ේයඹහ ලවඹනු ව,  නිවඹෝජු භව වල්ේයඹහ 

ලවඹනු ව ්තුභහ ශභිවෂ රළබුහ. ජහයක වෂ ාභවේ රු 

බහඳයකයඹහ ලවඹ එ යහජු වෂඹ එ ව වඳෞශලි 

වෂඹ එ වනුව එ  යුතු ශහ. ්තුභහ භළය 

වශලඳහරනඥපවඹකු වනටවයි. තු ජකු, වඵෝේඵ ශත  ශයවන 

ළඩ යුල වශලඳහරනඥපවඹකු වනටවයි. රීඹන වශ මුහුණ  

රීඹනහ, ශිශණයුධ ඕනෆ නළවළ. චනවඹ එ ථහ යනහ. 

ඳෆ වන එ ලිඹහ වඳ එනහ, ශිශණයුධ ඳළ වත  දභහ. ශිශණයුධ 

ළන ිශලසහ වශෂ නළවළ. ඒ නිහ වදෝ භ එදහ ්තුභහ වඵට වවෝ 

බඹහන ශසථහර  මුහුණ දු එනහ. නමු ව ්දහ ්තුභහවේ වතිශතඹ 

වවටයහ  එන  වමු වුවණ් නළවළ. දිාත  වප්රේෂභදහ භළයකතුභහ  

වඵෝේඵ දින වරහවේ ්තුභහ ඒ ශර සිටිඹහ. නමු ව ්තුභහවේ 

වතිශතඹ වබ්රුණහ. හමිණී දිහනහඹ භළයකතුභහ රුදුරු 

ත්රනසතහදී එවේ වඵෝේඵ ප්රේවහයඹ  ර ජ න  ශසථහවේ ්තුභහ ඒ 

ශර හිටිඹහ. ්තුභහවේ වතිශතඹ වටයහ  එන  ඒ ශඹ  වළරීඹහ 

රළබුවණ් නළවළ. ජහඇරදී වඵෝේඵ ළදිරහ ශල්භ භළයකතුභ එරහ 

වේ වරටව එ මු  එනහ වරහවේ ්තුභහ ඒ ශර හිටිඹහ. 

්වව ව ්තුභහවේ වතිශතඹ වටයහ  එන  රීසිවකු  වළරීඹහ 

රළබුවණ් නළවළ. ඒ ිශතය ජ වනටවයි, වඵටවවෝ 

වශලඳහරනඥපයි එ  නළයක ිශවලෂ වඹ ජ ්තුභහ  යකබුණහ. රෑ 

වදටශව , ්  ජාභ දුයථනඹ  ථහ ශහභ, "ඇයි?" රීඹරහ 

ශව එන තයේ ්තුභහවේ වඬ ඒ තුශ යකබුණහ. ශඳ  හිතහ  එන 

ඵළරි වුණහ, ්තුභහ නිදහ  එව එ නළශද රීඹරහ. ඕනෆභ වරහ 

දුයථනවඹ එ ථහ ශහභ ්තුභහවේ   වඬ ශඳ  ශව එන 

ුලළු එ වුණහ. ඒ වහ  එ වදනහ, දුයථනඹ නහද වුණු 

ිශභ. ්තුභහවේ යකබුණු ත ව ිශවලෂ වඹ ජ තභයි, ඉවශ 

තරවේ සි  ඳවශ තරවේ වළභ වවනකුභ ණේඹ රීරීවේ 

වළරීඹහ ්තුභහ  යකබීභ. වළභ වවනකු භ නහඹවඹකු ව එන 

්තුභහ  වළරීඹහ යකබුණහ. ඳහේ ව එවෂ ළනි වේෂසඨ නහඹයි එ 

ඳහ "වදටසතය ජඹර ව" රීඹරහ ථහ යන තයභ  ේඵ එධතහ 

වටඩ නඟහවන යකබුණහ.  
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ඳහ්දලිවේ එතු 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, දුේඳ ව ශයණ මිනිසු එ 

වනුව එ රෑ දල් නළයක ළඩ ශහ. දල්, යහත්රීම වභට ජද 

රීඹරහ ්තුභහ ද එව එ නළවළ. ්තයේ ළඩ ශහ, ඒ ශහිා 

ජනතහ වනුව එ. ්තුභහවේ වතිශතඹ ඒ වනුව එ ඳරිතුහ 

ශහ. ්තුභහවේ වතිශතවේ ටිනහභ වනටරහ ශ එ ශඹවේ 

වතිශතඹ, ශයණ ශඹවේ වතිශතඹ වනුව එ ්තුභහවේ වතිශතඹ ළඳ 

යමි එ  යුතු ශහ. 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි. වේ භහන හිතහදී මිනිහ 

2013 භළයි 31 ළනිදහ වේ වරටව එ ව භ මු  වතහ. 

ඇ වත භ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ශඳ  ශලු ුලශරවඹ ජ. 

ේඳව දිස්රිව ජඹ  ශලු ුලශරවඹ ජ. ජනතහ  ශලු 

ුලශරවඹ ජ. භභ ්තුභහවේ ුලයේඳහඩු වහ ඳහ්දලිවේ එතු  

ඳ ව වුණ ව, ්තුභහ ශ ළඩලි එ සිඹඹ  ් ජ ව භ  

ක්රිශඹහ වභ ය  එන  ඵළරි ත ව වඹ ජ යකවඵනහ. වභටද, 

්තුභහ ඒ තයේභ ිතවසත වශලඳහරනඥපවඹ ජ. ්තුභහ ශවේ 

ජනතහ , වේ ය  , වේ වරෝඹ  ශලු ුලශරවඹ ජ 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි. තළවශන, ඳෆවන ජනතහ  ඔහු 

ශලු ුලශරවඹ ජ. වත ව ම වේ ශයියකඹ නළයක න තළනදී ඔහු 

මිනිහ  වත ව ම වේ ශයියකඹ රඵහ දීභ  ශලු ුලශරවඹ ජ. 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, භභ ්තුභහවේ ඳවුවල් ළභ  -

ිශවලෂවඹ එභ ණදයණීඹ භෆණිඹ එ, ණදයණීඹ බිරි, වදුරු එ 

න ්තුභහවේ දිඹණිඹ,  ුලතහ,  වවෝදය වවෝදරිඹ එ ඇතුළු 

ඥපහය  එ සිඹලු වදනහ - භවේ වලෝඹ ප්රේහල යනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, භභ වභතළනදී ණ වභහ්දථහමීය  

වනහ. භභ ්තුභහ  ශවේ ණභ ශනු නි එ සු ප්රේහ්දථනහ 

ය එව එ නළවළ. නළත ව ශඳ ශතය ඉඳදිරහ වේ ය  වටඩ 

නඟ එන , වේ වරෝඹ වටඩ නඟ එන  ශ ව ළල් ඵළ නිමු 

රීඹමි එ භභ නිවඬ වනහ. වඵටවවටභ සතුයකයි. 

 
[ශ.බහ. 5.50] 

 
රු ජි ව වප්රේෂභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ශද දවෂ දිාත භවහචහ්දඹ 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ වලෝ ප්රේහලඹ  වබහගි වරහ 

්තුභ එ තු යකබුණු වේෂසඨ, උ වතුා ගුණහාඹ එ ියිබඵ ගුණ 

ථනඹ ජ ය එන  භ  ශසථහ රඵහ දීභ ියිබඵ ඔඵතුභහ  

සතුයකඹ ුලද ය සිටිනහ.  

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ යණසිාව වප්රේෂභදහ ඳවුර  

ඉතහභ වභ මීය ඳ  යුතු ශහ. උදහය ගුණහාඹ එ ව 

යකගුණලි එ භ එිශත වුණු වේෂසඨ ජනතහ ුලත්රනවඹ ජ ිශධිඹ  

ශඳ  ්තුභහ වඳු එ එන  ුලළු එ. ්තුභහ තු වළරීඹහ එ රැ ජ 

යකබුණහ. ්තුභහ තු ද ජේ වඳ එේ වඵටවවටභඹ ජ යකබුණහ. 

ඒ සිඹලුභ කුරතහ එ ්තුභහ උඳවඹෝගි ය  වව ව ජනතහ 

සුඳ ව ය එන යි; ජනතහ ළඳ ව ය එන යි.  

ඕනෆභ ශසථහදී ඕනෆභ ුලශරවඹ ජ ගිර එ වුවණට ව ඒ 

ගිර එ වුණු ුලශරඹහ  ශයක ිශශිස  වූ වදු වෂහ ජ ය එන  

්තුභහ වළභ ිශ භ ඇඳ ළඳ වුණහ. භ  වවට  භතයි ගිර එ වුණු 

ුලශරයි එ තභ එවේ ශනීඳ බහඹ ියිබඵ භවේ ියඹහණ එ 

දළනු ව ශ වළභ වභටවවටතභ භවේ ියඹහණ එව එ භ  

ශ එන  රළබුණු වඳටදු  චන භහරහ ජ යකබුණහ. ඒ චන භහරහ 

තභයි, "ජඹර ව වභඹහ ඵරහ  එන" රීඹන ්.  වුරු වවෝ 

ශනීඳ වුණහ නේ, වුරු වවෝ වයෝහතුය වුණහ නේ ඒ වයෝහතුය 

වුණු ුලශරඹහ තභ එවේ වයෝගී බහඹ ියිබඵ භවේ ියඹහණ එ 

දළනු ව ශ වළභ වභටවවටතභ, "ජඹර ව වභ එන වභඹහ ඵරහ 

 එන" රීඹනහ. වේ හරවේදී භභ රළබ ශ ව දළකීභ වේයි. දළ එ 

ඒ හවේ චන ශභළයකයඹකුවේ, ජනහධිඳයකයඹකුවේ මුිශ එ ිය  

වුවණට ව වඵටවවෝ වදනහ   ඒ වරහ  උන එදු වරහ, සුනාගු 

වරහ, වේ බහහව එ රීඹනහ නේ වරට ජහ  වේ එන ් 

දභහ  එන  යුතු යනහ.  වයෝගී බහඹ  ඳ ව වුණු 

ුලශරවඹ ජ සුඳ ව රීරීවේ කීභ ජ ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ  බහය දු එවනට ව,  ඒ වයෝගී බහඹ  ඳ ව වුණු ුලශරඹහ 

ඳරී ජහ යරහ,  වබ් ව වවෂ ව යරහ සුඳ ව ය ඒ ුලශරඹහ 

නි  ගිඹහ  ඳසු තභයි ්තුභහවේ යහජහරිඹ ශ එ 

ය එව එ. 

භවේ ියඹහණ එ ් එ යහජහරිඹ ජ ඳළර වභටවවටතදී 
මූණිච්චහ , වෝඵනඹ  ඳභණ ජ ි්රිවභ ඩියබහඹරී එ 
 යුතු රීරීභ ජ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තු යකබුණු ඵ ජ 
භභ නේ වභටනභ ශසථහදී ව දළරහ නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ එත්රීමතුභනි, ඒ හවේභ ිශවලෂවඹ එ භභ 

ත හයණඹ ජ භත ජ ය එන ඕනෆ. ශවේ ඳවුවල් සිඹලුභ 

හභහජිඹ එවේ වදුභඹ  යුතු ශකුය , යකත  ්තුභහ ඉස  

සිශධ ශහ. භවේ භෆණිඹ එවේ, භවේ ියඹහවේ, භවේ න්ඹහවේ, 

භවේ ණච්ිකවේ වදුභඹ සුඵහධනඹ, වදුභඹ වෂහ 

්තුභහ වවට ශ ව ගුණඹරී එ ක්රිශඹහ වභ ශහ. රු ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහ ඹවභකු  ප්රේයකහය ශහ නේ, 

ශනිහ්දඹවඹ එභ නිලසිකතභ වයෝහතුය වූ ඒ ුලශරඹහ සුඳ ව 

රීරීවේ ශ ව ගුණඹ ්තුභහ තු යකබුණහ. නහටු  හයණහ 

 එව එ වඵටවවෝ වදවනකු  වදු ප්රේයකහය ඉස  සිශධ යුල 

වේ ුලශරඹහ  තභ එවේ වෞු ේඳ එනබහඹ ියිබඵ 

ශධහනඹ වඹටමු ය එන ඵළරි ම භයි. තභ එවේ වෞු 

ේඳ එනබහඹ වවයහි ව ්වරභ හරඹ මිඩාගු යරහ 

තභ එවේ වෞු ේඳ එනබහඹ සුය ජහ ය එන ්තුභහ  ඵළරි 

ම භ ශිය  වළවභෝ භ දු  නහටු  හයණහ ජ. ඒ හවේභ රු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තු ත ව වරටකු ද ජතහ ජ 

යකබුණහ. ඹේ රීසි ුලශරඹකු ්තුභහ  ශභිවඹෝඹ ජ ශහද, ඹේ 

රීසි නහඹයඹකු ්තුභහ  ඹේ ඉර ජඹ ජ, ඹේ කීභ ජ බහය 

දු එනහද,  ශා ේපූ්දණ, ඵරහවඳටවයට වතු වුණහ  ව ළඩිඹ 

ල ජයක ේඳ එන ඒ ඉර ජඹ යහ ඹෆවේ,  ඒ කීභ ඉස  

රීරීවේ වළරීඹහ ව රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තු 

යකබුණහ. ්තුභහ භහන හිතහදිවඹ ජ; භහජ සුඵහධනඹ ියිබ ව 

ුලශරවඹ ජ. ්තුභහවේ "ජඹර ව ජඹ්දධන ඳදනභ" වයවහ 

"වන ව ඳවන" ළඩ වන තුිබ එ ශ ජෂි ණඵහධර  ර ජ වුණු ද 

දවස ණ එ ජනතහ  වනටමිරවේ ප්රේයකහය රඵහ දු එනහ. ජනතහ 

වෞු ේඳ එන රීරීභ  ්තුභහ සු වන ළඩ ව එ දිඹ ව 

ශහ. ඒ හවේභ දු  ඳ ව හි ුල ජනතහ ළඳත  ඳ ව 

ය එන  ්තුභහ වළභ ිශ භ භහජ සුඵහධන ළඩ ව එ රැ ජ 

ක්රිශඹහ වභ ශහ. ේඳව දිස්රිව ජඹ න්භහ ය වන ඳභණ ජ 

වනටවයි, ය  ුලයහභ ්ළනි ළඩ ව එ දිඹ ව ය එන  ්තුභහ 

වළභ ිශ භ උන එදු වුණහ.  

මීය   ශවුරුදු රීහිඳඹ  ඳභණ වඳය  භවේ උඳ එදිනඹ ජ 

ද ්තුභහ භ  උවශ ථහ යරහ රීඹුල වදඹ ජ භ  වවටි  එ 

භත ජ නහ. ්දින ්තුභහ භ  රීේහ, "ුලතහ  තෆේ ජ වද එන 

යකවඵනහ" රීඹරහ. 

භභ ව වඵටවවටභ ණහව එ උන එදුව එ ඵරහ වන හිටිඹහ, 

වභට ජද භ  රළවඵන උඳ එ දින තෆේ රීඹහ. ්තුභහ ඇිශ ව 

ඳරිතුහ ශහ, ශ ජෂි හච 100 ජ. ශ ජෂි ණඵහධලි එ වඳළුණු 

වයෝගී එ වත ඳරිතුහ රීරීභ වහ ශ ජෂි හච 100 ජ භහ වත 

ඳරිතුහ රීරීභ තුිබ එ ්තුභහවේ ශභිප්රේහඹ වුවණ්  භහජ 

සුඵහධනඹ ව ජ එද්රප ය වන දු  ඳ ව ම  සිටින වට  ජ 

සුඳ ව රීරීවේ ශසථහ ජ වහ භවේ උඳ එ දිනඹ වඹටදහ 

ළනීභයි.  

1389 1390 

[රු ශජි ව භහ එනේවඳරුභ භවතහ] 
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ශද ශිය දළ ජහ, ඳ ජ ිශඳ ජ වයදවඹ එ වතටය වඵටවවෝ 

වදනහ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ වෂහ ඉතහභ වභ 

ඕනෆමි එ ප්රේලාහ  ඳ ව ශ ඵ. ්තුභහ ඳහ්දලිවේ එතු  

ණදයඹ ශහ. වේ ඳහ්දලිවේ එතු නිවඹෝජන වඹ ්තුභහ ළඵිශ එභ 

ජනතහවේ සුිශවයණඹ උවදහ ඳහිශච්ික ශහ. නමු ව 

ඳහ්දලිවේ එතු තුශදී භභ දුටුහ, ් ජතයහ නහටුදහඹ 

ශසථහ ජ. වශලඳහරන භයකභතහ එතය ව ජ එද්රප ය වන ජඹර ව 

ජඹ්දධන  භළයකතුභහ  ශභහනුෂි වර ඳවය දීභකු ව වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු තුශ සිදු වුණහඹ රීඹන ් නහටුව එ වවෝ 

භත ජ ය එන  ඕනෆ. ළඩිහිටි භ එත්රීමයවඹ ජ වළටිඹ  ්තුභහ 

මුහුණ දු එ සිශධිඹ සිඹළසි එ දුටු ිශ  භ  ව හිතුණහ වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු උ වතරීතයද රීඹහ. වවෂ වත ව ්තුභහවේ 

ශබහ වඹ එ ඳසු වවෝ ්තුභහවේ ගුණහාඹ එ ්තුභහවේ 

ද ජඳ ජ වඳ එේ ඳ ජ වයදවඹ එ වතටය වඵටවවෝ 

වදවනකු  ශ වඵෝධ ම භ ළන භභ වරටකු තු  ජ රඵනහ. 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ භඟ භභ වළභ ිශ භ ්ඟ වුවණ් 

නළවළ. ඇ වතභ ථහ වශට ව ්තුභහ ව භභ ව ශතය වශලඳහරනභඹ 

ත්ද ිශත්ද ාහද වඵටවවටභ උණුසුේ වර  ක්රිශඹහ වභ වුණහ. 

ගුණථනඹ ජ ශ ඳභණි එ ශිය වභඹ සුදු හුණු ෆවේ ථිහ ජ 

ඵ  ඳ ව රීරීභ ඳහ්දලිවේ එතු  ව වලෝ ප්රේහලඹ  ව යන 

ශවෞයඹ ජ. වලෝ ප්රේහලවේදී වු ව ඇ වත ඇයක ළටිවඹ එ 

ප්රේහල ය එන ශඳ  වළරීඹහ යකවඵ එන ඕනෆ. ිශවලෂවඹ එභ 

වශලඳහරන භ එ භඟ ියිබඵ, ඹන භහ්දඹ ියිබඵ, ඹන දිලහ 

ියිබඵ, ඹන ද්දලනඹ ියිබඵ, ඹහ යුතු ණහයඹ ියිබඵ භත 

ළටුේ රැ ජ යකබුණහ. නමු ව ඒ වභටන භත ළටුභ යකබුණ ව ශිය 

වභටනඹේ වවෝ වවෂතු  ශයණබහඹ  ර ජ න වට  ශඳ  

ශත වද එන , ශඳ  ල ජයකඹ රඵහ වද එන , ශිය උන එදු 

ය එන  ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ හි ුල ් භභ වේ 

ශසථහවේදී භත ජ ය එන ඕනෆ.  

්තුභහවේ වදිසි ිශවඹෝ, ශබහඹ ියිබඵ ිශවලෂවඹ එභ වේ 

ශසථහ  වේ ශිය වරටකු දු  නහටු  ඳ ව වනහ. ශවේ 

හයකලඹ ාවේඹ, ඵර ව නහටු වප්රේෂභදහ ඳවුර වනුව එ  

ප්රේහල ය සිටිනහ. ්තුභහ ක්රිශඹහ වභ ශ ඒ ිශශිස  ක්රිශඹහදහභඹ එ 

ශිය ල ජයකේඳ එන ඉදිරිඹ  වන ඹහ යුතුයි. ශිය ළඵළිශ එභ 

්තුභහවේ ගුණ ශනුසභයණඹ යනහ. ජහයක, ණේ, කුරභර, 

ඳ එයක වයදවඹ එ  වතටය ්තුභහ ශ ිශශිස  හ්දඹ බහයඹ 

්දතභහන යුවේ ශිය සිඹලු වදනහ භ වවට ඳහඩභ ජ. යුද 

ජඹග්රාවණඹරී එ ඳසු ය  ් ජවෂ ව රීරීභ, ජහයක ණේ කුරභර 

ඳ එයක ඳ ජ වයදවඹ එ වතටය යවට් ළඵෆ ඒකීඹබහඹ සුය ජහ 

රීරීභ වහ ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ උතුරු නළ වඟනහිය 

ව ජ එද්රප යවන, භහයිේ ේභහන ව ජ එද්රප ය වන ශවේ යවට්  

දිඹ ව ශ වවට ළඩ ව එ සිඹල්ර ජභ ශවේ ය   ධනහ වභ 

උඳ වඹෝගි ය ත යුතු හරඹයි ්ශඹී යකවඵ එව එ.  

ශවේ ඵර ව වලෝඹ ිශවලෂවඹ එභ ්තුභහවේ දඹහඵය 

බිරි  ව, දරු වදඳශ  ව නළත ය ජ ුලන ුලනහභ ුලද ය සිටිනහ.  

ියඹහ ගිඹ ශඩි ඳහව්ද ගිහිල්රහ, ියඹහ ය   ශ වවට වෂහ, භහජ 

සුබහධනඹ, වන ව ඳවන ළඩ වන, ජඹර ව ජඹ්දධන 

ඳදනවභ එ ඉස  සිශධ ශ ඒ සිඹලුභ ා්දධන ක්රිශඹහදහභඹ එ 

ඉදිරිඹ  ය වන ඹ එන  ඒ ුලතණු එ , ඒ දිඹණිඹ  භහ 

ණයහධනහ යනහ. ඒ දරු වදඳශ  ව, දඹහඵය බිරි  ව ඒ වහ 

වධ්දඹ, ල ජයකඹ වහ හනහ රළවබ්හ රීඹමි එ, ිශවලෂවඹ එ 

දිාත ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  වභට ජ සු ප්රේහ්දථනහ 

යමි එ භවේ චන සල්ඳඹ ශ එ යනහ. 

 
මූරහනහරඪ භ එත්රීමතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵවවටභ සතුයකයි. මීය ශඟ  රු ච එද්රපසිරි ජදීය ශභහතුතුභහ. 

Order, please! දළ එ රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ 

මූරහනඹ  එනහ ඇයක. 
 
ශනතුරු රු ඹ එත රුණහයකර භවතහ මූරහනවඹ එ ඉ ව 

වුවඹ එ, නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ මුරහනහරඪ ිශඹ. 

அதன் பஷமகு, ஶண்தைஷகு கந்த  கதைஶதஷயக்க அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த அகயரல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் 

அலர்கள்  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the 
Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the 

Chair. 

[ශ.බහ. 6.05] 

 
රු ච එද්රපසිරි ජදීය භවතහ (ුලනරු වථහඳන වහ 
ඵ එධනහහය ප්රේයකාසයණ  ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ - தைனர்லஶழ்லரஷப்தை, 

சஷகமச்சஶகயகள் தசஸகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඳහ්දලිවේ එතුවේ ශඳ 

භඟ දී්දක හරඹ ජ ්   යුතු ශ භවහචහ්දඹ ජඹර ව 

ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ ශබහඹ ේඵ එධවඹ එ වලෝ න වේ 

ශසථහවේ භවේ වලෝඹ ියිබ එමි එ චන කීඳඹ ජ ථහ 

ය එන භහ ඔඵතුභහවේ ශයඹ  ඉල්රනහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ භහ වඳුන එව එ 1970 දලවේ සි යි. ්තුභහ ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජවේ ශිු වහ තරුණ ුහඳහයවේ ප්රේධහනිඹකු වළටිඹ  

 යුතු ශ හරවේ භහ ශ්රීද රාහ වටමියුනිසට් ඳ ජවේ තරුණ 

වහ ශිු ුහඳහයවේ ඒ වහ භහන කීේ දළර වවන ජ. ඒ 

හරවේ ශඳ ිශිශධ වශලඳහරන ඳ ජර  ේඵ එධ වරහ 

හිටිඹ ව, ශඳ ශතය වශලඳහරන ලවඹ එ ිශිශධ වනසේ 

යකබුණ ව, භවය රුණු ියිබඵ ශඳ  භහන ශදවස වහ භත 

යකබුණහ. ඒ නිහ භ  ජඹර ව භළයකතුභහ ියිබඵ ඹේ ප්රේහදඹ ජ 

යකබුණහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, 1970 දලවේ රහාකීඹ 

ශිු ුහඳහයඹ වහ තරුණ ුහඳහයඹ වරෝ ප්රේජහත එත්රනහදි තරුණ 

මුළු ඵ්දලි එ නුය වහ වභටසේ නුය සූදහනේ ශ 

 යුතුරදී ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ නිවඹෝජනඹ යමි එ ඒ 

ජහයක මිටු  වබහගි වුවණ් ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව 

ත ව කීඳ වදවනකුයි. ශඳ ය වශලඳහරන භත දළරු ව මුළු 

වරෝවේභ භහජ ප්රේයකඹ වනුව එ, භහජ හධහයණ වඹ 

වනුව එ, ශධියහජුහදඹ  ්වයහි ් භතඹ ඉ වන ඒ 

ජ ව තරුණ වහ ශිු මුළු  වබහගි වරහ ්භ   එ 

ඳහඨඹ ජ ඹ ව ව  යුතු ය එන ්දහ ක්රිශඹහ ශහ. ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජවේ වශලඳහරන ද්දලනඹ කුභ ජ වු ව ්දහ ශධියහජුහදඹ  

්වයහි වරෝ තරවේ ජහයක ශිු ුහඳහයඹ වහ තරුණ 

ුහඳහයඹ ් ජ ්  ඉ වන ඵ්දලි එ නුය, වභටසේ නුය, 

ඒ හවේභ රීයුඵහ ළනි ය ර වඳශ ළහුණු වරෝ තරුණ 

ුහඳහයඹ වහ ් ජ ශඳ  රහාකීඹ ලවඹ එ ් භතඹ ඉ වන 

වඳනී සිටි එන ුලළු එභ යකබුණහ. ඒ නිහ ඒ හරවේ ඉරහ භ  

ජඹර ව භළයකතුභහ ළන ඹේ ඳළවළදීභ ජ යකබුණහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, භහ 1994 දී තභයි ඳශමු 

ඳහ්දලිවේ එතු  ණවේ. භහ ඳහ්දලිවේ එතු  ණවේ ඳශහ ව බහ 

භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  දකුණු ඳශහත නිවඹෝජනඹ යමි එ ඉරහයි. 

ශිය ඳශහ ව බහ  ණුල යුඹ ශයකලඹ බිහිසුණු යුඹ ජ. ශවේ රු 

නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ  ඒ ළන ශවඵෝධඹ ජ ඇයක. ශිය 

්දහ ව  ඳශහ ව බහ ාල්ඳඹ  ශනත වුවණ්, වේ යවට් ද්රපිශඩ 

බහහ ථහ යන ජනතහවේ ශනනුතහ වයක රීරීභ යි.  

1391 1392 



ඳහ්දලිවේ එතු 

ය වශලඳහරන ඳ ජඹ ජ වු ව ඒ වනුව එ වඳනී 

සිටිනහ නේ ඒ ශයමුණ  ඵහධහ රීරීභ ශවේ යුතුභ ජ වනටවේඹ 

රීඹන ශදව ඇයක, ය ප්රේලසන ණ ව  ්   යුතු රීරීවේ 

වඳශ ළසභ ශඳ සිටිඹහ. ඒ හරවේ ව රු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ මුණ ළව එන ශඳ  නිය එතයවඹ එ ුලළු එභ 

රළබුණහ. ඒ භතඹ වනුව එ ශඳ ී ණ ත්රනසතහදඹ  ්වයහි 

මුහුණ දු එනහ. ්දහ ය  ුලයහභ, වශල වප්රේෂමීය  රීඹහ  එනහ ඵරවේ ඒ 

ප්රේඹ වනඹ ිශනහල ය එන ශිශ ශත   වතහ; දකුවණ් ප්රේචණ්ඩ වඹ 

ඳ  එ  වතහ. ශිශ වන දකුවණ් කුරිරු ිශධිඹ  මිනිස කහතන  සිදු 

යශදී, ්හ ිය  ්හ භයහ දභශදී, වේ යවට් ජහයක ළ ලු  ඹේ 

ිශඳුභ ජ රළවඵනහ නේ ්ඹ  ඵහධහ වනටශ යුතුඹ රීඹන ශදව 

උඩ ශඳ ක්රිශඹහ යුල වරහවේ රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ව 

ශඳ දළර භහන භත වේභ සිටිඹහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, 1994 දී භහ 

ඳහ්දලිවේ එතු  ණුල ශසථහවේ රු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ ව ් ජ ව ජහයක ඳ ජවඹ එ ඳහ්දලිවේ එතු 

නිවඹෝජනඹ ශහ. ශඳ වදවදනහභ සිටිවේ "මිට් නිහ"රයි. ශඳ 

වදවදනහවේභ නිහ ් ශඟයි යකබුවණ්. ඒ නිහ ශඳ  හුඟ ජ 

ශදවස හුභහරු ය  එන ුලළු එභ රළබුණහ. ඔහු තයවේභ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජ වශලඳහරන ප්රේයකඳ වයකඹ ියිබවන ඒ 

වනුව එ වඳනී හි ුල වවන ජ. නමු ව ඔහුවේ වශලඳහරන 

භතඹ කුභ ජ වු ව ඒ තුශ ඹවඳ ව භහනහදි වළඟීේඵය ළඹුරු 

ශදවස ියිබබිඹු වුණහ. ඹේ භට් භරී එ ජහයක ාහද ඇයක න 

වභළනි ශධිඹ ඒ හවේ නහඹඹකු වනටභළයක ම භ ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජඹ  ඳභණ ජ වනට සිඹලු වදනහ භ ඳහඩු ජ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ශඳ ශතය ේඵ එධේ 

යකබුණ ව භවය ශසථහර ශඳ ශතය තදඵර භත ළටුේ යකබුණහ. 

භ  භතයි භහ ුලනරු වථහඳන වහ ඵ එධනහහය ශභහතුහාලඹ බහය 

 වතහ  ඳසවෂ රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ ශසථහ 

ණනහදීභ ඉල්ලීේ ණන ජ යරහ යකබුණහ, භවය ්ල්ටීටීඊ 

රැිශඹ එ නිය එතයවඹ එ මුණ ළවමි එ ඵ එධනහහයඹ තුශ 

ඔවු එවේ දු ළඳ වටඹහ ඵළලීවේ  යුතුර වඹවද එන. ශිය 

්තුභහ  ඉඩ දු එනහ. නමු ව භවය ශසථහර ්තුභහ වන ව 

තළනළ වත එ ඒ වහ වඹටමු ය එන  වඹෝජනහ ශ ව ඒ 

ශසථහරදී ශිය ඒ  ශවේ ශයඹ දු එව එ නළවළ. ඒ නිහ ශඳ 

ශතය භත ළටුේ ඇයක වුණහ. භ  භතයි ් ජ උඳවශල හය 

බහ  ඇිශ ව ්තුභහ රීේහ, "ඔඵතුභහ  ිශරුශධ ජිනීහහි 

භහන හිමිේ වටමිභ  ලිඹනහ" රීඹරහ. ජිනීහහි භහන 

හිමිේ වටමිභ  දී්දක ලිියඹ ජ ලිඹරහ උඳවශල හය 

බහ  වනළල්රහ ්ඹ රීවඹේහ. ්යි එ භ  ඩහ ප්රේවහයඹ ්ල්ර 

යරහ යකබුවණ් ්  හි ුල ඵ එධනහහය වටභහරිස 

ජනයහල්යඹහ යි. භවය රුණු ියිබඵ ්තුභහ  ිශිශධ ශදවස 

යකබුණ ව, ශද වේ බහවේ ථහ ශ වුරු ව රීේහ හවේ ්තුභහ 

ඹවඳ ව, වඳෞශලි ගුණ ධ්දභලි එ ියරුණු, තභ ශධුහඳනඹ 

තුිබ එ වතිශත වළඩ ළසභ ජ ඇයක ය  ව, වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ඹේ 

ඹේ ාහද ර ්ිබ ය එන ළඳ ක්රිශඹහ ශ උ ව 

භ එත්රීමයවඹ ජ.  

රු නි වඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, මිඹ ඹෆභ  යක වද  

ඳභණ වඳය ්තුභහ භහ වමු  එන භවේ ශභහතුහාලඹ  ණහ. ඒ 

ඇිශල්රහ ව ්තුභහ භවය ඵ එධනහහය තුශ යකවඵන ව 

ුලනරු වථහඳන ක්රිශඹහලිවේ යකවඵන ිශිශධ ප්රේලසන ළන හච්ඡහ 

ශහ. ්තුභහ  ඉ එව එ දු ජ ව ුලවත ජ. ඒ වදවදනහභ වදුරු. 

රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ භ  වඳෞශලි රීේහ, "භවේ 

ුලතහ ඇිශල්රහ ඉ එනහ. ඔහු ඉ එව එ දළ එ ඳවශ භහරවේ. ඔහු 

ව එනරහ ඔහුවේ වදු ශධුහඳනඹ හ්දථ ඉසයව  වන 

ඹෆභ වහ ඔහු  ශහද ය එන" රීඹරහ. ඒ දරුහ ව රු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ භඟ භභ හුඟ ජ වශල් ළන ථහ 

ශහ. ඒ දරුහ ව හේප්රේදහයි ිශධිඹ  වනට ළඹුරි එ ප්රේලසන වද 

ඵරන වනකු ිශධිඹ  භභ ව වරුේ  වතහ. ඒ දරු එ  ඒ 

ණබහඹ රළබුවණ් ව රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහවේ වතන 

ණද්දලඹ එ තුිබ එඹ රීඹරහ භභ හිතනහ. ශඳ  වනටසිතූ වරහ 

්තුභහ වේ භහජඹ  ශහිමි වුණහ. භහ ්තුභහවේ ශබහඹ වරහවේ 

ඒ නි  ගිඹ ශසථහවේ ්තුභහවේ ුලත්රන ය වනඹ භ  රීේවේ, 

තහ වතහ ශනීඳ ළන වනටරහ, දය එන ඵළරි ිශලහර කීේ 

දයමි එ, ඒ වනුව එ තභ වතිශතවඹ එ ළඩි හරඹ ජ වඹදම වේ 

ප්රේයකපරඹ ජ වළටිඹ  ඵරහවඳටවයට වතු වනටවූ වරහ වේ 

වලෝජන ඉයණභ  වටදුරු වුණහ රීඹරහයි. රු නිවඹෝජු 

හය බහඳයකතුභනි, භයණඹ රීඹන ්  හරඹ ජ වරහ ජ 

නළවළ. ිශිශධ වසි එ ්ඹ ශඳ ශඟ  ් එන ුලළු එ.  

 නමු ව ඒ කුභ ජ වු ව භහජභඹ යුතුේ ඉටු රීරීවේදී හිත  

්ඟ, තභ එ ශදවන වශලඳහරන භතහද ් ජ ියහි මි එ 

භහජඹ  ඹේ ළඳ රීරීභ ජ ය එන යකවඵනහ නේ ්ඹ ඉටු රීරීභ 

වේ යුවේ වශලඳහරනඥපවඹකුවේ  කීභයි. භභ හිතනහ, 

්තුභහවේ ඳළ වවත එ ්තුභහ ඒ  කීභ පූ්දණ ලවඹ එ ඉටු 

ශහඹ රීඹරහ. ්තුභහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ  ිශලහර ල ජයකඹ ජ 

වුණහ. හධහයණ වවෝ ශහධහයණ වු ව ශවේ ණණ්ඩු ිශවේචනඹ 

ය එන ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වනුව එ ිශලහර හ්දඹබහයඹ ජ 

උසුරුල වවන ජ ්තුභහ. භභ හිතන වළටිඹ , ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජඹ  ්තුභහවේ ශබහඹ දළරිඹ වනටවළරී ඳහඩු ජ ඵයි. 

වඳෞශලි මිතුයකු වර ්තුභහවේ ශබහඹ ියිබඵ භහ දළඩි 

වර නහටු වනහ. ්වභ එභ,  භහජ ා්දධනවේදී ඵහු 

භතහද යකවඵන ශසථහ, ඹේ ප්රේලසන ියිබඵ හච්ඡහ 

ය එන යකවඵන ශසථහ, ්තුභහ ළනි උ ව බුශධිභ ව 

වශලඳහරනඥපඹකු ශහිමි ම භ ියිබඵ භවේ වලෝඹ ඳශ යනහ.  

්තුභහ ඹේ සුඹ ජ ප්රේහ්දථනහ ශහද ඒ සුඹ ්තුභහ  හිමි 

වේහයි රීඹහ  ප්රේහ්දථනහ යමි එ භවේ ථහ ශ එ යනහ.  

 
[ශ.බහ. 6.15] 

 
රු ශජි ව පී. වඳව්දයහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, භභ වේ බහ ්දබඹ  

ඇිශල්රහ දළ එ ය තුන  ශධි හරඹ ජ ත වනහ. වලෝ 

වඹෝජනහ ණනහ ජ වේ වෞයනීඹ ඳහ්දලිවේ එතු   ඉදිරිඳ ව 

වනහ භහ දළ යකවඵනහ. නමු ව වභතයේ හරඹ ජ ඒ  වහ 

ත වුණු, වභතයේ වළඟීභරී එ ණණ්ඩු ඳ ජවේ ව ිශඳ ජවේ 

භ එත්රීමරු තභ එවේ වලෝඹ ප්රේහල යුල වන ව ශසථහ ජ 

භභ දළරහ නළවළ. ඒව එභ වඳවනනහ ශවේ වදු, ශවේ 

රුහණ මිත්රන, ශවේ හිත ව ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහණ එ 

වටඳභණ ණහයඹරී එ වේ ඳහ්දලිවේ එතු භඟ, වේ ය  භඟ 

ඵතහ ජ යකබුණහද රීඹරහ.  

්තුභහව එ භවේ දිිශඹ  රළබුණු ඵතහ වභවත ජ ථහ 

ශ වශ  ඩහ වනස ් ජ. භභ නීයකඥපයඹකු ලවඹ එ 

හරඹ ජ ළඩ යරහ, වශලඳහරනඹ  ක්රිශඹහහරී ඇිශල්රහ, 

වශලඳහරනඥපඹකු ිශධිඹ  භවේ ප්රේයකරඳඹ වටඩ නඟහ  එව එ 

වටවවටභද රීඹරහ ල්ඳනහ යශදී, වදු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ ්තුභහවේ වශලඳහරන ප්රේයකරඳඹ ඹවඳ ව වර භහජඹ 

තුශ වටඩ නඟහ ළනීභ  යවන ඹන ළඩ ියිබවශ ියිබඵ  

ඹේ ණහයඹ වළඟීභ ජ භ  ඇයක වුණහ. ්තුභහ ටී් එ්ල් 

රඳහහිනිවේ වදු ළඩ වන ජ ඉතහ  දී්දක හරඹ ජ ශහ. 
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2013 ජුනි 21  

ඉතහ  දී්දක හරඹ ජ ඒ වදු ළඩ වන යරහ ශවේ යවට් 

භහජඹ තුශ ්තුභහවේ නභ, ්තුභහවේ ශදවස, ්තුභහවේ හේ 

වලලිඹ ියිබඵ ප්රේයකරඳඹ ජ වටඩ නඟහවන යකබුණහ. ඒ හවේභ 

භහජඹ  ඳණිවුඩඹ ජ ශයවන ්න ණහයඹ ියිබඵ ව ඹේ 

ණහයඹ ප්රේයකරඳඹ ජ වටඩ නඟහවන යකබුණහ.  

භභ ල්ඳනහ ශහ, නීයකඥපයඹකු වළටිඹ  භභ රඵහ යකවඵන 

දළනුභ භහජඹ භඟ වඵදහ වදහ නිමි එ, ජනභහධු භඟ 

ේඵ එධ වරහ භවේ වශලඳහරන ප්රේයකරඳඹ වටඩ නඟහ ළනීභ 

සුදුසුයි රීඹරහ. භ  භත ජ වනහ, ටී් එ්ල් රුඳහහිනිවේ යකබුණු 

"බිහිවදටය" ළඩ වන. ්ඹ භහජ ථිහ ජ හිත 

ළඩ වන ජ. ලහ එ ිශ්ර භසිාව භළයකතුභහ ඒ ළඩ වන භ  ිශිත 

ය දීරහ, භවේ වඳෞරුඹ වටඩ නඟහ  එන, භවේ ශදවස 

භහජත ය එන, ඒ වයවහ වශලඳහරන ප්රේයකරඳඹ ජ වටඩ නඟහ 

 එන භ  ිශලහර ශහලඹ ජ රඵහ දු එනහ. භභ ද එනහ, වදු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ  ව ලහ එ ිශ්ර භසිාව භළයකතුභහ ඒ 

ශසථහ ්වරභ රඵහ දු එනු ඵ. ්තුභහ ඒ ඉතහ ඉවිබ එ 

ප්රේවඹෝජනඹ   වතහ. භහ ව ඒ ශසථහ ඉතහ ඉවිබ එ ප්රේවඹෝජනඹ  

 වතහ. ඒ ළඩ වන ිජු වනටවයි, ්ර  භවේ ප්රේයකරඳඹ 

වටඩ නඟහ  එන භ  උදේ වුණහ.  

ි වයකවඹකු වූ භ  රීසිභ වශලඳහරන ඵභ ජ යකබුවණ් 

නළවළ. භවේ ඳවුවල් ේබහ භහජිවඹකු ව ඉරහ නළවළ.  

භහ වශලඳහරනඹ  සිඹඹ  සිඹඹ ජභ ශලු ව වවන ජ. වළඵළයි 

 වශලඳහරන ප්රේයකරඳඹ ඉවශ නාහවන භළයකයණරදී ඉවශ 

ජඹග්රාවණඹ ජ රඵහ  එන ශලු යන ඒ භඟ වඳ එම භ ්තුභහ 

භ  ශහ. භභ ඳසු හරඹදී ්තුභහ  රීේහ, "ඔඵතුභහ 

වනටදළනු වභ භ  ගුරුයවඹ ජ වුණහ." රීඹරහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ භහ 

ිශවලෂවඹ එ වේ හයණඹ ව භත ජ ය එන ශලුයි. ්තුභහ 

ඹසි එ ශඳ  ඩහ ෆවවන ඳභණ ළඩියි. ්තුභහවේ ඳශුලරුශද ව 

ෆවවන ඳභණ ළඩියි. වේ ඳහ්දලිවේ එතු ඇතුවශෂ ශඳ ශවේ ජඹ 

වඳ එනමි එ, ශඳ ශවේ වට් ලබ්දඹ ව ශවනකු ව ්ර භ ව ිශධි 

භින එ යජඹ  ිශරුශධ ිශිශධ ිශවයෝධතහ වටඩ නඟන වට , රු 

ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තරුණ ශඳ  වනටවදවනි වර වවෝ 

ශඳ  ඩහ ළඩිවඹ එ ඒ ිශවයෝධතහර  දහඹ වුණහ. ්තුභහවේ 

වජුසඨ වඹ යකවඵන භවය වශලඳහරනඥපඹ එ   ශ වේ ඒ ්ර භ ව 

ිශධි භඟ ්වරභ ්ඟ  එව එ ව නළවළ; ්ඟ වුණ ව ශවේ 

ිශධිඹ ශනුභනඹ ය එව එ ව නළවළ. නමු ව වේ බහ ්දබඹ 

තුශදී ව, ඒ හවේභ ම දිවේ යකබුණු උශවකෝණරදී ව, ඒ ෆභ 

තළනදීභ රු ජඹර ව ජඹ්දධන භළයකතුභහ තරුණ ශඳ ව භඟ 

සිටිඹහ. ශහන තහ  වේ ඳහ්දලිවේ එතුවේ ශඳ යුල 

උශවකෝණවේදී ්තුභහවේ වෞු ත ව වඹ ියිබඵ වවටි  එ 

ද එනහ රු ව්ද ද සිල්හ භ එත්රීමතුභහ රීේහ, "වඩට ජ ්ද, ඔච්චය 

වයිවඹ එ ෆ ව එන ්ඳහ. වඩට ජ ්ද ශනීඳවඹ එ ව එද 

ඉ එව එ?" රීඹරහ. ඒ රඵර ඔ ජවෝභ භළශවශ රු ව්ද ද 

සිල්හ භ එත්රීමතුභහ ්වවභ රීඹනහ භ  වවට  ඇහුණහ. ්තවට  

වදුතුභහ -ශවේ මිත්රනඹහ- හිනහ වරහ රීේහ, "ඒ ඳසවෂ ඵරහ 

නිමු. දළ එ භභ ඔඹවටල්ර එ  වහඹ ද ජ එන ශලුයි." 

රීඹරහ. ්ළනි ගුණඹ ජ යකබුණු, ්ළනි ජඹ ජ යකබුණු, ඳ ජඹ  ව, 

ශවේ වශලඳහරන භතහදඹ  ව සිඹඹ  සිඹඹ ජ වදයක එ හි ුල 

වවන ජ ්තුභහ. වශලඳහරන ිශහදර  ගිඹහභ ්තුභහ වඵටවවෝ 

වරහ  ඒ ිශහද තුශ සිඹඹ  සිඹඹභ වත ව වනහ. භහ ඒ ඵ 

ශහ යකවඵනහ රඳහහිනී ිශහද වභවවඹන භව වරු එව එ, 

ජනභහධුවේදි එව එ, ඒ හවේභ ණණ්ඩු ඳ ජඹ නිවඹෝජනඹ 

යමි එ වබහගි න ිශිශධ භ එත්රීමරු එව එ. ිශහදඹ ශතය භළද 

යකවඵන ිශවේ හර තුශ ව ්තුභහ ඒ ත්දඹ ඉදිරිඹ  ශයවන 

ඹනහ, ඒ ශලු යන mood ් යකඹහ  එන. ඒ ෆභ ිශ භ 

්තුභහ ඒ ිශහදඹ තුිබ එ ශලු සිඹඹ  සිඹඹභ ය   දු එනහ; රීඹන 

වශ වදයක එ රීේහ. ්තුභහ රීඹුල වශ ව ්තුභහවේ වළසිරීභ ව ශතය 

වන ජ යකබුවණ් නළවළ. ්තුභහ  වශලඳහරනි වඵටරු යුල 

වවන ජ වනටවයි. ්තුභහ ්ළනි වවන ජ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, රු ජඹර ව ජඹ්දධන 

භළයකතුභහ දඹහඵය ුලතකු ව දිඹණිඹ ය   බිහි යරහ ඒ ශඹ  

ඉවිබ එ ඉළ එනුහ. ඒ හවේභ ඳවුවල් දුසයතහරදී ශේභහ ව 

් ජ ්තු වරහ ඒ ඳවුර වටඩ නළඟුහ. ්තුභහ ය   ශලු 

යන යුතුේ ඉවිබ එභ ඉස  ශහ. ශඳ ශතරි එ ඹ ශවුරුදු 59 

දී ිශවඹෝ වුණ ව ්තුභහ ය   ණඹ නළයක ශ්රීද රහාරී ුලත්රනවඹ ජ. 

් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වළටිඹ , ් ජ ව ජහයක ඳ ජවේ 

භ එත්රීමයඹකු වළටිඹ  භහ ්තුභහවේ ිශවඹෝ ළන වලෝ න 

ශතය, ''ශිය ්තුභහ ළන ණඩේඵය වනහ'' රීඹරහ ඒ දරු එ  ව, 

ඒ ණදයණීඹ බිරි  ව රීඹ එන ළභළයකයි.  

 
[6.23 p.m.] 

 
රු ණ්ද. වඹෝයහජ එ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர். ரஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Sir, for the opportunity given to pay 

tribute to a Friend, a Colleague in Parliament, a colleague 

in the United National Party and a co-trade unionist, the 

Hon. Dr. Jayalath Jayawardena.  

More than all this, as many Members in this House 

described, he was a true Sri Lankan. He was the 

representative of the true Sri Lankan identity. Nobody 

would grudge him, his unique position as a person who 

was accepted, loved, appreciated and honoured by every 

community in this country because he never thought as a 

Sinhalese or as a Catholic but as a true Sri Lankan and 

embraced every community in this country as equals.  I 

have seen him in Hindu Temples in Colombo. I have seen 

him at the Catholic Churches and I have seen him lead 

many special programmes for Buddhists. He was never 

considered as a person who belongs to any one of these 

communities but as a true Sri Lankan.  

As the Hon. Ajith P. Perera said, we have had the 

longest tribute-paying session today and I think I am the 

last speaker. I do not have to repeat everything that the 

others said but I should say a few special things about 

him. He was considered a friend of the minorities and this 

was reflected by the opportunity given by my Leader, the 

Hon. Ranil Wickremasinghe, in the Cabinet of 2001 to 

2004 by appointing him as the Minister of Rehabilitation, 

Resettlement and Refugees. Though his electorate was Ja

-Ela, he was mostly found in the North or the East even 

neglecting his own electorate. However, his people 

appreciated him for the service he was doing without bias 

and re-elected him even afterwards. He was a true lover 

of these people because when he was discharging his 

duties as the Minister of Rehabilitation, Resettlement and 

Refugees during the period of ceasefire, he was able to do 

a lot of development and to assist people for true 

reconciliation though there was no end to the war but 

only a temporary stoppage of war. That was what was 

great about him.  
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Similarly, he took up the issue of human rights of 

Members of Parliament. He took it up to the international 

forum; he took it up to the IPU; he took it up to the CPA 

and the UNP honoured him by appointing him as the 

Deputy Secretary of the United National Party in charge 

of human rights. He was always committed to the policies 

of the UNP. He fought wherever we went without any 

fear. He was a vociferous defender of the party’s cause at 

all forums and he never gave up. 

The last occasion that I saw him was in Negombo 
when he was doing a membership drive for the UNP in 
his electorate. Though he had illnesses, though he had 
undergone treatment and operations, he did not bother 
about it. He walked around; he was active and I believe, 
soon after that, he became ill and we lost him. 

We lost him at the early age of 59, which is a very 
young age for a politician when he had so much more to 
do for our party and for our country. We feel so let-down 
and we miss him. On this occasion, I must convey my 
condolences to his family personally on behalf of our 
party as well as the people of Nuwara Eliya from where 
his wife is. The people in the city of Nuwara Eliya 
remember him as a friendly person who belonged to a 
good family and wedded into a family of Nuwara Eliya. 
So, they appreciate him and on behalf of them also, I wish 
to convey my deepest sympathies and condolences on this 
great loss to his family and also to the family of the 
United National Party. Thank you. 

 
නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I wish to associate myself with the sentiments 
expressed by both sides of the House on the death of the 
Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, ex-Member of 
Parliament. I shall direct the Secretary-General of 
Parliament to make a Minute of the Proceedings of 
today's Meeting and send a copy thereof to the members 
of the bereaved family.  

 
 

යප්රේහද වඹෝජනහ : ශඳවහ රීරීවේ 
ුහඳහයඹ 

சஷமப்தைஶஷகப் பஷரகைகள் : அலதூதப் 

பஷசஶம் 
PRIVILEGE MOTIONS : VILIFICATION CAMPAIGN 

 
රු වජෝ එ ශභයතුා භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, භහ ඳවත ව එ 

වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ව යනහ: 

"ඳහ්දලිවේ එතු භ එත්රීම රු යම  රුණහනහඹ භවතහ ිශසි එ තභ එවේ 
යප්රේහද ඩම  ඇයක ඵ  2013 ජූනි භ 05 ළනි දින ඳහ්දලිවේ එතුවේ දී භතු 
යන රද රුණු, සථහය නිවඹෝ ශා 127 ඹ ව ව යප්රේහද ියිබඵ හය 
බහ  වඹටමු ශ යුතු ඹ." 

රු ශජි ව පී. වඳව්දයහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 

ිශසි එ සථිය යන රදී. 
ஆரஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 
 

වඵෝධියහජහයහභ ශධුහඳනි වහ ාසියක 
ඳදනභ (ාසථහත රීරීවේ) ඳන ව 

වටුේඳත 
ரபஶதஷஶஜஶஶ கல்லஷ ற்தம் கயஶசஶ 

ன்மம் (கூட்டிகைத்தல்) சட்டதோயம் 
BODHIRAJARAMA EDUCATIONAL AND 

CULTURAL FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

වද න ය රීඹම වේ නිවඹෝඹ රීඹන රදී. 
இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டகர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

 

රු ච එද්රපසිරි ජදීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

I move,  

"That the Bodhirajarama Educational and Cultural Foundation 

(Incorporation) Bill, be now read a Second time." 

 
 

ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ඳන ව වටුේඳත ඊ  ශනුකර වද න ය රීඹන රදි එ, 48(3) 
න සථහය නිවඹෝඹ ඹ ව ව, නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ ිශසි එ 
්ඹ  ''බී'' සථහය  හය බහ  ඳයන රදී. 

சட்டதோயம் இதன்படி, இண்டஶம் தொகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகயக் 

கட்டகர  48(3)இன்படி நஷகயக்குழு  "பஷ"க்கு குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர் அலர்கரஶல் சஶட்டப்பட்டது. 

Bill, accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES to Standing Committee 
"B" under  Standing Order 48(3). 

 
 

ශ්රීද රාහ ඳරිණ ාභඹ (ාසථහත 
රීරීවේ) ඳන ව වටුේඳත 

இயங்ககக் கைனஷச் சங்கம் 

(கூட்டிகைத்தல்) சட்டதோயம் 
COMPUTER SOCIETY OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 
 

වද න ය රීඹම වේ නිවඹෝඹ රීඹන රදී. 
இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டகர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

රු ච එද්රපසිරි ජදීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

I move, 
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"That the Computer Society of Sri Lanka (Incorporation) Bill, be 
now read a Second time." 

 
ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳන ව වටුේඳත ඊ  ශනුකර වද න ය රීඹන රදි එ, 48(3) 

න සථහය නිවඹෝඹ ඹ ව ව, නිවඹෝජු හයබහඳයකතුභහ ිශසි එ 
්ඹ  ''බී'' සථහය  හය බහ  ඳයන රදී. 

சட்டதோயம் இதன்படி, இண்டஶம் தொகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகயக் 

கட்டகர  48(3)இன்படி நஷகயக்குழு "பஷ"க்கு குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர் அலர்கரஶல் சஶட்டப்பட்டது. 

Bill, accordingly read a Second time, and allocated by MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES to Standing Committee "B"  

under  Standing Order 48(3). 

 
ල්තළබීභ 

எத்தஷகலப்தை 
ADJOURNMENT 

 
රු ච එද්රපසිරි ජදීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, "ඳහ්දලිවේ එතු දළ එ 

ල් තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ වඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රේලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

 
නය ශරායණඹ 

நகங்ககர அறகுபடுத்தல்  
BEAUTIFICATION OF TOWNS 

 
රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon.  Deputy Chairman of Committees, I move, 

"Areas such as the City of Colombo and Battaramulla have been 

developed by now by the Ministry of Defence and Urban Development. 
At the same time, places such as the Vihara Maha Devi Park and Crow 

Island are also being developed. 

The City of Colombo and around as well as the area on both sides of 
the Lake Diyawanna in Battaramulla have become picturesque; thanks 

to the urban development carried out in this fashion. A trend of both 

local and foreign tourists being attracted to these areas can also be seen 
at present. 

Therefore, while thanking the Ministry of Defence and Urban 
Development for its action to beautify Colombo and its suburbs, I move 

in this House that it will be appropriate to develop other towns of Sri 

Lanka as well in this manner." 

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion 

to be included in Hansard.  

* බහවේඹ භත තඵන රද වඹෝජනහවේ සිාවර වහ වදභශ 
ඳරි්දතනඹ: 

* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட பஷரகைஷன் சஷங்கர ற்தம் 

தஷழ் தஶறஷதபர்ப்தை: 

*  Sinhala and Tamil versions of Motion tabled: 

"වේ න ිශ  වටශම නයඹ, ඵ වතයමුල්ර ළනි ප්රේවශල යහජු ණය ජ 

වහ නහරි ා්දධන ශභහතුහාලඹ භින එ ා්දධනඹ ය ඇත. ්වභ එභ 

ිශවහය භවහ වශම  උදුහනඹ, හ දඳත ළනි සථහනඹ එද ා්දධනඹ යමි එ 

ඳය . 

වේ ණහයඹ  සිදු යනු රඵන නහරි ා්දධනඹ වවෂතුව එ වටශම 

නයඹ වහ ඒ ශ  ප්රේවශලඹද, ඵ වතයමුල්ර දිඹ එනහ ඔඹ වදඳ ප්රේවශලඹ එද 

ඉතහභ ව ශරහය ම  ඇත. වශය ඹ වභ එභ ිශවශය ඹ ාචහයඹ එද වභභ ප්රේවශල 

යහ ණ්දණඹ ම වේ ප්රේණතහ ජද වේ න ිශ  ද ජන  රළවබ්. 

්ඵළිශ එ වටශම වහ තදහ එන ප්රේවශල ශරාහය රීරීභ වහ යහජු 

ණය ජ වහ නහරි ා්දධන ශභහතුහාලඹ වන ඇයක ක්රිශඹහ භහ්දඹ එ 

වහ සතුයක එත න ශතයභ, ශ්රීද රාහවේ ශවනකු ව නයඹ එද වේ 

ණහයඹ  ා්දධනඹ රීරීභ සුදුසු ඹළයි වභභ රු බහ  වඹෝජනහ යමි." 

"இன்மரலஷல் தகஶழும்தை நகம், பத்ததொல்ய ரபஶன்ம 

பஷரதசங்கள் பஶதுகஶப்தை, நக அபஷலஷதத்தஷ அகச்சஷன்தோயம் 

அபஷலஷதத்தஷ தசய்ப்பட்டுள்ரன. அகதப்ரபஶய லஷகஶகஶ 

ரதலஷ தங்கஶ, கஶக்ககதஸவு ரபஶன்ம இடங்கதௗம் அபஷலஷதத்தஷ 

தசய்ப்பட்டு லதகஷன்மன.  

இவ்லஷதஶக ரற்தகஶள்ரப்படுகஷன்ம நக அபஷலஷதத்தஷ 

கஶைஶக தகஶழும்தை நகதொம் சுற்தப்தைமங்கதௗம் பத்ததொல்ய 

தஷலன்னஶ ஏஶலஷன் இததங்கஷததொள்ர பஷரதசங்கதௗம் 

ஷகவும் லனப்தைஷக்கதஶக ஶமஷத்ள்ரன. உள்நஶட்டு ற்தம் 

தலரஷநஶட்டு சுற்தயஶப் பைஷகதௗம் இப்பஷரதசத்கத ரநஶக்கஷ 

கலர்ந்தஷழுக்கப்படுகஷன்ம ரபஶக்கஷகனத் தற்ரபஶது கஶையஶம்.  

னரல, தகஶழும்தை ற்தம் அதகன அண்டி 

பஷரதசங்ககர லனப்தைஷக்கதஶக ஆக்குலதற்கு பஶதுகஶப்தை, 

நக அபஷலஷதத்தஷ அகச்சு ரற்தகஶண்டுள்ர நடலடிக்கக 

கதௗக்கஶக நன்மஷ ததஶஷலஷக்கஷன்ம அரதரலகர, இயங்ககஷன் 

கன நகங்ககரத்ம் இவ்லஷதஶக அபஷலஷதத்தஷ தசய்லது 

தபஶதத்தஶனததன இச்சகபக்கு தொன்தஶறஷகஷன்ரமன்." 

 
රු යි.වත. ඳශභසිරි භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கல.ஜஸ. பத்சஷஶஷ) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. 

ශස්ද භ එත්රීමතුභහ ිශසි එ ඉදිරිඳ ව යන රද ්භ  වඹෝජනහ භහ 

සථිය යනහ.  

 
රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වඵටවවටභ සතුයකයි. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, Colombo is the 

largest city in the country and contributes to over 50 per 

cent of the national GDP and compared to other Asian 

cities, Colombo has much more room to grow. The 

economic density of Colombo is approximately US 

Dollars 15 million per square kilometre. In comparison, 

the economic density of Ho Chi Minh City is US Dollars 

73 million; in Bangkok it is US Dollars 88 million and in 

Singapore it is US Dollars 269 million. This indicates the 

growth that Colombo should aim for, especially in the 

current context. 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

After many decades, with the country at peace, it was 

finally possible to realize its true potential. Colombo had 

a great role to play in unlocking this potential. However, 

before this rejuvenation could succeed, there were many 

problems that needed to be addressed, one of which was 

the prevention of floods. 

Mr. Gotabhaya Rajapaksa, the Secretary to the 

Defence Ministry, has said that he had to face the problem 

of unauthorized structures which blocked the drainage 

systems and he had to clear them. He has also contended 

that it is not only the low-income segments of the society 

who have erected unauthorized structures on reservation 

land but industrialists, the middle-class and high-income 

segments as well. All these structures are being 

demolished and would greatly improve the efficiency of 

the drainage system. The Sri Lanka Navy, the Sri Lanka 

Land Reclamation and Development Corporation have 

been engaged in dredging and developing the canal 

system in the city. Medium-term plans are being prepared 

to improve the entire drainage system in the Metro 

Colombo region.  

Under a project funded by the World Bank, the Beira 

Lake and other vital water retention areas have been 

completely dredged, de-silted and fully rehabilitated 

alongside significant improvements to the existing canal 

network. We all know that those days, when we were 

walking around the Beira Lake, we could not bear the 

stench of it.  All those seem to be cleared and now it is 

like the Geneva Lake. It has been beautified to attract not 

only the tourists but also the local population. There is a 

Seema Malakaya and next to that there is an island with a 

bridge connecting. Children come there in large numbers, 

enjoy and have fun in that place.  

This is so with the Viharamahadevi Park also. The 

Viharamahadevi Park was earlier known as the Victoria 

Park. I and my friends from school, S.M.A. Jabbar, 

M.S.M. Nizar, M.A.A. Ansari and H.I.M. Cassim, Abba 

Tayoob, M. Velu Mail, S.M.M. Kamaldeen and others do 

visit the park. I remember we used to take our books there 

and do revision sitting under the shade of green trees in 

that park. Such a beautiful park it was.  You can always 

enjoy its environment.  It is an eco-friendly park. Now, 

we can walk through the Cinnamon Gardens Police 

Station and then through the racecourse area. It has now 

been transformed into a new and beautiful city yard.  

Sir, the other day my cousin, Dr. Haris Deen 

telephoned from England and said, “We want to come 

and see the beauty of the Colombo City”. My nephews 

and nieces, Shiraza, Shireen, Hussain, Hassa and 

Haseena, all wish to come and enjoy in Colombo.Also, 

my close friend, Mr. Ismeth Abdullah, who has been in 

UK for a long time, and had not visited us said: “I am 

particularly coming to see the new beautiful Colombo”. 

So, this is the message that we get from around the 

international capitals.    

Then, Sir, the Shangri-La Group has agreed to 

construct a luxury hotel and a residential complex on 10 

acres of land that was allocated to the army near Galle 

Face. A Chinese company, CATIC, has undertaken to 

establish a skyline hotel on an adjacent block of land. 

These agreements have already generated a large influx 

of funds, which has been allocated to the combined 

Defence Headquarters Complex, which is currently being 

constructed at Battaramulla. Another project which is 

being expedited is the second phase of the Sethsiripaya 

Complex. 

Then, the Independence Square area is being 

developed and the other parts of the city are also being 

developed as pedestrian-walks, scenic locales. This will 

do a great deal to uplift the character of the Capital City 

as a green and a clean city of fame.  

While urban development is the common theme of all 

the projects mentioned so far, the Government also 

intends to further develop Colombo by creating new city 

space. 

This is a gigantic task undertaken by our good and 

able Secretary, Mr. Gotabhaya Rajapaksa and his staff.   

Then, Sir, about Fort; the high rising buildings once 

completed will house many of the remaining government 

offices in Colombo.  

Then, the historic buildings like the Dutch Hospital 

and the Cargills Building are being redeveloped to cater 

to the modern day business requirements. I think, the day 

before yesterday, they opened a new venture there. It is 

like a promenade. Go and see. The World Trade Centre 

and the surrounding area is transformed into a beautiful 

park. We never imagined this.  

The garbage problem has also been solved. There is 

no garbage now. There is no dirt. The other day, a good 

Tamil gentleman - when you are in the Chair I must say - 

who is 73 years old from Wellawatta, rang me up in the 

midnight and said,  

“ஶ! ன்கனப் தபஶதழஶர் பஷடித்துக்தகஶண்டு 

ரபஶய்லஷட்டஶர்கள். ப்படிஶலது அலர்கரஷடம் தசஶல்த 

ன்கன தலரஷஷல் டுங்கள்”  

ன்த. அப்தபஶழுது நஶன் அலஶஷடம் “ன் ஶ 

பஷடித்துக்தகஶண்டு ரபஶனஶர்கள்?”ன்தரகட்ரடன் .  

“சஷமஷததஶத கடதஶசஷக நஶன் தலரஷஷல் வீசஷரனன், 

அதனஶல் அலர்கள் ன்கனப் பஷடித்துக்தகஶண்டு 

ரபஶய்லஷட்டஶர்கள்”  

ன்த அலர் தசஶன்னஶர்.  

1401 1402 

[රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ] 



2013 ජුනි 21  

So, there is the environmental police being employed. 

It is a very good thing. I told  him, “ஶ இனஷரல் 

இப்படிச் தசய்ஶதஸர்கள்!”ன்த. And told the police that 

he is a very elderly person to leave him alone.  

Then, Sir, there is the Gaffoor Building in the centre, 

in the heart of Fort. It is one of the original buildings that 

came up in Fort. It was built, owned by the Late Alhaj 

N.D.H. Abdul Gaffoor, one of the well-known and 

biggest philanthropists this country has seen. Now, it has 

changed hands and I would request the Ministry of 

Defence and Urban Development to give it a new face. It 

will be a big showpiece in Fort. When the Europeans 

came those days, they got down from the Jetty in Fort 

area and after going to the Gem Museum of Caffoor 

Hajiar, they came to shop at the Gaffoor Building. 

Therefore, Sir, it also must be developed. Close by is the 

YMBA building. That must also be given a facelift. These 

are the tremendous work that the new Secretary and his 

staff - after they were given this onerous task - are doing 

for Colombo. 

Then, Sir, there was a fine project called  “Your Tax 

Rupees at Work” inaugurated by the former Colombo 

Mayor, Mr. Omar Kamil.  He initiated the work of 

expanding the Galle Road from Bullers Road Junction, 

Bambalapitiya up to Kollupitiya and also had a scheme to 

modernize Horton Place and the road up to Parliament. 

He was at that time helped by very talented and capable 

officers of the Colombo Municipal Council, like 

Engineers Jayantha Guruge, S.G. Gunasekara,  M.H.M. 

Fazal, Mrs. Visaka Dias and Dr. Nimmi Wickremasinghe 

Madugalle and others of their calibre. 

Today, following that example - whoever the Mayor 

is, or whichever party do they belong to -  the present 

Mayor, my very good friend, Alhaj M.J.M. Muzammil, is 

also working very closely, hand in glove with the Urban 

Development Ministry and the Secretary to develop the 

city. That is his only intention. He does not get involved 

in having discussions with foreigners at “Sirisevana” in 

order to topple the Government or have lectures by 

foreigners in order to brainwash their party people to take 

a path towards disaster. No, he is not that.  

Now, read the “Selalihini Sandeshaya” දිඹ එනහ ඔඹ 
ළන ථහ යන වට  භහ හිතනහ, දිඹ එනහ ඔඹ සිරිඹහ ළන, 

"දිඹ එනහ සිරිඹ" ළන න හු ාවශලඹ ජ නි්දභහණඹ ශ 

යුතුයි රීඹරහ. ශවේ වතට මුවේ ශ්රීද යහහුර හිමිඹ එ ිශසි එ 

ළරිබහිණි ාවශලඹ ලිඹහ යකවඵනහ. ිශල්ෆ්ර ඩ් වඳව්දයහ භළයකතුභහ 

ඒ ියිබඵ ිශයණඹ ජ ේඳහදනඹ ය යකවඵනහ. ්හි ් ජ 

ිශඹ ජ වභවෂයි:  
 

"වඳටවවටශ දන ඇයක තුනුරුනළ ඵළයක   වඳභහ 

මුලුශ       දන සුය ුලය ියරි සිරි එ             වළභහ 

ජඹශ        දන ළරුවභ එ සුළදු තභ   නභහ 

 ජඹශද       දන ුලයය දනු මිතුරු  තුභහ" 

වභඹ, ජඹ වන වදන සථහනඹ ජ. වරෝවේ ශනිකු ව ය ල් 

වේ භනයේ ද්දලනඹ ඵළලුහභ ශයකලයි එභ ුලදුභඹ  ඳ වනහ.  ඒ 

ශඹ ලිනු ව වභය   ඇිශ ව ඇයක.  නමු ව ශද හවේ චභ වහය 

ජන ද්දලනඹ ජ වනටදළ ඇත. 

භ  ශද හවේ භතයි, ජනහධිඳයකතුභහ ව භඟ Prime 

Minister, Manmohan Singh came to this Parliament and 

viewing through a window of the Members’ Dining 

Room, he exclaimed, “This is one of  the marvellous 

sights I have ever seen in any part of the world. This is 

one of the most beautiful spots to have the Parliament. 

Can I take this Parliament and this water home?” That is 

how he expressed his amazement about Sri 

Jayawardenapura area. Then, Sir, ශ්රීද යහහුර හිමි ිශඹරී එ 
වභවවභ ව රීඹනහ:         

 

"ළදි යත තමය වඳශ යන යකරු එ  රුළ'යක 

ිශදි  දිඹ දවය වරශ වදන දිගු නරු   ඳ ළ'යක 

රැදි  යශ යශළ'යක වවටඹ දිඹ එනහ නභළ'යක 

ඇි   ුලය ශඟන ඳ  ළු සිරි රැඳළයි    නියක" 

වභටන තයේ රසණද? දිඹ එනහ ඔඹ ශශ ඉ එනහ හවේ  

ප්රිහඹභනහඳ හ එතහවෝ වඵටවවෝ වදවන ජ ශද ඳහ්දලිවේ එතු 

ඇතුවශ ව ඉ එනහ; බහ ්දබවේ ව ඉ එනහ; මූරහනඹ 

ඳවිබනු ව ඉ එනහ. ්භ නිහ ශිය රීඹනහ, ශලු ව හු 

ාවශලඹ ජ නි්දභහණඹ ශ යුතුයි රීඹරහ. ්ඹ  වඳය නිමියක ඳවශ 

ම  යකවඵ එව එ වෝඨහබඹ යහජඳ ජ භළයකතුභහ නය ා්දධනඹ  

ශත ළහුහ  ඳසුයි. නමු ව ්තුභහ  ඵණිනහ. ්තුභහ වේ යවට් 

හභඹ ඇයක ශහ; යුශධඹ නළයක ශහ. දළ එ ්තුභහ වභට ජද 

ය එව එ? වළභ තළනභ ා්දධනඹ, ා්දධනඹ, ා්දධනඹ. 

ා්දධනඹ ්ඳහඹ රීඹනහ නේ ඒ  ශිය වභට ජද රීඹ එව එ? 

ස ිශ රීඹ එන තභයි වුභනහ ය එව එ. දළ එ වේ හවේ තභයි, 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, - 

I moved this Motion in order to develop the other 

cities, the urban areas. Now, see for example, Puttalam in 

the North Western Province. The Chairman, K.A. Baiz, 

of Puttalam Urban Council is developing the town 

splendidly. Spending a large sum of money he has 

founded a new Science College. There are new libraries, 

children parks, bus stands, markets and various other 

projects. He has also created "Colombo Face". Here, we 

call in Colombo "Galle Face". In Puttalam, they call it 

"Colombo Face" because it was such a beautiful 

promenade he has created. I think the Ministry of 

Defence and Urban Development could further help 

Puttalam to be upgraded into a Municipality, because 

Puttalam has more people than the Municipal Council of 

Kurunegala. Also, there is Eravur in the Eastern 

Province. The present Eravur Urban Council is headed by 

Seyed Ali Zahir Moulana, a distinguished old Colleague 

of our's in this Parliament.  We must also help develop 

Eravur - because it is completely an urbanized area. I 

think the majority of them are Muslims and Tamils but 

there is a Sinhalese Viharaya and some Sinhalese people 

also live there - so that they will have a fully-fledged 

Municipal Council with further development.  
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ඳහ්දලිවේ එතු 

Then, Sir, take for example, Matale in the hill country. 

The Matale Mayor, Hilmy Mohammed, is doing a 

splendid job. The Mahatma Gandhi International Centre 

for Peace is coming up there. Our very good friend, the 

former High Commissioner of India, Mr. Ashok K. 

Kantha came and restarted that. The original foundation 

stone for which was laid by none other than Mahatma 

Gandhi, when he visited Matale area, was the first entry 

point of Mahatma Gandhi. There are spices, cocoa, 

ceramicware and all the by-products  that go to the 

market. Throughout the year, in the Matale City, you can 

enjoy the climate and its scenic beauty. 

There maybe so many other areas of interest  in the 

rest of  the Island which should receive the attention of 

Mr. Gotabaya Rajapksa. The Chairman of the Urban 

Development Authority, Mr. Nimal Perera, and others are 

also doing a great job of work. I must also place on record 

the great services rendered by the Chairman of the Sri 

Lanka Land Reclamation and Development Corporation.  

There is a canal going by the side of the school near 

the Redi Mola - Wellawatte Weaving Mills - at Havelock 

Town. That canal was not guarded properly and a child 

fell into the canal and died sometime ago. I  immediately 

brought it to the notice of the Secretary to the Ministry of 

Defence and Urban Development. He ordered the 

Chairman of the UDA to put up a fence and now a fence 

has come up fortifying the area providing safety to the 

school-going children.  They are very quick to act.   

The other day when we were passing Colombo, he 
stopped me at the Viharamahadevi Park area and said, 
“See, this Gamage Company is not doing this properly; 
take it up in Parliament; they are not completing it.  They 
have taken the money. This is the way they are playing 
out the money of the people.  I want to complete this 
project”.  He is very quick.  His speed cannot be matched 
by anybody else.  Not only here in Colombo but also in 
other parts of the country, wherever you go, everybody 

says, “தகஶழும்தை வ்லரரலஶ அறகஶக இதக்கஷன்மது; அது 

எத நகல்ய; இப்தபஶழுது அது எத தங்கஶலனஶக ஶமஷ 

இதக்கஷன்மது.” - நஶங்கள் தஷழ்நஶட்டுக்குப் ரபஶனஶல் 

அங்குள்ரலர்கள் ங்கரஷடம் இவ்லஶத தசஶல்கஷன்மஶர்கள். I 

think His Excellency the President is very lucky to have a 
brother of that nature.  There is a Tamil saying - I said it 

yesterday also - “தம்பஷ உகடஶன் பகடக்கு அஞ்சஶன்” which 

means, "One who has a brother shall not fear any army". 

2012.06.19 දින "රාහදීඳ" ඳත්රනවේ ත ව හයණඹ ජ ලිඹහ 

යකවඵනහ. ්ඹ වභවෂයි: 

"වටවශටේුලය ාතුවය එ වබ්වය එන වේරැස ඟ ුහඳියකවේ ළඩ 

ශයමයි"  

ඒ ඹ ව ව ියිබඹ එදර නනය ා්දධන ළරසුභ වහ 

වඵටයරළසමු නනය ා්දධන ළරසුභ ළන ව ව එ ය 

යකවඵනහ.  

ඒ ිශතය ජ වනටවයි. දළ එ ඵර එන, Bloemendhal Road 

්ව ජ කුණු  එද. ඒ හවේභ තභයි නුවේවටඩ  ්වහ 

නහිශ එවන ව. ඒ දසර ශිය ඒ ප්රේවශලවේ ඳදිාික වරහ සිටිඹහ. 

වෝභම ය ච එද්රපසිරි භවතහ යහජු ඖධ නීයකත ාසථහවේ 

බහඳයකතුභහයි. ්තුභහ ව වේහ ළන වවටි  එ ද එනහ. 

ිශවලෂවඹ එභ ශවේ දිව එස ගුණ්දධන ඇභයකතුභහ -ණණ්ඩු 

ඳ ජවේ ප්රේධහන ාිශධහඹතුභහ- ශිය ඒ ඳශහව ව වත ව වූ ඵ 

වවටි  එ  ද එනහ. ශිය ඒ ඳශහව ව වත ව වුණහ. ඉසය නහිශ එන 

දුේරිඹ වඳටශ ඉදිරිඳ වවට රසණ වල් ඹහඹ ජ යකබුණහ. ඳහල් 

ඹන හරවේ භභ ව ඒ වර  ඵළවළරහ න් හරහ යකවඵනහ. ්තළන 

ඳ එර  ඳවශ ිශලහර රසණ ිබ ජ යකබුණහ. වේ ශිය සිඹලු 

වදනහභ නහ එන ඹ එව එ ඒ ිබ යි. ්භ සථහනවේ කුණු  එද ජ 

වටඩ ළන් යකබුණහ.  මුළු ඳශහතභ  වනහ, ඉ එන ඵළවළ. 

ශද වවට ක්රීබඩහාණඹ ජ ්තළන ඉදි ය යකවඵනහ. ්තළන යකබුණු 

වල් ඹහඹ නළයක වුණහ  භහ ඒ තයේ තුටු   එව එ නළවළ. නමු ව 

ශද ්භ සථහනඹ රසණ ක්රීබඩහ ියටිඹ ජ ඵ  ඳරි්දතනඹ යරහ 

යකවඵනහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ තභයි 

භවයභ ප්රේවශලඹ ව. දළ එ භවයභ ප්රේවශලඹ ව ජනහකී්දණ වරහ. 

Infrastructure facilities in Maharagama area have also got 

to be developed.  In Maharagama, there are Sri 

Vajiragnana Dharmayathanaya on one side and Ghafooria 

Arabic College on the other.  I have requested the 

Mayoress, Mrs. Kanthi Kodikara of Maharagama to 

construct a road leading to the burial ground inside the 

Ghafooria Arabic College premises. She has promised to 

do it.  Her husband, Hon. Upali Kodikara is a Minister of 

the Western Provincial Council. He will also assist the 

Mayoress of Maharagama, because they work in amity. 

During our younger days we lived in that area - 

Pamunuwa Road and then Temple Road.  

ශවේ ්ඩී ජඹභහ එන භව වතඹහ වවට රසණ සිාදු ජ රීේහ. 

්ඹ වභවෂයි: 

"  වටවශටේුලව්ද ්රිුඹහ... වටවශටේුලව්ද ්රිුඹහ... වඵටවවටභ රසනයි... 

වටවශටේුලව්ද ්රිුඹහ... ්රිුඹහ"  

ශවේ ජනහධිඳයකතුභහවේ නහඹ වවඹ එ ව වෝඨහබඹ 

යහජඳ ජ භළයකතුභහවේ උදහයය ලි, ක්රිශඹහය ලි ළඩ ියිබවශ තුිබ එ 

වටවශටේුලයඹ ඳභණ ජ  වනටවයි, වේ වෝට්වට්, ජඹ්දධනුලය 

ඓයකවහසි නයඹ ඇතුළු රාහවේ යකවඵ එනහ වූ වඵටවවෝ නය 

ා්දධනඹ වේහ, රසණ ඵිශ එ ඉයකව්දහ රීඹහ ශඳ ප්රේහ්දථනහ 

යනහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, දළ එ වේ දිඹ එනහ 

ඔවේ ්වහ ඳළ වත දිවහ ඵර එන. Solar power උඳවඹෝගි ය 
වන ිශදුලිඹ රඵහ දීරහ යකවඵනහ. වේ ළ ළඹුය  වෆර නිහ 
තභයි වේ තහවේ ්දහ  වේ ප්රේවශලඹ  ාතුය ළලුවේ 
නළ වව ව. ඳසු ගිඹ හරවේ ාතුය රරහ ඳහ්දලිවේ එතු ව ඹ  
වුණහ. ශඳ  ව දු එන  සිශධ වුණහ. ්දහ වරි ඇඵළශදිඹ ජ සිශධ 
ව එන  ගිවේ. දළ එ ඒහ සිඹල්ර ජභ ශ ජහ යකවඵනහ.  

දිඹ එනහ ඔඹ  ්වහ ඳළ වවත එ යකවඵන වල් ඹහඹ ව දළ එ දිභ  
ා්දධනඹ යවන ඹන ඵ ඒ ඳශහව ව හඹ යන සුයනී 
ශඳ ව භඟ රීේහ. 

ා්දධනවේ නිඹමු එ යන වේ ළඩ ඉයකවහත නහ. ඒ 
න ඉයකවහඹ ළන හු ාවශලඹ ජ නි්දභහණඹ ය එන  
ත ව වතට මුවේ වහමුදුරු නභ ජ ඳවශ වේහයි ශඳ ප්රේහ්දථනහ 
යනහ. ඔඵතුභහ  වඵටවවටභ සතුයකයි රු නිවඹෝජු හය 
බහඳයකතුභනි. 

1405 1406 

[රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ] 
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රු ශජි ව පී. වඳව්දයහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඳළවළදිලි ය ළනීභ ජ.  

 
නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Ajith Perera.  
 
රු ශජි ව පී. වඳව්දයහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු භ එත්රීමතුභනි, ඔඵතුභහ රීේහ ව එද, කුඹුය ජ න් ෆහයි 

රීඹරහ. ඒ කුඹුය න් හශදී ඔඵතුභහ හිටිවේ නඟුර  ඉසයහි එද, 

ඳසව එද?  

 

රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වට එ ඵහන වටයි ඳළ වව ව ඉ එනහද රීඹරහ ද එව එ නළයක 

භ එත්රීමයවඹ ජ රීඹන ් ශඳ  රීඹ එන  වද එන  ්ඳහ. වට එ 

ඵහන  ඉසයහි එද, ියටිඳසව එද ඹ එව එ රීඹරහ ද එව එ නළයක 

තමු එනහ එවෂ නයවේ වවන ජද, නළ වනේ තමු එනහ එවෂ 

වේ වටවඩ් වවන ජද රීඹරහ ශව එන  සිශධ වනහ.  

දළ එ ඕනෆ නේ ථහ ය එන.  

 
රු ශජි ව පී. වඳව්දයහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භවේ ප්රේලසනඹ ඔඵතුභහ වටවවෂද සිටිවේ රීඹන ්යි.  

 
රු ච එද්රපසිරි ජදීය භවතහ (ුලනරු වථහඳන වහ 
ඵ එධනහහය ප්රේයකාසයණ  ශභහතුතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ - தைனர்லஶழ்லரஷப்தை, 

சஷகமச்சஶகயகள் தசஸகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු  නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, බහ ල් තඵන 

ශසථහවේ ශවේ රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ ඉදිරිඳ ව 

ශ වඹෝජනහ ියිබඵ ්තුභහභ ඉතහභ ිශසතය රුණු 

ඳළවළදිලි ශහ.  

ශරායණඹ  වුරු ව ළභළයකයි. ශරායණඹ  වුරු වවෝ 

ශළභළයක නහ නේ වභට ජ වවෝ වරඩ ජ යකවඵ එන ඕනෆ. 

යුශධවඹ එ ඳසු ශඳ නිදව දිනහ  වතහ හවේභ ඒ නිදව ළඵෆ 

වර බු ජයක ිශි  එන වෞ එද්දඹහ වභ ඳරි්දතනඹ ජ ය   

ශලුයි. ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහ ඹ ව ව තභයි යහජු ණය ජ වහ  

නහරි ා්දධන ශභහතුහාලඹ යකවඵ එව එ. ඒ ශභහතුහාලවේ 

වල්ේතුභහ වෝඨහබඹ යහජඳ ජ භළයකතුභහයි. ්තුභහ නිළයදි 

ාල්ඳ භත වේ ය  තුශ වෞ එද්දඹහ වභ වන ජ ඇයක 

යමි එ ඹනහ. ඒ ියිබඵ තභයි රු ශස්ද භ එත්රීමතුභහ දළ එ 

රීේවේ. භභ ඒ ළන ළඩිදුය  ව ිශග්රාව ය එන ඹ එව එ නළවළ.  

යහජු ණය ජ වහ නහරි ා්දධන ශභහතුහාලඹ වනුව එ 

්තුභහ  භතු ශ ් රුණ ජ ළන ිශතය ජ ඳළවළදිලි ය එන භභ 

ඵරහවඳටවයට වතු වනහ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඇ වත තභයි, 

ා්දධනවේදී ශිය  ඒ වරි ිශධිඹ  දරී එව එ, ්හි ළද වභ 

 රැව එව එ ඳරිය හිතහමි වභඹ, ඒ හවේභ ඒ ා්දධනවඹ එ 

මිනිසු එ  තභ එවේ ලහරිරි වඹෝුතහ, ඒ හවේභ භහනසි 

තිේයකඹ, ඒ හවේභ ිශිශධ ශ ව දළකීේ රඵහ ත වළරී වර ඒ 

ඳරි්දතනඹ සිදු වනහ නේ ඳභණයි. ශස්ද රු  භ එත්රීමතුභහභ 

ඳළවළදිලි ශ ිශධිඹ  වේ ඇයක ශ වෞ එද්දඹහ වභ 

ා්දධනවඹ එ ් ඳළ වතරී එ ජර ළලීේ ප්රේලසනඹ  ියිබතුය ජ 

රළබී යකවඵනහ.  

රු  නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඒ හවේභ ාචහය 

ණ්දණඹ ජ රළබී යකවඵනහ. ඒ ඳරියඹ තුිබ එ මිනිසසු එවේ 

භන  නිදව ජ රළවඵනහ. කුණු ිබ එ  ියරී යකබුණු  රහාකීඹ 

නය ශද ියරිසිදු නය ඵ  ඳරි්දතනඹ වරහ  යකවඵනහ. වේ 

රසණ  නිහ ශද හවේ ව ඉල්ලීභ ජ  යකවඵනහ, වළභ තළනභ  

වේ වෞ එද්දඹඹ  ඇයක ය එන   ඕනෆඹ රීඹහ. ඒ නිහ තභයි වේ 

ළන දී්දක ලවඹ එ රුණු ඳළවළදිලි  යමි එ ්තුභහ රීේවේ වේ 

ළඩ ියිබවශ  ිය සතය තළ එර  ව,  ිය සතය  නයර  ව 

වනිඹ එන ඕනෆඹ රීඹහ.   

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, යහජු ණය ජ වහ 

නහරි ා්දධන ශභහතුහාලඹ වේ වඳ එේ ය එව එ ්රිවිශධ 

වමුදහ, නහරි  ා්දධන ශධිහරිඹ, ඳව ව බිේ වටඩ රීරීවේ 

වහ ා්දධනඹ රීරීවේ ාසථහ ඹන ඔ ජවටභ ඒහඵශධ 

ුහඳියකඹ ජ වළටිඹ  ශයවනයි. වේහ  ිශිශධ ශ ව දළකීේ යකවඵන 

ණඹතනයි.  වේ ශ ව දළකීේ ඔ ජවටභ ඒ යහශි ය වන ඊ  

ළශවඳන භහන ේඳ ව ා්දධනඹ යමි එ ව ශයමුදල් වටඹහ 

නිමි එ යජවේ මුදල්, වඳෞශලි ශාලවේ මුදල් ් ජතළ එ 

යමි එ තභයි  වේ වෞ එද්දඹහ වභ වන  ඉටු ය වන 

ඹ එව එ. වභඹ වටශම  ඳභණ ජ න්භහ ය එන ඵරහවඳටවයට වතු 

ව එව එ නළවළ. ය  ුලයහභ වේ වන  ය එන  ශලුයි. වේ 

නවට  නුය්ිබඹ, ඹහඳනඹ, භහතය, භවනුය, ශනුයහධුලයඹ, 

වේයහවදණිඹ, දිඹතරහ, ඉභදු, ඌරුවඵට ජ, ඇවළලිඹවටඩ, 

ඵණ්ඩහයවර, යඹු ජන, නහයේභර, ඳඩුසනුය,  දාවටටු, 

නුවේවටඩ, ම යළටිඹ, භඩරුල, ශ ජවයයිඳ වතු ණදී වේ 

කුඩහ වහ භධුභ නය සිඹල්වරහිභ ජහයක ලවඹ එ වේ  

ළඩ වන ක්රිශඹහ වභ වනහ. ඇ වත ලවඹ එභ වේ  

ළඩ වන වටශම නයඹ  වවෝ දිඹ එනහ ණ එන 

ප්රේවශලඹ , නුවේවටඩ  වවෝ භවයභ  ිශතය ජ න්භහ වන 

් ජ වනටවයි. ජහයක ලවඹ එ නිළයදි ළරසුේයණඹ ජ භත 

ය  වෞ එද්දඹහ වභ වන  ර ජ රීරීවේ ශදවසි එ ශලු ව 

ාල්ඳ භත  තභයි වේ වෞ එද්දඹහ වභ  නය බිහි ව එව එ. 

ඇ වත ලවඹ එභ ාල්ඳ නළයක තළන, ශලු ව වශල් බිහි 

ව එව එ නළවළ.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, භහතය නයඹ 

ශරායණවේදී  ළරසුේ වත ිශධිඹ  ඒ වන ය එන 

ණය ජ  වල්ේතුභහ  ව ප්රේඹ වනඹ ළන භහ ද එනහ. වතෝයහ 

 ව ප්රේධහන නය ප්රේමු ය වන ව ශනිකු ව සුළු වහ භධු  

ඳරිභහණ නයර ව ජහයක ලවඹ එ වේ ළරසුභ ියඹවය එ 

ියඹය ඉදිරිඹ  ඹනහ. ඒ නිහ භභ රු ශස්ද භ එත්රීමතුභහ  

රීඹ එන ළභළයකයි,  ඉදිරි  හරවේදී වේ   යු වත වේ ිශධිඹ  

වනහ හවේභ  වඳෞයහණි වටඩනළිනලි නිසි වර ණ්දථි 

ලවඹ එ පරදහයී ිශධිඹ  වඹටදහ  එන ඔඵතුභහ රීේ ිශධිඹ භ 

ජහයක  ළඩ වන ජ දිඹ ව වනහඹ රීඹන ්.  

රු නිවඹෝජු හය බහඳයකතුභනි, ඇවළවල්වඳටශ 

ශදිහයේතුභහ හිය යවන හි ුල ඇවළවල්වඳටශ ශදිහයේ  

ශේ -භවනුය රිභහ එඩ් ඵ එධනහහයඹ- Old Colombo Dutch 

Hospital ් හවේ ඓයකවහසි තළන ජ. ඊ  ව ඩහ 

වෞ එද්දඹහ වභ   වඳෞයහණි වටඩනළිනල්ර ජ. ඒ නිහ ශිය    

ශවුරුදු 195 ජ  ඳළයණි ඒ ඇවළවල්වඳටශ ශදිහයේ ශේ  නිදව 

දීරහ  නහරි ා්දධන ශධිහරිඹ ඹ ව ව ඩහ ව පරදහයී ිශධිඹ , 

ශරාහය ිශධිඹ  ස රීරීභ වහ ්ඹ ජූලි  භහවේ 13ළනි දහ 

ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහ   ඵහය වදනහ. 
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ඳහ්දලිවේ එතු 

රු  නිවඹෝජු  හය බහඳයකතුභනි, ඒ ජහයක ේඳ ව 

ඵ එධනහහයර  හිය  ය එන වවට නළවළ රීඹහ ශිය ල්ඳනහ 

ශහ. ඒහ ටිනහ ේඳ ව. යහජු ණය ජ වහ නහරි ා්දධන 

ශභහතුහාලඹ භින එ ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහවේ නහඹ වඹ 

ඹ ව ව, වෝඨහබඹ යහජඳ ජ භළයකතුභහවේ න ාල්ඳ භත  ඒ 

 යුතු ඉතහ ශරාහය  ිශධිඹ  වවයන ඵ ශඳ  වඳවනනහ. 

භවනුය හවේ තළන යකවඵන ඒ සථහන ණය ජහ යනහ 

හවේභ, දශ දහ භහලිහ ශර දළන  වඵෝේඵය ඵ එධනහහයඹ 

යකවඵන  සථහනඹ ියිබඵ ව ියඹය  එන ශිය උ වහවඹ 

වඹවදනහ.  ඒ සථහනඹ  මිනිසසු ්ල්රහ භය එන සුදුසු තළන ජ 

වනටවයි. ඒහ ව වනස යරහ, වඳෞයහණි සථහනර 

ශරායණඹ ළඩිදියුණු ය එන  වභතුභ එරහ  වන ඹන වේ 

ජහයක  ළඩ ියිබවශ  -නහරි  ා්දධන ශධිහරිඹ වන ඹන 

වේ ළඩ ියිබවශ - පූ්දණ දහඹ වඹ රඵහ දීභ ශවේ ව යුතුභ ජ 
නහ.  

 

රු ශල්වහේ ඒ.්ච්.්ේ. ශස්ද භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ඇභයකතුභහ දළනු ව රීරීභ  ියණියි භභ වේ හයණඹ 

රීඹ එව එ. ඔඵතුභහවේ ථහවේදී Old Colombo Dutch Hospital 

් ළන ව එ ශහ. ඊ  ඹහඵද වලි එවෝ ් ් ජභ 

කුටිඹ ජ යකවඵනහ. ඒ ශ්රීද ිශ්ර භ යහජසිාව යජතුභහ  වටටු ය  

යකබුණු සථහනඹයි රීඹහ රීඹනහ. ඒ ඉයකවහඹ ාව ජත ව රීරීභ ජ 

ලවඹ එ ්තළන වභට ජ වවෝ ා්දධන  යු වත ජ ය එනඹ 

රීඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
රු ච එද්රපසිරි ජදීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

වේ වෞ එද්දඹහ වභ වන ව ් ජ තභයි වේ වඳරමම ේ 

ඇයක ව එව එ. ඒ වනටවු ණහ නේ ත වවනකු  ඒ 

හිවත එව එ නළවළ. උදහවයණඹ ජ වළටිඹ   වවතට ව වේ 

ඳහ්දලිවේ එතු ණ එන  ඹ ඇ වත භ වටතයේ සු එදයද?  ඳසු 

ගිඹ හරවේ ඳහ්දලිවේ එතු ාතුවය එ ඹ  වුණහ.  දළ එ වේ 

වන ව ් ජ ඒ ශහනහ එත ත ව වඹ  ශඳ මුහුණ 

වද එව එ  නළවළ. දළ එ වේ වේරහ   වේ ණ එන වේ යකවඵන 

දිඹත උඹන  ගිහි එ ඵර එනවෝ. ළ ණ එනවේ යකවඵන වේ 

උදුහනවේ කී වදවන ජ වේ වරහ  වේ වෞ එද්දඹඹ භු ජයක 

ිශනහ ද රීඹහ ඵර එන.  ්භ නිහ වේ ශලුයි. ය   

ශලුයි. ශරායණඹ  ශලුයි. න වනසේ, න ාල්ඳ 

ශලුයි. ්භ නිහ  වේ ව ිශධිඹ  ඔඵතුභහ වේහ ව වරුේ 

ශයවන වේ රුණු ඉදිරිඳ ව ශහ. යහජු ණය ජ වහ නහරි 

ා්දධන ශභහතුහාලඹ වනුව එ ඔඵතුභහ   සතුයක එත 

ව එන  ඕනෆ. ඉදිරිවේදී ව වේ ළඩ ියිබවශ  ජහයක ලවඹ එ  

ඉදිරිඹ  වන  ඹ එන   යහජු ණය ජ වහ  නහරි ා්දධන 

ශභහතුහාලඹ ක්රිශඹහ යන ඵ ඒ ශභහතුහාලඹ වනුව එ භහ 

ප්රේහල ය එන  ඕනෆ. ඒ ශභහතුහාලඹ වනුව එ බහ 

ල්තළබීවේ වඹෝජනහ  ියිබතුරු ඳඹ එන  භ  ශසථහ රළබී 

යකවඵනහ. වේ ශසථහවේ  ්භ ියිබතුය ඉදිරිඳ ව යමි එ ඒ 

 යුතු වභවවඹ න ශයකරු ජනහධිඳයකතුභහ, ණය ජ 

 වල්ේතුභහ ඇතුළු ඒ සිඹලුභ නි්දභහණය ලී එ  වහ ඒ සිඹලුභ 

ණඹතනර  ශවේ සතුයකඹ ඳශ යනහ. යුශධවඹ එ ඳසවෂ වේ 

කීභ ව බහය ශයවන ළඳ ම  ක්රිශඹහ යන ්රිවිශධ වමුදහවේ සිඹලු 

වදනහ  ව වේ වරහවේ සතුයකඹ ඳශ රීරීභ  ශවේ යුතුභ ජ.  ්වෂ 

සිඹලු වදනහ භ සතුයකඹ ඳශ යමි එ භවේ ථහ ශ එ 

යනහ. 
 
ප්රේලසනඹ ිශභන රදි එ, බහ ේභත ිශඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහ්දලිවේ එතු ඊ  ශනුකර ශ. බහ. 7.00   , 2013 ජූලි   09න  

ශඟවරුහදහ  ශ.බහ.1.00න වත ජ ල් ගිවේඹ. 

அதன்படி  பஷ. ப. 7.00 ைஷக்கு பஶஶதௗன்மம், 2013 தகய 09, 

தசவ்லஶய்க்கஷறக பஷ.ப. 1.00  ைஷலக எத்தஷகலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

09th July, 2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහ්දලිවේ එතු ිශහද හ්දතහර හ්දෂි දහඹ මිර රු. 2178රී. ිය ඳත ජ ව එහ ළනීභ ශලු  
නේ හසතු රු. 18.15රී. තළඳළල් හසතු රු. 2.50රී. වටශම 6, රීරුශඳන, ඳහභාඩ ඳහය, ශා 102, 
ියඹසිරි වටඩනළගිල්වල් යජවේ  ප්රේහලන  හ්දඹහාලවේ  ශධිහරී  වත  ෆභ  ්දඹභ  වනටළේඵ්ද           
30 දහ   ප්රේථභ දහඹ  මුදල් වහ ඉදිරි ්දවේ දහඹ වඹ රඵහ වන ිශහද හ්දතහ රඵහත වළරීඹ.  

නිඹමිත දිවන එ ඳසු  ්නු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳ ව බහය නු වනටරළවබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தஶ ; வன்சஶட் அதஷகஶ அமஷக்ககஷன் லதடஶந்த சந்தஶ தௐபஶ 2,178. வன்சஶட் தனஷப்பஷதஷ தௐபஶ 18.15. தபஶற் 

தசயவு தௐபஶ 2.50. லதடஶந்த சந்தஶ தொற்பைஶக அத்தஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷதௌட்டதலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்ககட வீதஷ, கஷதரப்பகன, தகஶழும்தை 6 ன்ம லஷயஶசத்தஷற்கு அதப்பஷ பஷதஷககரப்  

தபற்தக்தகஶள்ரயஶம். எவ்ரலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் ரததஷக்கு தொன் சந்தஶப்பைம்  

அதப்பப்பட ரலண்டும். பஷந்தஷக் கஷகடக்கும் சந்தஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்தக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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ශ්රීද රාහ යජවේ මුද්රපණ වදඳහ්දතවේ එතුවේ මුද්රපණඹ යන රදී. 
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