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EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 

 

Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

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

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

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

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

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

in debate 

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

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

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under three separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; Questions, Oral; Questions,  

     Written. 

Questions are also indexed under the names of Members asking them. Questions relating to matters of  public importance are cross    

     indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

     Adjournment’. 

 
Addl. -  Additional 

Admin. -  Administration 

Am. -  Amendment 

Assoc. -  Association 

Asst. -  Assistant 
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Cons. -  Consideration 

Const. -  Constitution 

Co-op. -  Co-operative 
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Doc. -  Document 
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Govt. -  Government 
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Inc. -  Incorporation 
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MC -  Municipal Council 

Memo. -  Memorandum 

Mgt. -  Management 

MPP  -  Members of Parliament 

Nom. -  Nomination 

Notifi. -  Notification 

Opp. -  Opposed  

Org. -  Organization 

PC -  Provincial Council 

Pr. -  Presented 

Prov. -  Provision 

PS -  Pradeshiya Sabha 

Pvt. -  Private 

Ref. -  Reference 

Rep. -  Report 

Rev. -  Reverend 

SC -  Supreme Court 

SL -  Sri Lanka 

SO -  Standing Order 

Sp. -  Special 

Sp’s -  Speaker’s 

Std. -  Standing 

Techno. -  Technology 

Temp -  Temporary 

UC -  Urban Council 

Unop. -  Unopposed 
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Abdul Haleem, The Hon. M.H., M.P.: 

Petitions: 

Pakeer, Mr. A.J.M., Kandy, 10 

Peiris, Mr. D.P.C.P., Ampitiya, 10 

Ranasinghe, Mr. R.P. W. R., Hindagala, 10 

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

Minister of Ports and Highways: 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 865-9 

Ref. to: Hon. Dayasiri Jayasekara's Resignation 

from Parliament and UNP, 865-9 

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

Minister of Investment Promotion: 

Debates, Adjournment: 

Casinos in Sri Lanka Running by Foreigners,  

171-82 

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

Minister of Agriculture: 

Ministerial Statements: 

Fertilizer Shortage:  

 difficulties faced by farmers, 386-8 

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

Youth Affairs and Skills Development: 

Petitions: 

Shiromini, Mrs. K.M.I., Matara, 610 

 

Debates, Adjournment: 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 472-7 

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

Minister of Sports: 

Petitions: 

Karunaratna, Mr. K.P., Ulapane, 184 

 

Privileges: 

Reports in 'Lankadeepa' and 'Ada' Newspapers and 

'Oththukaru" Website, 388 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 841-6 

Ref. to: Hon. Dayasiri Jayasekara's Resignation 

from Parliament and UNP), 841-6 

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

Questions, Oral: 

A-9 Access Road to Katudeniya and Wariyapola: 

new bridge, 640-1 

Department of Minor Export Crops, Land  

Belonging to: details, 575-7 

 

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

Petitions: 

Cyril, Mr. W.A., Kelaniya, 760 

 

Privileges: 

Programme Aired by Sri Lanka Broadcasting  

Corporation: refer to the committee, 584-5 

 

Reference to: 

Order Paper: included only 13 Questions, 955 

Pradeshiya Sabha Members, Conduct of, 402-6 

Public Enterprises (COPE); 2nd Report: 

distribution among Members, 609 

 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1129-30 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1147-8 
 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 397-406 

 

Questions, Oral: 

Bank of Ceylon: investment of stocks, 636-7 

 

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

Disaster Management: 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies 

 (Sp. Prov.): 2R., 418-21 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 295-9 

 

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

of International Monetary Co-operation, Deputy  

Minister of Finance and Planning: 

Committees: 

Public Accounts (PAC); 1st Report: Pr., 912-5 
 

Reference to: 

Lobbying Groups, 923 

 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act (2), 95-9 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 958-61 
 

Debates, Adjournment: 

Coins: circulation, 907-10 

 

Annual Reports: 

Buddhist and Pali University Sri Lanka, (2010), 543 

Central Environmental Authority, (2010), 8 

Abd– Ann] 
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Annual Reports: (Contd.) 

Department of Agriculture, (2010), 911 

Department of Import and Export Control, (2012), 

183 

Department of Man Power and Employment, (2012), 

544 

Department of Meteorology, (2012), 1070 

Department of Prisons, (2012), 912 

Department of Project Management and  

 Monitoring, (2012), 605 

District Secretariat - Hambantota, (2012), 183 

District Secretariat - Kurunegala, (2012), 318 

District Secretariat - Mullaitivu, (2012), 183 

District Secretariat - Puttalam, (2012), 911 

Fiscal Position Report of M/ Finance and Planning, 

Mid Year, (2013), 7 

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute of 

University of Kelaniya, (2010, 2011), 1070 

Institute of Biochemistry, Molecular Biology and 

Biotechnology, (2011), 544 

Institute of Technology, University of Morauwa, 

(2010), 543 

Kahatagaha Graphite Lanka Ltd., (2009/2010), 

(2010/2011), 318 

Land Reform Commission, (2011), 911 

Mahapola Higher Education Scholarship Trust Fund, 

(2011), 605 

M/ Agrarian Services and Wildlife, (2012), 318 

M/ National Languages and Social Integration, 

(2012), 8 

M/ Ports and Highways, (2012), 317 

M/ Postal Services, (2012), 8 

National Centre for Advanced Studies in Humanities 

and Social Sciences, (2010), 544 

National Gem and Jewellery Authority, (2008, 

2009), 183; (2010), 605-6 

Office of the Cabinet Ministers, (2011), 183 

Post Graduate Institute of Agriculture, University of 

Peradeniya, (2010), 544 

Post Graduate Institute of Archaeology, University 

of Kelaniya, (2010, 2011), 605 

Post Graduate Institute of Management , University 

of Sri Jayawardenapura, (2010), 605 

Rajarata University of Sri Lanka, (2010), 543 

Registrar General's Department, (2012), 183 

Resettlement Authority, (2011), 912 

Sri Lanka Institute of Advanced Technological 

 Education, (2009), 543 

Sri Lanka Rupavahini Corporation, (2011), 8 

Sri Lanka State Trading (General) Corporation Ltd., 

(2010/2011), 318 

Survey Department of Sri Lanka, (2012), 183 

University of Colombo, School of Computing, 

(2011), 544 

 

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

Questions, Oral: 

Coconut Varieties Survive under Different 

Weather Condition, 806-7 

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

Questions, Oral: 

Pension, Non-implementation of  

 Recommendations: details, 1118-9 

 

Questions, Written: 

Senapura Residents, Resettlement of:  

 permission, 1175-6 

Sevanapitiya, Karapola Tank Area:  

 reserved lands, 1180-2 

 
Athaullah, The Hon. A.L.M, M.P., Minister of Local  

Government and Provincial Councils: 

Reference to: 

North and East, Merge of:  

 Hon. M.H.M. Ashraff's stance, 453 

 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies 

 (Sp. Prov.): 2R., 396-7, 418, 447-5 

 Com., 456 

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

Petitions: 

Banda, Mr. Dayaratna, Ampitiya, 1070 

Dhanaratna, Mr. Y.M. Sunil, Ella, 1070 

Dharmasena, Mr. R., Polgahawela, 1070 

Dingiri Banda, Mr. R.M., Wilgamuwa, 1071 

Guneratna, Mr. A.M., Mahiyanganaya, 1070 

Madawatta, Mr. Jayawardene, Rakwana, 1070 

Nimalasena, Mr. J.D., Peradeniya, 1070 

Reginold, Mr. L.H., Kahawatta, 1070 

Sumana Thero, Hon. (Ven.) Mahagama,  

 Pallebedda, 1071 

Udawatta, Mr.N.P., Balangoda, 1071 

 

Debates, Adjournment: 

Disaster Management Capacity:  

 enhancement, 586-95 

 

Questions, Oral: 

National Institute of Language Education and 

Training: Director General, 363-5 

 
Auditor General: 

Salary, 238-99 

Samaraweera, Mr. H.A.S., 238-99 

 

[Ann-Aud 
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Auditor General's Reports: 

For 2010 

Installments: 

1st (Part XI), 1069 

3rd (Part IV), 1069 

5th (Part IX), 1069 

6th (Part XXIII), 1069 

8th (Part I.II), 604-5 

For 2011 

Installments: 

6th (Part VIII), 1069 

For 2012 

Installments: 

8th (Part I), 7; (Part II), 604-5; (Part III), 1069 

 

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

Points of Order: 

Can not Bring in a Private Member's Bill to Amend 

Legislative Enactment, 394-5 

Hon. M.A. Sumanthiran's Speech:  

 against SO, 718-28 

No Quorum in the House, 590-, 591, 597 

re Raising Supplementary Questions, 236 

Taking Photographs Inside the House by  

 Hon. Ravi Karunanayeke, 703 

 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1135-9 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1152-3 

 

Reference to: 

Bodh Gaya: bomb blast, 161 

Commonwealth Head of Governments Meeting, 

161-2 

Editor of 'Daily News' Mr. Raj Pal Abeynayake, 

1016 

Shariah Law and Saudi Arabia, 224, 236 

 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 443-7 

Bills, Private: 

Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial 

Trust (Inc.): 1R., 661-2 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 160-3 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1014-22 

 

Debates, Adjournment: 

Coins: circulation, 906-7 

Commonwealth Heads of Government Meeting, 

300-7 

Mobile Phones, Used: disposal, 1157-61 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 466-8 

Azwer, The Hon. Alhaj A.H.M.: (Contd.) 

Questions, Oral: 

School under Pottuvil Education Zone: 

 teacher shortage, 633-4 

 

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

Debates: 

Bills, Private: 

R/ Kuruwita Central College Past Pupils  

 Association (Inc.): 1R., 237 

 

Bandara The Hon. Shantha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies 

(Sp.Prov.): 2R., 432-5 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 709-13 

 

Debates, Adjournment: 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 459-61 

 

Questions, Oral: 

Tank (Ancient) in Alawwa, Humbuluwa-East,  

 234-5 

 

Bandaranaike, The Hon. C.P.D., M.P., Deputy  

Minister of Indigenous Medicine: 

Petitions: 

Weerasinghe, Mr. W.A.C.S.D., Ganemulla, 10 

 

Berugoda, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Questions, Oral: 

State Mortgage and Investment Bank:  

 operational activities, 807-8 

 

Bills: 

Defence Services Command and Staff College (Am.): 

Cert., 6 

Local Authorities Filling of Vacancies (Sp. Prov.):  

 SC Determination, 3-5; 1R., 236-7; 2R., 396-455 

Com., 456; 3R. 457; Cert., 759 

Parliamentary Scholarship Board (Repeal): Cert., 6 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 813-98, 664-42 

Com., 898-902; 3R., 902 

Twenty First Amendment to the Constitution:  

 Petition to SC, 5-6 

 

Bills, Private: 

Abhimani Social Dev. and Cultural Found. (Inc.): 

1R., 585 

Alhasan Foundation (Inc.): 1R., 662 

Chamber of Construction Industry of SL (Inc.):  

 1R., 390 

Institute of Medicine Alternative (Inc.): 2R., 1156-7 

Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College (Inc.): 

1R., 812 

Aud-Bil] 
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Bills, Private: (Contd.) 

Markas Sakafathul Ialamiyya (Inc.): 1R., 395 

Naduathul Ulama Arabic College, Mutur (Inc.):  

 1R., 812-3 

R/ Kuruwita Central College Past Pupils Association 

(Inc.): 1R., 237 

Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial Trust 

(Inc.): 1R., 661-2 

Sivmuni Vehera Buddhist Foundation (Inc.): 1R., 94 

State Employees' Development Finance  

 Corporation (Inc.): withdrawal, 958 

 

Bodh Gaya: bomb blast, 92-4, 161 
 

Buddhadasa, The Hon. Chamika, M.P.: 

Petitions: 

Christopher, Mr. T.M., Uwaparanagama, 11 

 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 

Supplementary Allocations (2013), 7 

 

Casinos in Sri Lanka ,163-82 
 

Cinnamon Exportation, 95-163 
 

Committees, Consultative: 

Teahnology, Research and Atomic Energy Rename as 

Technology and Research, 390 

 

Committees, Legislative: 

Standing Com. 'A' on Private Bills: 

Nom. (Chairman and Adll. Members), 601-2 

Standing Com. 'B' on Private Bills: 

Nom. (Chairman and Adll. Members), 602-4 

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: meeting, 6, 317, 911 

Public Accounts (PAC); 1st Rep.: Pr., 912-5 

Public Enterprises (COPE); 2nd Rep.: Pr., 606-8 

 

Commonwealth Heads of Government Meeting: 

300-16 
 

Constitution; 21st Amendment:  

Petition to SC, 5-6 

 

Consultative Committee Reports on Annual Reports: 

Associated Newspapers of Ceylon Ltd., (2010), 319 

Central Engineering Consultancy Bureau, (2008), 9 

Central Environmental Authority, (2008, 2009), 9 

Geological Survey & Mines Bureau, (2009, 2010), 9 

Independent Television Network Ltd., (2011), 319 

Industrial Development Board, (2010), 759 

Institute of Indigenous Medicine of the University of 

Colombo, (2009, 2010), 319 

Lanka Leyland Ltd., (2008, 2009, 2010), 9 

 

Consultative Committee Reports on Annual Reports:  

(Contd.) 

Mahaweli Authority of SL, (2010), 9 

Mantai Salt Ltd., (2009-2010), 10 

Marine Environment Protection Authority, 

 (2009, 2010), 9 

Northsea Ltd., (2010/2011), 759 

Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies 

of University of Kelaniya, (2010), 319 

Selacine Television Institute, (2010), 319 

South Eastern University of SL, (2010), 319 

Sri Lanka Judges' Institute, (2011), 9 

Sri Lanka Press Council, (2010), 319 

State Timber Corporation, (2010), 9 

Textile Quota Board, (2010), 10 

Tower Hall Theatre Found., (2008, 2009, 2010), 10 

University of Colombo School of Computing, (2010), 

319 

University of Kelaniya, SL, (2010), 319 

University of Peradeniya, SL, (2010), 319 

University of Sri Jayewardenepura, SL, (2010), 319 

Water Resource Board (2008, 2009), 8; (2010), 9 

Wayamba University of SL, (2010), 319 

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

Export Crop Promotion: 

Petitions: 

Karunatilake, Mr. A. L., Yagirala, 544 

Somasiri. Mr. D.P., Panadura, 544 

 
Dayaratna,The Hon. P., M.P., Minister of Food  

Security: 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 664-6 

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

Reference to: 

Chelina NEB Lanka (Pvt.) Ltd., 965-73 

de Silva, Dr. Suranjan, 105 

de Silva, Mr. Sarada, 105 

Jayawardena, Mr. Alloy, 104, 107 

Securities and Exchange Commission Chairman, 

Mr. Nalaka Godahewa: resignation, 639 

 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 104-11 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 962-75 

 

Documents, Tabled: 

Chelina Capital Corporation: corporate profile, 972 

Chelina NEB Lanka (Pvt.) Ltd.: 

 Lankadeepa article re land in Maradana,965 

 proposal, 'progress to date', 968 

 

]Bil-de S 



[Vol. 218 INDEX — SESSION 2013 

09th July, 2013 - 26th July, 2013 

6 

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

Documents, Tabled: (Contd.) 

Letter from Major General E.P.D. Abeysekara re 

Land in Maradana, 968 

 

Questions, Oral: 

Road Construction Projects:  

 borrowings from Banks, 344 

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

Irrigation and Water Resources Management and  

Leader of the House of Parliament: 

Committees, Consultative: 

Teahnology, Research and Atomic Energy rename 

as ‘Technology and Research’, 390 

 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1124-6 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1145-7 

 

Debates: 

Bills, Private: 

Institute of Medicine Alternative (Inc.):  

 2R., 1156-7 

Orders: 

Excise Ordinance: passed, 1045 

Special Commodity Levy Act (2):  

 passed, 1043-4 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: passed, 1044 

 
de Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, 

M.P., Minister of Wildlife Resources Conservation: 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 111-5 

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

Debates: 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1035-8 

 
Debates, Adjournment:, 
Casinos in Sri Lanka Running by Foreigners, 163-82 

Coins: circulation, 904-10 

Commonwealth Heads of Govt. Meeting, 300-16 

Disaster Mgt. Capacity: enhancement, 586-97 

Food Items Imported, Safety of, 1045-68 

Mobile Phones, Used: disposal, 1157-70 

National Transport Medical Inst. Gampha:  

 expansion, 743-57 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 457-90 

 
Delimitation Commission: 

Reference to: 

 407-9, 413, 424-7, 433, 440-2, 448 

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

Privileges: 

Programme Aired by Sri Lanka Broadcasting  

 Corporation: Sp's ruling, 6; refer to the

 committee, 584-5 
 

Reference to: 

21st Amendment to the Constitution, Proposed: 

 not examined by the Attorney-General, 392-3 

Abeysinghe, Mr. Lolitha and Mr. Gamini Senerath, 

989 

Carlton Sports Network (CSN), 199, 201 

Commonwealth Heads of Government Meeting 

(CHOGM), 985 

Delimitation Commission, 424 

Land in Maradana and Chelina NEB Lanka (Pvt.) 

Ltd., 988-9 

'Matha' Film and Several Artists, 984-5 

Pradeshiya Sabha Members, Conduct of, 428-30 

Superintendent of Police: rejection of providing 

information to the Parliament Research Div., 957 
 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 422-32 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 983-91 
 

Documents, Tabled: 

Pradeshiya Sabha Members , Allegation against: 

list, 430 

 

Questions by Private Notice: 

Fertilizer Shortage:  

 difficulties faced by farmers, 87-92 

M/ Education, Circular No. 4/2013 , 371-4 
 

Questions, Oral: 

International Sports Competitions:  

 telecasting rights, 195-6 

 

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

Reference to: 

Mobile Phone Inside the Chamber, Using of,  

 1003-4 
 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 739-41, 813-5 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 131-5 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1002-6 
 

Debates, Adjournment: 

Food Items Imported, Safety of, 1062-8 

de S– Dis] 
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Documents, Tabled: 

Admission of Students to A/L/ Classes:  

 circulars, 374 

Central Bank Report: note on skill development, 488 

Chelina Capital Corporation: corporate profile, 972 

Chelina NEB Lanka (Pvt.) Ltd.: 

 Lankadeepa article re land in Maradana, 965 

 Proposal 'progress to date', 968 

Electricity, New Tariff Change, 684 

Railway Crossings: Hansard pages,  124 

'Introduction of Technology Stream for G.C.E.(A/L)': 

booklet, 488 

'Lanka e News', News re Blocking of, 1034 

Letter from Major General E.P.D. Abeysekara re 

Land in Maradana, 968 

Pradeshiya Sabha Members , Allegation against:  

 list, 430 

Selected Schools for New Technological A/L Stream, 

491 

World Habitat Day (1996): report presented on  

 housing projects in SL, 1008 

 
Ekanayake, The Hon. W.B., M.P., Deputy Minister of 

Irrigation and Water Resource Management: 

Petitions: 

Chandrasiri, Mr. I.M. Gamini, Anuradhapura, 760 

 
Expunctions: 

150, 224, 228, 402, 428, 720, 724, 725, 726, 727,  

728, 840, 842, 843, 844, 845, 847, 848, 989, 997,  

1020, 1030, 1050, 1051, 1053, 1054, 1114, 1115 

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

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1141-5 

 

Debates: 

Bills, Private: 

Alhasan Foundation (Inc.): 1R., 662 

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

Debates: 

Bills, Private: 

Markas Sakafathul Ialamiyya (Inc.): 1R., 395 

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

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R. 

Ref. to: Hon. Dayasiri Jayasekara's Resignation 

from Parliament and UNP, 835-41 

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

Co-operatives and Internal Trade: 

Debates, Adjournment: 

Food Items Imported, Safety of, 1057-62 

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

Affairs: 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1127-9 

 

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

Questions, Oral: 

Illegal Migrants: legal action, 27-8 

 

Grero, The Hon. Mohan Lal, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 480-4 

 

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

Human Resources: 

Committee on Public Enterprises (COPE): 

 2nd Rep.: Pr., 606-8 

 

Debates: 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 264-9 

 

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

Education: 

Debates, Adjournment: 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 484-90 

 

Documents, Tabled: 

Admission of Students to A/L/ Classes:  

 circulars,  374 

Central Bank Report Note on Skill Dev., 488 

'Introduction of Technology Stream for G.C.E. 

 (A/L)': booklet, 488 

Selected Schools for New Technological A/L 

Stream, 491 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

 M/ Education, Circular No. 4/2013, 374-7 

 

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

Water Supply and Drainage and Chief Government  

Whip: 

Budgetary Support Services and Contingency  

 Liabilities Project: supplementary allocations  

(2013), 7 
 

Points of Order: 

Amendment proposed to a bill has to be examined 

by the Attorney-General, 391-3 
 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 1R., 236-7 

Bills, Private: 

Abhimani Social Development and Cultural  

Found. (Inc.): 1R., 585 

[Doc-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Orders: 

Customs Ordinance: Pr., 543 

Special Commodity Levy Act (4): Pr., 543 

Resolutions: 

Customs Ordinance: Pr., 543 

 

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

Reference to: 

National Delimitation Commission, 407 

 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1130-2 

 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 406-10 

 

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

Reference to: 

Abanwela, Mr. Lalith: acid attack, 273 

Land Given to Casino King, 272 

'Salusala', 272, 274 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 860-5 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 270-6 

 

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

Questions, Oral: 

Prisons, Irregularities within:  

 measures taken, 1096-7 

 

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

Questions, Written: 

Houses to Unauthorized Settlers, Provision of :  

 Mr. M. Ramasamy, 1171-2 

Lands Belonging to Mr. M.Z., Mohamed and  

 Mrs. Fathima Saneer: forged deed, 1184-6 

Official Residence, Unauthorized Occupation of : 

eviction, 1178-80 

 

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

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 696-700 

 

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

Minister of Economic Development: 

Reference to: 

Muslim Community: incidents, 694 

 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M.: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 693-6 

 

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

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs: 

Debates: 

Orders: 

Excise Ordinance: Pr., 317 

Stamp Duty (Sp. Prov.): Pr., 317 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 99-103 

 

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

Petitions: 

Boralugoda, Mr. M.B.S., Colombo 08, 544 
 

Reference to: 

Travel Ban by UK , Australia and New Zealand, 338 
 

Statement:  

 Resignation from Parliament and UNP, 822-33 
 

Questions, Oral: 

Carlton Rugby Tournament 2012: details, 780-2 

Civil Security Personnel: salaries and allowances, 

646-8 

Holiday Resort Incident, Tangalle: 

 details, 334-5 

 killing of a foreigner: action taken, 190-2 

Gem and Jewellery Exhibition- 2010: cost, 550-1 

Norachcholai Coal Power Plant:  

 mechanical defects, 213-4 

Sri Lanka Army: suppliers of meat, 615-6 

Test Cricket Match Series: sale of tickets, 50-1 

 

Jayasekara, The Hon. Premalal, M.P., Deputy  

Minister of Power and Energy: 

Debates: 

Bills:  

 Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 677-83 

 

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

Reference to: 

Former Auditor General, Mr. P.M.B. Wijesuriy, 283 
 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1133-5 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1150-1 
 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 869-71 

Determination : 

Auditor General’s Salary, 282-6 

 

 

Gun– Jay] 
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Kariyawasam, The Hon., Akila Viraj, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 461-6 

 

Questions, Oral: 

Intensive Care Specialists: shortage, 568-9 

Teachers, Interim Salary Proposal of: 

 arrears, 1116-7 

 

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

Reference to: 

Central Bank Governor, Mr. Ajith Niward Kabral, 

145, 151-2 

Civil Aviation Authority Director General,  

 Mr. H.M.C. Nimalasiri, 246-7 

Commonwealth Head's Meeting, 674, 675 

DIG, Mr. Vass Gunewardane, 1082 

DIG Taking Murder Contracts, 244 

Emirates National Oil Company (ENOC), 249 

Golden Key, 252 

Hedging Deal, 674 

IMF Country Representative, Dr. Koshy Mathai, 

248 

Indian Fishermen Encroaching Territory Waters, 

947 

International Air Transport Assoc. (IATA), 246-7 

Labour GSP, 566, 624-5 

'Moodys’, 248 

Mr. Hema Madiwela &  Mr. Prasanna Kariyawsam, 

658 

Night Race, 674-5 

Quorum of the House, 689 

Shangri-La Hotel Project, 674 

Tangalle Death Incident, 623 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 668-77 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 242-52 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 142-57 

 

Debates, Adjournment: 

Casinos in Sri Lanka Running by Foreigners,  

 163-171 

 

Questions, Oral: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery 

and Corruption: investigation, 62-4 

Commonwealth Games in Hambantota:  

 details, 356-8 

Consuls, Honorary: appointment details, 619-20 

Foreign Loans and Grants: details, 652-3 

Government Expenditure Limits: observation, 787-9 

Government Revenue, GDP, Per Capita Debt:  

 details, 925-6 

Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

Houses in Kalutara District, Construction of:  

 details, 11-2 

Key Officials, Details of: 

 M/ External Affairs, 560-1 

 M/ Finance and Planning, 770-1 

National Budget, Department of ( Head 240): 

changes, 367-8 

Police Service, Sri Lanka: constables, 1078-80 

TV Channels, Frequency for: allocation, 1105-7 

'Uthuru Wasanthay' and Nagenahira Udanaya: cost 

and benefits, 31-2 

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

Petitions: 

Thilakasiri, Mr. H.P., Akmeemana, 11 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 888-92 

 

Debates, Adjournment: 

Food Items Imported, Safety of, 1045-9 

 

Questions, Oral: 

Translator Service, Government:  

 dearth of Officers, 23-4 

 

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

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 115-7 

 

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

Questions, Oral: 

Singarasa, Mr. Malarathnam: charges, 77-8 

 

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

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 157-60 

 

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

Votes of Condolence: 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1151-2 

 

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

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 875-9 

 

Debates, Adjournment: 

Food Items Imported, Safety of, 1049-57 

National Transport Medical Institution, Gampha: 

expansion, 743-50 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 468-72 

[Kar– Man 
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Members of Parliament: 

Jayasekara, Hon. Dayasiri: 

Resignation from Parliament and UNP, 822-33 
 

Messages from the President: 

Public Security Proclamations: Sec. (12), 1 
 

Ministerial Statements: 

Fertilizer Shortage:  

 difficulties faced by farmers, 386-8 
 

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

Deputy Minister of Resettlement: 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 879-82 

 

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

Petitions: 

Sanath Chandana, M.G., Unawatuna, 184 

Shantha, Mr. H.E., Habaraduwa, 184 

Welege, Mr. F., Galle, 184 

 
Norachcholai Coal Power Plant: 

 Mechanical Defects, 213-9 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Determinations: 

Auditor General’s Salary, 238-99 
 

Orders: 

Customs Ordinance: Pr., 543 

Excise Ordinance: Pr., 317 

 debated & passed,  958-1045 

Special Commodity Levy Act (4): Pr., 543; 

 (2) debated & passed, 958-1044 

Stamp Duty (Sp. Prov.): Pr., 317 

 debated & passed, 958-1044 
 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act (2): 

debated & passed, 95-163 
 

Resolutions: 

Customs Ordinance: Pr., 543 

Inland Revenue Act: debated & passed, 958-1043 

 
PAC (Public Accounts Committee):  

1st Report, 912-5 

 

PAC and COPE:  

Reference to, 238-99 
 

Parliament: 

Abrupt Adjournment: 

 No Quorum, 600 

UK Delegation, Hon. (Ms.) Eleanor Laing and  

Others Presence, 1081 

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

Questions, Oral: 

Agalawatta National Inst. of Language Education 

and Training: employees recruited, 580-2 

Assassination of Mrs. S.P. Liyanage:  

 proper investigation, 573-4 

C.T.C. Tea Factory, Kalubowitiyana:  

 formal inquiry re fraud, 643-4 

Fisheries Corporation: profits/ loss, 1084-6 

Hospital, Walasmulla: shortage of resources, 932-3 

Kirala Kale Area under Nilwala Ganga Scheme: 

seepage of brackish water, 611-12 

Nilwala Scheme Development Project:  

 first stage, 202-3 

Pirivena Education: modern facilities, 350-51 

Security Officers of Department of Railways:  

 complaint to Human Rights Commission, 767-8 

Teacher Assistants, Uva Province:  

 absorption to Teacher Service, 320-1 

Zoological Garden, Proposed:  

 financial provision, 1110-1 

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

Petitions: 

Dayananda, Mr. S.K., Matara, 320 

Godage, Mr. G., Galle, 320 

Sumanasiri, Mr. D.V., Galle, 320 

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

External Affairs: 

Statement: 

Bodh Gaya: bomb blast, 93-4 

 

Debates, Adjournment: 

Commonwealth Heads of Government Meeting, 

311-6 

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

Reference to: 

Election Commission, 291-3 

Hon. Dayasiri Jayasekara's Resignation from  

 Parliament and UNP, 892-3 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R.  

Determination: 

Auditor General’s Salary, 289-94 
 

Debates, Adjournment: 

National Transport Medical Institution, Gampha: 

expansion, 750-1 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 477-80 
 

Questions, Oral: 

Allied Health Specialized Degree Course:  

 details, 1112-4 

Mem– Per] 
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Perera, The Hon. Ajith P.: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

Election Commission: members, 229-30 

Statutes of Provincial Councils, Details of: 

 Central, 339-41 

 Northwestern, 82-3 

 Sabaragamuwa, 79-80 

 Southern, 798-800 

 Uva, 73-4 

 Western, 1089-90 

 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., Foreign Employment  

Promotion and Welfare: 

Reference to: 

Central Bank Governor, Mr. Ajith Nivard Cabraal, 

256-7 

Commonwealth Heads of Government Meeting, 

258-9 

Hon. Dayasiri Jayasekara's Resignation from  

 Parliament and UNP), 851-9 
 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R.  

Determination: 

Auditor General’s Salary, 252-9 

 

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

Services: 

Reference to: 

Holcim Lanka Ltd. and Blue Sky Project, 733, 735 

Kidney Diseases, 1040 
 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 436-8 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 729-35 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 138-42 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1039-43 

 

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

Questions, Oral: 

Aurvedic Medical Graduates:  

 appointments, 659-61 

 

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

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 411-8 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 684-8 

 

 

Perera, The Hon. M. Joseph Michael: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Electricity New Tariff Change, 684 

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

External Affairs : 

Reference to: 

Admiral Thisara Samarasinghe and Ambassador of 

SL to Japan, 565 

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

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 882-4 

 
Petitions to Supreme Court: 

Twenty First Amendment to the Constitution Bill, 5-6 

 
Petitions: 

Banda, Mr. Dayaratna, Ampitiya, 1070 

Boralugoda, Mr. M.B.S., Colombo 08, 544 

Buddhika P. Kumara, Mr. K.U.G., Poddala, 610 

Chandrasiri, Mr. I.M. Gamini, Anuradhapura, 760 

Christopher, Mr. T.M., Uwaparanagama, 11 

Cyril, Mr. W.A., Kelaniya, 760 

Dayananda, Mr. S.K., Matara, 320 

Dhanaratna, Mr. Y.M. Sunil, Ella, 1070 

Dhanawathie, Mr. D.L., Colombo 08, 11 

Dharmasena, Mr. R., Polgahawela, 1070 

Dharshana, Mr. U.R.C., Badulla, 320 

Dingiri Banda, Mr. R.M., Wilgamuwa, 1071 

Godage, Mr. G., Galle, 320 

Guneratna, Mr. A.M., Mahiyanganaya, 1070 

Karunaratna, Mr. K.P., Ulapane, 184 

Karunatilake, Mr. A. L., Yagirala, 544 

Madawatta, Mr. Jayawardene, Rakwana, 1070 

Maddage, Mr. Rohitha, Baddegama, 610 

Nimalasena, Mr. J.D., Peradeniya, 1070 

Pakeer, Mr. A.J.M., Kandy, 10 

Peiris, Mr. D.P.C.P., Ampitiya, 10 

Ranasinghe, Mr. R.P. W. R., Hindagala, 10 

Reginold, Mr. L.H., Kahawatta, 1070 

Sanath Chandana, M.G., Unawatuna, 184 

Shantha, Mr. H.E., Habaraduwa, 184 

Shiromini, Mrs. K.M.I., Matara, 610 

Somasiri. Mr. D.P., Panadura, 544 

Sumana Thero, Ven. Mahagama, Pallebedda, 1071 

Sumanasiri, Mr. D.V., Galle, 320 

Thilakasiri, Mr. H.P., Akmeemana, 11 

Udawatta, Mr.N.P., Balangoda, 1071 

Wasantha, Mr. A.A.D.A., Malabe, 915 

Weerasinghe, Mr. W.A.C.S.D., Ganemulla, 10 

Welege, Mr. F., Galle, 184 

 

 

[Per– Pet 
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Points of Order: 

Amendment Proposed to a Bill has to be Examined by 

the Attorney-General, 391-3 

Can not Bring in a Private Member's Bill to Amend 

Legislative Enactment, 394 

Hon. M.A. Sumanthiran's Speech against SO, 714-28 

No Quorum in the House, 590-91, 597 

re Raising Supplementary Questions, 236 

Taking Photographs Inside the House by  

 Hon. Ravi Karunanayeke, 703 

 

Pradeshiya Sabha Members: 

Conduct, 402-6, 428-30 

 

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

Reference to: 

'Banana Leaf' Bus Halt at Pitakotte Junction, 189 

Doppler Radar System, 1010 

Former Chairman CEB Dr. Wimaladharma  

 Abeywickrama, 820 

Kidney Diseases and Low Quality Fertilizer, 57-8 

Lobbying Groups: Thompson Advisory Group and 

Majority Group, 921-3, 1013 

Medicine, Low Quality: importation, 19-22, 60 

Public Utilities Commission Chairman, 

 Dr. Jayatissa de Costa, 821 

Select Committee on Natural Disasters, Report: Sin-

hala and Tamil Versions, 663 

Solar Power Rail Gates and Dr. Wimalasooriya, 

125-6 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 815-22 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 120-7 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1006-14 

 

Debates, Adjournment: 

Disaster Management Capacity:  

 enhancement, 595-7 

 

Documents, Tabled: 

Railway Crossings: Hansard pages , 124 

World Habitat Day (1996): 

 report presented on housing projects in SL, 1008 

 

Questions, Oral: 

Foreign Aid: details, 915-7 

'Gama Naguma' Programme, Development Project, 

204-5 

Grama Niladhari Divisions in Provinces; Vacancies: 

 Eastern, 545-6 

 Northern Province, 554-5 

 

 

Premadasa, The Hon. Sajith: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

‘Janasevana’ Housing Programme:  

 flats for middle-class people, 186-7 

 village houses, 324-5 

Lessons Learnt and Reconciliation Commission: 

recommendations, 1101-2 

'One Work for One Village' Programme:  

 details, 1071-2 

Sampathnuwara Hospital: resource deficiencies, 54 

Women's Diseases Prevention Unit:  

 'Mahinda Chinthana - Vision for the Future', 18 

 

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

of Environmental and Renewable Energy: 

Reference to: 

Power Generation, CPC and CEB, etc., 240-1 

 

Debates: 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 238-42 

 

Debates, Adjournment: 

Mobile Phones, Used: disposal, 1163-70 

 

Privileges: 

Programme Aired by Sri Lanka Broadcasting  

 Corporation; Sp's ruling, 6; refer to the committee,  

584-5 

Reports in 'Lankadeepa' and 'Ada' Newspapers and 

'Oththukaru" Website, 388 

 

Public Security Proclamations: 

Section (12), 1 

 

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

of Coconut Development and Janatha Estate  

Development: 

Reference to: 

Coconut Cultivation Board, 279 

 

Votes of Condolence: 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1148-50 

 

Debates: 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 276-81 

 

Questions by Private Notice: 

M/ Education, Circular No. 4/2013, 371-4 

Fertilizer Shortage:  

 difficulties faced by farmers, 87-92 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

M/ Education, Circular No. 4/2013, 374-7 

 

Poi– Que] 
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Questions, Oral: 

A-9 Access Road to Katudeniya and Wariyapola: 

new bridge, 640-2 

Agalawatta National Insti. of Language Education 

and Training: employees recruited, 580-3 

Allied Health Specialized Degree Course: 

 details, 1112-6 

Assassination of Mrs. S.P. Liyanage:  

 proper investigation, 573-5 

Aurvedic Medical Graduates: appointments, 659-61 

Bank of Ceylon: investment of stocks, 636-9 

Civil Security Personnel:  

 salaries and allowances, 646-52 

Carlton Rugby Tournament 2012: details, 780-8 

Chilaw Plantations Company Ltd.:  

 income and profit/loss, 951-5 

Coastal Resources Management Project:  

 programmes, 943-8 

Coconut Estate Belonging to Coconut Research  

 Institute: profit/loss, 1120-3 

Coconut Varieties Survive under Different Weather 

Condition, 806-7 

Commission to Investigate Allegation of Bribery and 

Corruption: investigation, 62-72 

Commonwealth Games in Hambantota:  

 details, 356-64 

Consuls, Honorary: appointment details, 619-26 

C.T.C. Tea Factory, Kalubowitiyana:  

 formal inquiry re fraud, 643-6 

Department of Minor Export Crops, Land Belonging 

to: details, 575-8 

Election Commission: members, 229-31 

Families Resettled in Olumadu: facilities, 761-6 

Fisheries Corporation: profits/ loss, 1084-9 

Foreign Aid: details, 915-25 

Foreign Loans and Grants: details, 652-9 

'Gama Naguma' Programme; Development Project, 

204-13 

Gem and Jewellery Exhibition- 2010: cost, 550-3 

Government Expenditure Limits: observation, 789-98 

Government Revenue, GDP, Per Capita Debt:  

 details, 925-32 

Grama Niladaris: Homagama, Padukka and Hanwella 

DS Division, 937-43 

Grama Niladhari Divisions in Provinces; Vacancies: 

 Eastern 545-50 

 Northern, 554-9 

Holiday Resort Incident, Tangalle:  

 details, 334-8 

 killing of a foreigner: action taken, 190-5 

Hospitals: 

 Sampathnuwara: resource deficiencies, 54-62 

 Walasmulla: shortage of resources, 932-7 

Housemaids (Sri Lankan) Stranded in Suadi Arabia: 

action taken, 219-28 

Houses in Kalutara District, Construction of:  

 details, 11-7 

Questions, Oral: (Contd.) 

Illegal Migrants: legal action, 27-30 

Intensive Care Specialists: shortage, 568-73 

International Sports Competitions: 

 telecasting rights, 195-201 

‘Janasevana’ Housing Programme:  

 flats for middle-class people, 186-90 

 village houses, 324-33 

Key Officials: 

 M/ External Affairs, 560-7 

 M/ Finance and Planning, 770-80 

Lessons Learnt and Reconciliation Commission:  

 recommendations, 1101-5 

Market Stalls at Mathugama Kumara Welgama  

 Mawatha: demolition, 231-4 

National Budget, Dept. of (Head 240):  

 changes, 367-70 

National Inst. of Language Education and  Training: 

Director General, 363-6 

Nilwala Ganga Scheme, Kirala Kale Area under :  

 seepage of brackish water, 611-4 

Nilwala Scheme Dev. Project: first stage, 202-4 

Norachcholai Coal Power Plant:  

 mechanical defects, 213-9 

'One Work for One Village' Programme:  

 details, 1071-8 

Pension, Non-implementation of Recommendations 

of: details, 1118-20 

Pirivena Education: modern facilities, 350-5 

Police Service, Sri Lanka : constables, 1078-84 

Prisons, Irregularities within:  

 measures taken, 1096-101 

Road Construction Projects:  

 borrowings from banks, 344-9 

Rout Licence Fee:  

 Colombo- Jaffna private bus service, 578-80 

School under Pottuvil Education Zone:  

 teacher shortage, 633-5 

Security Officers of Department of Railways:  

 complaint to Human Rights Commission, 767-70 

Singarasa, Mr. Malarathnam: charges, 77-9 

Sri Lanka Army: suppliers of meat, 615-9 

State Mortgage and Investment Bank:  

 Operational activities, 807-11 

Statutes, Provincial Council: details: 

 Central , 339-43 

 Northwestern, 82-7 

 Sabaragamuwa, 79-82 

 Southern, 798-805 

 Uva, 73-6 

 Western, 1089-96 

Tank (Ancient) in Alawwa, Humbuluwa-East, 234-5 

Teacher Assistants, Uva Province:  

 absorption to Teacher Service, 320-4 

Teachers, Interim Salary Proposal of : arrears, 1116-8 

Test Cricket Match Series: sale of tickets, 50-4 

Thalassemia Patients, Northwestern Province, 626-32 

[Que– Que 



[Vol. 218 INDEX — SESSION 2013 

09th July, 2013 - 26th July, 2013 

14 

Questions, Oral: (Contd.) 

Translator Service, Government:  

 dearth of Officers, 23-6 

TV Channels, Frequency for: allocation, 1105-10 

'Uthuru Wasanthay' and Nagenahira Udanaya: 

 cost and benefits, 31-49 

Women's Diseases Prevention Unit: 

 'Mahinda Chinthana - Vision for the Future', 18-23 

Zoological Garden, Proposed:  

 financial provision, 1110-2 

 

Questions, Written: 

Houses to Unauthorized Settlers, Provision of :  

 Mr. M. Ramasamy, 1171-4 

Lands Belonging to Mr. M.Z., Mohamed and  

 Mrs. Fathima Saneer: forged deed, 1184-8 

Official Residence, Unauthorized Occupation of : 

eviction, 1178-80 

Senapura Residents, Resettlement of:  

 permission, 1175-8 

Sevanapitiya, Karapola Tank Area:  

 reserved lands, 1180-4 

 

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

Reference to: 

Hon. Dayasiri Jayasekara's Resignation from 

 Parliament and UNP, 846-51 

Shariah Law, 223 

 

Debates: 

Bills: Sri Lanka Electricity (Am.): 2R. 

 

Questions, Oral: 

Housemaids (Sri Lankan) Stranded in  

 Suadi Arabia: action taken, 219-21 

 

Samaraweera, Mr. H.A.S., Auditor General: 

Reference to, 238-99 

 

Semasinghe, The Hon. Shehan, M.P.: 

Questions, Oral: 

Coastal Resources Management Project:  

 programmes, 943-4 

 

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

Reference to: 

'Game Potha' Software, 942 

Not allowing to present amendments to a bill  

 without Attorney General's observations, 393-4 

 

Questions, Oral: 

Families Resettled in Olumadu: facilities, 761-3 

Grama Niladaris: Homagama, Padukka and  

 Hanwella DS Division, 937-8 

Thalassemia Patients in Northwestern Province, 

626-7 

 

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

Reference to: 

Godahewa, Mr Nalaka, 1033 

'Lanka e News', Blocking of, 1031 

 

Debates: 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1026-35 

 

Documents, Tabled: 

'Lanka e News', News re Blocking of, 1034 

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

Rural Affairs: 

Reference to: 

Non-Aligned Movement Summit during  

 Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike's Period, 692 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 689-93 

Resolutions: 

Imports and Exports (Control) Act, 128-31 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 976-83 

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

Public Administration and Home Affairs: 

Reference to: 

Secretary to the Ministry of Power and Energy,  

 Mr. M.M.C. Ferdinando, 875 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 871-5 

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

Votes of Condolence: 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1154-6 

 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 118-20 

 

Debates, Adjournment: 

Mobile Phones, Used: disposal, 1161-3 

 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of : 

Abrupt Adjournment: no quorum, 600 

'Anything against SO to be expunged, 150, 224, 228, 

402, 428, 720, 721, 724, 725, 726, 727, 728, 840, 

842, 843, 844, 845, 847 

Mobile Phone: not to use inside the chamber, 1003 

Privilege: 

 Programme Aired by Sri Lanka Broadcasting  

 Corporation': ‘motion may be moved', 6 

Que– Spe] 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General's Reports: 

For 2010 

Installments: 

  1st (Part XI), 1069 

  3rd (Part IV), 1069 

  5th (Part IX), 1069 

  6th (Part XXIII), 1069 

  8th (Part I.II), 604-5 

For 2011 

 Installments: 

  6th (Part VIII), 1069 

For 2012 

 Installments: 

   8th (Part I), 7; (Part II), 604-5; (Part III), 1069 

 

Certificates on Bills: 

Defence Services Command and Staff College 

(Am.), 6 

Local Authorities Filling of Vacancies (Sp. Prov.), 

759 

Parliamentary Scholarship Board (Repeal), 6 

 

Comments on: 

Not to take photograph inside the Chamber, 704 

Question Oral, Withdrawal of, 956 

 

Committees, Legislative: 

Standing Com. 'A' on Private Bills: Nom. 

(Chairman and Addl. Members), 601-2 

Standing Com. 'B' on Private Bills: Nom. 

(Chairman and Addl. Members), 602-4 

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: meeting, 6, 317, 911 

 

Messages from the President: 

Public Security Ordinance: Sec. (12), 1 

 

Parliament: 

UK Delegation, Hon. (Ms.) Eleanor Laing and  

 Others Presence, 1081 

 

Petitions to Supreme Court: 

Twenty First Amendment to the Constitution Bill, 

5-6 

 

Supreme Court: Determinations: 

Local Authorities Filling of Vacancies (Sp. Prov.) 

Bill, 3-5 

Twenty First Amendment to the Constitution,  

 537-42 

 
Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1145 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1156 

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

Reference to: 

Ethnic Problem, Political Solution to, 308 

 

Debates, Adjournment: 

Commonwealth Heads of Govt. Meeting, 307-11 

 

Statements: 

Bodh Gaya: bomb blast, 92-4 

 

Statements Other than Ministerial: 

Jayasekara, Hon. Dayasiri: 

Resignation from Parliament and UNP, 822-33 

 

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

Reference to: 

13th Amendment to the Constitution, 716 

Black July, 30th Anniversary, 713-7 

Chief Justice, Removal, 718 

Indo-Lanka Accord, 716 

LLRC Report, 717 

Northern Provincial Council Election,713-4, 

718, 722-4,  
Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 713-29 

 

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

Petitions: 

Dhanawathie, Mr. D.L., Colombo 08, 11 
 

Reference to: 

Non- Aligned Movement and CHOGM, 994-5 
 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1140-1 
 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 884-7 

Bills, Private: 

Chamber of Construction Industry of Sri Lanka 

(Inc.): 1R., 390 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 286-9 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 991-5 

 

Supreme Court: Determinations: 

Local Authorities Filling of Vacancies (Sp. Prov.) 

Bill, 3-5 

21st Amendment to the Constitution, 537-42 

 

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

Questions, Oral: 

Market Stalls at Mathugama Kumara Welgama 

Mawatha: demolition, 231-3 

[Spe-The 
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Thowfeek, The Hon. M.S., M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College (Inc.): 

1R., 812 

Naduathul Ulama Arabic College, Mutur (Inc.): 

1R., 812-3 
 

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

Questions, Oral: 

Rout Licence Fee:  

 Colombo- Jaffna private bus  service, 578-9 
 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1124-45 

Wijeratna Banda, Hon. K.Y., 1145-56 
 

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

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 700-4 
 

Debates, Adjournment: 

Coins: circulation, 904-5 
 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithra Devi, M.P.,  

Minister of Power and Energy: 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 893-8 

 Com., 899-902; 3R., 902 
 

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

Speaker and Chairman of Committees: 

 Petitions: 

Buddhika Priyantha K., Mr. K.U.G., Poddala, 610 

Maddage, Mr. Rohitha, Baddegama, 610 
 

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

Debates: 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 1022-6 
 

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

Construction, Engineering Services, Housing and 

Common Amenities: 

Petitions: 

Dharshana, Mr. U.R.C., Badulla, 320 
 

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

Debates, Adjournment: 

Technology Stream for G.C.E. (A/L), 457-9 
 

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

Transport: 

Debates, Adjournment: 

National Transport Medical Inst., Gampha:  

 expansion, 751-7 

 

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

Reference to: 

Krrish Group, 1001-2 

 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 704-9 

Determination: 

Auditor General’s Salary, 259-64 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 135-8 

Resolutions: 

Inland Revenue Act and 4 Other Items, 995-1002 

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

Debates: 

Bills, Private: 

State Employees' Development Finance  

 Corporation (Inc.): withdrawal, 958 

 

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

Opposition: 

Statement: 

Bodh Gaya: bomb blast, 92-3 

 

Votes of Condolence: 

Mahroof, Hon. M., 1126-7 

 

Wijesinghe, The Hon. Nimal, M.P.: 

Questions, Oral: 

Chilaw Plantations Company Ltd.:  

 income and profit/loss, 951-2 

Coconut Estate Belonging to Coconut Research 

Institute: profit/loss, 1120-3 

 

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

Petitions: 

Wasantha, Mr. A.A.D.A., Malabe, 91 

 

Debates: 

Bills, Private: 

Sivmuni Vehera Buddhist Found. (Inc.): 1R., 94 

 

Debates, Adjournment: 

Coins: circulation, 905 

 

Withdrawals: 

Bills, Private: 

State Employees' Dev. Finance Corp. (Inc.), 958 

Oral Questions, 956 

 

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

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Filling of Vacancies  

 (Sp. Prov.): 2R., 438-43 

Sri Lanka Electricity (Am.): 2R., 735-8 

Tho– Yog] 
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පාර්ලිමේන්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

ளுவ ோவேகவ 
(வெவோ) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அோக அவெக 

OFFICIAL REPORT 

 



 

 



 

 

අන්තර්ත ප්රOධහන රුණු 

ோ் உவவெகவ 

PRINCIPAL  CONTENTS 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 

    Public Security Proclamation 
 
ANNOUNCEMENTS 

     Local Authorities Filling of Vacancies (Special Provisions) 

Bill: Determination of the Supreme Court  

     Twenty First Amendment to the Constitution Bill:  Petition 

to the Supreme Court  

     Speaker‟s Certificate 

     Privilege: Programme aired by Sri Lanka Broadcasting 

Corporation on 6th June 2013 
 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ඟනහධිඳතිතුභහගන් රත් න්ගේලඹ : 
 භවඟන ආයක් ප්රOහලනඹ 

නිගේදන: 
 ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු පියවීගේ (විගලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් ගටුේඳත:  
  ගේේසධහධියණගත රණයණඹ 

  විසි එක්න ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ ශගලධධනඹ ඳනත් 
ගටුේඳත: ගේේසධහධියණඹප ගඳත්භක් 

  ථහනහඹතුභහගේ වතිඹ 

  යප්රOහද: 2013 ජනි 6 දින ශ්රීක රශහ ගුන් විදුලි ශසථහගන් 
විහලඹ යන රද ළඩපවන 

 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 

ප්රOලසනරප හික පිිතතුරු 

ெ்ோோௐபைவது வோ ெவோ: 
   துெ்வௐ துகவௐபுவௐ க்வ 
 

அவௐபுகவ:  

 உவளூோக ெகவ வவேக ௌவௐபுோவ (ெ 

வடுகவ) ெவோபவ: உௐவௌோவவ் ோவவௐபு 

 அெௐவௐபுவெக் இபைவ்ோது ோபைவ்ோவ ெவோபவ : 

உௐவௌோவபொவெகு ந 

 ெௌௐகது ெவபொ 

 ெவௐபு : 2013 பேவ 6ஆவ ோகோ இவேக எபௌவௐபுவெ 

கூவோடுவ்ோ்வ எபௌவௐௐ ௌகவௗவைெ 
 

கொவெகவவ அோோௐ்து அவெக 
 

்வெகளுவெகு வப கவ 

ගඳෞේලි දළනුේ දීගභන් ඇස ප්රOලසනඹ : 
 ගඳොගවොය හිගඹ ගවේතුගන් ගොවීන් මුහුණ ගදන 

දුසයතහ 

 
ගඳෞේලි භන්ත්රීෙන්ගේ ඳනත් ගටුේඳත් : 
 සිේමුනි ෆ ගගවය ගඵෞේධ ඳදනභ (ශසථහත කිරීගේ) 

– [රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ] - ඳශමුන ය 
කිඹන රදි 

 
ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත :   
 නිගඹධ 

 

ල්තළබීගේ ගඹධඟනහ: 
 විගේශිඹන් ශ්රීක රශහ තුශ ඳත්හගන ඹන ළසිගනධ 

යධහඳහය 

ோ் அவ்ோவப ்: 

 உவௐ வவெகுௐ்வ ெௐகவ ோவௌவெகுவ 

கவவேகவ 

 

ோ் உபொவௐ்வ ெவோபவேகவ: 

 வவப்   வ்ோ வவ (கூவோடிொவ்ோவ) 

- [வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ   ேவெக]– 
போவப ோவௐவௐவோது 

 
இவெகுோகவ, வபொோகவ (கவோடுவௐடு) ெவோவ : 
      எளவேகுோகவ 

 
எவ்ோவௐபுவௐ ொ: 

 இவேகௐவ ௌவோவகவ ௌவ்துவ கெ் 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

     Difficulties faced by Farmers due to Fertilizer Shortage   
 
PRIVATE MEMBERS‟ BILLS:  

    Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation (Incorporation) 

- [The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the 

First time 
 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

Regulations 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

    Running of Casinos in Sri Lanka by Foreigners 



 

 



 

 

 

 

ඳහර්ලිගේන්තු විහද 

(වළන්හඩ්) 
 

 

 

(නිර හර්තහ) 
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වත්න ඳහර්ලිගේන්තු 
 

 

ඳශමුන බහ හයඹ 
 

2013 



 

 



 

 

ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීෙරු 
(2010  අගප්රOේල් 08 න දින ඳත්න රද භව භළතියණගඹන් ගත්රී ඳත් ව) 

 

අ 

 
අඩඩක්රනහදන්, අ. (න්නි) 
අජිත් කුභහය, ල්ගඵොක් ගවගේ (හල්ර) 
අතහවුල්රහ, ඒ.එල්.එේ. (දිහභඩුල්ර) 
අතුගධයශ භවත්ිඹ, තරතහ (යත්නපුයඹ)   
අත්තනහඹ, තිස (ඟහති රළයිසතු) 
අන්නහභඩර, නගඩ්සු සිලක්ති (න්නි) 
අගේගුණර්ධන, ගයධහිත (ළුතය) 
අගේර්ධන,  භහින්ද ඹහඳහ (භහතය) 
අගේර්ධන, අ. රක්සභන් ඹහඳහ (භහතය) 
අගේසිශව, අගලධ (කුරුණෆර) 
අේදුල් හදර්, ඒ.ආර්.එේ. (භවනුය) 
අේදුල් වලීේ, ගභොවභඩ් වහෂිේ (භවනුය) 
අභයතුශ, ගඟධන්  ඇන්තනී එේභහනුගල් (ේඳව) 
අභයවීය, භහින්ද (වේඵන්ගතොප) 
අමුණුභ,  ඩී.එස.බී.   (භවනුය) 
අමුණුභ, යත්  (භවනුය) 
අරිඹගන්ත්තියන් ඳහක්කිඹගල්ේ (භඩරපු)  
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත (ේඳව) 
අරස, ටියහන් (ඟහති රළයිසතු) 
අරවප්ගඳරුභ, ඩරස (ඟහති රළයිසතු)  
අරහන්ටින්, ගල්ගේස්රිF (ඹහඳනඹ) 
අලුත්භගේ, භහින්දහනන්ද (භවනුය) 
අලුවිවහගර්, න්ත (භහතගල්) 
අසර්, ඒ.එච්.එේ. (ඟහති රළයිසතු) 
 

ඉ 
 

ඉන්දි, ගේවළල්ර ශහනේගේ (වේඵන්ගතොප) 

 

ඒ 
 

ඒනහඹ, ඇේ. නන්දිිත්රස  (භහතගල්)   
ඒනහඹ, ටී.බී. (කුරුණෆර) 
ඒනහඹ, විල්ප්රOඩ් ඵශඩහය (අනුයහධපුයඹ) 

 

 
 

බීර්,  ගභොගවොභඩ් වෂීේ ගභොගවොභඩ් (ෆල්ර) 
යල්ලිඹේද, තිස විඟඹයත්න (අනුයහධපුයඹ) 
රුණහතිර, ඹන්ත (හල්ර) 
රුණහනහඹ, යවීන්ද්රස න්ගද්රසේස (ගොශම) 
හරිඹේ, අකිර වියහි (කුරුණෆර) 

ළපගොඩ, ඟඹන්ත (ගොශම) [2011 ගඳඵයහරි 07 සිප] 
කිරිඇල්ර, රක්සභන් ඵණ්ඩහය (භවනුය) 
කුභහයණතුශ, ජීන් (ගොශම) 
කුගර්, ගයජිගනධල්ඩ් (ළුතය)  
ගොතරහර, නිර්භර (ළුතය)  
 

 

 
 

ඟදීය, විදහන ආයච්ිකගේ ඵහන්ස  ඝන්ද්රසසිරි (භහතය) 
න්න්ද, දුගන්ස  (යත්නපුයඹ) 
භගේ භවත්ිඹ, අගනධභහ (ඟහති රළයිසතු) 
භගේ, ඉවශ භළදභ පිඹගේන (හල්ර) 
භරත්, සිරිඳහර (ගඳොගශොන්නරු) 



(vi) 

 

ගුණයත්න, අයච්ිකගේ යත් කුභහය  (ේඳව)  
ගුණර්ධන, ගීතහශඟන රඳසිශව (ඟහති රළයිසතු) 
ගුණර්ධන, දිගන්ස  (ගොශම) 
ගුණර්ධන, ඵන්දුර (ගොශම) 
ගුණර්ධන, යණ ගුප්ත (ේඳව)  
ගුණර්ධන, මුණසිශව හරිඹේ අ.අ. අප්පුවහිරහගේ ගදොන් ගධභදහ (්රිFකුණහභරඹ) 
ගුණර්ධන, ජින් ද හස (හල්ර) 
ගුණගේය, අර්ල්  යත් වික්රයභසිශව (ගඳොගශොන්නරු) 
ගුණගේය, ඩිේ (ඟහති රළයිසතු) 
ගුණගේය, ගවේභහල් (භහතය) 
ගේේරු, ගභොවහන් රහල් (ගොශම)  

 

 
 

ඟ 
ඟඹයත්න, පිඹශය (පුත්තරභ)  
ඟඹයත්න, දි. මු. (ඟහති රළයිසතු) 

ඟඹර්ධන,  ඟඹරත් (ේඳව) [2013 භළයි 30 අබහප්රOහප්ත විඹ.] 
ඟඹසරිඹ, රු (ේඳව) 
ඟඹසරිඹ, නත් (භහතය) 
ඟඹගේය, දඹහසිරි  (කුරුණෆර) 
ඟඹගේය, වල්ලිඹ ගල්ේරහගේ ගප්රOේභරහල් (යත්නපුයඹ) 
ඟඹගේන භවත්ිඹ, සුගේධහ ජී. (ගභොණයහර) 
ඟහගොඩ, අඝර  (ඟහති රළයිසතු) 
ගඟඹයත්නේ, ශ්රීක යශහ (නුයඑිතඹ) 

 
ත 

තවුෆීක්, මුවේභදු රිෂස  (්රිFකුණහභරඹ) 
තිගේයහ, ඇන්පන් දඹහශ්රිදත (පුත්තරභ) 
ගතන්නගධන්, ඟන ඵණ්ඩහය (භහතගල්) 
ගතයප්ගඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (ළුතය) 
ගතොන්ඩභන්, ගෞභයධ මර්ති ආරුමුේ  යහභනහදන් (නුයඑිතඹ) 
 

 

ද 
 

දඹහයත්න, ඳළටිකිරිගේ (දිහභඩුල්ර) 
ද සිල්හ, අේගඳොඩි ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන (හල්ර) 
ද සිල්හ, ජී.එේ. වර් (ඟහති රළයිසතු) 
ද සිල්හ, නිගරන්ති නිභල් සිරිඳහර (ඵදුල්ර) 
ද ගොයිහ, හිණී විජිත් විඟඹමුණි (ගභොණයහර) 
ද ගොයිහ, තිරිභහදුය යශජිත් (යත්නපුය) 
දවනහඹ, අභය ධර්භවිඟඹ විගිගේය (භහතය) 
දිේඵයේ, උගඩයිඅප්ඳන් ඳරනි (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹ, අනුය කුභහය (ඟහති රළයිසතු) 
දිහනහඹ, එයන්ඟන් නවින් (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹ, දිහනහඹ මුදිඹන්ගේරහගේ  ගයධවණ කුභහය (භහතගල්) 
දිහනහඹ, ඇස. බී. (භවනුය)        
දිහනහඹ, දුින්ද (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹ, රලිත් (ෆල්ර) 
දිහනහඹ,  වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹ, හලින්ද (කුරුණෆර) 
ගේහනන්දහ,  ඩේරස (ඹහඳනඹ) 

න 
 

නහනහඹක්හය, ඇේ.ගක්.ඇන්. භනු (හල්ර) 
නහනහඹක්හය, හසුගේ (යත්නපුයඹ) 
නහවින්න,  ආර්.ඇේ.ඇස.බී. (කුරුණෆර) 

නිපුණආයච්ික, රක්සභන් (ගොශම) [2010 ඔක්ගතධඵර් 12 ළනි දින සිප] (ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ 66(ඊ) යධසථහ ඹපගත් 
අසුන හිසවිඹ.) 

ගනධයහදලිශේ, සු.  (න්නි) 



(vii) 

 

ඳ 
ඳතියණ, අරශ බුේධි (භහතය) 
ඳතියණ, යගේස (හල්ර) 
ඳේභසිරි, යි.ජී. (ෆල්ර) 
පිඹගේන, පී.එච්.පී. (දිහභඩුල්ර) 
පීරිස, ජී.එල්.(ඟහති රළයිසතු) 
පුශිකනිරගේ,  සුන්ත ල්මු (්රිFකුණහභරඹ) 
පුසඳකුභහය, අප්පුවහිල්රහගේ ගයධවන (ඵදුල්ර) 
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ඟත් (ගභොණයහර) 
ගඳගර්යහ, අ. අ. අයච්ිකරහගේ රක්සභන් න්ත (භහතගල්) 
ගඳගර්යහ, අජිත් ඳත්භහන්ත (ළුතය) 
ගඳගර්යහ, භභළදලිඹනගේ  ගඟධප් රලිත් නිගඹොභහල් (පුත්තරභ) 
ගඳගර්යහ,  ගඟධලප්  භයිල් (ඟහති රළයිසතු) 
ගඳගර්යහ, නහනහඹක්හය ර්නකුර ඳපඵළඳිගේ නිගයධන් අර්ඩ්ලි ප්රිදඹන්ත (පුත්තරභ) 
ගඳගර්යහ, බිඹන්විරගේ ඇන්පනී වික්පර්  (පුත්තරභ) 
ගඳගර්යහ, ගඵධධිඹ  ඵදුගේ ඩිරහන් ප්රිදඹන්ඟන් අඑන්සරේ (ඵදුල්ර) 
ගඳගර්යහ, භල්ර ආයච්ිකගේ හිණී ඟඹවික්රයභ (කුරුණෆර) 
ගඳගර්යහ, ෆීලික්ස (ේඳව) 
ප්රOනහන්දු, අරුන්දි (පුත්තරභ) 
ප්රOනහන්දු, ගඟොන්සපන්  (කුරුණෆර) 
ප්රOනහන්දු, ිල්ගයධයි (පුත්තරභ) 
ප්රOනහන්දු, වරින් (ඵදුල්ර) 
ප්රOනහන්දු පුල්ගල් භවත්ිඹ, අ. සුදර්ශිනී (ේඳව) 
ප්රOබහ, ගන්න් (ගොශම) 
ගප්රOේභඝන්තියන්, ආරුමුේ න්දතඹහ (ඹහඳනඹ) 
ගප්රOේභඟඹන්ත, අච්ිකගේ ගදොන් සුසිල් (ගොශම) 
ගප්රOේභදහ, අඵතළන්න  ගේඹරහගේ ඝේපි  (ෆල්ර) 
ගප්රOේභදහ, ජිත් (වේඵන්ගතොප) 
 

ඵ 

ඵණ්ඩහය භවත්ිඹ, කුරතුශ දිහනහඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ඝන්ද්රසහනී (අනුයහධපුයඹ) 
ඵණ්ඩහය, ඟඹසිශව මුදිඹන්ගේරහගේ ඟහන ප්රිදඹන්ත (ඟහති රළයිසතු) 
ඵණ්ඩහය, ඳහලිත යශගේ (පුත්තරභ) 
ඵණ්ඩහය, ගක්.ඩේලිේ. ලහන්ත (කුරුණෆර) 
ඵණ්ඩහයනහඹ, ඉන්දි (කුරුණෆර) 
ඵණ්ඩහයනහඹ, ඝක්රයර්ති ඳණ්ඩුහබඹ ඩඹස (ේඳව) 
ඵදියුදීන්, අේදුල් රිහත් (න්නි) 
ඵෂීර්, ගේගු ඩහවුඩ් (භඩශපු) 
ඵසනහඹ, තහයහනහත් (කුරුණෆර) 
ඵහරසරිඹ, අයච්ිකරහගේ ඟත් (ෆල්ර) 
බුේධදහ, අන්තින්න භයක්රගේ ලීල් ඝහි (ඵදුල්ර) 
ගේරුගොඩ, අයච්ිකගේ විජිත (ගභොණයහර) 
 

භ 
 

භේදුභඵණ්ඩහය, යත්නහඹ මුදිඹන්ගේරහගේ යශජිත් (ගභොණයහර) 

භෂූර්, නර්දීන් (න්නි) [2010 ගදළේඵර් 02 අබහප්රOහප්ත විඹ.] 
භගවේසයන් භවත්ිඹ, විඟඹරහ (ඹහඳනඹ)  

භහන්නප්ගඳරුභ, අ. අජිත් කුභහය (ේඳව) [2013 ජුනි 03 සිප] 
ිත්රසඳහර, එච්. ආර්. ෆල්ර)  
මුතුගවට්ටිභගේ, නිලහන්ත (හල්ර) 
මුතුකුභහයණ, යත් ඝන්ද්රසසිරි (අනුයහධපුයඹ) 
මුයලිදයන්, විනඹහමර්ති (ඟහති රළයිසතු) 
මුරුගේසු, ඝන්ද්රසකුභහර් (ඹහඳනඹ) 
මුසතහඳහ, ගභොවභඩ්  ෂයිර් (භවනුය) 
ගේධහනන්ද හිි,  පඟයධ එල්රහර (ඟහති රළයිසතු) 
ගභොවභඩ්, අසරේ ගභොවභඩ් ලීේ (ඟහති රළයිසතු) 

ඹ 
ඹහඳහ, අනුය ප්රිදඹදර්ලන (කුරුණෆර) 
ගඹධයහඟන්, ආර්. (ඟහති රළයිසතු) 
ගඹධගේසයන්, සීනිතේබි (භඩශපු) 



(viii) 

 

ය 
යණතුශ, අර්ජුන (ළුතය) 
යණතුශ ගභගනවිඹ, භරහ (ඟහති රළයිසතු) 
යණතුශ, රුන් (ේඳව) 
යණ, ඳහධලී ඝේපි (ගොශම) 
යණසිශව, ආයච්ිකගේ ගයොහන් අනුරුේධ (ගඳොගශොන්නරු) 
යතන හිි, පඟයධ අතුයලිගත (ේඳව) 
යත්නහඹ, ආර්.ඇේ.සී.බී. (නුයඑිතඹ) 
යත්ත්ත, එවින්දහ ගරොවහන් (භවනුය) 
යඹුක්ළල්ර, ගගවිතඹ  (භවනුය) 
යහඟතුගයයි, සුන්දයේ ගඳරුභහල් (නුයඑිතඹ) 
යහඟඳක්, ඝභල් (වේඵන්ගතොප) 
යහඟඳක්, නහභල් (වේඵන්ගතොප) 
යහඟඳක් භවත්ිඹ, නිරඳභහ දීපිහ  (වේඵන්ගතොප)   
යහඟඳක්, ඵළසිල් ගයධවණ (ේඳව)  
යහඟඳක්, විඟඹදහ (ගොශම) 
යහධක්රි සනන්, ගේදුගේල් හි (නුයඑිතඹ) 
යහභනහඹ, අ.අ. යශඟන් (යත්නපුයඹ)  
ගයධවණ, නී (යත්නපුය) 

ර 
 
ගරොකුගේ, හිණී  (ගොශම) 
ගරොකුඵණ්ඩහය, විගිසිශව ඟඹවීය මුදිඹන්ගේරහගේ උදිත් ශඟඹ (ඵදුල්ර) 

 

 
 

ක්කුඹුය, ඟහන (යත්නපුයඹ) 
න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, ආයච්ිකගේ ඳවිත්රසහ ගේවි (යත්නපුයඹ) 
වික්රයභනහඹ, යත්නසිරි (ඟහති රළයිසතු)  
වික්රයභනහඹ, විදුය (ළුතය)  
වික්රයභයත්න, ඉයහන් (ඟහති රළයිසතු) 
වික්රයභසිශව, ගනයන්ඟන් (කුරුණෆර)   
වික්රයභසිශව, යනිල් (ගොශම) 
විඟඹර්ධන, දිගන්න්ද්රස රුන් (ේඳව) 
විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, ශ්රිදඹහනි (දිහභඩුල්ර) 
විගිසිශව, ආයච්ිකගේ මුතුගවට්ටි නිභල් ගනයත් (කුරුණෆර) 
විගිසිශව, යහජී (ඟහති රළයිසතු) 
විගිගේය,   අයච්ිකගේ  ගන්ගඳොර ඩුලිප් ඳණ්ඩුර  ගඳගර්යහ (ේඳව)  
විතහයණ, උඳහලි තිස (ඟහති රළයිසතු)  
විදහන භගේ, අිත් ගත්නු (ඵදුල්ර)  
විනහඹමර්ති, අප්ඳහදුයයි (ඹහඳනඹ) 
වීයක්ගොඩි, ඝන්දිභ (හල්ර)  
වීයගධන්,  මුහුදුභ ගවේගේ ගුණයත්න (හල්ර) 
වීයශල, විභල් (ගොශම) 
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇේ. එරික් ප්රOන්න (භවනුය) 
වීයගේය, යත් පිඹනන්ද (දිහභඩුල්ර) 
ගදආයච්ික, දිලිප් (වේඵන්ගතොප) 
ගල්භ,  කුභහය (ළුතය) 

 
 
භයගධන්, මුදිඹන්ගේරහගේ ඝන්ද්රසගේන (අනුයහධපුයඹ) 
භයවීය, භශර පින්සිරි (භහතය) 
භයසිශව, භහින්ද බුේධදහ (ළුතය)    
ේඳන්දන්, ඉයහඟගයධදඹේ (්රිFකුණහභරඹ) 
යනඳන්, ඊලසයඳහතේ (ඹහඳනඹ) 
සිලිශේ, මුත්තු (ඟහති රළයිසතු) 
සිඹමරහපිටිඹ, යශජිත් (ෆල්ර) 
සිරිතයන්, සිඥහනේ (ඹහඳනඹ) 
සිරිගේන, ඳල්ගල්ත්ගත භයහශරහගේ ඩභත්රීෙඳහර  (ගඳොගශොන්නරු) 
සිල්හ, අරුභදුය ගරධයන්ස ගයොගභගල් දුින්ද (ගොශම) 



(ix) 

 

සිල්හ, භර්වින් (ේඳව) 
සුභතිඳහර, උඩුටුගේ ඟනත්ප්රිදඹ තිරශ (ගොශම) 
සුභන්තියන්, භතිඹහඳයනන් ආබ්රපවේ (ඟහති රළයිසතු) 
සරිඹආයච්ික,   ඝන්ද්රසසිරි ආරිඹශල (ගඳොගශොන්නරු)   
සරිඹප්ගඳරුභ, ගි.ආර්.පී. (ඟහති රළයිසතු)    
ගගනවියත්න, අතහවුද (ෆල්ර) 
ගගනවියත්න, රක්සභන් පින්තු ඟඹතිර (ඵදුල්ර) 
ගගනවියත්න,  ගඟධන්  (යත්නපුයඹ) 
ගල්යහහ, ගඳොන්නේඳරේ (භඩශපු) 
ගේනසිශව, අර්ජුන සුජී (ගොශම) 
ගේනහතියහහ, භහයි ගධභසුන්දයේ (ඹහඳනඹ) 
ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, ඵර්නඩීන් ගයධස (ගොශම) 
ගේනහනහඹ, න්ත වගර්ස ඳයහක්රයභ (ේඳව) 
ගේනහයත්න, යහජිත (ළුතය) 
ගේභසිශව, අශ ගලවහන් (අනුයහධපුයඹ) 
සර්ණභහලිනී භවත්ිඹ, උගප්ක්හ (ේඳව) 
සහිනහදන්, ඩී.එේ. (ඟහති රළයිසතු) 

ව 
 
වකීේ, අ.ඉඵතුල් යවුෂස  (භවනුය)  
වඳුන්ගනත්ති, සුනිල් (ගොශම) 
වරීස, වබීේ ගභොවභඩ් ගභොවභඩ් (දිහභඩුල්ර) 
වන් අලි, ගභොවභඩ් තේබි (ඟහති රළයිසතු)  
වළරින්, ඳෆලිසගේ (අනුයහධපුයඹ) 
ගවේයත්, න (ෆල්ර) 
ගවේයත්, විජිත (ේඳව) 
ගවේයත්, ඟඹයත්න (කුරුණෆර) 
හිසබුල්රහ, ගභොගවොමුඩ් ගරේගේ ආලිේ ගභොවභඩ් (භඩශපු) 

 

ෂ 
 
ෂයිහල්, ගභොගවොභඩ් හසීේ ගභොගවොභඩ් (දිහභඩුල්ර) 
ෂවුසි, අ.අේදුල් වමීඩ් ගභොගවොභඩ් (ගොශම)  

ෂහරුක්, මුත්තලි ඵහහ (න්නි) [2010 ගදළේඵර් 09 ළනි දින සිප] 
ෂහරුක්, හුගනයිස (න්නි) 

ගෂොන්ගේහ, ජී. යත් ඝන්ද්රසරහල් (ගොශම) [2010 ළප්තළේඵර් 29 ළනි දින සිප] (ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ 66(ඈ) යධසථහ 
ඹපගත් අසුන හිස විඹ.) 

ගෂොන්ගේහ භවත්ිඹ, භහරනී (ඟහති රළයිසතු) [2012 ළප්තළේඵර් 24 ළනි දින ඉල්රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළේඵර් 24 
ළනි දින ඳත් විඹ.] 

 
 



 

 

 



 

 

ශ්රීක රශහ ප්රOඟහතහන්්රිF භහඟහදී ඟනයඟඹ 
ඟනහධිඳති 

අතිරු භහින්ද යහඟඳක් භවතහ 

අභහතයධ භණ්ඩරඹ   

අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධ -  රු  දි. මු. ඟඹයත්න භවතහ    

ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුේ  අභහතයධ  - රු යත්නසිරි වික්රයභනහඹ භවතහ 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතයධ -  රු පී. දඹහයත්න භවතහ 

හරිභහර් වහ ඟරේඳත් ශභනහයණ අභහතයධ ව ඳහර්ලිගේන්තුගේ බහනහඹතුභහ  - රු නිභල් සිරිඳහර  ද සිල්හ  භවතහ 

උස අධයධහඳන අභහතයධ  - රු එස. බී. දිහනහඹ භවතහ 

නහරි පයුතු  අභහතයධ - රු ඒ. එච්. එේ. ෂවුසි භවතහ 

විගේල පයුතු අභහතයධ  - රු (භවහඝහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ  

ගෞයධ අභහතයධ - රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ 

යහඟයධ ඳරිඳහරන වහ සගේල පයුතු අභහතයධ  - රු ඩේලිේ. ඩී. ගි. ගගනවියත්න භවතහ 

ඳහර්ලිගේන්තු පයුතු අභහතයධ - රු  සුගේධහ ජී. ඟඹගේන භවත්ිඹ 

ඟහතයධන්තය මරයධ වගඹධගීතහ අභහතයධ - රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 

ඳශු ේඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOඟහ  ශ ර්ධන අභහතයධ - රු ආරුමුන්  ගතොණ්ඩභන් භවතහ 

භහඟ සුඵහධන අභහතයධ  - රු ිල්ගයධයි ප්රOනහන්දු භවතහ  

තළඳළල් ගේහ අභහතයධ -  රු ජීන් කුභහයණතුශ භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයධ  - රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ 

නිඟ ගතල් ර්භහන්ත  අභහතයධ  - රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

ශභහ ශර්ධන වහ හන්තහ පයුතු අභහතයධ  - රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ  

ඟර ේඳහදන වහ ඟරහඳවන අභහතයධ ව ආණ්ඩු ඳක්ගත ප්රOධහන ශවිධහඹතුභහ  - රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 

ේප්රOදහයි ර්භහන්ත වහ කුඩහ යධහඹ ශර්ධන අභහතයධ - රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ඟනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයධ - රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ 

ගේශීඹ ඩදයධ අභහතයධ - රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ 

අධියණ අභහතයධ - රු යවුෂස වකීේ භවතහ 

ේහමීඹ පයුතු අභහතයධ  - රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 

ේරු වහ ේරු ඵතහ අභහතයධ  - රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ  

අධයධහඳන අභහතයධ -  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයධ  - රු භහින්ද භයසිශව භවතහ 

ධීය වහ ඟරඟ ේඳත් ශර්ධන අභහතයධ - රු (ඩදයධ) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයධ  - රු  ඒ. එල්. එේ. අතහවුල්රහ භවතහ 

ඳහරිගබධගි සුඵහදන අභහතයධ  - රු එස. බී. නහවින්න භවතහ 

ඟහති ේඳත්  අභහතයධ - රු පිඹගේන භගේ භවතහ  

ඉඩේ වහ ඉඩේ ශර්ධන අභහතයධ -  රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ 

භහඟ ගේහ අභහතයධ - රු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 

පුේලි ප්රOහවන ගේහ අභහතයධ - රු සී. බී. යත්නහඹ භවතහ 

සුප අඳනඹන ගබධ  ප්රOර්ධන අභහතයධ  - රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ 

විදයධහත්භ පයුතු  අභහතයධ - රු (භවහඝහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ  

භහන ේඳත්  අභහතයධ - රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ 

ෘෂිර්භ අභහතයධ  - රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ 

විගේල රැකිඹහ ප්රOර්ධන වහ සුඵහධන අභහතයධ  - රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 

ඟනභහධයධ වහ ප්රOෘත්ති අභහතයධ - රු ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 

ර්භහන්ත වහ හණිඟ පයුතු අභහතයධ  -  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  

ප්රOහවන අභහතයධ - රු කුභහය ගල්භ භවතහ 

ගඹෞන පයුතු වහ නිපුණතහ ශර්ධන අභහතයධ  - රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ 

තහක්ණ වහ ඳර්ගතණ අභහතයධ  - රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ  

මුඳහය වහ අබයධන්තය ගගශ අභහතයධ - රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ  

ඉදිකිරීේ, ඉශජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුේ අභහතයධ  - රු විභල් වීයශල භවතහ 

ආර්ථි ශර්ධන අභහතයධ - රු  ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක්ෂා භවතහ 

සීනි ර්භහන්ත ශර්ධන අභහතයධ  - රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහහය ප්රOතිශසයණ අභහතයධ  - රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය භවතහ    

ගඳොල් ශර්ධන වහ ඟනතහ තු ශර්ධන අභහතයධ  - රු ඒ. පී. ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ශසෘති වහ රහ පයුතු අභහතයධ - රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ 



(xii) 

 

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයධ - රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 

නළත ඳදිශික කිරීගේ අභහතයධ - රු ගුණයත්න වීයගධන් භවතහ 

භවඟන ේඵන්ධතහ වහ භවඟන පයුතු අභහතයධ  - රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ 

ක්රී ඩහ  අභහතයධ - රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 

යහඟයධ ශභනහයණ ප්රOතිශසයණ අභහතයධ - රු නවින් දිහනහඹ භවතහ 

යහඟයධ ේඳත් වහ යධහඹ ශර්ධන අභහතයධ -  රු දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ 

විදුලි ශගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතයධ -  රු යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ  

සිවිල් ගුන් ගේහ අභහතයධ - රු පිඹශය ඟඹයත්න භවතහ 

ඟහති උරුභඹන්  අභහතයධ - රු ඟත් ඵහරසරිඹ භවතහ 

ඟහති බහහ වහ භහඟ ඒහඵේධතහ අභහතයධ - රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ  

ආගඹධඟන ප්රOර්ධන අභහතයධ - රු  රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  

පරදහයීතහ ප්රOර්ධන අභහතයධ - රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ්  භවතහ 

උේභිද උදයධහන වහ ගඳොදු විගනධදහත්භ පයුතු අභහතයධ -  රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ 

අධයධහඳන ගේහ අභහතයධ -  රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ   

නජීවී ේඳත් ශයක්ණ  අභහතයධ  - රු  හිණී විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ 
 

[ඹේ අභහතයධයඹකුප නිලසිකත ඳයනු ගනොරළබ සිඹලුභ විඹඹන්, හර්ඹඹන්, ගදඳහර්තගේන්තු වහ යධසථහපිත ආඹතන          
අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහ තභහ ගත ඳයහ ගන ඇත.] 
 
 
 
 

යධහඳෘති අභහතයධරු 
 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතයධ - රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන භවතහ 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතයධ - රු නිර්භර ගොතරහර භවතහ  
 
 
 
 

නිගඹධඟයධ අභහතයධරු 
උස අධයධහඳන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ඟනනීඹ ඵරලක්ති නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් හදර් භවතහ 

ආර්ථි ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ 

ආර්ථි ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 

ආර්ථි ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ 

ළවිලි ර්භහන්ත නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු අර්ල්  ගුණගේය භවතහ 

මුදල් වහ ක්රයභේඳහදන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 

සිවිල් ගුන් ගේහ නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ  

ගේශීඹ ඩදයධ නිගඹධඟයධ අභහතයධ -  රු සී. පී. ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ 

ඉදිකිරීේ, ඉශජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුේ නිගඹධඟයධ  අභහතයධ  - රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 

ප්රOහවන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු ගයධවණ දිහනහඹ භවතහ 

ඳශු ේඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOඟහ ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු එච්. ආර්. ිත්රසඳහර භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ඟඹගේය භවතහ 

නළත ඳදිශික කිරීගේ නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ 

ආගඹධඟන ප්රOර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ නිගඹධඟයධ අභහතයධ  -  රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ 

ඟර ේඳහදන වහ ඟරහඳවන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  -  රු නිරඳභහ යහඟඳක්ෂා භවත්ිඹ 

ආර්ථි ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු එේ. එල්. ඒ. එේ. හිසබුල්රහ භවතහ 

ගෞයධ නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ    

ඉඩේ වහ ඉඩේ ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  -  රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 

හරිභහර් වහ ඟරේඳත් ශභනහයණ නිගඹධඟයධ අභහතයධ  -  රු ඩේලිේ. බී. ඒනහඹ භවතහ 

භහඟ ගේහ නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ 

විගේල පයුතු නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ භවතහ 

ධීය වහ ඟරඟ ේඳත් ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 

ේප්රOදහයි ර්භහන්ත වහ කුඩහ යධහඹ ශර්ධන නිගඹධඟයධ අභහතයධ -  රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ 

නිඟ ගතල් ර්භහන්ත නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු යණ ගුණර්ධන භවතහ 

බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු නිගඹධඟයධ අභහතයධ  - රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

ආඳදහ ශභනහයණ නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු ඩුලිප් විගිගේය භවතහ  

යහඟයධ ඳරිඳහරන වහ සගේල පයුතු නිගඹධඟයධ අභහතයධ - රු  විඟඹ දවනහඹ භවතහ  



(xiii) 

 

බහඳති නහභහලිඹ 
රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු තරතහ 

අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, 
රු ගඳරුභහල් යහඟදු යයි භවතහ, රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි වි ගිවික්රයභ භවත්ිඹ. 

 

ඳහර්ලිගේන්තු හය බහ 
ගත්රීේ හය බහ 
      

රු ඝභල් යහඟඳක් භවතහ (බහඳති), රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු ආරුමුන් 
ගතොණ්ඩභන් භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ, රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු ඩිේ 
ගුණගේය භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු විභල් වීයශල භවතහ,  රු ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ,      
රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,  
රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු සුගර්ස .  ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු (පඟයධ) අතුයලිගත යතන හිි, 

ෘවයධ හය බහ  
රු ඝභල් යහඟඳක් භවතහ (බහඳති), රු පිඹශය ඟඹයත්න භවතහ, රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ, රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය 

භවතහ, රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ 
භවතහ, රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ,           
රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 

සථහය නිගඹධ පිිතඵ  හය  බහ 
රු ඝභල් යහඟඳක් භවතහ (බහඳති), රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ,  රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ,                 
රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ,  රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක්ෂා භවතහ, රු අජිත් කුභහය 
භවතහ,  රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී විගිසිශව භවතහ, රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ. 

 

ඳහර්ලිගේන්තු පයුතු පිිතඵ හය බහ 
රු ඝභල් යහඟඳක් භවතහ (බහඳති), රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ , රු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ භවතහ, රු යනිල් වික්රයභසිශව භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ,                    
රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ගි. ගගනවියත්න භවතහ, රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ,              
රු ඩේරස ගේහනන්ද  භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ, රු භහින්ද භයසිශව 
භවතහ, රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු විභල් වීයශල 
භවතහ, රු ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ, රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ, රු භශර භයවීය භවතහ,                 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු සුගර්ස                 
. ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු (පඟයධ) අතුයලිගත යතන හිි. 

 

යඟගත ගිණුේ පිිතඵ හය බහ  
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ, රු යවුෂස 

වකීේ භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ, රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ, 
රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ,  රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ, රු යශජිත් 
සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, රු ඟත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ,  රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ,    
රු නිර්භර ගොතරහර භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,  රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ,  රු බීර් වහෂීේ භවතහ, 
රු විඟඹදහ යහඟඳක්ෂා භවතහ, රු භහඩ ගධ. ගේනහධියහඟහ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු අකිර වියහි 
හරිඹේ භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,        
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ,        
රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ. 

 

ගඳොදු යධහඳහය පිිතඵ හය බහ 
රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ (බහඳති), රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ,          

රු (ඩදයධ) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ, රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය භවතහ, රු ඒ. පී. ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු ටී. බී. 
ඒනහඹ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  රු එස. එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,   
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු අර්ජුන යණතුශ භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ,       
රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු (පඟයධ) අතුයලිගත යතන හිි, රු සීනිතේබි 
ගඹධගේසයන් භවතහ, රු නහභල් යහඟඳක්ෂා භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජි විගිසිශව 
භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 



(xiv) 

 

යප්රOහද පිිතඵ හය බහ 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති), රු (භවහඝහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,        

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු භහින්ද 
භයසිශව භවතහ, රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ, රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගඟධන් අභයතුශ 
භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දඹහසිරි 
ඟඹගේය භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

 
 

භවඟන ගඳත්ේ පිිතඵ හය බහ 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ, රු (ඩදයධ) 
යහජිත ගේනහයත්න භවතහ, රු කුභහය ගල්භ භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ,   
රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු නිරඳභහ යහඟඳක් භවත්ිඹ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු හිණී 
විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,  රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු ෂයිහල් හසිේ භවතහ, රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු 
ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු 
(පඟයධ) අතුයලිගත යතන හිි,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්ිඹ, රු 
(ආඝහර්ඹ) යත් වීයගේය භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, රු හුගනයිස ෂහරක් 
භවතහ. 

 

උස නිරතර පිිතඵ හය බහ 

රු යත්නසිරි වික්රයභනහඹ භවතහ (බහඳති), රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,        
රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු ඩේලිේ. ඩී. ගි. ගගනවියත්න භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,                 
රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් 
භවතහ, රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ, රු විභල් වීයශල භවතහ,  රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ,         
රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ,  රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ,  රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් 
භවතහ,  රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ. 

 

 

යධසථහදහඹ සථහය හය බහ 

“ඒ” සථහය  හය බහ 

රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ,  රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ,  රු හිණී 
ගරොකුගේ භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ,  රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ඟත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ,   රු අර්ල් ගුණගේය භවතහ,  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ,  රු අර්ජුන 
යණතුශ භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ,  රු භහඩ ගධ. ගේනහධියහඟහ 
භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ,  රු ඒ.ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඒ. විනහඹමුර්ති භවතහ, රු (පඟයධ) අතුයලිගත 
යතන හිි, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු නී ගයධවන ගොඩිතුක්කු භවතහ,  රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.එේ. ඝහි බුේධදහ භවතහ, 
රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු භරහ යණතුශ ගභගනවිඹ,  රු (ආඝහර්ඹ) යත් වීයගේය භවතහ,  රු 
ආර්. දුින්ද සිල්හ භවතහ. 

“බී” සථහය  හය බහ 
 රු ජීන් කුභහයණතුශ භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය 

ගතන්නගධන් භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, රු ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් හදර් 
භවතහ, රු නිර්භර ගොතරහර භවතහ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් 
භවතහ, රු බීර් වෂීේ භවතහ, රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු අජිත් කුභහය 
භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු ගභොවභඩ් අසරේ භවතහ, රු වික්පර් ඇන්පනි 
භවතහ, රු ප්රOබහ ගන්න් භවතහ, රු ඳරනි දිේඵයේ භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු ගි. ශ්රීක 
යශහ  භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි 
විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ,  රු ගි.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ 
භවතහ, රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xv) 

 

විගලේ හය බහ 
 

ශීඝ්ර ගඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු පිිතඵ රුණු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විගලේ හය බහ  
රු පී. දඹහයත්න භවතහ (බහඳති), රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ 

භවතහ, රු කුභහය ගල්භ භවතහ, රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු ගයධවණ 
දිහනහඹ භවතහ, රු නිර්භර ගොතරහර භවතහ, රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, 
රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් 
ගදආයච්ික භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු 
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ, රු නහභල් යහඟඳක් භවතහ, රු ගනයන්ඟන් 
වික්රයභසිශව භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) යත් වීයගේය භවතහ,  රු ඩී.එේ. සහිනහදන් භවතහ.   

 

ඳහර්ලිගේන්තු ගේගත සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ පිිතඵ රුණු ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ පිණි 
න විගලේ හය බහ  
රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ,  

රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ, රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු උදිත් 
ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 

 

ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීෙරිඹන්ගේ ශදඹ 
රු සුගේධහ ජී. ඟඹගේන භවත්ිඹ (බහඳතිනි), රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු නිරඳභහ යහඟඳක් භවත්ිඹ, 

රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු ඩදයධ 
සුදර්ලනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු භරහ යණතුශ ගභගනවිඹ, රු ශ්රිදඹහනි 
විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු උගප්ක්හ සර්ණභහලී භවත්ිඹ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ 
භවත්ිඹ. 

 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ ශයඹ, විනඹ, ේප්රOදහඹන් ව ආයක්හ ඳත්හගන ඹහගේ ක්රි ඹහභහර් නිර්ගේල කිරීභ 
වහ න විගලේ හය බහ 
රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ (බහඳති), රු පී. දඹහයත්න භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ, 

රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ 

 

ශ්රීක රශහහසීන් එක් ඟහතිඹක් ගර ජීත්වීභ ඵරහත්භ කිරීභ වහ අලයධ ගේලඳහරන වහ ආණ්ඩුක්රයභ 
යධසථහනුකර පිඹය නිර්ගේල ගොප හර්තහ කිරීභ වහ න විගලේ හය බහ 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ (බහඳති), රු (භවහඝහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩභ්රිFඳහර සිරිගේන භවතහ, රු ඩේලිේ. 
ඩී. ගි. ගගනවියත්න භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද 
භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු ඒ. එල්. එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ, රු රිහඩ් 
ඵදියුදීන් භවතහ, රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ, රු විභල් වීයශල භවතහ, රු ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ, රු 
රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ, රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු (ඩදයධ) 
සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්ිඹ, රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ 

 

උඳගේල හය  බහ 

 

බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු  පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු දි.මු. ඟඹයත්න භවතහ (බහඳති), රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු ිල්ගයධයි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ, 
රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු අර්ල් ගුණගේය 
භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුශ භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු (පඟයධ) 
අතුයලිගත යතන හිි, රු (පඟයධ) එල්රහර ගේධහනන්ද හිි, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ 
භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු භරහ යණතුශ ගභගනවිඹ, රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි 
භවතහ, රු ගත්නු විදහනභගේ භවතහ, රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්ිඹ, රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

යහඟයධ ශභනහයණ ප්රOතිශසයණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු නවින් දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ගි. ගගනවියත්න භවතහ,         

රු ිල්ගයධයි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු පිඹගේන භගේ භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ, රු ඩිේ 
ගුණගේය භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු ඟත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ 
භවතහ, රු භශර භයවීය භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, 
රු අර්ල් ගුණගේය භවතහ, රු බීර් වහෂීේ භවතහ, රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ, රු එච්.එේ.එේ. වරීස භවතහ,            
රු වික්පර් ඇන්පනි භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න 
භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී විගිසිශව භවතහ, රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, රු ඩී.එේ. සහිනහදන් භවතහ. 



(xvi) 

 

 

හරිභහර් වහ ඟරේඳත් ශභනහයණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති), රු ඩේලිේ. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු හලින්ද 

දිහනහඹ භවතහ, රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ, රු ඒ.පී. ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ,            
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස. එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ 
ගඳගර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු ජිත් 
ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, 
රු එේ.එස. තේෆීක් භවතහ,  රු ගවේභහල් ගුණගේය භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ 
භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ගනයන්ඟන් වික්රයභසිශව භවතහ,  රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ආඳදහ ශභනහයණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳති), රු ඩුලිප් විගිගේය භවතහ, රු භහින්ද භයසිශව භවතහ, රු පිඹගේන භගේ භවතහ, 

රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ 
භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු ඳහලිත 
ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු ටී. යශජිත් ද ගොයිහ භවතහ, රු ඳරනි දිේඵයේ භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ කුභහය 
භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විජිත ගේරුගොඩ භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු ගි. ශ්රීක යශහ 
භවතහ, රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ, රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, රු ඊ. 
යනඳන් භවතහ, රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ. 

 

ගෞයධ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ (බහඳති), රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු සුගේධහ ජී. 

ඟඹගේන භවත්ිඹ, රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ, රු (ඩදයධ) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ, රු නිරඳභහ යහඟඳක් 
භවත්ිඹ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු ජිත් 
ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු එස. විගනධ 
භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු ටී. යශජිත් ද ගොයිහ භවතහ, රු (ඩදයධ) 
යගේස ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු (ඩදයධ)  සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ, රු 
ඒ.එේ. ඝහි බුේධදහ භවතහ, රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ. 

 

නිඟ ගතල් ර්භහන්ත පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ  භවතහ (බහඳති), රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි 

භවතහ, රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු ඳහධලී 
ඝේපි යණ භවතහ, රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු දිළුේ අමුණුභ 
භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු ගභොවභඩ් අසරේ භවතහ,  රු ප්රOබහ ගන්න් භවතහ, රු ජින් ද හස 
ගුණර්ධන භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විජිත ගේරුගොඩ භවතහ, රු විඟඹරහ 
භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු නිභල් විගිසිශව භවතහ,  රු ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ. 

 

ඟර ේඳහදන වහ ඟරහඳවන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), රු නිරඳභහ යහඟඳක් භවත්ිඹ, රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, රු ෆීලික්ස 

ගඳගර්යහ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ,             
රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු ෂයිහල් හසිේ 
භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඒ.ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ,              
රු එේ.එස. තේෆීක් භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු ඩුලිප් විගිගේය භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් 
භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ, රු යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු සීනිතේබි 
ගඹධගේසයන්  භවතහ, රු රුන් විඟඹර්ධන භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු ආර්. දුින්ද සිල්හ භවතහ. 

  
ේප්රOදහයි ර්භහන්ත වහ කුඩහ යධහඹ ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ (බහඳති), රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන භවතහ, රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ඟඹගේය භවතහ, රු  
ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,             
රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව 
භවත්ිඹ, රු  ඒ.ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ  භවතහ , රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, රු වික්පර් ඇන්පනි භවතහ, රු වී.ගක්. 
ඉන්දි භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. පිඹගේන භවතහ, රු විඟඹරහ 
භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු රුන් යණතුශ භවතහ, රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ. 



(xvii) 

 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ (බහඳති), රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු පී. 

දඹහයත්න භවතහ, රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් 
භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,                  
රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු ආර්.එේ. යශජිත් භේදුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ, රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ,            
රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් 
භවතහ, රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ,            
රු ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ. 

 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහහය ප්රOතිශසයණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය භවතහ (බහඳති), රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,         

රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,                     
රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු වී.ගක්. 
ඉන්දි භවතහ, රු නත් ඟඹසරිඹ භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු අජිත් 
පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි ප්රOනහන්දු භවතහ,    රු විඟඹරහ භගවේසයන් 
භවත්ිඹ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටිභගේ භවතහ,  රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු 
එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ, රු න ගවේයත් භවතහ. 

 

ර්භහන්ත වහ හණිඟ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (බහඳති), රු එස.බී. නහවින්න භවතහ, රු පිඹගේන භගේ භවතහ, රු ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර 

භවතහ, රු කුභහය ගල්භ භවතහ, රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ, රු හිණී විජිත් 
විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,               
රු බීර් වහෂීේ භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු ඒ.ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ  භවතහ, 
රු එච්.එේ.එේ. වරීස භවතහ, රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු අගනධභහ භගේ 
භවත්ිඹ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) යත් 
වීයගේය භවතහ, රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 

   
ඉදිකිරීේ, ඉශජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුේ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු විභල් වීයශල භවතහ (බහඳති), රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු (ඩදයධ) 
යහජිත ගේනහයත්න භවතහ, රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, රු කුභහය ගල්භ භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ,          
රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු ගුණයත්න වීයගධන් භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, 
රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,  රු බීර් වහෂීේ භවතහ, රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ, රු  ඒ.ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ  භවතහ , රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය 
භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු ගනයන්ඟන් වික්රයභසිශව භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) 
යත් වීයගේය භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ.    

 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඳවිත්රසහගේවි න්නිආයච්ික භවත්ිඹ (බහඳති), රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ඟඹගේය භවතහ,  රු පිඹශය ඟඹයත්න භවතහ, 

රු පී. දඹහයත්න භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ගි. ගගනවියත්න භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ, රු 
(භවහඝහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ, රු දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ, රු ඉන්දි 
ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු 
විජිත ගවේයත් භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු 
යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ,   රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු  ඒ.ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ  භවතහ, රු 
දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු ඒ.එේ. ඝහි බුේධදහ භවතහ, රු රුන් යණතුශ භවතහ, රු ගනයන්ඟන් වික්රයභසිශව 
භවතහ, රු රුන් විඟඹර්ධන භවතහ. 

 

  

ආර්ථි ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ (බහඳති), රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු 

යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, රු ඳවිත්රසහගේවි 
න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ, රු ඒ.පී. ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන 
භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීේ භවතහ , 
රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුශ භවතහ, රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු ඹන්ත 
රුණහතිර භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන 
භවතහ, රු ටී. යශජිත් ද ගොයිහ භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදයධ) යගේස ඳතියණ භවතහ, රු ඊ. 
යනඳන් භවතහ. 



(xviii) 

 

යහඟයධ ේඳත් වහ යධහඹ ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ (බහඳති), රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු ඒ.පී. ඟත් 

පුසඳකුභහය භවතහ, රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන භවතහ, රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ, රු හිණී 
ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ, 
රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, 
රු ගභොවභඩ් අසරේ භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත 
ගඳගර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු ගි.            
ශ්රීක යශහ භවතහ, රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු න්ත ගේනහනහඹ භවතහ. 

 

විගේල පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු (භවහඝහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ (බහඳති), රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,           
රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ, රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු භහින්ද භයසිශව 
භවතහ, රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ, රු විභල් වීයශල භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ,                   
රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, 
රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුශ භවතහ, රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු සුගර්ස . 
ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු 
(ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ, රු නහභල් යහඟඳක් භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු ගයධසි 
ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 

 

යහඟයධ ඳරිඳහරන වහ සගේල පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු ඩේලිේ.ඩී.ගි. ගගනවියත්න භවතහ (බහඳති), රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ, රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ,රු යත්නසිරි 
වික්රයභනහඹ භවතහ, රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ, රු භහින්ද භයසිශව භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් 
භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී.පී.ඩී.  
ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු අර්ල් ගුණගේය 
භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඒ. විනහඹමර්ති 
භවතහ, රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,        
රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගයොහන් යණසිශව භවතහ. 

   

ඳහර්ලිගේන්තු පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු සුගේධහ ජී. ඟඹගේන භවත්ිඹ (බහඳති), රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ, රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු ඩිේ 

ගුණගේය භවතහ, රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ, රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු 
රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු එච්.ආර්. ිත්රසඳහර භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු හිණී 
ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු ගඳොන්. ගල්යහහ 
භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු නත් ඟඹසරිඹ භවතහ,          
රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ, රු ඉයහන් 
වික්රයභයත්න භවතහ, රු නිභල් විගිසිශව භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ. 

 

නළත ඳදිශික කිරීගේ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ     
රු ගුණයත්න වීයගධන් භවතහ (බහඳති), රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු භහින්ද 

භයසිශව භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ, රු ඒ.පී. ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ,           
රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ඟඹගේය භවතහ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු එස. 
විගනධ භවතහ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු ප්රOබහ ගන්න් භවතහ, රු ඳහලිත 
ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී 
විගිසිශව භවතහ, රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ,  රු ඩී.එේ. සහිනහදන් භවතහ, රු ආර්. දුින්ද සිල්හ භවතහ, රු න්ත 
ගේනහනහඹ භවතහ. 

 

තළඳළල් ගේහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ජීන් කුභහයණතුශ භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු කුභහය ගල්භ 

භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ගුණයත්න වීයගධන් භවතහ, රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ, 
රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු අර්ජුන යණතුශ භවතහ, රු 
ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු අේදුල් වලීේ 
භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු න්ත 
අලුවිවහගර් භවතහ, රු ඳරනි දිේඵයේ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු භරහ යණතුශ ගභගනවිඹ, රු 
ගයොහන් යණසිශව භවතහ, රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ගනයන්ඟන් වික්රයභසිශව භවතහ. 



(xix) 

 

ඟහති උරුභඹන් පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු (ආඝහර්ඹ) ඟත් ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳති), රු ගුණයත්න වීයගධන් භවතහ, රු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු භහින්ද 

ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,          
රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු එච්.එේ.එේ. වරීස 
භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු (පඟයධ)  අතුයලිගත යතන හිි, රු (පඟයධ) එල්රහර 
ගේධහනන්ද හිි, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ගඳරුභහල් 
යහඟදුයයි භවතහ, රු නිභල් විගිසිශව භවතහ, රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්ිඹ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ,                
රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේහ භවත්ිඹ. 

 
ඳරිය පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු ඒ. ආර්. එේ. අේදුල් හදර් භවතහ, රු ඳහධලී 

ඝේපි යණ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ, රු ගයධවණ දිහනහඹ භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ 
ගඳගර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු භහඩ ගධ. ගේනහධියහඟහ භවතහ, රු තරතහ 
අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ,           
රු යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු රුන් යණතුශ භවතහ, රු ගයොහන් යණසිශව භවතහ, 
රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ, රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ,        
රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 

 
ශභහ ශර්ධන වහ හන්තහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ (බහඳති), රු සුගේධහ ජී. ඟඹගේන භවත්ිඹ, රු ඳවිත්රසහගේවි න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු 

එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ, රු නිරඳභහ 
යහඟඳක් භවත්ිඹ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ,              
රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු ඩුලිප් විගිගේය භවතහ, රු අගනධභහ 
භගේ භවත්ිඹ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ, රු විඟඹරහ 
භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටිභගේ භවතහ, රු භරහ යණතුශ ගභගනවිඹ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ 
භවත්ිඹ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී විගිසිශව භවතහ, රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ, රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්ිඹ,              
රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ භවත්ිඹ. 

 

අධියණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු යවුෂස වකීේ භවතහ (බහඳති),  රු (භවහඝහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ගි. ගගනවියත්න භවතහ, රු ඒ.ඩී. 

සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ, රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ,රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ,         
රු එච්.ආර්. ිත්රසඳහර භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු එේ.එස. තේෆීක් භවතහ, 
රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, 
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ 
භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටිභගේ භවතහ, රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ. 

 
ේරු වහ ේරු ඵතහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ (බහඳති),  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ, රු (ඩදයධ) 

යහජිත ගේනහයත්න භවතහ, රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,  රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ 
භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු විජිත 
ගවේයත් භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු 
විඟඹ දවනහඹ භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු නී ගයධවන ගොඩිතුක්කු 
භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු ගයධසි 
ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 

   
අධයධහඳන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), රු හිණී විජිත් විඟඹමුනි ද ගොයිහ භවතහ, රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ,         

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ,         
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු නිර්භර ගොතරහර භවතහ, රු යවුෂස 
වකීේ භවතහ, රු බීර් වහෂීේ භවතහ , රු ආර්.එේ. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ,        
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු (පඟයධ) අතුයලිගත 
යතන හිි, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ, රු (ඩදයධ) යගේස ඳතියණ භවතහ,     
රු පී. පිඹගේන භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී විගිසිශව භවතහ. 



(xx) 

 

ළවිලි ර්භහන්ත පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු භහින්ද භයසිශව භවතහ (බහඳති), රු අර්ල් ගුණගේය භවතහ, රු ිල්ගයධයි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු ඳවිත්රසහගේවි 

න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු පිඹගේන භගේ භවතහ, රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ, රු බීර් වහෂීේ භවතහ,                  
රු ආර්.එේ. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඹන්ත 
රුණහතිර භවතහ, රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, 
රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ,            
රු යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ 
භවතහ, රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ. 

 

ධීය වහ ඟරඟ ේඳත් ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු (ඩදයධ) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ (බහඳති), රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ, රු ිල්ගයධයි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු ෆීලික්ස 

ගඳගර්යහ භවතහ, රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය භවතහ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ භවතහ,             
රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ෂයිහල් හසිේ භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි 
භවතහ, රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ,  රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු 
අජිත් කුභහය භවතහ, රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු වී.ගක්. ඉන්දි භවතහ, රු 
ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ,  රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි ප්රOනහන්දු 
භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ. 

 

ගේශීඹ ඩදයධ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) 

තිස විතහයණ භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,             
රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු 
ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු ඩුලිප් විගිගේය භවතහ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, 
රු දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ගභොවභඩ් අසරේ භවතහ, රු (ඩදයධ) යගේස ඳතියණ 
භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,   රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ, රු රුන් යණතුශ 
භවතහ, රු ගත්නු විදහනභගේ භවතහ,   රු ඩී.එේ. සහිනහදන් භවතහ. 

 

ඟහති බහහ වහ භහඟ ඒහඵේධතහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ (බහඳති), රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩිේ 

ගුණගේය භවතහ, රු එච්.ආර්. ිත්රසඳහර භවතහ, රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ 
භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු ෂයිහල් හසිේ භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු (පඟයධ) එල්රහර ගේධහනන්ද 
හිි, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු නත් ඟඹසරිඹ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ 
භවතහ, රු අරුන්දි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ,                   
රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී විගිසිශව භවතහ, රු ගි.ආර්.පී. 
සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ඉඩේ ව ඉඩේ ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ (බහඳති), රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුශ භවතහ,                     

රු (ඩදයධ) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ, රු ගයධවණ දිහනහඹ භවතහ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, රු සී.ඒ. 
සරිඹආයච්ික භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, 
රු පී. වළරින් භවතහ, රු අර්ල් ගුණගේය භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු භහඩ ගධ. ගේනහධියහඟහ භවතහ, 
රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් 
භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු ගවේභහල් ගුණගේය භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු රුන් යණතුශ 
භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු න්ත ගේනහනහඹ භවතහ . 

 

භහඟ ගේහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (බහඳති), රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු ඟඹයත්න 
ගවේයත් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු ඩුලිප් 
විගිගේය භවතහ, රු ගභොවභඩ් අසරේ භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. 
පිඹගේන භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විජිත ගේරුගොඩ භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ,                 
රු සීනිතේබි ගඹධගේසයන් භවතහ, රු භරහ යණතුශ ගභගනවිඹ, රු ගයොහන් යණසිශව භවතහ, රු යන්ඟන් 
යහභනහඹ භවතහ, රු ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ භවත්ිඹ. 



(xxi) 

 

ක්රී ඩහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ (බහඳති), රු නහභල් යහඟඳක් භවතහ, රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ, රු ආරුමුන් 

ගතොණ්ඩභන් භවතහ,  රු ජීන් කුභහයණතුශ භවතහ, රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ 
භවතහ, රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ, රු ආර්.එේ. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු අර්ජුන යණතුශ භවතහ,  
රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු එස. විගනධ භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු වී.ගක්. ඉන්දි භවතහ, 
රු නත් ඟඹසරිඹ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,          
රු සීනිතේබි ගඹධගේසයන්  භවතහ, රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ, රු න ගවේයත් භවතහ. 

 

ෘෂිර්භ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (බහඳති), රු ඒ.පී. ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,                      

රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු සුගේධහ ජී. ඟඹගේන භවත්ිඹ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ,                
රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු හිණී 
ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,                    
රු විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි 
ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් 
භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ගත්නු විදහනභගේ භවතහ. 

 

ප්රOහවන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ (බහඳති), රු ගයධවණ දිහනහඹ භවතහ, රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුශ 

භවතහ, රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ, රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු එච්.එල්. 
ගප්රOේභරහල් ඟඹගේය භවතහ, රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු අර්ල් ගුණගේය භවතහ, රු 
ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු සිලක්ති ආනන්දන් 
භවතහ, රු දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු විජිත 
ගේරුගොඩ භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ, රු නිභල් විගිසිශව භවතහ, රු ගි.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ, රු 
ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ. 

 

ගඹෞන පයුතු  වහ නිපුණතහ ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ (බහඳති), රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ, රු මුරුගේසු 

ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු විභල් වීයශල භවතහ, රු 
දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ,   රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය 
ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු එස. විගනධ භවතහ,  රු ටී. යශජිත් ද ගොයිහ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,  රු බුේධි 
ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදයධ) යගේස ඳතියණ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු 
නහභල් යහඟඳක් භවතහ, රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි 
භවත්ිඹ, රු ආර්. දුින්ද සිල්හ භවතහ,  රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ. 

 

මුඳහය වහ අබයධන්තය ගගශ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ (බහඳති), රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු සුගේධහ ජී. 

ඟඹගේන භවත්ිඹ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඟන ඵණ්ඩහය ගතන්නගධන් භවතහ, රු ඝන්ද්රසසිරි ඟදීය 
භවතහ, රු එච්.ආර්. ිත්රසඳහර භවතහ, රු නිරඳභහ යහඟඳක් භවත්ිඹ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු යවි 
රුණහනහඹ භවතහ, රු අර්ල් ගුණගේය භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ,                  
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ,  රු වික්පර් 
ඇන්පනි භවතහ, රු නී ගයධවන ගොඩිතුක්කු භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 
භවතහ, රු සීනිතේබි ගඹධගේසයන්  භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු එස. 
ශ්රීකතයන් භවතහ. 

 

තහක්ණ වහ ඳර්ගතණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
 රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ, ඳවිත්රසහගේවි න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු(භවහඝහර්ඹ) තිස 

විතහයණ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ, රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, 
රු ඟත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ  භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ, රු 
විඟඹදහ යහඟඳක් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ,  රු 
දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, 
රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු 
න්ත  ගේනහනහඹ භවතහ,  රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xxii) 

 

මුදල් වහ ක්රයභ ේඳහදන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු ඒ.එච්.එේ. 

ෂවුසි භවතහ, රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ,             
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ, රු ඵළසිල් 
ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ, රු යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීේ භවතහ,        
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු භහඩ ගධ. 
ගේනහධියහඟහ භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු ගවේභහල් ගුණගේය භවතහ, 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු නහභල් යහඟඳක් භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න 
භවතහ.  

 

ඟනභහධයධ  වහ ප්රOෘත්ති පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු (ඩදයධ) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,         

රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ, රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විභල් වීයශල භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ 
අගේර්ධන භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,                      
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ, රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද 
සිල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු 
ඒ.එේ. ඝහි බුේධදහ භවතහ, රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි භවතහ, රු නහභල් යහඟඳක් භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ 
භවතහ, රු රුන් විඟඹර්ධන භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ භවත්ිඹ. 

 

ඳශු ේඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOඟහ ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ (බහඳති), රු එච්.ආර්. ිත්රසඳහර භවතහ, රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භවතහ, රු සුගේධහ ජී. 

ඟඹගේන භවත්ිඹ, රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු නිගඹධභහල් 
ගඳගර්යහ භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු අේදුල් වලීේ 
භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු ගභොවභඩ් අසරේ භවතහ, රු අගනධභහ 
භගේ භවත්ිඹ, රු ගවේභහල් ගුණගේය භවතහ, රු ඳරනි දිේඵයේ භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. 
පිඹගේන භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ,                 
රු ගත්නු විදහනභගේ භවතහ, රු ආර්. දුින්ද සිල්හ භවතහ. 

 

යහඟයධ ආයක්  වහ නහරි ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු දි.මු. ඟඹයත්න භවතහ, රු යත්නසිරි වික්රයභනහඹ භවතහ, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන 

භවතහ, රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ,රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු ඒ.එල්.එේ. 
අතහවුල්රහ භවතහ, රු ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු විභල් වීයශල භවතහ, රු ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ, 
රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ, රු භශර භයවීය භවතහ, රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,  රු ආර්.  ේඳන්දන් 
භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු දඹහසිරි 
ඟඹගේය භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ, රු 
(ආඝහර්ඹ) යත් වීයගේය භවතහ. 

 

යහඹ වහ භවහභහර් පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන භවතහ, රු නිර්භර ගොතරහර භවතහ, රු පී. දඹහයත්න භවතහ, රු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ 

භවතහ, රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ,                     
රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ, රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු යවුෂස වකීේ භවතහ, 
රු තිස අත්තනහඹ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු එච්.එේ.එේ. වරීස 
භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු වික්පර් ඇන්පනි 
භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගි. ශ්රීක යශහ භවතහ,රු නහභල් යහඟඳක් භවතහ, 
රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු න ගවේයත් භවතහ. 

  

උස අධයධහඳන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුසිල් 

ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ, රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ,          
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු නිරඳභහ යහඟඳක් භවත්ිඹ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, රු යවුෂස වකීේ 
භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීේ භවතහ, 
රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු භහඩ ගධ. ගේනහධියහඟහ භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු 
(පඟයධ) එල්රහර ගේධහනන්ද හිි, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ, රු තහයහනහත් 
ඵසනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු ගි.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ. 



(xxiii) 

 

පුේලි ප්රOහවන ගේහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු සී. බී. යත්නහඹ භවතහ (බහඳති), රු යවුෂස වකීේ භවතහ, රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ, රු කුභහය ගල්භ භවතහ, 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි 
ද ගොයිහ භවතහ, රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ, රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින්  භවතහ,           
රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු අගලධක් අගේසිශව භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF 
අරහන්ටින් භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ,               
රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටිභගේ භවතහ, රු ගයොහන් 
යණසිශව භවතහ,  රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ,  රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ, රු ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ.  

 

සුළු අඳනඹන ගබධ ප්රOර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ (බහඳති), රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ, රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු එස. 

එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු අඝර ඟහගොඩගේ 
භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු ගල්ේ අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, 
රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව භවත්ිඹ, රු ඒ. ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ 
අතුගධයර භවත්ිඹ, රු දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, 
රු ටී. යශජිත් ද ගොයිහ භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  
රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ, රු ගනයන්ඟන් වික්රයභසිශව භවතහ,  රු එරික් ප්රOන්න 
වීයර්ධන භවතහ,   රු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

  

 විගේල රැකිඹහ ප්රOර්ධන වහ සුඵ හධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ (බහඳති), රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ,  රු 

අර්ල් ගුණගේය භවතහ, රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන භවතහ, රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු එේ. ගඟධලප් 
භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු විඟඹදහ යහඟඳක්ෂා භවතහ, රු එේ. ටී. වන් අලි භවතහ, 
රු යහඟගයධදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ,   රු සිලක්ති 
ආනන්දන් භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,    රු 
(ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්ිඹ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු නහභල් යහඟඳක්ෂා භවතහ,                      
රු වී.එස.යහධක්රි සනන් භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු නිභල් විගිසිශව භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී 
විගිසිශව භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ.  

 

ගඳොල් ශර්ධන වහ ඟනතහ තු ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු ඒ.  පී.  ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳති),  රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ,   රු එස.  බී.නහවින්න භවතහ,  රු භහින්ද 

ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන 
භවතහ, රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු නිගඹධභහල් 
ගඳගර්යහ භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු බීර් වෂීේ භවතහ,  රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ,  රු 
ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය 
භවතහ, රු වී.ගක්. ඉන්දි භවතහ, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්ිඹ, 
රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු සීනිතේබි ගඹධගවේසයන් භවතහ, රු ගනයන්ඟන් වික්රයභසිශව භවතහ,               
රු ගඳොන්.  ගල්යහහ භවතහ. 

 

ශසෘති වහ රහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ඳවිත්රසහගේවී න්නිආයච්ික භවත්ිඹ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩරස 
අරවප්ගඳරුභ භවතහ, රු ගුණයත්න වීයගධන් භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ, රු ඟත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ, රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, 
රු එස. ිකගනධ භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ, රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ, රු 
භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු සීනිතේබි ගඹධගවේසයන් භවතහ, රු වී. එස. යහධක්රි සනන් 
භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු භවහඝහර්ඹ යහජී විගිසිශව භවතහ, රු 

උගප්ක් හ සර්ණභහලි භවත්ිඹ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ 

භවත්ිඹ. 

 

ගොවිඟන ගේහ වහ නජීවී පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු එස.  එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ,  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ, රු  ගයධවණ දිහනහඹ භවතහ, රු ඩේලිේ. බී. 

ඒනහඹ භවතහ,  රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,  
රු පී. වළරින් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ඝන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ඟඹසිශව 
භවත්ිඹ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු පී.අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ, රු න්ත 
අලුවිවහගර් භවතහ, රු වී.ගක්.ඉන්දි භවතහ, රු නී ගයධවන ගොඩිතුක්කු භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ,  
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී.ඳේභසිරි භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  
රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය වික්රයභනහඹ භවතහ,  රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ.  



(xxiv) 

 

භවඟන ේඵන්ධතහ වහ භවඟන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (බහඳති),  රු ඩේරස ගේහනන්ද භවතහ, රු නන්දිිත්රස ඒනහඹ භවතහ,  රු ඵෂීර් 

ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අඝර ඟහගොඩගේ භවතහ,   
රු භහඩ ගධ. ගේනහධියහඟහ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු (පඟයධ)  
අතුයලිගත යතන හිි, රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, රු නිගයධන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු භරහ යණතුශ 
ගභගනවිඹ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු රුන් විඟඹර්ධන භවතහ,   රු ගත්නු 
විදහනභගේ භවතහ,  රු ඩී.එේ.සහිනහදන් භවතහ,  රු ආර්.දුින්ද සිල්හ භවතහ, රු ගයධසි ගේනහනහඹ භවත්ිඹ, 
රු ගලවහන් ගේභසිශව භවතහ, රු උගනයිස ෂහරුක් භවතහ, රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ 
භවත්ිඹ.  

 

විදුලි ශගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 
රු යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ (බහඳති),  රු ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් භවතහ,  රු ඳහධලී ඝේපි යණ භවතහ,  රු ෂයිර් 

මුසතහඳහ භවතහ,  රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ භවතහ, 
රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ,  රු ආර්. එේ. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු විඟඹදහ 
යහඟඳක්ෂා භවතහ,  රු සුගර්ස . ගප්රOේභඝන්ද්රසන් භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ,  
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු (ඩදයධ) යගේස ඳතියණ භවතහ, රු නිගයධන් 
ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගයොහන් යණසිශව භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු එරික් 
ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ, රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ, රු න්ත ගේනහනහඹ භවතහ, රු (ඩදයධ) ගයධවණ පුසඳ 
කුභහය භවතහ.  

  

පරදහයිතහ ප්රOර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ (බහඳති), රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ,             
රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ඩුලිප් විගිගේය 
භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ,  රු ඒ. ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යශග 
ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.විනහඹමර්ති භවතහ, රු (පඟයධ) එල්රහර ගේධහනන්ද හිි, රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු 

අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු අජිත් පී.ගඳගර්යහ භවතහ,  රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු රුන් යණතුශ 
භවතහ, රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ,  රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි 
විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු එච්.එේ.එේ.වරීස භවතහ. 

 

පරදහයිතහ ප්රOර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු ඵෂීර් ගගු ඩහවුඩ් භවතහ (බහඳති), රු ආරුමුන් ගතොණ්ඩභන්  භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ,  රු හිණී 
ගරොකුගේ භවතහ, රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ඩුලිප් විගිගේය භවතහ, 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු (ඩදයධ) ඟඹරත් ඟඹර්ධන භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු ඒ. ඩී. ඝේපි 
ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යශග ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු (පඟයධ) එල්රහර ගේධහනන්ද හිි, 
රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු විඟඹරහ 
භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු රුන් යණතුශ භවතහ, රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ, රු ගඳරුභහල් යහඟදුයයි භවතහ, 
රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු එච්.එේ.එේ. වරීස 
භවතහ. 

 

සිවිල් ගුන් ගේහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු පිඹශය ඟඹයත්න භවතහ (බහඳති), රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු නවින් 
දිහනහඹ භවතහ, රු දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ, රු මුත්තු සිලිශේ භවතහ, රු ගීතහශඟන ගුණර්ධන භවතහ,               
රු ගයධහිත අගේගුණර්ධන භවතහ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ.හිසබුල්රහ භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු එේ. 
ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු රු ඟඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ,  රු ආර්. එේ. යශජිත් භේදුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිත්  ගප්රOේභදහ භවතහ, රු අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ,  රු දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු 
ටියහන් අරස භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු (භවහඝහර්ඹ) යහජී විගිසිශව භවතහ, රු එස.ශ්රීකතයන් 

භවතහ,  රු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු න ගවේයත් භවතහ.  

 

සීනි ර්භහන්ත ශර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ (බහඳති), රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ, රු ගඟොන්සපන් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු ඒ. පී. 
ඟත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ගොයිහ භවතහ, රු එස. එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු වීයකුභහය 
දිහනහඹ භවතහ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු තිස අත්තනහඹ භවතහ, රු අඝර ඟහගොඩගේ 
භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු බීර් වෂීේ භවතහ, රු ආර්. එේ. යශජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, රු දුගන්ස න්න්ද භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ, රු ගත්නු විදහනභගේ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) යත් වීයගේය 
භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ, රු හගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xxv) 

 

ආගඹධඟන ප්රOර්ධන පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (බහඳති), රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත 
භවතහ, රු හිණී ගරොකුගේ භවතහ, රු ඵළසිල් ගයධවණ යහඟඳක් භවතහ, රු දඹහශ්රිදත තිගේයහ භවතහ, රු මුත්තු 
සිලිශේ භවතහ, රු සුන්ත පුශිකනිරගේ භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, 
රු නිගඹධභහල් ගඳගර්යහ භවතහ, රු තිස අත්තනහඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ, රු ආර්. එේ. යශජිත් 
භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්ිඹ, රු නහභල් යහඟඳක්ෂා භවතහ, රු 
ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ, රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ  

 

උේභිද උදයධහන වහ ගඳොදු විගනධදහත්භ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ (බහඳති), රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ, රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ, රු ගගවලිඹ 
යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු (ආඝහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ 
භවතහ, රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු එස. එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු 
රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු ඒ. ඩී. ඝේපි ගප්රOේභදහ භවතහ, 
රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු දිළුේ අමුණුභ භවතහ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු න්ත අලුවිවහගර් 
භවතහ, රු වී.ගක්. ඉන්දි භවතහ, රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, රු විඟඹරහ භගවේසයන් භවත්ිඹ, රු න්ත 
ගේනහනහඹ භවතහ, රු භහරනී ගෂොන්ගේහ භවත්ිඹ  

 

අධයධහඳන ගේහ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ, රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භවතහ, රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ගොයිහ භවතහ, රු නිර්භර ගොතරහර  භවතහ, රු රන්ත 
අරගිඹන්න භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු (අල්වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, රු බීර් වෂීේ භවතහ, රු 
ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු ආර්. ගඹධයහඟන් භවතහ, රු අේදුල් වලීේ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු 
අකිර වියහි හරිඹේ භවතහ, රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදයධ) යගේස 
ඳතියණ භවතහ, රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි ප්රOනහන්දු භවතහ, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් 
භවත්ිඹ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු සුජී ගේනසිශව භවතහ  

 

නජීවී ේඳත් ශයක්ණ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහ 

රු හිණී විජිත් විඟඹමුණි ගොයිහ භවතහ (බහඳති), රු එස. එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ, රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ 
භවතහ, රු ඩේලිේ. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු 
හිණී ඟඹවික්රයභ ගඳගර්යහ භවතහ, රු විජිත ගවේයත් භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ, රු දිලිප් 
ගදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ, රු සිල්ගේස්රිF අරහන්ටින් භවතහ, රු වී.ගක්. ඉන්දි භවතහ, රු 
නී ගයධවන ගොඩිතුක්කු භවතහ, රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී. ඳේභසිරි 
භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු යන්ඟන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඟහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය 
වික්රයභනහඹ භවතහ, රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ  



(xxvi) 

 

 

 



(xxvii) 

 

ඳහර්ලිගේන්තු 
 

ථහනහඹතුභහ - රු ඝභල් යහඟඳක්  භවතහ  

නිගඹධඟයධ ථහනහඹ වහ හය බහඳතිතුභහ - රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ 

නිගඹධඟයධ  හය බහඳතිතුභහ - රු  මුරුගේසු ඝන්ද්රසකුභහර් භවතහ 

 
ප්රOධහන  නිරධහරි  භණ්ඩරඹ 

 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ  භව ගල්ේ - ඩේලිේ.බී.ඩී. දනහඹ භවතහ  

නිගඹධඟයධ භව ගල්ේ -  ඩේලිේ.එේ.එන්.පී. ඉේදර භවතහ  

වහය භව ගල්ේ  -  ගක්.ඒ. ගයධවණදීය භවත්ිඹ 

 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ භව ගල්ේගේ හර්ඹහරඹ 

 

ඳහ.භ.ගල්.ගේ  ේඵන්ධීයණ  ගල්ේ  - හලිනී නිල්භල්ගොඩ භවත්ිඹ 

 

ගේත්රසධහරි ගදඳහර්තගේන්තු 
ගේත්රසධහරි - අනිල් භයගේය භවතහ  

නිගඹධඟයධ ගේත්රසධහරි  - නගර්න්ද්රස ප්රOනහන්දු භවතහ  

වහය ගේත්රසධහරි - කුහන් ේඳත් ඟඹයත්න භවතහ  

නිගඹධඟයධ  ප්රOධහන නිරධහරි -  ඩේලිේ.ඩේලිේ.එන්.එස.සී. ප්රOනහන්දු භවතහ  

වහය ප්රOධහන නිරධහරි - ජී.එේ.ජී. ප්රිදඹන්ත භවතහ 

ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි - එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ  

දුයථන අධීක් - එේ.ගක්.ඩී. පීරිස භවත්ිඹ 

 
ඳරිඳහරන ගදඳහර්තගේන්තු 

අධයධක් (ඳරිඳහරන) - ටී.එච්.ඒ. රළසිල් ද සිල්හ භවතහ   

නිගඹධඟයධ අධයධක්ෂා (ඳරිඳහරන)  - යශඟන්  එෂස. ඳතිනහදර් භවතහ  

ආඹතන හර්ඹහශලඹ - ගක්.ඩේලිේ. සුනිල් භවතහ, එල්.ආර්. ඟඹර්ධන භවත්ිඹ (වහය අධයධක්රු - ඳරිඳහරන); එේ.ගි. 
ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඒ.අයි. ගේනහයත්න භවත්ිඹ(ප්රOධහන නිරධහරිහු); එස.ආර්.එේ.එච්.ජී. භයදිහය ගභගනවිඹ (නිගඹධඟයධ 
ප්රOධහන නිරධහරි); ඒ.එස.ද සිල්හ භවතහ, එල්.බී.ආර්. ඳේභසිරි භවතහ,පී.ගක්.ඩී.එස.ඩේලිේ. විගිගුණර්ධන භවතහ, ගක්.ගක්.ඩී. 
හිණී භවතහ (වහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩී.වී.ඕ. වීයගධන් භවත්ිඹ, ඩී.සී.එස. රඳසිශව භවත්ිඹ, ජී.ආර්.ය. භගේ 
භවත්ිඹ, ආර්.සී. විඟඹතිර භවතහ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු); ගක්.එේ.ජී.ගක්. ඟඹර්ධන භවතහ, ඒ.එස. ධර්භශල භවතහ 
(වහය  ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු) 

භන්ත්රීෙ ගේහ හර්ඹහශලඹ - සී. රශසරිඹ භවතහ (වහය අධයධක්ෂා - ඳරිඳහරන); ආර්. විතහයණ භවත්ිඹ, එේ.ය.එේ. හසික් භවතහ  
(ප්රOධහන නිරධහරිහු);ගක්.පී. ඝන්දන භවතහ, පී.ජී.පී. ප්රිදඹශය භවතහ (වහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඒ.ය. අභයසිශව භවත්ිඹ 
(ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි) 

විගේල ඵතහ වහ න්ධහන පයුතු හර්ඹහශලඹ - එස.ඒ.ය. කුභහයසිශව භවතහ (වහය ප්රOධහන නිරධහරි)  

ප්රOහවන හර්ඹහශලඹ -  ගි.ඒ.ඩී.ආර්. ඵර්නහඩ් භවතහ ( ගඟයධසධ ප්රOහවන නිරධහරි); ඒ.ටී.එස. පුසඳ කුභහය භවතහ (වහය ප්රOධහන 
නිරධහරි); පී.ඩී.එන්. ප්රOනහන්දු භවතහ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි); ඩේලිේ.වී.ආර්. වික්රයභයත්න භවතහ, ගක්.එස. සිල්හ භවතහ 
(වහය ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු) 

ගඟයධසධ ර ල ගල්ගඹධ - ආර්.එේ.ආර්. ගේනහයත්න භවත්ිඹ, එේ.ටී.බී. ගඳගර්යහ භවත්ිඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්ික භවත්ිඹ, 
එච්.පී.සී.එස. තිරයත්න භවතහ, ආර්.ආර්. ළලින්න භවත්ිඹ 

ර ල ගල්ගඹධ - ආර්.පී. යසි යහඟඳක් භවතහ  

ගඟයධසධ බහහ ඳරිර්ත - ඒ. රුක්භනී ගේවී භවත්ිඹ, ඒ.ජී.එේ. නන්දනී භවත්ිඹ, එස.එේ. නසීර් භවතහ 

බහහ ඳරිර්තගඹධ - එස.එේ.ඒ.ගක්. රුණහයත්න භවතහ,  එේ. එේ. වලිේඩීන් භවතහ     

ගඟයධසධ ඵශරහ ශභනහරු - එස.එල්. දනහඹ භවතහ  

ඵශරහ ශභනහරු - ඒ.ඒ.එල්. ගඳගර්යහ භවතහ  

ගල්න බහයරු -   එච්.සී. රප්ඳත්ති භවතහ  

ගල්න ළසීගේ අධීක් -  ඩී.පී.ගක්. බුත්පිටිඹ භවතහ  



(xxviii) 

 

වළන්හඩ්  ගදඳහර්තගේන්තු 
 

වළන්හඩ්  ශසහය -  යශඟනී ඟඹභහන්න ගභගනවිඹ 

නිගඹධඟයධ වළන්හඩ් ශසහයරු -  ඹළසින් ෂහයිස  භවත්ිඹ,  එස. ඝන්ද්රසගේයන් භවතහ, ඩී.ගි.වී. අභයසිශව ගභගනවිඹ  

වහය වළන්හඩ්  ශසහයරු - සී.එන්. ගරොකුගොඩිහය ද සිල්හ භවත්ිඹ, ආර්.එල්.එේ. කුභහයසිරි භවත්ිඹ, 
එස.ගක්.එේ.ඩේලිේ. භයගේය භවත්ිඹ, එච්.එල්.සී. වීයසිශව භවත්ිඹ, ටී.ආර්.එේ. අගනධයත්න භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී 
භවත්ිඹ, එෂස.එේ. මුන්තසිර්  භවත්ිඹ, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීයසිශව භවත්ිඹ, ගක්.ජී.එන්.පී. යගඵල් භවත්ිඹ, ගක්.එච්. නීරභනී 
භවත්ිඹ,ගක්. නන්දහ ශ්රීකභරණ භවත්ිඹ. 

ගඟයධසධ වළන්හඩ් හර්තහරුගධ -  එච්.ඩී.එල්.එස. පීරිස භවත්ිඹ,  ඒ. ගභොගවොභඩ් තේබි භවතහ,  ගක්.පී.එස. ගඳගර්යහ භවත්ිඹ, 
ගක්.ඒ.එස. දිල්රුක්ෂිහ භවත්ිඹ, ගක්.ඒ.ගි.එස. ගඳගර්යහ භවත්ිඹ, පී.ඩී.ගුණරණ භවත්ිඹ, ජී.එස. නහනහඹක්හය 
භවත්ිඹ, එස.ඒ. ඟඹරත් භවත්ිඹ, ආර්.ගක්. ධර්භරණ ගභගනවිඹ, ගක්.ඩී.එස. කුරයත්න අලුත්භගේ භවත්ිඹ, ගීතහනි 
ර්ණසරිඹ ගභගනවිඹ, පී.වී.ටී.වී. භගේ ගභගනවිඹ, එස.එේ.ආර්.බී. ඳපලිඹ භවතහ. 

වළන්හඩ් හර්තහරුගධ - ඩේලිේ.ඒ. ඩී.පී. විගිගොණ්ඩ භවත්ිඹ, එච්.ජී. පජිහ ගභගනවිඹ, එේ.එස.එේ. ලින්නහස භවතහ,  එන්. 
යහභක්රි සණන් භවත්ිඹ, එච්.ජී. රක්ෂිත භවතහ, එස.එේ.ඒ. කුමුදිනී ගභගනවිඹ, එෂස.එච්.ඒ.එන්. සිල්හ භවත්ිඹ, පී.එේ.ජී.පී. 
ප්රිදඹශගිහ භවත්ිඹ, එේ.අයි.එස. නිසයහ භවත්ිඹ, ඊ.එච්.ඩේලිේ. ඉයශගිහ භවත්ිඹ, ටී.ටී. කුභහණහඹ භවත්ිඹ, එච්.ආර්.පී. 
ඝහන්දනී භවත්ිඹ, සී.ආර්. රුණහයත්න ගභගනවිඹ, එේ.ඒ.ටී.ඩී. ිල්රසතළන්න භවතහ, එච්.ජී. භශජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී. 
ගවට්ටිගේ භවත්ිඹ, එේ.එේ.සී.ගක්. භහයසිශව ගභගනවිඹ, එේ.පී. නිගයධෂි ජීනී ගභගනවිඹ, ගක්.පී. ඳත්භහ භවත්ිඹ. 

හය බහ හර්තහරුගධ -  ජී.එච්. හිරුණි පුන්යහ ගභගනවිඹ, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිශව භවත්ිඹ, එේ. පුසඳකුභහය භවත්ිඹ,  
ගි.ඒ.ටී. භන්තිහ භවත්ිඹ, පී.ජී.ගක්.එන්. ිහිරි භවත්ිඹ, ටී.ය. වීයගේය භවත්ිඹ, ඉඳුනිල් ධේිහ භවත්ිඹ 

ගඟයධසධ සුිකත කිරීගේ නිරධහරි -  එේ.එේ.එේ. නහර් භවතහ, එස.ඒ.ඩී. භගනධරි ගභගනවිඹ 

සුිකත කිරීගේ නිරධහරිහු - ගි. ගනෞහඩ් භවතහ , එේ.බී.වී.එන්.ටී. ප්රOනහන්දු භවත්ිඹ, ඒ.එේ. සී.එේ. අදිහරි භවතහ  

ඳටිත කිරීගේ අධීක් - ගක්.ජී. රුණහයත්න භවතහ  

 

මුදල් වහ ළඳයුේ ගදඳහර්තගේන්තු 
 
අධයධක් (මුදල්) -  ගක්.ජී.එේ. ඟඹලහන්ත භවතහ  

මුදල් වහ ගිණුේ හර්ඹහශලඹ -  ඩී.එස.ආර්. ගුණයත්න භවත්ිඹ (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ  (ප්රOධහන 
නිරධහරි); ගක්.ටී.සී.ගක්. පීරිස ගභගනවිඹ, සී.එේ. බුරත්සිශවර භවත්ිඹ (නිගඹධඟයධ ප්රOධහන නිරධහරිහු); ගක්.ආර්. ගවේයත් 
භවතහ, එස.පී. භගේ භවත්ිඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ගවේහආයච්ික භවත්ිඹ, එස.ඩේලිේ.ටී.ආර්. ද සිල්හ ගභගනවිඹ,  ඩේලිේ.පී.ගි. 
පුසඳකුභහය ඳතියණ භවතහ, අයි.ගක්. භයගේය භවත්ිඹ (වහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩී.එේ.ඩී. අරවගධන්  ගභගනවිඹ 
ගි.ඒ.ඩී. ඟඹසිශව භවත්ිඹ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු);  එේ.ආර්.බී. ගේනහයත්න භවතහ (වහය ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි) 

ළඳයුේ  වහ ගේහ හර්ඹහශලඹ - ආර්.එේ. අගලධහනන්ද භවතහ (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන);  ඩේලිේ.ඩේලිේ. ඟඹතිර භවතහ  
(ප්රOධහන නිරධහරි); ඩී.එස.ඩේලිේ. භයගේය භවතහ (නිගඹධඟයධ ප්රOධහන නිරධහරි);  සී.එේ. සුබසිශව භවත්ිඹ, ගක්.සී. ප්රOනහන්දු 
භවතහ (වහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ආර්.පී.එච්. ගුණගේන භවත්ිඹ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි); අයි.සී.ගක්. යණසිශව භවත්ිඹ, 
ඒ.ය. ගප්රOේභඝන්ද්රස භවතහ  (වහය ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු) 

අබයධන්තය විණන හර්ඹහශලඹ - එන්.එස.ගක්. ඩදයධයත්න භවතහ  (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන); එස.බී. කුළුේභන භවතහ 
(ප්රOධහන නිරධහරි); එන්.එන්. ගේළල්ර භවතහ (නිගඹධඟයධ  ප්රOධහන නිරධහරි)  

ආවහයඳහන ගිණුේ  හර්ඹහශලඹ - ආර්.එන්. අසීස  භවත්ිඹ (ණහධිහරි - ආවහයඳහන) 

ගඟයධසධ ඵඩහ නිරධහරි - ගක්.ඩී. පිර  භවතහ  

බහය ළනීගේ  නිරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යණඵහහු භවතහ  

ගඟයධසධ යප් - ය.එල්.එස. විගිගේය ගභගනවිඹ  

ගඟයධසධ ඵඩහ බහයරු (හර්ි ) - ගක්.එේ.ඒ.බී. දළලිර භවතහ  

ගඟයධසධ ඵඩහ බහයරු -  

ගඟයධසධ ිර දී ළනීගේ  නිරධහරි - ය.පී.ආර්. ගුණර්ධන භවතහ  



(xxix) 

 

 

ේඵන්ධීයණ ඉශජිගන්රු ගදඳහර්තගේන්තු 
 

ේඵන්ධීයණ  ඉශජිගන්රු - එන්.ජී.එස. ගඳගර්යහ භවතහ  

නිගඹධඟයධ ේඵන්ධීයණ ඉශජිගන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිහරි භවතහ  

ගඟයධසධ ප්රOධහන ඳරීක් (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස.ආර්. ගඳයමුගණ් භවතහ  

ප්රOධහන ඳරීක් (විදුලි) - ඩේලිේ.ජී.ඩේලිේ.එේ.පී.පී.බී. වීයගධන් භවතහ  

ඳරීක් (විදුලි) -  එස. එස. ඇල්විටිර භවතහ  

ඳරීක් (සිවිල්) - පී.ටී. භගේ භවතහ  

වහය ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි - එේ. එේ. ධර්භගේන භවතහ 

ගඟයධසධ හර්ි නිරධහරි  (විදුලි) -   

හර්ි නිරධහරින් (විදුලි) - ඩේලිේ.ආර්.ඒ. ද  භළල් භවතහ, පී.ඒ.එස. රලිත් කුභහය භවතහ, පී.ආර්. රුණහතිර භවතහ, 
පී.ඩේලිේ.ඒ.ය.ගක්. දඹහයත්න භවතහ  

හර්ි  නිරධහරින් (සිවිල්) - ගි.ඩී.ගක්.ගක්. ඟඹසරිඹ භවතහ;  සී. එස. ඵහරසරිඹ භවතහ  
 

ආවහයඳහන ව ෘවඳහරන ගදඳහර්තගේන්තු 

අධයධක්ෂා (ආවහයඳහන ව ෘවඳහරන ගේහ)  -  එස.සී.බී. ගඳගර්යහ භවතහ,  එල්.ගි. කුරතුශ භවතහ 

නිගඹධඟයධ ආවහයඳහන ශභනහරු - ඒ.ගක්.ඒ.එල්. අභයසිශව භවතහ  

විධහඹ සඳගේදී-  සී.ආර්. සිල්හ භවතහ  

විධහඹ  ෘව ඳහර - ඒ.ඒ. වන් භවතහ  

වහය විධහඹ සඳගේදී -  එන්. මුණසිශව භවතහ  

වහය ෘවඳහර - එස.ඩී.ජී.එස. ගගනවියත්න  භවතහ  

ආඳනලහරහ ශභනහරුගධ - ගක්.එේ.එච්. නලින් ගයොඩ්රිගධ භවතහ, ඩේලිේ.එේ.ආර්. ජිගන්න්ද්රසසිශව භවතහ,  එච්.ය. ගඳගර්යහ 
භවතහ,  ඩේලිේ.ඒ.ගි. වික්රයභසිශව භවතහ, ආර්.එේ. ඹහඳහයත්න භවතහ, බී.ජී.වී. ඳතියණ භවතහ, ගක්.පී. අභයසිශව භවතහ  

ගඟයධසධ උදයධහන අධීක් - ආර්.එස. විඟඹහනන්ද භවතහ  

ෘවඳහරන අධීක්රු - පී.පී.එන්.එස. පුසඳකුභහය භවතහ, එේ.ඩී. ගඳගර්යහ භවතහ, එේ.ඩී.ඊ.එේ.එන්. රුණහයත්න භවතහ, 
ගක්.එන්. ඵසනහඹ භවතහ, එස.ඩී. යත්නසිරි භවතහ  

ආවහයඳහන අධීක්රු - ඒ.පී. යණතුශ භවතහ, එල්.ජී. ඟඹර්ධන භවතහ, ගක්.එන්.සී. ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඩේලිේ. සරිඹඵණ්ඩහය 
භවතහ, ඩේලිේ.එස.එස. ගඳගර්යහ භවතහ, ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආර්. ඟඹතිර භවතහ, ගි.ඒ.එන්.එස. ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඒ.ඩී.ඒ. 
විගිසිරි භවතහ, එච්.ආර්. ඳත්භඝන්ද්රස භවතහ, ගක්.ඒ.ඒ. ඟඹන්ත භවතහ, ගක්.ඒ.ගි.අයි. තිරයත්න භවතහ, එල්.පී. ගඳගර්යහ 
භවතහ, ගක්.ජී.පී.ගක්. ේරත් භවතහ 

ගඟයධසධ මුළුතළන්ගයි ළඳයීේ අධීක් - ඩේලිේ.එන්.ඩේලිේ.එල්. සිල්හ භවතහ  

ගඟයධසධ අශල බහය සඳගේදී - ය.ආර්.ආර්. ප්රOනහන්දු භවතහ  

අශල බහය සඳගේදී -   එස.ඊ. ජිනදහ භවතහ, ඩී.ජී. යණසිශව භවතහ, ගක්.ඩී.එස. ඳළගෝධනිඹස භවතහ  

ප්රOධහන සඳගේදීහු - ඩී.එේ.ජී. ධමූරහල් භවතහ, එච්.ඒ. ඳේභකුභහය භවතහ, ආර්.ජී.ගක්. නආයච්ික භවතහ, ඩේලිේ.ඩී.ගි.ඩී. 
වික්රයභසිශව භවතහ, ගක්.ඩී.ය. ගුණයත්න භවතහ,  බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. ගධභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුණර්ධන භවතහ   

 

යධසථහදහඹ ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු 
අධයධක්ෂා (යධසථහදහඹ ගේහ) - ගි.ආර්. ඟවීය ආයච්ිකගේ භවතහ  

බහගල්න හර්ඹහශලඹ -  එච්.ඊ. ඟනහන්ත සිල්හ භවතහ (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන), සී.අයි. දිහනහඹ භවත්ිඹ, අනිල් 
ගවේහේ භවතහ, එන්.ආර්.ඩේලිේ. අබඹර්ධන ගභගනවිඹ (ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩේලිේ.ඒ.ගක්.සී. උඩගඳොර භවතහ, පී.එච්. 
කුභහයසිශව භවතහ,   එච්.එේ. සී. එන්. ගක්. ගවේයත් භවත්ිඹ (නිගඹධඟයධ ප්රOධහන නිරධහරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්හ භවතහ (වහය 
ප්රOධහන නිරධහරි); ගි. නසීර්ඩීන් භවතහ, එස.ඒ.එේ. හීඩ් භවතහ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු) 

ඳනත් ගටුේඳත් හර්ඹහශලඹ -  ජී. තච්ඝනයහණි ගභගනවිඹ (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන); ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන්දුර භවතහ (ප්රOධහන 
නිරධහරි); එේ.එේ.එේ. භේරුක් භවතහ (නිගඹධඟයධ ප්රOධහන නිරධහරි); ජී.එන්.ඩී. තිරයත්න භවත්ිඹ (වහය ප්රOධහන 
නිරධහරි); බී.ගි. අගේසිශව භවත්ිඹ, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස භවත්ිඹ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු)  

හය බහ හර්ඹහශලඹ - එන්.එස. වික්රයභයත්න භවත්ිඹ (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන); ඒ.ඒ.එස.පී. ගඳගර්යහ භවතහ  (ප්රOධහන 
නිරධහරි); වී.පී.ජී.එස. විදහනතියණ භවත්ිඹ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරි) 

උඳගේල හය බහ හර්ඹහශලඹ -  ඩේලිේ.ඒ.ඒ. නන්දිනී යණ භවත්ිඹ, ඩේලිේ.එේ.පී. ද සිල්හ භවතහ (වහය අධයධක් - 
ඳරිඳහරන); ඒ.එේ. නිරහමුදීන් භවතහ (නිගඹධඟයධ ප්රOධහන නිරධහරි); ටී.ගක්. ඟඹර්ධන භවතහ, එල්.ඒ.ඒ.පී. දිහනහඹ භවත්ිඹ 
(වහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); එච්.ආර්.ද ගොයිහ භවත්ිඹ, ආර්.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවත්ිඹ, (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු) 



(xxx) 

 

යඟගත ගිණුේ පිිතඵ වහ ගඳොදු යධහඳහය පිිතඵ හය බහ හර්ඹහශලඹ -  එේ.එන්. පීරිස භවතහ (වහය අධයධක්ෂා - ඳරිඳහරන); 
ඒ.සී.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවත්ිඹ (ප්රOධහන නිරධහරි); ඩේලිේ.පී.එල්. ඟඹසිශව භවතහ,  ඊ.ඩී.ගි. වික්රයභසිශව භවතහ  (නි ගඹධඟයධ 
ප්රOධහන නිරධහරිහු);  ඩී.ආර්.එස. ප්රOනහන්දු භවතහ, ය.එන්. ඳණ්ඩිත භවත්ිඹ, ටී.එේ.ආර්.පී.ගක්. ගතන්නගධන් භවත්ිඹ
(වහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩේලිේ.ජී. සුනිල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.ගක්.ගක්.පී. තිරයත්න ගභගනවිඹ (ඳහර්ලිගේන්තු 
නිරධහරිහු)  

භවඟන ගඳත්ේ පිිතඵ හය බහ හර්ඹහශලඹ - ඊ.ඩී.එස.එේ. ප්රOනහන්දු භවත්ිඹ (වහය අධයධක් - ඳරිඳහරන); ගක්.ජී. යත් 
කුභහය භවතහ (ප්රOධහන නිරධහරි); ඩී.ඩී.ය.ගක්. මුණසිශව භවතහ (නිගඹධඟයධ ප්රOධහන නිරධහරි); එේ.ගක්.එස.ඩී. අල්විස භවත්ිඹ 
(වහය ප්රOධහන නිරධහරි); ආර්.ඒ.ආර්.එල්. යණ භවතහ,  එේ.ආර්.ඩී.ටී. තිරසිරි භවතහ (ඳහර්ලිගේන්තු නිරධහරිහු) 

පුසතහරඹහධිඳති - සී.  කුරුප්පු භවතහ  

නිගඹධඟයධ පුසතහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. ගප්රOේභසිරි භවතහ  

වහය පුසතහරඹහධිඳති -  ගක්.ඒ.ඩී.ආර්. ගේඳහලිහ ගභගනවිඹ, එස.එල්. සිඹහත් අවභඩ් භවතහ  

නිසධ වහය පුසතහරඹහධිඳති 1 ගේේණිඹ - එච්.එස. යත්නහඹ භවත්ිඹ        

නිසධ වහය පුසතහරඹහධිඳති  -   සුනිල් වල්ගප්භ භවතහ, ඩේලිේ.ඒ. ගුණයත්න භවතහ, ජී. යත්නහඹ භවතහ      

ප්රOධහන ඳර්ගතණ නිරධහරි -  ජී. කුභහනහඹ භවතහ  

ඳර්ගතණ නිරධහරි -  එේ. අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එේ.එේ.එේ. දිහනහඹ භවත්ිඹ, ජී.ආර්.  අගතහ ගොඩභ ගභගනවිඹ 

වහය ඳර්ගතණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එස. අගේගධන් භවත්ිඹ, ආර්.එන්.එච්. විගිතිර භවත්ිඹ 

ප්රOධහන ඳහර්ලිගේන්තු ථහ ඳරිර්ත  -   ඩේලිේ.එේ.ය. ඵණ්ඩහය භවතහ  

නිගඹධඟයධ ප්රOධහන ඳහර්ලිගේන්තු  ථහ ඳරිර්තගඹධ  -  එේ.ඉගඩ්.එේ. භර්සුක් භවතහ, අයි.එල්.අේදුල් ඟේඵහර් භවතහ 

ගඟයධසධ ඳහර්ලිගේන්තු ථහ ඳරිර්තගඹධ - ගක්.එේ. ක්රි සගපධඳර් භවතහ, එේ.එස. ගයින් ෂහසිල් භවතහ,  අයි.ඩී.එල්.  යත්නසීලී 
භවත්ිඹ,  ගි.ඒ.එස.පී. ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඩී.ආර්. ඳේභසිරි භවතහ, ඒ. යනඵහනන්දන් භවතහ, සී.ගි. රුණහයත්න 
භවතහ 

ඳහර්ලිගේන්තු  ථහ ඳරිර්තගඹධ -  ඒ.ජී. ගභොවභඩ් ෆික්රි භවතහ, එස.ආර්.එේ. නිහේ භවතහ, ජී.එෂස.බී. සුගර්සයන් භවතහ, 
එන්.බී.සී.ගි. නිසශ භවත්ිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධේභගේ භවතහ, එච්.වී.එස. හීන්ගදනිඹ භවත්ිඹ, ජී.වී.එස. විගිසිශව භවතහ, 
ඩේලිේ.එේ. යහඟඳක් භවතහ, පී.එල්.පී.එල්. කුභහයසිරි භවතහ, පී. ලහන්තකුභහර් භවතහ, එස. යගේසකුභහර් භවතහ, ආර්. න්ති 
ගඳගර්යහ භවත්ිඹ, එේ. අජිත්කුභහර් භවතහ, එස. ගේයහි භවතහ, ජී. ගඟඹඝන්ද්රස භවතහ, එේ.එච්.එේ. යහිස භවතහ,  
ඊ.එේ.එන්.එස.එේ. ඒනහඹ භවතහ 

 

 

ගතොයතුරු ඳේධති වහ ශභනහයණ ගදඳහර්තගේන්තු 
 

අධයධක්ෂා (ගතොයතුරු ඳේධති වහ ශභනහයණ) - එච්.එේ.සී. ගඳගර්යහ භවතහ  

ඳේධති ඉශජිගන්රු - එන්.බී.ය. නමු භවතහ  

ඳේධති  විලසගල් - එේ.ඊ.ජී.එන්. භයවීය භවතහ  

න්නිගේදන / ආයක් ඉශජිගන්රු - ජී. එන්. රක්භවල් භවතහ  

ගේ අඩවි ඟහර ඳහර - එන්.ජී.එල්.එස. රුණහතිර භවතහ  

ඳේධති ළරසුේරු - ගක්.එන්.ඩී. අභයසිශව භවත්ිඹ  

ඳේධති ඳහර -  ඒ. එස. ඩී. එේ. වික්රයභයත්න භවතහ  

ඳරිණ ළඩපවන් ේඳහදරු  - ඩී. ඳණ්ඩිත භවතහ, සී.ගි. විල්ගරධයආයච්ික භවතහ  

නිගඹධඟයධ  ප්රOධහන නිරධහරි - එේ. එන්.  විතහනගේ භවත්ිඹ 

ගේ ශසහය (සිශවර / ඉශග්රී සි) - ය. එල්. ගීනගේ භවතහ  

ගේ ශසහය ( ඉශග්රී සි/ ගදභශ) - එේ.එන්.එේ. ෂි ෂහක් භවතහ  

වහය ඳරිණ ළඩපවන් ේඳහද - පී.එල්.අයි.ජී. කුගර් භවත්ිඹ 

වහඹ වුළු ේඵන්ධීහය - බී. එන්. එච්.  තිගේයහ භවත්ිඹ 
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ளுவ உபொவௐ்வகவ 

[2010, வௐவ 8  துவ் ோவோபௌவ ோவுெவௐவௐவோவ] 
 

அ 

அவெகௌோவ,  அ. (வ்) 

அவௌொ, ௌசு ெெவெோ  (வ்) 

அவ்ோௌௐவெக, ோவ (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அவ்துக, ோபைோ ோோ    (இவ்ோ்பு) 

அோஉவ, .வ.வ. (ோகடுவ) 

அவௐதுவ ப்வ, வோ ௗவ (கவௌடி)                                                                                                          

அவௐதுவ கோவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி) 

அகுொவோ், ோ (களுவ்து) 

அெவே, அெக   (குபைௌகவ) 

அவோ், வோ ௐ (வ்ோ) 

அவோ், . வெ வவ ௐ (வ்ோ) 

அதுவேக, ேவ அவோ் வநவ (கவ) 

அவீ கவோ (அவவோவோ) 

அபநக, ெவ்  (கவௌடி) 

அபநக, டி.வ..  (கவௌடி) 

அௐௌவ்ோவ,  வெகௐெவவ (வோவெகவௐபு) 

அகௐவ் அ.அ. ெவோ,  (கவ) 

அவவ, ெவவோ  (ௐவௗவௐொவ) 

அவ, டிவ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அவௐபை, வ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அப, ெவோ (வ்ோ)  

அபவ்கக, வோ்வோ (கவௌடி) 

அவவ, .வை.வ.  (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அேவ் கு, கவவெக க (கபௌ)   

இ 

இவோக, வ கவேக்வக  (அவவோவோ)  
 

 
 

வெகௌௐவெக, வ. ௌவோவ், (வ்ோ)  

வெகௌௐவெக, வவோ வௌ  (அநோபுவ)  

வெகௌௐவெக, .. ( குபைௌகவ) 

க 

கவேகவோ, து்வ   (இவ்ோ்பு) 

கபீவ, வோ ௗவ வோ (கக) 

கக,   அ்  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

கக, இ ோக ௐெ்   (கபௌ) 

கவ், ெ  (்பொ) 

கவபௌௐவ்ோ, ோவ ேௐவ்்  (அநோபுவ) 

கபைொோக,  கௐவோ  (கபௌ) 

கபைொௌௐவெக, வீவோ ெவோவ (களவபு) 

கேோ, ோ் ஆவைெக வவ ெவோெ (வ்ோ) 

கௐெவ, அவெக வ   (குபைௌகவ) 

கவ, வவ வௌ   (கவௌடி) 

கபை, வ வ  (களவபு) 

குொெக, வவ ெவ் வெகெவே  (்பொ) 

குொெக, டிவ   (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

குொெக, வ  (வ்ோ) 

குொவ்், ஆவைெக ெவ் கு (கவ)  

குொவோ் கோவொே் பெவே (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

குொவோ், ெேவ ோ வ  (கபௌ) 

குொவோ், ோ்வ (களவபு) 

குொவோ், வது  (களவபு) 

குொவோ்,  ெொ குவௐோ (கவ)  

குொவோ், ப்ெவேக கௐெவ அ.அ. அவௐபுக ோவ ெோெ   (ோபைகொ) 
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குொதுவேக, ேவ  (களவபு) 

கு, ே்வவோ  (களுவ்து)  

கவோக, ேௐவோ (களவபு) (2011, வௐபை 7 ஆவ ோகோௐபௌபைவது)  

கவ்ோ, ௌவ (களுவ்து) 

 

ெ 

ெவெகவ, போௐவெக ெவோெ்  (அநோபுவ) 

ெெவே, வோ  புவ்ோோெ  (களுவ்து)  

ெவீ, வேக வெ  (வ்ோ) 

ெவவோவ, இேோௐவ  (ோபைகொ) 

ெொவ  ஈவோவ    (ௐவௗவௐொவ) 

ெௐவவௐவோடிௐ, வொேவ்  (கக) 

ெவ, அபைது வவ  துவோ (களவபு) 

ெவ, வவ (கவ) 

ெபௌவேகவ, பவ்து  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ெெ், வவ்ோ கக வ்ோ (்பொ) 

ெோவ, ெை்வ  (ௐவௗவௐொவ) 

சுோ, உடுவோடுக ே்வ்ௐ ோவேக (களவபு) 

சுவோவ, ோௐொவ ஆகவ   (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

சுவொபௌ், ோபைோ உக்ஷ  (கவ) 

சுௌோவ, டி.வ.   (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

சூௐஆவைெ, ெவோெ ஆௐவே  (்பொ) 

சூௐவௐபை, ே.ஆவ..  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ெவெ, வ்வவ   (வோவெகவௐபு) 

ெ்வ்், அோவுோ  (கக) 

ெ்வ்், வவ வது ேௐோக (து) 

ெ்வ்், ேவ  (இவ்ோ்பு) 

ெெவே, அெவேக ெவ  (அநோபுவ) 

ெ்ெவேக, அவே் சுே  (களவபு) 

ெ்ோே, . ெசுவோவ  (ௐவௗவௐொவ) 

ெ்ௌௐவெக, ோபைோ வ்டீவ வ  (களவபு) 

ெ்ௌௐவெக, ெவோ வ வெக (கவ) 

ெ்வ்், ேோ (களுவ்து) 
 

 

ோ 

ோௐவ்், வோடிகக  (ோகடுவ) 

ோ ெவ, அகவடி வ ௐோவௗ்  (கபௌ) 

ோ ெவ, ௌவோ ௌவ ெ  (து) 

ோ ெவ, ே. வ. வௗ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ோ ெவெ, க் ேவ் ேௐப்    (்க) 

ோ ெவெ, ோது வொேவ்  (இவ்ோ்பு) 

ோௌௐவெக, அ ோவேௐ ேெக  (வ்ோ) 

ோகவவ, உௐவௐவ ்  (நுபௌௐ) 

ோெ, அவவ ோௐெோ  (புவ்ோவ) 

ோௌௐவெக, அந கு  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ோௌௐவெக,  வேவ ௌவ  (நுபௌௐ) 

ோௌௐவெக, ெபௌவோ  (குபைௌகவ ) 

ோௌௐவெக, வ.. (கவௌடி) 

ோௌௐவெக, ோௌௐவெக போௐவெக ொகு  (வ்ோ) 

ோௌௐவெக, துவோ  (அநோபுவ) 

ோௌௐவெக, வீகு   (புவ்ோவ) 

ோௌௐவெக பௌவ்   (கக)  

ோவௐபை, பௌோ கு  (களுவ்து) 

ோவ்வெகவ, ே்க வௌ   (வ்ோ) 

ோ்வோ, வெவ  (ௐவௗவௐொவ) 

ோவௌவ,  ெௌௐபவவ்ோ ஆபொபகவ இௌோவ   (நுபௌௐ) 

ோபீவெ, வோ ௗவௐ (ோபைகொ) 
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ௌ 

ௌொௐவெக, வ.க.வ. நௗ  (கபௌ) 

ௌொௐவெக, சுோ  (இவ்ோ்பு) 

ௌவ்,  ஆவ.வ.வ..   (குபைௌகவ) 

ௌபுொ ஆவைெ, க்ஷவ (களவபு) [2010 எவெவ 12 ஆவ ோகோௐபௌபைவது] (அெௐவௐவ 66(ஈ) உ உபொவௐபுௐவகவௗ 

ளுவ ஆெ்வ ோகபெவது)  

ௌகோபௌவேகவ, சு. (வ்) 
 

 

 

ெவ, ெகுோவூவ் (வோவெகவௐபு) 

வௌ, க.வபெ. ௗவோ   (குபைௌகவ) 

வௌ, ோபைோ குதுவேக ோெௌௐவெக போௐவெக ெவோொ    (அநோபுவ) 

வௌ, பௌோ  வேக   (புவ்ோவ) 

வௌ,  ேௐெவேக போௐவெக ே்க ௐவோ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

வௌௌௐவெக, இவோக  (குபைௌகவ) 

வௌௌௐவெக, ெவெகவவ்ோ வௌடுகௐ ௐவ  (கவ) 

வ்ோொ, அகவேக புவ்ோக  (வ்ோ) 

வ்ோொ, வ   (கபௌ) 

வ்ெ, .ே. (கக) 

ோபெோவ, அவௐதுவ வ் (வ்) 

வௌௐவெக, ோௌவ்  (குபைௌகவ) 

சூௐ, ஆவைெக ேகவ்  (கக) 

போவெ, பவ்ோபௌ  (வ்)  [2010 டிெவவ 9 ஆவ ோகோௐபௌபைவது] 

போவெ, ்வ   (வ்) 

ௐெ், பீ.வை.பீ.  (ோகடுவ) 

, கொெவ  (களவபு) 

வைெவோவ, ஆபொபகவ கவோௐ  (ௐவௗவௐொவ) 

ோ, அோவ் ோௐக   ெவக (கக) 

ோ, ெேவ்  (அவவோவோ) 

ேௐவோ, அவைெக ோவ சுெவ  (களவபு) 

பீவ, ே.வ.  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

புவொெௌ, சுெவோ கவகப (இவ்ோ்பு) 

புவ்ோோ, அவோவ் வெகக ப்வ ெக  (து) 

புவகு, அவௐபுக ொ  (து) 

புவகு, .பீ. ேகவ்  (்க) 

வ்வது,  அபைவோவெக  (புவ்ோவ) 

வ்வதுபுவ, ோபைோ அ. சுோவௗ்  (கவ) 

வ்வது,  வவ  (புவ்ோவ) 

வ்வது,  ேவவவ  (குபைௌகவ) 

வ்வது, வ   (து) 

, அேவ் வ்கவோ  (களுவ்து) 

, அ. அ. ஆவைெக வவ ெவோ  (வ்ோ) 

, கவோ பௌௐ்க ேெவௐ பௌவ் ௌௐவ  (புவ்ோவ) 

, ௌொௐவெக வொகு வோவோக ௌௗவ அவவோபௌ ௐவோ  (புவ்ோவ) 

, ௐவக, அவ் வெவ  (புவ்ோவ) 

, பீபௌவெவ  (கவ) 

, ோௐ துக டிவ ௐவெவ அவெவ  (து) 

, வ ஆவைெக க் ேௐவெ  (குபைௌகவ) 

,  ேெவௐ வெகவ   (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

பைக,  அவைெக ேவ்ோ  (்க) 

ெவ, வோ கெவ வோ  (ோகடுவ) 

வெக, ே ெவ் ெவோவ  (களவபு) [2010 ெவௐவவ 29ஆவ ோகோௐபௌபைவது] (அெௐவௐவ 66(ஈ) ஆவ 

உபொவௐபுௐவ கவ ஆெ்வ ோகபெவது) 

வெவெக, ோபைோ ் (ோெௐவௐவோடிௐவ) [2012 ெவௐவவ 24ஆவ ோகோ இே்] [2012 ெவௐவவ 24ஆவ 

ோகோ ௌௐ்வ] 

ௌவ, அ. அவௐதுவ வ் பவவ்  (களவபு) 
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கவவ, ோபைோ ேௐக  (ௐவௗவௐொவ) 

சூவ, நூவடீவ (வ்)    [இவௐபு : 02 டிெவவ 2010] 

வ்துவௌ, வ்ௌௐவெக போௐவெக வொேவ்   (்க) 

வ்வௐபை, அ. அேவ்கு (கவ)  [2013 பேவ 03 ஆவ ோகோௐபௌபைவது] 

வ், வை.ஆவ. (கக)  

பவ்துகு், ெவ் ெவோெ  (அநோபுவ) 

பதுவோடிகக ௌௗவோ  (கபௌ) 

போவ, ௌௐகபவவ்ோ   (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

பபைகசு, ெவோகுவ    (ௐவௗவௐொவ) 

பவோ, வோ ெவ  (கவௌடி) 

ோ்வோ ோவ, ொ. வ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

வோ, அவவ வோ ெப்வ (ோெௐவௐவோடிௐவ) 
 

ௐ 

ௐவௐ, அந ௐோவௗ்  (குபைௌகவ) 

ௐகேவ, ஆவ.  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ௐகவவ, ெ்வ்ோவ   (வோவெகவௐபு) 
 

 

ொெவே, ஆவைெக ெவ அநபைவ்ோ (்பொ) 

ொதுவேக, அவே் (களுவ்து) 

ொதுவேக, ெவ க  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ொதுவேக, பைவ    (கவ) 

ொவெக, வோ ெவக  (களவபு) 

வ்ௌௐவெக, ஆவ.வ.ெ.. (நுபௌௐ) 

வ்வ்ோ, வோ வ   (கவௌடி) 

ோ் ோவ, ொ. அவ்துபௌௐ  (களுவ்து) 

வபுவெவ, கபௌௐ (கவௌடி) 

ோகபைவொவ, ெதுவ ெ  (நுபௌௐ) 

ௌௐவெக, அ.அ. வொேவ (இவ்ோ்பு) 

ேது, சுவோவ பைவ  (நுபௌௐ) 

ேவெ ௗ, ெவ   (அவவோவோ) 

ேவெ ௗ, ோபைோ  ௌப ோக (அவவோவோ)  

ேக்ஷ, ௌவ (அவவோவோ)  

ேவெ ௗ, வவ ொ  (கவ)  

ேவெ ௗ, ேௐோ (களவபு) 

ொ, ெ்   (இவ்ோ்பு)  

 

 

வெகுக,  க் (களவபு) 

வெகுவௌ, ேெவே ேௐவீ போௐவெக உோவ் ெவேேௐ (து) 

 

 

வெகுவபு, ே்க  (இவ்ோ்பு) 

வ்ஆவைெ,  ோபைோ ஆவைெக வ்ோ   (இவ்ோ்பு) 

வெகெவேக, ௌவேவ  (குபைௌகவ) 

வெகெவேக,  ொவ  (களவபு) 

வெகௌௐவெக, து  (களுவ்து) 

வெகௌௐவெக, வ்்ெ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

வெகவ்், இவ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ோொ, உபௌ ோவ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ோ் கக, அவ் ோநக (து) 

ௌௐகபவவ்ோ, அவௐவ்து  (ௐவௗவௐொவ) 

ேெவேக, ஆவைெக பதுவோடி ௌவ ெ்வ்  (குபைௌகவ) 

ேெவேக, ே     (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ேெக, ஆவைெக க் டுபௌவௐ வௌடு  (கவ)  
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ேவோ், ோ்வோ பைவ  (கவ) 

ேவெ, ோபைோ வௐொ  (ோகடுவ) 

வீவெகவ, பதுக க குொவ்்  (கபௌ) 

வீவெகடி, ெவோ (கபௌ) 

வீெக, ெவ் ௐ்வோ  (ோகடுவ) 

வீவே,  வ   (களவபு) 

வீவோ், ஆவ.ஆவ.வ. வெ ெவ்   (கவௌடி) 

ோஆவைெ,  ோப்வௐ   (அவவோவோ) 

வக,  கு  (களுவ்து) 

ே 

ேௐசூௐ, கபை (கவ) 

ேௐசூௐ, ெ்வ்  (வ்ோ) 

ேௐெக, ோௐெ (குபைௌகவ) 

ேௐெக, வகவோபௌௐ கவக வ  (இவ்ோ்பு) 

ேௐெ், ோபைோ சுோ (்க) 

ேௐவ்், ௐவேக  (புவ்ோவ)   

ேௐவ்், ோ.ப. (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ேௐவோ், ேௐவ்  (கவ)  [இவௐபு: 30  2013] 

ேக, அவைெ (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ேௐவ்ோ்வ வ வேக, (நுபௌௐ) 

 

வெகவ, . இதுவ வுவௐ (கவௌடி) 

ெவ அபௌ, வோோவ  (ோெௐவௐவோடிௐவ)  

வதுவ்வ்ோ,  சு்வ  (களவபு) 

ெவ, பௌவக  (அநோபுவ) 

வ, பீவௐ வோ வோ  (ோகடுவ) 

வபுவ  கவோ வௐ, ஆபௌவ கவோ  (வோவெகவௐபு) 

வ், க்க   (கக) 

வ், ேோ   (கவ) 

வ்,  ேௐவ்்  (குபைௌகவ) 
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இவேகவை ெ்ௌௐக ெெபௌெவெ குடிௐசு 

ெ்ோோ 

ோகு வோ ேவெ ௗ 

அவைெ 
 

ோ அவைெபைவ வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ  அவைெபைவ  - வௌபுகு டி.வ. ேௐவ்்  

ௌவவோெ வபொவ உவோகவோவௐபு  அவைெவ  - வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக 

உொவுவௐ துகவௐபு  அவைெவ  - வௌபுகு பீ. ோௐவ்் 

ௌவவௐெ், ௌவ பகவ்து அவைெபைவ ளுவவை ெ போவபைவ - வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ 

உௐவ கவ அவைெவ - வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக 

ௌக அபவகவ  அவைெவ  - வௌபுகு .வை.வ. வ 

ௌவோபவகவ அவைெவ  - வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ 

சுகோ அவைெவ  - வௌபுகு வ்ோ ெெ் 

து ௌபைக, உவௌவோபவகவ அவைெவ - வௌபுகு வபெ. டி. ே. ெ்வ்் 

ளுவ அபவகவ அவைெவ  - வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ் 

ெவோெ ௌோௐ கூவோடிொவௐபு   அவைெவ –  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக 

கவௌ வவௐபு, கௐ ெ்ெபக அபைவ்ோ அவைெவ - வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ  

ெபக ௌவபு   அவைெவ - வௌபுகு வவ வ்வது 

ோவ  ெகவ அவைெவ  - வௌபுகு ேவ குொதுவேக 

ப, ெவெோ அவைெவ  - வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ 

வபௌௐவெ கவ்ோவகவ அவைெவ - வௌபுகு அநு ௐோவௗ் ௐவௐ 

ெபொவ அபைவ்ோ, கவ அபவகவ  அவைெவ  - வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ 

ௌவவேகவ, டிகவௐபு அவைெபைவ அெவேகவெ கவோெௐவ போவகெநவ - வௌபுகு ோ்வ குொவோ் 

வௐ கவ்ோவகவ, ெபொ ோவபௐவெ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு வெவ ோ்வோ 

சுவவ, புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ அவைெவ  - வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ 

சுோெ பைவ்துவ்து அவைெவ –  வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக 

ௌோ அவைெவ –  வௌபுகு வுவௐ கவ 

கௐ அபவகவ   அவைெவ  - வௌபுகு அோவுோ ெ்வ்்  

ோவ, ோவ உவுகவ அவைெவ  - வௌபுகு க் வெகுக 

கவ  அவைெவ  - வௌபுகு வது குொவோ் 

பைவோவோவெ கவ்ோவ அவைெவ - வௌபுகு வோ ெெவேக 

கவவ, ௌக பவேகவ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்் 

உவளூவோெ, கொ ெகவ அவைெவ - வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ 

நுகவவ ௌவபு   அவைெவ  - வௌபுகு வ.. ௌவ் 

ோெௐ வேகவ  அவைெவ  - வௌபுகு ௐெ் கக 

கொ, கொ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்கவ 

ெபக ெகவ அவைெவ  - வௌபுகு பீபௌவெவ  

ோ்ௐவ வெகுவ்துவை ெகவ அவைெவ  - வௌபுகு  ெ.. வ்ௌௐவெக 

ெபொ வபொோவௐ ௐவகவ ஊவெகுவௐபு அவைெவ - வௌபுகு ே்வவோ கு 

வொை் அபவகவ   அவைெவ  - வௌபுகு ெௐவ  ோவ ோொ 

்ோ வேகவ   அவைெவ - வௌபுகு டிபே குொெக  

கவ்ோவ அவைெவ  - வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் 

ௌவோடு வவௐபு ஊவெகுவௐபு, ௌ்வபுக அவைெவ - வௌபுகு டிவ  

குெ் ஊக, ோகவ அவைெவ  - வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ 

கவ்ோவ, ொ அபவகவ அவைெவ  -  வௌபுகு வோ ோபெோவ 

வெகுவ்து அவைெவ  - வௌபுகு கு வக 

இைவ அபவகவ, ோவ அபைவ்ோ அவைெவ  -  வௌபுகு வ அகவௐபை 

ோவநுவோ, ஆவவைெ அவைெவ - வௌபுகு வோ ெவக ொவெக 

கூவோடுவு, உவௌவோடு வவ்ோக அவைெவ  - வௌபுகு ேவவவ வ்வது 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, து ெோகவ அவைெவ  -  வௌபுகு வ வீவேெ 

பைோ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ 

ெ்வெ கவ்ோவ அபைவ்ோ அவைெவ –  வவ ெ்வ்் 



(xl) 

 

பு்வவௗவௐபு, ெவைெகவ பொெவௐபு அவைெவ –  வௌபுகு ெவோெ கேோ 

ோவேகு அபைவ்ோ, வெகவ ோவோ அபைவ்ோ அவைெவ - வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு 

கெ, க அபவகவ அவைெவ - வௌபுகு .. வெகௌௐவெக 

அ்வவ்ோ பகவ்து அவைெவ - வௌபுகு வோ அவீ 

வகுடிௐவ அவைெவ - வௌபுகு குொவ்் வீகவ 

வெகவ ோவபு, வெகவ அபவகவ அவைெவ - வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ 

ௐவோடுவ்து அவைெவ - வௌபுகு  வோ்வோ அளுவ்கக 

அெவேக பகவ்து பொெவௐபு அவைெவ –  வௌபுகு ௌவீவ ோெௌௐவெக 

அெ வேகவ, ோவபௐவெ அபைவ்ோ அவைெவ - வௌபுகு ோௐெோ ோெ 

ோவ்ோவபுகவ, ோகவ ோவநுவோௐவ அவைெவ - வௌபுகு வொேவ் ெௐவவோடிௐ 

ெவ ்வை ெகவ அவைெவ –  வௌபுகு ௐவேக ேௐவ்் 

ோெௐ புகவ அவைெவ –  வௌபுகு ேகவ் சூௐ 

ோெௐ கவ, ெபக எபைவௐவோடு அவைெவ – வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக 

போப்வோடு ஊவெகுவௐபு அவைெவ –  வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ் 

உவவ்ோவ்ோவ ஊவெகுவௐபு அவைெவ -  வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ் 

ோௐவ பூவேகவெகவ, துவௐ ளதுவெகு அபவகவ அவைெவ –  வௌபுகு ேௐவ்் வ் 

கவவை ெகவ அவைெவ –  வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக 

்ெெகவ வௐ ணுக அவைெவ  - வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ  
 

 

 [வோவ அவைெபைவெகுவ குவ்ோதுவெகவௐோ ௐவேகபெவ ொகபெவ ோொவெகவேகபெவ ௌௐோவைெவோ 

பௐ் ௌபொ்வேகபெவ ெ்ோோ ோ பொவௐவபொவவ.] 
 

கபைவ்ோவோஅவைெவகவ 

துபகவேகவ, ௌடுவொெகவ அவைெவ –  வௌபுகு ோ அகுொவோ் 

துபகவேகவ, ௌடுவொெகவ அவைெவ – வௌபுகு ௌவ கவ்ோ 
 

ோ  அவைெவகவ 
  

உௐவ கவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக 

சுவவ, புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கோவ 

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ – வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ 

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ - வௌபுகு வ.வ. ெவோெ் 

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ 

பைவோவோவெ கவ்ோவ ோ அவைெவ - வௌபுகு வவ குொெக 

ௌோ, ோவோவ ோஅவைெவ - வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக 

ெவ ் ெகவ ோ அவைெவ - வௌபுகு கோவொெ் குொவோ் 

சுோெ பைவ்துவ்து ோ அவைெவ - வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, துெோகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு வோ அகௐவ் 

வெகுவ்து ோ அவைெவ - வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக 

கவௌவவௐபு, கௐ ெ்ெபக அபைவ்ோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு வை.ஆவ. வ் 

வப, ெவெோ ோ அவைெவ – வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக  

வகுடிௐவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ 

போப்வோடு ஊவெகுவௐபு ோ அவைெவ - வௌபுகு ெவ பவோ  

உவளூவோெ, கொ ெகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக 

ௌவ வேகவ, டிகவௐபு ோ அவைெவ –  வௌபுகு (ோபைோ) ௌபை ேக்ஷ  

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ - வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ  

சுகோ ோ அவைெவ – வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக 

கொ, கொ அபைவ்ோ ோ அவைெவ - வௌபுகு ெ கவ் 

ௌவவௐெ், ௌவ பகவ்து ோ அவைெவ - வௌபுகு வபெ.. வெகௌௐவெக 

ெபக ெகவ ோ அவைெவ – வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ 

ௌவோபவகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ௌௐவ  

கவவ, ௌக பவேகவ அபைவ்ோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ெவ் கு குொவ்் 

வௐ கவ்ோவகவ, ெபொ ோவபௐவெ அபைவ்ோ ோ அவைெவ- வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக 

வபௌௐவெ கவ்ோவகவ ோ அவைெவ - வௌபுகு ெொ குொவோ் 

வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ ோ அவைெவ - வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ் 

அ்வவ்ோ பகவ்து ோ அவைெவ -  வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக 

து ௌபைக, உவௌவோபவகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக 



(xli) 

 

ோெவ குவ 
 

வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு 

(ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு வ ௐோவௗ் ோ ெவ, வௌபுகு அேவ் 

பீ. , வௌபுகு பைவ ேது, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக. 
 

 

ளுவவெ குளவெகவ 

ோவுவெகுள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ, வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ, வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு ஆபொபகவ 

ோவௌவ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு .வ.வ. 

அோஉவ,  வௌபுகு டிபே குொெக, வௌபுகு வ் ோபெோவ, வௌபுகு வ வீவேெ,   வௌபுகு வவ 

ொ ேக்ஷ, வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக,  

வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, 

வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ. 

ெவெகுள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு ௐவேக ேௐவ்், வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, வௌபுகு ெவோெ 

கேோ, வௌபுகு கோவொே் குொவோ், வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ 

, வௌபுகு (அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு அேவ் கு, 

வௌபுகு   ) ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக. 

ௌௐௐவ கவோகவ வௐ குள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு ெவோ வீவெகடி, வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ, வௌபுகு ௌவ 

ெ ோ ெவ, வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு பௌவ் 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு (அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ேௐோ 

ேக்ஷ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு (ெௐவ) ே  ேெவேக, வௌபுகு வ.. சுவோவ. 

ளுவ அபவகவ வௐ குள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு ெவோ வீவெகடி, வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ, வௌபுகு ௌவ 

ெ ோ ெவ, வௌபுகு ொவ வெகெவேக, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு ேவ அதுவேக, 

வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்், வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வோ 

ெெவேக, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு டிபே குொெக, வௌபுகு ெவோ ோபெோவ, வௌபுகு வ 

வீவேெ, வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக, வௌபுகு வேக ெவீ, 

வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு ேோ வ், 

வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ,  வௌபுகு இேோௐவ  ெவவோவ, வௌபுகு 

சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு )ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ. 

அெவேகவெ கொவெகுகவ வௐ குள 

வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக (ோெவ), வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, 

வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வது குொவோ், வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்கவ, வௌபுகு டிவ 

, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு வவ ெ்வ்், 

வௌபுகு வொேவ் ெௐவவௐவோடிௐ, வௌபுகு ேகவ் சூௐ, வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக, வௌபுகு 

பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு அநு ோெௌௐவெக, வௌபுகு அவைெ ேகக, 

வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ, வௌபுகு  ெ. ெ்ோே, வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ, 

வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு ெவோ வௌ, 

வௌபுகு வ. ெோவ, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு ்வ போவெ. 

அெவேக பொவௐபுபௐவெகவ வௐ குள 

வௌபுகு டிபே குொெக (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு .டி. சுெவ 

ேௐவோ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்், வௌபுகு ெவோெ கேோ, வௌபுகு .பீ. ேகவ் 

புவகு, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு வ. வ. ெவோெ், வௌபுகு 

(கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு ெொ குொவோ், வௌபுகு வீகு 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு 

(அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு அவே் 

ொதுவேக, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு 

(ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெ்வ்ோவ ௐகவவ, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு இவ 

வெகவ்், வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு ஈ. ெொவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக, 

வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  



(xlii) 

 

ெவௐபுகவ வௐ குள 

வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ (ோெவ),  வௌபுகு (ெௐவ (  ே.வ. பீவ, வௌபுகு அந ௐோவௗ் 

ௐவௐ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு வது குொவோ், 

வௌபுகு வோ ெெவே, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , 

வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு அவைெ ேகக, வௌபுகு பௌோ வேக 

வௌ,  வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு ஈ. ெொவ. 

 

து நவெகவ வௐ குள 

வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு க் வெகுக, 

வௌபுகு (வெவ) ேோ ெ்வ்், வௌபுகு கு வக, வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு சுெவோ 

புவொெௌ, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு வ.க..டி.வ. 

குொவோ், வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு அவைெ ேகக, வௌபுகு பௌோ வேக 

வௌ,  வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவ கெவ, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு 

கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு அேவ் கு, 

வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு 

(ோபைோ) (வெவ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு (கௌோ) ெவ் வீெக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக,  

வௌபுகு  (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு ்வ போவெ. 

 

உௐவ ோகவ வௐ குள 

வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ, வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. 

பீவ, வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்், வௌபுகு ோ்வ குொவோ், 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வ் 

ோபெோவ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ வீவே, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , 

வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு இேோௐவ 

ெவவோவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ. 

 

 

ெவோவெக ௌௐௐவ குளவெகவ 
 

ௌௐௐவ குள “‖ 
 

 வௌபுகு .வை.வ. ௌவ,வௌபுகு (கௌோ) ெவ்  அபநக,  வௌபுகு அோவுோ ெ்வ்், வௌபுகு 

க் வெகுக, வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ ,வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு ேகவ் 

சூௐ, வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு ெவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக,  வௌபுகு 

அவே் ொதுவேக, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு  ெ. 

ெ்ோே, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு .டி. ெவக ோ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, 

வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு ெ் ொ 

கடிதுவெகு, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு .ே. வ்ெ,  

வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, 

வௌபுகு(ெவ) க ொதுவேக,  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் வீெக, வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ. 

 

ௌௐௐவ குள “”  
 

வௌபுகு ேவ குொதுவேக, வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு 

ே்க வௌ ோவ்கவ, வௌபுகு ெ.. வ்ௌௐவெக, வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ,வௌபுகு 

.ஆவ.வ. அவௐதுவ கோவ,   வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ், வௌபுகு 

(அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு வ. 

ெவெ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு 

வோ அவவ, வௌபுகு வெவ அவோ், வௌபுகு  கொெவ, வௌபுகு ் ோகவவ, வௌபுகு 

(வெவ) ொ புவகு, வௌபுகு ே. வ வேக, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு வொேவ 

ௌௐவெக, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெ, வௌபுகு வெ ெவ் 

வீவோ், வௌபுகு வ. ெோவ, வௌபுகு ே.ஆவ.பீ. சூௐவௐபை,   வௌபுகு ்வ போவெ.  
 

 



(xliii) 

 

ெ குளவெகவ 

கக அோகவ்துபைவ க் வ்துவெகவௐ வ ஆவோவக் ோகுள 
வௌபுகு பீ. ோௐவ்் (ோெவ), வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக, வௌபுகு கு வக, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ்,  வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு 

ொ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு வபெ.. வெகௌௐவெக,  வௌபுகு ேௐோ 

ேக்ஷ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, 

வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு அேவ் பீ. 

, வௌபுகு ெவோ வௌ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு 

ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக, வௌபுகு கௌோ ெவ் வீெக, வௌபுகு டி.வ. 

சுௌோவ. 
 

ளுவவை ெௐவ சுௐோ்வௐ வௌ பவௐடுவ்துதுவ ஆவவது அவெக 

ெவவௐவௐோவக் ோகுள 
வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் (ோெவ), வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு ேவ 

அதுவேக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு ே்க வௌ, 

வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ. 
 

ளுவ வௌ உபொவௐ்வகவ எவௐவ 
வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ் (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோோ வ் ஆவைெ, வௌபுகு 

(ோபைோ) ௌபை ேக்ஷ, வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு (வெவ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, 

வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக, வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு 

(ோபைோ)  ் வெவெக.  
 

ளுவவ்ோவ வௌபு, எளவெகவ, புகவ வபொவ துகவௐ்வௐ ணுவ 

ௌடிவெகக ோவதுவௐோவக் ோகுள 
வௌபுகு டிபே குொெக  (ோெவ), வௌபுகு பீ. ோௐவ்், வௌபுகு அநு ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ஊவௐ 

வெகவ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ. 

 

இவேக வெகவ எ ோெ வெகக வௗோவகுவ் ோவ்துவௐோவக் அெௐவ வபொவ 

அெௐவௐபு ௌடிவெககவ வ ோவதுவ்து, அவெக ெவோவக் ோகுள 

வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ (ோெவ), வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ.பீவ, வௌபுகு வ்ோ ெெ், 

வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்், வௌபுகு அநு ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு .டீ.சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு 

டிபே குொெவெக, வௌபுகு வோ ோபெோவ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ வீவேெ, 

வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு க்ஷவ ெ்வ்், வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக, 

வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு (வெவ) (ோபைோ)சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு  ே்க வௌ 
 

 

ஆெ்வெ குளவெகவ 

வ்ோ ெெ்,  ோ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு டி.வ. ேௐவ்் (ோெவ), வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ்,  வௌபுகு வவ வ்வது, 

வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக, 

வௌபுகு ோௐெோ ோெ, வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு 

ேோ வ், வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு அவே் ொதுவேக, 

வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு (ொ.) 

வ ோ்வோ ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு புவ்ோக 

ோொ, வௌபுகு ே்க வௌ, வௌபுகு(ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு பைவ ேது,  வௌபுகு 

ோநக ோ்கக,  வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு ்வ போவெ. 
 

அெவேக பகவ்து பொெவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௌவீவ ோெௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக, வௌபுகு வபெ.டி.ே. 

ெ்வ்், வௌபுகு வவ வ்வது, வௌபுகு ௐெ் கக, வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ,   வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ்,  வௌபுகு ேகவ் சூௐ, 

வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு வேக ெவீ,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு கபை 

ேௐசூௐ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ேௐ 

ோௌௐவெக, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு வெவ அவோ், வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ 

ெவ, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ,   வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு (ெௐவ) ே 

ேெவேக,   வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ்,  வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ. 



(xliv) 

 

ௌவவௐெ்,  ௌவ பகவ்துவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ (ோெவ), வௌபுகு வபெ. . வெகௌௐவெக, வௌபுகு வ்ோ ெெ், 

வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு,  வௌபுகு .. 

வெகௌௐவெக,  வௌபுகு வோ அவீ,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,  வௌபுகு வீகு 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு வவ 

ெ்வ்்,  வௌபுகு பீ. ெவ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ 

ேௐெவேக, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ, வௌபுகு வ.வ. ோபீவெ, வௌபுகு 

வ குொெக, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு ெவோ 

வௌ,  வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக,  வௌபுகு ்வ போவெ,  

 

அ்வவ்ோ பகவ்துவ வௐ ஆெ்வெ குள 

வௌபுகு வோ அவீ (ோெவ), வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக, வௌபுகு வோ ெெவே, வௌபுகு ௐெ் 

கக, வௌபுகு டிவ , வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக, வௌபுகு ெ கவ்,  வௌபுகு 

ௌௐவ ,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு ெவோ 

அப, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு ் ோகவவ, 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு, வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு ேோ 

பைக, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு ே. வவேக, வௌபுகு வ 

வ்வ்ோ,  வௌபுகு து வெகௌௐவெக,  வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ்,  வௌபுகு ஈ. 

ெொவ,  வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ.  

 

சுகோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ்ோ ெெ் (ோெவ), வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ ெ ோ 

ெவ,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ,   வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

ேோ ெ்வ்்,  வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ,  வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ,  வௌபுகு பீ. 

ெவ,   வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ்,  வௌபுகு 

வ. ெவெ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,  வௌபுகு வ. ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ 

வ்ோொ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் 

வ்வதுபுவ, வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ, வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ். 

 

வபௌௐவெ கவ்ோவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ (ோெவ), வௌபுகு ெொ குொவோ், வௌபுகு பீ. ோௐவ்்,  வௌபுகு 

.வை.வ. ௌவ, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு வ.. ௌவ், வௌபுகு .டி. சுெவ 

ேௐவோ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக,  வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு வ.க..டி.வ. 

குொவோ், வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு ோளுவ அபணுக,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வோ 

அவவ,  வௌபுகு  கொெவ, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு 

வ வ்வது, வௌபுகு ேோ பைக, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ,   வௌபுகு ௌவ 

ேெவேக,  வௌபுகு ெவ ெெவேக.  

 

 ௌவ வேகவ,  டிகவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ோ்வ குொவோ் (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு .வ.வ. 

அோஉவ, வௌபுகு பீபௌவெவ , வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,   வௌபுகு 

வபெ.. வெகௌௐவெக,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,   வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவ கெவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு .டி. ெவக 

ோெ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு வ.வ. ோபீவெ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ, வௌபுகு 

டுபௌவௐ ேெக, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு .ே. 

வ்ெ,  வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ ௐகவவ, வௌபுகு பைவ ேவோ், 

வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக,  வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ.  

 

வவோ கவ்ோவகவ,  ெபொோவபௐவெ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ (ோெவ), வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு 

வ.. ௌவ், வௌபுகு வ் ோபெோவ, வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு வை.வ. வ 

ேௐெக ,  வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக,   வௌபுகு ெவ் கு குொவ்்,  வௌபுகு ேோ 

வ், வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக,  வௌபுகு .டி. ெவக ோெ,  வௌபுகு ெவோ 

வீவெகடி,  வௌபுகு வெவ அவோ்,   வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு 

புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு . ௐெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு பைவ 

ொதுவேக,  வௌபுகு ோவேக சுோ.  



(xlv) 

 

உவளூவோெ,  கொ ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு .வ.வ.  அோஉவ (ோெவ) ,  வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக,  வௌபுகு பபைகசு 

ெவோகுவ, வௌபுகு பீ. ோௐவ்், வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு 

ே்க வௌ ோவ்கவ,   வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ,  வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு க்     

ேவ் ேௐப் ோ ெவெ,  வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு அநு 

ோௌௐவெக, வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் வ்துவௌ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ,  வௌபுகு சுவ 

க. வைெவோவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக,  வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வ ௐோவௗ் ோ 

ெவ,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,  வௌபுகு ெவ ெெவேக. 
 

பு்வவௗவௐபு, ெவைெகவ பொெவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ெவோெ கேோ (ோெவ),  வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ,  வௌபுகு (ெௐவ) ே. வ. 

பீவ,  வௌபுகு வெவ ோ்வோ,  வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ,  வௌபுகு வவ 

ெ்வ்்,  வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு 

டிவ அவ, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு ெ்வ் ேௐசூௐ,  வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு 

ௌௗவ , வௌபுகு அேவ் பீ. ,  வௌபுகு வவ ெவோ ,  வௌபுகு அபைவோவெக 

வ்வது, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு்,  வௌபுகு ௌௗவோ 

பதுவோடிகக,  வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக,  வௌபுகு வ.. சுவோவ,  வௌபுகு ெவ 

ெெவேக,  வௌபுகு க்க வ்.  
 

கவ்ோவ, ொ  அபவகவ  வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ் ோபெோவ (ோெவ),  வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு வ.. ௌவ்,  வௌபுகு ௐெ் 

கக,  வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ,  வௌபுகு கு வக,  வௌபுகு ேவவவ 

வ்வது,  வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ,  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  வௌபுகு அவைெ 

ேகக,  வௌபுகு பீ. ெவ,  வௌபுகு கபீவ ௗவ,  வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு ெவோ 

வீவெகடி,  வௌபுகு அெவெ அெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு அேவ் பீ. , 

வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு கௌோ ெவ் வீெக,  வௌபுகு ோவேக 

சுோ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, து ெோகவ வௐ ஆெ்வெகுள    

வௌபுகு வ வீவேெ (ோெவ), வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்், வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு கு 

வக,  வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ,  வௌபுகு .. வெகௌௐவெக,  வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ,  வௌபுகு 

வ பவோ,  வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு அவைெ ேகக, வௌபுகு பீ. ெவ,   வௌபுகு 

கபீவ ௗவ, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ்,  வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு சுோ 

ௌொௐவெக, வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ,வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக,  வௌபுகு கௌோ ெவ் 

வீெக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக.  
 

வப, ெவெோ வௐ ஆெ்வெகுள   

வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோோ வ்ஆவைெ, (ோெவ), வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக ,  வௌபுகு 

ௐவேக ேௐவ்்,  வௌபுகு பீ. ோௐவ்்,  வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்்,  வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ, வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு 

ோௐெோ ோெ, வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ெ கவ்,  வௌபுகு க் ேௐவெக 

, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு ெேவ் 

ோ, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு ெவவ 

அவெகௌோவ,  வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு .வ. ெக 

புவ்ோோ,  வௌபுகு பைவ ொதுவேக,  வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக,  வௌபுகு பைவ ேவோ்.   
 

பைோ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, 

வௌபுகு வொேவ் ெௐவவௐவோடிௐ,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, 

வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு, 

வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு அவே் ொதுவேக, வௌபுகு 

இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு அவெக வ கௐெவ, வௌபுகு 

து்வ கவேகவோ, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு புவ்ோக 

ோொ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ வ்ோொ, வௌபுகு ஈ. ெொவ.  



(xlvi) 

 

அெ வேகவ,  ோவபௐவெ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள    

வௌபுகு ோௐெோ ோெ (ோெவ), வௌபுகு ெவ் கு குொவ்், வௌபுகு வ் ோபெோவ,   வௌபுகு .பீ. 

ேகவ் புவகு, வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு 

க் ேௐவெக , வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு சுோ 

ௌொௐவெக, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு ெவோ வீவெகடி, வௌபுகு 

ெவோ அப, வௌபுகு வோ அவவ,  வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு (கௌோ) 

வௗ ோ ெவ, வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு அபைவோவெக வ்வது, வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக, வௌபுகு ே. வ வேக, வௌபுகு ோவேக சுோ, வௌபுகு சுே 

ெ்ெவேக,  வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக.  
 

ௌவோபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள     

வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ (ோெவ), வௌபுகு ௌௐவ , வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ, 

வௌபுகு .வை.வ. ௌவ,வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு 

வோ ெெவே, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ வீவேெ,  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் 

அபநக, வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக, வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு அவே் ொதுவேக, வௌபுகு இேோௐவ 

ெவவோவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ,  வௌபுகு ோௐெ 

ேௐெக, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, 

வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
 

து ௌவக, உவௌவோபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வபெ.டி.ே.  ெ்வ்் (ோெவ) ,  வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக,  வௌபுகு பபைகசு 

ெவோகுவ,  வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக, வௌபுகு அோவுோ ெ்வ்்,  வௌபுகு வோ ெெவே, 

வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்வெகவ, வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக, வௌபுகு ெவோெ 

கேோ, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ,  வௌபுகு கபை 

ேௐசூௐ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு வ. 

ெவெ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ,  வௌபுகு ெவோ வீவெகடி,  வௌபுகு 

வ ௐோவௗ் ோ ெவ,  வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு ெவ 

ொெவே. 
 

ளுவ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள   

வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ் (ோெவ), வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, வௌபுகு பபைகசு 

ெவோகுவ,  வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,   வௌபுகு 

ௌவோவ் வெகௌௐவெக, வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு ெவ்  கு 

குொவ்்,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ,  வௌபுகு ேௐோெ 

ேக்ஷ, வௌபுகு வ. ெவெ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ, வௌபுகு 

டிவ அவ,  வௌபுகு ெ்வ் ேௐசூௐ, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு வவ ெவோ , 

வௌபுகு வ வ்வ்ோ, வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு ௌவ ேெவேக, வௌபுகு                 

ஈ. ெொவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக.  
 

வகுடிௐவவ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ (ோெவ), வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, 

வௌபுகு வோ ெெவே, வௌபுகு வ் ோபெோவ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ,  வௌபுகு .பீ. ேகவ் 

புவகு, வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக , வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ், வௌபுகு ேோ 

வ்,  வௌபுகு வ. ், வௌபுகு அெவெ அெவேக, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு  

கொெவ, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக 

கவவ, வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக,  வௌபுகு ெ. ெோவ,  வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ, 

வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ,  வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக.  
 

ோவ ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ேவ குொதுவேக (ோெவ),  வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ,  வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக,  வௌபுகு கு வக, வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ, வௌபுகு 

க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ெேவ் 

ோ, வௌபுகு அவே் ொதுவேக, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ,  வௌபுகு ெவவோ அவவ,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு ் 

ோகவவ, வௌபுகு ௌௗவ , க (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு ெவ 

ொெவே, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,   வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக.  



(xlvii) 

 

ோெௐ புகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ேகவ் சூௐ (ோெவ), வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ, வௌபுகு அந ௐோவௗ் 

ௐவௐ, வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு .. 

வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ, வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு க் ேௐவெக 

,  வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக,  வௌபுகு 

அேவ் கு, வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ,  வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ,   வௌபுகு 

நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு ே்க வௌ, வௌபுகு பைவ 

ேது, வௌபுகு ௌவ ேெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு சுே 

ெ்ெவேக, வௌபுகு ்வ போவெ, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
 

சுவவ, புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ வௐ ஆெ்வெ குள 

வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ (ோெவ), வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ 

கோவ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக, 

வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு  

ெ. ெ்ோெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு பௌோ 

ோவௐபை, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு .ே. வ்ெ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு், வௌபுகு 

பைவ ொதுவேக, வௌபுகு ெவ ொெவே, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு, 

வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ. ெோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக. 
 

ெபொவ அபைவ்ோ, கவ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ (ோெவ),  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ், வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ 

வ்ஆவைெ,  வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ேௐவ்் 

வ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு நௗ 

ௌொௐவெக, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக 

கவவ, வௌபுகு ௌௗவோ பதுவோடிகக, வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு (ோபைோ) 

வௐொ ேவெக, வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு ெ. ெோவ, வௌபுகு (ோபைோ) 

உக்ஷ சுவொபௌ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக.  
 

ௌோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வுவௐ வெகவ (ோெவ),  வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ,  வௌபுகு வபெ.டி.ே. 

ெ்வ்்,  வௌபுகு .டி.சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு ே்வவோ 

கு,  வௌபுகு டிவ ,  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு ௌவ 

ோெௌௐவெக,  வௌபுகு வ.வ. ோபீவெ,  வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு ெவோ வீவெகடி,  வௌபுகு டிவ அவ,  வௌபுகு பௌோ 

ோவௐபை,  வௌபுகு அேவ் பீ. ,  வௌபுகு வவ ெவோ ,  வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ே்க வௌ,  வௌபுகு ௌௗவோ பதுவோடிகக,  வௌபுகு வீ.வ. 

இோகபைவொவ,  வௌபுகு வ.. சுவோவ,  வௌபுகு சுே ெ்ெவேக.  
 

ோவ, ோவ உவுகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க் வெகுக (ோெவ),  வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு அோவுோ 

ெ்வ்்,   வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்்,  வௌபுகு பீபௌவெவ ,  வௌபுகு 

கபௌௐ வபுவெவ,  வௌபுகு வ அகவௐபை,  வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு (கௌோ) 

வவ ெவ, வௌபுகு வ பவோ,  வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ,  வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ,  வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக,  வௌபுகு ேௐ 

ோௌௐவெக,  வௌபுகு து்வ கவேகவோ,  வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு ெ் ் 

கடிதுவெகு,  வௌபுகு வ வ்வது,  வௌபுகு பைவ ேது,  வௌபுகு வொேவ 

ௌௐவெக,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
 
 

கவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வது குொவோ் (ோெவ),  வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு வ.. 

ோெௌௐவெக,  வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ,  வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ,  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் 

அபநக,  வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ்,  வௌபுகு ெவோ அகௐவ்,  வௌபுகு ௌவ 

கவ்ோ,  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ,  வௌபுகு கபீவ ௗவ,  வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் வ்து 

வௌ,  வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு 

அவெக வ கௐெவ,  வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெவவோ 

அவவ,  வௌபுகு வ வ கபை,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ வ்ோொ,  வௌபுகு . 

ௐெ்,  வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு (ெௐவ) ே  ேெவேக.  
 



(xlviii) 

 

பைவோவோவெ கவ்ோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ ெெவே (ோெவ),  வௌபுகு வவ குொெக,  வௌபுகு வவ வ்வது,  வௌபுகு 

(ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ,  வௌபுகு ௐெ் கக,  வௌபுகு கோவொே் குொவோ்,  வௌபுகு கபீவ 

ௗவ, வௌபுகு ஆவ.வ. வொேவ் வ்து வௌ, வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு அவெக வ கௐெவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ோளுவ அபணுக,  வௌபுகு 

பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு .ே. வ்ெ,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

ொ புவகு,  வௌபுகு அேவ் பீ. ,  வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு பைவ 

ேது,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,  வௌபுகு து வெகௌௐவெக.  
 

 

கவவ,  ௌக பவேகவ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்் (ோெவ),  வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ,  வௌபுகு வவ 

வ்வது,  வௌபுகு பீபௌவெவ ,  வௌபுகு ெவோெ கேோ,  வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ,  வௌபுகு ௌௐவ ,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு ெேவ் 

ோ,  வௌபுகு ெவ கெவ,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ,  வௌபுகு சுவ க. 

வைெவோவ,  வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ,  வௌபுகு அேவ் 

கு,  வௌபுகு ெவோ வீவெகடி,  வௌபுகு ெவவோ அவவ,  வௌபுகு .க. இவோக,  வௌபுகு 

வ ௐோவௗ் ோ ெவ,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு ௌௗவ ,  வௌபுகு அபைவோவெக 

வ்வது,  வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக, வௌபுகு ெவ் கு குொவ்்.  

 
சுோெ பைவ்துவ்து வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு ெ..டி. வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ோவ 

கவபௌௐவ்ோ,  வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ, வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு பவ்து 

ெபௌவேகவ,  வௌபுகு வோ அவீ,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு பீ. 

ெவ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ 

ேௐெவேக,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக,  வௌபுகு அெவெ அெவேக, வௌபுகு ோளுவ 

அபணுக,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வோ அவவ,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ 

வ்ோொ,   வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் 

வ்வதுபுவ,  வௌபுகு பைவ ொதுவேக,  வௌபுகு ோநக ோ்கக,  வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ.  

 

ோெௐ கவ, ெபக எபைவேகொவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ,  வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. 

பீவ,  வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ,  வௌபுகு 

க் ேௐவெக ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு ெவ கெவ,  வௌபுகு அவௐதுவ 

ப்வ,  வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ,  வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு ெ்வ் 

ேௐசூௐ,  வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு அபைவோவெக வ்வது,  வௌபுகு 

(ோபைோ) ேௐக கவவ,  வௌபுகு வ வ்வ்ோ,  வௌபுகு பைவ ேது,  வௌபுகு 

இவ வெகவ்்,  வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக,  வௌபுகு ே.ஆவ.பீ. சூௐவௐபை,  வௌபுகு 

சுே ெ்ெவேக,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக,  வௌபுகு ்வ போவெ.  

 

கொ, கொ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்வெகவ (ோெவ),  வௌபுகு ெ கவ், வௌபுகு ேவ 

குொதுவேக,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்்,  வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு 

வ.வ..வ. வபுவவ,  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  வௌபுகு ெொ குொவோ்,  வௌபுகு க் 

ேௐவெக ,  வௌபுகு அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு பீ. ெவ,  வௌபுகு வவ 

குொெவெக,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு  ெ. ெ்ோெ,  வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ,  வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ,   வௌபுகு ெவவோ 

அவவ,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வ குொெக,  வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு பைவ ொதுவேக,  வௌபுகு து வெகௌௐவெக,  வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக,  வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக.  

 



(xlix) 

 

ெபக ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு பீபௌவெவ  (ோெவ),  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  வௌபுகு வெவ ோ்வோ,  வௌபுகு 

வ.. ௌவ்,  வௌபுகு வ் ோபெோவ,  வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ,  வௌபுகு வவ ௐவௐ 

அவோ்,  வௌபுகு ேௐவ்் வ்,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ,  வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக,  வௌபுகு வோ அவவ, 

வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு . ௐெ்,  வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ேோ பைக,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ,  வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக,  வௌபுகு ெவ ொெவே,  வௌபுகு வொேவ 

ௌௐவெக,  வௌபுகு ெவ ெெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 

 

ௐவோடுவ்து வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக (ோெவ),  வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ,  வௌபுகு க் 

வெகுக,   வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ,  வௌபுகு ேவ குொதுவேக,   வௌபுகு (ோபைோ) 

வ்ோ வ்ஆவைெ,  வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக,  வௌபுகு டிவ ,  வௌபுகு துவோ 

ோெௌௐவெக,  வௌபுகு ெவோ அகௐவ்,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் 

வ்துவௌ,   வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு அவே் ொதுவேக,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ 

வௌ ேௐெவேக,   வௌபுகு வ. ்,  வௌபுகு து்வ கவேகவோ,   வௌபுகு .க. இவோக,   வௌபுகு 

ெ்வ் ேௐசூௐ,  வௌபுகு ௌௗவ ,  வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ ௐகவவ,  வௌபுகு ோவேக சுோ,  வௌபுகு க்க வ்.  

 
 

கவ்ோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் (ோெவ),  வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு,  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  

வௌபுகு வ்ோ ெெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ,  வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,  வௌபுகு வ.க..டி.வ. 

குொவோ்,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு அவைெ 

ேகக,  வௌபுகு பீ. ெவ,   வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ,  வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக,  வௌபுகு பௌோ வேக 

வௌ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) அ் 

கக,  வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு்,  வௌபுகு வீ.வ. 

இோகபைவொவ,   வௌபுகு ோநக ோ்கக.  

 
 

வெகுவ்து வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு கு வக (ோெவ),  வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு .வை.வ. ௌவ, வௌபுகு 

ேவ குொதுவேக,  வௌபுகு வ அகவௐபை,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,  வௌபுகு ெவோ 

அகௐவ்,  வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக ,  வௌபுகு கோவொே் குொவோ், வௌபுகு பீ. ெவ, 

வௌபுகு வவ குொெவெக,  வௌபுகு வ. ெவெ,  வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக,  வௌபுகு பௌோ 

வேக வௌ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு ோளுவ அபணுக,  வௌபுகு பௌோ 

ோவௐபை,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக,  வௌபுகு ேோ பைக,  வௌபுகு ே. வ 

வேக,   வௌபுகு ௌவ ேெவேக,   வௌபுகு ே. ஆவ. பீ. சூௐவௐபை,   வௌபுகு ெவ ெெவேக. 

 

 

இைவ அபவகவ  ோவ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள   

வௌபுகு வ அகவௐபை (ோெவ),  வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு வோ்வோ 

அபவ்கக,  வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ,  வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக,  வௌபுகு வ வீவேெ,  வௌபுகு ோௐெோ ோெ,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ,  வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு வ. ்,  வௌபுகு . 

வொேவ் ோ ெவெ,   வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

வ வ்ோொ,  வௌபுகு ௌௗவ ,  வௌபுகு வ வ்வது,   வௌபுகு ௌவ 

ேக்ஷ,  வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,   வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ 

சுவொபௌ,  வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக. 

 
 



(l) 

 

கூவோடுவு, உவௌவோடு வவ்ோகவ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு ேவவவ வ்வது (ோெவ),  வௌபுகு ௗவ ெகுோவூவ்,  வௌபுகு வ்ோ 

ெெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு வது குொவோ்,  வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ,  வௌபுகு ெவோெ கேோ,  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ௌப 

ேக்ஷ,  வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக,  வௌபுகு  கபைொௌௐவெக,  வௌபுகு வவ குொெவெக,  வௌபுகு 

சு்வ வதுவ்வ்ோ,   வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,   வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக,   வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ 

வௌ ேௐெவேக,  வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு வெவ அவோ்,  வௌபுகு ெ் ் 

கடிதுவெகு,  வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,   வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ,   வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ,   வௌபுகு ே்க வெகுவபு,   வௌபுகு ெ. ெோவ.  
 

ோவநுவோ, ஆவவைெ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ வௌபுகு ெவ பவோ, 

வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ, வௌபுகு ெவோ அகௐவ்,  வௌபுகு கோவொே் 

குொவோ், வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு ேகவ் சூௐ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு 

ேோ வ், வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு ெேவ் 

ோ, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு ோளுவ அபணுக, வௌபுகு 

(கௌோ) வௗ ோ ெவ,  வௌபுகு .ே. வ்ெ,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக,  வௌபுகு ே. வ 

வேக,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,  வௌபுகு ஈ. ெொவ,  வௌபுகு வ.. சுவோவ,  வௌபுகு ெவோ 

ெ்ௌௐவெக,  வௌபுகு ்வ போவெ.  
 

ௌோ, ோவோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக, வௌபுகு கோவொே் குொவோ்,  வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ,  வௌபுகு 

.வை.வ. ௌவ, வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு வெவ 

ோ்வோ,  வௌபுகு .டி.சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு வது குொவோ், வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, 

வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ,  வௌபுகு வொேவ் ெௐவவௐவோடிௐ,  வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக,  வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ,  வௌபுகு 

சுவ க. வைெவோவ,  வௌபுகு  ெ. ெ்ோெ,  வௌபுகு அவெக வ கௐெவ,  வௌபுகு 

ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு வ குொெக, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ,  வௌபுகு ௌவ 

ேக்ஷ,  வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக,  வௌபுகு இவ வெகவ்்.  
 

குே் ஊக, ோகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ (ோெவ),  வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

ேோ ெ்வ்், வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு வ 

வீவேெ, வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக, வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, 

வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ, வௌபுகு வ ௐோவௗ் ோ ெவ, வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, 

வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு வ வ்வது,  வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ, வௌபுகு 

பைவ ேது, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு பைவ 

ேவோ்,  வௌபுகு ஈ. ெொவ, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
 

கவௌ வவௐபு, கௐ ெ்ெபக அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ (ோெவ),  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு வ்ோ 

ெெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு பீபௌவெவ ,  வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக,  வௌபுகு ெ கவ்,  வௌபுகு ௌௐவ ,  வௌபுகு ெொ குொவோ்,  வௌபுகு 

அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,  வௌபுகு அவெக வ 

கௐெவ,  வௌபுகு ெவவோ அவவ,  வௌபுகு வோ அவவ,  வௌபுகு (ோபைோ) அ் 

கக,  வௌபுகு வ குொெக,  வௌபுகு ் ோகவவ,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு . 

ௐெ்,   வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ,  வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு்,  வௌபுகு ே. வ 

வேக,  வௌபுகு ோநக ோ்கக,  வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ.  
 

துகவௐபு வபொவ  ௌக அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு டி.வ. ேௐவ்், வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக,  வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ,  வௌபுகு 

வ்ோ ெெ்,  வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ,  வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு வெவ 

ோ்வோ, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு வ 

வீவேெ, வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு வேக 

ெவீ, வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ,  வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ,  வௌபுகு பௌோ வேக வௌ,  வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு ோௐெ 

ேௐெக, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு 

கௌோ ெவ் வீெக. 



(li) 

 

துபகவேகவ, ௌடுவொெகவ  வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு ௌவ கவ்ோ,  வௌபுகு பீ. ோௐவ்், வௌபுகு .வ.வ. 

அோஉவ, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு வோ்வோ 

அபவ்கக, வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ெவ் கு குொவ்், வௌபுகு 

ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு ோவ அவ்ோௌௐவெக, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு 

ெவோ அப, வௌபுகு வெவ அவோ், வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு ௌௗவ 

,  வௌபுகு ே. வ வேக, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ,  வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,  வௌபுகு க்க 

வ்.  
 

உௐவ கவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக,  வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு 

.டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு வது குொவோ், வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு ே்வவோ 

கு, வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ,  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு அநு 

ோௌௐவெக, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு  ெ. 

ெ்ோெ,  வௌபுகு அவெக வ கௐெவ,  வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ,  வௌபுகு ெேவ 

ோ வ குொவோ், வௌபுகு வ வ கபை,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக, வௌபுகு இவ 

வெகவ்்,  வௌபுகு ே. ஆவ.பீ. சூௐவௐபை.  
 

ோ்ௐவ வெகுவ்து ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ெ.. வ்ௌௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு கு 

வக, வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு 

க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , 

வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு அெவெ 

அெவேக, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, 

வௌபுகு ௌௗவ , வௌபுகு வ வ்வது,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு 

ௌௗவோ பதுவோடிகக, வௌபுகு ெவ ொெவேக, வௌபுகு ெ. ெோவ, வௌபுகு ோவேக சுோ, 

வௌபுகு ெவ ெெவேக     
      

ெபொ வபொோவௐ ௐவகவ ஊவெகுவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ே்வவோ கு (ோெவ), வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, 

வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு 

அவைெ ேகக, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு கௐவோ 

கபைொோவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு ோபௌவௐ 

ோஆவைெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு ோளுவ அபணுக, வௌபுகு ெவோ அப, 

வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ 

புவகு, வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, 

வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக, வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ், வௌபுகு ஈ. ெொவ 
 

ௌவோடு வவௐபு ஊவெகுவௐபு, ௌ்வபுக வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு டிவ  (ோெவ), வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, 

வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு ௌௐவ , வௌபுகு வ. 

ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ, வௌபுகு வ.. வ 

அபௌ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, 

வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு வவ ெவோ 

, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக, 

வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ 

ேெவேக, வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக          
 

ோவேகு அபைவ்ோ, வெகவ ோவோ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு (ோெவ), வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ.. ௌவ், வௌபுகு 

வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக, வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு ோ 

அகுொவோ், வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

ௌௐவ , வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு கௐவோ 

கபைொோவெக, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு அேவ் கு, 

வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு (வ்ோௐ 

கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ, வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக, வௌபுகு வ. ெவெ          



(lii) 

 

கெ, க அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு .. வெகௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு வது குொவோ், 

வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு 

ேகவ் சூௐ, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு (அவவ) 

.வை.வ. அவவ, வௌபுகு வ. ், வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு 

வ வ கபை, வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு இவ 

வெகவ்், வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு 

சுே ெ்ெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
 

கௌ ெகவ, ்ெெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

வபெ.. வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ, வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு அநு 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு (ோபைோ) 

ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு . 

அௐௌவ்ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு ெ் ் கடிதுவெகு, 

வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு .ே. வ்ெ, வௌபுகு ெவோ 

வௌ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகுொ, வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, 

வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக          
 

வெகவ ோவபு, வெகவ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ (ோெவ), வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக, 

வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு அநு ோெௌௐவெக, வௌபுகு அவைெ 

ேகக, வௌபுகு . ெ. ெ்ோெ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ, 

வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு ௌௗவ , 

வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு இவ வெகவ்், 

வௌபுகு பைவ ேவோ், வௌபுகு ோநக ோ்கக, வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ, வௌபுகு ஆவ. 

துவோ ெவ, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு ெவ ெெவேக, வௌபுகு ்வ 

போவெ, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
          

ோவ்ோவபுகவ, ோகவ ோநுவோௐவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வொேவ் ெௐவவோடிௐ (ோெவ), வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு வோ ெவவெக ொவெக, 

வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

ௌௐவ , வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் 

வ்துவௌ, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அதுக, வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ, 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ ோொ, வௌபுகு ௌௗவ , வௌபுகு ெவ ொெவேக, 

வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ், 

வௌபுகு ோவேக சுோ, வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு. 
     

்வ்ோவ வடு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

க் வெகுக, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு இவோவெக வௌௌௐவெக, வௌபுகு துப்வௐ 

ேெவெக, வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு .டி. ெவவெக ோெ, வௌபுகு 

பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ, வௌபுகு 

ெவோ அப, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு (ோபைோ) 

ேௐக கவவ, வௌபுகு பைவ ொதுவேக, வௌபுகு வ வ்வ்ோ, வௌபுகு பைவ ேது, 

வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு 

வை.வ.வ. வ          
 

்வ்ோவ வடு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ் (ோெவ), வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, 

வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு இவோவெக வௌௌௐவெக, வௌபுகு துப்வௐ 

ேெவெக, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேௐவ் ேௐவோ், வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ, வௌபுகு .டி. ெவவெக ோெ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, 

வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, 

வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு பைவ ொதுவேக, வௌபுகு 

வ வ்வ்ோ, வௌபுகு பைவ ேது, வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ          



(liii) 

 

ெவ ் ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௐவேக ேௐவ்் (ோெவ), வௌபுகு பீபௌவெவ , வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு 

ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ோௐெோ ோெ, வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு கோவொே் குொவோ், 

வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, வௌபுகு ெவ் கு குொவ்், 

வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக,  வௌபுகு 

ஆவ.வ. வொேவ் வ்துவௌ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு ோளுவ 

அபணுக, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு (ெௐவ) ே 

ேெவேக, வௌபுகு ெ. ெோவ, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக, வௌபுகு க்க வ்  
 

ெ்வெ கவ்ோவ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க்ஷவ ெ்வ்் (ோெவ), வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, 

வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு, வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ெவெ, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், 

வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ், வௌபுகு ோவ அவ்ோௌௐவெக, 

வௌபுகு அெ ேகக, வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ஆவ. வ. 

வேவ்வ்துவௌ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ, 

வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக, 

வௌபுகு ோநக ோ்கக, வௌபுகு (கௌோ) ெவ் வீெக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக, வௌபுகு 

்வ போவெ 
 

போப்வோடு ஊவெகுவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க்ஷவ ௐவௐ அவோ் (ோெவ), வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபணுக, வௌபுகு .டீ. சுெவ 

ேௐவோ, வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு ெவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு ோௐெோ ோெ, 

வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ, வௌபுகு ௌௐவ , வௌபுகு ோவ அவ்ோௌௐவெக, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, 

வௌபுகு ஆவ. வ. வேவ்வ்துவௌ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, 

வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) 

சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு ோவேக சுோ 
 

ோௐவ பூவேகவெகவ, துவௐ ளதுவெகு அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ேௐவ்் வ் (ோெவ), வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு டிவ , வௌபுகு 

கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு 

வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு க் 

ேௐவெக , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு அநு ோெௌௐவெக, வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு 

.டி. ெவக ோெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அதுக, வௌபுகு ோளுவ அபணுக, வௌபுகு ெவவோ 

அவவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு 

(ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ்வெவெக 
 

கவவை ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ, வௌபுகு வ. . ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

வது குொவோ், வௌபுகு க் ேவ் ேௐபொெவெ, வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு ெவோ 

அகௐவ், வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு (அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு கபீவ ௗவ, 

வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு கௐவோ 

கபைொோவெக, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு வ வ கபை, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, 

வௌபுகு (வெவ) வ ோொ, வௌபுகு அேவ் . , வௌபுகு அபைவோவெக வ்வது, வௌபுகு 

(வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு ெவோ வௌ, வௌபுகு வீ.வ. 

இோகபைவொவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக 
 

்ெெகவ வௐ ணுக வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க் ேவ் ேௐபொெவெ (ோெவ), வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ, வௌபுகு வபே. பீ. வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ, வௌபுகு வ.க..டீ.வ. 

குொவோ், வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு 

ெேவ் ோ, வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அதுக, வௌபுகு ெவவோ 

அவவ, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு ெ் ் கடிதுவெகு, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, 

வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு .ே. வ்ெ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு், வௌபுகு வேவ 

ௌௐவெக, வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) 

வௐொேவெக 



(liv) 

 

 

 



(lv) 

 

ளுவவ 

ெௌௐகவ  -  வௌபுகு  ெவ ேக்ஷ 

ோவை ெௌௐகபைவ குளவெகவ ோெபைவ  - வௌபுகு ெவோ வீவெகடி 

குளவெகவ ோவ் ோெவ  - வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ 
 

ோ் அபகவ்ோவ 

ளுவவை ெௐவ ௌௐகவ  -   ோபை. வபெ. . டி. ோெௌௐவெக  

ோவை ெௐவ ௌௐகவ  - ோபை. வபெ.வ.வ.பீ. இவ்ோ 

உோவை ெௐவ ௌௐகவ  - ோபைோ க.. ொோ  

 

ளுவவை ெௐவ ௌௐகவ்ோவ அபகவ 

.ெ.ௌ. இொவௐபுவை ெௐவ -  ோபைோ ெபௌ் ௌவவக 
 

வெகவை ெோவ ோொவெகவ 

வெகவை ெோவ - ோபை. அ்வ ெெக 

ோவௐ வெகவை ெோவ - ோபை. ௌவோ வ்வது 

உோவௐ வெகவை ெோவ –  ோபை. குௗவ ெவவ் ேௐவ்் 

ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. வபெ.வபெ.வ.வ.ெ. வ்வது 

உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. ே.வ.ே. ௐவோ 

ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ  - ோபை. வை.பெ.பீ. கு 

ோெவௐ வவ்ோ் வவௐவ - ோபைோ வ.க.டி.பீவ 

 

ௌபைகவ் ோொவெகவ 

ொவௐவ (ௌபைகவ)  -  ோபை. .வை.. ெவ ோ ெவ  

ோவௐ ொவௐவ (ௌபைகவ ) - ோபை. வொெவ வௐ. வ்ோௌோவ  

ோ் அபகவ  - ோபை. க.வபெ. சு்வ, ோபைோ வ. ஆவ. ேௐவோ் (உோவௐ ொவௐவகவ - ௌபைகவ);  ோபை. வ.ே. 

, ோபைோ க...ெ்வ்் (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ெவ வ.ஆவ.வ.வை.ே. ெோக (ோவௐ 

ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. .வ. ோ ெவ, ோபை. வ..ஆவ. வ்ெ, ோபை. பீ.க.டி.வ.வபெ.                               

ோபை. ேகுொவோ், ோபை. க.க.டி. க் (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபைோ டி..ஏ. வீகவ, ோபைோ. 

டி.ெ.வ. பெவேக, ோபைோ ே.ஆவ.பெ. கக, ோபை. ஆவ.ெ. ேௐோக (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. க.வ.ே.க. 

ேௐவோ், ோபை. .வ. ோவவெ (உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ)    

உபொவௐ்வ ெகவ அபகவ - ோபை. ெ.கவசூௐ (உோவௐ ொவௐவ - ௌபைகவ); ோபைோ ஆவ. ோொ, ே்வௐ 

வ.பெ.வ. ெவெ (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. க.பீ. ெவோ், ோபை. பீ.ே.பீ. ௐவேக (உோவௐ ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபைோ .பெ. அெவேக (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ) 

ௌவோடுவ் ோவபுகவ வபொவ  எளவேகு பு அபகவ -  ோபை. வ..பெ. குெவேக (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ)   

வெகுவ்து அபகவ - ோபை. ே..டி.ஆவ. வ்வோ (ெவ வெகுவ்து அபவ), ோபை. ..வ. புவகு 

(உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. பீ.டி.வ. வ்வது (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. வபெ..ஆவ. 

வெகவ்்,  ோபை. க.வ. ெவ (உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

ெவ சுபைவெகளவ்ோவகவ - ோபைோ ஆவ.வ.ஆவ.ெ்வ்், ோபைோ  வ...,  ோபைோ டி.ெ.டி சூௐவைெ,         

ோபை. வை..ெ.வ. ோகவ்்,  ோபைோ ஆவ.ஆவ. பௌகவ் 

சுபைவெகளவ்ோவகவ -  ோபை. ஆவ.பீ. ெவெக ேக்ஷ 

ெவ ௐவவௐவ - ோபைோ .பைவெொோ, ோபைோ .ே.வ. ௌவோ், ே்வௐ வ.வ. ௌவவ 

ௐவவௐவகவ - ோபை. வ.வ..க. கபைொவ்், ே்வௐ வ.வ. ப்வடீவ 

ெவ வேக பகௐவ -  ோபை. வ.வ.ோெௌௐவெக 

வேக பகௐவ - ோபை. ..வ.  

ோடுகவ பொவௐவ - ோபை. வை.ெ. கவௐவ்ோ 

ஆொவௐடுவ்ோவ  வவௐவ  -  ோபை. டி.பீ.க. புவ்வோடிௐ 



(lvi) 

 

வெவோ  ோொவெகவ 

வெவோ ோவௐெௐவ  -  ெவ  வொெ்  ேௐவ் 

வெவோ ோவௐ ோவௐெௐவகவ   - ோபைோ ௐவவ  ௐவ,  ோபை. வ. ெவோெகவ, ெவ  டி.ே..  அெவே  

வெவோ உோவௐ ோவௐெௐவகவ - ோபைோ  ெ.வ. வெகுகடிக ோ ெவ, ோபைோ ஆவ.வ.வ.குெ,  ோபைோ 

வ.க.வ.வபெ. ெெக,  ோபைோ  வை.வ.ெ. வீெவே, ோபை. . ஆவ.வ. அ்வ்், ோபைோ ஆவ.டி.பீ. சுே், 

ோபைோ வௐ.வ. பவோெவ, ோபைோ  டி...வ.வ. வீெவே, ோபைோ க.ே.வ.பீ. வ, ோபைோ  க.வை. ௌொ, 

ோபைோ  க. ௌவோ  ெோ 

ெவ வெவோ அவெகௐவகவ -  ோபைோ வை.டி.வ.வ. பீவ, ே்வௐ . பவவ் ோவ, ோபைோ க.பீ.வ. , 

ோபைோ க..வ. டிவபைக்ஷக, ோபைோ க..ே.வ. , ோபைோ பீ.டி. குொோ, ோபைோ ே.வ. ௌொௐவெக, 

ோபைோ வ.. ேௐவ், ெவ ஆவ.க. ோவோ, ோபைோ க.டி.வ.குவ்் அளுவ்கக, ெவ கோ் வொசூௐ, 

ெவ பீ.... கக, ோபை. வ.வ.ஆவ.. வோபௌௐ. 

வெவோ அவெகௐவகவ - ோபைோ வபெ..டி.பீ. ேகவௌ, ெவ வை.ே. பூேக, ே்வௐ வ.வ.வ. பௌவ்வ, 

ோபைோ வ. இகபைவொவ, ோபை. வௐ.ே. க்ஷோ, ெவ வ.வ.. குபோ், ோபைோ வ.வை..வ. ெவ, ோபைோ 

பீ.வ.ே.பீ. ௐவேகக, ோபைோ வ..வ. ௌவ, ோபைோ ஈ.வை. வபெ. இவேகக, ோபைோ .. குௌௐவெக, ோபைோ 

வை.ஆவ.பீ. ெவோ், ெவ ெ.ஆவ. கபைொவ்், ோபை. வ...டி. வகவோவ், ோபை. வை.ே. வொசு, ோபைோ டி.ஆவ.டி. 

வோடிக, ெவ வ.வ.ெ.க. ெவேக, ெவ வ.பீ. ௌௗ ெே், ோபைோ க.பீ. வ் 

குள அவெகௐவகவ – ெவ ே.வை. பைொ புவெ, ோபைோ ஈ...ஆவ. ோெவேக, ோபைோ வ. புவகு, ெவ 

ே... ெவோக, ோபைோ பீ.ே.க.வ. ,  ோபைோ .பெ. வீெக, ோபைோ இவது்வ ோவக 

ெவ சூெக  உவ்ோௐகவ்ோவ -  ே்வௐ வ.வ.வ. ௌவ, ெவ வ..டி. ் 

சூெக உவ்ோௐகவ்ோவகவ - ே்வௐ ே. ௌௗவோ, ோபைோ வ...வ.. வ்வது,  ோபை. .வ.ெ.வ. அோக 

எபௌவௐோவு வவௐவ –  ோபை. க.ே. கபைொவ்்  

 

ௌோ  வபொவ  வேகவகவ ோொவெகவ 

 

ொவௐவ (ௌோ )  - ோபை. க.ே.வ. ேௐெவோ 

ௌோ, கொவெகுகவ அபகவ - ோபைோ டி.வ.ஆவ. குொவ்் (உோவௐ ொவௐவ - ௌவகவ); ோபை. .. குோெ, (ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவ); ெவ க..ெ.க. பீவ, ோபைோ ெ.வ. புவ்ெவே (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ);              

ோபை. க.ஆவ.வ், ோபைோ வ.பீ. கக, ோபைோ வை...டி. ஆவைெ, ெவ வ.வபெ..ஆவ. ோ ெவ,       

ோபை. வபெ.பீ.ே. புவகு வ்ோொ,  ோபைோ .க.ெெக (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ெவ டி.வ.டி. 

அகவெகவ, ோபைோ ே..டி. ேௐெவேக (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வ.ஆவ.. ெ்வ்் (உோவௐ 

ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ) 

வேகவ, ெகவ அபகவ - ோபை. ஆவ.வ.அெக்வோ (உோவௐ ொவௐவ –  ௌவகவ); ோபை. வபெ.வபெ. 

ேௐோவெக (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. டி.வ.வபெ. ெெக (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ ெ.வ. 

சுெவேக, ோபை. க.ெ.வ்வது (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபைோ ஆவ.பீ.வை. குொெ் (ளுவ 

உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ .ெ.க. ொெவே, ோபை. .பெ. வைெவோ (உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

உவகவெ கொவெகவவு அபகவ - ோபை. வ.வ.க. வ்ோௐவ்் (உோவௐ ொவௐவ - ௌபைகவ); ோபை. வ.. 

குபகவ் (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. வ.வ. வ (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ);  

உொவு வேகவ கொவெகுகவ கௐௐவ - ோபைோ ஆவ.வ. அெவ (கொவெகவ - உொவு வேகவ)  

ெவ  கவொெௐ உவ்ோௐகவ்ோவ  - ோபை. க.டி. க 

வகுவ உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. ஆவ..ெ. ொகு 

ெவ ெவௐவ -  ெவ  பெ.வ.வ. ேெவெக 

ெவ கவொெௐவௐ பொவௐவ (ோவநுவோவ)  - ோபை. க.வ... ோபௌ  

ெவ கவொெௐவௐ பொவௐவ -  

ெவ கவ்வு உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. பெ.பீ.ஆவ. குொவோ்  



(lvii) 

 

இொவௐபுவௐ  ௐௐவ  ோொவெகவ 

இொவௐபுவௐ ௐௐவ  - ோபை. வ.ே.வ.   

ோ  இொவௐபுவௐ ௐௐவ  - ோபை. டி.வ.டி. அோக 

ெவ  ோ ெோகவ (ெவ) - ோபை. பீ.ஆவ.வ.ஆவ. ப் 

ோ ெோகவ (வெவ)  -  ோபை. வபெ.ே.வபெ.வ.பீ.பீ.. வீவெகவ 

ெோகவ (வெவ)  –  ோபை. வ.வ. வடிக 

ெோகவ (ெவ)  - ோபை. பீ.. கக  

உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ  - ோபை. வ.வ. ோவெ் 

ெவ ோவநுவோ   உவ்ோௐகவ்ோவ (வெவ)  -  

ோவநுவோ உவ்ோௐகவ்ோவகவ (வெவ) – ோபை. வபெ.ஆவ.. ோ வ, ோபை. பீ..வ. பௌவ் கு, ோபை. பீ.ஆவ. 

கபைொோக, ோபை. பீ.வபெ..பெ.க. ோௐவ்் 

ோவநுவோ உவ்ோௐகவ்ோவகவ (ெவ)  - ோபை. ே.டி.க.க.ேௐசூௐ, ோபை. ெ.வ. சூௐ 

 

உொவு வேகவ, வீடு  வௐபுவ் ோொவெகவ 

ொவௐவ (உொவு வேகவ, வீடு வௐபுவை ெகவ)  - ோபை. வ.ெ.. ,  ோபை. வ.ே. குதுவேக  

ோ உொவு, ் பகௐவ -  ோபை. .க..வ.அெவே 

ௌவபொவை ெௐவகவ  - ோபை. ெ.ஆவ. ெவ 

ௌவபொ  வீடு வௐவ -  ே்வௐ .. வ 

உோ ௌவபொவை  ெௐவகவ  -  ோபை. வ.ப்ெவேக 

உோ வீடு வௐவ – ோபை. வ.டி.ே.வ. ெ்வ்் 

உொவுவைெ பகௐவகவ - ோபை. க.வ.வை. ௌவ வோக, ோபை. வபெ.வ.ஆவ. ே்வோெவே, ோபை. வை.பெ. 

, ோபை. வபெ. .ே. வெகெவேக, ோபை. ஆவ.வ.ௐவௐவ்், ோபை. .ே..வ்ோொ, ோபை. க.பீ. அெவேக 

ெவ  பூவோவோ வவௐவ  -  ோபை. ஆவ.வ. ேௐ்வோ  

வீடு வௐபு வவௐவகவ - ோபை. பீ.பீ.வ.வ.புவகு, ோபை. வ.டி., ோபை. வ.டி.ஈ.வ.வ.கபைொவ்், 

ோபை. க.வ. வௌௐவெக, ோபை. வ.டி. வ்்ெ 

உொவு, ் வவௐவகவ – ோபை. .பீ. ொதுவேக, ோபை. வ.ே. ேௐவோ், ோபை. க.வ.ெ. , ோபை. க.வபெ. 

சூௐவௌ, ோபை. வபெ.வ.வ. , ோபை. வபெ.வபெ.ஆவ. ேௐோக, ோபை. ே.. வ.வ. ,        

ோபை. க..டி.. ேெ, ோபை. வை.ஆவ. வ்ெவோ, ோபை. க... ேௐவோ, ோபை. க..ே.. ோகவ்், ோபை. வ.பீ. , 

ோபை. க.ே.பீ.க. கவவ் 

ெவ ெௐ வேகவ வவௐவ -  ோபை. வபெ.வ.வபெ.வ. ெவ 

ெவ  வுவை ெௐவகவ -   ோபை. பெ.ஆவ.ஆவ.வ்வது 

வுவை ெௐவகவகவ   -  ோபை. வ.ஈ. ே்ோெ, ோபை. டி.ே. ொெவேக, ோபை. க.டி.வ. வோ்ௐவ 

பவ்வை ெௐவகவகவ - ோபை. டி.வ.ே. ோவவ, ோபை. வை.. வ்கு, ோபை. ஆவ.ே.க. கவோ்ஆவைெ, ோபை. வபெ.டி. 

ே.டி. வெகெவேக, ோபை. க.டி.பெ. குொவ்், ோபை. . வபடு, ோபை. டி.வ.ெவீ, ோபை. .ஆவ.ே. குொவோ் 

 

ெவோவெக ெகவ ோொவெகவ 
 

ொவௐவ (ெவோவெக ெகவ)  - ோபை. ே.ஆவ. கேவீ ஆவைெக  

ெ ஆொ அபகவ - ோபை. வை.ஈ. ே்கவோ ெவ (உோவௐ ொவௐவ -ௌபைகவ); ோபைோ ெ.. ோெௌௐவெக, அ்வ 

ெவ, ெவ வ.ஆவ.வபெ. அௐவோ் (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வபெ..க.ெ. உ,        

ோபை. பீ.வை.குெவே, ோபைோ வை.வ.ெ.வ.க. வ் (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வை.ஆவ.ெ. ெவ 

(உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ);   ே்வௐ ே. ௌெவடீவ, ே்வௐ வ..வ. ௗவோ (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ)  

ெவோப அபகவ - ெவ ே. ோவோெொொ (உோவௐ ொவௐவ - ௌவகவ); ோபை. ஈ.. டி. ோௐ வது (ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவ); ே்வௐ வ.வ.வ. வௐபவெ (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ ே.வ.டி. ோகவ்் (உோவௐ 

ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ .ே. அெவே, ோபைோ ஆவ..வ.டி. அவவ  (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

குள அபகவ - ோபைோ வ.வ. வெகவ்் (உோவௐ ொவௐவ-ௌபைகவ); ோபை. ..வ.பீ.  (ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவ), ோபைோ .பீ.ே.வ. ோ் ோொ (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ) 

ஆெ்வெ குள அபகவ - ோபைோ வபெ... ௌவோ் ொவெக, ோபை. வபெ.வ.. ோ ெவ (உோவௐ ொவௐவகவ - 

ௌவகவ); ே்வௐ .வ. ௌபோவ (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. .க. ேௐவோ், ோபைோ வ...பீ. 

ோௌௐவெக (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ), ோபைோ வை.ஆவ. ோ ெவ, ோபைோ ஆவ.பீ... பைௗோ், 

(ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 



(lviii) 

 

அெவேகவெ கொவெகுகவ வபொவ பொவௐபுபௐவெகவ குள அபகவ  - ோபை. வ.வ. பீவ (உோவௐ ொவௐவ -

ௌபைகவ); ோபைோ .ெ.பீ. சூௐவௐபை (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. வபெ.பீ.வ. ேௐெவே, ோபை. ஈ.டி.ே. 

வெகெவேக (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. டி.ஆவ.வ. வ்வது, ோபைோ பெ.வ.வௌடிோ, ோபைோ 

.வ.ஆவ.பீ.க. ோவ்வெகவ (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வபெ. ே. சு்வ ெவோ, ோபைோ 

.பீ.க.க.பீ. ோகவ்் (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

துநவெ குள அபகவ - ோபைோ  ஈ.டி.வ.வ. வ்வது (உோவௐ ொவௐவ –  ௌவகவ); ோபை. க.ே. ெவ்கு 

(ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. டி.டி.பெ.க. ப்ெவே (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ வ.க.வ.டி. 

அவவ (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. ஆவ..ஆவ.வ. ொவெக, ோபை. வ.ஆவ.டி.. ோகெ (ளுவ 

உவ்ோௐகவ்ோவகவ)     

நூகவ - ோபை. ெ.குபொவௐபு 

ோ  நூகவ  -  ோபை. பீ.வை.வ.ெ 

உோ நூகவகவ  -  ெவ க. .டி.ஆவ. ெபௌக, ே்வௐ வ.வ. வௐவ் அவோ 

க்வ  உோ நூகவ ோவ I  -  ோபைோ வை.வ.வ்ௌௐவெக 

க்வ  உோ நூகவகவ  -  ோபை. சு்வ வக, ோபை. வபெ.. குொவ்், ோபை. ே. வ்ௌௐவெக 

ோ் ஆவவைெ உவ்ோௐகவ்ோவ  -  ோபை. ே.குௌௐவெக 

ஆவவைெ உவ்ோௐகவ்ோவ  –  ே்வௐ வ. அேோவ, ோபைோ டி.வ.வ.வ. ோெௌௐவெக, ெவ ே.ஆவ. அௐௗ கக 

உோ ஆவவைெ உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபைோ வை.பீ..வ. அகவ, ோபைோ ஆவ.வ.வை. ேோக 

ளுவ ோ உௐவவௐவ - ோபை. வபெ.வ.பெ. வௌ 

ளுவ ோவௐ  ோ உௐவவௐவகவ - ே்வௐ வ. இவோ. வ. வவெ, ே்வௐ .வ. அவௐதுவ  ேவௐவ 

ெவ ளுவ உௐவவௐவகவ: ோபை. க.வ. கவோவ, ே்வௐ வ.வ. ௐவ வவ, ோபைோ 

.டி.வ. வ்்ெபௌ, ோபை. ே..வ.பீ. , ோபை. க.டி.ஆவ. வ்ெ, ோபை. . ெொ்வோவ, ோபை. ெ.ே. 

கபைொவ்் 

ளுவ உௐவவௐவகவ - ே்வௐ .ே. வோ வெ, ே்வௐ வ.ஆவ.வ. ௌவ, ோபை. ே.வௐ.. 

சுவவ, ோபைோ வ..ெ.ே. ௌெவேக, ோபை. டி.டி..வ. ோவக, ோபைோ வை..வ. வோ்ௐ,  ோபை. ே..வ. 

ேெவேக, ோபை. வபெ.வ. ேக்ஷ, ோபை. பீ.வ.பீ.வ. குெ, ோபை. பீ. ெவோகுவ,  ோபை.வ. வகுவ, 

ோபைோ ஆவ. ெவோ , ோபை. வ. அேவ்குவ, ோபை. வ. ோவ,  ோபை. ே. ேௐவைெவோ,  ே்வௐ வ.வை.வ. 

வ,  ோபை. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகௌௐவெக 

 

ோகவ ப வபொவ பகவ்துவ் ோொவெகவ 
 

 

ொவௐவ (ோகவ ப வபொவ பகவ்துவ) -  ோபை. வை.வ.ெ.   

பவௐ ௐௐவ –ோபை. வ..பெ. ௌகப 

பவௐ குவௐவவ - ோபை. வ.ஈ.ே.வ. ெவீ 

ோவவ / துகவௐபு ௐௐவ -  ோபை. ே.வ. வெவ  

இொௐவ்ோ ௐவௐபு கவோடுவௐவோவ – ோபை. வ.ே.வ.வ. கபைொோவெக 

ப டிவௐவ  - ோபைோ  க.வ.டி. அெவே 

பவெ கவோடுவௐவோவ - ோபை. .வ.டி.வ. வெகவ்் 

கொ்  ெௐவவோ  வகவ  - ோபை. டி.  வௌடிோ,  ோபை. ெ.ே. வஆவைெ 

ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ –  ோபைோ வ.வ. ோ்க 

இொௐவ்ோவௐ ோவௐெௐவ (ெவேகவ/ஆவேகவ) - ோபை. பெ.வ. கக்க 

இொௐவ்ோவௐ ோவௐெௐவ (ஆவேகவ/ோவௗ) - ே்வௐ வ.வ.வ. ௗவெ 

உோ கொ் ௌகவௗவைெவ்ோவோ குவௐவ - ோபைோ பீ.வ..ே. கு 

உோ கபைபீ எபைவேகொவௐவ -  ோபைோ பீ.வ.வை. ோெ 

ெவ கொ் இௐவெகுௌவகவ – ோபைோ . ேகவௐ, ோபை. ே.வ. கவக,   ோபைோ க.ே.வ. ெவவோ 

கொ் இௐவெகுௌவகவ - ோபை. பெ.வபெ.பீ. ோவவௐௐ, ோபைோ வ.வ. வோடிக, ோபை. வபெ.வை.பெ.டி. ௐதுவேக,         

ோபை. .ே.ஆவ.க. அவ்், ோபை. வ.டி.டி.பீ. ெ, ோபை. க.பீ.பீ.வ. வோ், ோபை. க.டி.ே.வ. கௗவோ, 

ோபைோ வபெ.டி.. ேௐபைவெெ, ே்வௐ வ.ே.ஆெவெ அபௌ, ே்வௐ .ஆவ.வ. கவ அபௌ,  ே்வௐ .வ.சுவ அவ 

கொ்வ் ோவநுவோௐவகவ –  ோபை. ே.வ.டி. , ோபை. வை.வ.ெவ்ௐேவ்  

ோவநுவோ உோௐவகவ - ோபை. வபெ.வ. சுவேக, ோபை. .ஆவ.வ.ே. ெவ்் 
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(lxi) 

 

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)  



(lxii) 

 

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) 
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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) [Died: 30th May 2013] 

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) 

Mannapperuma, A. Ajith umara (Gampaha) [From 3rd June 2013] 

Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 2nd 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 and Research  - 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. H.L. Premalal Jayasekara 
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 

Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha 
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake 

Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 

Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake 

Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath 
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake 

Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi 
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera 

Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne 
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake 

Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena 

Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera 

Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)       

Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera, 

The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani  Wijewickrama. 
  

COMMITTEES OF PARLIAMENT 

Committee of Selection 
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. A.L.M. Athaullah,         

The Hon. DEW Gunasekara,   The Hon. Risad  Badhiutheen,  The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. Basil Rohana  

Rajapaksa, The Hon. John Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake,  The Hon. Anura 

Dissanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero. 
 

House Committee  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman),  The Hon. Piyankara Jayaratne,   The Hon. Tissa Karalliyadda,  The  Hon.  

Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara, The 

Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.  
 

Committee on Standing Orders  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 

Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 

The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.  
 

Committee on Parliamentary Business 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,         

The Hon. Douglas Devananda,  The Hon. A.D. Susil Premajayantha,  The Hon. Rauf Hakeem,  The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal 

Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera, 

The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The 

Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam  Sampanthan, The Hon. Suresh 

K. Premachandran, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero. 
 

Committee on Public Accounts 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The 

Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera, 

The Hon. Patali Champika Ranawaka,  The Hon. Johnston Fernando,  The Hon. Lakshman Senewiratne,  The Hon.  

Ranjith Siyambalapitiya,  The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,  The Hon. Muthu Sivalingam, 

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Mavai S. Senathirajah,    The Hon. R. Yogarajan,    The Hon. Akila Viraj  

Kariyawasam,  The Hon. Tiran Alles,  The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. 

Buddhika Pathirana,  The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. 

Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook. 

 

Committee on Public Enterprises 
 

The  Hon. DEW Gunasekara (Chairman),  The  Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,  The  Hon. A.D.  Susil 

Premajayantha,  The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,  The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena,  The Hon. 

(Dr.) Mervyn Silva, The  Hon. Lasantha Alagiyawanna, The  Hon. Sarana Gunawardena,   The Hon. Weerakumara 

Dissanayake, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. 

(Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna Ranatunga, The 

Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne,  

The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake. 



 

 

Committee on Privileges  
 

The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,      

The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. 

Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage,  The Hon. Palitha Range Bandara,   The Hon. 

Dayasiri Jayasekara, The Hon. E. Saravanapavan.  

 
Committee on Public Petitions   

 

The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha 

Punchinilame,  The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa,  The Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Achala Jagodage,   The Hon. Palitha Range 

Bandara,  The Hon. 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. Arjuna Ranatunga, 

The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Mavai S.Senathirajah, The Hon. Abdul 

Haleem, The Hon. A.D. Champika  Premadasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana 

Thero,  The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana,  The Hon. Y.G. Padmasiri,  The Hon. Shantha Bandara,  The Hon. A.M. Chamika 

Buddadasa, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,  The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga,  The Hon. (Dr.) Sarath 

Weerasekara,  The Hon. R. Duminda Silva.  

 
Standing Committee ―B‖     

 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka 

Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,       

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer,  The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran 

Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, 

The Hon. Palany Thigambaram,    The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara,   The Hon. J. Sri Ranga,    The Hon. V.S. 

Radhakrishnan,   The Hon. Ranjan Ramanayake,    The Hon. Vidura Wickramanayaka,  The Hon. (Mrs.)  Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, 

The Hon. Hunais Farook.  
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SELECT  COMMITTEES   
 

Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents  

The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge,  The  Hon. C.B. Rathnayake, 

The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Rohana 

Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala,  The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 

Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara,  The Hon. Dilip 

Wedaarachchi,  The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. 

Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Neranjan 

Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan. 
 

Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary           
Service 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Ajith P. Perera, The  Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka  Bandara, The 

Hon. Udith Lokubandara. 
 

Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament 

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.   

(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha        

Athukorale,  The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage,  The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 

(Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, 

The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka,  

Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security 

of Parliament 

The Hon. DEW  Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf  

Hakeem, The Hon. Karu  Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 

 

Select Committee of Parliament to recommend and Report on Political and Constitutional Measures to empower 

the Peoples of Sri Lanka to live as one Nation 

The Hon.  Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon.  (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Maithripala Sirisena, The 

Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.  

Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Dew Gunasekara, 

The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon.  Patali Champika Ranawaka, The Hon.  Wimal Weerawansa, The Hon.  

Basil Rohana Rajapaksa, The Hon.  Lakshman Senewiratne, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.  Muthu 

Sivalingam, The Hon.  (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Janaka Bandara 

 

 

CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs 
 

The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

Dinesh  Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.  

Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha 

Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. 

(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala 

Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika 

Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,        

The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook. 
 

Consultative Committee on Public Management and Reforms  

The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,      

The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW  

Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini                     

Jayawickrama Perera, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu  

Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara,  The Hon. Kabir Hashim,  The Hon. Wijaya 

Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan. 
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Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management  

The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Salinda Dissanayake, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B. 

Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, 

The Hon. Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Lakshman Senewiratne,       

The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera, 

The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.       

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.  

 

Consultative Committee on Disaster Management 
 

The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,        

The Hon.  Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala       

Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram, 

The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 

The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran. 
 

Consultative Committee on Health 
 

The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,         

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,          

The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon. 

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. 
 

Consultative Committee on Water Supply and Drainage 
 

The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,    

The Hon. Felix Perera, The Hon. Mahinda Amaraweera,  The Hon. S.M. Chandrasena,  The Hon. W.B. 

Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, 

The Hon.  Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera, 

The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 

Bandara, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran,    The Hon. Ruwan Wijewardene,    The Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva. 

 

Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development 
 

The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,        

The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. H.L. 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 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. 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. H.L. 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. 
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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. 

 

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. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, 

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. 
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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.  
 

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. 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. 
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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. 

 

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. 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. 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. 
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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. 

 

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. H.L. 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. 
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Consultative Committee on Technology and Research   
 

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. 

 

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. 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. 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Basheer Segu Dawood (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake, The 
Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep 
Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 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. 
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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. 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. 

 

Consultative Committee on Sugar Industry Development 

The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa, The Hon. S.M. Chandrasena, The 

Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. 

Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 

The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Harin 

Fernando, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Thenuka 

Vidanagamage, The Hon. (Dr) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais Farook  

 

Consultative Committee on Investment Promotion 

The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena (Chairman), The Hon. (Dr.)  Sarath Amunugama, The Hon. A.D. Susil 

Premajayantha, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Dayasritha Thissera, 

The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 

M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The 

Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Gayantha Karunatileka, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.)Sudarshini Fernandopulle, The 

Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Thilanga Sumathipala  

 
Consultative Committee on Botanical Gardens and Public Recreation 

The Hon. Jayarathne Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 

Keheliya Rambukwella, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.)Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Gamini Jayawickrama 

Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. A.D. 

Champika Premadasa, The Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Silvastrie 

Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka  

 
Consultative Committee on Education Services 

The Hon. Duminda Dissanayake (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. S.B. Dissanayake, The 

Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa, The Hon. Nirmala Kotalawala, The 

Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Al Haj) A.H.M. Azwer, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha 

Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Buddhika Pathirana, 

The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.) (Mrs.)

Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe  

 
Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa (Chairman), The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. 

Hizbullah, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 

Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, 

The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Silvastrie Alantin, 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. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Janaka 

Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  
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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. 
Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, 

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 
D.M.D. Alahakoon, 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. 
Gunasena (Parliamentary Officer);   Mrs. I.C.K. Ranasinghe;   Mr. A.U. Premachandra  (Assistant Parliamentary Officers) 

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.A. 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 



 

 

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. K.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. H.R.de 

Soysa, Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (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. 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     
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ளுவ ோவேகவ 

அோக அவெக 
 

இவேகவை ெ்ௌௐக ெெபௌெவெ குடிௐசு  
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2013 ජලි 09 න අගවරුහදහ 

2013 பே 09, ெவவவெக 

Tuesday, 09th July, 2013 

 
අ. බහ. 1.00ප ඳහර්ලිගේන්තු රැස විඹ.  

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ [රු ඝන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ.     

ளுவவ .. 1.00 ொவெகுவெ கூடிௐது.  

ோவை ெௌௐகவ  அவகவ  [வௌபுகு ெவோ வீவெகடி] 

ோ கவ்ோவகவ.   

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE  

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 
ඟනහධිඳතිතුභහගන් රත් න්ගේලඹ 
ெ்ோோௐபைவது வோ ெவோ 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
භවඟන ආයක් ප්රOහලනඹ 

துெ்வௐ துகவௐபுவௐ க்வ 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳවත වන් න්ගේලඹ අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහගන් රු 

ථහනහඹතුභහ ගත රළබී තිගඵනහ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 “ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இவேக ெ்ோோ 

President of Sri Lanka 
 

 
අශඹ : ජීගිඑල්/308 

 
 
2013 ජලි භ 03 න දින 
ගොශම දී ඹ. 

 

 
 
රු ථහනහඹතුභනි, 

 
(40 ළනි අධිහයඹ ව) භවඟන ආයක් ආඥහඳනගත් 12 ළනි න්තිඹ 

ඹපගත් නිකුත් යන රද ප්රOහලනගඹන් භහ විසින් ශ්රීක රශහගේ න්නේධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජියින් දියිගන් සිඹලුභ ඳරිඳහරන දිස්රිFක් තුශ 
ක්රී ඹ ගේඹ වහ ළන රදී. 

 
ඉවත කී ප්රOහලනඹ නිකුත් කිරීභප ගවේතු ත්රසසතහදඹ ව ඹේ භවඟන 

ළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ පිණි ඵ ඳහර්ලිගේන්තු ගත 
දළනුේ ගදනු රළගේ. 

 
 
   
 
 
 
 

 භහින්ද යහඟඳක් 
 
 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

නිගේදන 
அவௐபுவெகவ 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු පියවීගේ 
(විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගටුේඳත : 

ගේේසධහධියණගත රණයණඹ 
உவளூோக ெகவ வவேக ௌவௐபுோவ 

(ெ வடுகவ) ெவோபவ : உௐவௌோவவ் 

ோவவௐபு 
 LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES 

(SPECIAL PROVISIONS) BILL: DETERMINATION OF THE 

SUPREME COURT 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

"ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු පියවීගේ (විගලේ 

විධිවිධහන)" නභළති ඳනත් ගටුේඳත පිිතඵ නිගේදනඹක් 

කිරීභප ළභළත්ගති.  

ඟහතිගත හිත පිණි වහ අලයධ ඹළයි අභහතයධ භණ්ඩරඹ විසින් 

වති යනු රළබ ගභභ ඳනත් ගටුේඳත ආණ්ඩුක්රයභ 

යධසථහගේ 122 (1) (ආ) යධසථහ ප්රOහය අතිරු 

ඟනහධිඳතිතුභහ විසින් ගේේසධහධියණඹ ගත ගඹොමු යනු රළබීඹ.  

ගේේසධහධියණ රණයණගඹන් ගඹධඟනහ ය ඇති ඳරිදි එකී 

ඳනත් ගටුේඳගත් 4ළනි න්තිඹ ප්රOතිස කිරීභප ඹපත් එභ 

ඳනත් ගටුේඳගත් විධිවිධහන කිසික් ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහප 

ගවධ එහි විධිවිධහනරප අනනුකර ගනොන ඵප 123 යධසථහ 

ප්රOහය ගේේසධහධියණඹ රණයණඹ ය ඇති ඵ දන්නු 

ළභළත්ගති.  

ගේේසධහධියණගත රණයණඹ අද දින හර්ඹ පවන් දළක්ගන 

නිර හර්තහගේ මුද්රසණඹ ශ යුතු ඹළයි භභ නිගඹධ යි.  
 

ගේේසධහධියණගත රණයණඹ : 
உௐவௌோவவ் ோவவௐபு: 
Determination of the Supreme Court: 
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II 
 

විසි එක්න ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ ශගලධධනඹ 
ඳනත් ගටුේඳත : ගේේසධහධියණඹප ගඳත්භක් 
அெௐவௐபுவெக் இபைவ்ோது ோபைவ்ோவ 

ெவோபவ : உௐவ ௌோவபொவெகு ந 
TWENTY FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL: 

PETITION TO THE SUPREME COURT 
 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ 121(1) න යධසථහ ප්රOහය “විසි 

එක්න ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ ශගලධධනඹ” ඳනත් ගටුේඳත 

ේඵන්ධගඹන් ගේේසධහධියණඹ ගත ඉදිරිඳත් යන රද 

ගඳත්භ පිපඳතක් රු ථහනහඹතුභහ ගත රළබී ඇති ඵ 

සථහය නිගඹධ අශ 50(2)(අ) ඹපගත් ඳහර්ලිගේන්තුප දන්නු 

ළභළත්ගති. 

 
III 

ථහනහඹතුභහගේ වතිඹ 
ெௌௐகது ெவபொ 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රීක රශහ ප්රOඟහතහන්්රිF භහඟහදී ඟනයඟගත ආණ්ඩුක්රයභ 

යධසථහගේ 79ළනි යධසථහ අනු, 2013 ජලි භ 08න දින 

රු ථහනහඹතුභහ විසින් ඳවත වන් ඳනත් ගටුේඳත්හි 

වතිඹ පවන් යන රද ඵ දන්නු ළභළත්ගති. 

 
ඳහර්ලිගේන්තු ශියධත් භණ්ඩරඹ (ඉත් කිරීගේ)  

 

යහඟයධ ආයක් ගේහ අණ ව භහණ්ඩලි විදයධහරඹ 

(ශගලධධන)  

 
IV 

 

යප්රOහද: 2013 ජනි 6 දින ශ්රීක රශහ ගුන් විදුලි 
ශසථහගන් විහලඹ යන රද ළඩපවන 

ெவௐபு : 2013 பேவ  06ஆவ ோகோ இவேக 

எபௌவௐபுவெ கூவோடுவ்ோ்வ எபௌவௐௐ ௌகவௗவைெ 
PRIVILEGE: PROGRAMME AIRED BY SRI LANKA 

BROADCASTING CORPORATION ON 6TH JUNE 2013 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීෙ රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භවතහ 

විසින් තභන්ගේ යප්රOහද ඩ වී ඇති ඵප 2013 ජනි භ 19න 

දින ඳහර්ලිගේන්තුගේදි භතු යන රද රුණු යප්රOහද පිිතඵ 

හය බහප ගඹොමු කිරීභ වහ ගඹධඟනහක් ඉදිරිඳත් ශ 

වළකිඹ. 
 

 

V 
 

ඳහර්ලිගේන්තු පයුතු පිිතඵ හය බහ රැසවීභ 
ளுவ அபவகவ வௐ குளவெ கூவோவ 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගේන්තු පයුතු පිිතඵ හය බහගේ රැසවීභක් 2013 

ජලි භ 09න අගවරුහදහ, එනේ අද දින ඳස රු 2.30ප රු 

ථහනහඹතුභහගේ නිර හභයගතදී ඳළළත්වීභප නිඹිත ඵළවින් 

එඹප ඳළිණ වබහගි න ගර රු භි භන්ත්රීෙන් සිඹලු ගදනහප 

ගභයින් දළනුේ දීභප ළභළත්ගති. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
கொவெகவவ அோோௐ்து அவெக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රීක රශහ ප්රOඟහතහන්්රිF භහඟහදී ඟනයඟගත ආණ්ඩුක්රයභ 
යධසථහගේ 154(6) යධසථහ ප්රOහය 2012 මුදල් ර්ඹ වහ 
විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ අපළනි හණ්ඩගත Iළනි 
ගොප භභ ඉදිරිඳත් යි. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ඟර 
ේඳත් ශභනහයණ අභහතයධතුභහ ව ඳහර්ලිගේන්තුගේ 
බහනහඹතුභහ ) 
(வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ - ௌவவௐெ், ௌவ 

பகவ்து அவைெபைவ ளுவவை ெ போவபைவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, "එකී හර්තහ මුද්රසණඹ ශ 
යුතුඹ" යි භභ ගඹධඟනහ යි. 

 

ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්රසණඹ ශ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
அவெக அவைெவௐவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

ලිපි ගල්නහදිඹ පිිතළන්වීභ 
ெவவௐவெகவௐவோ வ்ோவேகவ 

PAPERS PRESENTED 
 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ඟරේඳහදන වහ 
ඟරහඳවන අභහතයධතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසගත ප්රOධහන 
ශවිධහඹතුභහ) 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ் - ௌவவேகவ, 

டிகவௐபு அவைெபைவ அெவேகவ் ோவௐவ 

போவகெநவ)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip)  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භභ  2003 

අශ 3 දයන යහඟයධ මුරයධ ශභනහයණ (කීභ) ඳ නගත් 10ළනි 

න්තිඹ ඹපගත් ය භළද යහඟයධ මරයධ තත්ත්ඹ පිිතඵ හර්තහ 
- 2013 ඉදිරිඳත් යි. 

ගභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රයභේඳහදන පයුතු පිිතඵ 

උඳගේල හය බහප ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹධඟනහ 

යි. 
 

ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 
2012 අශ 23 දයන විර්ඟන ඳනගත් 6(1) ළනි න්තිඹ ඹපගත් ඟහති 

අඹ ළඹ ගදඳහර්තගේන්තුගේ ළඹ ශීර් අශ 240 ඹපගත් අඹ ළඹ වහඹ ගේහ 

ව වදිසි අලයධතහ කීේ යධහඳෘතිඹ භන්න් සිදු යන රද 2013 අගප්රOේල් භ 

ඳරිපය ගන්කිරීේ.- [අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු 

අභහතයධ රු දි.මු. ඟඹයත්න භවතහ ගනුප රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ]   

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ තළඳළල් ගේහ අභහතයධහශලගත හර්ඹහධන හර්තහ.- 
[තළඳළල් ගේහ අභහතයධ රු ජීන් කුභහයණතුශ භවතහ ගනුප රු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ඟනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ - சுவவ, 

புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ அவைெவ) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, 2010 ර්ඹ වහ භධයධභ 

ඳරිය අධිහරිගත හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි. 

ගභභ හර්තහ ඳරිය වහ පුනර්ඟනනීඹ ඵරලක්ති පයුතු 

පිිතඵ උඳගේල හය බහප ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ 

ගඹධඟනහ යි.  
 

ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඟනභහධයධ වහ ප්රOෘත්ති 

අභහතයධතුභහ ගනුගන්, භහ  2011 ර්ඹ වහ ශ්රීක රශහ 

රඳහහිනී ශසථහගේ හර්ෂි හර්තහ  ඉදිරිඳත් යි.  

ගභභ හර්තහ ඟනභහධයධ වහ ප්රOෘත්ති පයුතු පිිතඵ 

උඳගේල හය බහප ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹධඟනහ 

යි.  

 
ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 

2012 ර්ඹ වහ ඟහති බහහ වහ භහඟ ඒහඵේධතහ අභහතයධහශලගත 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ.- [ ඟහති බහහ වහ භහඟ ඒහඵේධතහ අභහතයධ 

රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ ගනුප රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
උඳගේල හය බහ හර්තහ 

ஆெ்வெ குள அவெககவ 
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva ) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි,  භභ ඳවත වන් හර්තහ 

ේඵන්ධගඹන් හරිභහර් වහ ඟර ේඳත් ශභනහයණ පයුතු 

පිිතඵ උඳගේල හය බහගේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යි. 
 

(i) 2008 ව 2009 ර් වහ ඟර ේඳත් භණ්ඩරගත 
 හර්ෂි හර්තහ;  
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(ii) 2008 ගදළේඵර් භ 31 ළනි දිගනන් අන් ව ර්ඹ 

 වහ ඉශජිගන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිිතඵ භධයධභ 

 උඳගේල හර්ඹහශලගත අධයධක් භණ්ඩරගත  

 හර්තහ;   

(iii) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රීක රශහ භවළලි අධිහරිගත 

 හර්ෂි හර්තහ; ව  

(iv) 2010 ර්ඹ වහ ඟර ේඳත් භණ්ඩරගත හර්ෂි 

 හර්තහ. 
 
බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභඟඹන්ත භවතහ 
(வௌபுகு  .டி. சுெவ ேௐவோ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් හර්තහ 

ේඵන්ධගඹන් ඳරිය වහ පුනර්ඟනනීඹ ඵරලක්ති පයුතු පිිතඵ 

උඳගේල හය බහගේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යි. 

 

(i) 2009 ව 2010 ර් වහ මුද්රීේඹ ඳරිය ආයක්ණ 

 අධිහරිගත හර්ෂි හර්තහ;  

(ii) 2008 ව 2009 ර් වහ භධයධභ ඳරිය අධිහරිගත 

 හර්ෂි හර්තහ;  

(iii) 2010 ර්ඹ වහ යහඟයධ දළ ශසථහගේ හර්ෂි 

 හර්තහ; ව 

(iv) 2009 ව 2010 ර් වහ භ විදයධහ මීක්ණ වහ 

 ඳතල් හර්ඹහශලගත හර්ෂි හර්තහ. 
 

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු ඩිේ ගුණගේය භවතහ (භහන ේඳත් පිිතඵ 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு  டிபே குொெக - ்ோ வேகவ அவைெவ) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Chairman of 

the Consultative Committee on Justice, I present the 

Report of the Consultative Committee on Justice on the 

Annual Report of the Sri Lanka Judges' Institute for the 

year 2011. 
 

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ 
(வௌபுகு ோவேக சுோ) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිඟ 

පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහගේ බහඳතිතුභහ 

ගනුගන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ේඵන්ධගඹන් ර්භහන්ත 

වහ හණිඟ පයුතු පිිතඵ උඳගේල හය බහගේ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යි. 
 

(i) 2008 භහර්තු 31දිගනන් අන් ව ර්ඹ වහ රශහ 

 ගල්රන්ඩ් ලිිපඩ්හි හර්ෂි හර්තහ; 

(ii) 2009 භහර්තු 31 දිගනන් අන් ව ර්ඹ වහ රශහ 

 ගල්රන්ඩ් ලිිපඩ්හි හර්ෂි හර්තහ; 

(iii) 2010 භහර්තු 31 දිගනන් අන් ව ර්ඹ වහ රශහ 

 ගල්රන්ඩ් ලිිපඩ්හි හර්ෂි හර්තහ; 

(iv) 2009.04.01 සිප 2010.03.31 දක්හ න ර්ඹ වහ 

 භහන්තහයි ගධල්ට් ලිිපඩ්හි හර්ෂි හර්තහ ව 

 ගිණුේ; ව 

(v) 2010 ර්ඹ වහ ගයදිපිිත ඳශගු භණ්ඩරගත හර්ෂි 

 හර්තහ.  
 

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ (ශසෘති වහ රහ පයුතු  
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு . . வெகௌௐவெக - கெ, க அபவகவ 

அவைெவ) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, 2008, 2009 ව 2010 ර් 

වහ පර් ගවධල් යගවර ඳදනගේ හර්ෂි හර්තහ ව මරයධ 

ප්රOහල ේඵන්ධගඹන් ශසෘති වහ රහ පයුතු පිිතඵ 

උඳගේල හය බහගේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි. 
 
බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹධ යන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගඳත්ේ 
நவெகவ 
PETITIONS 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ - ඳළිණ නළත. 

රු ඟඹයත්න ගවේයත් භවතහ - ඳළිණ නළත. 

රු දුින්ද දිහනහඹ භවතහ - ඳළිණ නළත. 

 
රු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ගේශීඹ ඩදයධ 
නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக - சுோெ பைவ்துவ்து 

ோ அவைெவ) 

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of 

Indigenous Medicine) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගන්මුල්ර, රහිටිඹහ, 

අශ 253 දයන සථහනගඹහි ඳදිශික ඩේලිේ.ඒ.සී.එස.ඩී. වීයසිශව 

භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භක් භභ පිිතන්ි. 

 
රු අේදුල් වලීේ භවතහ 
(வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ) 

(The Hon. Abdul Haleem) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ේ 

තුන පිිතන්ි. 

(1) හිර, යවිභ, අප්රන්ඩ්ස ඳහය, අශ 324/9/1 දයන 

 සථහනගඹහි ඳදිශික ආර්.පී.ඩේලිේ.ආර්. යණසිශව 

 භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(2) අේපිටිඹ, උඩුභ, අශ වී.සී. 497 දයන සථහනගඹහි 

 ඳදිශික ඩී.පී.සී.පී. පීරිස භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

 ව 

(3) භවනුය, භහවිල්භඩ ඳහය, ගදළනි ඳටුභග අශ 7/7 

 දයන සථහනගඹහි ඳදිශික ඒ.ගි.එේ. ඳහකීර් භවතහගන් 

 රළබුණු ගඳත්භ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අක්මීභන, රබුද, වී 

ඳර්ගතණ ආඹතනගඹහි එච්.පී. තිරසිරි  භවතහගන් රළබුණු 

ගඳත්භක් භභ පිිතන්ි. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු ගවේභහල් ගුණගේය භවතහ  - ඳළිණ නළත. 
 
රු ඒ.එේ. ඝහි බුේධදහ භවතහ 
(வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඌඳයණභ, ඌභහ ඇශ, 

"ශ" නිගහි ඳදිශික ටී.එේ. ක්රි සගතධඳර් භවතහගන් රළබුණු 

ගඳත්භක් භභ පිිතන්ි. 

 
රු තිරශ සුභතිඳහර භවතහ 
(வௌபுகு ோவேக சுோ) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ගොශම 8, ගඵොරැල්ර, 

ගේසරයින් ඳහය, ව නිහ ශකීර්ණගත අශ 60/4/46 දයන 

සථහනගඹහි ඳදිශික ඩී.එල්. ධනරණ භවත්ිඹගන් රළබුණු 

ගඳත්භක්  පිිතන්ි. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ - ඳළිණ නළත. 
 

ඉදිරිඳත් යන රද ගඳත්ේ  භවඟන ගඳත්ේ පිිතඵ හය 
බහප ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹධ යන  රදී. 

ெவவௐவெகவௐவோ நவெகவௐ துநவெ குளவுவெகுவை ெவோவெ 

கவோௐவௐவோது. 

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

 
ප්රOලසනරප හික පිිතතුරු 

்வெகளுவெகு வப கவ 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ළුතය දිස්රිFක්ගත නිහ ඉදිකිරීේ : විසතය  
களுவ்து வோவ்ோவ வீடுகவ ௌவொவ : 

வ 
CONSTRUCTION OF HOUSES IN KALUTARA DISTRICT : 

DETAILS  

 

1. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2201/’11 

ඉදිකිරීේ, ඉශජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුේ 
අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (4): 

(අ) (i) 2011 ර්ඹ තුශ ගභභ අභහතයධහශලඹ විසින් 
ළුතය දිස්රිFක්ඹ තුශ ඉදි යන රද නිහ 
ශයධහ ගොඳභණද;  

 (ii) 2012, 2013 ව 2014 ඹන ර්රදී ඉදි කිරීභප 
අගප්ක්හ ගගයන නිහ ශයධහ ගොඳභණද;  

 (iii) ඉවත වන් නිහ ඉදි කිරීභ වහ ගන් ශ 
මුදල් ප්රOභහණඹ ගොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද?         

(ආ) (i) එභ අලුතින් ඉදි යනු රළබ නිහ ගනොිගල් 
රඵහ ගදන්ගන්ද;  

 (ii) ගනොඑගේ නේ, එභ නිහ අගශවි යනු ගවධ 
කුලිඹප ගදනු රඵන්ගන් ය ිරපද;  

 (iii) එභ නිහ රඵහ ගදන ඳදනභ ගර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ගනහිද?         

(ඇ) ගනොඑගේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, து 

ெோகவ அவைெவெ கவோ ்:  

(அ) (i) களுவ்து வோவ்ோவ 2011ஆவ ஆவௌடிவ 

அவைெ் வ கவோவௐவோ வீடுகவ 

வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (ii) 2012, 2013 வபொவ 2014 ஆவ ஆவௌடுகவ 

ௌவொவெக ோவவவெகவௐடுகவ வீடுகவ 

வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (iii) வகுவௐவோ வீவோடு ௌவொவ்ோவகக 

எதுவெகவௐவோடுவ ொவ்ோக 

ௐோவோபெவ  

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) (i) புோோகவெ கவோவௐவோ வீடுகவ இெக 

வேகவௐடுகவ் வோபெவ; 

 (ii) இவவ, அவவீடுகவ வகவௐடுவ அவது 

கவெகு வௐடுவ ௐ்பெவ; 

 (iii) அவோ வீடுகவ வ் அடிவௐௐவ 

எதுவெகவௐடுகவ் வோபெவ 

 அவ பவ கூபொ? 

(இ) இவவ, வ? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of houses built in the Kalutara 

District by the Ministry in the year 2011; 

 (ii) the number of houses expected to be 

constructed in the years 2012, 2013 and 

2014; and  

 (iii) the amount of money allocated for the 

aforesaid constructions of  houses? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether the newly built houses are given 

free; 

 (ii) if not,  the price at which  those houses are 

sold or rented; and 

 (iii) the basis on which those houses are 

allocated? 

(c) If not, why? 
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රු විභල් වීයශල භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉශජිගන්රු ගේහ, 
නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුේ අභහතයධතුභහ)  
(வௌபுகு வ வீவேெ - ௌவொ, ௐௐவ 

ெகவ, வீவௐபு, து ெோகவ அவைெவ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි,   එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුය 

ගභගේයි. 

(අ) (i)  නිහ ශයධහ 1,218.   

 (ii) 2012 ඉදි ශ නිහ - ළුතය දිස්රිFක්ඹ  

  ර්ඹ නිහ ශයධහ 

   2012        1846  

  ගභතුභහ අවන්ගන් 2012, 2013 ව 2014 ඹන 
ර්රදී ඉදි කිරීභප අගප්ක්හ ගගයන නිහ 
ශයධහ ගොඳභණද කිඹරහයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගභභ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු 

ළඳයීභ වහ වතය තහක් ල් අයගන තිගඵනහ. ඒ නියි 

ඔඹ ප්රOලසනඹ ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්. භභ ගේ ප්රOලසනඹ අහ 

තිගඵන්ගන් 2011 දීයි. 2012 ර්ඹ ළනත් අහ තිගඵනහ.   2013 

දී පිිතතුරු ගදන විප 2012 ර්ඹ ඳහු ගරහ. 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

2013 වහ 2014 අගප්ක්ෂිත නිහ ඉදිකිරීේ - ළුතය 

දිස්රිFක්ඹ 

  ර්ඹ  නිහ ශයධහ 

  2013          3,145.  

  2014         4,370.   

 (iii) 2012-2014 ප්රOතිඳහදන- ළුතය දිස්රිFක්ඹ   

  2012 විඹදේ ශ ප්රOතිඳහදන - රුපිඹල් ිලිඹන 
244,410 

  2013 ගඹධජිත ප්රOතිඳහදන - රුපිඹල් ිලිඹන 
709,125  

  2014 ගඹධජිත ප්රOතිඳහදන රුපිඹල් ිලිඹන 839,750 

(ආ) (i) නළත. 

 (ii) අගශවි කිරීභක් ගවධ කුලිඹප දීභක් සිදු න්ගන් 
නළත. 

 (iii) නික් ඉදි ය ළනීගේ අලයධතහක් ඇති, 
ඉඩභක් හිත පුේරඹන් වහ නිහ ආධහය වහ 
නිහ ණඹ මුදල් රඵහ දීභ භන්න් ගභභ නිහ 
ශර්ධනඹ සිදු වී ඇත. එඵළවින් ගනත් 
ඳහර්ලසඹප අගශවි කිරීභක් ගවධ කුලිඹප දීභක් 
සිදු ගනොගේ. 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, අතුරු ප්රOලසන තිගඵනහද? 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අතුරු ප්රOලසන තිගඵනහ, රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභහ කිේහ ගන්ද, 2011 ර්ගත ලුතය 

දිස්රිFක්ගත ගල් 1,918ක් වදරහ තිගඵනහඹ කිඹහ? 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

2011 ර්ගත ගල් 1,218ක් වදරහ තිගඵනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ වහ විඹදේ ය තිගඵන මුදර රුපිඹල් ිලිඹන 240යි. 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

2011 ර්ගත විඹදේ ශ මුදර පිිතඵ තමුන්නහන්ගේ 

අවරහ නළවළ. ඒ නිහ ගභභ පිිතතුගර් එභ මුදර දක්රහ නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භක් නළවළ. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ගදළනි අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, එ ගඹක් වදන්න රක් කීඹක් විතය,- 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ රු නිගඹධඟයධ 

ථහනහඹතුභනි. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ ඇහුහ, ඒප උත්තයඹක් දුන්නහ. 

දළන් ගදළනි අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එ ගඹක් වදන්න ඔඵතුභහගේ අභහතයධහශලගඹන් ගොතයේ 

මුදල් ප්රOභහණඹක් ළඹ යනහද? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, ඒ එගවභ කිඹන්න ඵළවළ. හභහනයධගඹන් 

නිහ ආධහයඹක් ලගඹන් නේ අපි උඳරිභඹ රුපිඹල් රක්ඹක් 

හගේ මුදරක් තභයි රඵහ ගදන්ගන්. විගලේ තත්ත්ඹක් තිගඵනහ 

නේ ඊපත් ඩහ ළඩිගඹන් ගදනහ. ඒ හගේභ අපි නිහ ණඹ 

ආධහය ලගඹන් රඵහ ගදන්ගන්ත් රුපිඹල් රක්ඹක්-රක් 

ගදක් අතය මුදරක්. ඉතින් එ එ පුේරඹහ ගේ මුදලින්භ 

ගනොගයි නි ඉදි කිරීගේ පයුතු ේපර්ණගඹන්භ සිදු 

යන්ගන්. 

අපි රඵහ ගදන ඒ දහඹත්ඹත් එක්, තභන්ගේ වළකිඹහත් 

ගඹොදරහ තභයි ඔවුන් ඒ නිහ ඉදි ය ළනීගේ හර්ඹඹ සිදු 

යන්ගන්. ඒ නිහ එ එ නිප අදහශ ිර ණන්ර 

ගනක් නහ. අගප් ඳළත්ගතන් ත්ගතොත් අපි යන අනුේවඹ 

ඒ ආහයඹයි.  

ඔඵතුභහ ළුතය ළන ගවොඹන්ගන්, ගොශඹින් ළුතයප 

ඹන්නත් ගභොක් ගවධ අදවක් තිගඵනහද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. ගේ ඒකීඹ යපක් ගන්. ඒ නිහ යගට් ඕනෆ තළන 

ප්රOලසනඹක් අවන්න පුළුන්. 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ඇත්ත. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ භප ඒ භතක් ශ නිහ භහ ගේ ප්රOලසනඹ අවනහ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, ගේ දසර ප්රOෘත්තිලින් ගඳගනනහ 

ඔඵතුභහ ඉතහභත් උත්හවඹක් දයනහ- 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, තුන්න අතුරු ප්රOලසනඹද අවන්ගන්? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගදළනි අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගදළනි අතුරු ප්රOලසනඹප භහ උත්තය දුන්නහ. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභහ අතුරු ප්රOලසනරප සිනව මුසු මුහුණින් උත්තය 

ගදනහ. ඒ නිහ ප්රOලසන යන්න එඳහ, රු නිගඹධඟයධ 

ථහනහඹතුභනි.  

රු ඇභතිතුභනි, ගේ දසර ඔඵතුභහ ඳශහත් බහ 

ේඵන්ධ ථහ යන නිහ භහ ඔඵතුභහගන් අවන්ගන්, ඒකීඹ 

යඟඹ ඉදිකිරීේ, ඉශජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුේ 

අභහතයධහශලගත නිරතර දයහ ගන ඉන්න ඔඵතුභහප, කිසිඹේ 

ඵහධහක් තිගඵනහද ඔඵතුභන්රහ ගේ ඳශහත්ලින් ඉඩේ අයගන 

ගල් වදන්න? 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඉඩේ ඵරඹ ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ තිගඵන නිඹිත 

සරඳගඹන් දළනප ගඵොගවධ ඳශහත් බහ භුක්ති විඳින්ගන් නළවළ. 

යහජිත ගේනහයත්න ඇභතිතුභහ තමුන්නහන්ගේරහගේ ආණ්ඩුගේ 

ඉඩේ ඇභති වළටිඹප  සිටි හරගත උතුරු භළද ඳශහත් බහගේ 

ඉඩේ ප්රOඥප්තිඹක් ේභත ශහ. එතළන ඒ ඵරතර ප්රOඥප්තිඹක් 

වදරහ ලක්තිභත් සථහපිත යරහ තිගඵනහ. භප භතයි ඒ 

ේඵන්ධ උහවිඹපත් ගිඹහ. නමුත් අගනක් ඳශහත් බහර ඒ 

ඵරතර ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ තිගඵන ආහයඹපභ ක්රි ඹහත්භ 

න්ගන් නළවළ. ඒ ඵරතර එඳරිේගදන්භ භුක්ති විඳින්ගන් නළති 

නිහ,   ඔඵතුභහ වන් යන ආහයගත යධහකරත්ඹක් ගේ 

ඳශහත්ර ඇති ගරහ නළවළ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, භගේ තුන්න අතුරු ප්රOලසනඹ ගභඹයි. 

රු ඇභතිතුභනි, භහ දන්නහ, පුළුන් තයේ ගල් වදන්න 

ඔඵතුභහ ප්රOඹත්නඹක් දයන ඵ.  නමුත් ප්රOතිඳහදන රඵහ ළනීභ 

අසීරුයි. ආර්ථි කහතගඹකු ඉන්නහ. ඔඵතුභහ ඇභති 

භණ්ඩරගත ගේ ළන ථහ යරහ තිගඵනහ. භභත් ඒ 

පිිතන්නහ. එක් ගගනකු ගනොගයි, ගදගදගනකු ඉන්නහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] භව ඵළශකුගේත්- 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, රුණහයරහ අතුරු ප්රOලසනඹ අවන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභහ භභ කිඹන 

ගේ රසනප අවගන ඉන්නහ. එතුභහගේ ථහගන් උපුපහ 

ගන ප්රOලසන අවන ගොප අගනක් අඹ ඳනිනහ. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ අතුරු ප්රOලසනඹ අවන්න. 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ප්රOලසන අවන ගොප එතුභහ හිනහ ගවී ඉන්නහ.  

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ, නළවළ. භප හිනහ ඹනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භක් නළවළ, උත්තය ගදන්න ගධ. එ ආර්ථි කහතගඹක් 

ගනොගයි, ගදන්ගනක් ඉන්නහ. භව ඵළශකුගත් එක් ගගනක් 

ඉන්නහ. අේවිනිලසඝඹහයතුිඹගේ තනතුය ඳළඹ 24න් අයින් 

යන්න පයුතු ශහ නේ ඔඵතුභහගේ අභහතයධහශලගත ඒ ගල් 

ඉදි කිරීභප ඵහධහ යන මුදල් අභහතයධහශලගත ගන්න පුළුන්, භව 

ඵළශකුගේ ගන්න පුළුන් ඒ ආර්ථි කහතඹහ අයින් යන්න ඵළරි 

ඇයි? ඳශහත් බහර ඉඩේ ප්රOලසනඹකුත් නළති අසථහ 

ඔඵතුභහප ප්රOලසනඹක් ඇති ගනොන විධිඹප පයුතු යන්න ඇයි 

ළබිනට් භණ්ඩරඹ ඇතුගශේ ළඩ යන්ගන් නළත්ගත්?  

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ. එගවභ ප්රOලසනඹක් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යගට් ආර්ථි කහතගඹක් නළේද? 

 
රු විභල් වීයශල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගේ ගරහ තිගඵන්ගන් 

ගභගවභයි. ගභතුභහ සින්දු කිඹන අලිගඹක් ගනොගයි ගන්. එතුභහ 

ඵයිරහ වන අලිගඹක්. ඵයිරහ වන අලින්ප ගේහ ගත්ගයන්ගන් 

නළවළ. සින්දු කිඹන අලින්ප ගත්ගයනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

සින්දු කිඹන අලිගඹක් ගන්න.  

ප්රOලසන අශ 2 - 2279/'12 - (2), රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නි ගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රOලසනඹ අවනහ.  

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக - உவளூவோெ, கொ 

ெகவ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයධතුභහ ගනුගන් එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු දීභ වහ ති 

ගද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ති ගදක් ඇතුශත ඩිනින් පිිතතුරු ගදන්න. 

 
ප්රOලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභප නිගඹධ යන රදී. 
் வபை ோ்வ்ோவ ெவவௐவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Question ordered to stand down. 

 
 "භහින්ද ිකන්තන - ඉදිරි දළක්භ" : හන්තහ ගයධ 

නිහයණ අශලඹ 
"வோ ெவோ் ோௌவெகு": வௌ ௌவ 

ோடுவௐபுவௐ வு 

"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" : UNIT 

FOR PREVENTION  OF WOMEN'S DISEASES 
2340/’12 

3. රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගෞයධ අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (2): 

(අ) "භහින්ද ිකන්තන - ඉදිරි දළක්භ" ප්රOතිඳත්ති භහරහ භන්න් 
ගෞයධ අභහතයධහශලඹ තුශ හන්තහ ගයධ නිහයණඹ 
පිිතඵ ගනභ අශලඹක් ආයේබ කිරීභප ගඳොගයොන්දුක් 
රඵහ දී ඇති ඵ එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) ගේ නවිප එභ අශලඹ විෘත ඳතින්ගන්ද ඹන්න එතුභහ 
ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද?  

 
சுகோ அவைெவெ கவோ ்: 

(அ) "வோ ெவோ் ோௌவெகு" கவகவ் 

ோவ பக சுகோ அவைெவ வௌ ௌவ 

ோடுவௐபு ோவ் ோ் ் வ 

ஆவவெக வெகுபொோ அவெகவௐவோடுவோவோ 

அவ அ? 

(ஆ) ோவது வடி வு ோவது வெகவௐவோடுவோ 

வோ அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“Mahinda Chintana - Vision for the future” 

manifesto that a separate unit for the prevention of 

women's diseases, would be started in the Ministry 

of Health? 

(b) Will he inform this House whether the aforesaid 

unit is operative at present? 

(c)     If not, why? 

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ගෞයධ නිගඹධඟයධ 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக - சுகோ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගෞයධ අභහතයධතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු ගදනහ. 

(අ) ඔේ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

(ආ) හන්තහ ගයධ නිහයණඹ පිිතඵ ගනභ අශලඹක් ඳවුල් 
ගෞයධ හර්ඹහශලඹ භන්න් ගේ නවිපත් ක්රි ඹහත්භ ය 
තිගේ. හන්තහ ගයධ නිහයණඹ මලි යත් සුනහරී 
හඹන දියින පුයහභ ෆභ ඩදයධ නිරධහරි 
ගොට්ධහඹභ පිහිටුවීභප පයුතු ය ඇති අතය එහිදී 
හන්තහ ගයධ නිහයණඹ වහ ළඩපවන්ද ඳත්නු 
රළගේ.  

(ඇ)  ඳළන ගනොනඟී.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ ගභගේයි, රු නිගඹධඟයධ 

ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභන්රහ හන්තහ ගයධ නිහයණ අශලඹක් 

සථහඳනඹ ශත්, අද න විප අගප් යගට් ඵහුර තිගඵන ප්රOලසනඹක් 

තභයි, ඵහර ඖධ, ල් ඉකුත් ව ඖධ, ප්රOිතිගඹන් ගතොය ඖධ 

ප්රOලසනඹ. ගේ හන්තහ ගයධ නිහයණ ඒඹ පිහිටුපු ඳභණින් 

ගෞයධ ක්ගේත්රසගත ර්ධනඹක් සිදු න්ගන් නළවළ. එභ නිහ භහ 

ඔඵතුභහගන් අවන්න ළභළතියි, හන්තහන්ගේ ඳභණක් ගනො 

යගට් ඟනතහගේභ ගයධ නිහයණඹප ඵහධහ න ඵහර ඖධ 

ප්රOලසනඹප, ප්රOිතිගඹන් ගතොය ඖධ ප්රOලසනඹප ඔඵතුභන්රහ න්නහ 

පිඹය ගභොක්ද කිඹරහ. ඖධ භහෆිඹහ, ඵහර ඖධ භහෆිඹහ 

තුයන් යන්න ඔඵතුභන්රහ පයුතු යනහද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ප්රOලසනගඹන් නේ අවරහ 

තිගඵන්ගන් හන්තහන් ළනයි. දළන් ගභතුභහ අවන්ගන් ගඵගවත් 

ළනයි. හයණහ ගදක්. නමුත් භහ ඔඵතුභහප පිිතතුයක් ගදන්නේ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ඇහුගේ, ගයධ නිහයණඹ ළන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඵහර ගඵගවත් ගදන්න අපි පයුතු යන්ගන් නළවළ. අතිරු 

ඟනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් බිලිඹන 125 මුදරක් ගන් යරහ 

තිගඵනහ ඟහති නිදවස ගෞයධ ගේහ ආයක්හ යන්න. අපි 

රුපිඹල් ිලිඹන 6,800 මුදරක් වේඵන්ගතොප ගයධවර 

ගනුගන් ගන් යරහ ඊගත ගඳගර්දහ එහි ළඩ ආයේබ ශහ. 

ගපන්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් තිගඵනහ, ගිවිසුේ අත්න් යරහ ඵහර 

ගඵගවත් රඵහ දුන්ගනොත් අදහශ ගොේඳළනිලින් මුදල් අඹ ය 

න්න පයුතු යනහ කිඹරහ. ගඵගවත් ඳඹන අඹ නිඹිත 

ක්රයභගේදඹන්ප ඳරිඵහහිය ගිඹහ නේ, අපි ඔවුන් ේඵන්ධගඹන් 

අදහශ ක්රයභගේදඹ අනු පයුතු ය තිගඵනහ. භවය විප ඵහර 

ගඵගවත් එනහ. එතගොප අපි ඒහ ප්රOතික්ගේඳ යරහ 

ඔවුන්ගන් න්දි න්න පයුතු යනහ. ගේහ අඳ නිසඳහදනඹ 

යන ඒහ ගනොගයි; පිප යටින් ගන්න ඒහයි.      

එභ නිහ ඒ අදහශ ගොේඳළනි ඵළඳිරහ ඉන්නහ, අදහශ හේඳල් 

අනු නිළරැදි ඒහ ගදන්න. ගඵගවත් ර් එක්දවස ණනක් 

ගන්න ගොප ඹේ ඹේ ගඳොඩි ගඳොඩි අඩු ඳහඩුේ ඇති නහ. 

ඒගන් ගෞයධ ගේහගේ ගුණහත්භබහඹ නළති ගරහ නළවළ. 

විගලේඥ ඩදයධරුන්, ගවද ගවදිඹන් වහ අනිකුත් හර්ඹ 

භණ්ඩරත් එක් ඉතහ ඉවශ ව ගෞයධ ගේහක් අපි ගේ ය ගට්  

ඳත්හ ගන ඹනහ. භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ඹපගත්ත් අපි 

හන්තහ පයුතු ේඵන්ධ ඒගඹන් ඉතහ විලහර ගේහක් 

ඳත්හ ගන ඹනහ. ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ ඇති. සුනහ රි 

හඹන, ළේ ගර පිිතහ ලින් වඳුනහ ළනීභ, න විහඳත් 

ඳවුල් වහ ගේහ ළඳයීභ, විගේල රැකිඹහ යන හන්තහන් 

ේඵන්ධගඹන් ඳවුල් ගෞයධ ගේහන් ළඳයීභ, සත්රීෙ පුරු 

ේබඹ ඳදනේ ය ත් හිශනඹ ළශළක්වීභ, අදහනේ හිත 

හන්තහ පිරිස වඳුනහ ළනීභ ව ඔවුන්ප අලයධ ගේහන් 

ළඳයීභ ළනි විලහර ගේහක් භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ 

ඹපගත් හන්තහන් වහ ක්රි ඹහත්භ යනහ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රOලසනඹ. 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගදන අතුරු ප්රOලසනඹ රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි. රු 

නි ගඹධඟයධ ඇභතිතුභහගේ පිිතතුගයන් ඳළන නළ ගගන ආහයඹප භහ 

ගභභ අතුරු ප්රOලසනඹ අවන්න ළභළතියි. එතුභහ ගෞයධ ගේගත 

විශිසප හර්ඹ බහයඹන් ේඵන්ධගඹන් ට්ගපධරුක් කිඹහ 

ගන ගිඹහ. ගඩශගු ගයධඹප අලයධ, ගඩශගු ප්රOතිහයඹක් වළටිඹප 

රඵහ ගදන Dextran 40 කිඹන ගේරයින්; ඵහර ගේරයින් ගඵධතල් 

5,000ක් ඊගත දගේ ගවධභහභ ගයධවගරන් ව කුරුණෆර 

ගයධවගරන් අහු වුණහ. ගේ යගට් රක් 51ක් ව ඵදු ගන්නන්ගේ 

ල්ලි උඳගඹධගි ය ගනයි තහයිරන්තගත M.E. Meditec කිඹන 

ආඹතනගඹන් නිසඳහදනඹ යන Dextran 40 කිඹන ගේරයින් 

ර්ඹ ගභයපප ගනළවිත් තිගඵන්ගන්. වළඵළයි ගේ ඵහර Dextran 

40 ගේරයින් ගඵධතල් 5,000 අද න ල් ගෞයධ අභහතයධහශලඹ 

විසින් ගයධවල්ර බහවිතගඹන් ඉත් යරහ නළවළ.  

ඔඵතුභන්රහ ගේ තයේ විශිසප ගේහක් ඉසප යනහ 

කිේහප, හිතහ භතහභ ගේ යගට් ඵදු ගන්නන්ගේ ල්ලිලින් 

රක් 51ක් ළඹ යරහ   ඵහර ගේරයින් ගඵධතල් 5,000ක් 

ගන්රහ තිගඵනහ. භහ ගන්න, රක් 87ක් ළඹ යරහ. 

ගභොද, එ ගඵධතරඹක් රුපිඹල් 1,742යි. Dextran 40 

කිඹන්ගන් ගඩශගු ගයධගීන්ප රඵහ ගදන ගේරයින්.  ගේ ඵහර 

ගේරයින් ගේ ගෞයධ ක්ගේත්රසගත තභ බහවිතගත ඳත්හ ගන 

ඹන්ගන් ඇයි කිඹන එ භභ ඔඵතුභහගන් අවන්න ළභළතියි.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

හන්තහන් ළනයි ප්රOලසනඹ අහ තිගඵන්ගන්. "ඹන්ගන් 

ගොගවේද - භල්ගල් ගඳොල්" හගේ තභයි ඔඵතුභහගේ ගේ ප්රOලසනඹ.  

භහින්ද ිකන්තනගඹන් හන්තහන් - 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගභතුභහ දුන්නු  පිිතතුගයන් 

ඳළන නළ ගගන ආහයඹපයි භභ ගදගනි අතුරු ප්රOලසනඹ ඇහුගේ.  
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ගේ ප්රOලසන අවන ගොප ගඳොඩ්ඩක් දළනුත් ගන්න. 

හලීන ප්රOලසනඹක් තභයි ගඩශගු. ගඩශගු ගයධඹ ේඵන්ධගඹන් 

අඳප - ගෞයධ අභහතයධහශලඹප - ඳළරී තිගඵන ප්රOධහන හයණහ 

තභයි භයණ ශයධහ අඩු කිරීභ. ඳසු ගිඹ හරගත ර්ඹප 

තුන්සිඹ වළප ණනක් භළරුණහ. අද ඒ අපි 41 දක්හ අඩු ය 

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ගේරයින් ගඵධතරඹක් ළන ථහ යන 

ගොප ඒ ළන ථහ යන්ගන් නළේද?   High dependency units, 

ඒ කිඹන්ගන් අධිත්හය ඒ 50ක් අපි පිහිටුරහ  තිගඵනහ 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි. එක් ඒඹප රුපිඹල් 

ිලිඹන 50ක් ළනි විලහර මුදරක් ළඹ යරහ තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ අවපු ප්රOලසනඹප උත්තයඹ ගදන්න.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගඩක්සගෝධන් ගඵධතරඹප - ගේරයින් ගඵධතරඹප - ඩහ 

අඳප ටිනහ ගඩශගු ගයධගීන් ගනුගන් යන ගෞයධ ගේහ.  

අපි high dependency units  50ක් ආයේබ යරහ  ඒ ගනුගන් 

පයුතු යනහ.  ඊගත ගඳගර්දහ අපි අවිසහගේල්ර ගයධවරපත් 

එළනි unit  එක් රඵහ දුන්නහ. ගිඹ අවුරුේද තුශ අවිසහගේල්ර 

ගයධවගල් එ ගඩශගු භයණඹක්ත් සිදු ගරහ නළවළ. ඒ විධිඹප 

විලහර මුදරක් ඒ ගනුගන් ළඹ යනහ.  BTI bacteria   ලීපර් 

10,000ක් ගන්රහ ඒ අලයධ පයුතු අපි යරහ තිගඵනහ. 

ඉතින් ඒ හගේ විලහර ගේහක් යින් රුපිඹල් ිලිඹන 

ණනක් ළඹ යන අසථහ ගේ ගඩක්සගෝධන් ගඵධතල් ළන 

ථහ යනහ. ඒහ ේඵන්ධගඹන් ඊප අදහශ පයුතු ශ 

භහභප විරුේධ අඳප පයුතු යන්න  පුළුන්. ගේ ගේරයින් 

ගඵධතරඹක් නිහ ගෞයධ ගේහ ඩහ ළටිරහ නළවළ. ගඩශගු 

භයණ ශයධහ අපි අඩු යරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි ගෞයධ  

අභහතයධහශලගත මලි ගේ.  

High  dependency  unit කිඹන අධිත්හය ඒඹප 

රුපිඹල් ිලිඹන 50ක් ළඹ යරහ තිගඵනහ. එළනි units  50ක් 

ආයේබ යරහ අපි ගේ ේඵන්ධගඹන් පයුතු ය තිගඵනහ. ඒ 

හගේ අසථහ ගේ ගේරයින් ගඵධතරඹක් ළන අවරහ ගේ 

ගඩශගු ළන තිගඵන තත්ත්ඹ ගනස යන්න උත්හව යන්න  

එඳහ.  

ඒ අදහශ  භහේ ළයදි ගඵගවත් ඳඹහ තිගඵනහ නේ ඒහප  

විරුේධ  නඩු දහනහ. ඒ ගිවිසුේ අනු ඒ අඹ ඒප  කිඹන්නප  

ඕනෆ. ඒ අරහබඹ අඹ ය න්නප අඳ පයුතු යනහ. ගේ 

හයණඹයි, ගෞයධ ගේඹයි   ගදක්.  ගඩශගු  ගයධඹ නිහ සිදු 

න භයණ ශයධහ අඩු යරහ ඒ අභිගඹධඹ අගප් ඩදයධරු  

ඟඹේවණඹ ය තිගඵනහ.   ගභොද, අගප්  ප්රOධහනභ ගදඹ තභයි   

ගඩශගු  ගයධඹ නිහ  සිදු න භයණලින් ටිනහ ජීවිත ගේයහ 

ළනීභ. අගනක් හයණඹ ගේයි. ගෞයධ අභහතයධහශලඹ විතයක් 

ගනොගයි, මුළු භහඟඹභ - අඳ ඔක්ගොභ - එතු ගරහ,  ප්රOධහන   

ගොපභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන එතු ගරහ, ගඩශගු  භදුරුහ  

යධහප්ත වීභ  ශක්න්නප  ඕනෆ.  

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහ ඇස අතුරු ප්රOලසනඹ ගේ හන්තහ  

ගයධ ේඵන්ධගඹන් අදහශ න්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහගේ අතුරු 

ප්රOලසනඹ වරිඹහහය  ඇහුහ නේ ගවොයි. නමුත් ඔඵතුභහ හලීන 

ප්රOලසනඹක් ඇස නිහයි භහ උත්තය දුන්ගන්.  

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 
තුන්ළනි අතුරු ප්රOලසනඹ? 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභනි, සථහය නිගඹධරප අනු  

ඔඵතුභහ රඵහ ගදන පිිතතුරුලින් ඳළන නළ ගගන රුණු ළන  

ප්රOලසන  අවන්නප භප අයිතිඹක් තිගඵනහඹ කිඹහ භහ ඔඵතුභහ 

දළනුත් යන්නප  ඕනෆ. ඔඵතුභහ ගඳො ප යේදහ ත්තහ.  ඔඵතුභහ 

ඵහර  ඖධ ළන  ථහ  ශ  නිහයි භහ එභ ප්රOලසනඹ ඇහුගේ.  

භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රOලසනඹ ගභඹයි රු නිගඹධඟයධ 

ඇභතිතුභනි. "ගඩක්සගෝධන්" ගනොගයි, ඒ ගඵගවගත් නභ 

Dextran 40. දළනප ගේරයින් ගඵධතල් 5,000ක්  ගනළල්රහ  

තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඩදයධ ළඳයුේ අශලගත  තත් ගඵධතල් 

2960ක් තිගඵනහ. රක් 51 ගඵධතල්. 2012 ර්ගත 

ගදළේඵර් භහගත ගන් ව  Cloxacillin  ඖධඹ ළනත් භහ 

ඔඵතුභහගන් අවන්න ළභළතියි. එඹ ප්රOතිජී ඖධඹක්; 

antibiotic  එක්.   ඵහර ඖධ  ගන්වගේ.  ඒහගත වීදුරු ෆලි 

තිබුණහ; අඳද්රසයධ තිබුණහ. නමුත් ගෞයධ අභහතයධහශලඹ ඒ 

ේඵන්ධගඹන් කිසිභ පිඹයක් ත්ගත් නළවළ. ගිඹ තිගත  

කුරුණෆර ශික්ණ  ගයධවගරන්  ව ගවධභහභ  ගයධවගරන්  

ගේ ඵහර ගඵගවත් වමු වුණහ. ගේ ඵහර ගඵගවත් තවනේ 

යන්නප ගෞයධ අභහතයධහශලඹ ත්  පිඹය ගභොක් ද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීෙතුභකු අන රද  

ඔඹ විධිගතභ ප්රOලසනඹප ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී භහ උත්තය දී 

තිගඵනහ, ගොයි  ආහයගඹන් ද අඳ  ගේ ේඵන්ධගඹන් පයුතු 

යන්ගන් කිඹහ. ගේහ තවනේ ය න්දි අඹ ය ළනීභප 

පයුතු ය තිගඵනහඹ කිඹන එ භහ කිේහ. 

ඔඵතුභහ ඒ හගේ ප්රOලසනඹක් අවන්න. එතගොප භහ උත්තය 

ගදන්නේ. ගභොද- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. එගවභ 

උත්තයඹක් ගදන්න ඵළවළ. භභ කීගභන් උත්තය ගදන්න ඕනෆ.  

භභ අභතයයි ගේ උත්තයඹ දුන්ගන්. ඔඵතුභහ ගෞයධ 

අභහතයධහශලගඹන් ප්රOලසනඹක් අවන්න. එතගොප භභ ඒප පිිතතුරු 

ගදන්නේ. ඔඵතුභහ අද අවරහ තිගඵන්ගන් හන්තහ ගයධ 

නිහයණඹ පිිතඵයි. භහින්ද ිකන්තනඹ ඹපගත් අඳ හන්තහන් 

ආයක්හ යනහ. ඔඵතුභහ දළන් අන රද හයණඹ ළන ගනභ 

ප්රOලසනඹක් අවන්න. ඔඵතුභහ ගඳොප ඳපරහ න්න එඳහ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුභහගේ ගඳොප ඳළපලිරහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ ගඳොප 

වරිඹප යහ න්න. ගඳොප වරිඹප ළයකිරහ නළවළ. ඒයි 

ගරහ තිගඵන්ගන්.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order?  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ගේ අවපු ප්රOලසනඹ ගේ 

යගට් භසත ඟනතහප ඵරඳහන ප්රOලසනඹක්. ඇයි ඒප උත්තය 

ගදන්ගන් නළත්ගත්?  

 
යඟගත බහහ ඳරිර්ත ගේඹ: නිරධහරි හිගඹ 

அெவேக ௐவவௐவ ெ : 

உவ்ோௐகவ்ோவ வவெகு 
GOVERNMENT TRANSLATOR SERVICE: DEARTH OF 

OFFICERS   

3286/’12 

5.  රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
      (வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

    (The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
යහඟයධ ඳරිඳහරන වහ සගේල පයුතු අභහතයධතුභහගන් ඇස 

ප්රOලසනඹ - (1) :  

 (අ) (i) ඒහඵේධ ගේඹප අඹත් යඟගත බහහ ඳරිර්ත 
ගේඹ තුශ උේ නිරධහරි හිගඹක් ඳත්නහ ඵත්;  

 (ii) එභ ගේඹප ඵළඳීභප වහ ගේගත රැඳීභප දිරි ගදන 
ළටුප් වහ යප්රOහද රඵහ ගනොදීභ තුශ ඵහහිරින් 
පිරිස ගේඹප ආර්ණඹ ගනොවීභත්, ගේඹප 
ඵළඳුණු පිරිසද ගනොඩහ ගේඹ වළය ඹහභත් 
ගභභ නිරධහරි හිගඹප ගවේතු න ඵත්; 

 (iii) අශ 06/2006 දයන යහඟයධ ඳරිඳහරන ඝක්රයගල්ඹ 
භගින් භසත ගේඹ, ගඳයදී එඹප භහන්තය 
ඳළති ගසු ගේහ වහ හගප්ක් ළටුප් ඳරිභහණ 
අඹන්ගන් ඳවත ගවශහ ඇති ඵත්; 

 (iv) ගභභ තත්ත්ඹ ්රිFබහහභඹ ශ්රීක රශහක් උගදහ ව 
ළඩ පිිතගශප මුළුභනින්භ ඳපවළනි වක් ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද?       

(ආ) (i) ඉවත බහහ ඳරිර්ත ගේඹප අහිි යන රද 
නිසි පිිතළනීභ වහ ගේහ තත්ත්ඹ නළත රඵහ 
දීභ වහ ගේ න විප පිඹය ගන ති ගේද; 

 (ii) එගේ නේ, නු රළඵ ඇති එභ පිඹය ගර්ද;  

 (iii) එභ පිඹය ක්රි ඹහත්භ යන දිනඹ ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද?         

(ඇ) ගනොඑගේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
து ௌவக, உவௌவோபவகவ அவைெவெ கவோ 

்: 

(அ) (i) இொவோ ெவெகு உவ்ோ் அெவேக 

ௐவவௐவ ெௐவ ௐ 

உவ்ோௐகவ்ோவ வவெகு ௌவுகவது 

வோபெவ; 

 (ii) வடி ெௐவ இொோவகுவ ெௐவ 

ௌவ்து ௌவோவகுவ உவெகவெகுவ க 

ௐவ ெவவ வபொவ ெவௐபுகவ வேகவௐ 

ௐ் வ ௐபௌபைவது ௌவகவ 

ெவெகுவ ஈவவெகவௐபெவ, ெௐவ 

இொவதுகவௌக்வ ோவ்ைெௐக 

ெௐ வோடு ௌவேகவைெவதுவ வடி 

உவ்ோௐகவ்ோவ வவெகுவெக் கொவே 

ககுவ  வோபெவ; 

 (iii) 06/2006ஆவ இவெக து ௌவகவை சுவ 

வெகௐவபவ எவோடுவ்ோ ெபெவ, 

பவ்வ அோவகு ெ் வோவ்ோவ கொவௐ 

வோ  ்ௐ ெகளுவ எவௐடுகௐவ 

ெவ அவுவ் ோவோவேகவௐ பொவ்ோ 

கவௗ வோவ்துவெகு ோவவௐவோடுவோவோபெவ; 

 (iv) இவோ ௌௐ்து பவ ோௐ் 

இவேகௐ பவ்வோ் வ்ோவோவ் 

துவெகு பவபவ பொ்து வோபெவ 

 அவ அ? 

(ஆ) (i) வடி ௐவவௐவ  ெ இவ 

துவ உௐ வபெவ ெ அவோவ 

ோ்பெவ வௌடுவ வபொவெகடுவௐோவகு 

ோவது ோநவ ௌடிவெககவ வ 

கவவௐவோடுவ் வோபெவ; 

 (ii) ஆ்வ, வகவவௐவோடுவ குவ்ோ 

ௌடிவெககவ ௐௐவோபெவ; 

 (iii) வடி ௌடிவெகக ௌபவௐ 

டுவ்துவ ோகோ ௐது வோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(இ) இவவ, வ? 

 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) there is a dearth of officers within the 
Government Translator Service which 
belongs to the Combined Service; 

 (ii) external personnel not being attracted to 
this service due to lack of salaries and 
privileges that encourages them to join and 
remain in the service and even those who 
have joined the service leaving it on a 
constant basis are the reasons for this dearth 
of officers; 

 (iii) the entire service has been downgraded by 
the Public Administration Circular 
No.06/2006 in terms of salary scales, in 
comparison to the other services that had 
been allied to it earlier; and 

 (iv) this situation is totally in contradiction with 
the programme for a tri-lingual Sri Lanka ? 

(b) Will he state - 

 (i) whether any steps have been taken by now 

to reinstate the due recognition and service 

status that the said Translator Service has 

been deprived of;  

 (ii) if so, what those steps are; and 

 (iii) the date on which the above steps will be 

implemented ? 

(c)  If not, why ? 
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රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ (යහඟයධ ඳරිඳහරන වහ සගේල 
පයුතු නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக- து ௌபைக, 

உவௌவோபவகவ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, යහඟයධ ඳරිඳහරන වහ සගේල 

පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු ගදනහ.  

(අ)     (i)   බහහ ඳරිර්ත ගේගත හර්තහ න පුයප්ඳහඩු 
ශයධහ  136කි. 

 (ii)    ළඩි යප්රOහද ළටුප් හිත ගනත් තනතුරු 

ගොඹහ ඹහභ බහහ ඳරිර්ත ගේඹප ඳභණක් 
ගනො යහඟයධ ගේගත දීඳ යධහප්ත ගේහන් 
ගනොන ෆභ ගේහපභ ගඳොදු රක්ණඹකි.  

 (iii)  බහහ ඳරිර්ත ගේගත දළනප සිටින කිසිදු 

නිරධහරිගඹකුප රළගඵන ළටුඳ අඩු වීභක් සිදු 
නළත. බහහ ඳරිර්ත ගේගත ආයේබ ළටුඳ 
රුපිඹල් 21,245.00කි.  

 (iv)  පිිත ගනොනී.  

(ආ) (i)  බහහ ඳරිර්ත ගේඹප ඳතින පිිතළනීගේ 
අහිි වීභක් සිදු ය නළත. ගගේ වුද බහහ 
ඳරිර්ත ගේඹප ඳළති තත්ත්ඹප ඩහ 
ඹවඳත් තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභප පිඹය ගන 
ඇත.  

 (ii) 1.  බහහ ඳරිර්ත ගේඹ වහ න ගේහ 

යධසථහක් ගටුේඳත් ය ඇත.  

  2.   පුහුණු අසථහන් ඇති කිරීභ වහ පයුතු 
යගන ඹනු රඵයි.  

 (iii) න ගේහ යධසථහ යහඟයධ ගේහ ගොින් 

බහ වහ අභහතයධ භණ්ඩරඹ භන්න් පිිතනු රළබ 
දිනඹ න විප.    

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී.  
 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නි ගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුගනි අතුරු 

ප්රOලසනඹ ගභඹයි. රු නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, බහහ 

ඳරිර්තඹන්ප උසවීේ ගදන විබහඹක් තිබුණහ. අවුරුදු 14කින් 

එභ විබහඹ ඳත්හ නළවළ. ඒ නිහ උසවීේ රළබීභප තිබුණු 

අසථහ ඔවුන්ප අහිි ගරහ තිගඵනහ. එඵළවින් අවුරුදු 8 ඉක්භ ව 

ඳශමුගනි ඳන්තිගත සිටින නිරධහරින්ප හධහයණඹක් න ඳරිදි 

විගලේ ඳන්තිඹප අන්තර්ේවණඹ යන්න පුළුන්භ 

තිගඵනහද?  

 
රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, බහහ ඳරිර්ත ගේගත ළපලු යහශිඹක් 

තිගඵනහ.  

න ගටුේඳතත් එක්, ගභඹ ආර්ණීඹ ගේහක් වළටිඹප 

ගත්රුේ ගන, අලුතින් අඹ ගේ ගේඹප ඵළඳීභප එයි කිඹරහ අඳ 

විලසහ යනහ. ඒ නගොප ගේ ගේහගේ තිගඵන හිගඹ අඳප 

ඉතහ අභ තත්ත්ඹප ඳත් ය න්නප පුළුන් ගයි. ඒ 

එක්භ ඔවුන් ඉල්ලීේ ය තිගඵන ඒ හයණහ ේඵන්ධත් 

අභහතයධහශල ිටු වයවහ අලයධ පිඹය න්නප සදහනේ ය 

තිගඵනහ, රු භන්ත්රීෙතුභනි.  

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රOලසනඹ 

ගභඹයි. යඟගත බහහ ප්රOතිඳත්තිඹ ළන 2013.06.20ළනි දහ 

ළබිනට් රණන්දුක් දීරහ තිගඵනහ. ඒ අනු උස නිරධහරින්ප 

අදහශ වන ළන ඊප ඳහුගනි දහභ ඝක්රයගල්ඹක් නිකුත් ය 

තිගඵනහ. වළඵළයි, ගේ බහහ ඳරිර්තඹන්ගේ ප්රOලසනඹ 2006 

ගර්  ඉරහභ තිගඵනහ. නමුත් තභ ඝක්රයගල්ඹක් නිකුත් ය 

නළවළ. ඒ නිහ ගේ බහහ ඳරිර්තඹන්ගේ ප්රOලසනඹප අඩු ණගන් 

ගේ අවුරුේගේත් විඳුභක් ගදන්නප පුළුන් ගයි කිඹරහ 

ඔඵතුභහප වති න්නප පුළුන්ද? 

 
රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, අශ එේ/එන්/ 06/2006/ඒ ඝක්රයගල්ඹ 

ඹපගත් ගේ ගේහ රුපිඹල්  21,245  ළටුප් තරගඹන් ආයේබ 

යරහ, අහනගත මලි ළටුඳ රුපිඹල් 31,645ක් දක්හ ළඩි 

නහ. ඒ නිහ ගේ ර්ඹ තුශදී එභ පයුතු සිඹල්රභ අඳප 

හර්ථ ඉසප ය න්නප  පුළුන්භ රළගඵයි කිඹරහ  අඳ 

විලසහ යනහ.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගේ ය ඇතුශත ගන්ද? 

 
රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ඔේ.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්ළනි අතුරු 

ප්රOලසනඹ ගභඹයි. රු නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, ගේ අඹගේ තත්ත්ඹ 

ඉවශ දභනතුරු 6/2006 යහඟයධ ඳරිඳහරන ඝක්රයගල්ඹ ක්රි ඹහත්භ 

වීභප ගඳය ඔවුන් හිපපු ළටුප් ඳරිභහණර, එනේ ඳශමුළනි 

ඳන්තිගත බහහ ඳරිර්තයින් එේ/එන් /7 ඹපගත්ත්, විගලේ 

ඳන්තිගත බහහ ඳරිර්තයින් එස/එල්/1 ඹපගත්ත් තඵන්න 

පයුතු යන්න පුළුන්ද කිඹන එ භහ අවනහ. ගභොද, 

ඔවුන්ගේ භහන්තය ගේේණිර අඹප එභ ළටුප් ඳරිභහණ 

රළගඵනහ.  

 
රු විඟඹ දවනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහ වන් ශ හයණහ 

ේඵන්ධගඹන් ඒ අදහශ නිරධහරිනුත් එක් හච්ඞහ යරහ 

අලයධ පිඹයක් න්නේ. එඹ යන්න  පුළුන්භක් තිගේද, 

නළේද කිඹන එ පිිතඵත් භහ ඔඵතුභහප දළනුේ ගදන්නේ.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  
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6.  රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ 
    (வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

    (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු 

අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (1): 

  (අ) (i) 2012 ඟනහරි සිප ගේ දක්හ හර සීභහ තුශ වීහ 
යහිත අනයගඹන් යටින් ඵළවළයවීභප ක්රි ඹහ 
කිරීභ සීඝ්ර ගඹන් ළඩි වී ඇති ඵ පිිතන්ගන්ද; 

 (ii) එභ හර සීභහ තුශ නීතිගත රැවළනප වසු යත් 

නීති විගයධධී ශක්රයභණිඹන් ශයධහ 
ගොඳභණද; 

 (iii) ඔවුන් ේඵන්ධගඹන් ගන ඇති නීතිභඹ 
ක්රි ඹහභහර් ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ගභභ නීති විගයධධී ශක්රයභණි ක්රි ඹහලිඹ ඉවත 
වන් හර සීභහප ගඳය සිප ක්රි ඹහත්භ වී 
තිගේද; 

 (ii) ගනොඑගේ නේ, එභ ක්රි ඹහලිඹ භෆතදී ආයේබ වී 
තිගේද; 

 (iii) නීති විගයධධී ශක්රයභණියින් නීතිගත රැවළනප වසු 
ය ළනීභ ින් ගඳය ක්රි ඹහත්භ ගනොකිරීභප 
ගවේතු ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
ோ அவைெபைவ, வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ 

அவைெபை்வெ கவோ ்:  

(அ) (i) 2012 ெ் ோவ ோவெகவ இவ  

வீெ இவ ெவோோக ௌவோவோடு 

ௐபொவ ௌடிவெககவ துோக அோக 

வ்துவோவோ அவ வபொவெகவ 

வோபெவ; 

 (ii) வடி ககவோவ்ோநவ ெவோவ்ோவ டிௐவ 

ெவெகவெகவௐவோ ெவோோ குடிௐகவ 

வ வௌொவெக வவோபெவ; 

 (iii) அவகவ ோவவ டுவெகவௐவோடுவ ெவோ 

ோௐ் ௌடிவெக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) (i) வடி ெவோோ குடிௐகவவு ௌடிவெக 

வகூவௐவோ ககவோவ்ோவகு பவ்பைவ 

இவவபொவோ வோபெவ; 

 (ii) இவௐ்வ, வடி ௌடிவெக 

அவௌவெகவ்ோவ ஆவவெகவௐவோோ வ 

ோபெவ; 

 (iii) ெவோோ குடிௐகவ ெவோவ்ோவ 

டிௐவ ெவெகவௐோவகு இோவகு பவ்வ 

ௌடிவெக டுவெகோபைவோவெகுௐ க 

ொவேகவ ௐௐவோபெவ 

 அவ இவைெௐவ அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 

 asked  the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether he admits the fact that the attempts 

by Sri Lankans to leave the country 

illegally without obtaining visas have 

steadily increased from January 2012 to 

date; 

 (ii) the number of illegal migrants nabbed 

during that period; and 

 (iii) the legal action taken against them ?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether this process of illegal migration 

was in operation prior to the aforesaid 

period; 

 (ii) if not, whether it had started recently; and 

 (iii) of the reasons for not implementing 

measures to nab those illegal migrants 

before the aforesaid period? 

(c)    If not, why ? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ 

ප්රOලසනඹප පිිතතුය ගදනහ.  

(අ) (i)  2012 ඟනහරි භ සිප ජලි භ දක්හ හරඹ තුශදී  
ඉතහ අභ නීති විගයධධී ශක්රයභණිඹන් 
ප්රOභහණඹක් හර්තහ ව අතය, 2012 ජුලි භ සිප 
ගදළේඵර් භ අහනඹ දක්හ එහි ශීඝ්ර  ළඩි 
වීභක් සිදු ඇත.  එගවත් 2012 ගදළේඵර් සිප ගේ 
දක්හ හරඹ තුශ එහි ළරකිඹ යුතු අඩු වීභක් 
දළකිඹ වළ. 

 (ii) 4833ක් ඳභණ ගේ. 

 (iii) *  නීති විගයධධී ගර යටින් පිපන්නන් වහ 
ඳවසුේ ඳඹන්නන් ව නීති විගයධධී ගර 
යටින් පිපවීභප උත්හව දළරීගේදී අත් 
අඩශගුප ත් මුහුදු ඹහත්රසහ හර්ඹ භණ්ඩර 
හභහජියින් අධියණඹ භන්න් යක්ෂිත 
ඵන්ධනහහයත ය ඇත.  

   තද ගභභ නීති විගයධධී ශක්රයභණිඹන් 
අධියණඹ ගත ඉදිරිඳත් කිරීගභන් ඳසු  
ඇඳ භත මුදහ වළය ඇත.  

  * මුහුදු භහර් ඔසගේ නීති විගයධධී යටින් පිප වී 
ආඳසු ගභයපප පිටුවල් යනු රදු ව නීති 
විගයධධී ගර ඇතුළු වීභප තළත් කිරීගේදී අත් 
අඩශගුප ත් ළරුන් 155 ගදනකු 
ේඵන්ධගඹන් විභර්ලන අන් ය නීතිඳති 
උඳගදස වහ ගඹොමු ය ඇත. 

  * ගුන් ගතොටුගඳොශ වයවහ නීතිවිගයධධී ගර 
විගේලත වීභප තළත් යන රද 
ශක්රයභණිඹන් 53ක් පිිතඵ විභර්ලන 
අන් ය නීතිඳතිතුභහ ගත ගොනු 
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ඉදිරිඳත් යන රදු ඉන් 15ප විරුේධ නඩු 
ඳයහ ඇත. ගසු ළරුන් 
ේඵන්ධගඹන් නීතිඳති උඳගදස 
අගප්ක්හගන් සිටී. 

  * ගසු ළරුන් ේඵන්ධගඹන් විභර්ලන 
අන් ය නීතිඳති උඳගදස අනු ඉදිරි 
පිඹය ළනීභප නිඹිත ඇත. 

(ආ)  (i) ඔේ. 

 (ii) නළත. දිගු ඉතිවහඹක් ඇති අතය නිලසිකත 

හරසීභහක් ප්රOහල ශ ගනොවළ. 

 (iii) මීප ගඳයද නීතිඹ ක්රි ඹහත්භ යන සිඹලුභ 

ආඹතන විසින් ගභභ නීති විගයධධී ශක්රයභණිඹන් 
අත් අඩශගුප ළනීභ වහ ර්තභහනගත ගභන්භ 
ක්රි ඹහත්භ වී නීතයධනුකර පයුතු ය ඇත. 

(ඇ) ඳළන ගනොනන්යි. 

 
රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුන අතුරු 

ප්රOලසනඹ ගභඹයි. රු ඇභතිතුභනි, හර්තහ ගරහ තිගඵන 

ආහයඹප අගප් ය ටින් ගේ ගර් භළයි භහඹ දක්හ හරඹ තුශ 

ගඵධට්ටු 127කින් 8,767ක් ගිහිල්රහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඳසු ගිඹ 

ගර් 17,200ක් ගිහිල්රහ තිගඵනහ. ගේ ඹහත්රසහ පිිතඵ 

අධීක්ණඹක් ධීය යහඹන් භන්න් ගගයන්ගන් නළත්ගත් ඇයි 

කිඹරහ භහ අවන්න ළභළතියි.   ගභොද, ගේ ඵහුදින ඹහත්රසහ වළභ 

තළනකින්භ ඹහත්රසහ යන්න ඵළවළ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීෙතුිඹගේ ශයධහ 

ගල්න ළයදි ඵ භහ ඳශමුගන්භ වන් යන්න ඕනෆ. 2012 

පිිතඵ ශයධහ ගල්න ඉතහ ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් ශහ. එතුිඹ 

ගනභ ශයධහ ගල්න එතු යගන තිගඵනහ නේ ඒහ 

ඉදිරිඳත් යන්න කිඹන එයි භප ගදන්න තිගඵන එභ පිිතතුය. 

 
රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ අතුරු ප්රOලසනඹප උත්තයඹ දුන්ගන් 

නළවළ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුිඹ 2013 ළන ප්රOලසනඹක් අවරහ නළවළ. ඔඵතුිඹ අවරහ 

තිගඵන ප්රOලසනඹප පිිතතුය දීරහ තිගඵනහ.  අතිගර් ප්රOලසන අවනහ 

නේ- 

 
රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

භහ ඇහුගේ ඹහත්රසහ පිිතඵ ධීය යහඹන් භන්න් අධීක්ණඹක් 

ගගයන්ගන් නළත්ගත් ඇයි කිඹරහයි.  

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අතිගර් ප්රOලසනඹක් අවනහ 

නේ ඒ ප්රOධහන ප්රOලසනඹප ේඵන්ධ එක් ගන්න ඕනෆ 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ගදන අතුරු ප්රOලසනඹක් අවනහද? 

 
රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අවනහ, රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි.  

රු ඇභතිතුභනි, ගභභ භන් යවසිත සිදු ගනහයි කිඹරහ 

කිේහප ගයශ ආයක්හප  නහවි වමුදහ ඉන්නහ.  

නහවි වමුදහත් තිගඵේදී ගේ හගේ භන් සිදු න නිහ ඒ 

වහ ගන තිගඵන පිඹය ගභොනහද කිඹහ භහ දළන න්න 

ළභළතියි.  

 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භභ ඒ ප්රOලසනඹප ලින් පිිතතුරු දුන්නහ. නීති විගයධධී 

ශක්රයභණිඹන් ේඵන්ධ ක්රි ඹහලිඹප භහමී ශ්රීක රශහ නහවි 
වමුදහ විසින් භසත ගයශ රණයඹ වහ දියිගන් අබයධන්තයඹ 
ආයණඹ න ඳරිදි විධිභත් බුේධි ඟහරඹක් ක්රි ඹහත්භ ය 
තිගඵනහ. නීති විගයධධී ශක්රයභණිඹන් ව එභ පයුතු 
ගභගවඹන ඟහහයේරුන් අත් අඩශගුප ළනීභ සිදු ය ගන 
ඹනහ. ඒ අනු ගේ න විප ශ්රීක රශහ නහවි වමුදහ විසින්  ධීය 
ඹහත්රසහ 88ක් අත් අඩශගුප ගන තිගඵනහ, රු නිගඹධඟයධ 
ථහනහඹතුභනි.  

 
රු අගනධභහ භගේ භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්ළනි අතුරු 

ප්රOලසනඹ ගභඹයි. 

ගේ ශක්රයභණිඹන් නිහ අගප් යපප ගරොකු අඳකීර්තිඹක් ඇති 
ගනහ. විගලේගඹන්භ දළනප ගේ යගට් තිගඵන ගේලඳහරන 
තත්ත්ඹ අනු අගප් යටින් යණහතඹන් ඹනහ කිඹරහ 
ඕසග ලිඹහ හගේ යපලින් ගඵොගවධ විප අඳප ගදධහගයධඳණඹ 
යනහ. ඒ නිහ අගප් අඹ ඹන්ගන් ආර්ථි රැයණඹ වහ ද, 
එගවභ නළති ගනත් ගවේතු නිහද කිඹන එ ළන 
විලසගල්ණඹක්  භභ රු ඇභතිතුභහගන් දළන න්න ළභළතියි.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇත්ත ලගඹන්භ ගේ යටින් ගනත් යපප නීති විගයධධී 

වුරු වරි ඹනහ නේ එහිදී අත් අඩශගුප ළනීභ සිදු ගනහ. 
එගවභ නළත්නේ ඒ යප ළභළත්ගතන් තභන්ගේ යපප එන්න ඉඩ 
දීරහ ඳසු අත් අඩශගුප න්නහ. ඒ නිහ අඳකීර්තිඹක් සිදු වීභ 
ළන අඳප හර්තහ ගරහ නළවළ. නමුත් නීති විගයධධී ගගයන 
ගේ පයුත්ත ශක්න්න අගප් යඟඹත් - ඔඵතුිඹ ඕසග ලිඹහනු 
යඟඹ ළන වන් ශහ- ඕසග ලිඹහනු යඟඹත් යහඟයධ තහන්්රිF 
භට්පින් අදහශ නීතිභඹ පයුතු යනහ. ගඵොගවධ ගදනහ 
ඕසග ලිඹහනු යඟඹ විසින් අත් අඩශගුප ගන එයප නීතිඹ ඹපගත් 
ආඳසු පිපත් ය එවීභ අගප් යඟඹ භග ගඵොගවොභ සුවද සිදු 
ගරහ තිගඵනහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

 (i) the cost incurred and the benefits accrued; 

 (ii) the number of jobs that have been created; 

and 

 (iii) the exact expenditure incurred and 

corroborate through cash flows as to the 

actual amount spent? 

(b) Will he state the total aid and grants obtained on 

account of  “Uthuru Wasanthaya" and "Nagenahira 

Udanaya” for the years 2010, 2011 and 2012? 

(c) If not, why? 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ (ආර්ථි ශර්ධන 
නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு வ.வ. ெவோெ் - பைோ அபைவ்ோ 

ோ அவைெவ)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 

Economic Development) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි ශර්ධන 

ඇභතිතුභහ ගනුගන් එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුය සදහනේ ය 

තිගඵනහ. ගභභ පිිතතුය දීර්ක ළඩියි. එඹ ඉදිරිඳත් යන්න 

ෆගවන ගරහක් ඹනහ. ඒ ඔක්ගොභ ඉදිරිඳත් යන්නද?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇගවන්ගන් නළවළ, රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි.  

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පිිතතුගර් පිටු 15ක් විතය තිගඵනහ. ගේ පිිතතුය කිඹන්න 

ගිගඹොත් ඳළඹක් විතය ඹයි. ඔඵතුභහ කිඹන්ගන් ගභොක්ද? 

ඔක්ගොභ කිඹන්නද?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. ගප්ිතලින් කිඹන්න උත්තය නළේද?  ප්රOලසනගත (iii) 

ගොප අනු ඒ ේපර්ණ විඹදභ ගොඳභණද කිඹහ කිඹන්න 

පුළුන්ද?  මුළු පිටු ණනභ ඕනෆ නළවළ.  

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විඹදභ එ එ යධහඳෘති ඹපගත් තිගඵනහ. ඒත් විලහර 

ප්රOභහණඹක්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒහගත ේපර්ණ එතු කිඹන්න පුළුන්ද? 

 

රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, "උතුරු න්තඹ" ව "නළ ගගනහිය 

උදහනඹ" හගේ යධහඳෘති විලහර ප්රOභහණඹක් උතුරු - නළ ගගනහිය  
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"උතුරු න්තඹ" ව "නළගනහිය උදහනඹ" : 
විඹදභ ව ප්රOතිරහබ 

“வெகவ ெவோவ” வபொவ “கவெகவ உோௐவ” : 

ெவு வபொவ ௌவகவ 
"UTHURU WASANTHAYA" AND "NAGENAHIRA UDANAYA": 

COST AND BENEFITS 
2463/’12 

8. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
 (வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ආර්ථි ශර්ධන අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ- (2) : 

(අ) 2010, 2011 ව 2012 ඹන ර්ඹන්හිදී, "උතුරු 
න්තඹ" ව "නළගනහිය උදහනඹ" ළඩපවන්රප 
අදහශ, 

 (i) දළරීභප සිදුව විඹදභ ව ඒහයින් රළබුණු ප්රOතිරහබ 
ගර්ද;  

 (ii) ඟනනඹ යන රද රැකිඹහ ශයධහ ගොඳභණද;  

 (iii) මුදල් ප්රOහවඹන් භන්න් තයධ ලගඹන් ළඹ ශ 
මුදල් ප්රOභහණඹ ගර තවවුරු ව නිලසිකත විඹදභ 
ගොඳභණද; 

 ඹන්න එක් එක් ර්ඹ අනු, ගන් ගන් ලගඹන් එතුභහ 
ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ආ) "උතුරු න්තඹ" ව "නළගනහිය උදහනඹ" ගනුගන් 
2010, 2011 ව 2012 ර්ඹන් වහ රළබුණු මුළු ආධහය 
මුදල් ව ප්රOදහනඹන් ප්රOභහණඹ එතුභහ වන් 
යන්ගනහිද?  

(ඇ) ගනොඑගේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
பைோ அபைவ்ோ அவைெவெ கவோ ்:  

(அ) “வெகவ ெவோவ” வபொவ “கவெகவ உோௐவ” 

ஆகௐ் ோவக 2010ஆவ, 2011 ஆவ வபொவ 

2012ஆவ ஆவௌடுகவ, 

 (i) வவோ ெவு வபொவ அவோ ௌவ 

கபெவ; 

 (ii) வடுவ்ோவௐவோ ோவ வவௐபுகவ 

வௌொவெகௐபெவ; வபொவ 

 (iii) வவோ ெௐ் ெபெவ வபொவ கெவோ 

வ்ோ்வெகவௌடு ெவௐவோ பளவௐ 

ொவ்ோகவெக் ெவபொகபெவ 

 ஆவௌடு அடிவௐௐவ வக அவ 

இவைெவெகுவ் ோவௐ? 

(ஆ) 2010ஆவ, 2011ஆவ வபொவ 2012ஆவ ஆவௌடுகளுவெ 

க் “வெகவ ெவோவ” வபொவ “கவெகவ உோௐவ” 

ஆகௐவபொவெககவௐ வௐவோ வ்ோ உோ 

கபெவ ககபெவ அவ கூபொ? 

(இ) இவவ, வ? 

 
asked  the Minister of Economic Development: 

(a) Will he inform this House for the years 2010, 

2011 and 2012 separately on per year basis 

pertaining to the “Uthuru Wasanthaya” and 

“Nagenahira Udanaya”- 
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යරහ තිගඵනහ. ඒහ ගශේ විගේල ආධහය ඹපගත් හගේභ 

ගේශීඹ මුදල් ගඹොදරහ. ඒ නිහ ගේ ප්රOලසනරප උත්තය ගන 

ගනභ කිඹන්න ගනහ. ඒ වළභ එපභ එභ උත්තයඹක් 

ගදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ගේ පිිතතුය බහත ගශොත් ගවො නළේද? 

අවුරුදු තුන -2010, 2011,2012- විසතය ඔක්ගොභ තිගඵනහ.  

 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ප්රOලසනගත (ආ) ගොපසින් අවරහ තිගඵන, ගොච්ඝය ආධහය 

ප්රOභහණඹක් රළබුණහද කිඹන එප උත්තය ගදන්න පුළුන්ද? 

 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ ගොපප ඳභණක් පිිතතුරු කිඹන්න.  

 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභහ කිඹන 

ගේ භප ඇගවන්ගන් නළවළ.  

 
 

රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, දීර්ක පිිතතුයක් තිගඵන නිහ 

ආර්ථි ශර්ධන අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ පිිතතුය 

බහත* යනහ. 

 

 
* බහගේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

*Answer tabled: 

33 34 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

35 36 

[රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ] 



2013 ජලි 09 

 

 

  

37 38 

  

 

 

 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

 

39 40 

[රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ] 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

43 44 

 

[රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ] 
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45 46 

[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගත ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුගර් ශර්ධනඹ වහ පිප යටින් රළගඵන ආධහය - grants - 

ප්රOභහණඹ ගනොගයි, ඳරිතයධහ ප්රOභහණඹත් අඩු ගරහ තිගඵනහ, 

රුපිඹල් ිලිඹන 12,000 සිප-රුපිඹල් ිලිඹන 8,000 දක්හත්, 

රුපිඹල් ිලිඹන 7,000 දක්හත්. ඒ හගේභ ඔඵතුභන්රහගේ 

යඟගඹන් ඒ වහ ගන් යරහ තිගඵන මුදරත් අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. ඳශහත් බහ ඞන්දඹක් ඳත්න්න තිගඵන ගේ හගේ 

අසථහ ඉඩේ ප්රOලසන ව තත් ප්රOලසන තිගඵනහ කිඹරහ 

ආණ්ඩුක් ලගඹන් ඔඵතුභන්රහ ගඳන්න්න වදනහ. ගේ 

ශර්ධන පයුතු යන අසථහර ඒ හගේ ප්රOලසන තිබුගණ් 

නළේද? 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගේ ප්රOලසනඹප ඒ අදහශ නළවළ. ඉඩේ ඵරතර, ගඳොලිස ඵරතර 

ළන දළන් අවන්න ඵළවළ. ඒප ගනභ ප්රOලසනඹක් අවන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහ ගේ ප්රOගේල ශර්ධනඹ යනහ නේ, ඒ 

ශර්ධනඹ අවගේ යන්න ඵළවළ ගන්. ඉඩේර ගන් ශර්ධන 

පයුතු යන්ගන්. අද ඉඩේ ේඵන්ධගඹන් භීතිහක් වදරහ 

බිල්ගරධ භන ගොප ගේ ල්ලි විඹදේ යන්ගන්- 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමුන්නහන්ගේගේ ප්රOලසනඹප භභ පිිතතුරු දුන්නහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පිිතතුය දුන්ගන් නළවළ. පිිතතුගර් ඹේ ගොපක් කිේහ. ඔඹ 

පිිතතුගර් ගභොනහද තිගඵන්ගන් කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. රු 

නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, ඒ ප්රOගේල ශර්ධනඹ වහ මුදල් ගන් 

යරහ තිගඵනහ ගන්. ගේ අසථහ ඉඩේ ේඵන්ධ ප්රOලසන 

තිගඵන අසථහක් කිඹරහ ගඳන්න ඔඵතුභන්රහප, ඒ ශර්ධන 

පයුතු වහ මුදල් ගන් යන ගොප එළනි ප්රOලසනඹක් ඇති 

වුණහද, නළේද? භභ අවන ප්රOලසනඹ ගඵොගවොභ යරයි. 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ ළන ගනභ ප්රOලසනඹක් අවන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුරු න්තඹප මුදල් ගන් යරහ  ඒ ප්රOගේලර ගල් 

වදනහ නේ, ඒ ගල් වදන්ගන් ඉඩේර ගන්. අවගේ ගනොගයි 

ගන්. දළන් ගේ ඳශහත් බහ පිිතඵ ඔඵතුභන්රහ බිල්ගරක් 

භනහ ගන්. ඔඹ භන බිල්රහ ප්රOලසනඹක් ලගඹන් ඇත්තපභ 

උතුගර් තිගඵනහද? 

රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමුන්නහන්ගේ කිඹන්ගන් ගේ ප්රOගේලර ශර්ධන පයුතු 

යන්න එඳහ කිඹරහද? 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහගන් අවන ගේප ගනොගයි ගන් පිිතතුරු 

ගදන්ගන්. ඔඵතුභන්රහ ගභතළන ගරොකු ප්රOලසනඹක් ඇති යරහ 

තිගඵනහ. ඒ උතුරු ඳශහත් බහප ඞන්දඹක් ඳත්න්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ දළන් රණයණඹ යරහ තිගඵනහ. නළති ප්රOලසනඹක් ඇති 

යරහ ත ප්රOලසන ඇති යන්ගන් ඇයි කිඹරහ තභයි අපි 

අවන්නගන්. 

ගේ ඕනෆ නළත්නේ තමුන්නහන්ගේරහප තුගනන් ගද 

ඵරඹක් තිගඵනහ, අගවධසි යන්නගධ. 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමුන්නහන්ගේප නළති ප්රOලසන අවරහ ගවොප පුරුදුයි.  

 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ගේ විහදඹක් ගනොගයි.  අතුරු ප්රOලසනඹප පිිතතුරු ගදන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විහදඹප තුඩු ගදන රුණු තභයි ගභතුභහ කිඹන්ගන්.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභහ පිිතතුරු ගදන්න. 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පිිතතුරු දුන්නහ. ගභතුභහ ඉඩේ ඵරතර ගඳොලිස ඵරතර ළන 

අවනහ, භගන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ගඳොලිස ඵරතර ළන ඇහුගේ නළවළ ගන්. භභ ඇහුගේ 

ඉඩේ ඵරතර ළන. භභ ප්රOලසන අවන විප ගඵොගවොභ ප්රOගේලගභන් 

අවන්ගන්. භභ අවන්ගන් ඉඩේ ඵරතර ළන.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ගදන අතුරු ප්රOලසනඹ 

අවනහ. ඉන්දිඹහගන් ගල් 50,000ක් වදනහලු. ගේ 

යධහඳෘතිරප  ඒත් ඇතුශත් ය තිගඵනහද? නළත්නේ ඒ ගේ 

යධහඳෘතිරප ඳරිඵහහිය ක්රි ඹහත්භ න යධහඳෘතිඹක්ද? 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විගේල ආධහය ප්රOදහන  කිඹන්ගන් ඒ  ඔක්ගොභ තභයි.  සිඹලුභ 

යපලින් ගදන විගේල ආධහය. ඉන්දිඹහ කිඹරහ ගන් ය නළවළ.  
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, තුන් න අතුරු ප්රOලසනඹ.  

ගේ යගට් ගල් 50,000ක් වදන්න ඉන්දිඹහගන් රළබිරහ 

තිගඵන ආධහය ප්රOභහණඹප ළඩිඹ විඹදේ යනහ. එගවභ නේ ඒ 

ඳශහත ශර්ධනඹ කිරීභ ඉන්දිඹහප බහය දීරහ ආණ්ඩු ගභොකුත් 

යන්ගන් නළතු  ඉන්නහද? ආණ්ඩු තුිතන් ඔඵතුභන්රහ ගල් 

කීඹක් වදරහ තිගඵනහද?  උතුරු න්තඹ තුිතන් ඔඵතුභන්රහ 

ගල් කීඹක් වදරහ තිගඵනහද?  

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ ප්රOලසනඹ ගේ ප්රOලසනගඹන් අවරහ නළවළ.  ඔඵතුභහ අවන්න 

ඕනෆ  ගනහගන් ගනොගයිගන් ගේ ප්රOලසනඹ අවන්ගන්. නළත 

ඳදිශික කිරීගේ අභහතයධහශලඹ තිගඵනහ. තත් අභහතයධහශල 

තිගඵනහ.  ඒ අදහශ අභහතයධහශලලින් අවන්න. තමුන්නහන්ගේ 

අවරහ  තිගඵන ප්රOලසනරප උත්තය අපි ඳඹනහ. නිහ 

ඇභතිතුභහගන් අවන ඒහ භගන් අවරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුරු න්තගඹන් ශ ශර්ධන ළඩ පයුතු ගභොනහද? 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළත ඳදිශික කිරීගේ ඇභතිතුභහගන් ඇසිඹ යුතු ගේල් 

භගන් අවරහ ළඩක් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ අවන්ගන් ඔඵතුභන්රහ ගල් කීඹක් වදරහ තිගඵනහද? 

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔඵතුභන්රහ අවන්න ඕනෆ ගනහගන් ගනොගයි ප්රOලසනඹ 

අවරහ තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ අඳප ඉදිරිඳත් ශ ප්රOලසනරප අපි 

උත්තය ඳඹනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි උත්තය ගදන්න ඵළරි නේ පිටු ණනින් උත්තය කිඹරහ 

ළඩක් නළවළ. ගඳගනන්න නළති  ගදඹක් තභයි ඔඵතුභහ පිටු 
ණනකින් කිඹරහ තිගඵන්ගන්.  

 
රු එස.එේ. ඝන්ද්රසගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

එගවභ ප්රOලසනඹක් තමුන්නහන්ගේ අවරහ නළවළ. අවරහ 
තිගඵනහ නේ භභ ගතොයතුරු අයගන එන්නේ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රOලසන අශ 9 - 2504/'12- (2), රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ. 

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ප්රOලසනඹ අවනහ. 
 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අධයධහඳන අභහතයධතුභහ 
ගනුගන් එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු දීභ වහ ති ගද හරඹක් 
භහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රOලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභප නිගඹධ යන රදී. 
் வபை ோ்வ்ோவ ெவவௐவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Question ordered to stand down. 
 

  
ගපසට් ක්රි ට් තයහලිඹ : ටිට් ඳත් අගශවිඹ 
வவோ கவெகவோ வோடிவ் ோவ: டிவெகவோ 

வ் 
TEST CRICKET MATCH SERIES : SALE OF TICKETS 

2634/'12 

10. රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
 (வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ක්රී ඩහ අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (2):  

(අ) (i) 2012 ර්ගත භහර්තු ව අගප් றල් භහරදී                   
ශ්රීක රශහගේ ඳළළත්ව ගපසට් ක්රි ට් තයහලිඹප 
ඇතුශත් ව තය ශයධහ ගොඳභණද; 

 (ii) එභ තය ඳළත්ව ක්රී ඩහශණ ගර්ද; 

 (iii) එභ එක් එක්  றකඩහශණගත ගප් றක්ෂාහහයගත ඇති 
ආන ශයධහ ගොඳභණද; 

 (iv) එභ  றකඩහශණර ගප්රOේක්ෂාහහයර ආන වහ 
අඹ යනු රළබ හසතු ගර්ද; 

 (v) ගභභ තයභහරහ නළයඹීභ වහ අගශවි ශ එක් 
ටිට්ඳත ිර ගොඳභණද; 

 (vi) එභ ටිට්ඳත රශගු ව හර සීභහ ගර්ද; 

 (vii) ඉවත ක්රී ඩහශණර එක් ගප් றක්ෂා ආනඹක් 
වහ රු. 5000.00 අභ මුදරක් අඹය තිගේද; 

 (viii) එගේ නේ, ඊප ගවේතු ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ௐவோடுவ்து அவைெவெ கவோ ்: 
(அ) (i) 2012ஆவ ஆவௌடிவ வவை வபொவ வௐவ 

ோவேகவ இவேகௐவ ௌவ்ோவௐவோ 

வவோ கவெகவோ வோடிவ் ோவ 

உவவேகௐ வோடிகவ வௌொவெக 

ௐௐவ ோபெவ; 

 (ii) வடி வோடிகவ ௌவ்ோவௐவோ ௐவோ 

வேகுகவ ௐௐவோபெவ; 

 (iii) வடி எவபை ௐவோவேகபவ 

வௐவ கூவேகபவ ஆெ்வேகவ 

வௌொவெக ௐௐவோபெவ; 

 (iv) வடி ௐவோவேகுகவ ஆெ்வேகளுவெ 

கக அவௐவோ கவோொவேகவ ௐ 

ௐவோபெவ; 

 (v) இவௐவோடிவ் ோவெ கவௌடுகவௐோவகக 

ெவோவௐடுவ்ோௐ டிவெகவோ எவவ  

ௐோவோபெவ; 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

 (vi) வடி டிவெகவோடிவ ெவபடிௐகுவ 

கவௐகுோ ௐோவோபெவ; 

 (vii) வடி ௐவோவேகுகவ வௐவ 

ஆெ்வபொவெக் குவோவோெ ொவ் 

ோகௐக ப 5000.00 அவௐ 

வோடுவோ வோபெவ; 

 (viii) ஆ்வ, அோவக் கொவேகவ ௐ 

வோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(ஆ) இவவ, வ? 

 

asked the Minister of Sports : 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the number of matches included in the test 

cricket match series held in Sri Lanka in the 

months of March and April in the year 

2012; 

 (ii) the stadiums in which the aforesaid matches 

were played; 

 (iii) the number of seats available in the 

spectators‟ stands in each of the aforesaid 

stadiums; 

 (iv) the amounts charged for the seats in the 

spectators‟ stands in the aforesaid stadiums; 

 (v) the price of one ticket for watching this 

match series; 

 (vi) the period of time for which the aforesaid 

ticket was  valid; 

 (vii) whether a minimum amount of Rs. 5,000 

has been charged for one seat at the 

spectators‟ stands in the aforesaid stadiums; 

and 

 (viii) if so, the reasons for it? 

(b)    If not, why ? 
 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ (ක්රී ඩහ අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக -  ௐவோ 

டுவ்து அவைெவ) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භහ ඒ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු රඵහ 

ගදනහ. 

(අ) (i)  එශරන්ත ශඝහයගත ගපසට් තය 2ක්. 

 (ii)     හල්ර ඟහතයධන්තය ක්රී ඩහශනඹ   -   ඳශමු තයඹ 

                        පී. යනමුත්තු ක්රී ඩහශනඹ       -  ගදන තයඹ 

 (iii)  හල්ර ඟහතයධන්තය ක්රී ඩහශනඹ - ආන ශයධහ 
9,250යි.  පී. යනමුත්තු ක්රී ඩහශනඹ - ආන 
ශයධහ 4,800යි. 

 (iv)  හල්ර ඟහතයධන්තය ක්රී ඩහශනඹ - ආන වහ අඹ 
යනු රළබ හසතු   

  රු.100.00, රු. 250.00, රු. 300.00, රු. 1,000.00, 
රු. 1,500.00,  රු. 5,000.00, රු. 7,500.00 

  පී. යනමුත්තු ක්රී ඩහශනඹ - ආන වහ අඹ 
යනු රළබ හසතු    

  රු. 250.00, රු. 1,500.00, රු. 5,000.00,                       
රු. 6,000.00, රු. 7,500.00 

 (v)  හල්ර ඟහතයධන්තය ක්රී ඩහශනඹ - එක් ටිට් 
ඳත ිර  

  රු. 100.00, රු. 250.00, රු. 300.00, රු. 1,000.00,  

  රු. 1,500.00, රු. 5,000.00,   රු. 7,500.00 

  පී. යනමුත්තු ක්රී ඩහශනඹ - එක් ටිට් ඳත 
ිර  

  රු. 250.00, රු. 1,500.00, රු. 5,000.00,                       
රු. 6,000.00, රු. 7,500.00 

 (vi) එක් දිනප ඳභණි. 

 (vii) ඔේ. 

 (viii)  විගලේගඹන් විගේශියින්ගන් ඳළති දළඩි 
ඉල්ලුභ නිහ ගභභ මුදරප ටිට් ඳත් අගශවි 
යන රදී. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රOලසන. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභතිතුභහ, විගලේගඹන් ඕසග ලිඹහ - ශ්රීක රශහ 

තයහලිගතදී ප්රOලසනඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, ගේ Australia Tour එ ගනොගයි, 

England Tour එ. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, England Tour එ. ඇයි, ඒගදී රුපිඹල් 5,000ප 

ටිට් ඳත් අගශවි ගශේ? රු ඇභතිතුභනි, ගභොද ගවේතු, 

tickets විකුණන්න තිගඵන වුන්පයගඹන් ඔඵතුභහ දළන් කිඹපු 

ණන්රප tickets විකුණන්ගන් නළතු ඊප අභතය tickets 

එිතඹප අයගන ඒහ රුපිඹල් 5,000 ණගන් ව ඊපත් ළඩි 

මුදරප විකුණහ තිගඵනහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, එගවභ වුගණ් නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එගවභ නේ රුපිඹල් 5,000ප විකුණුගේ ඇයි? 
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රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ තභයි අගප් ිර. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ tickets එිතඹප අයගන ගිහිල්රහ විකුණුගේ නළවළ කිඹරහද 

ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, භගේ උත්තයගත වන් න විධිඹප අපි 

රුපිඹල් 5,000ප ගනොගයි, රුපිඹල් 7,500පත් tickets විකුණුහ. 

England tour එගක්දී විතයයි අපි එගවභ ගශේ. ඒගදී අඳප 

ගරොකු ඉල්ලුභක් තිබුණහ. එශරන්ත ණ්ඩහඹභ භග ක්රි ට් 

තයහලිඹක් තිබුගණොත් ඒ තයහලිඹ ඵරන්න ගනභ 

ණ්ඩහඹභක් එනහ. රශහගේ අඹප අපි ගඵොගවොභ අඩුගන් -

රුපිඹල් 100ප- ටිට් දුන්නහ. විගේශිගඹධ රුපිඹල් 7,500ක් දීරහ 

ඵළලුහ. ඒයි තත්ත්ඹ. රශහගේ අඹ ගනොිගල්ත් ඇතුළු ශහ. 

ඔඵතුභහ දකින්න ඇති, කිසිභ ගේශීඹ ගප්රOේක්ගඹකුප ප්රOලසනඹක් 

වුගණ් නළවළ. අපි ගනොිගල්ත් අසථහ දුන්නහ. ගභොද, 

එශරන්තගත ඉරහ ණ්ඩහඹභක් එනහ ගගවිතඹ ඇභතිතුභනි. 

භප වරිඹප භත නළවළ. ගභොක්ද, ඒ ගොල්රන්ප කිඹන්ගන්? 

[ඵහධහ කිරීභක්] Barmy Army. ඒ ට්ටිඹ එනහ ගේ තයහලි 

ඵරන්න. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි, ගගවිතඹ ඇභතිතුභහගන් ඇහුගේ? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපි ගදන්නහගේ භනහඳ  ණන එයිගන්. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඵරන්න, ගගවිතඹ ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ ඳපරන වළටි. 

ඒ ගවො නළවළගන්. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුභහ භගේ ගේ ිත්රසඹහ.  ගඵොගවොභ අභහරුගන් ඞන්දගඹන් 

ඳසගේ ඹහළු ය ගන ඉන්නහ, ආගඹත් තයවහ යන්න එඳහ. 

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හදර් නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභහපත් ඕභ කිේහ නේ වරි. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එගවභ නේ අතුරු ප්රOලසන ඉයයිගන්. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
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නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

අහනගත අතුරු ප්රOලසන නළත. ප්රOලසන විඳී ඇත, රු 

භන්ත්රීෙතුභහ. 
 

ේඳත්නුය ගයධවර : ේඳත් ඌනතහන් 
ெவவ்நு வ்ோௐெ: வௐ வவெகு 

SAMPATHNUWARA HOSPITAL :  RESOURCE DEFICIENCIES  

2515/’12 

12.  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
        (வௌபுகு ெேவ் ோ) 

        (The Hon. Sajith Premadasa) 
ගෞයධ අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) උතුරු ඳශහගත්, ේඳත්නුය ගයධවගල් 
ගබෞති ව භහන ේඳත් ඌනතහන් රැක් 
ඳතින ඵ  පිිතන්ගන්ද; 

 (ii) එභ ගයධවගල් ඳතින  ගබෞති ව භහන 
ේඳත් ඌනතහන් ව අඩු ඳහඩු ගර්ද; 

 (iii) එභ අඩු ඳහඩු ේපර්ණ කිරීභප පයුතු 
යන්ගන්ද; 

 (iv) එගේ නේ, ඒ වහ තන හරඹ ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுகோ அவைெவெ கவோ ்:  

(அ) (i)  கொவ்ோவ ெவவ்நு 

வ்ோௐெ ௐவ வபொ ோக, 

்ோ  வவெகுகவ கொவௐடுோ 

வபொவெ கவகவ வோபெவ; 

 (ii) வடி வ்ோௐெௐவ கொவௐடுவ 

ோக, ்ோ  வவெகு, கு 

டுகவ ௐ வோபெவ; 

 (iii) வடி குடுக ௌவவ்ோ ெவௐ 

ௌடிவெக டுவௐ வோபெவ; 

 (iv) ஆ்வ, இோவகக டுவெகுவ கவ 

ௐோவோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(ஆ) இவவ, வ? 
] 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that there are many 

physical and human resource deficiencies 

in Sampathnuwara Hospital in the 

Northern Province;  

 (ii) the physical and human resource 

deficiencies and the shortcomings that 

exist in the aforesaid hospital;  

 (iii) whether action will be taken to address 

the aforesaid shortcomings; and 

 (iv) if so, of the time required for that 

purpose? 

(b) If not, why? 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගෞයධ අභහතයධතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුය ගදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඩදයධ නිරධහරින්, ඳරිපය ඩදයධ වහ 

අගනකුත් ගෞයධ හර්ඹ භණ්ඩරර හිගඹක් 

ඳරණ. ඟනතහගේ අලයධතහන් පුයහලීභප දළනප 

ඳතින ඹටිතර ඳවසුේ ප්රOභහණත් ගනොගේ. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) 20 1 3 ර්ගතදී ශභනහයණ ගේහ 

ගදඳහර්තගේන්තු විසින් ගේ ශයධහ අනුභත 

කිරීගභන් අනතුරු සිඹලුභ හර්ඹ භණ්ඩර 

ණන ේඵන්ධගඹන් ඳතින පුයප්ඳහඩු පියවීභප 

ක්රි ඹහභහර් ගන ඇත. එගේභ අතයධලයධ 

ගොඩනළන්ලි කිහිඳඹක් ප්රOතිශසයණඹ කිරීභපද 

පයුතු ය ඇත. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 
 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ (අ) (ii)  ගොපප දුන්නු 

උත්තයඹ භප ඇහුගණ් නළවළ. 

 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගයධවගල් ඩදයධ නිරධහරින්, ඳරිපය ඩදයධ වහ අගනකුත් 

ගෞයධ හර්ඹ භණ්ඩරර අඩු ඳහඩුක් ඳතිනහ. ඟනතහගේ 

අලයධතහන් පුයහලීභප දළනප ඳතින ඹටිතර ඳවසුේ 

ප්රOභහණත් නළවළ. ඒ කිඹන්ගන්, දළනප ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු 

තිගඵනහ. ඒ අඩු ඳහඩු එක් තභයි ගයධවර ඳත්හ ගන 

ඹන්ගන්.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, එභ ගයධවර අඹත් න්ගන් 

ඳශහත් බහප. ගයධවරප 2012 ර්ගතදී ඳශහත් බහ විසින් 

රුපිඹල් ිලිඹන 10,725 පිරිළඹකින් යුතු ගවද නිර නිහ ඉදි 

ය දී තිගඵනහ. ිතක් ඉදි ය දී තිගඵනහ. රුපිඹල් බිලිඹන 

1,882ක් තභයි එහි මුළු පිරිළඹ. ඟහතයධන්තය ඩදයධ ණ්ඩහඹභක් 

විසින් ගයධවරප ගිරන්යථඹක් රඵහ දී තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඳශහත් 

නිලසිකත ශර්ධන ප්රOදහන ඹපගත් රුපිඹල් ිලිඹන 12 මුළු 

පිරිළඹකින් යුතු දිස්රිFක් ඩදයධ නිරධහරි වහ ඩදයධ නිරධහරි 

නිර නිහ ඉදි කිරීභ වහ දළනප ළඩ ආයේබ ය තිගඵනහ. 

භහතෘ හට්ටු ප්රOතිශසයණඹ වහ රුපිඹල් ිලිඹන 15ක් ගන් 

ය තිගඵනහ. දළන් එභ පයුතු ආයේබ යරහ, එහි වරඹ දක්හ 

ළඩ ය තිගඵනහ. ඊශගප, අබයධන්තය භහර්ඹ, තහප්ඳඹ ඇතුළු 

ගයධවගල් ගොඩනළන්ලි. ගභයින් තහප්ඳගත පයුතු වතගයන් 

එක් ඳභණ නිභ ය තිගඵනහ. භහර්ගත පයුතුත් බහඹක් 

ඳභණ නිභ ය තිගඵනහ. ඊශගප සුළු ගේ නිර නිහ 

අලුත්ළඩිඹහ කිරීභප රුපිඹල් ිලිඹන 3ක් ගන් ය තිගඵනහ. 

දළන් එභ නිර නිහ 2ක් ඳභණ අලුත්ළඩිඹහ ය තිගඵනහ. ඊප 

අභතය  ඒඩ්ස, ක්ඹ ගයධ වහ භළගල්රිඹහ, ඵහහිය ගයධගී - OPD - 

අශලඹපත් රුපිඹල් ිලිඹන 26ක් ළඹ ය එභ අශලගත 

ප්රOතිශසයණ පයුතු සිදු ය තිගඵනහ. ඒ විධිඹප අලයධ 

ඳවසුේ රඵහ ගදන්න පයුතු ය තිගඵනහ.  

ඩදයධරුන්ගේ හිගඹක් ඳතිනහ. දළනප ඉන්ගන් එ 

ඩදයධයගඹක් ඳභණයි.  ඩදයධරු තුන්  ගදගනකු අලයධ 

තළන ඉන්ගන් එ ඩදයධයඹයි.  අලුත් ඳත්වීේ රඵහ ගදන 

ගොප ඒ ගයධවරප ඩදයධයඹකු රඵහ ගදන්න අපි 

ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඒ ගයධවර ත්තහභ ගන්හසි ඉන්ගන් 

55 ගදනයි. ඵහහිය ගයධගී අශලගඹන් ප්රOතිහය න්ගන් 120යි. අඳප 

දළන් ඒ ගයධවගරන් ඟනතහප ඳවසුේ ඳඹන්න පුළුන්.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රOලසනඹ ගභඹයි. 

ඔඵතුභහ දන්නහ, භභ ගේ ථහ යන්ගන් යුද භගත රුදුරු 

ගොටි ත්රසසතහදගඹන් ඵළප හපු ප්රOගේලඹක් පිිතඵ ඵ. 

විගලේගඹන්භ ගේ මුදහ ත් ප්රOගේලගත ඳතින ඟනවනඹප 

අභතය තත් 3,000ප ළඩි ප්රOභහණඹක් නළත ඳදිශික යහ 

තිගඵනහ. එතගොප ගේ ගයධවගරන් රඵහ දුන් ගේහ ඉවශ 

නශන්නප හරඹ ඇවිල්රහයි තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ කිේහ හගේ 

11,000ක් ඳභණ ව හභහනයධ ඟනවනඹපත්, අලුගතන් නළත 

ඳදිශික යරහ සිටින   4,000 ඳභණ ශයධහපත් වළභ ගේපභ 

ඉන්ගන් එ ඩදයධයඹහයි.  

 ඔඵතුභන්රහ උතුරු න්තඹක් ළන ථහ යනහ. ගේ 

ේඳත්නුය ගයධවරප ඒ න්තඹ උදහ ගන්ගන් දහද, ඒ 

ගයධවගල් ඌනතහන් -ගබෞති ව භහන ේඳත් ඌනතහන්- 

වින්නප ඔඵතුභන්රහ පයුතු යන්ගන් දහද කිඹහ භහ 

ඔඵතුභහගන් අවන්නප ළභළතියි.   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගේ ප්රOගේලරප න්තඹ උදහ ගශේ අගප් නහඹතුභහ න 

අතිරු භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහයි. ගේ ප්රOගේලරප 

ඩදයධයගඹකු ගනොගයි, භළක්ගකුපත් ඹන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් තිබුණහ, ප්රOබහයන් සිටි හරගත. තමුන්නහන්ගේගේභ 

ටින් කිේහ, ගේ ගයධවර යුේධගඹන් පීඩහප ඳත් ඟනතහප, 

අගප් භළරුණු, අතඳඹ නළති වුණු අගප් යුද වමුදහගේ ගඵළුන්ප 

ප්රOතිහය යපු ගයධවරක්ඹ කිඹහ. අද අගප් අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහ 

විසින් ඒ ගොටි ත්රසසතහදඹ නළති යරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි 

ඳශමුළනි ඟඹේවණඹ.  

ඒ ඳශහගත් ගයධවල්  400 ණනක් විතය  හ දභහ තිබුණහ. ඒ 

ඳශහත්රප ඩදයධරුන්ප ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිබුණහ. 

භවය ඩදයධරු භළරුහ. නමුත් දළන් අපි ඒ ගයධවල්රප 

ඩදයධරු රඵහ ගදනහ. ඳශහත් බහගන් විලහර ේඳත් 

ප්රOභහණඹක් දීරහ ගේ ගයධවර ශර්ධනඹ යගන ඹනහ. ගවප, 

අනිේදහ න විප අලුත්   ඳත්වීේ රඵන ඩදයධයගඹකුත් ගේ 

ගයධවරප රඵහ ගදන්න අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. සිඹල්ර එ 

යභ  යන්න ඵළවළ. නළත ඳදිශික යන ගොප ඒ අඹප ගේ  

ේඳත් රඵහ ගදන්න තභයි අපි පයුතු යන්ගන්.  

දළන් ගවද නිර නිහ අලුත්ළඩිඹහ යරහ තිගඵනහ. සුළු 

ගේ නිහ අලුත්ළඩිඹහ යරහ තිගඵනහ. OPD එ වදරහ 

තිගඵනහ. ඳහය වදරහ තිගඵනහ. ඒහප විලහර මුදරක් ළඹ යරහ 

තිගඵනහ. ඒ තභයි යුේධගඹන් ඳසගේ ඇති න ශර්ධනඹ. 

ගේ ගයධවරපත් ඒ තත්ත්ඹ ඇති ය  තිගඵනහ. යුේධඹ අන් 

යන්න ඔඵතුභහගේ පිඹහපත් ඵළරි වුණහ, ඔඵතුභහගේ 

නහඹතුභහපත් ඵළරි වුණහ. නමුත් අගප් අතිරු භහින්ද යහඟඳක් 

ඟනහධිඳතිතුභහ යුේධඹ අන් යරහ ගේ යපප හභඹ ගනහහ. 

භවයවිප ගවප, අනිේදහ න විප ගේ ප්රOලසන අවන 

භන්ත්රීෙතුභන්රහත් අගප් ඳළත්තප ඒවි.  ඔඵතුභහ ඒ ළන නහටු 

ගන්න එඳහ.  
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රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹනතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රOලසනඹ 

ගභඹයි. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ උදහ ය තිගඵන න්තඹ 

තුිතන් ගේ යපප ඵහර ගඳොගවොය ගන්රහ -ළඩ්ිඹේ, ආනික් 

අඩශගු ගඳොගවොය ගන්රහ- දළන් ගේ න විප ේඳත්නුය ඵර 

ප්රOගේලඹ ඵයඳතශ කුඩු ආහදනඹ නිහ විඳතප ඳත් වුණු 

ගොට්ධහඹක් ඵප ඳත් ගරහ තිගඵනහ. නමුත් ගේ ගයධවගල් 

රුධිය හන්දුයණඹ ඒ කිඹන්ගන් hemodialysis ඳවසුේ 

ගභොනහත් නළවළ. භභ න්තඹ ළන ථහ ගශේ ඵහර ගඳොගවොය 

ගන්රහ -ආනික්, ළඩ්ිඹේ අඩශගු ගඳොගවොය ගන්රහ- ගේ 

යගට් ඟනතහ පීඩහ විඳින එ ළනයි. දළන් රුපිඹල් 350ප 

ගඳොගවොය නළවළ. රුපිඹල් 1,200පත් ගඳොගවොය නළවළ.  

විගලේගඹන්භ, විඳතප ඳත් ව ඒ ඟනතහප තිගඵන කුඩු 

ආහදනඹ පිිතඵ ප්රOලසනඹ වින්න  hemodialysis machines 

රඵහ ගදන්ගන් දහද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, හයණඹ ගේයි. ගේ 

ආණ්ඩු 2005 ඉන් ගඳොගවොය නිේ ගදන්ගන්. නිේ ගදන ඵ 

තමුන්නහන්ගේ දන්නහ ගන්, රු භන්ත්රීෙතුභහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නිේ ගදන්ගන් ඵහර ගඳොගවොය. ආනික්, ළඩ්ිඹේ අඩශගු 

ගඳොගවොය.   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්ගේගේ තහත්තහපත් -හිපපු ඟනහධිඳති ගප්රOේභදහ 

භවත්භඹහපත්- ඵළරි වුණහ ගේ යප වලින් සඹශගඳධණඹ 

යන්න. නමුත් අගප් අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහ එඹ යරහ 

තිගඵනහ.  
 

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අය උතුරු අප්රිදහගන් ගන්න ඵහර ගඳොගවොයයි ගදන්ගන්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

2005 ඉන් නිේ ගඳොගවොය රඵහ ගදනහ. ඒ එ 

හයණඹක්.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආනික් ගඳොගවොය.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එක්ත් ඟහති ඳක් ආණ්ඩුපත් ඵළරි වුණහ 

තමුන්නහන්ගේගේ තහත්තහ ආයක්හ ය න්න.  

රු තරතහ අතුගධයර භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ථහ ගභොක්ද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ තභයි අඳ කිඹන්ගන්.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
"ගොගවේද ඹන්ගන්, භල්ගල් ගඳොල්" උත්තය ගන් ගදන්ගන්. 

උත්තය ගදන්න, ප්රOලසනඹප අදහශ.   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අපි නිේ ගඳොගවොය දීරහ අද ගේ යප වලින් සඹශගඳධණඹ 

ය තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රOලසනඹප උත්තය ගදන්න.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඹ හර්ඹඹ යන්න ඩී.එස. ගේනහනහඹ අභළතිතුභහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ; ඩඩ්ලි ගේනහනහඹ භළතිතුභහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ. ව ගන් වහල් ගන්නරහ ගදන්නේ කිඹරහ 

කිේහ. 2005 ඉන් විලහර මුදරක් ළඹ යරහ ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ ගදන නිහ, අද ඔඹ ථහ තමුන්නහන්ගේරහ කිේහප 

ගොවිඹහ කිඹන්ගන් නළවළ. රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, 

ජිත් ගප්රOේභදහ භවත්භඹහ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී ඔඹ ථහ කිේහප 

දකුගණ් ගොවිඹහත්, අනුයහධපුයගත ගොවිඹහත් ඔඹ ථහ 

කිඹන්ගන් නළවළ. ඒ අඹ අඳප ඞන්දඹ ගදනහ. අපි ගොවිඹහප 

ගඳොගවොය ටි  ගදනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අද ගොවිඹහ අඬනහ ගොවි විේහභ ළටුඳ නළති.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගඳොඩි ප්රOභහදඹක් වුණහභ, නිේ ගදන ගඳොගවොය 

ේඵන්ධගඹන් වුණත් ර්ඟනඹ යන්න අද අයිතිඹ තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අවන්න රු දිගන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහගන්. අ 

ගොවිඹහත් අඬනහ. එගවභ ගන්ද රු ඇභතිතුභනි? අ ගොවිඹහත් 

අඬනහ. රු ඇභතිතුභහ, ථහ යන්න.  

57 58 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

කුඩු ගයධඹ එ දකින් වළදුණු ගයධඹක් ගනොගයි. 

තමුන්නහන්ගේ එඹ  ගේ ආණ්ඩුප ආගයධඳණඹ යන්න එඳහ. අද 

අපි dialysis machines දීරහ තිගඵනහ. Dialysis machines කිඹන 

එ වළභ ගයධවරපභ ගදන්න අලයධතහක් නළවළ. ඒ වහ අපි 

ගයධවල් කීඳඹක් ගක්න්ද්රසත යරහ තිගඵනහ. තත් machines 

ගන්නන්න අපි පයුතු යරහ තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ කිඹන්ගන්, ගොටින්ගන් ඵළප හපු ේඳත්නුය 

ඟනතහප hemodialysis machines  අලයධ නළවළ කිඹරහද?   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Dialysis යන්ගන් නළති ගයධගීන් ිඹ ඹන තත්ත්ඹක් ඇති 

යරහ නළවළ. අපි සිඹලු කුඩු ගයධගීන් වහ ගඵගවත්  රඵහ 

දීරහ තිගඵනහ. කුඩු ළත්භප බහඟනඹ යන ගයධගිඹකු 

ිඹ ඹන්න ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. ඔවුන් වහ ගඵගවත් රඵහ 

ගදන්න අපි පයුතු යරහ තිගඵනහ. භවය තළන්ර අඩු 

ඳහඩුේ තිගඵනහ. අපි ඒ අඩු ඳහඩුේ නිළරැදි යන්න පයුතු 

යරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, කුඩු ගයධගීන් ළඩි 

ලගඹන් ඉන්න භප භභ ගිඹහ. ඒ ප්රOගේලගත අඹ කිේහ, "අඳප 

තුය ගදන්න ර්" කිඹරහ. අගප් රු ඟර ේඳහදන වහ ඟරහඳවන 

ඇභතිතුභහ අන්තර් ිටුක් වදරහ තිබුණහ. තුය ඵවුර් 

ප්රOභහණඹක් දුන්නහ. දළන් අපි ඒ ප්රOගේලඹප තුය රඵහ ගදනහ. ගේ 

හගේ ප්රOහගඹධගි ප්රOලසන තභයි ඒ අඹප තිගඵන්ගන්. ඒ හින්දහ ඒ 

අඹප තුය ටි රඵහ ගදන්න අපි පයුතු යනහ. අපි ඒ හගේ 

ප්රOහගඹධගි ළඩ පවන් දළන් ක්රි ඹහත්භ යනහ. Hemodialysis 

machines වඹක් ගන්න්න මුදල් ප්රOතිඳහදන ගන් යරහ අලයධ 

පයුතු යරහ තිගඵනහ. අපි ඒහ ඉක්භනින් ගන්නහ. ඒ 

විධිඹප අපි ඒ ගයධගීන්ගේ ප්රOලසන ළන අධහනඹ ගඹොමු යනහ. 

කුඩු ගයධඹ ේඵන්ධගඹන් එ එ භත තිගඵනහ. රු 

භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ගරධගත කුඩු ගයධඹ වළදුණු 

ඟනතහ සිටින, ඒ ගයධඹ ේඵන්ධගඹන් නිලසිකත ගවේතුක් තභ 

ගොඹහ ගන නළති යපල් තිගඵන ඵ. නමුත් අපි ඳතින 

ගවේතූන්ප අනුකර පයුතු ය තිගඵනහ. අගප් රු තිස 

යල්ලිඹේද ඇභතිතුභහ ශශ ගඵදුහ. එතගොප භවරු හිනහ 

වුණහ. ඒ හරගත ඉන් ගේ ගයධඹ තිබුණහ. ගරධ ගෞයධ 

ශවිධහනගත හර්තහක් නිහ යන පයුත්තක් ගනොගයි ගභඹ. 

අපි ඊප ගඳය ඉරහ ගේ ගයධඹ වඳුනහ ගන තිබුණහ. අපි 2002 දී 

තභයි භවනුය ගයධවගල් කුඩු ඒඹ ආයේබ ගශේ. අපි ඒ 

හරගත ඉරහභ ඒ පයුතු ය තිගඵනහ. ගේ තත්ත්ඹ 

ක්ණි ඇති ව ගදඹක් ගනොගයි. තමුන්නහන්ගේ 

ේගේවත , නිේ ගදන ගඳොගවොය භග කුඩු ගයධඹ 

ඈන්න වදන්න එඳහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නිේ ගදන ගඳොගවොය? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒගන් අපි ඟනතහප වනඹක් ගදනහ.  

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ  කීගභන්ද කිඹන්ගන්, නිේ ගදන ගඳොගවොය 

කිඹරහ?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ ගඳොගවොය වනහධහයගත ටිනහභ ඵහර යන්න උත්හව 

යන්න එඳහ, කුඩු ගයධඹක් ගභඹප ේඵන්ධ යරහ. ඒ 

ඟනතහ විලසහ යන්ගන් නළවළ. 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රුපිඹල් 350ප ගඳොගවොය න්න පුළුන්ද? අතයධ ථහ 

යන්න එඳහ, නි ගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි.  

භගේ තුන්න අතුරු ප්රOලසනඹ ගභඹයි. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගඵොගවොභ ගටිගඹන් අතුරු ප්රOලසනඹ 

අවන්න. දළන් අතුරු ප්රOලසන ඇසීභ විහදඹක් ය ගනයි 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගවොයි. රු නි ගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ප්රOලසනරප 

පිිතතුරු ගදන පුේරඹකු වළටිඹප ගේ අවන ප්රOලසනගඹන් ඳළන 

ඹන්න එඳහ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය අතුරු ප්රOලසනඹ අවන්න, රු භන්ත්රීෙතුභනි.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගභොද, ගභඹ ගේ යගට් ඟනතහප ඵරඳහන ප්රOලසනඹක්. රු 

නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, ගේ ගයධවර වළදුහප ළඩක් න්ගන් 

නළවළ, ගේ ගයධවරප ඹන්ගන් ඵහර ගඵගවත් -ඵහර ඖධ- නේ. 

ඔඵතුභන්රහ දළන දළන Dextran 40 ඵහර ගේරයින් ගන්හ 

තිගඵනහ. මුළු යපභ දන්නහ, ඵහර ගේරයින් ගන්න්ගන් 

කිඹරහ. ගේ යද දළන දළන ගභඹ ක්රි ඹහත්භ යන්නප ඔඵතුභහ 

පයුතු ගශේ ඇයි? භහ දන්නහ, ගභයින් ඔඵතුභහප ගොිස 

මුදරක් වේඵ ගන්ගන් නළවළයි කිඹරහ; ඔඵතුභහප ඳශගුක් 

රළගඵන්ගන් නළවළයි කිඹරහ. ඔඵතුභහ පිරිසිදු ගේලඳහරනඥගඹක්. 

භහ දන්ගන් නළවළ, පිරිසිදුයි කිඹරහ කිඹනහ. M.E. Meditec 

ආඹතනගඹන් ගන්පු Dextran 40  ඵහර ගේරයින් ගඵධතල් 

5,000ක් තිගඵනහ. ගේහප ළඹ න ල්ලි ගේ යගට් 

87,00,000ක් න ඵදු ගන ඟනතහගේ ල්ලි. තත් ගේරයින් 

ගඵධතල් 2,960ක් තිගඵනහ, ඩදයධ ළඳයීේ අශල ලහරහගේ. භහ 

ඔඵතුභහගන් අවන්ගන්, ගේ ඵහර ගේරයින් තවනේ යන්ගන් 

දහද කිඹරහයි. 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භගේ ගේලඳහරනඹ 

පිරිසිදුයි. භගේ නිර නිහගත තිබුණු ගදඹක් -පින්තූය එගවභ- භහ 

එශරන්තඹප අයගන ගිගත නළවළ. භගේ නභ එගවභ ඉතිවහගත 

ලිඹවිරහ නළවළ. අපි පිරිසිදුයි; එදහ විධිඹපභයි ඉන්ගන්. ඔඵතුභහ 

පිරිසිදුබහඹ ළන ථහ ශ නිහයි භහ කිේගේ.  

ඵහර ගඵගවත් නිසඳහදනඹ යරහ ගදන්ගන් අපි ගනොගයි. ඹේ 

ගඵගවතක් ඵහර වුණහප ඔඵතුභහ ගේ ගෞයධ ගේහ ඳවත 

දභන්න උත්හව යන්න එඳහ. භහ හිතන වළටිඹප ඊගත තභයි 

ඔඵතුභහප ගේ ආයශිකඹ ෘත්රණඹ ිතිඹකින් දුන්ගන්. භහ එඹ 

දන්නහ. භහ ගේ ේඵන්ධගඹන් භහධයධඹපත් ථහ ශහ. ඵහර 

ගඵගවතක් ගන්හ තිගඵනහ නේ එඹ ඳරීක්හ ය ඵරහ ඒ ඵහර 

ගඵගවත් ළඳය අඹප නීතයධනුකර පයුතු යනහ. එඹප ඹේ 

කිසි නිරධහරිඹකු ේඵන්ධ නේ ඔහුප විරුේධත් නීතයධනකර 

පයුතු යනහ. ඳසු ගිඹ හරගත gloves ගන්පු නිරධහරිඹකු 

සිටිඹහ. ඒ නිරධහරිඹහප දඬුේ යරහ ඔහුගේ ළඩ තවනේ යන්න 

පයුතු යරහ තිගඵනහ. එභ නිහ - 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දහද ළඩ තවනේ යන්ගන්? 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

පිිතතුරු ගදන්න, රු නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගේ කිඹන විධිඹප ළඩ යන්න ඵළවළ. ඒහප ඹේ ක්රයභගේදඹක් 

තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දහද ළඩ තවනේ යන්ගන්? උත්තයඹක් ගදන්න. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගෞයධ අභහතයධහශලඹ වළටිඹප අපි ඟනතහප ඵහර ගඵගවත් 

ගදන්න පයුතු යරහ නළවළ. අපි ඉතහභ ගවො ගඵගවත් 

ගදන්ගන්. පිිතහ ගයධගින්ප රුපිඹල් රක් තුනක්, රුපිඹල් රක් 

වතයක් ඳභණ ටිනහ ගඵගවත් අපි රඵහ ගදනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභනි, ගඵගවත්ද ගදන්ගන්, ගඵගවත් තුණ්ඩුද 

ගදන්ගන්? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එභ නිහ ගේ ේඵන්ධගඹන් පයුතු යන්න තමුන්නහන්ගේ 

උත්හව යන්න එඳහ.  

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගඵගවත්ද ගදන්ගන්, ගඵගවත් තුණ්ඩුද ගනොිරගත ගදන්ගන්? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අගප් ඟනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් බිලිඹන 125ක් ගේ නිදවස 

ගෞයධ ගේඹප ගන් යරහ තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගඵගවත් තුණ්ඩු ගන්ද ගනොිරගත ගදන්ගන්? 

 
අල්රස ගවධ දණ ගඝධදනහ විභර්ලන ගොිභ : 

විභර්ලන පයුතු 
இவொெவ அவது ஊவ வௐ ெவவ்துோவகவௐ 

பு்வவு ெவோவக் ஆொவெகுள : 

பு்வவுகவ 
COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY 

OR CORRUPTION : INVESTIGATIONS 

 
 2719/’12 

13. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු 

අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) අල්රස ගවධ දණ ගඝධදනහ විභර්ලන ගොිභ 
භන්න් විභර්ලනඹ යන රද සිේධි ශයධහ 
ගොඳභණද;  

 (ii) විබහ කිරීගභන් අනතුරු අධිගඝධදනහ ඵහය ගදනු 
රළබ සිේධි ශයධහ ගොඳභණද;  

 (iii) (අ) (ii) හි ඇති එක් එක් සිේධිඹ ේඵන්ධගඹන් 
වන් ගොප ඇති යද, නිඹභ ශ දඩඹ ව 
රඵහ දුන් දඬුභ ගර්ද;  

 (iv) එභ ගොිභප රළබුණු එක් සිේධිඹක් ේඵන්ධ 
පයුතු ය අන් කිරීභප නු රඵන හභහනයධ 
හර සීභහ ගොඳභණද;  

 ඹන්න 2011 ව 2012 ර් වහ, ගන් ගන් ලගඹන් 
එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීෙ රු විඟඹදහ යහඟඳක් 
භවතහගේ බහඳතිත්ඹ ඹපගත් නිකුත් යන රද 
ගඳොදු යධහඳහය පිිතඵ හය බහ හර්තහප 
අනු ඉවත වන් ගොිභ භගින් ක්රි ඹහත්භ 
කිරීභප නිඹිත රුණු ගර්ද;  

 (ii) එභ හර්තහගේ නිර්ගේලඹන් ේඵන්ධගඹන් ත් 
ක්රි ඹහභහර් ගර්ද;  

 (iii) එකී ගඳොදු යධහඳහය පිිතඵ හය බහ හර්තහගේ 
දක්හ ඇති නිර්ගේලඹන්ප අනුකර ක්රි ඹහත්භ 
ගනොවීභපත්, ඒ ේඵන්ධගඹන් ළඩිදුය ක්රි ඹහ 
ගනොකිරීභපත් ගවේතු ගර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ගනහිද?         

(ඇ) ගනො එගේ නේ,  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

ோ அவைெபைவ வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ 

அவைெபை்வெ கவோ ்: 

(அ) 2011ஆவ வபொவ 2012ஆவ ஆவௌடுகவ, 

 (i) இவொெவ அவது ஊவ வௐ 

ெவவ்துோவகவௐ பு்வவு ெவோவக் 

ஆொவெகுள் வ பு்வவு ெவௐவௐவோ 

வெகுகவ வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (ii) ெொகவ வ்வ குவவௐகவவுகவ 

ோவெகவ ெவௐவௐவோ வெகுகவ 

வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (iii) வடி வெகு ௐக (அ) (ii )  இவ 

குவௐவௐவோடுவ எவபை வெகுவ் 

ோவகவுவ கூவௐவோடுவ குவவ, 

வேகவௐவோடுவ அோவ வபொவ ோவௌ் 

ௐௐவோபெவ; 

 (iv) கவெகவௐபொவ வெகவ 

படிவுபொவ்துோவகு வடி 

ஆொவெகுளவகுவ் ோவௐடுவ ெெ 

கவௐகுோ ௐோவோபெவ 

 அவ வகவெ கூபொ? 

(ஆ) (i) க ேோ ேக்ஷ .உ. 

அவகவ ோௐவ கவௗ 

ௐவௐவோடுவ அெவேக பொவௐபு 

பௐவெகவ வௐ குளவ அவெகௐவ 

கவ வடி ஆொவெகுள் வ 

ௌபவௐடுவ்ோவௐவுவ ௐவேகவ 

ௐௐவோபெவ; 

 (ii) வடி அவெகௐவ ோவௐபுகவ 

கவ ௌபவௐடுவ்ோௐ ௌடிவெக 

ௐௐவோபெவ; 

 (iii) வடி அெவேக பொவௐபு பௐவெகவ வௐ 

அவெகௐவ ோவௐவோடுவ ோவௐபுகளுவெகு 

இொவேக வபொவ ோக ௌடிவெக 

வகவவெக் கொவ 

ௐௐவோபெவ; 

 அவ கூபொ? 

(இ) இவவ, வ? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state for the years 2011 and 2012 
separately - 

 (i) the number of cases investigated by the 

Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption;   

 (ii) the number of cases to which the 

indictments were served after the 

examinations;  

 (iii) the offence stated in the case, the fine and 

the punishment given pertaining to each 

case referred to in (a) (ii) on per case basis; 

and 

 (iv) the average length of time period taken by 

the aforesaid Commission to complete a 

case received? 

 (iv) the matters to be implemented by the 

aforesaid Commission according to the 

COPE Report issued under the 

Chairmanship of Hon. Wijeyadasa 

Rajapakshe, MP; 

 (v) the actions  implemented regarding the 

recommendations of the aforesaid Report; 

and 

 (vi) the reason for not conforming to and not 

following up the recommendations given in 

the  said COPE Report?  

(b) If not, why? 

 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භභ එභ ප්රOලසනඹප 

පිිතතුරු ගදනහ.  
 

(අ) (i)  2011-1217යි. 

  2012-1383යි.  

 (ii) 2011-26යි. 

  2012- 55යි. 

 (iii) 2011- ඇමුණුභ -01 ඹපගත් ේපර්ණ විසතයඹ 
ඉදිරිඳත් යනහ.  

  2012 - ඇමුණුභ 02 ඹපගත් ේපර්ණ විසතයඹ 
ඉදිරිඳත් යනහ.  

  ඇමුණුභ 01 ව 02 බහත* යනහ.  

 (iv) ගොිභ ගත රළගඵන ඳළිණිල්ගල් සබහඹ 
අනු එක් එක් විභර්ලනඹ වහ ත න හරඹ 
ගනස නු ඇත.  

(ආ) (i) ඳහර්ලිගේන්තු භව ගල්ේ විසින් 2007.08.31 
දිනළති ලිපිගඹන් ගභභ ගොින් බහ ගත 
ගඹොමු යන රද ගඳොදු යධහඳහය පිිතඵ හය 
බහගේ ප්රOථභ හර්තහගේ වන් සිේධීන් අතරින් 
ගභභ ගොින් බහගේ විඹ ඳථඹප අඹත් න 
රුණු වන් ආඹතන ේඵන්ධගඹන් පර්ණ 
විභර්ලනඹක් ඳත්න රදි.  

  එකී විභර්ලනරදී  අනහයණඹ ව රුණු අනු 
අධියණඹ ඉදිරිගත නඩු ඳළරීභප ප්රOභහණත් 
රුණු ගනොභළති අසථහන්හිදී අදහශ ඵරධහරින් 
ගත නිසි පිඹය ළනීභ වහ ගොින් බහ 
ඳනගත් 4(2) න්තිගත ප්රOතිඳහදන ප්රOහය ගඹොමු 
යන රද අතය, අගනකුත් ආඹතන 
ේඵන්ධගඹන් ඉදිරි ක්රි ඹහ භහර් වහ නීති 
අශලගඹන් හර්තහ ළහ ඇත. ගේ ෆභ 
පිඹයක්භ ඳහර්ලිගේන්තුගේ භව ගල්ේ ගත 
ගොින් බහ විසින් රින් ය දළන්වීභප 
පයුතු ය ඇත.  

 (ii) ඇමුණුභ 03 ඹපගත් ේපර්ණ විසතයඹ ඉදිරිඳත් 
යනහ.  ඇමුණුභ බහත* යි.  
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[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 



2013 ජලි 09 

 

 

 (iii) එකී ගඳොදු යධහඳහය හය බහගේ ඳශමු 
හර්තහගේ වන් රුණු අතරින් ගභභ 
ගොින් බහගේ විඹ ඳථඹප ළගනන රුණු 
ේඵන්ධගඹන් විභර්ලන ඳළළත්වීභප ගොින් 
බහ රණයණඹ යන රද අතය, ඒ අනු ඉවත 
වන් ඳරිදි පයුතු ය ඇත.  

(ඇ) අදහශ  ගනොගේ.  
 

*බහගේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
   ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ இொவௐபுகவ : 

   Annexes tabled: 

ඇමුණුේ - 01 
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ඇමුණුභ - 02 



ඳහර්ලිගේන්තු 
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[රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

ඇමුණුභ - 03 



2013 ජලි 09 

 

 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

සතුතියි රු අභහතයධතුභනි. දළන් ඔඵතුභහ කිේහ හගේ  රු 

ථහනහඹතුභහගේ ගොිටිඹක් න ගඳොදු යධහඳහය පිිතඵ හය 

බහගන් ඉදිරිඳත් යරහ ඟනහධිඳති නීතිඥ විගිදහ යහඟඳක් 

ව විණහධිඳති ඇතුළු එභ ිටු හර්තහක් ඉදිරිඳත් යරහ 

තිබුගණ්  එතළන ප්රOලසනඹක් තිගඵන නිහ.  ගභොන ආහයගඹන්ද 

අල්රස ගවධ දණ ගඝධදනහ විභර්ලන ගොින් බහ කිඹන්ගන් 

ගේගක් ඳදනභක් නළවළයි කිඹරහ? අපි භන්ත්රීෙරුන් ලගඹන් 

යන ළ ගඩ් ළන දන්ගන් නළේද, නළත්නේ ඳහර්ලිගේන්තුගන් 

ඒ වහයධඹප රක් යරහ උත්තයඹක් රළබිරහ තිගඵනහද, නළේද 

කිඹන එප ඇභතිතුභනි රුණහයරහ උත්තයඹක් ගදන්න 

පුළුන්ද?  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ ඒ පිිතඵ පිිතතුයක් දුන්නහ. ඔඵතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

දන්නහ, අල්රස  ගවධ දණ පිිතඵ ගොින් බහ පයුතු 

යන නීති ප්රOහයඹ අනු   පයුතු ශ යුතුයි.  COPE  හර්තහගේ  

සිඹලු ගදඹ ඒ ආහයගඹන් ගනොගයි, විභර්ලන හර්තහර 

තිබුගණ්. ඒ අතය ඳයතයඹක් තිබුණහ. ඒ ඳයතයඹ තභයි  ගොින් 

බහ  ත යුතු ක්රි ඹහ භහර් ගදක් වළටිඹප වළටිඹප තිගඵනහ. 

එනේ, ඳරීක්හ ගොප අධියණඹප ඉදිරිඳත් කිරීභ, ඳරීක්හ 

ගොප ගනත් න්ති ඹපගත්  අදහශ ආඹතන ප්රOධහනීන්ප ගේ 

වහ ත යුතු ක්රි ඹහ භහර්  දළනුේ  දීභ.   එභ නිහ ඹන සිඹලුභ  

හර්තහ  අධියණඹප දහන්නපඹ කිඹහ අගප් ළභළත්තක් තිබුණහප  

එගවභ යන්නප ඒ ගොින් බහප  ඵරඹක් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒගන් ගඳගනන්ගන්, දවඅපන ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ 

ශගලධධනගඹන් දවවත්න ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ ශගලධධනඹ 

ශරහ තිගඵන නිහ ගේගක් සහධීනත්ඹ නළති ගරහ අද  

ආණ්ඩුප ඕනෆ විධිඹප නළටීභයි. එගවභ නළත්නේ ගභතළන 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ ථහනහඹතුභහ භන්න් එන හර්තහක්   

නිරුගණ් පුේරඹකු  එන හර්තහක්ඹ කිඹහ හිතනහ ද? 

විණහධිඳති ඇතුළු  ඒ ගොිටිගත සිඹලු ගදනහභ  ඒභති 

ගදන රණන්දුප  ඔළනි උත්තයඹක් රළගඵන්ගන් නළත්ගත් 

සහධීනත්ඹක් නළති නිහ න්නප ඇති. ඒ ඔඵතුභහ 

පිිතන්නහ ද? නළත්නේ ඒප වහත්ඳසින් ගනස උත්තයඹක් 

ඔඵතුභහ රඵහ ගදනහ ද?  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

COPE   එගක්  ගෞයනීඹ භන්ත්රීෙයගඹකු  වළටිඹප ඔඵතුභහ 

දන්නහ, යඟගත හවනඹක් ඳහවිච්ික ශහඹ කිඹහ Auditor-

General’s Report  එ ළගපනහඹ කිඹන එ. ඒ හර්තහගේ 

තිගඵන නිහ අල්රස ගවධ දණ ගොින් බහප ඒ 

උහවිඹප දහන්නඹ කිඹහ දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ. ඒ ගඵොශ 

ථහක් ගන. භප ඒ හගේ උදහවයණ යහශිඹක් ගදන්නප  පුළුන්. 

අල්රස ගවධ දණ ගොින් බහ  නීතිඹප ඹපත් න රුණු 

භග ඇමුණුභ 01, ඇමුණුභ 02,  ඇමුණුභ 03 ඹපගත්  නීතිභඹ 

පිඹය අයගන දඬුේ ශ ඒහත් ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ.  ඒ 

ඳහර්ලිගේන්තුප   ගේ   ගොින් බහ  හර්තහ ය තිගඵනහ.  

එභ නිහ තමුන්නහන්ගේ කිඹනහ නේ  ගොින් බහ  පයුතු 

ය නළවළ කිඹහ, ඒ තමුන්නහන්ගේගේ  ළයදි භතඹක් කිඹන 

ටිත් පිිතතුරු ලගඹන් කිඹන්නප  ඕනෆ.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ඒප වයස උත්තයඹක් දුන් නිහ  භහ කිඹන්ගන්, 

රක් 15  ප්රOහගේශීඹ බහගේ අල්රක් ත්තහභ ඕ ගවොඹනහ. 

රක් 10 ගවධ රුපිඹල් 100  අල්රස දණඹක් තිබුගණොත් 

ඕ ගවොඹරහ ඒ අඹපත් දඬුේ ගදනහ. ගධටි ණන් ඳහ වන  

 
[මරහනගත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அவெகெ்வெ கவோவௐடி அகவவௐவோடுவது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගත ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

ඇභතිරු -[ඵහධහ කිරීභක්]  භහ ගිහිල්රහ භව ඵළශකුගේ අධිඳති 

ළන  අල්ර ස ගවධ දණ ගොින් බහප හර්තහ ශහ.  ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ගභොනහද ය තිගඵන්ගන්? අඳ කීභ කින් 

කිඹනහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිගේන්තු ේප්රOදහඹ 

අනු එතුභහ කිඹන හයණහ   කීගභන් කිඹන්නප  ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇභතියගඹකුප ඔඵතුභහ 

ගඝධදනහ  යනහ නේ සථහය නිගඹධ  ඹපගත් පයුතු  ශ 

යුතු  ආහයඹක් තිගඵනහ.  

පුත් ඳත්රප වහ ඟනභහධයධඹප ඔඵතුභහ අතයධ ප්රOහල 

යන්න එඳහ. ඒ තභයි තමුන්නහන්ගේ දළන් යන්ගන්. ඒහ  

කීගභන් යුතු ඳහර්ලිගේන්තුප ඉදිරිඳත් යන්න. ඔඵතුභන්රහ 

ඉදිරිඳත් යපු ගඹධඟනහ ඉල්රහ අස ය ගන තිගඵනහ. කිඹරහ 

ඵරන්න. ඔඵතුභහගේ අත්නින් නයධහඹ ඳත්රසඹප ඉදිරිඳත් යපු 

ගඹධඟනහ ඉල්රහ අස යගන තිගඵනහ. ගිහිල්රහ ඒහ 

කිඹන්න. දළන් ගභතළනප ඇවිත් ආණ්ඩු ළන කිඹනහ. ඇයි ඒ 

ගඹධඟනහ ඉල්රහ අස ය ත්ගත්? විලසහ බශ ගඹධඟනහ ඉල්රහ 

අස ය ත්ගත් ඇයි? ඉල්රහ අස ය ත්ගත් මුහුණ ගදන්න 

ඵළරිභ නිහයි.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිගේන්තුගේ සථහය 

නිගඹධ අනු පයුතු ගශොත් අඳ ඕනෆභ ගදඹප පිිතතුරු 

ගදනහ. එගවභ නළති රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීෙතුභනි, 

ඔඵතුභහ වන්දිගත, ඳහගර්, එ එ තළන්ර වළසිගයන විධිඹප 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ වළසිගයන්න එඳහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, රුණහය කිඹන්න අඳ ගභොනහද ඉල්රහ 

අස ය ත්ගත් කිඹරහ? අපි කිේගොත් ගදඹක් ඒ කිඹනහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

CWE එගක්. කිඹරහ ඵරන්න ඉල්රහ අස ය ත්ත එ 

ගභොක්ද කිඹරහ. දන්ගන් නළත්නේ භභ පිපඳත ගඳන්න්නේ. 

එදහ අත්න් යරහ දුන්නහ. You do not know. - [Interruption.] 

 
රු එස. බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධයධහඳන 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக - உௐவ கவ அவைெவ) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, - 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඔේ, රු එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ.  
 

රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, සථහය නිගඹධරප 

ඳපවළනි ඒ ප්රOහලඹ රුණහය වළන්හඩ් හ ර්තහගන් ඉත් 

යන්න.  

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ සථහය නිගඹධරප ඳපවළනි ඹේ 

ප්රOහලඹක් තිගඵනහ නේ එඹ වළන්හඩ් හර්තහගන් ඉත් යන 

ගර භහ නිගඹධ යනහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නිේ අඳවහ යන්න ඵළවළ. ඒ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ. 

සථහය නිගඹධ අනු පයුතු යන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ගනොගයි උත්තයඹ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උත්තයඹ ඒ තභයි.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රOලසන අශ 14-2790/'12-(1), රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ.  

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රOලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර් 

අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුරු දීභ වහ ති 

ගදක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
රු දඹහසිරි ඟඹගේය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භභ ගේ ප්රOලසනඹ කීඳ යක් 

ඇහුහ. උත්තය රළබුගණ් නළවළ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශගදීභ පිිතතුරු රළගේවි. රු භන්ත්රීෙතුභහප  ඩිනින් පිිතතුය 

රඵහ ගදන්න. 
 
ප්රOලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභප නිගඹධ යන රදී. 
் வபை ோ்வ்ோவ ெவவௐவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන පඹ. 
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ඌ ඳශහත් බහගේ ප්රOඥප්ති : විසතය 
ஊ கொ ெௐவ ௌௐோவைெவோவேகவ: வ 

STATUTES OF UVA PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS 

3068/’12 

4. රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ  (රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 
භවතහ ගනුප) 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் பீ. 

 ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - 

(1) :  

(අ) (i) ඌ ඳශහත් බහ පිහිටුහ එහි පයුතු ආයේබ 
යන රද දිනඹ ගර්ද; 

 (ii) ඌ ඳශහත් බහ විසින් ගේ න විප ේභත ය 
ඇති ප්රOඥප්ති ශයධහ ගොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රOඥප්තිගත නභ, අශඹ ව ේභත 
ශ දිනඹ ගන් ගන් ලගඹන් ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගින් ේභත යන රද, 

 (i) ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ නළනි උඳගල්නගත I 
ළනි රළයිසතුගේ (ඳශහත් බහ රළයිසතුගේ) 
විඹඹන්රප අදහශ  ප්රOඥප්ති; ව 

 (ii) ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ නළනි උඳගල්නගත 
III ළනි රළයිසතුගේ (භහමී රළයිසතුගේ) 
විඹඹන්රප අදහශ  ප්රOඥප්ති; 

 ගර්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද?  

 
உவளூவோெ, கொ ெகவ அவைெவெ கவோ 

்:  

(அ) (i) ஊ கொ ெௐவ் ோவ்து அோவ 

ௌடிவெககவ ஆவவ்து வெகவௐவோ ோகோ 

ௐோவோபெவ; 

 (ii) ஊ கொ ெௐ் வ இது 

ௌவவௐவோடுவ ௌௐோவைெவோவேகவ 

வௌொவெக வ்ோ்ௐவோபெவ; 

 (iii) வடி எவபை ௌௐோவைெவோவ்ோ் துவ 

ௐவ, இவெகவ வபொவ ௌவவௐவோ 

ோகோ வக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) வடி கொ ெௐ் வ ௌவவௐவோ, 

 (i) அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I ஆவ ௌபௌவ (கொ ெ ௌபௌவ)  

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவை ெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ; 

 (ii) அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I I I  ஆவ ௌபௌவ (எபைவேகௐ ௌபௌவ) 

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவைெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Uva Provincial 

Council was established and commenced 

its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the Uva 

Provincial Council by now;  and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of the Ninth  Schedule  of the 

Constitution (Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List III of the Ninth Schedule  of the 

Constitution (Concurrent List); 

 which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c)    If not, why? 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக) 

(The Hon. Indika Bandaranayake )  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුය බහත* 

යනහ.  

 
* බහගේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  1988.05.12 

       (ii)   82කි. 

       (iii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

       (ii)  ේභත ය නළත. 

(ඇ)  අදහශ ගනොගේ.  
ඇමුණුභ - 01 
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[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගත ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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[රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ] 

ඇමුණුභ - 02 



2013 ජලි 09 

 

 

භහරයත්නේ සිශයහහ භවතහ: ගඝධදනහ 
ோபை. வ்்வ ெவேகெ: குவவைெவோடுவெகவ 

MR. MALARATHNAM SINGARASA: CHARGES 

3404/’13 

7. රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ (රු අජිත් කුභහය භවතහ 
ගනුප) 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் கு 

ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith 

Kumara) 

අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු 

අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) භඩරපු, නහල්හඩුහි ඳදිශික භහරයත්නේ 
සිශයහහ නභළත්ගතකු ඵන්ධනහහයත ය සිටීද;  

 (ii) එ ගේ නේ,  එභ ඵන්ධනහහයඹ ගර්ද;  

 (iii) ඔහු ඵන්ධනහහයත ය තිගඵන්ගන් 
සියරුගකු ගරද; ගනොඑගේ නේ,  
ළරුගකු ගරද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ඔහු අත් අඩශගුප ත් දිනඹ, සථහනඹ ව අත් 
අඩශගුප ළනීභ සිදු යන රේගේ වුරුන්ද 
විසින්ද;  

 (ii) ඔහු අත් අඩශගුප ළනීභප ගවේතු ව ගඝධදනහ ව 
අදහශ ව නීතිඹ ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) (i) භහරයත්නේ සිශයහහ නභළත්තහප එගයහි 
අධියණගත නඩු ඳයහ තිගේද; 

 (ii) එගේ නේ, ඊප ගවේතුව ගඝධදනහ, නඩු ඳළර දිනඹ, 
නඩු අශඹ වහ අධියණඹ ගර්ද;  

 (iii) එභ නඩුගේ ත්භන් තත්ත්ඹ ගර්ද; 

 (iv) එභ තළනළත්තහ නිදවස කිරීභප පයුතු 
යන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

ோ அவைெபைவ, வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ 

அவைெபை்வெ கவோ ்:   

(அ) (i )  வோவெகவௐபு, ௌவகவோடிவ ெவெகுவ 

வ்்வ ெவேகெ வவ ெௐவ 

அவெகவௐவோடுவ;  

 ( i i )  ஆ்வ, குவ்ோ ெவைெ ௐது; 

 ( i ii )  இவ ெௐவ அவெகவௐவோடிபைவௐது எபை 

ெவெகோ வ ோௐ அவது எபை 

ெவோக ௌவ வ ோௐ; 

 வோ அவ குவௐடு? 

(ஆ) (i )  இவ கது ெவௐவௐவோ ோகோ, இவ வபொவ 

இவெ கதுெவோவகவ ௐவ; 

 ( i i )  இ  கது ெவோவகு து் 

குவவைெவோடு வபொவ வபுௐோ் ெவோவ 

ௐது 

 வோபெவ அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) (i )  வ்்வ ெவேகெ வபைவெகு ோக 

ௌோவவ்ோவ வெகுவ்    ோவெகவ 

ெவௐவௐவோடுவோ; 

 ( i i )  ஆ்வ, இோவகு து் குவவைெவோடுவெகவ, 

வெகுவ் ோவெகவ ெவௐவௐவோ ோகோ, வெகு 

இவெகவ வபொவ ௌோவவ ௐது; 

 ( i ii )  வடி வெகவ ோவோௐ ௌ 

ௐது; 

 ( i v )  குவ்ோ ௌ டுோ ெவோவகு 

ௌடிவெக வகவ 

 வோ அவ குவௐடு? 

(ஈ) இவவ, வ? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether a person called Malarathnam 

Singarasa of Nawalkadu, Batticaloa has 

been imprisoned; 

 (ii) if so, the name of the prison where he is 

held; and 

 (iii) whether he has been imprisoned as a 

prisoner or as a suspect? 

(b) Will he inform this House of - 

 (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 the 

person called Malarathnam Singarasa 

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 that 

person? 

(d)    If not, why? 
 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ 

ප්රOලසනඹප පිිතතුය බහත* යනහ.  
 

* බහගේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  භඩරපු නහල්හඩුහි ඳදිශික භහරයත්නේ සිශයහහ 
නළභළත්ගතකු ඵන්ධනහහයත ය සිටීභ පිිතඵ 
භඩරපු ගොට්ධහගත සිඹලුභ ගඳොලිස සථහන ගතින් 
විභසීේ ය ඇති අතය ඉවත නේ දයන පුේරඹකු කිසිදු 
ගඳොලිස සථහනඹකින් අත් අඩශගුප ගන ගනොභළති ඵළේ 
දන්හ ඇත.  
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        (ii)  අදහශ නළත. 

       (iii)  අදහශ නළත. 

(ආ)   (i)  අදහශ නළත. 

        (ii)  අදහශ නළත. 

(ඇ)   (i)  අදහශ නළත. 

        (ii)  අදහශ නළත. 

       (iii)  අදහශ නළත. 

       (iv)  අදහශ නළත. 

(ඈ)  ඳළන ගනොනඟී. 
 

ඵයමු ඳශහත් බහගේ ප්රOඥප්ති : විසතය 
ெவௐகப கொ ெௐவ ௌௐோவை ெவோவேகவ: 

வ 
STATUTES OF SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL: 

DETAILS 
3069/’12 

11. රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ (රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 
භවතහ ගනුප) 

(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் பீ. 

 ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ - 

(1) :  

(අ) (i) ඵයමු ඳශහත් බහ පිහිටුහ එහි පයුතු 
ආයේබ යන රද දිනඹ ගර්ද; 

 (ii) ඵයමු ඳශහත් බහ විසින් ගේ න විප 
ේභත ය ඇති ප්රOඥප්ති ශයධහ  ගොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රOඥප්තිගත නභ, අශඹ ව 
ේභත ශ දිනඹ ගන් ගන් ලගඹන් 
ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගින් ේභත යන රද, 

 (i) ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ නළනි උඳගල්නගත I 
ළනි රළයිසතුගේ (ඳශහත් බහ රළයිසතුගේ) 
විඹඹන්රප අදහශ  ප්රOඥප්ති; ව 

 (ii) ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ නළනි උඳගල්නගත 
III ළනි රළයිසතුගේ (භහමී රළයිසතුගේ) 
විඹඹන්රප අදහශ  ප්රOඥප්ති; 

 ගර්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ)  ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද?  
 

உவளுவோெ, கொ ெகவ அவைெவெ கவோ 

்:  

(அ) (i) ெவௐகப கொ ெௐவ் ோவ்து அோவ 

ௌடிவெககவ ஆவவ்து வெகவௐவோ ோகோ 

ௐோவோபெவ; 

 (ii) ெவௐகப கொ ெௐ்வ இது 

ௌவவௐவோடுவ ௌௐோவைெவோவேகவ 

வௌொவெக வ்ோ்ௐவோபெவ; 

 (iii) வடி எவபை ௌௐோவைெவோவ்ோ் துவ 

ௐவ, இவெகவ வபொவ ௌவவௐவோ 

ோகோ வக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) வடி கொ ெௐ் வ ௌவவௐவோ,  

 (i) அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I ஆவ ௌபௌவ (கொ ெ ௌபௌவ)  

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவை ெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ; 

 (ii) அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

III ஆவ ௌபௌவ (எபைவேகௐ ௌபௌவ) 

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவைெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Sabaragamuwa 

Provincial Council was established and 

commenced its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 

Sabaragamuwa Provincial Council by now; 

and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of Ninth  Schedule of the Constitution 

(Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List III of Ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List);  

 which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

( c )   If not, why? 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුය බහත* 

යනහ.  

 
* බහගේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  1988.05.12 

       (ii)   37කි. 

       (iii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

       (ii)  ඇමුණුභ 03හි දක්හ ඇත. 

(ඈ)  අදහශ ගනොගේ.  
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[රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 



2013 ජලි 09 

 

 

 

[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගත ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

ඹම ඳශහත් බහගේ ප්රOඥප්ති : විසතය 
வ கொ ெௐவ ௌௐோவை ெவோவேகவ: 

வ 
STATUTES OF NORTHWESTERN PROVINCIAL COUNCIL: 

DETAILS 

3070/’12 

15. රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ (රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 
භවතහ ගනුප) 

(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் பீ. 

 ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයධතුභහගන් ඇස ප්රOලසනඹ -  

(1) : 

(අ) (i) ඹම ඳශහත් බහ පිහිටුහ එහි පයුතු ආයේබ 
යන රද දිනඹ ගර්ද; 

 (ii) ඹම ඳශහත් බහ විසින් ගේ න විප ේභත ය 
ඇති ප්රOඥප්ති ශයධහ ගොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රOඥප්තිගත නභ, අශඹ ව ේභත 
ශ දිනඹ ගන් ගන් ලගඹන් ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගින් ේභත යන රද,  

 (i) ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ නළනි උඳගල්නගත I 
ළනි රළයිසතුගේ (ඳශහත් බහ රළයිසතුගේ) 
විඹඹන්රප අදහශ  ප්රOඥප්ති;  

 (ii) ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ නළනි උඳගල්නගත 
III ළනි රළයිසතුගේ (භහමී රළයිසතුගේ) 
විඹඹන්රප අදහශ  ප්රOඥප්ති; 

 ගර්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

உவளூவோெ, கொ ெகவ அவைெவெ கவோ 

்:  

(அ) (i) வ கொ ெௐவ் ோவ்து அோவ 

ௌடிவெககவ ஆவவ்து வெகவௐவோ ோகோ 

ௐோவோபெவ; 

 (ii) வ கொ ெௐ் வ இது 

ௌவவௐவோடுவ ௌௐோவைெவோவேகவ 

வௌொவெக வ்ோ்ௐவோபெவ; 

 (iii) வடி எவபை ௌௐோவைெவோவ்ோ் துவ 

ௐவ, இவெகவ வபொவ ௌவவௐவோ 

ோகோ வக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) வடி கொ ெௐ் வ ௌவவௐவோ, 

 (i) அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I ஆவ ௌபௌவ (கொ ெ ௌபௌவ)  

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவை ெவோவேகவ; 

 (ii) அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I I I  ஆவ ௌபௌவ (எபைவேகௐ ௌபௌவ) 

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவைெவோவேகவ 

 ௐௐவோ அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 
 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Northwestern 

Provincial Council was established and 

commenced its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 

Northwestern Provincial Council by now; 

and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of the ninth Schedule of the 

Constitution (Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List III of the ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List);  

 which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c) If not, why? 

රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රOලසනඹප පිිතතුය බහත* 

යනහ.  
 
* බහගේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 
* Answer tabled: 

(අ)   (i)  1988.05.12 

       (ii)   112කි. 

       (iii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

       (ii)  1990 අශ 12 දයන ඹම ඳශහගත් ඳහරිරි ප්රOඥප්තිඹ. 

(ඈ)  අදහශ ගනොගේ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

 

[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගත ද තඵහ ඇත.] 

[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 
[This annex is also placed in the Library.] 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹධ 23 (2) ඹපගත් අනු රඵන ප්රOලසනඹ, රු 

අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
ගඳෞේලි  දළනුේ දීගභන් ඇස ප්රOලසනඹ 

ோ் அவ்ோவ ப ் 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ගඳොගවොය හිගඹ ගවේතුගන් ගොවීන් මුහුණ ගදන 

දුසයතහ 
   உவௐ வவெகுௐ்வ ெௐகவ 

ோவௌவெகுவ கவவேகவ 
    DIFFICULTIES FACED BY FARMERS DUE TO FERTILIZER 

SHORTAGE  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு அநு ோௌௐவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, 23(2) සථහය නිගඹධඹ 

ඹපගත් ගභභ ප්රOලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභප අසථහ රඵහ දීභ පිිතඵ 

භහ ඔඵතුභහප ගඵගවවින් සතුතින්ත ගනහ.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, භහ භතු යන්න සදහනේ 

න්ගන් අගප් යගට් ෘෂි ර්භහන්තගත වදත ඵඳු වී ගොවිතළගන් 

ගඹගදන ගොවි ඟනතහප ඳසු ගිඹ දිනර ඇති ව ගඳොගවොය හිගඹ 

ගවේතු ගොප ගන ඇති වී තිගඵන දුසයතහ වහ ඊප ඳහද ව 

රුණුයි. ගේ අසථහගේදී රු ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ ගේ රු 

බහගේ සිටිඹහ නේ ඩහත් ගවොයි. භහ දන්නහ ඳරිදි එතුභහගේ 

අභහතයධහශලගත අතිගර් ගල්ේ විගියත්න භළතිතුභහ ඊගත ඒප 

උත්තයඹ වදරහත් තිබුණහ. අද එතුභහ ගවධ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ 

නිරධහරින්ගේ කුටිගත නළති වීභ ළන භහ නහටු ගනහ.  

ගඳොගවොය හිගඹ ගවේතුගන් යප පුයහ ගොවීන්ප මුහුණ ඳෆභප 

සිදු වී ඇති දුසයතහ පිිතඵ ගභභ රු බහගේ අධහනඹ ගඹොමු 

යන්න භහ ළභළතියි.  

වී ඇතුළු අනිකුත් ගබධ හ යන ගොවීන් දළඩි ගඳොගවොය 

හිගඹක් ගවේතුගන් දුසයතහරප මුහුණ ගදින් සිටින ඵප න 

පුත් දියින පුයහ ගොවිතළන් ගගයන ප්රOගේලලින් හර්තහ 

ගින් තිගඵනහ. නිසි ගේරහප ගඳොගවොය ගනොරළබීභ නිහ 

හන්ප වහනි සිදු ගින් ඹහභ ආදී ෘෂිර්භඹප ඵරඳහන 

තත්ත්ඹනුත්, රළබී ඇති සීිත ගඳොගවොය ගතො ගඵදහ වළරීගේදී 

සිදුවී ඇති භහජීඹ ළපලුහරී තත්ත්ඹනුත් අන්නප දකින්නප 

රළගඵනහ. ගේ අශල ගදගහිභ ඳහඩු දයහ ළනීභප ඵර ගරී 

තිගඵන්ගන් ඉතහභ දුසය ගොන්ගේසි ඹපගත් වී හ ඇතුළු ගේ 

යගට් ආවහය ගබධ හ කිරීගේ නියත අහිශ ගොවි ඟනතහපයි.  

එගවත් ගභභ අසීරුතහ නිර්භහණඹ කිරීභප ෘෂිර්භඹ 

ගනොරහ වරින්නහ ව ප්රOතිඳත්තිභඹ රණන්දු න්නහ ආණ්ඩුත්, 

සීත හභයර සිප ඊප අනුකර ශයධහ ගල්න, නිර්ගේල ඉදිරිඳත් 

යන නිරධහරි තන්ත්රසඹත් ඳළවළදිලිභ  කි යුතුයි.  අගප්ක්ෂිත 

අසළන්න රඵහ ළනීභ වහ ඕනෆභ හදී ගභන්භ වී 

ගොවිතළගන්දීද ඒ ඒ හරරප ඟරඹ ගභන්භ ගඳොගවොයද අදහශ 

ප්රOභහණඹන්ගන් අලයධ න ඵත්, ඒහ ඒ නිසි හරරදි ගඹදිඹ 

යුතු ඵත් සිඹලු ගදනහ දන්නහ රුණක්. රු නිගඹධඟයධ 

ථහනහඹතුභනි, විගලේගඹන්භ වී ළනි ගටි හලීන 

ගඵධඹදී ඒ නිලසිකත අසථහන්හිදී, නිලසිකත ඳරිදි අපි ගඳොගවොය 

ගඹදිඹ යුතු නහ. ඒ අනු අදහශ න්නගත දී වී හ ගගයන 

භි ප්රOභහණඹප අලයධ ඇසතගේන්තුත ගඳොගවොය ප්රOභහණඹ 

ආනඹනඹ කිරීභප පයුතු ගගයනහ. ගභඹ හභහනයධගඹන් 

ගභගතක් සිදු ව ක්රයභඹයි. එගවත් ප්රOතිඳහදන ප්ඳහදු කිරීභ වහ 

ආණ්ඩු ගභය ගතධයහ න්නහ ක්ගේත්රසඹ ආවහය ගබධ හ 

වීගභන් ආණ්ඩුප උඳගදස ගදන්ගන් "ඵත් න අඹ" දළයි ළ 

භතු නහ.  

එභ රණයණ භත ප්රOතිඳත්ති ේඳහදයින් ගඳොගවොය ආනඹනඹ 

ඳහ වළරීභප පයුතු ය තිගඵනහ. ගභඹ ගොවි ඟනතහ වී 

හගන් ඉත් යවීගේ කුභන්ත්රසණඹක් තයභපභ හවසි 

පයුත්තක්. ගභභ ප්ඳහදු කිරීේ සිදු න්ගන් හප අලයධ 

ගඳොගවොය ප්රOභහණඹ විදයධහනුකර ඳදනභකින් ණන් ඵළලීභක් අනු 

ගනො ගඵදහ වළරීගේ ක්රි ඹහලිඹ තුශ ගොවීන්ප විවිධ ගොන්ගේසි, 

ඵහධහ ඳනිනුයි.  නිදසුනක් ගර ගඵදහ වළරීභ හිතහ භතහ ප්රOභහද 

ගගයන අතය, ගොවීන්ප හ යක්ණඹක් රඵහ ළනීභ අනිහර්ඹ 

කිරීභ ළනි ගොන්ගේසි  ඇතුශත් ගනහ. රු නිගඹධඟයධ 

ථහනහඹතුභනි, ඳසු ගිඹ 2012/2013 භව න්නගත දී භසත 

ගඳොගවොය ගඵදහ වළරීගභන් සිඹඹප 15ක් ඳහ වළරීගභන් ඉතිරි ය 

ත් ගඳොගවොය ප්රOභහණඹද ඇතුශත් 2013 ඹර න්නඹ වහ 

ගඳොගවොය ගල්ේ හර්ඹහරගත නි ර්ගේලඹ අනු  අභහතයධ 

භණ්ඩරගත සථහය ප්රOේඳහදන ිටු විසින් 2013.01.10 ළනි 

දින ගඳොගවොය ආනඹන ළරළසභක් ස යනු රළබුහ.  
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රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගභහි ඹර න්නඹ වහ 

අලයධ න ගඳොගවොය ප්රOභහණඹ, නිඹිත ඳරිදි ගන්විඹ යුතු 

ප්රOභහණඹ, ඒ ඒ භහේ විසින් ගඳොගවොය ශසථහප රඵහ දිඹ යුතු 

දිනඹන් ඹන සිඹල්ර පවන් ශහ. රු නිගඹධඟයධ 

ථහනහඹතුභනි, ධීය අභහතයධහශලගත ගල්ේතුිඹ න ආඝහර්ඹ 

දිතහ ද ගොයිහ භවත්ිඹ; ගොවිඟන ගේහ වහ නජීවී 

අභහතයධහශලගත අතිගර් ගල්ේ එේ.එච්. ගභොහිඩීන් භවතහ;  

ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයධහශලගත අතිගර් ගල්ේ පී.එච්.ය. 

දිහනහඹ භවතහ;  අයින් තිගේයහ භවතහ, අතිගර් අධයධක් 

ඟනයහල්, Department of Foreign Aid and Budget Monitoring;  

Ms. P.K.A. De Silva, Director, Department of National 

Budget;  Mr. Ranjan Dharmawardene, Director, National 

Fertilizer Secretariat ඹන අඹ ස යපු ළරළසභක් තිගඵනහ.  

ඔවුන්ගේ අත්න් හිත ඹර න්නඹප අලයධ න ගඳොගවොය 

ප්රOභහණඹන් ඔවුන් පවන් යනහ. 2013 ඹර න්නඹ වහ 

ගඳොගවොය ගල්ේ හර්ඹහරගත නිර්ගේලඹ අනු  අභහතයධ 

භණ්ඩරගත සථහය ප්රOේඳහදන ිටු විසින් 2013.01.10 ළනි 

දිනප ගඳොගවොය ආනඹන ළරළසභක් ස යනු රඵනහ. භහ 

ශග ඒ ළරළසභ තිගඵනහ. ඒ අනු අගප්රOේල් භහගත දී යරිඹහ 

ගභට්රිැක් ගපොන් 24,000ක් ව ටීඑසපී ගභට්රිැක් ගපොන් 24,000ක්ද, 

භළයි භහගත දී යරිඹහ ගභට්රිැක් ගපොන් 36,000ක්,  ටීඑසපී ගභට්රිැක් 

ගපොන් 12,000ක් ව එේඕපී ගභට්රිැක් ගපොන් 18,000ක්ද, ජනි 

භහගත දී යරිඹහ ගභට්රිැක් ගපොන් 12,000ක්ද ආනඹනඹ ශ යුතු 

වුණහ. ගේ තභයි ඹර න්නඹප අලයධ න ගඳොගවොය ළරළසභ; 

ඒ අදහශ ිටු විසින් ස යපු ළරළසභ. එතගොප ගඳොගවොය 

ශසථහ අයිති තිබුගණ් ගොවිඟන ගේහ වහ නජීවී 

අභහතයධහශලඹපයි. ගොවිඟන ගේහ වහ නජීවී අභහතයධහශලගත 

ගල්ේගේ ඉල්ලීභ අනු අභහතයධ භණ්ඩර ප්රOේඳහදන ිටු 

විසින් අගප්රOේල් භ රශහප රළබිඹ යුතු ගඳොගවොය ගතො වහ 

2013 ඟනහරි භහගත ගපන්ඩර් ළහ එභ භහගත 30ළනි දින 

ළඳයුේරුන් ගත ගොන්ත්රසහත් ප්රOදහනඹ යනු රළබුහ. එභ 

ගොන්ත්රසහත් ප්රOදහනඹ ශ ලිපිඹ භහ ශග තිගඵනහ. එහි යරිඹහ 

ගභට්රිැක් ගපොන් 12,000ක් වහ ගතධයහ ගන තිගඵනහ, Valency 

International Trading Pte Limited කිඹන  භහභ.  

ගේ භහේ ගතධයහ ගන ගපන්ඩයඹක් ප්රOදහනඹ ශහ.  

එතගොප ගේ ගඳොගවොය අගප්රOේල් භහඹපයි භළයි භහඹපයි නිඹිත 

ඳරිදි රළබිඹ යුතු ගඳොගවොය. ගපන්ඩර් ගදක් විෘත යරහ, ඒ 

ගපන්ඩර් ගද  ප්රOදහනඹ ශහ. ප්රOදහනඹ ශහප ඳසු ගභොක්ද සිේධ 

වුගණ්? භළයි භහඹප අදහශ ළඳයුේ වහ ගඳඵයහරි භ 

ගපන්ඩර් ළහ භහර්තු භහගත 06ළනි දින ගොන්ත්රසහත් ප්රOදහනඹ 

ශහ. එතගොප අගප්රOේල් භහඹප අදහශ ඒහ ඟනහරි භහගත 

දුන්නහ. භළයි භහඹප අලයධ න ගපන්ඩයඹ ගඳඵයහරි භහගත 

ප්රOදහනඹ ශහ.  ගගේ වුද, අගප්රOේල් වහ භළයි භහර රළබිඹ යුතු 

ගඳොගවොය ගතො වහ ගිවිසුේ ප්රOහය ළඳයුේරුන් ගත 

ණඹය ලිපි විෘත කිරීභ - L/C open කිරීභ -  පිිතගිතන් 

ගඳඵයහරි ව භහර්තුරදී සිදු ශ යුතු තිබුණහ.  ගගේ නමුත් 

මුදල් අභහතයධහශලඹ ගභොද ගශේ?   2013 භහර්තු භහඹ අන් 

න විප අදහශ ණඹය ලිපි විෘත කිරීභප යහඟයධ ගඳොගවොය භහේ 

ගත රඵහ දිඹ යුතු අනුභළතිඹ ප්රOභහද යින් සිටිඹහ. ගඳො ගවොය 

ශසථහ ගඳොගවොය ගගනන ගපන්ඩයඹ ප්රOදහනඹ ශහ; ඒ නිඹිත 

ළඳයුේරුන් ගතධයහ ගන තිබුණහ; ඒ වහ ගපන්ඩයඹ 

ප්රOදහනඹ ශහ. මුදල් අභහතයධහශලඹ ගභොක්ද ගශේ? මුදල් 

අභහතයධහශලඹ ණඹය ලිපි නිකුත් යන්න ඉඩ ඩ දුන්ගන් නළවළ.  

2013 භහර්තු භහඹ අන් න විපද අදහශ ණඹය ලිපි විෘත 

කිරීභප යහඟයධ ගඳොගවොය භහේ ගත රඵහ දිඹ යුතු අනුභළතිඹ 

ප්රOභහද යින් සිටිඹහ. බහණ්ඩහහය නිරධහරින් භහධයධ භන්න් වසි 

ඵස ගදොඩින් සිටිගත,  2014 භව න්නඹ න ගතක් අලයධ 

ගඳොගවොය ආනඹනඹ ය රශහ තුශ දළනපභත් තිගඵන ඵපයි. 

ගේ නිරධහරින් ළරළසභක් වදරහ තිබුණහ. ඊප අනු ගඳොගවොය 

ගන්විඹ යුතු තිබුණහ. වළඵළයි මුදල් අභහතයධහශලඹ ගභොක්ද 

ගශේ? ණඹය ලිපි විෘත යන්න අනුභළතිඹ දුන්ගන් නළවළ. ඊප 

ඳසගේ ගභොක්ද වුගණ්?  

2013 ගඳඵයහරි භහගත 06ළනි දහ සිදු ව අභහතයධ භණ්ඩර 

ශගලධධනඹ අනු ගඳොගවොය විඹඹ ගොවිඟන ගේහ වහ නජීවී 

අභහතයධහශලගඹන් ෘෂිර්භ අභහතයධහශලඹප භහරු වුණහ.  

තමුන්නහන්ගේරහ හිතුක්හරී ගර අභහතයධහශල ඩරහ එගවප 

ගභගවප යනහ. ගොවීන්ප ගභොක්ද වුගණ්? ඒ අනු 

ෘෂිර්භ අභහතයධහශලඹ විසින් ගඳොගවොය ගඵදහ වළරීගේ ළරසුභ 

නළත  ස ශහ. ඒ කිඹන්ගන් වදරහ තිබුණු ළරළසභ ගනස 

ශහ. ඒ අනු, 2013 ඹර න්නඹ ආයේබ වී තිබිඹදී, 2013 භහර්තු 

භහගත 21ළනි දින ස යන රද ගභභ න ළරළසභ අනු,  

2012 ඹර න්නඹප හගප්ක් යරිඹහ ගඳොගවොය සිඹඹප 

30කින්ද, TSP ගඳොගවොය සිඹඹප 21කින්ද, MOP ගඳොගවොය 

සිඹඹප 31කින්ද ප්ඳහදු යනු රළබුහ.  ගභඹ හගප්ක් ලගඹන් 

ගඳොගවොය ර් තුගනන්භ සිඹඹප 33 ඳහ වළරීභක්.  

දළන් ඵරන්න, ඹර න්නඹප ළරළසභක් වදරහයි තිබුගණ්. 

ඒ ඳළත්තකින් තිඹරහ නළත ගඳොගවොය රඵහ දීභ ප්ඳහදු  

යන්න ඳපන් ත්තහ. ගේ න විප 2013 ඹර න්නගත 

ගඳොගවොය ගඵදහ වළරීේ ඇයඹී තිබ අතය, අගප්රOේල් වහ භළයි භහර 

ගඳොගවොය අලයධතහන්ප අදහශ ගොන්ත්රසහත් ප්රOදහනඹ ය තිබිඹදී, 

ගඳොගවොය ආනඹන ළරළසභ ශගලධධනඹ කිරීභ ෘෂිර්භ 

අභහතයධහශලගත කීගභන් ගතොය වළසිරීභක් වු ණහ. ගඳොගවොය 

ළරළසභක් වදරහ,  ගදන්න ගපන්ඩර් ළහ තිබිඹදී ෘෂිර්භ 

අභහතයධහශලඹ ගේ මුළුභනින්භ ශගලධධනඹ ශහ. ගේ භග සිදු 

වගත ආනඹන පයුතුරප අදහශ ණඹය ලිපි වහ අනුභළතිඹ 

රඵහ දීභ මුදල් අභහතයධහශලගඹන් තදුයපත් ප්රOභහද කිරීභයි.  

අහනගත ගභභ ණඹය ලිපි විෘත කිරීභ වහ මුදල් 

අභහතයධහශලගත අනුභළතිඹ රළබුගණ් 2013 ජුනි භහගතදීයි. ඒ න 

විප ඹර න්නඹ ආයේබ වී භහ 03ක් ත වී තිබුණහ. ඒ අනු ඊප 

අදහශ ගඳොගවොය ගතො රළබීභප නිඹිත න්ගන් 2013 ජුනි, ජලි 

ව අගධසතු භහරදීයි.  අලයධ ගරහප ගනොගයි ගඳොගවොය 

රළගඵන්ගන්.  

ගභහි විගලේත්ඹ න්ගන්, ගේ න්නඹප අලයධ භඩ 

 ගඳොගවොය ජලි භහඹ තුශ රශහප ඳළිණීභයි. භඩ ගඳොගවොය 

එන්ගන් ජලි භහගතයි. පුයරහ තිගඹන් භඩ ගඳොගවොය වන්න 

ඕනෆ. එගවභ නළත්නේ ගොඹභ හිපරහ දස ගදගන් භඩ 

ගඳොගවොය වන්න ඕනෆ. වළඵළයි භඩ ගඳොගවොය ආගේ ජලි 

භහගතයි. ළඵවින්භ ගේ න විප ඒහ අලයධ ල් ඳසුවී අන්. 

ගභොක්ද වුගණ්? ඵන්ඩි ගඳොගවොය වන්න ඕනෆ ගරහප භඩ 

ගඳොගවොය ගදනහ. ඵන්ඩි ගඳොගවොය ගදන්න ගන්ගන් ගොඹේ 

ඳරහ ඉය වුණහභ පිදුරුරප වන්නයි. ඒයි 

තමුන්නහන්ගේරහ ගොවි ඟනතහප ගශේ. යගට් ෘෂිර්භඹ, 

ගොවිඟන පයුතු පිිතඵ ප්රOතිඳත්ති වහ ළරසුේ ෘෂිර්භ 

අභහතයධහශලඹ භන්න් විදයධහනුකර ඳදනභකින් ස ශ යුතු වුද 

ගේ න විප යහඟහරි ඳයහගන ඇත්ගත් මුදල් අභහතයධහශලඹ 

විසිනුයි. මුදල් අභහතයධහශලගඹන් තභයි ගේ ණඹය ලිපි නිකුත් 

යන්න ඉඩ ගනොදී මුළුභනින්භ ප්ඳහදු  ගශේ. එගේභ ෘෂිර්භ 

අභහතයධහශලඹ විසින් කිසිදු  කීභකින් ගතොය ඒහ ක්රි ඹහත්භ 

කිරීභ නහටුදහඹයි. ෘෂිර්භ අභහතයධහශලඹ විසින් මුදල් 

අභහතයධහශලඹප ඳළවළදිලි යන්න තිබුණහ, ගේහ යන්න එඳහ 

කිඹරහ. "ගේ ගොවි ඟනතහගේ ඹර න්නඹත් භළරිරහ 

තිගඵන්ගන්, ඳසු ගිඹ භව න්නඹත් භළරිරහ තිගඵන්ගන්, ගේ ඹර 

න්නඹත් භයන්නද වදන්ගන් කිඹරහ...."- 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ථහ අන් යන්න.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு அநு ோௌௐவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අන් යනහ, රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි.  

එගේභ ෘෂිර්භ අභහතයධහශලඹ විසින් කිසිදු  කීභකින් 
ගතොය ඒහ ක්රි ඹහත්භ කිරීභ   නහටුදහඹයි. දළන් ඊශග භව 
න්නඹප ගභොක්ද යන්න වදන්ගන්? 2013 - 2014 භව 
න්නඹ වහ මුදල් අභහතයධහශලගත නිර්ගේල භත සිදු යනු රළඵ 
ඇති ගඳොගවොය ඇසතගේන්තු ප්ඳහදු ගභගේයි.   2012 - 2013 
භව න්නඹප හගප්ක් යරිඹහ ගඳොගවොය සිඹඹප 35කින්ද, TSP 
සිඹඹප 58කින්ද, MOP සිඹඹප 29කින්ද ආදී ලගඹන් භසතඹක් 
ලගඹන් ගඳොගවොය ප්රOභහණගඹන් සිඹඹප 39ක් ප්ඳහදු යනු රළඵ 
තිගඵනහ. ඒ ලිපිගල්න සිඹල්ර භහ තු තිගඵනහ.  මීප 
අභතය ප්රOධහන ලගඹන්භ ගඳෞේලි ගඳොගවොය භහේ භන්න් 
ඳත්හගන ඹන වී ගනොන ගබධ වහ ව ගඳොගවොය 
ළඳයුභපද ඵහධහ එල්ර වී තිගඵනහ.   

ගේ වනහධහය ක්රයභඹ ඹපගත් අිේ ගඳොගවොය කිගරධේෆේ 
50 ිටිඹක් රුපිඹල් 1200පත් ිේ ගඳොගවොය ිටිඹක් රුපිඹල් 
1300පත් ගොවීන් ගත රඵහ ගදින් තිබුණහ. ගේ ගනුගන් 
යඟඹ විසින් එභ භහේ ගත ගවිඹ යුතු මුදර රුපිඹල් බිලිඹන 
09 ඉක්භහ තිගඵනහ. ගභභ මුදල් භහ 06ක් තුශ ගවීභප යඟඹ 
එග වී තිබුණද, ගඵොගවධ විප යප ළඩි හරඹක් ත වීභ 
නිහ එභ භහේ ගඳොගවොය ගන්වීභ අත්හිටුහ ගවධ ප්රOභහද 
යින් සිටිනහ.  

2013 ජුනි භහගත මුදල් අභහතයධහශලඹ විසින් ගඳොගවොය 
ආනඹන භහේරප ක්ගධපහ ක්රයභඹක් වඳුන්හ දී තිගඵනහ. 
ගේ මුළු ගඳොගවොය ක්ගධපහ ගභට්රිැක් ගපොන් 3,75,000ක් ගනහ. 
ගේ ය වහ ක්ගධපහ රඵහ ත් භවය භහේ ශ්රීක රශහ තුශ 
ප්රOහගඹධගි ගොවීන්ප ගඳොගවොය ගඵදහ වළරීේ ගනොයන ඒහයි. 
උදහවයණඹක් වළටිඹප ETA Lanka (Pvt.) Limited  භහභප 
ගභට්රිැක් ගපොන් 10,000 ක්ගධපහ එක් දීරහ තිගඵනහ. ඔවුන් 
රශහගේ ගඳොගවොය ගඵදහ වරින්ගන් නළවළ. Blue Deebaj 
Chemicals LLC භහභප ක්ගධපහ එක් රඵහ දී තිගඵනහ. 
ඔවුන් රශහගේ ගඳොගවොය ගඵදහ වරින්ගන් නළවළ. Swiss 
Singapore Overseas Enterprises (Pvt.) Limited භහභප 
ගඳොවහය ක්ගධපහ එක් රඵහ දී තිගඵනහ. ඔවුන් රශහගේ 
ගඳොවහය ගඵදහ වරින්ගන් නළවළ.  

 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහගේ ප්රOහලගත වන් ය තිගඵන 

ගේල් ඳභණක් ථහ යන්න. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு அநு ோௌௐவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගවොයි. ගේ ය වහ ක්ගධපහ රඵහ ත් භවය භහේ ශ්රීක 

රශහ තුශ ප්රOහගඹධගි ගොවීන්ප ගඳොගවොය ගඵදහ වළරීභ 

ගනොයන ඒහයි.  

ඇතළේ භහේ ගේ න විපත් අදහශ යධහඳහරි පයුතුලින් 
ඉත් වී තභ භහේ හ දභින් සිටිනහ. ගේ තත්ත්ඹ තුශ ඒහ 
විසින් රඵහ න්නහ රද ක්ගධපහ ප්රOභහණඹන්ප අදහශ ගඳොගවොය 
ගභයපප ශගහ ගනොනු ඇති. ක්ගධපහ ගන් ය දී ඇති ඵළවින් 
ගනත් කිසිකුපද එභ ගඳොගවොය ප්රOභහණඹ ආනඹනඹ කිරීභප ඉඩ 
ළරගන්ගන් නළත. ක්ගධපහ රඵහ ත් ප්රOධහන භහේ ළඩි 
ප්රOභහණඹක් 2013 ජුනි භහඹ න විප ඒහ ගොවීන් ගත ගඵදහ 
වළය අන් ය තිගඵනහ. ගේ තත්ත්ඹ තුශ 2013 ගර් ඉතිරි 
හරඹ වහ වී ගනොන අගනකුත් ගබධ වහ වනහධහය 
ගඳොගවොය හිගඹක් දළනපභත් උේත වී තිගඵනහ. 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගභහිරහ ළරකිඹ යුතු තත් 
රුණක් න්ගන් ගරධ ගගශගඳොගශහි යුරිඹහ ගඳොගවොය ිර 

ශීඝ්ර  ගර අඩු වී ගේ න විප ගභට්රිැක් ගපොන් එ ිර  
ඇගභරින් ගඩොරර් 325ක් ඳභණ වී තිබීභයි. එගේ නමුත් 
ගඳෞේලි භහේරප ගේ ගර් තුන්න හර්තු 
ගනුගන් වනහධහය මුදල් ප්රOතිපයණඹ කිරීගේදී යුරිඹහ ගභට්රිැක් 
ගපොන් එක් ඇගභරින්  ගඩොරර්  450ක් ගර රහ ගවීේ 
පයුතු කිරීභප මුදල් අභහතයධහශලඹ විසින් රණයණඹ ය තිගඵනහ. 
ඒප කිසිදු ඳළකිලීභක් නළවළ. ගභඹ ඳළවළදිලි ගඳගනන ඳරිදි 
විලහර භවඟන මුදල් ප්රOභහණඹක් හ ෆභප රක් විඹ වළකි 
පිඹයක් ද නහ.  

ගේ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නන්න ඳවත ප්රOලසනරප අදහශ 
පිිතතුරු අභහතයධයඹහ විසින් ගභභ රු බහප ඉදිරිඳත් යනු 
ඇතළයි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

1.   ෘෂිර්භ අභහතයධහශලඹ විසින් ගඳොගවොය ආනඹන 
ළරළසභ ශගලධධනඹ කිරීභප රණයණඹ යන රේගේ 
ය විදයධහත්භ නිර්ණහඹ උඳගඹධගී ය නිින්ද? 

2.   මුදල් අභහතයධහශලඹ විසින් ගඳොගවොය ආනඹනඹ ප්ඳහදු 
කිරීභප නිර්ගේල කිරීගේ දී රහ ඵරහ ඇති නිර්ණහඹ 
ගර්ද? අඩු යන්න ගවේතු ගභොක්ද? 

3.   ගඳඵයහරි ව භහර්තු භහරදී සිදු ශ යුතු ව ණඹය ලිපි 
විෘත කිරීභ ජුනි භහඹ දක්හ ල් ඹහභප ගවේතු ගර්ද? 
LC විෘත යන්න ඉඩ ගනොදී ල් වළරිගත ඇයි? 

4.   2013 ර්ඹ වහ ක්ගධපහරප නිඹිත ගඳොගවොය 
ගතො රශහප ආනඹනඹ වති කිරීභප නු රඵන 
ක්රි ඹහ භහර්ඹ කුභක්ද? 

5.   ගරධ ගගශ ගඳොගශේ ගඳොගවොය ිර ණන් ගනස 
වීභප අනු භහේ ගත වනහධහය ප්රOතිපර්ණ කිරීගේ 
ක්රයභගේදඹක් ළසිඹ ගනොවළක්ගක් භන්ද? 

6.  ගඳොගවොය හිගඹ ව ප්රOභහදඹ ගවේතුගන් ගොවීන්ගේ 
අසළන්නප ඇති න අහිතය ඵරඳෆභප කීභ බහය 
න්ගන් වුරුන් විසින්ද? අසනු වහනි වී ඇත්නේ 
ගොවීන්ප වහනි පර්ණ න්දි ප්රOදහනඹක් සිදු නු ඇත්ද?  

ගේහ පිිතඵ විගලේගඹන්භ ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහගන් 

පිිතතුයක් ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. එතුභහ නේ නළවළ. ගධපත් 

ඩතරඹ හගේ සිටින නිගඹධඟයධ මුදල් ඇභතිතුභහ වරි උත්තය 

ගදනහ නේ ගඵොගවොභ ගවොයි.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு  ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අද දින ෘෂිර්භ 

ඇභතිතුභහ ගොශඹින් ඵළවළය "ගොවි තිඹ" පිිතඵ ළඩ 

පයුතුර ගඹදී සිටිනහ. රු භන්ත්රීෙතුභහගේ ප්රOලසනඹප ේපර්ණ 

උත්තයඹක් ඉතහ ඉක්භනින් රඵහ ගදන ගර අපි එතුභහප දන්හ 

සිටිනහ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශගප ප්රOධහන පයුතු ආයේබගතදී ගඹධඟනහ.  

 
රු යනිල් වික්රයභසිශව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසගත 
නහඹතුභහ) 
(வௌபுகு ொவ வெகெவேக - ோவவெகவோெ போவவ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි,  බුේධඹහගේ සිදු වුණ 
ගඵධේඵ පිපිරීභ ළන ඳරීක්ණ ේපර්ණගඹන් ඉය වුණහප ඳසු  
ඒ පිිතඵ අඳ දළනුත් යන ගරප, විගේල පයුතු 
අභහතයධහශලඹ භහර්ගඹන් ඉන්දිඹහනු යඟගඹන් ඉල්රහ සිටින්නඹ 
කිඹහ ගේ රු බහ භහර්ගඹන් භහ ඉල්ලීභක් යන්න ළභළතියි. 
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ඒ හගේභ බුේධඹහගේ ආයක්හ ලක්තිභත් කිරීභ ළනත් 
ඉල්ලීභක් යන්න ළභළතියි. අද න විප ඉන්දිඹහගන් රළගඵන 
හර්තහ අනු ගභළනි තර්ඟනඹක් එල්ර ගන්න පුළුන් ඵප 
බුේධි හර්ඹහශලගඹන් දළනුේ දී තිබුණත් ඇත්ත ලගඹන්භ 
බුේධඹහ ඳහර ිටුත් ඒ ළන ළඩි පිඹය අය ගන නළවළ. 
භභ හිතන වළටිඹප දළනප බිවහර් ප්රOගේලඹප Central Industrial 
Security Force එ ගඹොදන්න කිඹහ යඟගඹන් ඉල්රහ තිගඵනහ.  

ගේ  කීභ ේපර්ණගඹන් තිගඵන්ගන් ඉන්දි ඹහගේ ප්රOහන්ත 
යඟඹයි, භධයධභ යඟඹයි අතය. ඒ ඳරීක්ණ සිඹල්ර අන් වුණහප 
ඳසු අඳප ඒ විසතය රඵහ ගදන්න කිඹන ඉල්ලීභ අගප් ගේ බහ 
ගනුගන් යන්න පුළුන්. ඟනහධිඳතිතුභහත් ගේ ගඵධේඵ 
ප්රOවහයඹ ගවශහ දළරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, බුේධඹහගේ ඒ ගඵධ රු 
මුරදී බුේධත්ඹ රළබ බුදුයඟහණන් වන්ගේ ළන භහ ලිපිඹක් 
ලිේහ.  දළන් ඒ හගේ ලිපිඹක් ලිේත් ගඳොලීසිඹ ඒ ළන විබහ 
යනහ. විගලේගඹන්භ ගේ ළන ගවොඹහ ඵරන්න කිඹරහ 

ඔඵතුභහප කිඹන්න භහ ළභළතියි. භහ තත් ලිපිඹක් ලිඹහ 
තිගඵනහ, ධර්භහගලධ අධියහඟඹහ දිේ විඟගත ඉරහ  ධර්භ විඟඹප 
ගිඹ ආහයඹ පිිතඵ. ඒ හගේභ ගේලඳහරනඹ වහ ධර්භඹ කිඹරහ 
බුේධහභ ළන ලිපිඹක් ලිඹරහ තිගඵනහ. දළන් අඳප තිගඵන එ 
තර්ඟනඹක් තභයි ඒ තළන්ර ගඵධේඵ පිපිගයන එ. අඳප ඇති 
ගරහ තිගඵන අනික් තර්ඟනඹ තභයි බුේධහභ ළන ගඳොත් ලිඹන 
ගොප CID එගන් ඇවිල්රහ ඒ ළන විබහ යන එ. ඒ ළන 
විගේල ඇභතිතුභහප කිඹරහ ළඩක් නළවළ.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ ඒ ළන ඔඵතුභහප 
කිඹන්න ඕනෆ. ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ 9 ළනි යධසථහ අනු 

කිඹනහ, බුේධහභ ආයක්හ යනහ කිඹරහ. නමුත් බුේධහභ 
ළන භභ ගඳොතක් ලිේහභ ඒප විරුේධ නහ නේ භහ දන්ගන් 
නළවළ,  බුේධහභ ළන ලිපි ලිඹන අනික් අඹප ගභොන විධිගත ප්රOලසන 
ඇති  ගයිද කිඹරහ. භහ නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහප කිඹනහ, ඒ 
ළන ගවොඹහ ඵරන්න  ථහනහඹතුභහප දළනුේ ගදන්න කිඹරහ.  

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ ළන රු ථහනහඹතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කිරීභප 

පයුතු යනහ. 

 
රු (භවහඝහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විගේල පයුතු 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ -

ௌவோபவகவ அவைெவ) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගේ ප්රOලසනඹ පිිතඵ 
අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහ දළනපභත් බිවහර් ප්රOහන්තගත භව 
ඇභතිතුභහප ථහ යරහ තිගඵනහ. ඒ ේඵන්ධ ඳරීක්ණ 
ඉන්දිඹහනු යඟඹ යගන ඹනහ. අඳප දළන් තිගඵන ආයශික අනු, 
ගේ සිේධිඹ ශ්රීක රශහප ේඵන්ධ සිේධිඹක් ගනොගයි. ඒ 
ඳළවළදිලියි. අඳ නහටු ගනහ, අගප් රු ගඟධලප් භයිල් 
ගඳගර්යහ භළතිතුභහ ''ගේප ශ්රීක රශහ යඟඹ  කි යුතුයි'' කිඹරහ 
යපු ප්රOහලඹ  ළන. ගේ සිේධිඹ ශ්රීක රශහගේ උේත ගච්ඝ කිසිභ 
තත්ත්ඹප ේඵන්ධඹක් නළති ඵ තභයි ඉන්දිඹහනු යඟගඹන් 
යනු රඵන  ඳරීක්ණලින් දළනප ගවිතදයේ ගරහ තිගඵන්ගන්. 
තභත් ඒ ඳරීක්ණ ගරී ගන ඹනහ.  

 
රු එේ. ගඟධලප් භයිල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ හර්තහ ඉදිරිඳත් වුණහභ භභ කිඹපු ඒහගත තයධඹක් 

තිගඵනහද කිඹරහ ථහ යමු. 

රු (භවහඝහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ ඳළවළදිලියි කිඹරහ අඳප දන්රහ 
තිගඵනහ. ආයක්හ පිිතඵ  අලයධ සිඹලුභ පිඹය ඉන්දිඹහනු 
යඟඹ අයගන තිගඵනහ. ගඵෞේධ න්දනහ සථහනරප අලයධ 
ආයක්හ ඳඹහ ගදනහ. ඒ ේඵන්ධගඹන්  ඉන්දීඹ යඟඹ ඉතහභ  
දළඩි ක්රි ඹහ භහර්ඹක් අනුභනඹ යන ඵ ඳළවළදිලි නහ. 
ඉන්දිඹහනු යඟඹත්, අගප් යඟඹත්, ගන යපල් කීඳඹකුත් ගේ 
සිේධිඹ ඉතහභ පිිතකුල් වත විගේඝනඹ යරහ තිගඵනහ; ඒ 
ළන නහටු ප්රOහල යරහ තිගඵනහ. අඳ ගේ ේඵන්ධගඹන් 
නියන්තයගඹන් ඉන්දිඹහනු යඟඹ භග හච්ඞහ ඳත්හගන 
ඹනහ. 

 
ගඳෞේලි භන්ත්රීෙන්ගේ ඳනත් ගටුේඳත් 

ோ் உபொவௐ்வ ெவோபவேகவ 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
සිේමුනි ෆ ගගවය ගඵෞේධ ඳදනභ (ශසථහත 

කිරීගේ) ඳනත් ගටුේඳත 
வவப்   வ்ோ வவ 

(கூவோடிொவ்ோவ) ெவோபவ 
SIVMUNI SE VEHERA BUDDHIST FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
රු ශ්රිදඹහනි විගිවික්රයභ භවත්ිඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ගඹධඟනහ 

භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"සිේමුනි ෆ ගගවය ගඵෞේධ ඳදනභ ශසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ගටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභප අය දිඹ යුතුඹ".  

 
රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ  
(வௌபுகு ே்க வௌ) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆோவ்ோவ. 

Seconded. 

 
ප්රOලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් ගටුේඳත ඊප අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රසණඹ කිරීභප නිගඹධ යන රදී.  

 
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹධඹ ඹපගත් ඳනත් 

ගටුේඳත බුේධ ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගත 
ඳයන රදී. 

 
் டுவெகவௐவோடு, வபொவெகவவௐவோது. 

இோவடி, ெவோபவ போவப ோவௐவௐவோடு, அவைெவௐவெ 

கவோௐவௐவோது. 

ெவோபவ ௌவெகவோ இ. 47(5) இவடி புவ்ோெெ், ோ 

அபவகவ அவைெபைவெகு அவெக ெவௐவௐடுோவககவை 

ெவோவௐவோது. 

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. 

93 94 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත :  
නිගඹධ 

இவெகுோகவ, வபொோகவ (கவோடுவௐடு) 

ெவோவ : எளவேகுோகவ 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

 
I 

[අ.බහ. 2.35] 

 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ඟහතයධන්තය මරයධ 
වගඹධගිතහ අභහතයධ ව මුදල් වහ ක්රයභේඳහදන නිගඹධඟයධ 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக -  ெவோெ ௌோௐ 

கூவோடிொவௐபு அவைெபைவ ௌோ, ோவோவ ோ 

அவைெபைவ) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)  
රු නි ගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ  ඳවත 

වන් ගඹධඟනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ 44(2) ළනි යධසථහ ව 1969 අශ 1 දයන 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 4 ළනි න්තිගත (3) ළනි 

උඳන්තිඹ ව 14 ළනි න්තිඹ භග කිඹවිඹ යුතු, එකී ඳනගත් 20 

ළනි න්තිඹ ඹපගත් ඟනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ජුනි 5 

දිනළති අශ 1813/14 දයන අති විගලේ ළට් ඳත්රසගත ඳශ යනු රළඵ, 

2013.06.20 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිගඹධ අනුභත ශ යුතුඹ. 

 

(අභහතයධ භණ්ඩරගත අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අද දිනප නිඹිත පයුතු 

ඹපගත් ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹපගත් නිගඹධ 

අශ 1 වහ නිගඹධ අශ 2 හච්ඞහප ළනීභප නිඹිතයි. ඒ 

නිගඹධ ේඵන්ධ අතිවිගලේ ළට් නිගේදන ගදක් ඳශ යරහ 

තිගඵනහ. ඒ නිගඹධ ගභභ රු බහගේ අනුභළතිඹ වහ භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ හගේභ භහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ 

ගභොනහද ගේ නිගඹධ  කිඹරහ රු බහප ඳළවළදිලි යන්න.  

1813/15 දයන අති විගලේ ළට් ඳත්රසඹ භන්න් ඉදිරිඳත් ය 

තිගඵන නිගඹධගඹන් ගගයන්ගන් ගේ යගට් කුරුඳු අඳනඹනඹ 

පිිතඵ ඇති ඹේ ඹේ නීති ශගලධධන කිරීභයි. 

අශ1813/14 දයන අතිවිගලේ ළට් ඳත්රසගත ඳශ ශ 

නිගඹධඹ අද අපි ඉදිරිඳත් යන්ගන්, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ගල්නඹ 

තුිතන් ඉදිරිඳත් යන රද ඹේ ඹේ ගඹධඟනහ අනු, ගර්ගු ඳනත 

ඹපගත් යන රද ශගලධධනරප අනුකර, ආනඹන වහ 

අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් ඹේ ඹේ ගනසේ කිරීභප ගභභ රු 

බහගේ අනුභළතිඹ රඵහ න්නයි.  

නයධහඹ ඳත්රසගත වන් ගදන නිගඹධඹ ළන ථහ යන විප, 

අඳ සිඹලු ගදනහගේභ විගලේ අධහනඹ ගඹොමු නහ, ගේ යගට් 

කුරුඳු ර්භහන්තඹ ළන. හභහනයධගඹන් අගප් යගට් හේප්රOදහයි 

ගගශ ෘෂිර්භඹ දිවහ ඵළලුගොත් ගත්, යඵර්, ගඳොල් ළන අපි  

ථහ යනහ. ඒ හගේභ කුරුඳු ර්භහන්තඹ ළනත් අපි ථහ ශ 

යුතුයි. අද අගප් යගට් ආර්ථිඹප කුරුඳු ර්භහන්තගඹන් ගගයන 

ගේහ ළන අගප් අධහනඹ මීපත් ඩහ ගඹොමු විඹ යුතුයි.  

අපි ගේ ළන විසතය ටික් ඵළලුගොත් අද තිගඵන               

ශයධහ ගල්න අනු 350,000ප ළඩි ඟනතහක් ඳවුල් 

ලගඹන් ගේ ර්භහන්තගත අද නිඹළලී සිටිනහ. විගලේගඹන්භ 

දකුණු ඳශහගත් ප්රOධහන ර්භහන්තඹක් ඵප ගභඹ ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ගනත් ගගශ ෘෂිර්භ ගබධරප ඩහ ගනක් 

ලගඹන් ගභහි ගඳගනන්න තිගඵන්ගන් සුළු ව භධයධ ඳරිභහණ 

ඹන ගදඹහහයගඹන්භ ගේ ර්භහන්තගත නිඹළලීභයි.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ගේ ළන ඔඵතුභහත් ගවොප 

දන්නහ. ඔඵතුභහගේ නිගඹධඟනඹ යන ආනගතත් ගේ 

ර්භහන්තඹ ගගයනහ. ගොවිතළනක් විධිඹප යන 

ර්භහන්තඹක් ගේ. අපි ගත්, යඵර්, ගඳොල් ළන ථහ යන විප 

විලහර තු ඹහඹන් ළන ථහ යනහ. නමුත් ගේ ර්භහන්තගත 

සුවිගලේ රක්ණඹ තභයි ඳවුල් විලහර ශයධහක් ගේ 

ර්භහන්තඹප ේඵන්ධ නහ, ගභඹ සුළු වහ භධයධ ඳරිභහණගත 

ර්භහන්තඹක් නිහ. ඒ නිහ ගේ ර්භහන්තඹ අගප් ආර්ථිගත 

ඉතහභ ළදත් ගොපක්.  

ඒ හගේභ භභ ත තරුණක් කිඹන්න ඕනෆ. ගේ 

ර්භහන්තගඹන් දළනප අඳප ඇගභරින් ගඩොරර් ිලිඹන සිඹඹ 

විතය විගේල විනිභඹ රහ ගන එනහ. අපි වළභ ගරහගේභ 

ඵරන්ගන්  අගප් ගේශීඹ නිසඳහදන  තුිතන්  -ෘෂිර්භ ගේහ, 

ර්භහන්ත ගේහ- ගේ යපප ළඩි ළඩිගඹන් ආදහඹභ රඵහ 

න්නයි. විගලේගඹන් විගේල විනිභඹප ේඵන්ධ ආදහඹභ රඵහ 

න්නයි. ගේ ක්ගේත්රසඹ ළඩිදියුණු ය න්න ඇත්ත ලගඹන්භ 

අද අපි ගරොකු භවන්සිඹක් ත යුතුයි. අද ගරධගත ආර්ථිගඹහි 

තියුණු තයඹක් තිගඵනහ. වළභ ගදනහභ වදන්ගන් තභන්ගේ 

අඳනඹන  ළඩි ය න්නයි.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අද ගරධ ආර්ථි 

අර්බුදගත ප්රOධහනභ රක්ණඹක් තභයි ඉල්ලුභ ඳවශ ඵළසීභ. අද 

ඵපහිය යපර ආර්ථි ඩහ ළටිරහ. ඇගභරිහගේ ආර්ථිඹ ඩහ 

ළටීගේ, යුගයධඳහ වවුගල් ආර්ථිඹ ඩහ ළටීගේ සුවිගලේ 

රක්ණඹක් තභයි ඉල්ලුභ අඩු වීභ. අද බහණ්ඩරප තිගඵන 

demand එ අඩු නහ. ගභොද, ඒ ිනිසුන්ගේ අගත් තිගඵන 

මුදල් ප්රOභහණඹ අඩු ගරහ. එතගොප ඒ ගිතන්භ ඒ බහණ්ඩ 

විකුණන යපල්රප ඵරඳහනහ. චීනඹප විලහර ලගඹන් එඹ 

ඵරඳහනහ. ඉන්දිඹහපත් ඵරඳහනහ. ඹේ කිසි ප්රOභහණඹප 

අඳපත් ඵරඳහනහ. විගලේගඹන් අගප් ගත් ර්භහන්තඹප. ඒ 

හගේභ අගප් අගනක් ෘෂි ර්භහන්තරප ේඵන්ධ ගශ 

යධහඳහයරපත් ඵරඳහනහ. ඒ නිහ එක්තයහ විධිඹප ගේ 

ර්භහන්ත දිවහ අගප් අධහනඹ ගඹොමු යන්න ඕනෆ. දළන් ගේ 

ර්භහන්තර තයහරී තත්ත්ඹ ළඩියි. ඵපහිය යපර 

ආර්ථිඹ දියුණු ගේ ගන ඹනගොප ඇ ගභරිහනු ඉල්ලුභ ළඩි 

ගයි කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. දළනපභත් අඳප 

ගඳගනන්න තිගඵනහ, ඇගභරිහනු ආර්ථිගත ඉල්ලුභ ළඩි 

ගරහ තිගඵන ඵ. නමුත් යුගයධඳහ වවුගල් ඉල්ලුභ ළඩි ගරහ 

නළවළ. ඒගොල්රන් ත තත් අර්බුදරප ඹනහ. ගේහ වළභ 

එක්භ අගප් අඳනඹන ක්ගේත්රසඹප ඵරඳහනහ. ඒ ෆභ අඳනඹන 

බහණ්ඩඹක්භ රැ න්න අපි හුගක් විභසිලිභත් ඉන්න ඕනෆ. ඒ 

හගේභ පුළුන් නේ ඒ ර්භහන්ත ත තත් ඉදිරිඹප ගන 

ඹන්න ඕනෆ. ඒ ඳසු බිගේ සිටිින් ර්ඹප අපි කුරුඳු ගභට්රිැක් 

ගපොන් 13,000ක් අඳනඹනඹ යනහ.  

විලහර ඟනහඹක් නිඹළලී සිටින ඒ හගේභ විලහර මුදල් 

ප්රOභහණඹක් ගඹොදන අගප් අඳනඹන උඳහඹ භහර්රප ඉතහභත් 

ගක්න්ද්රසත ව ගේ ර්භහන්තඹ රැ ළනීභ අලයධ ගරහ 

තිගඵනහ. ගේ නිගඹධඹ ඉදිරිඳත් කිරීගභන් අපි  

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ගභොක්ද? අගප් ේප්රOදහයි කුරුඳු 

ර්භහන්තඹ ළඩි දියුණු ය ළනීභයි.   රු භන්ත්රීෙරුන් ගවොප 

දන්නහ; අපි වළභ ගදනහභ පිිතන්නහ, ගරධගත තිගඵන 
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ගවොභ කුරුඳු නිසඳහදනඹ න්ගන් රශහගේයි කිඹහ. අගප් කුරුඳු 

තභයි ගරධගත ඉවශභ භට්පගේ කුරුඳු වළටිඹප පිිතන්ගන්. 

ගභක්සිගධ, ඇගභරිහ ඹනහදී යපරප ගන ගන බහණ්ඩ 

නිසඳහදනඹ කිරීභප විගලේගඹන් ඳහරිගබධගි බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ 

කිරීභප මර ද්රසයධඹක් වළටිඹප කුරුඳු අතයධලයධයි. අද ඊගත 

ගනොගයි. රශහප ඳෘතුගීසින් එන්න, ඒ හගේභ ඕරන්දහයගඹධ 

එන්න, ඉශග්රී සීන් එන්න, ගනත් විවිධ ඟහරණන් එන්න; ඒ 

ගගශන්දන් එන්න ප්රOධහනභ ගවේතු වුගණ් ගේ යගට් කුරුඳු 

ර්භහන්තඹයි. ඒ නිහ ගේ කුරුඳු ර්භහන්තඹප ගවො 

ඉතිවහඹක් තිගඵනහ. ගේ අගප්භ සුවිගලේ රක්ණඹක්.  

අපි මුතු භළණික් ළන ථහ යනහ. ඒත් ඉතිවහගත 

ඉන්භ අගප් යපප ළදත් ගදඹක්. ඒ හගේභ අපි කුරුඳු 

ර්භහන්තඹ ළනත් ථහ යන්න ඕනෆ. ගේ ගනසවීභ අපි 

ගනහගේ ඇයි? අගප් කුරුඳු ර්භහන්තඹප දළන් කිසිඹේ 

තර්ඟනඹක් තිගඵනහ. Cassia කිඹන ඳළශෆටිගත නිසඳහදන ඵහර 

ඵඩු වළටිඹප ගගශ ගඳොශප  එනහ. ඒ ඔඵතුභහ -භගේ හිතත් 

රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ- ගවොප දන්නහ. එතුභහ ළවිලි 

ර්භහන්ත ඇභතියඹහ වළටිඹප පයුතු යපු හරගත ඳපන් අගප් 

ගත් ගන්න පුළුන්, අගප් යඵර් ගන්න පුළුන්, අගප් ගඳොල් 

ගන්න පුළුන්, ඒ හගේභ අගප් කුරුඳු ගන්න පුළුන් ගේ වළභ 

නිසඳහදනඹපභ තර්ඟනඹක් තිබුණහ.  

අද ඵහර බහණ්ඩ ගරධ ගගශ ගඳොශප රහ ගන එනහ. 

අගප් අඹත් රහබ න්න  ගේහ ගනළවිත් ිේ යරහ ගගශ 

ගඳොශප ඹන්න වදනහ. ගේ අපි හුගක් ළඹුයප ල්ඳනහ 

යරහ කිසිභ ඳක් ගේදඹකින් ගතොය වින්න ඕනෆ ප්රOලසනඹක්. 

භවය ර්භහන්තරදී blend යන්නත් ඕනෆ. ගත් ර්භහන්තඹප 

ේපර්ණ නීතිඹක්  දභහ ගන ඒහ ගගනන්න එඳහ කිඹරහ 

කිඹන්න ඵළවළ. ගභොද, ගත් ර්භහන්තඹ ත්තහභ මුල් හරගත 

ඉන්භ blending  තිගඵනහ. අපි ඵෲක්ගඵොන්ඩ්, ලිප්පන් කිඹහ 

කිේත් ඒ ගත් හුගක් දුයප ිේ යරහ - blend යරහ - තභයි 

විකුණන්ගන්. අගප් ගත් පිප යප ඹන ගරොකු ගොේඳළනිඹප 

ගිගඹොත් ඒගක් තිගඵන ඉතහභ ළදත් ගේ තභයි laboratory එ. 

එගවභ නළත්නේ ඒ ගොල්රන්ගේ විදයධහ අශලඹ. ගභොද, ඉල්ලුභ 

අනු ඒ ගත් එ එ විධිඹප ගනස යනහ. භවය ඳශහත්රප 

light tea එක් ඕනෆ. භළද ගඳයදි හගේ යපරප තද ගත් එක් 

ඕනෆ. ගඵොගවධ විප අඳනඹන ේඵන්ධ පයුතු යන 

ගොේඳළනිර  අඹ කිඹනහ, අඳප ගේ විධිගත, ගේ  හේඳරගත 

ගත් තභයි අලයධ කිඹහ. ඒ විධිඹප ස ය තභයි අපි ගත් 

ගගශ ගඳොශප නිකුත් යන්ගන්. ඒ නිහ අඳප ඉතහභත්භ අලයධ 

ගනහ,  ගේ ගවොභ subtle  විධිඹප, ඳරීක්හහරී විධිඹප ගේ 

ප්රOලසනඹප එශගමන්න. ඵහර ඵඩු ගගනන එත්, අගප් යටින් ඵහර 

නිසඳහදන පිප යප ඹන එත් විගලේගඹන්භ ආනඹන ව 

අඳනඹන ගදඳහර්තගේන්තුගේ නීති-රීති තුිතන් අපි නත්න්න 

ඕනෆ.  

අගප් ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් ඇභතිතුභහ කුරුඳු ර්භහන්තගත 

දියුණුප ගරොකු ගේඹක් සිදු  ය තිගඵනහ.  ඇත්ත ලගඹන් 

ගේ යගට් කුරුඳු ර්භහන්තගත නිඹළලී සිටින උසභ ගගශ 

යධහඳහරිගඹධ ඒ ගොල්රන්ගේ අලයධතහන් පිිතඵ ඳසු ගිඹ 

තිගත භහත් භග හච්ඞහක් ශහ. ඒ ගොල්ගරධ කිඹන්ගන්,  

අගප් කුරුඳු "රශහගේ කුරුඳු" කිඹහ වළභ  ගදනහභ පිිතන්න ඕනෆ 

කිඹරහයි.  අපි “Ceylon Tea” කිඹහ විකුණන විධිඹප “Sri Lanka 

Tea” කිඹහ විකුණන විධිඹප ඒ brand යන්න ඕනෆ. ඒප 

න්නහභනඹ යනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ අලුත් ශල්ඳඹක්. 

අගප් ගත්රප ඒ ගනහ. නමුත් යඵර් ව කුරුඳුරප ඒ 

තභ ගරහ නළවළ. ඒ නිහ අගප් කුරුඳු ර්භහන්තගත ඉල්ලීභක් 

තිගඵනහ, අගප් කුරුඳුත් ඒ විධිඹප න් නහභත යන්නඹ කිඹහ; 

එගවභ නළත්නේ ඒ හගේ brand යන්නඹ කිඹහ. ඒ කුරුඳු 

ර්භහන්තගත එ ඉල්ලීභක්.  

අගන, පුහුණු. ගභොද, අපි ගභතළන කිඹරහ තිගඵනහ 

ඳවුල් 350,000ක් විතය ගේ ර්භහන්තගඹන් ජීත් ගනහ 

කිඹරහ. ඒ අඹප අලයධ පුහුණු, න තහක්ණඹ රඵහ දීභ 

ඉතහභත්භ අලයධයි. භප ඩහ ගවොඳින් රු ඇභතිතුභහ ඒ පිිතඵ 

ඳළවළදිලි යයි. ගභොද, භභ දන්නහ තයින් අවුරුදු සිඹ 

ණනප ඉසගල්රහ කුරුඳු ඳරහ, තරරහ, ගේශපු විධිඹපභ 

තභයි තභත් අපි ඒ යන්ගන්. ඒ වහ ගවො නභක් තිබුණත් 

මීප ඩහ හර්ඹක්භ ක්රයභ අඳප ගඹොදහ න්න පුළුන් ගයි. ඉතින් 

ඒහ ඔක්ගධභ රහ ඵරහ තභයි එ ඳළත්තකින් cassia කිඹන 

තයහරී නිසඳහදනඹප මුහුණ ගදන්න අපි පයුතු යන්ගන්. 

විගලේගඹන්භ ගේ යටින් පිප න න්නහභනඹ යපු - brand 

යපු- කුරුඳු ඉවශභ භට්පගේ කුරුඳු වළටිඹප ඉදිරිඳත් යන්න 

ඕනෆ. 

භප භතයි භභ හල්ර දිහඳතියඹහ වළටිඹප ළඩ යපු 

හරගත ගේ ර්භහන්තඹ ළන ගවොප ගවොඹරහ ඵළලුහ. 

විගලේගඹන්භ ේ ඳශහගත් කුරුඳු ඳරහ, තරරහ, ඊප ඳසගේ 

අේඵරන්ගොඩ, ඵරපිටිඹ හගේ ප්රOගේලරප ගනළල්රහ, එතළන 

ඉන්න ගගශ භවත්රු ඒහ ඵඩහ යරහ, ගොශම Hayleys, 

Freudenberg ළනි ගොේඳළනිරප -ඒහ පිප යපරප ඹන 

විලහර ගොේඳළනිරප- තභයි විකුණන්ගන්. ඒ නිහ ඒ ගරොකු 

හණිඟ ක්රි ඹහදහභඹක් වුණහ. කුරුඳුවවළතළප්ගේ තිගඵන කුරුඳු 

ඳළශගත සිප Hayleysරහ, Freudenbergරහ හගේ ගොේඳළනි  

වයවහ නළේත යන ගතක්භ ගරොකු යධහඳහයඹක් සිේධ ගනහ. 

ඉතින් ඒ වළභ තළනදීභ අපි ඒහප උදේ යන්නප ඕනෆ. ඒ නිහ 

ගේ කුරුඳු ර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹපගත් අද දින ඉදිරිඳත් යන තිගඵන අශ 2 

දයන නිගඹධඹ -2013 ජනි 05 දිනළති අශ 1813/15 දයන අති 

විගලේ ළට් ඳත්රසගත ඳශ යනු රළඵ, 2013.06.20 දින ඉදිරිඳන් 

යන රද නිගඹධඹ- ේභත ය ළනීභප වගඹධඹ ගදන්නඹ 

කිඹහ භහ ගේ රු බහගන් ඉල්රහ සිටිනහ. ආනඹන වහ 

අඳනඹන ගදඳහර්තගේන්තු වයවහ, අපි ගත්රප රඵහ ගදන 

න්නහභරප ගේ, නළත්නේ branding  හගේ යන්න ඩහත්භ 

ගවො තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභ වහ ඵරතර ඉල්රන්න තභයි අපි 

ගේ නිගඹධඹප  අනුභළතිඹ ඉල්රන්ගන්. 

ඊ ශගප,  භහ ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹපගත් අද 

දින නයධහඹ ඳත්රසගත ඳශමුගන් ඉදිරිඳත් ය තිගඵන නිගඹධඹ 

ළන -2013 ජනි 05 දිනළති අශ 1813/14 දයන අති විගලේ ළට් 

නිගේදනගත ඳශ යනු රළඵ, 2013.06.20 න දින ඉදිරිඳත් යන 

රද නිගඹධඹ ළන-   ඝන සල්ඳඹක් ථහ යන්න ළභළතියි. 

ගේප ගවේතු තභයි අපි ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ගල්නඹ තුශ 

"ආදහඹේ ශයක්ණ ආඥහ" ඹපගත් ගර්ගු ශගක්තහශ 

ර්ගීයණඹ ශගලධධනඹ කිරිභ. නළත යක් ඒ ළට් ශහ. 

තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ, Customs Classification කිඹරහ 

එක් තිගඵනහ කිඹහ. ඕනෆභ බහණ්ඩඹක් අපි ගේ යපප  

ගගනන විප ඒ වහ අලයධ රකුණ, නළත්නේ ශයධහත්භ 

තත්ත්ඹ අනු තභයි ඒහ ගේ යපප ගගනන්ගන්. නළත්නේ ඒ 

ග ගශහභ යන්න ඵළවළ. ගභොද, ගරධගතභ තිගඵන ගර්ගු 

ගදඳහර්තගේන්තු එතු ගරහ, හච්ඞහ යරහ Global 

Classification එක් වදරහ තිගඵනහ. ඒහගත එගවන් ගභගවන් 

ගඳොඩි ගඳොඩි ගනසේ සිේධ ගනහ. නමුත් අඳප එ යපකින් 

ත යපප ගගනන ගොප ඒ යපර ගර්ගු 

ගදඳහර්තගේන්තුරත් ව ගේ යගට් ගර්ගු ගදඳහර්තගේන්තුගේත් 

ඒ ඔක්ගධපභ පයුතු යන්න classification system එක් 

තිගඵනහ. එතගොප අඹ ළඹ ගල්නඹප ඳසගේ ඒ 

classification system එප අපි ගිහින් තිගඵනහ. භවය ඒහ 

ශගලධධනඹ යරහ තිගඵනහ, අගප් ගදඳහර්තගේන්තු කිහිඳඹක්භ 

ආනඹනඹ ව අඳනඹනඹ බහය සිටිනහ.  එක් තභයි ගර්ගු. 

Customs Code එගක් තිගඵන ගනසවීේ ඳරිඳහරන ගවේතූන් 

නිහ, නීතිභඹ ගවේතූන් නිහ ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත 
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ඹපගත්ත් අඳප බහය න්න සිේධ ගනහ. ඒ classification එභ 

අඳප බහය න්න සිේධ ගනහ. 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඒ හගේභ අපි නිදසුනක් 

ලගඹන් නිමු ඕගධන් සතයඹ; එගවභ නළත්නේ ඕගධන් 

විඹන. ඒ ේඵන්ධ "වහනිය ද්රසයධ තුයන් කිරීභ පිිතඵ ව 

ගභොන්ට්රිැඹල් න්ධහනඹ" භග අපිත් ේමුරණන් අත්න් යරහ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ "විඹනහ ේමුතිඹ" ආදී ලගඹන් 

ඟහතයධන්තය එගතහරප අපි ගිහිල්රහ තිගඵනහ. 

ඒ අනු ඹේ ඹේ ගේ classification codesරප ළගපනහ; 

ඹේ ඹේ ගේ තවනේ නහ. අපිත් ඟහතයධන්තය ේමුති ඹපගත් ඒ 

වහ භහන, consequential changes එක්භ භඹහන්තය අගප් 

නීති-රීතිත් ගනස යන්න සිේධ නහ. ඒ හගේභ  ඕගධන් 

රණයඹප වහනි යන යහඹනි ද්රසයධ, හර්ි යහඹන ද්රසයධ, 

ඳිතගඵධධ නහල ආනඹනඹ පිිතඵ ගඳොදු ගයගුරහසි ඇති 

කිරීභපත් අඳප සිේධ නහ. ඒහ හභහනයධගඹන් යපප හිතය, 

අගප් ඳරියඹප හිතය, සබහ ධර්භඹහප හිතය නීති රීති. දළන් 

අපිපත් ඒහ අඩශගු ය න්න සිේධ නහ.  

ඊශගප අපි ගඹධඟනහ යරහ තිගඵනහ, ගත් ශ්රීක රශහප 

ආනඹනඹ ය ිේ ය නළත අඳනඹනඹ යන ගොප ඒ ඵහර 

ගත් ඳහරනඹ කිරීභප තත් ලක්තිභත් ගයගුරහසි. ඒ හගේභ, 

energy drinks, ඳරියඹප වහනි යන ඉගරක්ගෝොනි උඳයණ 

ආදිඹ ළන ඹේ ඹේ සීභහන් ඳනරහ. එ ඳළත්තකින් ගේ 

ගඹධඟනහ ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵන්ගන්, එ ඳනත ඩනති 

අලයධතහන් වහ ආනුශගි ඇති විඹ යුතු අගනක් ගනසේ 

ව ඟහතයධන්තය පිිතත් නිර්ණහඹ අනු ගගයන ශගලධධන 

අගප් නීතිඹ ඹපතපත් ගන ඒභපයි.  

අද ගභභ නිගඹධ ගන ඒභප ප්රOධහන ලගඹන් රුණු තුනක් 

ඵරඳහනහ. එ හයණඹක් තභයි අගප් කුරුඳු ර්භහන්තඹ රැ 

ළනීභ. ගදළනි රුණ තභයි, අඹ ළගත තිගඵන ගඹධඟනහ 

ආනුශගි ලගඹන් අගනක් ඳනත්රපත් විගලේගඹන් ආනඹන 

වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනතපත් ආගේල කිරීභ. තුන්න හයණඹ 

අගප් ගවො ගගශ බහණ්ඩ, ගවො න්නභක් - brand එක්- 

තිගඵන ගගශ බහණ්ඩ රැ ළනීභ. එභ නිහ ගභභ නිගඹධ 

ගද වහ ගභභ ගෞයනීඹ බහගේ  අනුභළතිඹ රළගේවි ඹළයි භහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. 

ගභභ විහදඹ තුිතන් අඳප පුළුන් නහ, 

තමුන්නහන්ගේරහගේ අදවසුත් රහ ඵරන්න. ගඵොගවොභ 

සතුතියි. 

 
ප්රOලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
் டுவ்ோௐவவௐவது. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.54] 

 
රු දි.මු. ඟඹයත්න භවතහ (අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு டி.வ.ேௐவ்் - ோ அவைெபைவ வ்ோ 

ெெ், ோ அபவகவ  அவைெபைவ) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අගප් ගඟයධසධ අභහතයධතුභහ 

ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි විසතය ශහ ආනඹන වහ අඳනඹන 

ේඵන්ධ. භහ අඳනඹන ළන ඝන සල්ඳඹක් ගේ අසථහගේදී 

ථහ යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

අපි ඳරතුරු, එශලු, ගත්, යඵර්, කුරුඳු, ේ බහණ්ඩ, 

ආයුර්ගේද ගඵගවත් ර්, ඹඩ බහණ්ඩ, ආබයණ, භළණික් වහ 

garments ළනි ගේල් අඳනඹනඹ යනහ. කුරුඳු හගේභ 

අගනක් බහණ්ඩත් ළඩි ලගඹන් අඳනඹනඹ කිරීභ වහ අපි ඒහ 

දියුණු කිරීභ තභයි යන්න ඕනෆ. නමුත් අඳප ගඳගනන්ගන් නළවළ 

ඒ නිසඳහදනර දියුණුක් සිේධ නහ කිඹරහ. ඒ නිසඳහදන දියුණු 

කිරීභ වහ ඒ ඒ අශලලින් ළඩ පිිතගශක් ක්රි ඹහත්භ යන්න 

ඕනෆ කිඹන එයි භගේ විලසහඹ.  

දළන් ඵරන්න, ඇගභරිහගේ ගත් තිගඵනහ. ඔවුන් ඒ ගත් 

ඳළට් ඒගක් හරහ තිගඵන්ගන්, "English Tea" කිඹරහ. 

එශරන්තගත ගත් වක්ත් වළගදන්ගන් නළවළ. ගත් වක් 

වදන්න ඕනෆ යන සුදුසුේ ඒ යගට් නළවළ. අගප් යගට් ගත් 

තිගඵනහ. ඒ ගත් ඳළට්ර "Sri Lanka" කිඹරහ හරහ නළවළ. 

ගත් ඳළට් නේ යරහ තිගඵන්ගන් ගන ගන නේලින්. අපි 

වළභ තළනභ ඵළලුහභ දකින්න රළගඵන්ගන් ගන නේලින් ගත් 

ඳළට් තිගඵන ඵයි. ඒහ තභයි අපි ඳහවිච්ික යන්ගන්. අපිත් 

ඳහවිච්ික යනහ; ගන යපරපත් ඹනහ. ගරධගත තිගඵන 

ගවොභ ගත් රශහගේ ගත් කිඹරහ ප්රOසිේධිඹප ඳත් ශහප ගභොද 

ඒහ පිප යපරප ඹන ගොප ඹන්ගන් ගනත් නේලින්.  

අගනක් හයණහ තභයි රශහපත් ගන යපල්ලිනුත් ගත් 

ර් ගනළල්රහ ිේ යරහ නළත අඳනඹනඹ යනහ. ඒප 

ගවේතු ගර කිඹන්ගන්, ඒ යපර ඟනතහ ඒ ගත්රප ළභළතිඹ 

කිඹන එයි. ඒ නිහ ඒ ගත් අගප් ගත් එක් ිේ යරහ ඹනහ. 

පිප යපලින් රශහපත් ගත් ආනඹනඹ යනහ. ආනඹනඹ 

යරහ අඳනඹනඹ යනහ. ගඵොගවධ යපල් රශහගේ ගත් 

අයගන ගිහිල්රහ ඒ යපරදී ිේ යරහ අගරවි කිරීගේ ළඩ 

පිිතගශක් ක්රි ඹහත්භ ගගයනහ. ගේහ ළනත් අපි ටික් 

ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

අගප් ඳශතුරු, එශලු පිප යපර අඹ ිරදී න්න ගඵොගවධභ 

ආයි. ඟඳහනගත ට්ටිඹක් ආහභ භභ අම ටික් ඳරහ දුන්නහ. 

ඒ හරහ කිේහ, “Oh!  Very nice, very nice. Why do you 

not send these to Japan?” කිඹරහ. ඒ ගොල්රන් ඒ ළන ථහ 

ශහ. පුදුභ විධිගත යක් තිගඵනහ කිඹරහ ඒ ිනිසසුන්ප 

දළගනනහ කිඹරහ කිේහ. අමරප එච්ඝය ළභළතියි. අගප් ගේ 

ේඵද ප්රOගේලලින් ආපු භන්ත්රීෙතුභන්රහ, ඇභතිතුභන්රහ දන්නහ 

ඇති, අම ස ඹප ඵළලුගොතින් ගොච්ඝය අම ගඩි ඉදිරහ ළටිරහ 

තිගඵනහද කිඹරහ. ඒහයින් එච්ඝය පර ප්රOගඹධඟන න්ගන් නළවළ. 

ගේහ ප්රOගඹධඟන න්න ආහයඹක් ස යන්න වුභනහ 

යනහ. එගවභ වුගණොතින් ඒහ අඳනඹනඹ යරහ අඳප විලහර 

ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්. 

ගගල් අඳනඹනඹ කිරීභ එක්තයහ ප්රOභහණඹප යගන 

ඹනහ. ඒගක් අඳවසුක් තිගඵනහ. රශහගේ තිගඵන 

ගගල්ර ගරල්ර ඉක්භනප කුණු ගනහ. ඒ කුණු ගන නිහ 

ඒහ පිප යපරප ඹන්න අභහරුභක් තිගඵනහ. භභ 

ගදරක්ඹක් ගගල් ඳළශ ඊේහඹරගඹන් ගන්වහ. 

ඊේහඹරගඹන් ගන්රහ භවළලි ප්රOගේලඹප ඒහ ගඵදහ දුන්නහ. 

ඒගක් ගඳොත්ත කනභයි. භභ හිතුගේ ඒ රශහ පුයහභ රහ 

ගඵොගවොභ ප්රOසිේධිඹක් ගයි කිඹරහ. එගවභ තත්ත්ඹක් ඇති 

වුගණ් නළවළ. ඒප ගවේතු, ඒ අඳනඹනඹ යන අඹ ළභති 

නළවළ, ඒ ඊප ඩහ ළඩි ලගඹන් ගඵධ ගනහප. ගභොද 

අගනක් අඹත් ඒහ අඳනඹනඹ යන්න ඳපන් නීවි කිඹරහ. ගේ 

ළනත් අපි ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ. ගගල් යුගයධඳඹප 

ඹන්නත් පුළුන්. ඒ හගේභ චීනඹ වුණත් ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගනහ ගේ ගගල් රඵහ ළනීභප. චීනගත අඹ භහත් එක් 

හච්ඞහ යන ගොප කිේහ, රශහගේ එශලු, ඳරතුරු ළඩි 

ලගඹන් අපි රඵහ න්නප තුටුයි, ඒහ එහ න්න ක්රයභඹක් 

ස යන්න කිඹරහ. ඒ ගොල්රන් ඒ ළන භහත් එක් හච්ඞහ 

යරහ තිගඵනහ.  

99 100 

[රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ ] 



2013 ජලි 09 

 

 

ඊ ශගප ේ බහණ්ඩ ේඵන්ධ කිඹන්න ඕනෆ. ේ බහණ්ඩ 

ෆගවන ප්රOභහණඹක් ඹනහ. දළන් තුන් ළන ප්රOලසනඹක් ඇති 

ගරහ තිගඵනහ. එගවභ වුගණධතින් ේ බහණ්ඩ ස න්න 

ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති ගනහ. භභ දන්ගන් නළවළ, ඒප ගභොන 

හගේ රණයණඹක් නීවිද කිඹරහ. ඒ රණයණඹ අනු ඒගක් ගනක් 

ඇති ගන්න පුළුන්. 

අගනක් එ, ආයුර්ගේද ගඵගවත් ර්. ඒහ විලහර ප්රOභහණඹක් 

ඉන්දිඹහගන් ගගනනහ. රශහගේ ගේහ විලහර ලගඹන් හ 

යන්න පුළුන්. ඉසය වළභ භභ හගේ සිශවර ගද 

භවත්භගඹක් හිටිඹහ. ඔහු ගඵගවත් තුන්ඩුක් ලිඹරහ එනහ.  ඒ 

තුණ්ඩුගේ තිගඵන ගඵගවත් ෆභ ත්තභ හගේ ගනොගඹක්, 

ගනොගඹක් ර්ලින් ෆගවන ප්රOභහණඹක් තිබුණහ. ඒහගත මුල්, 

ගඳොතු, ගොශ, භල්, දළු අයගන අප එප තේඵරහ ගදළයඹක්, 

වතය ළයඹක් ගඵොනහ. ගේ තභයි ගඵගවතක් වළටිඹප අගප් ආදි 

හරගතදී ඳහවිච්ික ගශේ. අද නේ වුරුත් ඒ හගේ එක් 

තිගඵනහද කිඹරහ දන්නහද කිඹරහ හිතහ න්න අභහරුයි. දළන් 

ආයුර්ගේද ගඵගවත් ඔක්ගධභ තිගඵන්ගන් ගඵධතල්ර. දළන් 

ගේහ උණු යන්න, මුල් රන්න, ගොශ ඩන්න හරඹ භදි 

හින්දහ ඕනෆභ ගගනකු ළභළතියි, අය ගඵධතරගත තිගඵන 

ගඵගවත් ගඵොන්න. නමුත් ඊප ඩහ ගුණදහඹයි තේඵරහ ගඵොන 

එ.  

පිප යටින් ගේහ ගන්න එගක් ගරොකු ළරැේදක් තිගඵනහ. 

ගේ සිඹල්රභ හගේ රශහගේ හ යන්න පුළුන්. රශහගේ 

හ යපු ගඵගවත් ර් හුගක් ගදගනකු ගවොගයන් අයගන 

ඹනහ. ඒ ළන ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න ඕනෆ, ඇයි ඒ 

ගොල්රන් අගප් යගට් තිගඵන ඒහ ගවොගයන් අයගන ඹන්ගන් 

කිඹරහ. එතගොප ඒ ගඵගවත් ර් රශහගේ හ යන්න 

පුළුන් නිහ ඒ රශහගේ හ කිරීභප ළඩ පිිතගශක් ස 

ගශධතින් ඉන්දිඹහප ඹන, ගනත් යපරප ඹන මුදල් 

ප්රOභහණඹන් අඳප ඉතිරි ය න්න පුළුන්. ආනඹනඹ කිරීභ නතය 

යරහ අඳනඹනඹ යන්න අඳප පුළුන් අසථහක් රළගඵනහ.  

අගප් ඹඩ බහණ්ඩ ළන ඹභක් කි යුතුයි. භභ හිතන්ගන් 

නළවළ වුරුත් හිතනහ කිඹරහ අගප් යගට් නිසඳහදනඹ යන 

ඹඩ බහණ්ඩ ර්  -පිහිඹ, ළති, ගඳොය, මුල්ලු හගේ ගේල්- 

එච්ඝය ගවොයි කිඹරහ. පිප යපර ඒහ ගඵොගවොභ ගවොයි, ඒහ 

තභයි ගවොප වයිඹ, ළගඳන්ගන් කිඹරහ අපි හිතනහ.  

ඒ වුණහප ගභොද,  අගප් ේඳශ නිසඳහදනඹ යපු ආයුධ ඒ 

දසර සුේදන්ගේ ගොේඳළනිරප දුන්නහ. ඒ 

superintendentsරහ ඉශග්රී සිගඹන් ලිඹහපු වති දීරහ තිගඵනහ, 

පිප යපලින් ගගනන ආයුධරප ඩහ ගේ ආයුධ ඉතහභ ගවොයි 

කිඹරහ. භභ ඒ වති ඵළලුහ. ඒ ආයුධ ඹළවීභ ේඵන්ධගඹන් භභ 

ක්රි ඹහ ශහ. ඒ ආයුධ හුගක් වදරහ ඹළේහ. දළන් එඹ නතය යරහ 

තිගඵනහ. ගභොද, හුගගදගනක් ළභළති නළවළ ඒ ේවල්ර 

ළඩ යන්න. ගභන්න ගේ හගේ තත්ත්ඹක් නිහ එඹ ඳවශ 

ඵළවළරහ තිගඵනහ. ඒහ ඔක්ගධභ අගප් යගට් නිසඳහදනඹ යරහ 

ආනඹනඹ නතය යන්න පුළුන්භ අඳප තිගඵනහ. අඳ ගේ 

ළනත් ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ. 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, අගනක් එ තභයි ආබයණ. 

රශහගේ ආබයණරප, භළණික්රප අගනක් යපල් ඉතහභ 

ළභළතියි. ගන යපර වදන ආබයණරප ඩහ අගප් ආබයණ 

ඉතහභ රසණයි; ඉතහභ ගවොයි. පිප යපර අඹ ඒහප ගඵොගවොභ 

ආයි; ගඵොගවොභ ළභළතියි. ඒ ආබයණ නිසඳහදනඹ ෆගවන 

ප්රOභහණගඹන් යන්න ඕනෆ. භභ අගප් කුඩහ යධහඹ ශර්ධන 

ඇභති රු ඩේරස ගේහනන්ද භළතිතුභහගන් ඉල්ලීභක් ශහ. 

අපි බහගප වදරහ තිගඵනහ ර්භහන්තලහරහක්, ආබයණ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ. විලහර ප්රOභහණඹක් ඉන්නහ ආබයණ 

නිසඳහදනඹ යන. එහි එ තට්ටුක් වදරහ තිගඵනහ. අගනක් 

එත් වදන්න එතුභහ ගභොක්ගදධ ගොිටි එප දළේභහ කිේහ. 

ඒ යන්න පුළුන්භ රළබුගණොත් අඳප විලහර ප්රOභහණගඹන් 

ආබයණ නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්. ඒහ සිඹල්ර අඳනඹනඹ 

යන්න පුළුන්. අගප් යපප වුභනහ ප්රOභහණඹ රඵහ න්නහ 

හගේභ අඳනඹනඹ යරහ ඊප ඩහ විලහර ප්රOභහණඹ මුදරක් 

රඵහ න්න පුළුන්භ තිගඵනහ. ඒ අඹප වුභනහ යන යත්රසන්, 

රිදී, භළණික් හගේ ද්රසයධ රඵහ ළනීභප අපි ඳවසුේ රහ 

ගදනහ නේ යඟඹ ඒ වහ දයන විඹදභප ඩහ අතිවිලහර රහබඹක් 

අඳප ඒ අඳනඹනලින් රඵහ න්න පුළුන්භ තිගඵනහ.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඊශගප garments ළන 

ථහ යන්න ඕනෆ. අපි ඇගලුේ නිසඳහදනඹ යරහ පිප යප 

ඹනහ. ඒහ ගඵොගවොභ ගවො තත්ත්ඹ තිගඵන ඵ 

ගරධඹහත් පිිතත්තහ; රශහත් පිිතත්තහ. තහක්, භභ 

රුසිඹහප ගිහිල්රහ, ගවොභ මීඹක් ගදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ. 

ඊප ඳසගේ ඒ අඹ තළන් තළන්ර ඵරරහ ිඹක් ගනහහ. නභ 

ඵළලුහභ "සිගරධන්". "සිගරධන්" කිඹන ිඹ තභයි ඉතහභ 

ගවො ිඹ වළටිඹප බහය දුන්ගන්. ඊප ඳසගේ භභ ඒ 

ගඳන්නරහ කිේහ, “This is from my country” කිඹරහ. Oh! Is it 

from your country? Very good, very good! කිඹරහ ඒ අඹ 

නපන්න ඳපන්ත්තහ. Russia හගේ යප ගිහිල්රහ විකුණන්න 

තිගඵන බහණ්ඩ ගද ඵළලුත් තත්ත්ඹ ඒයි. අද එශරන්තඹප 

ගිහිල්රහ ඵළලුත් තත්ත්ඹ ඒයි. එශරන්තගත අගප් ඇගලුේ 

නිසඳහදන විලහර ලගඹන් තිගඵනහ. ඒ යපර අඹ  ගඵොගවොභ 

ළභළත්ගතන් ඒහ න්නහ. ඒහ ගඵොගවොභ රසණයි. 

ගඵොගවොභ ගවොප ස යනහ. නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ ඳවත 

ළටිරහ තිගඵනහ, ර්භහන්තලහරහ විලහර ලගඹන් ළහිරහ 

තිගඵන නිහ. භගේ ආනගතත් 500ප ඩහ ළඩි ප්රOභහණඹක් 

ළඩ යපු එ ර්භහන්තලහරහක් ළහුණහ. 250ක් ඳභණ ළඩ 

යපු ර්භහන්තලහරහකුත් ළහිරහ තිගඵනහ. ගේ නිහ, 

යුගයධඳගඹන් අඳප රළබුණු ඒ හසිදහඹ තත්ත්ඹ අද අඳප නළති 

ගරහ තිගඵනහ. නමුත් අගනක් යපල් එක් අඳ හච්ඞහ 

යරහ ඵරන්න ඕනෆ අගප් ගේ බහණ්ඩ අඳනඹනඹ 

ේඵන්ධගඹන්. එගවභ ගශොත් ඒ අඹ අගනක් යපර ඇඳුේ 

ඳළශඳුේරප ඩහ අගප් යගට් ඇඳුේ ඳළශඳුේ ආහගන් ිරදී 

නීවි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ නිහයි ගේ බහණ්ඩ ේඵන්ධගඹන් 

භහ කිඹන්න ල්ඳනහ   ගශේ. ගේ හගේ, අගප් යගට් නිසඳහදනඹ 

යන තත් බහණ්ඩ විලහර ප්රOභහණඹක් පිප යපරප ඹන්න 

පුළුන්භ තිගඵනහ. ගේහ ප්රOභහණගඹන් ළඩි යන්න ඕනෆ. ඒ 

හගේභ රසණප වරි සන්න ඕනෆ. රු ඇභතිතුභහ කිේහ 

හගේ ඒහ නිඹභ තත්ත්ඹකින් තිගඵන්නත් වුභනහ යනහ. 

එගවභ වුගණොත් අඳප පුළුන් නහ ළඩි හසි රඵන්න. නමුත් 

අපි නිසඳහදන යරහ ඹනහ ික් ඒහගඹන් ළඩි ආදහඹේ රඵහ 

ළනීභප උත්හව යනහ අඩුයි. 

අගප් යඵර් ර්භහන්තඹ නිමු. අපි අතිවිලහර ප්රOභහණගඹන් 

යඵර් නිසඳහදනඹ යනහ. ඒහ අමු අමුගන්භ පිප යප ඹනහ. 

නමුත් ඊප ඩහ ගදඹක් යන්න ඕනෆ. ඒ යඵර්ලින් විවිධ 

නිසඳහදන බිහි කිරීභ සුළු සුළු ර්භහන්ත ලගඹන් වරි ඳපන් 

ගන භවහ ර්භහන්ත ඵප ඳරිර්තනඹ යන්න උත්හව 

යන්න ඕනෆ. එතගොප ගේ හගේ ද ගුණඹ ආදහඹභක් රඵහ 

න්න අඳප පුළුන්භ රළගඵනහ. අපි ඒ ළන ල්ඳනහ ය 

තිගඵනහ භදි. අවුරුදු එසිඹ ණනක් ගනහ යඵර් හ 

යන්න ඳපන් ගන. තභ පුළුන් ගරහ නළවළ යඵර්ලින් 

ප්රOගඹධඟනඹක් න්න. ඒහ නිේභ පිප යප ඹනහ. අපි ගභන්න 

ගේ තත්ත්ඹන් ළන ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ.  

101 102 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, ඒ හගේභ අගප් යගට් 

ගනොගඹකුත් ල් ර් තිගඵනහ. ගඳොගවොය ස යන ල් 

තිගඵනහ. වන්තහනගත තිගඵන ල් ඩරහ, ල් ළප ලගඹන් 

තභයි ඟඳහනඹප ඹන්ගන්. නමුත් ඒ විධිඹප ල් ළප ඹන්ගන් 

ඇයි කිඹරහ අපි ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ. ඒහගඹන් න්න 

පුළුන් ප්රOගඹධඟන ගභොනහද කිඹරහ අපි ගොඹහ ඵරන්න ඕනෆ.       

එගවභ ගොඹහ ඵරහ ඒහ රශහගේ නිසඳහදනඹ යරහ ඹනහ 

නේ අඳප මීප ඩහ විලහර ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්භ 

තිගඵනහ. ගේ හගේ රුණු විලහර ප්රOභහණඹක් කිඹන්න 

තිගඵනහ. නමුත් ඒ සිඹල්රභ ළන ථහ යන්න භහ ල්ඳනහ 

යන්ගන් නළවළ. අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ, ගේහ ගේ යගට් 

නිසඳහදනඹ යන ළඩ පිිතගශක් ස යන්න.  

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි,හ පයුතු ේඵන්ධගඹන් 

ඵරන ගොප අද කුඹුරු අක්ය 18,00,000ක් තිගඵනහ, එයින් 

අක්ය 12,00,000යි හ යන්ගන්; 6,00,000ක් හ යන්ගන් 

නළවළ. ඒ කුඹුරු අක්ය 6,00,000ත් හ යනහ නේ අඳප 

විලහර ලගඹන් වහල් පිප යප ඹන්න පුළුන්. අගප් භිගඹන් 

නිඹභ ප්රOගඹධඟනඹක් න්ගන් නළවළ. ෘෂිර්භ 

ගදඳහර්තගේන්තුගන් නිඹභ යන ගදඹක් හ යන්න ඕනෆඹ 

කිඹන එ අගප් නීතිගත තිගඵනහ. එතගොප කිසිභ ගනකුප 

හ යන්ගන් නළතු ඉන්න පුළුන්භක් නළවළ. 2000 

අවුරුේගේ භභයි ඒ නීතිඹ ඳහර්ලිගේන්තුප ගනහගේ. ඒ වුණහප 

අද එගවභ හ කිරීභක් යන්ගන් නළවළ. එඹප ගවේතු ගභොක්ද? 

අවුරුේදප යක්, අවුරුදු ගදප යක් භළතියණ 

ඳළළත්ගනහ. "හ යන්න ඕනෆ. එගවභ නළත්නේ ඉඩභ ගන 

හපත් ගදනහ"යි කිඹරහ ඟනතහප තර්ඟනඹ යරහ හ 

කිරීගේ පයුතු යන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඇයි? එතගොප 

ඞන්දඹ වේඵ ගන්ගන් නළවළ. එ ඳළත්තකින් ගභන්න ගේ 

තභයි තිගඵන ප්රOලසනඹ. එභ නිහ හ පයුතු යන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් වහ ෘෂි ර්භහන්තගත දියුණු වීගේ අඩු තත්ත්ඹක් 

ඇති නහ. එභ නිහ ඒ  ළනත් ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භන්ත්රීෙතුභහ ථහ යන ගොප ඒ ළනත් 

ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න කිඹහ භහ ඉල්රනහ.  

අගප් දියුණු වහ අඳනඹනඹ ශ වළකි ගබධ ළඩි 

ලගඹන් හ කිරීභපත්, ඒ ඒ යපල් ඵරහගඳොගයොත්තු න ඳරිදි 

උස තත්ත්ගඹන් ඒහ නිසඳහදනඹ ය ඹළවීභපත් අපි ළඩ 

පිිතගශක් ස යන්න ඕනෆ. ගේ ේඵන්ධගඹන් ඒ ඒ 

අභහතයධහශලලින් ඉතහ උස භට්පින් ක්රි ඹහ ශ යුතු නහ 

හගේභ ගේ ළන දළනුභක් තිගඵන පුේරඹන්ප අසථහක් රඵහ 

දීරහ ඒ තුිතන් ගභභ නිසඳහදනඹන් ළඩි කිරීගේ ළරසුේවත 

ළඩ පිිතගශක් ක්රි ඹහත්භ යනහ නේ මීප ඩහ විලහර 

ආදහඹභක් අඳප රඵහ න්න පුළුන්භ රළගඵනහ, රු 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි. භහ මීප ඩහ ථහ යන්න 

 ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් නළවළ. ගභන්න ගේ වළඟීභ ඇති ය 

ගන අගප් නිසඳහදනඹන් ළඩි ය ළනීභප අපි උත්හව යමුඹ 

කිඹහ භහ ප්රOහල යනහ. ගඵො ගවොභ සතුතියි. 

 
නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශගප රු ආඝහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්ත්රීෙතුභහ. 

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභනි, - 

නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Udith Lokubandara to take the Chair? 

 
රු  හිණී විජිත්  විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ (නජීවී 
ේඳත් ශයක්ණ  අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு க் ேவ் ேௐப்  ோ ெவெ - 

்ெெகவ வௐ ணுக அவைெவ) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

"රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ දළන් මරහනඹ ත 

යුතුඹ"යි භහ ගඹධඟනහ යනහ. 

 
ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරු නිගඹධඟයධ ථහනහඹතුභහ මරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அோவ கு, ோவை ெௌௐகவ அவகவ அவெகெ்வ்ோ்வபொ 

அக, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ அவகவ  ோ 

கவ்ோவகவ. 

  Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ථහ යන්න. 

 
[අ.බහ. 3.08] 

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අභළතිතුභහගේ ථහගන් 

ඳසු භප ථහ යන්නප රළබීභ බහයධඹක් වළටිඹප භහ 

රනහ. එතුභහ ගඵොගවධ ගේරහක් ථහ ශහ, ගේ කුඩහ 

ර්භහන්ත ළන. එතුභහ ථහ ශහ, කුඩහ ගොවීන්ගේ 

නිසඳහදනඹන් පිප යප ඹන්න ඕනෆ ගොගවොභද, භධයධභ 

ඳරිභහණගත ර්භහන්ත දියුණු යන්ගන් ගොගවොභද, shirts 

නිසඳහදනඹ යරහ පිප යප ඹන්ගන් ගො ගවොභද කිඹරහ. එතුභහ 

පිප යපදී shirt එක් ත්තහභ එඹ රශහගේ නිසඳහදනඹක් කිඹහ 

කිේහභ එතුභහ ගොඳභණ තුටු වුණහද කිඹරහත් එතුභහ කිේහ. 

කුඩහ ර්භහන්තරුන් නගහ සිටුන්න අපි ඉදිරිඹප ළඩ පයුතු 

යන්න ඕනෆඹ කිඹරහත් එතුභහ කිේහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භහ ශග තිගඵනහ, 2013 

අගප්රOේල් 08න දහතභ දයන ගල්නඹක්. රු අභළතිතුභනි, Sri 

Lanka Chamber of Small and Medium Industries එගක් 

බහඳතියඹහ, ඇගරධයි ඟඹර්ධන භවතහ කිඹනහ, ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු ගද තුශ කුඩහ වහ භධයධභ ඳරිභහණගත ර්භහන්ත සිඹඹප 

25ක් හ දභහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. ඇගරධයි ඟඹර්ධන 

බහඳතිතුභහ කිඹනහ, දශ ගේශීඹ නිසඳහදනගඹන් සිඹඹප 75ප 

දහඹ න්ගන් ගේ කුඩහ වහ භධයධභ ඳරිභහණගත ර්භහන්ත 

කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹන්භ අපි ගේ ළන ථහ ය ය ඉරහ 
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ළඩක් නළවළ. ගේ ළන අපි ක්රි ඹහ යන්න ඕනෆ. අපි ක්රි ඹහ ගශේ 

නළත්නේ අඳනඹනඹ ඩහ ළටීභත් එක් විලහර ප්රOලසනඹප අපි 

භළදි නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, කුරුඳු ළන අගප් රු 

ඇභතිතුභහ ථහ ශහ. භහ හිතන වළටිඹප කුරුඳු වහ ප්රOිතිඹ තඵහ 

න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ගභභ නිගඹධ ළබිනට් භණ්ඩරඹප ඉදිරිඳත් 

ය තිගඵන්ගන් එතුභහ තභයි. එඹ ඉතහභත් ගවො ගදඹක්. ගභොද, 

භහ දන්නහ ගඵොගවධ ගදනකුත් ගේ කුරුඳු අඳනඹනගත ගඹදිරහ 

ඉන්නහ. The Spice Council එගක් Chairman හයද ද සිල්හ 

භවතහ කුරුඳුර ප්රOිතිඹ ඉදිරිඹප ගන ඹන්න ගඳෞේලි 

අශලඹත්, යඟඹත්, UN එත්, World Bank එත් එක් එතු 

ගරහ අවුරුදු තුන විලහර programme එක් යන්න උත්හව 

යනහ. ගිඹ අවුරුේගේ කුරුඳු ගභට්රිැක් ගපොන් 13,000ක් පිප යප 

ඹහ තිගඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඔවුන් ඒ තදුයපත් ළඩි ය 

න්නප ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

ඳසු ගිඹ ඉරිදහ “The Sunday Times” ඳත්තයඹ ඔඵතුභහ 

කිගඹේහද දන්ගන් නළවළ රු ඇභතිතුභනි. එහි  "Sweet success 

of bitter veggie" ඹන සියස තරඹ ඹපගත් Dr. Suranjan de Silva 

ළන ගරොකු විසතයඹක් තිබුණහ. යපිශඝහ, යවිර, ගොටුගොශ 

හගේ natural ගේ ගඳොඩි capsules, syrups වළටිඹප වදරහ පිප යප 

ඹන ආඹතනඹක් පිිතඵ ඔවුන් එතළන ථහ යරහ තිබුණහ. භභ 

හිතන වළටිඹප අපි ගේහ ළන තභයි ඵරන්න ඕනෆ. අගප් 

අඳනඹන ආර්ථිඹ තදුයපත් ළඩි දියුණු යන්ගන් ගොගවොභද 

කිඹරහ අපි ඵරන්න ඕනෆ. කුරුඳුරප ඩහ එවහප ගිහිල්රහ අද 

තත්ත්ඹ ළන ගඳොඩ්ඩක් ථහ යන්න භභ ඵරහගඳොගයොත්තු 

නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භභ දළනප විනහඩි ඳවප 

ලින් HSBC  ඵළශකුප call එක් දීරහ ඇහුහ,  දළන් ගේ 

ගරහගේ ගඩොරර් එ විකිගණන්ගන් රුපිඹල් කීඹපද කිඹරහ. 

එභ ඵළශකුගන් SMS එක් එරහ තිගඵනහ. භභ ඒ SMS එ 

කිඹන්නේ: "Note selling at Rs. 134.65".  ගේ ටි හරඹප 

134.65 අඹප රුපිඹර ඵහල්දු ගරහ තිගඵනහ. ගභොක්ද, 

ගේප ගවේතු?  හප ගවධ කිඹන්න පුළුන්, එභ රුපිඹර 

අප්රOභහණඹ වීභ එ ඳළත්තකින් අඳනඹනඹප ගවොයි කිඹරහ. ඔේ, 

ඒගක් එ ඳළත්තක් තිගඵනහ. නමුත් ඟන ජීවිතඹප ගභොද 

ගන්ගන්? ගේ විධිඹප රුපිඹර ඵහල්දු ගන ගොප හභහනයධ  

ඟනතහගේ ජීගනධඳහඹප ගභොද ගන්ගන්? ගේ විධිඹප රුපිඹර 

ඵහල්දු විඹ යුතුද? එවිප ඟනතහගේ ජීන යපහප ගභොද 

ගන්ගන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, දළන් ඵරන්න,  යුේධගඹන් 

ඳසගේ ෆගවන හරඹක් ගඩොරයගත අඹ රුපිඹල් 109ප  තිඹහ 

ත්තහ. ඊප ඳසු ගඩොරයඹප හගප්ක් රුපිඹර 134ප 

අප්රOභහණඹ වුණහ. ඟනහධිඳතියඹහ  අඹ ළඹ ගල්නඹ ඉදිරිඳත් 

ශ ගරහගේ, වදිසිගතභ, ගේ රුපිඹර අප්රOභහණඹ කිරීභත් එක් 

ටි  දප ඳසු ගඩොරයඹප හගප්ක් - 

 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)       
රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඳළවළදිලි කිරීභක්. 

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

කිඹන්න.  

රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහ ගවොපභ දන්නහ, භෆත හරගතදී 

ගේ ගඩොරර් එගක් ලක්තිභත් වීභ භත අගප් රුපිඹර විතයක් 

ගනොගයි, සිඹලුභ රහපීඹ මුදල් අප්රOභහණඹ ගරහ තිගඵනහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ දන්නහ, ඇගභරින් ආර්ථිඹ ලක්තිභත් න 

ගොප, ඒ හගේභ යුගයධඳහ වවුර දුර්ර ගන ගොප ල්ලි 

ඇගභරිහප රහ ගන ඹන ඵ. ඔඵතුභහ භප ඩහ ගවොප 

දන්නහ, එතගොප ඇගභරින් ගඩොරයඹ ලක්තිභත් න ඵ. ඒ 

නිහ පිප - exogenous - ගවේතුත් අපි ඵරන්න ඕනෆ.   

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔේ, ඔඵතුභහ කිඹන ථහගේත් ඹේ කිසි ඇත්තක් තිගඵනහ. 

භභ ඒ පිිතන්නහ. නමුත් භගේ ථහගේදී භභ ගභඹ ඊප ඩහ 

විසතයහත්භ ඉදිරිඳත් යන්නේ.  

රු ඇභතිතුභනි, ගඩොරයඹප හගප්ක් 109ප  තිබුණු 

රුපිඹගල් අඹ 134ප  ගිඹ අසථහගේ ඇගභරිහගේ green 

shoots තිබුගණ් නළති ඵ  ඔඵතුභහ ගවොප පිිතන්නහ. එදහ  

ඇගභරිහගේ තිබුගණ්, QE1, QE2, QE3. රු ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහගේභ තර්ඹ භභ නළත ගඳයශරහ ඔඵතුභහපභ ඉදිරිඳත් 

යනහ. එතළනදී ඔඵතුභහ කිඹන exogenous ළඩ පිිතගශ 

තිබුගණ් නළවළ. ඒ හරගත ඇගභරිහප ඇගභරින් ගඩොරර් 

රහගන ගිගත නළවළ. ඇගභරින් ගඩොරර් ඇගභරිහගන් 

ගන යපරප  රහගන ආහ. ගන යපරප රහගන ආහප, 

අගප් යගට් තිබුණු ආර්ථි ශභනහයණගත දුර්රතහ නිහ ගේ 

රුපිඹර ඩහ ළටුණු ඵ ඔඵතුභහත්, භභත් ගවොපභ දන්නහ.  

 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ,- 

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අගන්, ඇභතිතුභනි, - 

 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ විධිඹපභ  ඉන්දිඹහනු  රුපිඹර ඇතුළු අගනක් currencies 

සිඹල්රක්භ ඒ හගේ ඳවශප ළටිරහ තිගඵනහ කිඹන එ 

ඔඵතුභහ පිිතන්ගන් නළේද?  

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ඇභතිතුභහ, ඒ අසථහගේදී අගනක් යපර currencies 

ඳවශප ළටුගණ් නළවළ.  

 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ර්තභහනගත. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ර්තභහනගත  ඹේ කිසි විධිඹප ඩහ ළටීභක් තිගඵන ඵ 

භභ පිිතන්නහ. නමුත් ඒ ගනොගයි, භභ කිඹන්ගන්. භභ 

කිඹන්ගන් ගඩොරයඹප හගප්ක් 109ප  තිබුණු රුපිඹගල් අඹ  

134ප ඩහ ගන ළටුණහඹ කිඹන එයි. භභ කිඹන්ගන් ගිඹ 

අවුරුේගේ භළද වරිගතදීයි.  ඊප ඳසගේ ගභඹ 129 අඹප  

ඉවශ ගිහිල්රහ නළතත්  අද න ගොප 134.65ප අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. දළන් ගභතළන ගභොක්ද ගන්ගන් කිඹරහ අපි 

ගඳොඩ්ඩක් ළඹුරින් ඵරන්න ඕනෆ. ඇගභරිහප මුදල් නළත 

ශක්රයභණඹ කිරීභ එ ගවේතුක්. වරි.  නමුත්, ඊප ඩහ පුළුල් 

ගවේතුක් තිගඵනහ. ඒ තභයි අගප් අඳනඹනඹ ඩහ ළටීභ.  

රු අභළතිතුභහ කිේහ, එතුභහගේ ආනගත ර්භහන්තලහරහ 

ගදක් ළහුණහ කිඹරහ. එකින් යක්හ 500ක්  නළති වුණහ කිේහ. 

අගනක් එකින්  යක්හ 250ක් නළති වුණහ කිේහ. ඒ අඳනඹන 

ර්භහන්තගත ඩහ ළටීභ. රු ඇභතිතුභනි, අඳනඹන 

ර්භහන්තඹ ඩහ ළටුණහ නේ කිසිගේත්භ රුපිඹර ලක්තිභත් 

තඵහ න්නප ඵළරි ඵ ඔඵතුභහ ගවොප දන්නහ.  

ඇත්ත ලගඹන්භ ගභොක්ද වුගණ් කිඹරහ අපි ගඳොඩ්ඩක් 

ල්ඳනහ යරහ ඵරමු. ගඩොරර් එ අඹ රුපිඹල් 109ප, 

114ප තඵහ ගන හිපපු හරගත අපි මරයධ ප්රOතිඳත්තිඹත් ලිහිල් 

ශහ. ගේ තභයි ගභතළන තිගඵන ළරැේද. මරයධ ප්රOතිඳත්තිඹ 

ලිහිල් කිරීභ තුශ තභයි අඳනඹන අඩු ගරහ ආනඹන ළඩි 

ගන්ගන්. භභ ගේ විේව යන්නේ.  

අඩු ගඳොලිඹප ණඹ න්න පුළුන් ගරහගේ  හුගක් ගදනහ 

ගිහිල්රහ ණඹප ඵඩු න්නහ.  භව ඵළශකුගේ  අධිඳතියඹහ දක් 

කිඹනහ භහ අවගනයි, " 'Hit Ad'   එගක් යිස එ ඵරන්න" 

කිඹහ. "Hit Ad" එ ගරොකු ගනහ නේ, ගභධපර් යිල් 

විකිගණනහ, refrigerators විකිගණනහ, televisions 

විකිගණනහ, හවන විකිගණනහ. නමුත් ගේ කිසිභ ගදඹක් 

රශහගේ  නිසඳහදනඹ යන ගේල් ගනොගයි රු අභළතිතුභනි.  

මරයධ ප්රOතිඳත්තිඹ  ලිහිල් කිරීභ තුිතන් සිේධ වුගණ්, ආනඹනඹ ළඩි 

වීභ ව රුපිඹර ලක්තිභත් 109ප ෘ්රිFභ ගර තඵහ ළනීභ  තුශ 

අඳනඹනඹ ඩහ ළටීභයි. සහධීන ආර්ථි විදයධහඥගඹධ  

විහදඹකින් ගතොය  ගේ පිිතන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දි.මු. ඟඹයත්න භවතහ 
(வௌபுகு  டி.வ. ேௐவ்்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
යුගයධඳගත ආර්ථිඹත් ඩහගන  ළටුණහ. ඒ අනු අඳප 

ගන ගවීේ ඒ අඹප ගහ න්නප  ඵළරි වුණහ. ගේ නිහ  අගප් 

ර්භහන්තලහරහර  නිසඳහදනඹ අඩු වුණහ. ඒ තභයි ගේප 

ගවේතු ගරහ තිගඵන්ගන්.   

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගඵොගවොභ ගවොයි රු  අභළතිතුභනි. ගභතළනදී  එ 

ගවේතුක් වළටිඹප යුගයධඳගත  ඒ ඉල්ලුභ අඩු වීභ  අඳප කිඹන්නප 

පුළුන් රු  අභළතිතුභනි. නමුත් ඇත්තලගඹන්භ 

තයහරිත්ගඹනුත් අඳ ගඵොගවධදුයප අඩු වී තිගඵනහ. අඳප 

තයහරිත්ඹ ඳත්හ න්නප පුළුන් වුණහ නේ අගප් අඳනඹන 

ඩහ ළගපන්ගන් නළවළ. රු අභළතිතුභනි,  ඇගරොයි ඟඹර්ධන 

භළතිතුභහ ගවේතුක් වළ ටිඹප ගභතළන කිඹන්ගන්,  ණඹ ගඳොලිඹ 

සිඹඹප 18යි ලු.  සිඹඹප 18 ගඳොලිඹප ණඹ අය ගන අඳ 

අඳනඹන  තයහරිත්ඹ  තඵහ න්ගන් ගොගවොභද කිඹහ එතුභහ 

අවනහ. අඳත්  එක් තයඹප ඵශේරහගේලඹ  ඉන්නහ; 

විඹට්නහභඹ  ඉන්නහ. සිඹඹප 18 ගඳොලිඹප ණඹ අය ගන ඒ 

හගේ අගනක් යපල්  එක් අඳ තය යන්ගන් ගොගවොභද?  

අගනක් හයණඹ  රු අභළතිතුභනි, අඳප GSP Plus  එ 

නළති වුණු ඵ ඔඵතුභහ ගවොප දන්නහ. GSP Plus  එ තිබුණහ 

නේ එතළන සිඹඹප 10,  12 හසිඹක්  තිගඵනහ.  එතගොප 

GSP Plus  එ  තිබුණහ  නේ,   අය ඳවත ළගපන තයහරිත්ඹ  

නළත  රඵහ න්න අඳප වළකිඹහක් තිබුණහ. දළන් නළතත්  GSP 

Plus  එ  රඵහ න්න යඟඹ  භවයවිප  ඉල්ලුේ ඳත්රසඹක් දහවි 

කිඹහ  ඳත්තයර කිඹහ  තිබුණහ භහ දළක්හ. භහ හිතන වළටිඹප 

ඉල්ලුේ ඳත්රසඹක් දළේගභොත්  ඒ ගවොයි. ගභොද, ඹේ කිසි 

විධිඹකින්   GSP Plus  එ  නළත රඵහ   න්න පුළුන්  

වුගණධතින්  ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ තයහරිත්ඹ නළත ගොඩ 

නගහ න්න  පුළුන් ගනහ.  

මරහනහරඪ රුභන්ත්රීෙතුභනි, දළන් අඳ ගශ ගලේඹ  අය 

ගන ඵරමු.  අගප් අඳනඹන,  ආනඹනඹ ළඩ පයුතු සිේධ 

ගන්ගන් ගොගවොභද කිඹහ  අඳ භනින්ගන් ග ශ ගලේගඹන් 

ගන්. 2010 දී අගප් ගශ ගලේ හිගඹ තිබුගණ් ගඩොරර් බිලිඹන 

4.8යි. 2012 ගනගොප ගශ ගලේ හිගඹ ගඩොරර් බිලිඹන 9.5 

ගනතුරු ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  හිගඹ ගදගුණ ගරහ තිගඵනහ. 

හිගඹ ගදගුණ ගරහ තිගඵන්ගන් එ ගවේතුක් නිහඹ කිඹහ අඳප 

කිඹන්නප ඵළවළ. එ ගවේතුක් නිහ අගප් අඳනඹනඹ අඩු 

ගනහ නේ, ඒ ගනු ප  ගන විල්ඳඹක් ගොඹහ න්න 

යඟඹක් වළටිඹප උත්හව යන්නප  ඕනෆ. ඒප තභයි අණ්ඩුක් 

පිහිටුහ තිගඵන්ගන්.  ඒප තභයි  නිරධහරින් ඳත් ය 

තිගඵන්ගන්.  ඒප තභයි "ඔේ අඳ ගේ යගට් ආර්ථිඹ ඉවශ 

තත්ත්ඹකින් ඳත්හගන ඹනහ"ඹ  කිඹහ ඞන්දඹ අය ගන 

ඇවිල්රහ තිගඵන්ගන්. 

රු අභළතිතුභනි,  ඔඵතුභහ කිේ  ඔඵතුභහගේ ආනගත   

ර්භහන්තලහරහ ගද විතයක් ගනොගයි ගේ යගට් ළහිරහ 

තිගඵන්ගන්. 2012 දී ඇගලුේ අඳනඹනඹ  ඇගභරින් ගඩොරර්  

සිඹඹප 12කින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. ේබහණ්ඩ ළන ඔඵතුභහ 

ථහ ශහ.  ේබහණ්ඩ අඳනඹනඹ  ඇගභරින් ගඩොරර් සිඹඹප 

15කින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. යඵර් ළන එ  භන්ත්රීෙයගඹකු 

ථහ ශහ. යඵර් අඳනඹනඹ ඇගභරින් ගඩොරර් සිඹඹප  3කින් 

අඩු ගරහ තිගඵනහ. සිඹලුභ ර්භහන්ත නිසඳහදන අඳනඹනඹ  

ඇගභරින් ගඩොරර්  සිඹඹප 8කින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඔඹ භහ 

කිේගේ, 2012 ර්ඹ ළනයි. අද තත්ත්ඹ මීපත් ඩහ බඹහනයි. 

භහ ගේ දළන් JAAF   එගන් check ය ඵළලුහ. JAAF  එගක් 

අලුත්භ දත්ත තිගඵනහ. 2013 අගප්රOේල් භහගත  දත්ත තිගඵනහ. 

2012 ර්ඹප හගප්ක් සිඹඹප 17.2කින්  අඳනඹන අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. එතගොප  භහ කිඹන්ගන් -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු (ආඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඳ චීනඹත් එක් ඇති ය න්නහ ගශ ගිවිසුභ අනු, 

අගප් garment  ර්භහන්තගත නිසඳහදන අලයධ ප්රOභහණඹප න්න 

චීනඹ රළවළසති ඵ ඔඵතුභහප භහ කිඹන්නප ළභතියි. එඹ ඉතහභ 

ගවොද ඵප JAAF එ ප්රOහලඹක් ශහ. ඔඵතුභහ දන්නහ  ඇති. 

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 දිගින් දිපභ ඔඵතුභහප භගේ හර  ගේරහ රඵහ ගදනහ. 

ඇත්ත ලගඹන්භ භභ ඔඵතුභහගන් ප්රOලසනඹක්  අවන්නේ. දළන් 
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භභ පිිතතුරු ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් නළවළ. ඳසගේ කිඹන්න. 

අගප් අඳනඹනලින් සිඹඹප කීඹක් චීනඹප අඳනඹනඹ යනහද? 

සිඹඹප එයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ළඩි ය න්නප පුළුන් නේ 

ගවොයි. ඒ තභයි භහ කිඹන්ගන්. අඳ  විල්ඳ ගොඹහ  ඵරන්න 

ඕනෆ. ඒ ළන තභයි අඳ අවුරුදු 10ක් තිසගේ කිේගේ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භභ නළතත් ගේ රු බහප 

කිඹන්න ළභළතියි මීප අවුරුදු 10ප ලින් අගප් යගට් දශ ගේශීඹ 

නිසඳහදනගඹන් සිඹඹප 35 ඳභණ ප්රOභහණඹක් අඳ අඳනඹනඹ 

ශ ඵ. නමුත් අවුරුදු 10ප ඳසගේ අද ගභොක්ද ගරහ 

තිගඵන්ගන්? ඒ ප්රOභහණඹ සිඹඹප 17ප ඩහ අඩු ගරහ! ගේ අවුරුදු 

දවගත ගේ ආර්ථිඹ ඳරිඳහරනඹ ගශේ වුද? ඒ ඔඵතුභන්රහ. භභ 

එගවභ කිේහප භහගන්න. ආර්ථි ශභනහයණගත ඒ 

ගනොවළකිඹහ තුශ තභයි අගප් අඳනඹනඹ සිඹඹප 50කින් ඩහ 

ළටිරහ තිගඵන්ගන්. ඒ  එගවභ ගනොගයි කිඹන්න හපත්  

ඵළවළ.  

භභ  ගේ පිිතඵ ගොඹහ ඵළලුහ. භහ ශග දළන් තිගඵනහ 

ළදත් ශයධහගල්න ටික්. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ගේ 

අවන්න. ඟනහරි භහගත සිප අගප්රOේල් භහඹ දක්හ ව හරඹ තුශ 

භසතඹ භහ කිඹන්නේ. ඇගලුේලින් අඳ ගවොඹහ ගන 

තිගඵන්ගන් ගඩොරර් බිලිඹන 1.3යි. ගත්ලින් ගඩොරර් ිලිඹන 

440යි. යඵර්ලින් ගඩොරර් ිලිඹන 260යි. පිප යප ළඩ යන අගප් 

අේභරහ, අක්රහ, නශගිරහ ගඩොරර් ිලිඹන 2,109ක් ගභයපප එහ 

තිගඵනහ. ගන යපල් භග නුගදනු යරහ ආදහඹේ වළටිඹප 

අඳ වේඵ ය ගන තිගඵන්ගන් ඔන්න ඔඹ මුදල් ප්රOභහණඹ තභයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ හගේභ යඟඹ අයගන 

තිගඵන ණඹ ප්රOභහණඹ ගොඳභණද කිඹරහ  ඵරන්න. ගගශ 

ගලේ හිගඹ පිඹහ න්න අපි ඹේ කිසි ක්රයභගේදඹක් අනුභනඹ 

යන්න ඕනෆ. අඳප පිප යටින් රළගඵන ගඩොරර් ප්රOභහණඹ භදි නේ 

අඳප අලයධ ඒ ගඩොරර් ප්රOභහණඹ ණඹප න්න ඕනෆ. භභ කිේහ 

ගන්, අපි ළඩිපුයභ විකුණහ තිගඵන්ගන් ඇගලුේ නිසඳහදන  කිඹරහ. 

එයින් අඳ රළබ ආදහඹභ ගඩොරර් 1,325යි. නමුත් යඟඹ ත්ත ණඹ  

-බහණ්ඩහහය බිල්ඳත් ව ඵළඳුේය භන්න්- ගඩොරර් බිලිඹන 1.5යි. 

එගවභ නළත්නේ ගඩොරර් ිලිඹන 1,582යි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ  අනු යඟඹ අවුරුේගේ ඳශමුගනි භහ වතගර්දී 

ඳභණක් අඳ ඇගලුේලින් අඳනඹන ආදහඹභ වළටිඹප රඵහ ත්ත 

මුළු ප්රOභහණඹප ඩහ ළඩි ප්රOභහණඹක් ඵළඳුේය ව බහණ්ඩහහය 

බිල්ඳත්ලින් ණඹ අයගන තිගඵනහ. ඊප අභතය තත් 

ගඩොරර් ිලිඹන 546ක් ණඹ ලගඹන් අයගන තිගඵනහ. 

එතගොප,  අඳනඹනඹ යරහ  රඵහ න්නහප ඩහ ගඩොරර් 

බිලිඹන 2.1 අඳ ණඹලින් රඵහ ගන තිගඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගභතළනදී තභයි ගේ ප්රOලසනඹ ඳළන නන්න්ගන්.   

ඊපත් අභතය අපි අලුතින් ඳපන් ත්ත ක්රි ඹහලිඹක් 

තිගඵනහ. ඒ තභයි, හණිඟ ඵළශකුරප ණඹ න්න කිඹන එ. 

ගභච්ඝය ල් ආණ්ඩුගන් ගන් ණඹ ත්ගත්. ගේ ශගදී රශහ 

ඵළශකුප කිේහ ගඩොරර්  ිලිඹන 500 ණඹක් න්න කිඹරහ. 

භප භත නළවළ ගඳොලිඹ කීඹද කිඹරහ. ගඩොරර් ිලිඹන 500 

ණඹක් ත්තහ. ගේ ත්ත ගඩොරර් ිලිඹන 500 ණඹප ගභොද 

වුගණ්? ඒ   ගඩොරර් ිලිඹන 500 ණඹ අඳනඹනරුන්ප 

ඔවුන්ගේ ර්භහන්ත දියුණු ය න්න    දුන්නහද?  නළවළ. අඳප 

ආයශික වුණු විධිඹප ඒ මුදර SriLankan Airlines එගක්ද ගොගවේද 

ණඹක් ගන්න -ගහ න්න ඵළරි බිරක් ගන්න-  ඳහවිච්ික 

ය තිගඵනහ. ඉතින්, ඔඹ විධිඹප ණඹ අයගන අඳප ගේ යප 

ශර්ධනඹ යන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ හ ගේභ විලහර 

ආන්ගදධරනඹප තුඩු දුන් තත් හයණඹක් තිගඵනහ. ඟහති 

ඉතිරි කිරීගේ ඵළශකුප ආණ්ඩු අණ ය තිගඵනහ, ගඩොරර් 

බිලිඹනඹ ණඹක් න්න කිඹරහ. භභ එදහ උඳගේල හය 

බහගේදී එහි බහඳතියඹහගන් ගේ පිිතඵ ඇහුහ. භභ 

ඇහුහ, "ඔඵතුභහ ඟහති ඉතිරි කිරීගේ ඵළශකුගන් ණඹ ගදන්ගන් 

ගඩොරර්ලින්ද, රුපිඹල්ලින්ද, ගභොනහපද ගේ ණඹ ගදන්ගන්?" 

කිඹරහ. එතුභහ කිේහ, "රු භන්ත්රීෙතුභනි, භභ ණඹ ගදන්ගන් 

රුපිඹල්ලින්" කිඹරහ. එගවනේ ගභොනහපද ගඩොරර්ලින් 

ණඹක්? ඟහති ඉතිරි කිරීගේ ඵළශකුප ගේ හගේ 

අයතළේඵඹප  ඳත් යන්ගන් ඇයි? එතුභහ කිඹනහ,  ''යඟගත 

අලයධතහක් නිහ අඳප න්න සිේධ ගනහ'' කිඹරහ. ඒ හගේභ 

DFCC වහ NDB කිඹන ඵළශකු ගදපත් කිඹහ තිගඵනහ ගඩොරර් 

ිලිඹන 250 ණගන් ණඹ න්න කිඹරහ.  ආණ්ඩුත් එක් 

හච්ඞහ යරහ ඳසු ගිඹ දිනර ඒප රරෆසති වුණහ. නමුත් 

ඟහති ඉතිරි කිරීගේ ඵළශකුප ගඩොරර් බිලිඹනගත ණඹත්, 

DFCC  එප වහ NDB එප ගඩොරර් 250 ඵළගින් ව ණඹත් 

න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද ඇති ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ තභයි 

අඳප ආයශික න්ගන්.  

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භභ ගේ කිඹන්න වදන්ගන් 

අඳනඹනඹ ඩහ ළටීභත් භග ගඩොරයඹත් රුපිඹරත් අතය 

තිගඵන ේඵන්ධතහගේ ඳවත ළටීභ -බි ළටීභ- ළනයි. භභ ගේ 

ගේලඳහරන ථහක් යනහ ගනොගයි. ඇත්ත ලගඹන්භ අඳ 

ණඹ ඳමහර ඳළපගරින් සිටින ඵ අතුගපන් වරි භප 

කිඹන්න සිේධ ගනහ. ගේ  පිිතඵ අඳ ගොයි තයේ කිේත් 

ආණ්ඩු කිඹන්ගන්, "නළවළ, කිසිභ ළපලුක් නළවළ, ඉතහභ 

ගවොප අපි ළඩ පයුතු යගන ඹනහ" කිඹන එයි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහප ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිගඵන්ගන්.  

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ආණ්ඩු ගොයි තයේ ගවොප 

ළඩ පයුතු යගන ඹනහද කිේගොත්, MOODY’s කිඹන 

ආඹතනඹ අගප් යගට් ගේේණිත කිරීභ ඳවශප දළේභහ.   

ඒ ගේේණිත කිරීභ ඳවශප දභරහ, ගභොක්ද කිඹරහ 

තිගඵන්ගන්?  ඒගොල්රන් කිඹනහ, “… following the sizable 

loss of foreign reserves in 2011, but without enough 

improvement to support a positive rating action at this time;

….” කිඹරහ.  ඒගොල්රන් කිඹනහ, රුපිඹර ෘ්රිFභ ඳත්හ 

ළනීභ තුශ, යඟඹ අතිලයින් ඔවුන්ගේ ශිකත විකුණහ දළමීභ තුශ 

ව විගේල ණඹ රඵහ ළනීභ තුශ ඉතහභ අභහරු අසථහප ඳත් 

ගරහ සිටිනහ කිඹරහ.   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, ඔඵතුභහප නිඹිත හරඹ අන්.  

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ විනහඩිඹකින් අන් යනහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි.   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(வௌபுகு வவ கவ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will give him two minutes from my time.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you are given two minutes from the 

time allotted to the Hon. Lakshman Kiriella. 

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Thank you, Hon. Lakshman Kiriella.   

භහ කිඹින් සිටිගත, ගේ ප්රOලසනඹ දිවහ අපි පුළුල් ඵරන්න ඕනෆ 

කිඹන එයි. අභළතිතුභහ කිඹන ථහත් වරි. යත් අමුණුභ 

ඇභතිතුභහ කිඹන ථහත් වරි. භභ කිඹන ථහත් වරි.  

විඳක්ගත අපි විගේඝනඹක් ඉදිරිඳත් ශහභ අඳප වළභ ගරහගේභ 

භඩ වන්න එඳහ. අඳප ගේල  ගද්රසධහිඹන් කිඹරහ කිඹන්න එඳහ. අඳ 

යන  විගේඝන,  විගේඝන වළටිඹප පිිතන්න ඔඵතුභන්රහප 

ලක්තිඹ රළගේහ කිඹහ ප්රOහර්ථනහ යින් භගේ ථහ අන් 

යනහ, ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 3.27] 

 

රු  හිණී විජිත්  විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ (නජීවී 
ේඳත් ශයක්ණ  අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு க் ேவ் ேௐப்  ோ ெவெ - 

்ெெகவ வௐ ணுக அவைெவ) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි,  අගප් ආර්ථි විගලේඥඹකු 

න වර් ද සිල්හ භන්ත්රීෙතුභහගේ ථහගන් ඳසු භප ථහ 

කිරීභප අසථහ රළබීභ ළන භහ ඉතහභ  තුටු නහ. 

විගලේගඹන්භ එතුභහ ථහ ශහ රුපිඹර ඵහල්දු වීභ ේඵන්ගඹන්.  

අඳප භතයි, සිරිභහගධ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹගේ යඟඹ 

හරගත ශෘත ආර්ථිඹක් ගේ යගට් ක්රි ඹහත්භ වුණහ.  නමුත් 

ඊප ඳසු ඵරඹප ඳළිණි එක්ත් ඟහති ඳක් යඟඹ 1977 දී  ගේ 

යගට් ආර්ථිඹ විෘත ආර්ථිඹක් ඵප ඳරිර්තනඹ ශහ. ඒ 

ඳරිර්තනඹ කිරීගේ දී තභයි රුපිඹගල් අඹ  ඳහගන්න  වළයරහ,  

රුපිඹර ඵහල්දු යන ළඩ පිිතගශ ඳපන්ත්ගත්. අදත් අපි ඒ  

විෘත ආර්ථිඹ ඔසගේ ගේ භන ගිඹත්, යඟඹ ගනස වුණත්,  

අපි ඊප ඩහ භහනුෂි ල්ඳනහ යරහ පයුතු යනහ. වළඵළයි, 

ඒ හරගත හගේ ගේ යගට් යහඟයධ ගේගඳොශ විකිණීභ ව යහඟයධ 

ගේගඳොශ අතු කිරීභ අඳ ගශේ නළවළ.  

යහඟයධ ආගඹධඟන ගගයහි අගප් විලසහඹක් තිගඵනහ. යහඟයධ 

ආගඹධඟන ගගයහි ගේ යගට් ඟනතහගේත් විලසහඹක් 

තිගඵනහ.  යහඟයධ ආඹතනඹ ව ගඳෞේලි ආඹතනඹ 

රැකිඹහ ේඵන්ධගඹන් ඳත්තයඹ ඳශ ගරහ තිබුගණොත්,  යහඟයධ 

ආඹතනගත ළටුඳ අඩු වුණත් යහඟයධ ආඹතනගත රැකිඹහක් වහ 

ඉල්ලුේ යනහ ික්, ගඳෞේලි ආඹතනගත රැකිඹහප 

ඹන්න අගප් යගට් ඟනතහ ළභළත්තක් දක්න්ගන් නළවළ. ඒ 

තයභපභ ගේ යගට් ඟනතහ මුල් ඵළත් භතහදඹක් තිගඵනහ; 

යහඟයධ  ආගඹධඟන ගගයහි ගේ යගට් ඟනතහගේ විලසහඹක් 

තිගඵනහ.  

අධිගේගී භහර්, ගුන් ගතොටු ගඳොශල්, යහඹල් ළනි භවහ 

දළළන්ත ආගඹධඟනරප ගේ යඟඹ අතවරහ තිගඵනහ. ඒහ 

ළන විගේඝන ඇති. ප්රOලසන ඇති.  නමුත් ඒහ ගේ යගට් අනහත 

අලයධතහන්රප ළශගඳන ඳරිදි ළරසුේ ය තිගඵනහ. අගප් 

යඟඹ  ගනස වුණත් ගේ වදපු ගේල් අපි ආඳසු අයගන ඹන්ගන් 

නළවළ. ඒහ යගට් ඟනතහප දහඹහද වළටිඹප ඉතිරි ගරහ තිගඵනහ. 

ගේහගත ප්රOතිරහබ රළගඵන්ගන් ගේ යගට් පුයළසිඹන්පයි; ගේ 

යගට් ඊශග ඳයේඳයහපයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ නිහ 

ගේ යගට් පුයළසිඹන්ප ඒහ ළන ථහ යන්න අයිතිඹක් 

තිගඵනහ. 

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීෙතුභහ  අද ගේ යගට්  ආර්ථිඹ ළන ථහ 

ශහ. යගට් ආර්ථිඹ ළන ථහ යනගොප අගප් ගේශීඹ 

නිසඳහදන ළනත් අඳ ථහ ශ යුතුයි.  විගලේගඹන්භ  අද දින 

1969 අශ 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹපගත්  

ගේ නිගඹධ ඉදිරිඳත් කිරිගභන් අගප් යගට් කුරුඳු ර්භහන්තඹ 

දියුණු කිරීභප අලයධ පිඹය ගන තිගඵනහ. ගරධ ගගශ 

ගඳොශප ඉදිරිඳත් ය තිගඵන "Cassia" කිඹන විල්ඳ 

නිසඳහදනඹ නිහ අගප් කුරුඳු හ අනහතගත දී අනතුයප ඳත් 

ගයි කිඹන බිඹක් ඇති වී තිගඵනහ. අගප් යටින් ර්ඹප 

කුරුඳු ගභට්රිැක් ගපොන් 13,000ක් ඳභණ අඳනඹනඹ යනහ. එයින් 

අඳප ළරකිඹ යුතු විලහර ආදහඹභක් රළගඵනහ. කුරුඳු 

ර්භහන්තගත නිඹළළීගභන් තුන් රක් ඳනස දවප අධි 

ඳවුල් ශයධහක් ජීත් නහ. ඒ හගේභ, කුරුඳු නිසඳහදනගඹන් 

රුපිඹල් ිලිඹන 100ප අධි විගේල විනිභඹක් අඳප රළගඵනහ.    

වරහත ඉරහ භහතයප ඹනගතක් මුහුදු රණයගත කුරුඳු 

හගන් භව ඵේද අඹ යන්න විගලේෂිත ණ්ඩහඹභක් 

ඉතිවහගත හිටිඹහ. භභ හිතන වළටිඹප වර් ද සිල්හ භන්ත්රීෙතුභහත් 

ඒ දන්නහ ඇති.  

 
රු (ආඝහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහ ඒ ළන ථහ ශහ. ඔඵතුභහ ඒ අසථහගේ සිටිගත නළවළ.  

 
රු  හිණී විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ 
(வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ගඵොගවොභ ගවොයි. භභ ඔඵතුභහගේ ථහ අවගන සිටිඹහ.  

භහ ඔඵතුභහප සතුතින්ත නහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, අපි ආනඹන ඵදු ේඵන්ධගඹන් ව ගර්ගු 

ශගක්තහශ ර්ගීයණගත ඟහතයධන්තය ප්රOිතිඹප අරණර්ණ ගරහ 

තිගඵනහ. ගේ නිගඹධ තුිතන් ඒත් යන්න අපි 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඕගධන් විඹන සුරැකීභ, විඹනහ 

ේමුතිඹ, ගභොන්ට්රිැඹල් න්ධහනඹ ළනි  එගත්ඹන් තිගඵනහ. 

එළනි ඉතහභත් අර්ථත් ළඩ පිිතගශක් වහ අද ගේ 

නිගඹධඹන් ගනළවිත් තිගඵනහ. භභ හිතනහ අපි ඔක්ගොභ 

එතු ගරහ, නිසඳහදනඹ තුිතන් අනහතගත ගගශ ගලේඹ අඩු 

ය න්ගන් ගොගවොභද කිඹන එ ළන ඉතහභ ගවො අර්ථත් 

හච්ඞහක් යන්න ඕනෆ කිඹරහ. අපි නිසඳහදනඹප නළඹුරු 

ගන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, තුයගත නිසඳහදන ළන, 

තු ආර්ථිඹ ළන  ථහ යන ගොප අඳප ගඳගනන්න තිගඵන 

ගදඹක් තභයි භවහ ඳරිභහණගත තු ආර්ථිඹ අද ඹේ ප්රOභහණඹප 

ඩහ ළටිරහ තිගඵන ඵ. තු ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ තිගඵන්ගන් 

නිේ ගනොගයි. ඒප ගවේතු තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ  විලහර 

තු ගනුප ඹළපීේ ඳදනභ භත යන්නහ ව ෘෂිර්භහන්තඹ 
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තුිතන් ෆභ ක්ගේත්රසඹභ අගප් යගට් විලහර පරදහයිතහක් අද 

ගඳන්නුේ ය තිගඵනහ. අපි දන්නහ, අද ඌ ඳශහගත් විතයක් 

භවහ ඳරිභහණගත තුලින් ගවක්ගපඹහර් 3,500ප ළඩි 

ප්රOභහණඹ ගත් හ අත්වළය තිගඵන ඵ. අගප් අතිරු 

ඟනහධිඳතිතුභහ ගභය අඹ ළගඹන්  ගඳන්හ දී තිබුණහ, ගේ 

ගවක්ගපඹහර් 3,500 කුඩහ ළඵලිරප ඩරහ ගේ යගට් ේභඹ 

ගුරුන;  ළඩ යන ඟනතහප, තරුණ පිරිප ඒ ඉඩේ ගඵදහ 

දීරහ ඹළපීේ ඳදනභ භත හ කිරීභ ළන. තභන්ගේ මුළු ඳවුරභ 

එතු ගරහ ේභඹ ගුයරහ සුළු බිේ ගොපකින් ඉතහභත් ගවො 

ප්රOතිරහබ රඵහ න්න පුළුන් ආර්ථි ඒ ඵප ඳත් කිරීගේ 

කුටුේඵ ලක්තිභක් කිරීගේ න ළඩ පිිතගශප; ආර්ථි 

ගඳයිතඹප ගේ ර්ගත අඹ ළගඹන් ගේ යඟඹ අතවරහ 

තිගඵනහ. ඒප ගවොභ උදහවයණඹ තභයි ඳවත යප ගත් 

ගොවිඹහ. ඳවත යප ගත් ගොවිඹහ කුඩහ බිේ ළඵළල්ර ඉතහභ 

ශ්රීක ගර ගත් හ යරහ, ඉතහභ ගවො නිසඳහදනඹක් රඵරහ 

ඒහප ඉතහභ ඉවශ ිරක් රඵහ න්න පුළුන් ලක්තිඹ ඇති ය 

ගන තිගඵනහ.  

 භභ හිතන වළටිඹප තු ආර්ථිඹ පිිතඵද අඳප රඵහ න්න 
තිගඵන ගවොභ ආදර්ලඹ ඉන්දිඹහයි. අද ඉන්දිඹහගේත්  ඉතහභත් 

ලක්තිභත් ගරහ තිගඵන්ගන් ඹළපීේ ඳදනභ භත යන්නහ ව 

ෘෂිර්භහන්තඹයි. ඊශගප අපි දන්නහ, ගත්, යඵර්, ගඳොල්, කුරුඳු, 

ේිරිස, මුශ, භෆ, ේපි, අම හගරප අම, දිවුල් හරඹප දිවුල්, 

ගදහි හරඹප ගදහි, ගදොඩේ හරඹප ගදොඩේ, ට්පක්හ, පුහුල් 

ඹන ගේ හන් ඔක්ගොභ තිගඵන්ගන් ඌ ඳශහගත් ඵ. ගේ 

යගට් දශ ඟහති නිසඳහදිතගත දහඹත්ඹ රළගඵන්ගන් සිඹඹප 

4යි. ඉතින් ගේ භවහ පුදුභඹක්. භභ දන්ගන් නළවළ, ගේ ඵළශකු 

හ ර්තහ පිිතඵ. භභ විභතිඹ ඳශ යනහ,  සිඹඹප 4ක් න්ගන් 

ගොගවොභද කිඹරහ. ඊශගප අගප් ළලි, ල්, ගඩොල්, උළු. ඒ 

විතයක් ගනොගයි.  භවහ දළළන්ත ව ේභ ඵරහඹක් ඌ ඳශහගත් 

ළඩ යනහ. ඒ ළඩ යන ේභ ඵරහඹ දළ න්න පුළුන් එ 

අසථහක් තභයි සිශවර අවුරුේද. ඒ හරඹප  ඒ ළඩ යන 

ඟනතහ ඌ ඳශහතප ප්රOහවනඹ යන්න මුළු රශහගේභ 

ඩිගඳධලින් ඵස දභනහ.   

ගේ ගේ සිදු ගරහ තිගඵන්ගන් ගේ යගට් ෆභ ඳශහතපභ භ 

ගේ දශ ඟහති නිසඳහදිතගත දහඹත්ඹ රඵහ ගදන්න පුළුන් 

ලක්තිභත් ඳශහත් ඵප ඳත් කිරීගේ ළඩ පිිතගශ ඹපගත් ගේ 

යඟඹ දළනපභත් ේහමීඹ ශර්ධනඹප අත වරහ තිගඵන නිහයි; 

භහර් ඳේධතිඹ දියුණු ය තිගඵන නිහයි.  ඒ අඳප ගඳගනනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අඳ  දන්නහ,   ඳහයල් හඳට් 

ශ නිහ ඵදුල්ගල්  ඇති ගරහ තිගඵන ශර්ධනඹ. ඕගධන් 

තුය භහගේ අයිතිරු භහත් එක් කිේහ,  ඔහු න්ගට්නර් 

ගද ගන ගිඹ ඵඩු දළන් එ න්ගට්නයඹ ගන ඹන නිහ 

එ භනහන්තඹකින් ඔහුප   රුපිඹල් 22,000 රහබඹක් තිගඵන 

ඵ. ඔහු භහ එක් ගඳෞේලි ඒ ළන ථහ ශහ. ඒ නිහ ගේ 

යගට් ශර්ධනඹප අලයධ භහර් ඳේධතිඹ වහ ගේ යඟඹ භවහ 

දළළන්ත ආගඹධඟනඹක් ය තිගඵනහ.  අඳප ගේ ණඹ නිේ 

ගදන්ගන් නළවළ.  අඳ ණඹ ගන ඵ දන්න නිහ තභයි අඳප ණඹ 

ගදන්ගන්. හරඹක් අඳප උසුළු විසුළු ශහ, ණඹ න්න ඵළවළ, 

ණඹ ගදන්ගන් නළවළ, ණඹ වේඵ ගන්ගන් නළවළ කිඹරහ. අඳප 

ඳළනරහ ණඹ ගදනහ. ගේ ණඹ අය ගන, අද ගේ යගට් 

ඟනතහගේ ඹටිතර ඳවසුේ ශර්ධනඹ යන, නිසඳහදනඹ ළඩි 

යන, ඒ එන ආර්ථි අභිගඹධරප මුහුණ ගදන්න ගේ යගට් 

ඟනතහ ලක්තිභත් යන ළඩ පිිතගශක් ගේ ආණ්ඩු ක්රි ඹහත්භ 

ය  තිගඵනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ හගේභ අපි  කුරුඳු 

ර්භහන්තඹ ේඵන්ධගඹනුත් වන් යන්න ඕනෆ. කුරුඳු 

ර්භහන්තඹ ේඵන්ධගඹනුත් ගත් ර්භහන්තඹ ේඵන්ධගඹනුත් 

ගරොකු ප්රOලසනඹක් තිගඵනහ. ගභොද, ගේහගත ප්රOිතිඹ ළන අඳප 

විවිධ ථහ ඵව ඇගවනහ; අඳ දකිනහ. ඒ කුරුඳුරප අලයධ 

මලි ප්රOිතිඹ ආයක්හ ය ළනීභ, ගත්රප අලයධ ප්රOිතිඹ 

ආයක්හ ය ළනීභ පිිතඵයි.  ගත්රප ලී කුඩු ඩයි ය, රේ 

යරහ ඹහ තිගඵනහ. කුරුඳුරපත් එගවභයි. කුරුඳුර භළද 

පුයන ඒහප ලී කුඩු ගඹොදරහ තිගඵනහ. ඒ හගේ 

තත්ත්ඹන්ගන් ගේයහ ගන අලුත් විධිඹප ගේ ර්භහන්තඹ අඳ 

නවීයණඹ යන්න අලයධ නහ.  

දශ ඟහති නිසඳහදිතගත සිඹඹප වතගර් ඉරක්ගේයි අඳ 

ඉන්ගන්. තනි ඉරක්ගේයි ඌ ඳශහත ඉන්ගන්. ඒ ගන 

ගභොනහත් නිහ ගනොගයි, අඳ යන නිසඳහදනරප අඹ 

එතු ගනොයන නිහයි. භහ ඉතහභත් ආඩේඵයගඹන් අගප් 

ආර්ථි ශර්ධන ඇභතිතුභහ භතක් යනහ. ආර්ථි ශර්ධන 

ඇභතිතුභහත්, නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභහත් දන්නහ අභයඳහර ගඳගර්යහ 

කිඹන භවත්භඹහ laboratory එක් වදරහ තිගඵන ඵ. භහ හිතන 

වළටිඹප රුපිඹල් ිලිඹන 40ක්, 50ක් විඹදේ යරහ තිගඵනහ, 

scientistsරහ දහගන ගේ නිසඳහදනරප අඹ එතු යන්න. 

අඳනඹනඹ යන ේිරිස, කුරුඳු හගේ ගේල්ර අතුරු 

නිසඳහදන යරහ ඒහප අඹ එතු යන ළඩ පිිතගශක් 

තිගඵනහ. අඳ දන්නහ, ඌ ඳශහගත් වළභ දහභ -ද ණගන්- 

යඵර් කිරි ඵවුර් 4ක්, 5ක් ගොට්පහප එන ඵ. නමුත්  අඳප අඩු 

ණගන් glove  එක් වදන්නත් ර්භහන්ත ලහරහක් අගප් 

ඳශහගත් - බිබිගල් - ඇති යරහ නළවළ. ඒ නිහ අගප් අඹප 

රැකිඹහල් නළති ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ අඳප ගරොකු 

විලසවිදයධහරඹක් තිගඵනහ. ඒ තභයි ඌ විලසවිදයධහරඹ. අගප් 

ර්භහන්ත පුයඹ ඳළත්තප දහරහ, ර්භහන්ත පුයගත හිපපු 

ර්භහන්තරුන් ගනුප තභයි අඳ ගේ විලසවිදයධහර භිඹ 

අගප් ඵදුල්ගල් ර්භහන්ත පුයඹප දුන්ගන්. අගප් විලසවිදයධහරඹ 

අඹ එතු යන විලසවිදයධහරඹක්. තභ ඒ අඹ එතු ගනහද 

කිඹන හයණඹත්, ප්රOහන්ත විලසවිදයධහරඹක් වළටිඹප ඒ වහ ඌ 

ඳශහගත් ඉන්න අඹප රඵහ ගදන දහඹත්ඹ ගොඳභණද කිඹන 

හයණඹත් අඳප භතු යන්න සිේධ නහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි. ගභොද ඔඵතුභහගේ පිඹහ න වි.ඟ.මු. 

ගරොකුඵණ්ඩහය හිපපු ථහනහඹතුභහ ඌ ඳශහත ළන 

ඉතහභත්භ ගරොකු වළඟීභකින්, බක්තිඹකින් ථහ යපු, ළඩ යපු 

නහඹගඹක්. භහ තමුන්නහන්ගේප ඒ හයණඹත් භතක් යනහ. 

ගේ විලසවිදයධහරගඹන් ළඵෆ ප්රO ගඹධඟනඹ අඳ න්නහද කිඹන එ 

අඳප ප්රOලසනඹක්.  

කුරුඳුර හගේභ ගත්ර තිගඵන විවිධ යහඹනි ද්රසයධ ගන් 

ගන් ලගඹන් අයගන ඒහප අඹ එතු යරහ, ඹේ නිසඳහදන 

ක්රි ඹහලිඹප ඹන්න පුළුන් නේ භහ හිතනහ මීප ඩහ විලහර 

ආදහඹභක් ගේ සිඹලු ගේලින් අඳප රඵහ න්න පුළුන්භක් 

තිගඵනහඹ කිඹරහ. භහ ගේ හයණඹත් භතක් යනහ.   2012 දී 

අඳ හ ය ඇති භි ප්රOභහණඹ ගවක්ගපඹහය 31,049ක් ගනහ. 

ඒ අතයභ ගභට්රිැක් ගපොන් 14,435ක් ඳභණ අඳ 2012 දී අඳනඹනඹ 

යරහ තිගඵනහ.  2020 න විප අඳ අභ ලගඹන් ගවක්ගපඹහය 

50,000 භි ප්රOභහණඹක් ඉරක් ය ගන අඳ භන් ශ 

යුතුයි. ඒ හගේභ  අඳනඹන ඳරිභහ ත්ගතොත් ගභට්රිැක් ගපොන් 

30,000පත් අඳ ශගහ විඹ යුතුයි. විගලේගඹන් අඳ දන්නහ, 

අක්ය දවඹ කුරුඳු තළළුගොත් ඒ කුරුඳු තශන භනුසඹහප 

අක්ය ඳව ආදහඹභක් රඵහ ගදන්න ඕනෆ ඵ. ඒ කිඹන්ගන් 

ආදහඹගභන් ගදගන් ඳශගුක්. කුරුඳු තළළීභ ඉතහ ගවො සඹශ 

රැකිඹහක්. ගේ පිිතඵ අලයධ පුහුණු හගේභ ඒ වහ අලයධ 

න ට්පල් රඵහ ගදනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භහ අහන ලගඹන් ගේ 

හයණඹත් භතක් යනහ. ගේ විඹඹ බහය ඇභතියඹහ න 

ගයජිගනධල්ඩ් කුගර් ඇභතිතුභහ ගභොනයහර දිස්රිFක්ගත යඵර් 

හ, ගොගධහ හ, කුරුඳු හ විධිභත් යන්න ව   
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කුළු ඵඩු උඹන් - spice gardens - ඇති යන්න භවහ විලහර ව 

ළඳ කිරීභක් යනහ. භහ එතුභහත් ගේ අසථහගේ භතක් 

යනහ. අඳප තිගඵන අභිගඹධඹ තභයි නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ. 

නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න නේ අඳ ආණ්ඩු ඳක්ඹ, විඳක්ඹ 

වළටිඹප ඵරන්ගන් නළති සිඹලු ගදනහභ එතු ගරහ  ගේ යගට් 

ශර්ධනඹ ඉදිරිඹප ගනි ඹන්න පයුතු යන්න ඕනෆ.  එගේ 

පයුතු යමුයි කිඹරහ ගඹධඟනහ යින් භහ නිවඬ නහ. 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි, රු ඇභතිතුභහ. මී ශගප, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීෙතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.40] 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(வௌபுகு வவ கவ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, කුරුඳු හ ේඵන්ධගඹන් 

අද ඳහර්ලිගේන්තුප ඉදිරිඳත් යන රද නිගඹධරප අගප් 

ේපර්ණ වගඹධඹ රඵහ ගදනහ. ගභොද කුරුඳු හ 

කිඹන්ගන් අවුරුදු සිඹ ණනක් අගප් යපප විලහර ආදහඹභක් රඵහ 

දුන්නු හක්. ඒ නිහ ගේ නිගඹධරප අගප් ේපර්ණ 

වගඹධඹ රඵහ ගදනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, දළන් අඳනඹන ඵරත් ඩහ 

ළටීභප රක් ගරහ තිගඵනහ. භව ඵළශකුගේ ශයධහ ගල්න 

අනු 2003 සිප 2013 දක්හ ව අවුරුදු 10 තුශ අගප් අඳනඹනර 

හභහනයධ ණන - average එ- තිබුගණ් ඇගභරිහනු ගඩොරර් 

ිලිඹන 1,516පයි. The average for the 10 years from 2003 to 

2013 was US Dollars 1,516 million. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි, ගේ ප්රOභහණඹ ගිඹ භහගත ඇගභරිහනු ගඩොරර් 

ිලිඹන 696ප අඩු ගරහ තිගඵනහ - approximately from US 

Dollars 1,500 million to US Dollars 696 million. ඒ කිඹන්ගන් 

අඳඹන අශලගත සිඹඹප 50 අඩු වීභක් - a 50 per cent drop in 

the exports. ගේ ඉතහභත් ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. අගප් රු යත් 

අමුණුභ ඇභතිතුභහ ගභතළන ගනොසිටීභ ළන භභ නහටු 

නහ. ගභොද එතුභහ කිේහ, යුගයධඳගත ගශ ගඳොශ ඩහ 

ළටිරහ කිඹරහ. ඒ ේපර්ණගඹන් ළයදියි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි, ඵශරහගේලඹ ත්ගතොත් 2009 දී යුගයධපීඹ ගගශ 

ගඳොගශන් -European market එගන්- ඒගොල්රන්ගේ ගොප -

share එ- තිබුගණ් සිඹඹප 6.2යි. The share in 2009 was 6.2 

per cent. 2011 දී ඒගොල්රන් සිඹඹප 11ක් දක්හ ඒ ප්රOභහණඹ 

ළඩි ය ගන තිගඵනහ. 2009 දී European market එගක් 

ඵශරහගේලගත ගොප තිබුගණ් සිඹඹප 6.2යි . 2011 දී ඒ 

ප්රOභහණඹ ළඩි ය ගන තිගඵනහ, සිඹඹප 11.2ප. රු යත් 

අමුණුභ ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් ගරුගේ ළයදි රුණුයි. භභ 

හිතන්ගන් ඒයි එතුභහ ථහ යරහ ගිගත. සිඹඹප 50කින් අගප් 

අඳනඹන ආදහඹභ අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඵශරහගේලඹ, 

ඳහකිසතහනඹ ළනි රශහ ගට් තිගඵන යපල් යුගයධපීඹ 

යපරප ළඩි ළඩිගඹන් බහණ්ඩ අඳනඹනඹ යනහ. 

උදහවයණඹක් ලගඹන් 2014 ර්ගතදී ඉන්දිඹහ යුගයධඳඹත් 

එක් නිදවස ගශ ගිවිසුභක් - Free Trade Agreement - එක් 

අත්න් යනහ. එතගොප ඒ අඹප වේඵ නහ GSP හගේ 

විගලේ යප්රOහද. ඉන්දිඹහ ඒ ත්ගතොත් අගප් අඳනඹන 

ටිනහභ මීපත් ඩහ  ඩහ ගන ළගපනහ. අද ගේ ේඵන්ධ 

ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් තිගඵන්ගන්. භභ දන්ගන් නළවළ, රු යත් 

අමුණුභ ඇභතිතුභහ ගේ ළන දන්නහද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහත් න්ද උඩ යප 

ඳශහත ළන උනන්දු න භන්ත්රීෙයගඹක්. අගප් මුළු යගට්භ 

ඇගලුේ ර්භහන්තලහරහ 800ක් තිබුණහ. නමුත් දළන් 400පත් අඩු 

ණනක් තිගඵන්ගන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භවනුය 

දිස්රිFක්ගත හ තිගඵන ර්භහන්තලහරහ ණන භභ කිඹන්නේ. 

වර, ගභොයඹහඹ ඇගලුේ ර්භහන්තලහරහගේ 750ක් ළඩ 

ගරුහ. දළන් ඒ හ දභහ තිගඵන්ගන්. එතගොප 28 ඇශ 

"ලිහිණි" ඇගලුේ ර්භහන්තලහරහ හ දභරහ. කිඹුරහ ඇශ 

garment factory එ හ දභරහ. උඩුදුේඵය ර්භහන්තලහරහ 

හ දභරහ. ඳවතගවේහවළප, ගේේ රඹන් ඇඳයල් ඇගලුේ 

ර්භහන්තලහරහ හ දභරහ. ඹටිනුය, ඇරළක්ළන්ඩ්රාහ garment 

factory එ හ දභරහ. කුණ්ඩහගල්, තළන්ඩේ රශහ 

ර්භහන්තලහරහ හ දභරහ. ගේ garment factory එක් 

ගනොගයි, ගභතළන වළදුගේ computer chips. ගේ 

ර්භහන්තලහරහගේ ගේගඹධ 2,500ක් ළඩ ගරුහ. ගේ 

ර්භහන්තලහරහ ගිඹ අවුරුේගේ හ දභරහ. සී.එන්. ඇගලුේ 

ර්භහන්තලහරහ හ දභරහ. තිේඵටු, කුරුණෆර ඳහගර් 

හීනටිර garment factory එ හ දභරහ. භහතගල්, ළුන්දෆර 

ගේහරඹ ශග තිගඵන garment factory එ හ දභරහ. ගේ 

හගේ ර්භහන්තලහරහ විසක් හ දභහ තිගඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගේ භවනුය දිස්රිFක්ගත විතයක්. ගේ තුිතන් 

රැකිඹහ 15,000ක්, 20,000ක් ඳභණ නළති ගරහ තිගඵනහ. භහින්ද 

ිකන්තනගතත් කිඹහ තිබුණහ, ෆභ ප්රOහගේශීඹ ගල්ේ 

ගොට්ධහඹභ ර්භහන්තලහරහක් විෘත යරහ රැකිඹහ 500ක් 

ගදනහ කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹන්භ යඟඹ ගොඳභණ කිේත්; ගේ 

වපු ර්භහන්තලහරහ ගනුගන් එභ ර්භහන්තලහරහක්ත් 

භවනුය දිස්රිFක්ගත විෘත යරහ නළවළ. ඒ නිහ රැකිඹහ 

15,000ක්, 20,000ක් විතය නළති ගරහ තිගඵනහ. ගේ විධිඹප 

ර්භහන්තලහරහ හ ගන ඹන අසථහ භවනුය දිස්රිFක්ඹ 

තුශ දළන් ගභොක්ද යන්න ඹන්ගන්? ගුන් ගතොටු ගඳොශක් - 

airport එක් - වදන්න ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අපි නේ ඉල්ලුගේ නළවළ, 

භවනුය දිස්රිFක්ඹප ගුන් ගතොටු ගඳොශක්. භභ හිතන්ගන් 

භවනුය දිස්රිFක්ගත සිටින කිසිභ ගගනකු එළනි ගදඹක් 

ඉල්ලුගේ නළවළ. ඇයි ගේ ඉල්රපු නළති ගදඹක් ගදන්ගන්? අපි 

එළනි ගදඹක් ඉල්ලුගේ නළවළ. අමුණුභ ඇභතිතුභහ ගේ රු 

බහගන් ගිහිල්රහ ගන්. භභ ගේ ළන එතුභහගන් අවන්න තභයි 

හිටිගත. ඳසු ගිඹ තිගත එතුභහ ගේ රු බහගේ කිේහ, අධිගේගී 

භහර්ඹ නුයප වදනහ කිඹහ. ඒ  ගවොයි. අධිගේගී භහර්ඹක් 

වදනහ නේ ඳළගඹන් නුයප ඹන්න පුළුන් නේ airport  

ගභොනහපද? ගභතළන ප්රOලසනඹ ඒ ගනොගයි. ගේ ගුන් 

ගතොටුගඳොර වදන විප අලුත් ගල් 500ක් විතය ළගඩනහ. ඳසු 

ගිඹ තිගත ඒ අඹ භහ වේඵ ගන්න ආහ. ද ෆිනෆන්ස, 

ගලින්ගධ ළනි ඉඩේ ගොපස ය අගරවි යන අඹ 

ගුරුගදනිඹ, වහයභ අප ගඵොගවොභඹක් ගල් වදරහ තිගඵනහ. 

ගේ ශගදි ිනින්ගදධරු භවත්රු ගිහින් -"ළල්ර" කිඹන up-

market නිහ ගඹධඟනහ ක්රයභගත ගල් 500භ ආයණඹ න 

විධිඹප භළන්නහ, airport එප න්න කිඹහ. ගේ හගේ 

තත්ත්ඹක් තිගඵන්ගන්. භභ නේ දන්ගන් නළවළ, අගප් වුරු 

ගුන් ගතොටුගඳොරක් ඉල්රහ තිගඵනහද කිඹහ. ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ එන නිහ භධයධභ ඳශහතප ඹේකිසි ළඩක් යන්න 

ඕනෆ. භධයධභ ඳශහත ේපර්ණගඹන්භ අභත යරහ ළඩ ය 

තිගඵනහ. දළන් භධයධභ ඳශහතප ගභොක් ගවධ ළඩක් යන්න 

ඕනෆ; ගභොක් ගවධ show එක් දභන්න ඕනෆ කිඹන අදවසින් 

තභයි ගේ ගුන් ගතොටුගඳොර ථහ නිර්භහණඹ ගරහ 

තිගඵන්ගන්.  
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[රු  හිණී විජිත්  විඟඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ] 
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අගප්  විජිත්  විඟඹමුණි ද ගොයිහ අභහතයධතුභහ ආගඹධඟන 

ළන කිේහ. විලහර මුදරක් ආගඹධඟනඹ ගනහඹ කිඹහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගේ යඟඹ යන විඹදේ ආගඹධඟන 

ගනොගයි. ගේහ ණඹප අයගන යන ගේල්. අගප් යගට් 

ඟනතහ අහිශයි. ඒ අඹ දන්ගන් නළවළ, ආගඹධඟන කිඹන්ගන් 

ගභොනහද; ණඹප අයගන යන ඒහ ගභොනහද කිඹහ. 

වේඵන්ගතොප යහඹ ත්ගතොත් ගේහ ණඹලින් යන ගේල්. 

ගේහ ආගඹධඟන ගනොගයි. ගනොගයොච්ගඝධගල් විදුලි ඵරහහයඹත් 

අපි ණඹප අයගන යන්ගන්. නමුත් යපක් ඵරහගඳොගයොත්තු 

න්ගන් ණඹ අයගන යන ළඩ ගනොගයි. යපක් 

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ආගඹධඟගඹධ ඇවිත් ඒ ගොල්රන්ගේ 

මුදලින් ඉඩේ අයගන ඒ ගොල්රන්ගේ මුදල්ලින් 

ර්භහන්තලහරහ වදරහ නිසඳහදන පයුතු කිරීභයි. අන්න ඒයි 

ආගඹධඟනඹ කිඹන්ගන්. උදහවයණඹක් ලගඹන් ඵළරැක් ඔඵහභහ 

බුරුභඹප ඹන විප මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඇගභරින් 

ආගඹධඟඹන් 100 ගදගනක් අයගන ගිඹහ. ඒ ගොල්ගරධ ඉඩේ 

ගතධයහ ත්තහ. ඒ ගොල්ගරධ ඒ ගොල්රන්ගේ මුදල්ලින් ඉඩේ 

ත්තහ. ර්භහන්තලහරහ ආයේබ යනහ; නිසඳහදනඹ යනහ; 

අඳනඹනඹ යනහ. ආණ්ඩුප කිසිභ ඵයක් නළවළ. රශහගේ ඒ 

හගේ ආගඹධඟනඹක් නළවළ. ගේ ඔක්ගොභ ණඹප අයගන යන 

ඒහ. අගප් යප ණඹ උගුර හිය ය තිගඵන්ගන්. දළන් ආණ්ඩුක් 

ගභගවභ ණඹ න්නහ  විප ගභොක්ද ශ යුතු න්ගන්? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ අන් යන්න. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(வௌபுகு வவ கவ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please give me one more minute, Sir,  I will conclude.  

ඔඵතුභහ දන්නහ, අයිසරන්තඹ කිඹන්ගන් යුගයධඳහ වවුගල් 

යපක් ඵ. ඉතහභත්භ නවීන නීති ඳේධතිඹක් තිගඵන යපක්. 

අයිසරන්තගත මුදල් ඇභතියඹහත් අභළතියඹහත් ගේ හගේ  

ණඹ උගුරප අයිසරන්තඹ අය ගන ගිඹහ. කිසිභ ණනක් 

න්ගන් නළතු ණඹ උගුරප අයගන ගිඹහ. ගභොක්ද ගරහ 

තිගඵන්ගන්? ඔහු භළතියණගඹන් ඳළයදුණහ. නීතිඹ ඹපගත් අද 

අයිසරන්ත අධියණගත අභළතියඹප මුදල් ඇභතියඹහප නඩු 

දභහ තිගඵනහ, අයිසරත්නඹ හිතහ භතහ ණඹ උගුරප අයගන 

ගිඹහ කිඹහ. ගේ අලුත් නීතිභඹ ශල්ඳඹක්. යුගයධඳහ යප 

නීතිගත උත්තරීතයබහඹ තිගඵන යප ප්රOඟහතන්ත්රසහදඹ තිගඵන 

යප හිපපු අභළතියඹහප විරුේධ අද නීති භහර්ගඹන් පයුතු 

යනහ, යප ණඹ උගුරප අයගන ගිහින් තිගඵනහ කිඹහ. දළන් 

අගප් යපත් තිගඵන්ගන් ඒ විධිඹප. අගප් අවුරුේගේ ආදහඹභ භදි 

ණඹ හරි ව ගඳොලිඹ ගන්න. අගප් යප ණඹ උගුරප ක්රයභ 

ක්රයභගඹන් මීඳ ගනහ. අන්න එභ නිහ යඟඹ පයුතු යන විප 

විගලේ ගඹන් අඳනඹන සිඹඹප 50කින් ඵළවළරහ. වුද ගේප 

කිඹන්ගන්? ගේ හයණහ ළන යඟගත අධහනඹ ගඹොමු යින් 

භගේ ඝන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි, රු භන්ත්රීෙතුභහ. ඊශගප රු ගි.ආර්.පී. 

සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ. ඔඵතුභහප විනහඩි 11ක් ඳභණ තිගඵනහ. 

[අ.බහ. 3.50] 

 
රු ගි.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ 
(வௌபுகு ே.ஆவ.பீ. சூௐவௐபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අද ඉතහභ ළදත් 

භහතෘහක් ඹපගත් ගේ රු බහගේ විහදඹ ඳත්න්ගන්. භප 

ඳශමු ල්ඳනහ වුණහ, රු අභළතිතුභහගේ ථහ දස 

කිහිඳඹක් ගුන් විදුලිගඹන් ේඵද ඟනතහප ඇගවන්න 

ළරළසවිඹ යුතු තයගේ ටිනහ ථහක් ඵ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ හගේභ භභ රු යනහ, 

අලුත් ඇභතියගඹක් න රු විජිත් විඟඹමුණි ද ගොයිහ 

භළතිතුභහප. එතුභහ ඉතහභ ගේගඹන් දියුණුක් ප්රOදර්ලනඹ යන 

රු ඇභතිතුගභක්. එතුභහ ඌ ඳශහත පිිතඵ, ඒ ඳශහගත් 

අභත ගච්ඝ ආර්ථි ශර්ධනඹ පිිතඵ ගඵොගවොභ ළදත්  

ථහක් ශහ. භභ ඒහ ළන ගනොගයි දළන් ථහ යන්න 

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. භභ එ භහතෘහප ඵහිනහ. 

රශහ අවුරුදු 2,500ප ගඳය සිප ප්රOසිේධ වුගණ් ගන කිසි 

ගදඹක් නිහ ගනොගයි, රශහගන් පිප යප ඹන භළණික් ල්, 

හයගත මුතු ඇප ව කුරුඳු නිහයි. කුරුඳු ර් ණනහක් 

ගරධගත තිගඵනහ. එභ ර් ණනහගන් ඉතහභ විශිසප කුරුඳු 

තිගඵන්ගන් රශහගේ ඳභණයි. එඵළවින් පුයහණ හරගත ඉරහභ 

ඉන්දිඹහ රශහගේ කුරුඳු වළඳින්වගත "යිශවගල්" -සිශවර 

ඳළශෆටිඹ- කිඹහයි. ගභභ කුරුඳු ගඳොතු අගල් බහඹ ෆල්රක් 

අයගන වඳරහ විනහඩිඹක් දිගේ තිඹහගන ඉන්න ඵළවළ. ඒ තයේ 

ළය ලක්තිඹක් නිකුත් යනහ අගල් බහඹ කුරුඳු ෆල්රකින්. 

අද ඊගත ගනොගයි,  ඳහයහගධ යඟ දරුන් පියිඩ ගොඩ නගන 

ගොප රශහගන් ගේ කුරුඳු අයගන ගිහින් ෆභ උදෆනභ 

අගර කුරුඳු ගඳොතු ළඵළල්රක් ෆභ ගේගඹකුපභ න්න 

ගදනහ. ඒ වඳරහ තුය බිේහප ඳසගේ මුළු දභ ළඩ 

යන්න ඔහුප ලක්තිඹක් රළගඵනහ. නමුත් ගේ කුරුඳු ඳළශෆටිඹ 

අභත ගරහ ගිඹහ. ඳෘතුගීසිහයඹහ රශහප ආගේ කුරුඳු 

සුපයි කිඹරහ ථහක් තිගඵනහ. ඉශග්රී සිහයඹහ රශහප 

ඇවිල්රහ ඳළරඳදිඹේ න තුරු රශහගේ ප්රOධහනභ අඳනඹන 

ගබධඹ ගරහ තිබුගණ් කුරුඳු. කුරුඳු ඵේදප කිේගේ භව ඵේද 

කිඹරහයි. ඳෘතුගීසි, රන්ගේසි, ඉශග්රී සි යඟගත ප්රOධහන ආදහඹේ 

භහර්ඹ ඵප ඳත් වුගණ් කුරුඳු ඵේදයි.  වරහතපත් එවහ ඉරහ 

ගිරුහඳත්තු දක්හභ මුළු මුහුදුඵඩ ප්රOගේල ළහිරහ තිබුගණ් කුරුඳු 

නහන්තයඹකින්. විගලේගඹන්භ රන්ගේසින් ගේ කුරුඳු 

ඕනෆින්භ ළේහ, සිශවර යිජුරුන්ගන් නිදවස ගන්න. 

ගභොද, සිශවර යිජුරුන්ගන් වතය ගධයශගත, තුන් 

ගධයශගත ළවිච්ඝ කුරුඳු න්න ගිඹහභ ප්රOලසන ඇති ගච්ඝ නිහ. 

ඒ නිහ ගේ ගවො ළදත් ඳළශෆටිඹක්.  

රශහගේ ඳහවිච්ික යන කුළු ඵඩු ර් 42ක් තිගඵනහ. රු 

අභළතිතුභහගේ ථහගේදීත් ගේ ළන කිඹළවුණහ. ඉන්දිඹහගේ 

තිගඵනහ කුළු ඵඩු ර් 63ක්. ආවහය යත් කිරීභ වහ මුළු 

ගරධගතභ කුළු ඵඩු ර් 110ක් දළනප ගොඹහ ගන තිගඵනහ. 

නහන්තයලින්  තත් ඒහ ගොඹහ ගන ශගඹධ ය න්නහ. 

ආවහය යත් කිරීභ වහ, ලක්තිඹ රඵහ ළනීභ වහ, ගුණත් 

ඵ වහ ඳහවිච්ික යන කුළු ඵඩු අඩුගන් තක්ගේරු යන්න 

එඳහ. අගප් ගොඵහ දවභ තභයි අගප් ඳශමුන භෆණිගඹධ. ඒ 

භෆණිඹන්ගේ ලක්තිඹ තභයි කුළු ඵඩු ඔසගේ, ඳළශෆටි ඔසගේ, 

ආවහය ද්රසයධ ඔසගේ තුන්ප වහ ිනිහප රඵහ ගදන්ගන්. 

රශහගේ තිබුණු ඳහයේඳරි ගබධ ර් අද ඉතහභ ගේදඟන 

තත්ත්ඹපයි ළටිරහ තිගඵන්ගන්. ඳශමුළනි ඳවය ළදුගණ් වී 
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ඳළශෆටිඹපයි. වී ඳළශෆටිඹ අභත යරහ ගත් ඳළශෆටිඹ, යඵර් 

ඳළශෆටිඹ හ යරහ රශහගේ ආර්ථිඹ තනි ඇගවන් ඵරන්න 

ඳපන් ත්තහ. රු ඩී.එස. ගේනහනහඹ භළතිතුභහ එන තුරු 

රශහගේ වී ගොවිතළන අබහඹප ගිහිල්රහ  ගන්න ත ටි 

හරඹයි තිබුගණ්. ඇත්ත ලගඹන්භ සිශවර වහගල් ඵත් න ෆ භ 

සිශවරගඹක්භ රු ඩී.එස. ගේනහනහඹ භළතිතුභහප පින් ගදන්න 

ඕනෆ. එතුභහ තභයි වී කුරු ල්ගරක් තයේ ඵත් ිපක් වදරහ දීරහ යඟ 

යප විෘත යරහ අලුත් ශිසධහඝහයඹක් අඳප රඵහ දුන්ගන්. අන්න ඒ 

හගේ, අතුරුදන් වුණු ඳළශෆටිලින් එක් තභයි කුරුඳු ඳළශෆටිඹ. 

ඒ ඉතහභ ඉවශ භට්පභප ගගනන්න පුළුන් ළදත් 

ඳළශෆටිඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, රු අභළතිතුභහ ශ ථහප 

භහ නළත නළතත් රු යරහයි ගේ ථහ යන්ගන්. රශහගේ 

ඳළශෆටි ර් විලහර ශයධහක් තිගඵනහ. මුළු ගරධගතභ ඳළශෆටි 

ර් 450,000ක් තිගඵනහලු. ඒගන් හ ය තිගඵන්ගන් 

ඳළශෆටි 600ක් ඳභණයි. තුන් ර් රක් 47ක් ඉන්නහ. ිනිවහ 

හීරෆ ය ගන ඉන්ගන් තුන් 55 ගදගනකු ඳභණයි. ගේහ යරහ 

ිනිවහ භවහ ෆඹභක් න්නහ අලුත් ශිසපහඝහයඹප ඹන්න. 

නමුත් ඒගක් සීභහක් ඇවිල්රහ තිගඵනහ. දළන් අපි ආඳහු වළරිරහ 

ඵරමු අගප් රශහගේ දියුණු ශ වළකි වී ඳළගශේ, අගප් රශහගේ 

දියුණු ශ වළකි ගඳොල් ඳළගශේ දිවහ. භහ ගඳොල් ර්භහන්තඹප රු 

යනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු ගද ඇතුශත ගඹධධ ෆඹභක් අයගන 

ගඳොල් ව නළත ලක්තිභත් ශ යුතුයි කිඹන වළඟීභක් ේරප දී 

තිගඵනහ. ඒ ළන ගඵො ගවොභ න්ගතධයි. ඒ හගේභ භහ රු 

යනහ ඳසු ගිඹ අවුරුදු 5 ඳභණ හරඹ තුශදී රශහප අභත 

ගරහ තිබුණු ගත්ත ඳශමුළනි තහප  යඟභල්ත්තක් ඵප 

වයරහ තිබීභ ළන. ඒ අද ඊගත ඇති වුණු ගනක් ගනොගයි. 

අවුරුදු වත අප ඉරහ සිදු වුණු ගදඹක්. භහ දළන් ේරප 

ගිඹහභ ළඩිගඹන් ඵරන්ගන් කුඹුරු දිවහ ගනොගයි. භහ 

ගත්ගතන් තභයි භනින්ගන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ 

පිිතඵ භගේ ගෞයඹ විෘත ව ප්රOසිේධිගතභ දිඹ යුතුයි 

ගඳොගශොන්නරුගේ ඩභත්රීෙඳහර සිරිගේන භළතිතුභහප. එතුභහ 

ෘෂිර්භ අභහතයධතුභහ වළටිඹප යහඟහරි බහය ගන රශහගේ 

ගතු ප්රOභහණඹ ළඩි කිරීගේ විප්රඹක් ආයේබ ශහ. එතුභහගේ 

ඒ උත්හවඹ ඉතිවහගත පවන් විඹ යුතුයි. අද ඒ යප පුයහ 

ඳළතිරිරහ ගිහින්. නමුත් තමුන්නහන්ගේරහප ඒ හර්තහ ගදන්ගන් 

නළවළ. පිපගොටුගේ ඵඩු ිර ේඵන්ධ හර්තහ ගදනහ. ඵළශකුර 

හර්තහ ගදනහ. මුදගල් අඹ අඩු වීභ ළන හර්තහ  ගදනහ. නමුත් 

වුරුත් ගේ යගට් ගවේන් ගොවිඹහගේ නිසඳහදනඹ, ගේ 

නිසඳහදනඹ ළන හර්තහක් ගදන්ගන් නළවළ. ඒහ ඔක්ගධභ 

අවප දහරහ තිගඵන්ගන්.  

අද ඳශමුළනි තහප ගේ යගට් එශලු හ ඳස ගුණඹකින් 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඳරතුරු හ ඳස ගුණඹකින් ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ. ඳළණි ගොභඩු ද දවස ණනක් ගරොරි පිටින් ගනත් 

ඳහයල්ර තිඹහ ගන විකුණන්න ඳපන් අයන්. පිපිඤසඤහ ර් 

තිගඵනහ, ඒහ රශහගන් පිප යප ඹනහ. විගලේගඹන් 

තිඹප ගොටු ගොශ ිටි රක්ඹප ඩහ භළද ගඳයදිප පිපත් 

ය ඹනහ. රන්ඩන්, ඳළරිසර ප ගභගවන් ඹරහ ඒ ිනිසුන් 

අනුබ යනහ අගප් ගොටු ගොශ ආදී ගේල්. ඒහ වුරුත් 

කිඹන්ගන් නළවළ. නමුත් අපි ඒහ ප්රOසිේධ ශ යුතුයි. ඇවළප 

ගනොගඳගනන භවහ ෘෂි හර්ි විප්රඹක් රශහගේ සිදු නහ 

ේ භට්පින්. අගප් ඳයේඳයහත ගේල් ඉදිරිඹප එනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භහ අහනහන්ත 

අනහළකිඹකුත් කිඹනහ ගේ අසථහගේදී. රශහගේ ගේදහඝඹ 

තභයි අගප් මුළුතළන් ගඹ -කුසසිඹ- අබහඹප ඹෆභ. අගප් කුසසිඹ 

අබහඹප ඹන්ගන් “takeaway” කිඹන ඳළට් එ නිහ. චීනඹ, 

එශරන්තඹප ගිහින් ඳපන් ත්තහ, “takeaway” කිඹන ඳළට් 

විකුණන්න. ඒ ඳළට් එ රශහප ආහප ඳසගේ අගප් ෆනුන්ප 

උඹන වළටි අභත ගරහ. තුන ඳගවේ අභත ගරහ. අගප් ෆනු 

දන්ගන් නළවළ, ගුරුරිගඹධ දන්ගන් නළවළ තුන ඳව කිඹන්ගන් 

ගභොනහද කිඹරහ. තුනයි ඳවයි අපයි, ඒ අප ගභොනහද කිඹරහ 

දන්ගන් නළති ෆනිගඹක් භඟුල් ගඳධරුප නේන්න නයයි,  

ඳවය වරහ ඵසන්න ඕනෆ. දළන් “takeaway” නිහ කිසිභ ළඩක් 

නළති ළවළනිගඹක් ඳවශ ගරහ තිගඵන්ගන්. “Takeaway” කිඹන 

එගන් තභයි අගප් ඟහති ආවහය ගේර විනහල ය දභහ 

තිගඵන්ගන්. අපි ආඳහු අගප් ආවහය ගේර යහ, අගප් ගොවි ගඳොශ 

යහ, අගප් ගත්ත යහ, අගප් යඥතහ යහ ඹහ යුතුයි.  

එහිදී භභ කුරුඳු ඳළගශේ අගේ යරහ ථහ යින් නළතත් 

ගේ න ේඳත දියුණු යන ගභන් සිඹලු ගදනහපභ කිඹනහ. රු 

අභළතිතුභහ එතුභහගේ ථහ ශ ආහයඹ, එහි වන් ශ 

භහතෘහ ළන භගේ ප්රOහදඹ ඳශ  යින් භගේ ථහ භහප්ත 

යනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, රු භන්ත්රීෙතුභහ. ඊශගප රු ජිත් 

ගප්රOේභදහ භන්ත්රීෙතුභහ. ඔඵතුභහප විනහඩි 28 හරඹක් තිගඵනහ.  

 
[අ.බහ. 4.01] 

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, විගලේගඹන්භ ආනඹන, 

අඳනඹන ක්ගේත්රසඹ ළන හච්ඞහප බහඟනඹ ගන ගේ 

ගභොගවොගත් භභ ගේ හයණඹ වන් යන්න ළභළතියි. 2013 

ආර්ථි ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 7.5ක් දක්හ ඹන්නප පයුතු 

යනහ කිඹරහ භව ඵළශකු හර්තහ වන් යනහ. නමුත් භභ 

විලසහ යන්ගන් එඹ සිඹඹප 6ත්-6.5ත් අතය ප්රOභහණඹක් ඵප 

ඳත් ගනහඹ කිඹන එයි. ගේප ගවේතු ගභොක්ද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අද න විප අගප් යගට් ආර්ථි 

ක්ගේත්රසඹ දිවහ ඵළලුහභ වළභ ඳළත්තකින්භ තිගඵන්ගන් ඩහ 

ළටීභක් ඵ අඳප ගඳගනනහ. හර්ි අශලඹ දිවහ ඵළලුගොත් 

2012 ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 10.8යි. නමුත් 2013 

ඳශමු හර්තුගේ ගභඹ 10.7 දක්හ අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඊශගප 

නිසඳහදන අශලඹ - manufacturing sector එ - නිමු. එහි 2012 

ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 6.7යි. 2013 

ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 6.4යි. ඇගලුේ 

අශලඹ ත්ගතොත් 2012 ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ 

සිඹඹප 7.4යි. 2013 ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 6.8යි. 

කුඩහ ර්භහන්ත ක්ගේත්රසඹ - cottage industries - ත්ගතොත් 2012 

ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 5.9යි. 2013 

ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 5.2යි. හර්ි 

අශලඹ ත්තත්, නිසඳහදන අශලඹ ත්තත්, ඇගලුේ අශලඹ ත්තත්, 

කුඩහ ර්භහන්ත අශලඹ ත්තත් ගේ වළභ අශලඹකින්භ 2013 

ර්ගත ඳශමු හර්තුගේදී  2012 ර්ගත ඳශමු හර්තු ප ළඩිඹ 

අඩු ර්ධන ගේඹක් ගඳන්නුේ යනහ. ගභගවභ අඩු ර්ධන 

ගේඹක් ඳත්හ ගන  සිඹඹප 7.5 ආර්ථි ර්ධන ගේඹ 

රඵහ න්ගන් ගොගවොභද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, 2013 ඳශමු භහ වතගර් 

නිසඳහදන අඳනඹනඹ - manufacturing exports - සිඹඹප 8.4කින් 

ඳවශ ඵළවළරහ තිගඵනහ. ෘෂි හර්ි අශලඹ ත්ගතොත් 2012 
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මුල් හර්තුගේ ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 12යි. 2013 මුල් හර්තුගේ 

ර්ධන ගේඹ සිඹඹප 2යි.  වී නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ 

කිඹරහ අපි පිිතන්නහ. ගිඹ ගර් වී නිසඳහදනඹ සිඹඹප 3.1කින් 

ඳවශ ඵළසහ. ගේ ගර් එඹ සිඹඹප 36.1කින් ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ අපි පිිතන්නහ. නමුත් ගත් නිසඳහදනඹ න්න. 

2012 ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ සිඹඹප 12.6 ර්ධනඹක් 

තිගඵනහ. 2013 මුල් භහ වතගර් තිගඵන්ගන් සිඹඹප 0.9 

ර්ධනඹක් ඳභණයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඊශග ප අපි ගේහ අශලඹ දිවහ 

ඵරමු. 2012 ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ එහි තිබුණු සිඹඹප 5.8 

ර්ධන ගේඹ 2013 ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ සිඹඹප 4.3 දක්හ 

අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඊශග ප අපි ඵළශකු, යක්ණ වහ ගේගඳොශ 

ගගශහේ sector එ - banking  insurance and real estate 

sector එ- දිවහ ඵරමු. 2012 ර්ගත ඳශමු හර්තුගේදී එහි 

සිඹඹප 7.2 ර්ධන ගේඹක් තිබුණහ. 2013 මුල් හර්තුගේ 

සිඹඹප 6.1 ර්ධන ගේඹකුයි තිගඵන්ගන්. ඊශග ප ගුන් 

ගේහ, යහඹ වහ නළේ ඵඩු ගභගවයුේ - aviation, ports and cargo 

handling - අශලඹ දිවහ ඵරමු. 2012 ර්ගත ඳශමු හර්තුගේ 

තිබුණු සිඹඹප 3.1 ර්ධන ගේඹ 2013 ර්ගත ඳශමු 

හර්තුගේ දලභ 5 ර්ධන ගේඹක් දක්හ අඩු ගරහ ති ගඵනහ. 

ඉතින් ගේ වළභ ක්ගේත්රසඹක් දිවහ ඵළලුහභ -ආර්ථි ක්ගේත්රසගත, 

ෘෂි හර්ි ක්ගේත්රසගත, ගේහ ක්ගේත්රසගත ඒ හගේභ ඇගලුේ 

ක්ගේත්රසගත, කුඩහ ර්භහන්ත ක්ගේත්රසගත, නිසඳහදන අශලගත- වළභ 

අශලඹභ තිගඵන්ගන් භවහ ඵයඳතශ ඩහ ළටීභක් ඵ 

ගඳගනනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි,  දළන් අපි  ආනඹන, අඳනඹන 

ක්ගේත්රසඹප ගඹොමු ගමු. අගප් යගට් තිගඵන අඳනඹන යපහ 

ගභොක්ද? අඳනඹන ප්රOණතහ කුභක්ද? ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

ගදවභහය තුශ ඒ හගේභ 2013 මුල් භහ වතය තුශ  ශීඝ්ර  ගර 

අඳනඹන ආදහඹභ ඳවශ ළටීභක් අපි දළක්හ. 2013 ර්ගත මුල් 

භහ වතගර් අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹප 7.8කින් අඩු වුණහ.  

දිගින් දිපභ හර්ි වහ ෘෂි ර්භහන්ත අඳනඹන 

ක්ගේත්රසගත ඵයඳතශ ඩහ ළටීභක් තිගඵනහ. නිසඳහදන 

අඳනඹනඹන් - manufacturing exports - දිවහ ඵළලුහභ සිඹඹප 

8.4කින් ඳවත ළටිරහ තිගඵනහ. ෘෂිර්භ අඳනඹන ආදහඹභ 

2013 මුල් භහ වතගර් ඳවශ ළටිරහ තිගඵනහ. අද න විප 

ආනඹනත් ඳවශ ගිහින් තිගඵන නිහ යපප සුබහදි තත්ත්ඹක් 

උදහ ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ භවය අඹ අර්ථථනඹ යනහ. 

ආනඹන ඳවශ ළටීභ නිහ ගශ හිගඹත් ඳවශ ඹන්න ඉඩ ප්රOසථහ 

තිගඵනහ කිඹරහ අනහළකි ඳශ ගනහ. අපි එඹ පිිතන්නහ. 

මුල් භහ වතය තුශ, ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 3.47 සිප 2.96 

දක්හ ගශ හිගඹත් ඳවශ ගිහින් තිගඵනහ. ගශ හිගඹත් 

සිඹඹප 14.6කින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. නමුත් වුරු ගොගවොභ 

ථහ ශත්, 2011 ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 9.7ක් ව ගශ 

හිගඹ, 2012 ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 9.3ක් ව ගශ හිගඹ, 

2013 ගර්ත් අනිහර්ඹගඹන් ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 9 

ඉක්භන්න පයුතු ගඹගදන ඵප ගඵොගවධ ආර්ථි 

විලසගල්ගඹධ අනහළකි ඳශ යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ, 

ආනඹන විඹදභත් 2013 මුල් භහ වතගර් ඇගභරිහනු ගඩොරර් 

ිලිඹන 764කින් -සිඹඹප 11.7කින්-අඩු ගරහ තිගඵනහ. ගේ 

නිහ ගශ හිගඹ ඇගභරිහනු ගඩොරර් ිලිඹන 500කින් අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. ගේහ ගවො ගේල්. නමුත් අගප්රOේල් භහඹ 

ත්තහභ, නළත යක් ආනඹන විඹදභ සිඹඹප 5.7කින් ළඩි වුණහ. 

ඳහරිගබධගි බහණ්ඩ ආනඹනඹ සිඹඹප 12.7කින් ළඩි වුණහ. අඩ 

නිි බහණ්ඩ, අන්තර් බහණ්ඩ ආනඹනඹ සිඹඹප 5.5කින් ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ. ආගඹධඟන බහණ්ඩ ආනඹනඹත් සිඹඹප 1.2කින් 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ අගප්රOේල් භහගත සිප නළත යක් 

ආනඹන විඹදේ ළඩි වීගේ ප්රOණතහ ඇති වීභ අගප් යපප සුබහදි 

න්ගන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, දළන් අපි  අඳනඹන ක්ගේත්රසඹ 

නිමු. දළන් පුදුභ ළගඩ් ගරහ තිගඵන්ගන්, ආනඹනඹ කිරීේ ඳවශ 

ඹන අසථහගේදී, අගප් යගට් ගශ අතිරික්තඹක් බිහි යන්න 

පුළුන් අසථහදී අඳනඹන ක්ගේත්රසඹත් ඳවශ ඹෆභයි. එඹ 

ඵයඳතශ ප්රOලසනඹක්. අඳනඹන ආදහඹභ දිවහ ඵරන්න. 2013 මුල් 

භහ වතගර් අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹප 7.8කින් අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 3.17 සිප 3.06 දක්හ අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. හර්ි අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹප 7.8කින් 

ඳවත ළටිරහ තිගඵනහ. ගේහගත පර විඳහ ගභොනහද? 

අඳනඹනඹ ඳවශ ළටීභ නිහ යගට් ඟහති ආදහඹභප, යගට් 

ආර්ථි ර්ධනඹප, ඒ හගේභ විරැකිඹහ ප්රOලසනඹප ඵයඳතශ 

ඍණහත්භ ඵරඳෆේ ඍජුභ එල්ර නහ කිඹන එ ගේ 

අසථහගේ කි යුතුයි. ඒ හගේභ 2013 අගප්රOේල් න විප අඳනඹන 

ආදහඹභත් සිඹඹප 6.8කින් අඩු වීභ ඵයඳතශ ප්රOලසනඹක්. ප්රOධහනතභ 

නිසඳහදන අඳනඹන බහණ්ඩඹ වළටිඹප අඳප ඇගලුේ නිසඳහදන 

වඳුන්න්න පුළුන්. මුළු අඳනඹනලින් තුගනන් එක්, ඇගලුේ. 

නමුත් ගේ ඇගලුේ අශලගතත් සිඹඹප 15 ඳවත ළටීභක් සිදු වීභ 

අගප් යපප ආර්ථිභඹ ලගඹන් ඵයඳතශ පර විඳහ අත් විඳින්න 

සිදු න හයණහක් ඵ භභ ගේ අසථහගේ භතක් යන්න 

ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අඳනඹන ක්ගේත්රසගත ඩහ 

ළටීභප ළදත් න ගවේතු, රුණු හයණහ රැක් තිගඵනහ. 

ඇත්තභ ථහ යනහ නේ අගප් යගට් අඳනඹන ප්රOර්ධනඹ 

කිරීගේ ඳළවළදිලි ඟහති ප්රOතිඳත්තිඹක්, ඟහති ක්රයගභධඳහඹඹක්, 

ඟහති ළරළසභක් නළවළ. දළන් ඵරන්න,  ආර්ථි ර්ධන ගේඹ 

ළන අපි ගඵොගවොභ උඟහරුප ථහ යනහ. වළඵළයි ගේ අරුභ 

පුදුභ ආර්ථි ර්ධන ගේඹක්.  

ගේ ආර්ථි ර්ධන ගේඹ තුශ යගට් සිඹඹප 20ක් න 

ගඳොගවොතුන්ප වේඵ නහ, යගට් ඟහති ආදහඹගභන් සිඹඹප 

53.4ක්; දුප්ඳත්භ සිඹඹප 20ප වේඵ නහ, ඟහති ආදහඹගභන් 

සිඹඹප 4ක් ළනි ගොච්ඝභක්. අගප් යගට් ගේ භවහ ආලසඝර්ඹත් 

ර්ධනඹ තුිතන් ණඹ ගේහයණ ගවීේ, යඟගත ආදහඹින් 

සිඹඹප 103ක් ඵප ඳත්ගරහ තිගඵනහ. ගභොක්ද, ඒගක් 

ගත්රුභ? යඟඹප රළගඵන ආදහඹේලින් සිඹඹප 103ක්භ ඹන්ගන් 

ණඹ ගන්නයි, ගඳොලිඹ ගන්නයි.  ඒ තභයි ගත්රුභ. ඒ 

නිහ ගේ අරුභ පුදුභ ආර්ථි ර්ධන ගේඹක්. එඳභණක් 

ගනොගයි, ගේ ආර්ථි ර්ධනඹ නිහ අඹ ළඹ හිගඹකුත් ඇති 

නහ; ගගශ හිගඹකුත් ඇති නහ; ගවුේ ගලේ හිගඹකුත් 

ඇති නහ; ණඹ ඵයත් ළඩි නහ. ගේ යගට් ඒ පුේර ණඹඵය  

සිඹඹප 150කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ඇත්තභ ථහ 

යනහ නේ ගභඹ ආලසඝර්ඹත් ආර්ථි ර්ධන ගේඹක් ඵ භහ 

වන් යන්නප ළභළතියි. නමුත් අපි චීනඹ ත්ගතොත්, චීනගත 

ආර්ථි ර්ධන ගේඹත් භග ගභොක්ද සිේධ ගරහ 

තිගඵන්ගන්? චීනගත විගේල ශිකත ළඩි නහ; අඹ ළඹ හිගඹක් 

ගනොගයි අඹ ළඹ අතිරික්තඹක් ඇති නහ; ග ගශ හිගඹක් 

ගනොගයි ගගශ අතිරික්තඹක් ඇති නහ; ගවුේ ගලේ 

හිගඹක් ගනොගයි ගවුේ ගලේ අතිරික්තඹක් ඇති නහ; ණඹ 

ඵය අඩු නහ. එගවභ නේ අපි ගඹොමු න්නප ඕනෆ  ගභොන 

දිලහපද? අපි ගඹොමු න්නප ඕනෆ, අඳනඹන මුල් ය ත්, 

අඳනඹන ගක්න්ද්රස ය ත් ආර්ථි ර්ධන යපහපයි. එඹප 

ඉශග්රී සි බහහගන් කිඹන්ගන්, "Export-led economic growth" 

කිඹරහයි. වළඵළයි, අඳනඹන ගක්න්ද්රස ය ත් ආර්ථි ර්ධනඹක්  

- Export-led economic growth - ක්රි ඹහත්භ යන්නප අගප් 

යපප වළකිඹහක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, දළන් භහධයධ වයවහ අඳප 

අවන්නප රළගඵනහ, ඳශහත් බහ "සුදු අලිගඹක්"ඹ කිඹරහ. 

වළඵළයි, ඳශහත් බහරප ඩහ ගරොකු සුදු අලිගඹක් ඉන්නහ.       
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ඒ තභයි, අඳනඹන ශර්ධන භණ්ඩරඹ - Export Development 

Board එ.  Export Development Board එ  අද රශහගේ 

ගරොකුභ සුදු අලිඹහ ඵප ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහගේ හරගත අඳනඹන ප්රOර්ධන 

ේභහන - Export Promotion Villages - ළඩපවන ක්රි ඹහත්භ 

ශහ. ගභොක්ද, න්ධහන ආණ්ඩු ඹපගත් ඒප වුගණ්? 

ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහගේ අඳනඹන ප්රO ර්ධන ේභහන 

ළඩපවන ේපර්ණගඹන්භ නතය ය දළේභහ. දිශත යණසිශව 

ගප්රOේභදහ භළතිතුභහ ප්රOහගේශීඹ ගල්ේ ගොට්ධහ භට්පින් 

ඇගලුේ ර්භහන්තලහරහ බිහි කිරීභ වහ ඇගලුේ ේවල් 200 

ළඩපවන ක්රි ඹහත්භ ශහ. අද ගභොක්ද, ගේ යඟඹ යරහ 

තිගඵන්ගන්? අද ගේ යඟඹ පුහු ඝනරප, ගේදිහරප, 

ප්රOහලනරප, ිකන්තනරප ගඳොගයොන්දු භහරහප සීභහ ගච්ඝ 

කිසිභ ප්රOතිපරඹක් නළති ක්රි ඹහදහභඹක් ක්රි ඹහත්භ යනහ.  

අපි දන්නහ, අගප් යගට් විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ ගභොක්ද කිඹරහ. 

භවහ දිඹහරු විගේල ප්රOතිඳත්තිඹක් තභයි අද විගේල අභහතයධහශලඹ 

ක්රි ඹහත්භ යන්ගන්. විගේල අභහතයධහශලගත කීභ තභයි, අගප් 

යපප අහිි වුණු GSP Plus ප්රOතිරහබඹ යප ගනුගන් රඵහ ළනීභ. 

නමුත් එඹ යනහ ගනුප කිසිභ පරක් නළති, කිසිභ ළඩක් 

නළති තුන්න ගරධගත යපරප ගතො පිටින් හරි ගිහින්, අගප් 

යගට් භවහ ධනසන්ධඹ ගනත් දුප්ඳත් යපරප ගඵදහ ගදන 

යුඹක් තභයි අද  ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්. එභ නිහ මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, අගප් යපප අලයධයි, අඳනඹන 

විවිධහශගියණඹප ගක්න්ද්රස න අඳනඹන ප්රOතිඳත්තිඹක්; න 

ගගශ ගඳොශ ආක්රයභණඹ යන ගගශ ප්රOතිඳත්තිඹක්.  

"භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ - දිනමු ශ්රීක රශහ" ළඩපවගන් 

භවහ ගරොකුප උඟහරුප වන් ය තිගඵන හයණහ කිහිඳඹක් 

භහ ගභභ අසථහගේදී භතක් යන්න ළභළතියි. එහි ගභගේ 

වන් නහ:  

" .....න ර්භහන්ත 300 ක් පිහිටුන අතය එයින් රුපිඹල් රක් 500 

ප ළඩි ආගඹධඟන වහ ය 5  ඵදු නිදවස හරඹක් රඵහ 

ගදන්ගනි."   

" .... ගේශීඹ අමු ද්රසයධ 75% ප ඩහ ගඹොදහ න්නහ ර්භහන්ත වහ ද 

ය 5  ඵදු වන හරඹක් රඵහගදි."  

එහි තදුයපත් ගභගේ වන් නහ:  

" ෆභ යදීභ ගතධයහනු රළබ සුභ යධහඳෘති ඟහතයධන්තය 

ගගශගඳොශ තුශ තය ශ වළකි භට්පභ දක්හ ර්ධනඹ කිරීභප 

යහඟයධ අනුේවඹ වහ රුපිඹල් ගධටි 50ක් ගන් යි."  

තදුයපත් එහි ගභගේ වන් යනහ:  

" සුළු  ව භධයධ ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන්ප න තහක්ණඹ රඵහ 

ගන  ගගයන නිසඳහදන දිරි ළන්වීභප  ය 5  ඵදු වන රඵහ 

ගදි." 

එඳභණක් ගනොගයි, 2005දී ''භහින්ද ිකන්තන දිනමු           

ශ්රීක රශහ'' ළඩ පිිතගශ ඹපගත් එගවභ කිඹරහ, ඒ එක්ත් 

ක්රි ඹහත්භ යන්ගන් නළතු භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ගභන් 

ගභගවභ කිඹනහ: 

" ෆභ යදීභ කුඩහ යධහඳහරිඹන් 5000 ක් භධයධ ඳරිභහණ භට්පභප 

ද භධයධ ඳරිභහණ යධහඹයින් 200 ක් භවහ ඳරිභහණ භට්පභප ද 

ගන ඹෆගේ ක්රි ඹහලිඹක් 2010 ඳපන් ක්රි ඹහත්භ යන්ගනි. 

 සුළු වහ භධයධභ  ඳරිභහණගත යධහඳහයරප වන ගඳොිතඹ ඹපගත් 

රුපිඹල් රක් 100 ක් දක්හ වන ණඹ මුදරක් රඵහ ගදි." 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භහින්ද ිකන්තන දිනමු          

ශ්රීක රශහ, භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ කිඹන ගේ ගඳොගයොන්දු 

භහරහ අද සීභහ ගරහ තිගඵන්ගන් ගේ ගොශඹප ඳභණයි. අද 

ථහ විතයයි, ගේලනහ ඳභණයි, ප්රOෘත්ති නිගේදන ඳභණයි 

තිගඵන්ගන්.  

භව ගරොකුප, උඟහරුප ථහ යනහ ගේශීඹ ර්භහන්ත 

ළන. නමුත් අද අගප් යගට් අඳනඹන ක්ගේත්රසඹ භවහ යහ 

ළටීභප රක් ගින් තිගඵනහඹ කිඹන එ භභ ගේ 

අසථහගේදී භතක් යන්නප ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අපි යහඟයධ ප්රOතිඳත්තිඹ 

ගභගවඹන්ගන් යගට් ඟනතහගේ සු විවයණඹ උගදහ. 

අඳනඹන ආනඹන ක්ගේත්රස ශභනහයණඹ කිරීභ යඟඹ 

කීභක්. අගප් යපප ේඳත් රඵහ ගන, අගප් යප රඵහ න්නහ ව 

ේඳත්ලින් යගට් ඟනතහප ප්රOතිරහබ රඵහ ගදන යුඹක් යගට් 

බිහි යන්නපයි ආණ්ඩු ඇති යන්ගන්. නමුත් මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි, ගභොක්ද අද අගප්  යපප සිදු ගරහ තිගඵන 

වින්නළහිඹ? භව ගරොකුප ඳේගඳධරි වන ආණ්ඩුක් තිගඵනහ. 

නමුත් අඩුභ ණගන් අගප් යගට් අනහයක්ෂිත දුේරිඹ භහර්රප 

ගේට්ටු ටි ඳඹන්නප ඵළරි ආණ්ඩුක් අගප් යගට් තිගඵන්ගන්. 

1989 දී භවහ දුේරිඹ අනතුයකින් ගේදහඝඹක් සිේධ වුණහ, 

අහුන්ල්ගල්දී . ජීවිත 51ප ළඩි ප්රOභහණඹක් එයින්  අහිි වුණහ. 

ගභොක්ද, යණසිශව ගප්රOේභදහ භළතිතුභහ ගශේ? උණ ඵේබු ගේට්ටු 

ශල්ඳඹක් ගනහහ. ඒ තුිතන් රැකිඹහ බිහි වුණහ; 

ඟනවිරහභීන්ප යක්හ  රළබුණහ; දුප්ඳතුන්ප තළන රළබුණහ. නමුත් 

ගභොක්ද, න්ධහන ආණ්ඩුගේ ආලසඝර්ඹගඹන් ගශේ?  

යණසිශව ගප්රOේභදහ භළතිතුභහගේ ඒ උණ ඵේබු ගේට්ටු ටිත් 

ඉත් ශහ. උණ ඵේබු  ගේට්ටුරුන් අයින් යරහ දළේභහ. 

ආයක්හ තිබුණු ඒ දුේරිඹ වයස භහර් අනහයක්ෂිත ශහ; යගට් 

ඟනතහ අනහයක්ෂිත ශහ. ඟහතිඹප ආරඹ යන, ගේලඹප ආරඹ 

යන ගේ ගේල හිඩතෂී, ඟහති හිඩතෂී ආලසඝර්ඹත් ආණ්ඩු 

එගවභයි පයුතු ගශේ. දළන් අද ගභොක්ද සිේධ ගරහ 

තිගඵන්ගන්?  

ගේ ප්රOලසනඹ ළන ථහ යන ගොප ඇභතිරුන්, නිගඹධඟයධ 

ඇභතිරුන්, භන්ත්රීෙරුන් ඇවිල්රහ  Bell and Light  ක්රයභඹ ළන 

ථහ යනහ. Top to  bottom  ළගඩ් යනහලු. ගේහ තභයි 

ඇභතිරු කිඹන ථහ. නමුත් භභ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභහප 

එ හයණහක් ගඳන්න්න ළභළතියි. ඒ තභයි ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු තුශ යන ගඵොරු.  

දළන් ඵරන්න, ගේ ආලසඝර්ඹත් ආණ්ඩුගේ ප්රOහවන නිගඹධඟයධ 

ඇභතිතුභහ කිඹන්ගන් ගභොක්ද කිඹරහ. 2012 ඟනහරි 18 න දහ 

එතුභහ ගභොක්ද කිඹන්ගන්? එදින වළන්හඩ් හර්තහගන් භභ 

ගේ කිඹන්ගන්. එතුභහ කිඹනහ, "ගේ යගට් දුේරිඹ වයස භහර් 

1083ක් තිගඵනහ" කිඹරහ. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීෙතුභහ  ඉදිරිඳත් 

ශ බහ ල් තළබීගේ ගඹධඟනහ පිිතඵ විහදගතදී තභයි 

එගවභ කිඹන්ගන්. වළඵළයි, 2012 ළප්තළේඵර් 19 න දහ 

අරුන්දි ප්රOනහන්දු භන්ත්රීෙතුභහත් ඒ හගේභ බහ ල් තළබීගේ 

ගඹධඟනහක් ඉදිරිඳත් ශහභ, ඒ නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභහභ කිඹනහ, 

ගේ යගට් දුේරිඹ වයස භහර් 1175ක්  තිගඵනහ කිඹරහ. එදින 

වළන්හඩ් හර්තහ භභ බහත* යනහ.  

ගේ තභයි, ගේ ඳහර්ලිගේන්තුප ඇවිල්රහ යන භව 

ගඵොරු; භව ශඝහ; ගඵොරු ඳේගඳධරිඹ.  

එඳභණක් ගනොගයි, ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීෙතුභහගේ ල් 
තළබීගේ ගඹධඟනහගේදී ප්රOහවන නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහ කිේහ, 
"ගේ අනහයක්ෂිත දුේරිඹ වයස භහර්රප ගේට්ටු ඳඹන්න 
ඟනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් ිලිඹන 1,000 මුදරක් ගන් ය 
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තිගඵනහ'' කිඹරහ.  ිලිඹන 1,000ක්!  ඒ නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහභ 
2012 ළප්තළේඵර් භහගත අරුන්දි ප්රOනහන්දු භන්්රිFතුභහගේ ල් 
තළබීගේ ගඹධඟනහ පිිතඵ විහදඹප ඇවිල්රහ කිඹනහ, "අගප් 
ඟනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් ිලිඹන 10,000ක් ගන් ය තිගඵනහ" 
කිඹරහ. එදින වළන්හඩ් හර්තහගේ තිගඵන්ගන්. ගේ තභයි 
ගඵොරු; ඳේගඳධරිඹ.  දළන් ගේ ගඵොරු වරහ, ගේ ඳේගඳධරිඹ 
වරහ, ආලසඝර්ඹඹ ළන යිහරු වරහ අහනගතදී,  
ඟනහධිඳතිතුභහ ත් නිභනඹ ගභොක්ද? ඟනහධිඳතිතුභහ, ප්රOහවන 
ඇභතිතුභහයි, ප්රOහවන නිගඹධඟයධ අභහතයධතුභහයි ගන්රහ කිේහ, 
"ගේ වරි ඹන්ගන් නළවළ, අපි ආඳහු ඹන්න ඕනෆ, යණසිශව 
ගප්රOේභදහ භළතිතුභහගේ උණ ඵේබු ගේට්ටු ප්රOතිඳත්තිඹ ක්රි ඹහත්භ 
යන්න." කිඹරහ.  

එදහ   ගභොක් ද කිේගේ?  ගප්රOේභදහ ඵේබු වනහඹ කිේහ. 
දළන් ගප්රOේභදහගේ  ඵේබු ප්රOතිඳත්තිඹභ ගේ ආණ්ඩු ළශගන 
තිගඵනහ.  ඒ තභයි  කිඹන්ගන් තයධඹ දහ ගවධ ඟඹ නීවි 
කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, විගලේගඹන්භ ඟනතහප 

වන ගදන යුඹක් ළන  ථහ යනගොප   භහ  ගේ හයණඹත් 
යඟගඹන් අවන්නප ළභළතියි. දළන් ඟරවිදුලි ඒඹප ළඹ 
න්ගන් රුපිඹල් 3.50යි. ල් අඟුරුලින් නිසඳහදනඹ න විදුලි 
ඒඹප රුපිඹල් 9.50ක් ළඹ ගනහ. තහඳ විදුලි 
ඵරහහයලින් නිඳදන - ගතල් භහෆිඹහ නිඳදන- විදුලි  
ඒඹප රුපිඹල් 20ත්-රුපිඹල් 40ත් අතය මුදරක් ළඹ 

ගනහ.  විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුිඹත්,  අභහතයධහශලගත 
ගල්ේ   ෂර්ඩිනළන්ඩු  භළතිතුභහත් භහර්තු භහ ගත කිේහ, "ගතල් 
භහෆිඹහ නිහ;  ගේ තහඳ විදුලි ඵරහහය  නිහ;  ගතල් ඵරහහය  
නිහ  විදුලිඵර ඳේධතිඹප සිඹඹප 65 විලහර විඹදභක් දයන්නප 
සිදු ගනහ.   විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩුපයි දුන්ගන්. එභ නිහ 
අඳප ගේ විදුලිබිර ඉවශ නශන්න ඕනෆ." කිඹරහ.  අද ගභොක් ද 
සිදු ගරහ තිගඵන්ගන්?   2013 ර්ගත ඳශමු භහ 6  තුශ අධි 
ර්හඳතනගඹන් ඟරහල පිරී ඉතිරී ගොස  තිගඵන නිහ ඟර විදුලිඹ  
නිඳදවීභ ඉවශ ගොස තිගඵනහ. විදුරඵර භණ්ඩරඹප රුපිඹල් 

ගධටි 2,700 රහබඹක් රළබී තිගඵනහ. භහර්තු භහගත කිේහ, 
"විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ප ඳහඩුයි"  කිඹහ. 2013 ර්ගත ඳශමු භහ  
වගත   ඟරවිදුලිඹ උත්ඳහදනඹ සිඹඹප 45 සිප සිඹඹප 70 දක්හ 
ර්ධනඹ ගරහ තිගඵන නිහ;  ඟරවිදුලිඹ උත්ඳහදනඹ  සිඹඹප 
ගදසිඹකින් ර්ධනඹ ගරහ තිගඵන නිහ රශහ විදුරඵර 
භණ්ඩරඹ රුපිඹල් ගධටි 2,700ක් රහබ රඵහ තිගඵනහ.  
එගවනේ අය ඒ 1 සිප ඒ 60 දක්හ විදුලිඹ ඳහවිච්ික යන 
රක් 24ක් න ඳහරිගබධගි ඟනතහප - රශහගන් සිඹඹප 48ක් 
න ඟනතහප-   ඒ 60 සිප ඒ 180 දක්හ විදුලිඹ ඳහවිච්ික 

යන  රක් 25ක් න ඳහරිගබධගි ඟනතහප - රශහගන් 
සිඹඹප 49ක්  න ඟනතහප-   ගේ රුපිඹල් ගධටි 2,700  රහබගත  
යප්රOහදඹ, ප්රOතිරහබඹ රඵහ ගනොගදන්ගන් ඇයි කිඹහ භහ ගේ 
අසථහගේදී අවන්නප ළභළතියි.  විගලේගඹන්භ මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගේ යඟඹ කිඹන්ගන්  එක්, යන්ගන් ත 
එක් කිඹන හයණඹත් භහ  ගේ අසථහගේදී වන් යන්නප 
ළභළතියි. ගේදිහර සුන්දය දර්ලනඹන්, සුන්දය සිහින භහ ඳහරහ 
යගට්  ඟනතහ  යපනහ.  නමුත් ක්රි ඹහහරී ළරසුේ දිවහ ඵරනවිප  
ගේ  යඟඹ ඟනතහප  ළඩදහයී, පරදහයී  ළඩ පවන් ක්රි ඹහත්භ 

යන්ගන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අය උණ ඵේබු  ගේට්ටු ථහ 

ළන  තත් හයණහක් කිඹන්නප  ඕනෆ. රු අභහතයධතුභහයි, රු 

නිගඹධඟයධ ඇභතිතුභහයි ගේ උත්තරීතය බහප ඇවිත් කිඹනහ, ඒ 

දුේරිඹ  වයස භහර්  ගේට්ටුක් නිසඳහදනඹ ය  වි යන්න   

රුපිඹල් රක් 65ක් විතය ළඹ නහලු.  නමුත් අගප් රු  භහින්ද 

ඹහඳහ අගේර්ධන භළතිතුභහ ජීත් න භහතය දිස්රිFක්ගත, එතුභහ 

ඞන්ද රඵන භහතය දිස්රිFක්ගත විභරසරිඹ කිඹහ  ඩදයධයගඹක් 

ඉන්නහ.  ඒ ඩදයධයඹහ solar power  එගන්  ක්රි ඹහත්භ 

යන ගේ  සඹශක්රී ඹ ගේ ට්ටු නිසඳහදනඹ යනහ. ළඹ න්ගන් 

රුපිඹල් රක් 10යි. වළඵළයි ගොිස මුදල් නළවළ. රුපිඹල් රක් 

65  ගේට්ටුරප ඕනෆ තයේ හ ෆේ තිගඵනහ. ගොිස කුට්ටි 

ති ගඵනහ. රුපිඹල් රක් 65 ගේට්ටුප තභන්ගේ ඳශගු 

ති ගඵනහ. ගේ ඩදයධ විභරසරිඹ භළතිතුභහ ගේශීඹ නිර්භහණ 

රුගක්. තභන්ගේභ උත්හවගඹන් -සගධත්හවගඹන් - 

ලක්තිභත් ළඩපවනක්  එතුභහ නිර්භහණඹ යනගොප දුේරිඹ 

ගදඳහර්තගේන්තු අඩුභ තයින් එතුභහප න් දීභක්ත්  

යන්ගන් නළවළ.  

රු ෘෂිර්භ අභහතයධතුභහත් දළන් ගේ රු බහගේ සිටිනහ. 
රු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහගේ ඵර ප්රOගේලගත, භහතය  ප්රOගේලගත 
සිටින ඩදයධ විභරසරිඹ භළතිතුභහ  රුපිඹල් වළපඳන් රක්ගත  
ගේට්ටු රක් 10ප වදනහ නේ, අඩුභ ණගන්  ඔඵතුභහත්  
එතුභහ ගේ යගට් ඟනහධිඳතිතුභහ ශගප ගනගිහින්  ගේ ප්රOලසනඹප  
විඳුභක්  රඵහ ගදන්නප  පයුතු යන්ගන් නළත්ගත් ඇයි? රු 
ඇභතිතුභනි, ඔළු ළ නුහප භදි. භහ ඔඵතුභහගන් ඉල්ලීභක් 
යනහ.  භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ භහ කිඹන ගදඹප එග ගනහ 
කිඹරහ. රුණහය ගවප දගේභ ගේ වහ ගරහක් ගඹොදහ 
ගන, ගේ යපප ේඳතක් ව ගේ  ඩදයධ විභරසරිඹ භළතිතුභහගේ 
න නිර්භහණඹප තළනක් රඵහ දීරහ අනහයක්ෂිත ගේට්ටු,  
අනහයක්ෂිත දුේරිඹ වයස භහර් නිහ දිනඳතහ ජීවිත අහිි න  
අගප් යගට් ඟනතහප ඹේ කිසි  සුයක්හක්, ආයක්ෂිත බහඹක් 
රඵහ ගදන්නඹ කිඹහ භහ ගේ අසථහගේදී ඔඵතුභහගන් ඉල්ලීභක් 
යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගේ යඟගතත්, යඟගත භළති 
ඇභතිරුන්ගේත් ගඵොරු ඳේගඳධරි ළන පුශික ථහක් ඉදිරිඳත් 
යරහ භගේ ථහ අන් යනහ. යප ගනුගන්, දළඹ 
ගනුගන් භවහ ශගලන් ථහ යන පුේරගඹක් ඉන්නහ.  භවහ 
ශගලන් ථහ යන ගේ පුේරඹහ ගභොනහද කිඹහ තිගඵන්ගන්? 
එතුභහ එ තළනදී කිඹනහ,  "දවතුනප ශගලධධන නළති නේ 
උතුගර් ඞන්දඹප අගප් වහඹ නළවළ" කිඹරහ.  නළත යක් එතුභහ 
කිඹනහ, "උතුගර් ඞන්දඹ තිේගඵොත් ඇභති ධුයගඹන් ඉත් 
ගනහ" කිඹරහ. එතුභහ කිඹපු ගේ ඔක්ගොභ ථහ පුත් ඳත්ර 
ඳශ ගරහ තිගඵනහ. භළයි දින ගඳශඳහිතගත අහනගතදී තිබුණු 
භවහ රැිතගතදී එතුභහ කිඹපු ථහත් පුත් ඳත්ර ඳශ ගරහ 
තිගඵනහ. 

2013 භළයි 02 ළනි දින ඳශ ව "රශහදීඳ" පුත් ඳගත් එතුභහ 

ගභගේ කිඹහ තිගඵනහ: 

 "උතුගර් ඞන්දඹ ළප්තළේඵර්ර තිේගඵොත් ළගඩ් ඉයයි. ගභොන 

ඇභතිේ දළරුත් යප ගනුගන් ඒ සිඹල්ර අතවළය ඹහභප අඳ සදහනේ"  

වුද ගේ කිඹන්ගන්? වළභ ගරහගේභ භවහ ශගලන් ථහ 

යන විභල් වීයශල ඇභතිතුභහයි. එතුභහ ගේ ආහයඹපභ 

කිඹනහ උතුගර් ඞන්දඹ තිේගඵොත් ඇභති තනතුගයන් අයින් 

ගනහඹ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් භප ඇගවනහ 

ශගලධධනඹක් ළන වුගදධ ෆ වනහ. රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ 

ඇභතිතුභනි,  කිසිභ ශගලධධනඹක් එන්ගන් නළවළ. ඇත්තපභ ගේ 

ආණ්ඩු පල් ණනහකින් ථහ යනහ; මු ඳහඝනඹ 

ක්රි ඹහත්භ යනහ. එක් එක් ණ්ඩහඹේ එක් එක් තළන්රප 

දභරහ ඟන භහඟඹ යපන්න වදනහ.  ගඵොරු යරහ, මුහගන්, 

 මුශහගන් ගේ යගට් ඟනතහ නළත යක් යපන්න තභයි ගේ 

ආණ්ඩු පයුතු යන්ගන්. ගේ භවහ ශගලන් ථහ යපු විභල් 

වීයශල ඇභතිතුභහගන් භභ අවන්න ළභළතියි, එතුභහ දළන් 

ඇභතිගභන් අස ගනහද කිඹරහ. 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ ශගලධධනඹප කිසිභ 
ශගලධධනඹක් ගේ න ගතක් ඇවිත් නළවළ. භභ දන්නහ විධිඹප 
ළප්තළේඵර් භහගත ගේ ඳශහත් බහ ඞන්දඹ තිඹන්ගන් කිසිභ 
ශගලධධනඹකින් ගතොයයි.  
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*  පුසතහරගත තඵහ ඇත. 
*  நூ்ௐவ்ோவ வெகவௐவோடுவது. 

*  Placed in the Library.] 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි,  අඳ ඇත්ත ථහ යන්න 
ඕනෆ. ඳශහත් බහ ක්රයභගත දුර්රේ තිගඵනහ. භභත් ඒහ 
පිිතන්නහ. ඒ හගේභ ඒ දුර්රේ ළන ගොන්ද ගිතන් 
තිඹහගන අඳ ථහ යනහ.  අඳ ථහ යන ගදඹ  ක්රි ඹහත්භ 
යනහ. අඳ ගේ හගේ ගඵොරු යිහරු වන්ගන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ධේභ ඳදගත ගවො හථහක් 

තිගඵනහ. රු පඟයධ එල්රහර ගේධහනන්ද සහමීන් වන්, භභ 

ගේ අසථහගේදී එඹ සිහිඳත් යන්න ළභළතියි.  

" අත්තහනගභඝ ඳධභශ - ඳතිර ගඳ නිගගඹ,  

 අථඤසඤභනුහගයධඹ - න කිලිසගඹයධ ඳණ්ඩිගතො" 

එහි ගත්රුභ ගභගේයි: 

" තභහ භ ඳශමු ගොප සුදුසු ගුණගඹහි පිහිපහ ඊශගප 

අනුන්ප ඒ ළන අනුලහනහ ශ යුතු ඹ. එ ගේ යන 

ඳණ්ඩිතඹහ  ගනො ගගරගයි."  

අනුන්ප අනුලහනහ යන්නප ගඳය තභන් සුදුසු ගුණගඹහි 

පිහිපහ සිප පයුතු ශ යුතුයි. අනුන්ප ඇන්ල්ර දිගු යන්නප 

ගඳය තභන් වරි තළන -නිළරැදි තළන- ඉගන පයුතු යන්නඹ 

කිඹහ  ගරොේතුයහ බුදුයඟහණන් වන්ගේ ගේලනහ ය තිගඵනහ. ඒ 

උතුේ බුදු දන් අනුභනඹ යින්, ගේ යඟගඹනුත් භභ ඉල්ලීභක් 

යන්න ළභළතියි. තදුයපත් ගේ යගට් ඟනතහ නියන්තය 

රැටිල්රප රක් යන්ගන් නළති, ගේ යගට් ඟනතහප යන 

ගඵොරු -මුහ- මුශහ නතය යරහ, යගට් ඟනතහ ජීත් 

යන්නප ගේ යහඟයධ ලක්තිඹ, යහඟයධ ඵරඹ, යහඟයධ යදහන, 

යප්රOහද තභන්ගේ ගඳෞේලි සු විවයණඹ උගදහ ගනො, 

යගට් සිඹලු ගදනහගේභ සුඵහධනඹ ගනුගන්, ඒ අඹගේ 

සුඵසිේධිඹ ගනුගන්, ඒ අඹගේ ඟන ජීවිතඹප ගතක්, 

ලහන්තිඹක් ඉසප සිේධ යන්නප, ඟන ජීවිතඹ සුඛිත මුදිත 

යන්නප පයුතු යන්නඹ කිඹහ ගේ යඟගඹන්  ඉල්රහ සිටිින් 

භගේ ඝන සල්ඳඹ ගභයින් අන් යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි, රු භන්ත්රීෙතුභනි.  

මීශගප රු අතහවුද ගගනවියත්න ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහප 

විනහඩි 8ක් තිගඵනහ.  

ඊප ගඳය,  මරහනඹ වහ රු සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් 

භවත්ිගේ නභ ගඹධඟනහ යන ගර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (ෘෂිර්භ 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் - கவ்ோவ 

அவைெவ) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, "රු සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් 

භවත්ිඹ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ ගඹධඟනහ යනහ.  

   
ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරු රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ 
මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அோவ கு, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ அவகவ 

அவெகெ்வ்ோ்வபொ அக, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

(ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ அவகவ  ோ 

கவ்ோவகவ. 

 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA  left the Chair, 

and THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI FERNANDOPULLE  

took the Chair. 

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ (ේහමීඹ පයුතු 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்் - கௐ அபவகவ 

அவைெவ ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, භප තිගඵන්ගන් විනහඩි 

අපයි කිඹරහ කිේහ ගන්ද?  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ඔේ, ඔඵතුභහප විනහඩි අපයි තිගඵන්ගන්.  

 
[අ.බහ. 4.29] 

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ථහ යන්න ගරහක් නළවළ ගන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, අඳ ෘෂි ද්රසයධ නිසඳහදනඹ 

යරහ යගට් ශර්ධනඹ ගනුගන් ඒහ අඳනඹනඹ යනහ. ඒ 

හගේභ හර්ි අශලගඹනුත් ඹේ ඹේ ද්රසයධ අඳනඹනඹ යනහ. 

ගේහගත අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභප අඳප අලයධ ගනහ. ඒ 

හගේභ තිගඵන ගගශ ගඳොශ රැ ළනීභත් අලයධ ගනහ. 

තිගඵන ගගශ ගඳොශප ගනොගඹක් ගනොගඹක් අභිගඹධ එනහ.  

ඒහ ඟඹ ළනීගේ අයමුණක් වළටිඹප තභයි විගලේගඹන් අද 

ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ගේ නිගඹධ තුිතන් කුරුඳු පිිතඵත් 

රුණු ඉදිරිඳත් ය තිගඵන්ගන්.  

භවය රු භන්ත්රීෙතුභන්රහ කිඹපු ආහයඹප අගප් යගට් 

අරණතගත ඉරහභ ගඵොගවොභ ප්රOසිේධ ගගශහභක් ඳළළති ගේල් 

තභයි  භළණික්, ඇත් දත්, ඒ භන්න් යන නිසඳහදන ළනි ගේල්. 

ඊශගප, අගප් කුළු ඵඩු ගගශහභ ගේ යගට් ගඵොගවොභ ප්රOසිේධ 

ගදඹක් වළටිඹපයි ල්ඳනහ යන්ගන්. ඒ හගේභ අදත් ඒ ද්රසයධඹන් 

ේඵන්ධ ර්භහන්ත ඳත්හගන ඹනහ. භළණික් ර්භහන්තඹ 

ඳත්හගන ඹනහ. ඒ භහර්ගඹන් විලහර ආදහඹභක් උඳඹහ 

න්නහ. එඹ ක්රයභහනුකර යගන ඹනහ.  

විගලේගඹන්භ  ර්තභහනඹත් එක් ඵරනගොප අගප් යප 

විතයක් ගනොගයි, මුළු ගරධඹභ ආර්ථි අර්බුදඹ ඳළපලිරහ 

තිගඵන ගරහක්. ඇගභරිහ ආර්ථි අර්බුදඹ නිහ ළටිරහ,  

එහි අති විලහර ඵළශකු ප්රOභහණඹක් ළසී ගිඹහ,  ගේඹන් අස ශහ, 

රැකිඹහන් අහිි ගරහ ඟනතහප ගනොගඹකුත් අඳවසුේ ඇති 

වුණහ. ඒ හගේභ යුගයධඳඹත් ඒ ආර්ථි අභහරුේරප ගොදුරු 

ගරහ තිගඵනහ. අද ඳත්තයඹ ඳශ ගරහ තිගඵනහ, -

ඔඵතුභන්රහ වුරුත් දකින්න ඇති-  ඟර්භනිගත ගඵොගවොභ ප්රOසිේධ 

අඳනඹන ර්භහන්තඹක් තභයි machine නිසඳහදනඹ; ඒ machine 
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නිසඳහදනඹ ය පිප යප ඹළවීගේ ර්භහන්තඹත් අද ඳවශ ඵළ 

තිගඵනහ කිඹහ. යුගයධඳගත නිසඳහදන ර්භහන්තඹත් ඒ විධිඹප 

ඳවශ ඵළවළරහ,  ඒ යපරත් ආර්ථි අර්බුදඹක් ඳතිනහ. ගේ 

ගගශ ගඳොශරප බහණ්ඩ ඹළේහභ,  ඒ යගට් පුේරඹන් ශග 

ිර මුදල් ගවොඳින් තිගඵනහ නේ තභයි ඒ බහණ්ඩ ළඩිපුය  ිරදී 

න්ගන්. ඒ කිඹන්ගන් ගරධ ආර්ථිඹ ඩහ ළටුණු ගගශ 

ගඳොශක් එක් තභයි අ ඳප නුගදනු යන්නප සිදු ගරහ 

තිගඵන්ගන්. එතගොප ඒ යපර ආර්ථිඹ ඳවශ ඵළසගොත්, අගප් 

යගට් බහණ්ඩ ිරඹප ළනීභ,  ඒ වහ තිගඵන ඉල්ලුභ වුණත් 

ඳවශ ඵහින්න පුළුන්. ගත් කිගරධ ඳවක් ඳහවිච්ික ශහ නේ, ඒ 

ප්රOභහණඹ ගත් කිගරධ තුනප විතය ඵහින්න පුළුන්. ඒ හගේ 

හුගදරහ යපක් වළටිඹප අඳප ආර්ථිඹක් ඳත්හගන ඹන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. භසත ගරධඹභ එතු ගරහ තභයි ගේ 

භන ඹන්ගන්.  ඒ නිහ ගභළනි ආර්ථි අර්බුදඹක් භළේගේ  අපි 

ගොඩනගහගන තිගඵන ගේ යගට් ආර්ථි ශර්ධන ගේඹ 

ප්රOභහණත්ඹ කිඹන්න පුළුන්භ තිගඵනහ. අපි ඒ තත් ළඩි 

ය න්න උත්හව යන්නප ඕනෆ. අපි ඒප ක්රයභගේදඹන් 

වදන්නප ඕනෆ.  

ඒ අතය  ඟහතයධන්තය ආර්ථි ඳසුබිභ තභයි අගප් යප පයුතු 

යින් තිගඵන්ගන්. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ අපි ඒ උත්හවඹ ශ 

යුතු ගනහ. එළනි තළන තභයි අපි සිටින්ගන්. එගවභ 

තිගඵේදිත් ගේ යගට් රැකී යක්හ හිගඹ අඩු ගරහ තිගඵනහ  ික්  

ත ළඩි ගරහ නළවළ. ඒ හගේභ දුප්ඳත්ගේ සිඹඹප ණන අඩු 

ගරහ ික් ත ළඩි ගරහ  නළවළ. අගප් දුප්ඳත්භ අඩු ය 

න්න, ගෞයධ තත්ත්ඹ දියුණු ය න්න, ඒ හගේභ අගප් 

දියුණු වහ ගනොගඹක් ගේල් අලුගතන් ඇති ය න්නප අඳප 

පුළුන් ගරහ තිගඵනහ.  

අගප් රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීෙතුභහ ණඹ ළන කිඹන්නප 

ගඹදුණහ.  ඒ කිඹන්ගන් ණඹ රඵහ ගන යහඹල් වදනහ නේ, 

ගුන් ගතොටුගඳොශල් වදනහ නේ, ඒ හගේභ විදුලි ඵරහහය 

වදනහ නේ, ඒ ශර්ධනඹක් ගනොගයි කිඹනහ හගේ තභයි 

එතුභහ ථහ ගශේ. එගවනේ ඒ ගභොක්ද?  ඒ ශර්ධනඹක් 

ගනොගයිද? ඒගන් අඳප ආර්ථි දියුණුප උඳහයඹක් ගනහ.  

නමුත් ඒ වදන භන්භ ආර්ථිගත යපු විඹදේ ඔක්ගොභ භහ 

වගඹන්, භහගඹන් රඵහ න්නප ඵළවළ.  ඒ වහ හරඹක් ත 

ගනහ. නමුත් ඒ ආගඹධඟනඹක්. ශර්ධනඹප අලයධ ගදඹක්. 

අගප් යප විතයක් ගනොගයි ණඹ රඵහ න්ගන්. ගරධගත ෆභ 

යපක්භ ණඹ රඵහ න්නහ. ගේ ණඹ ළනීභ තුශ තභයි ගරධ 

ඵළශකු ක්රයභඹ, IMF ක්රයභඹ ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ හගේභ යප 

තුශ තිගඵන ඵළශකුලින් රඵහ න්නහ ණඹත් එක් තභයි ෆභ 

යධහඳහරිඹකුභ ගගශ නු ගදනු යන්ගන්. අපි ගේ ෆභප 

ණඹ ත්තහ ගනොගයි; ආප්ඳ න්න ණඹ ත්තහ ගනොගයි;  

ිනිසුන්ප වල් ගඵදන්න ණඹ ත්තහ ගනොගයි. අපි ශර්ධනඹ 

වහයි ණඹ රඵහ ගන තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ අගප් යප භවහ 

ශර්ධනඹක් යහ ගන ඹන්න පුළුන් ගරහ තිගඵනහ. 

ඒහගත ප්රOතිපර ඉදිරිගත දී රළගඵයි.  ඒහගත ප්රOතිපර රඵහ ගන,  

ගේ යගට් ශර්ධනඹ ඉදිරිඹපභ යගන ඹන්න තභයි ගේ 

පයුතු යගන ඹන්ගන්. ඒ නිහ  ණඹ ළන ථහ යනහ 

නේ, අඳප ණඹ රඵහ ගදන එ ළනත් එතුභන්රහ ඊර්යධයි.  

අපි HSBC  ඵළශකුගන් ණඹ න්න ගිඹ ගරහගේ යනිල් 

වික්රයභසිශව විඳක් නහඹතුභහ HSBC ඵළශකුප කිේහ ණඹ 

ගදන්න එඳහ  කිඹරහ. "අපි ආගොත්; යඑන්පී ආණ්ඩු ආගොත් 

ණඹ ගන්ගන් නළවළ"යි කිේහ. අන්න ඒ හගේ යන ඳක්ඹ 

භන්ත්රීෙරු තභයි ගේහ පිිතඵ අද ගභගවභ ථහ යන්ගන්. ඒ 

වරි දර්ලනඹක්ද? වරි ක්රයභඹක්ද? ගේ යන්ගන් භවහ 

ඊර්යධහගන්.  අගප් ආණ්ඩු ණඹ න්ගන්ත් නළති, ශර්ධන 

පයුතු යන්ගන්ත් නළති තිගඵනහ  නේ  ගේ යගට් ආර්ථි 

අර්බුදඹ ළඩි ගනහ. එතගොප රැකී යක්හ හිගඹ ළඩි ගනහ. 

එතගොප ඒ ගොල්රන්ප ඵරඹප එන්න ඳහය ඳහ න්න  

ිනිසුන් අතය අර්බුද ඇති ගනහ. එගවභ ප්රOහර්ථනහ ය ගන 

තභයි ඒ හගේ ථහ කිඹන්ගන්. ේගේ වත, ඊර්යධහ වත 

ගේල් තභයි ඒ ථහ භන්න් ප්රOහල යන්ගන්. ඒ හගේභ  GSP 

ළන ථහ ශහ. GSP  ගදන්න එඳහ කිඹරහ එක්ත් ඟහති 

ඳක්ගත යනිල් වික්රයභසිශව භවත්භඹහ ඒ වහ ලියුේ ඳහ ලිේහ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඹ කිඹන්ගන් අතයධඹක්; අතයධඹක් 

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඔඵතුභහ කිඹන එ තභයි අතයධ. භභ කිඹන එ ගනොගයි.  

භභ කිඹන එ විතයක් අතයධඹක් කිඹන්ගන් ගොගවොභද? 

තමුන්නහන්ගේගේ ඳළත්ගතන්භ තභයි අතයධඹ බහය න්ගන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. ඔඵතුභහත් ඳඝඹක් කිඹන්ගන්. 

ගරොක්හගන් අවරහ ඵරන්න. භව එක්ගනහගන් අවරහ 

ඵරන්න. එගවභ අවරහ ඵරරහ ථහ යන්න. තමුන්නහන්ගේරහ 

තභයි  GSP Plus ගදන්න එඳහ ඒ පිිතඵ පයුතු යන්න කිඹරහ 

ඳළවළදිලිභ ලිඹරහ ඹළේගේ. GSP Plus අයින් යන්න කිඹරහ 

තභයි එතුභහ ථහ ගශේ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්ගේ තභයි 

අතයධ කිඹන්ගන්. තමුන්නහන්ගේ තභයි ඳඝහයඹහ. 

තමුන්නහන්ගේ තභයි අමලි ඳඝ වන්ගන්. භවහ ථිඹහ 

ගන්න, යඑන්පී එගක් ඊශග ඟනහධිඳති ගන්න හිතහගන 

ගන්න ඇති ගේහ කිඹහ ගන ඹන්ගන්. ඒ විධිඹප නිේ ගේහ 

ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ.  

 
රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වුද කිඹන්න. නභ කිඹන්න. 

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

තමුන්නහන්ගේගේ නභ වුද ගනොදන්ගන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, දළන් ථහ අන් ගශොත් ගවොයි.  

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ගේරහප භතක් යන්ගන් වුරුත් 

ගේ යප වදනහප එක්ත් ඟහති ඳක්ඹ ළභළති නළවළයි කිඹන 

එයි. අගප් අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහ ගේ යගට් භවහ ගනක් ය 

ගන ඇවිල්රහ තිගඵනහ. ඒහ ය ගන ඹනහ. ඒහප 

ඊර්යධහගන්, ේගේගඹන් තභයි ථහ යන්ගන්. ඒ විධිඹප තභයි 

පයුතු ය ගන ඹන්ගන්.  

ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ගේප භතක් යන්ගන්  ඉදිරිගතදී ගේ 

යප දියුණු යන්න අලයධ ඳදනභ දභහ තිගඵන ඵයි. භවහභහර් 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

[රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ] 

ටි වදනහ. අධිගේගී භහර් වදනහ. ගුන් ගතොටුගඳොශල් 

වදනහ. ගුන් ගතොටුගඳොශල් වදන්න ගවො නළවළයි  කිඹනහ. 

ගභොද, ගේ අඹප ගුන් ගතොටුගඳොශක්ත් වදහ න්න ඵළරි වුණහ. 

ඒ නිහ ගේ ගොල්රන් එගවභ ල්ඳනහ යනහ. එදහ තිබුගණ් 

යත්භරහන ගුන් ගතොටුගඳොශ. ඊශගප වළදුහ ටුනහඹ ගුන් 

ගතොටුගඳොශ. දළන් ටුනහඹ විතයක් ගනොගයි, භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොශත් වදරහ. අගනක් ප්රOගේලරත් ඒහ වළදීභ වහ 

පයුතු යින් ශර්ධන ළඩ ඉදිරිඹප ය ගන ඹනහ. ඒ 

වහ ළඩ පිිතගශක් තභයි අපි ඇති යන්ගන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහප ගන් ශ හරඹ අහනයි.  

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඒ හගේභ අපි විදුලි ඵරහහය වදනහ. ගේ යගට් විදුලිඹ 

අලයධතහ අවුරුදුඳතහ ළඩි ගනහ. ඒ භන්න් තභයි ගේ යගට් 

ශර්ධනඹප ඳහය ඳහ න්න තිගඵන්ගන්. ඒ අනු ශර්ධනඹප 

අලයධ මලි ගේල්; අතයධලයධ ගේල්; basic ගේල් ය ගන 

ඹන්න අලයධ ඳදනභ දභරහ තිගඵනහ. ඒ අනු අපි ළඩ පයුතු 

ය ගන ඹනහ. ඉදිරිගතදී ඒහගත ප්රOතිපර රළගඵයි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, ථහ අන් යන්න. 

 
රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ගවොයි, ගඵොගවොභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 4.40] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ගෞයධ නිගඹධඟයධ 
අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக - சுகோ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඇත්ගතන්භ ඉතහභ සුවිගලේ 

ව ළදත් ඳනතක් ඹ ප ගත් නිගඹධ තභයි අද ඉදිරිඳත් ය 

තිගඵන්ගන්. ගභභ ගයගුරහසි ගොපස ගදක් තිගඵනහ. එක් 

තභයි කුරුඳු හ ේඵන්ධගඹන් ඉදිරිඳත් ය තිගඵන න 

ශගලධධනඹ. අපි සුළු අඳනඹනලින් ආදහඹේ රඵහ න්න ගොප 

ඒ අඳනඹන්ගේ ප්රOිතිඹ වරිඹප ක්රි ඹහත්භ යන්නප ඕනෆ. 

ගභොද,  1970 - 77 දක්හ හරඹ තුශ ඉතහභ  ගවොඳින් ගේ 

පයුත්ත සිේධ වුණහ. භභ විලසවිදයධහර ශියධඹකු වළටිඹප ඉන්න 

හරගත භගේ research එ; යධහඳෘතිඹ යන්න සිේධ වුගණ් 

ගඳොල් අඳනඹනඹ ේඵන්ධයි. එතගොප ඒ ගඳොල් හ කිරීගේ 

භණ්ඩරඹ ඹපගත් තිබුගණ්ත් ගේ ගයගුරහසිභ තභයි. ඒ කිඹන්ගන් 

ඒ ආඹතනගඹන් ගොප්ඳයහ අඳනඹන ශහ නේ ඒ සිඹලු ප්රOිරණන් 

ගඳොල් හ කිරීගේ භණ්ඩරඹ වයවහ තභයි රඵහ න්න තිබුගණ්.  

එගේ රඵහ ළනීභ තුිතන් ප්රOිතිඹක් ඇති සුළු අඳනඹනඹන් 

තභයි අඳ පිප යප ඹළේගේ. ඒ නිහ අඳප ගවො තයහරිත්ඹප 

මුහුණ ගදන්න පුළුන්භ රළබුණහ. ගවො ිරක් අඳප රඵහ 

න්න පුළුන්භ රළබුණහ. නමුත් අද ඒ ගනස ඳළත්තප 

ගිහිල්රහ තිගඵනහ. එ හයණඹක් තභයි කුරුඳු හප 

ආගේලඹක් අද බිහි ගරහ තිබීභ. ඒ හගේභ ප්රOිතිගඹන් ගතොය 

කුරුඳු අඳනඹනඹ  තභයි ගේ ආගේලඹන් බිහි වීභප ව ිර 

ඳවශ ඹහභප ගවේතු ගරහ තිගඵන්ගන්. ඇත්ගතන්භ ගඳොදුගේ 

ත්තහභ සුළු අඳනඹන ගඵධ තුිතන් අඳ ඹේ ආදහඹේ ප්රOභහණඹක් 

උඳඹරහ තිගඵනහ. හ ශ බිේ ප්රOභහණඹ ත්ගතොත් 2002 ව 

2011 ශන්දනඹ ශහභ ගවක්ගපඹහය 29,102 ප්රOභහණඹක් අඳ 

ගේ යගට් කුරුඳු හ යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 2011 ය න 

විප කුරුඳු  ගභට්රිැක් ගපොන් 14,853ක් අඳ නිසඳහදනඹ යරහ 

තිගඵනහ. භහ හිතන වළටිඹප ගේ  යගට් කුරුඳු නිසඳහදනඹ ඉතහ 

ඉවශ තත්ත්ඹ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 2000 අවුරුේගේ අඳ 

ගභට්රිැක් ගපොන් 13,490ක් තභයි  නිසඳහදනඹ යරහ තිගඵන්ගන්. 

2012 න  ගොප ගභට්රිැක් ගපොන් 17,165ක් දක්හ අඳප 

නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න පුළුන්භ රළබිරහ තිගඵනහ. 2012 දී 

ගභට්රිැක් ගපොන් 17,165ක් කුරුඳු නිසඳහදනඹ යන ගොප එයින් 

ගභට්රිැක් ගපොන් 14,762ක් අඳනඹනඹ ය තිගඵනහ. ඒ නිහ ගේ 

නිගඹධඹ ඉතහ ළදත් නහ. සුළු අඳනඹනඹක් වළටිඹපත්, 

ආදහඹභක් රඵහ ගදන අඳනඹන ගඵධඹක් වළටිඹපත් ගේ කුරුඳු  

ප්රOිතිඹප අනුකර අඳනඹනඹප නිගඹධ ළසීභ භහ හිතන 

වළටිඹප ඉතහභ ළදත් නහ. ටිනහභ ත්තහභ 2002 දී 

රුපිඹල් ිලිඹන 3,442 ආදහඹභක් තභයි ගේ යපප රඵහ දුන්ගන්. 

ගේ න විප කුරුඳුර අඳනඹන ටිනහභ රුපිඹල් ිලිඹන 

17,397ක් ගරහ තිගඵනහ. ගේ ආර්ථි ලගඹන් ඉතහ ළදත් 

නහ.  

විගලේගඹන් දකුගණ් ළගන ගඵධඹක් වළටිඹපත්, දකුගණ් 

හභහනයධ ඟනතහප ආදහඹභක් එන ගඵධඹක් වළටිඹපත් භහ 

හිතනහ ගත් හගේභ කුරුඳු අඳනඹනඹ ේඵන්ධගඹනුත් 

ප්රOිතිඹක් ඇති ශ යුතුයි කිඹරහ. ඒ ේඵන්ධගඹන් ගගනන 

ගභභ   නිගඹධඹ අඳ   අඹ කිරීභප රක් යන්න ඕනෆ. ගේ තුිතන් 

කුරුඳු ගොවිඹහප ළඩි ආදහඹභක් රළගඵන්නත්, විගේල ගගශ 

ගඳොගශේ අගප් කුරුඳුර ප්රOිතිඹ ආයක්හ කිරීභපත් පුළුන් නහ. 

නළත තහක් ආගේලනඹන් බිහි ගනොවීභපත් ගභඹ ගවේතුක් 

ගේවි. ගභොද, යඵර් ගනුපත් ෘ්රිFභ යඵර් ආහ. ඒ යඵර් 

ගගශ ගඳොශ ඹේ ඹේ ආහයගඹන්  ඳසු ඵෆභප රක් වුණහ. අද 

චීනඹ ළන ගේ අඹ ගොච්ඝය ථහ ශත් එදහ  චීන - ශ්රීක රශහ 

යඵර් වල් ගිවිසුභ වරහ තභයි අඳප වහල් ටි ගන්හ න්න 

පුළුන්භ රළබුගණ්. අද ගේ ආගේලඹන් යපල්රප  තය 

යන්න එනහ. නමුත් ඒ ආගේලඹන් ගොච්ඝය ආත් ළඵෆ 

ගේ, සහබහවි ගේ දීර්ක හලීන ඳතිනහ. එයින්  

අනිහර්ඹගඹන් ඳහරිගබධගිඹහ ඟඹ න්නහ. ඒ නිහ ප්රOිතිඹ 

ආයක්හ ය ළනීභ තුිතන් ෘ්රිFභ ආගේලඹප දීර්ක හලීන 

අඳප මුහුණ ගදන්න වළකිඹහ රළගඵනහ. නමුත් ගේ විධිඹප 

නිගඹධ ඳනහ අඳ ප්රOිතිඹ ආයක්හ ය ත්ගත් නළත්නේ 

ඉදිරිගතදී අඳප ඒ ආගේලඹත් භග තය යන්න ඵළරි ගනහ. 

රු සරිඹප්ගඳරුභ භන්ත්රීෙතුභහ කිේහ, ගවො ර්ගත කුරුඳු ගඳොතු 

අගල් බහඹ ෆල්රක් වඳරහ විනහඩිඹක් දිගේ තිඹහගන ඉන්න 

ඵළවළ කිඹරහ. එභ නිහ   ගේ සහබහවි කුරුඳු නිසඳහදනගත 

ප්රOිතිඹ නළති ගරහ ගිගඹොත් භහ හිතන්ගන් අඳප ළඩක් ගන්ගන් 

නළවළ. ඒ නිහ අඳ ගේ නිගඹධඹ  අඹ යන්න ඕනෆ.  

යහඹන ද්රසයධ ේඵන්ධගඹනුත් අද නිගඹධඹක් ගනළවිත් 

තිගඵනහ.  භහ හිතන්ගන් මීප ලින් ඕගධන් සතයඹ ආයක්හ 

කිරීභ ඹපගත්  ඒ ගභොන්ට්රිැඹල් න්ධහන නීතිඹප අනුකර ගේ න 

විප ශ්රීක රශහ යහඹන ද්රසයධ 54ක් ආනඹනඹ කිරීභ 

ේපර්ණගඹන්භ නත්රහ තිගඵනහ. ගේ නි ගඹධ ඹපගත් ගේ 
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යගට් ඟනතහප අහිතය න තත් යහඹන ද්රසයධ 96ක් ගන්වීභ 

තවනේ කිරීභක් සිදු නහ. ඒ නිහ ගේ නිගඹධ ඳළනවීභ ඉතහභ 

ළදත් නහ. අද ගේ බහ තුශදී අඳ ඒ අඹ යනහ. 

එක්ත් ඟනතහ නිදවස න්ධහන යඟඹ ගේ යගට් ඟනතහප ඉතහභ 

ටිනහ, පරදහයී, ඳරියඹප ඵරඳහන ගභළනි නිගඹධ ග න ඒභ  

ඉතහභ ළදත් නහ. උදහවයණඹක් ත්ගතොත් ලින් ශීතයණ 

වහ හයු මීයණ ක්ගේත්රසගත බහවිත ශ  Chlorofluorocarbon - 

CFC - හයු, ගිනි නින උඳයණරප බහවිත ශ Floron 

කිඹන ගේ යහඹන ද්රසයධ ගන්වීභ තවනේ යරහ තිගඵනහ.   

අනිකුත් යහඹනි ද්රසයධ, විගලේගඹන්භ ශීතයණ, හයු මීයණ 

ක්ගේත්රසගත බහවිත යන Hydrochlorofluorocarbons - HCFCs - 

කිඹන යහඹනි ද්රසයධ හඵන් ඉත් කිරීභ හගේ ගේල් 2013 

ඟනහරි 01 ළනිදහ සිප ක්රි ඹහත්භ ශහ.  

2030 ර්ඹ න විප ඕගධන් සතයඹප ඵරඳහන යහඹන ද්රසයධ 

96ක් රශහප ගන්වීභ නත්න්න පයුතු යරහ තිගඵනහ. 

අපි ඒ අඹ යන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ ඳරියඹප ඵරඳහන 

උඳද්රසහරී අඳද්රසයධ වහ ගසු අඳද්රසයධ ගේල සීභහ වයවහ ප්රOහවනඹ, 

අඳවයණඹ කිරීභ ඳහරනඹ කිරීගේ "ඵහල් ේමුතිඹ" තිගඵනහ. 

ඒ හගේභ දිගු ල් ඳත්නහ හඵනි දණ පිිතඵ "සගපොක් 

ගවධේ ේමුතිඹ" තිගඵනහ. ගේහප අනු ඳරියඹප හිතය 

ගනොන යහඹනි ද්රසයධ 22ක් ගන්වීභ නළළත්වීභප අද ගේ 

බහ තුශ අපි අනුභත යන නිගඹධ වයවහ අසථහ රළගඵනහ. 

අපි ඒ අඹ යන්න ඕනෆ. ගභොද ගවේතු, අගප් සබහවි 

ඳරියඹ යගට් අනහතඹ බහය න්න සිටින දරුන්ගන් අපි 

ණඹප ත් ගදඹක්. ඒ නිහ අපි ඒ ආයක්හ යරහ ගදන්න ඕනෆ. 

එගවභ නේ ඒ ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ඳරියඹප 

අහිතය යහඹනි ද්රසයධ 22ක් ගන ඒභ ඳහරනඹ යන්න ගේ 

නිගඹධ තුිතන් පයුතු කිරීභ අපි අඹ ශ යුතු ගදඹක් නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ හගේභ අගප් රු ජිත් 

ගප්රOේභදහ භන්ත්රීෙතුභහ කිේහ, ඵේබු ථහක් ළන. යණසිශව 

ගප්රOේභදහ හිපපු ඟනහධිඳතිතුභහ ඵේබු ළහුහප අගප් අතිරු භහින්ද 

යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහ ඵේබු වන්ගන් නළවළ. ගභොද ගවේතු, 

යණසිශව ගප්රOේභදහ හිපපු ඟනහධිඳතිතුභහ ගර්ල් ගේට්ටුරප ඵේබු 

දළේභහප අගප් ඟනහධිඳතිතුභහ ඒප ඹේ කිසි ක්රයභගේදඹක් ස 

ශහ. ඒ හගේභ ඒ ගේට්ටුරප ඳහරඹන් වළටිඹප කීභක් 

දයන්න පුළුන් ගගනක් ඳත් යන්න කිේහ. ගභොද ගේ 

සථහනරප උණ ඵේබුක් වරහ ගේට්ටුක් දළේභහප ළඩක් 

ගන්ගන් නළවළ. භවය විප හරඹක් ඹනගොප එහි 

ප්රOහගඹධගිත්ඹක් නළති ඹනහ. එගවභ නළති ඒ cancel 

කිරීභ ගනොගයි ශ යුතු න්ගන්. එභ ගේට්ටු ශග ඒ පුේරඹහ 

හිටිගත නළත්නේ ඳහරනඹක් න්ගන් නළවළ. නමුත් අද අතිරු 

භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහ  ඒප නිගඹධඹක් දීරහ 

තිගඵනහ,  ගභන්න ගේ විධිඹප. ඒප සිවිල් ආයක් ඵර හගත 

නිරධහරිගඹක් ගඹොදහ  කීභක් ඇති ඒ පයුත්ත යන්න 

කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ඒ ළදත්. ගභොද ගවේතු, ඟනතහප ඹේ 

කිසි ඵරඳෆභක් ඇති න ගොප ශගේදී යහඟයධ නහඹගඹක් 

වළටිඹප එතුභහ ඒප ඇහුේ න් දුන්නහ. එදහ හිපපු ඟනහධිඳති 

යණසිශව ගප්රOේභදහ භළතිතුභහගේ හරගතදී ගර්ල් ගේට්ටුරප උණ 

ඵේබු දළේභහ. අගප් අතිරු භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහගේ 

හරගත ගර්ල් ගේට්ටු වයවහ උණ ඵේබු ගනොගයි, ප්රOගඹධඟනත් 

න ආහයඹප ව ඉතහ ළදත් ආහයඹප ඹේ කිසි ගේට්ටුක් 

වළදුණහ. ඒ නිහ ඵේබු වන්ගන් නළති ඟනතහගේ ජීවිත 

ආයක්හ න විධිගත ළඩ පිිතගශක් ඒ වහ ක්රි ඹහත්භ කිරීභ 

ඉතහභ ළදත් නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ හගේභ අගප් රු වර් ද 

සිල්හ භන්ත්රීෙතුභහ රුපිඹර අප්රOභහණඹ වීභ  ළන ථහ ශහ. 

ගඩොරයඹප හගප්ක් රුපිඹගල් අඹ 134ප ගිඹහ කිඹරහ එතුභහ 

කිේහ. 2012 අවුරුේද ගන ගොප ගඩොරයඹප හගප්ක් 

ඉන්දිඹන් රුපිඹගල් අඹත් 55ප විතය තිබුගණ්. ඒත් අද 60 

දක්හ ගනස ගරහ තිගඵනහ. ගේ විධිඹප ගනස වුගණ් ශ්රීක 

රශහ රුපිඹගල් අඹ විතයක් ගනොගයි. ගේ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ 

යන ගොප එදහ කිේහ, ගඩොරයඹප හගප්ක් රුපිඹර 140ප, 

160ප ඹයි කිඹරහ. ගධලීඹ ලගඹන් තිගඵන ඹේ ඹේ ආර්ථි 

අඳහත අගප් රුපිඹගල් අඹප ඵරඳහනහ. ඒ හගේභ නිඹගඹත් 

ඵරඳහනහ. ගේ ක්රයභගේදඹ තුශ යපප ඹේ ඹේ අර්බුදරප මුහුණ 

ගදන්න වුගණොත් ඒහප මුහුණ දිඹ යුතු නහ. නමුත් අද ඒ තුිතන් 

අඳප ගනත් අභිගඹධ ඟඹේවණඹ යන්න පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහ.  

එදහ යණසිශව ගප්රOේභදහ හිපපු ඟනහධිඳතිතුභහ එක් එක් 

ප්රOගේලර garment factories ආයේබ ශහ. ඒ තුිතන් හසි 

ගභන්භ අහසිත් වුණහ. තු ආර්ථිඹ තිබුණු ඹටිඹන්ගතොප, 

රුන්ළල්ර ළනි ප්රOගේලර ගභභ ර්භහන්තලහරහ ආයේබ කිරීභ 

නිහ ගත් දළු ඩන්න, නළත්නේ ගත් ර්භහන්තඹප ගඹොදන්න 

තිබුණු ේභඹ ඇගලුේ ර්භහන්තඹප ගඹොමු වීභ තුිතන් ගත් 

ර්භහන්තඹ ඹේ කිසි ඳසු ඵෆභප රක් ගරහ තිගඵනහ. 

අලුගතන් ආගඹධඟන ආයේබ යන ගොප අගප් ර්භහන්ත 

ක්ගේත්රසඹප එඹ ගොයි ආහයගඹන් ඵර ඳහනහද කිඹරහ අපි 

ඵරන්න ඕනෆ. අගප් අඳනඹන හ ආයක්හ න විධිඹප; ඒ 

වහ අලයධ ේභඹ ඒප ගඹදගන ආහයඹප න ර්භහන්ත 

ආයේබ යන්න ඕනෆ.  

ප්රOධහන ලගඹන් අතිරු භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහගේ 

නහඹත්ඹ ඹපගත් අද ත්රසසතහදඹ නළති යරහ තිගඵනහ. එදහ 

හිපපු ඟනහධිඳති යණසිශව ගප්රOේභදහ භවත්තඹහ garment factories 

600ක් ආයේබ ශහ. නමුත් ඊප ළඩිඹ ගදඹක් අද අතිරු භහින්ද 

යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහගේ ආණ්ඩු හරගත ගරහ තිගඵනහ. 

ඒ තභයි, ගේ යපප හභඹ උදහ ගරහ තිබීභ. අගප් යපප හභඹ උදහ 

වීභ තුිතන් සිදු ව ප්රOධහන ගේ ගභොක්ද? එදහ ගේ ය පප ගනොඳළිණි 

ආගඹධඟනඹක් තභයි ශඝහය යධහඳහයඹ කිඹන්ගන්. 2008 දී අගප් 

යපප ඳළිණි ශඝහයයින් ප්රOභහණඹ 438,475යි. අද ගන ගොප 

ඒ ප්රOභහණඹ ද රක්ඹ ඉක්භහ තිගඵනහ. එගවභ නේ ගේ 

ආදහඹේ ගේ යපප එන්ගන් අතිරු භහින්ද යහඟඳක් 

ඟනහධිඳතිතුභහගේ නහඹත්ඹ ඹපගත් ගේ යපප හභඹ උදහ වුණු 

නිහයි. අද ගන ගොප ද රක්ඹ ශඝහයයින් ප්රOභහණඹක් 

අගප් යපප ඇවිල්රහ තිගඵනහ.  

2005 ර්ගත සිප ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ තුිතන් අද 

අඳප වී හගන් සඹශගඳධෂිත න්න පුළුන්භ රළබී 

තිගඵනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි. වහල් ඇපඹක්ත් අද 

අපි පිප යටින් ගන්න්ගන් නළවළ. වී හගන් අඳ සඹශගඳධෂිත 

වුගණ් නළත්නේ ගභොද ගන්ගන්? වහල් පිප යටින් ගන්න්න 

අඳප මුදල් විඹදේ යන්න ගනහ. අද ඒ මුදර අපි ඉතිරි ය 

ගන තිගඵනහ. අද අපි ඵඩ ඉරිඟු  පිප යටින් ගන්න්ගන් 

නළවළ. අද අපි උළුඳු පිප යටින් ගන්න්ගන් නළවළ. අද අඳප ඒහ 

නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්භ රළබිරහ තිගඵනහ. 

ගේ ක්රයභගේදඹ අපි ගේ යගට් යධහප්ත ශ යුතු ගනහ. 

අහන ලගඹන් භප කිඹන්න තිගඵන්ගන් එභ ගදඹයි. 1977 දී 

ගේ යප තුශ නිදවස  ගශ ආර්ථි ක්රයභඹ ඇති කිරීභ ගේ යගට් 

ෘෂි ආර්ථිඹ ඩහ ළටීභප ගවේතු වුණහ. එඹප ක්ණි 

ප්රOතිර්භඹක් ගඹොදන්න ඵළවළ. ගේ ඳතින ක්රයභගේදඹ අනු අපි 

හර්ි අශලඹප ඒ හගේභ ගේහ අශලඹප ළඩි ළදත්භක් 

ගදන්න ඕනෆ. දිවි නළඟුභ යධහඳහයඹ ඹපගත් ගබධ හ වහ අද 

විලහර ලගඹන් ඳළශ රඵහ දී ේහමීඹ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් යන්න 

පයුතු යනහ.  ඒ තුිතන් අඳනඹනඹ හගේභ ේහමීඹ ආර්ථිඹ 

ලක්තිභත් කිරීභ තුිතන් ගේ යගට් ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය න්න 

පුළුන්භ රළගඵනහ ඇති.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ඇප ඳළශ න්ගන් නළවළ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ජිත් භන්ත්රීෙතුභන්රහ ෆ ළහුහප, භවය භන්ත්රීෙතුභන්රහ ෆ 

ළහුහප  නිදව රඵහ ගන අද ගේ යප හභහමී ඉදිරිඹප 

ඹනහ. ඒ නත්න්න ඔඵතුභන්රහප ඵළවළ කිඹන එයි භභ 

කිඹන්ගන්. ඹම, උතුය, භධයධභ ඳශහත් බහ ඞන්දලින් ප්රOතිපර 

නිකුත් ශහභ ගේ යගට්  ආර්ථි පයුතු සිේධ න්ගන් ගොයි 

ආහයගඹන්ද කිඹහ තමුන්නහන්ගේරහප  ඵරහ න්න පුළුන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

ඊශගප රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භන්ත්රීෙතුභහ. ඔඵතුභහප විනහඩි 

13ක් තිගඵනහ.  

 
[අ.බහ. 4.52] 

 
රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, අද ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹපගත් නිගඹධ ළන ථහ යන අසථහගේදී,  

අගප් අඳනඹන ප්රOතිඳත්ති වහ මරධර්භ ළනත් ඒහ අනුභනඹ 

කිරීභ නිහ යපප ගරහ තිගඵන වහනිඹ ළනත් රුණු කිහිඳඹක් 

එතු යන්න භභ ළභළතියි.  දළනප රළබී තිගඵන දත්ත අනු 

2013 මුල් බහගත  අගප් අඳනඹන අඩු ගරහ තිගඵන ඵ අපි 

දන්නහ. විගලේගඹන් රශහ හගේ දඳතක් අවුරුදු දවස ණනක් 

ගනත් යපල් එක් නුගදනු යරහ ගේ යගට් ජීත් ගන අඹප 

ඹේ කිසි ජීන යපහක්  ඇති ගරහ තිගඹනහ. ඒ ජීන යපහ 

ඳදනේ ගරහ තිගඵන්ගන් ගේ යගට් ෘෂිර්භඹත්, ගේ යප තුශ 

නිසඳහදනඹ යන ද්රසයධත්, පිප යටින් ගගනන ගේහනුත්,  පිප 

යටින් ගගනන බහණ්ඩත් අනුයි. ඒ නිහ අඳනඹනඹ, ආනඹනඹ 

ගේ යපප අලයධයි. අපි විලහර ගර අඳනඹනඹ යන්ගන් 

යුගයධඳඹප ව ඇගභරිහප ඵ අපි දන්නහ. ඉන් ඳසු තභයි 

අපි ආසිඹහප ව ගරධගත අගනකුත් යපරප අඳනඹනඹ 

යන්ගන්. අපි ළඩිගඹන්භ ආනඹනඹ යන්ගන් ඉන්දිඹහගන් 

ව චීනගඹන්. නමුත් අහනහප අපිප ඒ යපරප අඳනඹනඹ 

යන්න පුළුන්භක් නළවළ. අගප් යගට්  නිසඳහදනඹ යන ද්රසයධ 

වහ ගේහන් ගඵොගවොභ සීිතයි. ඉන්දිඹහයි චීනඹයි අපි එක් 

විලහර නුගදනු තිබුණහප අගප් අඳනඹනඹප ඒ යපල්  ගගශ 

ගඳොශක් ගරහ නළවළ. ගභොද, අපි නිසඳහදනඹ යන ගේල් -

අඳනඹනඹ යන්න ඹන ද්රසයධ- ඒ යපර නිසඳහදනඹ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, 2007 ඉරහ රශහගේ 

විලහරභ ගගශ ගඳොශ වුගණ් යුගයධඳඹ ඵ අඳ දන්නහ. අගප් 

මුළු අඳනඹනර ටිනහභ 2011 දී ඇගභරින් ගඩොරර්  බිලිඹන 

5.4යි. ඒ 2012 දී 4.9ප අඩු වුණහ. ඒ හගේභ 2011 දී  යුගයධඳඹප 

ඳභණක් රශහගන් ගිඹ අඳනඹනඹ ඇගභරින් ගඩොරර් බිලිඹන 

3.5යි.  2012 දී ඒ ප්රOභහණඹ ඇගභරින් ගඩොරර් බිලිඹන 3.2ප 

අඩු වුණහ. අගප් අඳනඹනලින් විලහර ප්රOභහණඹක් -සිඹඹප 50ප 

අධි ප්රOභහණඹක්- ඹන්ගන් යුගයධඳඹපයි. යුගයධඳඹප ව 

ඇගභරිහප ඹන අඳනඹන ප්රOභහණඹ එතු ශහභ මුළු 

අඳනඹනලින් සිඹඹප 60ක් 70ක් ඳභණ නහ. ඇගලුේ 

ර්භහන්තඹ හගේ ර්භහන්තඹක්  ගද ඵරන විප සිඹඹප 80ක් 

විතය ඹන්ගන් ගේ ගගශ ගඳොශල් ගදපයි. 2007 ඉරහ  ශ්රීක 

රශහගේ විලහරභ ගගශ ගඳොශ යු ගයධඳඹයි. 

යුගයධඳගත තිගඵන ආර්ථි අර්බුදඹ නිහ 2008 සිප 2012 

දක්හ අඳනඹනඹ අඩු වුණහ. නමුත් අගනක් වළභ අවුරුේදභ 

හගේ දිගින් දිපභ අඳනඹනඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  

යුගයධඳගඹන් අඳප විතයක් ගනොගයි යපල් ණනහපභ GSP 

වනහධහයඹක් රඵහ ගදන ඵ අපි දන්නහ. ඇගභරිහගනුත් 

GSP වනහධහයඹක් රඵහ ගදනහ. යපල් 129කින් බහණ්ඩ 

4,800ක් ඇගභරිහප අඳනඹනඹ යනහ. ඒහ වහ GSP 

වනහධහය රළගඵනහ. ඒ හගේභ යුගයධඳගඹනුත් GSP 

වනහධහය රළගඵනහ.  එභ වනහධහය ගදන්ගන් අඩු ආදහඹේ 

රඵන යපර බහණ්ඩ යුගයධපීඹ යපරප අඳනඹනඹ කිරීභපයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, 2009 දී රශහගේ තිබුණු 

අර්බුදහරී තත්ත්ඹ නිහ අඳප ඒ GSP වනහධහයඹ රඵහ 

න්නප ඵළරි වුණු ඵ අපි දන්නහ. ඒ අසථහගේදී අඳප ඒ 

අහිි වුණහ. ඇත්තපභ  2009 දී එගවභ ගන්න ගවේතු තිබුණහ. 

GSP වනහධහය අඳප රඵහ න්නප ඵළරි වුණු ගවේතු තිබුණහ. 

ගභොද, රශහ අත්න් යරහ තිගඵන ඟහතයධන්තය ගිවිසුේ 27ක් 

විතය තිගඵනහ. එභ GSP වනහධහය රඵහ න්නප නේ එභ 

ඟහතයධන්තය ගිවිසුේ භන්න් එග වුණු ගේල් අනු අපි ක්රි ඹහ 

යන්නප ඕනෆ. භහන හිිේ ඒ ගිවිසුේර ප්රOධහන ගොපක් 

ගනහ. නමුත් 2009 තිබුණු අර්බුදඹ නිහ රශහප ඒ එගතහ 

ේපර්ණ යන්න ඵළරි වුණහ. එතගොප ඒප ගවේතු තිබුණහ. 

අඳප GSP වනඹ රඵහ න්න ගනොවළකි වීභප ගවේතු තිබුණහ. 

නමුත් අද යුේධඹ අන් ගරහ අවුරුදු 4ප ඩහ ළඩියි. දළන් අපි 

ඉන්ගන් අලුත් යුඹයි. ගේ අවුරුදු වතගර්දී ගභොනහද වුගණ්? 

ගේ හරඹ තුශදී ගේ යගට් ර්භහන්තලහරහ 400ක් විතය හ 

දභන්න සිදු වුණහ. හ දභන්න සිදු ව එභ ර්භහන්තලහරහලින් 

ළඩි ප්රOභහණඹක් ඇගලුේ ර්භහන්තලහරහයි. ඒ හගේභ එභ 

ර්භහන්තලහරහර ගේඹන්ගේ රැකී යක්හ දදවස ණනින් 

අහිි වුණහ. දළන් අපි දන්නහ,  2014 ඟනහරි භහගත ඉරහ 

අලුතින් GSP, ඒ හගේභ GSP Plus වනහධහයඹ රඵහ න්න 

පුළුන් කිඹරහ යුගයධඳහ ශභඹ ප්රOහලඹක් යරහ තිගඵනහ 

කිඹරහ. නළතත් අඳප එභ GSP Plus වනඹ රඵහ ගන අගප් 

නිසඳහදයින්ප එභ වනඹ රඵහ ගදන්නපත්, අගප් අඳනඹනඹ 

ළඩි යන්නපත්, අලුත් ගගශ ගඳොශල් ඇති ය න්නපත් 

රශහප අසථහක් තිගඵනහ. ගභොද,  යුගයධඳහ ශභඹප 

අඹත් යපල් 27ක් තිගඵනහ. ඒ නිහ අලුත් ගගශ ගඳොශල් 

ගොඹරහ අඳප ඒ ගගශ ගඳොශල්රප ඹන්න පුළුන් ගනහ. 

එතගොප ඒ යපර අඹප රළගඵන බහණ්ඩ අඩු ිරප රළගඵනහ; 

අඳප ගගශ ගඳොශක් රළගඵනහ; අඳප අලුත් යපල්රප 

ඹන්න පුළුන් ගනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, අගප් යගට් විලහර 

ඳරිභහණගත නිසඳහදඹහප විතයක් ගනො හභහනයධ ඳරිභහණගත 

නිසඳහදඹහපත් තය යරහ තළනක් ගොඹහ න්නප පුළුන් 

ගනහ. විලහර ඳරිභහණගත නිසඳහදඹන්ප ගේ ප්රOලසනඹක් 

ගනොගයි. ගභොද, භධයධභ ඳරිභහණගත නිසඳහදඹහ නළති 

ගනහ නේ, ගේ යගට් විලහර ඳරිභහණගත නිසඳහදඹහප ඒගන් 

ප්රOගඹධඟනඹක් රළගඵනහ. නමුත් අපි ල්ඳනහ යන්නප ඕනෆ 

විලහර ඳරිභහණගත ර්භහන්ත ළන ව ඇගලුේ ර්භහන්ත ළන 

විතයක් ගනොගයි. භධයධභ ඳරිභහණගත ඇගලුේ ර්භහන්ත හුගක් 

තිගඵනහ. ඒහ වහ ගේ වනහධහයඹ අලයධයි. දළන් අඳප ගේ 

වනහධහයඹ රළබුගණ් නළත්නේ ඇත්තපභ ත අවුරුදු 10කින් 

අඳප ඒ ගගශ ගඳොශල් අහිි ගනහ. 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ආර්ථිඹ කිඹන එ වළභ 

දහභ ඉදිරිඹප ඹන ගදඹක් ඵ අපි දන්නහ. අපි ඒ ගගශ 

ගඳොශල්ර සිටිගත නළත්නේ අප්රිදහගේ අලුතින් බහණ්ඩ 

නිසඳහදනඹ යන යපලුත්, ආසිඹහගේ ිඹන්භහයඹ, විඹට්නහභඹ 

හගේ යපලුත් ළඩි ළඩිගඹන් එභ ගගශ ගඳොශ අල්රහ 

න්නහ. එතගොප ගේ යපප ඒගන් විලහර අරහබඹක් සිදු 

ගනහ. 

දළන් GSP වනඹ ගනොභළති වීගභන් අඳප අහිි න අරහබගත 

ප්රOභහණඹ ගභොක්ද? අඳප GSP වනඹ ගනොභළති වීගභන් 

අවුරුේදප අහිි න අරහබගත ප්රOභහණඹ ඇගභරින් ගඩොරර් 

ිලිඹන 350ක් ගනහ.  

ඒ කිඹන්ගන්, අවුරුදු 10 හරඹක් තුශදී යඑස ගඩොරර් 

බිලිඹන 5ක්, එගවභ නළත්නේ යඑස ගඩොරර් ිලිඹන 5,000ක් 

අහිි නහ. ඒ විලහර මුදරක්. ඒ ගගශ ගඳොශ අහිි ගරහ 

අඳප ඒ මුදර නළති වුගණොත් ගේ යගට් රැකී යක්හ නළතු ඹනහ; 

ගේඹන්ගේ රැකී යක්හ  නළතු ඹනහ. 

අඳප ඳසු ගිඹ තිගත හර්තහක් රළබුණහ, දළනප වුදි 

අයහබිගත ඵරඳත්රස ගනොභළති ගේඹ යන ශ්රීක රහශකිඹන් 

15,000ක් ඳභණ සිටින ඵප. වීහ රශගු හරඹ ඉක්භහ ගිහින් 

තභත් ඒ යගට් ළඩ යන ශ්රීක රහශකිඹන් 15,000ක් විතය 

ඉන්නහ. දළන් එක්ගධ ඒ ගේඹන්ප ඒ යටින් පිප ගන්න සිදු 

නහ; නළත්නේ ඔවුන්ගේ ඵරඳත්රස නළත ස ය න්න 

ගනහ. දළන් තිගඵන හර්තහ අනු, 4,000 විතය පිරික් වුදි 

යඟගඹන් ඉල්රහ තිගඵනහ, ඒගොල්රන්ගේ ඵරඳත්රස වදරහ දීරහ, ඒ 

යගට්  දිගින් දිපභ ගේඹ යන්න අසථහ ගදන්න කිඹරහ. 

නමුත් 11,000ප විතය නළතත් ගේ යපප එන්න නහ වුදි 

අයහබි යඟඹ අදහශ නීතිඹ ක්රි ඹහත්භ යන නිහ. ඇත්තපභ ගේ 

විලහර ප්රOලසනඹක් නහ ඒ ගේඹන්ගේ ඳවුල්රප. ගභොද, ඒ 

අඹ ඇවිල්රහ ගේ යගට් රැකී යක්හ ගොඹහ න්න ඕනෆ නිහ. 

නමුත් රශහගේ ගඳෞේලි අශලඹ ර්ධන ඹ න්ගන් නළත්නේ, 

යගට් ර්භහන්තලහරහ ළගවනහ ි ළඩි න්ගන් නළත්නේ,  

හධහයණ ළටුඳප රැකිඹහක් ගොඹහ න්න ඵළරි නේ, පිප යප 

සිප නළත එන්න සිේධ න ඒ අඹගේ ඳවුල්ර සිඹලු ගදනහපභ 

සිදු න්නප ඹන්ගන් "ඵගරන් ලිඳප ළගපනහ" හගේ ළඩක්. 

ඒ නිහ විගලේගඹන්භ ගේ අසථහගේදී අපි කිඹන්ගන්, රහශකි 

ගේඹහප අගප් යගට් ප්රOමුසථහනඹ දිඹ යුතුයි කිඹන එයි. ගේ 

අසථහගේදී යඟඹ ඵරන්නප ඕනෆ, ගොගවොභද අගප් රැකිඹහ 

ගගශ ගඳොශ අපි ආයක්හ ය න්ගන් කිඹරහ. ගේ ගඵොගවොභ 

අහනහන්ත සිදු වීභක්. නමුත් ඇයි යුේධඹ අන් ගරහ අවුරුදු 

වතයක් ත ගරහත් තභත් අඳප ගේ ප්රOලසන නියහයණඹ 

යන්න ඵළරි ගරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ අඳප හිතහ න්න ඵළවළ. ඒ 

නිහ ගේ හයණගතදී වන් යන්න ඕනෆ, ඇත්තපභ                

ශ්රීක රශහගේ විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ අහ ර්ථ ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. 

යප විගේල ප්රOතිඳත්තිඹක් හර්ථ න්නප නේ, ඒ යප 

ඟහතයධන්තයඹ තුශ ගඵොගවොභ ළදත්, පිිතත් තළනප එන්න 

ඕනෆ. ඒගන් තභයි යප විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ හර්ථද, නළේද 

කිඹරහ භනින්ගන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහප ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, භහ  අන් යන්නේ. 

අපි විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ භනින්න ඕනෆ අපි අඳනඹනඹ යන 

ගේල්රප තිගඵන ගගශ ගඳොශ ළඩි නහද නළේද කිඹන 

එගන්. අඳප තිගඵන ගගශ ගඳොශ ආයක්හ යන්න පුළුන්ද 

නළේද කිඹන එ අපි ඵරන්න ඕනෆ විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ තුිතන්. 

විගේල ප්රOතිඳත්තිඹක් තිගඵන්ගන් ඒපයි. යුේධඹ අන් ගරහ 

දළනප අවුරුදු වතයයි. නමුත් තභත් අඳප ඵළරි ගරහ තිගඵනහ, 

අඳප ගගශ ගඳොශක් තිගඵන යපල් එක්, අඳ අඳනඹනඹ 

යන යපල් එක් තිගඵන ේඵන්ධතහ ගොඩනගරහ, අගප් 

ගගශ ගඳොශ ආයක්හ ය නිින් ගගශ ගඳොශ ළඩි ය 

න්න පයුතු යන්න.  

අද අපි අඳනඹනඹ ආනඹනඹ ළන ථහ යනහ. ඇත්තපභ 

අද අගප් අඳනඹනඹ  අඩු ගින් ඹනහ.  GSP එ අඳප නළතත් 

රළබුගණ් නළත්නේ වි ලහර ආර්ථි අර්බුදඹප මුහුණ ගදන්නප 

ගනහ. විගලේගඹන්භ රැකිඹහ අහිි භළද ගඳයදි ඉරහ ගේ 

යපප ඳළිගණන අඹප රැකිඹහ ගොඹහ න්නප ඵළරි නහ. ඒ 

හගේභ GCE (Ordinary Level) Exam  එගන් ඳසු, ගේ යගට් 

රැකිඹහ ගගශ ගඳොශප එන අඹප, රිරන ඳඩිඹප රැකිඹහක් 

ගොඹහ න්නප ඵළරි නහ. සතුතියි. 

[අ.බහ. 5.05] 

 
රු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහඟ ගේහ අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு பீபௌவெவ  - ெபக ெகவ அவைெவ) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, අගප් දිස්රිFක්ඹ 

නිගඹධඟනඹ යන, ඒ හගේභ අගප් ගඟඹයහි ප්රOනහන්දුපුල්ගල් 

භළතිතුභහගේ ආදයණීඹ බිරි ව ඔඵතුිඹ මරහනගත ඉන්න 

අසථහගේදී  ථහ කිරීභප රළබීභ ළන භහ න්ගතධ නහ.  

භහ විගලේගඹන්භ ජිත් ගප්රOේභදහ භන්ත්රීෙතුභහ ඉදිරිඳත් ශ 

ගර්ල් ගේට්ටු ප්රOලසනඹප උත්තයඹක් ගදන්න ඕනෆ.  

එතුභහගේ පිඹහ ඵේබු ගේට්ටු දළේභහ, ඒ ඇත්තයි. නමුත් භභ 

තභයි ඒ  ඵේබු ගේට්ටු ගේඹන් සථිය ගරුගේ. භභ ප්රOහවන 

ඇභති ගරහ ඉන්ගදේදී, ඹ අවුරුදු 45ප අඩු ඒ සිඹලු ගදනහභ 

සථිය යරහ යඟගත ගේඹන් ඵප ඳත් ශහ. එක්ත් ඟහති 

ඳක්ගත ඇභතිරු කිහිඳ ගදගනකු  හිටිඹත් ඒ පයුත්ත  ගශේ 

නළවළ. ඒ ත් පයුත්ත අගප් ආණ්ඩුක් ඹපගත් තභයි ගශේ 

කිඹන එත් භතක් යන්න ඕනෆ.  

ඊ ශගප, ඒ රු භන්ත්රීෙතුභහ කිඹපු නිහ අගප් විගේල 

ප්රOතිඳත්තිඹ ළනත් භභ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. ගඳොදු යහඟයධ 

භණ්ඩරයීඹ රැසවීභ  ගේ යගට් තිඹනහ. ගොච්ඝය ඵහධහ ශත්, 

එඳහ  කිේත් ඒ රැසවීභ අගප් යගට් තිඹනහ. ඒ අඹ  ගේ යගට්දී  

රැස වුණහභ අගප් විගේල ප්රOතිඳත්තිගත තිගඵන උත්තරීතයබහඹ  

පවන් ගනහඹ කිඹන එත් භතක් යන්න ඕනෆ.  

අද ගේ ගන එන නීති රීති 2013 අඹ ළඹ ගඹධඟනහලිඹ 

අනු නිකුත් යන රද නිගඹධ 2012.11.28ළනි දින ව 

1783/18 දයන ළට් නිගේදනඹ භන්න් 3/2012 ආනඹන ඵදු 

ේඵන්ධගඹන් ව ගර්ගු ශගක්තහශ ර්ගීයණඹන් ශගලධධනඹ 

ය තිගඵනහ. ගේ තුිතන් ඳහරිරි සුයක්ෂිතබහඹ, භව ඟන 

ගෞයධ ව ඟහති ආයක්හ ඹන අශල  ගගයහි විගලේ 

අධහනඹ ගඹොමු යරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, විගලේගඹන් කිඹන්න ඕනෆ, 

ඳහරිරි සුයක්ෂිතබහඹ ළන. ගභොක්ද ගේ ඳහරිරි 

සුයක්ෂිතබහඹ  කිඹන්ගන්? අගප් ප්රOගේලගතත් දළනප අවුරුදු 
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ගදප ඉසගල්රහ ඳයණ computers විකුණන්න ඳපන් ත්තහ. 

රුපිඹල් 50,000 එක් අප දහවයි, දව දහවයි. ඇගභරිහගන් ව 

ගනොගඹකුත් විගේල යපරප එඳහ ගරහ අයින් යන ගේල් 

ගභවහප එනහ. ගේහයින් විලහර ඳරිය වහනිඹක් සිදු ගනහ.  

හභහනයධගඹන් hybrid හවනඹ ඵළපරි ගදකින් අක්ය වඹක්, 

වතක් විනහල යන්න පුළුන්  කිඹනහ. ගොච්ඝය ඳහරිරි 

වහනිඹක්ද කිඹරහ ඵරන්න. ගභළනි රුණු හයණහ අපි දළන 

ගන, ගභළනි නිගඹධ ගනළල්රහ   සුයක්ෂිතබහඹක් ඇති 

යන්න ඹෆභ ළන අපි සතුතින්ත ගනහ.  

භභ ධීය ඇභතියඹහ ලගඹන් පයුතු ශහ. ඒ හරගත 

අගප් භහළු export යන්න අලයධ නීති-රීති අපි ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේදී ේභත ගරුහ. හඵනි අඳද්රසයධ, ප්රහසටික් 

වහ ගනොගඹකුත් ගේල් ඇශ ගදොශප ළටිරහ ඒ වයවහ මුහුදප 

ළගපනහ. භගේ විලසහගත වළටිඹප එසිඹ වළපගදගඳොශකින් 

ඇශල් මුහුදප ළගපනහ. ඒ අඳද්රසයධ මුහුදප ගිහිල්රහ ඟරඹ ඹප 

තළන්ඳත් ගනහ. භහළු ඒ අඳද්රසයධ  නහ. අපි ඒ භහළු ෆහභ  

අඳපත් ප්රOලසන ඇති ගනහ. ගේ ළන හුගක් ළරකිලිභත් වුණහ, 

යුගයධඳඹ. එභ නිහ අපි ඒ standards බහ ේභත යරහ තළබුහඹ 

කිඹන එ භතක් යන්න ඕනෆ.   

ඊ ශගප, කුරුඳු. අගප් කුරුඳුරප විල්ඳඹක් ලගඹන් 

ළෂිඹහ කිඹන ර්ඹ දළන් අප්රිදහගේ නහ. භගේ දළනීගේ 

වළටිඹප අපි  රුපිඹල් ිලිඹන13,000ක් උඳඹනහ, කුරුඳු 

අඳනඹනගඹන්. ඒ ගඳොඩි ණනක් ගනොගයි. එළනි  ණනක්   

උඳඹන්න නේ  අපි අඳනඹනඹ යන කුරුඳුර ප්රOිතිඹ තිගඵන්න 

ඕනෆ. ප්රOිතිඹ නළති වුගණොත් අඳප දහත් කුරුඳු export 

යන්න ඵළවළ. දළන් රු භන්ත්රීෙතුගභක් කිේහ, යුගයධඳඹප ඹන 

ඵඩු බහණ්ඩ ළන. ගේ ඵඩු බහණ්ඩර ටිනහභ තිගඵන්ගන් 

quality එ අනුයි. ඒහගත export quality එ තිගඵන්න ඕනෆ. 

Export quality එ තිගඵනහ නේ විකුණන එගක් ප්රOලසනඹක් 

නළවළ.  අගප් කුරුඳු තභයි ගරධගත තිගඵන ගවොභ කුරුඳු.   

භභ ශගදී ගිඹහ, නුය ප්රOගේලඹප. නුය ගඵොක්හර 

ප්රOගේලගතත් කුරුඳු රහ තිගඵනහ. දකුගණ් විතයක් ගනොගයි 

කුරුඳු ළගන්ගන්. ඟහඇරත් කුරුඳු ළගනහ. පහන 

ආනගතත් කුරුඳු රහ තිබුණහ. ඒ ප්රOගේලර කුරුඳු  ළගනහ. 

ගේහප ගරොකු ඉල්ලුභක් තිගඵනහ. අගප් කුරුඳුරප ගරොකු 

ඉල්ලුභක් තිගඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ සුයක්ෂිත යන්න නේ අපි 

කුරුඳුර ප්රOිතිඹ ආයක්හ යන්න ඕනෆ.  

ගත් නිසඳහදනඹ ළන ඵරන්න. ශ ගත් පිප යටින් 

ගනළල්රහ, ඒහ අගප් ගත් භග ිේ යරහ, අගප් ගත් කිඹරහ පිප 

යපප ඹනහ. “Sri Lankan Tea”, “Sri Lankan Cinnamon” 

කිඹරහ පිප යප ඹනහ. අඳත් වළදුහ “Sri Lankan Tuna” කිඹරහ 

භහළු ර්ඹක්. අපි ඒ භහළු පිප යපප market ය ත්තහ. ගේහ 

යන්න නේ ඒහගත ප්රOිතිඹ අනිහර්ඹගඹන්භ ආයක්හ යන්න 

ඕනෆ.    

අද තිගඵන ගරොකුභ ප්රOලසනඹක් තභයි ඳහරිරි ප්රOලසන. ගේ 

ඳහරිරි ප්රOලසන ගොගවොභද ඇති ගන්ගන් කිඹන එ ළන  

වළඟීභක් ව ඒ පිිතඵ අත් දළකීභක් අඳපත් තිගඵනහ. දළනීභක් 

තිගඵන එ ඳළත්තප දළේභත් අත් දළකීභක් තිගඵනහ.  

අගප් cold rooms එගවභ නළත්නේ freezersරප ඉසය 

දළේගේ ඇගභධනිඹහ. තභත් ධීය අභහතයධහශලගත ඇගභධනිඹහ 

තිගඵනහ. ගේ ඇගභධනිඹහ අදප වරි ඹන්ගන් නළවළ. ඊ ශගප 

fume, gas  ඳහවිච්ික ගරුහ. ඒ ෆස එ උඩප ගිඹහභ භහ 

ණනක්  හයුගධරගත තිගඵනහ. ඒහ හයුගධරඹප ගිඹහප 

ඳසගේ ළඩිරහ බිඳිරහ, හයුගධරඹ පිරිසිදු ගන තත්ත්ඹක් 

තිබුගණොත් විතයයි අගප් යපප  ඹවඳතක් උදහ යන්න පුළුන් 

න්ගන්. එගවභ නළත්නේ kidney ගයධඹ, අය ගයධඹ, ගේ 

ගයධඹ කිඹරහ ගයධ   යහශිඹක් අඳප ඇති ගනහ.  

රු භන්ත්රීෙතුභහ  export ළන ථහ ගරුහ. ඇත්ත තභයි. අපි 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ දීභ නිහ වල්ර අතිරික්ත නිසඳහදනඹක් 

-විලහර අතිරික්ත නිසඳහදනඹක්.- ඇති ගරහ තිගඵනහ. අතිරික්ත 

වල් නිසඳහදනඹ තිඹහ න්න ඵළවළ. එක්ගධ ගුල්ගරධ වනහ; 

නළත්නේ ඳයණ ගනහ. ගනත් යපල් ගභොක්ද යන්ගන්? 

ඒහගඹන්  spirit වදනහ. අගප් සහමීන් වන්ගේ ගභහි ළඩ 

ඉඳිේදී ගභඹ කිේහප භක් නළවළ. Spirit වදරහ ඒහ තිඹහ 

න්නහ; ගුදේර දහරහ තිඹහ න්නහ. අතිරික්ත නිසඳහදන 

එගවභ තිඹහගන තභයි ඒ අඹගේ නිසඳහදන ක්රි ඹහලිඹ ආයක්හ 

යන්ගන්. අතිරික්ත නිසඳහදන ආයක්හ කිරීභ ළන අපි 

විගලේගඹන් ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. "ගොඩ්හ" වදන්ගන් 

අරලින්. අර ළඩිපුයභ නිසඳහදනඹ වුණහභ විකුණන්න ඵළරි  

නිහ වීසි යන්න ඵළවළ. ඒහගඹන් භධයධහයඹ වදනහ. ඒහ 

ඳහවිච්ිකඹප න්නහ. ඟඳහනගත සුනහිඹප ගභොනහ වසු වුණත් ඒ 

අඹගේ "ගක්" export එ අඩු වුගණ් නළවළ. එභන්න් විලහර මුදල් 

ේබහයඹක් වේඵ ය ත්තහ. ගේ ේඵන්ධගඹන් ඕනෆ තයේ 

රුණු කිඹන්න තිගඵනහ. සිඹඹප 20ක් ළය ඇල්ගොගවොල් 

තභයි "ගක්" කිඹන්ගන්.  

අතිරික්ත වල් නිසඳහදනඹ නිසි ප්රOගඹධඟනඹප ළනීගභන් 

වල් ගශ ගඳොශ දළනප ඳතින ඉල්ලුභප ඩහ ගවො භට්පභප 

ගගනන්න පුළුන්. දළන් තිගඵන ප්රOලසනඹ තභයි වල් ගොගවේපද 

export යන්ගන් කිඹන එ. දළන් වල්ර ගරොකු අතිරික්තඹක් 

තිගඵනහ. ගභොද, වල්නළලිඹ - Rice bowl එ - අඳප ආහ. 

දළන් උතුරු නළ ගගනහිය කුඹුරු විලහර ප්රOභහණඹක් හ යනහ. 

ගොවිඹහ නිසඳහදන ක්රි ඹහලිගත  ගඹගදේදී ඔහුප තභ නිසඳහදන 

පිරිළඹ පිඹහ න්න ඵළරි වුගණොත්, ඊප ඩහ අඩු ිරප 

තභන්ගේ බහණ්ඩ ටි market එප විකුණන්න සිදු වුගණොත් 

න්ගන් ගභොක්ද? ඒ ගොවිඹහ ගොවිතළගනන් අයින් න එයි 

සිදු න්ගන්. ගොවිඹහ ගොවිතළනින් අයින් ගනහ කිඹන්ගන් 

ගභොක්ද? අන්න එතගොප අගප් ආර්ථිඹ ඩහ ගන 

ළගපනහ. ගභතුභහ කිේහ හගේ ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනගඹන් අපි 

උඩප ගිහින් තිගඵනහ. වහල් නිසඳහදනගඹන් අපි උඩප ගිහින් 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ, අපි ෘෂි නිසඳහදන අශලගත ගනොගඹකුත් 

ගේලින් උඩප ගිහින් තිගඵනහ. වුරු ගභොනහ ථහ ශත්, 

අගප් යගට් තිගඵන භගධලීඹ ගවේතු භත ව ගේල ගුණි 

තත්ත්ගත වළටිඹප අඳප දහත් ඵඩගින්ගන් භළගයන්න සිදු 

ගන්ගන් නළවළ.  

භවය යපර එගවභ ගනොගයි. ශීත ඍතු ඳතිනහ. අඩු 

තයින් කුරුල්රකුපත් න්න ෆභ නළවළ. ඒ යපර අගනක් 

ඳළත්ගත් තිගඵනහ හන්තහය. ඒහගත ගභොනහද තිගඵන්ගන්? 

කිසි ගදඹක් නළවළ. කිසිභ ගදඹක් නළවළ. එභ නිහ අඳප තභයි 

ලක්තිඹ තිගඵන්ගන්. GSP නළති වුණහ කිඹරහ තමුන්නහන්ගේ 

බිඹක් ගඳන්නුහ. එහි ඹේකිසි ඇත්තක් තිගඵන්න පුළුන්. නමුත් 

ඊප ඩහ ගරොකු ලක්තිඹක් ගේ යගට් තිගඵනහ. ගේ ලක්තිඹක් 

නිහ ගවධ ගේහ, එගවභ නළත්නේ ගනත් වහසභක් නිහ ගවධ 

ගේහ, එගවභත් නළත්නේ ගඵෞේධ ධර්භඹ නිහ ගවධ ගේහ ඒ 

කුභකින් ගවධ ගේහ ගේ යගට් ගරොකු ලක්තිඹක් තිගඵනහ. ඒ 

ලක්තිඹප අරගු තිඹන්න හපත් ඵළවළ. ගභොද, අගප් භගධලීඹ 

පිහිටීභ, යගට් ඳතින තත්ත්ඹ, රශහ හගේ දවගුණඹක් න 

මුහුද ආදිඹ ළන ල්ඳනහ යේදී ආර්ථිගත අනහතඹ ළන 

ඵඹක් ඇති ය න්න සිදු ගේවි කිඹන එ ළන ඕනෆප ඩහ 

ළ සිරණභ ළරැදියි. නමුත් ආර්ථිඹ ශභනහයණඹ යන්න 

ඕනෆ. 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ රු භන්ත්රීෙතුභහ කිේහ, 

ආනඹනඹ ළඩි ගරහ කිඹරහ. ඒ ඇත්තයි. ගභොනහයින්ද ළඩි 

ගරහ තිගඵන්ගන්? ළඩි ව ප්රOභහණඹ ේඵන්ධ ගතොයතුරුත් භහ 

ශග තිගඵනහ. ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන්, අඳ ගගනන 

ගතල්ලිනුයි. හවන ළඩි වුණහ. ඒ නිහ ගතල් ආනඹනඹත් ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ; සුවිලහර ලගඹන් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. අගප් 

ආනඹනඹ ළඩි වීභප එක් ගවේතුක් තභයි, අඳ ආනඹනඹ යන 

ගතල් ප්රOභහණඹ. ඉසය ගතල් ප්රOභහණඹ ගනොගයි දළන් ආනඹනඹ 

යන්ගන්. හගප්ක් ඵරේදී දළන් අඳ ආනඹනඹ යන ගතල් 

ප්රOභහණඹ ඉසයප ඩහ ගොඩක් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගේ රුණු 

හයණහ ළන ඵරේදී භප කිඹන්න ඕනෆ ගේ තභයි ආර්ථිඹ 

ශභනහයණඹ කිරීභප ෘෂි ආර්ථිඹ කිඹන ඳදනභ අඳ ත 

තත් ලක්තිභත් යන්න ඕනෆ කිඹන එ. ඒ ලක්තිභත් ඵ ඇති 

කිරීභප අතිරු ඟනහධිඳතිතුභහ ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගදින් ත් 

පිඹය අද හර්ථ ගරහ තිගඵනහ. ඒ හර්ථ වීභ තුශ අඳප 

පුළුන් ගනහ අගප් යගට් ළඩ යගන ඹන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ හගේභ, ලක්තිඟන ඳහන 

අයගන ඵරන්න. අගප් යපප ගගනනහ energy drinks කිඹරහ 

ගඵොගවොභඹක්. දළන් ගේහ ඳහරනඹ යන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. 

අඳප -ගේ යගට් ිනිසුන්ප- energy drinks ඕනෆ නළවළ;  energy 

drinks කිඹරහ ගරධගත තිගඵන ගනොගඹකුත් ගේල් ගනළල්රහ, 

උත්ගත්ඟන දභරහ, ගනොගඹකුත්  හය දභරහ, ය හය 

දභරහ, අගප් ිනිසුන්ප ඒහ පුරුදු පුහුණු යරහ දළන් ඒහප අගප් 

ිනිසුන් ඇේඵළහි යන්න වුභනහක් තිගඵනහ. ඉසය අපි 

ගොයි හරගතද ඳහන් ෆගේ? නමුත් ඳසු හරගතදී, තිරිඟු 

අතිරික්ත නිසඳහදනඹ අඳප දීපු නිහ මුළු තුයඹභ ඳහන් න්න 

ඳපන් ත්තහ. ඳහන් න්න ඳපන් ත්තහ විතයක් ගනොගයි. දළන් 

එගවේ ඉන්න ශභයින්ගේ අඩු ගඳධණ තත්ත්ඹ ළන ල්ඳනහ 

ය ඵරන්න.  භහඟ ගේහ ඇභතියඹහ වළටිඹප භභ කීභකින් 

යුතු කිඹනහ ගඳධණ තත්ත්ඹ ගොඩක් අඩු ගරහ 

තිගඵන්ගන්, විපින් නළති නිේභ නිේ ඳහනුයි, ගවොදියි, 

ගනත් ගනොගඹකුත් ගේලුයි ආවහයඹප න්නහ නිහයි කිඹරහ. 

කුරුට්ප තිගඵන නිවුඩු වහගල් ඵත් ආදිඹ ගනොෆගභන් ඇති ව 

ප්රOතිපර නිහ අද ඒ අඹප දුක් විඳින්න සිේධ ගරහ තිගඵනහ. 

ගේහ තභයි ඇත්ත.   

විගලේගඹන්භ ඉගරක්ගෝොනික් උඳයණ ඳරිය වහනිඹප 

ඵරඳහනහ. අද අගප් යගට් ඟනවනඹපත් ඩහ ළඩි ප්රOභහණඹක් 

handphones තිගඵනහ. අහනගත ගේහ ගොගවේපද වීසි 

යන්ගන්? ගඳොලිතින් ගොගවේපද වීසි යන්ගන්? ඉතින් ගේහ 

තභයි තිගඵන ප්රOලසන. එභ නිහ ඳරියඹ සුයක්ෂිත යන්න ගේ 

ඳනත ඹප ගත් නිගඹධ තුශ තිගඵන න්ති ඉතහභත් 

ප්රOගඹධඟනත් කිඹරහ භහ කිඹහ සිටිනහ.  

අද ගරඩ්, ළඩිිඹේ හගේ අහිතය යහඹනි ද්රසයධ 

ඳරියඹප එතු වීගේ ප්රOතිපරඹක් ලගඹන් කුඩු ගයධඹ 

ඳළතිරිරහ තිගඵනහඹ කිඹරහ භහ කිඹන්න ඕනෆ. ගොගවොභ වුණත් 

heavy metals  දියන්ගන් නළවළ. ඒහ භහළුගක් ෆත්, ගතක් 

ෆත්, සයගඹක් ෆත් ඌප දියන්ගන්ත් නළවළ. උන්ගේ භහළු, 

භස අපි ෆහභ අපි සිඹලු ගදනහපභ ගනොදන්නහ ගරඩ වළගදනහ.  

ගප්යහගදනිඹ කුණු න්ද ළන බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීෙතුභහ ඒ 

දසර ථහ ශහ. එතුභහ යපු ථහ ඇත්තයි. ඒ කුණු න්න 

දප ත්තු විලහර ප්රOභහණඹක් එනහ. ඒ කුණු හපු තුන්ගේ 

භස  ිනිසසු අනුබ ශහභ ඒ අඹපත් ඒ ගයධ වළගදන්න පුළුන් 

කිඹන එ භහ ගභභ අසථහගේදී භතක් යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහප නිඹිත හරඹ අහනයි. 

 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගවොයි, ගඵොගවොභ සතුතියි.  

ගභභ ඳනත ඹපගත් ඉදිරිඳත් ය  තිගඵන නිගඹධ ළන 

නළත යක් භහ වන් යනහ. ගභභ ඳනත ඹපගත් ඉදිරිඳත් 

ය තිගඵන  නිගඹධ ඉතහභත් ගවොයි. විගලේගඹන්භ ඳහරිරි 

සුයක්ෂිතබහඹ, භවඟන ගෞයධඹ, ඟහති ආයක්හ ඹන 

අශලඹන් ගගයහි සු විගලේෂී අධහනඹක් ගඹොමු ය තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ ශ්රීක රශහ විසින් අන්තර්ඟහති ලගඹන් ඵළඳී ඇති විවිධ 

ගිවිසුේරප අනුත වීභප වළකි න ඳරිදි ආනඹන වහ අඳනඹන 

ඳහරන අයිතභඹන් නිර්ණඹ ය උඳගල්නත කිරීභප පයුතු 

ය තිගඵනහ. HS Code එ වරිඹහහය ක්රි ඹහත්භ 

ගගයන්ගන් නළවළ. ශ්රීක රශහ ගධලීඹ ඳහරිරි ක්රි ඹහහයේ 

ගගයහි ක්රී ඹ ගර දහඹ ගින් අනිකුත් යහඟයධ භග 

එක්ත් විවිධ ඵහුඳහර්ලසවි ඳහරිරි එගතහ රැක් ඇති 

කිරීභප පයුතු ය තිගඵනහ. දිගු ල් ඳත්නහ හඵනි ද 

පිිතඵ සගපොක්ගවධේ ේමුතිඹ ළනි ේමුති තුනක් තිගඵනහ. 

අහන ලගඹන් භප ත විනහඩිඹක් ගදන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුිඹනි.  

Rotterdam Convention එප, Stockholm Convention 

එප වහ Basel Convention එප අනුත ගින් ක්රි ඹහ කිරීභ 

ළන සතුතින්ත ගින් භගේ ඝන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ගඵොගවොභ සතුතියි, රු ඇභතිතුභනි. ඊශගප රු යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීෙතුභහ. ඔඵතුභහප විනහඩි 30ක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.18] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගඵොගවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි. භහ ගභභ 

අසථහ ඳහවිච්ික යන්ගන්, අගප් ෆීලික්ස ගඳගර්යහ 

ඇභතිතුභහගේත්, අගප් ඳළත්ගතන් වර් ද සිල්හ ව ඉයහන් 

වික්රයභයත්න භන්ත්රීෙතුභන්රහගේත් අදවසරප අධහනඹ ගඹොමු 

යරහ, අඳනඹන ක්ගේත්රසඹ ළන ඝන සල්ඳඹක් ථහ 

යන්නයි. කුරුඳු ේඵන්ධගඹන් ගභභ නිගඹධ ගනහහප, 

ආර්ථිඹ ළන ඊප ඩහ ළඹුරින් ථහ කිරීභප භහ ගභභ අසථහ 

ඳහවිච්ික යනහ.  

ඊප ගඳය ගඟයධසධ ඇභතියඹකු ගභභ බහගේ ප්රOහල යපු 

ගදඹක් ළන ඝන සල්ඳඹක් ථහ යන්න ඕනෆ. රු ෆීලික්ස 

ගඳගර්යහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ගේ යගට් වුරුත් 

ඵඩගින්ගනන් භළගයන්ගන් නළවළයි කිඹරහ. ඒ අලුත් ථහන්දයඹ 

දළන් භ-භහ ඹනහ. එගවභ නේ ඇභතිතුභනි, අේභරහ ළු ගප 

ශභයින් වීසි යන එ, ිතප ඳනින එ,  ගඵොන එ - 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒ ඵඩගින්න නිහද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵඩගින්න නිහ තභයි කිඹන්ගන්.  

 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගරධ ගත ිලිඹන 200ක් විහදිගඹන් ගඳගශනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔගවොභ කිඹරහ එකින් එ එතු ය ගන උහවි ශගප 

ඹනහ. අනික් අඹ ගිහින් ගයධවල්රප බහය ගනහ. ඔඹ නළවළයි 

කිඹන එප ඩහ යගට් ප්රOලසනඹක් තිගඵනහ. 

 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගුරුරිඹක් ගප ඳළන්ගන් ඵඩගින්න නිහද? නළවළ, විහදිඹප. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳළන්ගන් නළවළ. ඳනින්න වුද කිේගේ කිඹන එ ගනභ 

ගදඹක්. භහ හිතන විධිඹප ඇභතිතුභනි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

අඳනඹනයි, ඳළනීභයි අතය ගරොකු ගනක් තිගඵනහ. නමුත් 

අඳනඹනයි, ඵඩගින්නයි අතය නේ ගරොකු ේඵන්ධභක් 

තිගඵනහ. එභ නිහ භහ ගභභ අසථහ ඳහවිච්ික ගශේ,  ඒ ළන 

ගොඹහ ඵරහ ගේ තත්ත්ගත තිගඵන්ගන් ගභොක්ද කිඹහ 

කිඹන්නයි. අද භසත ඟනතහ අධි දුප්ඳත්ින් ගඳගශනහ. 

එගේ ගනොගයි කිඹහ ඇභතිරු කිඹනහ නේ භහ හිතන වළටිඹප 

එතුභන්රහ ගන ගරධඹයි ඉන්ගන්. ඔඵතුභන්රහ අවුරුදු 20ක් 

යප ඳහරනඹ යරහ, ගේ හගේ තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ. 

භහ මුර ඉරහභ කිේගේ, ඔඵතුභන්රහප ගේ යගට් ඟහති ආර්ථිඹ 

දිනන්න පුළුන් නේ සිඹලුභ යුේධ දිනනහඹ කිඹන එයි. දළන් ඒ 

තත්ත්ඹප තභයි ඇවිත් තිගඵන්ගන්. අගප් ්රිFවිධ වමුදහයි, 

ආණ්ඩුයි ත්ත උත්හවඹ තුිතන් ත්රසසතහදඹ නළති යරහ අවුරුදු 

වතයක් ත වුණහ. ඒ අවුරුදු වතගර් ප්රOතිරහබඹ ගොගවේද 

තිගඵන්ගන්, ෆීලික්ස ගඳගර්යහ ඇභතිතුභනි? භහ දන්නහ,   

ඔඵතුභහ - 

 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඔඵතුභහගේ business successful නළේද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එගවභ ගන්ගන් ආණ්ඩුගේ උදේ නිහ ගනොගයි; 

ගඳෞේලි දක්තහගන්. ඊප ඩහ හර්ථත්ඹක් තිගඵනහ, 

ඔඵතුභහ අභහතයධහශලඹ බහය ගන අඳප උදවු ශහ නේ. රක්සභන් 

ඹහඳහ අගේර්ධන අභහතයධතුභහ ගේ රු බහගේ ඉන්නහ. භහ 

එතුභහ අඹ යනහ. එතුභහ දන්නහ වඳුනන අඹ දභහ ගන 

ළගඩ් ය ගන ඹනහ. නමුත් ඊප ළඩිඹ ගොච්ඝය ගරොකු 

ගනක් ශ වළකිද? මීප ළඩිඹ උදවු යන්න පුළුන් ආණ්ඩු 

සරඳඹක් තිබුණහ නේ ගරගවසිගඹන් ගේ ප්රOලසනඹ වින්න 

තිබුණහ. එක්ත් ඟහති ඳක්ඹ, බිසනසහයගඹධ වළභ ගදනහභ අද 

ගේ ළන ථහ යන්ගන් ඇයි? "එ ළගඩ්ප භහින්ද යහඟඳක් 

අතිදක්යි. ළගඩ් ශහ. දළන් හරඹ අන්. දළන් අලයධ න්ගන් 

ගභොගශන් ආර්ථිඹ දියුණු යන එ."  අන්න එගවභ කිඹන 

තත්ත්ඹප අද ඇවිල්රහ තිගඵනහ.  අද වළභ ගදනහභ එගවභ 

ථහ යන්න ඳපන් අයන් තිගඵනහ ගන්ද? 

ඔඵතුභහ ථහ යන ගොප ගොච්ඝය ළඳවීභක් තිගඵනහද? 

ඔඵතුභන්රහගේ business එප රුපිඹල් ිලිඹන 5,600ක් 

ගන්න තිගඵනහ ගන්ද, යුද වමුදහගන්? දළන් ඔඵතුභහ 

නිලසලේද සිටින්න. අපි ථහ යනහ. ඔඵතුභහ භප කිේගේ 

නළවළ. ඉසගල්රහ  ඔඵතුභහ භග භභ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී ගේ 

ළන ථහ ශහ. ඔඵතුභහ ඇහුහ,  ගොගවන්ද  විසතය වේඵ 

වුගණ් කිඹරහ. ඔඵතුභහ භප දුන්ගන් නළවළ ගන්. ඉතින් එගවභ 

ගදන්ගන් නළත්ගත් ආණ්ඩු ඵශගොගරොත් නිහ ගන්.  නළත්නේ 

ඔඵතුභහප රුපිඹල් ිලිඹන 5,600ප අධි රහබඹක් රළබිරහ 

තිගඵනහද?  ඒ හගේභ තභයි, Rodrigo & Sons (Pvt.) Limited 

ආඹතනඹපත්, රුපිඹල් ිලිඹන 8,900ක් ගන්න තිගඵනහ. ඒ 

එ යධහඳහයඹප. භසත ්රිFවිධ වමුදහගන් රුපිඹල් ිලිඹන 

15,800ක් ගන්න තිගඵනහ. ඉතින් රුපිඹල් ිලිඹන 15,800 

ණඹ - debtors - තිඹහ ගන ගේ හගේ පයුතු යන්න පුළුන් 

නේ ගරොකු business  එක් ගේ යන්ගන්.  

ඇභතිතුභනි, ප්රOලසනඹක් තිගඵනහ. අපි සිඹලු ගදනහභ 

පිිතනිමු. ගේ අගප් යප; අගප් ඟහති ආර්ථිඹ. ඔඵතුභන්රහ 

එ ඳළත්තකින් ආණ්ඩු ගනිඹනහ;  අපි එ ඳළත්තකින් අදවස 

ගදනහ. නමුත් ගේ ගදගොල්රභ එ තළනප ගනළල්රහ යගට් 

ඟහති ආර්ථිඹ වදන්න අසථහ දළන් ඇවිල්රහ තිගඵනහ.  

භහින්ද යහඟඳක් කිඹනහ, "ඳශමු යප, ගදනු යප, 

තුන්ගනුත් යප" කිඹරහ.  ඒ හගේ "ඳශමුත් යගට් ආර්ථිඹ, 

ගදනුත් යගට් ආර්ථිඹ, තුන්ගනුත් යගට් ආර්ථිඹ". 

ආර්ථිඹ ආයක්හ ගශොත් තභයි යපක් තිගඵන්ගන්. අන්න ඒ 

හගේ තත්ත්ඹප තභයි දළන් ඇවිල්රහ තිගඵන්ගන්.  

රු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ  ඵඩගින්න ගනොගයි, ඵඩගින්න 

ඇති යන හධ ටි නළති යමු. ඒ තභයි  වින්නප 

තිගඵන ප්රOලසනඹ. දළනුත්ින් ගේ ප්රOලසනඹ වින්න පුළුන්.  

ගේ, ගඳගනන්ගන් නළතු, ඵරන්ගන් නළතු, අවන්ගන් නළතු 

ඹන භනක් නිහ තභයි ගේ තයේ අභහරු තත්ත්ඹක් 

තිගඵන්ගන්.  

2002 යනිල් වික්රයභසිශව භළතිතුභහගේ එක්ත් ඟහති ඳක් 

ආණ්ඩු තුිතන් තභයි අපි යුගයධඳහ වවුගල් Labour GSP එ 

ගොඹන්න ඳපන් ත්ගත්. ගවොඹහගන, රඵහ ගන  ඉදිරිඹප 

ඹන්න පුළුන් වුණහ. ඒ තුිතන් රළබුණු විගලේ යප්රOහදඹ නිහ 

තභයි අඳ යගට් අඳනඹන ශීඝ්ර ගඹන් යුගයධඳඹප ඹන්න පුළුන් 

වුගණ්.  

භභ නළත භතක් යනහ, ඇගලුේ ර්භහන්ත 684ක් තිබුණු 

ඒ අසථහගේදී, රක් 4 1/2 ගේ පිරික් ඉන්න අසථහගේදී 

Labour GSP  එ නිහ ත ළඩි ය න්න පුළුන් වුණහ. නමුත් 

ඒ නළති වුණ අසථහගේ  සිප අද ඇගලුේ ර්භහන්ත 189ප 

අඩු ගරහ තිගඵනහ; ඒ හගේභ ගේ පිරි 1,98,000ප අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඔඵතුිඹගේ 

ආනගතභ තිගඵන ගොේඳළනි කීඹක් අද වරහ තිගඵනහද? අපි 
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ගභඹ නළත ඹථහ තත්ත්ඹප ඳත් ගශේ නළත්නේ රක්සභන් ඹහඳහ 

අගේර්ධන භළතිතුභනි, BOI එ තිඹහ ගන ළඩක් නළවළ. 

ඔඵතුභහ ගේ දළන න්න අලයධයි.  රුණහයරහ ආණ්ඩුප 

කිඹන්න. ළරැේදක් වුණහ. 

දළන් අපි කිඹන අසථහගේදී,  ගේ යගට් මුදල් අභහතයධහශලගත 

ආර්ථි කහතගඹක් ඉන්නහ  කිඹරහ  ඇභති භණ්ඩරඹ කිඹනහ 

හගේ, භව ඵළශකුගේ නිහඩ් ේයහල් භළතිතුභහප අපි කිේහ, 

"රුණහයරහ ගේ Labour GSP  එ වහයධඹප රක් යන්න 

එඳහ. ගේගක්  ටිනහභක් තිගඵනහ." කිඹරහ.  ඒ අසථහගේදී 

කිේහ, US Dollar බිලිඹන 1.3ක් තිගඵනහ කිඹරහ. එතගොප 

හිනහ වුණහ. කිේහ, " බිලිඹන 150ක් කිඹරහ  කිඹන්ගන් අඳප 

ගභොක්ද?" කිඹරහ.  ගිඹ අවුරුේගේ අඳප බිලිඹන 500ක් විතය ඒ 

කිඹන්ගන් ගධටි 50,000ක්  විතය නළති ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ 

හණිඟ භණ්ඩරඹ කිේහප ඳසු තභයි  වළභ ගදනහගේභ ඇස 

ඇරුගණ්.  

 
රු රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (ආගඹධඟන 
ප්රOර්ධන අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ் - போப்வோடு 

ஊவெகுவௐபு அவைெவ) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 
රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඇගලුේ ර්භහන්ත ළටීභක් සිේධ ගරහ 

නළවළ. ආනඹනගත ගනක් ඇති ගරහත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ ළයදි  ආල්ඳඹක්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ළයදියි ඇභතිතුභහ. ඒ ළයදියි.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නිදවස ගගශ රහඳර රැකිඹහ ඕනෆ තයේ තිබුණත් 

ිනිසසු නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ කිඹන එ-[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, ළයදි ගනොගයි. 

ඒ භභ වරිඹප වරි සන්නේ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නල් ිර අඩු ගරහ තිගඵනහ. ආදහඹගේ අඩු වීභක් නළවළ. 

ණන් වළදුහභ එන මුදල් ප්රOභහණගඹන් යපප -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ඒ කිඹනහ ගන්. දළන් භභ කිඹනහ, ඔඵතුභහ  

කිඹන ගේ  මරයධ ලගඹන් වරි. නමුත් ප්රOභහණහත්භ ලගඹන් 

සිඹඹප 38ක් අඩු ගරහ  තිගඵනහ. ගනොභග ඹන ප්රOහලඹක් 

ගනොගයි භභ යන්ගන්.  
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ ඔඵතුභහප ඵහධහ යන්ගන් නළවළ, ඔඵතුභහ ථහ 

යගන ඹන්න.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ළභළතියි, ඵහධහ යනහප. ගභොද, ඔඵතුභහ ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ඹේ ප්රOඹත්නඹක් දයනහ, ඹේ ගදඹක් යන්න.  

අඩු ණගන්   BOI එගක්  Chairman අලුගතන් ඳත් යරහ 

ඹභක් යන්න වදනහ. තභ වරිඹප ගගයන්ගන් නළවළ. නමුත් 

ගභොනහ ගවධ  යනහ. නමුත් ගභතළන තිගඵන්ගන් ඒ 

ගනොගයි. ඇගලුේ ර්භහන්ත 682ක් තිබුණු එ 199ප අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. බ්රපළන්ඩික්ස එගක් එතුවීභක් තිගඵනහ. ඒ වරි.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ. ගප්රOේභදහ ඟනහධිඳතිතුභහගේ හරගත සිප ඵළලුගොත් 

එ percentage  එක් තිගඵනහ, ඇගලුේ ර්භහන්තලහරහ 

ළගවන. නමුත් ළගවනහ කිඹන්ගන්, භහස එ ත්තත්, 

බ්රපළන්ඩික්ස එ ත්තත්, ගේහගත ගඳොඩි ගඳොඩි භහේ අයගන 

එ භහභක් ඵප ඳත් යරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි ප්රOලසනඹ 

තිගඵන්ගන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභහ, භහස කිඹන්ගන්, බ්රපළන්ඩික්ස කිඹන්ගන්   

භෆතදී ඇති වුණු ඒහ.  ගධ ගවන්ට්ලි හර්භන්ට්ස? ගධ  

ක්රි ගතන්ස ආඹතනඹ?  ගක් වයිඩ්රාභනිස? ගධ ගෂේරිට්ස?  ගේහ  

එදහ සිප අවුරුදු තිසඳවක් ගේ ර්භහන්තඹ  යපු ආඹතන.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

බ්රපළන්ඩික්ස කිඹන  ඒහ  ත භහේ  එතු යරහ- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 නළවළ. නළවළ. භභ   කීභකින් කිඹනහ. ක්රි ගතන්ස  

ගොේඳළනි එගක්  ලින් ප්රOනහන්දු  භළරීගභන්  ඒ ගොේඳළනිඹ 

නළති ගිඹහ.  වයිඩ්රාභහනිස  ගොේඳළනිඹ තභ ටික් ඇදගන 

ඹනහ.   කුභහර් භර්ඝන්ඩහනිගේ  ගෂේරිට්ස ආඹතනඹ   ඇගලුේ 

ර්භහන්තගඹන් ේපර්ණගඹන්භ අ යින් ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ තභයි ගවන්ට්ලි හභන්ට්ස එත්. ඒහ දළන් නළවළ. ඒහ 

තභයි 1975 ර්ගත ඳ පන් ත්ගත්.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, ඵශේරහගේලගත තිගඵන තත්ත්ඹ  දිවහ 
ඵළලුහභ අඳප විලහර අසථහ ක් තිගඵනහ, ගේ ඇගලුේ 
ර්භහන්තලහරහ ආයක්හ ය න්න. අඳප ගරහ තිගඵන්ගන් 
ගභඹයි. ගේගඹධ නළවළ. ඒ නිහ අඳප ඵයඳතශ ප්රOලසනඹක් 
තිගඵනහ, ගේ යධහඳහයඹ ඳපන් න්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගභොක් ද ගේගඹධ නළවළයි කිඹන සගන් රු ඇභතිතුභහ.  

ඔඵතුභහ ටුනහඹ ගශ රහඳගත - 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහ මරහනගත ඉන්න රු 
භන්ත්රීෙතුිඹගන් අවන්න. ගභොකුත් ඕනෆ නළවළ. ටුනහඹ 
රහඳගත ඍජු පුයප්ඳහඩු 2800ක් තිගඵනහ. එපත් 
ගේ ගඹධ  නළවළ. ඇගලුේ ර්භහන්තඹප එන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඍජු පුයප්ඳහඩු 12,000ක් තිගඵනහ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ මුළු රහඳගත ඔක්ගධභ ත්තහභ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ.  ටුනහඹ අප  ඔක්ගොභ -පහන ඇතුළු ඒ  

ඔක්ගධභ ඳළතිර-  පුයප්ඳහඩු 12,000යි.  භභ  ගේ  2000   
ගේ පිරික් ගඹොදහ තිගඵන තළනක් ළන කිඹන්ගන්.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ දන්නහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ ඔඵතුභහප උදවු යන්නයි ගේහ කිඹන්ගන්. ඇයි එතළනප 

ගේගඹධ එන්ගන් නළත්ගත්? රුපිඹල් 17,000ප  ජීත් 
න්නප ඵළවළ.  ඒයි තිගඵන ප්රOලසනඹ. ගඩොරර්රප භහරු 
ගශොත් රුපිඹල්  17,000ක් කිඹන්ගන් ගඩොරර් 120යි. ඒ හගේභ 
ඵශේරහගේලගඹන් ගභවහප ගනළල්රහ අඳනඹනඹ යන්නප 
පුළුන්  ගඩොරර් 100ප. ඒ  තභයි තිගඵන ගන.  ඊප ඩහ ඒ 
අඹප ගනින්  ගේල් ය ගන  ඉන්න  පුළුන් වළකිඹහක් 
තිගඵන නිහ ඇගලුේ ර්භහන්තඹප එන්නප ළඩි ළභළත්තක් 
නළවළ. ඒ විතයක් ගනොගයි  ඇගලුේ ර්භහන්තඹ  ළයදි- 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගොරිඹන් රැකිඹහරප ඹනහ, ඉතහලි රැකිඹහරප ඹනහ. ඒ 

හගේ විගේල රැකිඹරප ඹනහ. ගේ රැකිඹහප  එන්ගන් නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහ ඉන්ගන් ඉතහලි ආර්ථිඹ වදන්න ද?  

ඔඵතුභන්රහ ඉන්ගන් ගොරිඹහගේ ආර්ථිඹ වදන්න ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්]නළවළ. නළවළ.  ඔඵතුභන්රහගේ ප්රOතිඳත්තිඹ ළයදියි.  

ඔඵතුභන්රහගේ ප්රOතිඳත්තිඹ විඹ යුත්ගත් යප වළදීභයි.  ඔඵතුභන්රහ 

අල්රපු යප වදරහ ළඩක් නළවළ ගන්. අගප් යගට්  ට්ටිඹ 

ඉන්නගොප ආර්ථිඹ වදන්ගන් නළති, ගභගව නළති  පිප යප 

ගිහින් ළඩ යන්නඹ කිඹහ ළඩක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 

ඟහතිත්ඹ ළනයි  ථහ යන්ගන්.  එ ඳළත්තකින් 

ගොරිඹහප ඵනිනහ. අගනක් ඳළත්ගතන් යුගයධඳඹප ඵනිනහ. 

ඵළනරහ ඒ ඳළත්තප ඹනහ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ිනිසසුන්ප අසථහක් තිගඵනහ, විගේලර රැකිඹහ 

යන්න. නිේ ගනොගයි ිනිසසු ඹන්ගන්. අධි ළටුඳප ඹනහ. 

ඒ නත්න්න  ඵළවළ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භප ඇහුණහ, රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භන්ත්රීෙතුභහත් ගේ ළන 

කිේහ. දළන් වුදි  හගේ යපල්ලින් ඳපන් න්නහ,  ළයදි 

විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ නිහ ප්රOලසන ඇති ගේවි. ඔඵතුභහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු න අඳනඹන ශර්ධනඹ වරිඹහහය ඇති  

කිරීභපයි භහ ගේ හරුණි අදවස  කිඹන්ගන්.  භහ හිතන විධිඹප 

විඳක්ඹක්  ලගඹන්  ඔඵතුභහගේ ආගඹධඟන භණ්ඩරඹප  

භවයවිප ඔඵතුභන්රහගේ  ඇභතියගඹකුප ඩහ අඳ උදවු ය 

තිගඵනහ.  ඒ නියි   භහ කිඹන්ගන්. රුණහය  හිතන්න ගේ 

අගප් යප. ඔඵතුභන්රහ තහහලි ඳරිඳහරනඹ ගනඹනහ. 

නමුත් ඉන්දිඹහප  ගේ ගනිඹන්ගන් නළති ගනහගේ වුද? 

අඳයි. ඵශේරහගේලඹප ගන ඹන්ගන් නළති ගගනන්න උදේ 

ය තිගඵන්ගන් වුද? අඳයි. රුණහය ගේ යගට් තිගඵන 

අඳනඹන ප්රOතිඳත්තිඹ ළන ඵරන්න. විදුලි බිර සිඹඹප 30ක් ළඩි 

යනගොප ගොයි ගරධගත යපපද අගනක් ය පරප 

අඳනඹනඹ යන්නප පුළුන් න්ගන්? එභ නිහ තභයි 

ඉන්දිඹහගේ රුපිඹර  රුපිඹල් 53 සිප රුපිඹල් 60ප අප්රOභහණඹ 

ගශේ.  

ඳසු ගිඹ ගඳඵයහරි භහගත ගඩොරයඹ රුපිඹල් 112පයි 

තිබුගණ්.  ඒ  රුපිඹල් 127ප  අප්රOභහණඹ වුණහභ ඒ අසථහගේදී  

යපප ඇතිවුණු ණඹ ඵයතහඹ බිලිඹන  245ක්. ඒ කිඹන්ගන්,  

ගධටි 24500ක්  ළඩි වුණඹ කිඹහ අඳ එදහ කිේහ.  එගවභ කිේ 

අසථහගේදී නිහඩ් ේයහල් ගභොනහ ද කිේගේ? "විඳක්ගඹන් 

බඹ යන්න  වදනහඹ" කිේහ. ඊප ඳසගේ භව ඵළශකු හර්තහගේ 

පිටු අශ ඳණස එගක්ද, ඳණස ගදගක් ද  ගො ගවේද  තිගඵනහ, 

රුපිඹර අප්රOභහණඹ වීභ නිහ යගට් ණඹ ඵයතහඹ බිලිඹන 

255කින්  ළඩි වුණහඹ කිඹහ. ඒ කිඹන්ගන් ගධටි 25,500ක් ළඩි 

වුණහ. ගිඹ සුභහනගතත්   අප්රOභහණඹ වීභ ඳපන් ත්තහ.  රුපිඹල් 

124ප තිබුණු ගඩොරයඹ අද රුපිඹල් 133යි; නළත්නේ 134යි. අගප් 

රුපිඹර  අප්රOභහණ වීභ නිහ අගප් යගට් ණඹඵයතහඹ  ළඩි 

ගනහ. ඔඵතුභන්රහ වළභ ගොනකින්භ ණඹ න්නහ ගන්. ඒ 

ණඹඵයතහගඹන් සිඹඹප 48ක් විගේල ණඹ.  රුපිඹර  අ 

ප්රOභහණඹ වීභ නිහ- රුපිඹල් 124ප තිබුණු ගඩොරයඹ රුපිඹල් 134 

වීභ නිහ- ගේ විගේල ණඹ ඵයතහඹ  ත  ගධටි 25, 800කින් 

ළඩි ගනහ.  ගේහ තභයි යපප දයහ න්නප ඵළරි න්ගන්? ගේ 

තත්ත්ඹ ඇති වී තිගඵන්ගන් ඇයි? ඔඵතුභන්රහ අඳනඹනඹ 

යන්ගන් නළති ආනඹනඹ යනහ.  රුපිඹගල් අඹ තිබුණහ 

නේ ඉගේභ අඳනඹනඹ යන්නප පුළුන් වළකිඹහ තිගඵනහ. 

ඒභ තභයි  භප ගඳය  ථහ රු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීෙතුභහත්, රු 

ඉයහන් වික්රයභයත්න භන්ත්රීෙතුභහත් කිේගේ. එක්ත් ඟහති ඳක්ගත 

සථහයඹ ගඵොගවොභ ඍජුයි. ගේ යගට් අඳනඹනඹ යන්නප  

ති ගඵන්ගන් ගඵොගවොභ සුළු ගේල්.  වළඵළයි වරි ප්රOතිඳත්තිඹක් 

තිගඵන්නප  ඕනෆ. ගලින් ඹන භන  භප සිේනල් දහරහ,   

දකුණප වළරුණහභ වරිද? ගොයි ගරධගත ද ගේ විධිඹප    

අඳනඹනඹ  ළඩි යන්නප පුළුන් න්ගන්?  

විදුලි බිර ඒප ගවො උදහවයණඹක්. විදුලි බිර සිඹඹප 

35කින් ළඩි කිරීභ ඟනතහප දයහ න්න ඵළරි භට්පභක්. රුපිඹර 
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අප්රOභහණඹ වීභ නිහ ඒගක් සිඹඹප දවඹ ඳභණ ඳයතයඹක් 

තිගඵනහ. නමුත් ගඩොරයඹ රුපිඹල් 135ප  අප්රOභහණඹ වුණහප, 

ගේ යපප ඹේ ද්රසයධ ආනඹනඹ යරහ ඒහයින් නිසඳහදන යරහ 

අඳනඹනඹ කිරීභ තභයි ඇගලුේ ර්භහන්තගතදී  ගගයන්ගන්. ඒ 

කිඹන්ගන් ෘජු ලගඹන් ටිනහභ එතු කිරීභ - value addition 

එ - සිඹඹප 25ක්, 30ක් ඳභණ ගනහ. එතළනදී උේධභනඹ  

ඵරඳහනහ cost-push inflation එක් තිගඵන නිහ. අන්න ඒ 

නිහ තභයි ගේ යගට් අඳනඹනගත ප්රOලසනඹක් තිගඵන්ගන්. 

නළත්නේ Brandix එ වයිද්රසහඵහේරප ගිහින් තභ ර්භහන්තලහරහ 

ආයේබ ය තිගඵන්ගන් ඇයි? MAS එ ඵශලිගේලගත ඇගලුේ 

ර්භහන්තලහරහ ආයේබ ය තිගඵන්ගන් ඇයි?  SS International 

Company Limited එ ගිහින් ඵශලිගේලගත ව- 

 
රු රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒහගත අඩු ඳඩිඹප ඳපන් ත්තහ. දළන් 

ඵශලිගේලගතත් සිඹඹප 80කින් ඳඩි ළඩි ය තිගඵනහ. 

USAර ඒ ඔක්ගොභ garments reject ය තිගඵනහ. ඔඹ ගිඹ 

අඹප ගභගවේ තිගඵන security එ නළති ගරහ තිගඵනහ අද 

ඵශලිගේලගත. ඔඵතුභහ ඒ හයණඹත් පිිතන්න. අඳ නිළරැදි 

ගදඹ ශහ. අඳ ගේඹන්ප වරිඹප ඳඩි ගේහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ එඹ පිිතන්ගන් නළවළ. බිල්ඩින් එක් ඩහ ළටුණහඹ 

කිඹරහ ඵශලිගේලගත ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ නළවළ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ දන්නහද, ඵශලිගේලගත ඇගලුේ ආනඹනඹ 

USAර නතහ තිගඵන ඵ?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ.  USAර කිසිභ නළරණභක් නළවළ. ඒ අතයධඹක් රු 

ඇභතිතුභනි. ඕහ තභන්ගේ licence එ න්න අඳනඹනරුන් 

ඇවිත් ඔඵතුභහප  කිඹන විගනධද ථහ. භභ  කීභකින් කිඹනහ 

එළනි ගදඹක් නළති ඵ. ඕ කිේගේ Nike. ඊප ඳසු Adidasරප 

ගිඹහ. ඒ නළතුණහ. ඊප ඳසු Victoria’s Secretරප ගිඹහ. 

ඇවිත් ඵළලුහප ඳසු ඒ අඹ කිේහ - 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

සිශප්පරුගේ garmentsර අඹ කිඹහ තිගඵනහ, garments 

අරින්න ගභගවේ තිගඵන  security එ නළති ඵ. ඒ අඹප එතළන ඒ 

security එ නළති ගරහ තිගඵනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, භභ කිඹන්ගන් නළවළ කිඹරහ ගනොගයි. 

ගභතළන තිගඵනහ. අඳ ඒ තිගඵන අසථහ නළති යනහ. ගේ 

Labour GSP ඕනෆද, නළේද? ගේ යගට් ත ඳවක්ත් ගදන්ගන් 

නළති ඔඵතුභන්රප සිඹඹප 11ක්  යප්රOහද රඵහ න්න පුළුන් 

ඵදු වියහභගඹන්. ඒගන් අඳප රළගඵන ටිනහභ යඑස ගඩොරර් 

බිලිඹන 1.4යි. ඒ කිඹන්ගන් ශ්රීක රශහගේ මුදලින් නේ බිලිඹන 

175ක්.  රුපිඹල් ගධටි 17,500යි. ගේ ණඹක් ගනොගයි. ගේ 

මුදර ගන්න ඕනෆ නළවළ.  

ඔඵතුභන්රහ එදහ කිේහ භහන අයිතිහසිේ ළන යුගයධඳඹ 

ඹේ විධිගත ගොන්ගේසි දභරහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. එගවනේ 

ජිනීහ සිටින යවිනහථ ආරිඹසිශව භළතිතුභහ දළන් ගේප ඉල්ලීභක් 

ය තිගඵන්ගන් ඇයි? දළන් ගොන්ගේසි නළේද? ගේහ අමලි 

ගඵොරු. ගේ විගේල ප්රOතිඳත්තිඹ නිහ, ජී.එල්. පීරිසප අද ගොන්ද 

ගිතන් තිඹහගන පයුතු යන්න ඵළරි නිහ ඇති ගරහ තිගඵන 

ප්රOලසනඹක්. 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ජී.එල්. පීරිස කිඹන්ගන් නළති - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ථහ යන්න ඕනෆ භභ ථහ යන විධිඹප. 

එතුභහගේ රුත්ඹ ගප්න්ගන් පයුතු කිරීගභන්. අඳ රුත්ඹ 

ගදනහ ගදන්න තිගඵන අඹප. ඔඵතුභන්රහ ගභතළන ඉගන, 

ගේ පුත්තරගභන් එන-   

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I rise to a point of Order. 

ඔක්ගොපභ ඉසය ගරහ ගේ භඩ රිඹ 
 
[මරහනගත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அவெகெ்வெ கவோவௐடி அகவவௐவோடுவது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වදන්න ඕනෆ.   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
රු අසර් භන්ත්රීෙතුභහ. 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is a way, a custom and courtesy to address 

the other Members. භහින්ද යහඟඳක් ගනොගයි, President 

කිඹන්න ඕනෆ. Hon. (Prof.) G.L. Peiris  කිඹන්න ඕනෆ. ගේ 
භඩ රිඹහප 

 
[මරහනගත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அவெகெ்வெ கவோவௐடி அகவவௐவோடுவது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉසය ගරහ සථහය නිගඹධ උන්න්න ඕනෆ. සට් බට් දහරහ 

හිටිඹහප වරිඹප ගෞයඹ දීරහ ථහ යන්න දන්ගන් නළවළ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහප භහ 

හරුණි කිඹන්ගන් විඳක්ගඹන් අඳ ගදන ගේ අදවස- 

 
රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
Yes, Hon. Eran Wickramaratne. 

 
රු ඉයහන් වික්රයභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

I take objection to the Hon. Member calling a 

distinguished lady, “Sir”. A lady should be actually 

honoured and called properly.  

Thank you. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We know that these people who come from nowhere 

and as much as they get their priorities mixed up, they get 

their gender also mixed up. He is the one who said that 

Mahinda Rajapaksa was looking after Prabhakaran‟s wife.

-[Interruption.] So, what more can we expect? I think we 

all know that he is the person who has attracted the entire 

attention of this House. We know that you are a lady. 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You are the person who has violated the - 

[Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The louder he shouts, the less substance he has. So, all 

I have got to say is - [Interruption.] On this basis, what 

we have got to do is to ensure that we get our 

competitiveness. 

ඵරන්න, අද පුත් ඳත ගභගවභ ප්රOෘත්තිඹක් ඳශ ගරහ 

තිගඵනහ. අගප් රු ඵළසිල් යහඟඳක් ඇභතිතුභහ ව ආර්ථි 

කහතගඹක් න නිහඩ් ේයහල් භළතිතුභහ Colombo Stock 

Exchange එප ගොස තිගඵනහ.  එතගොප ගොශම ගොපස 

ගගශ ගඳොගශේ 6,050ක් තිබුණු අඹ එතුභන්රහ ගිහින් ආහප 

ඳසගේ 5,900ප අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඔන්න ඵරන්න, ගේ 

ඇභතිරුන් ගගයහි ඟනතහගේ තිගඵන විලසහඹ. ගේ එ ගේ 

ගභගේ ඇභතියගඹක් ගනොගයි ගන්.  ගොපස ගගශ ගඳොශප 

ගිඹහ. හිතුහ, එතුභන්රහ ඒප ගිඹහප ඳසගේ ගේ ණන 6,000 

ඳන්නරහ 6,200ක් විතය ගයි කිඹරහ. ඔන්න ගො පස ගගශ 

ගඳොශ ඩහ ළටුණහ.  

ඊප ඳසු,  Colombo Stock Exchange crashes කිඹනහ. 
 

The online edition of “Ceylon Today” of 9th July, 

2013 states, I quote: 
 

“Colombo Bourse slumps below 6,000” 

ගභතළන තිගඵන්ගන්, විලසහඹ ළන ප්රOලසනඹක්.  ඒ විතයක් 

ගනොගයි. 2013 ජලි භ 09 ළනිදහ "දිනිණ" ඳත්රසගත අජිත් 

නිහඩ් ේයහල් ශ ප්රOහලඹක් ගභගේ  ඳශ ගරහ තිගඵනහ, 

" ය 56ක් 4.5%ක් ව අගප් ආර්ථි ර්ධනඹ ගිඹ ය 7දී  සිඹඹප 7.5  

දක්හ ඉවශ ගිඹහ"   

අවුරුදු වතක් න තුරු ගේ භව ඵළශකුගේ 

ගේලඳහරනීයණඹක් තිබුගණ් නළවළ. නමුත් ගභතුභහ ඳත් වුණහප 

ඳසු සිදු වුණු ගේ ගේලඳහරනීයණඹ නිහ තභයි ගේ හගේ 

විිඟහක්  තිගඵන්ගන්. උේධභනඹ සිඹඹප 15ක් තිගඵනහ නේ, 

ගඳන්නහ, සිඹඹප 2යි, 3යි කිඹරහ. ගභන්න ගේ තුිතන් ඇති වුණු 

යධහඟ තත්ත්ඹ නිහ තභයි අද  යගට් දශ ගේශීඹ නිසඳහදනඹත් 

එක් ඵරනගොප ආදහඹභ සිඹඹප 13.2ක් දක්හ අඩු ගරහ 

තිගඵන්ගන්. එ ඳළත්තකින් පිේබුහභ අගනක් ඳළත්ගතන් අඩු 

ගනහ. වළභ ඳළත්තපභ, වළභ ගභොගවොගත්භ ගඵොරු යන්නප 

ඵළවළ.  

ඉතින් ගේ අසථහ ඳහවිච්ික යින් අපි නළත කිඹන්ගන්, 

රුණහයරහ ගේ යගට් ඟහති ආර්ථිඹක් වදමු කිඹන එයි.   

ගේ යගට් ඟහති ආර්ථිඹක් නළති නිහ තභයි  ගේ ප්රOලසන ඇති 

ගරහ තිගඵන්ගන්. භත තඵහ න්න, ගේ යගට් ඟනහධිඳති 

භහින්ද යහඟඳක් භළතිතුභහ, මුදල් ඇභතියඹහ  -  

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අන්න වරි. එගවභ ථහ යන්න.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුභහ කිේහ, ගේ යගට් ආර්ථිඹ ඩහ ළටීභක් තිගඵනහ 

කිඹරහ. ගභතුභහත් කිඹනහ,  "වරි" යි  කිඹරහ.  පුදුභයි, ඒ හගේ 

ගදඹක් පිිතන්න එ. භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳති කිඹනහ, අද 

ගේ ය ගට් ආර්ථිඹ ඩහ ළගපනහ කිඹරහ. විදුලි බිර සිඹඹප 

40කින් ළඩි යන්නප ගිඹහභ කිේගේ, "අපි විදුලි බිර ළඩි ගශේ 

නළත්නේ යගට් ආර්ථිඹ ඩහ ළගපනහ" කිඹරහයි.  ඉතින් ඒ 

පිිතත්තහ. ඒ ගශේ ඟහතයධන්තය මුරයධ අයමුදගල් ඕනෆභපයි. 

ඒගොල්රන් කිේහභ ණඹ ගදන්න ඵළවළ යි කිඹරහ, ඔන්න 

ඔතළනින් තභයි ළගඩ් ඳපන් ත්ගත්. ණඹ ගදන්න ඵළවළ යි 

කිේගේ නළත්නේ ඔඹ ප්රOලසනඹ එන්ගන් නළවළ. 2005 ඉරහ විදුලි 

බිර ළඩි යන්ගන් නළවළයි කිඹරහ කිේහප, දළන් ඒ ඔක්ගොභ 

බිල් ටි එතු යරහ ඟනතහප ගන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. 

ඉතින් ගේහ ගන්න ඳපන් ත්තහප ඳසු අගප් 

අඳනඹනරුන්ප තය යන්න පුළුන් න්ගන් ගොගවොභද?  
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ඵශලිගේලඹ, ඉන්දිඹහ, ඳහකිසතහනඹ, රහඕඹ, විඹට්නහභඹ, 

හේගඵධඟඹ, ඉන්දුනීසිඹහ, ිඹන්භහයඹ ඹන ගේ යපල් 

සිඹල්රක්භ අඳනඹනරුන්. භහ හිතන වළටිඹප දළන් රශහප 

ගරොකුභ අභිගඹධඹ තිගඵන්ගන්, ඳහකිසතහනගත න අභළති 

ගර නහස  ලරී ෂස ඳත්වීභයි.  ඒ කිඹන්ගන් හණිඟ ඳළත්ත ළන 

දන්නහ අභළතියගඹක් ඳත් ගරහ තිගඵනහ. අගනක් ඳළත්ගතන් 

ිඹන්භහයඹ කිඹන්ගන් භහන හිිේ ප්රOලසන තිබුණු යපක්. දළන් ඒ 

යගට් ඒහ නළති යගන ගඵොගවොභ ඉදිරිඹප ක්රි ඹහත්භ යගන 

ඹනහ.  ගේ යපල්  ගද තභයි අඳප තයඹක් ඇති යන්ගන්.  

රු ඇභතිතුභනි,  අඳනඹනඹන් ප්රOර්ධනඹ යන ඇභතියඹහ 

ලගඹන් ඔඵතුභහ ගේහ දළන න්නප අලයධයි. අපි ගේහ 

කිඹන්ගන්  නිේ ගනොගයි. ඔඵතුභන්රහ ආර්ථිඹ බිභප ට්පරහ 

දළමුහප ඳසු එඹ නළත වදන්න ගන්ගන් එක්ත් ඟහති 

ඳක්ඹපයි. ඝන්ද්රිවහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුශ 2001 දී ගශේ 

ඒයි. ඩහ ළටුණහප ඳසු අපි අවුරුදු ගදකින් ඒ වදපු නිහ 

තභයි තභත් ඒ තල්ලුගන්  එඹ ඇදගන ඹන්ගන්.  ඇභතිතුභනි, 

භහ ඉතහභත් ඕනෆින් කිඹන්ගන් ගේ අසථහගේ අගප් යගට් 

විඹදභ අඩු යරහ, ආදහඹභ ළඩි යන්න පුළුන් භහර් ඇති ශ 

යුතුයි කිඹන එයි.  ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹප ළඩ යන ගේ 

පිරි නළවළ ගනොගයි. ඔඵතුභහ ගොශම දිස්රිFක්ගත උතුරු 

ගොශම, භළද ගොශම ප්රOගේලඹප  එන්න. ළඩි දුය ඹන්න වුභනහ 

නළවළ. වළන්දෆප ඵරන්න, ගොයිතයේ තරුණ තරුණිඹන් 

යක්හල් යන්ගන් නළති ඉන්නහද කිඹරහ. ඒ අඹගන් 

ඇහුගොත් කිඹන්ගන් ගභොක්ද?  " අගන් ර්! යක්හක් යරහ 

ළඩක් නළවළ.  ගභොද, ඵස එගක් ඹන්න භහඹප රුපිඹල් 

දවදහවක් ඹනහ. ඊප ඳසගේ න්න ගඵොන්න තත් රුපිඹල් 

ඳවගශොස දහවක් ඹනහ.  ළටුඳ රුපිඹල් දහවත්දහවයි,  ඉතින්ගදය 

ඉන්න එ ඊප ඩහ ගවොයි" කිඹන එයි. ඔන්න ඔඹ අනු තභයි 

විරැකිඹහක් නළවළයි කිඹරහ ගඳන්න්න වදන්ගන්. වළඵළයි ඇත්ත 

තත්ත්ඹ තභයි underemployment. වරි ළටුප් භට්පභක් 

ගන්න ඵළරි වීභ. භප ළඩිගඹන් ගවොප අගප් සුදර්ලනී 

ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භළතිනිඹ ඒ ළන දන්නහ ඇති. ගභොද, 

එතුිඹගේ ප්රOගේලගඹන් තභයි  ගගශ රහඳගත රැකිඹහ වහ 

ළඩි පිරික් එන්ගන්. ඉතින් එතුිඹ ගනොදන්නහ ගදඹක් අපි 

දන්නහද?  ඒ ප්රOගේලර ඕනෆ තයේ රැකිඹහ රඵහ ගදන්න පුළුන්,  

ළටුඳ රුපිඹල් 25,000ප ඩහ ළඩි ය ගදන්න පුළුන් නේ.  

භභ නිදසුනක් වළටිඹප කිඹන්නේ, අගප් private security 

companiesර ළඩ යන අඹ ළන.  අපි එක් අසථහ -භප 

භත විධිඹප භභත්, විභල් වීයශල ඇභතිතුභහත් සිටිඹහ-  පිප යප 

ළඩ යන රශහගේ අඹ භග ථහ ශහ.   රශහගේ  3,000ප 

ළඩි පිරික් පිප යප ළඩ යනහ.  ඒ අඹගේ ළටුඳ  රශහගේ 

මුදලින් රුපිඹල් 31,000යි.  ගභහි  ගොේඳළනිඹ ළඩ යන 

අඹගේ ළටුඳ රුපිඹල් 29,000යි. ඉතින් ගභහි රුපිඹල් 29,000 

ළටුඳක් රඵහ න්න පුළුන් නේ, පිප යප ගිහිල්රහ රුපිඹල් 

31,000ප ළඩ යන්ගන් ගභොපද කිඹහ අපි ඇහුහ.    ගභොක්ද 

ඒ අඹ දීපු උත්තයඹ?  "එභ ගන තභයි ඇන්ලි න්ගන් 

නළති  න්න දීරහ තිගඵනහ" කිඹන එ. එතළන රුපිඹල් වඹ 

වත්දව ගනක් තිගඵනහ. ඉතින් ඳවුල් ජීවිතඹක් නළති, 

තභන්ගේ ශභයින් තනි යරහ ඹන්ගන් ඔඹ හගේ ගේල්රපද? 

ඊප ඩහ ගවො නළේද ගේ යගට්භ තභන්ගේ අනහතඹ දියුණු ය 

න්න එ. එගවභ නළති නිහ තභයි ඔඹ ප්රOලසනඹ ඇති ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ රුණහයරහ ඔඵතුභහ කිඹන්න 

එඳහ, දළන් රැකිඹහ වහ ගොරිඹහප ඹනහ, භළගල්සිඹහප ඹනහ 

කිඹරහ. ඒ ඹන එ නත්න්න. ගභොද, අඳප ගේ යප වදන්න 

පුළුන්  තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ නේ ගභොනහද 

යන්න පුළුන් ගන්ගන් කිඹහ ගොඹහ ඵරන්න. අන්න ඒ භන්න් 

තභයි අගප් යප ශර්ධනඹ යන්න පුළුන් න්ගන්.   

අද   ඉදිරිඳත් යන්නප තිගඵන බහ ල් තළබීගේ 

ගඹධඟනහගේ තිගඵනහ,  casino ළන. එහිදී ඔඵතුභහගන් ගවො 

උත්තය ටික් රඵහ න්න පුළුන් ගයි කිඹරහ භහ  හිතනහ. 

අපිත් ඒ ළන ගවො රුණු ටික් ගදන්නේ. අද ගේ යගට් 

අඳනඹනඹන් නළති ගරහ තිගඵනගොප, යධහඳහය නළති ගරහ 

තිගඵනගොප ඔඵතුභන්රහ  ගේ ගනස යරහ තිගඵනහ. ගේ 

ය ගට් ළඩිගඹන්භ තිගඵන්ගන් තළඵෆරුේ. ඒහ තභයි ශීඝ්ර ගඹන් 

ර්ධනඹ ගන්ගන්.  ඊප ඳසු ළසිගනධ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒ 

හගේ ඒහ.  

ඒ හගේභයි, ණිහ භඩේ. ගේහයින් තභයි නිර ගනොන 

භට්පභප ල්ලි එතු යන්ගන්. අද ආර්ථිඹ දුන්ගන් ඒ හගේ 

ගේල්ලින්. ගේහද අගප් යපප අලයධ න්ගන්? නළවළ. අගප් 

භවහ නහඹ සහමීන් වන්ගේරහ ගේහ යන්න එඳහ කිඹනහ; 

අගප් අයදගුරුතුභහ එඳහ කිඹනහ. ඉතින් තත් ගභොනහද, ගේ 

යපප අලයධ න්ගන්? තමුන්නහන්ගේරහ අපි එතු ගරහ ගේ යප 

වදමු. ඒ අභහරු නළවළ. ගභතළන තිගඵන්ගන් ප්රOතිඳත්ති එතු 

යන්නයි. ඔඵතුභන්රහගේ අඳනඹන ර්ධන ගේඹ 

ගරගවසිගඹන් දියුණු යන්න පුළුන්. ඔඵතුභන්රහ දවතුන්න 

ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහ ශගලධධනඹ ළන භීතිහක් ඇති ය 

තිගඵනහ. ඒ වහ දයන ගගව භවන්සිගඹන් සිඹඹප 10ක් 

අඳනඹනඹ දියුණු යන්න දළේභහ නේ ඊප ඉසයගරහ ගේ යප 

වදන්න පුළුන්. එ ඳළත්තකින් මුදල් අභහතයධහශලගත ගල්ේ 

ආර්ථි කහතගඹක් කිඹරහ කිඹන්ගන් වුද? 

තමුන්නහන්ගේරහගේභ ළබිනට් භණ්ඩරගත ඉන්න පුේරගඹක්.  

අගනක් ඳළත්ගතන් ගේ යගට් ආර්ථිඹ වදන්න ඵළවළයි කිඹන්ගන් 

තමුන්නහන්ගේරහගේභ හිපපු විදුලිඵර ඇභතියි. ළබිනට් 

භණ්ඩරගත අඹ ගේ හගේ ගේල් කිේහභ අඳනඹනරුන් ගේ 

යපප ඇවිල්රහ ඵරනහ ගේ භහය banana republic එක් ගන්, 

ගේ යගට් ආගඹධඟනඹ යරහ ළඩක් තිගඵනහද කිඹරහ.  අන්න 

ඒ තභයි අපි ගේ අසථහගේ ඉතහ ඕනෆින් භතක් යන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ හගේභ තභයි යුගයධඳහ 

වවුගල් Labour GSP එත්. රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ආගඹධඟන ප්රOර්ධන ඇභති ලගඹන් 

කිඹන්න, Labour GSP එ ඕනෆද, එඳහද කිඹරහ. කිසිභ 

ගොන්ගේසිඹක් නළවළ. Marks & Spencer එ ඇවිල්රහ ඇභති 

ලගඹන් ඉන්න ඔඵතුභහගන් ඇහුහ, ඇයි, ගේ රඵහ න්න 

ඵළරි කිඹරහ. ඊප ඳසගේ Franceර 3 Suisses කිඹන 

ගොේඳළනිඹ ගේ යපප ඇවිල්රහ අවනහ, ඇයි ගේ ගේන්න ඵළරි 

කිඹරහ. ඟර්භනිගත Neckermann ගොේඳළනිඹ ඇවිල්රහ 

ඔඵතුභහගන් අවරහ තිගඵනහ. දළන් ඕරන්දගඹන් G-Star 

ගන්රහ තිගඵනහ. භභ හිතන වළටිඹප ඔඵතුභහගේ ගගව 

භවන්සිගඹන් ඒ රඵහ ගන තිගඵනහ. ඒ අඹ ඇවිල්රහ කිඹරහ 

තිගඵන්ගන් රුණහයරහ Labour GSP එ ගේන්න, අපි 

සිඹඹප 30ක් ළඩි යන්නේ, ඵශලිගේලඹ ඕනෆ නළවළ කිඹරහයි. 

දළන් Labour GSP එ නළති ගනහ විතයක් ගනොගයි, ගේ 

ගන ඹන ළඩ පිිතගශ නිහ ඳකිසථහනඹපත්, ඵශලිගේලඹපත් 

ඇගභරිහගන් තත් යප්රOහද රළගඵනහ. රශහප ඒ නළවළ. 

ඒ නිහ බඹ ගරහ තභයි යවිනහත් ආරිඹසිශව ගිහිල්රහ, 

රුණහයරහ  Labour GSP  එ ගදන්න කිඹරහ ඉල්රහ 

තිගඵන්ගන්. ඒ ගොල්ගරධ අවරහ තිගඵනහ, ඇයි ඔඵතුභන්රහ 

නළති ය ත්ගත් කිඹරහ. ඒ ඳපන් ත්ත තළනින් ඳපන් න්න. 

එතගොප නළත ඹන්න තිගඵන්ගන් LLRC එපයි. ඊප ඳසගේ 

ඹන්න තිගඵන්ගන් දවවත්න ශගලධධනඹපයි. ඊප ඳසගේ ඹන්න 

තිගඵන්ගන් භහධයධ ප්රOතිඳත්තිඹපයි. අපි එදහ කිේගේත් ඒභයි. 

ඔඵතුභහ ගේහ ළන සුේගදධ කිඹන ගතක් ඉන්නහ. අපි කිේගොත් 

ප්රOලසනඹ අභහරුයි. ඒ නිහ රු ඇභතිතුභනි, රුණහයරහ යගට්- 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඔඵතුභහප ත විනහඩි ගද හරඹක් 

තිගඵනහ. දළන් විනහඩි 24ක් ගිඹහ. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එච්ඝය ඉක්භනප ගරහ ගිඹහද?  

රු ඇභතිතුභනි, තත් රුණක් තිගඵනහ. ගේ අසථහගේ 

තිගඵන ඵදු ප්රOතිඳත්තිඹ -ළට් එ- ඵරන්න. ගේ යගට් 

අඳනඹනරුන්ප -ගත්රප- ළට් එ දභනහද? භභ ගේ 

අසථහ ඳහවිච්ික යනහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

දළන් අන් යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භප ත ිනිත්තු ගදක් ගදන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුිඹනි.  

ගේ යගට් දුේරිඹ ර්ඟනඹ අහධහයණයි කිඹරහ ඇභතිතුභහ 

කිඹනහ. 2013.07.09න දින -අද දින-  "දියින" පුත් ඳගත් 

ගභගවභ තිගඵනහ:  

"භඟීන්ප ඹන එන භශ නෆ.  

 ර්ඟන අතය හච්ඞහ ඵළවළ."  

ඇභතිතුභහ එගවභ කිඹනහ. ඵළරි ගරහත් එක්ත් ඟහති 

ඳක්ඹ  ආණ්ඩුප ගේ කිේගොත් ගොගවොභද? "රුණහයරහ 

ගත්රීේ හය බහප එන්න" කිඹරහ  ඔඵතුභන්රහ අඳප අඬ 

වනහ.  "ඔඵතුභන්රහ ඳශහත් බහ විසුරුහ වළයරහ තිගඵනහ. 

ගත්රීේ හය බහ ළඩක් නළවළ" කිඹරහ අපි කිේගොත් 

ගොගවොභද? ගේහ ගභොන ථහද? ගේහ ආණ්ඩුගේභ ථහ. 

එප ගවොයි. අගනක් එප නයයි. ඔඵතුභන්රහ ඳශහත් බහ 

ළන භීතිහ ඇති යනහ; බිල්ගරධ භනහ. ඉඩේ ප්රOලසනඹ, 

ගඳොලිස ඵරතර ප්රOලසනඹ ළන කිඹනහ. ගේහ අවුරුදු 26කින් 

ඳසගේ නළන්පරහ ථහ යන ඒහයි. ගත්රීේ හය බහ ඳත් 

යරහ, ඳශහත් බහ විසුරුහ වරින්ගන් ඇයි? බඹක් තිගඵනහ නේ 

තුගනන් ගදගක් ඵරඹ ඳහවිච්ික යරහ ඳශහත් බහ අගවධසි යරහ 

දභන්නගධ. ගභොක්ද තිගඵන බඹ? අගප් වගඹධඹ අලයධ 

නළවළ. කිසිභ ප්රOලසනඹක් නළති ඔඵතුභන්රහප අගවධසි ය දභන්න 

පුළුන් ගන්. ඔඵතුභන්රහ ඇගභරිහප ෆ වනහ. යුගයධඳඹප 

මුකුළු යනහ. ඉන්දිඹහප තර්ඟනඹ යනහ. දළන් බඹ ගන්න 

ඕනෆ නළවළ ගන්. ගේ හගේ ප්රOතිඳත්ති නිහ තභයි යගට් ආගඹධඟන 

පිිතඵ ප්රOලසනඹක් ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ හගේභ අද යගට් අල්රස 

ගඝධදනහ විලහර ප්රOභහණඹක් තිගඵනහ. "ඳශහත් ඳහරන භන්ත්රීෙරු 

36ක් ළන ගවිල්ගරන්" කිඹහ එ පුත් ඳත වන් නහ. 

ගිඹ තිගත රල්රහවිප ප්රOහගේශීඹ බහගේ බහඳති රුපිඹල් රක් 

15ක් අල්රස ත්තහඹ කිඹහ අත් අඩශගුප ත්තහ. ඊප ඳසගේ 

ගදොේගප් ප්රOහගේශීඹ බහ බහඳති ගගනක් අල්රස ගඝධදනහ 

ඹපගත් අත් අඩශගුප ගන තිගඵනහ. ඒ හගේ ප්රOලසන ණනහක් 

තිගඵනහ. ගේහ නිහ තභයි  ගේ යගට් ආගඹධඟන යන්න 

ඕනෆද, එඳහද කිඹරහ ිනිසසු ඵරන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, ඒ හගේභ තත් රුණක් 

තිගඵනහ. එඹ දළනප දස තුන වතයප ඉසයගරහ සිදු වුණ 

ගදඹක්. නිවහල් ගඳගර්යහ කිඹන්ගන් ගඵොගවොභ ළදත් 

භනුසගඹක්. ඇත්ත ලගඹන් භභ එතුභහ ළන දන්නහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ථහ අන් යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ත ිනිත්තු ගදක් ගදන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි.   

අද දින "Ceylon Today"  පුත් ඳගත්  “Estate managers 

protest murder of colleague” ඹන සියස තරඹ ඹපගත් 

දළයණිඹර state-owned estate එ  වුණ සිදුවීභක් තිගඵනහ.  

ගේ එතුභහප භයණ තර්ඟන තිබුණ වතයළනි භනයි. අහිශ 

දරුගධ ගදගදගනක් ඉන්නහ. භභ එතළනප ගිඹහභ ඒ අඹ 

වඬහගන ළටුණහ. ගේ යගට් නීතිඹක් නළේද කිඹරහ රුණහය 

කිඹන්න. DIGරහ ගිහිල්රහ contract killings යනහ. 

"අත්ගොපහ, අනිල් විගිසිශව" කිඹරහ ගිතන්භ නේ ශහ. 

"ගඳොලීසිගඹන් අත් අඩශගුප න්ගන් නළවළ, ගභොද, භව ඇභති 

ගගනක්ගේ ගධරගඹක්" කිඹරහ කිේහ. එගවභ වඬ වඬහ කිඹන 

ගොප භහින්ද භයසිශව ඇභතිතුභහත් එතළනප ගිහිල්රහ තිබුණහ. 

එතුභහ කිඹරහ තිබුණහ, "භප යන්න පුළුන් වළකිඹහ ගඵොගවොභ 

සීිතයි" කිඹරහ. ඉතින් ගේ හගේ අසථහ ගත් ර්භහන්තඹ 

තුිතන් අඳනඹනඹ යන්ගන් ගොගවොභද?  

අද superintendentරහ එිතඹප ඹනහ. ඒ ගොල්රන් තුර 

ඉන්ගන් නළවළ. ගභොද ඔවුන්ප තර්ඟනඹ යනහ. ඒ නිහ තභයි 

අඳනඹනඹ ඩහ ළගපන්ගන්. අඳ යගට් ආනඹනඹ සිඹඹප 12කින් 

අඩු න ගොප අඳනඹනඹ සිඹඹප 15කින් අඩු ගනහ. ගවු ේ 

ගලේ ඳයතයඹ සිඹඹප 15කින්, සිඹඹප 20කින් ළඩි ගනහ. ගේ 

නිහ තභයි ගවුේ  ගලේ හිගඹ  - balance of payment - ළඩි 

ගරහ තිගඵන්ගන්. ගේ නළති යන්න ඇභතිතුභහප ගරොකු 

හර්ඹ බහයඹක් තිගඵනහ. රුණහයරහ එක්ත් ඟහති ඳක්ඹ 

කිඹන ගේ ඔඵතුභන්රහ ව ලගඹන් න්න එඳහ. ගභොද 

ගභතළන කිඹන ගේ අගප් යගට් ඟහති ආර්ථිඹප ඵරඳහනහ. 

එක්ත් ඟහති ඳක්ඹ කිඹන්ගන් ඟහති ආර්ථිඹ වළභ 

ගරහගේභ වදරහ තිගඵන ඳක්ඹක්. ඩී.එස. ගේනහනහඹ 

භළතිතුභහ අගප් යපප නිදව රඵහ ත්ත දගේ ඉරහ ඩඩ්ලි 

ගේනහනහඹ, ර් ගඟධන් ගොතරහර, ගි.ආර්. ඟඹර්ධන 

භළතිතුභන්රහ ගේ යගට් ඟහති ආර්ථිඹප ඉභවත් ගේඹක් සිදු 

ශහ. යණසිශව ගප්රOේභදහ, ඩී.බී. විගිතුශ, යනිල් වික්රයභසිශව 

භළතිතුභන්රහ ආර්ථිඹ ඩහ ළගපන වළභ අසථහගේදීභ 

පුනර්ජීනඹක් දීරහ යප වළදුහ. ඒ අසථහරදී ආර්ථිඹ වදරහ 

දුන්ගන් එක්ත් ඟහති ඳක්ඹයි. ඒ නිහ රුණහයරහ අත් ළල් 

ඵළ නිමු. බින් ක්ලින්පන් ඵරඹප එන ගොප කිේගේ, “It's the 

economy, stupid” කිඹරහයි. ඒ කිේ ඝනරප ටිනහභක් 

දුන්නහ. දළන් තිගඵන්ගන් ඒභයි. ගභොද ත්රසසතහදඹ නළති ගරහ 

අවුරුදු වතය නේ ඒගක් ආර්ථි ප්රOතිරහබඹ ගොගවේද ගිහිල්රහ 

තිගඵන්ගන්? ගේ යගට් ඒ අසථහ ඳහවිච්ික යන්න තිගඵන 

අයිතිඹ නළති යන්න එඳහ. අන්තහදී භනක් ගිහිල්රහ ගේ යප 

වදන්න ඵළවළ. අඳප අලයධ න්ගන් සිශවර, ගදභශ, මුසලිේ, 

ඵර්ර්, භළගල් කිඹන ඟහරණන් ඔක්ගොපභ එප ජීත් න්න 

පුළුන් හතහයණඹක් ඇති යන්නයි. ඒ තුිතන් ඉදිරිඹප භන් 

යන්න පුළුන් නහ. හරඹ වයස න නිහ භහ භගේ ථහ 

අන් යනහ.  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, අගප් නිගඹධඟයධ 

ථහනහඹතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, “Ageing politicos cannot fool 

new generation.” කිඹරහ. භහ දන්ගන් නළවළ ඒ කිඹරහ 

තිගඵන්ගන් ඇයි කිඹරහ. ගේ ඟනහධිඳතිප කිඹනහද නළත්නේ 

හප කිඹනහද  කිඹරහ භහ දන්ගන් නළවළ. භහ ඒ හයණඹත් භතක් 

යින් ඟහති ආර්ථිඹ වදන්න රුණහය සිඹලු ගදනහභ ඒ 

යහශි න්න කිඹන හයණඹත් භතක් යනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුිඹනි, භප ගේ අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධගඹන් 

ඔඵතුිඹප සතුතිඹ ප්රOහල යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුිඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. ඊශගප රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීෙතුභහ. 

ඊප ගඳය වුරු ගවධ රු භන්ත්රීෙයගඹක් රු ඟහන ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීෙතුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹධඟනහ යන්න. 

 
රු තිස යල්ලිඹේද භවතහ (ශභහ ශර්ධන වහ හන්තහ 
පයුතු අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ - ெபொவ அபைவ்ோ, கவ 

அபவகவ  அவைெவ) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women‟s Affairs) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුිඹනි, "රු ඟහන ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීෙතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ගඹධඟනහ යනහ. 
 
ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු  රු (ඩදයධ) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිඹ 

මරහනගඹන් ඉත් වුගඹන්,  රු ඟහන ඵණ්ඩහය භවතහ  
මරහනහරඪ විඹ. 

அோவ கு, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் 

வ்வதுபுவ அவகவ அவெகெ்வ்ோ்வபொ அக, 

வௌபுகு ே்க வௌ அவகவ ோ கவ்ோவகவ.    

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI 

FERNANDOPULLE left the Chair, and THE HON. JANAKA 
BANDARA took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, ථහ යන්න. 

[අ.බහ. 5.48] 
 
රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 
(வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, මුරසුන ගවොඵන රු භන්ත්රීෙතුභනි. අද 

දින ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹපගත් නිගඹධ 

පිිතඵ  විහද යන අසථහයි ගේ. විගලේ ගඹන්භ එදහ ඉරහ 

අගප් යගට් නභ ගිඹ ගබධඹක් න කුරුඳු හප යඟඹක් වළටිඹප 

අඳ යඟඹ විසින් ලක්තිඹක් රඵහ ගදන්න ඉදිරිඳත් යන අලුත් 

 නිගඹධ ගේ උත්තරීතය ඳහර්ලිගේන්තුප ගන එන අසථහගේ 

කුරුඳු හ තිගඵන ඳශහතක් නිගඹධඟනඹ යන, කුරුඳු 

ගොවිඹන් ව කුරුඳු නිසඳහදන යන ඟනතහ ජීත් න ඳශහතක් 

නිගඹධඟනඹ යන භන්ත්රීෙයගඹකු වළ ටිඹප ගේ උත්තරීතය 

බහගේ භපත් ඝන කිහිඳඹක් ප්රOහල යන්න රළබීභ  තුපප 

හයණඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, විගලේගඹන්භ ඔඵතුභහ 

දන්නහ අගප් රශහ නභ ගිඹ යපක්;  ඉතහභත්භ අඹ යන ගේ 

නිසඳහදනඹ තිගඵන යපක් ඵ. ගභොද අගප් යගට් තිගඵන 

ගේලගුණි තත්ත්ඹ අනු කුරුඳු හප ඉතහභත්භ ගවො යපක් 

කිඹන එ මුළු ගරධඹභ දන්නහ. විගලේගඹන්භ යුගයධපීඹඹන් 

අඳ යපප ආගේ ගේ spices මුල් යගනයි. ගභොද ගරධගත 

ආර්ථිඹ ඒ යුගත ගභගවඹ න්නත් ගේ කුළු ඵඩුරප 

වළකිඹහක් තිබුණහ. අඳප අදපත් ගරධඹ ඟඹේවණඹ යන්න 

පුළුන් නිසඳහදනඹක් තභයි ගේ කුරුඳු නිසඳහදනඹ. අඳ ගේ යන 

යධහඹහභඹප කිසිභ විධිඹකින් විඳක්ගත රු භන්ත්රීෙතුභන්රහත්  

විරුේධ න එක් නළවළ කිඹහ භහ හිතනහ. ගභොද යප ළන 

හිතන භන්ත්රීෙරුත් ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ විඳක්ගත ඉන්නහ.  ගේ 

ළඩ පිිතගශප ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ඔවුන්ගේ වගඹධඹත් 

දක්නහ කිඹන හයණඹ ප්රOහල යරහ තිගඵනහ. ඒ ේඵන්ධ 

යඟගත භන්ත්රීෙයගඹකු වළටිඹප භහ සතුතින්ත නහ. අද දින ගේ 

විහද යන නිගඹධ පිිතඵ ථහ යන  ගොප  අගප් යඟගත 

ළඩ පිිතගශ පිිතඵ, අගප් යඟගත ප්රOතිඳත්ති පිිතඵ 

ගනොගඹකුත් ආහයගත අදවස උදවස විඳක්ගඹන් ගේ රු 

බහප ඉදිරිඳත් වුණහ. 

එගේ ඉදිරිඳත් න අදවස රැප අගප් යඟගත රු 

අභහතයධතුභන්රහ උත්තය රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ගොඩක් ගරහප 

විඳක්ගත ගඝධදනහ තිගඵන්ගන් "භහින්ද ිකන්තන" ව "භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ළඩ පිිතගශපයි. ගේ නභපත් ගොඩක් 

අඹගේ වි රුේධතහක් තිගඵනහ. "භහින්ද ිකන්තන"  කිේහභත් 

ළභළති නළවළ. ගේ අගප් ිකන්තනඹ. ගේ ගේශීඹ ිකන්තනඹක් 

ඇති අඳ හිතන ක්රයභඹ. ගේ ක්රයභඹ අලුත් ගදඹක්. ගේ යගට් ආණ්ඩු 

බිහි වුණහ; ආණ්ඩු නළති වුණහ. වළඵළයි ඒ  වළභ ආණ්ඩුක්භ 

ගභොක්ද ගශේ? භළතියණගඹන් භළතියණඹප ප්රOතිඳත්ති 

ප්රOහලන නිකුත් ශහ. භළතියණගඹන් භළතියණඹප ගොශ 

ෆලි වරහ ගඵදපු එ තභයි ගශේ. වළඵළයි ඳශමුළනි තහප 

අගප් නහඹඹහ -අතිරු ඟනහධිඳති භහින්ද යහඟඳක් භළතිතුභහ- 

ඟනහධිඳති ධුයඹප තය දින අසථහගේදී,  ''භභ භහින්ද, ගේ 

භගේ ළඩපවන, ගේ භගේ ිකන්තනඹ'' කිඹරහ ''භහින්ද ිකන්තන'' 

ළඩ පිිතගශ ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අනු තභයි ඵරඹප ආගේ. 

එතුභහගේ නහඹත්ගඹන් "භහින්ද ිකන්තන" කිඹන ඒ ළඩ 

පිිතගශ ඹපගත් ගේ යප අපි ඉසයවප ගනහහ. එතුභහගේ 

ඳශමුන ධුය හරඹ අන් න ගොප භහින්ද ිකන්තනගත 

තිබුණු ප්රOධහනභ රුණ න, ''ගේ යපප ගෞයහන්විත ව 

උත්තරීතය හභඹක් රඵහ දීභ'' එතුභහ ඉටු ශහ. අපි දළන් ගදගනි 

යුඹප ඇවිල්රහ තිගඵන්ගන්. ගභොක්ද  ඒ? ඒ තභයි "භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ." ඒ ඹපගත් ආණ්ඩුක් ඳශමුළනි තහප  

ප්රOතිඳත්තිඹක් අනු ඉසයවප ඹනහ. භහින්ද ිකන්තනඹ 

ගනළල්රහ, ඊශග ඞන්දඹ  එනගොප ඒ භහින්ද ිකන්තනඹ අභත 

ය දභරහ ඉදිරිඹප ඹන ළඩ පිිතගශක් ගනොගයි ගේ. අපි 

නිඹිත ළඩපවනක් අනු ගේ යප ඉසයවප ගන ඹනහ.  

"භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ගභන්" එතුභහ ගභොක්ද 

කිඹන්ගන්? ගේ යප යුේධඹක් තිබුණු යපක්; අවුරුදු 30ක් එ තළන 

ඳල් වුණු යපක්. තමුන්නහන්ගේරහ භව ගරොකුප ථහ යන 

අගනක් යපල්  යුේධඹකින් ගඳළුගණ් නළවළ; එ තළන හිය 

ගරහ තිබුගණ් නළවළ. ඒ යපල් ඉසයවප ඹේදී අපි එ තළන 

හිටිගත. ඇයි ඒහ අභත යන්ගන්? ඇයි ඒහ ළන ථහ 

යන්ගන් නළත්ගත්? ඒහ ළන ථහ යන්ගන් නළති ගේ විධිඹප 

ළඩ යන්න පුළුන්ද? ඵළවළ. අපි අවුරුදු 30ක් අගප් හිගතන් 

අභත ය දළේභහ. ඒ අවුරුදු 30 අඳුරු හරඹ අන් ගශේ 

ගශේ  භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහ නිහ ඒ අවුරුදු 30 අපි 

අභත යන්න ඕනෆ  කිඹරහ  පයුතු යන්න ඵළවළ. ඒ අඳුරු 

ගණළලිත් එක් තභයි අපි ගේ යප ඉසයවප ගන ඹන්ගන්.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

[රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ] 

අද අපි "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" කිඹරහ ගභොක්ද 

ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵන්ගන්? අපි ගේ යප ඒ තිබුණු තළන සිප 

ආසිඹහගේ ආලසඝර්ඹඹ යහ ගන ඹනහ කිඹරහ ඒ තුිතන් 

කිඹනහ. ඒ ළඩ පිිතගගශේ තභයි අද අඳ ඉන්ගන්. ඒ ළඩ 

පිිතගශ අනු අපි ගේ යප ගන ඹනහ. අවුරුදු 30ක් එ තළන 

ඳල් වුණු යපක් ඉසයවප ගන ඹනගොප, අවුරුදු 30ක් ගේශීඹ 

ආර්ථිඹ පිිතඵ හිතපු නළති ආර්ථි ළඩපවනක් තිබුණු යපක් 

ගනස යරහ,"ගේශීඹ ගොවිඹහ, ගේශීඹ යධහඹඹහ, ගේශීඹ 

යධහඳහරිඹහ, ගේශීඹ භනුසඹහ  නගහ සිටුන්න ඕනෆඹ"  කිඹන ඒ 

ඳදනභප  නිරධහරිඹහගේ භන, යධහඹඹහගේ භන, 

යධහඳහරිඹහගේ භන, ගේ යගට් සිටින  ඟනතහගේ භන  

අගනක් ඳළත්තප වයන්න ඕනෆ. ''අපි ශ්රීක රහශකිගඹධ. අඳප         

ශ්රීක රහශකි අනනයධතහක් තිගඵනහ, අඳප ශ්රීක රහශකි අභිභහනඹක් 

තිගඵනහ''ඹ කිඹන එ ඔවුන්ගේ ගල්රප ඵේධ යනහ කිඹන 

එ දගන්, ගදගන් යන්න පුළුන් ළඩක් ගනොගයි. එඹ 

ගගනකුගේ භනක් ේපර්ණගඹන් අගනක් ඳළත්ත වයනහ 

හගේ ළඩක්. ගේ ළඩ පිිතගශ ඉසයවප ගන ඹන්න තභයි 

අණඳනත් ගගනින්, තත් අලයධ ගනසේ යින්, 

අධයධහඳනි භට්පභත් ගනස යින් යඟඹක් වළටිඹප අපි ළඩ 

යන්ගන්.  

කුරුඳු  ර්භහන්තඹ පිිතඵ මීප ලින් වුරුත් ථහ ගශේ 

නළවළ. වළඵළයි අද ථහ යනහ. අද අපි ඒ වහ ගේ විධිගත 

අණඳනත් ගේනහ. රශහගේ කුරුඳු ගභගතක් ල් පිප යපප ගිගත 

ඩර්ණ නහභලින්. ගේ "රහශකීඹ කුරුඳු" කිඹරහ කුරුඳු 

යධහඳහයඹ තුිතන් ශ්රීක රහශකීඹ  නහභඹ දහත් අපි පිප යපරප 

අයගන ගිගත නළවළ. වළඵළයි අගප් ආණ්ඩු "භහින්ද ිකන්තන" 

ළඩ පිිතගශ අනු භන් යන ආණ්ඩුක් වළටිඹප ගේ ළන 

ඵළලුහ. ගශ ගඳොගශේ අගප් කුරුඳු යධහඳහයඹප ඹේ ඹේ විධිගත 

ප්රOලසන ඇති න ගොප, "අපි ගොගවොභද ගේප මුහුණ ගදන්ගන්, 

යඟඹක් වළටිඹප කුරුඳු ගොවිඹහප අපි ගදන්න ඕනෆ වනඹ 

ගභොක්ද,  අපි ගදන්න ඕනෆ ලක්තිඹ ගභොක්ද?" කිඹරහ ඵළලුහ.    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, කුරුඳු  ර්භහන්තඹ පිිතඵ 

ථහ යනගොප, භගේ ආනගත  නිගඳොත ප්රOගේලඹ, ඒ 

හගේභ ගොයගුගණ් ප්රOගේලඹ ගරධගත තිගඵන ගවොභ කුරුඳු 

නිසඳහදනඹ න ප්රOගේල  කිඹරහ අද වඳුනහ ගන තිගඵනහ. 

එගවභ  වඳුනහ ගන  තිගඵනහ හගේභ අගප් IFAD 

ළඩපවන -විඹිත රහපීඹ ජීගනධඳහඹ ළඩපවන- ඹපගත්  

කුරුඳු  ර්භහන්තරුන්ප අලයධ  තහක්ණඹ, පුහුණු රඵහ දීරහ 

තිගඵනහ. ගනදහ හගේ  නිේභ කුරුඳු ටි තරරහ, ිටි 

ඵළගන ගරොරිගත දභහගන ඹනහප  ඩහ,  කුරුඳු ගතල් 

නිසඳහදනඹ  යන්ගන් ගොගවොභද, කුරුඳුරප value addition 

එක් රඵහ ගදන්ගන් ගොගවොභද කිඹන එ ළන අපි ල්ඳනහ 

ය තිගඵනහ.  කුරුඳුර ටිනහභ ළඩි යන්ගන් ගගේද  

කිඹරහ හිතරහ, ඒහප ටිනහභක් එතු යන ළඩපවන්ර 

ආණ්ඩුක් වළටිඹප අඳ නිඹළලී සිටිනහ.  

අඳප යන්න තිගඵන ගේ ගඵොගවධයි. අපි දහත් කිඹන්ගන් 

නළවළ, සිඹලු ගදඹභ  යරහ ඉයයි කිඹරහ.  නළවළ, ත ගඵොගවධ 

ගේල්  යන්න  තිගඵනහ. එගවභ  වුණත් ආණ්ඩුක් ලගඹන් 

අඳ ගේ දයන යධහඹහභඹ  අඹ යන්න  ඕනෆ.  ශ්රීක රශකිත්ඹ 

අඹ යන ආණ්ඩුක් අද අඳප තිගඵනහඹ කිඹන එ ළන අපි 

තුටු ගන්න ඕනෆ. යන කිඹන වළභ ගදඹපභ ඵ ඵ හන එ 

ගනොගයි විඳක්ඹ කීභ. විඳක්ඹ ගේ පයුතුර 

ධනහත්භ ඳළත්ත ඵරන්න ඕනෆ; ඒහ දිවහ ධනහත්භ දකින්න 

පුළුන් ගන්න ඕනෆ. ඒ තභයි අපි විඳක්ඹකින් 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්. ආණ්ඩු ඳක්ඹ ඹේ ළඩ  පිිතගශ 

නිඹළගරනහද, ඒ ළඩ පිිතගශප ධනහත්භ ඳළත්ගතන් ඹභක් 

එතු යන එ තභයි විඳක්ඹකින් අඳ  ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගන්ගන්. අද අගඳන්  අවනහ, ගේ යඟඹ ගභොනහද ගශේ 

කිඹරහ. අපි  යුේධඹ  දිනරහ  නිේ ඉන්ගන් නළවළ. ආණ්ඩුක් 

වළටිඹප  අපි කීගභන් ළඩ යනහ.  

විගේල භග අඳප  තිගඵන ේඵන්ධතහ ළන අද අවනහ. ඒ 

ික් ගඳොදු යහඟයධ භණ්ඩරයීඹ  නහඹ රැසවීභ රශහගේ ඳත්න 

එ පිිතඵ වුරුත් ථහ යන්ගන් නළවළ. ගඳොදු යහඟයධ 

භණ්ඩරයීඹ නහඹ රැසවීභ ළන ථහ යනහ වුණත්,  එතළනදීත් 

අවන්ගන්, ඒ වහ හවන කීඹක් ගනහහද, ගවධපල්ර හභය 

කීඹක් තිගඵනහද ආදී ගේල්. ඇයි අපි වළශගන්ගන්? ඇයි අපි 

business forum එ ළන ථහ ගනොයන්ගන්? ඇයි අපි youth 

forum එ ළන ථහ ගනොයන්ගන්?  ගරධගත ඉන්න ඉවශ 

ගඳගශේ යධහඹඹන්, ආගඹධඟඹන් අද නගොප   අගප්  

යපප ඳළිගණනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභනි, ත විනහඩිඹ  හරඹක් ඳභණයි ඔඵතුභහප 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 
(வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

ඒ අසථහ  business networking  කිඹහ තභයි අඳ 

වඳුන්න්ගන්. ඒ තුිතන් අගප් ගේශීඹ යධහඳහරිඹන්ප, ගේශීඹ 

යධහඹඹන්ප අසථහ රළගඵනහ, ගරධගත ඉන්න  ප්රOඵරභ 

ආගඹධඟඹන් වහ වේඵන්ධ  ගන්න.  අගප් යඟඹ එළනි 

අසථහ ඇති යරහ තිගඵනහ.  භහින්ද ිකන්තනඹ තුිතන්, භහින්ද 

යහඟඳක් ආණ්ඩුගන් තභයි එළනි ගේල්  යරහ තිගඵන්ගන්. 

ගඳොඩි උදහවයණඹක් ඳභණයි භභ ඒ කිේගේ. යඟඹක් වළටිඹප අඳ 

ඹන  භන් භහර්ඹ තභයි, ඒ.  අපි කිඹන ඳිතඹපභ ඒ පයුතු 

අඹ යන්න කිඹරහ අපි කිඹන්ගන් නළවළ. වළඵළයි, යඟඹක් 

වළටිඹප අඳප යන්න පුළුන් ගේල් අපි ඉතහභ  උනන්දුගන් 

වහ අගඵධධගඹන්  යනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ හගේභ  රශහගේ ණඹ ඵය  

ළන වළභ ගරහගේ භව  ගරොකුප තමුන්නහන්ගේරහ ථහ 

යනහ. වළඵළයි තමුන්නහන්ගේරහ භත තිඹහ න්න ඕනෆ,  අපි 

ගේ  ණඹ ත්ගත්  ඳහන් න්නත්,  ඳහන් හපු බිල් ගන්නත් 

ගනොගයි කිඹන එ. ඔේ, භහින්ද යහඟඳක් ආණ්ඩු ණඹ 

ත්තහ. ඒ ණඹ ත්ගත් ආගඹධඟනඹ වහ. ඒ ත්තු ෆභ 

රුපිඹරක්භ අපි ගේ රශහ භහතහ ගනුගන් ආගඹධඟනඹ යරහ 

තිගඵනහ.  අගප්   දරුන් අනහතගතදී අඳප  පින් ගදයි ගේ යපු 

ආගඹධඟන ළන.  අගප් දරුන්  දහ වරි  අඳප කිඹයි, "එදහ  

අප්ඳච්ිකරහ වදහපු ගේල්  අද අපි බුක්ති විඳිනහ"  කිඹරහ. භහින්ද 

යහඟඳක් ආණ්ඩු  වළභ විපභ ඵරන්ගන් අද න එ ළන 

විතයක් ගනොගයි. අනහතඹ ළන ල්ඳනහ යන ආණ්ඩුක් 

ගේ.  අඳප කීභක්  තිගඵනහ, අගප්  අනහතඹ ළන. ඒ 

හගේභ අඳප කීභක් තිගඵනහ, අගප් යගට් දරුන්ගේ 

අනහතඹ ඳළවළඳත් කිරීභප.  තහත්තහ ගගනකුප ගත්ගයන ගදඹ 

අනික් අඹප ගත්ගයන්ගන් නළවළ. ඒ ළන අපි නහටු ගනහ.  

වළඵළයි, විඳක්ගත ඉන්න බුේධිඹක් තිගඵන භන්ත්රීෙරුන්ගන් භහ 

ඉල්රහ සිටින්ගන් ගේ ළඩපවනප වගඹධඹ ගදන ගරයි. 

දහ වරි ද අනහතඹ අඹ යන  පුේරඹකු  වළටිඹප -

විඳක්ගත හිටිඹත් භක් නළවළ-  පයුතු යන්න කිඹහ  ප්රOහල 

යින්  භභ නිවඛ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
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[6.01 p.m.] 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, before I commence my 

speech, please permit me to lodge our strongest protest in 

this House about the bomb blast at the sacred Mahabodhi 

Temple in Bodh Gaya in Bihar State.  

Sir, His Excellency the President, while opening a 

mosque at Seenawatte, Dharga Town, last Sunday stated 

that his Government had always acted to ensure religious 

co-existence with firm determination and a clear 

commitment to national unity. 

Today, we find that such co-existence is under attack 

even in a great country, the Bharath, where the Buddha 

was born. I place on record a vehement and an 

unequivocal condemnation of this dastardly act of bomb 

blast at this sacred place. I am happy, Sir, our respected, 
පුයහවිදයධහ ඝක්රයර්ති පඟයධ එල්රහර ගේධහනන්ද හිිඳහ ගණධ ගේ 
අසථහගේ අඳ අර සිටීභ පිිතඵ.   

Sir, I should recall with gratitude that when the 

Bamiyan Buddha  statues were destructed in Kabul, 

Afghanistan, it was  our respected late Moulavi Alhaj 

Niyaz Mohamed Gafoori, the Founder of the Ihsaniya 

Arabic College and also the  Islamic Religious Co-

ordinator to His Excellency the President, who took large 

crowds on to the streets in Colombo protesting against 

that dastardly act, and he vouched the allegiance and co-

operation of the Sri Lankan Muslim Community always 

in order to hold respect and sanctity of Buddhism and 

other religions.  

In this regard, there had been a religious leaders‟ 

meeting in Colombo yesterday, attended  by all religious 

leaders where a very timely statement has been made by 

Alhaj Moulavi Hassan Moulana, who is also a Religious 

Co-ordinator of His Excellency the President. The “Daily 

News” of 9th July, 2013 states, I quote: 

“On being pointed out that the Indian Police suspect that the 
attack was carried out by a banned terrorist outfit called Indian 

Mujahiddin, Moulavi Hassan said if it was carried out by any 

such outfit with an Islamic religious name, they should be 
punished at once, because Islam does not teach a doctrine of 

attacking other religions or places of worship.  

“Just because, they have a Muslim religious name and they may 
wear a head-cover (hijab), they are not to be considered 

Muslims if they commit acts of violence to harm other 

religions.” 

That is the position of Islam and the Muslims all over 

the world. Therefore, now it is a timely reminder for us 

that we must also guard ourselves further. The war is 

over; terrorism is over. But, terrorists are working behind 

the scene in order to destabilize  the legally-elected 

Government. What Prabhakaran failed to achieve through 

his gun, some people together with the help of the NGOs, 

are trying to achieve through the pen. This is why we 

have to be very careful in dealing with NGOs and other 

anti-government movements in this country.  

As pointed out by our young, up-and-coming Friend, 

the Hon. Udith Lokubandara, nobody seems to be 

speaking about the forthcoming CHOGM in this country. 

Why? They are shy of doing so. After many years, after 

26 years, I think for the first time, the Commonwealth 

Heads of Governments are visiting this country. So, we 

all must be very happy. Then, what is happening today? 

We must be thankful to His Excellency the President 

Mahinda Rajapaksa. He has not only uplifted the 

economy tremendously to Himalayan heights in this 

country, which only the blind people refused to see but 

also raised the stature of the country in the international 

arena to sky high.   

That is why, with all this manipulation and 

manoeuvres  carried out unashamedly by  certain sections 

who are in touch with the NGOs  and the so-called 

superpowers, the world is convinced that this is  a 

country  where there is now economic stability and  

freedom. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, පුත් ඳත ගභන්න ගේ 

විධිඹප වන් ගනහ.   

"ය 56ක් 4.5%ක් ව අගප් ආර්ථි ර්ධනඹ ගිඹ ය 7දී 

සිඹඹප 7.5 දක්හ ඉවශ ගිඹහ"  

 භව ඵළශකුගේ අධිඳති අජිත් නිහඩ් ේයහල් භවත්භඹහ තභයි 

ඒ ප්රOහලඹ යන්ගන්. 

He is speaking with all the statistics in his hand.  Sir, that 

is why we call him  an “economic wizard" or a Visharadaya. 

මරහනහරඪ රු භන්්රිFතුභනි, ඳනස වඹ ය හරඹක් 

සිඹඹප 4.5 භට්පගේ ඳළළති ශ්රීක රශහගේ ආර්ථි ර්ධන ගේඹ 

ඳසු ගිඹ ය වත හරගතදී සිඹඹප 7.5 දක්හ ර්ධනඹ ය 

ළනීභප යඟඹප වළකි තිගඵන ඵ ශ්රීක රශහ භව ඵළශකුගේ අධිඳති 

අජිත් නිහඩ් ේයහල් භවතහ ප්රOහල යනහ. ගඵොරුහයඹහ, 

ගඵොරුහයඹහ කිඹරහ ගේ බහගේදී ෆ ළහුහප, ඵරන්න ගොයි 

තයේ ගවොප ආර්ථිඹ නශරහ තිගඵනහද කිඹරහ. ඒයි ගේ 

අඹප තිගඵන ගේදනහ. ගවොඳින් ළඩ යන, ආර්ථිභඹ 

ඳළත්ගතන් යපප උඳහරී න අඹප "ගඵොරුහයඹහ" කිඹරහ ේගේ 

වත ථහ යනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීෙතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Okay, Sir. අපි දන්නහ, අද ගේ යගට් ළගන ගබධ ර් 

ෆගවන ප්රOභහණඹක් තිගඵනහ. කුරුඳු, එනහල්, ගොයහ, 

යමුශගු, සිඹමරහ, புௐவவ, අඵ, ගොගධහ, බුරත්, පුක් 

ව ේිරිස ආදී ගබධ ර් ගේ යගට් ළගනහ, මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීෙතුභනි. අපි දන්නහ, ඔඵතුභහත් දන්නහ, යන්ගදනිඹ 

ආනඹ කුරුඳු ළගන ආනඹක් ඵ. එහි ඳභණක් ගනොගයි. 

ඉසය අපි ඉසගධගල් ශභයි ලගඹන් භවයභ ප්රOගේලගත 

ෆූරිඹහ අයහබි විදයධහරඹප අඹත් භි බහගත දු ඇවිදින විප එහි 

ගඵොගවධ කුරුඳු ළරෆල්  තිබුණහ. ගොශම ගඳගද ඉසය 

කුරුඳුත්ත. ගදපව ඳල්ලිඹ ගොඩ නළඟුගණ් කුරුඳුත්ගත් 

සිේධිඹකින් ඳසුයි; ගතල් ගගශහගේ ගඹදුණු එක් සිශවර අේභහ 

ගගනකු ේඵන්ධිත ථහක් ඇසුගයන්. ඒ නිහ ගේ ආර්ථිඹ 

නශහලීභප අඳනඹන ගබධ හ ර්ධනඹ කිරීගේ භවහ 

යධහඳහයඹක් යඟඹ බහයගන තිගඵන ඵ භහ ඉතහභත්භ 

න්ගතධගඹන් ප්රOහල යන්නප ළභළතියි, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීෙතුභනි. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு  ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, අේහභහතයධතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආි පයුතු අභහතයධතුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 

වන් ගඹධඟනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ආණ්ඩුක්රයභ යධසථහගේ 44(2) ළනි යධසථහ ව 1969 අශ 1 

දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 4 ළනි න්තිගත (3) 

ළනි උඳන්තිඹ ව 14 ළනි න්තිඹ භග කිඹවිඹ යුතු, එකී 

ඳනගත් 20 ළනි න්තිඹ ඹපගත් ඟනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 

2013 ජුනි 5 දිනළති අශ 1813/15 දයන අති විගලේ ළට් ඳත්රසගත ඳශ 

යනු රළඵ, 2013.06.20 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිගඹධ අනුභත ශ 

යුතුඹ. 

(අභහතයධ භණ්ඩරගත අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
ල්තළබීභ 

எவ்ோவௐபு 
ADJOURNMENT 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு  ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, "ඳහර්ලිගේන්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹධඟනහ යනහ. 

 
ප්රOලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
் டுவ்ோௐவவௐவது. 

Question proposed. 

විගේශිඹන් ශ්රීක රශහ තුශ ඳත්හගන ඹන  
ළසිගනධ යධහඳහය 

 இவேகௐவ ௌவோவகவ ௌவ்துவ கெ் 
 RUNNING OF CASINOS  IN SRI LANKA BY FOREIGNERS 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

Sir, I move,  

“The Government through the Minister of Investment 

Promotion mentioned in Parliament that James Packer will be 
given tax holidays and also a licence to operate a casino. With 

the emergence of James Packer to invest US$ 350 million to 

open a casino in Sri Lanka, many people have been querying 
the necessity and the ethicalness of such foreign owners running 

a casino in Sri Lanka.  

Since then the Finance Minister and the Government Cabinet 

Spokesman mentioned that no new licences will be given but if 
an existing licensee is willing to transfer his licence, then 

nobody can prevent such a thing happening.  

Curiously after my highlighting in the media, on the 28th of 

June, the Police raided the smallest casino operator and gave 
wide publicity, whilst another big player having two casinos 

running in the same premises paying only one levy has not got 

any raid on their casino premises. 

The strange irony exists as to the statement that has been 
referred that 'you can transfer a licence'  when in effect there is 

no casino licence that has been issued to anybody at any period 

from the inception of betting on horse-racing from  1930.”  

Therefore, will the Minister please advise regarding these? "  

I was told to refrain from asking certain questions. 

But, during my speech I will refer to them.   

       
රු ගඟධන් අභයතුශ භවතහ 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීෙතුභහ ගන ආ ගඹධඟනහ භභ සථිය යනහ. භප ගන් 

ගරහ තිගඵන හරඹත් භභ එතුභහප රඵහ ගදනහ එතුභහගේ 

ගඹධඟනහප අදහශ ථහ ඉදිරිඳත් යන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීෙතුභහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සතුතියි.  

ගේ අසථහගේ ඉතහභ හගරධිකත ලගඹන් භභ ගභඹ ගේ 

බහප ඉදිරිඳත් යනහ. ළසිගනධ, එගවභ නළත්නේ සදු 

ේඵන්ධගඹන් තිගඵන ඳනත්  සිඹල්ර මුර සිප අ න ගතක් 

භභ ගේ බහප ඉදිරිඳත් යනහ. 

ඉසගල්රහභ ගේ ගන ආගේ 1930 අගධසතු 01ළනිදහ. 

Betting on Horse-Racing (Chapter 55) කිඹරහ තභයි ඒ 
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ආගේ. ඊප ඳසු 1961 ගදළේඵර් 5ළනිදහ Gaming 

(Amendment) Act, No. 48 of 1961 ගනහහ. Gaming 

(Amendment) Act, No. 26 of 1957 ඳනතප 1987 

ශගලධධනඹක් ගනහහ. ඒ 1988 අශ 40 දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ 

ව සදු ඵදු ඳනත ඹපගත් තභයි ගනහගේ. ඒ තභයි ගේ න තුරු 

ඳනතක් ලගඹන් ක්රි ඹහත්භ න්ගන්.  

1988 අශ 40 දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව සදු ඵදු ඳනතප 

ගනක් යන්න  Betting and Gaming Levy (Amendment) 

Act, No. 7 of 2001  ගනහහ. ඊප ඳසගේ ගේ 2005 අශ 9 

දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව සදු ඵදු (ශගලධධන) ඳනත ලගඹන් 

ගනහහ. 2006 භහර්තු 31, Betting and Gaming Levy 

(Amendment) Act, No.14 of 2006 ගනහහ. ඊප ඳසු ගේ 

ඳනත  ශගලධධනඹ යන්න සදු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත කිඹරහ 

එක් 2010 ඔක්ගතධඵර් 10 න දහ ගනහහ. ගේ ඳනත නළත 

ශගලධධනඹප රක් යන්න amendments ගනහහ. I will make 

a clarification. It is Casino Business (Regulation) Act, No. 17 

of 2010. ඊප ඳසු 2013 අගප්රOේල් 24ළනිදහ Betting and Gaming 

Levy (Amendment) Act, No. 19 of 2013 කිඹන ඒ ශගලධධනඹ 

ගනහහ. දළන් ගේ ඳනත තභයි යගට් ක්රි ඹහත්භ න්ගන්. ගේ න 

තුරු ඒගක් ඩනතිබහඹක් නළවළලු. ගේගක් තිගඵන්ගන්, ඇස 

වරහ ඹේ විධිඹකින් යන්න ඉඩ ගදනහ කිඹන එ ික් ඊප 

ළඩිඹ ඉදිරිඹප ගන ඹෆභක් නළවළ. ගේ ේඵන්ධගඹන් නීතිභඹ 

ඳේධතිඹ අනු, “Ignorantia juris non excusat - ignorance of 

the law is no excuse" කිඹන ඳදනභ මුල් ගොප ගන, -භහ 

නීතිඥගඹක් ගනොගයි. Latin pronunciation ළයදුගණොත් භහ 

භහ බඟනඹ යනහ.- තිගඵන්ගන් නීතිඹ වරිඹහහය 

සථහඳනඹ යන්ගන් නළතු ඹේ විධිඹකින් ඇස වරහ යන 

ගදඹක් තිගඵනහ නේ ඒ ළයදි ක්රි ඹහක් ගරයි. දළන් ගේ 

ඳදනේ ය ගන තභයි භහ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී ආගඹධඟන ප්රOර්ධන 

ඇභතිතුභහගන් එදහ ප්රOලසනඹක් ඇහුගේ. එදහ ගඵොගවොභ ඕනෆින් 

එතුභහ ඒප ේපර්ණ උත්තයඹක් දුන්නහ. එදහ ඒ ප්රOලසනඹ අවන්න 

ඳසුබිභක් තිබුණහ. එහි ඳසුබිභ තභයි ජලි භහගත 5ළනිදහ පුත් 

ඳත ගවිතදයවු ශහ, "ළසිගනධ ශකීර්ණඹප ය 12 ඵදු 

වන" කිඹරහ. ඒ නිහ “Massive Casino Resort in Colombo” 

කිඹන එ ළන වළභ website එකින්භ එන්න ඳපන් ත්තහ. ඊප 

ඳසගේ ජුනි භහගත 8ළනිදහ “Ceylon Today”  ඳත්තගර් 

තිගඵනහ,  “Govt. divided on Packer deal”  කිඹරහ. 

It was stated that the Hon. Patali Champika Ranawaka 

opposes the casino project, while the Hon. Lakshman 

Yapa  Abeywardena says that there will be no casinos.  

භහ ගේ කිඹන්ගන් ඒගක් ඳසුබිභයි. ඊප ඳසගේ “Ceylon 

Today” ඳත්තගර්  “Tax holiday for Packer” සියසතරඹ ඹපගත් 

ඒ ේඵන්ධ ඳශ ගනහ. භහ හිතන්ගන් ඒ ේඵන්ධ 

ළඩිගඹන්භ ගවිතදයවු වුගණ්, ජුනි භහගත 9ළනිදහ “The Sunday 

Leader” ඳත්තගයන් කිඹරහයි.  

There is a list of concessions given.  ගභහි වනහධහය - 

concessions -  ඹපගත් තිගඵනහ: Exemption of Corporate 

Income Tax; Exemption of Dividend Tax; Betting and 

Gaming Levy; Exemption of Customs Duty on 

Importation of Project-Related Items; Exemption of 

Value Added Tax; Exemption of Port and Airport 

Development Levy; Exemption of Construction Industry 

Guarantee Fund Levy; Exemption of Withholding Tax; 

Exemption of PAYE tax;  Exemptions from Exchange 

Control Regulations.  

දළන් ගේ වන ඔක්ගධභ දීරහ තිගඵන අසථහ 

“Packer‟s Bumper Package From Government.” කිඹන 

සියසතරඹ ඹපගත් හුග ගදනහ ප්රOලසන යන්න ඳපන් ත්තහ. පුත් 

ඳත් හර්තහ ශහ, අපි ඉතහභත් රු යන, අගප් ගඵෞේධහභ 

ආයක්හ යරහ ළඩ යන අගප් අසගිරි භවහ විවහය ඳහර්ලසගත 

භවහනහඹ හිි ප්රOහල ශ ඵ, "ළසිගනධ ගනහගොත් ඳහයප 

ඵහිනහ" කිඹරහ. ඊප දස තුනප ඳසගේ අයදගුරු තුභහත් 

කිඹනහ, "ළසිගනධ ගේ යපප අලයධතහක් නළත". Another 

headline states; “Government says „no‟ to new Casino 

Licences”  කිඹරහ. ඊප ඳසගේ දගේ ඔඵතුභහ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී 

අඳප උත්තය ගදනහ, casino licence අලුගතන් නිකුත් යන්ගන් 

නළවළ කිඹරහ.  

අඳ ශග තිගඵනහ ත හර්තහක්. ඔඵතුභන්රහගේ ළබිනට් 

ප්රOහල ගගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භළතිතුභහ කිඹනහ, casino 

licence එක් ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ නේ, ඵළරි ගරහත් ඒ 

ගනස ගශොත් ත තළනප ඳහවිච්ික යන්න අඳප ඒ 

නත්න්න ඵළවළ කිඹරහ.   

ගේභ මුදල් ඇභතිතුභහත් ප්රOහල ශහ. ඊප ඳසගේ ජුනි 

භහගත 30ළනි දහ සියසතරඹක් තිගඵනහ, “Casino raided for 

evading tax” කිඹරහ. ඵේදක් ගරහ ඔඹ හගේ ඳහවිච්ික යන 

ආඹතන වඹක් තිගඵනහ. එක්ගගනකුප තුනක් අයිති 

තිගඵනහ. එක්ගගනකුප ගදක් අයිති තිගඵනහ. එපයි 

ගන්ගන්.  ත ගඳොඩි එක් තිගඵනහ. ගේ ගන ගඳොඩිභ 

එ ළන ගරොකු ප්රOලසනඹක් ඇති යරහ ගඳන්න්න වදනහ, 

ගේ raid යරහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. ගේ අසථහගේදී 

ඔඵතුභහගන් අවන්න තිගඵන්ගන්, ආණ්ඩුක් ලගඹන් 

ඔඵතුභන්රහ ඒ ේඵන්ධගඹන් ගොශඹ වරහ ගේ යපප 

ගඵොරුක් යන්නද වදන්ගන් කිඹන එයි. ගේ යගට් ළසිගනධ 

තිබිරහ තිගඵනහ. අලසඹන්ප bet යන එ, ළසිගනධ, Rudjino 

හගේ එ එ නේලින් තිගඵනහ.  

ඊප ඳසගේ ළසිගනධ කිඹන නභත් ඇවිල්රහ ඹේ 

හරහන්තයඹක් ඳහවිච්ික යරහ තිගඵනහ. නමුත් සුවිගලේ ගන 

තභයි  ගේ යගට් ඔඵතුභන්රහ ඵරඳත්රසඹක් නිකුත් යපු එ 

ළසිගනධ ආඹතනඹක්ත් ගේ ගභොගවොත න ගොප නළති එ. 

එගවභ තිගඵනහ නේ ඔඵතුභන්රහ රුණහය ඉදිරිඳත් යන්න, 

එඹ හගේ නභපද තිගඵන්ගන්, වුද ඒගක් අයිතිරු, ඒ හගේභ 

ගභොන ඳදනභකින්ද දුන්ගන්, වුද ඉදිරිඳත් යපු මුදල් ඇභති, 

ගොයි දගේද ඒ ඉදිරිඳත් ගශේ කිඹහ. ඒ හගේභ ඒ ඵරඳත්රසඹ 

නිකුත් යපු දගේ සිප අද ගන තුරු ගොතයේ EPF ව  ETF 

ප්රOභහණඹක් ඒ ළඩ යන අඹ ගනුගන් ගරහ තිගඵනහද, 

ඒගන් ගොතයේ ඵදු ප්රOභහණඹක් රඵහ ගන තිගඵනහද, ඒ 

ේඵන්ධගඹන් ගොයි ආහයඹපද පයුතු යරහ තිගඵන්ගන් 

කිඹහත් කිඹන්න. ගේ නිකුත් යපු ඵරඳත්රසඹ දහද නිකුත් යරහ 

තිගඵන්ගන් කිඹන එ ේඵන්ධ රුණහයරහ අඳ දළනුත් 

යන්න. ඒ ගශේ නළත්නේ ඔඵතුභහ ගප්රOධඩහක් තභයි 

යන්ගන්.  

එ ඳළත්තකින් ඒ එගවභ ගන ගොප භළයි භහගත 8ළනි 

දහ ගේශීඹ ආදහඹේ ගදඳහර්තගේන්තු ඳත්තගර්ප නිකුත් යනහ, 

"බුකීරුන්, ඔට්ටු ගවධ සදු යධහඳහයර ගඹදී සිටින තළනළත්තන් 

ගත ගගයන දළන්වීභක්" කිඹන ශීර්ගඹන් යුතු දළන්වීභක්. 

ඔඵතුභන්රහ කිඹරහ තිගඵනහ, "31ළනි දහප ඉසගල්රහ ගේ 

license යන්න ඉල්ලීභක් යන්න" කිඹරහ. ඒගන්භ ඔප්පු 

ගනහ, ගභගතක් දුයප කිසිභ ඵරඳත්රසඹක් - licence එක්- දීරහ 

නළවළඹ කිඹරහ. එතළන ගරහ තිගඵන්ගන් ඵදු ලගඹන් ඹේ 

විධිගත අඹ කිරීභක් යරහ තිගඵන එයි. ගභගතක් දුය ඒ අඹ 

කිරීභ තභයි ඒ ළසිගනධ ආඹතන වඹ ේඵන්ධ යරහ 

තිගඵන්ගන්. ඊප ඳසගේ නළත 2013 ජුනි 28ළනි දහ "ගඩ්ලි ියර්" 

ඳත්තගර් ගභගවභ notice  එක් තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 

 "Department of Inland Revenue -  Betting and 

Gaming Levy".  

It gives out the levy payable for the quarter as follows - 

2013 ජලි භහගත 1ළනි දහ ගන ගොප -  Agents - Rs. 500,000; 

Business with live telecast facilities - Rs. 75,000; Business 

without live telecast facilities - Rs. 6,250 and gaming - Rs. 

25,000,000 million ගන්න තිගඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ගේ 

ඔක්ගධභ යරහ තිගඵන්ගන් ල්ලි එතු කිරීභපයි.  

මීප ගඳය අසථහගේදී භභ කිේහ හගේ අද ආගඹධඟන නළති 

නිහ ගේ ආණ්ඩු යන එ ගදඹක් තභයි ගේ හගේ 

ඩනතිබහඹක් නළති යධහඳහයරප විෘත යන එ. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ඔඵතුභන්රහගේ ළබිනට් එ තුශත් ඹේ විධිඹ 

ප්රOලසන තිගඵනහ. ඒ හගේභ රුතය භවනහඹ 

සහමීන්වන්ගේරහ ගේප ේපර්ණ විරුේධත්ඹ ප්රOහල යරහ 

තිගඵනහ. අයදගුරුතුභහත් ඒ හගේභ ප්රOහල යරහ තිගඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ, අලුගතන් licences නිකුත් යන්ගන් නළවළ 

කිඹරහ. නිකුත් යපු licence එ දහද නිකුත් ගශේ කිඹන එ 

ේඵන්ධ රුණහය ගේ ඳහර්ලිගේන්තු දළනුත් යන්න 

කිඹන එ තභයි අපි ගේ අසථහගේදී කිඹන්ගන්. ඒ විතයක් 

ගනොගයි. ඔඵතුභන්රහ එගවභ යන භන්භ ඳහර්ලිගේන්තුප 

ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵන- [ඵහධහ කිරීභක්] Sir, I am referring to 

the Betting and Gaming Levy (Amendment) Act, No. 19 of 

2013. එහි ඳශමුළනි ඳරිච්ගේදගත ගභගවභ තිගඵනහ. I quote:  

“This Act may be cited as the Betting and Gaming Levy 

(Amendment) Act, No. 19 of 2013 and shall be deemed for all 

purposes to have come into operation on January 1, 2013.”  

ඒ කිඹන්ගන් retrospective legislation - ඳසප ගිහිල්රහ 

ගේ අනුභත කිරීභක්. ගේ හභහනයධ ගදඹදී යන්ගන් නළති 

ගදඹක්. ගේ ගඳය සදහනභකින් ඒ සුේදහප උදවු යන්න වදන 

ළඩ පිිතගශක්. අගප් රශහගේ ළසිගනධ යධහඳහයඹ ගභගතක් දුය 

යරහ තිගඵනහ. ඇයි ගේගක් ප්රOලසනඹක් තිගඵනහද? භභ ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ගනත් භතඹක් දයන්ගන්. අලයධතහක් නළේද 

කිඹන එ ගනොගයි භභ කිඹන්ගන්. ආණ්ඩුප අලයධ නේ ල්ලි 

එතු යන්න ඇයි ඔඵතුභන්රහ ගේ සුේදන්ප විෘත යන සගන්? 

ගේ තහක් ල් වළභ සුේදහපභ ඵණින ආණ්ඩු ගේ සුේදහප විතයක් 

ආදයඹ ගඳන්න්ගන් ඇයි? ඳළල්ඳගත් ඉන්න අහිශ ිනිවහ භි 

ගතල්රප ඵදු ගන ගොප, කිරි ඳළට් එප ඵදු ගන 

ගොප, සීනි ටිප ඵදු ගන ගොප, ප්රOහවන ගේඹප ඵදු 

ගන ගොප ගේ සුේදහ ළට් එගනුත් අයින් යරහ තිගඵනහ. 

හභහනයධගඹන් ඒ අහිශ ිනිසුන්ප ඒ හගේ යන ගොප ගේ 

සුේදහප ඒ යප්රOහද රළබිරහ තිගඵන්ගන් හත් එක් ළඩ යන 

නිහද? ගේ වළභ එක්ගනහපභ ගනොගයි ගන් රළගඵන්ගන්.  

ඇයි රශහගේ අඹප ගේ අසථහ ගදන්ගන් නළත්ගත්? ගඟධන් 

කීල්ස එපත් එඹ ගන එන්න වදනහ. ගේ ිේ ශල්ඳඹක්. 

ළසිගනධ ක්රී ඩහ යන්න ඹේකිසි විධිගත තළනක් තිගඵන්න 

එඳහඹළ. ඒ hotel එක් නේ, ඒ hotel එගක් නභ ඳහවිච්ික 

යගන ඒ වර ඹප ළරැදි ළඩ ගගයනහ නේ ඒ මුළු 

ක්ගේත්රසඹභ ළරැදි ගනහ. You cannot legalize an illegal act. 

There is prostitution in this country. That is illegal. So, you 

cannot say that a tax should be imposed on prostitution. 

අන්න ඒ හගේ ගදඹක් තභයි ගේ. "භතප තිත" තඵනහඹ 

කිඹන, ශ්රීක රශහ අනනයධතහ යකින්න ඕනෆඹ කිඹන, වළභ ගේපභ 

ඟහතිත්ඹ - nationalism - ඵදහ ගන ගඳොයන ගේ ආණ්ඩු 

ගේහ ගන එන්ගන් ඇයි? තමුන්නහන්ගේරහප ගේ අසථහගේදී 

ගේ ේඵන්ධගඹන් කීභක් තිගඵනහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ 

නේ, "ඔේ, අඳප සුේගදක් ගගනන්න ඕනෆ. ගගනන්න licence 

එක් නළවළ. නළති නිහ ගේ තත්ත්ඹ ඇති ය  ගදනහ" කිඹරහ, 

ඒ ගනභ ගදඹක්. නමුත් ගඵොරු යරහ වසු වුණහප ඳසගේ 

රුණහය කිඹන්න එඳහ, licence එක් නළවළ; ගේ තිබුණහප 

භක් නළවළ; ගේ අවුරුදු ණනහක් තිබුණහ; ගඟධසිේ ආහ 

කිඹරහ. ඒ හගේ ඒහ රශගු නළත. අඳ ගභඹ කිඹන්ගන් භසත 

ඟනතහපයි, භවහ නහඹ සහමීන් වන්ගේරහපයි, ඒ හගේභ 

අයදගුරුතුභන්රහපයි. ආණ්ඩු ප්රOහලඹක් යනහ නේ ගේහ 

ගගනන්න ඕනෆ කිඹරහ, ඒප භක් නළවළ. ගේ අතයතුය Sri 

Lanka Tourism Development Authority එ ඊප ඩහ ළඩි 

ගදඹක් කිඹන්න ඳපන් ගන තිගඵනහ. ඒ තභයි, ගේ විධිඹප 

ළසිගනධ ගනහගොත් ඒ පුේර ආදහඹභ ඇගභරිහනු ගඩොරර් 

5,000ප, 6,000ප ළඩි ගේවි කිඹන එ. ගොයි ගරධගතද 

තභන්ගේ යගට් ඒ පුේර ආදහඹභ ළසිගනධ භන්න් ළඩි 

යනහ කිඹන තන්දය විකුණන්ගන්? මීප ඉසය ගරහ අපි 

ගඵොගවොභ ගඳොඩිඹප අඳනඹනඹ යන කුරුඳු ළන ථහ යින් 

සිටිඹහ. දළන් ළසිගනධ ගගනනහඹ කිඹනහ  ඒ පුේර 

ආදහඹභ ළඩි යන්න. රුණහය ගේ හගේ ඵශගොගරොත් 

තත්ත්ඹප යප ඳත් යන්න එඳහ. ගේ එ ගොන තිඹරහ, 

ේද නළති යගන ඹනහ නේ ඒ ගනභ ගදඹක්. නමුත් 

ගභඹ ගේ හගේ අසථහ ගඳයප ගනළල්රහ ගේ විධිඹප 

පයුතු කිරීභ තභයි යන අඳයහධඹ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, දළන් ගඳොලීසිඹ නීතිඹ තභහ 

අතප න්නහ. එක් ඳළත්තකින් DIG හස ගුණර්ධන කුලිඹප 

ිනිසුන් භයන්න ඳපන් ගන තිගඵනහ; දළන් පුතහ අයගන 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ තභයි ගභතළන ඉන්නහ තත් DIGsරහ. ඒ 

අඹ ගිහින් ළසිගනධ  raid  යනහ. ඒ අඹ CMC එප ගිහිල්රහ 

ඇන්ලි වනහ. ඒ හගේ අඹ ගේ 28ළනි දහ ගිහිල්රහ ප්රOලසන ඇති 

යරහ තිගඵනහ. DIGරහ ඉන්ගන් නීතිඹ ව හභඹ යකින්න 

ික් raid යන්නද? ඒ අඹගේ හර්ඹඹක් න්ගන් ගොගවොභද 

ගේශීඹ ආදහඹේ ගදඳහර්තගේන්තුප අයිති පයුත්තක්? ඒ අඹ 

ගිේස ඳළර්රහප ගභගවභ යහවිද? එගවභත් නළත්නේ 

ගඵොගවොභ ඉවශ ඵරතර තිගඵන අඹ ශගප ගිහිල්රහ ගභගවභ 

ඇන්ලි හවිද? නළවළ ගන්. අහිශ ගඳොඩි ගගනකු අල්රරහ 

ළගඩ් යනහ. ේද යන්න ඵළරි එගකු අල්රරහ ගඳන්නන්න 

වදනහ, "ගභන්න අපි ළසිගනධ raid යනහ" කිඹරහ. ඒහ හ 

දභන්න ගධ. ඵරඳත්රස නළත්නේ ගොගවොභද ඒහ ඳත්හ ගන 

ඹන්ගන්? විඳක්ගත අඳප ගොඳභණ හිරිවළය යනහද? 

ගභතළනදී වළභ ගගල්භ ඳනින, වළභ ගගල්භ ෆ වන අසර් 

භන්ත්රීෙතුභහ කිඹනහ අඳප යඑස ගඩොරර් ිලිඹන ණන්  

තිගඵනහඹ කිඹහ. අපි ඵඹ නළවළ. හිපපු විනිලසඝඹහයතුගභක් 

ගභතළන ඉන්නහ; ඇභතිරු ඉන්නහ. අඳප වශන්න ගදඹක් 

නළවළ. අපි ගේ ප්රOසිේධ යනහ. ඒ ගොන්දක් නළති භන්ත්රීෙයඹහ  

එිතඹප ඇවිල්රහ ගේ කිේහ නේ භප දඩ වන්න පුළුන් 

එතුභහප. Parliament Privileges ඹපගත් වශහගන ඉන්නහ. ගේ 

යපප , ඵළශකුප ආගඹධඟනඹ යන්න විගේශිඹන් ගගනන්න 

කිඹරහ අඳ කිේහභ, එගවභ ගනළල්රහ අඳ ගේ යගට් විගේල 

විනිභඹ අනුඳහතඹ පිිතඵ ප්රOලසනඹක් ඇති යහවි කිඹන ගේ යගට් 

ආර්ථි කහතඹකු න භව ඵළශකුගේ අධිඳති නිහඩ් ේයහල්රහ 

ගේ හගේ සුේදන්ප දක්න ආදයඹ ගභොක්ද? තභන්ගේ ය ගට් 

ඉන්න අඹප ඩහ සුේදන් යපප ආදගර්ද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගේහ ගේ යගට් ඳත්හ 

ගන ඹනහද නළේද කිඹන එ ආණ්ඩුගේ රණන්දුක්. ගේ 

අසථහගේදී අපි කිඹනහ, රුණහය එඹ UNP එගක් ඇගප 

දභන්න එඳහ කිඹරහ. අඳ ගේ අසථහගේ අවන්ගන්, ඔඵතුභන්රහ 

නළති ඵරඳත්රසඹක් ඇති යරහ ගදන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහයි. ඒහ 

හපත් නළවළ. ගඵොගවොභ සුප්රOසිේධ නේ ඳහවිච්ික යනහ. 

"ගභන්න ගභතළන ළසිගනධ තිගඵනහ" කිඹනහ. ඒහ යගන 

ඹන්න ආණ්ඩුගේ ප්රOතිඳත්තිඹ අනු. ඒ ගනභ ගදඹක්. නමුත් 

ඵරඳත්රසඹ තිබුණහද නළේද කිඹන හයණඹ රුණහය නිළරැදි 
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කිඹන්න. ඒ හගේභ තභයි  "Rudjino". ඒ හගේ ගඳොඩි ගඳොඩි ඒහ 

ණනහක් තිගඵනහ. ඒහ ේඵන්ධගඹන් ඹේ ඳදනභක් ඇති 

යන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ රුපිඹල් ිලිඹන 100ක් දභනහ ගන් 

ඵේද ලගඹන්. Tables 75ක් තිබුණත්, table එගක් ඳසගදනකු 

සිටිඹත් එ ඵේදක් තභයි තිගඵන්ගන්. ගේ ේඵන්ධගඹන් 

ඔඵතුභන්රහ ඹේ විධිඹ හධහයණඹක් ඉසප යන්න අලයධයි. ඒ 

අඹ ඹේ විධිඹකින් සයහ න්න ආණ්ඩු ගේහ යනහ නේ, 

ගොයි ආහයගඹන්ද ඒ යන්ගන් කිඹරහ රුණහය ගවිතදයවු 

යන්න.  

මීප ඉසය ගරහ, යගට් ශර්ධනඹක් ඇති යන්න ඕනෆ 

කිඹරහ කිඹින්, යගට් එ රහඳඹප -භහ හිතන විධිඹප පහන 

ආනඹප- ළසිගනධ  ඔක්ගධභ ගන එන්න ඕනෆ කිඹරහ 

කිඹින් ගරොකු ආගඹධඟන ප්රOර්ධනඹක් ළන කිේහ. එඹප මලි 

වුගණ් ඵළසිල් යහඟඳක් භළතිතුභහ ඵ භප භතයි. රු රක්සභන් 

ඹහඳහ අගේර්ධන ඇභතිතුභනි, එවිප ඔඵතුභහ නිගඹධඟයධ ඇභති 

ලගඹන් පයුතු ශහ. ඒ අසථහගේදී කිේහ ගභඹ එක් 

රහඳඹප ගන ඹනහ කිඹරහ. එඹ භළගල්සිඹහගේ, 

සිශප්පරුගේ තිගඵන ක්රයභඹක්. ඒ යපර ගේහ නළතුහ ගනොගයි. 

සිශප්පරු ගේ හයණඹ ගරොකු විහදඹප රක් යරහ, ඊප 

ඳසගේ කිේහ, "ගේහ ගේ යපප ඹේ විධිඹකින් ගගනන්නත් 

අලයධයි" කිඹරහ. ගඵොගවධ ගයින් ප්රOලසන යරහ තභයි ඒහ ඒ 

යපප ගනහගේ.            

ගේ හගේ භනක් ඹනහඹ කිඹහ තභයි ගරොකුප ප්රOහල 

ගශේ. නමුත් ගේ ඇභතිරුන්ප ඩහ විගයධධතහන් 

අයිතිරුන්ප ඇති වුණහ. ඉතින් එඹ පහන ආනඹප ගන 

ඹන්ගන් නළතු ඩී.ආර්. විඟඹර්ධන භහතප ගනළවිත් තිගඵන 

නිහ දළන් ගේ ප්රOලසනඹ ඇති ගරහ  තිගඵනහ. භභ හිතන වළටිඹප 

එතළන  African Gaming Company  එක් තිබුණහ. භප භතයි, 

එදහ South Africaර තහනහඳතිතුභහත් ගන්වහ. එගවභ 

ගන්රහ ගරොකුප ලේද ශහප ඒ සිඹල්රභ නළති ශහ. ඊප 

ඳසගේ එ ඳහයපභ ගිේස ඳළර් ගොගවන් ගවධ ඇද ගන 

ඇවිත් ගභොක්ද යන්ගන්? ගේ ගිේස ඳළර් ගවොශගොශ යගපන් 

ණඹක් රඵහ ගන තිගඵනහඹ කිඹන එ ඔඵතුභන්රහ දන්නහද? 

භහ ගභභ අසථහගේදී ඒ ේඵන්ධගඹනුත් ගවිතදයවු යන්නේ. 

එතුභහ Crown Melbourne Limited එප US Dollars 1.9 

billion ණඹක්  තිගඵනහ. ගවොශගොශ යගට් Melco Crown 

Entertainment Limited  එ සිඹඹප 33ක් අයිති ය න්නහ. ඒ 

ගොේඳළනිඹ US Dollars billion 2.9 ණඹක් තිගඵනහ. ඉතින් 

ඒ අඹ ගේ යපප එන්ගන් ේඳතක් එක් ගනොගයි, ගේ යගට් 

තිගඵන ල්ලි සයහ න්නයි. ගේ ගභොගවොත න ගොප ඳළඹ 

300ක් ඇතුශත අගප් රුපිඹර 124 ඉරහ 137 දක්හ අප්රOභහණඹ 

වුගණ් ඇයි? ගේ යපප ආගඹධඟනඹ එනහ භදියි. ගේ යටින් 

අඳනඹනඹ නහ අඩුයි. එභ නිහ අඳප ගවුේ ගලේ හිගඹක් 

තිගඵනහ. එතගොප රුපිඹගල් ටිනහභ අඩු නහ. ගේ හගේ 

ළසිගනධහයගඹධ ගේ යපප ඇවිත් ඵළරි ගරහත් ගභඹ 

ක්රි ඹහත්භ යන්න ඳපන් ත්ගතොත්, අන්තිභප  සිේධ න්ගන් 

අගප් රුපිඹර ේපර්ණගඹන්භ නළත්තපභ නළති න එයි. 

භතයි ගන්, 1988, 1989 වහ 1990 දී  ආසිඹහනු යපර ආර්ථිඹ 

ේපර්ණගඹන්භ ඩහ ළටුණු ඵ; ඉන්දුනීසිඹහගේ ආර්ථිඹ ඩහ 

ළටුණු ඵ. භළගල්සිඹහ දණ සන්න ඳපන් ත්තහ. 

සිශප්පරුගේ ඳහ ප්රOලසනඹක් ඇති වුණහ. වුරු ගභොනහ කිේත් 

අන්න ඒ හගේ තත්ත්ඹක් දළන් ගේ යගට් සිේධ ගින් ඹනහ. 

එළනි අසථහ අගප් capital market එ open යන්ගන් 

නළති ළසිගනධ ගනහගොත්? ඒ අරින්න ඕනෆ නළවළ, ඇයරහ 

ඉයයි.  ඉන්දිඹහගේ අඹ ගේ යපප ඇවිත් ළසිගනධ වරහ ඹහවි. 

ඹනගොප සුේදහ කිඹහවි ගභන්න ගේ තයේ ල්ලි  ප්රOභහණඹක් 

ගනහහඹ කිඹහ. ගභගවේ ළු ල්ලි සුදු යරහ ඹහවි. එතගොප 

අගප් රුපිඹරප ගභොනහද ගන්ගන්? අගප් යගට් තිගඵන 

dollarsරප ගභොනහද ගන්ගන්? ගභගවේ තිගඵන රුපිඹල් 

දිනුහප ඳසගේ ඉන්දිඹන්හයඹහ රුපිඹල් අයගන ඹන්ගන් නළවළ 

ගන්. ඔහු අයගන ඹන්ගන් dollars. එතගොප dollarsරප ගේ 

හගේ තල්ලුක් ඇති වුගණොත් එතළනදි තභයි ප්රOලසන ඇති න්ගන්. 

ළසිගනධ එඳහඹ කිඹන එ ගනොගයි අපි කිඹන්ගන්. ඊප ඩහ දුය 

ප්රOභහණඹක් ඵරහ තභයි ගේ ළන පයුතු යන්න අලයධ න්ගන්. 

රශහගේ අඹප යන්න පුළුන් ගදඹප සුේදන් ගගනන්න 

අලයධ න්ගන් ඇයි? ඟහතිත්ඹ ආයක්හ යනහඹ කිඹන 

ඔඵතුභන්රහ, භතප තිත තඵනහඹ කිඹන ඔඵතුභන්රහ,  licence 

නළති licence තිගඵනහඹ කිඹහ ගඳන්න්න වදන්ගන් ගභොන 

කප ක්රි ඹහපද කිඹන එ භහ ගභභ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී 

ඔඵතුභන්රහගන් රුණහගන් අවනහ.  

තත් හයණඹක් කිඹන්න තිගඵනහ. ගඳොලීසිඹ දළන න්න 

අලයධයි, ඒ ගොල්රන්ගේ පයුත්ත ගභොක්ද කිඹන එ. හභඹ 

යකින්න ගවධ ිනී භරුකු අල්රන්න ගවධ දළයණිඹර නිභල් 

ගඳගර්යහ භළරුහප ඳසගේ කහතඹන් අල්රන්න ගවධ ික් ළරැදි 

යන අඹප අත් උදේක් ගදන්න ගනොගයි ගඳොලීසිඹ 

තිගඵන්ගන්. ගඳොලීසිඹ තිගඵන්ගන් ශ්රීක රශහ නිදවස ඳක්ගත 

private security company එක් හ ගේ  වළසිගයන්න ගනොගයි. 

ගභඹ භසත යපප ඹේකිසි ගේඹක් යන්න තිගඵන 

ආඹතනඹක්. ගේ ේඵන්ධගඹන් නීතිඹ වරිවළටි ක්රි ඹහත්භ 

යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ භහ ගභභ අසථහගේදී කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ත ප්රOලසනඹක් අවන්න 

තිගඵනහ.ගේ තුිතන් යක්හ කීඹක් ඇති යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගනහද? ළසිගනධ වහ තිගඵන licence එ ගනත් 

ගනකුප ඳළරිඹ වළකි ඵ කිඹහ තිගඵන්ගන් එගේ ගභගේ 

පුේරගඹක් ගනොගයි, යගට් මුදල් ඇභතිතුභහයි. ඵළරි ගරහත් 

ගභභ ඵරඳත්රසඹ ගනත් ගගනකුප භහරු ගශොත් අපි ගභොනහ 

යන්නද? ගේ හගේ ඵරඹරත් පුේරයින් ගභළනි ප්රOහල ගශේ 

කුභන ඵරඳත්රසඹක්ද තිගඵන්ගන් කිඹහ දළන ගනද කිඹහ භහ 

අවනහ. භවය විප භහ ළරැදි ගන්න පුළුන්. ගවොගයන් ඵරඳත්රස  

issue යරහ තිගඵන්න පුළුන්. එගවභ තිගඵනහ නේ ඵරඳත්රසගත 

අයිතිරු වුද, දහ සිපද, ගේශීඹ ආදහඹේ ගදඳහර්තගේන්තුප 

ගොඳභණ ඵදු රළබුණහද කිඹහ අවනහ. එගවභ නේ අගප් 

රශහගේ අඹප ඵදු යහිත ඵරඳත්රස ගදන ගොප  සුේදහපත් ඵදු 

යහිත ඵරඳත්රස ගදන්න වදන්ගන් ඇයි? ගභන්න ගභඹ තභයි 

ගභතළන තිගඵන ගරොකුභ ප්රOලසනඹ. 

රු ඇභතිතුභනි, භහ හිතන වළටිඹප අපි ඔඵතුභහ ගොටු 

යරහ තිගඵන්ගන් යගට් අභිෘේධිඹපයි. අගප් යපප ගේ හගේ 

ආගඹධඟන ගගනන්න ඕනෆ නළවළ. ගේ හගේ ආගඹධඟන 

ගගනනහප ඩහ ගවොයි, ගේ හගේ ඵදු  වියහභ දීරහ 

ඵශේරහගේලගඹන් ඇගලුේ ර්භහන්තඹක් ගවධ විඹට්නහභගඹන් 

භහළු අල්රන ගොේඳළනිඹක් ගවධ ගනහහ නේ. ගේ යගට් 

රුපිඹර අප්රOභහණඹ ගන්න සුේදන් ගන්හ ගන 

ඩනතිබහඹක් ඇති යන්න ඕනෆ නළවළ. ඊප ඩහ ගවොයි, 

ඟහතයධන්තය මරයධ අයමුදර කිඹනහ හගේ ශ්රීක රශහ භව ඵළශකුප 

දීරහ capital market එ open යන එ. ඊප ඳසු ඕනෆ ගදඹක් 

ගන්න ගදන්න. එතගොප ගිතන්භ රුපිඹර 137ප ගනොගයි, 

150ප, 160ප විතය අප්රOභහණඹ ගේවි.  

මීප ලින් උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීෙතුභහ ථහ ශහ. 

තරුණ භන්ත්රීෙයගඹක් න එතුභහ තභන්ගේ ඳක්ඹ රැ ගන 

ගඵොගවොභ ආගේශීලි ථහ ශහ. එභ අසථහගේදී එතුභහ 

ගඳන්න්න වළදුහ, ගේ ගගනන වළභ ලතඹක්භ ගඹොදන්ගන් 

ගේ යගට් ශර්ධනඹපයි කිඹහ.   

 යගට් ශර්ධනඹද, නළත්නේ ඹේ අඹගේ ගඳෞේලි 

ශර්ධනඹද කිඹන ප්රOලසනඹ තභයි තිගඵන්ගන්.  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, දළන් ඵරන්න, ටුනහඹ 

අධිගේගී භහර්ඹ ළන.  කිගරධමීපර් 24.5ක් ව ටුනහඹ භහර්ඹ 

වදන්න ගොච්ඝය විඹදභක් ඹනහද කිඹරහ 1999 දී ගඟඹයහි 

ප්රOනහන්දු පුල්ගල් ඇභතිතුභහගන් ප්රOලසනඹක් ඇහුහ භප භතයි.  

ඒ අසථහගේදී රුපිඹල් ගධටි 690ක්  - Rs. 6.9 billion - ඹනහ 

කිඹරහ එතුභහ පිිතතුරු දුන්නහ. ඒ ප්රOලසනඹභ භභ මීප භහ වඹප 

ඉසගල්රහ නිර්භර ගොතරහර භවතහගන් ඇහුහභ කිේහ, 

දළන් ගේ යධහඳෘතිඹ ක්රි ඹහත්භ යන්න රුපිඹල් ගධටි 4,800ක් 

ඹනහ කිඹරහ. අප ගුණඹ ළඩි වීභක්! ගේ ය ගට් ශර්ධනඹද? 

ගේ ණඹ න්ගන් අගනක් අඹගේ හක්කු පුයන්න. ඒ නිහ තභයි 

අද ණඹ ඵයතහ තිගඵන්ගන්. අද ල්ලි හිය ගරහ තිගඵන්ගන් ගේ 

අඹ නිහයි. අද ඕනෆ තයේ ල්ලි තිගඵන්ගන් ළබිනට් 

ඇභතිරුන්ගේ, ආණ්ඩු ඳක්ගත ඉන්න භන්ත්රීෙරුන්ගේ, -භවය 

විප ඒ අඹපත් මුදල් අභහරුේ ඇති ගන්න පුළුන්- ඹේ 

ඥහතිභක් තිගඵනහ නේ ඒ නිරධහරින්ගේ අගත් ික් භසත 

ඟනතහගේ  අගත් ගනොගයි. භසත ඟනතහගේ අතප එන්නප 

කිසිගේත්භ ඒ රුපිඹර  ඳවශප රහගන ඹන්ගන් නළවළ.  

 යගට් ඟහති ආර්ථිඹක් වදන්න කීභක් තිගඵන, යගට් 

ඩහ ළටුණු ආර්ථිඹ වදන්න ඉතහභත් ඕනෆින් ඉන්න එක්ත් 

ඟහති ඳක්ඹ ගේ අසථහගේදී කිඹන්ගන්, රුණහයරහ 

ඔඵතුභන්රහ යපප අශ උත්තය ගදන්න කිඹරහයි. "ඔේ, අඳප 

ගේ අඹ ගන්න්න ඕනෆ, ඳළර් කිඹන්ගන් ගඵොගවොභ ගවො 

භනුසගඹක්. ඔහු ගේ ගගන්වි, අය ගගන්වි, ගේ නළති 

යහවි, "L" board  දහරහ අඳපත් උන්හවි. ඒ නිහ ඵරඳත්රස 

ගදනහ කිඹරහ" කිඹන්න.   එගවභ ික් රුණහයරහ ගොගශේ 

වරහ ගඵොරු යන්න එඳහ කිඹන එ කිඹනහ.  

ඇභතිතුභහ යඟගත ඉන්න නිහ භවය විප භප ඩහ ගේ ළන 

දළනුත් ඇති. එගවභ නේ භප ඒ ගතොයතුරු ගදන්න. එතගොප අපි 

යපප කිඹන්නේ. අගප් යගට්  භවහනහඹ සහමීන් වන්ගේරහප 

ව අ යදගුරුතුභහප ආණ්ඩු ගඳොගයොන්දුක් දීරහ තිගඵනහ, 

දළන් ගේ වහ licence ගදන්ගන් නළවළයි කිඹරහ. එගවභ නේ 

ගභොක්ද කිඹන්ගන් කිඹන එ කිඹන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ හගේභ ගේ යගට් 

ආර්ථිඹප ගොගවොභද ගේ සදු ව ළසිගනධ උදවු න්ගන් 

කිඹන එත් අඳප ගඳන්න්න අලයධයි. ගභොද, නළත්නේ මීප 

ඩහ ළඩිගඹන් ළු ල්ලි ගගනන්න අසථහ තිගඵනහ.  නමුත් 

ඒහ ගගනන්ගන් නළත්ගත් ඒහ යපප අහිතය නිහයි. ගේ 

හගේ ගේල් යන්න යපක් ඕනෆ නළවළ. ඕනෆ තළන ගේ හගේ 

ගේල් යන්න පුළුන්. ගේප ඩනතිබහඹක් ගදන්න 

ඹනහද කිඹන එ ආගඹධඟන භණ්ඩරඹ ව ආගඹධඟන බහය 

ඇභති ලගඹන් රුණහය අඳප කිඹරහ ගදන්න කිඹහ භතක් 

යනහ. සුේදන්ප ගදන්ගන් නළතු යගට් ආගඹධඟඹන්ප ව ශ්රීක 

රහශකිඹන්ප ගේ හගේ යප්රOහද දීරහ පයුතු යන්න ඔඵතුභහප 

කීභක් තිගඵනහ කිඹන එත් භභ භතක් යන්න ළභළතියි. 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
රු රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (ආගඹධඟන 
ප්රOර්ධන අභහතයධතුභහ) 
(வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ் - போப்வோடு 

ஊவெகுவௐபு அவைெவ) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගේ පිිතඵ ගේ යප, 

ඳහර්ලිගේන්තු දළනුත් කිරීභප අසථහක් රහ දීභ පිිතඵ 

භගේ හිතත් යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීෙතුභහප භභ භගේ සතුතිඹ 

පිරිනභනහ.   

ඳශමුගන්භ භහ ඳළවළදිලි කිරීභක් ශ යුතුයි. සථහය නිගඹධ 

23(2) ඹපගත් 2013.06.04න දින ගභභ රු බහගේදී අනුය 

කුභහය දිහනහඹ භවතහ විසින් නගන රද ප්රOලසනඹප භභ 

උත්තය දුන්නහ. එහිදී භහ ඉතහභත් ඳළවළදිලි වන් ශහ, අපි 

ළසිගනධ යධහඳෘතිඹක් වහ ඵරඳත්රසඹක්  දීභ ගවධ එළනි 

පයුත්තක් කිරීභ ේඵන්ධගඹන් කිසිභ විධිඹකින් පයුතු සිදු 

යරහ නළවළයි කිඹරහ. එදහ ඒ දළනුත් කිරීභප ඩහ ඉදිරිඹප 

ගිහිල්රහ, භභ ඔඵතුභහප අද ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ගේ ළන  

වන් යන්නේ.   

ඔඵතුභහ ගිේස ඳළර් දිවහ ඵරරහ ගේ ළසිගනධ 

යධහඳහයඹක් කිඹන අදව ගේ යපප ගදන්න වදන්න එඳහ. ගිේස 

ඳළර්ද, එගවභත් නළත්නේ ගඟධන් කීල්සද, එගවභත් නළත්නේ 

අඵහන්සද , එගවභත් නළත්නේ ගනත් භහභක්ද, වි ගේශීඹ 

පුේරගඹක්ද, ළුද, සුදුද  කිඹන එ ගනොගයි ගභතළන ප්රOලසනඹ. 

අපි  අනුභත යරහ තිගඵන්ගන් ිේ යධහඳෘතිඹක්. ඒ ඉතහභත්භ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, භප භතයි, 'ළටික්' එ 

ගවධපරඹක් වහ ආගඹධඟනඹක් ඉදිරිඳත් ශ අසථහගේදී ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ දී වන් ශහ,  "ළටික් කිඹන්ගන් ආයුධ 

ගන්න භහභක්, ඒප ගවධපල් පිිතඵ ඳශපුරුේදක් නළවළ" 

යි කිඹරහ. නමුත් භභ ගඳන්නුහ, ළටික්  භහභ ගරධගත 

ගවධපල් ඳත්හ ගන ඹන අශල ගභොනහද කිඹරහ. ඒ හගේ 

ගභතළනදී ආණ්ඩු ඵළලුගේ  නළවළ, ඕසග ලිඹහගේ ඉන්න -[ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ. නළවළ. භභ කිේගේ  එදහ ථහ ශ එ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ  ගනභ ප්රOලසනඹක්  ගන්. ඒ මරයධභඹ ප්රOලසනඹක් 

ගන්.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ මරයධභඹ ප්රOලසනඹක් විතයක් ගනොගයි. ඒ ක්ගේත්රසගත 

ගඳොඩි ගොප තිබුණු -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අඳප එගතහප එන්න  ඵළරි වුණු ප්රOලසනඹක් භත ික් ඒ 

ගොල්රන්ගේ  ඕනෆභ භහභප  තත් ගේල් යන්න, තත් 

ආගඹධඟනඹන්ප  මුදල් දහනහ නේ  ඒ පිිතඵ අසථහක් රඵහ 

දීභ යන්නප පුළුන්. එභ නිහ ගභතළන ඳළවළදිලි  ආගඹධඟන  

භණ්ඩරඹ අනුභත ගශේ ිේ යධහඳෘතිඹක්.  ආගඹධඟන භණ්ඩරඹ 

ගිේස ඳළර් ගනළල්රහ  ළසිගනධ  වන්න  සථහනඹක් වදහ 

දීරහ නළවළ. ආගඹධඟන  භණ්ඩරඹ  ිේ යධහඳෘතිඹ තුශ අඳ යපප 

රහබදහඹ ඇගභරින් ගඩොරර් ිලිඹන  350  ආගඹධඟනඹක් 

ගේනහ.   භහ හිතත් භන්ත්රීෙතුභනි, අගප්  ඒ ආගඹධඟන ගිවිසුභ 

තුශ අඳ ඍජු රැකිඹහ 2600ක් ඇති කිරීභප එගතහප එනහ. 

ශඝහය යධහඳහයඹ ප්රOර්ධනඹ යන්නප, ඕසග ලිඹහනු වහ 

සිශප්පරු ආගඹධඟඹන් ගන්න්නප පුළුන් ඟහතයධන්තය  

ේඵන්ධීයණඹ යන හභය 400කින් යුත් ගවධපරඹක් තභයි 

ගේ ිේ යධහඳෘතිඹ තුශ තිගඵන්ගන්. ගේ  තරු ඳන්තිගත 

ගවධපරඹක්. ගේ ගවධපරඹ තුශ retail shopping centre එක් 

තිගඵනහ; entertainment facilities  තිගඵනහ; fine dining 

facilities තිගඵනහ; meeting and convention hall  එක් 

තිගඵනහ.  තත් ිේ යධහඳෘති කිහිඳඹක් ගේ ඇතුශප ඇවිත් 

තිගඵනහ. ත තිඹක් ඹනගො ප  ගේ රහඳඹ තුශභ  ත  ිේ 

යධහඳෘතිඹක් අනුභත යනහ. ඒ යධහඳෘතිඹත් ඇගභරින් ගඩොරර් 

ිලිඹන 600ප ළඩියි. ගේ ආණ්ඩු වදන්ගන් ළසිගනධ එප 

ඵරඳත්රසඹක් ගදන්න කිඹන  ළයදි භතඹක් ගේ යගට් ඇති යන 
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නිහ තභයි අඳ භවහ නහඹ වහමුදුරුන්ප ගිහින් කිේගේ.  

ළසිගනධ ඵරඳත්රසඹක්  ගදන්න  සදහනේ නළවළ. ළසිගනධ  ඵරඳත්රස 

රශහගේ නළවළ. ඔඵතුභහ කිේ  එ වරි.  ගේ නීතිඹ ඩරහ කිසිභ 

ඵරඳත්රසඹක් නළති, 1980 දී ගොශම නය බහ එ 

පුේරගඹකුප ළසිගනධ වන්න දුන්නහ. ඊප ඳසගේ ගේ කිසිභ 

ආණ්ඩුක් ළසිගනධ වන්න ඵරඳත්රස  දුන්ගන් නළවළ. ඵදු ගන 

ආඹතන betting and gaming කිඹන එ තුශ තභයි, ගේ 

ළසිගනධ දුන්ගන්. එතගොප ගේ ආඹතන තිගඵන තළන් 

ඵළලුගොත්, ඳන්ල් ඉසයවහ තිබුණහ. ඉසගධර ඉසයවහ 

තිබුණහ. එතගොප ගේ යගට් වුරුත් ථහ ගශේ නළවළ.  

වුරුත් ගේහ වන්න ඕනෆඹ කිඹහ ථහ ගශේ නළවළ.  

වුරුත් ගේහ  ගේ තළන්ලින් අයින් යන්න ථහ ගශේ 

නළවළ. ඇගභරින් ගඩොරර් ිලිඹන 350  ිේ යධහඳෘතිඹක් 

ගේනගොප ගේ ළන ගේ යගට් භතඹක් ඇති යන්න උත්හව 

 ශහ.  භහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි කිඹනහ, 

ගේ කිසිභ එප ළසිගනධ ඵරඳත්රසඹක් නිකුත් යන්න කිසිභ 

සදහනභක්  නළවළයි කිඹන එ.  ඒ ඉතහභත්භ නිළයදියි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ළසිගනධ එකුත් 

තිගඵනහඹ කිඹහ. ගේ ළසිගනධ එක් ඳහවිච්ික යන්න 

ඵරඳත්රසඹක් ගොගවේද? 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඵරඳත්රස  නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵරඳත්රස නළත්නේ,  ඒහ  ක්රි ඹහත්භ යන්න ඵළවළ ගන්. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
රු භන්ත්රීෙතුභනි, ගවධපරඹක් වළදුහ ප ඳසගේ ඒ ඇතුගශේ 

තිගඵන  restaurants ගොගවොභද? හභය ගොගවොභද? ඒ ඇතුගශේ 

තිගඵන dining rooms ගොගවොභද? ඒහ අගප් ප්රOිතිඹප 

තිගඵනහ නේ, අගප් ශඝහය යධහඳහයඹ තුිතන් අනුභත යන 

ගේල් තිගඵනහ නේ  ඊප එවහ ඇතුගශේ ඹේ ළයදි ගදඹක් සිේධ 

යනහ නේ  ඒප යගට් ගනභ නීතිඹක් තිගඵනහ. ඒප යගට්  

ගනභ ළඩ පිිතගශක් තිගඵනහ. ඒ ක්රි ඹහත්භ  යපුහ ගේ. 

ඒ  අඳප ප්රOලසනඹක් නළවළ. ඒ ක්රි ඹහත්භ යනහප අඳ විරුේධ 

නළවළ. නමුත් ගභතළන අඳ එගවභ කිසිභ ගදඹක්  ඉදිරිඳත් යරහත් 

නළවළ; අනුභතිඹක් දීරහත් නළවළ. ගභභ යධහඳෘතිඹ ආගඹධඟන 

භණ්ඩරඹ ිේ යධහඳෘතිඹක් වළ ටිඹප 2008 ර්ඹප ඉසගල්රහ 

අනුභත ය තිගඵනහ. යධහඳෘතිඹක් ළන ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ 

හපත් ප්රOලසනඹක් අවන්න ඵළවළ. 

ඵදු කීඹද කිඹරහ අවන්න ඵළවළ.  නමුත් අද රු යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීෙතුභහප ගේ ඵදු  ක්රයභඹ ළන අගඳන් අවන්න 

පුළුන්; ඵේගේ ප්රOභහණඹ ළන අවන්න පුළුන්; ඵදු හර සීභහ 

ළන අවන්න පුළුන්; ඵදු වන ගදන්ගන් ගොයි තයේ 

හරඹපද කිඹරහ අවන්න පුළුන්. 2008 ගන තුරු ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගන් ඒ ළන අවන්න අයිතිඹක් තිබුගණ් නළවළ.  

භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහගේ ආණ්ඩු ඹපගත් ක්රයගභධඳහඹ 

ශ ර්ධන යධහඳෘති ඳනත ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ අනුභත ශහප 

ඳසගේ තභයි ඔඵතුභන්රහප ඒ ගතොයතුරු දළන න්න පුළුන් 

වුගණ්. ගේ යපප ගගනන ආගඹධඟනගත ප්රOභහණඹ,  ඒ 

ආගඹධඟනඹ ගගනන්ගන්  සුේගදක්ද, ල්ගරක්ද, නළත්නේ 

ගනත් ගගනක්ද කිඹරහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු තුශ ථහ යන්න 

පුළුන් නිදවක් උදහ වුගණ් 2008 දී  භහින්ද යහඟඳක් 

ඟනහධිඳතිතුභහගේ ආණ්ඩුගන් ඒ ඳනත් ගටුේඳත ේභත 

ශහප ඳසුයි. අපි ඒ භත තිඹහන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අද ඕනෆභ 

භන්ත්රීෙයඹකුප ඒ ළන අවන්න පුළුන්. 

ත ති ගද තුනකින් ක්රයගභධඳහඹ ශර්ධන යධහඳෘති ඳනත 

ඹපගත් ළට් නිගේදනඹ නිකුත් ශහප ඳසගේ ගේ ගඹධඟනහ තුශ 

තිගඵන සිඹලුභ ගේල් භහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුප ගවිත යනහ. 

ආගඹධඟනඹප ඳළිණි පුේරඹහ වුද, ඒ වහ ගදන ඵදු වන 

ගොඳභණද, හර සීභහ ගොඳභණද, ඒ හර සීභහ අන් 

වුණහභ අඳ ගදන වනඹ ගභොක්ද,  ඒ නීතිඹ ඇතුගශේ අඳප ඕනෆ 

එක්  යන්න, අලුතින් ඇති යන්න, අලුතින් ඵේදක් ඳනන්න 

- impose යන්න - අඳප ඉඩක් තිගඵනහද, නළේද කිඹන එ භභ  

ඵඹ නළති ගේ ඳහර්ලිගේන්තුප ගවිත යනහ. ඒ නිහ භභ  

කිඹනහ ගේ ළන ගන ළරැදි භතඹක් ඇති යන්න සදහනේ 

ගන්න එඳහ  කිඹරහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, අඳ කිඹන්ගන් ඵරඳත්රස නළති-   

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඵරඳත්රස නළත.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵරඳත්රස නළත. ඒහ නිකුත් යන්ගන්ත් නළත. එගවභ ගන්ද? 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නිකුත් යන්ගන්ත් නළත.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එගවනේ ළසිගනධ ක්රී ඩහ යන්නත් ඵළවළ. ඒ ඳදනභ තභයි 

තිගඵන්ගන්, ගන්ද  රු ඇභතිතුභනි? 

 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ගභොන එක් ශත්, ඒ අඳප අයිති නළත.  

ඒ අගප් යහඟහරිඹක් ගනොගයි.  ඔඵතුභහ එදහප අවන්න, 

"ගේ හගේ යධහඳහයඹක් යනහ, වුද ඒ නත්න්ගන්?" 

කිඹරහ. ඒ අඳප ප්රOලසනඹක් නළවළ. අඳප තිගඵන්ගන් ක්රයගභධඳහඹ 

ශර්ධන යධහඳෘති ඳනත ඹපගත් අඹ යන ඵදු ළනීභ ව 

ශඝහය යධහඳහයඹ ඹපගත් තිගඵන අගප් ඉරක්  පුයහ ළනීභයි. 

එඹ තභයි, 2016 න විප ිලිඹන 2.5 ශඝහයඹන් ප්රOභහණඹක් 

ගේ යපප ගන්හ ළනීභ. එතගොප ඒ ශඝහයඹන්ප ළශගඳන 

ආහයඹප තරු ඳගවේ ගවධපල්, ඔවුන්ප අලයධ dining rooms,  

ඔවුන්ප අලයධ restaurants, ඔවුන්ප අලයධ entertainments ආදී 

සිඹල්ර තිගඵන්න ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒ අගඹධඟනරප අඳත් ේපර්ණගඹන් උදවු යනහ. නමුත් 

නළත අපි අවන්ගන් ළසිගනධ හගේ නීතයධනුකර නළති ඒහප 

අය නළවළ ගන්ද කිඹරහයි. ඒහ ගේ යගට් නීතයධනුකර නළත. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළත.  ගභගවභ ගන්, රු භන්ත්රීෙතුභනි. ගේ යගට් දළන් 

ළසිගනධ ක්රී ඩහ යනහ ගන්. Betting and Gaming කිඹන එ 

ඹපතප ළසිගනධ ළපනහගන්. ළසිගනධ වන එ ඔඵතුභහප 

ප්රOලසනඹක් නේ, ඔඵතුභහ උහවි ඹන්න. ඒ හයණඹ භප අයිති 

ගදඹක් ගනොගයි. භප අයිති ආගඹධඟනඹ භණ්ඩරඹයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වළඵළයි, එතගොප ඔඵතුභන්රහගේ මුදල් ඇභතිතුභහයි, 

ගගවිතඹ ඇභතිතුභහයි කිඹනහ ගේ ඵරඳත්රසඹ ගනස යන්න 

පුළුන් කිඹරහ. ඒ අතයධඹක්ද? 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ එතුභන්රහගන් අවන්න. භභ කිඹන්ගන් භගේ උත්තයඹ 

ගන්. භභ කිඹන්ගන්  කීභකින්. භභ කිඹන්ගන් ඒහ භප අයිති 

නළවළ කිඹරහයි. ගේ කිසි එප licence නළවළ. ගේගක් 

තිගඵන්ගන් ඵේදක් අඹ යන එ විතයයි. Betting and Gaming 

Act එ ඹපගත් ගේශීඹ ආදහඹේ  ගදඳහර්තගේන්තු  ඒ අඹගන් 

ඵේදක්  අඹ යනහ. නමුත්, wine store එක් එ තළනකින් 

තත් තළනප භහරු යනහ නේ, යගට් නීතිඹප අනු භහරු 

යන්න පුළුන්. එඹ නීති විගයධධී යනහ නේ ඒ 

නත්න්න උහවි ඹන්න පුළුන්. ගේ betting and gaming  

යධහඳහය ගනත් තළනප  භහරු යනහ, නේ එඹ නීති විගයධධීයි 

කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ ඔප්පු යනහ නේ-  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහරු යන්න ඵළවළ. Licence එක් නළවළ ගන්.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 ඒ ඔඵතුභන්රහ ඵරහ න්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තභයි. "භහරු යනහ නේ" කිඹන්න  ඵළවළ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 භහරු යනහ නේ එඹ අඳප අයිති ගදඹක් ගනොගයි.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහරු යන්න ඵළවළ. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භහරු යන්න ඵළරිද, පුළුන්ද කිඹන එ භභ දන්ගනත් 

නළවළ.ඒ ක්රී ඩහ යනහ නේ, විරුේධ ඳක්ඹ වළටිඹප 

ඔඵතුභන්රහප එඹ ප්රOලසනඹක් නේ, එඹ නත්න්නත් වුභනහක් 

තිගඵනහ නේ ඔඵතුභන්රහ උහවි ගිහින් ඒ නත්න්න.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳ ගනොගයි, භව ඟනතහයි උහවි ඹන්ගන්. 
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එඹ ළරැදි නේ භව ඟනතහප උහවි ඹන්න පුළුන්.  ඒ 

ගනභ ක්රයභඹක්.  

2013 ඳශමුළනි භහගත 31ළනි දහ සිප 2013 ඳසළනි 

භහගත 31ළනි දහ දක්හ ලිඹහ ඳදිශිකඹ අලුත් යන්න කිඹරහ ගේ 

අඹප කිඹහ තිගඵනහ.ඔඵතුභහප භත ඇති, ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේදී අපි ඒ කිේහ. ඒ ලිඹහ ඳදිශිකඹ අලුත් ගනොශහ 

නේ ඒ අඹප ගේ betting and gaming යන්නත් ඵළවළ. ඒත් 

නීතිත ය තිගඵනහ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ගභොක් ගවධ නීතිඹක් නළති තළන ගොගවොභද ඵේදක් 

ඳනන්ගන්?  
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 හභහනයධගඹන් ේප්රOදහඹක් වළටිඹප  ගේ යධහඳහය යන අඹ  

ගේශීඹ ආදහඹේ ගදඳහර්තගේන්තුප  ඵදු ගරහ තිගඵනහ.  
  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි හිතමු, අයිතිරු උහවිඹප ගන ඹනහ කිඹරහ. 

විනිලසඝඹරු ඉන්නහ. අයිතිරු උහවිඹප ඉදිරිඳත් යරහ 

ගඳොලීසිඹ විනිලසඝඹරුප කිඹනහ, ගේ පුේරඹහ ඵදු ගරහ 

නළවළ කිඹරහ. එතගොප අයිතිරු කිඹයි, 'ඵේදක් ගන්න 

නීතිඹක් නළවළ'' කිඹරහ.  
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔේ, ඒ ගන් භභ කිේගේ. ඒ උහවිගඹන් ඵරහනියි. ඒ 

අඳප අයිති ගදඹක් ගනොගයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ඒ තභයි භභ කිඹන්ගන්. ගේ යගට් නීතිඹක් නළති 

ගදඹක් ඵපයි ගභඹ ඳත් යන්න වදන්ගන්.  
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රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ කිේහ ගන් ඒ ප්රOලසනඹ භප අයිති නළවළ  කිඹරහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ කිඹන ඒ ක්රයගභධඳහඹ ශර්ධන ඳනත ඹපගත් 

ආගඹධඟනඹප අය ගදනගොප, ළසිගනධ ආඹතන ඳත්න්න 

ඵළවළ කිඹරහත් ගොන්ගේසිඹක් දභනහද?  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අපි "ළසිගනධ" කිඹරහ ඝනඹක් ඇතුශත් යරහ නළවළ. අ පි 

ගේගක් ගොගවේත් "ළසිගනධ"  කිඹන  ඝනඹ ඇතුශත් යරහ 

නළවළ ගන්. අපි "entertainments" කිඹන  ඝනඹ ඇතුශත් යරහ 

ති ගඵනහ; ගනත් ගේල් ඇතුශත් යරහ තිගඵනහ. අඳප 

තිගඵන්ගන් ිේ යධහඳෘතිඹක් ගනහපුහභ ඒගන් ඵදු අඹ ය 

න්න එගන්; එයින් රළගඵන ආදහඹභ රඵහ න්නහ එගන්.  ඒ 

තුශ  නීතයධනුකර ගවධ එගවභ  ගනොන ගේල් යනහද නළේද 

කිඹන එ පිිතඵ ගොඹහ ඵරන්න යගට් නීතිඹක් තිගඵනහ. ඒ 

නීතිඹප  ඔඵතුභන්රහ ඹන්න.  එතගොප ඒ ප්රOලසනඹ ගේරුේ ය 

න්න පුළුන්. ඒ නිහ අපි  ඒ ප්රOලසනඹප ඳපරහ න්න එඳහ. අපි 

යපප ආගඹධඟනඹක්  ගනළල්රහ තිගඵනහ. ඒ ආගඹධඟනඹ විධිඹප 

අපි ගනහගේ ළසිගනධ යධහඳහයඹක් ගනොගයි. අපි ගනහගේ ිේ 

යධහඳෘතිඹක්.  ඒ ිේ යධහඳෘතිඹ තුශ ශඝහය යධහඳහයඹප අලයධ 

සිඹලු ගේල්  තිගඵනහ. ඒ නිහ අඳප  ඒ ළන ළපලුක් නළවළ.  

එහි නීතයධනුකර ගනොන ගේල් තිගඵනහ නේ, ඔඵතුභන්රහ 

නීතිඹත් එක් පයුතු යගන ඹන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගේ හගේ ිේ ගවධපරඹ ඵළරි ගරහත් භව ගඳධඹ දගේ 

අයක්කු විකු ණුගොත් ඒත් - 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒප යගට් නීතිඹක් තිගඵනහ ගන්. ඒ නීතිඹ ක්රි ඹහත්භ 
යයි. දළන් ගඳධඹ දසර අයක්කු විකුණන තළන් ඕනෆ තයේ 
පරන්ගන්. ගවධපරඹක් වළදුහප ඳසගේ  ඒ හභයරප වුද 
එන්ගන්, ඹන්ගන් කිඹන එ අඳප ගවොඹන්න ඵළවළ ගන්. 
ගවධපරඹ වළදුහප ඳසගේ ඒප එක් ඹන්ගන් වුද, 
නීතයධනුකර ගගනක් එක් එනහද, එගවභ නළති ගගනක් 
එක් එනහද කිඹරහ ආගඹධඟන භණ්ඩරඹප ගොඹන්න ඵළවළ. ඒ 
වහ ගනත් ආඹතන තිගඵනහ. ඉතින් ඒ ඒගොල්රන් ඵරහ 
නීවි. ඒ නිහ ප්රOතිඳත්තිභඹ ලගඹන් ඳළවළදිලි භහ එක් 
කිඹන්න ඕනෆ. ක්රයභ ක්රයභගඹන් ගේ තිගඵන යධහඳහය ඩී.ආර්. 
විඟඹර්ධන භහතප එන්න ගනහ. අපි ඳළවළදිලිභ ඳසු ගිඹ  අඹ 
ළගත දී කිේහ, ඳහල් ඉදිරිපිප  ගේ betting and gaming centres 
ඳත්න්න ඵළවළ කිඹරහ. දළනප ඒ වහ සථහනඹක් දීරහ 
තිගඵනහ. ඉදිරිගත දී ඒ ප්රOගේලගතදී ඳභණක් ඒ පයුතු 
ගගයන්නප ඕනෆ. ඒ ළරැදිද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නීතිඹක් නළති තළන ල් නීතිඹක් ඇති යන්න ගන්  

වදන්ගන්.  

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නීතිඹක් නළත්ගත් නළවළ ගන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි, එගවනේ ඔඵතුභන්රහ ගභතළනප නීතිඹක් ගගනන්ගන් 

නළත්ගත්? ඔඵතුභහ කිේහ, ඉසගධර ඉදිරිපිප ගේහ ඳත්න්න 

ඵළවළ කිඹරහ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අපි නීතිඹක් ගනළල්රහ තිගඵනහ ගන්. 2013 අලුත් ඳනත 

ගනහප ඳසගේ, ඹේ ලිඹහ ඳදිශිකඹක් තිගඵනහ නේ, ඒ වහ 

මුදල් අභහතයධහශලගඹන් අයඹක් න්න ඕනෆ.  දළන් අපි ඒ 

අයඹ ගදන්ගන් නළවළ. ඒ කිඹන්ගන් මුදල් අභහතයධහශලගඹන් 

අයඹක් න්න ඕනෆ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අය න්න ඕනෆ නළවළ ගන්.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 දළන් අය න්න ඕනෆ, අලුගතන් ගදඹක් ඳපන් න්නහ 

නේ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තභයි භභ කිඹන්ගන්. ගිේස ඳළර් කිඹරහ ගගනකුප 

licence එක් නළවළ.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගිේස ඳළර්ප licence එක් අපි දීරහ නළවළ ගන්. අපි 

licence ළන ථහ යන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගගවලිඹ යඹුක්ළල්ර භහධයධ ප්රOහලතුභහ කිඹනහ, - 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ දන්ගන් නළවළ. ඒ ළන එතුභහගන් අවන්න ගධ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] අපි licence ගදන්ගන් නළවළ ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යගට්  තිගඵන ගේ නීති ඳේධතිඹ තුශ  ඵරඳත්රසඹක් දීරහ නළේද?   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, ඵරඳත්රස දීරහ නළවළ. ඵදු ගවීගේ  ේප්රOදහඹක් ඇවිල්රහ 

තිගඵනහ.  ඒ ඵදු ගවීභ තුශ තභයි ගේ ගල්රභ යගන 

ගිහිල්රහ තිගඵන්ගන්. ඒ ළරැදි නේ,  ඔඵතුභන්රහප පුළුන් ඔඹ 

කිඹන ඒහ උහවිඹප කිඹන්න. දළන් භප අවන්න ගනහ,   

හීගනන් වරි යඑන්පී ආණ්ඩුක් ආගොත් ගේ ඔක්ගොභ cancel 

යනහද?  Betting centres, gaming centres, wine stores  

ඔක්ගොභ cancel යනහද කිඹරහ ඔඵතුභහ නළන්පරහ කිඹන්න.  

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එගවභ ආණ්ඩුක් එන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ කිඹන්ගන් හීගනන් වරි ආගොත්.  

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

දල් හීන.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එගවභ ආණ්ඩුක් ආගොත් ගේ  ඔක්ගොභ cancel යනහද?  

ඊශග ප්රOලසනඹ ඒ. එගවභ නේ කිඹන්න ඕනෆ, අපි රශහගේ 

තිගඵන wine stores ඔක්ගොභ වනහ,  ඔක්ගොභ betting and 

gaming centres වනහ,  අපි ගේ එක්ත් යගන ඹන්න 

ගදන්ගන් නළවළ කිඹරහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතුභනි, අපි කිඹන විධිඹපද ගදන්ගන්?  "භතප තිත" 

කිඹන ආණ්ඩු- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඉතින් ඒ ගන් අපි දීරහ නළත්ගත්. ගේ ආණ්ඩුගන් දීරහ නළවළ 

ගන්.  භප කිඹන්න, භහින්ද යහඟඳක් ඟනහධිඳතිතුභහගේ ආණ්ඩු 

ආහප ඳසගේ ඵරඳත්රස දීරහ තිගඵන wine stores  ගභොනද කිඹරහ.   

Wine store එපත් ඵරඳත්රස දීරහ නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගධට්ගට් ආනගත  40යි. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ,  wine store එපත් දීරහ නළවළ.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යින් නළත්නේ බිඹර්රප ගදයි.  

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ශඝහය යධහඳහයඹ තුශ හභය 15ප ළඩි ගවධපරඹක් 

තිගඵනහ නේ, restaurant එක් තිගඵනහ නේ, අන්න ඒහප 
දීරහ තිගඵනහ. එගවභ නළති wine stores රප දීරහ නළවළ. 
ගවොප භත තිඹහ න්න.   

 අගප් යප තුශ  ගේලඳහරන සථහයබහඹක් තිගඵනහ; හභඹ 

සථහපිත යරහ තිගඵනහ.  අගප් යපප ආගඹධඟන   අලයධයි. ගේ 

ආගඹධඟනරප යපල්රප ආයහධනහ ශ යුතුයි. ඒ නිහ ඒහ 

ළුද, සුදුද කිඹරහ අඳප ප්රOලසනඹක් නළවළ. භභ ඒයි කිේගේ. 

රශහගේ යධහඳහරිඹකු ගන්න පුළුන්, අප්රිදහගේ යධහඳහරිඹකු 

ගන්න පුළුන්, ගිේස ඳළර් ගන්න පුළුන්, ගනත් ගනකු 

ගන්න පුළුන්, ගේ නීති රීතිරප අනු ආගඹධඟනඹක් 

ගගනනහ නේ, ඒ ආගඹධඟනඹප ඉඩ ගදන එ ළයදිද?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කිසි යදක් නළවළ. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ භප ළඩිඹ ගවොප ඒ ළන  දන්නහ. ගේ ආගඹධඟන 
 ගේ යපප ඇද න්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ.  
ඔඵතුභහ ඒ ගනොදළන ගනොගයි ථහ යන්ගන්.  

 ගේ ඳසු ගිඹ හනු තුශ අඳප තිබුණු ගඝධදනහ ගභොනහද? 

එක්, " ගධ, හභඹ ඇති වුණහද?" කිඹන එ. අගන, "හභඹ 

ඇති වුණහ නේ ගොගවද ආගඹධඟගඹධ එන්ගන්?" කිඹන එ. 

රඵන තිගත අත්න් යන එත් ගභඹත් එතු වුණහභ  

ගඩොරර් බිලිඹනඹ ආගඹධඟනඹක් ඇවිල්රහ තිගඵනහ. 

එතගොප අගප් ඉරක්ඹ  අනු, ගේ අවුරුේගේ විතයක් ගඩොරර් 

බිලිඹන ගද ආගඹධඟනඹක් ගගනන තළනප අපි පයුතු 

යගන ඹනහ.  ගිේස ඳළර් එගවභ නළත්නේ ඕසග ලිඹහගේ 

තුන්ළනි ල්ලිහයඹහ දීපු ඳණිවුඩඹ ගභොක්ද? යුගයධඳගත 

යපල්ලින් අඳප ආගඹධඟන නළවළ කිඹන ගොප ගිේස ඳළර් 

යුගයධඳඹප කිඹනහ,"රශහ සථහය ගේලඳහරන හතහයණඹක් 

තිගඵන යපක්. රශහ හභඹ තිගඵන යපක්. භභ ගිහිල්රහ  

රශහගේ ආගඹධඟනඹක් යනහ" කිඹරහ. ළශග්රිණ-රහ ආහභ, 

"Shangri-La in Sri Lanka" කිඹන ගොප ඔඵතුභන්රහගේ 

ට්ටිඹ ඒ ඉඩේ ළන කිඹරහ ෆ ළහුහ. ඒ අසථහගේදී ගනත් 

භතඹක් ගේ යගට්  ඹන නිහ අගනක් ඉඩභප ආපු  පුේරඹහ එක් 

තිබුණු ගිවිසුභ අඳප අරශගු යන්න සිේධ වුණහ. ඒ ආගඹධඟනඹ 

අඳප නළති වුණහ. නමුත් ඊශගප ඒ ඉඩේ අපි දුන්නහ.  ITC ගන්න 

පුළුන්; ළශග්රිණ-රහ එප අභතය, Sheraton ගන්න පුළුන්. දළන් 

අඵහන්ස එගනුත් එක් යනහ. ගවප අනිේදහ තත්  රශහගේ 

යධහඳහයඹක් යනහ.  පිටිනුත් ත කිහිඳඹක් ඇවිල්රහ තිගඵනහ. 

ඒ සිඹලු ගේල් රශහගේ සථහයබහඹ පිිතඵ වතිඹක් දීරහ 

තිගඵනහ. ඕසග ලිඹහගේ ර්තභහනගත ඉන්න  තුන්ළනි ධනතහ 

වළටිඹප ගිේස ඳළර් භවත්භඹහත් වතිඹක් ගදනහ,  බඹ 

නළති රශහ ගේ ආගඹධඟනඹක් යන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ 

ආගඹධඟනඹප අපි ඳහය ගඳන්හ තිගඵනහ. ඒ තභයි ගේ 

ආණ්ඩු යරහ තිගඵන්ගන්. 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහප ආගඹධඟන ගන්හ න්න අලයධ නේ  

ගොේඳළනි තිගඵනහ ගන්. බින්රහඩන් ඇවිල්රහ ගේ යගට් 

ආගඹධඟනඹක් ශහප  වරි ඹන්ගන් නළවළගන්. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

බින්රහඩන් කිඹන්ගන් ත්රසසතහදිගඹක්ගන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ගේ ළසිගනධ හයගඹක්. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

යඑන්පී ආණ්ඩුක් තිබුණහ නේ, ඔඵතුභහ ගිේස ඳළර් ඒභ 

නත්නහද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනිහර්ඹගඹන්භ. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ තභයි එගවනේ ඉසගල්රහභ ගිහිල්රහ ගිේස 

ඳළර්ප ථහ යන්ගන්. භභ ඒ ගවොප දන්නහ. ගභොද, 

ගේගක් ටිනහභ ඔඵතුභහ දන්නහ.  

ගේ සිඹලුභ ගේල්ලින් අපි ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ෘජු  

විගේල ආගඹධඟන.  වළභ අතින්භ සථහය යපක් වළටිඹප රශහප 

ඉදිරි හරගතදී  ගේ ආගඹධඟන අලයධයි. ගේ ආගඹධඟන නළති 

ගේ යප ගන ඹන්න ඵළවළ. හභය වතිතසදව ගවධපල් අඳප 

අලයධයි.ඒ ඳවසුේ ටි අලයධයි. ගවප අනිේදහ Commonwealth 

Heads of Government Meeting  එ තිගඵන ගොප ගරධගත 

විවිධ යපල්ලින් විවිධ යහඟයධ නහඹඹන් එනහ. ඒ අඹ උතුයප 

නළ ගගනහියප ඹනහ. ගොශම, හල්ර ව වේඵන්ගතොප ඹන  

දිස්රිFක් තුගන්භ ේභන්ත්රසණ තිගඵනහ. යහඟයධ නහඹගඹධ ගේ 

සථහන තුනපභ ඹනහ. එතගොප ගේ යප අලයධ ඳවසුේ ගදන්න 

පුළුන් යපක් වළටිඹප  ගරධඹප ගප්නහ.  

ගේ යගට් කුභන සථහනඹප ගිඹත් ගේ යගට් හභඹක් තිගඵන 

ඵ ගඳගනනහ. අඳප ඒ ඳණිවිඩඹ ගදන්න අලයධයි. ඒ තභයි, 

ආගඹධඟන ප්රOෘතිභත් යන්න තිගඵන එභ ගේ. ඒ නිහ ගේ 

ගද ගනත් ඇවළකින් ඵරන්න එඳහ. ගඵොගවධ ගදනහ "ගේ 

ආණ්ඩුප ආගඹධඟන නළවළ. ගේ ආණ්ඩු ගගයහි විලසහඹක් 

නළවළ, ගධ ආගඹධඟන" කිඹින් ගරධඹප භතඹක් ගදන්න 

වළදුහ. Commonwealth Parliamentary Conference එගක්ත් 

එගවභ ගන්. මීප භහ ඳවප විතය ලින් කිේගේ ගභොක්ද? 

"ගොයි නහඹඹහද එන්ගන්" කිඹරහ ඇහුහ. "තවශික දභයි" කිේහ. 

අය ඳළත්ගතන් ගනධර්ගේරප ගිහිල්රහ ථහ ශහ. ගේ ඳළත්ගතන් 

ථහ ශහ. ඒ ඔක්ගොභ නරණවි කිඹරහ හිතුහ. නමුත් එගවභ 

නළතුගණ් නළවළ. ඒ ප්රOලසනඹප මුහුණ ගදන්න අඳප පුළුන්භ 

රළබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ නිහ ඉදිරි හරගතදීත් ගේ 

හගේ ආගඹධඟන ගන එනහ. වළඵළයි, භභ ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ ිේ යධහඳෘති කිඹන්ගන් ආගඹධඟනඹ ඇගභරින් 

ගඩොරර් ිලිඹන 200ප ළඩි නේ. ගිේස ඳළර්ද, ගනත් 

ගගනක්ද, තත් ගගනක්ද කිඹන එ ගනොගයි. ඒ 

ඔක්ගොපභ ගදන්ගන් එභ ඳවසුේ. ඒ ගිේස ඳළර්ප ගදන 

විගලේ ඳවසුභක් ගනොගයි. අපි ඵළලුගේ ඒ ආගඹධඟනගත 

තිගඵන සබහඹයි. ඒ සබහඹ අනු ගදන ඵදු වන තභයි ගේ 

දීරහ තිගඵන්ගන්. එගවභ නළති ගිේස ඳළර්ප ගභච්ඝය ඵදු 

වන ගදනහ කිඹරහ වුරුත්  ගඵොරුප ඳත්රසරප දභන්න එඳහ. 

ගිේස ඳළර්ගේ හභය 400ත්, ළශග්රිණ-රහර හභය 400ත්,  

Hyattර එත්, Sheraton එගක් එත් ඹන්ගන් එභ 

යධහඳෘතිඹක් ඹපගත්යි. ඒ නිහ ඒ ගේශීඹ යධහඳහරිඹහප 

ගනොගදනහ කිඹරහ කිඹන්න එඳහ. අඵහන්ස කිඹන්ගන් ගේශීඹ 

යධහඳහරිගඹක්. ආගඹධඟනඹ ගඩොරර් ිලිඹන 200ප ළඩි නේ 

එඹහපත් ඒ ඳවසුභ රළගඵනහ. ඒප අපි ඵළඳිරහ ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීෙතුභනි, ඒ නිහ ගේ ගන එන වළභ 

ගදඹක්භ ඳහර්ලිගේන්තුප ඉදිරිඳත් යන්න අපි රළවළසතියි. තත් 

අනුභත ශ තුනක් තිගඵනහ. අපි බ්රපවසඳතින්දහ එක් අත්න් 

යනහ. ඒහප අපි ගදන ඳවසුේ ව ඵදු වන ගභොනහද 

කිඹන ඒ සිඹල්ර ඳහර්ලිගේන්තුප ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ නිහ  

කිසිභ casino licence එක් ගදන්න පයුතු ය නළති ඵ  

ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ප්රOහල යින් භගේ පිිතතුරු ථහ අන් 

යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීෙතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

ගවොයි, ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 
 

ප්රOලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගේන්තු ඊප අනුකර අ. බහ. 6.58ප, 2013 ජලි 10  න   

ඵදහදහ   අ. බහ.1.00 න ගතක් ල් ගිගතඹ. 

அோவடி . . 6.58  ொவெகு ளுவவ, 2013 பே 10, 

புோவக . . 1.00 ொ எவ்ோவெகவௐவோது. 

Adjourned accordingly at 6.58 p.m. until 1.00 p.m.on Wednesday, 

10th July, 2013.  
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිගේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ ිර රු. 2178කි. පිපඳතක් ගන්හ ළනීභ අලයධ 
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. ගොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභශඩ ඳහය, අශ 102, 
පිඹසිරි ගොඩනළගිල්ගල් යඟගත  ප්රOහලන  හර්ඹහශලගත  අධිහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹභ  ගනොළේඵර්           
30 දහප  ප්රOථභ දහඹ  මුදල් ගහ ඉදිරි ර්ගත දහඹත්ඹ රඵහ ගන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹිත දිගනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය නු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெவோ ; வெவோ அோக அவெகௐவ பைவோ ெவோ ப 2,178. வெவோ ோ்வௐோ ப 18.15. ோவ 

ெவு ப 2.50. பைவோ ெவோ பவொக அவ்ோௐவோெகவ, அெவேக பவோபகவ, இ. 102, 

ௐெ கவோடிவ, வக வீோ, கபைவௐ், களவபு 6 வ ெவ்ோவகு அநவௐ ோகவௐ  

வபொவெகவவ. எவவௌடுவ ௌவவ 30 ஆவ ோோவெகு பவ ெவோவௐொவ  

அநவௐவௐ வௌடுவ. வோவெ கவெகுவ ெவோ வௌொவௐவேகவ  

வபொவெகவவௐவோ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                

Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102, Piyasiri Building, Pamankada Road,  

Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year.  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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ප්රුලසනර  හිකක ිළිතුරරු 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් 
මකටුේඳත : 

 ඳශමුන ය කිඹන රදි 

මඳෞද්ගලික භන්ත්රීලන්මප ඳනත් මකටුේඳත් : 
 ය/කුරුවි  භධ භවහ විදහරය ඹ ආදි ෂ් ගගභඹ (ගසථහගත 

කිරීමේ)  – [ගරු    ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ] - ඳශමුන ය 
කිඹන රදි 

 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ඹ මත් ීරයණඹ :  
     විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ 
 

කල්තළබීමේ මඹෝජනහ : 
 මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු 

අන්තර්ගත ප්රුධහන කරුණු 

ழபதள உள்டக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL:  

     Read the First time 

 
PRIVATE MEMBERS' BILLS:  

    R/Kuruwita Central College Past Pupils Association 

(Incorporation) – [The Hon. Janaka Bandara] – Read the First 

time 
 

DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION:  

      Salary of Auditor-General 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

      Commonwealth Heads of Government Meeting  

PRINCIPAL  CONTENTS 

யழளக்களுக்கு யளய்ப யழகடகள் 

 

உள்ளூபதழகளப சககள் தயற்ழடங்கக ழபப்புதல் (யழசசட ற்ளடுகள்) 

சட்டபம்:  

 பதன்பக   நதழப்ழடப்ட்டது 

 

தழ உபொப்ழர் சட்டபங்கள்: 

 இப/குபையழட்ட நத்தழன நகள யழத்தழனளன கமன நளணயர் கமகம் 

(கூட்டிகணத்தல்) - [நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப] – பதன்பக   

நதழப்ழடப்ட்டது 
 
அபசழனகநப்ழன் கவமள தவர்நளம்: 

 கணக்களய்யளர் தககந அதழதழனழன் சம்ம் 

 

எத்தழகயப்புப் ழசபபகண:  
      தளதுயளன அபச தகயர்கள் நகளளடு 
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2013 ජලි 10 න ඵදහදහ 
2013 பேக 10, புதன்கழமகந 

Wednesday, 10th July, 2013 

———————— 
 

 
අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිමේන්ුර රැස විඹ.  

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්මකොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ.    

ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

ழபதழச் சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்புநழகு சந்தழந வீபக்தகளடி] 

தககந யகழத்தளர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

  

ලිිළ මල්ඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2011 ර්ඹ වහ අභහත භණ්ඩර කහර්ඹහරම  කහර්ඹ හධන 
හර්තහ; ව 

(ii)  2012 ර්ඹ වහ ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන මදඳහර්තමේන්ුරමේ 
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ.- [අග්රාහභහතුරභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහත ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
මනු  ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහමේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිමඹෝග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i)  2012 ර්ඹ වහ මයජිසට්රාහර් ජනයහල් මදඳහර්තමේන්ුරමේ කහර්ඹ 
හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 

(ii) 2012 ර්ඹ වහ වේඵන්මතො  දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහරම  
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; ව 

(iii)  2012 ර්ඹ වහ මුරතිේ දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහරම  කහර්ඹ 
හධන හර්තහ වහ හර්ෂික ගිණුේ.- [යහජ ඳරිඳහරන වහ සමද්ල 
ක යුුර අභහත ගරු ඩ්ලලිේ.ඩී.මේ. මමනවියත්න භවතහ මනු  
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිමඹෝග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසම  ප්රුධහන 
ගවිධහඹකුරභහ) 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளகநப்பு அகநச்சபைம் அபசளங்கத் தபப்ழன் 

பதற்சகளளசளதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ 
ඵරලක්ති අභහතුරභහ මනුමන් 2008 ව 2009 ර් වහ 
ජහතික භළණික් ව සර්ණහබයණ අධිකහරිම  හර්ෂික හර්තහ  

භභ ඉදිරිඳත් කයමි.  

මභභ හර්තහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ක යුුර 

ිළිතඵ උඳමද්ලක කහයක බහ  මඹොමු කශ යුුරඹළයි භභ 

මඹෝජනහ කයමි. 
 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2012 ර්ඹ වහ ශ්රීd රගකහ මිනින්මදෝරු මදඳහර්තමේන්ුරමේ කහර්ඹ 

හධන හර්තහ.- [ඉඩේ වහ ඉඩේ ගර්ධන අභහත ගරු ජනක ඵණ්ඩහය 

මතන්නමකෝන් භවතහ මනු  ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිමඹෝග කයන රදී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
මඳත්ේ 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 
 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඳවිත්රාහමද්වී න්නිආයචිික භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අම්ලර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු කුභහය මල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ (ක්රීතඩහ අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு நலழந்தளந்த அலுத்கநசக -  யழகனளட்டுத் 

துக அகநச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භභ උරඳමන්, භහමර 

ඳහය, අගක 107 දයන සථහනමඹහි ඳදිගික මක්.පී. කරුණහයත්න  

භවතහමගන් රළබුණු  මඳත්භක්  ිළිතගන්මි. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අම්ලර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(நளண்புநழகு நதர ளணளனக்களப) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භභ ඳවත වන් මඳත්ේ  

ුරන  ිළිතගන්මි.  

(1) වඵයහදු, වරුභල්මගොඩ,  මන්ට්රාල්  ඳහක්, අගක 35 දයන 
සථහනමඹහි ඳදිගික එචි.ඊ. ලහන්ත භවතහමගන් රළබුණු 
මඳත්භ;  

(2) ගහල්ර, වපුගර, ඉසුරු භහත, අගක 112/27 'බී' දයන  
සථහනමඹහි ඳදිගික  එෂස.මමල්මප භවතහමගන් රළබුණු 
මඳත්භ; ව 

(3) උණටුන, භළ යම, මකොය ටුමමගදය ඳදිගික එේ.ජී. නත් 
චන්දන  භවතහමගන් රළබුණු මඳත්භ. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු වද යමේස ඳතියණ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
ඉදිරිඳත් කයන රද මඳත්ේ  භවජන මඳත්ේ ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිමඹෝග කයන  රදී. 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்ககப் தளதுநதக் குளவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

 
ප්රුලසනර  හිකක ිළිතුරරු 

யழளக்களுக்கு யளய்ப யழகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රුලසන අගක 2 - 1895/'11 - (2), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භභ  ඒ ප්රුලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධහඳන අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த - கல்யழ  அகநச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, මේ ිළිතඵ ඹම ඳශහත් 

බහමන් දක්හ තිමඵන මතොයුරරු ප්රුභහණත් මනොන නිහ භභ 

ගරු භන්ත්රීලුරභහ  ඩහ විසතයහත්භක හර්තහක් භහඹක කහරඹක් 

ුරශ රඵහ මදන්න  කල්  ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ිළිතුරරු රඵහ මදන්මන් මකොමවොභද, ඒ ඳශහත් බහ 

විසුරුරහ මන්.   

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශහත් බහ භළතියණඹ  මඳය ිළිතුරය රඵහ මදනහ. ඳශහත් 

බහ භළතියණඹ  මඳය අනිහර්ඹමඹන්භ ිළිතුරය රඵහ මදනහ. 

 
ප්රුලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ජනමණ ළඩ වන : භධභ ඳහන්තිකඹන්  
තට්ටු නිහ 

ஜதசய ழகழ்ச்சழத்தழட்டம் : நத்தழன 

யகுப்ழபைக்கு நளடிவீடுகள் 
JANASEVANA PROGRAMME: FLATS FOR MIDDLE-CLASS 

PEOPLE  

 2214/‟12 

3.  ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉදිකිරීේ, ඉගජිමන්රු මේහ, නිහ වහ මඳොදු ඳවසුකේ 
අභහතුරභහමගන් ඇූ  ප්රුලසනඹ - (4) :  

(අ) "භහින්ද ිකන්තන - දිනමු ශ්රීd රගකහ" ප්රුතිඳත්ති භහරහමේ 
ජනමණ ළඩ වන ඹ මත්, භධභ ඳහන්තිකඹන්  
ඳවසු මිර  රඵහදීභ වහ තට්ටු නිහ ඉදිකයන ඵ  
මඳොමයොන්දුක් දී ඇති ඵ එුරභහ දන්මනහිද? 

(ආ)  (i) භධභ ඳහන්තිකඹන්  ඳවසු මිර  රඵහ දීභ වහ 
තට්ටු නිහ ඉදිකිරීභ ආයේබ කශ ර්ඹ 
කමර්ද;  

 (ii) මේ නවි  ඉදිකිරීේ අන් කය ඇති එභ තට්ටු 
නිහ ගඛහ මකොඳභණද; 

 (iii) එභ තට්ටු නිහ ඉදිකය ඇති ප්රුමද්ල කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද?         

(ඇ)   මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
  ழர்நளண, தளழனழனல் சசகயகள், வீடகநப்பு, 

தளதுயசதழகள் அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) "நலழந்த சழந்தக- இங்கககன தயற்ழதச் 

தசய்சயளம்" தகளள்ககத் தழட்டத்தழன் ஜதசய 

ழகழ்ச்சழத்தழட்டத்தழன் கவழ் நத்தழன யகுப்ழபைக்கு 

சலுகக யழகனழல் தற்பொக்தகளடுப்தற்களக நளடி 

வீடுகள் ழர்நளணழக்கப்டுதந யளக்குபொதழ 

அழக்கப்ட்டுள்ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) நத்தழன யகுப்ழபைக்குச் சலுகக யழகனழல் 

தற்பொக்தகளடுப்தற்களக நளடி வீடுகக 

ழர்நளணழத்தல் ஆபம்ழக்கப்ட்ட யபைடம் 

னளததன்கதபெம்; 

 (ii) இற்கயகப ழர்நளணப் ணழகள் பூர்த்தழனளக்கப் 

ட்டுள் சநற்டி நளடி வீடுகழன் ண்ணழக்கக 

னளததன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி நளடி வீடுகள் ழர்நளணழக்கப்ட்டுள் 

ழபசதசங்கள் னளகயதனன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

Janasevana Programme of “Mahinda Chintana-

Dinawamu Sri Lanka” manifesto that blocks of 

flats would be constructed to be given to middle-

class people at concessionary prices? 

185 186 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) the year in which the construction of blocks 

of flats to be given to middle-class people at 

concessionary prices was commenced; 

 (ii) the number of such blocks of flats of which 

construction work has been completed by 

now; 

 (iii) the names of the areas in which those 

blocks of flats have been constructed? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ඉදිකිරීේ, ඉගජිමන්රු මේහ, 

නිහ වහ මඳොදු ඳවසුකේ අභහතුරභහ මනුමන් භහ එභ 

ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය මදනහ. 

(අ)   ඔේ. 

(ආ)  (i) 2005 

 

  මද්ශීඹ ආමඹෝජකයින් ආයේබ කශ හඳතති 

 

 (ii) නිහ 412යි. 

 

 (iii)  

 

(ඇ)   අදහශ මනොමේ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභතිුරභනි, ඳශමුළනි අුරරු ප්රුලසනඹ. 2005 දී "භහින්ද 

ිකන්තන - දිනමු ශ්රීd රගකහ" ප්රුතිඳත්තිමඹන් භධභ ඳහන්තිකඹන්  

ආයේබ කශ      
ර්ඹ 

                නිහ හඳතතිඹ 
 නිහ 
ගඛහ 

        2004 ජල්තය යජම  මේක නිහ හඳතතිඹ           400 

        2007 117 ත්ත ඇල්විටිගර නිහ ක්රිභඹ             08 

        2011 117 ත්ත ඇල්විටිගර නිහ ක්රිභඹ 
අදිඹය iv 

            04 

        2012  මභොයටු ලුනහ භවල් නිහ 
හඳතතිඹ 

          356 

        2013 මකොශම - කවියත්න මඳමද නිහ 
හඳතතිඹ 

            28 

ආයේබ කශ 
ර්ඹ 

            නිහ හඳතතිඹ 
 නිහ 
ගඛහ 

2013.05.05 ඹක්කර සිඹනෆඋඹන නිහ ක්රිභඹ              40 

2013.06.22 ඳල්මල්කළමල් නිහ ක්රිභඹ              21 

නිහ හඳතතිඹ 
අන් කය ඇති 
නිහ ගඛහ 

ජල්තය යහජ මේක නිහ හඳතතිඹ                       400 

117 ත්ත ඇල්විටිගර නිහ ක්රිභඹ                         08 

117 ත්ත ඇල්විටිගර නිහ ක්රිභඹ 
අදිඹය iv 

                        04 

එකුර                       412 

             නිහ හඳතතිඹ 
තට්ටු නිහ ඉදි කය ඇති 

ප්රුමද්ල 

ජල්තය යහජ මේක නිහ හඳතතිඹ              මවෝභහගභ 

117 ත්ත, ඇල්විටිගර නිහ ක්රිභඹ              නහයහමවේන්ිළ  

මභොයටු, ලුනහ භවල් නිහ මඹෝජනහ 
ක්රිභඹ 

             මභොයටු 

නිහ ඳවසුකේ රඵහ මදනහඹ කිඹන මඳොමයොන්දු ඉදිරිඳත් 

කයරහ  දළන  ර් අ ක් මනහ. නමුත් භධභ ඳහන්තිකඹන් 

වහ නිහ 412යි මේ අවුරුදු අ  භ ඉදි කයරහ තිමඵන්මන්.   

මේ ිළිතඵ ඔඵුරභහ ෆහීභක  ඳත් මනහද? 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මේ නිහ 412 ඉදි කිරීභ වභහය කයරහයි තිමඵන්මන්. ත 

නිහ විලහර ගඛහක් ඉදි කයනහ. ඒ ළඩ ක යුුර ආයේබ 

කයරහ තිමඵනහ. ඊ  අතිමර්ක විවිධ ණඹ ක්රිභ ුරිතන් භධභ 

ඳන්තිඹ  නිහ ඉදි කිරීභ වහ ඳවසුකේ රහ දීරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභතිුරභනි ගණන් වදරහ ඵළලුමොත් මඳමනනහ, ය අ ක් 

ුරශ භධභ ඳහන්තිකඹන්  වදරහ තිමඵන්මන් නිහ 412ක් ඵ.  

ඒ කිඹන්මන් අවුරුද්දක  වදරහ තිමඵන්මන් නිහ 51යි. 

ඔඵුරභහ ත් මේ ගළන මවො අත් දළකීභක් තිමඵනහ. 

යන්මඳොකුණගභ, භත්මත්මගොඩ, යද්මදොුගභ, ජඹඩනගභ, 

වික්රිභසිගවපුය ගළන ඔඵුරභහ දන්නහමන්. නිහ රක්ඹ, ද 

රක්ඹ, ඳවමශොස රක්ඹ  ඹනහදී ළඩ වන් ුරිතන් යණසිගව 

මප්රුේභදහ යුගම  නිහ වදපු ආකහයඹයි, අද භහින්ද ිකන්තන 

යුගම  යක  නිහ 51ක් ඳභණක් භධභ ඳහන්තිකඹන්  

වදන ය හ ිළිතඵයි ඔඵුරභහ ෆහීභක  ඳත් මනහද? භමප 

ඳශමුළනි අුරරු ප්රුලසනඹභ තභයි ආඳසු අවන්මන්.  

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන   ආයේබ කයරහ තිමඵන  නිහ හඳතතිර වභහය කය 

තිමඵන නිහ ගණන 412ක්. නමුත් ගරු  භන්ත්රීලුරභනි,   ඊ  ඩහ 

විලහර ප්රුභහණඹක් භභ වන් කශහ, ණඹ ආදී විවිධ ඳවසුකේ 

රඵහ දීමභන් භධභ ඳහන්තිකඹන්  නිහ ඉදි කය ගන්න 

අසථහ අිළ රහ දීරහ තිමඵන ඵ. ඔඵුරභහ  ත විසතය ඕනෆ 

නේ තත් මල්ඛනඹක් භ  ඉදිරිඳත් කයන්න පුුන්. විමද්ශීඹ 

ආමඹෝජකඹන් භඟ එක් මවෝභහගභ ඉදි කයන  Mount 

Clifford Garden  හඳතතිමඹහි නිහ 1,064ක ළඩ ආයේබ 

කයරහ තිමඵනහ. ගේඳව, රගකහ මරෝව හඳතතිමඹහි නිහ 

864ක ළඩ ආයේබ කයරහ තිමඵනහ. මේ ආදී ලමඹන් නිහ 

දවස ගණනකින් යුක්ත නිහ හඳතති දළන  අිළ ආයේබ කයරහ 

තිමඵනහ. ගරු  භන්ත්රීලුරභනි,  ඔඵුරභහත් ිළිතගනියි, ගරු ආර්. 

මප්රුේභදහ භළතිුරභහ නිහ විලහර ප්රුභහණඹක් වළදත් ඒහ එක 

දමන් වළදුමේ නළති ඵ.   ඔඵුරභන්රහ  භතකද? රුක්භල්ගභ, 

වික්රිභසිගවපුය -ජඹඩනගභ- ඔඹ සිඹල්ර වළදුමේ එක දමන් 

මනොමයි. ඒ නිහ වදන්න අවුරුදු ගණනහක් ගත වුණහ.  

ජනමණ ළඩ වන ඹ මත් ඉදි මකමයන නිහ 

හඳතතිර ළඩ ක යුුර දළන් ආයේබ කයරහ තිමඵනහ. දළන     

ඳතින ළරළසභ ඹ මත් මකොශම නගයම  නිහ 65,000ක් 

වළමදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එුරභහමප කහරම  වදපු හර්තහ 

ක්රිනඹහත්භක කයන්මන් අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහමප 

ළඩ වමනන්. ඔඵුරභන්රහමප ආණ්ඩු ඒහ ක්රිනඹහත්භක කමශේ 

නළවළ.  

මකොශම නිහ ුර 1475ක් තිමඵනහ. ඒ නිහ ුර 

මනුමන් තට්ටු නිහ මකොශම නගයම  ඉදි මනහ. ඒ ළඩ 

ිළිතමශ අිළ ආයේබ කයරහයි තිමඵන්මන්.  
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරන් න අුරරු ප්රුලසනඹ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, ඳශමු න ප්රුලසනඹ  තභයි භභ ඇහුමේ.  

ගරු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ කිේහ, ඔක්මකොභ එක තහ  

වදන්න ඵළවළ කිඹරහ. භභ ඒක ිළිතගන්නහ. නමුත් භභ 

ඔඵුරභහමගන් ඇහුමේ  ය 8ක් ගළන. 2005 සි  2013 දක්හ 

අවුරුදු 8ක්. ඔඵුරභහ කිේහ, නිහ එක්දවස ගණනක් මඳෞද්ගලික 

ආමඹෝජකඹන් භඟ වදනහ කිඹරහ. ඒ එක මගඹක් 

විකිමණන්මන් කීඹ ද? රක් 100 !  

ගරු ඇභතිුරභනි, 2012 ඔක්මතෝඵර් 7 න දහ "න්මේ 

ඔ්ලර්" ඳත්තමර් - "මල්ක් වවුස" ඳත්තමර්- තිමඵනහ,  

මකමවල් මකොශඹක වළඩඹ  භගී ආයණඹක් වදන්න  නිහ 

ගර්ධන අධිකහරිමඹන් රුිළඹල් රක් 25ක් මන් කය තිමඵනහ 

කිඹරහ. ඔඵුරභහ ඳහර්ලිමේන්ුර  ඹන එන වි  ඒක දළකරහ ඇති. 

ඇුරල්මකෝට්මට් වන්දිම  මකමවල් මකොශම  වළඩඹ   රුිළඹල් 

රක් 25ක් ළඹ කයරහ භගී ආයණඹක් වදරහ තිමඵනහ. මේ 

මුදල් මඳොදු ජනතහමප හි  මණක් රඵහ මදන්න , ගත  

නිනක් රඵහ මදන්න , ඒ හමප පරදහය  කහයණඹක  ඇයි මඹොමු 

මනොකයන්මන්? ප්රුලසනඹ තිමඵන්මන් ඒ භගී ආයණම  ඉන්න 

ඵළවළ, මතමභනහ. මේ  මඵොරුක් මනොමයි, ඇත්ත කිඹන්මන්. 

භමප ප්රුලසනඹ  මේකයි. 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අදහශ නළවළ.  

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භමප ප්රුලසනඹ මේකයි. ඇභතිුරභහ භභ ප්රුලසනඹ අවරහ ඉය 

නළවළ. භමප ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ භභ අවනහ. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ ප්රුලසන ඇීමමේදී ඳහර්ලිමේන්ුරමේ කහරඹ කහ 

දභන්මන් නළුර ප්රුලසන අන්න. කථහ ඳත්න මරහ  කථහ 

ඳත්න්න පුුන්. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මවොයි. ගරු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ වතදඹ හක්ෂිඹ  එකඟ 

උත්තයඹක් මදන්න. මකමවල් මකොමශේ වළඩඹ  භඟී ආයණඹක් 

ඉදි කිරීභ වහ රුිළඹල් රක් 25ක් ළඹ කයරහ, භධභ 

ඳහන්තිකයින්  අවුරුදු 8ක් මුුල්මල් යක  නිහ 50ක් ඉදි 

කයපු හර්තහ ගිනස හර්තහක් මන්න පුුන් මන්ද? රේජහ 

නළද්ද? 

ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුරභහ කිඹන්මන් "භඟී ආයණ නළති ය ක්" ගළනයි. ඒ 

කිඹන්මන් ඒක ත් ඔඵුරභහ විරුද්ධයි. භඟී ආයණ නළති ය ක 

භඟිඹහ  ඇති න මතක් නළත. ඒ නිහ භඟී ආයණත් ඕනෆ, 

නිහත් ඕනෆ, හවන නත්න්න ඉඩකඩත් ඕනෆ. ඒහ ළරසුේ 

කයරහ කයන්මන්. ඔඵුරභහ විමේචනහත්භක කථහ කිරීභ ගළන භභ 

කනගහටු මනහ. ඒහ මතමභන්මන් නළවළ, ඔඵුරභහ ගිහිල්රහ 

හි මගන ඉරහ ඵරන්නමකෝ. ිකත්රාඳ ඹක නේ භභ ඔඵුරභහ කිඹන 

මද් ිළිතගන්නහ. මේක ිකත්රාඳ ඹක් මනොමයිමන්. එතළන  

ගිහිල්රහ හි මගන ඉරහ ඵරන්න. ූ ර්ඹහමරෝකඹ නිහ භඟීන්  

භව දල් එතළන හි මගන ඉන්න ඵළවළ, භඟී ආයණඹක් 

නළත්නේ. ඔඵුරභන්රහ කිඹන්මන් වළභදහභ හිනහ කිඹරහද? 

නළවළ. මේ යමට් ළඩි මේරහක් තිමඵන්මන් ූ ර්ඹහමරෝකඹ. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතමකො  අේ මරහ  එතළන  ඹන්මන් නළද්ද? 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අේ ත් ඹනහ. රුහමන් මනොමතමී ඉන්නත් ආයණඹ 
තිමඵනහ. ඔඵුරභන්රහ කිඹන්මන් කහටන්. ඔඵුරභන්රහ 
එතළන  ගිහිල්රහ හි මගන ඉරහ ඵරන්න මතමභනහද කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රුලසන අගක 4, ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප ුරන්ළනි අුරරු 

ප්රුලසනඹ? 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්රුලසන 4ක් ඇහුහ. 

 
තගගල්ර නිහඩු නිමක්තනඹකදී විමද්ෂ්කමඹකු 

ඝහතනඹ කිරීභ : ිළඹය 
தங்களக யழடுபக யழடுதழனழல் தயழளட்டயர் 

டுதகளக: டயடிக்கக 
KILLING OF FOREIGNER AT HOLIDAY RESORT IN 

TANGALLE : ACTION TAKEN 

2270/'12 

4. ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අග්රාහභහතුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර  

අභහතුරභහමගන් ඇූ  ප්රුලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) 2011 ර්ම  නත්තල් දින මවෝ ඊ  ආන්න 
දිනක තගගල්ර ඳ මමද්ලම  නිහඩු නිමක්තනඹක 
විමද්ෂ්කමඹකු ඝහතනඹ කිරීභක් සිදු වම ද; 
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 (ii) එමේ නේ, ඝහතනඹ  රක්ව පුද්ගරඹහමප නභ ව 
ය  කමර්ද; 

 (iii) එභ ඝහතනම  ළකකරුන් වඳුනහ මගන තිම්ලද; 

 (iv) ඔවුන් දයන තනුරරු කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්මනහිද? 

(ආ) (i) එභ ඝහතනඹ ේඵන්ධමඹන් මේ න වි  මගන 
ඇති ිළඹය කමර්ද; 

 (ii) එභ ඝහතනඹ මවේුරමන් ශ්රීd රගකහ  ජහතන්තය 
ලමඹන් මුහුණ දීභ  සිදුවී ඇති තත්ත්ඹන් 
කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න සමනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

ழபதந அகநச்சபைம் தத்த சளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சபைநளயகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டில் த்தளர் தழத்தன்சள 

அல்து அண்நழத்த தழதநளன்ழசள தங்களக 

ழபசதசத்தழன் யழடுபக யழடுதழதனளன்ழல் 

தயழளட்டயதபளபையர் டுதகளக தசய்னப் 

ட்டுள்ளபள ன்கதபெம்; 

 (ii) ஆதநழல், டுதகளகக்கு உள்ளயபது தனர் 

நற்பொம் ளடு னளது ன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி டுதகளகக்கள சந்சதக ர்கள் 

இங்களணப்ட்டுள்பள ன்கதபெம்; 

 (iv) இயர்கள் யகழக்கும் தயழகள் னளகய 

ன்கதபெம் 

 அயர்  குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) சநற்டி டுதகளக சம்ந்தநளக ற்தகசய 

சநற்தகளள்ப்ட்ட டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) சநற்டி டுதகளக களபணநளக இங்ககக்கு 

சர்யசதச ளவதழனழல் தழர்சளக்க சளழட்டுள் 

ழககந னளததன்கதபெம் 

 அயர்  இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether killing of a foreigner occurred in a 

holiday resort in Tangalle area on or around 

Christmas day of  2011; 

 (ii) if so, the name and the country of the person 

who was killed; 

 (iii) whether suspects of the aforesaid killing 

have been identified; and 

 (iv) the positions held by them? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the action taken with regard to the aforesaid 

killing by now; and 

 (ii) the repercussions that Sri Lanka has had to 

face internationally as a result of the 

aforesaid killing? 

(c) If not, why? 

 

ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, අග්රාහභහතුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතුරභහ මනුමන් භහ එභ 

ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය මදනහ. 

(අ) (i) සිදු වී ඇත. 

 (ii) බ්රි(තහන ජහතික කුයහේ හභන් මේේ. ඹ අවුරුදු 
32යි. 

 (iii) වඳුනහ මගන ඇත. 

 (iv) ළකකරුන්මප නේ. 

 1.  ඕඵඩ ආයචිිකමප රහිරු කළලුේ. "කළලුේ", 
මනෝනගභ, විතහයන්මදනිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි,  රළයිසුරක් තිමඵනහ. එඹ කිඹන්න ඕනෆද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභතිුරභනි, කී මදමනකු ඉන්නහද? 25ක්, 30ක් 

නළවළමන්. 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, ඒ තයේ නළවළ. කිඹන්නද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එමවභ නේ කිඹන්න. 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 2. උඩුන්මප භන් මද්ලප්රිதඹ. අගක 136/4, හිරිිළටිඹ, 
ඳන්නිිළටිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 3. ේඳත් චන්ද්රැ පුසඳ විදහනඳතියණ. අමලෝක 
මන, විතහයන්මදනිඹ.  

   රැකිඹහ - තගගල්ර ප්රුහමද්ශීඹ බහමේ බහඳති. 

 4. වීයප්පුලිමප ප්රුනීත් චුරයගග. නන්ද මන, 
නරගභ, විතහයන්මදනිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 5. මභොමවොට්ටිමප යත්. අගක 201/ඒ, මනෝනගභ, 
විතහයන්මදනිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 6. එදිරිූ රිඹ ඳ ඵළදිමප නදීයලහන්. මනො. 03, නගය 
නිහ, ඉඳිමඳොකුණමගොඩ, තගගල්ර.  

  රැකිඹහ - නළත. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

 7. මවේහමතොන්ඩිරමප නුන් ිකන්තක. අගක 96/ීම, 
ඉඳිමඳොකුණමගොඩ, තගගල්ර.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 8. යණචිික ඳ ඵළදිමප ජහනුක චුරයගග. මනො. 36, 
භළදකළටිඹ ඳහය, තගගල්ර.  

   රැකිඹහ - නළත. 

(ආ) (i) ඉවත සිද්ධිම  ළකකරුන්  විරුද්ධ තගගල්ර 

භ/උ නඩු අගක බී.ආර් 696/2011 ඹ මත් මලික 

විභර්ලන ක යුුර අන් කය ඇති අතය ඒ අනු 

නීතිඳති උඳමදස වහ නඩු 2013.06.19 න දින 
ගරු අධිකයණම  කළව අසථහමේදී ගරු 

නීතිඳතිුරභහමප උඳමදස ඳරිදි මභභ නඩු මින් 

ඉදිරිඹ  තගගල්ර අධිකයණම  මනොකළන 

මරත් මකොශම ප්රුධහන භමවේසත්රාහත් අධිකයණම  

නඩු අගක බී 4507/1/2013 ඹ මත් 2013.06.28 න 

දින කළන මර ත් උඳමදස රඵහ මදන රදී. 

  එදින නඩු නළත කළව අතය නළත 

2013.11.01න දින කළවීභ  උඳමදස රඵහ මදන 

රදී. 

 (ii) මභභ ආයවුර මඳෞද්ගලික මවේතූන් භත ඇති වක් 

ඵළවින් ජහතන්තය ලමඹන් මභමතක් කිසිදු 

ඵරඳෆභක් එල්ර වී මනොභළත. 

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප ඳශමුළනි අුරරු 

ප්රුලසනඹ මභඹයි. මේ ඝහතන සිද්ධිඹ ේඵන්ධ නඩු තගගල්මල් 

ඉරහ මකොශම  මගනහමේ ඇයි කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි. මේ 

නඩු තගගල්මරත් අවන්න තිබුණහ. විමලේමඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, 

මේක 2011දී වුණු සිද්ධිඹක් ඵ. මේ සිද්ධිඹ රගකහමේ ගචහයක 

හඳහයඹ ේඵන්ධමඹන් විලහර ඵරඳෆභක් කයනහ. අද මන 

මකො  බ්රි(තහනම  තිමඵන පුත් ඳත්ර විලහර ලමඹන් මභඹ 

ප්රුසිද්ධිඹ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. මේ සිද්ධිඹ  මුහුණ දුන් 

පුද්ගරඹහමප මවෝදයඹහත් ඳහර්ලිමේන්ුර  ඇවිල්රහ මේ සිද්ධිඹ 

ේඵන්ධ අඳත් එක්ක හකචිඡහ කශහ. භභ අවන්න කළභළතියි, 

මේ නඩු තගගල්මල් ඉරහ මකොශම  මගනහමේ ඇයි කිඹරහ.  

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නීතිඳතිුරභහ විසින් මගන ඇති ීරයණඹක් ිළිතඵ විසතය 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  භභ ක යුුර කයන්මන් නළවළ.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදළනි අුරරු ප්රුලසනඹ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ කළභළතියි ඒක දළන ගන්න. මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී භභ 

භන්ත්රීලයමඹකු විධිඹ  ප්රුලසනඹක් ඇහුහභ ඒක - 

ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ නීතිඥයමඹක් මනොමයි. ඔඵුරභහ මගෞයනීඹ 

නීතිඥයමඹක්. නීති තත්තිඹ  භභ ගරු කයනහ. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මදළනි අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්න. ගරු 

ඇභතිුරභහ අහන ීරන්දු දුන්නහ  ඳසමේ,  ඔඵුරභහ මදළනි 

අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵුරභහ මේක මඳෞද්ගලික කහයණඹක් කිඹරහ කිේහ  ඇත්ත 

ලමඹන්භ මේක විලහර ප්රුලසනඹක්.  ඔවුන් ඒ සිද්ධිඹ වහ ේඵන්ධ 

ළකකරුන් ඵ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. මද්ලඳහරන අධිකහරිම  

පුද්ගරමඹකුත් මේ අතය සිටිනහ.  අිළ හිතමු මකෝ, ඔවුන් 

යදකරුන් මනොමයි කිඹරහ. නමුත් ළකකරුන් ඵ  ඳත් 

මරහ තිමඵනහ. මේ සිද්ධිඹ  ජහතන්තය ලමඹන් අද දළළන්ත 

අර්බුදඹක් ඵ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. 

 රගකහ  එන්න වදන විමද්ෂ්කඹන්  ඔවුන් නිකුත් කයරහ 
තිමඵන නිමේදනඹ තභයි රගකහ අනුරරුදහඹක ය ක් කිඹන එක. 

රගකහ  එන්න වදන අඹ  ඔවුන් එළනි නිමේදනඹක් කයරහ 

තිමඵනහ. බ්රි(තහනමඹන් රගකහ  එන්න වදන අඹ  මේමකන් 

ඵරඳෆභක් මනහ. අමප් ය   ඳසු ගිඹ කහර කහනුමේ 

විමද්ෂ්කඹන් ලමඹන් අතිඵහුතයඹක් ආමේ බ්රි(තහන 

ජහතිකඹනුයි. ඔවුන්  මේක ඵරඳහනහ. ඒ නිහ භහ කිඹන්මන් 

ජහතන්තය ලමඹන් අඳ  ඹේකිසි විධිඹක කළරළරක් ඇති මරහ 

තිමඵන මේ අසථහමේ එඹ නිළරැදි කය ගළනීභ වහ ඉතහභ 

ඉක්භනින් විබහග න නඩුක් විධිඹ  මේ නඩු අවරහ අන් 

කයන්න කිඹරහයි. අිළ දුටුහ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි ඳත්තයර ඳශ 

කයරහ තිමඵනහ, රගකහමේදී විමද්ෂ්කඹන්  එල්ර න ඳවය දීේ, 

ඒ ඳවය දීේ ේඵන්ධමඹන් ඇති න නීතිභඹ දුර්රතහ, නීතිම  

ප්රුභහද වීේ ආදිඹ ගළන. මේහ ිළිතඵ විලහර ප්රුලසන ගණනහක් භහ 

ඊම  මඳමර්දහ කිඹපු ඟයහ කිහිඳඹකභ ඳශ මරහ තිබුණහ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් ඔවුන්  තිමඵනහ විලහර බිඹක්. ඒ බිඹ නළති 

කිරීමේ ක්රිභමේදඹ වදන එක ඔඵුරභන්රහ අමත් තිමඵන 

කහර්ඹඹක්. ඒ නිහ භහ අවන්න කළභළතියි මේ ේඵන්ධ ආණ්ඩු 

විධිඹ  ගන්නහ ිළඹය මභොකක්ද කිඹරහ.  

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, මභඹ අධිකයණම  ඳතින 

කහයණඹක්. නමුත් ආණ්ඩු ඒ ේඵන්ධ ක්රිනඹහ කයරහත් 

තිමඵනහ. ඔඵුරභන්රහ අර්ථ නිරඳණඹ කයන්න ඹන්මන් 

ආණ්ඩු ඒ ේඵන්ධ ක්රිනඹහ කමශේ නළවළ කිඹරහයි. ආණ්ඩු 

තයහතියභක් නළති ළකකරුන් අත් අඩගගු  මගන 

අධිකයණඹ  ඳමුණුහ ඒ ිළිතඵ නීතිභඹ ිළඹය අයමගන ඹනහ; 

නීතිභඹ ිළඹය අයමගනත් තිමඵනහ. ඉක්භන් කයරහ ීරන්දුක් 

මදන්න නඩු අවන්න කිඹරහ දින නිඹභ කයන්මන් ආණ්ඩු 

මනොමයි, අධිකයණඹයි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අයලිඹගව භන්දියඹයි.  
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ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලුරභහ මනොමඹක් ඒහ කිඹනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] එුරභහ  අයලිඹගව භන්දියඹ එක්ක විලහර අභනහඳඹක් 

තිමඵනහ. මනදහ  නිතයභ එතළන ඉරහ දළන් එතළන  ඹන්න 
ඵළරි වීභ වරි ප්රුලසනඹක් මරහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභතිුරභනි, මභඹ රඝු මනොන නඩු විබහගඹක් විධිඹ  

ඳත්හ මගන ගිහින්  ඉක්භනින් අන් කයන්න පුුන්. එඹ 

අධිකයණඹ විසින් ීරයණඹ කයන කහයණඹක් මනොමයි. භහ 

ඔඵුරභහ  කිඹන්මන්, ආණ්ඩු විධිඹ යි. නීතිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර තිමඵන්මන් දළන් ඔඵුරභන්රහ ඹ මත්යි. 

අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ ඹ මත් තභයි නීතිඳති මදඳහර්තමේන්ුර 

තිමඵන්මන්. ඉතින් එුරභහ   කිඹන්න පුුන්, මේ ේඵන්ධමඹන් 

ඉක්භන් කයරහ ක යුුර කයන්න කිඹරහ. මේ ය   ඹේකිසි 

අඳකීර්තිඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ නේ, කළරරක් ඇති වී 

තිමඵනහ නේ, නීතිඹ ක්රිනඹහත්භක න්මන් නළවළයි කිඹහ ඔවුන් 

මචෝදනහ කයනහ නේ එඹ  අල කයන විඳුේ රඵහ මදන්න 

ඳළවළදිලි වුභනහක් තිමඵනහ නේ එමේ කයන්න පුුන්. ඒකයි 

භභ මේ ප්රුලසනඹ ඇහුමේ.  

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, නීතිඹ ක්රිනඹහත්භක නහ. තයහතියභ 
ඵරන්මන් නළති නීතිඹ ක්රිනඹහත්භක නහ. මභඹ ඉක්භන් කය 
ගළනීභ වහ නීතිඳතිුරභහ  ඹිතත් මඹොමු කයන්න කිඹහ ඔඵුරභහ 
කිඹනහ නේ අිළ ඒ ආකහයමඹන් දළනුේ දීභක් කයන්නේ. 

 

 

ජහතන්තය ක්රීතඩහ තයග : විකහලන අයිතිඹ 

சர்யசதச யழகனளட்டுப் சளட்டிகள் : எழபப்பும் 

உளழகந 
INTERNATIONAL SPORTS COMPETITIONS: TELECASTING 

RIGHTS 
2537/‟12 

5. ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක්රීතඩහ අභහතුරභහමගන් ඇූ  ප්රුලසනඹ - (5):  

(අ) (i)   ජහතන්තය ක්රීතඩහ තයග විකහලඹ කිරීමේ අයිතිඹ 
යහජ රඳහහිනී නහලිකහර  අභතය 
මඳෞද්ගලික නහලිකහර  රඵහ දීමේ ඳදනභ 
කමර්ද;  

 (ii)  ඳසු ගිඹ දහ ඳළති මකොභන්මල්ත් ඵෆන්ක් 

(Commonwealth Bank) කුරහන ක්රිනකට් 
තයගහලිඹ රගකහමේ විකහලඹ කශ රඳහහිනී 
නහලිකහ කමර්ද; 

 (iii)  එභ නහලිකහ ඒ වහ මතෝයහ ගළනීමේ ඳදනභ 
කමර්ද; 

 (iv)  ජහතන්තය ක්රීතඩහ තයග විකහලඹ කිරීභ  සිඹලුභ 
රඳහහිනී නහලිකහර  අය රඵහ දීභ  ක යුුර 
කයන්මන්ද;  

 ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

யழகனளட்டுத்துக அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i) சர்யசதச யழகனளட்டுப் சளட்டிகக எழ 

பப்பும் உளழகநனழக அபச ததளகக்களட்சழ 

அகயளழகசகளுக்கு சநதழகநளக தழனளர் 

ததளகக்களட்சழ அகயளழகசகளுக்கு 

யமங்குயதன்  அடிப்கட னளது; 

 (ii) கடந்த தழம் இடம்தற் தகளநன் தயல்த் 

ளங்க் (Common Wealth Bank) கழண்ணத்துக்கள 

கழளழக்தகட் சளட்டிகன இங்ககனழல் எழ 

பப்ழன ததளகக்களட்சழ அகயளழகச னளது; 

 (iii) சநற்டி அகயளழகசகன அதற்தகத் ததளழவு 

தசய்ததன் அடிப்கட னளது; 

 (iv) சர்யசதச யழகனளட்டுப் சளட்டிகக 

எழபப்புயதற்கு அகத்து ததளகக்களட்சழ 

அகயளழகசகளுக்கும் அதநதழ யமங்குயதற்கு 

டயடிக்கக டுப்ளபள 

 ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Minister of Sports:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the basis on which awarding the telecasting 

rights of international sports competitions 

to private channels in addition to the 

government television channels is done; 

 (ii) the television channel that telecast 

Commonwealth Bank Championship 

Cricket Tournament which was held 

recently; 

 (iii) the basis on which that channel was 

selected for that purpose; and 

 (iv) whether action will be taken to permit all 

the television channels to telecast 

international sports competitions? 

(b) If not, why? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නි මඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය 

මභමේඹ. 

(අ) (i) ජනභහධ වහ ප්රුතත්ති අභහතහගලඹ විසින් "ශ්රීd  

රගකහමේ ව විමද්ලඹක ඳළළත්මන 

ජහතන්තය ක්රිනකට් තයගර රඳහහිනි ව ගුන් 

විදුලි විකහලන අයිීරන්" ඹන භළමඹන් ඉදිරිඳත් කය 

ඇති අගක 05/12/2011 දයන අභහත භණ්ඩර 

ගමද්ලඹ ව අගක 11/1377/537/014 අභහත 

භණ්ඩර ීරයණඹ ඳරිදිඹ.  

 (ii) එඹ ශ්රීd රගකහමේ විකහලනඹ කයන රද්මද් 

කහල් න් සමඳෝර්ට්ස මනට්ර්ක් (CSN) 

ආඹතනඹයි. 

195 196 



ඳහර්ලිමේන්ුර 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මේ ේඵන්ධමඹන් ඔඵුරභහ  මකටිමඹන් 

ඳළවළදිලි කයනහ නේ, මුලින් යහජ නහලිකහර  තභයි මභඹ රඵහ 

දීරහ තිබුමණ්. ඊ  ඳසමේ කළබිනට් භණ්ඩර ීරයණඹක් අනු ක්රීතඩහ 

නහලිකහර ත් රඵහ මදන්න අසථහක් දුන්නහ.  

ඒ අනු මේ තයගහලි වහ bid  කයන්න අසථහක් යහජ 

නහලිකහර  අභතය ක්රීතඩහ නහලිකහර ත් අිළ රඵහ දීරහ 

තිමඵනහ. ඒ අනු ඔඵුරභහ කිඹන මේ තයගහලිඹ කහල් න් 

සමඳෝර්ට්ස මනට්ර්ක් ආඹතනඹ  තභයි bid  කිරීමේ ළඩිභ 

රගසු අනු රළබී තිමඵන්මන්.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සිඹලුභ නහලිකහර  රඵහ දුන්නහද? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, ගරු භන්ත්රීලුරභහ අිළ එමවභ රඵහ දුන්මන් නළවළ.  අිළ 

ක්රීතඩහ නහලිකහර  ව ජහතික නහලිකහර  ඳභණයි රඵහ දුන්මන්. 

දළන  සිඹලුභ නහලිකහර  රඵහ මදන්න ීරයණඹක් අයමගන 

නළවළ.  

 (iii) අගක 05/12/2011 වහ 2011.06.27 දින අභහත 
භණ්ඩර ගමද්ල ීරයණඹ අනු ක්රිනකට් ආඹතනඹ 
භඟ එශඹුණු හකචිඡහ ේමුති අනු යහජ භහධ 
ආඹතන මත ිළරිනළමීභ ව ක්රීතඩහන්  ඳභණක් 
කළඳ වුණු ඕනෆභ මඳෞද්ගලික රඳහහිනි මවෝ 
ගුන්විදුලි නහලිකහක් විකහලන අයිතිඹ ිළරිනළමීභ 
වහ සුදුසුකේ රඵනු ඇත.  

 (iv) ජනභහධ වහ ප්රුතත්ති අභහතහගලඹ විසින් ඉදිරිඳත් 
කය ඇති අගක 11/1377/537/014 දයන අභහත 
භණ්ඩර ීරයණඹ අනු විමලේමඹන්භ ක්රීතඩහ  
කළඳවුණු ඕනෆභ රඳහහිනි මවෝ ගුන් විදුලි 
නහලිකහක  හකචිඡහ ේමුති නිඹභඹන් භත 
එන් විකහලන අයිීරන් ිළරිනළමීමේ සුදුසුකේ 
රඵනු ඇත.  

(ආ) ඳළන මනොනඟී.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අභහතුරභනි, ඔඵුරභහ  මඵොමවොභ සුරතියි.  මඵොමවොභ 

වධර්ඹ ේඳන්න ිළිතුරරු රඵහ දුන්නහ . මභොකද, ටිකක් 

වධර්ඹඹ ඕනෆ, මේ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරරු රඵහ මදන්න.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කිසි ප්රුලසනඹක් නළවළ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භමප ඳශමුන අුරරු ප්රුලසනඹ. එභ ක්රීතඩහ තයග භහරහමන් 

ඳසු  රගකහමේ ක්රිනකට් කණ්ඩහඹභ වබහගි න, වබහගි මනොන 

විවිධ ක්රීතඩහ තයග භහරහන් ජහතික ව ජහතන්තය  ලමඹන් 

ඳළළත් වහ. ඒ සිඹලු තයග භහරහන් -භහ දන්නහ ඳරිදි භෆත 

කහරම   විකහලනඹ වුණු සිඹලුභ තයග-  එභ නහලිකහ  තභයි 

රඵහ දී තිමඵන්මන්. එතමකො  එභ තයග භහරහන්  CSN 

නහලිකහ  ඳභණක්භ රඵහ දීභ වහ මතෝයහ ගන්නහ රද ඳදනභ 

කුභක්ද කිඹරහ දළන ගන්න කළභළතියි.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භන්ත්රීලුරභහ, අිළ තයගහලිඹක විකහලන අයිීරන් මදන්මන් 

ඹේ ඹේ කහර ීමභහර . ඒ කිඹන්මන් අවුරුදු ුරනක   හමප, ඒ 

ආකහයමඹන් තභයි මදන්මන්. නමුත් භෆත කහරම දී  ප්රුධහන පුත් 

ඳත්ර ව websites ර ඳශ කයරහ  කළවහ.  ඒ අනු ඉල්ලුේ 

කයරහ තිබුණු ආඹතනලින් ළඩිභ රගසු ඇවිල්රහ තිබුමණ් CSN 

නහලිකහමන්.  ඒ අනු තභයි ඉදිරි ය ුරන වහ ඔවුන්  

අසථහ රඵහ දී තිමඵන්මන්.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කදහ මන මතක්ද? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භ  වරිඹ භ භතක නළවළ. මභොකද, ඔඵුරභහ ඒ ගළන ප්රුලසනඹ 

අවරහ තිබුමණ් නළවළ. භභ දන්නහ තයභ  ගරු භන්ත්රීලුරභහ, අවුරුදු 

මදකක  මවෝ ුරනක  රඵහ දීරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉදිරිඹ  ත තිමඵනහ? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ත ඉදිරිඹ  තිමඵනහ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊශඟ  භභ ඔඵුරභහමගන් දළන ගන්න කළභළතියි,   ඔඵුරභහ 

දළන් කිේ, මේ කළබිනට් ඳත්රිාකහ ගළන. ඒකත් ඉතින් ඔඵුරභහභ 

වළදු එක මන්.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ මනොමයි.  භභ එන්න කලින් - 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake)     

ජනභහධ ඇභතිුරභහ  මන්? එමවන්ද වළදුමේ ඒක? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, අමප් අභහතහගලමඹන් කිඹරහ හිතමුමකෝ. මභොකක්ද 

ප්රුලසනඹ? 

197 198 

[ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ] 
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුරභහමප අභහතහගල මඹන් ඒ කළබිනට් ඳත්රිාකහ වදනමකො  

අිළ ප්රුමුඛතහ රඵහ දිඹ යුත්මත් කහ ද? යහජ නහලිකහර ඹන 

ප්රුතත්ති, වයඹ ිළිතඵ අඳ  විමේචන තිමඵනහ මන්න  

පුුන්. එඹ භවහ බහණ්ඩහගහයම  මුදල්  අය ගනිමින් නඩත්ුර න 

යහජ ආඹතනඹක්.  විමලේමඹන් ශ්රීd රගකහ කණ්ඩහඹභ වබහගි න 

ක්රිනකට්  තයගහලිඹක් විකහලනඹ කයනහ කිඹන්මන් විලහර රහබ 

ප්රුභහණඹක් අමප් යමට්  යහජ රඳහහිනී නහලිකහන්   රඵහ මදන 

අසථහක්. අමප් යමට් විවිධ මද්ලඳහරන ළඩ වන් මනොවුණත් 

මනත් ළඩ වන්, වය ඳද්ධීරන් මගන ඹහමේදී විමලේමඹන් 

ජහතික රඳහහිනී නහලිකහ  විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයනහ. 

ඒ කහර්ඹ බහයඹ වහ කයන ිළරිළඹ  මභළනි ක්රිනඹහ භහර්ග  වයවහ 

ආයණඹ කය ගත යුුර විධිඹ  අඳ අසථහ  රඵහ දිඹ යුුර 

මනහ. නමුත් දළන් සිදු වී තිමඵන මදඹ මභොකක්ද?  

කහරහන්තයඹක් තිසමේ ජහතික රඳහහිනි නහලිකහ 

විමලේමඹන්භ “Channel Eye” වයවහ මේ ක්රිනකට් තයගහලි 

විකහලනඹ කශහ ,  “CSN”  නහලිකහ දළම දමේ සි  කළබිනට් 

ඳත්රිාකහත් මනස මනහ ක්රීතඩහ තයග මදන්මන් ක්රීතඩහ 

නහලිකහර   කිඹහ.  ඊ  ඳසමේ ජහතික රඳහහිනිඹ ඒමකන්  

කළමඳනහ. නළත  “CSN”  නහලිකහ  මතෝයහ ගන්නහ. මේකයි 

ප්රුලසනඹ තිමඵන්මන්. ඔඵුරභහ  කිඹන්න  පුුන් ළඩි ගණන්  

අයමව මභමව කිඹහ. මේ ක්රිනඹහලිඹ ුරශ ඵළ බ ඵළල්භ   විලහර 

වුභනහක් ගළ්ල තිමඵන ඵ මඳමනනහ. මතෝයහ ගන්නහ රද 

ඹේ නහලිකහක  ඳභණක්, විමලේමඹන් “CSN”  නහලිකහ  

ඳභණක්  මභභ ක්රීතඩහ තයග විකහලනඹ කිරීමේ අයිතිඹ  රඵහ දීමේ 

අයමුණක්  මේ ුරශ ළඟ වී තිබුණහද? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දන්නහ ඔඵුරභහ එන්මන් මඳොල් ඳළශඹ කන්නඹ කිඹහ. 

ඔඵුරභහ ඵරහමඳොමයොත්ුර න්මන් මභොක ද කිඹන එක අඳ  

මවො  මත්මයනහ.  ගරු භන්ත්රීලුරභහ, ක්රීතඩහ අභහතයඹහ වළටිඹ   

මඳෞද්ගලික භහ  දයන  භතඹ මේකයි. භහ ඉන්මන් මේ තයගහලි  

විකහලනඹ කිරීභ ක්රීතඩහ නහලිකහක  මදන්න  ඕනෆඹ කිඹන 

සථහයම යි.  

භභ ඔඵුරභහ  එමවභ- [ඵහධහ කිරීභක්] භ  තත්ඳයඹක් 

මදන්න. භභ ඔඵුරභහ  ඵහධහ කමශේ  නළවළ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන  ක්රීතඩහ නහලිකහ කීඹක් තිමඵනහද? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන  ක්රීතඩහ නහලිකහ ුරනක් තිමඵනහ. "සිය" ක්රීතඩහ නහලිකහ 

තිමඵනහ, "CSN"  නහලිකහ තිමඵනහ, අමප් "Channel Eye"  

තිමඵනහ. භභ ඉන්මන් ක්රීතඩහ තයගහලි විකහලඹ කිරීභ ක්රීතඩහ 

නහලිකහර  මදන්න ඕනෆ කිඹන සථහයම යි. ඒක  මවේුර 

මේකයි, ගරු භන්ත්රීලුරභනි. අිළ  ජහතික රඳහහිනිඹ  මවෝ සහධීන 

රඳහහිනිඹ  මවෝ සර්ණහහිනිඹ  මවෝ “මදයණ ” දුන්මනොත් 

අමප් නහලිකහලින් මේ ක්රීතඩහ තයගහලි අයමගන ඔවුන් විලහර 

ප්රුභහණමඹන් වේඵ කය ගන්නහ. වළඵළයි, හභහන ගමේ ක්රීතඩහ 

තයගහලිඹක්ත් live මඳන්න්න මේ නහලිකහලින් අධික මර 

මිර අඹ කයනහ. නමුත් ක්රීතඩහ නහලිකහ එමවභ නළවළ.  දළන් 

"CSN"  නහලිකහ ගළන ඔඵුරභහ  කිේමොත්, අිළ ඒක  ජහතික 

ක්රීතඩහ තයගහලිම  විකහලනඹ දුන්නහ. අිළ  දුන්මන් රුිළඹල් රක් 

ුරනක යි. වළඵළයි, අිළ අමනක් නහලිකහලින් ගන්මන් රුිළඹල් 

රක් දවුරනක යි. ඒ විතයක් මනොමයි. අිළ මේ යමට් ක්රීතඩහ 

ගසකතතිඹක් වදන්න ක යුුර කයනහ;  අිළ මේ ය මට් ක්රීතඩහ 

ආර්ථිකඹක් වදන්න ක යුුර කයනහ;  මේ යමට් වළභ මකමනක්භ 

ක්රීතඩකමඹක් කයන්න ක යුුර කයනහ. ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මේක 

කයන්න නේ අිළ මේහ මඳන්න්න ඕනෆ.  මිනිසසුන්  ගමේ 

තයගහලි මඳන්න්න ඕනෆ. මේ වහ අඳ  තිමඵන එකභ 

නහලිකහ ක්රීතඩහ නහලිකහ විතයයි. ක්රීතඩහ නහලිකහ නඩත්ුර 

කයන්න ක්රිභමේදඹක් නළවළ. ඒ අඹ  තිමඵන එකභ මදඹ මභඹ 

ඳභණයි. භභ දකින්මන් මේ ක්රීතඩහ නහලිකහ වයවහ මේ යමට් 

ක්රීතඩහ  මරොකු මේහක් සිදු න ඵයි. ඒ නිහ ක්රීතඩහ 

නහලිකහර  මේ ක්රීතඩහ තයගහලි රඵහ දීමේ යදක් නළවළ. වළඵළයි 

එමවභයි කිඹරහ ඳහඩු  මදන්න ඵළවළ, ගරු භන්ත්රීලුරභනි. අිළ 

ළඩිභ රන්සු  මදන්නත් ඕනෆ. ඒ හමපභ අඳ  ඳහඩුක් 

මන්නත් ඵළවළ.  ඒ සිඹල්ර ළරකිල්ර  අය මගන තභයි අිළ මේ 

නහලිකහ  රඵහ දී තිමඵන්මන්.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වි මලේමඹන්භ දළන් ඔඵුරභහ- 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹද? 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ. ඊ  ඩහ ප්රුලසන අවන්න ඕනෆත් 
නළවළයි කිඹරහ භ  හිමතනහ.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵුරභහ මඳොලු ුරනභ ගරහ ගත්තහ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, තභ නළවළ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හභහනමඹන් ඔඵුරභන්රහ  ඒක දළමනන්මන් නළවළ මන්.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මේකයි සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්. ඔඵුරභහ ඳත් වී සිටින 
දුසකයතහ, අීමරුතහ මකෝට් එමකන් ව ගන්න ඵළවළ. භවය 
මද්ල් තිමඵනහ, මකෝට් එමකන් ආයණඹ කය ගන්න පුුන්. 
වළඵළයි, වළභ මදඹක්භ මකෝට් එමකන් ආයණඹ කය ගන්න ඵළවළ.  

ඒ නිහ භභ කිඹන්න වදන්මන් මේකයි ගරු ඇභතිුරභනි.  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න, භභ අන් කයනහ. ඔඵුරභහ දළන් මන  
මන ඒහ කිඹන්න එඳහ. දළන් මවො  හිටිඹහ මන්. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීලුරභනි, ඔඵුරභහමප අුරරු ප්රුලසනඹ 

අවන්න.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප ුරන්ළනි අුරරු 

ප්රුලසනඹ මභඹයි. ගරු ඇභතිුරභනි, දළන් ඔඵුරභහ මේ ගරු බහමේදී 

නිලසිකත මර කිේහ ජහතික රඳහහිනිඹ   -රඳහහිනී ගසථහ 

- අදහශ "Channel Eye" එකත්, "CSN" නහලිකහත්, "සිය" 

නහලිකහ  අදහශ ක්රීතඩහ නහලිකහත් ක්රීතඩහ නහලිකහ මර ිළිතගනු 

රඵන ඵ. මී  මඳය ක්රිනකට් තයගහලින් විකහලනඹ කිරීමේ අයිතිඹ 

රඵහ ගළනීමේදී  මේ ක්රීතඩහ නහලිකහ ුරන   නිලසිකත මර එභ 

තයගහලි වහ ඉල්ලුේ කිරීභ මනුමන් දළනුේ දීභක් රඵහ දී 

තිබුණහද, ඒ හමපභ එභ නහලිකහ ුරනභ ඒ ඒ අසථහරදී මේ 

විකහලන අයිතිඹ මනුමන් ඉල්ීයභක් කය තිබුණහද කිඹහ භහ දළන 

ගන්න කළභළතියි.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ නහලිකහ ුරන  ඳභණක් මනොමයි, ඒහ  

අභතය යහජ නහලිකහ වළටිඹ  සහධීන රඳහහිනිඹ ත්, 

රඳහහිනී ගසථහ ත් විකහලන අයිතිඹ ඉල්ීයමේ වළකිඹහ 

තිමඵනහ. ඒ අනු නහලිකහ ඳවක් තිමඵනහ. නමුත් අඳ ඒ 

නහලිකහර  ලිඹන්මන් නළවළ ගරු භන්ත්රීලුරභනි. අඳ කයන්මන් ශ්රීd 

රගකහ ක්රිනකට් ඳහරක භණ්ඩරම  විකහලන අයිීරන් වහ ඉල්ලුේ 

කයන්න කිඹරහ පුත් ඳමත් ප්රුසිද්ධ දළන්වීභක් ඳශ කිරීභයි. ඒ 

අනු රගකහමේ ප්රුධහනභ පුත් ඳත් මදමක්ත්, website එමක්ත් අඳ 

මමශ දළන්වීභක් ඳශ කශහ. ඒ ඳශ කයපු දළන්වීභ අනු තභයි- 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නහලිකහ කීඹක් ආහද ගරු ඇභතිුරභනි? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භ  දළන් ඒක වරිඹ භ  කිඹන්න අභහරුයි, ආපු නහලිකහ ගණන 

කීඹද කිඹරහ.  මභොකද, ඔඵුරභහ ඒක අහ තිබුමණ් නළවළ. භමප 

භතකම  වළටිඹ  නහලිකහ එකක් මවෝ මදකක් ඇවිත් තිබුණහ. ඒත් 

භ  වරිඹ භ භතක නළවළ ගරු භන්ත්රීලුරභනි. ඔඵුරභහ  තත් 

උදවුක් වළටිඹ  භහ මේ  කහයණඹ කිඹන්නේ. අහනම දී අඳ 

"CSN" නහලිකහ රඵහ දීපු රන්සු මනභ කමිටුක  ඉදිරිඳත් 

කයරහ අධීක්ණඹ කශහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු ුරමන් අඳ  රළබුණු 

මුදරත් භඟ ගන්දනඹ කිරීමේදී අඳ  මවො මිරක් රළබී 

තිබුණහ, ඒ නහලිකහමන්. ඒ නිහ අමප් තහක්ණ ඇගය ේ කමිටු 

ීරයණඹ කශහ මේ  රන්සුත් අඳ  මවොයි කිඹරහ. ඒ නිහ භහ 

ඔඵුරභහ  ග කීභකින් කිඹනහ ක්රිනකට් ඳහරක භණ්ඩරඹ  

මේමකන් ඳහඩුක් නළති ඵ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මවොයි, භ  ඳළවළදිලියි ගරු ඇභතිුරභනි.  

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභමප භවතහ 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මඵොමවොභ සුරතියි.  

 

 
නිල්රහ මඹෝජනහ ක්රිභම  ඳශමු අදිඹය : ගර්ධන 

හඳතති 
ழல்ய தழட்டத்தழன் பதற்கட்டம் : அழயழபைத்தழப் 

ணழகள்  
FIRST STAGE OF NILWALA SCHEME: DEVELOPMENT 

PROJECTS  
2441/‟12 

8. ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

හරිභහර්ග වහ ජර ේඳත් කශභනහකයණ අභහතුරභහමගන් 

ඇූ  ප්රුලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) නිල්රහ මඹෝජනහ ක්රිභම  ඳශමු අදිඹමර් ළරසුේ 
කයන රද සිඹලු ගර්ධන හඳතති මේ න වි  
අන් කය තිම්ලද; 

 (ii) මනොඑමේ නේ, එභ මඹෝජනහ ක්රිභම  මුල් අදිඹය 
ඹ මත් ේපර්ණ මනොකයන රද ගර්ධන 
ක යුුර කමර්ද; 

 (iii) එභ ළඩ ක යුුර අන් කිරීභ වහ අයමුදල් මේ 
න වි  මන්කය තිම්ලද; 

 (iv) එමේ මන්කය ඇති මුදල්  ප්රුභහණඹ මකොඳභණද; 

 (v) එභ ගර්ධන ක යුුර ආයේබ කයන දිනඹ 
කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
வர்ப்ளச, வர்ய பகளகநத்துய அகநச்சகபக் சகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) ழல்ய தழட்டத்தழன் பதற்கட்டத்தழற்களக 

தழட்டநழடப்ட்ட அகத்து அழயழபைத்தழக் 

கபைத்தழட்டங்களும் தற்சளது படியகடந்துள்தள 

ன்கதபெம்; 

 (ii) இன்சல், சநற்டி தழட்டத்தழன் பதற்கட்டத்தழன் 

கவழ் பூர்த்தழ தசய்னப்டளத அழயழபைத்தழப் ணழகள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி சயககக படிப்தற்கள ழதழ 

தற்சளது எதுக்கப்ட்டுள்தள ன்கதபெம்; 

 (iv) அவ்யளபொ எதுக்கப்ட்டுள் ணத்ததளகக 

வ்யதயன்கதபெம்; 

 (v) சநற்டி அழயழபைத்தழப் ணழகள்  ஆபம்ழக்கப் 

டும் தழகதழ னளததன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 
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asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether all the development projects 

planned in the first stage of the Nilwala 

Scheme have been completed by now; 

 (ii) if not, the development activities that have 

not been completed under the first stage of 

the aforesaid scheme; 

 (iii) whether funds have been allocated to 

complete the aforesaid activities by now; 

 (iv) the amount of money so allocated; and 

 (v) the date on which the aforesaid 

development activities will be commenced? 

(b) If not, why? 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ේඳත් කශභනහකයණ අභහතුරභහ ව ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 
බහනහඹකුරභහ ) 
(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய 

பகளகநத்துய அகநச்சபைம் ளபளளுநன்ச் சக பதல்யபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය 

මදනහ.  

(අ) (i) නිල්රහ ගඟ මඹෝජනහ ක්රිභම  ඳශමු අදිඹමර් 
ඳභණක් මනො මදන අදිඹමර්ද ළරසුේ කයන 
රද සිඹලු ගර්ධන හඳතති මේ නවි  අන් 
කය තිම්ල.  

 (ii) අදහශ මනොමේ.  

 (iii) අදහශ මනොමේ.  

 (iv) අදහශ මනොමේ.  

 (v) අදහශ මනොමේ.  

(ආ) අදහශ මනොමේ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප ඳශමුළනි අුරරු 

ප්රුලසනඹ මභඹයි.  නිල්රහ ගඟ මඹෝජනහ ක්රිභම  ඳශමුළනි ව 

මදළනි අදිඹමර් දී මදණිඹහඹ එන්ල්ත්ත ප්රුමද්ලම  ගගුරය ඇති 

වීමේ අදහනභ දළනුේ දීමේ ක්රිභමේදඹක් හිත ගඥහ ඳද්ධතිඹක් -

flood warning system එකක්- ඉදිකයන්න  මඹදුණහ. භීණ 

යුගම  ඒක විනහලඹ  ඳත් වුණහ.  නමුත් අද නුරරු ඒක නළත 

ඉදිමරහ නළවළ. දළන් තහක්ණඹ මඵොමවොභ ඉදිරිඹ  ගිහින් 

තිමඵනහ. භහතය දිසත්රිාක්කම  නිල්රහ ග මඟන් අවුරුදු 10ක  

තහක් බඹහනක ගගුරය තත්ත්ඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. 

අහන ගගුරය ඇති වුමණ් 2003 අවුරුද්මද්යි. මේ 2013 

අවුරුද්දයි.  දළන් රළමඵන ර්හඳතනඹත් එක්ක ඵරනමකො , 

මභඹ නිල්රහ නිේනඹ මිටිඹහමත් සිටින භහතය ජනතහ  තර්ජිත 

ර්ඹක්. ඒ නිහ මේ ගගුරය මඳය වළඟවුේ ඳද්ධතිඹ -flood 

warning system එක- ප්රුතිසාහඳනඹ කයන්න අභහතහගලඹ 

ක යුුර කයනහද?  

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, එුරභහමප ප්රුලසනම  එළනි 

මදඹක් අන්තර්ගත මරහ තිබුමණ් නළවළ. එුරභහ අවරහ තිබුමණ්,  

නිල්රහ මඹෝජනහ ක්රිභම  ඳශමු  අදිඹමර් ළරසුේ කයන රද 

සිඹලු ගර්ධන හඳතති මේ න වි  අන් කය තිම්ලද කිඹන 

එක ඳභණයි.  භන්ත්රීලුරභහ ඒ ිළිතඵ මනභ ප්රුලසනඹක් අවනහ 

නේ, ඒ ිළිතඵ භමප නිරධහරින්මගන් උඳමදස රඵහ මගන, 

ඔඵුරභහ කිඹන කහයණඹ ඇත්තද කිඹරහ මොඹහ ඵරහ එඹ  

ිළිතුරරු ඳඹන්නේ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප මදළනි අුරරු ප්රුලසනඹ 

මභඹයි. භභ ආමඹත් ප්රුලසනඹක් මඹොමු කයරහ, එුරභහමගන් 

ිළිතුරයක් රඵහ ගන්න භහ ගණනහක් ගත නහ. භ  එමවභ 

අල නළවළ.  

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵුරභහ ඊශඟ භහම  ඳත්න අමප් අභහතහගලම  

උඳමද්ලක කහයක බහ  ඳළමිමණන්න. එතළනදී භභ ඔඵුරභහ  

ිළිතුරයක් රඵහ මදන්නේ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මවොයි. ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහමප ුරන්මනි 

අුරරු ප්රුලසනඹ මභඹයි. ගරු ඇභතිුරභනි, නිල්රහ ගඟ මඹෝජනහ 

ක්රිභඹ ඹ මත් ඉදි මරහ තිමඵන ඇතළේ ඇශ භහර්ගර නළත 

තහක් ඳස ිළරිරහ මගොඩවීමේ අදහනභක  රක් මරහ 

තිමඵනහ. භභ ඳශමුමනි අුරරු ප්රුලසනම දී වන් කශ විධිඹ , 

අීරතම  ගගුරය චක්රිඹ දිවහ ඵළලුහභ මභභ ර්ඹ ඹේ ගගුරය 

අදහනභක් තිමඵන ර්ඹක්. එභ නිහ මේ අුරරු ඇශ භහර්ගර 

ඳස ඉත් කයරහ ගළඹුරු කිරීමේ ළඩ ිළිතමශක් මකමයහි 

අභහතහගලඹ මේ අවුරුද්මද් අධහනඹ මඹොමු කයරහ තිමඵනහද? 

ඒ වහ මුදරක් මන් කයරහ තිමඵනහද? 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගළඹුරු කිරීභ ිළිතඵ තහක්ණික ප්රුලසන තිමඵනහද කිඹහ 

මොඹහ ඵළලිඹ යුුරයි. ඒ නිහ ඒ කහයණඹ ිළිතඵත් ඔඵුරභහ   

අමප් නිරධහරින් භඟ දීර්ඝ ලමඹන් හකචිඡහ කිරීභ  අමප් 

මීශඟ උඳමද්ලක කහයක බහමේදී අසථහ රහ මදන්නේ. 

 
"ගභ නළඟුභ" ළඩ වන : ගර්ධන හඳතති  
"கந தகுந" ழகழ்ச்சழத் தழட்டம் : அழயழபைத்தழக் 

கபைத்தழட்டங்கள்  
"GAMA NEGUMA" PROGRAMME: DEVELOPMENT PROJECTS 

     2576/‟12 

9. ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ආර්ථික ගර්ධන අභහතුරභහමගන් ඇූ  ප්රුලසනඹ- (1) : 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

(අ) (i) ගභ නළඟුභ ළඩ වන ුරිතන් මේ න වි  
ක්රිනඹහත්භක න ගර්ධන හඳතීරන් කමර්ද;  

 (ii) එභ හඳතති ුරිතන් ආයණඹ න ග්රාහභ නිරධහරි 
ේ ගඛහ මකොඳභණද; 

 (iii) එභ හඳතති වහ  ළඹ කයන මුු මුදර 
මිලිඹනලින් මකොඳභණද; 

 (iv) මභභ ළඩ වමන් හර්ථකත්ඹ භළනීභ  
උඳමඹෝගී කයගන්නහ මිනුේ දණ්ඩ කමර්ද; 

ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද?     

(ආ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

தளபைளதளப அழயழபைத்தழ அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i) "கந தகுந" ழகழ்ச்சழத்தழட்டத்தழன் ஊடளக 

தற்சளது கடபகப்டுத்தப்டுகழன் 

அழயழபைத்தழக் கபைத்தழட்டங்கள் னளகய; 

 (ii) சநற்டி கபைத்தழட்டங்கழல் உள்டங்குகழன் 

கழபளந உத்தழசனளகத்தர் ழளழவுகழன் 

ண்ணழக்கக னளது; 

 (iii) சநற்டி கபைத்தழட்டங்களுக்கு தசயழடப் 

டுகழன் தநளத்தப் ணத்ததளகக நழல்லினன் 

கழல் வ்யவு; 

 (iv) சநற்டி ழகழ்ச்சழத்தழட்டத்தழன் தயற்ழகன 

அயழடுயதற்கு னன்டுத்தப்டும் அவுசகளள்  

னளது 

 ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of the development projects 

which are implemented at present under the 

"Gama Neguma" programme; 

 (ii) the number of Grama Niladhari Divisions 

covered under the aforesaid projects; 

 (iii) the total amount of money spent on the 

aforesaid projects in millions; and 

 (iv) the criterion which is used to evaluate the 

success of the aforesaid programme? 

(b) If not, why? 

 
ගරු සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ (ආර්ථික ගර්ධන 
නිමඹෝජ අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந - தளபைளதளப அழயழபைத்தழ 

ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ආර්ථික ගර්ධන 

අභහතුරභහ මනුමන් භභ මභභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය රඵහ මදනහ. 

(අ) (i)  ගභ නළඟුභ ගර්ධන ළඩ වන ඹ මත් 

ක්රිනඹහත්භක න ගර්ධන හඳතතින්- 

  ගභ ජහතික ගර්ධනම  මක්න්ද්රැසථහනඹ ඵ  
ඳත් කයමින් ශ්රීd  රගකහමේ සිඹලුභ ගේභහන 
භතද්ධිභත් ගේභහන මර පුනර්ජීනඹ කිරීමේ 
අයමුණින් ගභ නළඟුභ ළඩ වන 2006 ර්ම දී 

ආයේබ මකරිණි. දිිතඳුකභ අනු ප්රුහමද්ශීඹ මල්කේ 
මකොට්ාහ මේේණිගත කිරීමේ රළයිසුර ඳදනේ 
කය ගනිමින් ගේභහන 119ක් ආයණඹ කයමින් 
ආයේබ ව මභභ ළඩ වන, 2011 න වි  ග්රාහභ 
නිරධහරි ේ 13,026ක් දක්හ හප්ත විඹ. 2006 
ර්ම  සි  2012 ර්ඹ දක්හ ආගෂ්ක ලමඹන් 
ගභ නළඟුභ ළඩ වන ක්රිනඹහත්භක ව ආකහයඹ 
ඇමුණුේ අගක 1හි දළක්මේ. ඇමුණුේ අගක 1හි 
දළක්මේ.  

  2012 ර්ම දී න ප්රුමේලඹ  අනු ඹමින් "එක 
ගභක  එක  ළඩක්" ඹන ගකල්ඳඹ මඳයදළරි කය 
මගන ග්රාහභ නිරධහරි ේ 13,098ක ගර්ධන 
හඳතති ක්රිනඹහත්භක විඹ. එඹ ඇමුණුේ අගක 2 හි 
දළක්මේ.  

  ඇමුණුේ බහගත* කයමි. 

  2013 ර්ම දී ගභ නළඟුභ ළඩ වන වහ 
රුිළඹල් මිලිඹන 11,000ක් මන් ව අතය, භහර්ග 
ප්රුතිගසකයණඹ, කුඩහ ඳහරේ වහ මඵෝක්කු ඉදි 
කිරීභ, ශභහ වහ භහතත හඹන ළඩි දියුණු කිරීභ, 
මඳය ඳහල් ගර්ධනඹ කිරීභ, හරි භහර්ග 
ප්රුතිගසකයණඹ, ක්රීතඩහ ිළටි ගර්ධනඹ, ඳහනීඹ ජර 
හඳතති, මඳොමවොය ගඵඩහ ඉදි කිරීභ වහ 
ප්රුතිගසකයණඹ  ඹන ගයචක ඹ මත් මේ න වි  
හඳතතින් 13,098ක් ක්රිනඹහත්භක මේ. 

 (ii) ගභ නළඟුභ හඳතති ුරිතන් ආයණඹ න ග්රාහභ 

නිරධහරි ේ ගඛහ - 13,098කි. 

 (iii) මභභ හඳතති වහ ළඹ කයන මුු මුදර රුිළඹල් 
මිලිඹන 11,000කි. 

 (iv) ගභ නළඟුභ ළඩ වමන් හර්ථකත්ඹ භළනීභ  

මඹොදහ ගන්නහ මිනුේ දඬු -  

(ආ) අදහශ මනොමේ. 
 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මභළනි ප්රුලසන වහ ිළිතුරරු ළඳය මේදී 
දීඳහප්ත දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහර වහ ප්රුහමද්ශීඹ මල්කේ 
කහර්ඹහර වයවහ විසතය රඵහ ගත යුුර නහ.  ඊ  කහරඹ, ධනඹ 
වහ ේභඹ විලහර ලමඹන් ළඹ මනහ. අඳ අභහතහගලම  
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහලින් මභභ සිඹලු විසතය රඵහ ගත 
වළකි ඵ කරුණහමන් ඔඵුරභහ  දළනුේ මදනහ.  
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[ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ] 

අගකඹ         හඳතතිම  නභ                                   මිනුේ  දඬු 

  1 භහර්ග, ඳහරේ වහ 
මඵෝක්කු ගර්ධනඹ 

ඳළඹක් ුරශ භහර්ගම  ගභන් ගන්නහ 
මභෝ ර් යථ ප්රුභහණම  ඉවශ ඹහභ. 
මභෝ ර් යථ නඩත්ුර විඹදේ අඩු වීභ. 
ඉන්ධන වහ න විඹදභ අඩු වීභ. 
නිසඳහදන මමශ මඳොශ මත 
රැමගන ඹහභ වහ ගත න කහරඹ 
අඩු වීභ. ප්රුහවනඹ වහ ගත න 
කහරඹ අඩු වීභ. 

  2 හරිභහර්ග ගර්ධනඹ ගහ කයන රද කුඹුරු ඉඩේ ප්රුභහණඹ 
ළඩි වීභ. අසළන්න ළඩි වීභ. 

  3 ප්රුජහ ජර ේඳහදනඹ සුයක්ෂිත ඳහනීඹ ජරඹ ඳරිමබෝජන 
කයන ඳවුල් ගඛහ ඉවශ ඹහභ. 

  4 ග්රාහමීඹ විදුලි ඵර 
ඳවසුකේ ගර්ධනඹ 

විදුලිඹ ඳරිමබෝජන කයන ඳවුල් 
ප්රුභහණම  ඉවශ ඹහභ. විදුලි 
උඳකයණ බහවිතඹ  ළඩි වීභ. 

  5 භහතත වහ ශභහ මෞඛ 
හඹන ඳවසුකේ 
ගර්ධනඹ 

හඹන වහ අඛණ්ඩ වබහගී න 
භවුරුන් ගඛහමේ  ඉවශ ඹහභ. 
ශදරු භයණ, ග්ලහ වීේ ප්රුතිලතඹ අඩු 
වීභ. මෞඛ ේඳන්න දරුන් 
ගඛහ ළඩි වීභ. 

  6 මඳය ඳහල් ඳවසුකේ 
ගර්ධනඹ 

මඳය ඳහල් වහ ඇුරශත් න 
ශමුන් ගඛහ ඉවශ ඹහභ. ඳවසුකේ 
හිත මඳය ඳහල් ගඛහමේ  ළඩි 
වීභ. 

  7 ක්රීතඩහ ිළටි/උදහන 
ඳවසුකේ  ගර්ධනඹ 

ක්රීතඩහ  මඹොමු න තරුණ ිළරිමේ  
ළඩි වීභ.  මෞඛ ේඳන්න තරුණ 
ගඛහ ඉවශ ඹහභ. 
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*බහමේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
   சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட இகணப்புகள் : 
   Annexes tabled: 

207 208 



ඳහර්ලිමේන්ුර 209 210 

[ගරු සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ] 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්රුලසන තිමඵනහද?  

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තිමඵනහ, ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරහ ගත මරහ තිමඵන නිහ මකටිමඹන් ඇසුමොත් 

මවොයි. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප ඳශමුන අුරරු 
ප්රුලසනඹ මභඹයි.  ගරු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහමප ිළිතුරමයහි වන් 
කශහ, ගභ නළඟුභ ළඩ වන ඹ මත් මේ යමට් ගේභහන 14,000ක්  
ආයණඹ මනහඹ කිඹහ. එමවභ මන්ද? 

 
ගරු  සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ග්රාහභ නිරධහරි ේ 13,098ක්.  

ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

2012 ර්ම   ආර්ථික ගර්ධන අභහතහගල ම  හර්ෂික 

කහර්ඹ හධන හර්තහ භහ ුර තිමඵනහ. ග්රාහභ  නිරධහරි  ේ 

භට් මභන් හඳතති 14,000ක් ක්රිනඹහත්භක  කයනහඹ කිඹහ එහි 

වන් මරහ තිමඵනහ. නමුත් භභ ඔඵුරභහමප දළන ගළනීභ 

වහ මේ කහයණඹ කිඹන්න කළභළතියි. මේ ළඩ වන  

කිඹන්මන් ගභ නළඟුභ කිඹහයි.  

දළන් ගභ නළඟුභ ළඩ වන ක්රිනඹහත්භක කයන මකො  

ඔඵුරභන්රහමප අභහතහගලඹ දළන ගන්න  ඕනෆ, අමප් යමට් 

තිමඵන ගේභහන ප්රුභහණඹ මකොඳභණද කිඹරහ. අමප් යමට් 

ගේභහන  තිසඳන්දවස වහයසිඹවතිතවක් තිමඵනහ. නමුත් මේ 

කහර්ඹ හධන හර්තහමේ තිමඵන්මන්ත් මේක ක්රිනඹහත්භක 

මන්මන් ගේභහන දහවතයදවක යි කිඹරහයි. එතමකො  

ඳශමුන අුරරු ප්රුලසනඹ වළටිඹ  භහ තමුන්නහන්මේමගන් අවන්න 

කළභළතියි,  "ඉතිරි ගේභහන විසිඑක්දව  ගභ  නළඟුභ ළඩ වන 

ක්රිනඹහත්භක කයන්මන්  කදහද?" කිඹරහ.  

 
ගරු  සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ  
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලුරභනි,  එක් ග්රාහභ නිරධහරි භක ගේභහන 

යහෂ්ඹක් තිමඵනහ. ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  ය  ුරශභ තිමඵන 

ගේභහන ගණන තිසඳන්දවක් මවෝ තිසඅ දවක් මන්න 

පුුන්. ත අලුතිනුත් ගේභහන බිහි මනහ. මභොකද, අවුරුදු 

30ක යුද්ධඹ තිබුණු කහරම  ත්රාසතහදඹ නිහ ගේභහන මගොඩක් 

ඇමුණුභ - 02 
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නළති මරහ ගිඹහ. දළන් තභයි නළත ඳදිගික කිරීේ ඹ මත් ජනතහ 

ඒ ගේභහනර ඳදිගික මරහ ඉන්මන්. ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අිළ දළන  

ග්රාහභ නිරධහරි ේ ගණන තභයි අයමගන තිමඵන්මන්. ඔඵුරභහ 

කිඹන විධිඹ  මනොමයි. අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර නහ ක්රිභහනුකර 

ඒ ග්රාහභ  නිරධහරි ේ ුරශ තිමඵන ගේභහනර ත් මභභ හඳතති 

වඳුන්හ මදන්න. එතළනදී ගඛහ මල්ඛනර ප්රුලසනඹක් ඳළන 

නඟින්මන් නළවළ.  

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රුලසනඹක් තිමඵනහ ගරු නිමඹෝජ ඇභතිුරභනි. මභොකද, ජන 

වහ ගඛහ මල්ඛන මදඳහර්තමේන්ුර- 

 
ගරු  සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵුරභහමප මදන අුරරු ප්රුලසනඹ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ජන වහ ගඛහ මල්ඛන මදඳහර්තමේන්ුර කිඹනහ ගේභහන 

තිසඳන්දවස වහයසිඹ වතිතවක් තිමඵනහ කිඹරහ. ඔඵුරභන්රහමප 

ළඩ වමන් නභත් ගභ නළඟුභ. එතමකො  ඔඵුරභන්රහමප කහර්ඹ 

හධන හර්තහමේ තිමඵනහ ගේභහන දහවතයදවක් ආයණඹ 

නහ කිඹරහ. එක ග්රාහභ නිරධහරි භක කුඩහ ගේභහන රැක් 

තිමඵනහ. එතමකො  ගභ නළඟුභ ග්රාහභ නිරධහරි මේ එක 

ගභක  මේ හඳතති ක්රිනඹහත්භක න මකො  තත් ගේ ුරන 

වතයක් මකොන් මනහ. ඒකයි භහ මේ අධහයණඹ කමශේ. භමප 

මදන අුරරු ප්රුලසනඹ- 

 
ගරු  සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
නළවළ, ගරු භන්ත්රීලුරභනි. ඔඵුරභහමප ුරන්න අුරරු ප්රුලසනඹ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. භමප මදන අුරරු ප්රුලසනඹ. මදන අුරරු 

ප්රුලසනඹ අවනකේ ඉන්න. ගරු නිමඹෝජ ඇභතිුරභනි, දළන් 

ඔඵුරභහභ කිඹනහ මේ 2012 කහර්ඹ හධන හර්තහ  ඵරන්නඹ 

කිඹරහ. මේ හර්තහමේ තිමඵන ආකහයඹ , ගභ නළඟුභ වහ  

සිඹඹ  75ක් අයමුදල් මන් මන්මන් ග්රාහමීඹ භහර්ගර යි. 

එතමකො  භග නළඟුමභන් මකමයන්මනත් භහර්ග ළඩ වන්. ගභ 

නළඟුමේ සිඹඹ  75කින් මන්මනත් භහර්ග ළඩ වන්. ඒ 

මභොකද? ඇත්ත භ ඳගගු, මකොමිස කුට්ටිඹ, කෆල්ර මඵදහ ගන්න 

පුුන් නිහ. 
 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලුරභහ කරුණහකය අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්න. ඔඵුරභහ 
අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්මන් නළති විවිධ මද්ල් කථහ කයනහ. ඒක 
ඳහර්ලිමේන්ුර ේප්රුදහඹ  ඳ වළනියි.  

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජ ඇභතිුරභනි, මේ යමට් ජහතික ේඳත්ලින් 

ළඩිභ ප්රුභහණඹක් -කුට්ටි ිළටින්- ආර්ථික ගර්ධන අභහතහගලඹ  

මන් කයනහ මනු ,   එමවභ නළත්නේ මකොමිස කුට්ටි කඩහ 

ගන්න පුුන් ඵහර මකොන්ක්රීතට් ළඩ වන්ර  මන් කයනහ 

මනු , ජීමනෝඳහඹ ගර්ධනඹ , ජීමනෝඳහඹ 

ළඩ වන්ර , ජනතහමප ජන ජීවිතඹ නගහරන්න   මන් 

මනොකයන්මන් ඇයි? 

 
ගරු  සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඔඵුරභහ බහ කල් තඵන අසථහමේදී 

අවන ප්රුලසනඹක් වළටිඹ  මේ ප්රුලසනඹ අවනහ නේ අඳ   ඉතහභ 

ඳළවළදිලි උත්තය මදන්න පුුන්.  ඔඵුරභහ දළන් අවරහ තිමඵන 

ප්රුලසනර  තභයි අිළ උත්තය දුන්මන්. අමප් ඒ භහර්ග ඳද්ධති 

අවුරුදු තිවක් තිසමේ වරි ගසරහ තිබුමණ් නළවළ, ගරු භන්ත්රීලුරභහ. 

ඒ නිහ තභයි අිළ එක එක මකො සර  මඵදහමගන ඒ ඒ ඳහයල් 

අල විධිඹ  වරි ගසන්මන්. අිළ කුට්ටි වළටිඹ  දභන්මන් ගල්. 

එමවභ නළති මකොමිස කුට්ටි කිඹරහ ජහතිඹක් නළවළ. ඔඵුරභන්රහ 

මන්න ඇති  ඒ කහරම  මකොමිස කුට්ටි ගවරහ තිමඵන්මන්. නමුත් 

මේ කහරම  එමවභ එකක් නළවළ. අඳ මවො ප්රුමිතිමඹන් යුුර 

කුට්ටි දභනහ ගල් ලමඹන්, ඒ ඒ ඳහයල්ර වළටිඹ . ඒක 

යදහ  වහමගනයි ඔඵුරභහ කථහ කයන්මන්. ඇයි අිළ ඳහයල් 

ර්ගීකයණඹ කයමගන ඒ ඒ ආඹතන වයවහ ළඩිදියුණු කයන්මන් 

කිඹන කහයණඹ ිළිතඵ ඔඵුරභහ නළත ප්රුලසනඹක් ඇහුමොත් 

අඳ  විසතයහත්භක ඳළවළදිලි උත්තයඹක් දීමේ වළකිඹහ 

තිමඵනහ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භමප ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ මක ටිමඹන් අවන්න, ගරු භන්ත්රීලුරභහ. 

 
ගරු ජිත් මප්රුේභදහ භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිමඹෝජ  ඇභතිුරභනි, ඒ කහරඹ මේ කහරඹ ගළන කථහ 

කයන්න එඳහ. ඔඵුරභහත් අිළත් එක්ක කහරඹක් හිටිඹහමන්. ඒ නිහ 

භහ මේ ප්රුලසනඹ අවන්මන් අගක. භහ භමප ුරන්ළනි අුරරු 

ප්රුලසනඹ ඔඵුරභහමගන් අවන්න කළභළතියි. ගභ නළඟුභ 

ළඩ වන්ර මඹෝජනහ ක්රිනඹහත්භක කිරීමේදී ප්රුමුඛතහ රඵහ මදන 

ක්රිභමේදම  ඵයඳතශ ගළ ලුක් තිමඵනහ. ප්රුමද්ලම  

ජනතහමප ඕනෆ එඳහකේ අනු මනොමයි, මේ ළඩ වන් 

ක්රිනඹහත්භක මන්මන්. මේහ ක්රිනඹහත්භක මන්මන් මද්ලඳහරන 

අධිකහරිම  ඵරුරන්මප ඕනෆ එඳහකේ අනු.   

අිළ උුරරු භළද ඳශහත ගනිමු. උුරරු භළද ඳශහත මක්න්ද්රැ 

කයමගන කුගඩු මයෝගඹ ළරඳීමේ ප්රුලසනඹක් තිමඵනහ. ගභ 

නළඟුභ ළඩ වන  මන් න මකෝටි ප්රුමකෝටි ගණනක අයමුදල් 

කුගඩු  මයෝගඹ  මවේුර හධක න ිළරිසිදු ඳහ නීඹ ජරඹ 

මනොභළතිකභ මනුමන් මන් කයන්න පුුන්. නමුත් 

ඔඵුරභන්රහ ගභ නළඟුභ ළඩ වමනන් 2012 අවුරුද්මද් ඳහනීඹ 

ජර ළඩ වන්ර  මන් කයරහ තිමඵන්මන් ඉතහභ මොචිචේ 

මුදරක්. ඒ නිහ, මේ ප්රුමුඛතහ  ීරන්දු කිරීමේ ක්රිභමේදඹ කදහද 

ජනතහමප ඕනෆ එඳහකේ දිවහ ඵරරහ ක්රිනඹහත්භක කයන්මන්? 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ගරු  සුන්ත පුගිකනිරමේ භවතහ 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලුරභහ, ඔඵුරභහ මේ ප්රුලසනඹ ඳ රහ මගන තභයි 

කථහ කයන්මන්. ගභ නළඟුභ ළඩ වන ඹ මත් ඳහනීඹ ජරඹ වළභ 

තළන භ මදනහ කිඹන ආකල්ඳඹ ළරැදියි. ඒක  ජහතික ජර 

ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ තිමඵනහ. ඒ අභහතහගලඹ 

ඹ මත් කයන හඳතති මනභ තිමඵනහ. ඊ  අභතය තභයි අිළ 

හඳතති වඳුනහමගන, ඒ කුඩහ ගේර තිමඵන ඳහනීඹ ජර ප්රුලසනඹ 

වින්නත්, කුගඩු මයෝගඹ නළති කයන්නත් ප්රුතිඳහදන රඵහ දීරහ 

තිමඵන්මන්. කුගඩු මයෝගඹ තිමඵන අනුයහධපුය දිසත්රිාක්කඹ  

අඹත් ඳදවිඹ, ත්රිාකුණහභරඹ දිසත්රිාක්කඹ  අඹත් කන්තමල්, හන් 

ඇශ, ඳදවි  ශ්රීd පුය, මුරතිේ දිසත්රිාක්කඹ  අඹත් ළලිඔඹ ප්රුමද්ලර  

ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීමේ ළඩ වනක් -ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන 

අභහතුරභහ මප අභහතහගලඹ ඹ මත් හඳතතිඹක් - දළන භත් අිළ 

ඳ න් අයමගන තිමඵනහ. අිළ 2015 ය අන් මන්න මඳය ඒ 

ක යුුර අන් කයන්න ක යුුර කයමගන ඹනහ.  

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඔඵුරභහ මේ ළමේ ඳ රහ මගනයි අමඳන් 

ප්රුලසන අවන්මන්. "අඳ  ඳහනීඹ ජර හඳතතිඹක් මදන්න" කිඹරහ 

ගේමු ඉල්ලුමොත් "එක ගභක  එක ළඩක්" ළඩ වන ඹ මත් 

අිළ ඒක රඵහ මදනහ, ඒ මිනිසුන්මප කුගඩු මයෝගමඹන් මිදීභ  

මදන අත් උදේක් ලමඹන්. එමවභ නළති අමප් අභහතහගලඹ 

ජහතික ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරම  ළඩ ක යුුර 

ේපර්ණමඹන් කයන්න ඹන්මන් නළවළ.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රුලසන අගක 10-2858/'12-(1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහ ඒ ප්රුලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු මකමවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ (ජනභහධ වහ ප්රුතත්ති 
අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு தகதலலின பம்புக்தயல் - தயகுச ஊடக, 

தகயல் அகநச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහ ඒ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය දීභ 

වහ තිඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රුලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
මනොමයොචිමචෝමල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ : ඹහන්ත්රිාක 

මදෝ 
தகபச்சசளக அல் நழன் உற்த்தழ ழகனம் : 

இனந்தழபங்கள் தசனலிமப்பு 
NORACHCHOLAI COAL POWER PLANT : MECHANICAL 

DEFECTS 
2871/'12 

11. ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතුරමිඹමගන් ඇූ  ප්රුලසනඹ - (1) :  

(අ)  (i) මනොමයොචිමචෝමල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයම  වි 
කශ ඹන්ත්රා ආනඹනඹ කශ ය  කමර්ද; 

 (ii) එභ ඹන්ත්රා නිසඳහදනඹ කයන රද භහගේ 
කමර්ද; 

 (iii) ඒහ නිසඳහදනඹ කය ඇති ර්  කමර්ද; 

 (iv) ඒ වහ රඵහ දී ඇති ගකීමේ කහර ීමභහ 
(Warranty Period) කමර්ද;  

 (v) එභ ඹන්ත්රා මනුමන් රඵහ දී ඇති ගකීේ 
වතික ඉදිරිඳත් කයන්මන්ද; 

 ඹන්න එුරමිඹ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) (i) ඳසු ගිඹ කහරම දී මනොමයොචිමචෝමල් විදුලි 
ඵරහගහයඹ අක්රිනඹ වීභ  මවේුර කමර්ද; 

 (ii) එභ ඵරහගහයමඹන් නිසඳහදනඹ කිරීභ  
ඵරහමඳොමයොත්ුර න උඳරිභ විදුලිඵර ප්රුභහණඹ 
මභගහමොට් මකොඳභණද; 

 (iii) එභ උඳරිභ ලක්ති ප්රුභහණඹ ජහතික විදුලිඵර 
ඳද්ධතිඹ  රඵහ මදන දිනඹ කමර්ද; 

 ඹන්න එුරමිඹ වන් කයන්මනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

நழன்யலு, ளழசக்தழ அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) தகபச்சசளக அல் நழன் உற்த்தழ ழகனத்தழல் 

தளபைத்தப்ட்டுள் இனந்தழபங்கள், 

 (i) இக்குநதழ தசய்னப்ட்ட ளடுகள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) உற்த்தழ தசய்னப்ட்ட ழபொயங்கள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (iii) உற்த்தழ தசய்னப்ட்ட ஆண்டுகள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (iv) இயற்பொக்களக யமங்கப்ட்டுள் உத்தபயளத 

கள யகபனக (Warranty  per iod )  

னளததன்கதபெம்; 

 (v) சநற்டி இனந்தழபங்களுக்களக யமங்கப்ட்டுள் 

உத்தபயளதச் சளன்ழதழ்கக சநர்ப்ழப்ளபள 

ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) கடந்த களங்கழல் தகபச்சசளக அல் நழன் 

உற்த்தழ ழகனம் தசனலிமந்தகநக்கள 

களபணங்கள் னளகயதனன்கதபெம்; 

 (ii) சநற்டி நழன் உற்த்தழ ழகனத்தழன்பம் 

உற்த்தழ தசய்யதற்கு தழர்ளர்க்கப்டும் 

உனர்ந்தட்ச நழன்சக்தழனழன் அவு த்தக 

தநகளசயளட்கள் ன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி உனர்ந்தட்ச நழன்சக்தழ சதசழன 

நழன்சக்தழ கட்டகநப்புக்கு யமங்கப்டும் தழகதழ 

னளததன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 
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asked the Minister of Power and Energy:  

(a)  Will she inform this House in regard to the 

machinery fixed at the Norachcholai coal 

power plant - 

 (i) the country from which they were imported; 

 (ii) the companies which manufactured them; 

 (iii) the years of manufacture; 

 (iv) the warranty period attached to them; and 

  (v)     whether warranty papers pertaining to such                

                     machinery will be submitted? 

(b) Will she state - 

 (i) the reason why the Norachcholai power 

plant went defunct recently; 

 (ii) the maximum amount of megawatt of 

electricity expected to be generated by this 

power plant; and 

 (iii) the date on which such maximum power 

will be added to the national grid? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඳවිත්රාහමද්වී න්නිආයචිික භවත්මිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතුරමිඹ) 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ - யலு, சக்தழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය 

මදනහ. 

(අ)  (i)  භවජන චීන ජනයජඹ. 

       (ii)  මඵොයිමල්රු,  ර්ඵයිනඹ, මජනමර් යඹ ආදී 
ප්රුධහන ඹන්ත්රා චීනම  වර්බින් මව හඳහයඹ 
විසින් නිසඳහදනඹ  කය ඇත. 

 (iii)  2009 ර්ඹ. 

 (iv)  ය මදකක කහරඹක් මදෝ මනුමන් ග 
කීභද, අභතය ය ුරනක කහරඹක් භර කෆමභන් 
ආයක්හ මනුමන් ග කීභද රඵහ දී ඇත. 

 (v) රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ව චීනම  ජහතික 
ඹන්මත්රාෝඳකයණ ආනඹන අඳනඹන භහගභ අතය 
අත්න් කය ඇති ගිවිසුමභහි මභභ ගකීභ 
ිළිතඵ කරුණු ඇුරශත් කය ඇත. 

(ආ)  (i)  1. ගල් අඟුරු ඇමරුේ ඹන්ත්රාම  ඇති න 
හසපීකයණ ද්රැඹන් නිහ සිදු න ක්ණික 
ගිනි ගළනීභ. 

  2. සිසිරන ඳද්ධතිම  අඳද්රැ මඳයනම  
මදෝඹක් නිහ සිදු ව බි ළටීභ. 

  3.  හයු ඳගකහ (air draft fan), මඵඹහරිගහි 
මදෝඹක් නිහ සිදු ව බි ළටීභ. 

  4.  මඵොයිමල්රු මඵයමඹහි ඳහරක මදෝඹක් 
නිහ සිදු ව බි ළටීභ. 

  5.  ජර සිසිරන තහඳ හුභහරු ඹන්ත්රාම  

මදෝඹක් නිහ සිදු ව බි ළටීභ. 

  6. මේඹන්මගොඩ මකොටුමගොඩ ේමප්රුේණ 

භහර්ගම  ඇති ව මදෝඹක් මවේුරමන් විදුලි 

භහර්ගඹ වින්ධි වීභ නිහ එක ය ඵළය අඩු 

වීභ නිහ ඵරහගහයඹ වදිසි නළළත්වීභ මවේුර 

මකො  ඇති ව මඵඹහරිග මදෝඹක් නිහ සිදු ව 

බි ළටීභ. 

  7.  හුභහරඹ කහන්දු වීභක් නිහ සිදු ව බි ළටීභ. 

  8.  මනොමයොචිමචෝමල් මේඹන්මගොඩ ේමප්රුේණ 

රැවළන් භහර්ගඹ වදිසිම  වින්ධි ව 

අසථහක ඹන්ත්රා නළළත්වීභ වහ නළත ඳණ 

ගළන්වීභ  මඳය රැවළන් භහර්ගඹ ඳරීක්හ 

කිරීමභන් අනුරරු නළත ඳණ ගළන්වීභ. 

  9.  ඳහරක විදුලි රිමල් උඳකයණර මදෝ නිහ 

සිදු ව බි ළටීභ. 

 (ii)  දළන  ක්රිනඹහත්භක ඵරහගහයම  ඳශමු අදිඹය ුරිතන් 

රඵහ මදන මභගහමොට් ප්රුභහණඹ මභගහමොට් 

300කි. එභ ප්රුභහණඹ 2011 මඳඵයහරි භ සි  

රඵහ ගළ මන්. මදන අදිඹයද අහන කිරීමභන් 

ඳසු උඳරිභ මභගහමොට් ප්රුභහණඹ මභගහ මොට් 

900කි. මභභ ඵරහගහයම  මදන ිළඹය ඹ මත් 

ඉතිරි ඹන්ත්රා වි කිරීභ 2014 අමප්රුේල් භ දී අහන 

කිරීභ  ළරසුේ කය ඇත. 

 (iii)  2014 අමප්රුේල් භ. 

(ඇ)  ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභතිුරමිඹනි ඔඵුරමිඹමප ිළිතුරමයන් ඳළවළදිලි 

මඳමනනහ, මේ මගනළවිත් තිමඵන්මන් 2009 නිසඳහදනඹ කශ 

ඹන්ත්රාූ ත්රා ඵ. මේ ේඵන්ධ කහයණහ ටික කිේහ   ඔඵුරමිඹ  

මඵොමවොභ සුරතියි. මේ ඹන්ත්රාර ඳහරක විදුලි රිමල් ළඩ 

කයන්මන් නළවළ; හුභහරඹ කහන්දු මනහ; හසිළකයණ ගිනි 

ගළනීේ ඇති මනහ; මඵොයිමල්රුමහි මදෝ තිමඵනහ; සිසිරන 

ඳද්ධතිම  මදෝ  තිමඵනහ. ඒහ එක්ක තභයි මේ ඹන්ත්රා ූ ත්රාර 

ප්රුලසනඹක් තිමඵන්මන්. ඇත්ත භ මේ ඹන්ත්රා ූ ත්රා 2009 දී මගනහපු 

ඒහ කිඹහ ඔඵුරමිඹ විලසහ කයනහද? නළත්නේ ඊ  කලින් 

මගනහපු ඒහ කිඹහද විලසහ කයන්මන්? මේ ඹන්ත්රාූ ත්රාර  අදහශ 

මදෝ 10ක් විතය ඔඵුරමිඹ දළන් කිේහ. ඒ මදෝ දවඹභ මේ 

ආඹතනම  ළඩර  ඵරඳහනහ. ඳහවිචිික කයපු ඹන්ත්රා  මගනහපු 

නිහ තභයි මේ මදෝ  තිමඵන්මන්. අලුත් ඒහම  ඔඹ හමප මදෝ 

එන්න විධිඹක් නළවළ. ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ඔඵුරභහත් 

දන්නහ මන්. කහර් එකක එන්ජින් එකක  වුණත් එකඳහය  රිමල් 

එක ළඩ කයන්මන් නළුර ඹන්මන් නළවළ. අලුත් මඵොයිමල්රුක් 

ළඩ කයන්මන් නළුර ඹන්මන් නළවළ. හසිළකයණ ගිනි ගළනීේ සිදු 

න්මන් නළවළ. මේ brand එමක් ප්රුලසනඹකුත් තිමඵනහ. ඳහවිචිික 

කයපු ඹන්ත්රා මගනහහභත් හභහනමඹන් ඔඹ හමප ප්රුලසන ඇති 

මනහ. ඳහවිචිික කයන්මන් නළති මඵඹහරින් ඹන්න විධිඹක් 

නළවළමන්. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

 
ගරු ඳවිත්රාහමද්වි  න්නිආයචිික භවත්මිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඹේකිසි කහරඹක් ඳහවිචිික කයන වි  මකොයි 

ඹන්ත්රාම  වුණත් ඹේ ඹේ ප්රුලසන එනහ.   ජර විදුලි ඵරහගහයඹක 

වුණත්, තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹක වුණත් එමවභයි. මභහි න 

තහක් බි ළටීේ සිදු මරහ තිමඵනහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

විසිඑක් තහක් බි ළටිරහ තිමඵනහ. 

 
ගරු ඳවිත්රාහමද්වි  න්නිආයචිික භවත්මිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 හභහනමඹන් මේහ ඹන්ත්රාඹක් ඳහවිචිික කයන වි  එන මදෝ. 

ඒ නිහ ඔඵුරභන්රහ විග්රාව කයන්න එඳහ, ඳහවිචිික කයපු ඒහ 

මගනහහඹ කිඹරහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Brand new  ඒහ මගනහහ නේ - 

 
ගරු ඳවිත්රාහමද්වි  න්නිආයචිික භවත්මිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵුරභහමප ප්රුලසනඹ භ  කිඹන්නමකෝ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ත ඳළවළදිලි කිරීභක් ඕනෆ නිහයි භභ කිඹන්මන්.  

ඳහවිචිික මනොකශ ඒහ මන් මගනළවිත් තිමඵන්මන්; brand new  

මන්. එමවභ ඒහ  විසිඑක් තහක් කළමඩන්න තයේ  මදෝ  

තිබුමණ් මකොමවොභද කිඹරහයි භභ අවන්මන්.  කහරඹක් ඳහවිචිික 

කශහ  ඳසමේ නේ එමවභ මනහ. වළඵළයි,  මේහ ඳහවිචිික කය 

තිමඵන්මන් භහ කීඹද? 

 
ගරු ඳවිත්රාහමද්වි  න්නිආයචිික භවත්මිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, විසි එක් තහක් බි ළටීභක් කිඹන්මන් 

හභහනමඹන් trip switch  එක off මනහ කිඹන එක මන්නත් 

පුුන්. හභහනමඹන් ඒක අමප් මගදයක වුණත් currrent එමක් 

ඇති න මභොකක් වරි ප්රුලසනඹකදී සිද්ධ මන මදඹක්. 

තමුන්නහන්මේරහ මේහ උලුප්ඳහ උලුප්ඳහ, „මනොමයොචිමචෝමල්‟ 

„මනොමයොචිමචෝමල්‟ කිඹනහ.  

ගරු භන්ත්රීලුරභනි, 1982 දී මේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ 

ත්රිාකුණහභරම  ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹක් වදන්න වළදුහ, කයන්න 

ඵළරි වුණහ. 1992 දී මප්රුේභදහ භවත්භඹහ දකුමණ් වදන්න වළදුහ, 

කයන්න ඵළරි වුණහ. ඊශඟ  චන්ද්රිරකහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ 

1999 දී වදන්න වළදුහ, කයන්න ඵළරි වුණහ. ඉතින්, ආත්භ 

වධර්ඹඹක් තිමඵන, මේ ය   ආදයඹ කයන, අඩු මිර  විදුලිඹ 

නිඳදන්න ඕනෆඹ කිඹහ ීරන්දු කයපු යහජ නහඹකඹහ මද්ලඳහරන 

හසි ඵරන්මන් නළුර ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වළදුහ. ඒ ගළන ුරටු 

මන්න. තමුන්නහන්මේරහ ඳන්දේ අයමගන ගිහිල්රහ ඳත්ුර කය 

මගන උද්මඝෝණ කයන්මන් නළුර ඒ ගළන න්මතෝ මන්න. 

තමුන්නහන්මේරහ ඳන්දේ ඇල්ලුමේ එල්ටීටීඊ එක මන්. එමවභ 

ඳන්දේ ඇල්ලිල්ර කයන්මන් නළුර තමුන්නහන්මේරහ 

මනොමයොචිමචෝමල් ඵරහගහයඹ ශඟ  ගිහිල්රහ ජහතිමඹන් භහ 

ඉල්රන්න, "අමන් අඳ  භහ මන්න, අඳ  මේහ වදන්න ඵළරි 

වුණහ, භහින්ද යහජඳක් භළතිුරභහ  වධර්ඹඹක් තිබුණහ මේක 

වදන්න" කිඹරහ. ඒ විධිඹ  ජහතිමඹන් භහ ඉල්රන්න. න 

ළයඹක් බි ළටීභ කිඹන්මන් මරොකු බි ළටී භක් මනොමයි. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් මදළනි අුරරු ප්රුලසනඹ. දළන් ඳන්දභ මනස කයන්න. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ඇහුමේ මේකයි. එුරමිඹ කිේහ, "ඒක  ලක්තිඹක් තිමඵන 

නහඹකමඹක්" හමප කථහ. ඒහ ඔක්මකෝභ වරි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

මඳොේඩක් ඉන්නමකෝ භභ කිඹන්න. අිළ ඳින්න ඕනෆ නළවළ. 

එමවභ එකක් මේ ය   මගනළල්රහ 21 තහක් කළඩුණහභ, ය   

විදුලි ඵරඹ මදන්න ඵළරි මනොමයොචිමචෝමල් තහඳ ඵරහගහයඹ 

මගනහපු  ඔඵුරමිඹරහ  අඳ  ඳින්න ඕනෆ; මේ යමට් ඉන්න 

ජනතහ  ඳින්න ඕනෆ. අිළ ඳින්න ඕනෆ නළවළ. මභොක ද අිළ 

ඳින්මන්? 

 
ගරු ඳවිත්රාහමද්වි  න්නිආයචිික භවත්මිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

එභ ඵරහගහයමඹන් මභගහමොට් 300ක විදුලි ධහයහක් 

නියන්තයමඹන් අමප් විදුලි ඳද්ධතිඹ  එකුර මනහ. ඹේ කිසි බි 

ළටීභක් වුණත්, ඳසු ඒක වළමදනහ. අවුරුදු ගණනක් ළඩ කයන 

මකො  ඕනෆභ machine එකක එමවභ මදඹක් සිද්ධ මන්න 

පුුන්. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්නේ. 

ගරු ඇභතිුරමිඹනි, 2012 ර්ඹ  එභ ඵරහගහයමඹන් 

ගිගහමොට් ඳළඹ 1,800ක් ඵරහමඳොමයොත්ුර වුණහ. ඇත්ත භ 

රළබුමණ් ගිගහමොට් ඳළඹ 1,100යි. එතමකො  මේ ය   ගිගහමොට් 

ඳළඹ 700ක් තහඳ ඵරහගහයලින්, එමවභ නළත්නේ මතල්ලින් 

ළඩ කයන ඩීල් ඵරහගහයලින් නිඳදන්න අඳ  සිද්ධ වුණහ. 

එතමකො  ඒ ගණන නිඳදන මකො , ඒ කිඹන්මන් ගිගහමොට් ඳළඹ 

700ක් රඵහ ගන්න මකො  හභහනමඹන් එක ඒකකඹක් 

නිඳදවීභ  රුිළඹල් 20 ගණමන් ගණන් වදරහ ඵළලුමොත් -

හභහනමඹන් මතල්ලින් ඒකකඹක් නිඳදන්න රුිළඹල් 30ක් 

විතය ළඹ මනහ. නමුත් රුිළඹල් 20ක් ළඹ මනහ කිඹරහ 

හිතමු- ඳසු ගිඹ 2012 මර් විතයක් රුිළඹල් මිලිඹන 14,000ක් 

මේ ය   ඳහඩු මරහ තිමඵනහ. මවො ඹන්ත්රා මගන්න්මන් 

නළුර මේ හමප කළමඩන ඹන්ත්රා මගනළල්රහ 2012 දී මේ ය   

වුණු රුිළඹල් මිලිඹන 14,000ක ඳහඩු  කවුද ග කිඹන්මන්? 
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ගරු ඳවිත්රාහමද්වි  න්නිආයචිික භවත්මිඹ 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු භන්ත්රීලුරභහ, තමුන්නහන්මේ ඒ ගළන වරිඹ  දන්මන 

නළුරමන් කථහ කයන්මන්. මනොමයොචිමචෝමල් ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයමඹන් නිඳදන මුු capacity එකභ විදුලිඵර ඳද්ධතිඹ  

වළභ මරහමේභ එකුර න්මන් නළවළ. ඒ ේපර්ණ capacity 

එකභ එමවභ එකුර කයන්නත් ඵළවළ. විදුලිඹ රඵහ දී මේදී විදුලිඵර 

ඳද්ධතිඹ  මනොමයොචිමචෝමල් ඵරහගහයම  තිමඵන මභගහමොට් 

300භ දිග භ මදන්නත් ඵළවළ. ඒමකන් ගන්න ප්රුභහණඹක් 

තිමඵනහ. ඒ ගන්මන් නළති ප්රුභහණඹ ගළන තමුන්නහන්මේ 

මකොමවේත් තිමඵන ගඛහ මල්ඛන ටිකක් අයමගන ඇවිල්රහයි 

ප්රුලසන කයන්මන්. තමුන්නහන්මේමප ප්රුලසනමඹන් එමවභ එකක් 

අවරහත් නළවළ. ඒ එකුර කයන්මන් නළති ප්රුභහණඹ ය   වුණු 

ඳහඩුක් මර ගණන් ගන්න ඵළවළ. ඔඵුරභහ වරිඹ  දන්මන නළුර 

කථහ කයන්න එඳහ.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්රුලසන ුරන අහනයි. 

 

 
වුදි අයහබිම  අතයභග ව ශ්රීd රහගකික ගතව 

මේවිකහන් : ිළඹය 
சவூதழ அசபழனளயழல் அளதபயளகழபெள் இங்ககப் 

ணழப்தண்கள் : டயடிக்கக 
SRI LANKAN HOUSEMAIDS STRANDED IN SAUDI ARABIA : 

ACTION TAKEN 

3435/‟13 

14.ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

විමද්ල රැකිඹහ ප්රුර්ධන වහ සුබහධන අභහතුරභහමගන් ඇූ  

ප්රුලසනඹ - (2) :   

(අ) වුදි අයහබිම  රිඹහද්හි ගතව මේවිකහක ලමඹන් මේඹ 

කය මභය   ඳළමිණි මකොේඳඤසඤවීදිම  අන්ර් ෂිඹහනහ 

භවත්මිඹ විසින් මවිත කයන රද මතොයුරරු අනු එයමට් 

සිය කය තඵහ මගන සිටින ශ්රීd රහගකික ගතව මේවිකහන් 

50ක් ඳභණ ගණිකහ තත්තිමඹහි මඹොදමින් සිටින ඵ 

එුරභහ දන්මනහිද? 

(ආ) (i) එමේ නේ, ඒ ිළිතඵ මවීභ  මගන ඇති ිළඹය 

කමර්ද; 

 (ii) එභ ිළරි මුදහ මගන වහභ ශ්රීd රගකහ  මගන්හ 

ගළනීභ  මගන ඇති ක්රිනඹහ භහර්ග කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත වන් ගතව මේවිකහන් ිළරි අතයභග 

කිරීභ  ක්රිනඹහ කශ විමද්ල මේහ නිමඹෝජිත 

ඒජන්සිකරුන්  වහ එඹ  භළදිවත් ව අමනකුත් 

අඹ  එමයහි ගත් ක්රිනඹහ භහර්ග  කමර්ද; 

 (ii) එභ කහන්තහන්මප ඳවුල්ර ආයක්හ, 

සුබහධනඹ ව ආර්ථිකඹ නගහීයභ වහ 

ප්රුහමඹෝගික ළඩිළිතමශක් ක්ණික ක්රිනඹහත්භක 

කිරීභ  ක යුුර කයන්මන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්මනහිද? 

(ඈ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு ஊக்குயழப்பு, சளம்புகக 

அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) சவூதழ அசபழனளயழன் ளழனளதழல் வீட்டுப் ணழப் 

தண்ணளகச் சசகயனளற்ழயழட்டு இங்ககக்கு 

யபைககதந்துள் தகளம்ழத்ததபைகயச் சசர்ந்த 

தழபைநதழ அன்யர் சழனளள தயழனழட்டுள் 

தகயல்களுக்கு அகநன அந்ளட்டில் சழககயக்கப் 

ட்டுள் இங்கக வீட்டுப் ணழப்தண்கள் சுநளர் 

50 சர் யழசளபத் ததளமழலில் ஈடுடுத்தப்டுயகத 

அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) ஆதநழல், அது ததளடர்ளக கண்டழயதற்களக 

சநற்தகளள்ப்ட்டுள் டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) இயர்கக யழடுயழத்து உடடினளக 

இங்ககக்கு அகமத்துயபையதற்கு சநற் 

தகளள்ப்ட்டுள் டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) (i) சநற்டி வீட்டுப் ணழப்தண்கக 

அளதபயள ழகனழல் ககயழடுயதற்குச் 

தசனற்ட்டுள் தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு 

பகயர்கள் நற்பொம் அதற்குப் ங்கழப்புச் 

தசய்துள் கசனளபைக்கு தழபளக 

சநற்தகளள்ப்ட்ட டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) சநற்டி தண்கது குடும்ங்கழன் ளதுகளப்பு, 

ன்புளழ நற்பொம் தளபைளதளபத்கத சநம்டுத்து 

யதற்கள கடபகச்சளத்தழனநள சயகத் 

தழட்டதநளன்க உடடினளக அபல்டுத்த 

டயடிக்கக சநற்தகளள்யளபள ன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்சல், ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare:  

(a) Is he aware that around 50 Sri Lankan housemaids 

are imprisoned and being employed in prostitution 

in Saudi Arabia according to the information 

revealed by Ms. Anvar Shiyana of Slave Island, 

who worked as a housemaid in Riyadh in Saudi 

Arabia and has come back to the country? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the steps that have been taken to look into 

it; and 

 (ii) the measures that have been taken to get 

them released and bring them back to Sri 

Lanka? 

(c) Will he state - 

 (i) what action was taken against the foreign 

employment agents who have worked to 

leave the above group of housemaids 

stranded and against  others who associated 

with it; and 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

 (ii) whether a practical course of action will be 

adopted immediately in order to ensure 

security of the families of these women and 

to enhance their welfare and economy? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ (විමද්ල රැකිඹහ ප්රුර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு டிளன் தசபபள - தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு 

ஊக்குயழப்பு, சளம்புகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය 

මභමේයි. 

(අ) ඔේ. මභළනි සිද්ධිඹක් මද්ශීඹ භහධ භඟින් හර්තහ කය 
ඇත. 

(ආ) (i) ශ්රීd රගකහ විමද්ල මේහ නියුක්ති කහර්ඹහගලඹ භඟින් 

මේ ිළිතඵ භහධ වයවහ දුන් මතොයුරරු අනු 

මකොේඳඤසඤවීදිම  අන්ර් ෂිඹහනහ භවත්මිඹ 

කළහ ඇඹමගන් ළඩිදුය මතොයුරරු රඵහ ගන්නහ 

රදී. 

 (ii) ඒ අනු වුදි ඵරධහරීන්මප වහඹ රඵහ මගන එභ 

සථහනඹ ළ ීයභ  ක යුුර කිරීභ වහ රිඹහද්හි ශ්රීd 

රගකහ තහනහඳති කහර්ඹහරඹ  උඳමදස රඵහ මදන 

රදී. ඒ අනු තහනහඳති කහර්ඹහර නිරධහරින් අදහශ 

ප්රුමද්ලඹ  මගොස දින 03ක් (2013 භහර්ුර 6,7 ව 

8) එහි නළීර ශ්රීd රහගකික මේවිකහකමප (අන්ර් 

ෂ්ඹහනහ භවත්මිඹමප ඥහතිඹකු න නයහ අෂ්ක් 

ජවෂර් මිඹ) වහඹ රඵහ මගන එභ සථහනඹ  රහ 

ඇත. ඔවුන් එභ සථහනඹ  රන වි  කිසිභ 

රැවිමඹක් එහි සි  නළත. 

(ඇ) (i) එළනි ගතව මේවිකහන් කණ්ඩහඹභක් එහි රැඳී 

මනොසිටි තත්ත්ඹක් ුරශ මභභ ප්රුලසනඹ භඟින් 

අනු රඵන ගළ ලුද ඳළන මනොනඟී. 

 (ii) ගරු භන්ත්රීලුරභහ කිඹන ආකහයම  තත්තිමඹහි 

මඹදුණු කට්ටිඹක් ඒ සථහනමඹන් වසු වුමණ් නළති 

වුත් හභහනමඹන් ගතව මේවිකහන් විමද්ලගත 

වුණහ  ඳසු විමද්ලගත ඳවුල්හි ආයක්හ, 

සුබහධනඹ වහ ආර්ථිකඹ නගහීයභ උමදහ 

කහර්ඹහගලඹ භඟින් මේක සුබහධන අයමුදරක් 

ිළහිටුහ ඇති අතය විවිධ අසථහන්හිදී එභ 

අයමුදලින් විමද්ලගත ේමිකඹන්මප ඳවුල්ර 

හභහජිකඹන් මත මභන්භ ේමිකඹහ මත 

ප්රුතිදහන රඵහ මදනු රඵයි. විමලේමඹන්භ 

ේමිකමඹකු භයණඹ  ඳත් වුමණොත් ලිඹහ ඳදිගික ව 

කහරඹ ුරශ නේ රුිළඹල් රක් වතයක මුදරක් 

රඵහ මදනහ.  

ලිඹහ ඳදිගික කහරඹ ඉක්භරහ නේ රුිළඹල් 150,000ක් මදනහ. 

ලිඹහ ඳදිගික කහරඹ ුරශ ේමිකඹහ ේපර්ණ ආඵහධිත තත්ත්ඹ  

ඳත් වුමණොත් රුිළඹල් රක් මදකක් මදනහ. ලිඹහ ඳදිගික කහරඹ 

ඉක්භරහ නේ රුිළඹල් 150,000ක් මදනහ. ේමිකඹහ අනීඳ 

තත්ත්ඹක් භත ඳළමිණිමඹොත් ආඳසු එන්න ළඹ කශ ටිකට් ඳමත් 

මුදර වහ වද ආධහය රඵහ මදනහ. ේමිකඹහ අහධ තත්ත්ම  

මයෝග ඹකින් ඳළමිණිමඹොත් රුිළඹල් 120,000ක් රඵහ මදනහ. ඊ  

අභතය, එමේ අනීඳ තත්ත්මඹන් ව ආඵහධිත තත්ත්මඹන් 

ඳළමිමණන විගභණික ේමිකඹන් වහ ශ්රීd ජඹර්ධනපුය 

මයෝවමරන් ප්රුතිකහය රඵහ මදන අතය එභ විඹදේ ේපර්ණමඹන් 

කහර්ඹහගලඹ දයනහ. එමේභ ජහතික මයෝවමල් ප්රුතිකහය වහ 

මඹොමු ව වහ මඹොමු කශ මයෝගීන්මප අලතහ ිළිතඵ 

ේපර්ණමඹන් අිළ මොඹහ ඵරහ ක යුුර කයනහ. ඒ හමපභ 

පර්ණ ආඵහධිත මයෝගීන් මනුමන් ටිනහ නික් කහර්ඹහගලඹ 

භඟින්භ වදරහ මදනහ. ඒ හමපභ ඔවුන් වහ සඹග රැකිඹහ 

ආධහය රඵහ දීභ  විවිධහකහයමඹන් ක යුුර කයනහ.  

යහජ ඵළගකු වහ ේඵන්ධ විගභණික ේමිකඹන් වහ රුිළඹල් 
රක් 5ක් දක්හ උඳරිභඹක  ඹ ත් වන මඳොීය ඹ මත් නිහ 
ණඹ ඳවසුකේ රඵහ මදන අතය එභ මඳොලිමඹන් ුරමනන් මදකක් 
කහර්ඹහගලඹ මගනහ. 

2013 ර්ම  ඉරහ භතද්ධි අධිකහරිඹ එක්ක ේඵන්ධ 
මරහ අිළ රුිළඹල් රක් ුරනක ණඹ මුදරක් රඵහ මදනහ. ඒ අඹ 
ිළ ත් මන්න  මඳය ඒ ණඹ මුදර වන මඳොලිඹ  රඵහ දීරහ භහ 
වඹක් ඇුරශත භතද්ධි අධිකහරිඹත් එක්ක එකුර මරහ ඒ මගල් 
වළදීමේ හඳහයඹ ආයේබ කයරහ තිමඵනහ. ඒ හමපභ විමද්ලගත 
ශ්රීd රහගකික ේමිකඹන්මප ද දරුන් මනුමන් "ය විරු දරු දිරි" 
නමින් ළඩ වනක් ක්රිනඹහත්භක න අතය ඒ අඹමප දරුන් 
හර්ෂික ඳව ය ෂ්ත්ඹ භත් වුමණොත් රුිළඹල් 15,000ක් 
ඵළගින්ද, අමඳො හභහන මඳශ භත් වුමණොත් රුිළඹල් 

20,000ක් ඵළගින් ද,  අමඳො උස මඳශ භත් වී විලසවිදහර 
අධහඳනඹ රඵන සිසුන් මනුමන්  රුිළඹල් 30,000 ඵළගින් ද 
මරභඹ ෂ්ත් ිළරිනභනු රඵනහ. එමේ 2012 මර්දී 
ඳභණක් ෂ්ත් වහ ශමුන් 2,715ක් මනුමන් රුිළඹල් ද 
රක් ඳනසමදකක  ළඩි මුදරක් ප්රුදහනඹ කයරහ තිමඵනහ.  

විගභණික ේමිකඹන්මප ද දරුන්මප විඹ භගහමී කුරතහ 
ඇගය ේ කයනු ස නර්තන, යචනහ, ගහඹනහ, කථික වහ ිකත්රා තයග 
ඳත්නු රඵන අතය මභයින් ජඹග්රාවණඹ කයනු රඵන ද දරුන් 
වහ රුිළඹල් 50,000, රුිළඹල් 30,000 වහ රුිළඹල් 20,000 ඳශමු, 
මදළනි, මතළනි සථහන වහ ද, කුරතහ දක්න ද දරුන් 
වහ රුිළඹල් 10,000 ඵළගින් ද ිළරිනභනු රඵනහ. ඊ  අභතය 
ශ්රීd එෂසඑේ නහලිකහ ව සර්ණහහිනී නහලිකහ ඹ මත් ඒ 

අඹමප කුරතහන් අිළ ප්රුචහයඹ කයන්න අසථහ රඵහ දීරහ 
තිමඵනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, GCE (Ordinary Level), 
GCE (Advanced Level)  විබහග භත් න දරුන්  විතයක් 
මනොමයි, ඒ අඹමප දරුන් මනත් තහක්ණික ආඹතනඹක ඹේ 
කිසි ඳහා භහරහක් වදහයන්න අමඳන් මුදල් ඉල්රහ හිටිමඹොත්  අිළ 
ඒ වහත් අල කයන ෂ්ත් ිළරිනළමීභ ආයේබ කයරහ 
තිමඵනහ.  

සිඹලුභ ප්රුහමද්ශීඹ කහර්ඹහර භට් මින් දළන් ය විරු ගවිධහන 
වදරහ ඒ ෆභ ප්රුහමද්ශීඹ මල්කේ කහර්ඹහරඹක භ අලුමතන් ඵහ 
ගත් උඳහධිධහරීන් ුරන් මදනහ ඵළගින් අනුයුක්ත කයරහ ඒ අඹ  
විමලේ පුහුණුක් රඵහ දීරහ  දිසත්රිාක්ක භට් මින් භහනසික ව 
හභහජික උඳමදස අල නේ ඒ වහත් දළන් ක යුුර කයමගන 
ඹනහ. ඒ හමපභ තහනහඳති කහර්ඹහරර  ඳළමිමණන ශ්රීd රහගකික 
කහන්තහන්මප ගළ ලු නියහකයණඹ කයන මතක් ඔවුන් 
කහර්ඹහගලඹ විසින් නඩත්ුර කයන අතය, තහනහඳති කහර්ඹහරම  
ආයක්ෂිත භධසථහනම  -safe house එමක් - යහ ගන්නහ. 

හභහනමඹන් මරෝකඹ පුයහ ය ල් ගණනහකභ -වළභ 

යමට්භ ඳහමවේ- මේ හමප 1,000ක් 1,200ක් අතය ිළරික් අිළ 
මඵොමවෝ වි  රැක ඵරහ ගන්නහ. ඒ හමපභ ඒ ආයක්ෂිත 
සථහනර යහමගන ඉන්න අඹ ේඵන්ධමඹන් භුර න ගළ ලු 
විඳීභ, ඒ අඹමප ක යුුර ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ හමප 
කහර්ඹඹන් තහනහඳති කහර්ඹහරම  විමලේ නිරධහරින් මඹොදහ 
මගන විමද්ල ක යුුර අභහතහගලඹ ඹ මත්ත්, අමප් අභහතහගලඹ 
ඹ මත්ත්, කේකරු අභහතහගලඹ ඹ මත්ත් සිදු කයනහ.  

(ඈ)  ඳළන මනොනඟී.  
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[ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ] 
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ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ගරු ඇභතිුරභහ  මඹොමු 

කයන භමප ඳශමුළනි අුරරු ප්රුලසනඹ මභමේයි. ගරු ඇභතිුරභහ 

ව ඵළසිල් යහජඳක් භළතිුරභහ මගන ඹන නිහ මඹෝජනහ ක්රිභඹ  

ප්රුථභමඹන්භ ප්රුලගහ කයනහ. එඹ කහමරෝිකත මවො ිළඹයක්. ය  

විරුන්  මගල් රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් කුවක 

මද්ලඳහරනමඹන් මතොය භභ සුබ ඳතනහ. "ය  විරුන්" කිඹන 

ඒ ේමික කහන්තහන්  දළන  මගල් කීඹක් රඵහ දීරහ තිමඵනහද 

ගරු ඇභතිුරභනි?   

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, මගල් 800ක් ෆදීභ 

ආයේබ කයරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මේ න වි  මගල් කීඹක් රඵහ දීරහ තිමඵනහද?  

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අඳ මේ ළඩ ිළිතමශ ඳ න් මගන භහ මදකයි. දළන  මගල් 

800ක් වදන්න ඳ න් මගන තිමඵනහ.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන අුරරු ප්රුලසනඹ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භමප මදන අුරරු ප්රුලසනඹ මභමේයි ගරු නිමඹෝජ 

කථහනහඹකුරභනි. අමප් ගරු ඇභතිුරභහ භහධ ුරිතන් ප්රුචහයඹ 

කයරහ තිමඵනහ -භහධමඹන් හර්තහ වුණහ- වුදි අයහබිඹ  ේමික 

කහන්තහන් ඹළවීභ එුරභහ මව  සි   තවනේ කමශොත්, එුරභහ 

රගකහමේ ජනප්රිதඹභ ඇභතියඹහ ඵ  ඳත් මේවි කිඹරහ. එුරභහ 

එළනි ප්රුකහලඹක් කයරහ තිබුණහ. එයින් කිඹන්මන්, රි-ආ නීතිඹ 

තක්කඩි විධිඹ  මඹොදහ ගන්නහ භළදමඳයදිග වුදි ය   ේමික 

කහන්තහන් ඹළවීමභන් කයදයඹක්, දණඹක්, අඳයහධඹක් 

මනහඹ, ඵරවත්කහයමඹන් ගණිකහ භඩේර  මඹොදනහඹ 

කිඹරහ භහජම  මරොකු කථිකහක් තිමඵන ඵ එුරභහ ඍජු මවෝ 

ක්රිහකහය ිළිතගන්නහ ඵයි. එුරභහ කිඹනහ- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇභතිුරභහ කිඹනහ, එඹ නළළත්ුරමොත් එුරභහ ජනප්රිதඹභ 

ඇභතියඹහ මනහ කිඹරහ.    

ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. What is your point of 

Order?  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, the Shariah Law is God‟s law. 

It is Divine law. He cannot say, “thakkadi" law. He is  

insulting. You are a „thakkadiya’.  
 

[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵුරභහ වළභ දහභ ඔඹ කහයණඹ කිඹනහ මන්.  

 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If there is anything against the Standing Order, that 

will be expunged from the Hansard.  
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මඵල්ර කඳරහ රිහනහ භළරුහ. මකොමවොභද තක්කඩි 
මනොන්මන්?  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔඵුරභහමප මඵල්ර විතයක් මනොමයි, මනත් මද්ලුත් 
කළමඳයි.  
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵුරභහමප කඳරහ ඉයයි මන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලරුන් කරුණහකය ඳහර්ලිමේන්ුරමේ ගළරරිම  
ඳහල් ෂ් ෂ්හන් ද සිටිනහ ඵ මත්රුේ මගන කථහ කයන්න.   

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භමප මදන අුරරු ප්රුලසනඹ 
මභමේයි. ගරු ඇභතිුරභහභ කිඹනහ, "වුදි අයහබිඹ  කහන්තහන් 
ඹන එක නත්න්න ඕනෆ. එතමකො  භභ ජනප්රිதඹභ ඇභතියඹහ 
මේවි." කිඹරහ.     
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ඉතින් භහ අවන්මන්, සුඩහනඹ, ඉතිමඹෝිළඹහ ළනි දුප්ඳත් 

ය ල් ඳහ  කේකරු නීති නළති, රි-ආ නීතිඹ තිමඵන වුදි 

අයහබිඹ  කහන්තහන් ඹළවීභ තවනේ කය තිබිඹදීත්, මන්ඳහරනඹ, 

ඵගපරහමද්ලඹ, ඳහකිසතහනඹ, ඉන්දිඹහ ළනි ය ල් ද වුදි 

අයහබිඹ  කහන්තහන් ඹළවීභ නත්හ තිබිඹදීත්, අිළ විතයක් රක් 

වඹක ජනතහමප ජීවිත අඳු මර් දභහ තිමඵනහ. එහි ඹන 

කහන්තහන් එක දිග  දණඹ කයනහ, භයනහ, කඳනහ, 

මකො නහ, ගණිකහ භඩේර  මඹොදනහ. ඒත් එුරභහ කිඹනහ, 

ජනප්රිதඹ ඇභතියමඹක් මන්නත් පුුන්ලු, වුදි අයහබිඹ  

කහන්තහන් ඹළවීභ නත්න්මන්ත් නළවළයිලු. භහ අවන්මන්, වුදි 

අයහබිඹ  කහන්තහන් ඹළවීභ නත්න්මන් කදහද කිඹරහයි.  

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නි මඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, එුරභහ අහ තිමඵන 

ප්රුලසනඹ  මභභ අුරරු ප්රුලසනඹ අදහශ මනොවුණත් භහ එඹ  ිළිතුරයක් 

මදන්නේ. ඳශමුන කහයණඹ මභඹයි, ගරු නිමඹෝජ 

කථහනහඹකුරභනි. විඳක් නහඹකුරභහත් ඉදිරිිළ භ තත් ය ක -

වුදි අයහබිම - නීතිඹ  නින්දිත මර ඳරිබ කිරීභ ුරිතන් එක්ත් 

ජහතික ඳක්ම  භතඹ ප්රුකහල වුණහ. භහ හිතන වළටිඹ  භළද 

මඳයදිග ය ර ව මුසලිේ ය ර සිඹලු මදනහභ ඉතහභ මවොඳින් 

දළන ගනීවි, එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඒ ය ල් ගළන ඵරන්මන් 

මකොයි විධිඹ ද කිඹරහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ම  භතඹ ප්රුකහල 

කිරීභ ේඵන්ධමඹන් යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීලුරභහ  

සුරතින්ත නහ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භමප භතඹ. 

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, මේ ප්රුලසනඹ ුරශ වුණත් 

එුරභහ මේ යමට් අහිගක කහන්තහන් ගණිකහන් ඵ  ප්රුකහල 

කය තිමඵනහ. එඹ ේපර්ණමඹන්භ අතයි. මේ ප්රුලසනඹ ුරිතන් 

වුණත් එුරභහ උත්හව කය තිමඵන්මන් අහිගක අේභරහ, අහිගක 

නගගිරහ ගණිකහන් වළටිඹ  ප්රුකහල කයන්නයි. නමුත් එමවභ 

මරහ නළවළ. අිළ මේ ිළිතඵ ළ ීයේ ුරනක් කශහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භහ දළන් ඔඵුරභහමප ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය මදනහ. ඔඵුරභහ 

එඹ අවමගන ඉන්න  ඕනෆ. එුරභහ ප්රුලසනඹත් එක්ක දීර්ඝ 

ළල් හයභක් කිේහ. භහ එඹ අවමගන සිටිඹහ මන්. ඉතින් ඒ 

ප්රුලසනඹ  උත්තය මදන මකො ත් අවමගන ඉන්න තයේ ඉීමභක් 

නළත්නේ ඒක  භ  කයන්න මදඹක් නළවළ. භහ දළන් ප්රුලසනඹ  

උත්තයඹ මදනහ. ප්රුලසනඹ ඇහුහ නේ උත්තයඹ අවගන්න  

තභන්  වළදිඹහක්, විනඹක් තිමඵන්න  ඕනෆ. මභඹ ිකත්රාඳ ඹක් 

මනොමයි; මභඹ ඳහර්ලිමේන්ුර. මභඹ ඵඹසමකෝප් භඩුක් 

මනොමයි; මභඹ ඳහර්ලිමේන්ුර.  

ගරු නි මඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, අහිගක අේභරහ, අහිගක 

නගගිරහ, අමප් මවෝදය මවෝදරිඹන් ේපර්ණමඹන්භ 

ගණිකහන් වළටිඹ  ප්රුකහල කයරහයි මේ ප්රුලසනඹ අවරහ 

තිමඵන්මන්. අිළ ඒ ේඵන්ධමඹන් ළ ීයේ ුරනක් කශහ. මභුරභහ 

කිඹන එභ කහන්තහ නේ කයපු වහඹකඹකුත් එක්ක ගිහින් වුදි 

අයහබිම  ළ ීයේ ුරනක් කශහ. එමවභ එකක් තිබුමණ් නළවළ. 

තභන්මප ඳටු මද්ලඳහරන හසි තකහ මේ යමට් ඉන්න අමප් 

අහිගක අේභරහ, අක්කරහ ගණිකහන් වළටිඹ  ප්රුකහල කයන 

භට් භ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ අඹමප දුක් කඳුු, හඳහයඹක් - 

business එකක්- කය මගන, ඒහ මඳන්හ මගන අයමුදල් වදරහ 

මුදල් වේඵ කයන අඹ ඒහ කශහ  කභක් නළවළ. වළඵළයි මේ 

අහිගක කහන්තහන් ගණිකහන් වළටිඹ  ප්රුකහල කයන්න එඳහ. 

මේ අමප් අේභරහ, මේ අමප් අක්කරහ ගණිකහන් වළටිඹ  ප්රුකහල 

කයන්න එඳහ. මභොකක් මවෝ ප්රුලසනඹක් භුර වුණහභ ඒ ප්රුලසනඹ  

ිළිතුරරු මොඹනහ විනහ තභන්මප ඵඩ  දින මකො , මේ අඹමප 

කඳුු මඳන්හ ල්ලි වේඵ කය ගළනීමේ හඳහයඹ  දින මකො , 

මේ විධිඹ  අහිගක අඹ ගණිකහන් වළටිඹ  වගඩු ගවන එක 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, අභහතයඹහ වළටිඹ ත්, 

අභහතහගලඹ වළටිඹ ත්, ඳහර්ලිමේන්ුර භන්ත්රීලරුන් වළටිඹ ත් අිළ 

කවුරුත් ිළිතගන්මන් නළවළ.  

ගතව මේවිකහන් වළටිඹ  ිළ  ය  ඹළවීභ තවනේ කිරීභ 

මනොමයි කශ යුුර න්මන්. තවනේ කමශොත් මඵොමවොභ ඵහර 

විධිඹ , මඵොමවොභ රහබ විධිඹ , ිකත්රාඳ ඹක යඟඳහන විධිඹ  ඳළඹ 

විසිවතමයන් භ  ජනප්රිதඹ මන්න පුුන්. වළඵළයි ය ක   

ඇභතියමඹක් ඕනෆ, ඒ විධිඹ  ිකත්රාඳ ඹක යඟ ඳහනහ හමප 

ඵහර ළඩ කයන්නද? ඵයිසමකෝප් එකක මඳන්නහ හමප ඳළඹ 

විසිවතමයන් ප්රුලසන ඔක්මකොභ  විරහ, ිකත්රාඳ ඹ ඉය වුණහ  

ඳසමේ මගදය ඇවිල්රහ ආමඹත් ඳහයක් ප්රුලසන කමර් ඵළ ගන්නද? 

නළවළ. ය ක  ඇභතියමඹක් ඕනෆ, ගතව මේවිකහන  

තිමඵන්නහ ව ප්රුලසනර  ිළිතුරරු මොඹන ගභන්, ගතව 

මේවිකහන් වළටිඹ  ඹන අඹ  ගතව මේවිකහන් - housemaids - 

වළටිඹ  මනොමයි,  ඒ තත්ත්මඹන් එවහ  අයන් ඹන්මන් 

මකොමවොභද කිඹරහ ඵරන්න. දළන් අිළ ඒක  ිළිතඹේ මඹොදරහ 

තිමඵනහ. ඊශඟ භහම  ඳශමුන දහ  ඉරහ වුදි අයහබිඹ  

housemaidරහ ඹන්මන් නළවළ. වළඵළයි ඹන අඹ ඹන්මන් NVQ 

Level - 3 pass ඳහස මරහ  නිහ ඒ අඹ ඹන්මන් House-Keeping 

Assistantරහ වළටිඹ යි. ඒ අඹමප ිළ  ය  ඹෆභ තවනේ කයනහ 

මනු , ඒ අඹ  ඹන එක නත්නහ මනු , ඒ අඹ ගතව 

මේවිකහන් වළටිඹ  මනොමයි, නමුත් ඊ  ඩහ ළඩිමඹන් ඳඩි 

රඵන, ඒ හමපභ ඒ යමට් භහජ ආයක්ණ ක යුුරර  භළදිවත් 

මන්න පුුන් ආකහයම  NVQ Level - 3 භට් මේ පුහුණුක් 

දීරහ House-Keeping Assistantරහ  වළටිඹ යි ඹන්මන්. අන්න 

එමවභයි මේ ප්රුලසනර  ිළිතුරරු මොඹන්න ඕනෆ. එමවභ නළුර 

මභුරභහ කිඹන ආකහයඹ  ඒ අඹ ගණිකහමෝ විධිඹ  වගඩු 

ගවරහ, ඒ අහිගකඹන්මප නභ , නේබු , කීර්තිඹ  වහනිඹක් 

න ආකහයඹ  ක යුුර කයමින් මනොමයි මේ ප්රුලසනර  ිළිතුරරු 

මොඹන්න  ඕනෆ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, එුරභහ මනභ අර්ථ 

කථනඹක් නිරඳණඹ කයන්න වළදුහ. භභ ේමික කහන්තහන්  

කදහත් ගණිකහන් කිඹරහ කිේමේ නළවළ. එුරභහ තභයි ඒක 

හ මගන කන්මන්.  

භමප ුරන්න අුරරු ප්රුලසනඹ මභඹයි. ගරු නිමඹෝජ 

කථහනහඹකුරභනි, මේ තිමඵන්මන් ශ්රීd රගකහ විමද්ල මේහ 

නියුක්ති කහර්ඹහගලම  2011 මදළේඵර් 31  න දිමනන් අන් 

න ර්ඹ වහ ව විගණකහධිඳති හර්තහ. මේ හර්තහමේ 

වන් නහ ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ගරු 

ඇභතිුරභනි, මභන්න මභමවභ:   

"2.2.6 භතමේදඹ  ුරඩු මදන ගනුමදනු විමද්ල මේහ නියුක්ති 

කහර්ඹහගලම  අයමුණු ලින් ඵළවළය ව මොලි මඵෝල් ක්රීතඩහ මනුමන් 

රුිළඹල් 9,721,189ක් විඹදේ කය ඒ ුරර මොලිමඵෝල් ගගභඹ විසින් දළරිඹ යුුර 

රු.2,654,304 ක් ආඹතනඹ විසින් දයහ තිබුණි." 
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දළන් මභොකක්ද මේමක් අයමුණ? එුරභහ මොලිමඵෝල් ගගභම  

බහඳතියඹහ. අය අහිගක ේමික කහන්තහන් භළරි භළරී ළඩ 

කයරහ මගනහපු ල්ලි දභනහ, මේ මොලිමඵෝල් ගගභඹ . ඒ 

සුුඳටු ගණනක් මනොමයි. මේ විගණන හර්තහ.  

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  ප්රුලසනඹ  අදහශ නළවළ. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භමප ප්රුලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ.  

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, මභඹ  අදහශ නළවළ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  භමප ප්රුලසනඹ  අවරහ ඉය 

නළවළ. 

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අවන ප්රුලසනඹ අදහශ නළවළ. 

   
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇත්ත කථහ කයද්දී "අදහශ නළවළ" කිඹනහ. මවොයකේ ගළන  

කිඹද්දි "අදහශ නළවළ"කිඹනහ.  

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලුරභහ, අුරරු ප්රුලසනඹක් ඇසිඹ වළක්මක්,  මුලික 

ප්රුලසනමඹන් වහ එහි ිළිතුරමයන්  ඳළන නළ මඟන කහයණහක් 

ේඵන්ධ  ඳභණයි.  ඉතහභ මකටිමඹන් අවන්න.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මේ ආපු අඹ  න්දි මගහ නළවළ.  භමප ප්රුලසනඹ න්දි 

මගන්මන්  නළති, ඒ මුදල් මන මද්ල්ර   විඹදේ කිරීභයි. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් ිළිතුරරු මදන්න.  

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ිළිතුරය ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  භ  කයන්න  

මදඹක් නළවළ, ගරු භන්ත්රීලුරභහ මභතළන කෆ ගවරහ තභන්මප 

වළකිඹහ ව මනොවළකිඹහ  මඳන්වීභ ේඵන්ධමඹන්. ගරු 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, මේ ප්රුලසනඹ  අදහශ  මනොවුණත් භභ 

ිළිතුරරු මදන්නේ. ගරු ඳහර්ලිමේන්ුර භන්ත්රීල සුනිල් වඳුන්මනත්ති 

භන්ත්රීලුරභහ ගිඹ අඹළඹ විහදම දී  මේ කහයණඹ  ිළිතඵ භුර 

කයරහ, ඒ ිළිතඵ  අඳ ිළිතුරරු දීරහ තිමඵනහ.   දළන් මේ 

මනමකො  විගණකහධිඳතිුරභහ අමප් ිළිතුරය බහය අයමගන 

තිමඵනහ. "මකොප්" එමක් ඳක් විඳක් මේදඹකින් මතොය ඒ 

ිළිතුරය බහය අය මගන තිමඵනහ. ඒ ඳශමු න කහයණඹ. 

මදන කහයණඹ,  භහ  ජහතික මොලිමඵෝල් ගගභම   බහඳති 

වුණත්, මනොවුණත් භහ  ිළිතගන්නහ කහයණඹක් තභයි, ජහතික 

භට් මේ ක්රීතඩක ක්රීතඩිකහන්  ඳභණක් මනොමයි. - විමද්ල මේහ 

නියුක්ති කහර්ඹහගල ම  මේහ, යහඹ අධිකහරිම  මේහ, ගුන් 

වමුදහමේ මේහ,  ගුන් මතොටුමඳොමශේ  මේහ, විදුලිඵර 

අභහතහගලම  මේහ, ඒ වළභ ක්රීතඩකමඹකු  භ උදවු කයන්න   

ඕනෆඹ කිඹන කහයණඹ. ඒක මේදඹක් නළවළ. ඒක භහ විමද්ල මේහ 

නියුක්ති කහර්ඹහගලම  හිටිඹත් කයනහ. යහම  හිටිඹත් කයනහ. 

මභොකද, ක්රීතඩහමන් මේ  ජහතික භට් භ  එන දරුමෝ එන්මන් 

ගමේ ඉරහ. ඒ භවය දරුමෝ "ය  විරුන්මප" දරුමෝ. වළඵළයි. 

එක කහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. විමද්ල මේහ නියුක්ති 

කහර්ඹහගලම  භහ ඉන්න තහක් කල්  එක එක gigoloරහ  
 

[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඕනෆ විධිඹ  අමප් අහිගක කහන්තහන් ගණිකහන් කයන්න  

ඉඩ මදන්මන් නළවළ  කිඹන කහයණඹ භහ ඳළවළදිලි කිඹනහ  ගරු 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි.   [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රුලසන අගක 15-3441/'13-(2),  ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  භහ එභ ප්රුලසනඹ නළත 

හයඹක් අවනහ. 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, යහඹ වහ භවහභහර්ග 

අභහතුරභහ මනුමන් එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය  දීභ දවහ  ති 

මදකක් කල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රුලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන  ඹ- ප්රුලසන අගක 1- 1850/'11-(3), ගරු යවි 

කරුණහනහඹක භවතහ 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු  නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ අවනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, යහඹ වහ භවහභහර්ග 

අභහතුරභහ මනුමන්   එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ  ති 

මදකක් කල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රුලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රුලසන 6-3061/'12-(1),ගරු අකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ. 

 
ගරු මජෝන් අභයුරගග භවතහ 
(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ගරු අකිර වියහේ 

කහරිඹේ භවතහ  මනුමන් භහ එභ ප්රුලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  අධහඳන අභහතුරභහ 

මනුමන් එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය දිභ වහ ති මදකක් කල් 

ඉල්රනහ.  
 
ප්රුලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down 

 
 

භළතියණ මකොමින් බහ : හභහජිකඹන් 
சதர்தல்கள் ஆகணக்குள : அங்கத்தயர்கள் 

ELECTIONS COMMISSION:  MEMBERS 

      3065/‟12 

7. ගරු මජෝන්  අභයුරගග භවතහ  (ගරු අජිත් පී. මඳමර්යහ 
භවතහ  මනු )        
(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க - நளண்புநழகு அஜழத் பீ. 

தசபபள சளர்ளக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

අග්රාහභහතුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර 

අභහතුරභහමගන් ඇසු ප්රුලසනඹ- (2) ; 

(අ) (i) ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ප්රුකහය භළතියණ 
මකොමින් බහ වහ ඳත්කශ යුුර හභහජිකඹන් 
ගඛහ මකොඳභණද; 

 (ii) එභ හභහජිකඹන් ුර ගකීේ කමර්ද; 

 (iii) එභ හභහජිකඹන් ඳත්කිරීභ ිළිතඵ ගකීභ 
ආණ්ඩුක්රිභ සථහ භඟින් ඳයහ ඇති අඹ 
කවුරුන්ද; 

 (iv) භළතියණ මකොමින් බහමේ හභහජිකඹන් මේ 
න වි  ඳත්කය තිම්ලද; 

 (v) මනොඑමේ නේ, එභ සථහිළත ගකීේ ඳළවළය 
වළරීභ  මවේුර කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්මනහිද? 

(ආ)  මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

ழபதந அகநச்சபைம், தத்த சளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சபைநளயகபக் சகட்ட யழள:  

(அ) (i) அபசழனகநப்ழன் ழபகளபம் சதர்தல்கள் 

ஆகணக்குளவுக்கு ழனநழக்கப்டசயண்டின 

அங்கத்தயர்கழன் ண்ணழக்கக னளததன்கத 

பெம்; 

 (ii) சநற்டி அங்கத்தயர்களுக்குளழன கடகநகள் 

னளகய ன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி அங்கத்தயர்கக ழனநழக்கும் 

தளபொப்பு அபசழனகநப்ழன் பம் னளபைக்கு 

எப்கடக்கப்ட்டுள்து ன்கதபெம்; 

 (iv) சதர்தல்கள் ஆகணக்குளயழன் அங்கத்தயர்கள் 

ற்தகசய ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்கள 

ன்கதபெம்; 

 (v) இன்சல், இந்தச் சட்டப் தளபொப்புக்ககப் 

புக்கணழப்தற்கள களபணம் னளததன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of members that should be 

appointed to the Elections Commission as 

per the Constitution; 

 (ii) the responsibilities of those members; 

 (iii) the person in authority who has been 

assigned with the responsibility of 

appointing those members by the 

Constitution; 

 (iv) whether members of the Elections 

Commission have been appointed by now; 

and 

 (v) if not, the reason for the negligence of this 

statutory responsibility? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, අග්රාහභහතුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතුරභහ මනුමන් භහ එභ  

ප්රුලසන  ිළිතුරය   බහගත*  කයනහ.  

 

* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 03යි.  

 (ii) "නිදවස වහ හධහයණ ඡන්ද විභීමේ ව ජනභත විචහයණ 
ඳළළත්වීභ" ඹන භළතියණ මකොමින් බහමේ 
ඳයභහර්ථඹන් ඉස  න ඳරිදි ආණ්ඩුක්රිභ සථහ           
ව තත්කහරම   ඵරඳත්නහ  අමනකුත් නීීරන් භඟින් 
භළතියණ මකොමින්  බහ මත ඳළරී ඇති සිඹලු  
ඵරතර,  කහර්ඹඹන් වහ කර්තඹන් ක්රිනඹහත්භක කයීයභ 
වතික කය ගළනීභ.  
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 (iii) ඳහර්ලිමේන්ුර බහමේ නිරීක්ණ ළරකිල්ර  මගන  ශ්රීd  
රගකහ ප්රුජහතහන්ත්රිාක භහජහදී ජනයජම  ජනහධිඳතියඹහ 
මත  ඳළරී ඇත.  

 (iv) නළත.  

 (v) සථහිළත ගකීේ ඳළවළය වළරීභක් සිදු වී මනොභළත.                          
යමට් මලික ආණ්ඩුක්රිභ සථහනුකර යුිවඹන්  ත්භන් 
අලතහන  රිරන තත්ත්ඹක  ඳත් කයීයමේ 
අයමුණින් ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ප්රුතිගසකයණඹන්හි  
මඵොමවෝ අගලඹන් ගළඹුරින් අධඹනඹ කයනු ිළණි 
ඳහර්ලිමේන්ුර විමලේ කහයක බහක් ඳත් කිරීභ   යජඹ 
දීර්ඝ කහරඹක් තිසමේ  භවත් ඕනෆකමින් සිටි ඵළේ ජනතහ 
භළනවින් දන්නහ කරුණකි. අහනහක  මභන් මඵොමවෝ 
අසථහන්හිදී  මභකී ආයේබක  කහර්ඹඹ කල් දළමිභ  සිදු 
වම  කහයක බහමේ කහර්ඹඹන්  වබහගිවීමභහිරහ 
එකඟත්ඹක  එශමමන්න  විඳක්ම  කණඩහඹේ 
ගණහක් ප්රුභහද වීමේ මවේුරමනි. මභන් තත්ත්ඹක් 
ඹ මත්, කහයක බහ කළවීභ ත් එකඟතහමන් 
වඳුනහගනු රඵන ප්රුමුඛතහ  ඳහදක මකො මගන, යුිවගත  වහ 
කහර නිලසිකත    ආකහයඹකින් කහයක බහමේ ක යුුර 
කඩිනේ කිරීභ ත් යජඹ දළන් ීරයණඹ කය ඇත. 

  මභභ තත්ත්ඹ ළරකිල්ර  ගනිමින්. දළන භත් රැසවීේ 
අයමහ ඇති ඳහර්ලිමේන්ුර    විමලේ කහයක බහමේ 
ීරයණඹන් රළමඵනමතක් පුුල්  ඳයහඹක  කරුණු 
ේඵන්ධමඹන්  මනස කශ මනොවළකි ආකහයම  
ක්රිනඹහභහර්ග ගළනීභ ඳසු  කල් තළබීභ සුඳළවළදිලි භ  
දයදර්ෂ් න්නකි. භළතියණ  මකොමින් බහ  අදහශ 
කරුණු  මභකී කහයක බහමේ  අධහනඹ  මඹොමුනු 
ඇතළයි අමප්ක්හ කිරීභ හධහයණ මයි. එහි නිගභන යජඹ  
දළනුේ  මදනු රළබ වි  නිසි ක්රිනඹහභහර්ගඹක් ගළනීභ රකහ 
ඵළමරනු ඇත. 

(ආ) අදහශ මනොමේ.  

 
භුරගභ කුභහය මල්ගභ භහත: කළඩ කඩ කහභය  

நத்துகந குநளப தயல்கந நளயத்கத : உகடக்கப்ட்ட 

ககடகள் 
MATHUGAMA KUMARA WELGAMA MAWATHA:  

DEMOLISHED MARKET STALLS 

3164/‟12 
 

12.ගරු මජෝන් අභයුරගග භවතහ (ගරු ඳහලිත මතයප්මඳරුභ 
භවතහ මනු ) 
(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க - நளண்புநழகு ளலித 

ததயபப்தபைந சளர்ளக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Palitha 

Tewarapperuma) 
ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ අභහතුරභහමගන්  ඇූ  

ප්රුලසනඹ - (3) :  

(අ) (i) භුරගභ හන්ත මේරි භහත මරසින් මඳයදී 

වළඳින්ව ත්භන් කුභහය මල්ගභ භහමත්, 1991 දී 

තහකහලික ඉදි කය ඳසු 2005.03.30 දිනළති 

ප්රුහමද්ශීඹ බහ අනුභතිඹ අනු සථිය තනහ විදුලි 

ළඳයුභ ද රඵහ මගන තිබ කඩ කහභය 70 ක් 

වදිසිම භ කඩහ ඉත් කය ඇති ඵත්; 

 (ii) එභ නිහ ඳවුල්  70ක හභහජිකයින් මේ න වි  

අයණ ඇති ඵත්; 

 (iii) න කඩ කහභය රඵහ දීභ වහ ප්රුහමද්ශීඹ බහ 

විසින් එක් කඩ හිමිමඹකුමගන් රු.100,000.00ක් 

ඵළගින් අත්තිකහයේ මුදල් රඵහ මගන ඇති ඵත්; 

 (iv) න කඩ කහභය ඉදි කිරීභ  ප්රුහමද්ශීඹ බහ ුර 

ඉඩභක ඳස ඳරීක්හ කය ඇති නමුත් මභමතක් 

ඒහ ඉදි කය ම මශඳුන්  රඵහ මනොදීභ නිහ 

ඔවුන් විමයෝධතහ ක්රිනඹහ භහර්ගඹන්  මඹොමු වී ඇති 

ඵත්; 

 එුරභහ දන්මනහිද? 

(ආ) (i)  ඉවත වන් කඩ කහභය කඩහ ඉත් කිරීභ  
උඳමදස දුන් අඹ කවුරුන්ද; 

  (ii) න කඩ කහභය රඵහ දීභ  අඹකශ අත්තිකහයේ 
මුදල් ේඵන්ධමඹන් මගන ඇති ක්රිනඹහ භහර්ග 
කමර්ද; 

 (iii) න කඩ කහභය ඉදි මනොකිරීභ  මවේුර කමර්ද; 

 (iv) කඩ කහභය අහිමි ව මමශඳුන්  න කඩ කහභය 
රඵහ මදන දිනඹ කමර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් කයන්මනහිද? 

(ඇ)  මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
உள்ளுபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சகபக் சகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) நத்துகந புழத சநளழ வீதழ  பன்பு 

அகமக்கப்ட்ட தற்சளகதன குநளப தயல்கந 

நளயத்கதனழல் 1991ஆம் ஆண்டு தற்களலிகநளக 

ழர்நளணழக்கப்ட்டு ழன்ர் 2005.03.30ஆம் 

தழகதழ ழபசதச சக அங்கவகளபத்தழன்டி 

ழபந்தபநளக ழர்நளணழக்கப்ட்டு நழன்சளபத் 

கதபெம் தற்ழபைந்த 70 ககடகள் தழடீதப 

உகடத்து அகற்ப்ட்டுள்் ன்கதபெம்; 

 (ii )  இதன் களபணநளக  70 குடும்ங்ககச் சசர்ந்த 

அங்கத்தயர்கள் தற்சளது ழர்க்கதழக்கு 

உள்ளகழபெள்ர் ன்கதபெம்; 

 (iii )  புதழன ககடககப் தற்பொக் தகளடுப்தற்களக 

ழபசதச சகனளது எவ்தயளபை ககட 

உளழகநனளர்கழடநழபைந்து  பள 100,000.00  

பற்ணத் ததளகககனப் தற்பொள் 

ததன்கதபெம்; 

 (iv )  புதழன ககடகக ழர்நளணழப்தற்களக ழபசதச 

சகக்குச் தசளந்தநள களணழதனளன்ழல் நண் 

ளழசசளதக கடதற்பொள்சளதழலும் 

இதுயகப இகய ழர்நளணழக்கப்ட்டு யழனளளளழ 

களுக்கு யமங்கப்டளதகநனழளல் அயர்கள் 

தழர்ப்பு டயடிக்கககழல் ஈடுட்டுள்ர் 

ன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) சநற்டி ககடகக உகடத்து அகற்பொயதற்கு 

ஆசளசக யமங்கழசனளர் னளயர் ன்கதபெம்; 

 (ii )  புதழன ககடககப் தற்பொக் தகளடுப்தற்களக 

அயழடப்ட்ட பற்ணத் ததளகக சம்ந்தநளக 

டுக்கப்ட்டுள் டயடிக்கககள் னளகய 

தனன்கதபெம்; 

 (iii )  புதழன ககடகள் ழர்நளணழக்கப்டளகநக்கள 

களபணம் னளததன்கதபெம்; 

 (iv )  ககடகக இமந்த யழனளளளழகளுக்கு புதழன 

ககடகள் யமங்கப்டும் தழகதழ னளததன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 70 market stalls on the Kumara Welgama 

Mawatha earlier known as Mathugama St. 

Mary‟s Road, which were built temporarily 

in 1991 and made permanent building with 

electricity supply subsequently as per the 

Pradeshiya Sabha approval dated 

30.03.2005, have been suddenly 

demolished;  

 (ii) members of 70 families have been rendered 

helpless as a result; 

 (iii) the Pradeshiya Sabha has charged an 

advance of Rs. 100,000/- from each shop 

owner in order to provide new market stalls; 

and 

 (iv) the soil of a land belonging to the 

Pradeshiya Sabha has been tested in order 

to build new market stalls but as they have 

not yet been built and handed over to the 

traders, they have resorted to various means 

of protest ? 

(b) Will he state - 

 (i) the names of the persons who gave 

instructions to demolish the market stalls 

mentioned above; 

 (ii) the action taken with regard to the advance 

charged for providing new market stalls; 

 (iii) the reasons for not building new market 

stalls; and 

 (iv) the date on which new market stalls will be 

provided for those traders who lost market 

stalls ? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතුරභහ මනුමන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* 

කයනහ. 
 

* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) නළත. 

              බහ භඟින් ඇති කය ගත් ගිවිසුභ ඹ මත් ඉත් කිරීමේ 
වළකිඹහ ඇත. අඳවසුතහක් ඇති වීභ ශක්හ ගළනීභ වහ 
භුරගභ ේණහගහය ූමමිම  මමශළල් ඳත්හ මගන 
ඹහභ  ඉඩ දී ඇත.  

       (iii) ඔේ. 

       (iv) නිළයදිඹ. ඹේ ප්රුභහදඹක් ඳත්නහ ඵ තඹකි. 

(ආ) (i) ීම/ භුරගභ ලහන්ත භරිඹහ භහත මමශ ගගභඹ වහ 
භුරගභ ප්රුහමද්ශීඹ බහ භඟ ඇති කය ගත් ගිවිසුභක  
අනු කඩහ ඉත් කිරීභ  සිදු වී ඇත. 

 (ii) එභ මුදල් ප්රුහමද්ශීඹ බහමේ  ගිණුභක තළන්ඳත් කය ඇත. 

 (iii) මී  අදහශ අධිකයණම  නඩු විබහගඹක් ඳතින මවයින්. 

 (iv) නඩු  ක්රිනඹහ භහර්ග අන් ව ඳසු ඉදිරි ක යුුර කයනු ඇත. 

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 

 

අරේ, හුේබුු - නළ මඟනහිය මඳෞයහණික ළ: 
ගර්ධනඹ  

அவ்ய, லஶம்புலுய கழமக்கு புபளத கும் : 

அழயழபைத்தழ  
ANCIENT TANK IN ALAWWA, HUMBULUWA-EAST : 

DEVELOPMENT 

3406/‟12 

13.ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ (ගරු ලහන්ත 
ඵණ්ඩහය භවතහ) 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர் - நளண்புநழகு சளந்த 

ண்டளப சளர்ளக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Shantha Bandara) 

ආර්ථික ගර්ධන අභහතුරභහමගන් ඇූ  ප්රුලසනඹ- (2): 

(අ) (i) කුරුණෆගර දිසත්රිාක්කම , අරේ ප්රුහමද්ශීඹ 
මල්කේ ඵර ප්රුමද්ලඹ  අඹත් හුේබුු 
නළ මඟනහිය ග්රාහභ නිරධහරී මේ මඳෞයහණික 
ළක් ිළහි හ ඇති ඵත්;  

 (ii) මේ න වි  එභ ළමේ මකො ක් මගොඩ කය ඇති 
ඵත්;  

 (iii) එභ ළ ගර්ධනඹ කිරීභ ුරිතන් මගොවීන් විලහර 
ගඛහක   මත ළරමන ඵත්; 

 එුරභහ දන්මනහිද? 

(ආ) (i) එභ ළ අඹත් ඉඩභ ුර න්මන් කවුරුන් ද; 

 (ii) අයිතිකරුන් සිටී නේ, ඊ  අදහශ ලිිළ මල්ඛන 
ඉදිරිඳත් කයන්මන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
தளபைளதளப அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i )  குபைளகல் நளயட்டத்தழன் அவ்ய ழபசதச 

தசனளர் ஆளுககப் ழபசதசத்தழற்குளழன 

லஶம்புலுய கழமக்கு கழபளந உத்தழசனளகத்தர் 

ழளழயழல் புபளத குதநளன்பொ 

அகநந்துள்ததன்கதபெம்; 

 (ii )  தற்சளது சநற்டி குத்தழன் எபை குதழ 

ழபப்ப்ட்டுள்து ன்கதபெம்; 

 (iii )  சநற்டி குத்கத அழயழபைத்தழ தசய்யது தபைம் 

ண்ணழக்ககனள யழயசளனழகளுக்கு 

ன்கநனக்குதநன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 
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(ஆ) (i )  சநற்டி கும் அகநந்துள் களணழ னளபைக்கு 

உளழத்தளபெள்து ன்கதபெம்; 

 (ii )  உளழகநனளர்கள் இபைப்ழன், அதற்குளழன 

ஆயணங்கக சநர்ப்ழப்ளபள ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) there is an ancient tank in the Humbuluwa-

East Grama Niladhari Division that belongs 

to the Alawwa Divisional Secretary's 

Division in the Kurunegala District; 

 (ii) a part of the tank has been reclaimed by 

now; and 

 (iii) a large number of farmers will be benefited 

by developing this tank? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the name of the person who owns this 

land in which the aforesaid tank is located; 

and 

 (ii) whether the relevant documents will be 

submitted if there are owners? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ආර්ථික ගර්ධන 

අභහතුරභහ මනුමන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ිළිතුරය බහගත* 

කයනහ.  

 

* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) කුරුණෆගර දිසත්රිාක්කම , අරේ ප්රුහමද්ශීඹ මල්කේ ඵර 
ප්රුමද්ලඹ  අඹත් හුේබුු නළ මඟනහිය ග්රාහභ නිරධහරි මේ 
මඳෞයහණික ළක් ිළහි හ තිබ ඵ  හධක ඇති අතය, එඹ 
යජඹ  අඹත් ඵ  තවවුරු කිරීභ වහ හක්ෂි මනොභළත. 

 (ii) ළක් තිබ ඵ  හධක ඇති ප්රුමද්ලම  කුඹුරු ඹහඹක් 
අසද්දහ ඇත. 

 (iii) එභ කුඹුරු අසද්දහ ඇති මගොවීන් වහ මගොවි ගවිධහන ළක් 
ඉදි කිරීභ වහ සකළභළත්ත රඵහ මදන්මන් නේ යජඹ  ඒ 
වහ භළදිවත් විඹ වළක.  

(ආ) (i) 2000 මර් මිනින්මදෝරු මදඳහර්තමේන්ුර භඟින් කයන 
රද භළනුේ ක යුුරරදී මභභ ළ අඹත් ඉඩමභහි 
හිමිකේරහභීන් මර හුේබුු යජභවහ විවහයම  දහඹක 
බහ ඇුර  ු මගොවීන් 20  මදනකුමප නහභ මල්ඛනඹක් 
දක්හ ඇත. 

 (ii) ඉවත මල්ඛනඹ  අදහශ මභභ ඉඩේ මකො මේ 
හිමිකේරහභීන් මර වන් කය ඇති හිමිකරුන්මප නහභ 
මල්ඛනඹ ඇමුණුමභහි* වන් ඇත.  

(ඇ) අදහශ මනොමේ. 
 

*  පුසතකහරම  තඵහ ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 

ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I would refer to the Standing Order No. 31, 

especially 31(7) and 31(10). I want to raise the propriety 

of entertaining a Question of this nature to which a 

comprehensive answer  has  already been given by the 

Minister.  

Standing Order No. 31(7) states, I quote: 

“A question may not ask for an expression of opinion, or for the 
solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition.”  

Standing Order No. 31(10) states: 

“A question making or implying a charge of a personal character 
shall be disallowed.” 

So, how can this Member purport to ask a question in 

this House from the Hon. Minister whether he knows that 

these women are being made use for prostitution, which 

cannot be entertained. Sir, this is not a good 

Parliamentary procedure that we are trying to follow. Not 

only that, this Member has a habit of insulting the Shariah 

Law, the Divine law, Allah's law. He is always abusing 

and insulting the great Kingdom of Saudi Arabia which 

has close friendly relationship with Sri Lanka. 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, I will bring this to the notice of the 

Hon. Speaker for appropriate action. Thank you very 

much.  

 

 
ඳනත් මකටුේඳත් ිළිතගළන්වීභ 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட சட்டபங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීමේ 

(විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මකටුේඳත  
உள்ளூபதழகளப சககள் தயற்ழடங்கக ழபப்புதல் 

(யழசசட ற்ளடுகள்) சட்டபம் 
LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL 

"(262 න අධිකහයඹ ව) ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභීමේ ආඥහඳනත 

ඹ මත් මත්රීඳත් ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර නගයහධිඳති, නිමඹෝජ 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

නගයහධිඳති මවෝ භිකඹකුමප ධුයමඹහි පුයප්ඳහඩු ිළයවීභ වහ ද; ඒ වහ 

ේඵන්ධ මවෝ ඊ  ආනුගගික කහයණහ වහ ද විධිවිධහන ළරළසවීභ 

ිළණි ව ඳනත් මකටුේඳතකි." 
 

ිළිතගන්න රද්මද්  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතුරභහ 
මනු  ගරු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ  විසිනි. 

2013 ජලි 23 න අඟවරුහදහ  මදන ය කිඹවිඹ යුුර ඹයි ද, 
එඹ මුද්රැණඹ කශ යුුර ඹයි ද නිමඹෝග කයන රදී.  

உள்ளூபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சர் சளர்ழல் நளண்புநழகு 

தழசஷ் குணயர்த அயர்களல் சநர்ப்ழக்கப்ட்டது. 

2013 பேக 23, தசவ்யளய்க்கழமகந இபண்டளம் பக 

நதழப்ழடப்ட சயண்டுதநவும் அச்சழடப்ட சயண்டுதநவும் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the 
Minister of Local Government and Provincial Councils;  

to be read a Second time upon 23rd July, 2013  and to be printed. 
 

 

 
මඳෞද්ගලික භන්ත්රීලන්මප ඳනත් මකටුේඳත් 

தழ உபொப்ழர் சட்டபங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ය/කුරුවි  භධ භවහ විදහරය ඹ ආදි ෂ් ගගභඹ 

(ගසථහගත කිරීමේ) ඳනත් මකටුේඳත 
இப/குபையழட்ட நத்தழன நகள யழத்தழனளன கமன 

நளணயர் கமகம் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டபம் 
R/KURUWITA CENTRAL COLLEGE PAST PUPILS 

ASSOCIATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත වන් මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"ය/කුරුවි  භධ භවහ විදහරය ඹ ආදි ෂ් ගගභඹ ගසථහගත කිරීභ 
වහ ව  ඳනත් මකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  අය දිඹ යුුර ඹ" 

 
ගරු එස. ීම.  මුුරකුභහයණ භවතහ 
(நளண்புநழகு ஸ்.சவ. பத்துகுநளப)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆசநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රැණඹ කිරීභ  නිමඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිමඹෝගඹ ඹ මත් ඳනත් 

මකටුේඳත අධහඳන   අභහතුරභහ මත ඳයන රදී. 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, சட்டபம் பதன்பக நதழப்ழடப்ட்டு, அச்சழடப்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டபம் ழகக்கட்டக இ. 47(5) இன்டி கல்யழ 

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 

Minister of Education for report. 

නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟ  ගරු තිරගග සුභතිඳහර භවතහමප ඳනත් මකටුේඳත 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  - එුරභහ ඳළමිණ නළත.   

මඹෝජනහ ිළිතඵ දළනුේ දීභ ව දින  නිඹමිත ක යුුර. 
 
 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ඹ මත් ීරයණඹ : 
විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ 

அபசழனகநப்ழன்கவமள தவர்நளம் : 

கணக்களய்யளர் தககந அதழதழனழன் 

சம்ம் 
DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION:  

SALARY OF AUDITOR-GENERAL 

 
 

[අ.බහ. 2.15] 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு .டி. சுசழல் ழசபநஜனந்த - சுற்ளடல், 

புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,   අග්රාහභහතුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතුරභහ මනුමන් භහ ඳවත 

වන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"2011.08.15 දින සි  ඳත් කයනු රළබ ත්භන් විගණකහධිඳතියඹහ න 

එචි.ඒ.එස. භයවීය භවතහමප ළටුඳ ශ්රීd රගකහ ප්රුජහතහන්ත්රිාක භහජහදී 

ජනයජම  ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 153(2) සථහ අනු ඳවත 

වන් ඳරිදි විඹ යුුර ඹළයි මභභ ඳහර්ලිමේන්ුර නිලසචඹ කයයි.   

විගණකහධිඳති එචි. ඒ. එස. භයවීය භවතහ එභ තනුරය  ඳත්කශ 

2011.08.15 දින සි  SL- 4 - 2006 ළටුප් ඳරිභහණම  2 ළනි ිළඹය න 

රු. 48,940.00 ිළඹමර් ිළහිටුහ ළටුප් මගවීභ, තනුරය  හිමි අමනකුත් 

දීභනහ මගවීභ ව ළටුප් ඳරිභහණම  වන් ඳරිදි හර්ෂික ළටුප් ර්ධක 

මගවීභ කශයුුර ඹළයි ද මභභ ඳහර්ලිමේන්ුර තදුය ත් නිලසචඹ කයයි.  

(අභහත භණ්ඩරම  අනුභතිඹ දන්හ තිම්ල.)" 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, විගණකහධිඳති එචි.ඒ.එස. 

භයවීය භවතහ   මගවිඹ යුුර ළටුඳ ේඵන්ධමඹන් ජහතික ළ ටුප් 

වහ මේක ගඛහ මකොමින් බහමන් නිරීක්ණ කළන රද 

අතය, ආඹතන ගග්රාවම  7 න ඳරිචිමේදම  5 න ගන්තිමඹහි 

විධිවිධහනඹන්  අනු SL- 4 - 2006 ළටුප් ඳරිභහණම  මදන 

ිළඹය න රුිළඹල් 48,940.00 ිළඹමර් ිළහිටුහ ළ ටුප් මගවීභ 

සුදුසු ඵ එභ මකොමින් බහ නිර්මද්ල කය තිමඵනහ. එභ 

මතොයුරරු ඇුරශත් අභහත භණ්ඩර න්මද්ලඹක් ඉදිරිඳත් කශ 

අතය, විගණකහධිඳති එචි.ඒ.එස. භයවීය භවතහ එභ තනුරය  ඳත් 

කශ 2011.08.15 න දින සි  SL- 4 - 2006 ළටුප් ඳරිභහණම  

මදන ිළඹය න රුිළඹල් 48,940.00ක ිළඹමර් ිළහි ටුහ ළටුප් 

මගවීභ ව මදන කහයණඹ න ළටුප් ඳරිභහණම  වන් ඳරිදි 

හර්ෂික ළටුප් ර්ධක මගවීභ, ුරන්න කහයණඹ න ඉවත 1 ව 

2 වහ ඳහර්ලිමේන්ුර  මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ ිළණි 

2012.08.22ළනි දින ඳළළත්වුණු අභහත භණ්ඩර රැසවීමේදී 

අනුභළතිඹ මදන රද ඵ අභහත භණ්ඩරම  මල්කේමප අගක 

අභඳ/12/1010/501/025 වහ 2012 අමගෝසුර භ 30ළනි දිනළති 

ලිිළමඹන් දන්හ තිමඵනහ. ඒ අනු තභයි මභභ මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කය තිමඵන්මන්.  
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ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 153 න සථහමේ 

විගණකහධිඳතියඹහ ිළිතඵ වන් මනහ. එහි 153 (1) අනු 

සථහ අනු අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ විසින් 

විගණකහධිඳතියඹහ ඳත් කයනු රඵනහ. ඒ හමපභ 

විගණකහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළළත්මභන් සිටින තහක් සකීඹ ධුයඹ 

දයනහ. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 154 (1) අනු සථහ අනු 

විගණකහධිඳතියඹහ විසින් ආණ්ඩුමේ සිඹලුභ මදඳහර්තමේන්ුරර 

ගිණුේද, අභහත භණ්ඩර කහර්ඹහරම , අධිකයණ මේහ 

මකොමින් බහ කහර්ඹහරම , යහජ මේහ මකොමින් බහ 

කහර්ඹහරම , ඳරිඳහරන ක යුුර ිළිතඵ ඳහර්ලිමේන්ුර 

මකොභහරිසයඹහමප කහර්ඹහරම , ඳහර්ලිමේන්ුර භව මල්කේ 

කහර්ඹහරම  ව භළතියණ මකොභහරිසයඹහමප කහර්ඹහරම , 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන කහර්ඹහරර ව යහජ ගසථහ 

කහර්ඹහරර ගිණුේද, ඹේ කිසි ලිඛිත නීතිඹක් ඹ මත් ආණ්ඩු  

ඳළරී ඇති මමශ හඳහයර මවෝ මනත් හඳහයර ගිණුේද 

විගණනඹ කශ යුුර මනහ. ඒ අනු ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 

ප්රුතිඳහදන ඹ මත්භ විගණකහධිඳතියඹහමප ඵරතර ව 

කහර්ඹඹන් ිළිතඵ වන් කය තිමඵනහ. මේ වනතික 

අලතහ ඉටු කිරීභ වහ තභයි මේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය 

තිමඵන්මන්.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ඳහර්ලිමේන්ුරමේ සථහය 

නිමඹෝග ඹ මත් යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ - Public 

Accounts Committee එක - ක්රිනඹහත්භක මනහ. යජම  

මදඳහර්තමේන්ුරර, අභහතහගලර ව මකොමින් බහර ගිණුේ 

ක යුුර විගණනඹ කයරහ, අදහශ කහර්ඹ ඳරිඳහටිඹ  අනුගභනඹ 

කයමින් ඒ විගණන හර්තහ ඉදිරිඳත් කශ ඳසු Public Accounts 

Committee එමක් දී එභ  විගණන විභසුේ ිළිතඵ ඳරීක්හ කය 

ඵරහ එභ කහයක බහමේ බහඳතිුරභහ විසින් මභභ ගරු බහ  

හර්ෂික හර්තහක්  ඉදිරිඳත් කයනු රඵනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  ඒ හමපභ   මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහමේ - Committee on Public Enterprises -  

බහඳතිුරභහත්, එභ කහයක බහමේ හභහජික හභහජිකහනුත් 

විසින් යහජ හඹන් ිළිතඵ හර්ෂික විගණකහධිඳතියඹහ 

විසින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන හර්තහ, ඒ හමපභ භවය යහජ 

හඹන්  විගණනඹ කිරීමභන් ඳසු ඒ ිළිතඵ භත ප්රුකහල 

කයමින් ඉදිරිඳත් කයන ඒ හර්තහ ඳදනේ කයමගන  ඒ ිළිතඵ 

ඳරීක්හ කයනු රඵනහ. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ 

බහඳතියඹහ වළටිඹ  අමප් ගරු ඩිේ ගුණමේකය අභහතුරභහ  එභ 

හර්තහ මභභ ගරු බහ  ඉදිරිඳත් කයනහ. මේ ර්ඹ ුරශදී   

ඳරීක්හ කශ 252ක් ඳභණ න යහජ හඹන් ිළිතඵ හර්තහ 

කස කයරහ එඹ බහගත කිරීභ වහ  මේ න වි  ක යුුර 

ේඳහදනඹ කයමගන ඹනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 

153 ළනි  සථහ ඹ මත්යි විගණකහධිඳතියඹහ ිළිතඵ 

වන් න්මන්. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ දවවත් ළනි 

ඳරිචිමේදම   යහජ මර ිළිතඵ වන් නහ. 148 න 

සථහමන් එඹ ආයේබ නහ. ඒ අනු යහජ මර ිළිතඵ 

ගකීභ  ඳහර්ලිමේන්ුර  ඵළඳී සිටිනහ.  ඒ නිහ තභයි සථහය 

නිමඹෝග ඹ මත් මේ කමිටු මදක ක්රිනඹහත්භක කයරහ යහජ 

ආඹතනර ගවීේ ේඵන්ධමඹන්, එමවභ නළත්නේ එහි 

තිමඵන්නහ ව මදෝ, අඩු ඳහඩු ේඵන්ධමඹන් ඳරීක්හ කයරහ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  හර්තහ කිරීභ සිදු න්මන්. ඒ හමපභ අල 

අසථහරදී මේ ිළිතඵ බහණ්ඩහගහයම  අධහනඹ මඹොමු 

කිරීභත්, අල නේ නීතිඳතිුරභහ  මඹොමු කිරීභත්, දණ 

ක යුුරරදී අල්රස මදඳහර්තමේන්ුර  මඹොමු කිරීභත් ළනි  

ක්රිනඹහ භහර්ගඹන් ගනු රඵනහ. මභභ මකොමිටි මදමක්භ කහර්ඹ 

බහයඹන් හර්ථක කය ගළනීභ වහ විගණකහධිඳතියඹහ ව 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර සුවිමලේ ව කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු 

කයනහ.  

ඳසු ගිඹ ය කිහිඳඹ ුරශදී  මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහමේත්,  ඊ  කලින් යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේත් 

හභහජිකඹකු වළටිඹ  භහ  ක යුුර කය තිමඵනහ.  ඒ නිහ අිළ 

දන්නහ, විගණකහධිඳතියඹහ මකොයි තයේ මමවකය 

ක යුත්තක නියුක්ත නහද කිඹරහ.  

භවය වි   ඳහර්ලිමේන්ුර මනොඳළළත්මන දිනරදී ඳහ 

උමද්  අිළ කමිටු විධිඹ  රැස මරහ, අනු කමිටු විධිඹ  රැස 

මරහ යහජ හඹඹන් ිළිතඵත්, යජම  ගිණුේ ිළිතඵ 

කහයක බහමේදී යජම  මදඳහර්තමේන්ුර, අභහතහගල ව 

අමනකුත් ආඹතන ේඵන්ධමඹනුත් විගණන විභසුේර  අදහශ 

ක යුුර කිරීභත් සිදු කයනු රඵනහ. මේ ුරිතන් ඵරහමඳොමයොත්ුර 

න්මන් යජඹක් විසින් හර්ෂික ඉදිරිඳත් කයන අඹ ළඹ 

මල්ඛනම  ඒ ශීර් ඹ මත් මන් කයන රද  -හඹන්ර  

මන් කයන රද- යහජ මුදල් ඉවශ ප්රුතිලතඹකින් මඳොදු භවජන 

මුදල් වළටිඹ  මඹදවුණහද කිඹහ මොඹහ ඵළීයභයි. මේ මුදල් 

නිසිඹහකහයඹකින් මඹදවුණහද, ළරසුේ වගත ළඩ ිළිතමශක  

මඹදවුණහද, එහිදී ඳරිඳහරන මයගුරහසි වහ මර මයගුරහසි අනු 

ක යුුර කශහද, ඒ හමපභ භවහ බහණ්ඩහගහයම  චක්රිමල්ඛ අනු 

ව අමනකුත් සථහභඹ ප්රුතිඳහදනර  අනු මඹදවුණහද 

කිඹන කහයණඹ ඳරීක්හ කයනු රඵනහ. එඹ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

අමප් ගකීභයි. ඒ ගකීභ ඉටු කිරීභ වහ අල ඳසුබිේ වහඹ 

රඵහ මදන්මන් විගණකහධිඳතිුරභහ ව විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුරයි. ඕනෆභ යහජ හඹක මවෝ යහජ 

ආඹතනඹක ඹේ ආකහයඹක මර අක්රිමිකතහක් සිදු වුණහ නේ ඒ 

විඹඹ බහය අභහතයඹහ   කමිටුක් ඳත් කයරහ ඒ ගළන 

මොඹන්න පුුන්. එමවභ නළත්නේ මකිතන්භ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප අධහනඹ මඹොමු කයරහ විමලේ කහර 

ඳරිචිමේදඹක් ේඵන්ධමඹන් මවෝ මනභ හර්තහක් රඵහ මගන 

ඒ අනු ක යුුර කයන්න  පුුන්. එභ නිහ විගණකහධිඳතිුරභහ  

ඳළරී තිමඵන ඒ ගකීභ ඉටු කිරීමේදී විගණකහධිඳතියඹහමප 

ළටුප් ීරයණඹ කිරීභ ඳහ ඳහර්ලිමේන්ුරමන් සිදු කශ යුුරයි කිඹන 

සථහභඹ ප්රුතිඳහදනඹ ඇති කයරහ තිමඵනහ.  

ඒ නිහ භභ මභහිදී වන් කයන්න  කළභළති කහයණඹක් 

තිමඵනහ. අිළ දන්නහ අද ඵහුර මර හකචිඡහ න කහයණඹක් 

තභයි යහජ හඹන්ර, යහජ ආඹතනර දණ, ගචහ ිළිතඵ 

කහයණඹ. ඒ ආඹතන බහය සිටින මද්ලඳහරනඥඹහ  ප්රුවහය එල්ර 

කිරීභ වහ එඹ මඵොමවෝ දුය  උඳමඹෝගී කය ගන්නහ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, අද හර්තහ අයමගන 

ඵළලුමොත්, ඛනිජ මතල් නීතිගත ගසථහමේ මභඳභණ ප්රුභහණඹක 

අරහබඹක් සිදු මරහ තිමඵනහ; රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරම  

මභතයේ ප්රුභහණඹක අරහබඹක් සිදු මරහ තිමඵනහ ආදී ලමඹන් 

වන් මනහ. මේක යහජ ප්රුතිඳත්තිඹත් භඟ ඹේ ආකහයඹක 

ේඵන්ධතහක් තිමඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  ඛනිජ මතල් 

නීතිගත ගසථහමන් මතල් ආනඹනඹ කයනහ; මඵොය මතල් 

ආනඹනඹ කයනහ; ිළරිඳවදු කශ මතල් ආනඹනඹ කයනහ. 

මඵොය මතල් ආනඹනඹ කයරහ කයන්මන් ිළරිඳවදු භඟින් ිළරිඳවදු 

කයරහ එයින් ඇති න්නහ ව ිළරිඳවදු මතල්, මඳට්රාල්, ඩීල්, 

ගුන්ඹහනහ මතල්, ූමමිමතල්, නළෂසතහ ව ගෆස වහ බහවිතහ 

කිරීභයි. භභ හිතන වළටිඹ  දක  ගෆස ම ොන් 75ක් ඳභණ 

එනහ. ඒහ ලිමට්රාෝ ව රහෂස කිඹන භහගේ මදක  මදනහ. මේ 

ආදී ලමඹන් හඳහයඹක් කයනහ. Iranian Light crude oil 

ලින් නේ, ිළරිඳවදු කයරහ ගන්න පුුන් න්මන් සිඹඹ  40යි. 

ඉතිරි සිඹඹ  60  නිමි මතල් වළටිඹ  -ිළරිඳවදු කශ මතල් වළටිඹ - 

විතත මමශ මඳොමශන් ම න්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු ආනඹනඹ 

කයන්න  ඛනිජ මතල් ගසථහ  සිදු මනහ. උදහවයණඹක් 

වළටිඹ  ිළරිඳවදු කශ ඩීල් ීය යඹක් මගනළත් යහමඹන්  මගොඩ 

ඵහනහ. අිළ සිඹලුභ මිර ගණනඹ කයරහ ගත්තහභ මතල් ීය යඹක් 
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රුිළඹල් 110ක් මනහ කිඹරහ හිතනහ නේ, එතළන සි  එකුර 

න tax එක රුිළඹල් 25යි, ගුදේ ගහසුර, යහඹ ගහසුර සිඹල්රභ 

එකුර මරහ තභයි අහන ලමඹන් මමශ මඳොශ  එන වි  

එහි මිර ීරයණඹ න්මන්.  

අද මඳට්රාල් ීය යඹක මිර රුිළඹල් 157යි. ඒක විචරනඹ නහ. 

අිළ හිතමු ආනඹනඹ කයන ඩීල් ීය ර් එකක් මගොඩ ඵහන 

අසථහමේ රුිළඹල් 110ක් නේ ඒක  tax එක එකුර මරහ 

රුිළඹල් 121ක් නහ. විඹිත කහරගුණඹක් ආහභ විදුලි 

ඵරහගහයර  මතල් නිකුත් කයන්න  සිදු මනහ. රුිළඹල් 121ක 

මිරක  මතල් ීය ර් එකක් ගණනඹ කයරහ විදුලිඵර ක්මේත්රාඹ  

දුන්මනොත්, අද  ඩීල් බහවිත කයරහ ජනනඹ කයන විදුලි ඒකකඹක 

ිළරිළඹ රුිළඹල් 40ක් මනහ නේ, ගණනඹ කයරහ ඵළලුහභ 

ඩීල්ලින් විදුලි ඒකකඹක් ජනනඹ කිරීමේ ිළරිළඹ ඊ  ඩහ 

විලහර ප්රුභහණඹක් මනහ. අිළ එභ ගණන රුිළඹල් 120ක් කිඹරහ 

ගත සමතොත් හභහනමඹන් ඩීල් ීය යඹක  විදුලි ඒකක 4යි 

නිසඳහදනඹ කයන්න  පුුන්. එමවභ නේ එතළනදී විදුලි 

ඒකකඹක් නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ඉන්ධනර  ඹන මිර රුිළඹල් 

30ක් මනහ. එතමකො  අමනක් ගහසුර භඟ එකුර වුණහභ 

රුිළඹල් 40 ඉක්භහ ඹනහ.  වළඵළයි දළන් යජම  ප්රුතිඳත්තිඹ අනු 

ඳශමුන ඒකක 30 ඳහරිමබෝගිකඹන්  විකුණන්මන් කීඹ ද? 

ඒකකඹක් රුිළඹල් 3.60  ඵළගිනුයි. විදුලි ඒකකඹක  රුිළඹල් 40ක 

ිළරිළඹක් ඹනහ. නමුත් ඳශමුන ඒකක 30 ඳහරිමබෝගිකඹහ  

මදන්මන් රුිළඹල් 3.60  ඵළගිනුයි. මදන ඒකක 30 -60 දක්හ- 

විකුණන්මන් ඒකකඹක් රුිළඹල් 5.40 ඵළගිනුයි.  ුරන්න භට් භ  

එනමකො  -ඒකක 90 දක්හ- විකුණන්මන් ඒකකඹක් රුිළඹල් 

7.90 ඵළගිනුයි. ජරමඹන් විදුලිඹ ජනනඹ කශහ නේ ඒකකඹක 

ිළරිළඹ රුිළඹල් 2.60යි. විඹිත කහරගුණඹක් ඹ මත් එමවභ 

කයන්න පුුන් මන්මන් සිඹඹ  20ක් ඳභණයි. ඉතිරි සිඹඹ  

80භ එන්මන් ඉන්ධනලිනුයි. එමවභ නේ ජරඹ, ගල් අඟුරු, තහඳ 

ඹන මේ සිඹල්රභ එකුර කයරහ හභහනඹ ගත්මතොත් විදුලි 

ඒකකඹක ිළරිළඹ රුිළඹල් 22ක් මනහ. රුිළඹල් 22ක නිසඳහදන 

ිළරිළඹක් තිමඵද්දි ඳශමුන ඒකක 30 මදන්මන්  ඒකකඹක් 

රුිළඹල් 3.60 ඵළගිනුයි. මදන ඒකක 30, ඒකකඹක් රුිළඹල්  

5.40ක් ඵළගින් ව ුරන්න ඒකක 30 ඒකකඹක් රුිළඹල් 7.90  

ඵළගිනුයි මදන්මන්. ඉතින් ඕක  ඳන්දේ ඳත්ුර කයමගන ගිහින් 

ළඩක් නළවළ. ඒක තභයි ඹථහර්ථඹ. ඇයි එමවභ කයන්මන්? යජම  

ප්රුතිඳත්තිඹ අනු විදුලි ඒකකඹක ිළරිළඹ රුිළඹල් 22ක් වුණත්  

ඒක අඩු  විකුණනහ. මභතළනදී න අරහබඹ මකොවහ ද 

ඹන්මන්? ව 6.30 ඉරහ රෑ 11.30 නමතක් - peak hoursර - 

ඳරිමබෝජනඹ වහ  දක  විදුලිඹ  මභගහ මොට් 2100 - 2400 

අතය ඉල්ලුභක් තිමඵනහ. මේ මභගහ මොට් ගණන ඳරිර්තනඹ 

කයරහ, ඒකක ිළරිළඹ අනු මන ඳහඩු ගණනඹ කශහභ ඳහඩුමේ 

ප්රුභහණඹ  ඵරහ ගන්න පුුන්. මතල් වුණත් එමවභයි. මගනහ 

මිර භ මනොමයි මතල් විකුණුමේ. අඩුමන් විකුණුහ. එමවභ 

කමශේ ඊශඟ  ඒ මිර විචරනඹ මේවිඹ -අඩු මේවිඹ- කිඹහ අිළ 

ඵරහමඳොමයොත්ුර වුණු නිහයි. නමුත් එමවභ වුමණ් නළවළ. වළඵළයි 

අහන ලමඹන් ඒමක් ඵය එන්මන් ආඹතනඹ යි. ආඹතනඹ  

එන ඵය අහන ලමඹන්  බහණ්ඩහගහයඹ  ඹනහ. එභ  නිහ 

මතල් ගසථහ, විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ළනි ආඹතනර  යජම   

ප්රුතිඳත්තිඹ අනු වනහධහයඹක් මදන්න ීරන්දු කශහභ  ඒකත් අද 

ළයදිඹ  මඳන්නුේ කයනහ, මේක ගචහක්ඹ, දණඹක්ඹ, මේ 

ඳහඩු වුමණ් මභමවභයි   කිඹහ. නළවළ, ඳහඩු වුණු විධිඹ ගණනඹ 

කය ඵරන්න.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, දක  furnace oil ම ොන් 

4000ක්  විදුලි ඵර ක්මේත්රාඹ  නිකුත් කයන්න ඕනෆ. ම ොන් 

4000ක් කිඹන්මන් ීය ර් මිලිඹන 4ක්. එක ීය යඹකින් සිදු මන 

ඳහඩු රුිළඹල් 30ක් නේ,  දක  ීය ර් මිලිඹන 4ක් නිකුත් 

කයනහ නේ  දක ඳහඩු රුිළඹල් මිලිඹන 120යි. ඒක තභයි 

මතල් ගසථහ, විදුලි ඵර ක්මේත්රාඹ  නිකුත්  කයන furnace 

oilලින් විතයක් මන ඳහඩු. දක  සිදු මන ඳහඩු රුිළඹල් 

මිලිඹන 120ක් නේ  ඒක දස  365න් ළඩි කශහභ  අවුරුද්දක  

සිදු මන ඳහඩු මකොචිචයද කිඹහ දළන ගන්න  පුුන්.  වළඵළයි 

ඒක මද්ලඳහරනඹ ඳළත්ත  අයමගන කෆ ගවන්මන් ගචහ, දණඹ 

කිඹහයි.  එක එක භට් ේර tender proceduresර ඹේ ඹේ 

ප්රුලසන භුර වුමණොත් ඹේ ඹේ ක යුුර මන්න පුුන්.  නමුත් 

මභතයේ ප්රුභහණඹක අරහබඹක් වුමණ් වනහධහය මිරක  විදුලි 

ඵර ක්මේත්රාඹ  මතල් රඵහ දීභත්, ඳහරිමබෝගිකඹන්  මතල් රඵහ 

දීභත් ඹන කරුණු මදක නිහයි.  වළභ ීය යඹක්භ ත 10ක්  ළඩි 

මිරක  විකුණුහ නේ කදහත් ඳහඩු මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

කහයණඹත් භහ මේ අසථහ මේදී වන් කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, අද දින මේ මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයරහ තිමඵන්මන් විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුප් ළඩි 

කිරීභ වහයි. එුරභන් ව විගණකහධිඳති මදඳහර්ත මේන්ුර 

ප්රුධහන කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයනහ. සථහය නිමඹෝග අනු 

ිළහිටුහ තිමඵන  යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ - Public 

Accounts Committee එක- ව මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ ඹන මේ  කමිටු මදමක්දී එුරභන්රහ ඒ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කයනහ. ඒ නිහ අද කහරඹ  ගළශමඳන ආකහයඹ  

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ නිලසචඹ කශ යුුර  තිමඵනහ. ඒ 

වහ අදහශ  කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කයමින් මේ මඹෝජනහ 

මේ ගරු බහමේ අනුභත කිරීභ සථහභඹ කහර්ඹ බහයඹක් න 

නිහ මේ අසථහමේදී භභ මේ  කරුණු ටික ඉදිරිඳත් කයමින්  මේ 

මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ.  

 
ප්රුලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.31] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි,  ගරු  සුසිල් මේේභජඹන්ත 

ඇභතිුරභහමප කථහමන් ඳසු කථහ කයන්න  රළබීභ භහ ඉතහභත් 

අගඹ කයනහ.  එුරභහ COPE එමක්දීත් ඉතහ ඕනෆකමින් ක යුුර 

කයන පුද්ගරමඹක්. ඇභතිකභ මකමේ මවෝ මේහ මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහමේදී අිළ නිර්මද්ලඳහරනීකයණඹක් ුරිතන් 

තභයි ක යුුර කයන්මන්. මේ අසථහමේදී භහ ගරු ඉයහන් 

වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහ  සුරතින්ත මනහ. මභොකද, එුරභහ 

තභයි අද විඳක්මඹන් ඳශමුමන්භ කථහ කයන්න හිටිම . නමුත් 

භ   දිගගත වී.ඒ. සුගතදහ භළතිුරභහමප 40න ගුණහනුසභයණ 

උත්ඹ  වබහගී මන්න ඹන්න තිමඵන නිහ ගරු ඉයහන් 

වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහ  සුරතින්ත මමින් මේ අසථහමේදී 

චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න  භහ ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ.  

මේ අසථහමේදී, භභ ඉසමල්රහභ එචි.ඒ.එස. භයවීය 

භළතිුරභහ ගළන චන සල්ඹක් කථහ කයනහ. එුරභහ යරත් 

ගණකහධිකහරීයමඹක්. යරත් ගණකහධිකහරීයඹකු වළටිඹ  භභ 

ඇත්ත ලමඹන්භ මේ අසථහ මේදී කිඹහ සිටින්මන්, මේ විධිඹ  

මොචිචභක් ළඩි මනොකය, මී  ඩහ ළඩි ප්රුභහණඹකින් එුරභහමප 

ළටුඳ ළඩි කශ යුුරයි කිඹන එකයි. මේ ප්රුභහණඹ භදි. මේ 

කයන්මන් අමගෞයඹක්. ළටුඳක් ළඩි කයනහ නේ අඩු ගණමන් 

ජීත් මන්න පුුන් විධිඹක  ළඩි කයන්න ඕනෆ. එුරභහමප 

කහර්ඹ භණ්ඩරම  1,800 මදමනක් ඉන්න ඕනෆකභ තිබිඹදී දළන  

ඉන්මන් 1,384 මදනක් ඳභණයි. ත ඇඵෆර්ුර 500ක් තිමඵනහ.   

241 242 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත භවතහ] 
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යරත් ගණකහධිකහරීයඹකු අද රුිළඹල් රක් වඹ, වත, අ , 

නඹ ලමඹන් ළටුප් ගන්නහ. එමේ තිබිඹදී මභුරභහ  රුිළඹල් 

වතිතසඅ දවස  නසිඹඹක ළටුඳක් මදනහඹ කිඹන එමකන් 

ළඩක් නළවළ.  

ඔඵුරභන්රහ ඉසමල්රහභ මේ ළටුප් මගවීභ ේඵන්ධමඹන් 

ආණ්ඩුක් ලමඹන් ක යුුර කයන්න අලයි. ඒක තභයි 

කයන්න අල න්මන්. ඔඵුරභන්රහමප ආණ්ඩුමේ ඇභතිරු 65 

මදනකු ඉන්නහ.  යජම  මේකඹහ  ජීත් මන්න පුුන් න 

විධිම  ළටුඳක් දුන්මන් නළත්නේ, දණඹ ඳ න් ගන්මන් 

එතළනින්.  

ඇත්ත භ එුරභහ මේ තනුරය  ඳත් කිරීභ ගළන භභ ුරටු න 

ඵ නළතත් කිඹනහ. මුරදී ඒ ඳත්වීභ ේඵන්ධමඹන් ප්රුලසනඹක් 

තිබුණහ. නමුත් ඳසු වරි ගිඹහ. මේ disclaimer reports, adverse 

impact reports ඵළලුහභ, යරත් ගණකහධිකහරීයඹකු ලමඹන් 

මකොන්දක් ඇති එුරභහ ඒ reports ඉදිරිඳත් කය තිමඵනහඹ 

කිඹන එක භහ මේ අසථහමේදී භතක් කයනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, ඒ හමපභ, මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහ වයවහ යජම  හඳහය කයන ආඹතන 

ඳරීක්හ කයමින් කයන මේඹ මනුමන් විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුරමේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  අමප් සුරතිඹ පුද කයන්න 

කළභළතියි. නමුත් ඊ ත් ඩහ කහර්ඹ බහයඹක් කයන්න ඕනෆ. සිඹඹ  

10ක, 15ක, 20ක විතය ඹේ විධිම  අක්රිමිකතහ  මොඹහ මගන 

තිමඵනහ හමපභ, ඹේ ඹේ තළන්ර ඇති දණ මවීමේදී 

ආණ්ඩුමේ ග්රාවණඹ  වසු මරහද කිඹරහ හිමතනහ. ඹේ ඹේ 

තළන්ර ඹේ ඹේ ක යුුර ේඵන්ධමඹන් නිලසල්ලද සිටින ඵත් 

අිළ භතක් කයන්න කළභළතියි. විගණකහධිඳතිුරභහ ගළන චන 

සල්ඳඹක් කථහ කශ නිහ, ආණ්ඩුමේ තිමඵන අක්රිමිකතහ ව 
දණ ගළන චන සල්ඳඹක් භහ කථහ කයන්න කළභළතියි.   

ත්රාසතහදඹ තිමඵන අසථහමේදී කිේහ, ''යමට් ආර්ථික යුද්ධඹ 

දිනුමොත් අිළ සිඹලුභ යුද්ධ දිනනහ" කිඹරහ. ඒක තභයි අද 

තිමඵන ප්රුලසනඹ. ත්රාසතහදී යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ කශහ  ආර්ථික 

යුද්ධඹ තභ ජඹග්රාවණඹ කයරහ නළවළ. ප්රුබහකයන්  නළති කයන්න 

ඵළරි වුණු යමට් ආර්ථිකඹ භහින්ද යහජඳක්මප ආණ්ඩුමන් අවුරුදු 

වතයකින් නළති කය තිමඵනහඹ කිඹන එක  හධක අනු 

මඳමනන්න තිමඵනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභනි, විගණකහධිඳතිුරභහ ගළන 

කථහ කයන මේ මභොමවොමත් භහ කරුණු ුරන වතයක් ගළන 

විමලේමඹන් කිඹන්න කළභළතියි. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහමේ බහඳති, ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ  මේ අසථහමේ 

බහමේ සිටිනහ. භහ අගඹ කයනහ, එුරභහ මද්ලඳහරන ම්ලදමඹන් 

මතොය නහඹකත්ඹක් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  දීභ 

ගළන. හභහනමඹන් මභළනි මද්ල් කිඹන්මන් ඇත්ත 

ලමඹන්භ ඹභක් - 

 
නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! The Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair.    
  

අනුරරු නිමඹෝජ කථහනහඹකුරභහ මරහනමඹන් ඉත් 
වුමඹන්, නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභහ [ගරු මුරුමපසු චන්ද්රැකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ 

அகசய, குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் [நளண்புநழகு  

பபைசகசு சந்தழபகுநளர் ]  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, you seem to 

have a knack for controlling the voices of this House 

because when the Deputy Speaker was in the Chair, there 

was a problem but no sooner you came, there is stony 

silence. So, it is nice to see that you are able to control 

matters.       

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, යමට් ආර්ථිකඹ  

වරිඹහකහය නහඹකත්ඹක් මදන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති මරහ 

තිමඵන නිහයි මේ ප්රුලසන ඇති මරහ තිමඵන්මන්. අද යමට් 

නීතිඹක් නළවළ. අනීතිඹ තභයි යජ මරහ තිමඵන්මන්. අද 

මඳොීයසිම  DIGsරහ මකොන්ත්රාහත් ක්රිභඹ  භයන්න ඳ න් අයමගන 

තිමඵනහ. මිනීභළරුේ කය තිමඵනහ. අද යමට් තත්ත්ඹ  

ඵරන්න. මේ නිහ තභයි යමට් ආර්ථිකඹ ේඵන්ධමඹන් ප්රුලසන 

ඇති මරහ තිමඵන්මන්. ඵරන්න, පුත් ඳත්ර වන් න 

මද්ල්. "ර්ජන අතය හකචිඡහ ඵළවළ" කිඹරහ කුභහය මල්ගභ 

ඇභතිුරභහ  කිඹහ  තිමඵනහ.  ඒ හමපභ, "දුේරිඹ ර්ජනඹ අන් 

මද්දී ඵස ර්ජනඹ ඇයමේ" ඹනුමන්  වන් නහ. තත් 

වන් නහ, "හසමප - DIG මප- පුතහ මඳොීයසිමඹන් මොඹයි" 

කිඹරහ.   

Then, there is another  headline, “Cabinet Minister‟s 

brother released due to pressure from above”. It refers to 

one of the Cabinet Ministers from Kandy. Then, the 

"Daily Mirror" of 9th July, 2013 states, "Kama Colombo" 

nightclub was illegal - Excise Department" If it is illegal, 

why is it permitted to stay?  

Yesterday, the Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 

Minister of Investment Promotion informed this House 

that gambling is illegal and no licences are given for 

casinos. But, he has given approval for mixed 

development and if there are casinos and any other vices 

taking place, what can he do?  ''භත  තිතක්'' කිඹමින්, මඵොරු 
කය කය, මරෝකඹ  එකක් කිඹරහ රගකහ  තත් එකක් කිඹමින් 
අන්තහදඹ පුයහමගන ඹන අසථහක් මේ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ හමපභ, අමප් විභල් 

වීයගල ඇභතිුරභහ ඳශහත් බහර  ේඵන්ධ ඉඩේ ව මඳොලිස 

ඵරතර ිළිතඵ ප්රුලසන තිමඵනහඹ කිඹනහ. චේිළක යණක 

ඇභතිුරභහත් ඒක කිඹනහ. ඒ හමපභ, "උුරය භළද ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීලරුන් ය  හරිඹක" කිඹරහ දස ුරන වතයක  

ඉසමල්රහ  පුත් ඳත්ර ඳශ වුණහ. නමුත් ඊ  ඳසමේ කිඹනහ, 

"උුරරු භළද ඳශහත් බහමේ භන්ත්රීලරුන්මප ය  හරිඹ  

ජනහධිඳති නත්යි'' කිඹරහ. ඒ ඳශහමත් භව ඇභති කයන මේ 

හමප ක්රිනඹහක් නත්න්න ජනහධිඳති  පුුන් නේ ඇයි මේ 

ඇභතිරු මඵොරු  ඵමඹන් ඳශහත් බහ ිළිතඵ බිල්මරක් 

භන්න වදන්මන්?   

දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ ුරිතන් 

දවවත්න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ නළති කිරීමේ  

ප්රුතිවිඳහක ගළන චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න අලයි. මර 

ඳහරනඹ තිමඵන්මන් ඳහර්ලිමේන්ුර . විගණකහධිඳති සහධීන 

ඳත් කයරහ තිබුණහ නේ මේ ප්රුලසන ඇති න්මන් නළවළ. ඒ 

සහධීනත්ඹ තභයි නළත ඇති කයන්න අල න්මන්. ඒ නිහ 

ඉඩේ ප්රුලසන, මඳොලිස ඵරතර හමප  බිල්මරෝ භන්මන් නළති 

නීතිඹ අනු ක්රිනඹහ  කයන්න.  
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

දවවත්න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ නළත 

මගමනන්න ඕනෆඹ කිඹරහ අිළ ඔක්මකොභ කෆ ගළහුහ නේ මේ 

ප්රුලසන ඹේ විධිඹක  වි මනහ. භහ කිඹන්මන් නළවළ, දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ අගග ේපර්ණයි කිඹරහ. නමුත් 

අඩු ගණමන් ඒ ුරිතන් මර විනඹක් ඇති මයි; මඳොීයසිඹ ෂ්ස  

ේඳන්න විධිඹ  ක යුුර කයන්න ඳ න් ගනියි; නීතිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර ජනහධිඳති අමත් තිඹහමගන ළඩ කයන එක 

නතියි. යමට් ක යුුර මේ හමප ල්භත් මරහ තිමඵන 

අසථහක, banana republic කිඹන title එකක් අමප් ය   

රළබිරහ තිමඵනහ. සුද්මදෝ ය   ආමොත් භයනහ; දණඹ 

කයනහ. ඊ  ඳසමේ කිඹනහ, "නළවළ, එමවභ ප්රුලසන නළවළ" 

කිඹරහ.  ඒ හමප ප්රුලසන ඇති මනොන විධිඹ  අිළ ළඩ ක යුුර 

කයන්න අලයි.  

ඵරන්න, අද යමට් තිමඵන ගර්ධනඹ මභොන හමප ඳවත් 

භට් භ  ළටිරහ තිමඵනහද කිඹරහ. ගිඹ සුභහමන්  ඳත්තයඹක 

මභමවභ තිමඵනහ: 

''ආලසචර්ඹභත් මකොශම නගයඹ  අගග ේපර්ණ මඳොදු 

නීඳහයක්ක ඳද්ධති 7ක්''  

ඒ කිඹන්මන් ළසිකිිත වතක් ආයේබ කයනහ. මේක කයරහ 

තිමඵන්මන් අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් ශ්රීdභතහණන්මප 

භඟ මඳන්වීභ ඹ මත්, යහජ ආයක්ක වහ නහගරික ගර්ධන 

අභහතහගලම  මල්කේ මගෝාහබඹ යහජඳක්මප මභමවඹ වීභ 

අනු. අමප් සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත භළතිුරභහ ඒක  විතත කයනහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වහඹක. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වහඹක. විිතරේජහක් නළද්ද සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත 

ඇභතිුරභහ . මේ හඳතතිඹ උදුයහ ගන්මන් මකොමවන්ද? උදුයහ 

ගත්මත් මකොශම නගය බහමන්. මකොශම නගය බහ ඳත් 

කයරහ තිමඵන්මන් කවුද? ජනතහ; එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ. අමප් 

නගයහධිඳති ඒක  ඉඩ දීභ ේඵන්ධමඹන් හමපභ ඒ ගළන 

චනඹක්ත් කථහ කමශේ නළති එක ේඵන්ධමඹන් භහ 

ේපර්ණමඹන් විරුද්ධත්ඹ ප්රුකහල කයනහ. නමුත් ඒක 

මනොමයි තිමඵන ප්රුලසනඹ. නගය බහ  අයිති ළසිකිිත වතක් 

ඵරවත්කහයමඹන් අයමගන, ඊ  ඳසමේ යජම  ජනහධිඳති ව 

මල්කේරහ භඟින් ප්රුතිගසකයණඹ කයරහ විතත කයනහ. මේකද 

යමට් තිමඵන ගර්ධනඹ? මභන්න මේ හමප ප්රුලසන තිමඵන නිහ 

තභයි අද යමට් දණඹ ඇති මරහ තිමඵන්මන්.  

දළන් ඵරන්න. විගණකහධිඳතිමප මදඳහර්තමේන්ුරමන් 

ඵරන්මන් නළති මද්ල් තිමඵනහ. Cost Benefit Analysis එක, 

එකක්. මේහ  ඔක්මකොභ historical evidence, balance sheet 

එමක්   තිමඵන ප්රුලසන. නමුත් ඇත්ත තත්ත්ඹ අනු මේ යමට් 

Cost Benefit Analysis එකක් වරි, economic loss of a 

particular project එකක් ගළන වරි විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර තභ විසතය ඵරරහ නළවළ. භහ මේ 

අසථහමේදී   ඉල්ීයභක් කයනහ, යජඹ ුරිතන් විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර . මේ හමප economic impact එකක්- [ඵහධහ 

කිරීභක්] අය ආර්ථික ඝහතකමඹෝ ඉන්නහඹ කිඹන එක. ඒමක් 

මකො ක් තභයි මේක. ඒ කිඹන්මන් licence එකක් මදන්මන් 

නළති තිඹහ ගත්මතොත් මකෝටි ගණන් නළති මන්න පුුන්. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් විගණකහධිඳති  ඹභක් කයන්න ඵළවළ. මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ බහඳතිුරභහ අඳ  ඒ ගළන ප්රුලසන 

කයන්න ඉඩ දීරහ තිමඵනහ. දළන් මේ බහමේ මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහමේ බහඳතිුරභහ ඉන්න නිහ භහ ඉල්ීයභක් 

කයනහ, මේ ේඵන්ධමඹනුත් විභර්ලනඹක් කයන්න පුුන් 

වළකිඹහ ඇති කයන්න කිඹරහ. 

භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නේ. මේ යමට් satellite තිමඵනහ. 

මේ satellite එක ය   හසියි. ආණ්ඩුමේ කවුරු වරි -ජනහධිඳති 

වරි, අගභළති වරි, ඇභති භණ්ඩරම  කවුරු වරි- මේක  licence 

එකක් දුන්නහභ නිකේභ ඒක ක්රිනඹහත්භක කිරීභ මන් තිමඵන්මන්. 

ය   රුිළඹල් මකෝටි ගණනින් මුදල් නළති න එමක් ප්රුතිවිඳහකඹ 

ඵරන්න අලයි.  ඒ හමප ඒහ තභයි අිළ මොඹහ ඵරන්න අල 

න්මන්. අඬ මඵය ගවරහ ඉන්දිඹහමන් Krrish Towers මගනහහ. 

භළයි භහම  30ළනිදහ  ඉසමල්රහ මගන්න මුදරක් තිබුණහ. 

නමුත් තභ ඒ මුදර මගරහ නළවළ. ඒ ේඵන්ධමඹන් යජඹ  

කිට්ටු, මකො ස මශ මඳොමශේ ප්රුලසනඹක් ඇති වුණු 

පුද්ගරමඹකුමප ේඵන්ධකභ ුරිතන්  ඊ  ළඩිඹ ප්රුතිරහබ රඵහ 

ගන්න පුුන් විධිඹක ළඩ ිළිතමශක් ඇති මරහ තිමඵනහ. මේ 

ේඵන්ධමඹන් විගණකහධිඳතිුරභහ මොඹහ ඵරනහද, නළද්ද? 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමන් ඒ ගළන මොඹහ ඵරන්න 

අලයි. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ බහඳතිුරභහ 

මභතළන සිටින නිහ එුරභහමගන් භභ ඉල්ීයභක් කයනහ, මභන්න 

මේහ ගළන තභයි අිළ මොඹහ ඵරන්න අල න්මන් කිඹරහ. 

මභළනි ක්රිනඹහ නිහ අමප් ය   ඹේ මුදල් ප්රුභහණඹක් අහිමි නහ. 

ඒක තභයි භභ කිේමේ විගණකහධිඳතිුරභහ  රුිළඹල් රක් වඹක් 

මනොමයි, රක් දවඹක් දුන්නත් ප්රුලසනඹක් නළවළයි කිඹරහ.  

මභොකද ඒ මදඳහර්තමේන්ුර ුරිතන් රුිළඹල් මකෝටි සිඹඹක 

විඹදභක් වරි, දණඹක් වරි නත්න්න පුුන් නිහ. ඒ මද්ල් 

කයන්මන් විගණකහධිඳතිුරභහ ඳභණක්ඹ කිඹරහ භභ කිඹන්මන් 

නළවළ. එුරභහ ඹ මත් සි ටින යරත් ගණකහධිකහරීරුන් ත් ඒ 

හමපභ market-oriented salary එකක් මදන්න ඕනෆඹ කිඹන 

එක භභ මේ අසථහමේදී භතක් කයනහ. මභොකද එතළන 

මඵොමවොභ ඕනෆකමින් ව භවන්සිමඹන් ඔවුන් ෆභ මදනහභ ළඩ 

කයනහ. භභ විමලේමඹන් ඒ ගළන කිඹන්මන් මේ යමට් මඵොමවෝ 

මදමනක් කථහ කයන්මන් නීතිඥමඹෝ ගළන නිහයි. අද ඔවුන් 

මද්ලඳහරනම  එක මකො ක් මරහ. නීතිඥමඹෝ හිටිමඹොත් 

ඔක්මකොභ වරි. අද යමට් ප්රුලසන රැක් තිමඵන්මන් නීතිඥමඹෝ 

නිහයි. වළභ මද්කභ ප්රුලසනඹක් තිමඵනහ. උහවි ගිඹහභ එතළනින් 

මවේුර වගත උත්තයඹක් රළමඵනහ මික් ප්රුලසනඹ  විඳුභක් 

රළමඵන්මන් නළති එක තභයි තිමඵන ප්රුලසනඹ. යරත් 

ගණකහධිකහරීරුන් ත්  නිසි තළන රඵහ මදන්න අලයි කිඹන 

ඳදනමභන් තභයි භභ මේ කරුණු වන් කයන්මන්.  

දළන් ආණ්ඩු වළභ මකනහත් එක්කභ  න් කය කය ඹනහ. 

විඳක්ඹත් එක්ක ඳභණක් මනොමයි. ඇමභරිකහ එක්කත්  

ප්රුලසනඹක්, යුමයෝපීඹ වවුර එක්කත් ප්රුලසනඹක්. ඒමකන් Labour 

GSP එක නළති වුණහ. දළන් IATA එක්කත්  ප්රුලසනඹක් ඇති කය 

මගන ඹනහ. භභ හිතන්මන් මේ මගොල්රන් ිතමේ සිටින මගේමඵෝ 

හමපයි. මරෝකම  මභොනහද මන්මන් කිඹරහ දන්මන් නළවළ. 

IATA එමක් තිමඵනහ, දස වතකින් මගන්න තිමඵන මදඹක්. 

මේමක්  Director-General නිභරසිරි භළතිුරභහ කිඹනහ, "අඳ  

කභක් නළවළ, දස වත මරෝකඹ ිළිතගත්තහ වුණහ  රගකහමේ දස 

10ක් කයන්න ඕනෆ."  කිඹරහ. දළන් මභොනහද කයරහ තිමඵන්මන්? 

245 246 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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මේක ඉන්දිඹහ හමප දවුරන්න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ 

ගමලෝධනඹ අිළ අමවෝසි කයනහ, මනස කයනහභයි කිඹරහ 

මරොකු  ද්ද කයරහ ඊ  ඳසමේ මවමින් මඳොඩි ඵලු කුක්මකෝ 

හමප ඇවිල්රහ ෂ්ේ ලගකර් මභනන් ඇවිල්රහ ගිඹහ මන්ද, 

මභොනහද කිේහ මන්ද කිඹනහ හමපභ IATA කිඹනහ, 

රගකහමන් withdraw නහ කිඹරහ. එමවභ වුණහ  ඳසමේ මේ 

ය   මභොනහද මන්මන්? මේහ ගළන තභයි විගණකහධිඳතිුරභහ 

මොඹහ ඵරන්න අල න්මන්. මේ මද්ල් යජම  නිරධහරි 

වරිඹ  ක්රිනඹහත්භක කයන්මන් නළති වුණහභ මේ ය   අත් න 

ප්රුතිවිඳහකඹ මභොකක්ද? IATA මේ යම න් withdraw වුමණොත් 

භත්තර  fuel  ළගකිඹක් නළවළ කිඹරහ තිමඵන ඒහ  අය දීරහ 

තිමඵන්මන් කවුද? මේ නිභරසිරි භළතිුරභහ. එුරභහභ IATA එක  

විරුද්ධ ක යුුර කයන්න ගිඹහභ මේ ප්රුලසන ඇති නහ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් ඵරන්න අලයි. 

ඒ හමපභ තභයි   "DailyFT" of 3rd July, 2013 ඳත්තයම  

තිමඵනහ, "fiscal fumble!" කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් යමට් ආර්ථික  

තත්ත්ඹ ගළන ප්රුලසනඹක් තිමඵනහ.  භභ හිතන්මන් මේ 

ඳත්තයම  මේක වරිඹ  හර්තහ කයරහ තිමඵනහ. It states, I 

quote:  

"Govt. misses revenue target by Rs. 51.2 b or 14% up to April; 

expenditure overshot by Rs. 16 b or 2.5% Year on Year dip in 

revenue is 4% expenditure up by 7% " 

So, the gap is 11 per cent. Now, this 11 per cent in 

reflection of the total GDP of the country, basically 

represents a huge figure. You all are not talking of rupees 

and cents. It is like the exchange rate depreciation.    

අිළ ගිඹ අවුරුද්මද් භතක් කශහ, රුිළඹමල් අගඹ අප්රුභහණඹ 

වීභ නිහ ය   රුිළඹල් බිලිඹන 285ක් නළත්නේ රුිළඹල් මකෝටි 

28,500ක අරහබඹක් වුණහ කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් රුිළඹර 

අප්රුභහණඹ වීභ නිහ. මේක  මවේුර කෆහද, බීහද, මජොලි කශහද 

කිඹන එක මනොමයි. මේ, මඩොරයඹ  හමප්ක් රුිළඹමල් අගඹ 

117 සි  125  අප්රුභහණඹ වීභ නිහ ඇති වුණු ප්රුලසනඹක්. දළන් එභ 

අගඹ 125 සි  134  අප්රුභහණඹ මරහ තිමඵනහ. ගිඹ අවුරුද්ද  

ළඩිඹ මේ අවුරුද්මද් මේ ණඹඵයතහ රුිළඹල් බිලිඹන 345ක් 

නළත්නේ රුිළඹල් මකෝටි 34,500ක් ළඩි නහ. භව ඵළගකුමේත්, 

මුදල් අභහතහගලම ත් මේ හමප ප්රුලසන තිමඵන මකො  

මකොමවොභද මේ යමට් ගර්ධනඹක් ඇති කයන්න පුුන් 

න්මන්? එතමකො  විභල් වීයගල ඇභතිුරභහ කිඹන, ආර්ථික 

ඝහතකඹන් එක්මකමනක් මනොමයි, මදන්මනක් මභතළන 

සිටිනහ.  ඒ නිහ ඹේ විධිඹක  එුරභහ කිඹන මද් සිඹඹ  50ක් 

ඇත්තයි කිඹන ප්රුලසනඹත් ඇති නහ. නමුත් ප්රුලසනඹ න්මන් 

ආර්ථික ඝහතකඹහ සිටින එක මනොමයි. එභ ඝහතකඹහ කළබිනට් 

භණ්ඩරම  සිටිනහ නේ, ඉත්  කයන්න ඕනෆ. මේ යමට් අග්රා 

විනිලසචඹකහයරිඹ ඳළඹ 24න් ඉත් කයන්න පුුන් වළකිඹහක් 

තිබුණහ නේ මේ ආර්ථික ඝහතකඹහ ජනහධිඳති ඹ මත් සිටිනහ 

නේ, ඇයි ඉත්  කයන්න ඵළරි න්මන්?  නළවළ. ඒ මදකභ අල 
හධක. මඵොරු   පුේඵනහ. ජනතහ  මඳන්න්න වදනහ මේ 

යජම  නිරධහරින් ප්රුලසන ඇති කයනහඹ කිඹහ. ආර්ථික ඝහතකමඹෝ 

මනොමයි. ය   ආයක්හ න්මන් ආර්ථික ඝහතකමඹෝයි කිඹන 

පුද්ගරමඹෝ නියි. නමුත් භව ඵළගකුමේ ආර්ථික ඝහතකඹහ ගළන 

චනඹක් කථහ කයන්මන් නළවළ. ඒ මගොල්රන්  ඕනෆ මද් 

කිඹනහ. නමුත් වළන්ද තිමඵන්මන් මුදල් අභහතහගලම  මල්කේ 

භත නිහ, ප්රුලසනඹ එතළනින් ඳ න් ගන්නහ නිහ ඒක මනත් 

ඳළත්තක  මගන ඹන්න වදනහ.  

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  balance sheet එමක් 

තිමඵන items විතයක් මනොමයි, ඒ balance sheet එක  එන්න 

තිමඵන items ගළන විලසමල්ණඹ කිරීභ ත් අලතහක් 

තිමඵනහ. "Treasury confident of containing fiscal deficit at 

5.8 per cent by year end as announced in 2013 Budget" කිඹහ 

කිේහ , ඳසු ගිඹ අවුරුද්මද් ඕක කිඹරහ අන්තිභ  සිඹඹ  6.3 

කිඹන එක 6.9ක් වුණහ. ඒක මරොකු ප්රුභහණඹක්. මභන්න මේහ 

ේඵන්ධමඹන් විඳක්ම  අිළ කිඹපු මද්ල් අද සථිය මරහ 

තිමඵනහ. ආණ්ඩු මන්මන් නළවළයි කිේත්,  ඒ මන්න 

තිමඵන මද්ල් ගළන තභයි ඉදිරි දළක්භක් ලමඹන් අිළ කිඹන්මන්.  

විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ ගළන විහද කයන මේ 

මභොමවොමත් මේ බහමේ සිටින්මන් මජසා ඇභතිරු 

මදමදමනක් විතයයි. ඇභතිරු 65 මදමනක් සිටිඹ යුුර නමුත් 

මජසා ඇභතිරු මදමදමනක් විතයයි  මේ මභොමවොමත් මභතළන 

ඉන්මන්. නිමඹෝජ මුදල් වහ ක්රිභේඳහදන අභහතයඹහ මභතළන 

නළවළ. මේ බහ මගන ඹන්න ආණ්ඩුමේ quorum  එකක් 

තිමඵනහද? ඒක අිළ ඇහුමොත් ප්රුලසනඹක් භුර න නිහ අිළ  

අවන්මන් නළවළ. මේ හමප ළදගත් කහයණඹක් ගළන කථහ කයන 

වි  මී  ඩහ විධිභත් ක යුුර කශ යුුරයි. ආණ්ඩුක් ලමඹන් 

ආර්ථිකඹ නළත්ත භ නළති කය තිමඵන අසථහක ඒ ළරැද්ද 

නිළරැදි කයන්න උදේ කයන්න අලයි. අන්න ඒක තභයි අල 

න්මන්.  

ජහතන්තය භට් මින්  “ Moody‟s”  කිඹන  ආඹතනඹ ඇවිත් 

රගකහමේ තිමඵන  rating එක අඩු කය තිමඵනහ. ඵළරි මරහත් 

මභහි ර්ධනඹක් සිදු වුණහ නේ මරොකු  ල්ලද කයන ආණ්ඩු, 

මේක downgrade කශහභ ඒ ේඵන්ධමඹන් කිසි චනඹක් 

කිේමේ නළවළ. නමුත් ඇත්ත තත්ත්ඹ මවිතදයවු මරහ තිමඵනහ. 

ජනහරි භහම  01 න දහ සි  අමප්රුේල් භහම  30 න දහ දක්හ 

විලසමල්ණඹ අනු ඇති මරහ තිමඵන කරුණු මවිතදයවු කශහභ 

ඳසු ගිඹ අවුරුද්ද  ඩහ ඉතහභ දරුණු තත්ත්ඹක් මේ අසථහමේදී 

උද්ගත මරහ තිමඵනහඹ කිඹන එක තභයි මේ  “ Moody‟s”  

කිඹන ආඹතනඹ කිඹන්මන්. මේක ුරටු මන්න මදඹක් 

මනොමයි. ළරැද්දක් වුණ වළටිම භ විඳක්ඹක් වළටිඹ  

මඳන්න්න වදන්මන් මේක ඉසභුර කය දක්න්න මනොමයි. 

නමුත් ආණ්ඩු විසින් තභන්රහ දළනුත් ප්රුලසන ඇති කයන වි  

අිළ මද්ලමප්රුේමී ක්රිනඹහක් වළටිඹ  මේක මඳන්හ දුන්නහ.  

කරුණහකය, දළන්ත් ඇස ඇයරහ මේ ආර්ථික කහන්දු, ප්රුලසනඹ 

නිළයදි කිරීමේ භහර්ගඹ  මඹොමු මන්න කිඹන එක තභයි භභ මේ 

මභොමවොමත් කිඹන්මන්.  

IMF එමක් මකෝෂි භතහයි මේ ආණ්ඩු  පුදුභ විධිඹ  කමේ 

ඹන  පුද්ගරමඹක්. නමුත් ඒමකන් ණඹ ගන්න ඵළරි මරහ 

තිමඵනහ. ඒමකන්, මේ ආණ්ඩු ගළන මවො කිඹරහ අන්තිභ  

ණඹ ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. එුරභහ 

කිඹනහ,   "Sri Lanka‟s cost of living is on the up" කිඹහ. අමප් 

භව ඵළගකුමේ අධිඳති නිර්මද්ලඳහරනීකයණඹක් ඇුර ක යුුර 

කයන පුද්ගරමඹක්.  එුරභහ ක යුුර කයන්න ගිහින් ඇති මරහ 

තිමඵන ප්රුතිවිඳහකම  මකො ක් ලමඹන් දළන් උද්ධභනඹ ළඩි 

මනහ කිඹරහ කිේහභ ආණ්ඩු මේ ේඵන්ධ කයන්න වදන 

ක්රිනඹහ මභොකක්ද?  

 
නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only one minute left. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I was informed that the Hon. Dayasiri Jayasekara 

will not be speaking. He has been allotted 15  minutes. 

Out of that, I will take eight minutes and the balance will 

be given to the Hon. Eran Wickramaratne.  ඳනසවඹ යක 

කහරඹක් සිඹඹ  4.5ක භට් මේ ඳළළති අමප් ආර්ථික ර්ධන 
මේගඹ ඳසු ගිඹ ය වතක කහරම දී  සිඹඹ  7.5ක් දක්හ ළඩි 
මරහ තිමඵනහලු. මේක අමලික අතඹක්. නමුත්            
ගඛහ මල්ඛන අනු වරි. ඒක ළඵෆක්. භභ ිළිතගන්නහ. නමුත් 
ඳනසවඹ යක කහරඹක්  සිඹඹ  4.5ක් කිේහභ ඒමක් ළඵෆ 
ර්ධන මේගඹක් තිමඵනහ. ඹේ විධිඹක  ගඛහ මල්ඛන එක්ක 
ප්රුලසන කයන්න ගිහින්, අද ආර්ථිකම  දශ මද්ශීඹ නිසඳහදිත 
ආදහඹභ සිඹඹ  13.2ක  අඩු මරහ තිමඵන්මන් මභන්න මේ දශ 
මද්ශීඹ නිසඳහදනඹත් එක්ක මල්රේ කයන්න ගිහින් ඇති මරහ 
තිමඵන ප්රුලසනඹ  නියි.  

මේ අසථහමේදී භභ ඉමනොක් ආඹතනඹ ගළන අවනහ. අමප් 

හි පු ඛනිජ මතල් කර්භහන්ත අභහත   සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත 

භළතිුරභහ ඹ   මත් මේ  ඉමනොක් ආඹතනඹ  තිබුණහ. ඉමනොක් 

ආඹතනඹ ේඵන්ධමඹන්    මනොමඹක් මනොමඹක් ප්රුලසන තිමඵනහ. 

මේ ආඹතනඹ ඵහර මතල් ය   මගමනනහ. මේ ේඵන්ධමඹන් 

ඒ අභහතුරභහ  මභොනහද කය තිමඵන්මන්? ඒ අභහතුරභහ 

විතයක් මනොමයි.  ර්තභහන අභහත අනුය ප්රිதඹදර්ලන ඹහඳහ 

භළතිුරභහත් මභොනහද කය තිමඵන්මන්? මභළනි මරොකු 

මකොේඳළනි ග්රාවණඹ  රක් වුණු තත්ත්ඹක් තභයි මඳමනන්න 

තිමඵන්මන්. ඵහර මතල් වත් අ  තහක්  මගනළවිත් තිමඵන 

ඵක් මඳනුණහ  මේ ආඹතනඹ blacklist කයන්න ලක්තිඹක් 

නළති ආණ්ඩුක් ඵ  මේ ආණ්ඩු ඳත් මරහ තිමඵනහ.  

ඇයි? කවුද මේක ඳසමේ ඉන්මන්? මනත් අඹ රුිළඹල් 

500ක්, 1,000ක්, 2,000ක් ගත්තහභ අල්රස ගත්තහඹ කිඹහ 

අල්රනහ. මේ හමප දණ සිද්ධ මරහ තිමඵන මකො , මේ 

විධිඹ  රුිළඹල් මකෝටි ගණනක ඳහඩුක්, ප්රුලසනඹක් ය   ඇති 

මරහ තිමඵන අසථහක ඇයි ENOC ආඹතනඹ blacklist 

කයරහ නළත්මත්? මභන්න මේහ තභයි විගණකහධිඳති ප්රුලසන කශ 

යුුර මද්ල්. 

Not only balance sheet items but off balance sheet 

items should also be verified, questioned and investigated. 

That is the role of an Auditor. As an Accountant, I would 

love to propose to the Chairman of the Committee on 

Public Enterprises -  I know that you will be presenting 

the COPE Report within the next couple of days on behalf 

of us -   as discussed,  to meet the Hon. Speaker and 

ensure that the Standing Orders are amended to include 

this type of  thing because it is not only the figures seen in 

a balance sheet, but also the off balance sheet figures, that 

will make or break an institution. That is what happened 

to the SriLankan Airlines. That is what happened to the 

CEB and it is the same thing that is happening to the 

Ceylon Petroleum Corporation. So, these are areas that 

need to be rectified. 

ඵරන්න, SriLankan Airlines ආඹතනඹ දිවහ.  මකෝටි 

2,980ක අරහබඹක් මේ අවුරුද්මද් රඵන මකො , ගිඹ අවුරුද්මද් ඒ 

විධිඹ භ මකෝටි 2,700ක අරහබඹක් තිමඵන මකො  මභොන විධිඹක 

ප්රුකහලඹක් කයරහද භභ දන්මන් නළවළ අලුතින් අවස ඹහනහ 15ක් 

අයන් ඒ වහ මකෝටි 32,400ක් විඹදේ කයන්න ඹනහඹ 

කිඹනහ. අමත් ලත 5ක් නළවළ; clean suit empty pocket. මේ 

මගොල්මරෝ මකිතන්භ අලුත් airbus  -අලුත් අවස ඹහනහ- ඒ 

කිඹන්මන්, 330 - 500 airbus ගන්න ඹනහලු. මේ මගොල්මරෝ 

අඳ දළනුත් කශහ, මකිතන්භ airbus භහගභත් එක්ක 

ේඵන්ධඹක් තිමඵනහඹ කිඹහ. අිළ ඒ website එක ඵළලුහ, 

කිසිභ direct contact එකක් නළවළ. මභොකද, direct contact එක 

වන් වුමණොත් ඒමක් දණ මවිතදයවු මනහ. මභොකද, 

commission කිඹන ඒහ  ගහන්නත් ඵළවළ. ඉතින් අිළ අවනහ, 

කහ ුරිතන්ද මේක ඹන්මන් කිඹරහ. ඒහ ගත්තහ  ඳසමේ අඳ  

කිේහ, අලුත් aircraft එකක් හභහනමඹන් US Dollars 130 

million විතය මනහ කිඹරහ. අඳ  මතොයුරරු රළබිරහ තිමඵනහ, 

මේ හමප අසථහර ගනුමදනු කශ වළකි මකොේඳළනි තිමඵන 

ඵ. GE Engineering, එතමකො  leasing company ඒ හමප 

ඒහ  දවස ගණන් ගන්මන්. Aircraft ගන්න මකොේඳළනිර  ඊ  

ඩහ මරොකු යප්රුහද වහ ප්රුතිරහබ රළමඵනහ. ඒ මකොේඳළනි එක්ක 

හකචිඡහ කයරහ ඒහ ගත්තහ නේ අඳ  වළකිඹහ තිමඵනහ 

wholesale discount එමකන් මකො ක් අඳ  රඵහ ගන්න. Direct 

discussions නළුර මේහ ුරිතන් ගන්න ක යුුර කශහ නේ මී  

ළඩිඹ හුඟක් රහබඹ  රඵහ ගන්න පුුන්කභ තිබුණහ. භභ 

ඕනෆකභ නිහ මේ හමප මකොේඳළනිර  කථහ කයරහ මතොයුරරු 

රඵහ ගත්තහ. US Dollars 130 million  නළුර 105 , 110  

ගන්න පුුන් වළකිඹහ තිමඵනහ. දළන් මේහ තභයි 

විගණකහධිඳති,- 

Off balance sheet items should be verified, scrutinized 

and perused. These are matters on which corroborative 

evidence can be obtained. That is why I thought that it is 

my duty to state here today that they should not just be  

investigating and looking at the historical performance of 

an institution but also proactively look at what could 

happen and what did not happen through the process of 

management decision making. Management decision 

making is a very clear cut opportunity.  

The Hon. Dilan Perera, Minister of Foreign 

Employment Promotion and Welfare, is a clear cut 

example. He works off the normal course of activity. I 

saw the debate he had in the morning. His amiable and 

generous disposition got somewhat perturbed because of 

the pressure exerted from the Opposition but he is one 

person who tries to, at least, be innovative and not stick 

to the rules because by sticking to the rules, you can 

sometimes  be more corrupt than otherwise. So, I pay this 

tribute to him because of the experience I had. I 

addressed three or four matters and there were 

spontaneous responses. The efficacy and the economic 

viability in running  the Ministry will be left to others to 

discuss but I thought a tribute needs to be paid where it is 

due.  

Likewise, I urge the Hon. Ministers, instead of just 

raising your hands and being just by-standers in the 

Cabinet, to come out. As I said, we are the Government-

in-waiting. What happened in 2001? You all had ruined 

the economy and gave us a negative growth economy. It 

was we, the United National Party, that was able to 

resurrect the economy and push it to some level and even 

today, dividends are obtained because of the push that 

you got at that particular moment. So, ensure that these 
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are checked because after all, it is the  national economy 

that we are speaking of. This is not a blue colour economy 

or a green colour economy, it is the national economy that 

we are speaking of.  

Purchasing an aircraft is one area that I urge you all to 

pay attention to because it is not fun to buy Rolls Royce 

engines from one area and buy airbuses from another 

area.  Sometimes there is corruption when you do not go 

directly.  But, when you go directly, if you do not go to 

the correct people, there will be more corruption. If you 

go to a company like GE Engineering, which basically 

deals with aircraft, or to the  leasing company - I forget 

the name - they buy 10,000 to 20,000 and you can get a 

quicker delivery as well as a  bigger discount than going 

direct to a particular institution.  

ඊශඟ  මිල්මකෝ ආඹතනඹ ගළන ඵරමු. "යජම  ඇස හ 

මිල්මකෝ හ දළමීමේ කුභන්ත්රාණඹක්." ඒක විගණකහධිඳති 

මඳන්හ දී තිබුණු එකක්. එභ ආඹතනම  මවො බහඳතියමඹකු 

සිටින ඵ අඳ  මඳනුණහ. නමුත් අද මිල්මකෝ ආඹතනඹ 

ේපර්ණමඹන්භ ගයහ ගළනීමේ තත්ත්ඹක  ඳත් මරහ 

තිමඵනහ. එඹ ඹථහ තත්ත්ඹ  මගමනන්න පුුන් විධිඹ  ළඩ 

ක යුුර කයන්න අලයි.  

ඊශඟ  අධිමේගී භහර්ග ගළන ඵරමු. අඳ මේ ගළන කථහ කයන්න 

අල න්මන් විගණකහධිඳතිමප මතොයුරරු ුරිතන් අඳ  

මවිතදයවු වුණ කරුණු නිහයි. අමප් දකුණු අධිමේගී භහර්ගඹ ඉදි 

කයන්න එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ කහරම  මකෝටි 5,800ක් 

අනුභත වුණහ. වළඵළයි ශ්රීd රගකහ නිදවස ඳක්ඹ ඳහරන ඵරඹ 

ගත්තහ  ඳසමේ ඒ මුදර මකෝටි 9,800ක් දක්හ ළඩි වුණහ. සිඹඹ  

සිඹඹකින් එඹ ළඩි වුමණ් ඇයි? නිලසල්ලද තිබුණු කරුණක් 

විගණකහධිඳති මවිතදයේ කශහ  ඊ  ළඩිඹ ගළඹුය  ගිහිල්රහ මේ 

ේඵන්ධමඹන් මොඹහ ඵළලුමොත් මේ ක යුුර විධිභත් නහ, 

ය  ත් හසිදහඹක තත්ත්ඹක් ඇති නහ කිඹරහයි භහ මේ 

අසථහමේදී භතක් කයන්මන්. 

ඊශඟ  කටුනහඹක අධිමේගී භහර්ගඹ ගළන ඵරමු. භ  භතකයි 

1999 ර්ම දී මජඹයහේ ප්රුනහන්දුපුල්මල් භළතිුරභහමගන් ඒ 

ේඵන්ධ ඇූ  අසථහමේදී එුරභහ කිේහ, ඒ කිමරෝ මී ර් 24 ඉදි 

කයන්න ඹන ේපර්ණ විඹදභ මකෝටි 690ක් කිඹරහ. දළන  භහ 

වඹක  කලින් නිර්භර මකොතරහර භළතිුරභහ මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී මවිතදයවු කයනහ එභ විඹදභ මකෝටි 4,880ක් 

කිඹරහ. අ  ගුණඹකින් විඹදභ ළඩි න්න නේ දණඹ මකොතයේ 

ප්රුභහණඹකින් ළඩි මරහ තිමඵනහද?  ඒහ තභයි විගණකහධිඳති 

මොඹහ ඵරරහ කිඹන්න අල. දළන් ඊ  ළඩි මදඹක් සිදු නහ. 

මකොට් හමේ ඉන් කඩුමර , කඩුමර ඉන් කඩත , කඩත 

ඉන් මකයරිළටිඹ  ලමඹන් අදිඹය ුරනකින් මකොශම ිළ ත 

 යවුේ අධිමේගී භහර්ගඹ වදනහ. මේමක් විඹදභ හිතන්න ඵළරි 

ප්රුභහණඹක්. මභභ මකොන්ත්රාහත්ුර MCC කිඹන චීන 

මකොේඳළනිඹක  දීරහ තිමඵනහ. මකොට් හමේ ඉන් කඩුමර  

කිමරෝ මී ර් 12  විඹදභ දයරහ තිමඵනහ මකෝටි 2,800ක්. 

හිතන්න ඵළරි විඹදභක්. කඩුමර ඉන් කඩත  කිමරෝ මී ර් 

8.9යි. ඒමක් විඹදභ මකෝටි 4,480යි. මේ ඳහයල් යත්තයන්ලින් 

වදනහද කිඹන ප්රුලසනඹ අද ඇති මරහ තිමඵනහ. එතමකො  

කඩත ඉන් මකයරිළටිඹ දක්හ කිමරෝ මී ර් 8.5  විඹදභ 

දයරහ තිමඵනහ මකෝටි 6,780ක්. අිළ ආණ්ඩුමන් අවනහ,  මේ 

කහමප ල්ලිත් එක්කද මල්රේ කයන්මන් කිඹරහ? 

ඊම  භහ අව මගන හිටිඹහ මරොකුඵණ්ඩහය තරුණ භන්ත්රීලයඹහ 

ඉතහභත් ඕනෆකමින් තභන්මප ආණ්ඩු ආයක්හ කයමින් කථහ 

කයනහ. එුරභහ කිඹනහ, මේ යමට් වළභ තම ලමත්භ විඹදේ 

කයන්මන් මේ ය   ආමඹෝජකඹන් මගමනන්න කිඹරහ. මේ 

කයන්මන් යමට් ආමඹෝජනඹ ද නළත්නේ ඹේ අඹමප හක්කු 

ර්ධනඹ කිරීමේ ළඩ ිළිතමශක්ද කිඹන ප්රුලසනඹ අඳ  තිමඵනහ. 

ඒ ප්රුලසනඹ තභයි අිළ විගණකහධිඳතිුරභහ ුරිතන් අවන්මන්.  

ඊශඟ , භව ඵළගකු ගළන ඵරමු. මී  අවුරුදු 9ක  විතය කලින් 

භව ඵළගකු ගළන විභර්ලනඹ කයන අසථහමේදී අජිත් නිහේ 

ක්ලයහල් භළතිුරභහමගන් අිළ ඇහුහ, දළන් තිමඵන සිඹලුභ මර 

ආඹතන ේඵන්ධ අගග ේපර්ණ, විසතය හර්තහ රඵහ මගන 

තිමඵනහද, කරුණහකයරහ අිළ ඒ ේඵන්ධ දළනුත් කයන්න 

කිඹරහ. එුරභහ කිේහ, ඔේ කිඹරහ. එමවභ නේ ප්රුමුඛ ඵළගකුමේ 

කඩහ ළටීභ සිදු න්න පුුන්ද? ඵළවළ. එමවභ  තභයි   මගෝල්ඩන් 

කී ආඹතනඹ ළටුමණ්. ඳසු ගිඹ සුභහමන් "The Sunday Times" 

ඳත්තමර් "Business Times" අතිමර්කම  මභමේ ඳශ වී 

තිමඵනහ: "Now People‟s Leasing to rescue crisis-hit CIFL". 

CIFL මභොකක්ද? Picture එක දළේභහ නේ ජනහධිඳති, 

අගභළති, ඇභති ඔක්මකෝභ ඳහවිචිික කයරහ භව මරොකු  භහධඹ 

ුරිතන්- 

 
නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Now, please wind up. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I will take only one more minute, Sir.  

අද භව ඵළගකුමේ ක යුත්ත කයන්මන් නළති නිහ නළත 

තළන්ඳත්කරුන්  ප්රුලසනඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. භව ඵළගකුමේ 

අධිඳති නිහේ ක්ලයහල්මප ඕනෆකභ නිහ මගෝල්ඩන් කී 

ආඹතනම  තළන්ඳත්කරුන්  ඔවුන්මප ල්ලි මගන්මන් 

නළුර ඒ ල්ලි ආණ්ඩුමේ ග්රාවණඹ  රක් කයරහ, ඒ ල්ලි ඳහවිචිික 

කයමින් තභහමපභ මවගචයිඹරහ ඳත් කයරහ අද දණඹක  රක් 

කයරහ තිමඵනහ. මේහ තභයි විගණකහධිඳති ඵරන්න ඕනෆ 

කිඹන එක භහ නළත භතක් කයනහ.  

භ  ශුබ හදි මර කිඹන්න පුුන් එකභ මද් තභයි, දළන් මේ 

හමප මද්ල් කශහ ඇති. අමප් යමට් ජහතික ආර්ථිකඹ ආයක්හ 

කයන්න තිමඵන අසථහ මභඹ වුණත් භහ මේ අසථහමේදී භතක් 

කයනහ, අමප් භව ආණ්ඩුමේ විතයක් මනොමයි ඳශහත් බහ 

ුරිතනුත් විනඹක් අනු මේ ය  ඉදිරිඹ  මගන ගිම  නළත්නේ 

ආර්ථික අතින් කඩහ ළටිරහ තිමඵන ය  තත් ඉක්භන  කඩහ 

ළටිරහ ය  මගොඩ ගන්නභ ඵළරි තත්ත්ඹක  ඳත් නහ කිඹරහ. 

 
[අ.බහ. 3.01] 

 
ගරු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ (විමද්ල රැකිඹහ ප්රුර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு டிளன் தசபபள - தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு 

ஊக்குயழப்பு, சளம்புகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, සථහනුකර 

ඳහර්ලිමේන්ුර  හිමි ඵරතර ඹ මත් ගරු විගණකහධිඳතිුරභහමප 

ළටුඳ නිර්ණඹ කිරීභ ිළිතඵ මඹෝජනහ හකචිඡහ  ගන්න මේ 

මරහමේ භහ හිතන්මන් අිළ කහයණහ  කීඳඹක් හකචිඡහ  ඵඳුන් 

කශ යුුර ඵයි. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

විගණකහධිඳතිුරභහ අඳරිමිත මේඹක් කයනහ. මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහමේ, ඒ හමපභ යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක 

බහමේ හභහජිකඹන්  වළටිඹ  ඳක්, විඳක් මේදඹකින් මතොය 

අඳ සිඹලු මදනහභ දළනුත් කයමින්, මේ යමට් යහජ අගලම ත්, 

අර්ධ යහජ අගලම ත් ගිණුේ ක යුුර ව මුදල් ක යුුර ිළිතඵ 

ජනතහ මනුමන් අමප් අධහනඹ මඹොමු කයනහ. මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ හි පු හභහජිකමඹකු වළටිඹ ත්, 

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ ර්තභහන හභහජිකමඹකු 

වළටිඹ ත්,  විගණකහධිඳතිුරභහ ව එුරභහමප කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

මේ කයන්නහ ව මභමවඹ ඉතහභ ඉවිතන් අගඹ කයන ව 

වළභදහභත් එඹ  අගඹ කශ යුුර ඵ  කිඹන මකමනක් භභ.   

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලුරභහ ගණකහධිකහරියමඹක් ව 

මද්ලඳහරනඥමඹක් නිහමදෝ  අල විම කදී භව ඵළගකුමේ 

ගඛහ මල්ඛන අයමගන ආණ්ඩු  ඳවය ගවන්නත්, අල 

විම කදී ඒ ගඛහ මල්ඛනභ අයමගන ඒ ගඛහ මල්ඛන ිළිතගන්න 

ඕනෆ නළවළ කිඹන තර්කඹ මගොඩ නඟන්නත් එුරභහ  මවො 

වළකිඹහක් තිමඵනහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් එුරභහ  භනහ 

දක්කභක් තිමඵනහ. එුරභහ ගණකහධිකහරියමඹක් නිහ  

balance sheet එක balance කය ගන්න දන්නහ. එුරභහ කිඹපු 

කහයණහර  භභ සිඹඹ  සිඹඹක් එකඟ මනොවුණත්,  

ඳහර්ලිමේන්ුර ුරශ ගමේ ප්රුහමද්ශීඹ බහමේ ප්රුලසන අවරහ රහබ 

ජනප්රිதඹබහඹ  ඳත් මන්න උත්හව කයන භවය අඹ  ඩහ  

මඳොදුමේ ජහතික ලමඹන් භවය ප්රුලසන ිළිතඵ එුරභහ ළයදි 

කරුණු භත වුණත් කථහ කයන මකමනක් ඵ භහ කිඹන්න  ඕනෆ. 

එුරභහ ප්රුහමද්ශීඹ බහමේදී අවන්න ඕනෆ ප්රුලසනඹ ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී 

අවන්මන් නළවළ. ඒ ේඵන්ධමඹන් භභ එුරභහ අගඹ කයනහ. 

භවය අඹ ජහතික භට් මේ නහඹකඹන් මන්න හිතහ මගන 

හිටිඹහ  ගමේ ප්රුහමද්ශීඹ බහමේ ප්රුලසන තභයි අවන්මන්. ඒහ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ කථහ කයන ඒහ මනොමයි. ඒ ිළිතඵ එුරභහ  

භනහ ළ හීභක් තිමඵනහ. ඳහ  කණ්ණහඩිඹ ගරරහ 

අභහතහගලඹක භවන්සි මරහ ළඩ කයන අිළ හමප ඇභතිරුන් 

ේඵන්ධමඹන් ඹේ ආකහයඹක ප්රුහදඹක් ඳශ කිරීභ  ක යුුර 

කිරීභ ගළන භභ එුරභහ  සුරතින්ත මනහ. මභොකද, මකොචිචය 

මවො කශත් භවය උදවිඹ ඒක දිවහ ඵරන්මන් ළයදි ඳහ  

කණ්ණහඩිඹක් දහරහයි.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, භභ ත කහයණහක් භුර 

කයන්න කළභළතියි. යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලුරභහත් මේ ිළිතඵ 

එුරභහමප කථහමේ අහනම දී භුර කශහ. විගණකහධිඳතිුරභහ  

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ , යජම  ගිණුේ ිළිතඵ 

කහයක බහ  මේ මේහ ක යුුර කයන්මන් තභත් මේ ඹල් 

ඳළන ගිඹ මුදල් මයගුරහසි, ආඹතන මයගුරහසි මේඹ උඩ 

තිඹහමගනයි. අිළ දළන් අවුරුදු කීඹක් මේ මයගුරහසි භත ක යුුර 

කයනහද? මකෝප් කමිටුමේ ර්තභහන බහඳති ගරු ඩිේ 

ගුණමේකය භළතිුරභහ, යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ 

ර්තභහන  බහඳති ගරු යත් අමුණුගභ භළතිුරභහ, මේ කමිටුර 

හි පු බහඳතිුරභන්රහ, මේ සිඹලු මදනහභ ඳක්, විඳක් 

මේදමඹන් මතොය ඳහර්ලිමේන්ුර භන්ත්රීලුරභන්රහ වවුල් කයමගන 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ඒ මොඹහ ගළනීේ භත අඩු ළඩි ලමඹන් 

විලහර මභමවඹක්  කශහ. වළඵළයි විගණකහධිඳතිුරභහ  මේ සිඹලු 

මද්ල් කයන්න මරහ තිමඵන්මන් ඹල් ඳළන ගිඹ මුදල් මයගුරහසි, 

ඹල් ඳළන ගිඹ ආඹතන මයගුරහසි මලික කයමගනයි; ඳදනේ 

කයමගනයි.  

අද මරෝකඹ මකොචිචය ඉසයව  ගභන් කයරහ තිමඵනහද? 

මේ මුදල් මයගුරහසි, ආඹතන මයගුරහසි අවුරුදු 25ක් 30ක් ඳයණ 

ඒහයි. යමට් ආර්ථිකඹ ිළිතඵ භතඹ, මරෝකම  ආර්ථිකඹ 

ිළිතඵ භතඹ මනස මරහ තිමඵන යුගඹක තදුය ත් මේ 

ආඹතන මයගුරහසි, මේ මුදල් මයගුරහසි භතභ විගණකහධිඳතිුරභහ 

ක යුුර කශ යුුරයි කිඹන තළන  අිළ ඹනහ නේ ගරු නිමඹෝජ 

කහයක බහඳතිුරභනි, ඒකභ මේ යමට් ආර්ථිකඹ  එක ඳළත්තකින් 

ඵහධහක් මන්න පුුන්. විගණකහධිඳතිුරභහ ිළිතඵ හකචිඡහ 

න මේ අසථහ,  මේ ඹල් ඳළන ගිඹ මුදල් මයගුරහසි ව 

ආඹතන මයගුරහසි ිළිතඵ නළත හිතහ භතහ අද යුගඹ , අද 

මරෝකඹ , අද ය   ගළශමඳන විධිඹ  මේ මයගුරහසි ගමලෝධනඹ 

කය ගළනීභ  මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ ඳක් විඳක් මේදඹකින් 

මතොය හකචිඡහක  මුර පුයන්න මවොභ අසථහ කිඹරහ භභ 

හිතනහ. 

ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ භමප මද්ලඳහරන ජීවිතම භ 

මඵොමවොභ ගරු මකො  රකන භමප ගුරු ිළමඹක් හමප 

මකමනක්. එුරභහමප කථහ අවරහ ඉමගන ගන්න තිමඵන මද්ල් 

මඵොමවෝභයි. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ බහඳතියඹහ 

වළටිඹ  මේ කහරඹ ුරශදී එුරභහ කයපු මේඹ අයමගන ඵළලුහභ 

අඳ  මඳනුණහ,  දළන  තිමඵන ඹල් ඳළන ගිඹ නීති භත මගනහපු 

කහයණහ අයමගන එුරභහ මේ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ 

කදහත් හකචිඡහ , ඳරීක්ණඹ  ඵඳුන් කයන්න ඵළරි මචිච 

ආඹතන ගණනහක් මගනළල්රහ, මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ උඳ කමිටුර  කඩරහ ඉතහභ මවොඳින් ඒ කහයණහ ක යුුර 

කයමගන ගිඹ ඵ.  

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ හභහජිකඹන් වළටිඹ  

අිළ දන්නහ, භවය මරහ  භවය යහජ ආඹතන ගළන අඳ  

ඇත්ත භ ුරටු මන්න පුුන් ඵ. විමලේමඹන් දිසත්රිාක් 

මල්කේ කහර්ඹහර ේඵන්ධමඹන් අඳ යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක 

බහමේ ක යුුර කයන මකො  භභ  ඒ ඵ දුටුහ. ගරු නි මඹෝජ 

කහයක බහඳතිුරභනි, මඵොමවෝ දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහර -

ඔක්මකෝභ මනොමයි. මඵොමවෝ ඒහ- විගණකහධිඳතිුරභහමප 

විභර්ලනඹ  රක් මරහ යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ 

හකචිඡහ  ආහභ  අඳ  ඔවුන්මගන් ප්රුලසන කයන්න  මද්ල් 

ඳහ තිබුමණ් නළවළ. ඒ භට් භ  ඒ දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහර ඳත් 

මරහ තිමඵනහ. ඒ දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහර අතරින් ඵදුල්ර 

දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහරම  විගණන ක යුුර ඉතහභ මවො 

භට් භක තිබුණු ඵ භ  මඳනුණහ, ඒ ආඹතනඹ ේඵන්ධමඹන් 

ඳරීක්ණ ක යුුර කයපු මරහමේ. භභ ඒ ගළන මඵමවවින් ුරටු 

මනහ. ඵදුල්ර දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහරඹ විතයක් මනොමයි, 

මඵොමවෝ දිසත්රිාක් මල්කේ කහර්ඹහරර තත්ත්ඹ ඒකයි. භභ දුටුහ 

කදහත් නළති විධිඹ , විගණකහධිඳතිුරභහමප විභසුේර  

නිළරැදි ිළිතුරරු මදමින්, මුදල් ව මර මයගුරහසි නිළරැදි 

ආයක්හ කය ගනිමින් ඉතහභ නිළරැදි ක්රිනඹහ කයපු ආකහයඹ. භහ 

එමේ කීමේ මේකයි. හභහනමඹන් යහජ අගලඹ, යහජ 

ඳරිඳහරනඹ ිළිතඵ දළඩි ඳවයක් භහජම  භවය අගලලින් 

එල්ර න යුගඹක යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ 

හභහජිකඹකු වළටිඹ  භහ දුටු මද් තභයි, මඵොමවෝ දිසත්රිාක් මල්කේ 

කහර්ඹහර ඉතහ නිළරැදි මුදල් මයගුරහසි ව ආඹතන මයගුරහසි 

ආයක්හ කය ගනිමින් භනහ මර ඳහරනඹකින් යුුර ක යුුර කය 

ඇති ඵ. ඒ ග විගණකහධිඳතිුරභහමප හර්තහ දිවහ ඵළලුහභ 

වුණත් අඳ  මඳමනන්න තිබුණහ. ඒ අනු, යහජ අගලම ත් ඹේ 

ප්රුගතිඹක්, ඹේ මර විනඹක් හිත ක යුුර කිරීභක් අඳ  

දකින්න රළමඵනහ. එඹ භවය ආඹතනර අඩු ළඩි ලමඹනුයි 

දකින්න රළමඵන්මන්. එඹ නිළරැදි ඉසයව  මගන ඹෆභ  අඳ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප වසතඹ ලක්තිභත් කශ යුුර න්මන් ඒ 

කහර්ඹඹ කිරීභ වහ දළන  තිමඵන ඹල් ඳළන ගිඹ මර මයගුරහසි 

ව ආඹතන මයගුරහසි ඒ විධිඹ භ තඵහ මගන මනොමයි.  

ඒ නිහ ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, අද මේ 

හකචිඡහ ඒ ේඵන්ධමඹන් කථහ කිරීභ වහ මඹොදහ ගළනීභ ඩහ 
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මඹෝග මේවි කිඹරහ භභ හිතනහ. අඳ  මඹෝග විධිඹ  

කහයණඹක් අයමගන විරුද්ධ ඳක්ඹ  ඳවය එල්ර කයනහ ත් 

ඩහ, විරුද්ධ ඳක්ඹ  මඹෝග විධිඹ  කහයණඹක් අයමගන 

ආණ්ඩු ඳක්ඹ  ඳවය එල්ර කයනහ ත් ඩහ විගණකහධිඳතිුරභහ 

මේ කය මගන ඹන්නහ ව භවහ දුසකය කහර්ඹඹ වහ කහීයන 

ලමඹන් අද යුගඹ   අල න ඳරිදි මුදල් මයගුරහසි ව ආඹතන 

මයගුරහසි ගමලෝධනඹ කිරීභ ගළන, මයගුරහසි අලුතින් මගමනන්න 

තිමඵනහ නේ ඒහ ගළන, අයින් කයන්න ඕනෆ ඒහ තිමඵනහ නේ 

ඒහ ගළන හකචිඡහ කයනහ නේ මවොයි. භවය ඒහ අයින් 

කයන්නභ ඕනෆ. ඒහ යමට් ආර්ථිකඹ  ඵහධහක්. යමට් භවය 

ක්රිනඹහන් වහ ඒහ විලහර ඵහධහක් මරහ තිමඵනහ. භවය 

මරහ , භවය නිරධහරින්  භවය ීරන්දු ගළනීමේදී ඒහ 

ඵහධහක් මරහ තිමඵනහ. ඒහ එදහ යුගඹ  මවොයි. අද යුගඹ  

ඒහ ඔබින්මන් නළවළ. ඒ නිහ ය   ඔබින විධිඹ  ඒ මයගුරහසි 

ගමලෝධනඹ කිරීභ කිඹන කහයණඹ අඳ මද මගොල්රන්මපභ 

හකචිඡහ  බහජනඹ වීභ  අද මවොභ දිනඹක් කිඹරහයි භහ 

හිතන්මන්.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, විගණකහධිඳතිුරභහමප 

කහර්ඹඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී අඳ කථහ කයන මරහමේ භහ 

තත් කහයණඹක් භුර කයන්න ඕනෆ. මේ කහයක බහර ක යුුර 

කයන මකො  අමප්  භන්ත්රීලරුන් පුරුද්දක් වළටිඹ  කයන්මන් 

මභොකක්ද? මේ ේඵන්ධමඹන් භහ විරුද්ධ ඳක්ඹ  ඇඟිල්ර දිගු 

කයන මකො  භ ත් ඇඟිලි ුරනක් දිගු මනහ. භහ විරුද්ධ 

ඳක්ම  හි පු කහරම ත් මේ ළමේභ කයන්න ඇති.  විගණන 

විභසුභ ඳහවිචිික කයරහ අදහශ අභහතහගලඹ  ඳවය ගවනහ. 

විගණන විභසුභ අයමගන ඳවය ගළීමභ ළරැදියි. විගණන විභසුභ  

උත්තයඹක් දුන්නහ  ඳසමේ ඒ උත්තයඹ විගණකහධිඳතිුරභහ 

ිළිතගත්තහද, නළද්ද කිඹන කහයණඹ භත තභයි ඒ විගණන විභසුභ 

ිළිතඵ කථහ කයන්න පුුන් න්මන්. දළන් මන්මන් එමවභ 

මනොමයි. දළන් මන්මන්, විගණන විභසුමේ තිමඵන කරුණු 

අයමගන ඒහ ගචහ, මවොයකේ කිඹරහ කිඹන එකයි. අද උමද් 

රුමේත් එමවභ මදඹක් වුණහ. එමවභ කයන්න මවො නළවළ. 

විගණකහධිඳතිුරභහ විභසුභක් කයනහ. ඒ විභසුභ  ිළිතුරරු 

මදනහ අදහශ ආඹතනඹ මවෝ අභහතහගලඹ. එඹ 

විගණකහධිඳතිුරභහ ිළිතගන්නහද, යහජ ආඹතනඹක් නේ යජම  

ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ එඹ ිළිතගන්නහද, අර්ධ යහජ 

ආඹතනඹක් නේ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ එඹ 

ිළිතගන්නහද කිඹන කහයණඹ භත තභයි එඹ ගචහක්ද දණඹක්ද 

කිඹරහ මවිතදයවු න්මන්. දළන් භවය අසථහර මන්මන්, 

විගණන විභසුභ එමවභ ිළටින් අයමගන පුත් ඳතක ඳශ කයන 

එකයි. එමවභ නළත්නේ, විගණන විභසුභ අයමගන ඇවිල්රහ, 

"මේක ගචහක්" කිඹරහ මඳන්න එකයි. ඒක ඒ තයේ මඹෝග 

ක්රිභඹක් මනොමයි. එමවභ වුණහභ සිද්ධ න්මන් මභොකක්ද? 

එමවභ වුණහභ සිද්ධ න්මන් විගණකහධිඳතිුරභහ ව 

විගණකහධිඳතිුරභහමප කහර්ඹ භණ්ඩරඹ අවධර්ඹඹ  ඳත් න 

එකයි. ඒ අඹ ඒ ප්රුලසනඹ අවන්මන් ඒ අඹ  මොඹහ ගන්න ඵළරි ව 

කහයණඹක් ිළිතඵ උත්තයඹක් ඵරහමඳොමයොත්ුරමන්. 

උත්තයඹක් ඵරහමඳොමයොත්ුරමන් ප්රුලසනඹ අවන මකො  උත්තයඹ 

මදන්න මඳයභ, එමවභ නළත්නේ උත්තයඹ වරිද, ළරැදිද, 

හධහයණද  කිඹරහ කිඹන්න මඳයභ ඒ කහයණඹ ගචහක්, 

මොයකභක් වළටිඹ  අර්ථ දක්න්න ගිමඹොත් අඳ කයන්මන් 

විගණකහධිඳතිුරභහ  උදවු කිරීභක් මනොමයි; 

විගණකහධිඳතිුරභහමප කහර්ඹ බහයඹ  ඵරත් ඵහධහක් එල්ර 

කිරීභක්.   

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, විගණකහධිඳතිුරභහ ගළන 

කථහ කයන මකො  ඳක් විඳක් මේදමඹන් මතොය අිළ කිඹනහ 

මන් එුරභහමප කහර්ඹ බහයඹ මවොයි කිඹරහ; එුරභහ කයන ඒ ළඩ 

ක යුත්ත අිළ මඵොමවොභ අගඹ කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එමවභ 

කිඹනහ නේ අිළ ඳහ  කණ්ණහඩි ගරහ තභයි කහයණහ ක යුුර 

ිළිතඵ හකචිඡහ කයන්නත් ඕනෆ.  

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලුරභහ කිේහ, මජඹයහේ 

ප්රුනහන්දුපුල්මල් හි පු ඇභතිුරභහ කටුනහඹක අධිමේගී භහර්ගඹ 

වදන්න 1999 දී ඇසතමේන්ුර කශ මුදර හමප අ  ගුණඹක 

මුදරක් 2013 දී ළඹ කයනහඹ කිඹරහ. ඉතින් දළන් අවුරුදු කීඹක් 

ගත මරහ තිමඵනහද? 1999 සි  2013 දක්හ අවුරුදු 14ක් ගත 

මරහ තිමඵනහ. කටුනහඹක අධිමේගී භහර්ගඹ වහ 1999 දී 

ඇසතමේන්ුර කශ මුදර භ අවුරුදු 14ක  ඳසමේ 2013 දී කයන්න 

පුුන් කිඹන එක ේඵන්ධමඹන් විභීමභක් 

විගණකහධිඳතිුරභහමගන් අඳ  ඵරහමඳොමයොත්ුර න්න පුුන්ද, 

එුරභහ  මකොඳභණ ඵරතර දුන්නත්? ඵළවළ. 1999 දී ඇසතමේන්ුර 

කශ මුදර 2014න මකො  කහර කහනු වළටිඹ  ගත්තත් 

අනිහර්ඹමඹන්භ ළඩි න්න  ඕනෆ. එභ නිහ 1999 දී 

ඇසතමේන්ුර කශ මුදර 2013 දී  අ  ගුණඹකින් ළඩි වීභ දණඹ, 

ගචහ නිහ සිදු වුණහඹ කිඹහ අර්ථ නිරඳණඹ කයන්න පුුන්ද? 

අවුරුදු 14ක  -දස 365 ඒහ 14ක - ඳසමේයි මභභ 

ඇසතමේන්ුර අ  ගුණඹකින් ළඩි මරහ තිමඵන්මන් කිඹන 

කහයණඹ ේපර්ණමඹන්භ අභතක කයරහ තිමඵනහ. එමවභ 

කයන්න පුුන්ද? ඵළවළ. එමවභ කයන්න ඵළවළ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, එළනි අසථහරදී අිළ 

මේ ප්රුලසනඹ දිවහ නිළරැදි ඵරහ, ඹේ කිසි දණඹක්, ගචහක් 

තිමඵනහ නේ, එභ ඇසතමේන්ුර ුරශ ඹේ කිසි අධිතක්මේරුක් 

තිමඵනහ නේ ඒ ිළිතඵ කථහ කයන එක නිළරැදියි. නමුත් 1999 

සි  2003 දක්හ අවුරුදු 14ක කහර ීමභහ එමවභිළටින්භ අභතක 

කයරහ, 1999 දී ඇසතමේන්ුර කශ මුදර මභඳභණයි, 2013 දී එභ 

මුදර අ  ගුණඹකින් ළඩි වුමණ් දණඹ, ගචහ නිහඹ, එභ මුදර 

හක්කු  ගිඹහ මන්න පුුන් කිඹරහ කිඹන එක ළරැදියි. 

වරිඹ  අය අවුරුදු 14 එමවභිළටින්භ මරොප් වුණහ හමගයි; 

එමවභිළටින්භ චුත වුණහ හමගයි; එමවභිළටින්භ නළති වුණහ 

හමගයි; එමවභිළටින්භ අුරරුදවන් වුණහ හමගයි. එමවභ වුමණ් 

නළවළ. එභ නිහ 1999 සි  2013 දක්හ කහරඹ ුරශදී එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ වළටිඹ  අිළත්, ඊ  මඳය මඳොදුජන 

එක්ත් මඳයමුණ වළටිඹ  අිළත්, ඒ අතය භළද අවුරුදු මදකවභහයක 

කහරඹක් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් මේ ය  ඳහරනඹ කශහ. එමවභ 

නේ 2001 දී, 2002 දී, 2003 දී, 2004 දී එක්ත් ජහතික ඳක් 

ආණ්ඩු මභඹ තක්මේරු කශත් 1999 දී තක්මේකරු කශ ඒ 

මුදර  කයන්න ඵළවළ. මභොකද, කහර කහනු අනු මිර ගණන් 

ළඩි නහ. ඒක තභයි ත කථහන්දයඹ. අඩු තයමේ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ ේඵන්ධමඹන් කථහ කයන මේ 

මරහමේදීත් අිළ උත්හව කයන්න  ඕනෆ, ඳහ  කණ්ණහඩි ගරහ 

මේ දිවහ නිළරැදි, භධසථ ඵරන්න. මභොකද, 

විගණකහධිඳතිුරභහ වළභ තිසමේභ මේ දිවහ ඵරන්මන් භධසථයි. 

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, ඊශඟ  ආර්ථිකඹ 

ඳළත්මතන් කථහ කයනහ නේ, දළන් ආර්ථිකඹ කඩහ ළටිරහඹ කිඹහ 

විරුද්ධ ඳක්මඹන් භවහ මරොකු ඳේමඳෝරිඹක් ගවන්න උත්හව 

කයනහ. වළඵළයි ඳසු ගිඹ අවුරුදු වම , අවුරුදු වමත් ආර්ථික 

ර්ධන මේගම  හභහන ගත්මතොත් සිඹඹ  7ක් ඳභණ නහ. 

දළන් භහ මභමවභ කිේහභ ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලුරභහත්, 

භ  ඳසු කථහ කයන්න රහිරහිම  ූ දහනේ න ගරු ඉයහන් 

වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහත් කිඹයි, ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ 

අධිඳතිුරභහමප ගඛහ මල්ඛන ිළිතගන්මන් මකොමවොභද කිඹරහ.  

ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ අධිඳතිුරභහ රගකහ  වඳුන්හ මදන්මන් 

කවුද? ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ අධිඳතිුරභහ මද්ලඳහරනීකයණඹ 

මරහ තිමඵනහඹ කිඹනහ. ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ අධිඳතිුරභහ 

මුලින්භ මද්ලඳහරනඹ  එන්මන් අමප් ඳක්මඹන් මනොමයි. 

එුරභහ කදහත් අමප් ඳක්මඹන් ඡන්දඹ ඉල්ලුමේ නළවළ.            

ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ අධිඳතිුරභහ කදහත් ශ්රීd රගකහ නිදවස 

ඳක්මඹන්, එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනමඹන් ඡන්දඹ 

ඉල්ලුමේ නළවළ. අජිත් නිහේ ක්ලයහල් භවත්භඹහ මුලින්භ ඡන්දඹ 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ඉල්ලුමේ එක්ත් ජහතික ඳක්මඹන් ඵසනහහිය ඳශහත් බහ යි. 

භහ හිතන වළටිඹ  එතමකො  ඉයහන් වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහත් 

අනිහර්ඹමඹන්භ - sure එක  - එුරභහ  භනහඳඹක් මදන්න ඇති, 

දළන් මනොකිේහ . යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලුරභහත් එුරභහ  

භනහඳඹක් මදන්න  ඇති. මභොකද, නිහේ ක්ලයහල් කිඹන 

චරිතඹ  ආර්ථිකඹ ිළිතඵ දළනුභක් තිමඵනහ; ගණකහධිකයණඹ 

ිළිතඵ දළනුභක් තිමඵනහ. එළනි චරිතඹක් ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ  තයග කිරීභ භ, ඳක් විඳක් මේදඹකින් මතොය 

භනහඳඹක් දිඹ යුුර මවේුරක් නහ. එමවභ මකමනක් 

මරමවසිමඹන් මද්ලඳහරනඹ  එන්මන් නළවළ. එුරභහ එක්ත් 

ජහතික ඳක්මඹන් මද්ලඳහරනඹ  එනහ. එතමකො  එුරභහ 

මවොයි. එුරභහ tip-top; එුරභහ තයේ මකමනක් නළවළ.  

වළඵළයි ඊ  ඳසමේ එුරභහ මද්ලඳහරනමඹන් ඉත් මරහ, 

ඳක් මද්ලඳහරනමඹන් ඉත් මරහ, ඡන්ද මද්ලඳහරනමඹන් ඉත් 

මරහ එුරභහමප දළනුමභන්, එුරභහ  රළබී තිමඵන අත් දළකීේ 

ේබහ යමඹන් මභමවඹක් කයන්න  භහින්ද යහජඳක් භළතිුරභහමප 

යජඹත් එක්ක ක යුුර කයනහ. ඒ වයවහ එුරභහ ශ්රීd රගකහ භව 

ඵළගකුමේ අධිඳති ධුයඹ  ඳත් නහ. එතමකො  එක්ත් ජහතික 

ඳක්මඹන් ඳශහත් බහ භන්ත්රීලයඹකු වළටිඹ  ක යුුර කිරීමේදී 

ඉතහභ මවො නිහේ ක්ලයහල් භවතහ, එුරභහ  තිමඵන දළනුේ 

ේබහයඹත් එක්ක අද ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ අධිඳති වළටිඹ  

ක යුුර කයන මකො  කිඹනහ, එුරභහ කිඹන්මන් ළරැදි 

කථහන්දයඹක්ඹ කිඹරහ. වළඵළයි නිහේ ක්ලයහල් දිවහ ඵරන්න 

ඕනෆ, නිහේ ක්ලයහල් විධිඹ  මනොමයි. එුරභහ දිවහ ඵරන්න 

ඕනෆ, එක්ත් ජහතික ඳක්ම  ඉරහ ඳක්ඹ දභරහ ගිඹ මකනකු 

වළටිඹ  මනොමයි. එුරභහ දිවහ ඵරන්න  ඕනෆ, නිහේ ක්ලයහල් 

කිඹන චරිතඹ ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ අධිඳතිකභ  සුදුසුද කිඹරහයි. 

සුදුසුයි. අල කයන සුදුසුකේ එුරභහ  තිබුණහද? තිබුණහ. ශ්රීd රගකහ 

භව ඵළගකුමේ අධිඳති ධුයම  හි පු භවය අඹත් එක්ක ඵරන 

මකො  -ඒ වළභ මකනහ භ සුදුසුකේ තිබුණහ- මභුරභහ  ඒ අඹ ත් 

ඩහ සුදුසුකේ තිබුණහ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, කවුරු මවෝ ඇඟිල්ර දික් 

කයරහ එුරභහ  කිඹනහ නේ එුරභහ මද්ලඳහරනඹ කයනහ 

කිඹරහ, එුරභහ කදත් ඳක් මද්ලඳහරනඹ කමශේ ශ්රීd රගකහ නිදවස 

ඳක්ඹ  මනොමයි. එුරභහ ඳක් මද්ලඳහරනඹ  ඡන්දඹ ඉල්ලුහ 

නේ වළභ දහභ ඉල්ලුමේ එක්ත් ජහතික ඳක්මඹන්. එමවභ නේ 

අඳ  තභයි කිඹන්න පුුන් න්මන්, එක්ත් ජහතික ඳක්ම   

මද්ලඳහරනඹ කයපු ඳශහත් බහ භන්ත්රීලයමඹක් තභයි භව 

ඵළගකුමේ අධිඳති වුමණ් කිඹරහ. ඒ නිහ නිහේ ක්ලයහල් කිඹන 

පුද්ගරඹහ එක්ත් ජහතික ඳක්ම  ඉරහ ආණ්ඩු ඳළත්ත  

ඳළමිණීභ ේඵන්ධමඹන් භුර මරහ තිමඵන ඳටු මද්ලඳහරනඹ ුරශ 

ඉ මගන භව ඵළගකු  හර්තහමේ තිමඵන සිඹලු ගඛහ මල්ඛන 

මඵොරුයි කිඹරහ ඒහ ඳළත්තක  විසි කයරහ දභන්න ඕනෆයි කිඹන 

කහයණඹ කිඹන්න ඵළවළ. එමවභ කිඹන මකො  මභොකද, අිළ 

කයන්මන්? එමවභ කිඹන මකො භ අඳ  අභතක මනහ, අිළ මේ 

කයන්මන් ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකුමේ හර්තහ  ගවන එකයි කිඹන 

එක. එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනම  භව ඵළගකු හර්තහ ත්, 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහමප භව ඵළගකු හර්තහ ත් 

මනොමයි, ශ්රීd රගකහ කිඹන ආමප් ආදයණීඹ භවු බිමේ භව 

ඵළගකුමේ හර්තහ යි මේ ගවන්මන්. භභ දළකරහ තිමඵනහ, 

රඳහහිනි විහදරදී අජිත් පී. මඳමර්යහ ගරු භන්ත්රීලුරභහ ඔඹ භව 

ඵළගකු හර්තහභ අයමගන ඒමක්  ගඛහ මල්ඛන ඳහවිචිික කයරහ 

ඹේ ඹේ කහයණහ භුර කයන අන්දභ. භභ දළකරහ තිමඵනහ, ඒ 

හර්තහභ අයමගන ඉයහන් වික්රිභයත්න ගරු භන්ත්රීලුරභහ ඹේ ඹේ 

කහයණහ භුර  කයන අන්දභ. වළඵළයි, ඒමක් තිමඵන ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

වම භ ආර්ථික ර්ධන මේගඹ අයමගන  ඵරරහ, හභහන ආර්ථික 

ර්ධන මේගඹ සිඹඹ  7යි නේ, "සිඹඹ  7යි කිඹන්මන් මරොකු 

ගණනක්, ඒ නිහ මේක  ඳවය ගවන්න ඕනෆ" කිඹරහ ඒ 

කහයණහ ිළිතගන්මන් නළවළ. ඒක ිළිතගන්මන් නළවළ, වළඵළයි ඊ  

ඳසු ඊශඟ ිළටුමේ තිමඵන කහයණහක් ිළිතගන්නහ. එමවභ 

තභහ  හසි ඒහ අයමගන, අහසි ඒහ ප්රුතික්මේඳ කයරහ, භව 

ඵළගකු හර්තහක් ිළිතගළනීභ  මවෝ ිළිතමනොගළනීභ  ඵළවළ. භව 

ඵළගකු හර්තහ කිඹන්මන් ශ්රීd රගකහ භව ඵළගකු හර්තහ. ඒක  

ඳවය ගවනහ කිඹන්මන්, ඒමක් තිමඵන ගඛහ මල්ඛන 

ිළිතගන්න ඵළවළයි කිඹරහ කිඹන්මන්, අමප් භව ඵළගකුමේ හර්තහ 

ිළිතගන්න ඵළවළයි කිඹන එකයි.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීලුරභහ කිේහ මන් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කිඹන්මන් “the 

Government-in-waiting“ කිඹරහ.  ඒ කිඹන්මන් එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ කිඹරහ කිඹන්මන්, ඊශඟ  ආණ්ඩු ගන්න ඉන්න අඹ 

කිඹන එකයි. ඊශඟ  ආණ්ඩු ගන්න ඉන්න අඹ දළන් කිඹනහ 

නේ "භව ඵළගකු හර්තහ කුණු ඵක්කිඹ  දභන්න ඕනෆ, ිළිතගන්න 

ඵළවළ" යි කිඹරහ ඒ කිඹන්මන් ඒ අඹ ආණ්ඩු ගන්න සුදුසුයි කිඹන 

එකද? ඒ කිඹන්මන් ශ්රීd රගකහමේ භව ඵළගකු මවො නළවළ. එහි 

හර්තහ කුණු ඵක්කිඹ  දභන්න කිඹරහයි කිඹන්මන්. වළඵළයි 

එමවභ කිඹන්මන් එහි භවය කහයණහ ිළිතගන්න ඕනෆයි කිඹරහ 

කිඹන ගභන්. 

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, දළන් අිළ හකචිඡහ 

කයන්මන් විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ ගළනයි. එුරභහමප ළටුඳ 

ිළිතඵ නිර්ණඹ කිරීමේ නීතිභඹ අයිතිඹ තිමඵන මරහමේ, ඒ 

කහයණඹ ිළිතඵ හකචිඡහ කයන මරහමේ, ඳක් විඳක් 

කණ්ණහඩි ඳළත්තක  දහරහ කථහ කයන්න  ඕනෆ. ඒකයි ඇත්ත 

කතන්දයඹ. ඒ නිහ මේ මේරහමේදී භභ හිතන්මන් ආණ්ඩු 

ඳහර්ලසම  භළති ඇභතිරුන් න අිළත්, විරුද්ධ ඳහර්ලසම  

තමුන්නහන්මේරහත් එකුර මරහ කයන්න  ඕනෆ, දළන  

විගණකහධිඳතිුරභහ අයන් ඹන්නහ ව මේ හඹහභඹ, කය මගන 

ඹන්නහ ව මේ ක්රිනඹහදහභඹ ත දුය ත් ලක්තිභත් කයන්මන් 

මකමරද, එුරභහ  තදුය ත් අල කයන්මන් මභොන ඵරතරද,  

එුරභහ   ව මේ යමට් ගර්ධන ක්රිනඹහදහභඹ  අද ඵහධහ මරහ 

තිමඵන්මන් ඹල් ඳළන ගිඹ මභොන මුදල් මයගුරහසිද කිඹහ මොඹහ 

ඵරහ අන්න ඒහ අයින් කිරීභයි. මභොන ආඹතනම  මයගුරහසි 

වුණත් ඒහ අයින් කයන්න  ඕනෆ. අයින් කයරහ අලුත් මයගුරහසි  

එකුර කයන්නත් මයි; භවය ඒහ ගමලෝධනඹ කයන්නත් 

මයි.  අන්න ඒ ිළිතඵද කතිකහක  තභයි අද ඹහ යුුර න්මන්.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, මඳොදු යහජ භණ්ඩරය ඹ 

යහජ නහඹකඹන්මප මුු මේ අවුරුද්මද් ඳත්නහ. මේ 

මුු ඳත්න්මන් රගකහමේ  මන්. මඳොදු යහජ භණ්ඩරය ඹ 

යහජ නහඹකමඹෝ ඳනස ගණනක් ඇවිල්රහ රගකහමේ මුු 

ඳත්නහ කිඹන කහයණඹ රගකහ  මවොයි. අමනක් කහයණහ 

සිඹල්ර ඳළත්තක  දභමු. ඒ කහයණඹ රගකහ  මවොයි. ඒක අගඹ 

කයනහද? නළවළ.  ඒක අගඹ කයන්මන් නළුර අද කිඹන්මන්, 

මඳොදු යහජ භණ්ඩරය ඹ යහජ නහඹකඹන්මප මුු රගකහමේ 

තිඹන්න එඳහ කිඹරහයි. රගකහමේ තිඹන්න එඳහ කිඹරහ කවුද 

කිඹන්මන්? කළනඩහ කිේහ. දළන් කළනඩහමන් නිමඹෝජිතමඹක් 

එනහ. දළන් කළනඩහ ත් ඩහ ඒක කිඹන්මන් ශ්රීd රගකහමේ 

විරුද්ධ ඳහර්ලසම  භවය අඹ. ඒ නිහ භතක තිඹහ ගන්න ඕනෆ, 

යහජ නහඹකඹන් එන්මන් රගකහ ; අමප් භවු බිභ  කිඹන එක. 

සිගවර මේහ, මදභශ මේහ, මුසලිේ මේහ, අමප් ආදයණීඹ භවු 

බිභ යි.  අමප් ආදයණීඹ භවු බිභ  මරෝකම  යහජ නහඹකඹන් 54 

මදමනක් ඇවිල්රහ යහජ නහඹක මුු තිඹනහ කිඹරහ කිඹන 

එකභ අමප් භවු බිභ  මගෞයඹක් මන්ද? ඒක අමගෞයඹක් 

මනොමයි, ආඩේඵයඹක් මන්ද? අභිභහනඹක් මන්ද? ඒ 

අසථහමන් අිළ ප්රුමඹෝජන අයමගන අමප් භවු බිභ ිළිතඵ 

ඳළතිරිරහ තිමඵන දුර්භත -ළයදි භත- නළති කයන්නත්, ඒ හමපභ 
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අඳ  අලුමතන් ේඵන්ධ කය ගන්න ඕනෆ මිත්රාඹන් ඇති කය 

ගන්නත්,  ඳුදු මරහ තිමඵන භවය මිත්රා ේඵන්ධකේ නළත 

ඇති කය ගන්නත්, මේ සිඹලු කහයණහර  ඒ යහජ නහඹක මුු 

ඳහවිචිික කිරීභ මන්ද, ඳක් විඳක් අඳ කශ යුුර න්මන්?  එමවභ 

නළුර භවය විමද්ශීඹ ය ර අඹ ත් ඩහ ළඩිඹ ඒක  විරුද්ධ 

මරහ යහජ නහඹකඹන් ඳනස ගණනක් මේ ය   එන මේ මුු 

මභමවේ තිඹන්න එඳහ කිඹරහ උඩ ඵරහමගන මකශ ගවන එකද 

කයන්න  ඕනෆ? 

ගරු  නිමඹෝජ  කහයක බහඳතිුරභනි, විගණකහධිඳතිුරභහ 

ඉතහභ  භවන්සිමඹන්, ඉතහභ අීමරුමන් ඹල් ඳළන ගිඹ විවිධ 

අණඳනත් ඹ මත් කයන මේ කහර්ඹ බහයඹ ිළිතඵ අඳ එුරභහ  

සුරතින්ත මනහ. විගණකහධිඳතිුරභහ ෆභ ප්රුලසනඹක් මදභ 

නිර්ඳහක්ෂික ඵරනහ හමපභ, මේ යමට් ඳත්න මඳොදු යහජ 

භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු මේහ, විගණකහධිඳතිුරභහමප 

කහර්ඹ බහයඹ කිරීභ  අල කයන ගමලෝධන කිරීමේදී මේහ, 

අිළත් නිර්ඳහක්ෂික ය  ගළන සිතහ ''ඒ ිළිතඵ  රකහ ඵරමුඹ'' 

කිඹන මඹෝජනහ හකචිඡහ කයමු.   අද ඒ වහ මවො දිනඹක් ඵ 

ප්රුකහල කයමින් භහ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සුරතියි. 

 
[අ.බහ. 3.22] 

 
ගරු ඉයහන් වික්රිභයත්න භවතහ 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, ආණ්ඩුක්රිභ සථහ  

අනු අද අඳ ඉදිරිිළ  තිමඵන මභභ මඹෝජනහ, ත්භන් 

විගණකහධිඳතියඹහ න එචි.ඒ.එස. භයවීය භවතහමප ළටුඳ ළඩි 

කිරීභ ිළිතඵයි. එුරභහ ඒ තනුරය  ඳත් කශ   2011.08.15 න  

දින සි  ළටුප් ළඩි කය  නළවළ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, භහ මුලින්භ  මේ කහයණඹ 

වන් කයන්න  අලයි. මේ මඹෝජනහ අද මේ ගරු බහ  

ඉදිරිඳත් කමශේ ගරු සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත අභහතුරභහ විසින්. 

අහනහක  ඒ අභහතුරභහ  කථහ කයනමකො  වන්  කශහ, 

මේ හර්තහ භඟින් -භහ හිතන වළටිඹ   COPE  හර්තහ ගළන තභයි 

එුරභහ කථහ කමශේ - ඇභතිරුන්  ඳවය එල්ර කයනහ කිඹරහ. 

ඇත්ත භ ඒක අහනහන්ත ප්රුකහලඹක්.  මභොකද, භහ හිතන්මන් 

නළවළ COPE  එමක් එක හභහජිකමඹකු ත් ඇභතියඹකු එල්ර 

කයරහ ඳවය ගවන්න අලතහක් තිමඵනහ  කිඹරහ. මේ 

ඳහර්ලි මේන්ුරමේ ආණ්ඩු ඳහ ර්ලසම ත්, විරුද්ධ ඳහර්ලසම ත් ගරු  

භන්ත්රීලරු තභයි ඒ කමිටුමේ ඉන්මන්. එුරභහ කශ ඒ ප්රුකහලඹ 

COPE එමක්  බහඳතිුරභහ ත්, ඒ  ෆභ හභහජිකඹකු ත් කයන 

අමගෞයඹක් වළටිඹ  තභයි භ  නේ මත්රුමණ්. ඉතින්, භහ  ඒ 

නිහ එුරභහ කිඹපු මද් භහ ේපර්ණමඹන්භ ප්රුතික්මේඳ කයනහ.   

මරෝකම  අමනක්  ය ර  තිමඵන ආකහයඹ භ  COPE  ළනි 

කහයක  බහර බහඳතිත්ඹ දයන්න ඕනෆ, විඳක්ම  මකනකුඹ  

කිඹන එක අඳ විලසහ කයන ඵ ගරු ඩිේ ගුණමේකය 

අභහතුරභහ  භහ මනොමඹකුත් අසථහර වන් කය තිමඵනහ. 

මේ ගරු ඳහර්ලිමේන්ුරමේදීත් භහ ඒ ඵ වන් කය තිමඵනහ. අඳ 

එඹ ප්රුතිඳත්තිභඹ ලමඹන් ිළිතගන්නහ කහයණඹක්. මකමේ 

මතත්, ඩිේ ගුණමේකය බහඳතිුරභහ හධහයණ COPE බහ 

ුරශ ක්රිනඹහ කයනහ. ඒ නිහ COPE  එක ත් එහි බහඳතිුරභහ ත් 

විරුද්ධ ඹේ  කිසි මදඹක් ප්රුකහල කිරීභ අඳ ේපර්ණමඹන්භ 

ප්රුතික්මේඳ කයනහ. 

අද මේ මඹෝජනහ මගන  එන්මන් විගණකහධිඳතිමප ඳඩි ළඩි 
කිරීභ ිළිතඵයි. විගණකහධිඳති තනුරය යහජ මේම  තනුරයක් 

 මනොමයි, මේක සථහදහඹක තනුරයක් කිඹන එක තභයි  
මුලින්භ වන් කයන්න ඕනෆ. මේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කයනමකො  කිේහ, මේ මඹෝජනහ ජහතික ළටුප් වහ  මේක 
ගඛහ මකොමින් බහ  ඉදිරිඳත් කයරහ, එයින් මඹෝජනහක් 
කළබිනට් භණ්ඩරඹ  මගනළල්රහ, කළබිනට් භණ්ඩරඹ වයවහ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  ඉදිරිඳත් කය තිමඵනහ කිඹරහ. ඇත්ත භ ඒක 
සථහිළත ක්රිභඹ මනොමේ කිඹරහ අඳ විලසහ කයනහ. ඒක භහ 
වන් කයන්න   ඕනෆ.  විගණකහධිඳති, අග්රාවිනිලසචඹකහයඹහ, 
ඳහර්ලිමේන්ුරමේ භව මල්කේුරභහ ළනි කිහිඳ මදමනකුමප ඒ 
තනුරරු ිළිතඵ ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ වන් මනහ. ඒහ 
සථහදහඹක තනුරරු. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ ඳළවළදිලි 
වන් කය තිමඵනහ, සථහදහඹක  තනුරරුර සිටින අඹමප  
ළටුප්  ඳහර්ලිමේන්ුරමන් මඹෝජනහ කය අනුභත කයන්න ඕනෆ 
කිඹරහ.  ඒ නිහ මේ මඹෝජනහ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අනුභතිඹ වහ 

ඉදිරිඳත් කයන එකක් විතයක් මනොමයි. විගණකහධිඳති තනුරය  

ිළිතඵ වන් මන්මන්, අමප් ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ  XVII 
න ඳරිචිමේදම , මර ිළිතඵ තිමඵන කරුණු  එක්ක. 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 148 න සථහමේ මභමේ වන් 

මනහ. 

"යහජ මර ිළිතඵ ේපර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලිමේන්ුර ුර න්මන්ඹ." 

ඳහර්ලිමේන්ුර  මේ ඵරඹ දීරහ තිමඵන්මන් අඹ ළඹ අනුභත 

කයන්න විතයක් මනොමයි. ඳහර්ලිමේන්ුර  මේ ඵරඹ දීරහ 

තිමඵන්මන් අඹ ළඹ අනුභත කශහ  ඳසමේ, ඒහ ගළන මොඹරහ 

ඵරරහ නිරීක්ණඹ කයරහ,  ළයදි මද්ල් තිමඵනහ නේ ඒ ගළන 

ය  දළනුත් කයන්නත්,  විධහඹකඹ දළනුත් කයරහ ඒ ළයදි 

නිළයදි කයන්නත්.  

මර ක යුුර ගළන කථහ කයන මකො  ඊ  ේඵන්ධ ළදගත්භ 

සථහදහඹක තනුරය න්මන් විගණකහධිඳති තනුරයයි. ඒ නිහ 

විගණකහධිඳති ිළිතුරරු මදන්න ඕනෆ විධහඹකඹ  මනොමයි, 

සථහදහඹකඹ යි.  විගණකහධිඳති ිළිතුරරු මදන්න ඕනෆ මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුර යි. විධහඹකඹයි, සථහදහඹකඹයි, අධිකයණඹයි 

මන මනභ ඵරතර ඹ මත් එකක් අමනක  සහධීන  ක්රිනඹහ 

කයන්න ඕනෆ. ඒ කහයණඹ මේ සථහමේ අඩගගු මරහ 

තිමඵනහ. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 151 (1) අනු සථහ 

ඹ මත් මභමේ වන් මනහ.  

"මුදල් විඹ බහය අභහතයඹහ  අමඵෝධ වුමවොත් ජනහධිඳතියඹහමප 

කළභළත්ත ඇති අවිනිලසිකත අසථහ අයමුදමරන් අත්තිකහයේ මුදරක් 

මගවීමභන් ඒ විඹදභ  අල මුදර ළඳය භ  නිමඹෝග කිරීමේ ඵරඹ  මුදල් 

විඹ බහය ඇභතියඹහ  ඇත්මත් ඹ." 

මභතළන ළදගත් මද් මභොකක්ද? මුදල් විඹ බහය ඇභතියඹහ  

අමඵෝධ වුමවොත්, ජනහධිඳතියඹහමප කළභළත්ත ඇති ඒ 

ක යුත්ත කයන්න පුුන් කිඹන එකයි ළදගත් මද්.  මේ 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ලිඹන මකො  එහි නිර්භහතතරුන්, 

කර්තතරුන් මුදල් ඇභති ධුයඹ මනභ වඳුනහ ගත්තහ; ජනහධිඳති 

ධුයඹ මනභ වඳුනහ ගත්තහ. අහනහක  මේ යජම  

ජනහධිඳතිුරභහ විතයක් මනොමයි, මී  ප්රුථභ හි පු ජනහධිඳතිරුත් 

මේ තනුරරු මදකභ එක පුද්ගරඹකු  ුර කය තිබුණහ. ඇත්ත භ  

ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ කර්තතරු අදවස කය තිබුමණ් 

පුද්ගරඹන් මදමදනකු  මත මේ ගකීභ ඳයන්නයි. ඒ කර්තතරු 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ මේ විධිඹ  නිර්භහණඹ කමශේ  ඇයි?  ඔවුන් 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ එමවභ නිර්භහණඹ කමශේ  ඹව ඳහරනඹ 

ගළන කල්ඳනහ කයරහයි. 148 න සථහ අනු  මර ිළිතඵ 

ේපර්ණ ගකීභ දිරහ තිමඵන්මන් සථහදහඹකඹ යි. ඒක 

ක්රිනඹහත්භක කයන්න  නේ ඳහර්ලිමේන්ුර  ගකිඹන මුදල් 

ඇභතියමඹක් මනභ ඉන්න ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

අිළ අවුරුද්දක  දස සිඹඹක් විතය මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී  

මුණගළමවනහ. මේ දස සිඹමඹන් ළඩි දක් අිළ හකචිඡහ 

කයන්මන් මුදල් ිළිතඵ ප්රුලසන; අඹ ළඹ ිළිතඵ ප්රුලසන; දණඹ 

ිළිතඵ  ප්රුලසන. ඒහ තභයි අිළ හකචිඡහ කයන්මන්. ඒක එක එක 

අගල ගළන මන්න පුුන්. එක එක අභහතහගල ගළන මන්න 

පුුන්. මර ිළිතඵ කහයණඹ තභයි මරෝකම  ඕනෆභ 

ඳහර්ලිමේන්ුරක  තිමඵන ළදගත්භ කහර්ඹඹ. නමුත් ඒක 

කයන්න නේ මේ ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ නිර්භහතතරුන් හිතපු 

මද්  අද මභතළන සිදු න්මන් නළවළ. අද අිළ ඒ තත්ත්මඹන් එවහ  

ඹන්න අලයි.  ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 153 ළනි සථහමේ 

තභයි වන් කයන්මන් විගණකහධිඳතියමඹක් ඳත් කයන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. ඉන්ඳසු 153(2) අනු සථහමේ මභමේ වන් 

මනහ.  

"විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ ඳහර්ලිමේන්ුර විසින් නිලසචඹ කශ 

යුත්මත් ඹ." 

අද යජඹ ඉදිරිඳත් කශහ විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ රුිළඹල් 

48,940.00ක් මන්න ඕනෆ කිඹරහ. භ  දළන ගන්න ඕනෆ, 

ඇත්ත භ මේ ළටුඳ නිලසචඹ කමශේ කවුද කිඹන එකයි. මභොකද, 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ ඳළවළදිලි වන් කයනහ ඒක 

ඳහර්ලිමේන්ුරමන් කශ යුුර ක්රිනඹහක් කිඹරහ. ''නිලසචඹ කිරීභ'' ව 

''අනුභත කිරීභ'' කිඹන චන මනස අර්ථ  තිමඵන සිගවර චන 

මදකක්. 

මේක අඳ නිලසචඹ කයන්න ඕනෆ. ඳහර්ලිමේන්ුර ක්රිභඹක් 

තිමඹන්න ඕනෆ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, අඳ දන්නහ දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ ක්රිනඹහත්භක තිමඵන වි  එහි 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ බහක් තිබුණු ඵ. ඒ ආණ්ඩුක්රිභ සථහ 

බහ ුරශ ජනහධිඳතිුරභහමප, කථහනහඹකුරභහමප, 

අගභළතිුරභහමප, විඳක් නහඹකුරභහමප, ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

අමනකුත් ඳක්ර නිමඹෝජිතඹන් සිටිඹහ. ඳහර්ලිමේන්ුර ක්රිභඹක් 

තිබුණහ. නමුත් දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ මගන 

ඒමභන් ඒ ක්රිභඹ අඳ අමවෝසි කශහ. ඒ ක්රිභඹ අමවෝසි කශත්,  

විඳක්ඹ වළටිඹ  අඳ එඹ  එකඟ නළවළ. ඒ ක්රිභඹ අමවෝසි කශත් 

එහි මලික සිද්ධහන්තඹක් තිමඵනහ. විගණකහධිඳතියඹහමප 

ළටුඳ වුණත් නිලසචඹ කයන්න ඕනෆ අඳඹ කිඹන අදව එභ 

සථහ ුරශ තිමඵනහ. අඳ අද ඒක උල්රගඝනඹ කයනහ. මේ 

මඹෝජනහ අඳ අද මභමවභ සථිය කමශොත්, අඳ ඒක උල්රගඝනඹ 

කිරීභක් කශහ මනහ. මේ අසථහමේදී  මඵොමවොභ කනගහටුමන් 

භභ ඒ කහයණඹ භුර කයන්න ඕනෆ.  

1833 දී මකෝල්ඵෲක් මකොමින් බහ වයවහ තභයි මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුර නිමඹෝජිත ක්රිභඹ -නිමඹෝජිතඹන්  ඵරඹ දීමේ ක්රිභඹ

- අමප් ය   ආමේ. නමුත්1799 සි  අවුරුදු 214ක් තිසමේ 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර මේ යමට් ඳළතිරහ තිමඵනහ. ඒ 

නිහ මේ යමට් මර ිළිතඵත්, මර ඳරිඳහරනඹ ිළිතඵත් මේ 

බහර හි පු නිමඹෝජිතරු මුල් කහරම  සි භ ග කීභක් 

අයමගන තිමඵනහ. ඹේ කිසි ක්රිභමේදඹක් තිමඵනහ. නමුත් අද 

මභොනහද මන්මන්? විධහඹකඹයි, සථහදහඹකඹයි අතය ඒ 

මන් මන් තිමඵන ඵරතර අඳ ක්රිභ ක්රිභමඹන් හීන කයමින්, 

හීන කයමින් ක්රිනඹහ කයමගන ඹනහ.  

1921 න වි  මේ බහ ීරයණඹ කශහ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහක් තිමඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

1921 සි  අද තිමඵන ක්රිභඹ  හමපභ,  මුලින් හභහජිකඹන් වතය 

මදමනක් එක්ක, ඳසු හභහජිකඹක් දව මදමනකු භඟ, දළන් 

හභහජිකඹන් තිසඑක් මදමනකු භඟ යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක 

බහක් ක්රිනඹහත්භක මමින් ඳතිනහ. ඊ  ඳසු මේ කහර්ඹ බහයඹ 

මඵොමවොභ ගකීර්ණ මන මකො  -හඳහය ඇති මන මකො , ඒ 

මකොේඳළනි නීතිඹ ඹ මත් ත ත ගවිධහන ඇති  කයමගන ඹන 

මකො -   1979 භහර්ුර භහම  ඳහර්ලිමේන්ුර ීරයණඹක් ගත්තහ, 

අමප් මේ යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ ත පුුල් කයන්න. 

ඒ නිහ තත් සථහය නිමඹෝගඹක් ඹ මත් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ 

කහයක බහකුත් ඇති කශහ. මේ කහයක බහ ඇති කමශේ මුදල් 

ිළිතඵ අඳ  තිමඵන ගකීභ ඉස  කයන්නයි. මේ ගකීභ අඳ 

දයන්මන් කවුරු මනුමන්ද? මේ ගකීභ අඳ දයන්මන් මේ ය මට් 

ජනතහ මනුමන්. අඳ මභතළන  ඳළමිණිරහ තිමඵන්මන් මකටි 

කහරඹක  ඳභණයි.  අඳ මභතළන  ඳළමිණ සිටින්මන් මේ යමට් 

ජනතහ මකටි කහරඹක  ඳභණක් අඳ මකමයහි ඹේ කිසි 

විලසහඹක් තඵහ තිමඵන නිහයි. ඔවුන් අඳ  ඒ යභ මදනහ. 

ඔවුන්  ඒ යභ නළත අමඳන් ගන්න පුුන්. නමුත් අඳ මභතළන 

සිටින මකටි කහරම දී වරිඹ  ක්රිනඹහ කයන්න ඕනෆ.   

අද අමප් විගණකහධිඳතිුරභහ  මදන ඳඩිඹ රුිළඹල් 48,940යි. 

භභ අවන්න කළභළතියි, බිලිඹන ගණන් ඳරිවයණඹ කයන මේ 

ය මට්, විලහර ඳරිභහණම  දණ, ගචහ තිමඵන මේ යමට් මේ හමප 

මොචිචේ ඳඩිඹක් දීරහ මේ ළදගත් නිරධහරිඹහ  අඳ ඇත්ත භ 

කයන්මන් හධහයණඹක්ද කිඹරහ. අද අඳ මභතළන කථහ කයන්මන් 

පුද්ගරඹහ ගළන මනොමයි. ඒ පුද්ගරඹහ ගළන භභ ඉක්භන  

චනඹක් කිඹන්නේ. ඔහු ඇත්ත භ ෆමවන විධිඹ  ඔහුමප 

ක්රිනඹහලිඹ සිදු කයමගන ඹනහ. ඒ මදඳහර්තමේන්ුරත් ඒ මද් 

කයමගන ඹනහ.  නමුත් අඳ මභතළන පුද්ගරඹහ ගළන මනොමයි 

කථහ කයන්මන්. අඳ කථහ කයන්මන් ඒ තනුරය ගළනයි.  මභළනි 

මඹෝජනහ ඳහර්ලිමේන්ුර  මගනහහභ අඳ ඇත්ත භ ඒ නිර තරඹ 

වෆල්ලු  රක් කයනහ. ඒ නිර තරඹ   භවජනඹහ ුරශ තිමඵන 

මගෞයඹ අමප් ක්රිනඹහලිඹ ුරිතන් අඳ අඩු කයනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, මභන්න මේ කහයණඹත් 

මේ ගරු බහ  දන්න්න භහ කළභළතියි. අඳ එුරභහ  ළ ටුඳ 

ලමඹන් රුිළඹල් 48,940ක් දුන්නහ , එුරභහ  ඩහ ඳඩි රඵන 

ුරන් මදමනක් එභ මදඳහර්තමේන්ුරමේභ සිටිනහ.  එුරභහ  ඩහ 

ඳඩි රඵන ුරන් මදමනක් දළන භත් එභ මදඳහර්තමේන්ුරමේභ  

සිටිනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ මකොමවොභද කිඹරහ භමගන් අවනහ. 

භභ ඇත්ත භ දන්මන් නළවළ.  වළඵළයි,  මභමවභ මදඹක් සිදු මරහ 

තිමඵනහ කිඹරහ භ  හිතන්න  පුුන්. මේක ජහතික ළටුප් වහ 

මේක ගඛහ මකොමින් බහ  මගන ඹනහ. මේක ජහතික 

ළටුප් වහ මේක ගඛහ මකොමින් බහ  අදහශ කරුණක් 

මනොමයි.  ළටුප් මගන්මන් තනුරය යි. ජනහධිඳතිරුන් කිහිඳ 

මදමනක් මේ යමට් ක යුුර කයරහ තිමඵනහ.  ඒ අඹ  චන්ද්රිරකහ 

ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයුරගග ජනහධිඳතිනිඹද, එමවභ නළත්නේ 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහද, ආර්. මප්රුේභදහ ජනහධිඳතිුරභහද 

කිඹරහ ඵරරහ,  එක එක්මකනහමප මුහුණ ඵරරහ ඒ අඹ  ළටුප් 

රඵහ දීරහ නළවළ.  ජනහධිඳති කිඹන තනුරය යි  ඒ ළටුඳ ීරයණඹ 

කයන්මන්. මේක සථහදහඹක තනුරයක්. ඒ තනුරය  රිරන 

ළටුඳ මදන්න අලයි. භහ නළතත් කිඹනහ, අිළ නේ 

ේපර්ණමඹන්භ විරුද්ධයි, මභභ මඹෝජනහ .  මභොකද  අිළ 

දන්නහ, එභ පුද්ගරඹහ  දළන භත් අහධහයණඹක් සිදු මරහ 

තිමඵන ඵ.  2011 දී තනුරය රළබිරහ, 2011 ර්ම  ඉරහ  

ඔහුමප එභ තනුරය  රිරන ළටුඳ තභත් රළබිරහ නළවළ.  ඉතින් 

අිළ ඒ ගළන කනගහටු නහ. අිළ ඒ ගළන කනගහටු වුණත්, අඳ  

මභභ මඹෝජනහ  එකඟ න්න  ඵළවළ.  එක කහයණඹක්, ඒ 

ළටුඳ භදි. මදළනි කහයණඹ, තනුරය ගළන හිතරහ නළවළ. ුරන්ළනි 

කහයණඹ, මභඹ ඳහර්ලිමේන්ුරමන් නිලසිකත න්න  අලයි.  
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ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, ඒ නිහ ගරු 

කථහනහඹකුරභහ මභඹ  භළදිවත් න්න  ඕනෆයි කිඹරහ අිළ 

ඉල්ීයභක් කයනහ. ගරු කථහනහඹකුරභහ  ඹේ කිසි ග කීභක් 

තිමඵනහ. සථහදහඹක නිර තර ිළිතඵ එුරභහ  ග කීභක් 

තිමඵනහ. මභඹ විධහඹකම  ගකීභක් මනොමයි. ගරු 

කථහනහඹකුරභහ භඟින් ආණ්ඩුක්රිභ සථහ බහ මවෝ මනත් 

ඳහර්ලිමේන්ුර ක්රිභඹක් වයවහ  මේ ළටුඳ  නිලසචඹ කයන්න  ඕනෆ.  

ඒ නිහ භහ මඹෝජනහ කයනහ, මභඹ සථහනුකර නළවළ කිඹරහ.  

නීතිඹ අනු ඵරපුහභත් මේක සුදුසු නළවළ.  ඒ හමපභ හධහයණඹ 

ඳළත්මතන් ඵළලුත් මේක සුදුසු නළවළ. ඒ නිහ අිළ මඹෝජනහ 

කයන්මන්, මේක ප්රුතික්මේඳ කයන්න යි.   

අිළ දන්නහ, මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ ුරිතන් වි ලහර 

මේහක් ඉටු න ඵ. මේ යමට් හඳහය ගණනහක් ති මඵනහ. 

අද වුණත්, හඳහය තිමඵන්මන් 250ක්ද, 300ක්ද, 350ක්ද කිඹරහ 

අිළ දන්මන් නළවළ. මභොකද, අලුමතන් යහජ හඳහය ඇති කයන්න 

අලුත් ක්රිභඹක් වදහමගන තිමඵනහ. මභොකක්ද අලුත් ක්රිභඹ? 

මකොේඳළනි නීතිඹ ඳහවිචිික කයරහ මඳොඩි මුදරක් මඹොදරහ 

මකොේඳළනිඹකින් මකො ස අයමගන අලුත් ක්රිභඹක  මේක රැමගන 

ඹනහ.   ඇත්ත භ අිළ මේක ගළන දන්මන් නළවළ. නමුත්  අල්ර, 

දණඹ ක්රිනඹහත්භක න ඵ අිළ දන්නහ.   

අමප් මෞඛ ඇභතිුරභහත් මේ අසථහමේ ගරු බහමේ 

සිටිනහ. මෞඛ ක්මේත්රාම භ හුඟහක් දණ සිදු මමින් ඳතින 

ඵ එුරභහත් දන්නහ. එුරභහත් ඒක ිළිතමගන තිමඵනහ. එුරභහ 

ෆඹේ කයනහ ඒහ නතය කයන්න. නමුත් දණ සිදු න්මන් එක 

එක භට් මභන්. වළභ තිසමේභ මද්ලඳහරනඥඹහමප 

භට් මභන්ත්, ඇභතිුරභහමප භට් මභන්ත් ඒක සිදු න්මන් 

නළවළ.  භවය මරහ  ඒ භට් මභනුත් සිදු නහ න්න  

පුුන්.  භවය මරහ   නිරධහරි භට් මභන් දණ සිදු නහ.  

ඉතින් මේ දණ ගළන කථහ කයද්දී ඊම  මඳමර්දහත් සිදු වුණු 

එක්තයහ සිද්ධිඹක් ගළන අිළ දන්නහ. ගරු මෞඛ ඇභතිුරභහත් 

මේ අස ථහමේ ගරු බහමේ සිටින නිහයි භහ ඒ ගළන වන් 

කයන්මන්. ඹල් ඳළන ගිඹ මඵමවත් ද්රැ මේ ය   මගන්හ 

තිමඵනහ කිඹරහ ඳසු ගිඹ දින මදක ුරමන්දීභ භහධ භඟින් අඳ  

අවන්න  රළබුණහ. ඒකත් අය ඳයණ surgical gloves මගන්වීභ 

ේඵන්ධ දණ හමපද දන්මන් නළවළ. එමවභ එකක් 

මනොමන්නත් පුුන්.  වළඵළයි,  අඳ ුරශ අය අවිලසහඹ ඇති 

මරහ තිමඵන නිහ, මේ ඊම  මඳමර්දහ දළක්ක මද්ල් 

ේඵන්ධමඹනුත් කථහ කයද්දී  ඒ හමප දණ සිදුන්න  ඹනහද 

කිඹන එක අඳ  අවන්න  සිදු නහ. මේ දණර එක 

විමලේත්ඹක් තිමඵනහ.  ඉසය සිදු වුණු දණ ගළන අවපුහභ 

අඳ  දළන ගන්න  රළබුමණ්,  සිඹඹ  10ක, සිඹඹ  20ක,  සිඹඹ  

25ක මකොමිස අයමගන කිඹරහ යි. වළඵළයි, අිළ දන්නහ  අය ලර 

අත් ළසුේ ිළිතඵ දණ ගළන කථහ කයනමකො   සිඹඹ  20ක, 

සිඹඹ  30ක දණ මනොමයි සිදු මරහ තිබුමණ්.  සිඹඹ  200ක, 

සිඹඹ  300ක ප්රුතිලතඹක් තිබුණු දණ තභයි ඒ අසථහමේ දී සිදු 

මරහ තිබුමණ්.  

මෞඛ ක්මේත්රාම  විතයක් මනොමයි හුඟක් ක්මේත්රාර 

මභළනි තත්ත්ඹක් තිමඵනහ. හුඟක් භහධර ඳශ වුණහ ඵහර 

මතල් මගනළල්රහ කිඹරහ. අිළ ඵරහ මගන ඉන්නහ. මේ හමප 

මද්ල් අිළ කලින් කර  භුර කයනහ. COPE එමකනුත් කථහ 

කයරහ තිමඵනහ, අිළත් මේහ ගළන ඉදිරිඳත් කයනහ. නමුත් අඳ  

යජමඹන් ප්රුතිචහයඹක් රළබිරහ නළවළ ඒහ ගළන. විලහර ඳරිභහණම  

දණ නහ. ඒ නිහ විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරත් ඒ 

තනුරයත් ඉතහ ළදගත්. අිළ COPE එක  ගිඹහභ එභ කහයක 

බහමේ ළඩ ඳ න් ගන්මන් විගණකහධිඳති හර්තහ ඳදනේ කය 

මගනයි. එඹ ඳභණක් මනොමයි අඳ  විසතය රඵහ ගළනීභ  

තිමඵන ක්රිභඹ. නමුත් එඹ අඳ  විසතය රඵහ ගළනීභ  තිමඵන 

සථහදහඹක ක්රිභඹ. අිළ මේ තනුරයත්, මේ මදඳහර්තමේන්ුරත් 

අගඹ කයන නිහ අිළ නළතත් ඉල්රහ සිටිනහ එහි සහධීනත්ඹ 

යකින්න  කිඹරහ. අිළ කථහනහඹකුරභහමගන් ඉල්රනහ එහි 

සහධීනත්ඹ යකින්න කිඹරහ. අන්තිභ  මන්මන් මභොකක්ද? 

රුිළඹල් 50,000ක් 60,000ක් ම්ලයහ ගන්න අඳ  බිලිඹන ගණන් 

විඹදේ කයන්න  සිදු මනහ. අන්තිභ  මේහ මගන්න 

මන්මන් මේ යමට් අඩු ආදහඹේ රහභීන් . ඒහ මගන්න 

මන්මන් ඵදුලින්. ඒ නිහ අිළ විමලේමඹන්භ නළතත් මභඹ 

රකහ ඵරහ, නළතත් ඳහර්ලිමේන්ුර  මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් 

කයන්න කිඹහ ඉල්රමින් භභ නිවඬ මනහ. සුරතියි.  

 
[අ.බහ. 3.43] 

 
ගරු ඩිේ ගුණමේකය භවතහ (භහන ේඳත් ිළිතඵ 
අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு  டிபே குணசசகப - நழத யங்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, අද අඳ වමුමේ 

තිමඵන්මන් විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුප් ිළිතඵ අනුභළතිඹ 

රඵහ ගළනීභ වහ මඹෝජනහක්. මභඹ විලහර විහදඹක  රක් විඹ 

යුුර කහයණහක් මනොමයි.  හභහන ේප්රුදහඹඹක් තිමඵනහ, ඒ 

නිරධහරින්මප ළටුප් ඳහර්ලිමේන්ුරමන් ීරයණඹ කයන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. ඒ තනුරය  අනුයුක්ත කයන වි  ඒ ගළන මඹෝජනහක් 

ේභත කයනහ. මභහි විමලේ කහයණහ මගොඩක් තිමඵනහ. භභ 

ිළිතගන්නහ ඹිත රකහ ඵළලිඹ යුුර කහයණහක් මභතළන 

තිමඵනහ කිඹන එක. මේ මඹෝජනහ ඳහර්ලිමේන්ුර  ආමේ මී  

අවුරුද්දක  විතය මඳය. ඒ අසථහමේදී එඹ ඉදිරිඳත් කයන්න  

වදන වි  ඇත්ත භ භභ එඹ බහනහඹකුරභහ  කිඹරහ නතය කශහ. 

එමවභ කයරහ භභ උත්හවඹක් ගත්තහ COPE එමක් බහඳතියඹහ 

විධිඹ  ඹිතත් යක් මේ කහයණහ මුදල් අභහතහගලඹ , ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරඹ  ව ජහතික ළටුප් වහ මේක ගඛහ මකොමින් 

බහ  මඹොමු කයරහ මේ ගළන මනත් ළඩ ිළිතමශක් කස 

කය ගන්න ඕනෆ කිඹරහ. නමුත් ඒ විධිම  ක්රිභමේදඹක් ඇත්මත් 

නළවළ. මේ ළටුඳ කස කයරහ තිමඵන්මන් එුරභහ  Auditor-

General‟s Department එමක් දයන මේහ ඳදනේ කය මගනයි. 

ඒ මේහමේ ළටුප් ළඩි න ආකහයඹ  තභයි මේ ළටුඳ නිඹභ 

කයරහ තිමඵන්මන්.  

ඇත්ත ලමඹන්භ භභත් මුුභනින්භ එකඟ මනහ අමප් ගරු 

වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහ කි ක කහයණහ . විගණකහධිඳතිුරභහ 

කිඹන්මන් සථහමන් කශ ඳත්වීභක්, එමවභ නළත්නේ 

Constitutional appointment එකක්. ආණ්ඩුක්රිභ සථහ විසින් 

ීරයණඹ කයන රද තනුරයක්. ඒ තනුරමර් ළටුඳ ීරයණඹ කශ 

යුත්මත් ඳහර්ලිමේන්ුර. නමුත් ඳහර්ලිමේන්ුරමන් ීරයණඹ කශ 

යුුරයි කිඹරහ ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ තිබුණහ  මභමතක් කය 

දහකත් ඳහර්ලිමේන්ුර ුරශ එමවභ ක්රිභමේදඹක් කස මරහ 

නළවළ. විඹ යුුර මදඹ එඹ තභයි. මේේසාහධිකයණ විනිසුරුන්මප 

ළටුප් ීරයණඹ කයන්මනත් ඒ විධිඹ යි. ඒහත් Constitutional 

appointments. ඒ හමප තත් නිරධහරින් සිටිනහ. වළභ දහභ 

දිගින් දිග භ එභ ක්රිභමේදඹ මරහ තිමඵනහ. ඳතින ක්රිභමේදඹ 

අනු අභහත භණ්ඩරඹ  ඹනහ, එමවභ නළත්නේ මුදල් 

අභහතහගලමඹන් මවෝ අමනකුත් මල්කේරු මේ ගළන හකචිඡහ 

කයරහ නිරධහරි භට් මින් තභයි මභඹ කස මමින් ඉසයව  

එන්මන්. මභඹ හිතකය මවො ක්රිභඹක් කිඹරහ භභ කල්ඳනහ 

කයන්මන් නළවළ. මභඹ අිළ ඹිතත් රකහ ඵළලිඹ යුුරයි. නමුත් 

මභඹ ඳතින ක්රිභමේදඹ ඹ මත් ේභත කශ යුුරයි.  

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ රැස මචිච මරහමේ 

ඊම ත් අිළ  මේ කහයණහ ගළන හකචිඡහ කශහ.  23 ළනි දහ 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

මන මකො  ඒ හර්තහ  ඳහර්ලිමේන්ුර  ඉදිරිඳත්  කයන්න භභ 

ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. අමප් නිර්මද්ලඹන් ඹ මත්, 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුප් ිළිතඵ  කහයණහ ගළන  COPE 

කමිටු විසින්  ඹේ නිර්මද්ලඹක්  කයනහ, ඒ ිළිතඵ ඹේ 

ක්රිභමේදඹක් කස කයන්න ඕනෆඹ කිඹහ. ඒ හමපභ  මේ ප්රුලසනඹ 

ගළන ගරු කථහනහඹකුරභහ භඟත් හකචිඡහ කයන්න අඳ 

ඵරහමඳොමයත්ුර මනහ. මේ ේප්රුදහඹ මනස කශ යුුරයි.  

මභොකද,  ගරු  ඉයහන් වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහ  කී ආකහයඹ  ඹ ත් 

විජිත යුගම   අමප් යමට් ඳශමුමන්භ ිළහිටු ව මදඳහර්තමේන්ුර 

තභයි Auditor-General‟s Department එක. 1799 දී තභයි එඹ 

ිළහිටුහ තිමඵන්මන්. ඒ කිඹන්මන්,  බ්රි(තහන ඹ ත් විජිතහදීන් 

අමප් ය   ඇවිල්රහ ය  එක්ත්  කයන්න ඉසමල්රහ මුහුදුඵඩ 

ප්රුමද්ල අල්රහමගන ඉන්න  කහරම දී ිළහිටුපු ඳශමු න  යජම  

මදඳහර්තමේන්ුර තභයි Auditor-General‟s Department එක. 

මර විනඹ, මර ඳහරනඹ ිළිතඵ එදහ බ්රි(තහන ඳහර්ලිමේන්ුර   

දළක්ව  ළදගත්කභ ඒමකන් මඳන්නුේ කයනහ.  ඔවුන් මේ ය   

එනමකො භ Auditor-General‟s Department එකක් වදහ මගන 

තභයි මභවහ  එන්මන්. මභොකද, ඔවුන් එන්මන්භ මනත් ය ක  

ගිහින් ල්ලි විඹදේ කයන්නයි. එදහ ඳහර්ලිමේන්ුරක් 

මනොතිබුණත්  මුදල් විඹදේ කයන ආකහයඹ ිළිතඵ ක යුුරරදී  

විගණකහධිඳති මකමනක් අලයි, මදඳහර්තමේන්ුරක් අලයි 

කිඹන එක ඔවුන් එදහ  ීරන්දු කශහ.  මර ඳහරනඹ වහ මර විනඹ 

ිළිතඵ තිමඵන  මරධර්භඹන් භත ිළහි හ තභයි එමවභ ක යුුර 

කය තිමඵන්මන්.  

ඊ  ඳසු  ක්රිභහනුකර තභයි ඳහර්ලිමේන්ුර   මර ිළිතඵ 

-මුදල්  ිළිතඵ-   ඵරඹ  එන්මන්.  1921 දී තභයි  ගිණුේ කහයක 

බහක්  ිළහිටුන්මන්. එදහ ඳහර්ලිමේන්ුර  ේපර්ණ ඵරතර 

තිබුමණ් නළවළ. නමුත් ක්රිභහනුකර  එඹ ළඩි මනහ. 

මඩොනමභෝර් ආණ්ඩු ක්රිභඹ ඹ මත් ඹේ ඵරතර තත් ළඩි 

මනහ. 1947න් ඳසු තභයි ඳහර්ලිමේන්ුර   මර ිළිතඵ 

ඵරඹ  මුුභනින්භ රළමඵන්මන්.  එමේ වුත්  අමප් ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහ ුරන් තහක් කස කය  තිමඵනහ. 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ඳත්වීභ ඳහර්ලිමේන්ුරමන් කයන 

ඳත්වීභක්ඹ, සථහභඹ ඳත් වීභක්ඹ කිඹහ තිබුණත් 

ඳහර්ලිමේන්ුර විසින් එුරභහමප  ළටුඳ නිලසචඹ කශ යුුරයි කිඹහ 

තිබුණත්  තිමඵන ක්රිභමේදඹ වහ ේප්රුදහඹඹන් අනු ඇත්ත 

ලමඹන්භ එතළනදි කයන්මන් නිරධහරි භට් මභන් එඹ කස 

කයරහ, ඇභති භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් කශහභ, එතළනින් මභවහ  එන 

එකයි.  මභතළනින් ේභත වුණහභ  ඳහර්ලිමේන්ුර විසින් එඹ 

නිලසචඹ කශහඹ කිඹහ අඳ  අර්ථ කථනඹ කයන්න පුුන්. නමුත් 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ එළනි ක්රිභමේදඹක් නළවළ කිඹහ ඒ ගරු 

භන්ත්රීලුරභහ කිඹපු මදඹ භභ ිළිතගන්නහ.  

Constitutional appointments  කිඹන මේ ඳත්වීේ, ටිකයි 

තිමඵන්මන්.  ඒහම   ළටුඳ  ීරයණඹ කිරීමේ කහර්ඹබහයඹ 

අභහතහගලඹක නිරධහරිමඹකු  ඳයන එක දහචහයහත්භක නළවළ.  

ඒක උත්තරීතය තනුරයක්. ඒ නිහ තභයි ඒක සථහ  

අන්තර්ගත කය තිමඵන්මන්. ඇයි මේ මර ඵරඹ  

ඳහර්ලිමේන්ුර  දී තිමඵන්මන්? මර ිළිතඵ ගකීභ 

තිමඵන්මන් ඳහර්ලිමේන්ුර යි. ජනතහ  ග කිඹන්මන් 

ඳහර්ලිමේන්ුරයි. ජනහධිඳතිුරභහ ග කිඹන්මන් නළවළ, ජනතහ . 

මර  ඳළත්මතන් ග කිඹන්මන් ඳහර්ලිමේන්ුරයි. මඳෞද්ගලික 

එකද ඇභතියමඹක් මවෝ මර ිළිතඵ ජනතහ  ග කිඹන්මන් 

නළවළ. මර ිළිතඵ භසතඹක් ලමඹන් ආණ්ඩු ඳක්ඹත්, 

විඳක්ඹත්  කිඹන ඔක්මකොභ එකුර වුණහභ තභයි භසතඹක් 

ලමඹන් ග කි යුත්මත් වළභ තඹක්භ විඹදේ කිරීභ ිළිතඵ.  

ඒ හමපභ  ඵදු ලමඹන් ජනතහමගන්  ගන්නහ වළභ තඹක්භ  

ිළිතඵත් ගකි යුුර මනහ. එමවභ තභයි මර විනඹ 

ිළිතඵ ඵළලිඹ යුත්මත්. නමුත්  ප්රුහමඹෝගික ක්රිනඹහ කිරීමේදී 

භවය වි  මේහ ලිහිල් මරහ ගිහින්   මුල් මර ධර්භඹන්  අනු 

ක යුුර කිරීමේ තත්ත්මඹන් ඉත් න අසථහනුත් තිමඵනහ.  

ඒ නිහ මභතළනදී අහධහයණඹක් මනහඹ කිඹහ භභ  

ිළිතගන්නහ. ඒ අනු භහ ගරු ඉයහන් වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහමගන් 

ඉල්රහ සිටින්මන් මේක  විරුද්ධ මනොන මර යි. 

විගණකහධිඳතිුරභහ  2011 ඉරහ ඳඩි ළඩිවීභක් නළති ඉන්නහ. 

අවුරුදු මදකක් විතය ගිහින් තිමඵනහ. ඒක නිහ අිළ මේ 

මඹෝජනහ ේභත කයමු. අිළ 23 ළනිදහ  ඉදිරිඳත් කයන 

හර්තහමේ නිර්මද්ල මගමනනහ.  කළබිනට් ඇභතිරු ගණනහක් 

ඔඵුරභහමප කථහ අවරහ භමගන් ඒ ගළන විභසුහ.  වභත්රීලඳහර 

සිරිමේන ඇභතිුරභහ මේ ගළන පුදුභඹ  ඳත් මරහ. ඇත්ත 

ලමඹන්භ එුරභහ විසින් විභර්ලනඹ කයන සිඹලුභ ආඹතනර 

ප්රුධහනීන් එුරභහ  ඩහ ඳඩිඹක් ගන්නහ. එුරභහමප ආඹතනමඹත් 

එුරභහ වතය ළනිඹහ.  අිළ 23 ළනිදහ මදන්මන් මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහ  අයිති ආඹතන 247ක් ිළිතඵ හර්තහක්. 

මේ 247භ ගත්තත් එහි වළභ ප්රුධහනිඹකුභ Auditor-General  ඩහ 

ඉවශ ඳඩිඹක් ගන්නහ. මේමකදී ඳළයණි ේප්රුදහඹන් නළති කයරහ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  තිමඵන ඵරඹ ඳහවිචිික කිරීභ  අිළ ක්රිභමේදඹක් 

වදහ ගන්න ඕනෆ.  

ඊම  ඳත් තමර් තිබුණහ, එක්තයහ ආඹතනඹක බහඳතිමප 

ඳඩිඹ රුිළඹල් රක් 6යි කිඹරහ. භහ දන්මන් නළවළ, ඇත්තක්ද 

කිඹරහ.  ඵරන්න, ඒ  Board  එක  ඵරඹ තිමඵනහ, රක් වඹක් 

දක්හ ළඩි කයන්න.  නමුත් ඳහර්ලිමේන්ුර මේ අඳ  ඵරඹක් නළවළ, 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ඳඩිඹ ීරයණඹ කයන්න, ක්රිභමේදඹක් 

නළතිකභ නිහ. මභතළන ක්රිභමේදඹ ිළිතඵ ප්රුලසනඹක් තිමඵනහ.  

ඒ නිහ  ඒ තිමඵන විභතහ අිළ මනස කශ යුුරයි.  23 ළනිදහ 

අඳ විසින් ඉදිරිඳත් කයන හර්තහමේ මේ කහයණහ ේඵන්ධමඹන් 

නිර්මද්ලඹක් මගමනන්න ඵරහමඳොමයොත්ුර නහ. එත මකො  ඒක 

විධහඹකඹ  ගිඹහ  ඳසු විධහඹකඹ විසින් එඹ ළරකිල්ර  ගන්න 

ඕනෆ. කිසි මරකින් මභඹ ජහතික ළටුප් වහ මේක            

ගඛහ මකොමින් බහ විසින් ීරයණඹ කශ යුත්තක් මනොමයි. 

ඒ අඹ දන්නහද මභොකක්ත් මභතළන මකමයන මද්ල් ගළන? 

Auditor-General   කයන ළඩ ප්රුභහණඹ එුරභන්රහ දන්නහද? 

1799 Auditor-General‟s Department එක ිළහි පු කහරම  

හමප මනොමයි, අද යමට් ආඹතන විලහර ගණනක් තිමඵනහ. 

යජම  සිඹලුභ මදඳහර්තමේන්ුර විගණනඹ කයන්න ඕනෆ; සිඹලුභ 

අභහතහගල විගණනඹ කයන්න ඕනෆ. අමනක් අත  ඵළලුහභ 

ආඹතන 247ක් තිමඵනහ. භවය ඒහ තිමඵනහ, Limited 

Liability Companies කිඹරහ, යජම  ප්රුහපධනඹ මඹොදන 

ආඹතන. විගණකහධිඳතිුරභහ  ඵරඹක් නළවළ ඒහ මවොඹන්න. අිළ 

දළන් ඒ වහ ඵරඹ ඉල්රන්න, Standing Orders මනස කයන්න 

recommendation එකක් කයනහ. අඳ  ඒහ ගළනත් මවොඹන්න 

ඕනෆ. ඒහ විභර්ලනඹ කයන්මන් private auditorsරහ; Auditor-

General මනොමයි. Private auditorsරහ ඒහ මවේත් ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහමන් ඳත් න නිරධහරිඹහ  යහජ ප්රුහපධනඹ 

ආමඹෝජනඹ කයන වළභ ආඹතනඹක භ ගිහිල්රහ ඒ ක යුුර 

වරිඹ  මකමයනහද කිඹරහ මොඹහ ඵළීයමේ ඵරතර අල 

නහ.  ඉතින් එඹ  ඳහර්ලිමේන්ුර විසින්භයි ීරයණඹ කශ 

යුත්මත්. එඹ අභහරු ක යුත්තක් මනොමයි. අමප් සථහය නිමඹෝග 

ිළිතඵ කහයක බහක් තිමඵනහ. ඒමකන් නිර්මද්ල කයරහ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ ඳක් විඳක් මදඳළත්තභ එකඟ මරහ ක යුුර 

කයනහ නේ ඒක  නීතිඹක් ඵ  ඳත් මනහ. අඳ  තිමඵන 

ඵරතර ගන්න අඳ  පුුන්. කවුරුත් මදන්න ඕනෆ නළවළ. මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  පුුන් ඒක කයන්න. අද ආඹතන විලහර  

ගණනක් යහජ අගලම  හප්ත මරහ තිමඵනහ. අද මකෝටි 

ප්රුමකෝටි ගණන් විඹදේ කයනහ. මේ වළභ එකක්භ මවොඹහ 
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ඵරන්මන් විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර. විගණකහධිඳතිුරභහ 

ඹ මත් deputiesරහ ඉන්නහ. ඒ හමපභ මේ මදඳහර්තමේන්ුර 

තත් ලක්තිභත් කයන්න ඕනෆ.  

මේ ඳහර්ලිමේන්ුර  ආහභ වළභදහභ අල්රස ගළන, දණ  

ගළන කථහ මකයනහ. මේහ අභ කයන්න කශ යුුර එක මදඹක් 

තභයි විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර ලක්තිභත් කිරීභ. අද 

ඉසය හමප මනොමයි. අ මප් තිමඵන accounting systems  

ඳළයණි ඒහ.  ජහතන්තය ප්රුමිතිඹ තිමඵන accounting systems  

එකක  ඹන්න ඕනෆ. විමලේමඹන්භ CEB එක, Ceylon 

Petroleum Corporation, SriLankan Airlines හමප ඒහ  

ඳළයණි ගිණුේ ක්රිභ මනොමයි අලුත් ගිණුේ ක්රිභ ඇුරශත් කයන්න 

ඕනෆ. Cost accounting system එකක  ඹන්න ඕනෆ. නළත්නේ 

CEB එක හමප ආඹතනඹක මකොතළන leaks තිමඵනහද කිඹරහ 

මවොඹන්න අභහරුයි. එක ඳළත්තකින්  electricity generate 

කයනහ; ඊශඟ  transmit කයනහ; ඊශඟ  distribute   කයනහ. 

මකොයි    point   එකකදී  අරහබ නහද කිඹරහ දන්මන් නළවළ. 

Cost accounting system එකක් නළත්නේ ඒ අරහබඹ මවොඹන්න 

ඵළවළ. අිළ ඇභතියඹහ  ඵළණරහත් ළඩක් නළවළ; අමනක් අඹ  

ඵළණරහත් ළඩක් නළවළ; ඒ system  එක ඇති කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, අද ඳළයණි මර ගිණුේ 

විභර්ලනඹ කිරීභ  ඩහ ඒ ඳළත්මතන් අිළ අඩිඹක් ඉසයව  ගිහින් 

තිමඵනහ. අද කහර්ඹ හධනඹ - performance - ඵරන්න ඕනෆ.  

මුදල් ළඹ කිරීභ ඳභණක් මනොමයි,  product එක ඳළත්තත් 

ඵරන්න ඕනෆ; ඒ ළමේ වරිඹ  මකරුණහද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

Auditor-General‟s Department ඉතිවහම  ඳශමුළනි තහ   

performance auditing එක ආයේබ කයරහ තිමඵනහ. අිළ මකෝප් 

එමක්දී හකචිඡහ කයරහ විගණකහධිඳතිුරභහ  කිේහ,   

performance auditing එක ආයේබ කයන්න කිඹරහ.  දළන භ එඹ 

ආයේබ කය තිමඵනහ. 

අිළ ඒ හර්තහ මගමනනහ. Ceylon Petroleum Corporation 

එක  contaminated oil  මගනහපු මරහමේ ඒහ ඳත්තමර් ළටුණු 

ගභන්භ, COPE එමක්  බහඳති විධිඹ  ඉතිවහම  ඳශමුළනි 

තහ  භහ Auditor-General  ඳහර්ලිමේන්ුරමන් order   එකක් 

දුන්නහ,  ගිහින්  ඳරීක්හ කයන්නඹ කිඹරහ. ඒ හ ර්තහ ඊම  

කථහනහඹකුරභහ  ඵහය දුන්නහ. ඒක ඉතිවහම  ඳශමුළනි තහ  

අඳ කයපු මදඹක්. අමප් මදඳළත්මත් භන්ත්රීලරු ගිහින් ආඹතන 

මදකක් ඳරීක්හ කශ අසථහ තිමඵනහ. ජඹර්ධනපුය 

ඉසිළරිතහරඹ  ගිඹහ. වළඵළයි භහ වභත්රීලඳහර සිරිමේන ඇභතිුරභහ  

telephone  එමකන් කිේහ, භභ ඹනහඹ කිඹරහ. එුරභහ වරි 

කළභළත්මතන් කිේහ, භ  මේක වරි ගසහ ගන්න ඵළරි ඉන්මන් 

කිඹරහ. ඒ හර්තහ කස කිරීමේදී අඳ ඉදිරිඳත් කයපු නිර්මද්ල 

ඔක්මකොභ ඇභතිුරභහ ිළිතගත්තහ. අඳ එතළන  ගිහිල්රහ 

මදොසතයරු,  nursesරහ ඔක්මකොභ මගනළල්රහ එුරභන්රහමප 

ප්රුලසන මභොනහද කිඹරහ ඳළඹ ගණනක් ඔවුන් භඟ කථහ කශහ. 

එතළන තිමඵන අඩු ඳහඩුකේ අඳ දළක්කහ. මදඳළත්මත්භ භන්ත්රීලරු 

එතළන හිටිඹහ. ඒ හමපභ අඳ අඩිඹක් ඉසයව  ගිහින් අද කහර්ඹ 

හධනඹ  - performance -   ඳළත්තත් ඵරනහ. එමවභ විලහර ළඩ 

මකො ක් ඵහය ඉන්න ප්රුධහන නිරධහරිඹකුමප ළටුඳ රුිළඹල් 

45,000යි.  

ඇත්ත ලමඹන්භ, එුරභහ ඹ මත් තිමඵන එුරභහ විභර්ලනඹ 

කයන වළභ ආඹතනඹකභ ප්රුධහනීන් එුරභහ  ඩහ ළඩි ඳඩිඹක් 

ගන්නහ. මේ තත්ත්ඹ ඵයඳතශයි. අමප් නිරධහරි ඳළශළන්තිඹක් 

ඉන්නහ. නමුත් මේහ මඹෝජනහ කයන්මන්ත් නළවළ. මේහ අඳ 

මනොමයි කයන්න ඕනෆ. භවය වි  ඔවුන්  මඳමනන්න  ඕනෆ, 

මේහ මඹෝජනහ කයන්න. National Salaries and Cadres 

Commission එක  අමඵෝධඹක් තිමඵන්න ඕනෆ, මභතළන 

අහධහයණඹක් මනහඹ කිඹරහ මත්රුේ ගන්න. කරුණු 

මනොදන්නහ නේ ඒ ගළන ඳහර්ලිමේන්ුරමන් අවන්න තිබුණහ. 

අමඳන් ඇහුහ නේ අඳ කිඹනහ. භහ හිතන්මන්  2011 ඉරහ මේ 

ප්රුලසනඹ තිබුණහ. භහ එුරභහ ත් කථහ කශහ. අිළ මේක ේභත කයමු. 

23 ළනිදහ ඉදිරිඳත් කයන හර්තහමන් නිර්මද්ල කශහ  ඳසමේ අඳ  

ඵරහමඳොමයොත්ුර නහ, කථහනහඹකුරභහත් එක්ක මේ ගළන 

හකචිඡහ කයන්න. මභඹ Auditor-Generalමප ප්රුලසනඹක් ඳභණක් 

මනොමයි. Constitutional appointments තිමඵන, ඒ කිඹන්මන් 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ අනු ඳත්වීේ කයන සිඹලුභ තනුරරු 

ිළිතඵ භහ  හිතන්මන් වරි තක්මේරුක් කයරහ ඒ ිළිතඵද 

ක්රිභමේදඹක් වදන්න ඕනෆ, ඳහර්ලිමේන්ුර ුරිතන් ඒහම  ඳඩි 

ළඩි කයන්න පුුන් න විධිඹ . ඳහර්ලිමේන්ුර  ඒ ඵරඹ 

ගන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසමේ ල්ලි  pass   කයන එක කළබිනට් එක  

දහරහ, මුදල් ඇභතියඹහ  භඟින් අනුභත කය ගන්න පුුන්. ඒක 

මදළනි කහයණහක්. මභභ ීරයණඹ ගළනීමේ හේප්රුදහඹ,  ක්රිභමේදඹ 

අලුතින් කස කයන්න ඕනෆ. භහ ඊ  ඩහ මේ ගළන කථහ කයන්න 

ඵරහමඳොමයොත්ුර න්මන් නළවළ.  

23 ළනිදහ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කශහභ අඳභ මඹෝජනහ කයනහ, භහඹක් ඇුරශතදී 

විහදඹක් ඳත්න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ගරු නිමඹෝජ කහයක 

බහඳතිුරභනි, ඊ ශඟ අවුරුද්මද් භහ ුරමනන් ුරන   

ඳහර්ලිමේන්ුර  හර්තහක් මගමනන්න අඳ ඵරහමඳොමයොත්ුර 

නහ. අවුරුද්දක් ඹන ුරරු අඳ ඉන්මන් නළවළ. භහ ුරනක් ඹන  

මකො  හර්තහ ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ ිළිතඵ  debate  එකක් 

මදනහ. ඊ ශඟ භහ ුරන ගිඹහභ ඊ ශඟ ක යුුර ටික කයනහ. 

එතමකො  අවුරුද්ද අහන න  මකො  ආඹතන ටික ඔක්මකොභ 

ිළිතඵ මොඹහ ඵරහ අහනයි. අහනම දී මවො විහදඹක් 

කයන්න පුුන්, ප්රුතිඳත්ති ිළිතඵ හමපභ අනික් කහයණහ 

ඔක්මකොභ එක් කයරහ. නියන්තයමඹන්භ ජනභහධඹ  ඒ ිළිතඵ 

ඇවළ ගවමගන ඉන්න පුුන්. අමප් භළති ඇභතිරුන් තභන්මප 

ආඹතනර තත්ත්ඹ දළන ගන්නහ,  භහ ුරමනන් ුරන  හර්තහ 

එන නිහ. ඳහර්ලිමේන්ුරමේ භහ ුරමනන් ුරන  විහද නහ, ඒ 

ආඹතන ිළිතඵ. ඒ නිහ මභයින් ඹේ ඵරඳෆභක් ඇති මනහ.  

භහ න්මතෝමඹන් මේ කහයණඹ ිළිතඵ කිඹන්මන්. අඳ  

2012 - 2013  ආඹතන 247ක් ඳරීක්හ  රක් කය තිමඵනහ. 

මේක තභයි ඳහර්ලිමේන්ුර ඉතිවහම  1921න් ඳසමේ සිඹලුභ 

ආඹතන ඳරීක්හ කයපු එකභ අසථහ. ගිඹ අවුරුද්මද් අඳ  

ඳරීක්හ  රක් කයන්න පුුන් වුමණ් ආඹතන 229යි. අඩුමන් 

තභයි ඳරීක්හ කයන්න පුුන් වුමණ්. මභොකද ඉුරරු මකො   ඊ  

ඉසමල්රහ මකොමිටිමඹන් ඳරීක්හ කයරහ තිබුණු නිහ අඳ කමශේ 

නළවළ. මේක තභයි දස 365ක් ුරශ ආඹතන 247ක් ඳරීක්හ  

රක් කශ එකභ අසථහ. තමුන්නහන්මේරහ පුදුභ මරහ අහවි, 

අිළ මන ළඩක් කමශේ නළද්ද කිඹරහ. ඇත්ත ලමඹන්භ 

භන්ත්රීලරු, ඇභතිරු විලහර ගණනහක් ඳහර්ලිමේන්ුර රැස 

මනොන දසරත් උමද් ඉරහ රෑ න ුරරු ළඩ කශහ. එඹ විලහර 

ළඩ මකො ක්. භහ හිතන වළටිඹ  අමප් කහර්ඹ භණ්ඩරම  

ඉන්මන් 11 මදනහයි. අමප් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහත්, 

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහත් කිඹන මේ කහයක බහ 

මදමක්භ ළඩ කයන්මන් ඒ නිරධහරින්. ඔවුන්   අීමමිත ළඩ 

මකො ක් තිමඵනහ. දළන් ඉසය හමප මනොමයි.  COPE එක   

ඇවිල්රහ මේක කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ අඳ ීරයණඹක් දුන්නහ  

ඳසමේ ඒ ක යුුර කයනහද නළද්ද කිඹරහ ඳසු විඳයේ කයනහ; 

ලියුභක් ඹනහ.  

ආඳසු මගන්නහ; ිළටුඳසින් ඹනහ. ඉසය අිළ ීරයණ 

දුන්නහ  ඳසමේ ඊශඟ අවුරුද්දත් ගිඹහ  ඳසමේ තභයි ඵරන්මන්. 

දළන් follow-up action අිළ ආයේබ කයරහ තිමඵනහ. ඳශමුළනි 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

තහ  Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption මත ඹළව ඒහම  සිඹලුභ හර්තහ අිළ මගන්හ 

ගත්තහ. භභ ප්රුකහලඹක් කශහ  ඳසමේ Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption ඳසු ගිඹ 

දසර ඳත්තයම  ඳශ කයරහ තිබුණහ, "අඳ කළන්න 

ඳහර්ලිමේන්ුර  ඵරඹක් නළවළ" කිඹරහ. භභ කිේහ, 

"මකොභහරිසයඹහ කළන්න භ  ඵළවළ, භභ Director General 

කළනහ" කිඹරහ. දළන් හර්තහ ඔක්මකොභ එේහ. භභ ඒහ 

ඉදිරිඳත් කයන්නේ. ඒහ ේඵන්ධ ඳරීක්ණ කයනහද, නළද්ද 

කිඹන එක මනභ කහයණහක්. ආණ්ඩු ඳක්ම  භන්ත්රීලරු 

ගණනහක් අවුරුදු ගණනහක් තිසමේ කිඹනහ, අිළ Commission 

to Investigate Allegations of Bribery or Corruption මත 

ඳළමිණිලි කයනහ, මකෝ කහ  කිඹන්නද කිඹරහ. දළන් ඒ හර්තහ 

එනහ. අිළ ඒ තත්ත්ඹ ඇති කයරහ තිමඵනහ. CID එක  ඹළව 

හර්තහ අිළ මගන්හ ගන්නහ. භවය මද්ල් ගළන මභතළන ඹේ 

දණඹක් ඇති මරහ කිඹරහ අඳ   මඳමනන්න තිමඵනහ නේ, 

Auditor-General  ඳරීක්හ කයන්න ඵළරි, ඊ  ඩහ ගළඹුය  ඹන 

මදඹක් නේ අිළ ඒක CID එක  ඹහ තිමඵනහ. ඒ හමප ිළඹය 

ගණනහක් අිළ අයමගන තිමඵනහ. අද ගේර මිනිසසුත් 

දන්නහ, COPE එක කිඹන්මන් මභොකක්ද කිඹරහ. ඉසය දන්මන් 

නළවළ. දළන් වළමභෝභ දන්නහ. ජනභහධ උමද් ඉරහ වළන්දෆ 

මනකේ මේ ගළන අවනහ. FM නහලිකහ 50ක් විතය තිමඵනහ. 

ඒ ඔක්මකෝභ මභොනහ වරි මතොයුරයක් ඉල්රහ වළභ දහභ භ  

telephone කයනහ. ඒ හමප අදිමඹන් සිටින තත්ත්ඹක් අඳ 

ඇති කයරහ තිමඵනහ.  

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, මභහි ඵරඳෆභ 

තමුන්නහන්මේරහ  23ළනි දහ ඵරහ ගන්න පුුන්.  මභමතක් 

ඳහර්ලිමේන්ුර  ඉදිරිඳත් මනොකශ විසතය හර්තහක් අිළ මේ 

තහමේ ඉදිරිඳත් කයනහ. රහබ රඵන ආඹතන, අරහබ රඵන 

ආඹතන, රහබ ළඩි වුණු ආඹතන, අරහබ ළඩි වුණු ආඹතන ගළන 

අිළ classification එකක් කශහ. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ  අඹත් ආඹතන 247 ිළිතඵභ හර්තහක් අිළ කස 

කයරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භහ විඳක්මඹන් ඉල්රහ සිටින්මන්, 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ ේඵන්ධ ීරයණඹ අිළ අනුභත කයමු 

කිඹරහයි. ඒ ප්රුලසනඹ භයවීය භවත්තඹහමප ප්රුලසනඹක් මනොමයි. 

ඒ තනුරමර් ප්රුලසනඹක්. Constitutional appointment එකක් ව ඒ 

තනුරමර් ප්රුලසනඹක්. ගරු කථහනහඹකුරභහ එක්කත් කථහ කයරහ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ ේඵන්ධ ප්රුලසනඹ  අලුත් 

ක්රිභමේදඹක් වදරහ මේ විභතහ නිළයදි කයරහ මේ තනුරය අිළ 

පජනීඹ තත්ත්ඹ  මපන්න ඕනෆ. මුු යහජ තන්ත්රාම භ මර 

ඳහරනඹ කයන පුද්ගරඹහමප ළටුඳ මේ තයේ අඩු නේ භභ 

හිතන්මන් ඒක වරිභ අහධහයණඹක් කිඹරහයි. මේ ිළිතඵ අල 

ක යුුර කයන්න කිඹරහ විමලේමඹන්භ භවහ බහණ්ඩහගහයමඹනුත්, 

ජනහධිඳති මල්කේ කහර්ඹහරමඹනුත් භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ළටුප් 

මකොමින් බහ එක්ක මේ ගළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. 

ඒමගොල්රන්  මේක ඹන්න අල නළවළ. ඳහර්ලිමේන්ුරමේ ගරු 

කථහනහඹකුරභහ භඟ හකචිඡහ කයරහ මේ ිළිතඵ අලුත් 

ක්රිභමේදඹක් කස කශ යුුරඹ කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමින් භමප චන 

සල්ඳඹ අන් කයනහ. 

 
නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභහ 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. 

Before that, will an Hon. Member propose the Hon. R. 

Yogarajan to take the Chair? 

ගරු වභත්රීලඳහර සිරිමේන භවතහ (මෞඛ අභහතුරභහ)  
(நளண்புநழகு கநத்தழளழள சழழசச - சுகளதளப அகநச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

ගරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභනි, මේ අසථහමේදී "ගරු 

ආර්. මඹෝගයහජන් භන්ත්රීලුරභහ මරහනඹ ගත යුුරඹ"යි භහ 

මඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නිමඹෝජ කහයක බහඳතිුරභහ මරහනමඹන් ඉත් 

වුමඹන්, ගරු ආර්. මඹෝගයහජන් භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, நளண்புநழகு ஆர். சனளகபளஜன்  

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 

 
 

[අ.බහ. 4.05] 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්මනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, විමලේමඹන්භ විගණකහධිඳතිුරභහමප 

ළටුඳ ිළිතඵ නීතනුකර තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභ ිළිතඵ 

හකචිඡහ කයන මේ විහදම දී යමට් මර විගණනඹ, මර 

ඳහරනඹ ිළිතඵ ළදගත් කරුණු ගණනහක් අධහයණඹ 

මකරුණහ. විමලේමඹන්භ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ 

බහඳතිුරභහ වළටිඹ  ගරු ඩිේ ගුණමේකය අභහතුරභහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි යහජ මර ඳහරනඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිමේන්ුර  තිමඵන 

ගකීභ ඳහර්ලිමේන්ුර වමුමේ අධහයණඹ කශහ. එුරභහ ඉතහ 

නිළයදි ආකහයඹ  කිේහ, ඒ ිළිතඵ ගකීභ තිමඵන්මන් 

ජනහධිඳතිුරභහ  මනොමයි, විධහඹකඹ  මනොමයි, මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  -අඳ - කිඹරහ. දළන් අඳ  තිමඵන ගළ ලු තභයි 

ඳහර්ලිමේන්ුර ුර මර ඳහරනම  ගකීභ ක්රිනඹහත්භක න්මන් 

මකොමවොභද, ඒක ජනතහ  ඹන්මන් මකොමවොභද කිඹන එක. 

තභන්මප ඵදු මුදල්ර  මභොකද න්මන්, තභන් යජඹ  මගන 

මද්  මභොකද න්මන්, යජඹ තභන්මගන් අඹ කයන මද් 

මකොමවොභද විඹදේ කයන්මන් කිඹන එක ිළිතඵ මවොඹහ 

ඵරන්න ජනතහ අඳ ඳත් කය මගන තිමඵනහ. මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ සිටින අඳ 225 මදනහමප කහර්ඹ බහයඹ ඒකයි. 

නමුත් අිළ මඳෞද්ගලික ගිහිල්රහ ඒක මොඹහ ඵරන්මන් නළවළ. 

යජම  ආඹතනර  ගිහිල්රහ කඩහ ඳළනරහ දළන් මේමක් ල්ලි 

මකොඳභණ අයමගන තිමඵනහද, මකොඳභණ විඹදේ කයරහ 

තිමඵනහද කිඹරහ මවොඹන්න එමවභ මඳෞද්ගලික ඹහන්ත්රාණඹක් 

අඳ  නළවළ.  

එමවභ නළත්නේ කළබිනට් භණ්ඩරඹ මදන අනුභතිඹ 

ිළිතඵත්, ඒ ීරන්දු ීරයණ නළත ඳසු විඳයේ කයන්නත් මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අිළ ඹන්මන් නළවළ. මභන්න මේ ක්රිනඹහලිඹ 

ඳසුවිඳයේ කයන, මේ ක්රිනඹහලිඹ මොඹහ ඵරන, ඒ ගවීභ ිළිතඵ 

ඳහර්ලිමේන්ුර ුර කහර්ඹ බහයඹ ක්රිනඹහත්භක කයන පුද්ගරඹහ 

තභයි විගණකහධිඳතිුරභහ. විගණකහධිඳතිුරභහමප ක්රිනඹහලිඹ 

ඇුරශත තභයි අිළ මත්රුේ ගන්මන් අවල් අවල් යහජ ආඹතන 

අද විනහලඹ  ගභන් කයමින් සිටිනහ; නළත්නේ මවො භට් මින් 

ක්රිනඹහත්භක මනහ; නළත්නේ ජනතහ  ඹවඳත් ආකහයඹ  

ක යුුර කයනහඹ කිඹහ. දළන් තිමඵන ගළ ලු තභයි මේ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප කහර්ඹ බහයඹ එක ඳළත්තකින් 

ප්රුහමඹෝගිකභ ීමභහ කය තිබීභ. එහි එක රක්ණඹක් තභයි, එහි 
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[ගරු ඩිේ ගුණමේකය භවතහ] 
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එක අසථහක් තභයි විගණකහධිඳතිුරභහ විසින් අධීක්ණඹ 

කයන ආඹතනර ප්රුධහනීන්මප ළටුඳ ත් ඩහ 

විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ අඩු වීභ. ආමඹෝජන භණ්ඩරම  

බහඳතිුරභහමප ළටුඳ ගත්මතොත් භහඹක  රුිළඹල් රක් 6යි.   

ශ්රීdරගකන් ගුන් මේම  බහඳතිුරභහ  රුිළඹල් 2,50,000ක 

දීභනහක් රඵනහ. භවය ආඹතනර ප්රුධහනීන් රුිළඹල් රක් 

මදකවභහයක දීභනහක් රඵනහ. ආමඹෝජන භණ්ඩරම  

බහඳතියඹහ භහඹක  රුිළඹල් රක් 6ක් රඵනහ.  ආමඹෝජන 

භණ්ඩරඹ ගළන ග විබහග කයන විගණකහධිඳතියඹහ භහඹක  

රඵන්මන් රුිළඹල් 48,940යි. ප්රුලසනඹ තිමඵන්මන් ළටුඳ විතයක් 

මනොමයි. මේ කහර්ඹ බහයඹ, විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  

වදන ීමභහ, යහජ මර ිළිතඵ ේපර්ණ ගකීභ 

විගණකහධිඳතියඹහ ුරඹ කිේහ , එඹ සථහනුකර ධුයඹක් 

වුණහ , එඹ සථහනුකර සහධීන ධුයඹක් වුණහ , ප්රුහමඹෝගික 

ඹථහර්ථඹ  ගිඹහ  ඳසු අත් ඵළපු කකුල් ඵළපු ක  වපු නිරඹක් 

ඵ  එඹ ඳත් මනහ. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ මර හර්තහ අධීක්ණඹ 

කිරීභ  ඳභණක් විගණකහධිඳතියඹහ මප  ක්රිනඹහ භහර්ග අද ීමභහ 

මරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, 2013 දී  ඳහර්ලිමේන්ුර  

ඉදිරිඳත් න්මන්  2009, 2010, 2011 ව 2012 විගණකහධිඳති 

හර්තහයි. ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ රඵන 23න දහ 

ඉදිරිඳත් කයන්මන් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ  2011 

හර්තහයි. එතමකො   2012, 2013 දළන් ක්රිනඹහලිඹක් සිද්ධ 

මමින් ඹනහ. ඵඩු මිර ළඩි න්මන්, ඵදු ගවන්මන්, යහජ 

ආඹතන ඳහඩු රඵනහඹ කිඹන්මන්, ඳහඩු රඵනහඹ කිඹහ ඵදු 

ගවන්මන් 2013 යි. වළඵළයි,විගණකහධිඳතිුරභහ ඳරීක්හ කයන්මන් 

2009, 2010. ඒ කිඹන්මන් අවුරුදු ඳවක  එවහ ඒහයි. එතමකො  

ප්රුලසනඹ තිමඵන්  මන් එයින් ඇති ළඩඹ මභොකක්ද කිඹන එකයි. 

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේදී අිළ ප්රුහමඹෝගික අත් විඳින 

ඹථහර්ථඹ මේකයි. විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  අද 

ඳරීක්හ  රක් කයන්න සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන් ආඳස  

ගිහිල්රහයි. ඇත්ත භ තිමඵන ප්රුලසනඹ මේකයි.    වුණු මද් කිඹන්න 

විගණකහධිඳතිුරභහ  පුුන්. වළඵළයි, දළන් සිද්ධ න මද් 

ශක්න්න විගණකහධිඳතිුරභහ  ඵළවළ. මේ මභොමවොත න වි  

අද යමට් සිදු න භවහ ඳරිභහණ මර වහනි, යහජ මද්මඳොශර සිදු 

න අඹථහ ගනු මදනු, එදිමනදහ පුත් ඳත්ර හර්තහ ඳශ මකමයන 

භවහ ඳරිභහණ මර ගචහ නතය කයන්න එුරභහ  ඵළවළ.  එුරභහ  

ඒ මනුමන් භළදිවත් මන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, උදහවයණඹක් ගතමවොත් අද 

උමද් ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතුරමිඹ 

කිේහ, මනොමයොචිමචෝ මල් තහඳ ඵරහගහයම  සිදු වුණු මද්. 

මනොමයොචිමචෝ මල් තහඳ ඵරහගහයම  තිමඵන ළරැදි 21ක් එුරමිඹ 

මේ ගරු බහ  කිේහ. වළඵළයි, ඒ ළරැදි 21 සිදු මමින් ඹද්දි -ඒ 

21 සිදු න වි - එතළන න මර වහනිඹ  -මර ඳහඩු - 

ගඋත්තයකහයමඹක් මවොඹන්න විගණකහධිඳතිුරභහ  ඵරඹක් 

නළවළ. යජඹ ණඹ ගන්නහ. යජඹ ණඹ  ගිවිසුේර  එශමමනහ. 

ඒ ණඹ ගිවිසුේ භත ණඹ අයමගන භවහ ඳරිභහණ හඳතතිර  මුල් 

ගල් තිඹනහ. භවය මුල් ගල් ඳළශ මනහ. භවය මුල් ගල් උඩ 

ඇවිත්, අුර ඳළශ මරහ, අුර ලිඹරහ ඒහම  භවහ ඳරිභහණ දණ 

සිද්ධ මනහ. අහනම  ඒ ිළිතඵ ග කිඹන්න 

විගණකහධිඳතියඹහ  ඵළවළ. දළන් මනොමයොචිමචෝමල් තහඳ 

ඵරහගහයඹ ිළිතඵ, ගුන් ඹහනහ එන්මන් නළති භත්තර ගුන් 

මතොටුමඳොශ ිළිතඵ,  නළේ එන්මන් නළති වේඵන්මතො  යහඹ 

ිළිතඵ එමවභ නළත්නේ ක්රිනකට් ගවන්  මන් නළති ූ රිඹළ 

ක්රීතඩහගගණඹ ිළිතඵ විගණකහධිඳතියඹහ   කිඹන්න පුුන් 

මභොනහද? ඒ ිළිතඵ වරි ඳරීක්හක් කයන්න 

විගණකහධිඳතිුරභහ  ඵරඹක් තිමඵනහද? අඩු තයමේ ඒ 

ක්රිනඹහලිඹ ඹන වි  "මේක ආර්ථික පරදහක් නළති හඳතතිඹක්;  

මේ හඳතතිඹ දළන් නතය කයන්න ඕනෆ; මේ හඳතතිඹ  ඩහ 

මන විකල්ඳ ක්රිනඹහලිඹක  ඹන්න ඕනෆ"  කිඹහ මඹෝජනහක් 

කයන්න විගණකහධිඳතියඹහ  ඵළවළ.    

ඒ නිහ එතළන ගළ ලුක් තිමඵනහ. විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර සථහනුකර, සහධීන ආඹතනඹක්ඹ 

කිේහ , ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අඳ  යහජ මර ඳහරන ඵරඹ 

තිමඵනහඹ කිේහ , අිළ මනුමන් ඒ මර ඳහරන ඵරඹ ඳයහ 

මගන තිමඵන්මන් විගණකහධිඳතියඹහඹ කිඹරහ අිළ ුරටු වුණහ , 

විගණකහධිඳතියඹහ ත්, ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අඳ ත් මේ 

මභොමවොමත් ක්රිනඹහත්භක න භවහ දළළන්ත මර ගචහ ිළිතඵ 

ඳරීක්හ කයන්න ඵළවළ. ඒක තභයි තිමඵන ගළ ලු. ඒක නිහ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අිළත්, විගණකහධිඳතියඹහත් අීරතඹ  අදහශ 

වුණු ආඹතන. යහජ මර ඳහරනඹ ිළිතඵ අමප් කහර්ඹබහයඹ 

ඵළලුමොත්, අිළ ''මකෞුරක සුර'' ඵ  ඳත් කයරහයි තිමඵන්මන්. 

මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අිළ එළනි තත්ත්ඹ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මල්ක්වවුස ආඹතනඹ ඉදිරි 

ිළ  යජම  මද්මඳොශක් -යජම  ඉඩභක්- කළසිමනෝ යමජකු  රඵහ 

මදනහ; කළසිමනෝ ආඹතනඹක් ආයේබ කයන්න වදනහ. ඒ යහජ 

මද්මඳොශ ය   වහනිකය ක්රිනඹහදහභඹක  මඹදමන මකො  

මභොකක්ද විගණකහධිඳතියඹහ  ගන්න පුුන් ක්රිනඹහ භහර්ගඹ? 

මභොකක්ද මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අඳ  ගන්න පුුන් ක්රිනඹහ 

භහර්ගඹ? අඳ  මභොකුත් කයන්න ඵළවළ. ඒ ිළිතඵ ගිවිසුේ අත්න් 

කයන්මන් අිළ මනොමයි. "යජ මර ඳහරන ඵරඹ 

ඳහර්ලිමේන්ුර ුරඹ, එඹ ක්රිනඹහත්භක කයන ඵරධහරිඹහ 

විගණකහධිඳතියඹහඹ" කිඹරහ අඳ  ඳේමඳෝරි ගවන්න පුුන්. 

වළඵළයි, විගණකහධිඳතියඹහ ත් මභොකුත් කයන්න ඵළවළ, ඒ 

ගළන; අඳ ත් මභොකුත් කයන්න ඵළවළ, ඒ ගළන. ඒක නිහ යහජ 

මර ඳහරනම දී විගණකහධිඳතියඹහ ව ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

භන්ත්රීලරු 225 මදනහ ''මකෞුරක සුර'' ඵ  ඳත් මනහ. මේ 

ක යුුරරදී ර් ඵරධහරි ඵ  ඳත් මන්මන් මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමන් එිතම  ඉන්න අදිසි ඵරමේග. එක මරහක  

එතළනදී ර් ඵරධහරි ඵ  ඳත් මන්මන් විධහඹක ජනහධිඳති 

ධුයඹ. ීරන්දු ීරයණ ගන්න කළබිනට් භණ්ඩරඹත් භවය 

මරහ  මේ ිළිතඵ දන්මන් නළවළ. කළබිනට් භණ්ඩරඹත් 

ඉක්භහ ගිහින් ගිවිසුේ අත්න් මකමයනහ. ඒහ ිළිතඵයි 

ගළ ලු තිමඵන්මන්. ඇත්ත භ අද ආර්ථිකම , යහජ මරම  

ඵහුතය ඳගගුක් -ළඩි ඳගගුක්- ආර්ථික පරදහක් නළති 

හඳතතිර  මඹදමනහ. ඒහ විගණකහධිඳතියඹහමප 

අධීක්ණඹකින්, මභමවඹවීභකින්, ඳරීක්හකින් ිළ  සිදු න 

මද්ල්. ඒ නිහ අද විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර,  

විගණකහධිඳතිුරභහ ඳයණ ගිණුේ හර්තහ ඳරීක්හ කයන 

ආඹතනඹක් ව පුද්ගරඹකු ඵ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ 

කිඹන්මන් රහබ අරහබ ගිණුභ වරිද, ඵදු මගේහද නළද්ද, මර 

ප්රුමිීරන්  අනු ගිණුේ වදරහ තිමඵනහද නළද්ද, වය ඵළය වරිඹ  

කයරහ තිමඵනහද නළද්ද කිඹරහ මවොඹන තළනක් ඵ  

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර ඳත් කයරහ තිමඵනහ. වය ඵළය 

වරිඹ  කයරහ තිමඵනහ නේ ඒ ඇති. එතමකො  එතළනින් එවහ  

මභොකක්ද කයන්මන්? 

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  එන භවය  

ආඹතනර  භහර්ග ළරළසභක් නළවළ. ඒ ආඹතනර  තභන් 

ඹන ගභනක් ිළිතඵ දළක්භක් නළවළ; ගයුක්ත ළරළසභක් නළවළ. 

ගයුක්ත ළරළසභක් තිමඵනහද කිඹරහ ඇහුහභ මභොනහ වරි 

මකොශ ටිකක් ඉදිරිඳත් කයනහ. ක්රිනඹහකහරී ළරළසභක් - Action 

Plan එකක්- නළවළ. ගයුක්ත ළරළසභක් නළති, ක්රිනඹහකහරී 

ළරළසභක් නළති,  රක් ගණන් ළටුප් ගන්න, දීභනහ ගන්න යහජ 

ආඹතන තිමඵනහ. කිඹන්න කනගහටුයි, අමප් යමට් එළනි 

විලසවිදහරත් තිමඵනහ. අිළ දළක්කහ, ය   බුද්ධිඹ එකුර කයන, 

ය   උගුරන් බිහි කයන භවය විලසවිදහරර  ගයුක්ත 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ළරළසභක් නළවළ. ඒ අවුරුදු 5දී, 10දී  මකොයි හමප මකමනක්ද 

විලසවිදහරමඹන් එිතඹ  ගන්මන්, මේ ආඹතනර ක යුුර ඳශල් 

මන්මන් මකොමවොභද, උගුරන්, බුද්ධිභුරන් බිහි කයන්මන් 

මකොමවොභද කිඹරහ දළක්භක්, ළරළසභක් අඩු තයමින් ඒ 

විලසවිදහරර ත් නළවළ. නමුත් ඒ ිළිතඵ ඳරීක්හ කයන්න, 

ඒ ිළිතඵ භළදිවත් මන්න සිටින විගණකහධිඳතියඹහමප 

ඵරතර ීමභහකහරීයි. 

මභතළන ගළ ලු මදකක් තිමඵනහ. විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර  මචිච මද් කිඹන්න පුුන්. නමුත් මන මද් 

මවොඹන්නත් ඵළවළ; මන්න තිමඵන මද්  භළදිවත් මන්නත් 

ඵළවළ. විගණකහධිඳතියඹහ  මචිච මද් කිඹන්න පුුන්. ඒක 

කිඹන්මන්ත් මඵොමවොභ ීමමිත ේඳත්ලින්, ීමමිත මකො ක් 

අයමගන. මභෝරු අත වළයරහ වහල් භළසමක් මදන්මනක් අල්රහ 

ගන්නහ. භව දළර අත වළයරහ පුගික දළමරන් මකනකු අල්රහ 

ගන්නහ. "කණ කළසඵෆහ විඹ සිදුමයන් අව ඵරනහ හමප" 

කරහුරයකින් තභයි මදඹක් දකින්මන්. ඒක දළකරහ "මේක තභයි 

භසතඹ"  කිඹනහ. ඇත්ත ඒකයි. 

රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරම  සිද්ධ වුණු දණ, ගචහ තිමඵනහ. 

රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරම  ආඹතන ිළටින් කහඵහසිනිඹහ මරහ 

තිමඵනහ. රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ බිලිඹන අන ගණනකින් 

ඵගමකොමරොත් න තළන  මගනිචිචහ. රගකහ ඛනිජ මතල් නීතිගත 

ගසථහ ඵගමකොමරොත් න තළන  මගනිචිචහ. මවජින් ගනුමදනු 

සිද්ධ වුණහ; ඵහර මතල් මගනහහ. ඒ නිහ යමට් ජනතහ භත 

දළළන්ත ඵදු ඵයක් ඳළ විරහ තිමඵනහ. වළඵළයි, ඒ ක්රිනඹහලිඹ සිද් 

න මකො  "මභන්න මේ ක්රිනඹහලිඹ නතය කයන්න ඕනෆඹ" කිඹහ 

විගණකහධිඳතියඹහ  භළදිවත් මන්න ඵළවළ. විගණකහධිඳතියඹහ 

භළදිවත් මන්මන්ත් නළවළ. එමවභ භළදිවත් මන්න ක්රිභඹකුත් 

නළවළ.  

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ රලිත් අමන්ර භවත්භඹහ 

අඳ  භතකයි. එුරභහ ඒ විධිඹ  භළදිවත් මන්න ගිඹ භනුසමඹක්. 

අන්තිභ  එුරභහ  ඇසිේ ගළහුහ. එුරභහමප ජීවිතඹ ඹහන්තේ 

ම්ලරුමණ්. ත මඳොේමඩන් එුරභහමප ජීවිතඹත් නළති මනහ. 

එමවභ භළදිවත් මන්න ඹන අඹ  සිද්ධ මන්මන් ඒකයි. යමට් 

තිමඵනහ ඊ  ඩහ එවහ ගිඹ දළළන්ත භර්දන ඹහන්ත්රාණඹක්. රලිත් 

අමන්ර භවත්භඹහ මඳෞද්ගලික ආඹතනර දණ මවොඹන්න 

ගිම  නළවළ. එුරභහ දණ මවොඹන්න ගිම  එභ ක්රිනඹහලිඹ සිදු 

මමින් තිබුණු තළනක . එතමකො  දණඹ තිමඵන තළනක ඒ 

දණඹ මවොඹන්න ගිමඹොත්, ඒ සිද්ධ න මද්  භළදිවත් වුමණොත් 

අහනම  සිද්ධ මන්මන් ජීවිත වහනිඹ. 

ඉතින්, ජීවිත තර්ජනඹක  රක් නහ  ළඩිඹ මවොයි යජම  

මේකඹකු වළටිඹ  pension එක අයමගන මගදය ඹන එක. 

එමවභ නළත්නේ සිද්ධ මන්මන් ලියුේ කියුේ ඵරරහ අීරතම   සිදු 

වුණු මභොනහ මවෝ මදඹක්, අීරතඹ  ඵරඳහන මදඹක්, අීරතම  

මිඹ ගිඹ මකමනකුමප ළරැද්දක් මවොඹහ ගන්න එක. ඇත්ත භ අිළ 

මවොඹන හුඟක් මද්ල්  එමවභමන්. දළන් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ 

කහයක බහ  එන මඵොමවෝ ආඹතනර බහඳතිරු කිඹන්මන්, 

අධක් භණ්ඩරඹ කිඹන්මන්, "අිළ මනොමයි මේහ කමශේ. ඳයණ 

කට්ටිඹ." කිඹරහ. ඒ කට්ටිඹ මවොඹන්න ඹන්න ඕනෆ කනත්ත ; 

සුහන ූමමිර . මභොකද, ඳයණ ඒහ තභයි කිඹන්මන්. ඔවුන් වළභ 

තිසමේභ කිඹන්මන්, "අිළ අලුමතන් ඳත් මරහ ආමේ. අිළ මේ 

මභොකුත් දන්මන් නළවළ. අමප් අධක් භණ්ඩරඹ අලුත්. අිළ මවො 

මදඹක් කයන්නේ. අිළ අලුත් මදඹක් කයන්නේ.  අිළ දළන් මන්ට් 

ගහ මගන ඉන්මන්. අිළ මඵොමවොභ පුසුම ගවන කට්ටිඹ." කිඹරහ. 

හුඟක් අඹ කිඹන්මන් එමවභයි. වළඵළයි විගණකහධිඳතියඹහ  

තිමඵන්න ඕනෆ ඵරඹක්, විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  

තිමඵන්න ඕනෆ ඵරඹක්, ''ඔඹහ අලුත්ද ඳයණද කිඹරහ ළඩක් 

නළවළ, ඒ යද සිදු මරහ අවුරුදු ඳවද, දවඹද කිඹන එක  ළඩක් 

නළවළ, සිදු වුණු මදඹ   නිරධහරින් ග කිඹන්න ඕනෆ,  අද ඉන්න 

පුද්ගරඹහ ඒ යද  ග කිඹන්න ඕනෆ, මේ ධුයඹයි එඹ  ග 

කිඹන්න ඕනෆ'' කිඹන්න.  අදහශ නිරධහරින් කළරහ ප්රුලසන 

කයන්න ඵරඹක් තිමඵන්න ඕනෆ. නමුත් අද එමවභ ඵරඹක් නළවළ.  

ඊම  මඳමර්දහ මභඹ  ආන්න සිදුවීභක් හර්තහ වුණහ ුර 

ආඹතනමඹන්. ුර ආඹතනම  අීරතම  සිදු ව ප්රුලසනඹක  

දළන් අධක් භණ්ඩරඹ ඇුරු ඔක්මකෝභ අඹ කළ මේහ 

උහවිඹ . ඒ අඹ යදකරුන් ඵ  ඳත් වුණහ. ඳසමේ මකොමවොභ 

වරි ඒක ම්ලය ගත්තහ. නමුත් ඒ විධිඹ  විබහග කිරීභ තභයි වරි මද්. 

ඉතිවහම  සිදු ව මද්ල්ර  ඳහ අිළ කවුරුත් ග කිඹන්න 

ඕනෆ. නමුත් එමවභ ග කීභක්, ග වීභක් අද නළවළ. දළන් තිමඵන 

ප්රුධහන ප්රුලසනඹ ඒකයි. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ 

විගණකහධිඳතියඹහමප ඵරතර ඹ මත් මභොනහ වන් වුණත්, 

ග වීභක් - accountability - නළවළ. ඒක නිහ ඇත්ත භ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප මදඳහර්තමේන්ුරමේ නිරධහරි භණ්ඩරඹ  

අද ීමභහක් වදරහ තිමඵනහ, මඳොමත් තිමඵන ඳයණ මද්ල් 

විතයක් හර්තහ කයන්න කිඹරහ. නමුත් ඉන් එවහ  ගිහින් අද සිද්ධ 

න මද්ල්ර , මේ දළන් සිද්ධ මමින් තිමඵන මද්ල්ර  

භළදිවත් න්න අලතහක් තිමඵනහ. ඒ වහ අල ේඳත් 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ නළවළ. ඒ නිහ ඒ ිළිතඵ 

අදහනභ ගන්න වළකිඹහක් නළවළ. ඇත්ත භ අදහනභක් 

තිමඵනහ. ඒ අදහනභ ජීවිත අදහනභක් එක්ක ඵළඳුණු එකක්. ඒ 

අදහනභ  ඵරඳහන අඹ  අදහනේ දීභනහක් තිමඵන්න ඕනෆ. 

එමවභ නළත්නේ මභොන ඹේ මවෝ වනඹක් තිමඵන්න ඕනෆ; 

ආයක්හක් තිමඵන්න ඕනෆ. නමුත් එමවභ ආයක්හක් නළවළ. 

මේ මදඳහර්තමේන්ුර  ේඳත් නළවළ: මේකඹන්  දිරි 

දීභනහක් නළවළ. විගණකහධිඳතියඹහමප තත්ත්ඹ ඒක නේ, 

හිතන්න විගණන නිරධහරින්මප තත්ත්ඹ මභොකක්ද කිඹරහ. 

අමනකුත් හභහන නිරධහරින්මප තත්ත්ඹ මභොකක්ද?   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලුරභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹක් තිමඵනහ. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්මනත්ති භවතහ 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, භ  ත විනහඩි මදකක් 

මදන්න.  

විගණකහධිඳතියඹහ  එුරභහ ඳරීක්හ කයන ආඹතනර 

ප්රුධහනිඹකු රඵන ළටුමඳන් වමඹන් ඳගගුක්, ඳමවන් ඳගගුක් 

නේ රළමඵන්මන්, අමනක් අඹමප තත්ත්ඹ මභොකක්ද? අඳ  

කිඹන්න පුුන්ද යජම  මනත් ආඹතනඹක ලිිළකහය යසහක 

ක්රිනඹහලිමඹන් යහජ මර ඳහරනඹ කයන්න පුුන් කිඹරහ? 

මභොකද, ඒ කවුරුත් යහජ මර ඳහරනඹ කයන්මන් නළවළ.  

යහජ මර ක යුුර ිළිතඵ ඳහරනඹ සිද්ධ මන්මන් 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ ක්රිනඹහලිඹ ලක්තිභත් වුමණොත් 

ඳභණයි. ඒ ඳහරන ක යුුර හර්තහ කයන්න, ඳරීක්හ කයන්න, ග 

න්න, ඒ ගවීභ ිළිතඵ ප්රුකහලන නිකුත් කයන්න තිමඵන 

ඹහන්ත්රාණඹ ලක්තිභත් නේ, ඇත්ත භ යහජ ආඹතනර ඳහරනඹ 

ඉම්ලභ සිද්ධ නහ. නමුත් අද එමවභ මදඹක් සිද්ධ න්මන් 
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නළවළ. අද ඹේ ආඹතනඹක් ඳරීක්හ කයන්න audit එමකන් එනහ 

කිේහ  ඳසමේ, audit එක  මදන්න විතයක් මනභ මඳොත් ටිකක් 

වදනහ. Audit එමකන් එන මකො  මඳන්න්න මඳොත් ටිකක් 

වදරහ තිමඵනහ. Audit එමක් භවත්ුරරු කිඹරහ  මනභ 

කහභයඹක් දීරහ, කන්න මඵොන්න දීරහ, ඒ මරහ  ළරකිල්රක් 

කයරහ, ඒ මඳොත් ටික මඳන්රහ ඹනහ. ඒ මඳන්න හර්තහ ටික 

අනු තභයි ඒ කට්ටිඹ හර්තහ වදන්මන්. ඒ කට්ටිඹ  තිමඵනහ 

හර්තහ වදන මනභ ක්රිභඹක්. ඒ ක්රිභඹ  වදරහ අඳ  හර්තහක් 

මදනහ. අිළ ඒ හර්තහ  ඵරරහ ත හර්තහක් වදනහ. ඒ හර්තහ 

තභයි මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ හර්තහ; යජම  

ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ හර්තහ. භහ කිඹන්මන් ඉන් එවහ  

ගිහිල්රහ මේ වළභ තළන භ සහධීනත්ඹක් වදන්න ඕනෆ කිඹන 

එකයි. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ බහඳතිුරභහ කිඹපු 

මද් ඉතහ නිළයදියි. ඳක් මේදමඹන් මතොය ඒ සහධීනත්ඹ 

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  තිමඵන්න ඕනළ. මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ මනුමන්  අදහශ ගිණුේ ඳරීක්හ  

කයන්මන් විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර. ඒ නිහ ඔවුන්  ඒ 

ිළිතඵ ඵරඹක් තිමඵන්න ඕනළ. නමුත්   එමවභ ඵරඹක් නළවළ. 

භහ ප්රුධහන ලමඹන්භ අධහයණඹ කයන්මන් ඒකයි. සිදු වුණු මද්ත් 

ඕනෆ, සිද්ධ න මද්ත් ඕනෆ. වළඵළයි, ඒ සිදු න මද් නතය කයන්න 

ඕනෆ. සිදු න්න තිමඵන මද් ශක්න්න ඕනෆ. සිදු න්න තිමඵන 

වහනිඹ ශක්න්න ඕනෆ. ඒ ිළිතඵ ඹේ මවෝ භළදිවත්වීභක් 

කයන්න විගණකහධිඳතියඹහ  ඵරඹක් තිමඵන්න ඕනෆ. 

විමලේමඹන්භ ආර්ථික පරදහයිතහක් ඇති කිරීභ  නේ ආර්ථික 

පරදහයිතහක් තිමඵන මර ඳහරනඹක් ය   අල නහ.   

යමට් මර විනඹ වදන්න පුුන් න්මන් එමවභයි. අඳ  

මඳමනනහ, මද්ලඳහරන ප්රුතිරඳ වදහ ගළනීමේ, මද්ලඳහරන 

ප්රුතිරඳ මගොඩ නඟහ ගළනීමේ යහජ මර මඹදවීභකුයි දළන් 

තිමඵන්මන් කිඹහ. යහජ මර අද මඹොදන්මන් භඵයතහකින් 

මනොමයි. යමට් ආර්ථිකමඹන් උුරරු ඳශහත , නළ මඟනහිය 

ඳශහත  අද මභොකුත් රළමඵන්මන් නළති තත්ත්ඹක  ඳත් මරහ 

තිමඵද්දී යමට් ආර්ථිකම  විලහර ඳගගුක් මනත් ඳළත්තක  

මඹොදනහ, තභන්මප මද්ලඳහරන ප්රුතිරඳ වදහ ගන්න. ඒමක් 

ප්රුලසනඹක් නළවළ. නමුත් ඒමක් මකොචිචය පරදහය තහක් 

තිමඵනහද? අද අිළ අවන්මන් ඒකයි.  

භභ කිඹන මේ කහයණඹ  ඳරීක්හ කයරහ ඵරන්න. ඊම , 

මඳමර්දහ මකොශම යහඹ  ආපු නළක ති බිචිච කහර් ටිකක් 

මගනිහිල්රහ ඵහනහ, වේඵන්මතො  යහම . ඊ  ඳසමේ ඒ ඵහපු 

කහර් ටික මගොඩබිමින් මකොශම  මගමනනහ. ඒ නළ මකොශම 

යහඹ  ආඳහු එනහ, ඒමක් ති බුණු ත ඵඩු ටිකක් ඵහන්න. 

එතමකො  අහන ප්රුතිපරඹ මභොකක්ද මරහ තිමඵන්මන්? 

මකොශම භ ඵහන්න තිබුණු කහර් ටික මගනිචිචහ වේඵන්මතො  . 

එතමකො  හර්තහමේ වන් මනහ, වේඵන්මතො   අලුත් 

නළක් ආහ කිඹරහ. අලුමතන් නළක් ඇවිල්රහ නළවළ. මකොශම 

යහඹ  ඵහන්න තිබුණු ඵඩු ටික තභයි වේඵන්මතො  යහම  

ඵෆමේ. මන වුමණ් මගොඩබිමින් ඒ කහර් ටික මගනහපු එක 

විතයයි. මගොඩබිමින් කහර් ටික මගනහහ.  නළත අය නළ 

වේඵන්මතොටින්   මකොශම  ඇවිල්රහ ඉුරරු ඵඩු ටික ඵහනහ. 

මභොකක්ද ආර්ථික පරදහය තහ? මභොකක්ද ය   සිදු න ඹවඳත? 

ය   ඹවඳතක් සිදු මන්න නේ වේඵන්මතො  යහඹ  අලුමතන් 

නළක් එන්න ඕනෆ.  

මකොශම යහඹ  ආපු නළමේ ඵඩු මදක  මඵදරහ වේඵන සමතො  

ටිකක් ඵහරහ ඉුරරු ඵඩු ටික ඵහන්න ආඳසු මකොශම  ආහ  ළඩක් 

මන්මන් නළවළ. ඒමකන් සිදු මන්මන් ආර්ථික වහනිඹක්. 

එතමකො  මන්මන් අය වේඵන්මතොටින් මගමනන කහර් එමක් මිර  

ළඩි න එකයි. මේ ක  ඹක්  ඹනහ මන්. ඳයගගිඹහ මකෝට්මට් 

ගිඹහ හමපයි. "ඳයගගිඹහ මකෝට්මට් ගිඹහ හමප" තභයි දළන් 

වේඵන්මතො  යහඹ  නළේ ඹන්මන්. මට් ගවන්මන්. මකොශම 

යහඹ  එන නළ තභයි වේඵන්මතො   ඹන්මන්. වරි විකහයඹක් 

මන්, මේක. ආර්ථික පරදහය තහක් නළති හඳතතිඹක් ගළන 

විගණකහධිඳතියඹහ හර්තහ කයනහද? එමවභ හර්තහ කයන්න 

ඵරඹක් තිමඵනහද? නළවළ, එමවභ ඵරඹක් නළවළ. එුරභහ  

පුුන් රහබහරහබ ගිණුභ ගළන ඹන්තේ මභොනහ වරි කිඹන්න 

විතයයි.  ඇඟ ම්ලයහ ගන්නහ විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරකින් 

ළඩක් නළවළ. එළනි ඵරඹකින් ළඩක් නළවළ. එළනි ඵරඹකින් 

යමට් මර ඳහරනඹක් වදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අිළ ඔඵුරභන්රහ  

අධහයණඹ කයන්මන් මභඹයි.   

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ විතයක් මනොමයි, 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ මකොන්දත් වදන්න ඕනෆ. 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ ඵරඹ ලක්තිභත් කයන්න  

ඕනෆ. ඒ කහර්ඹ බහයඹ ලක්තිභත් මන ප්රුභහණඹ  විතයයි මර 

ඳහරනඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අඳ  ග කිඹන්න පුුන්කභ 

තිමඵන්මන්. අමප් ග වීභත් තිමඵන්මන් විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර ලක්තිභත් න ප්රුභහණඹ  ඳභණයි කිඹන 

කයණඹ අධහයණඹ කයමින් භමප අදවස දළක්වීභ අන් 

කයනහ. මඵොමවොභ සුරතියි. 

  

[අ.බහ. 4.26] 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (මඳොල් ගර්ධන වහ 
ජනතහ ුර ගර්ධන අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு .பீ. ஜகத் புஷ்குநளப - ததங்கு அழயழபைத்தழ, 

நக்கள் சதளட்ட அழயழபைத்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අද දමේ 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ ළඩි කිරීභ නළත්නේ ළටුඳ ීරයණඹ 

කිරීභ ේඵන්ධ ඳළළත්මන මේ විහදම දී ඒ ේඵන්ධමඹන් 

අදවස දක්න්න  අසථහ රළබීභ ගළන භහ  ුර  ඳශ කයනහ.  

ඒ අතයභ, අමප් ගරු ඩිේ ගුණමේකය අභහතුරභහ ත් ඒ හමපභ 

විඳක්ම  භන්ත්රීලුරභන්රහ ත්, ආණ්ඩු ඳක්ම  

භන්ත්රීලුරභන්රහ ත් ඳළවළදිලි ිළිතගන්න සිදු මරහ තිමඵනහ,  මේ 

ළටුඳ රඵහ මදන්මන් ඹේ අහධහයණඹක් සිදු මරහ තිමඵන නිහ 

ඵ. මභොකද ඒ ආඹතනම  ප්රුධහනිඹහ වළටිඹ   විගණකහධිඳතිුරභහ  

ඹ මත් සිටින නිරධහරින්  එුරභහ ඩහ ළඩි ළටුඳක් රඵන 

තත්ත්ඹකුයි තිමඵන්මන්. එතමකො  ඒ නිරධහරිඹහමප 

යහජකහරිම  අභිභහනඹ ේඵන්ධ සිඹලු මදනහ භ ගළ ලුක් 

තිමඵනහ.  

විමලේමඹන්භ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ  

බහඳතිුරභහ වළටිඹ  අමප් ගරු ඩිේ ගුණමේකය අභහතුරභහ 

23ළනි දහ   මභභ කහයක බහමේ හර්තහ ඉදිරිඳත් කයනහ. 

එුරභහ ඒ කහයක බහමේ  හභහජිකඹන් භඟ හකචිඡහ  කයරහ ඒ 

හර්තහ මේ ඳහර්ලිමේන්ුර  ඉදිරිඳත් කයරහ එහිදී ඇතින 

භවය විභතහන් ඒ හමපභ නිර්මද්ලඹන් ගළන රකහ ඵරහ 

අල ක යුුර කයන්න ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. මභභ කහයක 

බහමේ හභහජි කමඹකු වළටිඹ  භභ ුරටු මනහ, ගරු ඩිේ 

ගුණමේකය භළතිුරභහමප බහඳතිත්මඹන් ඳත් කයන රද ඒ 

කමිටු ය ගණනහක  ඳසු උඳ කමිටු ුරනක් ඳත් කයරහ 

ක යුුර කිරීභ ගළන. ගරු රන්ත අරගිඹන්න නිමඹෝජ 

ඇභතිුරභහමප බහඳතිත්මඹන්, ගරු සුසිල් මප්රුේභජඹන්ත 

අභහතුරභහමප බහඳතිත්මඹන් ව  හි පු අභහත ගරු කරු 

ජඹූ රිඹ භළතිුරභහමප බහඳතිත්මඹන් එභ උඳ කමිටු ුරන 

ඳළළත්මනහ. ඒ හමපභ ප්රුධහන කමිටු වළටිඹ ත් යජම  

ආඹතන සිඹල්ර කළරහ තිමඵනහ.  ඒ හ මපභ  ඒ ආඹතනර 

නිරධහරින්, අභහතහගලර මල්කේරු රින් ය කළරහ මේ 

විභර්ලන ක යුුර කයමගන ගිඹහ. 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

අඳ විමලේමඹන්භ වන් කයන්න ඕනෆ කහයණඹක් 

තිමඵනහ. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  කළනහඹ 

කිඹන මකො  අද හුඟක් නිරධහරින් මනදහ  ඩහ ඵඹයි. මභභ 

කහයක බහ   එන්න ඉසය මරහ අදහශ අභහතහගලර 

මල්කේුරභහ ඇුරු නිරධහරින්, එමවභ නළත්නේ අදහශ 

ආඹතනර අධක්රුන් රැස මරහ මභභ කහයක බහ මේදී භුර 

විඹ වළකි ප්රුලසනර  ිළිතුරරු දීභ ේඵන්ධමඹන් ූ දහනේ න 

තත්ත්ඹක් අද මඳමනන්න  තිමඵනහ. ර්තභහන මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහ  ගරු ඩිේ ගුණමේකය අභහතුරභහමප 

බහඳතිත්මඹන් ක යුුර කයන ආකහයඹ ේඵන්ධ නිරධහරින්  

මඳොඩි චකිතඹක් තිමඵනහ. ඒ හමපභ, විමලේමඹන් අතිගරු 

ජනහධිඳතිුරභහ සිඹලු මල්කේුරභන්රහ  ඳශමු තහ  දන්හ ඹහ 

තිමඵනහ, මභභ කහයක බහ ඉදිරිඳත් කයන නිර්මද්ල 

ේඵන්ධමඹන් ක්රිනඹහ කයන්න කිඹරහ. එමේ දන්හ ඹන 

තත්ත්ඹ  අද ඳත් මරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, විගණකහධිඳතියඹහ 

කිඹන්මන්, සහධීන පුද්ගරමඹක්. ඒ තනුරය කිසිභ 

අභහතහගලඹක  ග කිඹන්මන් නළවළ. එුරභහ ග කිඹ න්මන් 

ඳහර්ලිමේන්ුර යි. එුරභහ ඹන විගණන විභසුේර  ිළිතුරරු 

මගන්හ මගන ඒහ ේඵන්ධමඹන් එුරභහ ෆහීභක  ඳත් න්මන් 

නළති අසථහරදී විගණන හර්තහ වළටිඹ  ඹන්න එුරභහ ක යුුර 

කයනහ. ගරු ඉයහන් වික්රිභයත්න භළතිුරභහ ඇුරු අමප් ආණ්ඩු 

ඳක් ම ත්, විඳක්ම ත් ගරු භන්ත්රීලුරභන්රහ කිඹපු ආකහයඹ  

ළටුප් වහ මේක ගඛහ මකොමින් බහ විගණකහධිඳතිුරභහමප 

ළටුප් නිර්මද්ල කශත් එඹ කළබිනට් එක  ගිහිල්රහ, 

ඳහර්ලිමේන්ුර  ඇවිල්රහ අනුභත කය ගන්න ඕනෆ. එභ නිහ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  ග කිඹන මකනකු වළටිඹ  විගණකහධිඳතිුරභහ 

ක යුුර කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අමප් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ 

කහයක බහමේ  ගරු බහඳතිුරභහ එුරභහමප අදවස ඉදිරිඳත් කශහ. 

ඒ අනු එඹ  නිළරැදි කිරීමේ ළඩ  වන මකමයහි අතිගරු 

ජනහධිඳතිුරභහමපත් අධහනඹ මඹොමු මේවි කිඹන එක භහ භතක් 

කයන්න කළභළතියි. විගණකහධිඳතිුරභහ  ඵරඳෆේ කයන්න කිසිභ 

මකනකු  ඵළවළ. එුරභහමප සහධීන ීරයණඹ, සහධීන භතඹ තභයි 

එුරභහ ඉදිරිඳත් කයන්මන්. කිසිභ තළනකදී ඒහ  ඵරඳෆේ ඇති 

මරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ විගණන නිරධහරින්  විවිධ 

ප්රුලසනර  මුහුණ මදන්නත් සිදු මනහ. භ  භතකයි, ඳසු ගිඹ 

කහරම  අමප් විගණන අධිකහරියඹකු  ඇසිේ ගළහුහ. ඒ හමප 

තත්ත්ඹනුත් ඳළළති අසථහ තිබුණහ. අඳ  ඒහත් අභතක 

කයන්න ඵළවළ. එළනි තත්ත්ඹන් තිබුණත් අල යහජකහරි 

වරිඹහකහය ඉටු කයමින් එුරභන්රහ ක යුුර කයනහ. ඒ හමපභ, 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ නිලසචඹ කයන්න මේ ගරු බහ  

ඉදිරිඳත් වුණහභ  එඹ අනුභත මනොකයපු අසථහත් ඉතිවහම  

තිබුණු ඵ අඳ වන් කයන්න ඕනෆ, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීලුරභනි. යහජ මර කශභනහකයණඹ ිළිතඵ උත්තරීතය 

ගකීභ ඩහත් මවොඳින් ඉටු කිරීභ වහ විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර සුවිලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉස  කයමගන ඹනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අමප් ගරු ඉයහන් වික්රිභයත්න 
භළතිුරභහ කිේහ, ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ කර්තතරුන් 
ඵරහමඳොමයොත්ුර ව කහයණහක් ේඵන්ධ. එුරභහ වන් 
කයන්න ගිම  මේ අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ ඹ මත් මවෝ, එමවභ 
නළත්නේ ඕනෆභ ජනහධිඳතිුරයමඹකු, ජනහධිඳතිරිඹක ඹ මත් 
මවෝ  මුදල් අභහතහගලඹ තඵහ ගළනීභ ේඵන්ධයි. එුරභහ කිඹන 

කහයණහ  භ  එකඟ මන්න ඵළවළ. එමවභ නේ ආණ්ඩුක්රිභ 
සථහමේභ වන් කයන්න තිබුණහ මුදල් අභහතහගලඹ 
ජනහධිඳතිුරභහ ඹ මත් තිඹහ ගන්මන් නළති අනිහර්ඹමඹන් 
මනභ තිඹහ ගන්න ඕනෆ කිඹරහ. එභ නිහ එුරභහ ක්රිහකහය 
වන් කයපු කහයණඹ භඟ එකඟ වීභ  භ  වළකිඹහක් නළවළ. 
භහ එඹ විමලේමඹන් වන් කයන්න ඕනෆ. ඒ හමපභ භවය 
ආඹතනර ඳහඩු දණඹක් වළටිඹ  උලුප්ඳහ දක්නහ. නමුත් ඒ 
අරහබඹ දණඹක් නිහභ සිදු මන්න ඵළවළ. උදහවයණඹක් විධිඹ  
අිළ රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගනිමු. රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරම  
දණ තිමඵන්න පුුන්. වළඵළයි සිඹඹ  100ක් දණභ මනොමයි. 
දණ නළවළයි කිඹරහත් භහ කිඹන්මන් නළවළ. වළඵළයි සිඹඹ  
100ක්භ දණභයි කිඹහ වන් කයන්න පුුන්ද?  

රගකහ ඛනිජ මතල් නීතිගත ගසථහමේ දණ තිමඵන්න 

පුුන්. එහි දණ නළවළයි කිඹරහ භහ කිඹන්මන් නළවළ. නමුත් 

ඇත්ත ලමඹන්භ සිඹඹ  100ක්භ දණඹක්ද කිඹන එක ගළනත් 

අිළ කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  දළන් 

ඵරන්න, දළවි මතල් ීය යඹක නිසඳහදන විඹදභ රුිළඹල් 95යි. 

දිනක  දළවි මතල් ීය ර් මිලිඹන 4ක් රුිළඹල් 35ක ඳහඩු  

මදනහ. ඒ වහ දිනක ඳහඩු ඳභණක් රුිළඹල් මිලිඹන 120ක් 

නහ. අවුරුද්දක  දින 365යි කිඹන එක අිළ ඳළත්තකින් තඵමු. 

අවුරුද්දක  දින 300යි කිඹහ ගත්මතොත් අවුරුද්දක  දළවි 

මතල්ලින් රඵන ඳහඩු විතයක් රුිළඹල් මිලිඹන 36,000ක් 

නහ. භවය වි  ජනතහ  වන ළරීමභ වහ අඩු  මුදර  

විදුලිඹ ඳඹන්න යජඹ ප්රුතිඳත්තිභඹ ීරන්දුක් ගත්මතොත් ඒ හමප 

ඳහඩුර  මුහුණ මදන්න අඳ  සිද්ධ නහ. විදුලිඵර ව 

ඵරලක්ති අභහතහගලම  හි පු අභහතුරභහ වළටිඹ  අමප් හිතත් 

කරු ජඹූ රිඹ භළතිුරභහ දන්නහ, මභළනි ක යුුර කයන්න 

යජඹක් වළටිඹ  භවය ීරන්දු ගන්න සිද්ධ නහඹ කිඹරහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි. අනික් ඳළත්මතන් අිළ ඩීල් වහ 

වනඹ මදනහ. භවය අසථහරදී හභහනමඹන් ඩීල් 

ීය යඹක් රුිළඹල් 12ක් ළනි මුදරක ඳහඩුක  විකුණනහ. අිළ 

දිනක  ඩීල් ම ොන් 4,000ක්  නිකුත් කයනහ. ම ොන් 1ක් 

කිඹන්මන් ීය ර් රක්ඹක්. ඒ හමප 4,000ක ගුණඹක් දක  

නිකුත් කයනහ. ඩීල් වහ වනඹ දීමභන් දක  රුිළඹල් 

මිලිඹන 48ක ඳහඩුක් සිදුනහ.   මභභ මුදර දස 365න් ළඩි 

කශහභ අවුරුද්දක  රුිළඹල් මිලිඹන 14,400ක ඳහඩුක් සිද්ධ 

නහ. භහ මේ කිේමේ යර උදහවයණඹක්. දළන් මේ ගඛහ මදක 

විතයක් එකුර කමශොත් රගකහ ඛනිජ මතල් නීතිගත ගසථහ  සිදු 

න ඳහඩු රුිළඹල් මිලිඹන 50,000ක් ඳභණ නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, භහ ඒකයි කිේමේ, දුප්ඳත් 

ජනතහ මනුමන් වන රන්න යජඹක් වළටිඹ  අඳ  

භවය ීරයණ ගන්න සිද්ධ නහඹ කිඹරහ. ඩීල් වහ මදන 

වනඹ ඈත අනුයහධපුයම , මභොනයහගර, මඳොමරොන්නරුමේ වී 

ගහ කිරීභ වහ ට්රාළක් යඹ ඳහවිචිික කයන මගොවිඹහ ත් 

රළමඵනහ. ඩීල්ලින් ධහනඹ කයන සුමඛෝඳමබෝගී ජීප් යථම  

ගභන් කයන තහනහඳති කහර්ඹහරම  මේඹ කයන ිළ  යටින් ආපු 

සුදු භවත්තඹහ ත් ඒ වනඹ රළමඵනහ. රුිළඹල් මකෝටි ගණන් 

වේඵ කයන ධනඳතිඹහ ත් ඒ වනඹ රළමඵනහ. අහිගක 

මිනිහ  රළබිඹ යුුර වනඹ, ඒ වනඹ මනොරළබිඹ යුුර අඹ ත් 

මදනහ. භවය මරහ  එළනි ීරන්දු ගන්නහ. එළනි ීරන්දු 

ගන්න මවේුර මරහ තිමඵන්මන් විමලේමඹන්භ හභහන 

ජනතහමප ඳළත්මතන් කල්ඳනහ කයරහ ක යුුර කයන්න ඕනෆ 

නිහයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, භවය ආඹතන 

ේඵන්ධමඹන් ඵළ බ ඵළල්භ  මභඳභණ ඳහඩුයි -රුිළඹල් මිලිඹන 

55,000ක් අරහබයි, රුිළඹල් මිලිඹන 60,000ක් අරහබයි- කිඹරහ, 

එඹ  මවේුර දණඹයි කිඹරහ යජඹ  ඇඟිල්ර දික් කයන්න 

277 278 
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විඳක්ම  ගරු භන්ත්රීලුරභන්රහ, විඳක්ම  මද්ලඳහරනඥමඹෝ 

උත්හව කයනහ; රෆසති නහ. භහ ඒකයි කිේමේ, භවය 

ආඹතනර ඹේ ඹේ දණ තිබිඹ වළකියි කිඹරහ. භහ කිඹන්මන් 

නළවළ,  සිඹඹ  100ක් නිළරැදියි කිඹරහ. නමුත් ජනතහ  වන 

දීභ වහ යජඹ ගන්නහ ඹේකිසි ප්රුතිඳත්තිභඹ ීරන්දු අනුත් මේ 

ඳහඩු රඵන තත්ත්ඹන්  අඳ  මුහුණ මදන්න සිද්ධ නහ. අිළ 

විදුලිඹ වහ වනඹ මදනහ. තදුය ත් වනඹ මදනහ. අිළ 

ජනතහ මනුමන් කල්ඳනහ කයරහ ඒ වනඹ දීභ වහ අල 

ිළඹය ගන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ අිළ කල්ඳනහ 

කයන්න ඕනෆ, මේ අරහබඹ දණඹක් වළටිඹ භ වන් කයන්මන් 

නළුර, ප්රුතිඳත්තිභඹ ීරයණ අනු ගන්නහ කහයණහ ේඵන්ධ 

විමලේ අධහනඹ මඹොමු කයන්න.  උදහවයණඹක් වළටිඹ  භභ 

ගන්නහ, භමප අභහතහගලඹ ඹ මත් තිමඵන ආඹතන. ගරු කරු 

ජඹූ රිඹ භළතිුරභහ දන්නහ, මඳොල් ගහ කිරීමේ භණ්ඩරඹ ගළන. 

වළඵළයි අිළ ඒහ ක්රිභත් කශහ. භ  භතකයි, භභ මඳොල් ගහ 

කිරීමේ භණ්ඩරඹ බහය ගන්න අසථහ න වි  රුිළඹල් මිලිඹන 

64ක් රහබ රඵපු ආඹතනඹ, එක් අවුරුද්දක් ඇුරශත රුිළඹල් 

මිලිඹන 119  ළඩි කශහ. මදගුණඹක් රහබ රළබුහ. කුරුණෆගර 

ළවිලි භහගභ බහය ගන්න මකො  රුිළඹල් මිලිඹන 154යි, රහබඹ. 

ඊශඟ අවුරුද්ද න මකො  රුිළඹල් මිලිඹන 225ක  ළඩි කයන්න 

වළකිඹහ රළබුණහ.  මඵොමවෝ මේරහ  ඒ වහ වළභ ඳළත්මතන්භ 

කයන මවො අධීක්ණඹක් තිමඵන්න  ඕනෆ; නිළයදි මොඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ. භවය මරහ  අධීක්ණඹ ළඩි කයන මකො , 

මවොයකේ කයන මිනිවහ මප මඵල්මරන් අල්රහ එිතඹ  දභන 

මකො , නළත්නේ ඒ මවොයකේර  එක ඳළත්තකින් ඵහධහ ඇති 

කයන මකො , භවය වි  ඇඟිලි ගවනහ. වළඵළයි භවය 

තළන්ර  නිදවමේ ක යුුර කය මගන ඹන්න ඉඩ දුන්නහභ කිසිභ 

ප්රුලසනඹක් නළවළ, ක යුුර කයනහ. වළඵළයි ඇඟිල්ර දික් මන්මන් 

මේ ආඹතන ඳහරනඹ කයන බහඳතිරුන්  නළත්නේ 

අධක්රුන් . ඒ අඹමප ක යුුරර  මද්ලඳහරනඥමඹෝ ඇඟිලි 

ගවන්මන් නළවළ. වළඵළයි අය කිේ ආකහයඹ භ ක යුුර කයන 

මකො  මඵොමවෝ මරහ  කිඹන්මන් මේහ  ඇභතියඹහ ග 

කිඹන්න ඕනෆ; එමවභ නළත්නේ ආණ්ඩු ග කිඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. ඒ නිහ අිළ සිඹලු මදනහ භ හමහික ගකීභක් තිමඵනහ.   

විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ ේඵන්ධ මේ අසථහමේදී  

ප්රුලසන තිමඵනහ නේ, මේක ළරැද්දක් කිඹරහ කහ ත් මඳමන නහ 

නේ, සථහමේ වන් මද් වරිඹ  නිලසචඹ කයරහ නළත්නේ 

අඳ  පුුන්, අිළ සිඹලු මදනහභ එකුර මරහ ඒ ේඵන්ධමඹන් 

ක යුුර කයන්න. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ ගමලෝධනඹ කශ යුුර 

තළන් යහෂ්ඹක් තිමඵනහ කිඹහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඳශහත් බහ ේඵන්ධමඹන් 

කථහ කයන මකො  අඳ  මඳමනනහ, භවය කහයණහ 

ගමලෝධනඹ කශ යුුර ඵ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  අමප්- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලුරභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු  ඇභතිුරභහ, ත විනහඩිඹක් තිමඵනහ.  

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்புநழகு  .பீ. ஜகத் புஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ගරු රන්ත අරගිඹන්න 

නිමඹෝජ ඇභතිුරභහමප කහරමඹන් විනහඩි 05ක් රඵහ ගන්නහ.  

අිළ හිතමු, ඳශහත් බහ ේඵන්ධමඹන් අිළ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

මඹෝජනහක් මගමනනහ කිඹරහ. මේ මඹෝජනහ විභධගත 

කහයණහක් ේඵන්ධමඹනුයි  කිඹරහ හිතමු. විභධගත විඹඹක් 

ේඵන්ධ මඹෝජනහක් මගනළත් මුදල් මන් කයන්න ක යුුර 

කයන අසථහමේදී, ඒක ඳශහත් බහ ඹ ත  ඳත් වුණු විඹඹක් 

නේ භවය වි  මේේසාහධිකයණමඹන් කිඹන්න පුුන්, "මේක 

ඳශහත් බහ ඹ ත  අඹත් විඹඹක්, මේක  ක යුුර කයන්න 

ඳහර්ලිමේන්ුර  ඵළවළ" කිඹරහ. භභ මේ කිඹන්මන් යර 

උදහවයණඹක්.  එමවභ මරහ  ඳශහත් බහර එකඟතහ 

ගන්න ඕනෆ. මේ එකඟතහ ගන්න මකො  එක ඳශහත් බහක් 

මවෝ ඒක  එකඟතහ මදන්න ඵළවළයි කිේමොත් අිළ භධභ යජඹ 

වළටිඹ  ඒ ඉදිරිඳත් කයන මඹෝජනහ ඒ ඳශහත් බහමේ 

ක්රිනඹහත්භක කයන්මන්  නළවළ. භවය වි  එයින් ඒකීඹ යජඹක් ුරශ 

එක ඳශහත් බහක් දන්මනභ නළුර මන් මනහ. ඒ ඳශහත් 

බහ ඒ ක යුුර කයන්මන් නළවළ. ඒ නිහ යජඹක් වළටිඹ  අඳ  

දළන් අල මරහ තිමඵනහ, එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ මවෝ 

විඳක්ඹ මවෝ ආණ්ඩු ඳක්ඹ මවෝ මේ සිඹලු මදනහභ  එකුර 

මරහ ඳශහත් බහ ඵහුතයඹක එකඟතහකින් ගන්නහ මඹෝජනහ 

ක්රිනඹහත්භක කිරීභ මකමයහි අධහනඹ මඹොමු කයන්න. අද ය මට් 

අධහනඹත් ඒ මකමයහි මඹොමු මරහ තිමඵනහ.  

 ඳශහත් බහ ක්රිනඹහත්භක කයන මකො  අිළ , නළත්නේ අතිගරු 

ජනහධිඳතිුරභහ  ීරයණඹ කයන්න පුුන්, ඳශහත් බහ මදකක් 

තහකහලික ඒකහඵද්ධ කයන්න. එදහ එමේ ඒකහඵද්ධ කය 

තිබුමණ් මේ.ආර්. ජඹර්ධන  ජනහධිඳතිුරභහමප කහනුමේ. 

ඳසු මේේසාහධිකයණමඹන් ීරන්දුක් දුන්නහ,  එමේ එක් කශ 

ඳශහත් බහ මදකක් මන් කයන්න. ර්තභහන ජනහධිඳතිුරභහ 

ඉන්නහ මතක් නළත ඒක එකුර කයන්මන් නළවළයි කිඹරහ අඳ  

විලසහඹක් තිමඵනහ. එුරභහ මේ ය  ම්ලයහ ගත්ත, මේ ය  එක් 

මේත් කයපු නහඹකඹහ. අිළ හිතමු, ත අවුරුදු ඳනවකින් මවෝ 

ත අවුරුදු සිඹඹකින් මවෝ ඳත් න ජනහධිඳතියමඹක් කල්ඳනහ 

කශහඹ කිඹරහ, ඳශහත් බහ මදකක් ඒකහඵද්ධ කයන්න, එවි  

නළතත් අර්බුදඹක  ඹනහ.  

එභ නිහ ඳශහත් බහ ඒකහඵද්ධ කිරීභ  මනොවළකි  න ඳරිදි, 

තහකහලික මවෝ   ඒකහඵද්ධ කිරීභ   මනොවළකි  න ඳරිදි 

ක යුුර කිරීභ  යමට් අධහනඹ අද මඹොමු වී  තිමඵනහ. අද මේ 

ය   කථහ   කයන්මන් මභොනහ ද?  මේහ ේඵන්ධ හකචිඡහ 

කයනමකො , අද යමට් අලතහ ේඵන්ධමඹන් කථහ 

කයනමකො  ිළ  ය ර  ඩහ අමප්භ යමට් භවය ිළරිස  

විමේචනහත්භක ඵරන අසථහ  තිමඵනහ. විගණනඹ 

ේඵන්ධමඹනුත්  අමප් අධහනඹ විමලේමඹන් මඹොමු කයන්න   

ඕනෆ. මේ ගළන ජනතහ දළනුත් කය,  ජනතහමප  අධහනඹ  

මඹොමු කය  ක යුුර කයන්න   ඕනෆ.  

අද අිළ මේ හකචිඡහ කයන කහයණඹ ර්තභහනම   

විගණකහධිඳතිුරභහ වළටිඹ  ක යුුර කයන  භයවීය භවත්භඹහ  

ඳභණක් මඳොදු ව කහයණහක් මනොමයි. මී  මඳය මේ හමප 

අසථහ කිහිඳඹක් භුර වී තිමඵනහ.  විගණකහධිඳතිමප ළටුඳ 

ළඩි කයන්න  ඳහර්ලි මේන්ුර  මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කය 

තිමඵනහ. ඳහර්ලිමේන්ුර එළනි මඹෝජනහ අනුභත මනොකශ 

අසථහ උදහවයණ ලමඹන් තිමඵනහ. ඉතිවහමඹන් උදහවයණ 

තිමඵනහ.  අද මේ ඉදිරිඳත් වුණ කහයණහ ේඵන්ධ  විඳක්ඹ 

විරුද්ධ මේඹ කිඹහ භහ විලසහ   කයන්මන් නළවළ.  ආණ්ඩු ඳක්ඹ 

විරුද්ධ න්මන් නළවළ.  නමුත්  එමවභ විරුද්ධ මචිච අසථහ 

තිමඵනහ.  අඳ මකොයි  තයේ කථහ කශත්  එළනි කහයණහත් 

ඉතිවහම  දකින්න  තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ  හමපභ අමප් භවය 

ආඹතන විගණනඹ කයනමකො  ඒ ගළන විලහර බඹක් තිමඵනහ.  

ඒ හමපභ  භවය ආඹතනර අඹ විගණන කයන තළන්ර   

ඵරඳෆේ කය,    ඒහ  ඵහධහ කයන අසථහත් නළතිහ මනොමයි. 

එභ නිහ  ඒ විගණන ආඹතන තදුය ත් ලක්තිභත් කයන්න ත්, 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ඒහ   ඵහධහ න තළන් ශක්හීයභ  ක යුුර කයන්න ත් මේ ගරු 

බහමේ,  ඒ හමපභ අමප් යමට් අධහනඹ තදුය ත්  මඹොමු 

කයන්න  අලයි කිඹන එක භහ භතක් කයන්න  කළභළතියි.  

විගණකහධිඳතිුරභහමප ඳළත්මතන් මේ ගළනත් අධහනඹ මඹොමු 

කයන්න   ඕනෆ. විමලේමඹන් එුරභහ  ග කිඹන්මන් 

ඳහර්ලිමේන්ුර යි.  භවය ආඹතනලින් අඳ  හර්තහ   මරහ 

තිමඵනහ,  ඒ ආඹතන  ඳරීක්හ කයන්න ඳත් කශ විගණකරුන්  

ඉල්රන මනොමඹක් ඉල්ීයේ,  මනොමඹක් ඳවසුකේ දුන්මන් 

නළත්නේ  හිරිවළය කයන තත්ත්ඹන් තිමඵනහඹ කිඹහ.  භවය 

වි  හවනඹක් ඕනෆ වුණහභ හවනඹ දුන්මන් නළත්නේ, ඒ 

ආඹතනමඹන් ඔහු  ගන්න  තිමඵන මභොනහ වරි මදඹක් 

තිමඵනහ නේ ඒක දුන්මන් නළත් නේ ඒ ආ ඹතනමඹන්  

ඳිතගළනීමේ මචිතනහමන් ක යුුර කයනහ. මරහනහරඪ  ගරු 

භන්ත්රීලුරභනි, යමට් කිඹභනක් තිමඵනහ, "ළද්දහ  මගොයක දඩභස 

කයන්න  පුුන්" කිඹහ.  තභන්   ඳවසුකේ ළරසුමේ නළති 

වුණහභ, තභන්මප අලතහ ේපර්ණ කමශේ  නළති වුණහභ 

ඳිතගළ නීමේ  සරඳමඹන් ක යුුර කයන අසථහ තිමඵනහ. ඊ  

ඩහ ඹභක් අඳ විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමන්  

ඵරහමඳොමයොත්ුර න ඵත් විමලේමඹන් වන් කයන්න  

කළභතියි.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ  විගණකහධිඳතිුරභහ 

පුද්ගරඹහ වළටිඹ  කවුරු  වුණත් එුරභහමප  ඳවසුකේ, එුරභහ 

කයන ඒ කහර්ඹ බහයම  ගකීභ, ඒ හමපභ එුරභහමප නිර 

ගරුත්ඹ  ේඵන්ධ මුු යමට්භ අධහනඹ මඹොමු න්න   ඕනෆ. 

එුරභහ ඹ මත් ඉන්න නිරධහරින් එුරභහ  ඩහ ළටුප් ගන්නහ 

නේ, එළනි විභතහඹන් ඇති මනොමන්න  ක්රිභමේද ළරළසවිඹ 

යුුරයි. එළනි විභතහක් තිමඵන වි  ඒ ආඹතනම  ක යුුර 

කිරීමේදී එුරභහ  මරොකු අඳවසුතහක් ඇති  මනහ; භහනසික 

පීඩහක් ඇති මනහ.  එභ නිහ අඳ සිඹලු මදනහමප අධහනඹ ඒ 

කහයණඹ මකමයහි  මඹොමු කයන්න    ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ ඕනෆභ යහජ 

ආඹතනඹක , සථහිළත භණ්ඩරඹක  ඇුරු වීමේ ඵරඹ, 

ඒහම  ගිණුේ මල්ඛන ඳරීක්හ කිරීමේ ඵරඹ  ව  ඒහ ඳයහ 

ගළනීමේ ඵරඹ  සථහමන්භ විගණකහධිඳතිුරභහ ,  එුරභහමප 

නිමඹෝජිතඹන් න කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  ඳයහ තිමඵන්මන්  මරොකු 

විලසහඹකිනුයි. එභ නිහ භහ කිව භවය කහයණහ ගළන  සිඹලු 

මදනහභ එක භතඹක ඉරහ සහධීන ිළරික් වළටිඹ  ක යුුර කශ 

යුුර ඵ   මදඳහර්තමේන්ුරමේ භසත නිරධහරින්මපභ අධහනඹ 

මඹොමු කයන්න  භහ මභඹ අසථහක් කය ගන්නහ.  

අිළ ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහමප බහඳතිත්මඹන් 

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ මේ ළඩ ක යුුර ආයේබ 

කශහ  ඳසු අතඳසු වී තිබුණු හර්ෂික හර්තහ  විලහර ප්රුභහණඹක් 

ඉදිරිඳත් වුණහ. භවය ආඹතන 2004 ර්ම  ඉරහ හර්ෂික 

හර්තහ ඳහර්ලිමේන්ුර  ඉදිරිඳත් කය තිබුමණ් නළවළ; අභහත 

භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් කය තිබුමණ් නළවළ. දළන් ඒහ විලහර 

ප්රුභහණඹක් ඉදිරිඳත් වී තිමඵනහ. මේ න වි  භවය ආඹතන 

2012 ර් ම  හර්ෂික හර්තහත් ඉදිරිඳත් කයමින් ඉන්නහ. ඉදිරි 

භහ කිහිඳඹ ුරශ ආඹතන විලහර ප්රුභහණඹක හර්ෂික හර්තහ මේ 

ගරු බහ  ඉදිරිඳත් කයහවිඹ කිඹහ අිළ විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි,  තත් ගරු භන්ත්රීලුරභන්රහ 

අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න  සිටින නිහ භභ මී  ඩහ කහරඹ 

ගන්මන් නළවළ.  භ  මේ අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධ සුරතිඹ ඳශ 

කයමින්, ආණ්ඩු ඳක්ඹත් විඳක්ඹත් අිළ සිඹලු මදනහභ එකුර 

මරහ මේ තනුරමර් ඳභණක් මනොමයි, ඕනෆභ තනුරයක තිමඵන 

විභතහන් ිළිතඵ කල්ඳනහ කයරහ ඹේ ඹේ ආකහයඹ  ඒහ 

ඉත් කයන්න   භළදිවත් මමුඹ කිඹහ ඉල්රහ සිටිමින් භහ නිවඩ 

මනහ. සුරතියි.  

 
[4.49 p.m.] 

 
ගරු කරු ජඹූ රිඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு கபை ஜனசூளழன) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

Mr. Presiding Member, a lot has been said about the 

salary scale applicable to the Auditor-General and also 

the good work done by the Auditor-General‟s 

Department. I, for one, coming from the private sector, 

always believe that the Auditor-General is grossly 

underpaid. The salary that we are talking about is 

actually, in American terms, "peanuts" because a position 

of this nature deserves a much higher salary.  

The Hon. DEW Gunasekara, as the Chairman of the 

COPE, explained in detail the enormous amount of work 

that is done by the Auditor-General and his team and the 

Hon. Eran Wickramaratne also expressed his views on 

the principal involved. Therefore, we do not intend to 

object to the salary increase proposed. That, I would like 

to tell the House because we have a responsibility 

especially to defend and protect the Office of the Auditor

-General.  

Talking about the history, I think public 

accountability dates back to King Mahinda in the 10th 

Century AD, a long time ago. The Auditor-General's 

Department itself has a 214 year-old history. During this 

period, we must say, they have done exemplary work, 

carried out their duties to the best of their ability and 

history says that the work they have done, dating back to 

the colonial days, had received wide acceptance and was 

to the satisfaction of everybody.    

Sir, of course, we have to strengthen this position 

because I always believe that in this country, financial 

discipline is not there: we do not believe in forward 

planning, financial prudence and much about internal 

auditing. So, there have been occasions where public 

money had been wasted without any plan, approval or 

any valid reason. Therefore, the role of the Auditor-

General is very important here.  

Looking back, I must say that during the last couple 

of years, we have been able to, through the COPE, work 

very closely with the Auditor-General and they have been 

bold enough to come out with and highlight facts and to 

follow through. But, let me ask whether we have the 

required number of competent people in the Auditor-

General‟s Department. Are they well-resourced and well 

equipped? They must be trained; they must adopt the best 

tools and techniques and must be compensated well. As I 

have said before, to get the best talent available, they 

must have an attractive remuneration package and must 
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be exposed to the other countries' best-in-class practices. 

Do they have all the modern techniques and tools, 

equipment and methodologies? These are the areas on 

which the attention of the Auditor-General should be 

focused and we, in turn, must support him to make his 

Department a very viable and strong body.  

Sir, I remember that as far back as the early '70s, we 

had a Corporations Division under the Treasury and that 

monitored the performance of public corporations and 

statutory boards. That Division survived many regimes. 

Its first Director, if I remember right, was no less than Mr. 

P.M.W. Wijesuriya, who was later to become the 

country‟s most revered Auditor-General.  During the 

regime of President Ranasinghe Premadasa, the 

Corporations Division was renamed as the "Department 

of Public Enterprises". I think the then Director General 

was an exceptionally capable lady, a professional and 

chartered accountant, whom I had the distinct privilege of 

working with. As a Member of the Presidential 

Commission on Privatization and also as a Member of the 

Public Investment Management Board, I was able to work 

very closely with that Department.     

They did an exemplary job. That Department made 

sure that every government institution, State-owned 

enterprise or statutory board was externally audited and 

on time. The performance of these entities was monitored. 

The reports of that Department were actually feeders for 

the COPE and it was extremely helpful. I am not sure 

whether that exists today.  

 
ගරු හසුමද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு யளசுசதய ளணளனக்களப - சதசழன தநளமழகள், 

சபக எபைகநப்ளட்டு அகநச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

It exists.  

 
ගරු කරු ජඹූ රිඹ භවතහ  
(நளண்புநழகு கபை ஜனசூளழன) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
Very good!  

In the discharge of my duties with the COPE, Sir, I 

also have come across the Auditor-General and his staff 

on many occasions and I found them energetic, 

committed and brave. They also highlight very serious 

breaches of financial indiscipline. I am sorry to say that 

Reports of the Auditor-General are not taken very 

seriously, as I said before, by some quarters. This is very 

unfortunate because the Auditor-General is the watchdog 

of public finance. It is the people‟s money that we have to 

take care of. So, he is really the watchdog of public funds. 

We have seen gross abuse of funds by some government 

departments and sometimes, by provincial councils and 

even local government institutions. I also remember 

instances where these were highlighted by the Auditor-

General in his Report but no proper action had been 

taken. I think one of the Hon. Members of Parliament 

said that these accounts sometimes drag for five to ten 

years. It is true. They raise a query but no action is taken. 

Therefore, it is time that we take some very serious 

steps to correct this anomaly. I think it is a very serious 

crime that no action is taken on the Reports submitted by 

the Auditor-General. It is here that we advocate strict 

Government surveillance.  

Today, Sir, there is a very serious waste of public 

funds. The media highlighted several instances of 

extravagant spending of public funds by powerful people. 

In the name of development, we indulge in various 

projects, wasting enormous amounts of money without a 

feasibility study or a project report. This is something 

very unfortunate happening in Sri Lanka. Huge amounts, 

billions of rupees, have been spent and we have come 

across instances where no proper study or feasibility 

study has been done.  

In my view, Sir, it is very important that we make the 

respective Ministry Secretaries accountable. I know, by 

law, they are accountable but it has to be followed 

strictly. There are several Ministries and institutions 

coming under various Ministries which have fallen 

behind in replying to audit queries or correcting the 

misdeeds. Therefore, even the Minister should give the 

required strength to the respective Secretaries of 

Ministries.  

In the modern world, Sir, financial reporting can be 

done pretty fast. I recall that in 2003, the then UNF 

Government appointed a Cabinet Subcommittee. It 

comprised of the then Finance Minister, Hon. K.N. 

Choksy, the then Trade Minister, Hon.Ravi 

Karunanayake and it was chaired by me. We came across 

some State accounts which were over 10 years old. So, at 

that time, we realized that there was no point in bringing 

these accounts before Parliament. Therefore, the 

Subcommittee sat and with the help of the then Auditor-

General, it was able to clear most of the outstanding 

accounts. By the end of that year or within a period of 

about 18 months, it was possible for us to get 90 per cent 

of the accounts cleared and then we found that most of 

the accounts were coming before Parliament within six to 

nine months. So, that was quite creditable and even now, 

I must say that quite a large number of Government 

institutions submit their accounts to Parliament within 

that period. I mentioned this to the Chairman of the 

COPE, that we should make it mandatory. I do not think 

any institution should take more than nine months to 

submit the accounts.  

Also, those who violate financial discipline must be 

held responsible. I must cite just one instance where a 

State media institution had an outstanding amount 

running into several millions of rupees for services 
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extended for political purposes. This was highlighted in 

the media and had been taken up at the COPE for the last 

several years, but nothing happened.   

These are the type of incorrect financial procedures 

followed or the authority that has been used by certain 

people for political purpose and we certainly must put an 

end to this.  

With regard to appointment of right people to most of 

the Government institutions, I must say here that, in 

principle, we always believe that COPE should be chaired 

by a Member of the Opposition. But, I must also say that 

this argument is not valid for the Hon. DEW Gunasekara. 

Although he is a Member of the Government, he has 

discharged his duties extremely well. We are very happy 

to work with him and it was probably a historical process 

that most of the institutions have  gone  through without 

favour. In this process, we have come across very good 

and profitable Government institutions which are 

professionally-run and professionally-maintained. They 

are run by good, competent management teams, 

management boards and chairmen.  Also, we  have come 

across some institutions run by political appointees who 

are not worthy of appointment. Hon Presiding Member, 

even today when we make  appointments to the 

Diplomatic Service, there is a system of screening. There 

have been one or two occasions where we had to decline 

the appointments of  some of the people  who came 

before the Committee on High Posts. Therefore, even the 

Chairman felt that we must look into the possibility of 

introducing  some sort of screening of the top appointees 

to large public corporations to see that, at least financially 

they have done no wrong. So, these are little thoughts that 

came to our minds. 

Sir, I also feel that with the development of 

accounting and auditing in the world, the time has come 

for us to invite the International Organization of Supreme 

Audit Institutions - INTOSAI - to further strengthen to 

evaluate the Auditor-General‟s Department, to determine 

how well-equipped with people, tools and techniques we 

are and how effective the Office of the Auditor-General is 

amidst various attempts to obstruct  good work.  

This is said in good faith because I have seen the vast 

developments made in India. I would like to cite a 

comment made by Mr. Vinod Rai,  former Controller and 

Auditor-General of India about INTOSAI. He said this in 

this very month, July, in the International Journal of 

Government Auditing. As some of us believe in good 

governance, transparency and accountability, we try to 

keep abreast of these developments.  

Mr. Vinod Rai states, I quote: 

“I recently completed my term as Controller and Auditor-General of 
India. 

Building on the foundation laid in Lima and its reiteration and 
consolidation in Mexico, INTOSAI has emerged as a champion of 

the independence of supreme audit institutions. Today, it is 

recognized as the leading standard-setting body in the field of 
public audit. Examples of INTOSAI‟s growing stature and 

confidence include formulating auditing standards and guidance on 

best practices for good governance; building a partnership with 
multilateral international donors and  national development 

agencies to promote capacity building in supreme audit institutions 

in need of such efforts; and having the United Nations adopt a 
General Assembly Resolution acknowledging the main principles 

of the  Lima and Mexico Declarations and recognizing the role of 

supreme audit institutions in promoting the efficiency, transparency 
and accountability of public administration. 

These developments also underscore the fact that INTOSAI is a 

catalyst in a paradigm shift in the way public audit is perceived 
today and its relevance to modern societies is demonstrated. In a 

few months, INTOSAI will be adopting a standard that asserts the 

values and benefits of supreme audit institutions.   

Roles that required auditors to express an opinion about whether 

financial statements were free from material misstatements.  While 

this will continue to be a key role for all auditors, the increasing 
complexity in governance today and the demand for greater 

accountability place an onerous responsibility on auditors. Our 

minds are occupied as never before with questions about whether 
we have obligations beyond those achieved by traditional audits, 

whether governance is actually improving the lives of our citizens 
and whether  public policy and programs are responsive to the 

needs of those for whom such programs are intended."  

 Sir, I believe that we can take a lesson from these 

wonderful words of Vinod Rai, former Controller and 

Auditor-General of India,  from the land of the Mahatma, 

our friend and neighbour. 

In conclusion, let me once again pay tribute to the 

Auditor-General and the Auditor-General's Department. 

There is a tremendous responsibility lying ahead of them. 

There are quite a large number of public bodies that  run 

at a loss. These are the areas that need to be looked at 

because these are people's money. We have to look into 

them in detail and find out why these are going wrong. I  

have seen a few instances of obstructing but it is our duty 

to support this institution.  

Once again, in conclusion, let me say, as I said before, 

we are not objecting to the salary increase; it should be 

done. It is only a matter of principle that was highlighted 

and I wish the Department well. 

Thank you very much.     
 

 
[අ.බහ. 5.05] 

 
ගරු තිරගග සුභතිඳහර භවතහ 
(நளண்புநழகு தழங்க சுநதழள) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ගරු කරු ජඹූ රිඹ 

භන්ත්රීලුරභහමප කථහමන් ඳසු චන සල්ඳඹක් කථහ කිරීභ   

අසථහ රළබීභ ගළන භහ න්මතෝ නහ.  

විගණකහධිඳතිුරභහමගන් මේ ය  අමප්ක්හ කයන, ඒ බහයදය ග 

කීභක් හිත කර්ත ව ඒ මනුමන් අඳ දක්න වමඹෝගඹ 
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ගළන කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීලුරභහ කථහ කශහ.  ජහතන්තය ප්රුමිීරන්  

අනු, මරෝකඹ ිළිතගත් ක්රිභමේදර  අනු අඳමප විගණන 

ක යුුර සිදු කිරීමේ ක්රිභමේදඹක  ඹෆභ ිළිතඵ එුරභහ මප 

කථහමේ අහන බහ ගම  දී වන් කශහ. භහ ඒ ගළන න්මතෝ 

නහ. මේ නමකො ත් විගණකහධිඳතියඹහමප කහර්ඹ බහයඹ 

ේඵන්ධ ජහතන්තය ආඹතන භඟ ේඵන්ධතහ ඇති කයමගන 

ක්රිනඹහත්භක න තත්ත්ඹක් තිමඵනහ. භහ හිතන විධිඹ  

විගණකහධිඳතිුරභහ  තිමඵන විමලේ කහර්ඹ බහයඹක් තභයි, 

සිඹලුභ අභහතහගල ව මදඳහර්තමේන්ුර වහ ඳහර්ලිමේන්ුරමන් 

අනුභත කයන රද ළඹ ශීර් ඳදනේ කයමගන, ඒහ  අදහශ 

විගණන ක යුුර නිළයදි මර හර්තහ කය කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

ඒ නිහ විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ නිරධහරින් මනුමන් 

කයන මගවීේ, එභ නිරධහරින්  රඵහ මදන ඳවසුකේ ව 

වමඹෝගඹ වළභ අතින්භ  මී  ඩහ ළඩිදියුණු වුමණොත් මවොයි. 

මභහි  ඳරිගණක ඳද්ධතිඹ මී  ඩහ ළඩි දියුණු කයරහ, අමනකුත් 

ජහර භඟ ේඵන්ධ කිරීභ  ක යුුර කයනහ නේ මවොයි. 

මභොකද, මගොඩක් මරහ  අඳ  audit reports  රළමඵන්මන්  
හුඟක් කල් ගිහිල්රහ.  ඒක  මවේුර තභයි,  මඵොමවෝ 

අභහතහගලර කහර්ඹ බහයඹ තභත් සිදු මකමයන්මන් අතින්. ඒ 

කිඹන්මන් manually. එතමකො  කරුණු  ේිළණ්ඩනඹ කයරහ, 

හර්තහක් වදරහ එන්න කල් ගත නහ. හභහනමඹන් ජනි 

භහම  30 ළනි දහ  කලින් අඹ ළඹ හර්තහ කස කය අන් 

කශ යුුර මනහ. ළප්තළේඵර් භහඹ නවි  විගණන හර්තහ 

කස කය අන් කශ යුුර නහ. මේ හර්තහ කස කිරීමේ 

ප්රුභහදඹ නිහ මඵොමවෝ වි  මේ හර්තහ උඳමද්ලක කහයක බහර  

රළමඵන්මන්, ඳහර්ලිමේන්ුරමේ බහගත කයන්මන් අවුරුදු 2ක්, 3ක් 

මවෝ භවය අසථහර අවුරුදු 5ක් විතය ප්රුභහදඹක් ඇති ඵ අිළ  

දකිනහ. මේ මවේුර නිහ විගණකහධිඳතිුරභහමප කර්ත ගකීර්ණ 

මනහ. ඒ නිහ එුරභහ  ඹේ කිසි දිරි දීභනහක් රඵහ දිඹ යුුර 

නහ.  

අිළ Sri Lanka Customs  ගළන කථහ කයනහ නේ,  Sri Lanka 

Customs  භඟින් මවොය ඵඩු අත් අඩගගු  ගත්මතොත් ඒ 

නිරධහරින්  ඒ වහ විමලේ දීභනහක් මගනහ. ශඟදී, 

මඳොලිසඳතිුරභහත් හක්ෂිකරුකු  එළනි දිරි දීභනහක් රඵහ දුන් 

අසථහක් ගළන වන් මරහ තිමඵනහ භහ දළක්කහ. ඒ මවොරු 

අල්රන්න, ඒ ළරැදි ළඩ කයන අඹ මොඹහ ගන්න, ඒ  ිළිතඵ 
මවො හක්ෂි රඵහ දුන් අඹකු  දිරි දීභනහක් රඵහ දීරහ තිබුණහ.   

විලහර ග කීභක් ඇති ආඹතනඹක් වළටිඹ  විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුරමේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  හභහන භහසික ළටුඳක් 

ව හභහන ඳවසුකේ ඳභණයි රළමඵන්මන්. ජහතන්තය ව මේ 

යමට් මනත් ආඹතන භඟ ගන්දනඹ කශහභ, 

ගණකහධිකයණඹ ිළිතඵ පුුල් දළනුභක් ඇති,  accountantරහ 

ළනි හුඟක් සුදුසුකේ තිමඵන අඹ මේ මදඳහර්තමේන්ුරමේ ක යුුර 

කයනහ. මරෝකම   මනත් ය ර  නේ එළනි අඹ   අද මරොකු 

දීභනහ රළමඵනහ. රගකහමේත් මඳෞද්ගලික අගලම  මේඹ කයන 

එළනි අඹ  විලහර දීභනහ මගනහ. එභ නිහ මේ 

මදඳහර්තමේන්ුරමේ මේඹ කයන අඹ ත් රඵහ මදන ඳවසුකේ 

ළඩි කමශොත් මවොයි කිඹරහ භභ හිතනහ.  නමුත් අමප් යමට් 

තිමඵන ළටුප් භට් භ, එමවභ නළත්නේ ආදහඹේර  තත්ත්ඹ 

භත එක අගලඹක  විතයක්  එළනි දීභනහ ළඩි කිරීභක් කයන්න 

අඳ  අඳවසුයි. නමුත් අමප් මර්ගුමේ නිරධහරින්  හභහන ළටුප් 

මගන එක  අභතය  විමලේ දීභනහ රඵහ මදන ළඩ ිළිතමශක් 

වදරහ තිමඵනහ. එඹ විමලේ අසථහක් වළටිඹ  භහ දකිනහ.  

නීතනුකර මනොන, මනොමඹකුත් ළරැදි ළඩ කයන අඹ ළ ීයභ 

වහ  ක යුුර කයන ඒ මේක ිළරි උනන්දු කිරීභ ත්, ඒ වහ 

අල තහක්ණඹ රඵහ දීභ ත්  විමලේ දීභනහක් රඵහ මදමින් 

ක්රිභත් ළඩ ිළිතමශක් ක්රිනඹහත්භක නහ.    

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  ේඵන්ධමඹන් න Act 

එක රින් ය මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමන් මනස කය තිමඵනහ.  

Public corporations විගණනඹ කිරීභ කලින් මේ 

මදඳහර්තමේන්ුර ඹ ත  ඳළරී තිබුමණ් නළවළ. 1971 කහර 

කහනුමේ එභ කහර්ඹඹ මභභ මදඳහර්තමේන්ුර ඹ ත  ඳළරී 

තිබුමණ් නළවළ. ඳසු එඹත් මභභ ආඹතනඹ  ඳළරුහ. 1987 දී 

මගන ආ දවුරන්න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනමඹන් ඳසු 

provincial councils, municipal councils, urban councils වහ  

ප්රුහමද්ශීඹ බහ ර audits  විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  බහය 

දීරහ තිමඵනහ. Agrarian Development Act, No. 46 of 2000  

අනු Agrarian Development Councils ද තභන්මප ගිණුේ මභභ 

මදඳහර්තමේන්ුර  බහය දීරහ තිමඵනහ. භ  භතකයි, 1993 දී  

සිඹලුභ ක්රීතඩහ ගගේර විගණනඹත් මභභ මදඳහර්තමේන්ුර  

බහය දුන් ඵ. මභළනි ගකීේ බහය දීභ  හමප්ක් අඳ 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර මකමයහි විමලේ අධහනඹක් 

මඹොමු කයරහ පුහුණුක්, ඹටිතර ඳවසුකේ ව අනිකුත් 

වමඹෝගඹන් ඔවුන්  රඵහ දිඹ යුුරඹ කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අඳ අඹ ළඹ මල්ඛනඹක් 

ඉදිරිඳත් කශහභ, ඒ ගළන මේ උත්තරීතය බහමේදී භළති 

ඇභතිරුන් ළභ මදනහමපභ අදවස විභරහ, තර්ක විතර්ක 

ඉදිරිඳත් කයරහ ඒ අඹ ළඹ මල්ඛනඹ ේභත කය ගන්නහ. ඒ 

ේභත කයන රද මුදල්ලින් අභහතහගල වහ මදඳහර්තමේන්ුරර 

ළඩ වන් ක්රිනඹහත්භක කයනහ. ඒ ළඩ වන් ක්රිනඹහත්භක 

කයරහ ඊශඟ මර්දීත් ඒහ ඉදිරිඹ   අයමගන ඹනහ. මේ 

ක්රිභමේදඹත් එක්ක ඵළලුහභ අඳ  මප්නහ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ මර 

ක යුුර අධීක්ණඹ කයන නිරධහරිමඹක් වළටිඹ ත්, අඳ  

උඳමදස මදන, අඳ  ඒ ගළන වරි හර්තහක් රඵහ මදන 

ආඹතනඹක් වළටිඹ ත් විගණකහධිඳතිුරභහ ඇුරු එභ 

මදඳහර්තමේන්ුර කයන මේ කහර්ඹ බහයඹ අතිලඹ ළදගත් ඵ.  

දියුණු ය ල් දිවහ ඵළලුහභ අඳ  මප්නහ ඒ ය ර මේ 

කර්ත මඵොමවොභ පුුල් විධිඹ  ක්රිනඹහත්භක න ඵ. ඒ ය ර  

ජීවී -online-  භහස ඳතහ මසු ආඹතන වහ මදඳහර්තමේන්ුරර 

ගිණුේ දත්ත ේපර්ණ ඳරිගණක ඳද්ධතිඹක් ඹ මත් ක්රිනඹහත්භක 

මනහ.  ඒහ audit කයන software එමකන් ඒ ඒ අගලර  මුදල් 

මන් කිරීේ - allocations -  වදරහ තිමඵනහ. ඒහ මේේණිගත 

කයරහ -මරජර් ක්රිභඹක - අනුභත මනහ. ඒ මුදල් ඒ කහර 

ීමභහමේදී ඳහවිචිික කයන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසු ඒහ නළත භධභ 

ගිණුභක  ඵළය මනහ. ඒ ක්රිභමේදඹ ේපර්ණමඹන් ඳරිගණක 

ඳද්ධතිඹක  වන් මරහ තිමඵනහ. එතමකො  භහමඹන් 

භහඹ , නළත්නේ භහ ුරමනන් ුරන  ඒ ගළන විග්රාවඹක් කය 

ඵරන්න වරි ඳවසුයි.  ඒ මුදල් වරිඹ  ඳරිවයණඹ මනහද, කුභන 

කහරඹක් ඇුරශතද ඒ මුදල් විඹදේ කය තිමඵන්මන් කිඹරහ වරි 

ඳවසුමන් ඵරහ ගන්න පුුන්.  එමවභ නළති වුණහභ, එඹ  දළන 

ගන්නත් ඒහම  ක්රිභමේදඹක් තිමඵනහ. ඒ ඒ අභහතහගලර  

රඵහ මදන මුදල් නිසිඹහකහය ඳරිවයණඹ මකරුමණ් නළත්නේ 

ඵරහමඳො මයොත්ුර න මේගඹ  ගර්ධනඹ සිදු මනොන ඵ, 

නළත්නේ ඒ හඳතති ක්රිනඹහත්භක මන්මන් නළවළ කිඹන එක ගළන 

අමඵෝධඹක් එභඟින් අදහශ අභහතහගලම  මල්කේුරභහ  ව 

මසු නිරධහරින්  දළන ගන්න රළමඵනහ. අන්න ඒ විධිඹ , ඊශඟ 

යුගඹ  ගළශමඳන ඳරිදි විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර 

නවීකයණඹ කයරහ, විගණකහධිඳතිුරභහමප කහර්ඹ බහයඹ තත් 

පුුල් කයරහ, ඒ අදහශ අභහතහගල භඟ ේඵන්ධීකයණඹ ළඩි 

කයරහ, දත්ත ආයක්හ කිරීභ වහ අල ඳරිගණක ඳවසුකේ 

රඵහ දුන්මනොත් අඳ ත් ඉක්භන භ මවො ප්රුතිපර රඵහ ගළනීමේ 

වළකිඹහ තිමඵනහ.  

ඒ හමපභ මභභ ක යුුරර කහර්ඹක්භතහත් ළඩි දියුණු 

කයන්න ඕනෆ. අඳ දන්නහ පුුල් ළඩ මකො ක් මකමයන 

අභහතහගල යහෂ්ඹක් තිමඵන ඵ. ඒහම ත් මඳොඩි අතඳසුවීභක් 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

වුමණොත්, රුිළඹල් රක් මදකක, ුරනක, ඳවක හමප මඳොඩි 

ප්රුලසනඹක් ඇති වුමණොත් ඒක විලහර මදඹක් වළටිඹ   උලුප්ඳහ 

දක්න්න පුුන්. එමේ න්මන් ඇයි? ඒ අභහතහගලම  ගර්ධන 

ක යුුර ගළන පුුල් අමඵෝධඹක් ක්ණික රඵහ දීමේ 

වළකිඹහක් ඇති ඳරිගණක ඳද්ධතිඹක් -මතොයුරරු රඵහ ගළනීමේ 

වළකිඹහක්- අඳ  නළති නිහයි. දියුණු ය ල් බහවිත කයන ඒ 
ක්රිභඹ ඇති කමශොත් මේ අතිනුත් අඳ  විලහර හසිඹක් සිද්ධ 

මනහ.  

විගණකහධිඳතිුරභහ මනුමන් මන් කයන රද ඳවසුකේ වහ 

මුදල්  අතිලඹ ළදගත් නහ. ඒ හමපභ එභ මදඳහර්තමේන්ුර 

ව අනිකුත් අභහතහගලර ේඵන්ධීකයණඹත් අතිලඹ ළදගත් 

නහ. මේ ේඵන්ධතහ ුරිතන් අඳමප ළඩ ක යුුරර 

කහර්ඹක්භතහ ඇති කය ගළනීභ  වළකි මනහ හමපභ, 

අභහතහගල වහ මසු මදඳහර්තමේන්ුරර  ේඵන්ධ තිමඵන 

සිඹලුභ අගගර ක්රිභමේද, ඒ ළඩ ිළිතඵ අධීක්ණඹ කිරීමේ 

වළකිඹහත් රළමඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, internationally accepted 

standard එකක  අමප් විගණන ක්රිභමේදඹ කස කය ගළනීභ 

ුරිතන් අඳ  මරොකු මගෞයඹක් ව විලසහඹකුත් ඇති මනහ. 

අඳ මගොඩක් දුය  ඒ ිළිතඵ කථහ කයනහ. ඒ මනුමන් භවන්සි 

මනහ; ඒ මනුමන් විලහර ලමඹන් ක්රිනඹහත්භක මනහ. මේ 

ඳද්ධතිඹත් අඳ ජහතන්තය තරම  තත්ත්ඹ  මඹොමු කය 

ගත්මතොත්, විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර  මී  ඩහ විලහර 

ළඩ මකො ක් කයන්න පුුන් මනහ. ඒ හමපභ ඒ අඹමප 

ේභ දහඹකත්ඹ මී  ඩහ ළඩිමඹන් රඵහ මගන, ඔවුන් ුරශ ඇති 

අමඵෝධඹ, දළනුභ ුරිතන් තත් උඳමදස අයමගන මසු 

අභහතහගල වහ මදඳහර්තමේන්ුරර කර්ත මී  ඩහ මවො  

කයමගන ඹන්න වළකිඹහ රළමඵනහ.  

මේ අසථහ භ  රඵහ දීභ ිළිතඵ භහ සුරතින්ත න අතය, 

මභභ කර්ත ඉතහභ කහමරෝිකත ඵ ප්රුකහල කයමින් භභ නිවඬ 

මනහ. මඵොමවොභ සුරතියි. 

 
[අ.බහ. 5.15] 

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தசபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඇත්ත භ මේ යමට් යහජ 

මේඹ ුරශ තිමඵන ළඵෆ සරඳඹ, එක අතකින් මේ යමට් යහජ 

මේකඹන් මුහුණ දීරහ තිමඵන අයණකභ මඳන්නුේ කයන 

අසථහක් තභයි අද මේ ඳළළත් මන විහදඹ. මේ යමට් 

ප්රුධහනතභ යජම  නිරධහරිමඹක්; ආණ්ඩුක්රිභ සථහමන්භ ඳත් 

කයන අති මගෞයනීඹ, සහධීන නිරධහරිමඹක්; යහජ ආඹතන අති 

විලහර ප්රුභහණඹක් ේඵන්ධ සුඳරීක්හමන් සිටීභ ිළණි ඳත් 

කයන නිරධහරිමඹක් තභයි විගණකහධිඳතිුරභහ. එුරභහමප ළටුඳ 

රුිළඹල් 48,940යි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, භභ මේ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

භහධ ආයණඹ කයන භහධමේදීන්මගන් ඉල්රහ සිටිනහ, 

කරුණහකය මේ ළටුඳ ගළන භහධලින් කිඹන්න එඳහඹ කිඹරහ. 

මේ යමට් විගණකහධිඳති  ළටුඳ වළටිඹ  වේඵ මන්මන් රුිළඹල් 

48,940ක් නේ,  යහජ මේඹ  ඵළ මන්න  අමප්ක්හ කයන, 

තභන්මප දක්කේ, තභන්මප කළඳවීේ යහජ මේඹ මනුමන් 

මඹොදන්න ඵරහමඳොමයොත්ුර න අඹ   මේ ගළන දළන ගත්තහභ 

යහජ මේඹ ුරශ තභන්  අනහගතඹක් මනොභළති ඵත්, තභන්මප 

දක්තහ ඇගළය භ  රක් මනොන ඵත් නහථ කයන්න  මේ 

ළටුඳ ගළන කිඹනහ නිළකයි. එඳභණක් මනොමයි. 

මදඳහර්තමේන්ුර ප්රුධහනිඹහමප ළටුඳ  ඩහ ළඩිමඹන් ළටුප් 

රඵන යජම  මේකමඹෝ ුරන් මදමනකු විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුරමේ ඉන්නහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, 

මේක වරි පුදුභ මදඹක්. ඹේ යහජ මදඳහර්තමේන්ුරක 

මදඳහර්තමේන්ුර ප්රුධහනිඹහ  ඩහ ළඩිමඹන් ළටුප් ගන්න ුරන් 

මදමනකු සිටිනහ නේ ඒ මදඳහර්තමේන්ුරමේ ඳහරනඹ ව 

අධිකහරිඹ ිළිතඵ නිළකභ ප්රුලසන භුර මනහ. මභොකද, 

මේම  මජසාත්ඹ ව අධිකහරි ඵරඹ භත ළටුප් ව යප්රුහද 

ළඩි න ක්රිභඹක් තිබිඹ යුුරයි, මඳෞද්ගලික අගලම  වුණත්, යහජ 

අගලම  වුණත්. ඒ ඵ ඉයහන් වික්රිභයත්න භන්ත්රීලුරභහ කිඹන වි  

ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ ිළිතගන්නහ.  

භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිුරභහත් මේ  මභොමවොමත් මභභ 

ගරු බහමේ ඉන්නහ. මේ ප්රුලසනඹ විහ ගන්න යක ත් ළඩිඹ 

උත්හව කශහඹ, ඒ උත්හවඹ අහර්ථක වුණහඹ, මකමේ නමුත් 

විගණකහධිඳතිුරභහ  මේ ළටුඳ ිළිතඵ ප්රුලසනඹ මේ භට් මින් මවෝ 

විහ දිඹ යුුර නිහ මේ මඹෝජනහ  විරුද්ධ න්න  එඳහඹ 

කිඹරහ ආණ්ඩුමේ භන්ත්රීලරුන් අමඳන් ඉල්රනහ. අිළ, -

විඳක්මඹන්- විරුද්ධ වුණත් නළතත් මේ මඹෝජනහ ේභත කය 

ගන්න  පුුන්. අිළ විරුද්ධ ඡන්දඹ මදන්මනත් නළවළ. එමවත් 

යජම  විගණකහධිඳතියඹහ , -යමට් ඉන්න ප්රුධහනතභ, 

මජසාතභ යජම  නිරධහරිමඹකු - මදන්මන් රුිළඹල් 48,940ක 

ඳඩිඹක්.   රේජයි. ඒක ළයදියි. ඒක නුසුදුසුයි. එමවභ කයන්න 

එඳහ. යජම  මේකයින්  මී  ඩහ මගෞයණීඹ විධිඹ  

රකන්නඹ කිඹහ  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ වළටිඹ  අඳ  

කිඹන්න  සිද්ධ මනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අමනක් අත  මේ යමට් 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහමන්භ කයන ඳත්වීේ ගණනහක් තිමඵනහ. 

අග්රාවිනිලසචඹකහයුරභහ ප්රුමුඛ මේේසාහධිකයණ විනිලසචඹකහයරුන්, 

බහඳති විනිලසචඹකහයුරභහ ප්රුමුඛ අභිඹහචනහධිකයණ 

විනිලසචඹකහයරුන්, නීතිඳතියඹහ, විගණකහධිඳතියඹහ, 

ඳහර්ලිමේන්ුර භව මල්කේයඹහ ඳත් කයන්මන් ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහමන්.  ඒ හමපභ සහධීන මකොමින් බහර  කයන 

ඳත් කිරීේ, ඒහම  බහඳතිරු ව හභහජිකඹන් ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහ භඟින්භ කයන ඳත් කිරීේ. මේ තනුරරුර 

සහධීනත්ඹ ආයක්හ කයන්න , මේ තනුරරුර මගෞයඹ 

ආයක්හ කයන්න, මේ තනුරරුර තිමඵන අධිකහරී ඵරඹ 

ආයක්හ කයන්න අලයි. විමලේමඹන්භ සහධීනත්ඹ ිළිතඵ 

කරුණ ගළන හිතරහ ඔවුන්මප ළටුඳ අඩු කශ මනොවළකි ඵත්, 

ඳහර්ලිමේන්ුර විසින්  ළඩි කශ වළකි ඵත් ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහමේභ දක්හ තිමඵනහ. 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ ඳළළත්මන මේ විහදම  දී කිඹළමන 

කරුණ තභයි රුිළඹල් 48,940.00ක ගඛහ වළදුමේ ජහතික ළටුප් 

වහ මේක ගඛහ මකොමින් බහ විසින්ඹ  කිඹන එක. 

එතමකො  මේ ඳහර්ලිමේන්ුර මභොක ද? ඳහර්ලිමේන්ුර විසින් 

ළටුප් ළඩි කශ වළකියි, අඩු කශ මනොවළකියි කිඹන විමලේ 

ප්රුතිඳත්තිඹ මභොක ද? කිඹන්න තිබුණහ මන්, ජහතික ළටුප් වහ 

මේක ගඛහ මකොමින් බහ විසින් තභයි මේ ළටුප් නිර්ණඹ 

කයන්මන් කිඹරහ. එමවභ ීරයණඹ කයරහ ඳහර්ලිමේන්ුර  

එනහ,  යඵර් ීමල් එකක් මප ීමල් එක ගවරහ මදන්න කිඹරහ.  

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ දීර්ඝ 

කහරඹක් මේ ගරු බහමේ තනුරරු දයරහ තිමඵනහ. ඔඵුරභහ  

විලහර අත් දළකීේ තිමඵනහ. ඳහර්ලිමේන්ුර විසින් ළටුඳ ළඩි 

කශ වළකියි, අඩු කශ මනොවළකියි කිඹන එමක් මගෞයඹක් 

289 290 
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තිමඵනහ; ටිනහකභක් තිමඵනහ. ඒක ජහතික ළටුප් වහ මේක 

ගඛහ මකොමින් බහ  ීරයණඹ කයන්න ඉඩ දීරහ අඳ  ඒ 

ගඛහ අනුභත කයන්න එනහ නේ එහි මරොකු ඳයසඳයඹක් 

තිමඵනහ.  

මේ තනුරය ගළන ඳභණක් මනොමයි, ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහමන් ඳත් කයන සිඹලුභ තනුරරු ගළන මේ ප්රුලසනඹ 

තිමඵනහ. ඒ නිහ අඳ  හිතන්න කහරඹ ඇවිල්රහ තිමඵනහ, මේ 

තනුරරු වහ ඳත් කයන ක්රිභමේදඹ, ඉත් කයන ක්රිභමේදඹ ව 

ළටුප් ළඩි කයනහ නේ ඒ ළඩි කිරීමේ ක්රිභමේදඹ ිළිතඵ. ඒ 

වහ ඳහර්ලිමේන්ුර ඇුරමශේ, ඳහර්ලිමේන්ුර විසින්, 

ඳහර්ලිමේන්ුර ුරශ ඹේ ක්රිනඹහදහභඹක් නිර්භහණඹ කය ගත යුුරයි. 

එක අතකින් එයින් සථහදහඹකම  ඵරඹ ආයක්හ මනහ, 

ලක්තිභත් මනහ. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමන් අමප්ක්හ කය 

තිමඵන ඒ තනුරරුර මගෞයඹ ව සහධීනත්ඹ ිළිතඵ 

තිමඵන ඒ ප්රුතිඳහදන තවවුරු මනහ.  

දළන් මේ කහයණඹ ගළන ආණ්ඩු ඳක්ම  ගරු 

භන්ත්රීලුරභන්රහත් විඳක්ම  ගරු භන්ත්රීලුරභන්රහත් අතය ඹේ 

මරධර්භ එකඟතහක් තිමඵනහ. ඒ නිහ අද මේ මඹෝජනහ  

විඳක්ඹ විරුද්ධ න්මන් නළවළ. මභොකද, විගණකහධිඳතිුරභහ  

මභොනහ වරි ළටුඳක් රළබීභ තවවුරු කයන්නඹ කිඹන මේ 

ආඹහචනඹ නිහ. වළඵළයි, මේ තයේ අභ ළටුඳක් රඵහ දීභත්, 

මදඳහර්තමේන්ුර ප්රුධහනිඹහ  මදඳහර්තමේන්ුරමේ ඳවශ 

මේකඹන්  ඩහ අඩු ළටුඳක් නිර්මද්ල කිරීභත් එක අතකින් 

ුරමනන් මදකක් ඵරඹ තිමඵනහඹ කිඹරහ කයිහරු ගවන මේ 

ආණ්ඩුමේ තිමඵන ඇත්ත දුර්රකභ මඳන්නුේ කයන අසථහක්.  

අමනකුත් ඕනෆභ මදඹක   වදිසි ඳනත් මකටුේඳත් මගනල්රහ 

වදිසිම භ අදහශ මද්ල් මනස කය ගන්න පුුන්, ඵරඹ තවවුරු 

කය ගන්න. වළඵළයි යමට් ඉන්න ප්රුධහනතභ යජම  මේකමඹකුමප 

ළටුඳ ිළිතඵ අර්බුදඹක් භුර මරහ තිමඵනමකො , ප්රුධහනතභ 

යජම  මේකඹන්මප ළටුප් තරඹන්හි අවුරක් තිමඵන ඵ 

ඵළලුඵළල්භ  භුරිළටින්භ  මඳමනනමකො  ුරමනන් මදමක් ඵරඹ  

නළවළ. එතමකො  ුරමනන් මදමක් ඵරඹ ඳහවිචිික කයන්මන් නළවළ. 

එතමකො   ඔඹ කිඹන විධහඹක ඵරඹ ඳහවිචිික කයන්මන් නළවළ.  

ඒක  රේජයි. මවො භ රේජයි. මභමවභ ආණ්ඩුක් මභොක ද?  

මභමවභ ආණ්ඩුකින් යජම  මේකඹන්   රළමඵන ිළිතයණ 

මභොකක්ද  කිඹහ අවන්න භභ මභඹ අසථහක් කය ගන්නහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ  අද  උමද් ප්රුලසන  

අවන අසථහමේදී භභ මේ  ඳහර්ලිමේන්ුර   ප්රුලසනඹක් මඹොමු 

කය තිබුණහ. යහජ මේඹ ිළිතඵ, ඒ හමපභ ඹව ඳහරනඹ 

ිළිතඵ කහයණඹ  තජුභ අදහශ නිහ  එභ ප්රුලසනඹ වහ රඵහ දුන්  

ිළිතුරය ුරිතන් භුර වුණු කරුණු ගළන මේ මගෞයනීඹ 

ඳහර්ලිමේන්ුරමේ අධහනඹ මඹොමු කයන්න භහ කළභළතියි. අමප් 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහමේ භළතියණ මකොමින් බහ වහ 

හභහජිකඹන්  ුරන් මදමනක් ඳත් කයන්න අලයි. දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනමඹන් හභහජිකඹන්  5 මදමනක් 

ඳත් කශ යුුර තිබුණහ. 5 මදමනක්  ළඩියි, ඳරිඳහරනඹ  අඳවසුයි 

කිඹහ  තර්කඹක්  මගොඩ නළඟුණහ. ඒ අනු දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ 

සථහ ගමලෝධනමඹන් භළතියණ මකොමින් බහමේ 

හභහජිකඹන් ගණන 3 මදමනක්  ඵ  ඳත් කශහ. ඒ විතයක් 

මනොමයි, භළතියණ මකොමින් බහ  තභයි නිදවස වහ 

හධහයණ ඡන්ද විභීමේ ව ජනභත විචහයණ  ඳළළත්වීමේ  ගකීභ 

බහය දී තිමඵන්මන්.  

අද භළතියණ මකොභහරිසයඹහ කිඹහ තහකහලික ධුය දයන 

ආකහයඹක   භළතියණ මකොමින් බහමේ හභහජිකඹන් ඳත් 

කයන ුරරු ගකීභ ඉටු කශ වළකිඹ කිඹහ කිේත්,  ඇත්මතන්භ 

මේ යමට් භළතියණ මභමවඹවීභ වහ මනභ සථහිළත 

ආඹතනඹක් -භළතියණ මකොමින් බහ කිඹහ ආඹතනඹක්- 

ිළහිටුහ තිමඵනහ. ඒ ආඹතනඹ වහ හභහජිකඹන් ඳත් කිරීමේ 

ගකීභ ඳළරී තිමඵන්මන් ජනහධිඳතියඹහ යි. විධහඹකම  

ප්රුධහනිඹහ විධිඹ  දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ 

භඟින්  මකොන්මද්සි වියහිත තභන්  ඕනෆ මකමනක් ඒ 

තනුරරුර  ඳත් කයන්න ජනහධිඳතිුරභහ  ඵරඹ  දී තිමඵනහ, 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහමන්.  ඳහර්ලිමේන්ුරමේදී භභ අවපු ප්රුලසනම  

එක මකො කින් භහ අහ තිබුණහ,  "භළතියණ මකොමින් බහමේ 

හභහජිකඹන් මේ න වි   ඳත් කය  තිම්ලද?" කිඹහ.  උත්තයඹ 

"නළත" ඹන්නයි. ඊශඟ  භභ ප්රුලසනඹක් අහ තිමඵනහ,  

"භළතියණ මකොමින් බහ වහ හභහජිකඹන් ඳත් මනොකිරීභ 

භඟින් සථහිළත යුුරකභ ඉටු කිරීභ ඳළවළය වළය තිම්ලද?"  

කිඹහ. ආණ්ඩුක්රිභ සථහමන් කිඹනහ නේ භළතියණ 

මකොමින් බහමේ හභහජිකඹන් ඳත් කයන්න ඕනෆ 

ජනහධිඳතිුරභහඹ කිඹහ, දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ 

ගමලෝධනඹ ේභත  කයරහ අවුරුදු මදකක  ළඩි කහරඹක්  ගත 

මරහ තිමඵනහ නේ, එළනි අසථහක  භළතියණ මකොමින් 

බහ වහ හභහජිකඹන් ඳත් මනොකයන්මන්  ඇයි?  භළතියණ 

සහධීනත්ඹ ගළන  ළඩි ළඩිමඹන්  ප්රුලසන භුර න මභොමවොතක, 

උුරමර් ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඳළළත්වීමේ ප්රුලසනඹ  ගළන ළඩි 

ළඩිමඹන් කථහ කයන මභොමවොතක, අලුත් ඳශහත් බහ භළතියණ 

ප්රුකහලඹ  ඳත් මරහ තිමඵන මභොමවොතක  මේ ය  ළඵෆ 

ප්රුජහතන්ත්රාහදී මද්ලඳහරනඹක නියත මනහ නේ, මේ යමට් 

විධහඹකම  ප්රුධහනිඹහ ව   ඳහරක ඳක්ඹ  ුරශ  ප්රුජහතන්ත්රාහදඹ 

ිළිතඵ අගක විලසහඹක් තිමඵනහ නේ, එුරභන්රහභ මගන ආ 

දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ  අනුත් 

හභජිකඹන් ඳත්  කයරහ නළවළ, භළතියණ   මකොමින් බහ .  

භභ මේ ප්රුලසනඹ ඇහුහභ ජනහධිඳතිුරභහ මනු  අග්රාහභහතුරභහ 

ඒක  ිළිතුරරු  දුන්නහ. භභ අවපු ප්රුලසනඹ  ජනහධිඳතිුරභහ 

මනු  අග්රාහභහතුරභහ මදන ිළිතුරය මභොකක්ද? ඒ ිළිතුරය තභයි 

"අලුතින් ඳත්  කය තිමඵන  මත්රීේ කහයක බහමන්  ඹේ 

මඹෝජනහක් එන ුරරු භළතියණ  මකොමින් බහ ඳත් කිරීභ 

නුසුදුසු ඵ  වළමේ." ඹන්නයි. මත්රීේ කහයක බහ ඳත් කයන්න 

පුුන්. ඒ මත්රීේ  කහයක බහ ඳත් කයරහ විඳුේ රඵහ ගන්න 

පුුන්. ඒක මනභ ක්රිනඹහ දහභඹක්. නමුත් යමට් ඳතින 

ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ක්රිනඹහත්භක කයන එක, තිමඵන සථහ  

ක්රිනඹහත්භක කයන එක විධහඹකම  ගකීභක්, සථහදහඹකම  

ගකීභක්. "අනහගතම  මනත් මඹෝජනහ ඒභ  ඉඩ ඇත. එමතක් 

ඳත් කිරීභ  භභ කළභති නළත. එමවභ ඳත් කිරීභ නුසුදුසුයි" කිඹහ 

තර්ක කයන එකභ ආණ්ඩුක්රිභ සථහ මචිතනහන්විත 

උල්රගඝනඹ කිරීභක්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අද භභ වළන්හේ 

කහර්ඹහරමඹන් එභ ිළිතුරය මගනළල්රහ මදඳහයක්, ුරන්ඳහයක් 

කිඹරහ ඵළලුහ මේ මත්රීේ කහයක බහ  රඵහ දීරහ තිමඵන, 

මත්රීේ කහයක බහමන් අමප්ක්හ කයන විඹ ක සමේත්රාඹ කුභක්ද 

කිඹරහ. දළන් මේ කිඹන මත්රීේ කහයක බහමේ විඹ ක්මේත්රාඹ 

ුරශ කිසිභ මරකින් භළතියණ මකොමින් බහමේ සුදුසු නුසුදුසු 

ඵ, එහි හභහජිකඹන් ඳත් කිරීමේ ක්රිනඹහදහභඹ මවෝ මඳොදුමේ 

මකොමින් බහ වහ හභහජිකඹන් ඳත් කිරීමේ ක්රිනඹහදහභඹ, එභ 

මකොමින් බහර සුදුසු නුසුදුසු ඵ ඇත්මත් නළවළ. ඒ කිසික් 

ගළන මේ අලුතින් ඳත් කය තිමඵන  ආණ්ඩුක්රිභ සථහ 

ගමලෝධනඹක් ිළිතඵ ව මත්රීේ කහයක බහමේ ඇත්මත් නළවළ. 

එමවභ නේ ගරු  අගභළතිුරභහ භමප ප්රුලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ භඟින් 

මේ බහ  මනොභඟ ඹහ තිමඵනහ. ය   ඵරඳහන ළදගත්භ 

ප්රුලසනඹක් ගළන එනේ, භළතියණ   මකොමින් බහමේ 

හභහජිකඹන් ඳත් මනොකිරීභ  මවේුර  ලමඹන් දක්හ 

තිමඵන්මන් ේපර්ණ ළයදි, අත කහයණහක්. ඒක රේජහ  

කරුණක්.  

යමට් යහජ මේඹ ව යමට් ප්රුජහතන්ත්රාහදඹ ිළිතඵ අිළ ළඩි 

ළඩිමඹන් කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ කහරඹක් මේ. යුදභඹ තත්ත්ඹ 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

අන් වුණහ  යමට් ළඵෆ හභඹක් ඇති කයන්නත්, 

ප්රුජහතන්ත්රාහදඹ වයවහ යමට් ගර්ධනඹක් ඇති කයන්නත්, ය  

නවීන ජහතිඹක් මර එක්ත් ජහතිඹක් මර ඉදිරිඹ  ඹන්න ත් 

මේ යමට් ප්රුජහතන්ත්රාහදී ආඹතන ආයක්හ කශ යුුරයි.  ඒ නිහ ඳත් 

කිරීමේ ක්රිභඹ දවඅ න ආණ්ඩුක්රිභ සථහ ගමලෝධනඹ භඟින් 

 මනක  ඳත් කිරීමභන් ඳසු වුත් ජනහධිඳතියඹහ  සිඹඹ  

සිඹඹක් තභන්මප අභිභතඹ ඳරිදි භළතියණ මකොමින් බහමේ 

හභහජිකඹන් ඳත් කයන්න වළකිඹහ තිබුණහ. අඩුභ තයමින් 

එමරත් ඳත් කශ යුුරයි. ඇයි එමවභ කයන්න ඵළරි? ඇයි, 

භළතියණ මකොමින් බහ ගළන ළකඹක් ඇති කය ගන්මන්?  

ඇයි, භළතියණ මකොමින් බහ වහ හභහජිකඹන් ඳත් 

කයන්මන් නළත්මත්? දළන් ර්තභහන භළතියණ මකොභහරිසුරභහ  

කිඹන්න පුුන්,  "ඇයි භ  ඵළරි, භ  තනිඹභ වුණත් මේ කහර්ඹඹ 

කයන්න පුුන්,  මභොක ද ඔඹ මකොමින් බහ, භ  පුුන් මේ 

ළමේ කයන්න" කිඹරහ.  එුරභහ  විහිුමන් එමවභ කිඹන්න 

පුුන්. වළඵළයි මේ යමට් ආණ්ඩුක්රිභ සථහ කිඹන්මන් 

බහඳතියඹකු ව හභහජිකඹන් මදමදනකු ඉන්න ේපර්ණ 

හභහජිකඹන් ගණන ුරනක් මචිච භළතියණ මකොමින් බහක් 

ගළන.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ නිහ අද ද මේ 

භළතියණ මකොමින් බහ ඳත් මනොකිරීභ ිළිතඵ යජම  

සථහයඹ ළයදි වගත විහිු සථහයඹක්. මේ ළයදි සථහයඹ 

ගළන නහථ කිරීභ, ඒ ළයදි සථහයඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන භමප 

ඵරත් කනගහටු ඳශ කයනහ.  භහ දීර්ඝ කථහ කිරීභ  

ඵරහමඳොමයොත්ුර න්මන් නළවළ. විගණකහධිඳති ධුයඹ ඉතහ ටිනහ 

ධුයඹක්. අද තිමඵන දුසකයතහන් ඹ මත් ඔවුන් ඉතහ අීමරුමන් 

මේ ක යුුර කයනහ. නමුත් විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුර 

ඩහ ලක්තිභත් ආඹතනඹක් කිරීභ වහ භහ එක් ළදගත් 

මඹෝජනහක් කිරීභ  කළභළතියි.   

අද තිමඵන මදඳහර්තමේන්ුර සවඹ ුරශ මේ කිඹන ප්රුලසන භුර 

නහ නිඹතයි. ඒහ මනත් ආඹතන භඟ ගන්දනඹ 

කයන්න  ඕනෆ. මන මන මදඳහර්තමේන්ුර භඟ ගන්දනඹ 

කයන්න  ඕනෆ. දළන් එළනි තත්ත්ඹන් ුරශ,  විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර  ඹේ අහධහයණඹක් සිද්ධ මරහ තිමඵනහ.  

අද නීතිඳති මදඳහර්තමේන්ුර ගත්මතොත් නීතිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුර  හමප්ක් ළඩි ළටුප් රළමඵනහ. භහ 

දන්මන් නළවළ මකොමවොභද ඒහ මකරුමණ් කිඹරහ. එමවභ මදන 

එක මවොයි. විනිලසචඹකහයරුන්  හමප්ක් ළඩි ළටුප් 

රළමඵනහ. භහ එඳහ කිඹන්මන් නළවළ. ඒක මවොයි. වළඵළයි 

විගණකහධිඳති මදඳහර්තමේන්ුරමේ ඉන්න ඉතහභ ළදගත්, 

ඵයඳතශ මේඹක් කයන ඒ සිඹලුභ නිරධහරින්මප ළටුප් 

හමප්ක් ළඩි විඹ යුුරයි, ඔවුන්මප යහජකහරී සහධීන කයන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ මදඳහර්තමේන්ුර 

ආකතතිඹ ුරශ ඔවුන්  ඒ ළඩි ළටුප් රඵහ මදන්න ඵළරි නේ, එමවභ 

හිතනහ නේ සහධීනත්ඹ ආයක්හ කයන්නත් ඒ නිරධහරින්මප 

මගෞයඹ ආයක්හ කයන්නත් මවොභ මද් තභයි සහධීන විගණන 

මකොමින් බහක් ිළහිටුවීභ. එමර සහධීන විගණන මකොමින් 

බහක් ිළහිටු  වමොත් ආඹතනික සහධීනතහ වයවහ ළඵෆ මර 

සිඹලුභ ආඹතනර විගණන ක යුුර ඩහත් කහර්ඹක්භ කිරීභ  

ඔවුන්  අකහල රළමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, තත් එක් කරුණක් ගළන 

අධහනඹ මඹොමු කයන්න  ඕනෆ. අමප් යමට් යජම  

මදඳහර්තමේන්ුරර  ේඵන්ධ, විගණකහධිඳති 

මදඳහර්තමේන්ුරමේ හර්තහ ිළිතඵ ක යුුර කයන්මන් යජම  

ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහයි. ඒ හමපභ යජඹ  අයිති 

සථහිළත භණ්ඩර ගළන මොඹහ ඵරන්මන් "මකෝප්" එකයි. 

COPE එමක් ප්රුධහනිඹහ න ඩිේ ගුණමේකය භළතිුරභහ ආණ්ඩුමේ 

ඇභති මකමනකු මරහත් එුරභහමප ක යුුර සහධීන කයපු එක 

ගළන සුරතිඹ වළභ තළනින්භ ආහ. වළඵළයි භභත් හභහජිකමඹකු 

න යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ ගළන, එහි බහඳතියඹහ 

ගළන එමර ප්රුකහල කශ මනොවළකි ඵ හර්තහ වීභ වහ වන් 

කය තළබීභ  කළභළතියි.  

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ තභන් මත ඳළරී ඇති ඒ 

ීමමිත ඵරඹ ඳහ නිසි මර ක්රිනඹහත්භක මනොකයන, නිර්භහණශීීය 

ඹභක් මනොකයන තළනක්. ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ ගළන 

වන් කයන  මකො  එුරභහමප නිර්භහණශීීයකභ ගළන, 

කහර්ඹක්භබහඹ ගළන, සිඹලුභ ආඹතන ඉක්භනින් විභර්ලනඹ 

කිරීභ වහ එුරභහ ගත් උඳහඹ භහර්ග ගළන මේ බහමේ වන් 

වුණහ.  

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ අදහශ ආඹතනර ක යුුර 

ඉක්භනින් විඳීභ වහ ව ගත් උඳහඹ භහර්ග මභොනහද? 

විමලේමඹන්භ සහධීනත්ඹ ිළිතඵ තිමඵන ප්රුලසන විඳීභ  ගත් 

ක්රිනඹහභහර්ග මභොනහද? මේක ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රුලසනඹක්. අමප් 

යමට් යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහ ගළන අඳ විමදස 

නිමඹෝජිතඹන් භඟ හකචිඡහ කයනමකො  අඳ  කිඹන්න  

කහයණඹක් තිමඵනහ. ඒ තභයි අමප් යමට් යජම  ගිණුේ ිළිතඵ 

කහයක බහමේ බහඳතියඹහ ආණ්ඩුමේ ඇභතියමඹක් ඵ. 

මභමවභ කිඹපු ගභන්භ මරෝකම  ිළිතගත් ේප්රුදහඹ කඩ කයපු 

ඳසුගහමී යහජඹක් මර අඳ විහිු  රක් මනහ. ඒ අඹ පුදුභඹ  

ඳත් මනහ.  

හභහනමඹන් යහජ ආඹතනර ගිණුේ විභර්ලනඹ කිරීමේ 

ගකීභ ඳළරුණු යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහර මුරසුන 

දයන්මන් විඳක්ම  මජසා භන්ත්රීලයමඹක්. යජම  

ඇභතියමඹකු  තභන්මප අභහතහගලම , තභන් ඹ මත් තිමඵන 

මදඳහර්තමේන්ුරර, තභන්මප හිතත් භහන අභහතරුන් 

ඹ මත්  තිමඵන මදඳහර්තමේන්ුරර අඩු ඳහඩු කිඹන්න  ඵළවළ 

මනොමයි, එඹ අීමරුයි. ඒක ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ කයනහ. 

ඒ, එුරභහ ශ්රීd රගකහ නිදවස ඳක්ම  හභහජිකඹකු මනොන නිහඹ 

කිඹරහයි භ  හිමතන්මන්; එුරභහ  තිමඵන ඒ හභහගෂ්ක 

මද්ලඳහරනික පුහුණු නිහඹ කිඹරහයි භ  හිමතන්මන්; එුරභහ මප 

වදත ුරශ තිමඵන ඹේ ආකහයඹක අගකබහඹක් නිහඹ 

කිඹරහයි භ   හිමතන්මන්.  වළඵළයි යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක 

බහමේ තත්ත්ඹ මේක මනොමයි කිඹරහ අඳ දන්නහ.  

යජම  ගිණුේ ිළිතඵ කහයක බහමේ බහඳතියඹහ වළටිඹ  

ළඩි ඡන්දමඹන් ර්තභහන බහඳතියඹහ ඳත් කය ගත්තහ. ළඩි 

ඡන්දඹ ආණ්ඩු  තිමඵන නිහ ඔඹ ඕනෆ කමිටුක බහඳතියඹහ 

ඳත් කය ගන්න පුුන්. වළඵළයි තභන් ඹ මත් තිමඵන 

අභහතහගලම  ගිණුේ හකචිඡහ කයන මරහ මේත් "භභ බහඳති, 

භභ මභතළන ඉන්නහ, භමප නිරධහරින් භභ ආයක්හ කයනහ" 

කිඹරහ ප්රුකහල  කමශේ, ක යුුර කමශේ ඒ බහඳතියඹහභ තභයි. ඒ 

නිහ භහ නළතත් කිඹනහ, යහජ ඳහරනඹ ිළිතඵ, ඹව ඳහරනඹ 

ිළිතඵ මරධර්භ බහවිතඹ ගළන මේ යමට් ආණ්ඩු ුරශ සිටින 

අතිඵහුතයඹක් අභහතරුන්මප -විධහඹකම   ඉරහ ඳවශ - 

තිමඵන විලසහඹ අභයි කිඹරහ. ඒ නිහ තභයි 

විගණකහධිඳතියඹහ අද මේ විධිඹ  වෆල්ලු මන්මන්. යමට් 

ඉන්න ප්රුධහනභ සථහිළත ධුයඹක් දයන නිරධහරිඹහ අද වෆල්ලු 

මන්මන් ඒ නිහයි. මේ කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ වළකි 

ඉක්භනින්භ අන් කිරීභ  අසථහ රළම්ලහ, මේ යමට් 

පුයළසිඹන්මප ළඵෆ අයිතිහසිකේ ආයක්හ කය ගන්න  වළකි 

අලුත් සථහක් ය   උදහ මේහ කිඹරහ ප්රුහර්ථනහ කයමින් භභ 

නතය නහ. මඵොමවොභ සුරතියි. 
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ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு  நலழந்த அநபவீப - அர்த்த பகளகநத்துய 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අද ඉතහභත් ළදගත් 

ක යුත්තක  අඳ ේඵන්ධ නහ. ඒ තභයි 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුප් ළඩි කිරීභ ිළිතඵ කහයණඹ. මේ 

ේඵන්ධ දීර්ඝ විහදඹක් ඳළළත්වුණහ. එහිදී භහ හිතන්මන් 

ඒකභතික සිඹලුභ මදනහ ිළිතගත්තහ විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුඳ 

මේ තිමඵන භට් භ  ඩහ ඉවශ භට් භක තිබිඹ යුුරයි කිඹරහ. 

විවිධ තර්ක ඉදිරිඳත් කශහ, එුරභහමප ළටුප් ළඩි කිරීභ මභතළන  

මගමනන්න ඕනෆ නළවළ, මේක වෆල්ලු මනහ, මන තළන්ලින් 

කශ යුුරයි කිඹරහ. නමුත් විගණකහධිඳතියඹහ සහධීන ක යුුර 

කයන්න ඕනෆ නිරධහරිමඹක්. කිසිභ අභහතහගලඹක  එුරභහ අයිති 

නළවළ. එුරභහ අයින් කයන්නත් ඵළවළ, හභහන නිරධහරිඹකු අයින් 

කයන ආකහයඹ . ඒක ත් විමලේ ක්රිභමේදඹක් තිමඵනහ. එුරභහ  

සහධීන ක යුුර කයන්න තිමඵන අයිතිඹ නිහභ මර 

ඳහරනම  ගකීභ ේපර්ණමඹන් දයන ඳහර්ලිමේන්ුර භඟින් 

තභයි එුරභහමප ළටුප් ළඩි කිරීභ සිදු කයන්මන්. එුරභහමප ළටුඳ 

ේන්ධමඹන් ඹේ විභතහක් සිදු මරහ තිමඵනහ. ඒක අඳ 

ිළිතගත යුුරයි. මේ ිළිතඵ අඳ අධහනඹ මඹොමු කය තිමඵනහ. 

විගණකහධිඳතිුරභහමප ඳරීක්හ  රක් න ආඹතනර 

ප්රුධහනීන්මප ළටුඳ එුරභහමප ළටුඳ  ඩහ මඵමවවින් ළඩියි. 

විගණකහධිඳතියඹහමප ළටුඳ රුිළඹල් 45,000යි. අිළ දන්නහ, 

භවය ගසථහර බහඳතිරු රුිළඹල් රක් 5, 6 දක්හ ළටුප් 

ළඩි කය මගන තිමඵනහ කිඹරහ. ඒ හමපභ අභහතහගලර 

භවය නිරධහරින්මප ළටුඳත් රුිළඹල් රක් ගණනින් තිමඵනහ. 

මේ නිහ මේ තත්ත්ම  ඹේ මනක් ඇති කිරීමේ අලතහ 

තිමඵනහ කිඹන එක අිළ  වහ මගන තිමඵනහ.  

යජඹක් විධිඹ  ඳළවළදිලිභ අිළ වන් කයන්න කළභළතියි, 

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේදී  විගණකහධිඳතිුරභහමප 

හර්තහ ිළිතඵ නියන්තයමඹන් හකචිඡහ කයන ඵ. ගරු ඩිේ 

ගුණමේකය ඇභතිුරභහ බහඳතිත්ඹ දළර කහර ඳයහඹ ුරශ එඹ 

හකචිඡහ  ඳභණක් ීමභහ මනොවී ක්රිනඹහත්භක කයන ළඩ 

ිළිතමශක් ඵ  ඳත් කය ගන්න පුුන්කභ රළබුණහ. භභ අසථහ 

ගණනහක් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ නිමඹෝජනඹ කශහ. 

ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහ බහඳතිත්ඹ දයන මේ කහයක 

බහ ුරශ ආණ්ඩු ඳක්ම  හමපභ විඳක්ම  ගරු භන්ත්රීලන් 

සිඹලුභ මදනහත් හක්ෂි දයනහ, කිසිභ ඵරඳෆභකින් මතොය එුරභහ 

ඉතහභත් සහධීන ක යුුර කයයි කිඹන එක ිළිතඵ. අද එඹ ඒ 

වළභ මකමනකුමපභ විලසහඹ ඵ ත් ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ 

හමපභ ඳසු ගිඹ කහරඹ ුරශ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ 

ගත් ීරන්දු ව දුන් උඳමදස නිහ අඩුභ ගණමන් රුිළඹල් 

බිලිඹනඹකින්ත් මේ යමට් මුදල් ඉතිරිඹක් සිද්ධ වුණහ කිඹරහ භභ 

විලසහ කයනහ. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ දුන් ීරන්දු 

ක්රිනඹහත්භක කිරීභ ුරිතන් රහබ රඵන ආඹතන රහබඹ ළඩි කය 

ගත්තහ, භවය මරහ  ඳහඩු රඵන ආඹතනර ඳහඩු අඩු වුණහ. 

ඳහඩු රඵන තත් ආඹතන රහබ රඵන ආඹතන ඵ  ඳත් කය 

ගන්නත් ඳසු ගිඹ කහර ඹ ුරශ වළකිඹහ රළබුණහ. මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහ  ඳළමිණි භවය ආඹතනර බහඳතිරුන් 

අඳ  සුරති කයරහ තිමඵනහ. ඒ අඹ  භවය මරහ  අිළ මදොස 

කිඹනහ. නමුත් මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ නිහමන් 

ඒමගොල්රන්මප ආඹතන රහබදහය  භට් භ  ඳත්හ මගන ඹන්න 

පුුන්කභ රළබුණහ කිඹන ප්රුලගහ අඳ  හිමි කයපු අසථහ 

ගණනහක් තිමඵනහ. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ නිහ 

ආඹතන මඵොමවොභඹක් වළඩ ගසහ ගන්න පුුන්කභ රළබුණහ 

කිඹරහ අභහතහගල මල්කේරු ඳළවළදිලි වන් කයරහ 

තිමඵනහ. අිළ මුල් කහරම  හකචිඡහ කයන මකො  අවුරුදු ඳවක, 

වඹක හර්ෂික හර්තහ රළබුමණ් නළති ආඹතන ගණනහක් 

තිබුණහ. දළන් ඒහ ේපර්ණමඹන් මනස මරහ. ආන්නභ 

ර්ඹ දක්හ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයන තත්ත්ඹක් අඳ  

දළන් දකින්න රළමඵනහ. ඒ හමපභ මනදහ මනොතිබුණු විධිභත් 

ඵක් ගිණුේර දළන් ඇති මරහ තිමඵනහ. නමුත් තත් 

ඉසයව  ඹන්න තිමඵන ඵත් අිළ දන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, හභහනමඹන් මභමතක් සිදු 

වුමණ්, මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ රැස මනහ; ීරන්දු 

ගන්නහ; ඳහර්ලිමේන්ුර  හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයනහ; ළඩිභ 

වුමණොත් විහදඹක් කයනහ; එඳභණයි. එතළනින් ඳසමේ 

ක්රිනඹහත්භක වීභක් තිබුමණ් නළවළ. නමුත් මේ තහමේ අඳ  

ආඩේඵය න්න පුුන්, මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ ගත් 

ීරන්දු අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ මත දළනුේ දීමභන් අනුරරු එුරභහ 

කළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඳත්රිාකහක් ඉදිරිඳත් කයමින් මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහ ගත් ීරන්දු ක්රිනඹහත්භක කයන්න ප්රුමුඛත්ඹ 

මදන්න කිඹරහ කළබිනට් භණ්ඩරම  හභහජිකඹන්  දළනුේ දීභ 

ගළන. මචෝදනහ එල්ර වුණු නිරධහරින්  එමයහි ක යුුර කයන 

වළටිඹ ත්, ඒ හමපභ අඩු ඳහඩු භඟ වයහ ගන්නහ වළටිඹ ත් එුරභහ 

ඳළවළදිලි උඳමදක් රඵහ දුන්නහ කිඹන එකත් භභ මේ අසථහමේදී 

වන් කයන්න කළභළතියි. ඒ හමපභ එුරභහත් තභන්මප 

අභහතහගල ඹ මත් තිමඵන ආඹතනර  සිටි භවය නිරධහරින් 

ේඵන්ධ විනඹහනුකර ක යුුර කිරීභ වහ ඒ අිළ දීපු නිමඹෝග 

ක්රිනඹහත්භක කශහ. එුරභහ භවය බහඳතිරු ඉත් කශහ.  "භඟ 

නළඟුභ" හඳතතිම  සිටි බහඳතියඹහමප ක යුුර ිළිතඵ මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේදී අධහනඹ  රක් වුණහ. අහන 

ලමඹන් අඳ රඵහ දුන් නිර්මද්ල භත අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ ඒ 

පුද්ගරඹහ ඉත් කශහ. ඒ පුද්ගරඹහ මන කිසිභ 

ආඹතනඹක ත් නළත ඳත් කමශේ නළවළ. එභ බහඳතියඹහ 

භඟ තිමඵන මද්ලඳහරන ේඵන්ධකභත්, හිතත්කභත්, 

මන කිසිභ මදඹක්ත් ළරකිල්ර  ගන්මන් නළති මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේදී ඒ දුන් ීරයණඹ ක්රිනඹහත්භක කයරහ 

එභ බහඳතියඹහ ඉත් කයන්න අතිගරු ජනහධිඳතිුරභහ ක යුුර 

කශහ.  තත් ආඹතන ගණනහක් ව අභහතහගල ගණනහක් 

ේඵන්ධමඹන් ඒ ආකහයමඹන් ක්රිනඹහත්භක වුණහඹ කිඹන එකත් 

අිළ ආඩේඵයමඹන් වන් කයන්න ඕනෆ. මභමතක් කරක් මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ කහර්ඹ බහයඹ හකචිඡහක , 

විහදඹක  ඳභණක් ීමභහ මරහයි තිබුමණ්. ඳසු ගිඹ කහරඹ ුරශ 

මභභ කහයක බහ  මනොමඹකුත් ආඹතන ේඵන්ධ ගත් ීරන්දු 

ක්රිනඹහත්භක කයන්න පුුන් භට් මේ කහයක බහක් ඵ  ඳත් 

වුණහඹ කිඹන එකත් අිළ ආඩේඵයමඹන් වන් කයන්න 

කළභළතියි.  

අද මභභ විහදඹ  වබහගි ව භවය ගරු භන්ත්රීලරු මේ 

විහදඹ මන ඳළත්තක  මගන ඹන්න උත්හව දළරුහ.  මේ 

විහදඹ  අදහශ නළති කහයණහ කිේහ. ඒ හමපභ  අතඹ 

මඵොමවොභඹක් ප්රුකහල කශහ. ගරු සුනිල් වඳුන්මනත්ති භන්ත්රීලුරභහ 

වන් කශහ,  වේඵන්මතො  යහඹ  එන නළේ වේඵන්මතො  

ඇවිත් හවන මගොඩ ඵහනහ; ආඳසු මකොශම  ඇවිත් ඉතිරි ඵඩු 

මගොඩ ඵහනහඹ කිඹහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඳසු ගිඹ 

කහරම  මකොශම යහම  තිබුණු තදඵදඹ ගළන අිළ  වළමභෝභ 

දන්නහ. නළක් ආමොත්  ඵඩු ඵහන්න turn එක එන ුරරු ති 

මදකක් ුරනක් ඉන්න ඕනෆ; යහමඹන් ිළ ත නළගගුයේ දභහ මගන 

ඉන්න මරහ තිබුණහ. නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ නළති මරහ 

තිමඵනහ. නිදවස යහඹක් විධිඹ  ඒ මගොල්රන් ඉතහභත් 

කළභළත්මතන් වේඵන්මතො  යහඹ  ඹනහ. ඒ විතයක් මනොමයි. 

කලින් රගකහ  ආමේ නළති නළේ වේඵන්මතො  යහඹ නිහ දළන් 
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අලුමතන්භ එන්න ඳ න් මගන තිමඵනහ. නළේ භහගේර  ඵදු 

නිදව ආදී ඹේ ඹේ වන රඵහ දීරහ තිමඵනහ. ඒ නිහමන් ඒ 

නළේ භහගේර  ආකර්ණීඹ යහඹක් ඵ   අද වේඵන්මතො  

යහඹ ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ නළේ භහගේ මඵොමවොභ ුරම න් 

තභයි වේඵන්මතො  යහඹ  නළේ මගන ඹන්මන් කිඹන එකත් අිළ 

මේ අසථහමේදී වන් කශ යුුර මනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ය ක් විධිඹ  ගත්තහභ අඳ  

තිමඵන ප්රුධහන අභිමඹෝගඹ තභයි මේ ය  දියුණු ය ක් ඵ  ඳත් 

කිරීභ. යුද්ධඹ අහන කිරීමභන් අඳ  තිබුණු ප්රුධහන අභිමඹෝගඹ 

අිළ ජඹ ගත්තහ. දළන් තිමඵන්මන් මේ ය  දියුණු කිරීමේ 

අභිමඹෝගඹයි. ඒක  මකොචිචය අභිමඹෝග  තිමඵනහද කිඹහ මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ හභහජිකමඹක් විධිඹ  භභ 

දන්නහ. අමප්  යමට් ආඹතන ගණනහක් ඳහඩු  ඹනහ. අිළ ක්රිභ 

ගණනහකින් වනහධහය මදනහ. අඳ වනහධහය මකොචිචය 

මදනහද කිඹහ කල්ඳනහ කමශොත් මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, 

වනහධහය දීභ භ මනභ නිරධහරි කණ්ඩහඹභක් ඳත් කයරහ ඳඩි 

මගන තත්ත්ඹ  අද ඳත් මරහ  තිමඵනහ. අිළ මඳොමවොය 

වනහධහයඹක් මදනහ. ඒක මගොවිඹහ  මදන්න ඕනෆ. යජ 

කහරමඹන් ඳසු, ඳයහක්රිභ යුගමඹන් ඳසු අද ඳශමුන තහ  අමප් 

ය  වලින් සඹගමඳෝෂිත මරහ අතිරික්ත වල් ප්රුභහණඹක් අමප් 

ය  ුරශ ඇති මරහ තිමඵනහ. මගොවිඹහ  මදන වනඹ ඒ හමපභ 

මගොවිඹහ උනන්දු කයවීභ භත තභයි ඒ තත්ත්ඹ ඇති මරහ  

තිමඵන්මන්. දළන් අමප් යමට් වී නිසඳහදනඹ ළඩි මරහ ිළ  

ය ර  වල් ඹන තත්ත්ඹ  ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ 

වනහධහය රඵහ  මදන්න අමප් නිරධහරින් විලහර මමව 

භවන්සිඹක් දයන ඵ අිළ දන්නහ. ඒ හමපභ භතද්ධි 

වනහධහයඹ අිළ රඵහ මදනහ. ඒක  නිරධහරින් කණ්ඩහඹභක් 

සිටිනහ. ඊ  අභතය මේ යජඹ ධීයඹන්  ඉන්ධන 

වනහධහයඹක් රඵහ මදනහ. ඒ හමපභ ඳහල් දරුන්  නිර 

ඇඳුේ රඵහ දීභ, ඳහල් දරුන්  දිහ ආවහය  මේල් රඵහ දීභ, කිරි 

වීදුරුක් රඵහ දීභ, ගළබිනි භේරුන්  මඳෝණ භල්රක් රඵහ දීභ 

ආදී විධිඹ  ගත්තහභ වනහධහය යහෂ්ඹක් අමප් යජඹ රඵහ මදනහ. 

ඒහ රඵහ මදන්නභ නිරධහරින් විලහර ිළරික  භවන්සි මන්න 

සිදු මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ වනහධහය රඵහ දීමේ ක්රිභඹ විධිභත් 

කයන්න, ඳවසු කයන්න දළන් යජම  අධහනඹ මඹොමු මරහ 

තිමඵනහ. මේ එකක්ත් අඩු කයන්න කප්ඳහදු කයන්න යජ ම  

අදවක් නළවළ. මේහ මී  ඩහ විධිභත් විධිඹ  ජනතහ  රඵහ 

මදන ළඩ ිළිතමශක් මකමයහි දළන් යජම  අධහනඹ මඹොමු 

මරහ තිමඵනහ. උදහවයණඹක් විධිඹ  වනහධහය මනුමන් 

කහේ ඳතක් ජනතහ මත රඵහ දීභ මකමයහි දළන් යජම  

අධහනඹ මඹොමු මරහ තිමඵනහ.  ඒ කහේ එක දීරහ වනහධහය 

රඵහ ගන්න පුුන් ආකහයම  ඳවසුක් රළමඵන විධිම  ළඩ 

ිළිතමශක  යජඹ ඹන්න ූ දහනේ මනහඹ කිඹන එකත් භහ මේ 

අසථහමේ වන් කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අමප් යමට් යහජ ආඹතන 

ගණනහක් ඳහඩු  දුනහ. ඒ භවය ආඹතන මේහන් උමදහ 

අනිහර්ඹමඹන් ඳත්හමගන ඹන්න අිළ  සිද්ධ මරහ තිමඵනහ. 

ඳසු ගිඹ දහ දුේරිඹ ළඩ ර්ජනඹක් තිබුණහ. දුේරිඹ ළඩ 

ර්ජනමඹන් රක් 40ක රහබඹක් රළබුණහ කිඹහ වන් වුණහ. අිළ 

අවරහ තිමඵන්මන් ළඩ ර්ජනඹක් ඳළළතිඹහභ ඒ ආඹතනඹ ඳහඩු 

මනහඹ කිඹහයි. දුේරිඹ ළඩ ර්ජනමඹන් රහබ රඵන්න මවේුර 

මභොකක්ද? දුේරිඹ දුන්මන් නළති මන්න නළති මන්න රහබ 

රඵන භට් භක් තිමඵන්මන්; දුන්න දුන්න ඳහඩු රඵන භට් භක් 

තිමඵන්මන්. නමුත් අිළ  ඒක ශක්න්න පුුන්කභක්  නළවළ.  

දුේරිඹ මේහ මනුමන් අති විලහර මුදරක් යජඹ ඳහඩු දයනහ; 

හර්ෂික විඹදේ කයනහ. ඒ හමපභ රගගභ නඩත්ුර කයන්න, 

අමප් ඵස ටික නඩත්ුර කයන්න, ඵස  මේහ රඵහ මදන්න විලහර 

මුදරක් අමප් යජඹ ළඹ කයනහ. ඒ මනුමන් විලහර ළඹක් 

දයන්න මනහඹ කිඹන එක අිළ දන්නහ. ඒක ඳහඩු  දුන්මන්. 

ඒ හමපභ ඛනිජ මතල් රඵහ දීභ වහ විලහර වනහධහයඹක් රඵහ  

මදන්න සිද්ධ මරහ තිමඵනහ. ඒක යජඹ  විලහර ඵයක් විධිඹ  

තිමඵනහ. ඛනිජ මතල් නීතිගත ගසථහ ඳහඩු රඵන භට් භ  

ඇවිත් තිමඵන එක මවේුරක් ඵ  ඒක ඳත් මරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ විදුලි ඵරඹ රඵහ 

මදන්න මභමතක් කරක් විලහර වනහධහයඹක් රඵහ දුන්නහ. දළන් 

එහි ඹේ ප්රුභහණඹක අඩු කිරීභක් කය තිමඵනහ. එඹ ය   දයහ 

ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක තිමඵනහඹ කිඹන එක අිළ ඳළවළදිලි 

වන් කයන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ තත් ආඹතන 

ගණනහක් තිමඵනහ. ඳහඩු දයහමගන මවෝ ජනතහ  වන රඵහ 

දීභ වහ අතලමඹන්භ ඒහ නඩත්ුර කශ යුුර මනහ. ඒ 

හමපභ භවය ආඹතන හ දළමිඹ යුුරයි කිඹරහ දළන් මඳොදු 

හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ අධහනඹ  මඹොමු මරහ 

තිමඵනහ. ඒ නිහ එභ නිර්මද්ලඹ රඵහ මදන්න අිළ ීරන්දු කයරහ 

තිමඵනහ. එභ ආඹතන ඳත්හමගන ඹෆමභන් ය  ත්, 

ජනතහ ත්, යජඹ ත් කිසිභ හසිඹක් අත් මරහ නළවළ. ඒහ 

ඵයක් විතයයි. එභ නිහ එළනි ආඹතන ගණනහක් හ දභන 

නිර්මද්ල ඉදිරි කහරඹ ුරශදී යජඹ  රඵහ මදන්න මඳොදු හඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහ විධිඹ  අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමප තත් ආඹතන 

ගණනහක් ඒකහඵද්ධ කයන්නත් අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ. 

උදහවයණඹක් විධිඹ  ගත්මතොත්, මඳොමවොය මගන්න ආඹතන 

ගණනහක් තිමඵනහ. ඒහ ඒකහඵද්ධ කිරීමේ වළකිඹහ 

තිමඵනහ. ඒ ුරශ භවය කුඩහ කුඩහ භහගේ  තිමඵනහ. අඳ  

ඒහ ඒකහඵද්ධ කිරීමේ වළකිඹහ තිමඵනහ. ඒ හමප ක්රිභමේද 

ිළිතඵ මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ මේ න වි  

හකචිඡහ කයමින් ඹනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, විගණකහධිඳතිුරභහ ඉතහභත් 

සහධීන ක යුුර කයනහ. එුරභහ ග කිඹන්මන් මේ 

ඳහර්ලිමේන්ුර  විතයයි. ඔහුමප ඵරතර තත් ළඩි කශ යුුරයි. 

ඒ ිළිතඵ කිසිභ තර්කඹක් නළවළ. වදිසි අසථහක කිසිභ දළනුේ 

දීභකින් මතොය ආඹතනඹක  ඇුරු මරහ ඳරීක්හ කිරීමේ 

වළකිඹහ, ඵරතර ඔහු ුර තිබුණත් එඹ ක්රිනඹහ  නළගවීමේ 

අලතහ තිමඵනහ. භවය මරහ  දළන්  

විගණකහධිඳතිුරභහමප නිරධහරිඹකු  ආඹතනඹක  ඹන්න ඕනෆ 

වුණහභ එභ ආඹතනමඹන් හවනඹක් මගන්හ මගන තභයි 

ගිහිල්රහ ඳරීක්ණ කයන්මන්. එළන්නක  ඉඩ තිඹන්මන් නළුර, 

ඉදිරිම දී වදිසි කඩහ ඳළනීේර  අල ඵරතර ව අල 

ඳවසුකේ රඵහ දීභ මකමයහි අමප් අධහනඹ මඹොමු මරහ 

තිමඵනහඹ කිඹන එකත් මේ අසථහමේ වන් කයන්න 

කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ - COPE එක - විධිඹ  අිළ එන් අසථහ ගණනහක  
ේඵන්ධ වුණහ. ඳක් විඳක් මේදඹකින් මතොය අිළ යහජ 

ආඹතනර  ගිහිල්රහ මෝදිසි කිරීේ කශහ. අිළ ඒහ වදිසි 

ඳරීක්හන්  රක් කශහ. එමේ ඳරීක්හන්  රක් කිරීමේ ප්රුතිපර 

අද අඳ  දකින්න  රළමඵනහ. එළනි ආඹතන මඵොමවොභඹක් අද 

ඒහම  තිබුණු අඩු ඳහඩු ේපර්ණ කය මගන නිළයදි භහතක  

ඇවිල්රහ තිමඵනහඹ කිඹන එක අඳ  ආඩේඵයමඹන් වන් 

කයන්න පුුන්. ඒ වහ යමට් යහජ නහඹකඹහ විධිඹ  භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහ අඳ  නියන්තයමඹන් වමඹෝගඹ රඵහ 

මදනහ. ඒ ක යුුරර   එුරභහ කිසිභ මරහක අඳ  විරුද්ධ 
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මරහ නළවළ. එභ ආඹතන ිළිතඵ මොඹහ ඵරන්න එඳහ කිඹරහ 

නළවළ. එභ ආඹතන ිළිතඵ අධීක්ණඹ කයන්න එඳහ කිඹරහ 

නළවළ. අිළ එුරභහමප අභහතහගලඹ  අඹත් ආඹතනර නිරධහරින් 

මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  මගන්නහ. ඒ හමපභ 

අමනක් අභහතහගලර නිරධහරින් මගන්නහ. එමේ මගන්රහ 

අිළ ඒ අඹමගන් ප්රුලසන කයනහ විතයක් මනොමයි, අිළ ඒ අඹ  

මඹෝජනහ රඵහ දීරහ ඒහ ක්රිනඹහත්භක මනහද කිඹන එක 

ිළිතඵත් ඳසු විඳයේ කිරීභක් සිදු කයනහඹ කිඹන එකත් වන් 

කයන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඒ හමපභ මඳොදු හඳහය 
ිළිතඵ කහයක බහ විධිඹ  මී  ඳසු අමප් ඵරහමඳොමයොත්ුර 
තභයි භහ ුරනක  යක් ඳහර්ලිමේන්ුර  හර්තහක් මදන්නත්, 
ඒ මනුමන් ඳහර්ලිමේන්ුරමේ විහදඹක් ඳත්න්නත් අල 
ිළඹය ගළනීභ. ඊම  මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ එහි 
බහඳතිුරභහමප -ගරු ඩිේ ගුණමේකය ඇභතිුරභහමප- 
නහඹකත්ඹ ඹ මත් එභ ීරයණඹ ගත් ඵත් භහ ඉතහභත් ුරටින් 
වන් කයන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මී  ළඩි ඹභක් කථහ කයන්න 
භභ කහරඹ ගන්මන් නළවළ. අිළ ඉතහභත් ඳළවළදිලි වන් කශ 
යුුර මදඹක් තිමඵනහ. විගණකහධිඳතිුරභහමප ළටුප් ළඩි වීභ 
ිළිතඵ කවුරුත් විරුද්ධ මන්මන් නළවළ කිඹහ භභ හිතනහ. ඒක 
කශ යුුරයි හමපභ, විගණකහධිඳතිුරභහමප ඵරතර ළඩි කිරීභත් 
සිදු කශ යුුරයි. මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහ මභමතක් ආ 
ගභන ගළන ඵරන මකො  එන්න එන්නභ එහි තත්ත්ඹ ර්ධනඹ 
කය ගත්තහ හමපභ ඉදිරිම දීත් එඹ තත් ර්ධනඹ කය මගන 
යහජ ආඹතන ටික, ගසථහ ටික රහබ රඵන භට් භක  මගන ඒභ 
දක්හ ක යුුර කයන්න මඳොදු හඳහය ිළිතඵ කහයක බහමේ අිළ 
ඳසු ඳසින් ඉමගන ඒ මනුමන් භග මඳන්වීේ කයන ඵත් 
වන් කයනහ. 

මභභ විහදම දී මඵොමවෝ භන්ත්රීලරු ඉතහභත් මවො අදවස 
දළක්වහ. කිහිඳ මදමනක් විතයක් මඳෞද්ගලික ඳවය ගළීමේර , ඒ 
හමපභ යජඹ විමේචනඹ කයන්න  මභභ විහදඹ  අදහශ නළති 
කහයණ මගනහත්, භසතඹක් විධිඹ  ගත්තහභ මවො විහදඹක් 
මගන ඹන්න ක යුුර කශ සිඹලුභ ගරු භන්ත්රීලුරභන්රහ  යජඹ 
මනුමන්  සුරතින්ත මමින් භහ නිවඬ මනහ. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තළබීභ 

எத்தழகயப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, "ඳහර්ලිමේන්ුර දළන් කල් 

තළබිඹ යුුරඹ" යි භහ මඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රුලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලුරභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer. Before that, will an Hon. Member 

propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විමද්ල ක යුුර 
අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு (சபளசழளழனர்) ஜவ.ல். பீளழஸ் - தயழளட்ட 

லுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරරු ගරු ආර්. මඹෝගයහජන් භවතහ මරහනමඹන් ඉත් 
වුමඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, நளண்புநழகு ஆர். சனளகபளஜன் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப 

அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.    

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE 

HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු  
தளதுயளன அபச தகயர்கள் நகளளடு 

 COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING  

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Presiding Member, I move, 

“The 58th Session of the Commonwealth Parliamentary Association 
was held very successfully in Sri Lanka under the guidance of the 

Hon. Speaker.  

Preparations are being made to hold the Commonwealth Heads of 

Government Meeting in Sri Lanka this year. It is of utmost 
importance that the general public is made aware of the significance 

of holding an international conference of this nature in the country. 

Therefore, it is moved in this august House that, programmes for 
making the public aware of the 23rd Commonwealth Heads of 

Government Meeting be implemented at national level.” 

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion 

to be included in the Hansard. Before I commence, the 

Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero would second 

the Motion and after that I would carry on. 
 

*බහමේඹ භත තඵන රද මඹෝජනහමේ සිගවර වහ මදභශ 
ඳරිර්තන: 

*சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட ழசபபகணனழன் சழங்க நற்பொம் தநழழ் 

தநளமழதனர்ப்புகள்: 

*Sinhala and Tamil versions of Motion tabled: 

"2012 ර්ම දී මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ ඳහර්ලිමේන්ුර ගගභම  58 න 

ළසිහයඹ ගරු කථහනහඹකුරභහමප ප්රුධහනත්මඹන් ශ්රීd රගකහමේදී ඉතහ 

හර්ථක ඳළළත්විඹ. 

මභභ මර් මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු ශ්රීd රගකහමේදී 

ඳළළත්වීභ  ක යුුර කයමින් ඳීර. මභළනි ජහතන්තය මුුක් ය  
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ුරශ ඳළළත්වීමේ ළදගත්කභ ිළිතඵ භව ජනතහ දළනුත් කිරීභ ඉතහ 

ළදගත් මේ. එඵළවින් 23 න මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු 

ේඵන්ධමඹන් ජහතික භට් මින් භව ජනතහ දළනුත් කිරීමේ ළඩ වන් 

ක්රිනඹහත්භක කිරීභ සුදුසු ඹළයි මභභ ගරු බහ  මඹෝජනහ කයමි." 

"2012ஆம் ஆண்டில் தளதுயளன ளடுகழன் ளபளளு 

நன்ச் சங்கத்தழன் 58யது கூட்டத்ததளடர் தகபய சளளனகர் 

அயர்கழன் தககநனழல் இங்ககனழல் நழகவும் 

தயற்ழகபநளக கடதற்து.  

இவ்யளண்டில் தளதுயளன ளடுகழன் அபச தகயர் 

கழன் நளளட்கட இங்ககனழல் டத்துயதற்கள ற்ளடுகள் 

கடதபொகழன். இத்தககன சர்யசதச நளளதடளன்பொ 

ளட்டிதள் கடதபொயதன் பக்கழனத்துயம் ற்ழ நக்கக 

யழமழப்புணர்வூட்டல் நழக பக்கழனநளகும். ஆககனளல் 23யது 

தளதுயளன ளடுகழன் அபச தகயர்கழன் நளளடு 

ததளடர்ளகத் சதசழன நட்டத்தழல் தளதுநக்கக யழமழப்புணர் 

வூட்டுயதற்கள சயகத்தழட்டதநளன்க கடபகப் 

டுத்துதல் தளபைத்தநளகுதந இச்சகக்குப் ழசபளழக் 

கழன்சன். " 

 
ගරු (පජ) එල්රහර  මේධහනන්ද  හිමි  
(நளண்புநழகு (யண.)ல்ளய சநதளந்த சதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. 

අසර් භන්ත්රීලුරභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද එභ මඹෝජනහ භහ 

සථිය කයනහ.  
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Presiding Member, Sri Lanka, which was called 

earlier "Seylan", "Serendib" and  "Taprobane"  has a long, 

colourful and unenviable relationship with foreign states 

from time immemorial. This land, "The Pearl of the 

Indian Ocean", has attracted the Arabs even before the 

advent of the Holy Prophet in Arabia. The world famous 

Globe-Trotter, Ibn Battuta of Morocco landed on this 

island of serenity and put little Sri Lanka - or Ceylon at 

that time - on the world map. Then, Sir, a great seafarer, 

Fa-Hien Bhikku from China also made a great impact on 

the island in the global scene. The Siamese Bhikku 

brought  Upasampada from Thailand and so is our 

intimate relationship with Burma throughout the ages.  

After such an intimate and long relationship with the 

countries the world over, preparations are now being 

made to hold the Commonwealth Heads of Government 

Meeting - CHOGM -  in November, 2013 in Sri Lanka. 

Sir, Heads of Governments of 52 member countries have 

been invited for this Conference. The theme of the 

CHOGM, “Growth with equity: inclusive development” 

has been proposed by His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa. On the margins of the CHOGM, the 

Commonwealth Business Forum, the Commonwealth 

Youth Forum and the Commonwealth People‟s Forum 

will also take place. The  Commonwealth Business 

Council - CBC - envisages that there will be 

approximately 1,000 participants from which about 500 

would be from abroad. Non-Commonwealth countries 

have also been invited to participate in this event. About 

80 projects in Sri Lanka have been detailed to be 

promoted among the participants. So, Sir, the CBC 

envisages that generation of investment business of about 

US Dollars two billion to Sri Lanka. These are the 

benefits that are going to accrue to our island as a result 

of holding the Commonwealth Heads of Government 

Meeting.  

Now, Sir, it is significant to note what our Excellency 

the President has promised in  "Mahinda Chintana" at the 

last General Election.   

I quote from the subheading, "A Non-aligned foreign 

policy" on pages 56 and 57 of "Mahinda Chintana - 

Vision for the Future: A new Sri Lanka - A Brighter 

Future", 

"I will continue Sri Lanka's non-aligned foreign policy. During the 

last four years we witnessed the benefits of maintaining friendly 

relations with India, Japan, China, Pakistan and other Asian 
countries. I am committed to continue these friendly relations in the 

political, economic, defence, trade and cultural arena.  

I will maintain the dignity of my country in foreign relations and 
will initiate a new programme to forge relations with countries." 

This is what His Excellency Mahinda Rajapaksa 

promised to the nation at the last General Election. Today 

we see the fruition of its full results. Although there have 

been various vicious attempts made by certain quarters - 

NGOs, the diaspora and even local conspirators -  to 

dissuade Commonwealth countries from attending  the 

CHOGM, nothing worked as they dreamt; everything is 

going very smooth.  

The Commonwealth is a voluntary association of 54 

countries that supports each other and works together 

towards shared goals in democracy and development. The 

Commonwealth is a home to two billion citizens of all 

faiths and ethnicities and includes some of the world's 

largest, smallest, richest and poorest countries. Over  half 

of its citizens are 25 or under. This is the most significant 

factor to note.  

Now, when you hold this Conference here, these 

Heads of Nations will represent two billion citizens of the 

world. The Association has roots as far back as the 1870s. 

It was reconstituted in 1949 when the Commonwealth 

Prime Ministers met and adopted the London Declaration 

where it was agreed that all member countries would be 

freely and equally associated. The Commonwealth 

believes in the best democracies achieved through 

partnership of government business and civil society. 

When we are holding this in our soil, it is a very 

opportune moment for us to showcase the post-conflict 

developments in Sri Lanka and the opportunity available 

for economic co-operation.  

301 302 

[ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ] 



2013 ජලි 10  

God has given this opportunity for us!  The values are 

protected at Government level by the Commonwealth 

Ministerial Action Group.  

So, my endeavour today, through this Motion, is to 

make an appeal to the Government to make our people 

understand and realize the value of such a massive Heads 

of Governments converging here because it is such a 

gigantic task to achieve by a small country like ours. I 

believe this will be the most significant event after the 

Non-Aligned Summit which took place in 1976 at the 

newly-built Bandaranaike Memorial International 

Conference Hall under the Chairmanship of the late Hon. 

(Mrs.) Sirimavo Bandaranaike.  This certainly will help 

our nation to leap forward. We have to admit that all the 

countries are convinced that there is peace in this country 

and this country has a future. We can impart the rich 

qualities of our histroy, culture and heritage  to the West, 

the East and to the Middle-East countries. That is why I 

say that no power will be able to dissuade those countries 

from attening this Commonwealth Moot. All those will be 

simply futile attempts.  

Sir, I would now like to quote St. 60 of  "Everlasting 

Mercy" by Masefield, this important axiom: 
  

"States are not made, nor patched; they grow, 

 Grow slow through centuries of pain, 

 And grow correctly in the main, 
 But only grow by certain laws  

 Of certain bits in certain jaws." 

Then, look at what is stated in Section 6 of "Annals" - 

Book iii by Tacitus on Commonwealth. I quote: 

"Chiefs are mortal, the commonwealth is eternal."  

Then, again, Edmund Burke in his speech in the 

House of Commons on 11th February, 1780 beautifully 

portrays the beauty of the Commonwealth. He said, I 

quote: 

"Individuals pass like shadows; but the commonwealth is fixed and 

eternal." 

So, we are going to have eternal peace and prosperity 

in this country after holding the CHOGM.   

I am very much confident that our amiable, genius, 

genial, great Professor, the Hon. G.L. Peiris, who is 

heading the foreign sector of our country as the Minister 

of External Affairs has taken all the initiatives and he has 

left no stone unturned, to make this momentous event a 

success that is so well deserved.  

මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු මභය  

ඳළළත්වීමභන්  අඳ  න හසිඹ මභොකක්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු ළවිලි කර්භහන්ත නිමඹෝජ ඇභතිුරභනි, තමුන්නහන්මේත් 

ඒක  කිඹරහ මදන්න ඕනෆ, plantation sector  එමක් ඉන්න 

අඹ . ඒ ගළන අමප් ජනතහ  නිළයදි ඳළවළදිලි කය මදන්න  

ඕනෆ. එදහ ගරු සිරිභහමෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ මනොඵළඳි 

ජහීරන්මප මුු ඳත්න අසථහමේදී ඒක  "කහිළරි 

මුු" කිඹරහ අරහද නළඟුහ. ඒ විධිඹ  තභයි අමප් භවය 

මිනිසුන් තභ වළසිමයන්මන්.  

Some people who are born in this country, breathe the 

air of this country, and drink the water of this country, go 

abroad and say, "Do not come to Sri Lanka, do not give 

aid and assistance to Sri Lanka". Certain other devious 

methods they adopt unashamedly. His Excellency the 

President himself has said, "Of course, we are getting 

loans. They are well spent for development projects. 

Which is the country that do not get loans?" Even 

America is supposed to be borrowing  loans from  China 

now. The impression that has been created in China about 

Sri Lanka is amazing. 

Recently, I had the good fortune of going to China 

with His Excellency the President on his official visit. 

The Minister of External Affairs and others were in this 

entourage. The Chinese are very convinced about Sri 

Lanka. A record number of  bilateral relationship and 

"Leader to Leader" agreements were signed on that 

occasion.  Not only that, they are very convinced about 

the progress and development that has been made after 30 

years of prolonged war, which the world has not seen in 

recent history. The country is progressing tremendously. 

So, they are willing to help. මවො  ළඩ කයනහ නේ, රහබ 
රඵන්න පුුන් හඳහයඹක් කයන්න  පුුන් නේ කවුරුත් උදවු 

කයනහ; ණඹ මදනහ. අන්න ඒකයි අඳ  රළමඵන හසිඹ. I have 

the "Mahinda Chintana" here with me. The Chinese 

Government is so convinced that they have translated the 

"Mahinda Chintana" fully into the Chinese language.  

Sir, I must relate this story to you:  

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

Affairs held a press conference after signing the 

agreements between our Leader and the Chinese Leader, 

Xi Jinping. At that conference, a young talented Chinese 

female journalist  asked, "What is 'Mahinda Chintana'?" 

They know  English very well. They have mastered the 

language. They are masters at everything.  At that time, 

the Hon. Minister told Ambassador Ranjit Uyangoda to 

please make available to them the Chinese translation of 

the "Mahinda Chintana". The "Mahinda Chintana" has 

been translated into the Chinese language by Professor 

Ma Zhongwen of Jinan University in Guangzhou. Sir, 

this is an amazing story of modern Sri Lanka. Where on 

this earth has a policy statement of a leader or a political 

party been translated into another language and published 

as a book in this country? Later, Ambassador Ranjit 

Uyangoda told me that copies of the "Mahinda Chintana" 

have been distributed to them and they are doing an in-

depth study about the significance of the "Mahinda 

Chintana." 

They want to study how this revolution - a miracle - 

has taken place in Sri Lanka. Therefore, we all are very 
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happy that the Heads of Government from 

Commonwealth nations are coming to Sri Lanka.  Not 

only that, Sir, as the Head of the host country, His 

Excellency President Mahinda Rajapaksa will be entitled 

to be the Chairman of the Commonwealth for the next 

two years. This will grant him an unparallel opportunity 

to be a leader on the world stage.  He will be the leader of 

the 54 Commonwealth nations for the next two years.  

Feel jealous, if you like.   

තමුන්නහන්මරහ උමද් ඉන් වළන්දෆ මන කල් මක්රිෝධඹ 

පුයනහ; ඊර්හ පුයනහ.  කහර් මගමනනහඹ කිඹරහ කිේහ. 

මරොකු, මරොකු කහර් මගමනනහඹ කිඹරහ කිේහ. ඒ කහර් එක 

මකොචිිකකමේ ඉන් මකො මවේන දක්හ දිගයි කිඹරහ කිේහ. දළන් 

ඒ කහර් ගළන කථහ කයන්මන් නළවළ. දළන් කහිළරි මකමනකුමප 

නභක් මවෝ සුද්මදකුමප නභක් මවෝ කිඹහ න න්න ඳ න් ගනීවි, 

භවය වි .    

So, Sir, the Heads of Government will participate in 

conferences and visit various parts of the country. The 

main meetings will be held in Colombo, Kandy and 

Hambantota - the new "land" of Sri Lanka.  Our economic 

revival will be showcased to the world through 

Hambantota, for sure.  

There was a recommendation made on Cricket. I 
would also agree with it. The Commonwealth has a 
wealth of cricketers.  It is the Queen‟s country, the Great 
Britain, that introduced Cricket to the world sports.  
England, New Zealand, Australia, Zimbabwe, India, 
Pakistan and Bangladesh all play serious Cricket. They 
can play a match - Sri Lanka Vs. the rest of the 
Commonwealth countries. We welcome such a move. We 
understand that such a move is being very seriously 
worked out.  

 
ගරු අර්ල් ගුණමේකය භවතහ (ළවිලි කර්භහන්ත නිමඹෝජ 
අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு ர்ல் குணசசக்கப - தபைந்சதளட்டக் ககத்ததளமழல் 

ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation 

Industries) 
A business forum will also be there. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Yes, a business forum will also be there.  Now, you 

can see we are inviting foreign investors to our country.  

They would be going to Jaffna through the A9 road or 

they would fly. What would they see?  They would see a 

completely different land of revival and survival.  Last 

time when a Commonwealth Parliamentary Delegation 

came here, I had the opportunity of accompanying them 

to Jaffna through the A9 road.  I took the microphone in 

that luxury coach on the way and gave a full description 

of the landscape before and after the war. The Hon. 

Abdulla Shahid, the Speaker of the People‟s Majlis of  

Republic of Maldives and some delegates who came from 

Canada told me “We want to come here with our families 

to see Jaffna and enjoy our holiday next time”.  

 
ගරු අර්ල් ගුණමේකය භවතහ 
(நளண்புநழகு ர்ல் குணசசக்கப) 

(The Hon. Earl Gunasekara) 
Including  the "Mahinda Chintana". 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Yes, I explained to them that all these great strides 

made in the field of development in the North has taken 

place after the implementation of the "Mahinda 

Chintana".  Then, of course, they said, “We want to come 

here with our families to see Jaffna and enjoy a holiday”.  

They were convinced to that extent.  

I was talking about cricket. His Excellency the 

President is very eager to recruit talented cricketers from 

Jaffna to the National Team. Three lads have already 

been selected from Jaffna and are being coached in 

Colombo. A coaching camp was held in Colombo with 

the great speedsters Chaminda Vass and Ravindra 

Pushpakumara. 

This is the new world we see! As I told you the other 

day,  people who cannot see the good side of life are 

really blind, not the people who are blind at their birth. 

So, we see the road is open for us. We see a great future 

for us and I want the Hon. Minister to exercise some 

more powers and also to put more pressure. I am very 

much convinced and  I know the talented, able and 

amiable staff that the Secretary to the Ministry of 

External Affairs, Mr. Karunatilaka Amunugama has. I 

have accompanied them on several visits with our 

President  to other countries. They are very clever;  they 

can match - may I  say - any able bureaucrats or foreign 

service staff in any other country. You could see that they 

are perhaps unmatched and they are the wealth of the 

Ministry of External Affairs. So, we are going to have a 

wealth of expertise, knowledge and development.  

 
ගරු අර්ල් ගුණමේකය භවතහ  
(நளண்புநழகு ர்ல் குணசசக்கப ) 

(The Hon. Earl Gunasekara ) 

ඇත්ත තත්ත්ඹ ඵරහ ගන්න පුුන්.   

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඇත්ත තත්ත්ඹ කිඹන්න ඕනෆ, ඔඵුරභහ කිඹනහ හමප. 

අනහගතම දී අඳ  රළමඵන රහබ ප්රුමඹෝජනඹ මභොකක්ද කිඹන 

එක එුරභන්රහ  ඵරහ ගන්න පුුන්. ඵරහ ගත්තහ  ඳසමේ ඒ 

අඹභ නළත නළතත් එන්න පුුන්.  
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Therefore, Sir, as I said earlier, it is a golden 

opportunity that we have. Colombo will be the centre,  the 

Capital hosting the CHOGM. After it was held in Perth, 

Australia, we are going to have it here now. Therefore, 

Sir, I only appeal to the good senses of the Hon. Members 

of the Opposition, including the Leader of the Opposition, 

the  Hon. Ranil Wickremasinghe,  do not attempt to defile 

our culture, our status as a nation and our good name; do 

not spread scurrilous literature abroad.  

Today, what happened when the Hon. Ranjan 

Ramanayake spoke? He condemned the Shariah law. It is 

practised in Saudi Arabia. You know, Sir, the seriousness 

of that statement. He should be declared an apostate. I 

asked the Hon. Leader of the Opposition at that time, 

“What do you say? Is this your party policy?” Nobody 

can challenge the Quranic laws, the Divine law. You can 

speak about or criticize Buddhist history or other history 

but you can never challenge or find fault with Pirith or 

Dhammapada. So, the Quran, in its pristine form is 

unchallenged in the world.   

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලුරභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please, try to wind up now.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එචි.එේ. අසර් භවතහ 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Okay. Therefore, Sir, I would ask them  to refrain 

from such dubious attempts. In the name of Allah, I 

would say we are on the correct path and this country 

would be  further blessed after holding the CHOGM.  We 

hail the leadership of His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa to whom Ban Ki-moon, the Secretary-General 

of the United Nations said - when we had a meeting with 

him outside the UN General Assembly - “You are a great 

leader that we find in Asia. I would ask you take the 

leadership of Asia". So, that is our proud President!   

Thank you, Sir.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලුරභහ 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Sri Ranga. 
 

  

ගරු මේ. ශ්රීd යගගහ භවතහ 
(நளண்புநழகு தஜ. ஸ்ரீ ங்கள) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகபய தககநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கச, இந்த 

எத்தழகயப்புப் ழசபபகணனழல் உகபனளற்பொயதழல் உண்கநனழல் 

ளன் நகழழ்ச்சழனகடகழன்சன். இபொதழ சபத்தழல் க்கு இந்தச் 

சந்தர்ப்ம் யமங்கப்ட்டிபைந்தளலும் சழ யழடனங்கக இங்கு 

கூளதந ழகக்கழன்சன். ஆபம் களகட்டத்தழச 

உக ளடுகள் சயபொ ளடுகளுக்கழகடனழள ததளடர்புகக 

ண்டநளற்பொ ளவதழனழச ற்டுத்தழனழபைந்த. அதன் ழன்பு 

கம்பேழற ளடுகள் 'கம்பேழறம்' வும், சசளசலிச ளடுகள் 

'சசளசலிறம்' வும், பதளழத்துய - capitalist - ளடுகள் 

'பதளழத்துயம்' வும் தளபைளதளபத் ததளடர்புகக 

தங்கள் ளடுகளுக்கழகடனழச  பன்தடுத்து யந்த. 

அதற்குப் ழன்பு தழந்த தளபைளதளபம், படின தளபைளதளபம் 

அல்து கப்புப் தளபைளதளபம் ன் யககனழச 

ததளடர்புகக ற்டுத்தழயந்த. ஈற்ழச க்கழன 

அதநளழக்கள versus பஷ்னள ன் யககனழச சர்யசதச 

ளடுகழன் ததளடர்புகள் நளழ. இந்தழனள, கழபேள, யட 

தகளளழனள சளன் ளடுகள் பஷ்னள சளர்பு ளடுகளகவும் 

இங்கக சளன் ளடுகள் அதநளழக்கள சளர்பு ளடுகளகவும் 

தசனற்ட்ட களகட்டத்தழல் 1977ஆம் ஆண்டு இங்ககனழல் 

தழந்த தளபைளதளபக் தகளள்கக கடபகப் 

டுத்தப்ட்டது. அன்ழலிபைந்து சர்யசதச ளவதழனளக நது ளடு 

தளபைளதளபத்தழல் பன்சழயந்தது. துபதழஷ்டயசநளக 

அன்ழபைந்த தூபசளக்கற் தகயர்கழன் சழ 

டயடிக்கககளல் இந்த ளட்டில் இங்கழகடசன ல்சயபொ 

சயற்பொகநகள் ற்ட்டதுடன், அகய இப்டுதகளகக்கும் 

இச்சுத்தழகளழப்புக்கும் யமழசகநத்த. 

இன்பொ சழர் 'சர்யசதச சூழ்ச்சழ' ற்ழக் கூபொகழன்ளர்கள். 

சர்யசதசம் இந்த ஆட்சழகனக் கயழழ்க்க பற்டுயதளகப் 

கசளற்பொகழளர்கள். சர்யசதச ளடுகள் நது ளட்டின்நவது 

தங்களுகடன ஆதழக்கத்கதச் தசலுத்துகழன் ழககநகன 

ற்டுத்தழனயர்கள் னளர்? ழச்சனநளக இயளதம் 

சசுயர்கள்தளன் இந்த ளட்டிச சர்யசதசத் தகபட்டுக்கு 

யழத்தழட்டயர்கள். இந்த உக ளடுகள் கடந்த நளர்ச் நளதம் 

தஜவயளயழலுள் க்கழன ளடுகள் சகனழன் நழத 

உளழகநகள் சபகயனழச இங்கக ற்ழன ழசபபகணகன 

டுத்துக்தகளண்டகந அபசுக்குக் கசப்ள யழடனம். 

அசதசபம் தழர்யபைம் யம்ர் நளதம் தளதுயளன 

ளடுகழன் அபச தகயர்கழன் நளளட்கட இங்ககனழல் 

டத்தயழபைப்து அபசுக்கு ஏர் இழப்ள யழடனம். இதழலிபைந்து 

எபை யழடனத்கத இந்த அபசளங்கம் புளழந்துதகளள் சயண்டும். 

சர்யசதசம் ன்து ததளட்டிகபெம் ஆட்டிப் ழள்ககனபெம் 

கழள்ளுயர்கள் ன்கதப் புளழந்துதகளள் சயண்டும். வங்கள் 

கூபொகழன் 'சர்யசதச சூழ்ச்சழ' ன்து இங்கு இடம்தளநல் 

இபைக்கசயண்டுதநன்ளல், இங்கழபைக்கழன் நக்கள் 

ழபந்தபநள ஏர் அபசழனல் தவர்வு தற்பொ ழம்நதழனளக 

யளழ்கழன்தளளதுதளன் அது சளத்தழனநளகும். 1947ஆம் 

ஆண்டு இந்தழனள சுதந்தழபநகடந்தசளது ளகழஸ்தளக 

ஜழன்ள சகட்டதுசளல், இந்த ளட்டில் சஜ.ஆர். ஜனயர்த 

அயர்கள், Sinhala Only Actப் ற்ழ 1944இல் தவயழப 

ழபச்சளபத்தழல் ஈடுட்டதளளது சசர். தளன். இபளநளதன், 

சசர். தளன். அபைணளசம் சளன்யர்கள் எபை தழ ளட்கடக் 

சகட்கயழல்க. 1948ஆம் ஆண்டுக்கு பன்ர் இந்த 

ளட்டிலுள் தநழமர்கள், பஸ்லிம்கள், சழங்கயர்கள் 

அகயபைம் எற்பொகநனளக இகணந்து தசனற்ட்டளர்கள். 

இங்கக சுதந்தழபம் அகடபெம்யகப தநழழ்த் தககநகள் 

சழங்கத் தககநகளுடன் என்ளகத்தளன் இபைந்தர். இந்த 

ளட்டில் அகயபைம் எற்பொகநனளக இபைக்கசயண்டும் - 

யளமசயண்டும் ன்தற்களக அயர்கள் அகயபைம் 

இகணந்து தசனற்ட்டளர்கள். அதன் ழன்பு ன் டந்தது? 

சுதந்தழபம் அகடந்த ழன்பு இந்த ளட்டில் கடதற் 

யழடனங்கள் ன்? 'ஸ்ரீ' ழபச்சழக தகளண்டுயபப்ட்டது; 

'சழங்கம் நட்டும் சட்டம்' தகளண்டுயபப்ட்டது. தநழழ்சசும் 

நக்கழன் குடிப்பம்க நளற்ழனகநக்கும்யககனழல் 

சழங்கக் குடிசனற்ங்கள் சநற்தகளள்ப்ட்ட. இப்டினள 

 டயடிக்கககழளல்தளன் நது ளட்டின்நவது சர்யசதச 

ளடுகள் ஆதழக்கத்கதச் தசலுத்தக்கூடின ழககந ற்ட்டது. 

சய, இதற்கு னளர் களபணம்?    
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இந்தச் சகனழல் தகபய அகநச்சர் ஜவ.ல். பீளழஸ் 

அயர்கள் இபைக்கழன்தளளது சழ யழடனங்ககப் 

சசளதநன்பொ ண்ணுகழன்சன். ளன் தகளளம்புப் 

ல்ககக்கமகத்தழல் டித்த களப்குதழனழல் ஜவ.ல். பீளழஸ் 

அயர்கள் அங்கு துகணசயந்தபளக இபைந்தளர். நது 

ல்ககக்கமகத்தழல் துகணசயந்தபளக இபைந்தயர் 

அகநச்சபளக யந்ததளளது, ளன் எபை ல்ககக்கமக 

நளணயன் ன் ளவதழனழல் அன்பொ சந்சதளசநகடந்சதன். 

அப்தளளது அயர் Ethnic Affairs and National Integration 

ன் அகநச்கசத்தளன் தளபொப்சற்ளர். அயபைகடன Deputy 

Minister - ழபதழ அகநச்சபளக தகபய டிளன் தசபபள 

அயர்கள் இபைந்தளர். தகபய அகநச்சபயர்கச, அன்பொ 

வங்கள் இந்த ளட்டிலுள் சபகங்கக இகணப்தற்குப் 

ளளழன பனற்சழகக சநற்தகளண்டீர்கள்; ளளழன ணழகக 

ஆற்ழவர்கள். ஆளல், இன்பொ வங்கள் தயழளட்டலுயல்கள் 

அகநச்சபளக இபைக்கழன்தளளது, சபகங்கள் தயவ்சயளகப் 

ழளழக்கப்ட்டு, சபகங்கழகடசன குசபளதங்கள் யர்க்கப் 

டுகழன். இகய ன் களபணத்துக்களகச் 

தசய்னப்டுகழன்? சழ கட்சழகள் தளங்கள் இமந்த 

தசல்யளக்கக நவண்டும் தபொயதற்களக - கட்டிதனளப்பு 

யதற்களக - அல்து தங்களல் டத்த படினளத 

அகநச்சுக்கழல் தளம் இமந்த தசல்யளக்கக நவண்டும் 

கட்டிதனளப்புயதற்களகத்தளன் இவ்யளபொ தசய்கழன்ளர்கள். 

சர்யசதசம் நது ளட்டின்நவது அளத்தங்ககப் 

ழபசனளகழக்கழன்து ன்பொ வங்கள் கூபொகழன்வர்கள். சர்யசதசம் 

தளதுயளனம் ன்பொ கூழ உங்களுக்கு யது ககனளல் 

இழப்கத் தபைகழன்து. நளர்ச் நளதத்தழல் நழத உளழகந 

நவல்கள் ன்பொ இடது ககனளல் கசப்கத் தபைகழன்து. 

சய, வங்கள் சர்யசதசத்தழன் இந்தப் ழன்லிலிபைந்து - 

அளத்தங்கழலிபைந்து யழடுடசயண்டுநளனழன், இப் 

ழபச்சழகக்கு எபை சழந்த தவர்வுத் தழட்டத்கத பன்கயக்க 

சயண்டும். அப்தளளதுதளன் சர்யசதசத்தழன் சூழ்ச்சழனழலிபைந்து 

ளட்கடக் களப்ளற் படிபெம்.  

தகபய அகநச்சர் அயர்கச, அன்பொ உங்களுகடன 

தசனளபளக இபைந்த தழபை. ரழபளல் க்தழக்க ன்யர் 

தற்தளளது நளகளண சக உபொப்ழபளக இபைக்கழன்ளர். 

அசதசள, அன்பொ உங்களுகடன இன்தளபை தசனளபளக 

இபைந்த தனளசழழ ஜனசசகப அயர்கள் இன்பொ ளபளளுநன் 

உபொப்ழபளக இபைக்கழன்ளர். களஞ்தசன் வன் 

தழபைச்தசல்யம், தகபய சம்ந்தன் சளன்யர்கள் பன்ளள் 

ஜளதழதழ சந்தழளழகள அம்கநனளர் அயர்களுகடன 

ஆட்சழக்களத்தழல் உங்களுகடன தபைங்கழன ண்ர்களக 

இபைந்தளர்கள். அன்பொ வங்கள் இந்த ளட்டிச ஏர் அபசழனல் 

தவர்கய பன்கயத்து, சர்யசதசத்தழன் தகபடுகள் இல்ளநல் 

ளட்டுக்குள்சசன எபை தவர்கயக் களண்தற்களக  பன்ணழ 

டயடிக்கககக டுத்தவர்கள். ஆளல், இன்பொ ந்தயழதநள 

டயடிக்ககபெம் இல்ளநல் சபகங்கள் ழளழந்துசளகழன் 

ழககந களணப்டுகழன்து. வங்கள் இங்ககனழன் 

இப்ழபச்சழக யபளற்பொடன் ளளழன ததளடர்கக் 

தகளண்டயர். அதளயது 1994ஆம் ஆண்டிலிபைந்து இன்பொயகப 

இப்ழபச்சழகக்கள சச்சுயளர்த்கதகழல் சபடினளகச் 

சம்ந்தப்ட்டயர் ன்யககனழல் இதற்கள எபை தவர்கயக் 

களண்தழல் உங்களுக்குப் ளளழன ங்கு இபைக்கழன்து.  

இகதயழட, தற்சளகதன அபசளங்கம் ஆட்சழக்கு யந்தவுடன் 

யழடுதகப் புலிகளுடன் இடம்தற் சச்சுயளர்த்கதனழன் 

சளது உங்கக அபசழன் சளர்ழல் ழபதழழதழனளக 

அதப்சயண்டளதநன்பொ இபையர் பநளகக் சகளளழக்கக 

யழடுக்கப்ட்டது. இதக ளன் இந்தச் சகனழச 

கூழனளகசயண்டும்; இது லன்சளட் அழக்ககனழல் 

தழனப்டசயண்டும். யழடுதகப் புலிகழன் சச்சளபள 

தத்துயளசழளழனர் களழதழ அன்பன் ளசழங்கம் அயர்கள் 

அப்சச்சுயளர்த்கதக்கு யபைகழன்டினளல், ஜவ.ல். பீளழஸ் 

அயர்கக அதப்ளதவர்கள் ன்பொ அவ்யழனக்கத்தழன் அபசழனல் 

தளபொப்ளர் சு.. தநழழ்ச்தசல்யன் ஜளதழதழனழடம் 

ஊடகயழனளர் தழபை. யழத்தழனளதபன் ஊடளகக் சகளளழக்கக 

யழடுத்தழபைந்தளர். அசதசள சஜ.யழ.பீ.கனச் சசர்ந்த யழநல் 

வீபசயன்ச அயர்களும் ஜளதழதழனழடம் உங்கக 

அப்சச்சுயளர்த்கதக்கு அதப்சயண்டளதநன்பொ சகளளழக்கக 

யழடுத்தழபைந்தளர். அதடிப்கடனழல் அப்சச்சுயளர்த்கதக்கு 

உங்கக அதப்யழல்க. வங்கள் அன்பொ தநழழ்த் 

தககநகளுடன் அப்டினள தபைங்கழன ததளடர்ழக 

கயத்தழபைந்தவர்கள். இன்பொ இங்ககனழன் உள்ளட்டு 

யழயகளபங்கழல் சர்யசதச ளடுகள் சும்நள தகபடு 

தசய்னப்சளயதழல்க ன்தும் நளளக, அயர்கள் 

தங்களுகடன ன்கள் சளர்ந்த யழடனங்களுக்களகத்தளன் நது 

ளட்கட ழச்சனநளகப் னன்டுத்துயளர்கள் ன்தும் 

உங்களுக்குத் ததளழபெம்.  

பன்ர் சர்யசதச கம்பேழற ளடுகளுக்கழகடனழல் 

ததளடர்புகள் இபைந்துயந்த. ழகு capitalist economy - 

படின தளபைளதளபம் ன் அடிப்கடனழல் அது 

நளற்நகடந்தது. ஆளல், இன்பொ ந்ததந்த ளட்டில் 

தங்களுக்கு வ்யவு சந்கதப்டுத்தல் யளய்ப்புக்கள் 

இபைக்கழன் ன்கதத்தளன் ளர்க்கழன். ன், இந்தழனள 

நற்பொம் சவளகயப் ற்ழ ளங்கள் சசுகழசளம். இன்பொ 

இபண்டு ழல்லினதக்கு சநற்ட்ட சத்ததளகககன 

இந்தழனளவும் சவளவும் தகளண்டிபைக்கழன். அதளயது இன்பொ 

உக சத்ததளகக கழட்டத்தட்ட 7.7 ழல்லினளக 

இபைக்கழன்தளளது, அதழச 2 ழல்லினதக்கு சநற்ட்ட 

சத்ததளகககன இந்தழனளவும் சவளவும் தகளண்டிபைக்கழன். 

இதளல்தளன் இன்பொ ளங்கள் ல்சளபைம் இந்தழனளவும் 

சவளவும் சர்யசதச யல்பசு ளடுகழன் ட்டினலில் 

இபைக்கழன் ன்பொ தசளல்கழன்சளம். சய, இன்பொ 

ளடுகளுக்கழகடனழள ததளடர்புகள் அந்தந்த ளட்டிலுள் 

சந்கதப்டுத்தலின் அடிப்கடனழசசன சநற்தகளள்ப் 

டுகழன். தங்களுகடன தளபைட்கக யளங்குயதற்கள 

consumer - தகர்சயளர் ந்த ளட்டில் இபைக்கழன்ளர்கள் 

ன்கத கயத்துத்தளன் இன்பொ சர்யசதசத் ததளடர்புகள் 

யழனளழத்தழபைக்கழன். இன்பொ அதநளழக்களயழன் GDP, US 

Dollars 19 trillion ஆகவும் சவளயழன் GDP, US Dollars 4 trillion 

ஆகவும் இந்தழனளயழன் GDP, US Dollars 3 trillion ஆகவும் 

இபைக்கழன்து. ஆகசய, இன்பொ இந்த பன்பொ ளடுககபெம் 

ற்ழசன சசப்டுகழன்து. இன்பொ ஜப்ளன், அதநளழக்களயழன் 

Treasury இச 6.8 வீதத்கத கயத்தழபைக்கழது. ஆளல், சவள 

6.5 வீதத்கத கயத்தழபைக்கழன்து. 

இழயபைகழன் களத்தழல் இந்த ளட்டிலுள் சபகங்கள் 

ழம்நதழனளக யளம சயண்டும்; தயழளடுகழன் தகபடு 

இபைக்கக்கூடளது. அபசு கூபொயதுசளல் இந்த ளட்டில் 

தயழளடுகழன் சூழ்ச்சழ இபைக்கக்கூடளது அல்து 

தயழளடுகள் இந்த ளட்டின் யங்ககச் சுபண்டக்கூடளது 

ன்ளல், தநழழ் சசும் நக்களும் சழங்க நக்களும் இந்த 

ளட்டில் எற்பொகநனளக யளம சயண்டும். அவ்யளபொ 

இபைப்தளனழன், ழச்சனநளக தநழழ் சசும் நக்கழன் 

ழபச்சழககள் தவர்க்கப்ட சயண்டும்.  

சச்சுயளர்த்கதனழன் ஆபம் களகட்டத்தழச அகநச்சர் 

ஜவ.ல். பீளழஸ் அயர்களுடன் தபைங்கழன ததளடர்க 
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கயத்தழபைந்த களபணத்துக்களக தகபய சம்ந்தன், வன் 

தழபைச்தசல்யம் சளன்யர்களுக்கு சந்தழளழகள அம்கநனளபளல் 

குண்டு துகக்களத யளகங்கள் பதலின high command 

ளதுகளப்பு தகளடுக்கப்ட்டது. அதற்குக் களபணம், அந்த 

சபத்தழல் யழடுதகப் புலிகள் அயர்ககத் தளக்கழயழடுயளர்கள் 

ன்தளல்தளன். பன்ர் அகநச்சர் அயர்கழன் 

தசனளபளக இபைந்த தனளசழழ ஜனசசகப அயர்கள் அன்பொ எபை 

ளள் ன்தடன் lobby இல் சசழக்தகளண்டிபைந்தசளது எபை 

யழடனத்கதக் கூழளர். அதளயது "இன்பொ சம்ந்தன் எபை 

க்கத்தழலும் அகநச்சர் ஜவ.ல். பீளழஸ் அயர்கள் இன்தளபை 

க்கத்தழலும் இபைக்கழன்ளர்கள். அந்த சபம் ளன்  இதகக் 

கயழலும் தழர்ளர்க்கயழல்க" ன்ளர்.  

இந்த இப்ழபச்சழக படிவுக்கு யபைகழன்தளளது இந்த 

ளட்டுக்கு தழபளகச் சர்யசதச ளடுகள் சூழ்ச்சழ தசய்ன 

படினளநல் இபைக்கும். ளங்கள் எவ்தயளபையபைம் எவ்தயளபை 

தழக்களகச் தசன்பொ இந்த ளட்டின் ன்ககப் ற்ழப் 

சசழக்தகளண்டு நது தழர்களச் சந்ததழக்கு இந்த ளட்கட 

உளழனபகனழல் யழட்டுச் தசல்ப்சளகழன்சளநள அல்து 

டப்கதச் தசளல்ளநல், தளய்னழன் நளகனனழல் யளழ்ந்து, 

இயளதக் கபைத்துக்ககப் சசழ, தயழளட்டுச் சக்தழகள் இந்த 

ளட்டில் ஊடுபைவுயதற்கு யளய்ப்ழத்து, தநழழ் சபகத்கதபெம் 

சழங்க சபகத்கதபெம் ழளழக்கப் சளகழன்சளநள ன்தற்கு 

அப்ளல், இந்த ளட்டில் ழவும் ழபச்சழகக்கு எபை தவர்கயக் 

தகளடுத்து தநழமர்களும் சழங்கயர்களும் பஸ்லிம்களும் 

சுனழர்ணன உளழகநபெடன் யளமக்கூடின ழககநகன 

ற்டுத்த சயண்டும்; தநழமர்கள் தங்ககத் தளங்கச 

ஆக்கூடின ஆட்சழனழக அபசு உபொதழ தசய்ன சயண்டும் 

ன்பொ கூழ, யழகடதபொகழன்சன். ன்ழ.  

 
[අ.බහ. 6.28] 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විමද්ල ක යුුර 
අභහතුරභහ) 
(நளண்புநழகு (சபளசழளழனர்) ஜவ.ல். பீளழஸ் - 

தயழளட்டலுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මේ ර්ම  මනොළේඵර් 

භහම  මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ නහඹකඹන්මප මුු අමප් යමට් 

ඳළළත්වීභ රගකහ ඉතිවහම  ඉතහභ ළදගත් සිද්ධිඹක්; මභඹ අමප් 

ය   අතිවිලහර කීර්තිඹක්, මගෞයඹක් මගන මදන අසථහක්. 

අවුරුදු 24ක  ඳසු මඳොදු යහජ භණ්ඩරම  නහඹකඹන් ආසිඹහනු 

ය ක රැස න ප්රුථභ අසථහ මභඹයි.  ර්තභහනම  මඳොදු යහජ 

භණ්ඩරඹ  ය ල් 53කින් භන්විත නහ. ඒ ය ර නහඹකඹන්, 

විමද්ල අභහතරුන් හකචිඡහ ඳළළත්වීභ වහ අමප් ය   

ඳළමිමණනහ. 1976 ගරු සිරිභහමෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹමප 

යජඹ භම  ඳළළත්වුණු මනොඵළඳි මුුමන් ඳසු අමප් යමට් 

ඳළළත්මන විලහරතභ ජහතන්තය මුු මභඹයි. මනොළේඵර් 

භහම  ශ්රීd රගකහ  අඹත් න්මන් අද්විීරඹ මගෞයඹක්. ඒ 

මගෞයඹ තභයි, අවුරුදු මදකක කහරඹක් ුරශ මඳොදු යහජ 

භණ්ඩරම  නහඹකත්ඹ අමප් ය   රළබීභ. අතිගරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහ ඒ නහඹකත්ඹ මවොඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මේ මභොමවොමත් අඳ රකහ 

ඵළලිඹ යුත්මත්, මේ අසථහමන් අමප් ය   රළමඵන ප්රුහමඹෝගික 

හසි කමර්ද කිඹන එකයි. භහ හිතන වළටිඹ  මේ ිළිතඵ අිළ 

ජනතහ  කරුණු අනහයණඹ කශ යුුරයි. මේ ිළිතඵ ඹේකිසි 

ජන භතඹක් අමප් ය  ුරශ නිර්භහණඹ විඹ යුුරයි. ප්රුථභ මකො භ 

මභයින් අඳ  රළමඵන ප්රුමඹෝජනඹ තභයි,  ත්රාසතහදඹ විනහල කය 

දළමීමභන් ඳසු අමප් ය  රඵහ ගත් ප්රුගතිඹ ිළිතඵ ජහතන්තය 

ප්රුජහ දළනුත් කිරීභ  මභඹ ඉතහභ මඹෝග අසථහක් වීභ. අිළ 

සිඹලු මදනහ දන්නහ ශ්රීd රගකහ  විරුද්ධ ඉතහභ ළරසුේ 

වගත, ද්මේ වගත ළඩ ිළිතමශක් ඹේ ඹේ මකො ස විසින් 

දිඹත් කය තිමඵන ඵ. ඒ විමේචනර , ඒ මිථහන්  මදන්න 

පුුන් ඉතහභ ප්රුඵර ිළිතුරය මභඹයි. අිළ ආයහධනහ කයනහ 

මරෝක නහඹකඹන් , අමප් ය   ඳළමිණ ඹථහර්ථඹ අමඵෝධ කය 

ගන්න කිඹරහ; තභන්මප ඇසින්භ දළකරහ මේ තත්ත්ඹන් ගළන 

මොඹහ ඵරන්න කිඹරහ; ක  කථහර  රැම න්මන් නළති 

නිඹභ තත්ත්ඹ  වහ මගන නිගභනර  ඳළමිමණන්න කිඹරහ. 

මේ විධිම  අසථහ අීරතම  උදහ ව ෆභ වි භ ඒ ුරිතන් අමප් 

ය   විලහර මතක් ළරසුණහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, 

එඹ  ඳළවළදිලිභ නිදර්ලනඹ තභයි භහ කිහිඳඹක  මඳය මේ යමට් 

ඳළළත්වුණු මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ ඳහර්ලිමේන්ුර ේමේරනඹ. භහ 

හිතන්මන්, ඔඵුරභහත් ඒක  වබහගි වුණහ. ඒ අසථහමේදී අමප් 

ය   ඳළමිණි භවය නහඹකඹන් ීරයණඹ කශහ උුරරු ප්රුමද්ලඹ  

ගිහින් ඒ ඳශහමත් තත්ත්ඹ මොඹහ ඵළීයභ . මකොශම  ආහ  

ඳසමේ ඒ කීඳ මදමනක් භ  කථහ කශහ ඒ අඹමප අත් දළකීේ 

ිළිතඵ හකචිඡහ කයන්න.  

ගරු කථහනහඹක චභල් යහජඳක් භළතිුරභහ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ 

සිඹලුභ ඳහර්ලසකරුන්මප පර්ණ වමඹෝගඹ රඵහ මගන, උඳරිභ 

භට් මභන් ඒ උත්ඹ ගවිධහනඹ කශහ. මකොශම  ඳළමිණි 

සිඹලුභ ය ල්ර නිමඹෝජිතඹන් කිේමේ, "අිළ අවපු මද්ල් අනු 

අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර වුමණ් මී  ඩහ වහත් ඳසින් මනස මදඹක්. 

ඒත් අිළ ගිඹහභ නිඹභ තත්ත්ඹ දළක්කහ" කිඹහයි.  ඒ කිඹන්මන් ඒ 

ප්රුමද්ලම  මමන ජනතහමප ආර්ථික තත්ත්ඹ, ඒ 

ජනතහමප ආදහඹේ භහර්ග, ආර්ථිකම  ඇති මරහ තිමඵන 

පුනර්ජීනඹ ඒ අඹ දළක්කහ. ඒ භවය අඹ මී  අවුරුදු 10ක , 

15ක  ඉසමල්රහ අමප් ය   ඳළමිණි පුද්ගරමඹෝයි. එතමකො  

අමප් යමට් මඳය ඳළළති තත්ත්ඹ ව ර්තභහනම  ඳතින 

තත්ත්ඹ ගන්දනඹ කිරීභ  ඒමගොල්රන්  අකහල රළබුණහ. 

එඹ අවයි මඳොමශොයි හමගයි. මඳය ඳළළුරමණ් 

අන්ධකහයමඹන් ළීම ගිඹ යුගඹක්. අද ජීත් නහ, මව  ජීුරන් 

අතය සිටීද, නළද්ද කිඹන එක ිළිතඵ ළකඹක් ඒ යුගම  ඒ 

ජනතහමප සිත් තන් ුරශ තිබුණහ. ඒ අඹ  ජීත් වීභ  භහර්ග 

තිබුමණ් නළවළ. බමඹන් ජීත් වුමණ්. අද ඒ හතහයණඹ 

ේපර්ණමඹන් මනස මරහ තිමඵනහ. අද ේපර්ණ 

විඳර්ඹහඹක  මගොදුරු මරහ තිමඵනහ. අද විලසහඹක් ඇති 

ජීත් වීභ , අනහගතඹ ිළිතඵ ඵරහමඳොමයොත්ුර ඇති කය 

ගළනීභ  පුුන් විධිම  ඳරියඹක් ඒ ප්රුමද්ලම  ඇති මරහ 

තිමඵනහ. ධීය කර්භහන්තඹ, කතෂි කර්භඹ දියුණු මරහ 

තිමඵනහ. ඹටිතර ඳවසුකේ ගර්ධනඹ ේඵන්ධමඹන් අමප් 

යමට් ඉතිවහම  කිසිභ යුගඹක මනොතිබුණු අන්දමේ අධහනඹක් 

මඹොමු වී තිමඵන ඵ අද ඒ ඳශහත්ර ඇස ඳනහ ිළ  මඳමනනහ. 

ඒ සිඹල්රභ ඔවුන් දළක්කහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, කළනඩහමේ කළල්ගරි 

ප්රුමද්ලමඹන් ඳළමිණි ඳහර්ලිමේන්ුර භන්ත්රීලයමඹක් භ  කිේහ, 

"මේ මකටි කහරඹක් ුරශ ඇති මරහ තිමඵන ප්රුගතිඹ ගළන අිළ 

භවිතඹ  ඳත් නහ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන්, 2009 භළයි භහම  ඒ 

යුදභඹ ක්රිනඹහදහභඹ අන් ව මරහමේ ශ්රීd රගකහ මුහුණ දුන් 

අභිමඹෝගර ඳරිභහණඹ, උග්රාබහඹ ළරකිල්ර  බහජනඹ කයන 

වි  මේ ප්රුගතිඹ ඉතහභත් ප්රුලගනීඹයි කිඹරහ ඒ අඹ වන් කශහ. 

දළන් මේක තභයි භහ දකින වළටිඹ  අමප් ය   රළමඵන ප්රුධහන 

ප්රුමඹෝජනඹ. ඒ කිඹන්මන්,  මන අඹ කිඹන මද්ල් අනු 

තභන්මප නිගභනර  ඳළමිණීභ  ඩහ මඳෞද්ගලිකභ -තභන්භ- 

ගිහිල්රහ ඵරහ මගන තභන්මප අත් දළකීේ මරෝකඹ  ඳවදහ දීභ  ඒ 

අඹ  අසථහ රළමඵනහ. මේ මනොළේඵර් භහම  අමප් යමට් 
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ඳහර්ලිමේන්ුර 

ඳළළත්මන මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ යහජ නහඹක මුු නිහ  ඒ 

අසථහ උදහ මනහ. ඒක ඳශමුළන්නයි. අිළ ඒක කිසිමේත් 

අතක්මේරු කයන්න මවො නළවළ. අද අමප් ය   විරුද්ධ විලහර 

ගග්රාහභඹක් මගන ඹනහ. ඒක  “ගග්රාහභඹ“ කිඹන චනඹ ඳහවිචිික 

කිරීභ යදක් මනොමයි. ඒක ුරක්කු, මඵෝේඵ ඳහවිචිික කයරහ 

කයමගන ඹන යුද්ධඹක් මනොමයි. ඒක ආර්ථික යුද්ධඹක්. අමප් 

ය  මකොන් කිරීභ , මේ ය   එන ආමඹෝජන නළළත්වීභ , 

ගචහයක කර්භහන්තඹ අඩහශ කිරීභ , ජහතන්තය මමශහභ  

ඳවයක් එල්ර කිරීභ  මගන ඹන මේ හඳහයඹ  ඉතහභත් මවො 

ිළිතුරය මභඹ ඵ අිළ ඳළකිළීභකින් මතොය වන් කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, ඊ  අභතය මභහි ආර්ථික 

ඳළත්තකුත් තිමඵනහ. ඒ කිඹන්මන් අමප් ගරු අසර් භන්ත්රීලුරභහ 

වන් කශ ඳරිදි විවිධ සිද්ධි භහරහකින් භන්විත ළඩ 

ිළිතමශක් තභයි මනොළේඵර් භහම  අමප් යමට් 

ඳළළත්මන්මන්. ප්රුධහන සිද්ධිඹ න්මන් යහජ නහඹකඹන්මප 

මුුයි. ඊ  භහන්තය හඳහරික ප්රුජහමප මුුක් - a 

business forum - තිමඵනහ. මරෝකම  ඉවශභ ගණම  

හඳහරිකඹන් ඒක  ඳළමිමණනහ. ඒ හඳහරික මුු මඳොදු 

යහජ භණ්ඩරම  ය ර  ඳභණක් ීමභහ මනොකිරීභ  අිළ ීරයණඹ 

කයරහ තිමඵනහ. ගරු අසර් භන්ත්රීලුරභහ වන් කශ ඳරිදි  මී  

ඉසමල්රහ මේ මඳොදු යහජ භණ්ඩීයඹ නහඹකඹන්මප මුු 

ඳළළත්වුමණ් 2011 ඔක්මතෝඵර් භහම  ඵ හිය ඕසමසලිඹහමේ 

ඳර්ත් නගයම යි. අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහත්, 

 විමද්ල ක යුුර ඇභති වළටිඹ  භහත් ඒ මුු  වබහගි වුණහ. ඒ 

අසථහමේදී ඕසමසලිඹහනු යජඹ ීරයණඹ කශහ, හඳහරික ළඩ 

මුු  මඳොදු යහජ භණ්ඩරමඹන් ිළ සතය ය ර ප්රුධහන මඳමශේ 

හඳහරිකඹන්  ඇයයුේ කිරීභ . අිළත් ඒ අනු ය ල් යහෂ්ඹක  

ආයහධනහ කයරහ තිමඵනහ. මඳොදු යහජ භණ්ඩරඹ  අඹත් 

මනොවත් ශ්රීd රගකහ භඟ මීඳ මමශ වහ හඳහරික 

ේඵන්ධතහ ඳත්හමගන ඹන ය ර නිමඹෝජිතඹන්  අිළ 

ආයහධනහ කයරහ තිමඵනහ. උදහවයණ ලමඹන් චීනඹ, රුසිඹහ, 

ජඳහනඹ, මකොරිඹහ, භළද මඳයදිග, තහයිරන්තඹ කිඹන මේ සිඹලුභ 

ය ර  මභහි ඳළමිමණන්න කිඹරහ අිළ ආයහධනහ කයරහ 

තිමඵනහ. අඳ  රළබිරහ තිමඵන ප්රුතිචහය ඉතහභත් මවොයි. මභොකද 

මේ ිළිතඵ ශුබහදී භතඹක් මරෝකම  හඳහරික ප්රුජහ ුරශ 

තිමඵන ඵ අඳ  මඳමනනහ. 

ඒ වහ අිළ ඉතහභ  විධිභත් මර වහ ක්රිභහනුකර මර 

ූ දහනේ නහ. අමප් ප්රුධහන ළරළසභ මේකයි. ඊ  ේඵන්ධ 

යජම  සිඹලුභ ආඹතන -ශ්රීd රගකහ ආමඹෝජන භණ්ඩරඹ, ශ්රීd රගකහ 

අඳනඹන ගර්ධන භණ්ඩරඹ, ගචහයක ගර්ධන අධිකහරිඹ, 

කුඩහ මත් ුර ගර්ධන අධිකහරිඹ, ජහතික භළණික් ව 

සර්ණහබයණ අධිකහරිඹ- එකුර මරහ ළරසුේ යහෂ්ඹක්, -project 

proposals- වදහ තිමඵනහ. මභන්න මේ මේ ක්මේත්රාර 

ආමඹෝජන කහමරෝිකතයි, මඹෝගයි කිඹරහ. ඒමකන් අිළ 

ඵරහමඳොමයොත්ුර න්මන්, එභ ය ර භහගේ එභ මඹෝජනහ 

අධඹනඹ කයරහ, ඒ මගොල්රන්  සුදුසු හඳහය වහ  ඉදිරිඳත් 

වීභයි. දළන භ යහජ නහඹකඹන් කිහිඳ මදමනක් ඳහ උනන්දුක්, 

උමදෝගඹක් දක්හ තිමඵනහ, එභ හඳහරික ළඩ මුු  

ේඵන්ධ වීභ . එයින් අිළ අදවස කයනහ, අමප් ය   විලහර 

ප්රුභහණඹක් විමද්ල විනිභඹ ගරහ එයි කිඹරහ. අද මනොමඹක් 

මනොමඹක් තළන්ර විමේචන තිමඵනහ, මභඹ මුදල් නහසති 

කිරීභක් කිඹරහ. එඹ එමේ මනොමයි, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීලුරභනි. මභඹ ආමඹෝජනඹක්. 2009 ර්ම  මභභ හඳහරික 

ළඩ මුු ඳළළත්වහ, කළරිබිඹන් ප්රුමද්ලම  Trinidad and 

Tobago කිඹන යමට්. ඒ අඹ ත් විලහර මුදල් ේබහයඹක් ඒ ුරිතන් 

රළබුණහ. ඕසමසලිඹහ ත් ඒ විධිඹ භ ඒ ුරිතන් භවහ ඳරිභහණම  

ප්රුතිරහබ අත් ඳත් කය ගළනීභ  අසථහ ළරසුණහ.  

අමප් ය   තිමඵනහ, මනොමඹක් මනොමඹක් සහබහවික හසි. 

එකක් තභයි, අමප් යමට් ූමමගෝීයඹ  ිළහිටීභ. අනික් එක තභයි, 

අමප් භහන ේඳත්ර ගුණහත්භකබහඹ. ඳසු ගිඹ දලක ුරන ුරශ 

අඳ  මේ සිඹල්මරන්භ උඳරිභ ප්රුමඹෝජන ගන්න ඵළරි වුණහ, 

ත්රාසතහදඹ නිහ. දළන් ත්රාසතහදඹ ඉතිවහඹ  ීමභහ කිරීභ  අඳ  

පුුන් වීභ නිහ, මේ සිඹලුභ සබහවික ේඳත්ලින් උඳරිභ 

ප්රුමඹෝජන ගළනීභ  අසථහ එශී  තිමඵනහ. ඒ නිහ තභයි මේ 

යහජ නහඹක මුු වහ හඳහරික ළඩ මුු  මේ අසථහමේදී 

මඵමවවින් කහමරෝිකත න්මන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර නහ, 

ආර්ථික මක්න්ද්රැසථහනඹක් වළටිඹ  ශ්රීd රගකහ දියුණු කිරීභ ත්, ඒ 

ේඵන්ධමඹන් මරෝකඹහමප අධහනඹ  මඹොමු කිරීභ ත්. එඹ  

ඉගග්රීධසිමඹන් කිඹන්මන් hub concept කිඹරහයි. විවිධ දතසටි 

මකෝණලින් ඵරන මකො  aviation hub,  shipping hub, 

knowledge hub,  technology hub ඹන මේ සිඹල්රක්භ වහ 

අමප් ය  මඵමවවින් මඹෝග නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, මුු මරෝකම භ අධහනඹ 

අමප් ය  මකමයහි මඹොමු මරහ තිමඵන අසථහකදී මඹෞන 

ිළරිමප ශුබ සිද්ධිඹ වහ අිළ ළඩ මුුක් වේඵන්මතො  

ඳත්නහ. ඒ හමපභ භවජන මුුක් - people's forum -  

හික්කඩුමේ ඳත්නහ. එතමකො  අමප් ය   ඳළමිමණන යහජ 

නහඹකඹන්  අසථහ රළමඵනහ, මකොශම  ඳභණක් මනොමයි, 

අමප් යමට් සිඹලුභ ප්රුමද්ලර  ගිහින් අිළ රඵහ ගත් ප්රුගතිඹ 

සිඹළසින්භ ඵරහ ගළනීභ .  

ඒ වළය අිළ ඵරහමඳොමයොත්ුර නහ, අමප් ය   රළමඵන 

ප්රුමඹෝජන ඩහ ළඩි කය ගළනීභ වහ නුදුරු අනහගතම දී 

ඳළළත්මන මනත් ඹේ ඹේ ළඩ ිළිතමශර  ේඵන්ධ කයරහ 

මභභ අසථහ ගවිධහනඹ කිරීභ . උදහවයණඹක් ලමඹන් 2014 

දී -එන අවුරුද්මද්- අමප් ය  ුරශ ඳළළත්මනහ, ජහතන්තය 

මඹෞන මුුක් - International Youth Conference. 

වේඵන්මතො  මකමයන ඒ හකචිඡහ වහ ඒ ුරිතන් ඉසභුර න 

නිගභන ඍජු මර ඵරඳහනහ, 2014 ඳළළත්මන එභ 

හකචිඡහ .  

ඒ විතයක් මනොමයි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි. අද 

මරෝකම  විවිධ ප්රුමද්ලර විලහර උනන්දුක් වහ උමදෝගඹක් 

තිමඵනහ, මුහුදු මකොල්රකරුන් වහ භවහ මුද්රැම  නිලසචරබහඹ 

ේඵන්ධමඹන්. එඹ  මවේුර ජහතන්තය මමශහභ  ඒහ 

මකිතන්භ ඵරඳහන නිහයි. අමප් යමට් නහවික වමුදහ මේ 

ේඵන්ධමඹන් අද්විීරඹ මභමවයක් ඉස  කයනහ.  

විමලේමඹන්භ ඕසමසලිඹහ ඒ ේඵන්ධමඹන් ප්රුලගහ 

මුඛමඹන් කථහ කයරහ තිමඵනහ. ඕසමසලිඹහනු නහඹකත්ඹ 

කිඹරහ තිමඵනහ, කිසිභ ළකඹකින් මතොය ඒ අඹ මේ 

උත්ඹ  වබහගි නහ කිඹරහ. මරෝකම  විවිධ නහඹකඹන් 

අඳ   එමවභ දන්රහ තිමඵනහ. මේ ේඵන්ධ ඒකහඵද්ධ ළඩ 

ිළිතමශක් අිළ දිඹත් කයරහ තිමඵනහ, ඕසමසලිඹහ භඟ. එභ 

නිහ අමප් අත් දළකීේර ේපර්ණ ප්රුමඹෝජනඹ  මරෝකඹ  රඵහ 

දීභ   මභඹ කදිභ අසථහක් නහ. මේ විධිම  අසථහක් අඳ  

1976 සි  අද දක්හ රළබිරහ නළවළ. ඒ නිහ මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීලුරභනි, අමප් අදව න්මන් සිඹලු මදනහමපභ ේභඹ, 

ලක්තිඹ, උමදෝගඹ මගොනු කයරහ ය   උඳරිභ හසිඹ රළමඵන 

විධිඹ  මේ ක යුුර ගවිධහනඹ කය ගළනීභ යි.  

ඊම  න්ධහමේ ගරු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිුරභහමප 

ප්රුධහනත්මඹන් අිළ හකචිඡහක් ඳළළත්වහ. එහි අයමුණ වුමණ්, 

රගකහ ුරශ මේ ේඵන්ධ  ේපර්ණ මතොයුරරු අමප් ජනතහ  

රඵහ දීභ ත්, ඒ සිඹලු  මදනහමපභ දහඹකත්ඹ උඳරිභ භට් මින් 
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රඵහ ගළනීභ ත් පුුන් න ඳරිදි අගග ේපර්ණ ළඩ ිළිතමශක් 

නිර්භහණඹ කයරහ, ඒ ළඩ ිළිතමශ ක්රිනඹහත්භක කිරීභ වහ  

සිඹලුභ අදහශ අභහතහගලර, මදඳහර්තමේන්ුරර වහ අධිකහරිර 

නිරධහරින් මගන්රහ ඒ අඹ දළනුත් කිරීමේ ඉතහභ ප්රුමඹෝජනත් 

ළඩ ිළිතමශක් ඇති කය ගළනීභයි.  ඒ ළඩ ිළිතමශ අිළ ඊම  

දිඹත් කශහ.   

මභහි අිළ දකින අමනක් ළදගත් රක්ණඹ තභයි යජඹයි,             

ශ්රීd රගකහමේ මඳෞද්ගලික අගලඹයි එක්කහසු කයරහ මේ 

ේඵන්ධමඹන් ඉතහභ  සුවද ළඩ කයරහ, ඒ අඹමප ලක්ීරන්, 

කුරතහන් සිඹල්රක්භ ඳදනේ කය මගන යමට් ශුබ සිද්ධිඹ  

මකිතන්භ ඉවල් න ඳරිදි ළඩ ිළිතමශක් කස කය ගළනීභ. 

මේ සිඹල්රක්භ අිළ ිළිතමඹර කය මගන ඹනහ. මේ ළඩ ිළිතමශ 

අතිලයින් හර්ථක මනහ. ඒ ගළන අමප් කිසිභ ළකඹක් නළවළ.    

මේ ේඵන්ධමඹන් ඳක් මේදඹක් නළවළ. අිළ 

ඵරහමඳොමයොත්ුර මනහ, අමගෝසුර භහම  මුල් තිම  ගරු 

කථහනහඹකුරභහමප ප්රුධහනත්මඹන් විරුද්ධ ඳක්ඹත් භඟ 

හකචිඡහ කයරහ, ශ්රීd රගකහ ඳහර්ලිමේන්ුරමේ නිමඹෝජනඹ න 

සිඹලුභ මද්ලඳහරන ඳක්ර පර්ණ වමඹෝගඹ මේ වහ රඵහ 

ගළනීභ .  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලුරභනි, අමප් ගරු අසර් භන්ත්රීලුරභහ 

මගන ආ මේ මඹෝජනහ ඉතහභ ප්රුමඹෝජනත් කිඹරහ භභ 

හිතනහ. මේ ුරිතන් අඳ  අසථහක් රළමඵනහ, මේ කරුණ 

ිළිතඵ අමප් ජනතහ දළනුත් කිරීභ . එභ නිහ අමප් ය   

මඵමවවින් ළදගත්, ශුබදහය  ළඩ ිළිතමශක  ඔඵුරභහමපත් මේ 

ගරු බහමේත් පර්ණ ආෂ්ර්හදඹ වහ ශුබහෂ්ගනඹ අමප්ක්හ 

කයමින් මේ ළඩ ිළිතමශ උඳරිභ භට් මින් හර්ථක මේහයි කිඹහ 

භහ ප්රුහර්ථනහ කයනහ.  

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිමේන්ුර ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.46 , 2013 ජලි 11 න 

බ්ර්වසඳතින්දහ අ. බහ. 1.00 න මතක් කල් ගිම ඹ. 

அதன்டி  ழ.. 6.46 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2013 பேக 11  

யழனளமக்கழமகந ழ..1.00  நணழயகப எத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at  6.46 p.m. until  1.00 p.m.  on  Thursday, 

11th July, 2013. 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිමේන්ුර විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් මගන්හ ගළනීභ අල  
නේ ගහසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසුර රු. 2.50කි. මකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභගකඩ ඳහය, අගක 102, 
ිළඹසිරි මගොඩනළගිල්මල් යජම   ප්රුකහලන  කහර්ඹහගලම   අධිකහරී  මත  ෆභ  ර්ඹකභ  මනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රුථභ දහඹක  මුදල් මගහ ඉදිරි ර්ම  දහඹකත්ඹ රඵහ මගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිමනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු මනොරළම්ල. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, தகளளம்பு 6 ன் யழளசத்தழற்கு அதப்ழ ழபதழககப்  

தற்பொக்தகளள்ளம். எவ்சயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் சததழக்கு பன் சந்தளப்ணம்  

அதப்ப்ட சயண்டும். ழந்தழக் கழகடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்பொக்தகளள்ப்டநளட்டள. 
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ප්ර්ලසනර  හිකක ිළිතුරරු 

 
පඳෞද්ගලික  දළනුම් දීපභ්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ : 
 අධාහඳන අභහතාහඇලපං අඇක 4/2013 දයන 

චක්රාපඛයඹ 

 
පඳොපවොය හිඟඹ පවේුරප්ද පගොවී්ද මුහුණ පදන 

දුසකයතහ : 
      කෘෂිකර්භ අභහතාුරභහප  ප්ර්කහලඹ  

 
යප්ර්හද :  
 "රඇකහදීඳ" ව "අද" ඹන පුත් ඳත්හි ව "ඔත්ුරකරු"  
පබ් අඩවිපං ඳශ  ව හර්තහ  

අ්දතර්ගත ප්ර්ධහන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Circular No. 4/2013 of Education Ministry 

 
DIFFICULTIES FACED BY FARMERS DUE TO 

FERTILIZER SHORTAGE: 

    Statement by Minister of Agriculture 

 
PRIVILEGE:   

   Reports in “Lankadeepa” and “Ada” Newspapers and 

“Oththukaru” Website       

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள் 

 

ணற அநறறத்ல்நன றணர: 

 கல்ற அகச்சறன் 4/2013 ஆம் இனக்கச் சுற்நநறக்கக 

 

உப் தற்நரக்குகநறணரல் றசரறகள் றர்நரக்கும் 

கஷ்டங்கள்: 

 கத்தரறல் அகச்சரறணது கூற்ந 

 

சறநப்நெரறக: 

 ‘னங்கரலத’, ‘அ’ தத்றரறகககள் ற்நம் ‘எத்துகந்’ 

இகத்பத்றல் தபறரண அநறக்கககள் 

පඳෞද්ගලික භ්දත්රී.්දප  ඳනත් පකටුම්ඳත් 
 ශ්රීග රඇකහ ඉකිරිරිම් කර්භහ්දත භණ්ඩරඹ (ඇසථහගත 

රිරීපම්) - [ගරු ිනරඇග සුභිනඳහර භවතහ] - 
ඳශමුන ය රිඹන රකි 

  භර්කස කහෂුරඛ ඉසරහමිඹහ (ඇසථහගත රිරීපම්) - 
[ගරු එම්.බී. ෂහරුක් භවතහ] - ඳශමුන ය 
රිඹන රකි 

 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම් (විපලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් පකටුම්ඳත : 

 පදන ය ව ුර්දන ය රිඹහ 
ඇපලෝධිතහකහයපඹ්ද ම්භත කයන රකි 

 

කඛතළබීපම් පඹෝජනහ : 
අ.පඳො.. (උස පඳශ)  වහ තහක්ණ පේදඹ විඹ 

ධහයහ 

ணற  உநப்தறணர் சட்டநனங்கள்: 

 இனங்கக றர்ரக் ககத்தரறல் சம்நபணம் 

(கூட்டிகத்ல்) - [ரண்நெறகு றனங்க 

சுறதரன] – நைன்நைகந றப்தறடப்தட்டது 

 ர்கஸ் மக்கரததுல் இஸ்னரறய்ர (கூட்டிகத்ல்) 

- [ரண்நெறகு ம். தற. தரநக்] – நைன்நைகந 

றப்தறடப்தட்டது 
 

உள்ளூறகர சகதகள் தற்நறடங்ககப றப்நெல் 

(றநசட ற்தரடுகள்) சட்டநனம்:  

 இண்டரம், நன்நரம் நைகநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றந்த்ப்தட்டரந றகநநற்நப்தட்டது 
 

எத்றகப்நெப் தறநக:  

க.ததர.  (உர்) தரறல்நுட்தப் தரடறரணம் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS:   
    Chamber of Construction Industry of Sri Lanka 

(Incorporation) – [The Hon. Thilanga 

Sumathipala] –  Read the First time 

     Markas Sakafathul Islamiyya (Incorporation) – [The 

Hon. M.B. Farook] - Read the First time 
 

LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES 

(SPECIAL PROVISIONS) BILL: 
  Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 

 

ADJOURNMENT MOTION:  

Technology Stream for G.C.E. (A/L) 





 

ඳහර්ලිපම්්දුර 
தரரளுன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

         
                                                                     

2013  ජූලි 11 න  බ්රකවසඳින්දදහ 
2013 நௌகன 11, றரக்கறக 

Thursday,11th July, 2013 
—————————————- 

 

අ.බහ 1.00  ඳහර්ලිපම්්දුර රැස විඹ.   
නිපඹෝජා  කථහනහඹකුරභහ [ගරු ච්දකිභ වීයක්පකොඩි භවතහ]  

මූරහනහරඪ විඹ. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்நெறகு  சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR.. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 

නිපේදන 
அநறறப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳහර්ලිපම්්දුර ක යුුර ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීභ 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිපම්්දුර ක යුුර ිළිතඵ කහයක බහපේ රැසවීභක් 2013 

ජූලි භ 11න බ්රකවසඳින්දදහ, එනම් අද කින ඳස රු 2.30  ගරු 

කථහනහඹකුරභහප  නිර කහභයපංදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවි්ද 

එඹ  ඳළමිණ වබහගි න පර ගරු භික භ්දත්රී.්ද යලඹලු පදනහ  

පභයි්ද දළනුම් දීභ  කළභළත්පතමි. 

 
ලිිළ පඛයනහකිඹ ිළිතගළ්දවීභ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(1) (52 ළනි අධිකහයඹ න), සුයහඵදු ආඥහඳනපත් 22(1) ළනි ග්දිනඹ 
ඹ පත් සුයහඵදු ම්ඵ්දධපඹ්ද මුදඛ වහ ක්රාභම්ඳහදන අභහතායඹහ 
වියල්ද ඳනන රදු, 2013 අපප්ර්ේඛ 03 කිනළින අඇක 1804/16 දයන අින 
විපලේ ගළට් ඳත්රබපං ඳශ කයනු රළබ නිඹභඹ  (අඇක 957 දයන සුයහඵදු 
නිපේදනඹ) ; 

(2) ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහපේ 44(2) ළනි ාසථහ භඟ රිඹවිඹ යුුර 
2006 අඇක 12 දයන මුද්දය ගහසුර (විපලේ විධිවිධහන) ඳනපත් 3 ළනි 
ග්දිනඹ ඹ පත් මුද්දය  ගහසුර ම්ඵ්දධපඹ්ද ජනහධිඳිනයඹහ 
වියල්ද ඳනන රදු, 2013 භළයි 10 කිනළින අඇක 1809/19 දයන අින 
විපලේ ගළට් ඳත්රබපං ඳශ කයනු රළබ නිපඹෝගඹ; ව 

(3) 2012 ර්ඹ වහ යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතාහඇලපං හර්ෂික 
කහර්ඹහධන  හර්තහ.-[අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික 
ක යුුර අභහතා  ගරු කි.මු. ජඹයත්න භවතහ]  

 

 

බහපම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012  ර්ඹ වහ කුරුණෆගර කිසත්රියක් පඛකම් කහර්ඹහරපං කහර්ඹ 

හධන හර්තහ වහ ගිුම්.- [යහජා ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක යුුර අභහතා 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.පේ. පපනවියත්න භවතහ පනු  ගරු කිප්දස 

ගුණර්ධන භවතහ]    

 

බහපම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

 

ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසපං ප්ර්ධහන 
ඇවිධහඹකුරභහ) 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

கப்நெ அகச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் நைற்நகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
 

 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, කර්භහ්දත වහ හණිජ 
ක යුුර අභහතාුරභහ පනුප්ද භභ 2009/2010 ව 2010/2011 
ර් වහ කව ගව ග්රාළෂයිට් රඇකහ ලිමි හිහි හර්ෂික හර්තහ 
ඉකිරිඳත් කයමි.  

පභභ හර්තහ කර්භහ්දත වහ හණිජ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක 
කහයක බහ  පඹොමු කශ යුුර ඹළයි භභ පඹෝජනහ කයමි. 

 

ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to 

  
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, මුඳකහය වහ අබා්දතය 

පශ අභහතාුරභහ පනුප්ද භභ 2010/2011 ර්ඹ වහ සී./
. ශ්රීග රඇකහ යජපං හණිජ (විවිධ) නීිනගත ඇසථහපේ හර්ෂික 
හර්තහ ඉකිරිඳත් කයමි.  

 

පභභ හර්තහ මුඳකහය වහ අබා්දතය පශ ක යුුර ිළිතඵ 
උඳපද්ලක කහයක බහ  පඹොමු කශ යුුර ඹළයි භභ පඹෝජනහ 
කයමි. 

 

ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ පගොවිජන පේහ වහ නජීවී අභහතාහඇලපං කහර්ඹ 

හධන හර්තහ.- [නජීවී ම්ඳත් ඇයක්ණ අභහතා ගරු ගහමිී  විිතත් 

විජඹමුණි ද පොයිහ භවතහ පනු  ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ]   
 

බහපම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

උඳපද්ලක කහයක බහ හර්තහ 
ஆநனரசகணக் குள அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු න්දකිමිත්රබ කකනහඹක භවතහ (උස අධාහඳන 
නිපඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, උස අධාහඳන ක යුුර 
ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහපේ බහඳිනුරභහ පනුප්ද භභ 
ඳවත ව්ද හර්තහ ම්ඵ්දධපඹ්ද උස අධාහඳන ක යුුර 
ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහපේ හර්තහ ඉකිරිඳත් කයමි.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

  (i)    2010 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදාහරපං ඳහලි 
වහ පඵෞද්ධ අධාඹන ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනපං 
හර්ෂික හර්තහ ව ගිුම්; 

 (ii)     2010 ර්ඹ වහ පප්යහපදණිඹ විලසවිදාහරපං 
හර්ෂික හර්තහ; 

 (iii)    2 0 1 0   ර්ඹ වහ  ශ්රීග ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදාහරපං හර්ෂික හර්තහ;  

 (iv)    2010 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදාහරපං 

හර්ෂික හර්තහ වහ ගිුම්;  

  (v)  2010 ර්ඹ වහ ශ්රීග රඇකහ ඹම විලසවිදාහරපං 
හර්ෂික හර්තහ වහ ගිුම්;  

 (vi)  2010 ර්ඹ වහ පකොශම විලසවිදාහරයඹ 
ඳරිගණක අධාහඹනහඹතනපං හර්ෂික හර්තහ;  

 (vii)  2009 ව 2010 ර් වහ පකොශම 
විලසවිදාහරපං පද්ය ඹ දදා විදාහ ආඹතනපං 
හර්ෂික හර්තහ; ව 

 (viii)  2010 ර්ඹ වහ ශ්රීග රඇකහ අ නිකිග 
විලසවිදාහරපං හර්ෂික හර්තහ. 

 
බහපම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ (ඉකිරිරීම්, ඉඇිතප්දරු පේහ, 
නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් අභහතාුරභහ)  
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச - றர்ர, ததரநறறல் 

நசககள், வீடகப்நெ, ததரது சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ජනභහධා වහ ප්ර්ෘත්ින 

ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහපේ බහඳිනුරභහ 

පනුප්ද භභ ඳවත ව්ද හර්තහ ම්ඵ්දධපඹ්ද ජනභහධා වහ 

ප්ර්ෘත්ින ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහපේ හර්තහ 

ඉකිරිඳත් කයමි.  
 

(i) 2011 ර්ඹ වහ සීභහහිත සහධීන රඳහහිනී පේපං 
හර්ෂික හර්තහ; 

(ii) 2010 ර්ඹ වහ රඇකහපේ සීභහහිත එක්ත් ප්ර්ෘත්ින 
ඳත්රබ භහගපම් හර්ෂික හර්තහ; 

(iii) 2010 ර්ඹ වහ ළරයලපන රඳහහිනී ආඹතනපං 
හර්ෂික හර්තහ; ව 

(iv) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රීග රඇකහ පුත් ඳත් භණ්ඩරපං හර්ෂික 

හර්තහ ව ගිුම් ප්ර්කහලනඹ. 
 

බහපම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

පඳත්ම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු සුපම්ධහ ජී. ජඹපේන භවත්මිඹ  -  ඳළමිණ නළත.  

ගරු පයිතපනෝඛහි කුපර් භවතහ  -  ඳළමිණ නළත.  

ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  ඵදුඛර, කළප්පඳටිපඳොශ 

ඳහය, ඳශමු ඳටුභඟ, අඇක 12/4  දයන සථහනපඹහි ඳකිඇික යූ.ආර්.සී 

දර්ලන භවතහපග්ද රළබුු පඳත්භක් භභ ිළිතග්දමි.  
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ  -  ඳළමිණ නළත.  

ගරු පයෝවණ කිහනහඹක භවතහ  -  ඳළමිණ නළත.  

ගරු වීයකුභහය කිහනහඹක භවතහ  -  ඳළමිණ නළත.  

ගරු සුනිඛ වඳු්දපනත්ින භවතහ  -  ඳළමිණ නළත.  

ගරු ිත්ද ද හස ගුණර්ධන භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 
 

ගරු (දදා) යපම්ස ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) நஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ ඳවත ව්ද පඳත්ම් 

ුරන  ිළිතග්දමි.  
 

(1) ගහඛර, ඇචහර, භළරෆපගොඩ, කළුඳවන ත්පතහි ඳකිඇික 
ඩී.වී. සුභනයලරි භවතහපග්ද රළබුු පඳත්භ; 

(2) භහතය, පපවයපවේන, විවහය භහත, "ප්ර්පඵෝධ" නිපහි  
ඳකිඇික එස.පක්. දඹහන්දද භවතහපග්ද රළබුු පඳත්භ; 
ව  

(3) ගහඛර උළුවි පක්, රිුරරම්ිළටිඹ, එකිරියලඇව භහත, අඇක 
184/1 දයන සථහනපඹහි ඳකිඇික ජී.පගොඩප  භවතහපග්ද 
රළබුු පඳත්භ. 

 
ඉකිරිඳත් කයන රද පඳත්ම්  භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිපඹෝග කයන  රදී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

ප්ර්ලසනර  හිකක ිළිතුරරු 
றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගුරු වහඹකඹ්ද ගුරු පේඹ  අ්දතර්ග්රාවණඹ 
රිරීභ : ඌ ඳශහත  

ஆசறரற உறரபர்ககப ஆசறரற நசகக்கு 

உள்பலர்த்ல் : ஊர ரகரம் 

ABSORPTION OF TEACHER ASSISTANTS TO TEACHER 

SERVICE : UVA PROVINCE 

     1938/‟11 

1.   ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධාහඳන අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ- (2):  

(අ) (i) ඌ ඳශහපත් දුසකය ඳහඛර ර් ගණනහක් 
සපේච්ඡහප්ද පේඹ කයන රද ගුරුරු්ද 780ක් 
2007 ර්පංදී ගුරු වහඹකඹ්ද පර ඵහ ගනු 
රළබ ඵත්; 
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  (ii) ඵහ ගළනීපභ්ද ඳසු පම් දක්හ එභ එක් ගුරු 
වහඹකපඹකු  භහයලක පගනු රඵ්දප්ද 
රුිළඹඛ ුර්දදවක දීභනහක් ඳභණක් ඵත්;  

 එුරභහ ද්දපනහිද? 

(ආ) (i) එභ ගුරු වහඹකඹ්ද  දළන  පගනු රඵන 
දීභනහ ළඩිකය, ඔවු්ද ගුරු පේඹ  
අ්දතර්ග්රාවණඹ රිරීභ  ක යුුර කය්දප්දද; 

 (ii) එපේ නම්, ක ක දහද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද?         

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ක භ්දද? 
 
 

கல்ற அகச்சகக் நகட்ட றணர: 

(அ) (i) ஊர ரகரத்றல் தறன்ங்கற தரடசரகன 

கபறல் தன ந்டங்கபரக தரண்டர் ஆசறரறர் 

கபரக தறநெரறந்  780 நதர் 2007ஆம் ஆண்டில் 

ஆசறரற உறரபர்கபரக  நசர்த்துக்தகரள்பப் 

தட்டரர்கள் ன்தகநோம்; 

 (ii) நசர்த்துக்தகரள்பப்தட்டன் தறன்ணர் இன்ந 

க நற்தடி ஆசறரற உறரபர் எந்ந்க்கு 

ரரந்ம் நரறம் நதர தகரடுப்தணவு 

ரத்றந தசலுத்ப்தடுகறன்நது ன்தகநோம் 

        அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) நற்தடி ஆசறரற உறரபர்களுக்கு ற்நதரது 

தசலுத்ப்தடும்் தகரடுப்தணக அறகரறத்து 

அர்ககப ஆசறரற நசகக்கு உள்பலர்ப்தற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அது ப்நதரது ன்தகநோம் 

       அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்நநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 780 teachers who had served for many 

years voluntarily in the rural schools of the 

Uva Province have been recruited as 

teacher assistants in the year 2007; and 

 (ii) a monthly allowance of only Rs.3.000/= is 

paid to a teacher assistant, since recruitment 

up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to increase the 

present monthly allowance paid to the 

teacher assistants and  absorb them to the 

teachers service;  and 

 (ii) if so, when? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය 

පභපේයි.  

(අ)  (i)    එක  යලටි ගරු අධාහඳන අභහතාුරභහප  අඇක 
ඊඩී/2/29/4/1/47/උඳ වහ 2007.02.04 කිනළින ඌ 
ඳශහපත් ගරු ආණ්ඩුකහයුරභහ පත එහ ඇින, 
කියිප්ද විවිධ ඳශහත්ර පේඹ කයන සපේච්ඡහ 
ගුරුරු්ද ගුරු වහඹකරු්ද පර ඳත් රිරීභ 
ඹ පත් පභභ ඳශහත  ගුරු වහඹකඹ්ද 780ක් 
ඵහ ගළනීභ  අනුභත කය ඇින අතය,  ක  අනු 
2007/2008 ර්රදී ගුරු වහඹකඹ්ද පර 776 
පදපනක් ඌ ඳශහත  ඵහ පගන ඇත.  

 (ii)   ඵහ ගළනීපභ්ද ඳසු 2012.09.30 න කින දක්හ 
රුිළඹඛ 3,000ක් පගනු රළබ අතය, භහ වියල්ද 
ඉකිරිඳත් කයන රද අභහතා භණ්ඩර ඳත්රියකහක  
අනු නිකුත් කය ඇින 2012.08.30  කිනළින අඇක 
27/2012 චක්රාපඛයඹ  අනු 2012.10.01 පනි 
කින යල  පභභ අඹප  දීභනහ රුිළඹඛ 3,000 යල  
රුිළඹඛ 6,000 දක්හ ළඩි කය ඇත. ක අනු පභභ 
අඹප  දීභනහ රුිළඹඛ 6,000 දක්හ ළඩි කය  
ඇත. 

(ආ) (i)  ව (ii)  

  ඉවත (අ) (ii) ප්ර්ලසනඹ  දී ඇින ිළිතුරය ඳරිකි ගුරු 
වහඹකඹ්ද  පගනු රඵන දීභනහ භහ වියල්ද 
කළබිනට් අනුභළිනඹ ඹ පත් යලඹඹ  100 රි්ද ළඩි 
කය ඇත.   

  අධාහඳන අභහතාහඇලපං චක්රාපඛය 2009/32 හි 03 
න පේදඹ ප්ර්කහය ගුරු වහඹකරු්ද පුහුු ගුරු 
විනකඹක් පවෝ ශ්රීග රඇකහ ගුරු පේහ ාසථහ 
ඇග්රාවපං ව්ද ඳරිකි සුවිපලේී  උඳහධි 
විනකඹක් රඵහ ිනපබ් නම් එභ විනකඹ රඇගු 
කිනඹ වහ ගුරු වහඹක ඳත්වීභ අනු  ළඩ ඵහය 
ගත් කිනඹ ඹන කින පදපක්ද ඳසු එශපඵන කින 
යල  ශ්රීග රඇකහ ගුරු පේපං අදහශ ඳ්දිනඹ  වහ / 
පවෝ පේේණිඹ  ඳත් කශ යුුරඹ ඹ්දන ව්ද 
ඇත. 

  ක අනු ගුරු පුහුු පවෝ උඳහධිඹ රඵහ ඇින ගුරු 
වහඹකරු්ද 162 පදපනකු  ඳත්වීම් ලිිළපං 04 
න පකෝදපද්යලඹ වහ ගුරු පේහ ාසථහ 
අනු සුදුසුකම් පුයහ ඇින ඵළවි්ද ශ්රීග රඇකහ ගුරු 
පේපං 3 - 1 පේේණිඹ  ඳත් කය යහජා ඳරිඳහරන 
චක්රාපඛයඹ 6/2006 (iv) අනු 14135 - 180 x 9 - 
240 x 6 - 330 x 5 - 400 x 7- 645 x 13 -33030/- 
ළටුප් ඳරිභහණපං 15,395/-ක භහයලක ළටුප් 
ිළඹපර් ිළහිටුහ ළටුප් පගනු රළපබ්. 

(ඇ)  අදහශ පනොපේ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහප  ඳශමුපනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ පභඹයි.  

ගරු ඇභිනුරභහත් ද්දනහ ඇින දළ්ද සපේච්ඡහ ගුරු බුර්ද 

ගුරු වහඹකඹ්ද ඵ  ඳත් කයන ඵ. භවය ප්ර්පද්ලර 

සපේච්ඡහ ගුරු බුර්ද  රියලභ ඳත්වීභක් දීරහ නළවළ. 

උදහවයණඹක් විධිඹ  රිේපොත්, දකුු ඳශහපත්. ඳශහත් අනු පම් 

ක යුුරර ඹම් ඹම් විභතහ ිනපඵනහ. 

භවය සපච්ඡහ ගුරුරු පේපං සථිය පනහ. තත් 

භවය අඹ ගුරු වහඹකඹ්ද පනහ. ක තත්ත්ඹ විභයි. ක 

නිහ ජහිනක ප්ර්ිනඳත්ින කස රිරීපම්දී ගුරු වහඹකඹ්ද ව 

සපේච්ඡහ ගුරු බුර්ද ඵහ ගළනීපම් පඳොදු ප්ර්ිනඳත්ිනඹක් කස 

රිරීපම් වළරිඹහක් පර්ඛීඹ අභහතාහඇලඹ  ව ඔඵුරභහ  

ිනපඵනහද? 

321 322 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ිනපඵනහ. පම් න වි  පඳොදු ප්ර්ිනඳත්ිනඹක් කස කය 

ිනපඵනහ. ගුරු ාසථහ  අනු ගුරු වහඹකඹ්ද රිඹරහ 

ිළරික් නළවළ. ගුරු ාසථහ  අනු, රඇකහපේ ඳහරක 

ගුරුයපඹක් ප්දන පකෝදපද්යල පදකක් ළිළරිඹ යුුරයි. ඳශමු 

න කරුණ තභයි උඳහධිධහරිඹකු වීභ. පදන කරුණ තභයි, ගුරු 

විදාහරඹක පවෝ විදාහ ඨයකඹක අවුරුදු ුරනක ඩිප්පරෝභහධහරිපඹක් 

වීභ. ඊ  අිනපර්ක, සුවිපලේ තත්ත් ඹ පත් කළබිනට් 

අනුභළිනඹක් ඇින ඇතළම් ප්ර්පද්ල වහ ගුරු වහඹකඹ්ද ඵහ 

ග්දනහ. උුරරු නළ  පඟනහිය ඳශහත්ර  පදභශ භහධා ගුරුරු්ද 

නළින නිහ ඳසු ගිඹ දහ කළබිනට් භණ්ඩරඹ එළනි තීයණඹක් 

ගත්තහ. ගුරු ාසථහ  අනු ගුරුරු්ද ඵහ ගළනීභ  පනත් 

විකඛඳඹක්  නළින නිහ, ක අ්දදභ  ගුරු වහඹකඹ්ද ඵහ 

පගන, භක  රුිළඹඛ 6000ක දීභනහක් පගහ, ඔවු්ද  නිලසිකත 

අධාහඳන  සුදුසුකම් පුයහ  ගළනීපභ්ද ඳසු, ඳහරක ගුරු 

පේඹ  අ්දතර්ග්රාවණඹ කයන ක්රාභපේදඹ පම් න වි  ඉතහ 

ඳළවළකිලි කස කය ිනපඵනහ. රඵන හයඹ පන වි  රියලදු 

හිඟතහරි්ද පතොය යලඹලුභ උස පඳශ ඳ්දිනර  ගුරුරු්ද 

රඵහ දීභ වහ ඳසු ගිඹ 6 ළනි දහ විබහගඹක් ඳළළත්වුහ. ක 

විබහගඹ  22,000ක්  පඳනී යල  ිනපඵනහ. ක අනු පම් වළභ 

පදඹක භ නිලසිකත ජහිනක ප්ර්ිනඳත්ිනඹක් කස කය ිනපඵනහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  පද න අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

පභඹයි. 

දළ්ද  පම් ප්ර්ලසනඹ  අදහශ මූලික ිළිතුරපර්දී ගරු ඇභිනුරභහ 

ව්ද කය්දන  පඹදුණහ, ගුරු පේහ ාසථහ අනු ගුරු 

පේඹ  අ්දතර් ග්රාවණඹ කශ වළරි සුදුසුකම් ිනපඵන අඹ 

එකයලඹවළ අ ක් හප  ඇයාහක් අ්දතර්ග්රාවණඹ කශහඹ රිඹරහ.  

නමුත් එපවභ අ්දතර්ග්රාවණඹ කශ පනොවළරි ිළරිකුත් ඉ්දනහ. 

අිළ ද්දනහ, එක්තයහ කහනුක ජහිනක අධාහඳන ආඹතනපඹ්ද 

දුයසත අධාඳන භධාසථහන වයවහ එළනි ගුරුරු්ද  සුදුසුකම් 

ම්පූර්ණ රිරීපම් ළඩ ිළිතපශක් ිනබුණහ,  අය 1989  කහනුපේ 

ඵහ ගත්ත වියලඳ්දදවක් අබාහරහ ග ගුරුරු්ද  හප .  

ක හප භ පූර්ණ කහලීන ගුරු විදාහර ක්රාභඹ දළ්ද පේගපඹ්ද 

වළරිපශමි්ද ඹන තත්ත්ඹක් ඹ  පත්, අය ජහිනක අධාහඳන 

ආඹතනපං දුයසත අධාහඳන ක්රාභඹ ළනි ක්රාභපේදඹක් වයවහ පම් 

අඹ  සුදුසුකම් ටික ඇුරශත් කයරහ පම් අඹ ගුරු පේඹ  

අ්දතර්ග්රාවණඹ කය්දන,   පම් අඹ  ඹම් රියල උඳසතම්බනඹක් 

රඵහ පද්දන  අභහතාහඇලඹ  ඵළරි ඇයි? 
 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එළනි ළඩ ිළිතපශක් ිනපඵනහ. අිළ ත  භහ ුරනක් 

ඇුරශත ාහඹකත් වහ කශභනහකයණ ගුරු පුහුු  අලුින්ද 

ගුරු විදාහරඹක්, ගුරු පුහුු භධාසථහනඹක් ිළහිටුනහ. ක 

හප භ ෘත්තීඹ පුහුු වහ විදාහ ඨයකඹක් අලුින්ද ිළහිටුනහ. 

ඊ  අිනපර්ක ජහිනක අධාහඳන ආඹතනඹ වයවහ, පම් ගුරු 

වහඹකඹ්ද පර ඳත් න අඹ  ක ක ඳශහපත් ිනපඵන අලාතහ 

අනු  ක ක ප්ර්පද්ලර  ගිහිඛරහ පුහුුවීභ  වළරි ඳහකභහරහ; ළඩ 

 ව්ද ක්රිපඹහත්භක කය්දන, අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ වියල්ද පභය 

අඹ ළඹ පඛයනපඹ්ද සුවිපලේී  මුදරක් ප්ද කය ිනපඵනහ.  ක 

රිඹ්දප්ද ගුරු පුහුු වහ ඳභණක්. ක නිහ පම් ර්ඹ 

අහන න වි  පම් ප්ර්ලසනඹ  සථහය විඳුභක් රළපඵනහ. 

ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  අ්ද අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

පභඹයි. භප  පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ  දු්ද ිළිතුරපර්දී ගරු 

ඇභිනුරභහ ව්ද කය්දන  පඹදුණහ, තහක්ණපේදඹ 

පනුප්දභ පනභ විදාහ ඨයකඹක් ඇින කයනහ රිඹරහ. 

දළ්ද යපට් ඳහඛර උඳපද්ලනඹ ව භහර්පගෝඳපද්ලනඹ 

වි ඹඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද; ක ක්පේත්රබඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද ළඩ 

කය්දප්ද එකභ ගුරු බපතක්. පභඹ පඵොපවෝ ය ර ප්ද වුු 

අඇල පදකක්. පම් විඹඹ්ද පදක වමුලි්දභ පනස අඇල පදකක්. 

භහර්පගෝඳපද්ලනඹ රැරිඹහ  පරෝකඹ පනුපනුත්, උඳපද්ලනඹ 

දරු්දප  ඇින න භහනයලක ඇකූරතහ පනුපනුත් 

ිනපඵ්දප්ද.  

දළ්ද පඵොපවෝ වි  ඳහපඛ ඉ්දන ගුරුයපඹකුභයි ඹම් රියල 

පුහුුරි්ද ඳසපේ උඳපද්ලනඹ ව භහර්පගෝඳපද්ලනඹ විඹඹ 

ිළිතඵ ගුරු බතහ ඵ  ඳත් ප්දප්ද. පම් තත්ත්පඹ්ද එවහ 

ගිහිඛරහ, උඳපද්ලනඹ වහ භහර්පගෝඳපද්ලනඹ රිඹන විඹඹ්ද 

පදක අඇල පදකක් ඵ  ප්ද කයරහ, යපට් ෆභ ඳහරක භ 

උඳපද්ලනඹ ව භහර්පගෝඳපද්ලනඹ පනුප්ද ගුරු බුර්ද 

පදපදපනකු ඳත් රිරීභ වහ විදාහ ඨයකඹක් ඇින කය්දන  

අභහතාහඇලඹ   දළක්භක්, ළඩ ිළිතපශක් ිනපඵනහද? 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ඳහර්ලිපම්්දුරපේ අධාහඳන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක 
බහක් ඳත් කයරහ ිනපඵනහ. ක උඳපද්ලක කහයක බහපේදී පම් 

යලඹලු අඇල වහ ඉතහභ ටිනහ අදවස, පඹෝජනහ යහශිඹක් ඉකිරිඳත් 

කයරහ ිනපඵනහ. ක පඹෝජනහ යලඹඛර ිළිතඵ යලඇවර, ඉඇග්රීායල, 

පදභශ භහධාපඹ්ද හර්තහ දීරහ, භහ එභ හර්තහ කළබිනට් 

ඳත්රියකහක් පර කළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉකිරිඳත් කශ වහභ 

ඳහර්ලිපම්්දුර  ිළිතග්දනහ. ක අනු අධාහඳන  ප්ර්ිනඳත්ිනපං 

ඇින න පනසකම්ර  ඔඹ රිඹන කරුු කහයණහ ටික -

තමු්දනහ්දපේරහ අධාහඳන ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක 

බහ  දීපු කරුු කහයණහ ටික-  ඇුරශත් කයරහ ිනපඵනහ. 

එවි  අඳ   පම් ප්ර්ිනඳත්ිනඹ නිළරැකි කය ග්දන  පුළු්දකභක් 

ඇින පනහ. 

 
 

ජන පණ ළඩ වන : ග්රාහමීය ඹ නිහ 
ஜணதசண றகழ்ச்சறத்றட்டம் : கறரற வீடுகள்  

JANASEVANA PROGRAMME : VILLAGES HOUSES  

2215/‟12 

3.  ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
      (ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

    (The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉකිරිරීම්, ඉඇිතප්දරු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් 

අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ - (4):   

(අ) "භහි්දද ික්දතන - කිනමු ශ්රීග රඇකහ" ප්ර්ිනඳත්ින භහරහපේ 
ජනපණ ළඩ වන ඹ පත්, ෆභ ගභක භ ර්ඹක  
නිහ 25 ඵළඟි්ද ඉකි රිරීභ   පඳොපයෝදදුක් දී ඇින ඵ  
එුරභහ ද්දපනහිද? 

(ආ) (i)  ඉවත පඳොපයෝදදු ඳරිකි පම් නවි  ඉකි රිරීම් 
අ්ද කය, ප්ර්ිනරහ ග්ද ඳකිඇික කය ඇින භසත 
නිහ ඇයාහ පකොඳභණද;  

 (ii) එභ නිහ ිළහිටි ගම්ර නම් කපර්ද; 
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 (iii) එක් නික් ඉකිරිරීභ වහ ළඹ කශ මුදර 
පකොඳභණද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද?       

(ඇ) පනොඑපේ නම්, ක භ්දද? 

 

 றர்ர, ததரநறறல் நசககள், வீடகப்நெ, ததரது 

சறகள் அகச்சகக் நகட்ட றணர: 

(அ) “கறந் சறந்கண- இனங்ககக தற்நறததநச் 

தசய்நரம்” தகரள்கககபறல் ஜணதசண றகழ்ச்சறத் 

றட்டத்றன் கலழ் எவ்தரந் கறரத்றலும் ந்ட 

தரன்நறல் னர 25 வீடுககப றர்ரறப்தரக 

ரக்குநறபறக்கப்தட்டுள்்பதன்தக அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) நற்தடி ரக்குநறறன் தறகரம் ற்நதரது 

றர்ரப் தறகள் நேர்த்ற தசய்ப்தட்டு 

தணரபறகள் குடிர்த்ப்தட்டுள்்ப வீடுகபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகநோம்; 

 (ii) நற்தடி வீடுகள் அகந்துள்ப கறரங்கபறன் 

ததர்கள் ரதன்தகநோம்; 

 (iii) வீதடரன்கந றர்ரறப்தற்கரக தசனறடப் 

தட்ட தரகக ரதன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்நநல், ன்? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

Janasevana programme of the “Mahinda Chintana 

-Dinawamu Sri Lanka” manifesto that 25 houses 

would be built in each village every year? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total number of houses in which the 

construction work has been completed and 

the beneficiaries have been settled as per the 

above-mentioned pledge; 

 (ii) the names of the villages where the 

aforesaid houses have been built; and 

 (iii) the amount of money spent on the 

construction of one house? 

(b) If not, why? 
 

ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ   භභ ිළිතුරරු 

පදනහ. 
(අ)  ඔේ. 

(ආ)  (i)  නිහ 219,333යි. 

 (ii)  කියිප්ද ිළහිටි යලඹලුභ ග්රාහභ නිරධහරි ම් 
ආයණඹ න ඳරිකි නිහ ඉකි රිරීම් යලදු කයනු 
රළඵ ඇත. 

 (iii)   අභ - රුිළඹඛ 50,000 

  උඳරිභඹ - රුිළඹඛ 863,207 

(ඇ)  අදහශ පනොපේ. 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභිනුරභනි,  භහ (ආ) (ii) පකො ප්ද  අහ ිනපඵ්දප්ද, 

"එභ නිහ ිළහිටි ගම්ර නම් කපර්ද?" රිඹරහයි. එඹ  ිළිතුරය 

බහගත කයනහද? 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ක රළයිසුර ඉකිරිඳත් කය්දන භභ පගනළඛරහ නළවළ. පභොකද 

භභ පම් ිළිතුරපය්ද රිඹ්දප්ද "කියිප්ද ිළහිටි යලඹලුභ ග්රාහභ 

නිරධහරි ම් ආයණඹ න ඳරිකි නිහ ඉකි රිරීම් යලදු කයනු 

රළඵ ඇත." රිඹරහයි. එතපකො  රළයිසුරක් අලා ්දප්ද 

නළවළ. 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අුරරු ප්ර්ලසන පකටිපඹ්ද අව්දන. අද කහරඹ 

ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ. 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  භප  ඳශමු අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

පභඹයි. ගරු ඇභිනුරභනි, ෆභ ගභක භ යක  නිහ 25 

ඵළගි්ද ඉකි පකපයනු ඇත රිඹරහ පඳොපයෝදදුක් දී  ිනපඵනහ. 

ජනපඛයන වහ ඇයාහ පඛයන පදඳහර්තපම්්දුරපේ දත්තර  

අනු අපප් යපට් ගම්භහන 35,440ක් ිනපඵනහ. 2005 දී  දු්ද 

පඳොපයෝදදු  අනු යක  නිහ 25 ගණප්ද ය 5ක් 

ගතන වි  නිහ 4,430,000ක් වළකිරහ ිනපඵ්දන ඕනෆ.  

ඔඵුරභහප  ිළිතුරපර් ව්ද කශහ, පගඛ 219,033යි වළකිරහ 

ිනපඵ්දප්ද රිඹහ.  ඉිනරි නිහ 41,00,000 ඉකි කය්දන  භහි්දද 

ික්දතනඹ කිඹත් කයනහඹ රිඹපු ආණ්ඩු එඹ ඉටු කය්දන 

අපඳොපවොත් පරහ ිනපඵ්දප්ද ඇයි? 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, පභුරභහ පම් ප්ර්ලසනඹ භුර 

කය්දප්ද 2005 කහරපං යල  නිහ ඉකි රිරීභ ම්ඵ්දධයි. විඹ 

බහය අභහතායඹහ වළටිඹ  භභ පම් අභහතාහඇලඹ බහය ගත්පත් මීය   

අවුරුදු ුරනක  කලිනුයි. ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, එතපකො  

තමු්දනහ්දපේ  ිළිතග්දන පනහ, ඊ  පඳය කහරඹ ිළිතඵ 

විලහර ලපඹ්ද කරුු ඉකිරිඳත් කය්දන භ  පුළු්දකභක් 

නළවළ රිඹහ.  නමුත් අඳ  එක පදඹක් රිඹ්දන පුළු්ද. අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභ්ද භහි්දද ික්දතන ඉකිරි දළක්පම් පදන රද 

නිහකයණඹ  අදහශ යලඹලු පඳොපයෝදදු ඉටු රිරීභ වහ අිළ පම් 

න වි  ඉතහභ කහර්ඹක්භ ළඩ ිළිත පශක නිඹළලී යලටිනහ.  

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ. 

 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ ඳශමුන අුරරු ප්ර්ලසනඹ  

උත්තයඹක් දු්දප්ද නළවළ. ක පභොකද,- 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ අව්දන ගරු භ්දත්රී.ුරභහ.  

 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඳශමුන අුරරු ප්ර්ලසනඹ පඵොපවොභ ඳළවළකිලි, පඵොපවොභ 

යරයි  භභ ඇහුපේ. 

 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභිනුරභහ පදන ිළිතුරය තභයි ිළිතුරය වළටිඹ  

රක්දප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] ඔඵුරභහ පදන ප්ර්ලසනඹ අවනහද? 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 භභ ඔඵුරභහ  රිේපේ. 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භ  රිඹ්දන අලාතහක් නළවළ. කරුණහකය, පදන අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ අව්දන. භභ ඔඵුරභහ  කලි්දභ රිේහ, අද කහරඹ ිළිතඵ 

ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහඹ රිඹහ.  

 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පගඛ 44,00,000ක් වද්දන ඕනෆ තළන පගඛ 2,19,000යි 

වදරහ ිනපඵ්දප්ද. කකයි භභ ඇහුපේ. එුරභහ කක  උත්තය 

දු්දප්ද නළවළ.  

 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹද? 

 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ඇහුපේ ඳශමුන අුරරු ප්ර්ලසනඹ.  
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය, පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ අව්දන.  

 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ. 

ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහප භ අභහතා ප්ර්කහලනර විවිධ 

කහරර නිහ පනොභළින ජනතහ ගළන ඔඵුරභහ හර්තහක් 

ඉකිරිඳත් කය ිනපඵනහ. භභ පම් ගරු ඇභිනුරභහප භ 

ඳණිවුඩලි්ද පතොයුරරු ගත්පත්.  

ඔඵුරභහ එක පරහක රිඹනහ, පම් යපට් නිහ පනොභළින 

ඳවුඛ රක් 12ක් ඉ්දනහ රිඹහ. ඔඵුරභහ තත් පරහක 

රිඹනහ, නිහ පනොභළින ඳවුඛ රක් 15ක් ඉ්දනහ රිඹහ. 

ඔඵුරභහප  අලුත්භ පතොයුරය තභයි නිහ පනොභළින ඳවුඛ රක් 

7ක් ඉ්දනහඹ රිඹන එක. එතපකො  රක් 15 රක් 12 පරහ, 

දළ්ද කක රක් 7  ඵළවළරහ. වළඵළයි, ඔඵුරභහප  ිළිතුරපර්භ 

ිනපඵනහ, පගඛ 219,000යි වදරහ ිනපඵ්දප්ද රිඹරහ. 

ක නිහ භභ නළත යක් ඔඵුරභහපග්ද පම් ප්ර්ලසනඹ අව්දන 

කළභළිනයි. භහි්දද ික්දතන ළඩ වන ඹ පත් වළභ අවුරුද්දකදීභ 

එක ගභක  නිහ 25 ඵළගි්ද වදරහ පදනහ රිඹරහ ිනපඵනහ. 

නිහ 44,30,000ක් වද්දන ඕනෆකභ ිනබිඹදී වදරහ ිනපඵ්දප්ද 

පගඛ 219,000යි. කරුණහකයරහ ඔඵුරභහ භ  උත්තය පද්දන, 

ඉිනරි නිහ රක් 41 වද්දන  ඔඵුරභ්දරහ ක යුුර කය්දප්ද 

කදහද රිඹහ. 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තමු්දනහ්දපේ ළඛ හයම් රිඹරහ කලි්ද අවපු ප්ර්ලසනඹභයි 

නළතත් ඇහුපේ. 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵුරභහ උත්තය දු්දප්ද නළින නියි භභ නළතත් ඇහුපේ. 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ උත්තය පද්දනම්. ක ළඛ හයම් ඔක්පකෝ භ භභ උත්තය 

පද්දනම්. ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, පභුරභහ දළ්ද 

රිඹනහ එක අසථහක පම් යපට් නිහ හිඟඹ රක් 15ක් 

රිඹරහ අිළ රිේහඹ, ඳසු රක් 12ක් රිඹරහ රිේහඹ, දළ්ද රක් 

7ක් රිඹරහ රිඹනහඹ රිඹහ. අිළ වදරහ ිනපඵ්දප්ද නිහ 

පදරක් ගණනයි, ක නිහ පම් රිඹන ප්ර්භහණඹ  අඩු ප්දන 

විධිඹක් නළවළ රිඹරහත් රිඹනහ. ගරු නිපඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි, කපක්දභ පඳපනනහ පභුරභහ පම් ප්ර්ලසනඹ 

කිවහ ඵරන විධිඹ ළරැකියි රිඹරහ. 

ජන පඛයන වහ ඇයාහ පඛයන පදඳහර්තපම්්දුර තභ්දප  

ජන වහ නිහ ඇගණන හර්තහ නිකුත් කශහභ තභයි අිළ සථිය 

ව විදාහනුකූර කරුු දළන ග්දප්ද. රඇකහපේ ළඵෆ පරභ 

අවිධිභත් නිහර ජීත් න ජනතහ ව නික් නළින ජනතහ 

රිඹන පදපකොට්කහඹභ ගත්පතොත් රක් 7ක  ආ්දන 

ප්ර්භහණඹක් ඉ්දනහ. 

දළ්ද අිළ ඳළවළකිලිභ ද්දනහ ක ඇයාහ පඛයනඹ නිළයකි ඵ. 

ඊ  පඳය අවුරුදුර ප්ර්හපද්ය ඹ පඛකම්ුරභ්දරහ භඟි්ද, නිහ 

නිරධහරි්ද භඟි්ද කයන රද ඇගණන භඟි්ද රළබුු                  

ඇයාහ පඛයන තභයි අිළ ක ඳහවිච්ික කපශේ. ක ඇයාහ පඛයන 

තමු්දනහ්දපේත් ඕනෆ තයම් ඉකිරිඳත් කය ිනපඵනහ. වළඵළයි අිළ 

ශඟ ිනබුු ක ඇයාහ පඛයන නිළයකි ්දප්ද ජනපඛයන වහ 

ඇ යාහ පඛයන පදඳහර්තපම්්දුර කයපු ජන ඇගණනඹත් එක්ක.  

ඊශඟ  පභුරභහ අවනහ, ක කහරඹ ුරශ අිළ වදරහ ිනපඵ්දප්ද 

නිහ පදරක් ගණනක් නම් ඉුරරු ටික  පභොකක්ද වුපණ් 

රිඹරහ. කක ඉතහභ ඳළවළකිලියි භ්දත්රී.ුරභනි. යජඹ විතයක් 

පනොපයි පගඛ වද්දප්ද. පගඛ වදන එක පඳෞද්ගලික 

ක යුත්තක්. මිනිසසුත් තභ තභ්දප  පගඛ වදහ ග්දනහ. 

පභුරභහ හිත්දප්ද රඇකහපේ පගඛ වද්දප්ද යජපඹ්ද විතයයි 

රිඹරහ. නළවළ. යපට් හභහනා ජනතහ යජඹ  ඩහ විලහර 

ලපඹ්ද පගඛ වදහ ග්දනහ. යජඹභ ගිහිඛරහ ගපම් නිහ 25 

වදනහ පනොපයි. ඵළඇකුර ණඹ දීපම් ක්රාභ භඟි්ද උදවු කයරහ, 

මිනිසු්ද වි ඵර ග්දරහ තභයි කහ වළපද්දප්ද. 
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තමු්දනහ්දපේප  අප්ඳච්ිකප  කහරපං පකරුු ක්රාභඹයි පම් 

කහරපං පකපයන ක්රාභඹයි අතය පරොකු පනක් ිනපඵනහ. 

අප්ඳච්ිකප  කහරපං උළුස ත් පගඹක් රිඹරහ නභ දළම්භහ. 

ජපනඛ පඳොඛර ත් පගඹක් රිඹරහ නභ දළම්භහ. පම් කහරපං 

එපවභ දහ්දප්ද නළවළ. ක නිහ අතා ගණ්ද පම්පක් නළවළ; භපු 

ගණ්ද නළවළ. ළයලරිිත ශක් වදරහ කක  පගඹක් රිඹරහ දහපු 

ගණ්ද පම්පක් නළවළ. ඉින්ද එපවභ ඕනෆ නම් තමු්දනහ්දපේ 

රිඹ්දන අිළ ක විධිඹ  ළහි ඨයඛරක් දීපු එක යි, ළයලරිිත ශක් 

වදරහ දීපු එක යි පගඹක් රිඹරහ දහරහ පම් ගණන double, treble 

කයරහ පගනළඛරහ පද්දනම්. එපවභ පද්දන පුළු්ද.  

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුර්දන අුරරු ප්ර්ලසනඹ? 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භප  ුර්දළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ අව්දන  පඳය ගරු නිපඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි,- 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, කරුණහකය ප්ර්ලසනඹ පකටිපඹ්ද අව්දන. භහ 

ඔඵුරභහ  මුලි්දභ රිේහ, පරහපේ ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ රිඹරහ. 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වරි, වරි. භහ ුර්දළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ අව්දන  පඳය “භහි්දද 

ික්දතන - කිනමු ශ්රීග රඇකහ”  ප්ර්ිනඳත්ින ප්ර්කහලනපං  21 න ිළටුපේ 

ිනපඵන පඳොපයෝදදු වළ්දහහි හර්තහ  ඇුරශත් රිරීභ වහ 

බහගත කයනහ. පභොකද, පම්පගොඛර්ද  පත්පය්දප්ද නළවළ. 

පත්පය්දප්ද නළින නිහ රිඹරහ පත්රුම් ග්දන භහ කක වළ්දහහි 

හර්තහ  ඇුරශත් රිරීභ වහ බහගත* කයනහ.  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ුර්දන අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. 
 

ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order in brief? 
 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

According to the Standing Orders, you can ask 

Supplementary Questions based on the reply given but 

nothing could be tabled.  

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That point is taken. Hon. Sajith Premadasa, you ask 

your next Supplementary Question.  
 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
I want to know - 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You do not have to reply now. You ask the Question.  
 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පභොන රීිනඹ අනුද, "භහි්දද ික්දතන - කිනමු ශ්රීග රඇකහ" 

ප්ර්ිනඳත්ින ප්ර්කහලනපං 21ළනි ිළටු වළ්දහහි හර්තහ  ඇුරශත් 

රිරීභ වහ බහගත කය්දන  භ  අසථහ නළත්පත්? 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given an Order. None of you could challenge it.  
 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Under which Standing Order? 
 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Please raise your third Supplementary Question.   
 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Why do you not consult the Deputy Secretary-

General? He will be able to tell you the correct position.   
 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given an Order. You can raise your 

Supplementary Question.  
 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Okay. ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ුර්දළනි 

අුරරු ප්ර්ලසනඹ භභ පඳය ව්ද කයපු "භහි්දද ික්දතන - කිනමු 

ශ්රීග රඇකහ" ප්ර්ිනඳත්ින ප්ර්කහලනපං 21ළනි ිළටුපේ "ෆභ ගභක භ 

වළභ අවුරුද්දක භ පගඛ 25ක් වදනහ" රිඹපු ක ිළටු වළ්දහහි 

හර්තහ  ඇුරශත් රිරීභ වහ බහගත කයමි්ද භභ පම් ප්ර්ලසනඹ 

අව්දන කළභළිනයි.  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ පම් ප්ර්ලසනඹ අව්දප්ද 

ප්ර්කහල කයන පද්ත්, කයන පද්ත් අතය ඳයසඳයඹක් ිනපඵන 

නිහයි. පගඛ වදනහඹ රිඹරහ රිේහ වතිතසවතය රක් 
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————————— 
*  පුසතකහරපං තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

ිනසදහවක්. වළඵළයි යජපඹ්ද වදරහ ිනපඵ්දප්ද පදරක් දවන 

දහවයි. භභ විලසහ කයනහ, ඇභිනුරභහ රිඹන පද් කයන, කයන 

පද් රිඹන පුද්ගරපඹක් රිඹරහ. ඔඵුරභහ භළයි ඳශමුළනි දහ ප්ර්කහල 

කය ිනපඵනහ, "උුරපර් ඡ්දදඹ ළප්තළම්ඵර්ර ිනබ්පඵොත් ළපහි 

ඉයයි. පභොන ඇභිනකම් දළරුත් ය  පනුප්ද ක යලඹඛරක්භ 

අත වළය ඹහභ  අඳ සදහනම්" රිඹරහ. එුරභහ රිඹන විධිඹ , වරි 

නම් ළප්තළම්ඵර් භහඹ ප්දන ඉසපඛරහ එුරභහ ඇභිනකභ 

අතවළයරහ ඹ්දන ඕනෆ. පභොකද, උුරරු ඳශහත් බහපේ ඡ්දදඹ 

ප්ර්කහලඹ  ඳත් කයරහ ිනපඵනහ.  

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ කහරඹ කහ දභමි්ද ළඛ හයම් රිඹ්දප්ද 

නළුර ප්ර්ලසනඹ අව්දන. 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ  ඇභිනුරභහපග්ද අව්දන කළභළිනයි, ඔඵුරභහ රිඹන පද් 

කයන, කයන පද් රිඹන ඇභිනයපඹක්ද රිඹරහ.    

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එුරභහප  ුර  ප්ද. අිළ 

එුරභහප  ුර   ඵහධහ කය්දන නයකයි.  

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භප  ුර  ඔඵප  තාඹ.  

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එුරභහ එක එක හීන ඵර 

ඵරහ ප්ද ඉ්දප්ද. අය, විඳක් නහඹකුරභහ රියල ප්ර්ලසනඹක් නළින 

ඉ්දනහ. නහඹකත්ඹ ග්දන අයපගන ගිහිඛරහ අහිඇක 

දඹහයලරිරහ හප  භ්දත්රී.රු්ද තභයි  අ්දිනභ  අභහරුපේ දළම්පම්.  

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්ර්ලසනඹ  උත්තයඹ පද්දන.  

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අ්දිනභ  අය දඹහයලරිරහ, බුද්ධිකරහ ඉ්දනහ වතය යම් ළකිරහ 

එපරෝ ඳහතක් පඳපන්දප්ද නළින. තමු්දනහ්දපේ ක හප  

කහයි කපශේ. එපවභ පකනකු වළටිඹ  තමු්දනහ්දපේ භපග්ද 

එළනි ප්ර්ලසනඹක් ඇහුහභ භහ කක  උත්තය පදන එක පවො 

පදඹක්. 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ිළිතුරය පද්දන ගරු ඇභිනුරභහ.  

ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අය අරිර භ්දත්රී.ුරභහත් 

පවො අධහනපඹ්ද ඉ්දනහ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභප  භවතහ (ක්රීඒඩහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கநக - றகபரட் 

டுத்துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  

Sports ) 

ඹම -කුරුණෆගර- නහඹකඹහ.  
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! කරුණහකය ිළිතුරය පද්දන.  

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, "ළප්තළම්ඵර්ර ඳශහත් 

බහ භළිනයණඹ ඳළළත්වුපොත්" රිඹහ පනොපයි අඳ රිඹරහ 

ිනපඵ්දප්ද. තමු්දනහ්දපේ ඕක පවො  රිඹහ ඵර්දන ගරු 

භ්දත්රී.ුරභහ.  

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පම් ිනපඵ්දප්ද.  

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඉින්ද ඉ්දන. අප්ද, පඳොහිඩක් ඉ්දන.  
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විහදඹක් නළවළ. ගරු ඇභිනුරභහ ිළිතුරය පද්දන.  
 

ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නහඹකත්ඹ ග්දන ඉයලඛරක් නළවළ හප භ භපග්ද අවපු 

ප්ර්ලසනඹ  උත්තයඹ පදනපකො  අවපගන ඉ්දනත් ඉයලඛරක් 

නළවළ. 
 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භ  පවො ඉසීභක් ිනපඵනහ.  

 

ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඉසීභක් ිනපඵනහ නම් අය අහිඇකඹ්ද ටික බිලි දු්දප්ද 

ඇයි? ඉසීභක් ිනපඵනහ නම් ක අඹ ත් ඉ්දන රිඹරහ 

ිනඹහපගන ඉ්දන ිනබුණහ ප්ද. ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අඳ ඔතළනදී 

ඳළවළකිලිභ රිඹරහ ිනපඵ්දප්ද උුරරු ඳශහත් බහ භළිනයණඹ 

ඳළළත්වීභ  පඳය දවුර්දන ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනපං 

ිනපඵන පඵදුම්හදඹ  උඩ පගඩි පදන ඹම් ඹම් ඵරතර 

ඇපලෝධනඹ විඹ යුුරයි, එඹ එපේ කයරහ තභයි ඳශහත් බහ 

භළිනයණඹ ඳත්්දන ඕනෆ රිඹන එකයි. ක අනු යජඹ දළ්ද 
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2013  ජූලි 11  

කක  අදහශ ක්රිපඹහ භහර්ග පතෝයරහ ිනපඵනහ. පත්රීම් කහයක 

බහක් ඳත් කයරහ ිනපඵනහ. කඩිනමි්ද ක ම්ඵ්දධ ිළඹය 

ග්දන යජඹ අලා ක යුුර කය  ිනපඵනහ. යජඹ ක ක්රිපඹහ 

භහර්ගර  ඇවිඛරහ ිනපඹද්දී - 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පකොපවේද ඹ්දප්ද - භඛපඛ පඳොඛ.   

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තමු්දනහ්දපේ කරුණහකය අවපගන ඉ්දන. යජඹ ක ක්රිපඹහ 

භහර්ගර  අද ඇවිඛරහ ිනපඵනහ. තමු්දනහ්දපේරහ භඟ වළයරහ 

ිනපඵනහ. පදභශ ජහිනක ්දධහනඹ භඟ වළයරහ ිනපඵනහ. ඳක් 

ඔක්පකෝභ එක  එකුර පරහ එයි්ද ය  , ජහිනක ආයක්හ - 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එ තපකො , මුසලිම් පකොඇග්රාඹ? ඔඵුරභහප  එවහ ඳළත්පත් 

ඉ්දන පුද්ගරඹහ?  

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එුරභහ එනහ; පත්රීම් කහයක බහ  එනහ.  

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතපකො , පභවහ ඳළත්පත් ඉ්දන ඩිේ ගුණපේකය ඇභිනුරභහ? 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

පත්රීම් කහයක බහත් එක්ක එුරභ්දරහප  ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. 

එුරභ්දරහ පත්රීම් කහයක බහපේ ඉ්දනහ. පම්, පද්ලඳහරනඹ 

ද්දප්ද නළින පතොත්ත ඵපඵක් ප්ද. පත්රීම් කහයක බහපේ 

එුරභහත් ඉ්දනහ, පභුරභ්දරහත් ඉ්දනහ, අිළ කවුරුත් ඉ්දනහ. 

පත්රීම් කහයක බහපේ ඉරහ පම් ම්ඵ්දධපඹ්ද අලා තීයණ 

අිළ ග්දනහ. එභ නිහ තමු්දනහ්දපේ - 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය ිළිතුරය පද්දන, ගරු ඇභිනුරභනි. 

 
ගරු විභඛ වීයඇල භවතහ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එභ නිහ තමු්දනහ්දපේ කරුණහකයරහ පනොපත්පයන පද්ඛ 

ගළන අව්දන ඵර්දන ඹ්දප්ද නළුර, ඔඹ පත්පයන පභොකක් 

පවෝ ඵරහ පගන පඳොහිඩක් ඉ්දන, ිතත් පප්ර්ේභදහ භ්දත්රී.ුරභනි. 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇඟ පුයහභ පභොපශේ ිනපඵන - [ඵහධහ රිරීභක්] 

තඇගඛර නිහඩු නිපක්තනඹකදී ඇින ව යලද්ධිඹ : 
විසතය 

ங்கரகன றடுநைகந றடுறறல் டந் சம்தம் : 

றதம் 

INCIDENT AT HOLIDAY RESORT IN TANGALLE : DETAILS  
 

2271/'12 

4. ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර  

අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) 2011 ර්පං නත්තඛ කින පවෝ ඊ  ආ්දන 
කිනක තඇගඛර ඳ මපද්ලපං නිහඩු නිපක්තනඹකදී 
විපද්ශිකපඹකු ඝහතනඹ රිරීභක් යලදු ඇත්නම්, 
එපේ ඝහතනඹ ව පුද්ගරඹහ භඟ යලටි අපනකුත් 
විපද්ය ඹ පුද්ගරඹහප  නභ කපර්ද; 

 (ii) ඔහුප  පවෝ ඇඹප  ය  කුභක්ද; 

 (iii) එභ පුද්ගරඹහ කහ්දතහක් නම්, ඇඹ දණඹ කය 
පවෝ අතයඹක  රක් කය ිනපබ්ද; 

 (iv) පම් න වි  ඔහු පවෝ ඇඹ ජීත් යලටි්දප්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ   ද්ද්දපනහිද? 

(ආ) ඉවත යලදු වීභ පවේුරප්ද ශ්රීග රඇකහ  අත් ව අඳර්ර්ිනඹ 
භකහලීභ ම්ඵ්දධපඹ්ද ග්දනහ ිළඹය කපර්ද ඹ්දන 
එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ඇ) පනො එපේ නම්,  ක භ්දද? 
 

தற அகச்சந்ம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சந்ரணகக் நகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டில் த்ரர் றணத்ன்ந அல்னது 

அற்கு அண்றத் றணதரன்நறல் ங்கரகன 

தறநசத்றன் றடுநைகந றடுறதரன்நறல் 

தபறரட்டதரந்ர் தடுதகரகன தசய்ப் 

தட்டிந்ப்தறன், அவ்றம் தடுதகரகன தசய்ப் 

தட்டந்டன் இந்ந் கண தபறரட்டது 

ததர் ரது ன்தகநோம்; 

 (ii) இது ரடு ரது ன்தகநோம்; 

 (iii) அந்தர் எந் ததண் ணறல் இர் தரநல் 

ல்லுநவுக்கு அல்னது தரந்வுக்கு இனக்கரகற 

நோள்பரர  ன்தகநோம்; 

 (iv) ற்நதரது இர் உறந்டன் இந்க்கறநரர 

ன்தகநோம் 

 அர்  இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) நற்தடி சம்தம் கரரக இனங்ககக்கு ற்தட்ட 

அதகலர்த்றக இல்னரதரறப்தற்கரக நற் 

தகரள்ளும் டடிக்கககள் ரகதன்தக அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்நநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) if a murder of a foreigner had taken place in 

a holiday resort in Tangalle area on or 
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around the Christmas day in 2011, the name 

of the other foreigner who was in the 

company of the person so murdered; 

 (ii) of his or her country; 

 (iii) if the aforesaid person is a female, whether 

she has been raped or harassed; and 

 (iv) whether he or she is alive at present? 

(b) Will he state the remedial steps that will be taken 

with respect to the disgrace brought to Sri Lanka 

as a result of the aforesaid incident? 

(c) If not, why? 
 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පභභ ප්ර්ලසනඹ ඊපංත් භපග්ද ඇහුහ.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. පභභ ප්ර්ලසනඹ එභ ප්ර්ලසනඹ  ඩහ පඳොහිඩක් පනස 

ප්ර්ලසනඹක්. ඔඵුරභහ උත්තය දු්දප්ද නළවළ ප්ද. කකයි වුපණ්. 

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උත්තයඹ දු්දනහ.  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, අග්රාහභහතාුරභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පදනහ.  

භහ ද්දප්ද නළවළ, පභභ නභ නිළරැකිද රිඹරහ. භහ පභහි 

ිනපඵන නභ රිඹනහ, ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. භ  

ඩහ පවො  ඔඵුරභහ ක නභ ද්දනහ ඇින. 

(අ) (i) ප කහ පජහ වික්ප ෝරිඹහ ඇරක්ප ෝවිනහ නභළින 
ඹ අවුරුදු 23ක රුයලඹහනු කහ්දතහක්. 

 (ii) රුයලඹහ. 

 (iii) දණඹ  පවෝ අතයඹ  රක් පනොභළින අතය 
ඇඹ ඳවය දීභක  රක් ඇින ඵ හර්තහ පේ.  

 (iv) ජීත් යලටියි. ඉවත යලද්ධිපංදී එභ කහ්දතහ 
ුරහර රඵහ ඇතත් භයී ඹ ුරහර යලදු වී පනොභළත. 

(ආ) ඉවත යලදු වීභ පඳෞද්ගලික පවේුරක් භත ඇින වක් න 
අතය අදහශ ළකකරු්ද ම්ඵ්දධපඹ්ද නීිනභඹ ක යුුර 
පම් න වි  යලදු පමි්ද ඳතී. 

(ඇ) අදහශ නළත. 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇභිනුරභනි, භහ අව්දන කළභළිනයි, කවුද ඔඹ උත්තයඹ 

දු්දප්ද රිඹරහ. ඇඹ දණඹ පරහ ිනපඵනහ. 

ඇඹප  ක  උත්තයඹ භහ ශඟ ිනපඵනහ. කපක් පඵොපවොභ 

ඳළවළකිලි ිනපඵනහ-  

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන අුරරු ප්ර්ලසනඹ. 
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. ඳශමුන අුරරු ප්ර්ලසනඹ භභ අවනහ. ඇඹ අසථහ 

ගණනහකදී පම් පුද්ගරඹ්ද වියල්ද දණඹ  රක් කශහඹ රිඹහ 
ඇඹප  ක  උත්තයපං ිනපඵනහ. දණඹ  රක් පරහ නළවළ 
රිඹහ  ඔඵුරභහ  ඔඹ උත්තයඹ  දු්දප්ද කවුද රිඹහ භහ  ද්දප්ද  
නළවළ. 

 

ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ක ිළිතඵ ආයක්ක 
අභහතාහඇලපඹ්ද අදහශ  පඳොලිස ඵරධහරිපග්ද රඵහ ගත් හර්තහ 
අනුයි පම් උත්තයඹ  එහ ිනපඵ්දප්ද. ඔඵුරභහ  පනභ 
අභහතාහඇලඹරි්ද එහ ිනපඵනහ ද භහ ද්දප්ද නළවළ. පභඹ 
අධිකයණ ඳරීක්ණඹක  රක් කය ින පඵන කහයණහක්. ක ිළිතඵ 
හක්ෂි   ිනපඵනහ නම් අධිකයණපංදී කහ  එිතදයවු පේවි. එපවභ 
නළින අඳ  නිගභනඹක  එ්දන  ඵළවළ.  

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ. 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. භප  පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. ගරු අභහතාුරභනි, 

ඔඵුරභහ ශඟ ආයක්ක අභහතාහඇලපඹ්ද එන රද පද්ඛ 
ිනපඵනහද?   ක  තඇගඛපඛ ප්ර්හපද්ය ඹ බහ බහඳිනයඹහ  ව  ක 
අඹ  එපයහි  ිනපඵන පචෝදනහ  පභොනහද රිඹහ ඔඵුරභහ ශඟ 
ිනපඵනහද?   

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුරභහ  භහ ඊපං ක ිළිතඵ ම්පූර්ණපඹ්දභ උත්තයඹ 

දු්දනහ. 
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කපක් තභයි  ිනපඵ්දප්ද. කකයි භභ රිේපේ. 
 

ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඊපං උත්තය දු්දන එක  අද ඹිතත් ඇහු , පභතළන භ  එඹ 

ප්ර්ලසනඹක් ලපඹ්ද ඉකිරිඳත් කයරහ නළවළ.    
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ රිේපේ ඊපං දු්දන- 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුර්දන අුරරු ප්ර්ලසනඹ.  
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ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. ඳළවළකිලි කය ගළනීභක්. භභ ුර්දන අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

ඳසු අව්දනම්. 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද ඇභිනුරභහ උත්තයඹක් දු්දනහ ප්ද ගරු භ්දත්රී.ුරභහ.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. භහ පම්ක ඳළවළකිලි කය ග්දනයි ඹ්දප්ද. පභොකද, 

එුරභහ පම්ක වරිඹ   රිඹ්දප්ද නළවළ ප්ද.  ඊපං දු්ද ිළිතුරපර් 

ිනපඵනහ, පභපවභ පචෝදනහ ිනපඵනහඹ රිඹහ.  අද රිඹනහ, 

එපවභ පචෝදනහක්  නළවළ රිඹහ.  භහ කකයි කඛඳනහ කපශේ. වරි. 

කභක් නළවළ. භහ ුර්දන අුරරු ප්ර්ලසනඹ අව්දනම්.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පුද්ගරඹ්ද පදපදපනකු ම්ඵ්දධයි පම් අවන සප්ද. ඊපං එක 

පුද්ගරපඹක් ම්ඵ්දධ ඇහුහ. අද පනත් කහ්දතහක් 

ම්ඵ්දධ අවනහ.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පද්දනහ එක  ඉ්දනපකො  තභයි භළරුපේ.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ  ද්දප්ද නළවළ, පද්දනහ කදහ එක  හිටිඹහද රිඹහ. කහ 

ඔඵුරභහ  ව අධිකයණඹ  අයිින පද්ඛ.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එක  ඉ්දනත් දු්දප්ද නළවළප්ද. එක්පකපනක් භළරුහ. 

අනික් එක්පකනහ දණඹ කශහ.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධිකයණපං නඩුක් ඳිනනහ. ඔඵුරභහ ක නඩුපේ තත්ත්ඹ 

අවුඛ කය්දන  එඳහ. භභ ඔඵුරභහ  රිඹ්දප්ද එච්චයයි.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. රියලභ අවුරක් නළවළ. යපට් නීිනඹ ක්රිපඹහත්භක පනහ 

නම් ඇින. එච්චයයි අිළ ඉඛර්දප්ද.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඕනෆ පකනකු  අධිකයණඹ  ගිහිඛරහ ිනපඵන හක්ෂි ඉකිරිඳත් 

කය්දන පුළු්ද.  ඔඵුරභහ  විපලේ  හක්ෂිඹක් ිනපඵනහ නම් එඹ 

ඉකිරිඳත් කය්දන පුළු්ද. ඔඵුරභහ දක් නීිනඥපඹක්. ක නිහ 

තභයි අිළත් පඵොපවොභ  උත්හව දය්දප්ද, ඔඵුරභහ  විපලේපඹ්ද 

රක්දන. විපලේ හක්ෂිඹක් ිනපඵනහ නම් අධිකයණඹ  ගිහි්ද  

ක හක්ෂිඹ ඉකිරිඳත් කය්දන ඕනෆභ පුයළයලපඹකු   පුළු්ද,  

නිළයකි හක්ෂිඹ පම්කයි රිඹහ.    
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භ  වරිඹ  රකනහ නම්  

කය්දන ිනපඵ්දප්ද වරිඹ  උත්තයඹ පදන එකයි. එච්චයයි. පන 

රක්දන  පදඹක් නළවළ.  
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුර්දන අුරරු ප්ර්ලසනඹ අව්දන. අිළ රක්දන වද්දප්ද.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අිළ කළභළිනයි රක්දන.  
 

ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භප  ුර්දන අුරරු ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. ගරු නිපඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි, ක හප භ ගිඹ ිනඹ පනපකො  

බ්රිාතහනාපඹ්ද travel ban එකක් -විපද්ල ඇචහය තවනභක්- ආහ. 

අද පනපකො  ඕසප්ලිඹහප්ද, නසීර්දතපඹ්ද travel bans 

දභහ ිනපඵනහ. ක ිළිතඵ විසතය ටික භහ ුර ිනපඵනහ. ක අනු  

යහත්රී. භහජ ලහරහර  - nightclubsර  - ඹන එක නතය 

කය්දන; credit cardsලි්ද ගනු පදනු රිරීපම්දී කඛඳනහකහරී 

ප්දන; පද්ලඳහරන රැසවීම් ඳළළත්පන තළ්දර  ගිහි්ද 

ඵරහපගන ඉ්දන එඳහඹ රිඹහ ිනපඵනහ. ජහිනහදී  ඇවිධහන 

විලහර ඇයාහක් ිනපඵනහ; කහ අලි්ද  ඹහභ නතය තය්දනඹ 

රිඹහ ිනපඵනහ. රඇකහපේ පද්ය ඹ ප්ර්ෘත්ින - local news - 

ළඩිපඹ්ද ඵර්දන;  උුරය  ඹනපකො  බිම් පඵෝම්ඵ ආකිපඹ්ද 

ප්ර්පේම් ප්දනඹ රිඹහ ිනපඵනහ.  ඔඵුරභ්දරහ පම් අවුරුද්පද්  

විපද්ල ඇචහයකඹ්ද රක් 26ක් පග්ද්දන වදනහ.  

ඕසප්ලිඹහප්ද, නසීර්දතපඹ්ද, බ්රිාතහනාපඹ්ද පම් විධිඹ  

ඇචහයක ඵහධහ රිරීම් - travel bans - ිනපඵනහ නම් කහ අ්ද 

කය්දන ඔඵුරභ්දරහ ග්දන  ිළඹය පභොකක්ද රිඹහ භභ 

ඔඵුරභහපග්ද අව්දන කළභළිනයි.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අදහශ නළවළ.  

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අඳ  අදහශයි. කකයි ඇහුපේ.   

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අඇක 5  -  2997/'12 - (1), ගරු පයෝයල පේනහනහඹක 

භවත්මිඹ. 

 
ගරු පයෝයල පේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) நரஸி நசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ  ක ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු යවුෂස වර්ම් භවතහ (අධිකයණ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  ක ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය රඵහ 

දීභ වහ භහඹක  කහරඹක්  ඉඛරහ යලටිනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භුර කිනකදී ඉකිරිඳත් රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අඇක 7 - 3059/'12 - (1), ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් 

භවතහ. 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ  ක ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ (යහජා ඳරිඳහරන වහ සපද්ල 
ක යුුර නිපඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு றஜ யரக்க- ததரது றந்ரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  යහජා ඳරිඳහරන වහ 

සපද්ල ක යුුර   අභහතාුරභහ පනුප්ද ක ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය 

රඵහ දීභ වහ ින පදකක කහරඹක්  ඉඛරහ යලටිනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භුර කිනකදී ඉකිරිඳත් රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

භධාභ ඳශහත් බහ : ප්ර්ඥප්ින 
த்ற ரகர சகத : றறச்சட்டங்கள் 
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8. ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ අභහතාුරභහපග්ද ඇස 

ප්ර්ලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) භධාභ ඳශහත් බහ ිළහිටුහ එහි ක යුුර ආයම්බ 
කයන රද කිනඹ කපර්ද; 

 (ii) භධාභ ඳශහත් බහ වියල්ද පම් න වි  ම්භත 
කය ඇින ප්ර්ඥප්ින ඇයාහ පකොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්ර්ඥප්ිනපං නභ, අඇකඹ ව ම්භත 
කශ කිනඹ ප්ද ප්ද ලපඹ්ද කපර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගි්ද ම්භත කයන රද, 

 (i) ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහපේ නළනි උඳපඛයනපං 
Iළනි රළයිසුරපේ (ඳශහත් බහ රළයිසුරපේ) 
විඹඹ්දර  අදහශ  ප්ර්ඥප්ින;  

 (ii) ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහපේ නළනි උඳපඛයනපං 
IIIළනි රළයිසුරපේ (භගහමීය  රළයිසුරපේ) 
විඹඹ්දර  අදහශ  ප්ර්ඥප්ින; 

 කපර්ද ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද? 

(ඇ) (i) ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ භඟි්ද ඳශහත් බහ පත 
විපලේපඹ්ද ඳයහ ඇින විඹ ව කහර්ඹඹ්දර  
අදහශ ප්ර්ඥප්ින ඳළනවීභ අභ ලපඹ්ද යලදුන 
ඵ ිළිතග්දප්දද;  

 (ii) එපේ නම්, ඊ  පවේුර කපර්ද;  

 ඹ්දනත් එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ඈ)  පනොඑපේ නම්, ක භ්දද?  
 

உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் நகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) த்ற ரகர சகதகத் ரதறத்து அன் 

டடிக்கககள் ஆம்தறத்து கக்கப்தட்ட றகற 

ரதன்தகநோம்; 

 (ii) த்ற ரகர சகதறணரல் இதுக 

றகநநற்நப்தட்டுள்ப றறச்சட்டங்கபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகநோம்; 

 (iii) நற்தடி எவ்தரந் றறச்சட்டத்றணதும் 

ததர், இனக்கம் ற்நம் றகநநற்நப்தட்ட 

றகற தவ்நநரக ரதன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) நற்தடி ரகர சகதறணரல் றகநநற்நப்தட்ட, 

 (i) அசறனகப்தறன் என்தரம் அட்டகறன் 

I ஆம் றநன் (ரகர சகத றநன்)  

றடங்களுக்குரற றறச் சட்டங்கள்; 

 (ii) அசறனகப்தறன் என்தரம் அட்டகறன் 

III ஆம் றநன் (எந்ங்கறக றநன்) றடங் 

களுக்குரற றறச்சட்டங்கள் ரகதன்தக 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) அசறனகப்தறன் நனம் ரகர சகதகளுக்கு 

றநசடரக எப்தகடக்கப்தட்டுள்ப றடங்கள் 

ற்நம் தறகள் தரடர்தரக றறச் சட்டங் 

ககப றகநநற்நல் குகநரகந கட 

ததநகறன்நதன்தக ற்நக்தகரள்ரர 

ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்கரண கரங்கள் ரக 

தன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்நநல், ன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Central Provincial 

Council was established and commenced its 

functions; 

 (ii) the number of statutes adopted by the 

Central Provincial Council by now; and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the statutes relevant to the subjects in the  

List I of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Provincial Councils List); and 
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 (ii) the statutes relevant to the subjects in the 

List III of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List); 

 (iii) which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether he admits that the imposition of 

statutes with regard to the subjects and the 

functions that have been specifically vested 

in the provincial councils by the 

Constitution is minimum; and 

 (ii) if so, the reason for that? 

(d) If not why? 
 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පදනහ.  

(අ) (i) 1988.07.14 

 (ii) 30රි. 

 (iii) ඇමුුපභහි දක්හ ඇත. ඇමුුභ බහගත* කයමි. 

(ආ) (i) ප්ර්ඥප්ින 30රි. (ඇමුුපභහි දක්හ ඇින ප්ර්ඥප්ින 
පභඹ  අඹත් පේ.) 

 (ii) නළත. 

(ඇ) (i) නළත. 

 (ii) ප්ර්ඥප්ින අනුභත රිරීභ  දීර්ඝ කහරඹක් ගත වීභ. 

(ඈ) අදහශ පනොපේ.  
 
*බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුභ: 
   சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ : 

   Annex tabled: 

ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ඳශමුපනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. ගරු ඇභිනුරභනි, දළ්ද ඳශහත් බහ "සුදු 

අලිපඹක්" රිඹරහ රිඹනහ. නමුත් ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහපේ 

දවුර්දන ඇපලෝධනපඹ්ද ඳළරිරහ ිනපඵන ඳශහත් බහර 

විඹ්ද  අදහශ ප්ර්ඥප්ින ක ක ඳශහත් බහ කස කය ගළනීභ ව 

ක ප්ර්ඥප්ින කස කය ගළනීපම් ක්රිපඹහලිඹ  භධාභ ආණ්ඩුප්ද 

රළපඵන වහඹ නළින පම් ඳශහත් බහ ක්රාභඹ හර්ථක 

ක්රිපඹහත්භක කය්දන වළරිඹහක් නළවළ. පම් ිළිතුරපය්ද ඳළවළකිලි 

්දප්ද ක ඵද රිඹරහ භහ අව්දන කළභළිනයි.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. භහ  හිතන වළටිඹ  එපවභ නිගභනඹක  ඳළමිපණ්දන 

ඵළවළ. ඳහර්ලිපම්්දුර 1989 විපලේ විධිවිධහන ඹ පත් යජපං නීින 

යලඹඛරභ ඳහපවේ ගළන ක යුුර රිරීභ  ඳයන රද විඹඹ්ද ගළන 

විපලේ ඳනතක් ම්භත කය දීරහ ිනපඵනහ, ඳශහත් බහ තභ 

ප්ර්ඥප්ින කස කයන ුරරු. ඳශහත් බහ එඹ ප්ර්පඹෝජනඹ  

පනොග්දනහ නම් කක ඳශහත් බහපේ ප්ර්ලසනඹක්. භධාභ 

ආණ්ඩුපේ ප්ර්ලසනඹක් පනොපයි.  

 
ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  පදළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

පභඹයි. ගරු අභහතාුරභහප  ිළිතුරය අනු රිඹ්දප්ද ක ඵරඹ 

ඳශහත් බහ ප්ර්පඹෝජනඹ  පනොග්දනහ නම් එඹ ඳශහත් බහපේ 

ප්ර්ලසනඹක් මි භධාභ ආණ්ඩුපේ ප්ර්ලසනඹක් පනොපයි රිඹරහයි.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ.  

 
ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නමුත් ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ භධාභ ආණ්ඩුපේත්, ඳශහත් 

බහරත් ළඩි කහරඹක් ඵරඹ දළරුපේ එකභ ඳක්ඹක්. 

එතපකො  භධාභ ආණ්ඩුත්, ඳශහත් බහත් අතය ක සුවදතහ ව 

අපඵෝධඹ භත ළඵෆ  ඵරඹ විභධාගත රිරීභ ගළන කළඳවීභක් 

නළිනකභයි ඔඵුරභහප  ිළිතුරපය්ද පඳ්දනුම් කය්දප්ද.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, 1987 දී තභයි ඳශහත් බහ ඇින කපශේ. 1994 

න ුරරු යජ කපශේ එක්ත් ජහිනක ඳක් ආණ්ඩුයි. ක නිහ 

ඔඵුරභහ එක ඳළත්තක  ඳභණක් ඇඟිඛර කිගු කය්දන එඳහ. ක 

ආණ්ඩු වියල්දභ තභයි ඳශහත් බහනුත් ඳහරනඹ කපශේ. ච්දද්රිවකහ 

ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයුරඇග භළිනනිඹ භව ඇභිනනිඹ න ුරරු, 

අභයයලරි පදොඩඇපගොඩ භළිනුරභහ භව ඇභින න ුරරු ඔඵුරභ්දරහ 

ඳයහජඹක  මුහුණ දු්දප්ද නළවළ. ක නිහ  තමු්දනහ්දපේරහප භ 

ආණ්ඩු ව තමු්දනහ්දපේරහප භ ඳශහත් බහ භව 

ඇභිනරු්දප  ආණ්ඩු  ිනපඵන කහරපංත් පම්ක කයරහ නළවළ. 

ක නිහ තභයි අ්දතර් ඇපලෝධනඹක් පගනළඛරහ ක ඳහවිච්ික කශ 

යුුර අණඳනත් ඳහවිච්ික රිරීපම් අකහලඹ රඵහ දු්දප්ද.  

ඉින්ද ක නිහ අපප් ආණ්ඩු  පවෝ තත් ආණ්ඩුක  

ඇඟිඛර කිගු කය්දන  ඵළවළ. පම් ගළන භහ හධහයණ රිඹ්දන  

ඕනෆ. ආණ්ඩු ක්රාභඹ ිළිතඵ ගළ ලු ඇින වී ිනපඵනහ. දවුර්දන 

ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනපං ඳශහත් බහ ිළිතඵ ප්ර්ලසන 

ිනපඵනහ. කහ ගළන පොඹහ ඵර්දන  කහ ත් ගර්භක් 

ිනපඵනහ.  

 
ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ුර්දළනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ පභඹයි.  1989 පර් යල  1994 දක්හ දවුර්දන 

ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනඹ ක්රිපඹහත්භක වී ආයම්බක අවුරුදු 

ඳව තභයි  එක්ත් ජහිනක ඳක් යජඹ වියල්ද ඳහරනඹ කපශේ. එදහ 

ඉරහ දළ්ද අවුරුදු 19ක  ආ්දන කහරඹක් එක කිග  -ඉතහභ 

සීමිත කහරඹක  ඳළළින ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ඵරඹ භහරු වීභ 

වළපය්දන -  පුටු රකුණ දළර පඳොදු ජන එක්ත් පඳයමුු 

යජඹත්, ඊ  ඳසු බුරත් පකොශඹ රකුණ දයන එක්ත් ජනතහ 

නිදවස ්දධහන යජඹත් තභයි පම් ය  ඳහරනඹ කය්දප්ද.   

එතපකො   ක ඳසු ගිඹ අවුරුදු 20 කිවහ ඵළලුහභ එභ ග ර්භ 

ිනපඵ්දප්ද ර්තභහන ආණ්ඩු යි. එතපකො  ක ඵරඹ විභධාගත 

රිරීභ ිළිතඵ ිනපඵන ප්ර්ලසන පම් කහරඹ ුරශ විහ ග්දප්ද 

නළින, යපට් ආර්ථීක වහ භහජීඹ කරුු විහ ගළනීභ වහ තළබ 

ඉකිරි ිළඹය  ආඳස  ග්දන දයන පම් උත්හවඹ ඳසුගහමීය  

ිළඹයක් රිඹරහ ඔඵුරභහ  හිපත්දප්ද නළද්ද?  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උුරරු - නළ පඟනහිය ඳශහත් බහපේ  ර්ධයහජහ පඳරුභහඛ 

ඳහරනඹ ඹ පත් පනභ යහජාඹක් ප්ර්කහලඹ  ඳත් කශ නිහ,  යපට් 

ඇින වී ිනබුු ක ප්ර්ලසනඹ භත  උුරරු නළ  පඟනහිය ඳශහත් බහ 

විසුරුහ වරි්දන  යලදු වුණහ. ක කදහද?  ක 1990 දීයි.  අද  අවුරුදු 

23ක් ගත පරහ ිනපඵනහ.  දළ්ද උුරරු නළ පඟනහිය ඳශහත් බහ 

භළිනයණඹ අපප් යජපඹ්ද ප්ර්කහලඹ  ඳත් කය ිනපඵනහ. කක 

දීර්ඝ කහරඹක්. ක නිහ ඳශහත් බහ යලඹඛපඛභ ිනපඵන ගළ ලු 

පභොනහද රිඹරහ පොඹහ ඵර්දන  ඳහර්ලිපම්්දුර පත්රීම් කහයක 

බහක් දළ්ද ඳත් කය ිනපඵනහ.  කක  ඇවිඛරහ ගරු භ්දත්රී.ුරභහ 

හක්ෂි පද්දන. ඔඵුරභහ ක පතොයුරරු ද්දනහ. ක නිහ 

නහඹකුරභහප  අයඹ ඇින ඇවිඛරහ එභ කහයක බහපේ 

හක්ෂි පද්දන.  එපවභ කයනහ නම් ඩහත් පරදහය රිඹරහ භහ 

හිතනහ.  

 
ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පඵොපවොභ සුරිනයි.  

භහර්ග ඉකිරිරීපම් ාහඳෘින : ඵළඇකු ණඹ 
வீற றர்ரக் கந்த்றட்டங்கள் : ங்கறக் கடன்கள் 

ROAD CONSTRUCTION PROJECTS : BORROWINGS FROM 

BANKS 
 

3442/‟13 

9. ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ - (2) :  

(අ) යජඹ භහර්ග ඉකිරිරීපම් ාහඳෘින වහ පද්ය ඹ හණිජ ඵළඇකු 
පින්ද ණඹ රඵහ ගළනීභ  ආයම්බකය ඇින ඵ එුරභහ 
ද්දපනහිද? 

(ආ) යලඹලුභ පද්ය ඹ හණිජ ඵළඇකු පින්ද රඵහගත් ණඹ මුදඛ 
ප්ර්භහණඹ්ද, ණඹ ආඳසු පගවීභ  රඵහ දී ඇින කහරඹ, 
පඳොලී අනුඳහත ව පනත් පකෝදපද්යල භඟ ප්ද ප්ද 
ලපඹ්ද එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ක භ්දද? 
 

துகநநைகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் நகட்ட 

றணர: 

(அ) வீற றர்ரக் கந்த்றட்டங்களுக்கரக அசரங்கம் 

உள்ரட்டு ர்த்க ங்கறகபறல் கடன்ககப 

ததற்நக்தகரள்ப ஆம்தறத்றந்க்கறன்நது ன்தக  

அர் அநறரர? 

(ஆ) அகணத்து உள்ரட்டு ர்த்க ங்கறகபறலும் 

ததற்நக்தகரள்பப்தட்ட தரத்க் கடன் தரகக, 

அற்நறற்கரண கரன ல்கன, ட்டி வீம் ற்நம் 

நந றதந்கணகள்  ன்தணற்கந ணறத்ணறரக 

அர் கூநர ? 

(இ) இன்நநல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Is he aware that the Government has begun to 

borrow from local commercial banks for road 

construction projects? 

(b) Will he state all amounts borrowed from all local 

commercial banks separately identified with tenor, 

interest rates and other conditions? 

(c) If not, why? 
 
ගරු නිර්භර පකොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன - துகநநைகங்கள், 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය 

පදනහ.  

(අ) ඔේ. 

(ආ) ඇමුුභ ඵර්දන. ඇමුුභ බහගත* කයමි.  

(ඇ) ඳළන පනොනඟී.  

ිළිතුරපර් "(ආ)" පකො  ිළිතඵ ඔඵුරභහ  ඳළවළකිලි රිරීභක් 

කය්දනම්. අදහශ පඳොලී අනුඳහතඹ යලඹඹ  9යි. ක හප භ ණඹ 

මුදර පගහ නිභ රිරීභ  ඇින කහරඹ grace period එකත් එක්ක 

අවුරුදු දහවතයවභහයයි. අදහශ විසතය යලඹඛරභ ඇමුුපභහි 

ව්ද නහ.  

343 344 
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*බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුභ: 
   சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ : 

   Annex tabled: 
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[පභභ ඇමුුභ පුසතකහරපං ද තඵහ ඇත.] 

[இந் இகப்நெ   நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ ඔඹ දු්ද ිළිතුරය අනු භ  අුරරු 

ප්ර්ලසන අව්දන අඳවසුයි. පභොකද, භහ අවරහ ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ  

ිළිතුරය ඇමු ු පම් ව්ද නහ රිඹරහ රිඹනහ.  ගරු නිපඹෝජා 

කථහනහඹකුරභනි,  එුරභහ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පද්දන කලි්ද ක 

ිළිතුරය  අදහශ ඇමුුභ අඳ  රඵහ පද්දන එුරභහ  වළරිඹහක් 

ිනපඵනහද?  

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

එපවභ අසථහක් නළවළ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ ඔඵුරභහපග්ද 

අව්දප්ද. භභ පකොපවොභද දළ්ද  අුරරු ප්ර්ලසන අව්දප්ද?  අුරරු 

ප්ර්ලසන අව්දන විධිඹක් නළවළ ප්ද.  

එපවභ නම් ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ දීපු ිළිතුරය  අනු භභ 

ප්ර්ලසනඹක් අවනහ. ඔඵුරභහ රිේහ, යලඹඹ  9ක පඳොලී 

අනුඳහතඹක  ණඹ අයපගන ිනපඵ්දප්ද රිඹරහ. භහ ශඟ 

ිනපඵනහ, ඳහයඛ වද්දන RDA එක පඳඵයහරි භහපං දී HNB  

ඵළඇකුප්ද ගත්ත ණඹ ම්ඵ්දධ විසතය. පඳොලිඹ යලඹඹ  

14.42ක  රිඹරහ තභයි ක පගොඛපරෝ රිඹ්දප්ද. විචරා 

පඳොලිඹක  පම් ණඹ ග්දප්ද. එතපකො  ඇභිනුරභහ රිඹන එක 

ිළිතග්දන ඵළවළ, රියලපේත්භ.[ඵහධහ රිරීභක්] පඳොහිඩක් ඉ්දනපකෝ 

භප  ප්ර්ලසනඹ අවනුරරු. විචරා පඳොලිඹක  ණඹ ග්දන පකො  

පඳොලිඹ ඉවශ ඳවශ ඹනහ. දළ්ද ිනපඵන විධිඹ  ක පඳොලිඹ 

යලඹඹ  14.42යි. කක  යලඹඹ  1.5ක අදහනම් පඳොලිඹකුත් එකුර 

කශහභ යලඹඹ  15.92ක පඳොලිඹක් වළපදනහ. එතපකො  ඔඵුරභහ 

පකොපවොභද රිඹ්දප්ද යලඹඹ  9ක පඳොලිඹක  ණඹ ග්දනහ 

රිඹරහ? 

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵුරභහප  අුරරු ප්ර්ලසනඹ  භභ ිළිතුරය පද්දනම්. ඔඵුරභහ 

ව්ද කයපු වළ ්ද නළනඛ ඵළඇකුප්ද ණඹ රඵහ ගත් 

ාහඳෘිනපං නභ රිඹනහ නම් භ  ක කරුණ ඳළවළකිලි කය්දන 

පුළු්ද.  
 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භධාභ ඳශහපත් - Central Province එපක් - ඳහයඛ වද්දන.  
 

ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, ක ඳශහත භධාභ ඳශහත ප්දන පුළු්ද. භභ 

ඳළවළකිලි රිේහ, යලඹලු ාහඳෘින 19යි  රිඹරහ. ක විසතය බහගත  

කය්දන පුළු්ද. ක ාහඳෘින දවනඹ ුරශ  HNB එපක්ද ණඹ 

මුදඛ අයපගන ිනපඵන ාහඳෘිනපං  නභ පභොකක්ද? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වරි, භප  පදන අුරරු ප්ර්ලසනඹ භභ අව්දනද? එපවභ නම් 

ඔඵුරභහ භ  රිඹ්දන, HNB එපක්ද අයපගන ිනපඵන ණඹ 

පභොනහද රිඹරහ. 

ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

HNB එපක්ද ණඹ අයපගන ිනපඵ්දප්ද එක ාහඳෘිනඹක . 

ක දඇපකොටු-නහත්ත්දඩිඹ-භහදම්පප් ඳහය වහ. ක ාහඳෘිනඹ  

ගත් ණඹ වහ ඔඵුරභහ ඔඹ රිඹන පඳොලී අනුඳහතඹක්  නළවළ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵුරභහ රිඹන පද් භ  ිළිතග්දන ඵළවළ. පභොකද, අිළ ශඟ 

ිනපඵන HNB එපක්ද රඵහ දී ිනපඵන පතොයුරරු අනු,   

පඳඵයහරි භහපං 22 න කින තභයි ණඹ රඵහ දීපම් තීයණඹ 

අයපගන ිනපඵ්දප්ද. ණඹ දීරහ ිනපඵ්දප්ද භහර්ග රිපරෝමීය  ර් 

37.5ක .  රිපරෝමීය  යඹක  රුිළඹඛ මිලිඹන 85 ගණප්ද තභයි ක 

පගොඛපරෝ ණඹ දීරහ ිනපඵ්දප්ද. ක ණඹ මුදර වහ පඳොලී 

අනුඳහතඹ  යලඹඹ  15.92ක් පනහ, විචරා පඳොලිඹක් එක්ක. 

යලඹඹ  නපං පදගුණඹක   විතය ආ්දන පඳොලිඹක්.  

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ පම් ගරු බහ  ග 

ර්පභ්ද යුුර ප්ර්කහල කය්දප්ද අභහතාහඇලපඹ්ද රඵහ දු්දන 

ිළිතුරය. ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ ක පදන ිළිතුරය ක  විධිඹ භ 

පම්  ගරු බහ  ප්ර්කහල කය්දප්ද නළුර, භහත් අදහශ කරුු 

අධාඹනඹ කයරහ තභයි ප්ර්කහල කය්දප්ද.  

භවය වි  ඵළඇකුලි්ද විවිධ පකෝදත්රබහත් භහගම්ර 

පතොයුරරු ඉකිරිඳත් කය්දන  පුළු්ද. භභ පම් පදන ිළිතුරය 

බහගත කශහ. ඔඵුරභහ  ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ නම්  නළත 

භපග්ද පම් ප්ර්ලසනඹ අව්දන.  

 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඇත්ත ලපඹ්දභ HNB එක- 

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, ග ර්පභ්ද රිඹ්දප්ද. භප  ිළිතුරපර් 

ිනපඵනහ, භහදම්පප් භහර්ගඹ පනුප්ද මුදඛ රඵහ දී ිනපඵ්දප්ද 

රිපරෝමීය  ර් 26.65ක දුය ක  ඵ. කකයි වළ ්ද නළනඛ 

ඵළඇකුත් එක්ක දළන  අිළ අත්්ද කයරහ ිනපඵන ාහඳෘින 

ගිවිසුභ. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ුර්දපනි අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ පභඹයි.  

ගරු ඇභිනුරභනි, පම් වළ ්ද නළනඛ ඵළඇකුප්ද ගත්ත  

පතොයුරයක් පනොපයි. වළ ්ද නළනඛ ඵළඇකුප්ද රඵහ ගත් 

පතොයුරරු භහධාර ඳශ පරහ ිනබුණහ. භභ පම් පතොයුරරු 

ග්දප්ද භහධාපඹ්ද. භධාභ ඳශහපත් ඳහයඛ රිපරෝමීය  ර් 37.5ක් 

වද්දන රුිළඹඛ බිලිඹන 3.2ක ණඹක් ගළනීභ ිළිතඵයි පම් 

අව්දප්ද. ඔඵුරභහ රිඹනප්ද පනත් පදඹක්. 
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ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ක භහර්ගඹ  දීරහ ිනපඵ්දප්ද රුිළඹඛ බිලිඹන 2.06යි. ගරු 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගරු භ්දත්රී.ුරභහ භඟ පභභ කහයණඹ 
ම්ඵ්දධපඹ්ද චන හුභහරුක් අලා නළවළ. භභ අදහශ 
හර්තහ බහගත කයනහ. ඔඵුරභහ අලා නම් නළත පොඹරහ 
ඵරහ ප්ර්ලසනඹක් අව්දන. එපවභ නළත්නම් උඳපද්ලක කහයක 
බහපේදී ක කහයණඹ ඳළවළකිලි කය්දනම්. ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, භභ පම් 
ප්ර්ලසනඹ නළත අව්දන රිඹ්දප්ද ග ර්භක් ඇින ිළිතුරරු කිඹ 
යුුර නිහයි. ඔඵුරභහ ක ප්ර්ලසනඹ නළත නිළයකි අව්දන. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  අිළ මීය   කලිනුත් රිඹරහ 

ිනපඵනහ පම් ප්ර්ලසනර  අදහශ ිළිතුරරු කිග නම් අඳ - 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ක ිළිතඵ ගරු කථහනහඹකුරභහප  අධහනඹ පඹොමු කයරහ 

ිළඹයක් ගළනීභ  ක යුුර කයනහ. 
 

ප්ර්ලසන අඇක 10-3513/'13 - (1), ගරු ්දත අලුවිවහපර් 

භවතහ. 

 
ගරු ්දත අලුවිවහපර් භවතහ 
(ரண்நெறகு சந் அலுறயரந) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ 

ින පදකක කහරඹක් ඉඛරහ යලටිනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ භුර කිනකදී ඉකිරිඳත් රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අඇක 12-2593/'12 - (1), ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ. 
 
 

ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 
 

 

ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකුරභනි, මුඳකහය වහ අබා්දතය පපශ 

අභහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ ින 

වඹක කහරඹක් ඉඛරහ යලටිනහ. 

 
 

ප්ර්ලසනඹ භුර කිනකදී ඉකිරිඳත් රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ිළරිප්ද අධාහඳනඹ : නවීන ඳවසුකම් 
தறரறநணரக் கல்ற : வீண சறகள் 

PIRIVENA EDUCATION : MODERN FACILITIES  
 

2705/‟12 
13. ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 

(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධාහඳන අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ- (1): 

(අ) (i) ිළරිප්ද වහ ගුරුරු්ද ඵහ ගළනීපම් ක්රාභත් 
ළඩිළිතපශක් පනොභළින ඵ  ඳරිපණහධිඳින 
සහමීය ්දව්දපේරහ පචෝදනහ කයන ඵත්; 

 (ii) ිළරිප්ද ගුරුරු්ද පුහුු ළඩ ව්දර  
වබහගි කයහ ගළනීභ වහ ක්රිපඹහත්භක ක්රාභත් 
ළඩිළිතපශක් පනොභළින ඵත්; 

 (iii) එභ නිහ ිළරිප්ද අධාහඳනඹ රඵන අඹ  න 
දළනුභ  රළබීපම් අසථහ අහිමින ඵත්; 

එුරභහ ද්දපනහිද? 

(ආ) එපේ නම්, පභභ තත්ත්ඹ භඟවළයවීභ වහ සුදුසු 
ක්රාභපේදඹක් කස කය්දප්දද ඹ්දන එුරභහ ව්ද 
කය්දපනහිද? 

(ඇ) (i) භික්ෂු අධාහඳනඹ නවීන පරෝකඹ භඟ ඵද්ධ 
රිරීභ වහ ඉඇග්රීාසී ව ඳරිගණක දළනුභ 
ළදගත්න ඵත්;  

 (ii) ිළරිප්ද ුරශ දළන  පම් වහ ප්ර්භහණත් 
ඳවසුකම් පනොභළින ඵත්; 

 (iii) එභ තත්ත්ඹ ඹ පත් ගිහි ව ඳළවිකි ිළරිප්ද 
යලසු්දප  දළනුභ නතන පරෝකඹ  ගළරපඳන 
ආකහයඹ  ඇර්ධනඹ පනොන ඵත්; 

 එුරභහ ිළිතග්දපනහිද? 

(ඈ) ගිහි ව ඳළවිකි  ිළරිප්ද යලසු්දප  දළනුභ ර්ධනඹ රිරීභ 
වහ ඳරිගනක විදාහගහය ඳවසුකම් ඉඇග්රීායල බහහ අධාඹන 
ඳවසුකම් රඵහදීභ වහ කඩිනමි්ද ක යුුර කය්දප්දද 
ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද? 

(ඉ) පනොඑපේ නම්, ක භ්දද? 

கல்ற அகச்சகக் நகட்ட றணர: 

(அ) (i) தறரறநணரக்களுக்கு ஆசறரறர்ககப ஆட்நசர்ப்நெ 

தசய்நோம் நைகநசரர்ந்தரந் நகனத்றட்டம் 

இல்கனதண தறரறநணரக்கபறன் கனகத் 

நர்கள் குற்நஞ்சரட்டுகறன்நரர்கள் ன்தக 

நோம்; 

 (ii) தறரறநணரக்கபறன் ஆசறரறர்ககப தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறல் தங்நகற்கச் தசய்ற் 

கரக அநைல்தடுத்ப்தடுகறன்ந நைகநசரர்ந்தரந் 

றட்டம் இல்கனதன்தகநோம்; 

 (iii) ஆனரல், தறரறநணரறல் கல்ற ததநதர் 

களுக்கு நெற அநறறகண ததற்நக்தகரள்ற் 

கரண ரய்ப்நெகள் கறகடக்கரல் நதரகறன்நண 

ன்தகநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ஆதணறல், இந்றகனககப் நதரக்குற்கு 

ததரந்த்ரண தசல்நைகநதரன்கந ரரறப்தரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 
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(இ) (i) தறக்குரர் கல்றக வீண உனகுடன் இகந் 

ரக ஆக்குற்கு ஆங்கறனம் ற்நம் கறணறக் 

கல்ற நைக்கறரணதன்தகநோம்; 

 (ii) தறரறநணரக்கபறல் ற்நதரது இற்குப் நதரற 

பவு சறகள் இல்கனதன்தகநோம்; 

 (iii) இந்றகனகறன் கலழ் இல்னந ற்நம் துநந 

ரர்கபது அநறவு வீண உனகறற்கு ற்நரற் 

நதரல் நைன்நணற்நம் அகடறல்கன ன்தக 

நோம் 

 அர் ற்நக்தகரள்ரர? 

(ஈ) இல்னந ற்நம் துநந தறரறநணர ரர்கபறன் 

அநறறகண றந்த்றதசய்நோம்ததரந்ட்டு கறணற ஆய்வு 

கூட சறகள் ற்நம் ஆங்கறன தரறக் கல்றக்கரண 

சறககபப் ததற்நக்தகரடுப்தற்குத் துரறரக 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(உ) இன்நநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) allegations have been levelled by the 

Buddhist monks holding the principal posts 

of „Pirivenas‟ to the effect that there is no 

systematic procedure for the recruitment of 

teachers for Pirivenas;  

 (ii) a systematic procedure has not been 

implemented to ensure participation of the 

Pirivena teachers in training programmes; 

and 

 (iii) as a result, those who are receiving 

education from the Pirivenas are losing their 

opportunity to obtain new knowledge? 

(b) If so, will he state whether a suitable methodology 

to remedy this situation will be prepared? 

(c) Will he admit that - 

 (i) knowledge of English and computer is 

necessary to connect bhikku education with 

the modern world; 

 (ii) Pirivenas do not have sufficient facilities for 

this purpose at present; and 

 (iii) under the aforesaid conditions, the 

knowledge of the clergy and lay students 

does not develop to suit the modern world? 

(d) Will he inform this House whether action will be 

taken expeditiously to provide computer 

laboratory facilities and facilities to study English 

in order to enhance the knowledge of lay and 

bhikku pirivena students? 

(e) If not, why? 
 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය 

පභපේයි. 

(අ) (i) 1979 අඇක 64 දයන ිළරිප්ද අධාහඳන ඳනත  වහ 
එහි නිපඹෝග භහරහ්ද  අනුකූර 
ඳරිපේණහචහර්ඹරු්ද ව ඳරිපේණහචහර්ඹ 
ඳත්වීම් විධිභත් ඳරිකි යලදු පකපර්.  

  අදහශ ිළරිප්දහි කෘතාහධිකහරි හිමිඹ්ද වියල්ද තභ 
ඉඛලීභ ඇුරශත් ගුරු පඹෝජනහක් ගුරු පඹෝජනහ 
ඵහය ග්දනහ කමිටු පත ඉකිරිඳත් කයනු රළපබ්. 

  ඉ්දඳසු අදහශ ගුරුයඹහප  අධාහඳන සුදුසුකම් වහ 
අදහශ ිළරිපන  ගුරුයඹකු රඵහ දීපම්දී ඳළිනඹ 
යුුර සුදුසුකම් ද ඳරීක්හ කය එභ සුදුසුකම් 
ම්පූර්ණ පකො  ඇත්නම් අදහශ ගුරු පඹෝජනහ 
ිළරිප්ද අධාහඳන භණ්ඩරඹ පත පඹොමු කයනු 
රළපබ්. ිළරිප්ද අධාහඳන භණ්ඩර 
හභහිතකඹ්දප  අධීක්ණපඹ්ද ඳසු අනුභත 
ව්ද  ඳරිපේණහචහර්ඹ ඳත්වීම් ප්ර්දහනඹ පකපර්.  

  පම්ක තභයි ඳනත  අනු ිනපඵන ළඩ ිළිතපශ. 

 (ii) ඳරිපේණහචහර්ඹරු්ද පුහුු රිරීභ වහ ක්රාභත් 
ළඩ ිළිතපශක් පම් න වි ත් ක්රිපඹහත්භක 
පමි්ද ඳතී.  

  ක ළඩ ිළිතපශ පම් න වි  ක්රිපඹහත්භක ්දප්ද 
ඳවත ව්ද ආකහයඹ යි.  

 * උඳහධිධහරි ගුරුරු්ද වහ රඵහ පදන ඳලසචහත් 
උඳහධි අධාහඳන ඩිප්පරෝභහ පුහුු (ඵහහිය/
අබා්දතය) 

 *  උඳහධිධහරි්ද පනොන ඳරිපේණහචහර්ඹරු්ද 
වහ රඵහ පදන ගුරු අබාහ විදාහර පුහුු 
(ඵහහිය/අබා්දතය) 

 * උඳහධි/ඳලසචහත් උඳහධි, පුහුු/ නුපුහුු යලඹලු 
ඳරිපේණහචහර්ඹරු්ද වහ හර්ෂික පකොට්කහ 
භට් මි්ද ඳළළත්පන විඹ පුහුු, විඹ 
භගහමීය , විඹ ඵහහිය ළඩ ව්ද ආකිඹ ඉ්ද 
රිහිඳඹරි. 

 (iii) උක්ත පුහුු ළඩ ව්ද වයවහ ෘත්තීභඹ 
ලපඹ්ද ප්ර්වීණත්ඹ ඳත්න ඳරිපේ 
ණහචහර්ඹයඹහ ක ඔසපේ තභ ශිාඹ්ද නවීන 
පරෝකඹ  ගළශපඳන ඳරිකි න දළනුපභ්ද 
්දනද්ධ ිළරික් ඵ  ඳත් රිරීපම් කහර්ඹඹ  
උඳකහරී පයි. 

   ක වළරුු වි  විපලේපඹ්ද පදභශ බහහප්ද ඳත 
පඳොත ඉගළ්දවීම් වහ පුහුුවීම් ඳහකභහරහ යහශිඹක් 
ිළරිප්ද අඇලඹ ුරශ අලුින්ද ආයම්බ කය ඇින 
ඵත් ද්ද්දන  කළභළිනයි. 

(ආ)  අදහශ පනොපේ.   

 ිළරිප්ද අඇලඹභ ප්ර්ිනඇවිධහනඹ  රිරීභ වහ ක්රාභපේද 
යහශිඹක් කමි්ද ිනපඵනහ. 

(ඇ) (i), (ii), (iii)   

 ඔේ.  

 ප්ර්භහණත් ඳවසුකම් රඵහ දීභ වහ අලා යලඹලු ළඩ 
ිළිතපශඛ කස කයමි්ද යලටී. 
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(ඈ) ිළරිප්ද අධාහඳන ආඹතනඹ ුරශ ඳරිගණක බහවිතඹ වහ 
ිළරිප්ද ශිාඹ්ද ුරශ ඉඇග්රීායල ඇුරළු විපද්ල බහහ්දහි 
ප්ර්වීණත්ඹ ළඩි  කියුු රිරීභ  අලා ක යුුර පම් න වි  
යලදු කයමි්ද ඳතී.  

(ඉ) අදහශ පනොපේ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ඳශමුන අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ.  

ගරු ඇභිනුරභහ ව්ද කය්දන  පඹදුණහ, ගුරුරු්ද ඵහ 

ගළනීපම් ක්රාභත් ළඩ ිළිතපශක් ිනපඵනහ රිඹරහ. ප්ර්ලසනඹ 

ිනපඵ්දප්ද ඳරිපේණහධිඳින සහමීය ්දව්දපේප  මූලිකත්පඹ්ද 

ඹම් ගුරුයපඹක් ගත්පතොත්, ඔඵුරභහ ව්ද කයපු ක්රාභපේදඹ 

ඔසපේ ඹද්දී, ක ගුරුයඹහ සථිය ගුරුයඹකු ඵ  ඳත් ප්දන 

භවය පරහ  යක  ආ්දන  කහරඹක් ගත පනහ. 

භවය පරහ  ඊ ත් ඩහ කහරඹක් ඹනහ. ක ුරශ ක ගුරුයඹහ  

ළටුප් රළබීපම්දී ඹම් අඩු ඳහඩුක් යලදු නහ.  පභොකද,  arrears  

එක වළකිරහ එ්දන ෆපව්දන කහරඹක් ඹනහ. ක නිහ ඔඹ රිඹන 

සුදුසුකම්  ඳරීක්හ කයන ගභ්ද, පම් ගුරුයඹහ සථිය කය්දන  

ග්දනහ කහරපං ඹම් රියල අඩු  රිරීභක් කය්දනත්, ක ක යුත්ත  

කහර්ඹක්භ කය්දනත් පර්ඛීඹ අභහතාහඇලඹ  ඹභක් කය්දන 

ඵළරිද? 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ අධාහඳන අභහතායඹහ 

ලපඹ්ද ක යුුර කයනහ හප භ, ගිහිඹ්ද න  අඳ පම් ිළරිප්ද 

ක්රාභඹ ිළිතඵ පඵොපවොභ ග ර්පභනුත්, අපඵෝධඹරිනුත් විවිධ 

ප්ර්ලසන නළඟිඹ යුුර නහ. පභොකද, ිළරිප්ද ඳහරක බහක් 

ිනපඵනහ. කළරණිඹ විලසවිදාහරපං කුරඳින අිනපූජා පගෞයහර්ව 

ළරමිටිඹහපේ අපප් කුරධම්භ වහමුදුරුපෝත්, භවහචහර්ඹරු්ද 

ව ක විඹඹ ිළිතඵ ප්ර්වීණ අඹපගනුත් භ්දවිත ිළරිප්ද ඳහරක 

බහක් ිනපඵනහ.  අධාහඳන ඇභිනයඹහ ක ඳහරක බහපේ එක 

හභහිතකපඹක් ඳභණයි. භහ පම් අභහතා ධුයඹ  ඳත් වීපභ්ද ඳසු 

ෆභ ඳහරක බහ රැසවීභක භ පඳෞද්ගලික වබහගි පරහ 

ිනපඵනහ. අධාහඳන ඉිනවහපංදී භවහ විවහයඹ, අබඹගිරිඹ ඹනහදී 

ිළරිප්ද තභයි අපප් ය   දළනුභ රඵහ දීරහ ිනපඵ්දප්ද. භව 

ිළරිප්ද පදක න විපදාෝදඹ ිළරිපන යි, විදාහරඇකහය 

ිළරිපන යි ග ර්භක් ඳයහ ිනපඵනහ, පම් ිළරිප්ද වත්යලඹ 

ගණප්දභ නහඹක සහමීය ්ද ව්දපේරහ , ඳරිපේණහධිඳින සහමීය ්ද 

ව්දපේරහ, කෘතාහධිකහරි සහමීය ්ද ව්දපේරහ කළරහ, 

අදාතන පරෝකඹ  ගළශපඳන පර ඳහලි, ඇසකෘත, පඵෞද්ධ 

දර්ලනඹ වහ පනත් පද් වළදළරීභ ිළිතඵ ජහිනක ප්ර්ිනඳත්ිනඹක් වහ 

ළඩ ිළිතපශක් කස කය පද්දන රිඹරහ. ක කස කයපු භවය 

කරුු අනු ිළරිප්ද ඳනත පනස කය්දන නීිනඳිනුරභහ පත  

ක පකටුම්ඳත ඹරහ ිනපඵනහ.  භික්ෂු අධාහඳනපං ක ක්රාභපේදඹ 

පකපේද ඹ්දන අලාපඹ්දභ තීයණඹ කශ යුත්පත් අධාහඳන 

අභහතාහඇලඹ වියල්ද පනොපයි. පගෞයනීඹ සහමීය ්ද ව්දපේරහ 

වහ ිළරිප්ද අඇලඹ වියල්ද කහ පදන ළඩ ිළිතපශ ක්රිපඹහත්භක 

රිරීපම් ග ර්භ අධාහඳන අභහතාහඇලඹ දළරිඹ යුුරයි රිඹරහ තභයි 

භහ විලසහ කය්දප්ද. ක නිහ අඳ ක ග ර්භ ඳයහ ිනපඵනහ, 

භවහ නහඹක හිමිරු ඇුරළු ිළරිප්ද ඳහරක භණ්ඩරඹ  ඩහභ 

උිකත පද් නිර්පද්ල කය්දන. ක වහ අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ මුදඛ 

වහ ක්රාභම්ඳහදන අභහතායඹහ ලපඹ්ද මූරාභඹ, පබෞිනක 

ම්ඳත් වහ භහන ම්ඳත් නිර්භහණඹ කය ගළනීභ වහ පද්දන 

පුළු්ද උඳරිභ ලක්ිනඹ රඵහ පදනහ. 

ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  පදළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹ 

පභඹයි. ගරු ඇභිනුරභහපග්ද භහ පම් කහයණඹ ිළිතඵ දළන 

ග්දන  කළභළිනයි. රියලභ ළකඹක් පවෝ තර්කඹක් නළවළ, ධර්භඹ 

ව විනඹ ම්ඵ්දධ භික්ෂු අධාහඳනපං ිළරිප්දර ක කහර්ඹ 

බහයඹ ිළිතඵ. වළඵළයි ඔඵුරභහත්, භභත්, අිළ කවුරුත් ද්දනහ 

පදඹක් තභයි ිළරිප්දර ගිහි ශිාපඹෝත් ළරරිඹ යුුර 

ප්ර්භහණඹක් යලටින ඵ. ඔඵුරභහප  න අධාහඳන ප්ර්ිනඳත්ිනඹ 

ඹ පත් ඇින කයන භහි්දපදෝදඹ ඳහඛර ගණිතහගහය, ඳරිගණක 

විදාහගහය, බහහගහය ිනපඵනහ. ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන 

ඇභිනුරභනි, බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර බහය අගභළිනුරභහත් 

පම් පරහපේ පම් බහපේ යලටින නිහ භභ ඔඵුරභහපග්ද දළන 

ග්දන කළභළිනයි, දළ්ද ිළරිප්දර අධාහඳනඹ රඵන ඳළවිකි 

භික්ෂූ්ද ව්දපේරහ හප භ ගිහි ශිාඹ්ද ත් ගණිතඹ, ඉඇග්රීායල වහ 

ඳරිගණක විඹ ිළිතඵ දළනුභ රඵහ ග්දනහ ගණිතහගහය, ක 

හප භ බහහගහයර ආබහඹත්, ක ඳවසුකම් ඳරිවයණඹ රිරීපම් 

වළරිඹහත් රළපඵන ආකහයඹ  පම් ම්ඳත් ිළරිප්දර  රඵහ 

පද්දන අභහතාහඇලඹ  ිනපඵන දළක්භ පභොකක්ද රිඹරහ. 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ිළරිප්ද ඳහරක බහ ුරශ ක ම්ඵ්දධපඹ්ද අභහතාහඇලඹ  

ිනපඵන දළක්භ ිළිතඵත් ඇහදඹක් ිනපඵනහ. ඳරිගණක 

අධාහඳනඹ, බහහ අධාහඳනඹ ිළිතඵ රඵහ පදන නිර්පද්ල අනු 

ක ඳවසුකම් ටික ිනපඵ්දප්ද ිළරිප්දර පනොපයි.  ිළරිප්ද 

විදාහඹතන ිනපඵනහ. ක ිළරිප්ද විදාහඹතනර ගිහි ශිාපඹෝ 

ඉපගනුභ රඵනහ. විලහර පේහක් කහපඹ්ද පනහ. පභොකද, 

ඳහඛ වළය ඹන ශිාඹ්ද ; ක හප භ පනත් ඳහඛර  බහය 

පනොග්දනහ ශිාඹ්ද  ඹම් රියල පවො අධාහඳනඹක් රඵහ දීභ 

වහ ක ිළරිප්ද විදාහඹතන ෆපවන කහර්ඹ බහයඹක් ඉස  

කයනහ. කක නිහ ක විදාහඹතනර ත් ඉවින්ද ව්ද කශ 

විඹ නිර්පද්ල රළබුණහ  ඳසපේ භහි්දපදෝදඹ තහක්ණික 

විදාහගහයර ිනපඵන ඳවසුකම් රඵහ දීභ වහ අිළ ක යුුර 

කයනහ. 

 
 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුර්දළනි අුරරු ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහද? 

 
 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භප  ුර්දන අුරරු 

ප්ර්ලසනඹ පභඹයි.  

දළ්ද අපප් යපට් ිනපඵනහ, ඉඇග්රීායල භහධා යජපං ඳහඛ. ඇතළම් 

ිළරිප්ද විදාහඹතන ඉඇග්රීායල භහධාපඹ්ද ඳත්හ පගන ඹ්දන 

රළකිඹහ දක්නහ. උදහවයණඹක් විධිඹ  භවනුය, අසගිරි 

ිළරිපන. ඔඵුරභහ එඹ ද්දනහ. අසගිරි  ිළරිපප්ද පූර්ණ කහලීන 

ඉඇග්රීායල භහධා ඳ්දින ිනපඵනහ. කක වරිභ ළදගත්. 

 
 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ ප්ර්ලසනඹ අව්දන 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අපප් බුද්ධ ධර්භඹ ජහතා්දතයඹ  පගන ඹහභ  භික්ෂූ්ද 

ව්දපේරහ ඉඇග්රීායල භහධාපඹ්ද ඉපගන ගළනීභ ළදගත්. පභතළන 

ප්ර්ලසන පදකක් ිනපඵනහ. පම් ඉඇග්රීායල භහධා ිළරිප්දර  විඹ 

නිර්පද්ල ව ප්ර්ලසන ඳත්තය කස කය ගළනීභ ත්, විබහගඹ ඉඇග්රීායල 

භහධාපඹ්ද ඳළළත්වීභ ිළිතඵත්, පඳශ පඳොත් රඵහ ගළනීභ 

ිළිතඵත් ගළ ලු ිනපඵනහ. භවය පරහ  ඉ්දකිඹහප්ද 

පඳොත් photocopy කයරහ ග්දප්ද. ක නිහ ිළරිප්ද ම්ඵ්දධ 

අපනකුත් ගර්ම් දයන අඹත් එක්ක එකුර පරහ අභහතාහඇලඹ  

පම් ම්ඵ්දධපඹ්ද කය්දන පුළු්ද භළකිවත්වීභ පභොකක්ද? 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අලුපත්ද ආයම්බ න පකො  ක ගළ ලු ිනපඵනහ. කහ 

පගෞයනීඹ ඳරිපේණහධිඳින සහමීය ්ද ව්දපේරහ වියල්ද පඵොපවොභ 

අපූරු  විහ පගන ිනපඵනහ. අසගිරිපං ඳභණක් පනොපයි, 

කළරණිඹ යජභවහ විවහයපං නහඹක වහමුදුරුපෝත් ඉඇග්රීායල 

භහධාපඹ්ද ිළරිපනක් ඳ ්ද අයපගන ිනපඵනහ. ඉත්තෆඳහප්ද 

ධම්භහරඇකහය වහමුදුරුපෝ, පෝභිත වහමුදුරුපෝ ඇුරළු අපනක් 

පගෞයනීඹ සහමීය ්ද ව්දපේරහත්  අඳ භඟ පම් ගළන හකච්ඡහ 

කයනහ. තභ එකභ ඉඇග්රීායල භහධා ිළරිපනක්ත් යජපඹ්ද 

ආයම්බ කයරහ නළවළ. දළන  අසගිරි විවහයඹ භඟිනුත්, කළරණිඹ 

යජභවහ විවහයඹ භඟිනුත් ඉඇග්රීායල භහධා ිළරිපනක් ඳ ්ද අයපගන 

ිනපඵනහ.   

අිළ ඵරහපඳොපයොත්ුර පනහ, යජඹ භඟිනුත් ඉඇග්රීායල භහධා 

ිළරිප්ද ආයම්බ කය්දන. එත පකො  ක විඹ නිර්පද්ල වහ අපනක් 

ගර්ම් යජඹ දයනහ. දළන  ිළරිපන වියල්ද ක ගර්භ ඉස  කය 

පගන ඹනහ. කක  අිළ යලඹලු පදනහභ ගරු කශ යුුරයි.  

 
 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අඇක 14 -2872/'12- (1), ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහයලරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜநசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ භභ අවනහ. 

[ඵහධහ රිරීභක්] කඩුපර පකොණ්ඩ කුරුඛරහ හිටිඹහ ප්ද. පකෝ, 

ගීත ගහඹනහ කයන කුරුඛරහ?  
 

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ,  ඔඵුරභහ රිඹන කහ භ  පත්පය්දප්ද නළවළ. 

ඔඵුරභහ පම් දසර විවිධ පද්ඛ රිඹනහ. ඔඵුරභහප  ගී 

අව්දන අිළ කළභළිනයි. ටිනහ ක  වඬක්.  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඉකිරිරීම්, ඉඇිතප්දරු පේහ, 

නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් අභහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ ින පදකක කහරඹක් ඉඛරහ යලටිනහ.  
 
 
ප්ර්ලසනඹ භුර කිනකදී ඉකිරිඳත් රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

වම්ඵ්දපතො  පඳොදු යහජා භණ්ඩලීඹ ක්රීඒඩහ උපශර : 
විසතය  

அம்தரந்நரட்கட ததரதுனர றகபரட்டுப் 

நதரட்டிகள்: றதம் 
COMMONWEALTH GAMES IN HAMBANTOTA : DETAILS  

 

2143/‟11 
 

2. ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ (ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භවතහ පනු )  
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு ற 

கந்ரரக்க சரர்தரக)  

( The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.  Ravi 

Karunanayake ) 
ක්රීඒඩහ අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ - (3):  

(අ) (i)  වම්ඵ්දපතො  පඳොදු යහජා භණ්ඩලීඹ ක්රීඒඩහ 
උපශර වහ මුදඛ පඹදවීභ  යජඹ  අයමුදඛ 
රඵහ දු්ද පඳෞද්ගලික අඇලපං පුද්ගරයි්දප  නම් 
කපර්ද;  

 (ii) ඉවත ක්රීඒඩහ උපශර ශ්රීග රඇකහපේදී ඳළළත්වීභ  
වපඹෝගඹ රඵහ ගළනීභ වහ පභය   පග්දහ 
ග්දනහ රද පුද්ගරයි්ද ඇයාහ ව ඔවු්දප  
නම් කපර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ආ) (i)  ශ්රීග රඇකහ  වපඹෝගඹ ඉඛරහ යලටීභ වහ 
විපද්ලගතව පුද්ගරයි්ද ඇයාහ පකොඳභණද; 

 (ii) ඔවු්දප  නම් කපර්ද;  

 (iii) ක පනුප්ද දයන රද මුළු ිළරිළඹ පකොඳභණද; 

 ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  ද්ද්දපනහිද? 

(ඇ) (i)  2011 පනොළම්ඵර් භහපං ප්දට් රිට්ස 
නගයඹ  ගිඹ පුද්ගරයි්ද ඇයාහ පකොඳභණද;  

 (ii) එපේ ගිඹ පුද්ගරයි්දප  නම් කපර්ද;  

 (iii) එහි ඹහභ  ව ආඳසු කභ  දළර මුළු විඹදභ 
 පකොඳභණද;  

 (iv) එභ කණ්ඩහඹභ වහ රඵහ ගත් කුලී ගු්ද ඹහනහ 
වහ දළර විඹදභ පකොඳභණද; 

 (v) ජඹග්රාවණඹ ිළිතඵ එඳභණ විලසහඹ තඵහ ිනබිඹදී 
ශ්රීග රඇකහ  පඳොදු යහජා භණ්ඩලීඹ ක්රීඒඩහ උපශර 
වහ ත්කහයක ය  පර ක යුුර රිරීපම් 
අසථහ අහිමි වපං පකපේද; 

 ඹ්දනත් එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද? 

(ඈ) පනොඑපේ නම්,  ක භ්දද? 

 

 

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் நகட்ட றணர: 

(அ) (i) அம்தரந்நரட்கடறல் ததரதுனர றகப 

ரட்டுப் நதரட்டிகளுக்கு றறறடுற்கு 

அசரங்கத்றற்கு றறகள் ங்கற ணறரர் 

துகந தர்கபறன் ததர்ககபநோம்; 

 (ii) இனங்ககறல் நற்கூநப்தட்ட றகபரட்டுப் 

நதரட்டிககப டத்துற்கு அர்கபது 

355 356 



2013  ජූලි 11  

எத்துகப்தறகணப் ததற்நக்தகரள்ற்கு இங்கு 

கக்கப்தட்ட தர்கபறன் ண்றக்கக 

ற்நம் ததர்ககபநோம் 

 அர் கூநரர? 

(ஆ) (i) இனங்ககக்கரண அர்கபது எத்துகப்தறகணப் 

ததற்நக்தகரள்ற்கு தபறரட்டிற்குச் தசன்ந 

தர்கபறன் ண்றக்கககநோம்; 

 (ii) தசன்நர்கபறன் ததர்ககபநோம்; 

 (iii) ற்தட்ட  தரத்ச்  தசனறணத்கநோம் 

 அர் இச்சகதறல் தரறறப்தரர? 

(இ) (i) 2011 ம்தர் ரத்றல் நெணற கறற்ஸ் கரறற்குச் 

தசன்ந தர்கபறன் ண்றக்கககநோம்; 

 (ii) தசன்ந  தர்கபறன் ததர்ககபநோம்; 

 (iii) லள்ந்ககப் தத்றற்கரண தரத்ச் 

தசனறணத்கநோம்; 

 (iv) குநறப்தறடப்தட்ட தறத்றநக ரடககக்கு அர்த் 

ற றரணத்றற்கரண தசனறணத்கநோம்; 

 (v) இனங்கக ததரதுனர றகபரட்டுப் 

நதரட்டிககப டத்துது தரடர்தறல் தற்நற 

ததநது றச்சம் ண ததந்பவு ம்தறக்கக 

நோடன் கரப்தட்ட தறன்ணர், அகண வ்ரந 

இந்து ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்நநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sports:  

(a) Will he state - 

 (i) the names of the private sector people who 

gave funds to the Government to finance 

the Commonwealth Games in Hambantota; 

and 

 (ii) the number and the names of the persons 

who were brought here to solicit their 

support to hold the aforesaid Games in Sri 

Lanka? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the number of persons went overseas to 

solicit their support to Sri Lanka; 

 (ii) the names of them; and 

 (iii) the total cost incurred? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of persons went to St. Kitts in 

November 2011 ; 

 (ii) the names of  the persons went;  

 (iii) the total cost for the return trip; 

 (iv) the cost of the charter flight mentioned; and 

 (v) as to how Sri Lanka lost the hosting of 

Commonwealth Games after being so 

confident of winning? 

(c) If not, why? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභප  භවතහ 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය භහ 

බහගත* කයනහ. 

 
* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ජහිනක බහහ අධාහඳන ව පුහුු ආඹතනඹ: 
අධාක්ෂන ජනයහඛයඹහ 

அகனத்க நசற தரறக் கல்ற, தறற்சற 

றநகம் : தறப்தரபர் ரகம் 
NATIONAL INSTITUTE OF LANGUAGE EDUCATION AND 

TRAINING : DIRECTOR-GENERAL 

 
3019/‟12 

6. ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ (ගරු ිනස අත්තනහඹක 
භවතහ පනු ) 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு றஸ்ம 

அத்ரக்க சரர்தரக)   

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of The Hon. Tissa 

Attanayake) 
ජහිනක බහහ වහ භහජ කකහඵද්ධතහ අභහතාුරභහපග්ද ඇස 

ප්ර්ලසනඹ - (1):     

(අ) ජහිනක බහහ වහ භහජ කකහඵද්ධතහ අභහතාහඇලඹ ඹ පත් 
අගරත්පත් ිළහිටුහ ඇින ජහිනක බහහ අධාහඳන ව 
පුහුු ආඹතනපං අධාක්ෂන ජනයහඛයඹහප , 

 (i) ම්පූර්ණ නභ; 

 (ii) ඳත්වීම් කිනඹ; 

 (iii) පම් න වි  පේහ කහරඹ; 

 (iv) අධාහඳන වහ ෘත්තීඹ සුදුසුකම්; 

 (v) ළටුප්, දීභනහ වහ අපනකුත් යප්ර්හද; 

කපර්ද ඹ්දන එුරභහ පභභ බහ  
ද්ද්දපනහිද? 

(ආ) ජහිනක බහහ අධාහඳන ව පුහුු ආඹතනපං අධාක්ෂන 
ජනයහඛයඹහ ාහජ වළඳුනුම් ඳත් ව උප්ඳළ්දන විනක 
ඉකිරිඳත් කය අධාහඳන සුදුසුකම් වහ ර්තභහන තනුරය 
රඵහ ගත් අපඹකු ඵ එුරභහ ද්දපනහිද? 

(ඇ) එ පේ නම්, ඔහු  එපයහි ගනු රඵන ක්රිපඹහ භහර්ග කපර්ද 
ඹ්දන එුරභහ  ව්ද කය්දපනහිද?  

(ඈ) පනොඑපේ නම්, ක භ්දද? 

 
நசற தரறகள், சநக எந்கப்தரட்டு அகச்சகக் 

நகட்ட றணர: 

(அ) நசற தரறகள், சநக எந்கப்தரட்டு அகச்சறன் 

கலழ் அகனத்கறல் ரதறக்கப்தட்டுள்்ப நசற 

தரறக் கல்ற, தறற்சற றநகத்றன் தறப்தரபர் 

ரகத்றன், 
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 (i) நைளப்ததர்; 

 (ii) றணத் றகற; 

 (iii) இற்கநரகறன்நநதரது நசகக்கரனம்; 

 (iv) கல்ற ற்நம் தரறல்சரர் ககககள்; 

 (v) சம்தபம், தகரடுப்தணவுகள் ற்நம் கண 

சறநப்நெரறககள்; 

 ரகதன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) நசற தரறக் கல்ற, தறற்சற றநகத்றன் 

தறப்தரபர் ரகம் நதரநரண அகடரப 

அட்கடககபநோம் தறநப்நெச் சரன்நறகநோம் சர்ப்தறத்து 

கல்றத் கககககபநோம் ற்நதரக தறகநோம் 

ததற்நக்தகரண்டர் ன்தக அர் அநறரர? 

(இ) ஆதணறல், இந்க்கு றரக டுக்கப்தடும் 

டடிக்கககள் ரகதன்தக அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்நநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of National Languages and Social 

Integration:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the full name; 

 (ii) the date of appointment; 

 (iii) the period of service by now; 

 (iv) the educational and professional 

qualifications; and 

 (v) the salary, allowances and other privileges; 

 (vi) of the Director-General of National Institute 

of Language Education and Training 

established at Agalawatta under the 

Ministry of National Languages and Social 

Integration? 

(b) Is he aware that the Director-General of National 

Institute of Language Education and Training is a 

person who has obtained educational qualifications 

and the current post by submitting forged identity 

cards and birth certificates? 

(c) If so, will he state the action that will be taken 

against him? 

(d) If not, why? 

 
ගරු හසුපද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ 
භහජ කකහඵද්ධතහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு ரசுந ரரக்கர - நசற தரறகள், 

சநக எந்கப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය භහ 

බහගත* කයනහ. 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර්ලසන අඇක 11 -3536//'13- (1), ගරු ක. විනහඹගමූර්ින භවතහ. 
 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga ) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගරු ක. විනහඹගමූර්ින 

භ්දත්රී.ුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ඉ්දකික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිපඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்ளூரட்சற, ரகர 

சகதகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 
බහ අභහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ 
ින පදකක කහරඹක් ඉඛරහ යලටිනහ.  

 

ප්ර්ලසනඹ භුර කිනකදී ඉකිරිඳත් රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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[පභභ ඇමුුභ පුසතකහරපං ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இகப்நெ நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

ය ර් අඇක 240 - ජහිනක අඹ ළඹ පදඳහර්තපම්්දුර : 
පනසකම් 

தசனவுத் கனப்நெ 240 - நசற வு தசனவுத் 

றட்டத் றகக்கபம் : ரற்நங்கள் 

HEAD  240 -  DEPARTMENT OF NATIONAL BUDGET : 

CHANGES  

2885/‟12 

15. ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ (ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භවතහ පනු ) 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு ற 

கந்ரரக்க சரர்தரக)   

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of The Hon.  Ravi 

Karunanayake) 
මුදඛ වහ ක්රාභ ම්ඳහදන අභහතාුරභහපග්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ජහිනක අඹ ළඹ පදඳහර්තපම්්දුරපේ ය ර් අඇක 

240 ඹ පත් පනත් විවිධ ය ර්ඹ්ද ව  යලදු කය 

ඇින පනසකම් කපර්ද;  

 (ii) 2012 ර්ඹ ුරශදී ය ර් අඇක 240 වයවහ යලදු කය 

ඇින ඹිත ප්ද රිරීම්ර මුළු අගඹ  කපර්ද;  

 (iii) මුදඛ අභහතාහඇල ළඹ විඹ ව එහි පනද 

දක්මි්ද එ්ද ඹිත ප්ද රිරීම් යලදු කය ඇින 

ප්ර්ධහන ය ර්ඹ්ද 15 කපර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද කය්දපනහිද?         

(ආ) උිකත පනොන මූරා ප්ද රිරීම් භගි්ද මුදඛ 

අභහතාහඇලපං මූරා කශභනහකයණ ක යුුර ිළරිහීභ  

රක්විඹ වළරි ඵළවි්ද, අඹ ළඹ ඉකිරිඳත් කයන අසථහපේදී 

පභභ ක යුුර නියල ඳරිකි ළරසුම් කය ගළනීභ  

පනොවළරිවීභ  පවේුර කපර්ද ඹ්දනත් එුරභහ ව්ද 

කය්දපනහිද? 

(ඇ) පනොඑපේ නම්,  ක භ්දද? 

 
 
றற, றட்டறடல் அகச்சகக் நகட்ட றணர: 

(அ) (i) நசற வுதசனவுத் றட்ட றகக்கபத்றன் 

240ஆம் தசனவுத் கனப்தறன் கலழ், நந தன 

தசனவுத் கனப்நெகபறல் ற்தடுத்ப்தட்ட ரற் 

நங்ககபநோம்; 

 (ii) 2012ஆம் ஆண்டில் 240ஆம் தசனவுத் கனப் 

தறநடரக நற்தகரள்பப்தட்ட லதபரதுக் 

கத்றன் தரத்ப் ததநறகநோம்;  

 (iii) அகச்சுக்கரண ஆம்த எதுக்கலட்கடநோம் நந 

தரட்கடநோம் குநறப்தறட்டு அத்கக லதபரதுக் 

கங்கள் நற்தகரள்பப்தட்ட 15 தறரண தசனவுத் 

கனப்நெக்ககபநோம் 

 அர் கூநரர? 

(ஆ) ததரந்த்ற்ந றற எதுக்கங்கள், றற அகச்சறன் றற 

நைகரகத்துத்றன் த்கக் குன்நறநோச் தசய்ரல் 

இது வுதசனவுத் றட்டம் சர்ப்தறக்கப்தட்டநதரது 

ன் றட்டறடப்தட்டிந்க்கறல்கன ணவும் அர் 

கூநரர? 

(இ) இன்நநல் ன்? 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the changes made under Head 240 of 

Department of National Budget to various 

other Heads; 

 (ii) the total value of the reallocation made 

through Head 240 during the year 2012; 

and 

 (iii) the main 15 Heads to which such 

reallocations were made indicating the 

original ministry vote and the difference? 

(b) Will he also state as to why it was not possible to 

plan out at the time the Budget was being 

presented since inappropriate financial allocations 

may lead to an erosion of financial management in 

the Finance Ministry?  

(c) If not, why? 
 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ (ජහතා්දතය මූරා 
වපඹෝගිතහ අභහතා ව මුදඛ වහ ක්රාභම්ඳහදන නිපඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக -  சர்நச 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)       
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, මුදඛ වහ ක්රාභම්ඳහදන 

අභහතාුරභහ පනුප්ද භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය බගත* 

කයනහ. 

 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
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*  ඇමුුභ:  
*  இகப்நெ:  
*  Annex:  



ඳහර්ලිපම්්දුර 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිපඹෝග 23 (2) ඹ පත් ප්ර්ලසනඹ, ගරු අනුය කිහනහඹක 

භවතහ. ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ වියල්ද රඵහ දී ඇින ප්ර්කහලඹ 

ඳභණක් රිඹ්දන. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පඵොපවොභ සුරිනයි. 

 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 
 
ගරු ිතත් පප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறநரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, සථහය නිපඹෝග අඇක 5  

භහ  ඔඵුරභහප  අධහනඹ  පඹොමු කයනහ. පම් න වි  රඇගභ 

ඩිපඳෝ 73ක පේකයි්ද 25,000ක  භහ පදකක ඳඩි පගරහ 

නළවළ. පභතළන ගරු ඇභිනුරභහත් යලටිනහ. ගරු ඇභිනුරභහ, 

කරුණහකය, ඔඵුරභහ පම් ප්ර්ලසනපඹ්ද භඟ වළය ඹ්දප්ද නළුර 

ක යුුර කය්දන. ඩිපඳෝ 73ක පේකයි්ද 25,000ක  භහ පදකක 

ඳඩි පගරහ නළවළ. ගරු නි පඹෝජා කථහනහඹකුරභහ ගිහි්ද - 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ,  පභඹ ඊ  අසථහක් පනොපයි.  ඔඵුරභහප  

ප්ර්ලසනඹ අලා පරහ  අව්දන. පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ කහරඹ කහ 

දභ්දන එඳහ. ඔඵුරභහප  ප්ර්ලසනඹ  විනහඩි 20ක් ගිඹහ. ගරු අනුය 

කිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ රිරීභක්] ඔඵුරභහ  පුහුු ඳහකභහරහක් 

ිනඹ්දන පනහ. 

 
 

පඳෞද්ගලික  දළනුම් දීපභ්ද ඇස ප්ර්ලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் நன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
අධාහඳන අභහතාහඇලපං අඇක 4/2013 දයන 

චක්රාපඛයඹ 

கல்ற அகச்சறன் 4/2013ஆம் இனக்கச் சுற்நநறக்கக 

 CIRCULAR NO. 4/2013 OF EDUCATION MINISTRY 
 

 

 

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, සථහය නිපඹෝග 23(2) 

ඹ පත් පභභ ප්ර්ලසනඹ ඉකිරිඳත් රිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ 

භහ ඔඵුරභහ  පඵපවවි්දභ සුරින්දත පනහ.  

අ.පඳො.. හභහනා පඳශ විබහගඹ උස පර භත් 

අ.පඳො..උස පඳශ වළදෆරීභ වහ සුදුසුකම් ඇින නමුත් ජහිනක 

ඳහරක  ඇුරශත් වීපම් අසථහ අහිමි වීභ නිහ ඳහඛ දරු්ද 

විලහර ිළරික  මුහුණ ඳෆභ  යලදු වී ඇින ගළ ලුකහරී තත්ත්ඹ 

ිළිතඵ භභ පභභ ගරු බහපේ අධහනඹ පඹොමු කයමි. 

කියිප්ද යලඹලුභ ඳහඛර භහන ඳවසුකම් පනොභළින ඵළවි්ද 

ඊ  ිළිතඹම් පර 5 ය ශිාත් විබහගපඹ්ද ඉවිත්දභ භත් 

න යලසු්ද  රඵහ ගත් රකුු අනු උස ඳහරක  ඇුරශත් 

වීභ  අසථහ රඵහ දීභ පභපතක් අනුගභනඹ කශ ළඩ 

ිළිතපශයි. එපේ 5 ය ශිාත් විබහගපඹ්ද භත් වී උස 

ඳහරක  ඇුරශත් වීපම් අසථහ අහිමි ව දරු්දප  පදළනි 

කඩුඛර ්දප්ද අ.පඳො.. හභහනා පඳශ බහගඹයි. අ.පඳො.. 

හභහනා පඳශ විබහගපඹ්ද ඉවිත්දභ භත් න දරු්ද  රඵහ 

ගත් හභහර්ථඹ්ද  අනු සුදුසු උස ඳහරක  ඇුරශත් වීභ  

යම් රළබී ිනබුණහ. පභභ ක්රාභපේදඹ ුරිත්ද කියිප්ද ඉතහ දුසකය 

ඳහඛර යලටින දක් දරු දළරිඹ්ද විලහර ප්ර්භහණඹක  නගයපං 

ඳවසුකම් හිත උස ඳහඛර  ඇුරශත් වී අ.පඳො..උස 

පඳශ විබහගඹ පවොඳි්ද භත් වී යවි ප්ර්පේලඹ රඵහ ගළනීභ  

හර්ෂික අසථහ රළබී ිනබුණහ. 

අධාහඳන අභහතාහඇලපං පඛකම්යඹහප  2013.04.06 

දහතමි්ද ව අඇක 4/2013 දයන චක්රාපඛයඹ අනු, පකතයම් 

ඉවිත්ද අ.පඳො..හභහනා පඳශ විබහගඹ භත් වුද, තභ්ද 

ඉපගන ග්දනහ ඳහපඛ අදහශ උස පඳශ විඹඹ්ද වහ 

ඳවසුකම් ඳින්දප්ද නම් එභ ඳහපර්ද ඉත් වීභ  දක් යලසු 

දරු දළරිඹ්ද  තවනම් පකරුණහ. අදහශ විඹඹ්ද  ගුරුරු්ද හිඟ 

වුද විදාහගහය ආදී අපනකුත් ඳවසුකම් අභ වුද එභ දරු්ද එභ 

ඳහපඛභ රැඳී යලටිඹ යුුර වුණහ. 

අදහශ විඹඹ්ද  ඉගළ්දවුද, කියිප්ද යලඹලු ඳහඛර භහන 

ඳවසුකම් පනොභළින ඵ අද ඕනෆභ අපඹකු ිළිතග්දනහ තාඹක්. 

එපේ භහන ඳවසුකම් ිනපබ් නම් අප්දක දුක් වි තභ දරු්ද 

නගයපං උස ඳහඛර  ඇුරශත් රිරීභ  පදභහිළඹ්ද 

පඳශපම්දප්ද නළවළ. නගයපං ඇතළම් ඳහඛර ිළහිුම් ත හක 

ඳිනද්දී අභ ඳවසුකභක් පවෝ ළයලරිිත, ජරඹ, විදුලිඹ ළනි 

ඳවසුකම් පවෝ පනොභළින ඳහඛ අපප් යපට් ඳිනනහ. පභළනි 

තත්ත්ඹක් ුරශ යලඹලුභ ඳහඛර  භහන ඳවසුකම් ළඳයභ  

අභත් න ආණ්ඩු පභළනි චක්රාපඛය නිකුත් කය දක් යලසු 

යලසුවිඹ්ද  උස ඳහඛර  ඇුරශත් වීභ  ඇින ඉඩකඩ ඇහිරීභ 

ඉතහභ අභහනුෂික ිළඹයක්. අධාහඳනඹ  ප්ද කයන රද මුදඛ 

කිපන්ද කින කප්ඳහදු කයන තත්ත්ඹක් ඹ පත් කියිප්ද යලඹලුභ 

ඳහඛර තත්ත්ඹ භහන කයනහ ඹළයි ඳළසීභද, කඩිනමි්ද 

ඳහඛර  අලා න ඳවසුකම් රනහ ඹළයි රිඹන 

ඵරධහරි්දප  ප්ර්කහලද විහිළුක් වී ිනපඵනහ. 

පම් ිළිතඵ අඇක වුභනහක් ිනබුපණ් නම් ඳශමු කශ 

යුුර ිනබුපණ් ඳහඛර තත්ත්ඹ උස රිරීභයි. එපේ වපං නම් 

චක්රාපඛය නිකුත් කය යලසු්ද ඵපර්ද එභ ඳහඛරභ නතය කය 

ගළනීභ  අලා ්දප්ද නළවළ. ෆභ යලසුපක්භ යලසුවි ඹක්භ 

කළභළින ්දප්ද, තභ්ද පභපතක් ඉපගනුභ රළබ ඳහපඛභ උස 

පඳශ වළදෆරීභ යි. අලුත් ඳහරක  ගිඹ වි  අලුත් ඳරියඹක් 

ඹ පත් මුඛ කහරපං ඇින න භහනයලක ඳසුඵෆභ ඔවු්ද පවොඳි්ද 

ද්දනහ. එපවත් ක යලඹඛර දයහ පගන පනත් ඳහළරක  

ඇුරශත් වීභ  ඔවු්ද උත්හව කය්දප්ද පවො විදාහගහය ඳවසුකම් 

හිත ඩහ පවො අධාහඳනඹක් රඵහ ගළනීභ යි. 

කය පවේුර ඉකිරිඳත් කශද එර් චක්රාපඛයඹ භඟි්ද යලඹලුභ 

උස පඳශ යලසු යලසුවිඹ්ද  ඵරත් අහධහයණඹක් විලහර පර 

යලදු වුණහ. ඊ  අභතය ඳවත අක්රාමිකතහ්ද ද පභභ චක්රාපඛයඹ 

භඟ ඳෆදීඹ. එනම් පභභ චක්රාපඛයඹ පඳෞද්ගලික වහ ජහතා්දතය 

ඳහළඛ වහ ඵර පනොඳෆභයි. කහ  අදහශ ්දප්ද නළවළ. 

පභභඟි්ද ජහතා්දතය ව පඳෞද්ගලික ඳහඛ වහ විපලේ 
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යප්ර්හදඹක් රළබී ිනපඵනහ. පම් තත්ත්ඹ ුරශ ඉකිරිපංදී 

පදභේිළඹ්ද අ.පඳො.. හභහනා  පඳශ වහ තභ දරු්ද 

පඳෞද්ගලික ඳහඛර  ඇුරශත් රිරීභ  ළඩි නළඹුරුතහක් 

දක්්දන ඉඩ ිනපඵනහ. එඹ කිරිග්දනු ඇත්පත් ඇින වළරි 

ඳවුඛර දරු්ද පඳෞද්ගලික ඳහඛර  ඇුරශත් කයවීභ යි. 

එවි  එභ ඳහළඛර අ.පඳො.. හභහනා පඳශ ඳ්දින යලසු්දපග්ද 

ිළපයන අතය යජපං ඳහඛ යලසු්ද පනොභළිනකමි්ද අඳවසුතහ ද 

ඳත් විඹ වළරියි. 

පභභ චක්රාපඛයඹ පගන ආ ිළිතපපශහිද ඳළිනපං අිනලඹ 

පදෝ වගත තත්ත්ඹරි. 2012 අ.පඳො.. හභහනා පඳශ විබහග 

ප්ර්ිනපර නිකුත් වපං 2013 අපප්ර්ේඛ 04 ළනිදහයි. භවය උස 

ඳහඛ එකිනභ අ්දතර්ජහරඹ භඟි්ද අඹදුම්ඳත් කළහ අපප්ර්ේඛ 22 

න ඳහඛ හයඹ ආයම්බ න වි  යලසු්ද පතෝයහ පගන අ්ද කය 

ිනබුණහ. ක ක යුත්ත අ්ද කයමි්ද ිනබුණහ. අපප්ර්ේඛ 29 පභභ 

චක්රාපඛයඹ නිකුත් න වි  එභ ඳහඛ ඳශහත් බහ ඳහඛලි්ද 

යලසු්ද ඇුරශත් කය පගන අහන වී ිනබුණහ. තත් ඳහඛර  

යලසු්ද පතෝයහ ගත් ඵ ද්දහ ඔවු්ද  ලිිළද නිකුත් කය ිනබුණහ. එභ 

යලසු්ද තභ්ද පභපතක් ඉපගන ගත් ඳහඛලි්ද අසවී න 

ඳහඛර  ඇුරශත්වීභ  ඹන වි  පභභ චක්රාපඛයඹ නිකුත්වී ිනබ 

ඵළවි්ද එභ යලසු්ද ඳහර  ඇුරශත් කය ගළනීභ ප්ර්ිනක්පේඳ 

පකරුණහ. පභපතක් ඉපගන ගත් ඳහරත්, ඇුරශත්වීභ  

ඵරහපඳොපයොත්ුර ව න ඳහරත් ඹන පදකභ අහිමි වීපභ්ද දරු්ද 

ව ඔවු්දප  පදභහිළඹ්ද දළඩි අඳවසුතහ  ඳත් වුණහ.  

පකපේ වුද පභභ ගළ ලු දළඩි උත්හවඹරි්ද ඳසු භෆතකදී 

විහ ගනු රළබුහ. පභභ කරුුලි්ද පඳ්දහ පද්දප්ද, පභභ 

චක්රාපඛයඹ භඟි්ද කියිප්ද යලඹලුභ ඳහඛර උස පඳශ 

ඳ්දිනර අධාහඳන ක යුුර අවුඛ කය ඇින ඵයි. පකපේ නමුත් 

අධාහඳන ඇභිනයඹහ ඳ්දප්ද, ගම්ඵද ඳහඛර උස පඳශ 

ඳ්දින ආයක්හ රිරීභ වහ පභභ චක්රාපඛයඹ පගන ආ ඵයි. 

ඳහළපඛ යලටින දක් දරු්ද ඳහළපඛභ රැඳී යලටීපභ්ද උස පඳශ 

ඳ්දින හර්ථක ඳත්හ ගත වළරි ඵයි. නමුත් න ඇපලෝධනඹ 

භඟි්ද අභහතායඹහප  තීයණඹ ළයකි ඵ පඳ්දනුම් කය 

ිනපඵනහ. එුරභහ වියල්දභ පභභ චක්රාපඛයඹ  නළත ඇපලෝධන 

ඇින පකො  ිනපඵනහ.  

අධාහඳන ඇභිනයඹහප  පභභ අහධහයණ, අදයදර්ය  

චක්රාපඛයඹ  එපයහි පදභේිළපඹෝ, අධාහඳන ක්පේත්රබපං 

ඇවිධහන අධාහඳන අභහතාහඇලඹ ඉකිරිිළ  මීය    විපයෝධතහ දක්මි්ද 

යලටිඹහ. එහි ඵරඳෆභ භත ඉවත 4/2013 චක්රාපඛයඹ වහ 27/2013 

චක්රාපඛයඹ භඟි්ද ඳසු ගිඹ ුනනි 28ළනි දහ ඹම් ඇපලෝධන පගන 

එනු රළඵ ිනබුණද ගළ ලු මුළුභනි්දභ අ්ද වී නළවළ.  

ප්ර්ධහනභ ගළ ලු වී ිනපඵ්දප්ද, න ඇපලෝධන අනු 

අ.පඳො. හභහනා පඳශ උස පර භත් ව දරු දළරිඹ්ද  ජහිනක 

ඳහඛර  ඇුරශත්වීපම් අසථහ රළපඵන වි  එභ ඳහඛර 

අ.පඳො.. උස පඳශ ඳ්දිනර ඉඩකඩ පනොභළින වීභයි. දළ්ද 

කහපං ඉඩකඩ නළවළ. තමු්දනහ්දපේ චක්රාපඛයඹ ඇපලෝධනඹ 

කයන පකො  ශභයි්ද අයපගන ඉයයි. අත්තපනෝභිනක පූර් 

චක්රාපඛයඹ ඇපලෝධනඹ විඹ වළරි ඵ  උඳකඛඳනඹ කශ ඇතළම් 

ඳහරක් ක භත ඳළමිපණන යලසු්ද පනුප්ද ඉඩකඩ ප්දකය 

පගන යලටිඹද පඵොපවෝ ඳහඛ ප්ර්භහණඹක් එපේ ඉඩකඩ ප්ද 

කයපගන යලටිපං නළවළ. විපලේපඹ්දභ පකොශම ආශ්රිවත ඵහලිකහ 

විදාහරර ක ඉඩකඩ ප්ද කයපගන ිනබුපණ් නළවළ. එභ නිහ 

අ.පඳො.. හභහනා පඳශ උස පර භත් යලසු යලසුවිඹ්ද රැක  

ඳවසුකම් හිත ඳහරක  ඇුරශත් වීභ වහ රළබිඹ යුුර ව 

අසථහ අහිමි වී පගොස ිනපඵනහ. 

පම් තත්ත්ඹ ුරශ ඳළන නඟින ඳවත ප්ර්ලසනර  අදහශ ිළිතුරරු 

අභහතායඹහ වියල්ද පභභ බහ වමුපේ තඵනු ඇතළයි අපප්ක්හ 

කයනහ. 

 

01. 2013/4 චක්රාපඛයඹ වකියලපං නිකුත් කයන රද්පද් 
අධාහඳන ක්පේත්රබපං කුභන විපලේඥයි්දප , කුභන 
නිර්පද්ල අනුද? 

02. එභ චක්රාපඛයඹ භඟි්ද පඳෞද්ගලික ඳහඛ ඳත්හපගන 
ඹන ඇතළමු්ද  විපලේ හයල ළරසීභ  අදවස පකරුණහද? 
භහ ද්දප්ද නළවළ, එපවභ පදඹක් කය්දන ඔඵුරභහ  
අපප්ක්හක් ිනබුණහද රිඹරහ.  

03. එභ චක්රාපඛයපං ඇපලෝධන ප්ර්භහදවීභ නිහ උස පර 
අ.පඳො. හභහනා පඳශ භත් යලසු යලසුවිඹ්ද  න 
ඳහරක  ඇුරශත් වීපම් අසථහ අහිමි වී ඇින ඵ 
ඔඵුරභහ ිළිතග්දප්දද? 

04. එභ අහධහයණඹ  රක් ව යලසු යලසුවිඹ්ද  රඵහ පදනු රඵන 
වනඹ කුභක්ද?  

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු අනුය කිහනහඹක ශූරි්ද ඉතහ ළදගත් කරුණක් ිළිතඵ 

පම් ගරු බහපේ අධහනඹ පඹොමු කශහ.  

පභපතක් කඛ ඳහඛර ඳශමුන පේේණිඹ  දරු්ද ඇුරශත් 

රිරීභ ිළිතඵ ප්ර්ලසන ිනබුු යපට් ඉතහභ ඳටු පඳෞද්ගලික නාහඹ 

ඳත්රබ ිනපඵන ඹම් ඹම් අඹ උස පඳශ  දරු්ද ඇුරශත් රිරීභ 

ිළිතඵත් පද්ලඳහරන වහ යහජා භළකිවත් වීම් ඇින කය්දන 

උත්හව දළරීභ ඉතහභ අහනහ්දත තත්ත්ඹක්. භහ පම් ගරු 

බහපේදී විපලේපඹ්ද අපප් භහධා හිතුර්දප  දළන ගළනීභ 

වහ, උස පඳශ  දරු්ද ඇුරශත් කය ගළනීභ ිළිතඵ යජපං 

ප්ර්ිනඳත්ිනඹ ව්ද යලඹලු නිර චක්රාපඛයන ඔඵුරභහප  අනුභළිනඹ 

ඇින වළ්දහහි හර්තහ  ඇුරශත් රිරීභ වහ බහගත කය්දන 

ඵරහපඳොපයොත්ුර පනහ ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. ක, 

අධාඹනඹ කයන පකනකු  ඉතහභ නිළරැකි තභහ රිඹන කරුණ 

ිළිතඵ පවො අධාඹනඹක් කය්දන ඉඩකඩ රඵහ දීභ වහයි. 

1975 දී ගරු ආචහර්ඹ ඵකිඋද්දී්ද භවමූද් භළිනුරභහ අධාහඳන 

අභහතා ධුයඹ දයද්දී, ආචහර්ඹ පප්ර්ේභදහ උඩගභ පඛකම්යඹහප  

අත්නි්ද ජහ.උ.අ.. ඳ්දිනර  යලසු්ද ඇුරශත් රිරීභ ිළිතඵ 

චක්රාපඛයනඹ; 1977 දී කිඇගත ගරු නිලසලඇක විජඹයත්න අධාහඳන 

ඇභිනුරභහප  අධිපංදී, ඩී.එම්.ඨය.බී. කිහනහඹක පඛකම්යඹහප  

අත්නි්ද, ජහ.උ.අ.. ඳ්දිනඹ  යලසු්ද ඇුරශත් රිරීභ ිළිතඵ 

චක්රාපඛයනඹ; 1995 දී ගරු ආචහර්ඹ රිචර්හි ඳිනයණ අධාහඳන 

ඇභිනුරභහප  අධිපංදී, එම්.ඩී.ඩී. ඨයරිස පඛකම්ුරභහප  

අත්නි්ද නිකුත් පකො  ඇින චක්රාපඛයනඹ; 1999 දී ගරු ආචහර්ඹ 

රිචර්හි ඳිනයණ අධාහඳන ඇභිනුරභහප  අධිපංදී, ක. ඇ්දඩෲ ද 

යලඛහ පඛකම්යඹහප  අත්නි්ද නිකුත් පකො  ිනපඵන 

චක්රාපඛයනඹ; 2001 දී ගරු සුයලඛ පප්ර්ේභජඹ්දත අධාහඳන 

ඇභිනයඹහප  යුගපංදී, දදා  හයහ ද භළඛ භළිනනිඹප  

අත්නි්ද නිකුත් පකො  ඇින චක්රාපඛයනඹ; 2003 දී එක්ත් 

ජහිනක ඳක් යජඹ ඹ පත් ගරු ආචහර්ඹ කරුණහපේන 

පකොඩිුරක්කු අධාහඳන ඇභිනයඹහප  අධිපංදී, වී.පක්. 

නහනහඹක්කහය පඛකම්ුරභහ නිකුත් පකො  ඇින චක්රාපඛයනඹ; 

2006 දී ගරු සුයලඛ පප්ර්ේභජඹ්දත අධාහඳන ඇභිනුරභහප  යුගපංදී, 

ආරිඹයත්න පවේප  පඛකම්යඹහප  අත්නි්ද නිකුත් පකො  

ිනපඵන චක්රාපඛයනඹ ඇුරළු උස පඳශ ඳ්දිනඹ  යලසු්ද 

ඇුරශත් රිරීභ ිළිතඵ යලඹලු චක්රාපඛයන බහගත* කයන අතය, 

ය  ත්, යපට් ජනතහ ත්, භහධා ආඹතනර ත් අපඵෝධ කය 

ගළනීභ වහ පම් ඳළවළකිලි රිරීපම් පකො ක් ලපඹ්ද වළ්දහහි 
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———————————— 
* කථහ අහනපං ඳශ කය ඇත. 
*  உகறணறநறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

හර්තහපේ මුද්රවණඹ කයන පර  ඔඵුරභහපග්ද ඉඛරහ යලටිනහ.  

[ඵහධහ රිරීභක්] ඉ්දන පඳොහිඩක්.  

ගරු නි පඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, කලි්ද ිනබුු චක්රාපඛයර 

ඉතහ ඳළවළකිලි දක්හ ිනපඵනහ, ජහිනක ඳහරක යලටින දරුකු , 

තභ ඳහපඛ අදහශ විඹ ධහයහ නළත්නම්, අදහශ භහධාඹ නළත්නම් 

වළය රියලභ පරහක පනත් ජහිනක ඳහරක  උස පඳශ 

වළදෆරීභ වහ ඇුරළු ්දන ඵළවළයි රිඹරහ. එඹ විඳක් 

නහඹකුරභහ අධාහඳන අභහතාුරභහ ලපඹ්ද යලටිඹදීත් එපරයි; 

ආචහර්ඹ කරුණහපේන පකොඩිුරක්කු භළිනුරභහ යලටිඹදීත් එපරයි; 

නිලසලඇක විජඹයත්න භළිනුරභහ යලටිඹදීත් එපරයි. අනික් යුගරදී 

ිනබුු තත්ත්ඹත් කකයි. ක යුග ගණනහ ුරශත් අධාහඳනපං 

අභහනතහ, ම්ඳත් පඵදී ඹහපම් විභතහ ඹන යලඹඛර ිනබුණහ. ඳසු 

ගිඹ කහරඹ ුරශ අපප් ඇින වළරි අඹ වියල්ද අලුත් භහනයලක 

තත්ත්ඹ්ද නිර්භහණඹ කය ගත්තහ. අනගහරික ධර්භඳහරුරභහ 

තභ්දප  පඳෞද්ගලික පද්පඳොශ පඹොදහ වදහ ිනපඵන, විශිස  

ප්ර්ිනපර රත් විඹුර්ද යහශිඹක් පම් භහජඹ  දහඹහද කශ, යලඹලුභ 

විදාහගහය ඳවසුකම් හිත ඳ්දනිිළටිඹ ධර්භඳහර විදාහරපං ඉපගන 

පගන  "A" හභහර්ථ 8ක්, "A" හභහර්ථ 9ක් ිනපඵනහඹ රිඹරහ 

පකොශම ඳහරක  එ්දන ඕනෆඹ රිඹනහ. පම් යපට් විවිධ 

ක්පේත්රබර  ඉවශභ පුද්ගරඹනුත්, දදා විපලේඥඹ්ද ළනි 

අඹත් බිහි කශ කුලිඹහිළටිඹ භධා භවහ විදාහරපඹ්ද ඉපගන පගන 

එළනි හභහර්ථ රඵහ ගත් අඹත් පකොශම ඳහරක  එ්දන ඕනෆඹ  

රිඹනහ. දුය දක්නහ, ුර්ද කඛ දක්නහ අධාහඳනඥපඹෝ, ජහින 

හිදතෂිපඹෝ, දරු්ද  ආදයඹ කයන මිනිසසු, එකභ 1 AB 

ඳහරක්ත් නළින ප්ර්පද්ලර  ගම්ඵද ඳහඛර ඉපගන ග්දනහ 

අ්දත අයණ දරු්ද  ප්දහයලකහගහය වදරහ  පම් ඳහඛ 

නිර්භහණඹ කපශේ ඇයි? ආන්දද විදාහරපං ප්දහයලකහගහයඹ, 

යහජර්ඹ විදාහරපං ප්දහයලකහගහයඹ වළදුපේ ඇයි? නහර්දදහ 

විදාහරපං හි පු විදුවඛඳින භවහචහර්ඹ ගුණඳහර භරරපේකය 

භළිනුරභ්දරහ, පභත්තහන්දද භළිනුරභ්දරහ ඹ පත් විවිධ 

ප්ර්පද්ලර ප්දහයලකහගහය වළදුපේ ඇයි? එකභ 1 AB ඳහරක්ත් 

නළින ප්ර්හපද්ය ඹ පඛකම් පකොට්කහ 72ක් ිනපඵනහ, පම් යපට්. 

එකභ 1 AB ඳහරක්ත් නළවළයි රිඹ්දප්ද, ක ඳහඛර විදාහ 

අඇලඹක් නළවළ; විදාහගහය නළවළ; විදාහ ගුරුරු නළවළ. එළනි 

ඳහඛර දරු්ද "A" හභහර්ථ 8ක් පවෝ 9ක් ගත්තහභ කළඳකරු 

ිළඹරු්ද, කළඳකරු භේරු්ද පර ක දරු්දප  බහයකහයත්ඹ 

බහය ග්දනහ භහන හිතහකි මිනිසසු පම් යපට් ඉ්දනහ. 

උදහවයණඹක් පර රිේපොත් විශිස  පර භත් වුු නිවු්ද 

දරු්දප  අම්භහ, තහත්තහ පදපදනහභ අහිමි වුණහභ ප ො පඹො හ 

රඇකහ භහගපම් ගණකහධිකහරිුරභහ රිේහ, ආන්දද විදාහරපං 

ප්දහයලකහගහයපං දරු්ද පදපදනහ නතය කය්දන, යලඹලුභ 

විඹදම් දයනහඹ රිඹරහ. වළඵළයි ක ඔහුප  ශභයි පනොපයි; පම් 

යපට් අයණ ශභයි. 

අිළ එපවභ කය්දන ඉඩ දු්දනහ. පභොකද, පම් දරු්ද 

පභපවභ බහය ග්දන අඹ ඉ්දනහ නම්, තභහප  ඥහින මිත්රබහදී්ද 

උදවු කයනහ නම් ඵදුඛර, ඵණ්ඩහයපර, පභොනයහගර ළනි 

ප්ර්පද්ලර  දරු්ද  ඳවසුකම් ිනපඵන අපප්  ඳහරක -යහජර්ඹ 

විදාහරඹ, ආන්දද විදාහරඹ,  නහර්දද විදාහරඹ, විලහයහ විදාහරඹ, 

පද්වි ඵහලිකහ විදාහරඹ හප  එකක-  අිළ ඉඩ පද්දප්ද නළත්නම්, 

යප්ර්හද රත් අිළ ද්දනහ වඳුනන හිතුර්ද  ඳභණක් පම් ඳහඛ 

ටික පඵදහ ග්දන ඹනහ නම් - [ඵහධහ රිරීභක්] භභ නිකුත් කයරහ 

ිනපඵන චක්රාපඛයඹ භභ ඔඵුරභහ  රිඹනහ. ඊ  කලි්ද භභ 

රිඹනහ - 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පකොයි චක්රාපඛයඹද ගරු ඇභිනුරභනි? 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2013 ඳශමුන චක්රාපඛයඹ. [ඵහධහ රිරීභක්] ඉ්දන.  භභ 

ඔඵුරභහ  ඵහධහ කපශේ නළවළ ප්ද. ඇභිනයඹහ  ප්ර්කහලඹ කයරහ 

ඉය පන පතක් ඉ්දන.  

චක්රාපඛය අඇක 2013/4 හි 03 (අ) ග්දිනඹ ඹ  පත් පභපේ 

ව්ද නහ: 

"(අ) එභ ඳහපඛ අපප්ක්කඹ්ද පර විබහගඹ  පඳනී යලටි යලසු්ද 

(චක්රාපඛයපං 2.0 ග්දිනඹ ඹ පත් ව්ද එක් එක් විඹ ධහයහ  ිනබිඹ 

යුුර අභ සුදුසුකම් පුයහ පගන ඔවු්ද එභ විඹ ධහයහ වළදෆරීභ වහ 

ඉඛලුම් කශ පවොත් එඹ අනිහර්ඹපඹ්දභ රඵහකිඹ යුුරඹ.) " 

එතපකො  ක ඳහපඛ ඉ්දන යලඹලුභ ශිාඹ්ද  උස පඳශ 

කය්දන  සුදුසුකභ ිනපඵනහ නම් ඳශමුන අසථහ ක 

දරු්ද  පද්දන ඕනෆ. එහි (ආ) ග්දිනඹ ඹ පත් පභපර 

ව්ද නහ: 

"(ආ) එකභ 1 AB (උස පඳශ විදාහ, කරහ, හණිජා) ඳහරක් පවෝ 
පනොභළින ප්ර්හපද්ය ඹ පඛකම් පකොට්කහර ිළහිටි ඳහඛලි්ද අිනවිශිසක  

පර හභහනා පඳශ ප්ර්ිනපර රඵහ ඇින ග්රාහමීය ඹ ඳහඛර යලසු්ද" 

භභ පම්පක් ශුද්ධ යලඇවපර්ද රිඹරහ ිනපඵනහ  1 AB  ඳහඛ 

එකක්ත් නළින ප්ර්පද්ල ගළන. භහිඹඇගනපං, ආහඋඛඳපත් එපවභ 

ිනබුපණ් නළවළ. අනුය කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභහ ද්දනහ. 

පභොනයහගර, ඇිනභපඛ එපවභ ිනබුපණ් නළවළ. පම් හප  

ඳශහත්ර දරු්ද අිනවිශිස  පර භත් පරහ ිනපඵනහ නම්, 

තභ ඳහපඛ  දරුපෝ ටික ගත්තහ  ඳසු ක අඹ  ඊශඟ අසථහ 

පද්දන රිඹරහ (ආ) ග්දිනඹ ඹ පත් රිඹහ ිනපඵනහ.  

ඊශඟ  (ඇ) ග්දිනඹ ඹ පත් පභපවභ රිඹනහ: 

"(ඇ)   ඉවත (අ) වහ (ආ) ඹන ග්දිනර  අනු යලසු්ද ඇුරශත්  
රිරීපභ්ද ඳසු තදුය ත් පුයප්ඳහඩු ඳතී නම් ඳහර  ිළහිටි කිසත්රියක්කපං 1 

AB  පනොන ඳහඛලි්ද විශිසක පර භත් ව යලසු්ද" 

දළ්ද පකොශම කිසත්රියක්කඹ ඇුරපශත් පම් 1 AB ඳහරක් 

පනොභළින ඳශහත් බහ ඳහඛර  "A"  හභහර්ථ 9ක් රඵහ පගන 

විශිස  පර භත් න යලසු්ද ඉ්දනහ. ුර්දපනු ක අඹ  ක 

අසථහ පද්දන.  

ඳශමු තභ්දප  ඳහපඛ අඹ  අසථහ පද්දන. ඊ  ඳසු 

ඈත ගම්ර අහිඇකභ දරු්ද  ඉඩ පද්දන. ඊ  ඳසපේ තභ 

ඳහර ිළහිටි කිසත්රියක්කඹ ුරශ  විදාහගහය ඳවසුකම් එපවභ නළින 

ඳහඛර ශභයි්ද  ඉඩ පද්දන. පම් කරුු ටික තභයි භභ 

නිකුත් කශ චක්රාපඛයපං අඩඇගු ිනබුපණ්.  

පම් උද්පඝෝණ රියල පදඹක් අිළ තඹක  ගණ්ද ග්දප්ද 

නළවළ. පභොකද, පවේුර? තභ්දප  පඳෞද්ගලික ඳටු අයමුු වහ 

පම් උද්පඝෝණ පභපවඹ්දප්ද කවුද? භභ, පම් යපට් ගපම් 

ඳහපඛ නිදවස අධාහඳනඹ රඵහ ගත්ත දරුපක් පර පම් 

යප්ර්හද රත් අඹ  ඕනෆ විධිඹ  ඳහඛ අධාහඳනඹ න ්දන 

පද්දප්ද නළවළ. වඬක් නඟ්දන ඵළරි රක් ගණ්ද ශභයි 

පනුප්ද තභයි පම් අසථහ අිළ වදරහ දීරහ ිනපඵ්දප්ද.  

 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සුරිනයි ගරු ඇභිනුරභහ. දළ්ද ගරු භහි්දද ඹහඳහ අපබ්ර්ධන 

අභහතාුරභහ.  

375 376 

[ගරු  ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පඳොහිඩක් ඉ්දන නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. අනුය 

කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභහ රිේහ, පම්ක ඉතහ අභහනුෂික ක්රිපඹහක් 

රිඹරහ. ගපම් ශභයි්ද  පම් යප්ර්හදඹ රඵහ පදන  ක්රිපඹහ ඉතහභ 

අභහනුෂික නම් භභ අධාහඳන අභහතායඹහ ලපඹ්ද ක අභහනුෂික 

ක්රිපඹහ කිග භ කයනහඹ රිඹන එක භභ පම් බහපේදී ව්ද 

කය්දන  කළභළිනයි.  
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරි, පඵොපවොභ සුරිනයි.  ගරු භහි්දද ඹහඳහ අපබ්ර්ධන 

භවතහ.  
 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඉය නළවළ. පඳොහිඩක් ඉ්දන. අනුය කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභහ 

රිඹනහ, ජහතා්දතය ඳහඛර  විපලේ අනුග්රාවඹක් දු්දනහ 

රිඹරහ. පම් ඵර්දන, ආරිඹයත්න පවේප  පඛකම්ුරභහප  

කහරපං ජහතා්දතය ඳහඛ ගළන  පභොකක්ද රිඹරහ ිනපඵ්දප්ද 

රිඹරහ. පම් ඵර්දන ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි.  

"අ.පඳො..(හ.පඳ.) විබහගඹ  භහ්දතය සුදුසුකම් හිත 

ප්ර්ිනපර රඵහ ඇින  විපද්ලගත යල  ඳළමිපණන අ. පඳො.. (උ.පඳ.) 

ඳ්දින පනොභළින පවෝ අදහශ විඹධහයහ පනොභළින ජහතා්දතය 

ඳහඛර වහ පඳෞද්ගලික ඳහඛර යලසු්ද ඇුරළු කය ගත යුුරයි" 

රිඹරහ ිනපඹන එක භභ අයි්ද කශහ. අයි්ද කශහභ රිඹනහ, භභ 

ජහතා්දතය ඳහඛ වහ පඳෞද්ගලික ඳහඛර  විපලේ යප්ර්හද 

දු්දනහ රිඹරහ.  

භභ ද්දනහ, අනුය කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභහ ගපම් ශභයි්ද  

ආදපයයි රිඹරහ. වළඵළයි, ඛලි ිනපඵන අඹ අ රහ ඉඇග්රීායල 

ඳත්තයපං ඳශමුන ිළටුපේ ිළකටි්ද එක දභපුහභ ඉඇග්රීායල 

ඳත්තයඹ  ිළකටි්ද එක ඹ්දන වදන අඹ ඳළත්පත් ඔඵුරභහ හි  

ග්දන එඳහ. ඳළයණි කහරපං හි  ගත්තහ හප  ගපම්භ ශභයි්දප  

ඳළත්පත් හි  ග්දනඹ රිඹන ටික රිඹමි්ද භප  කථහ අ්ද 

කයනහ.  

 

377 378 

*බහපම්ඹ භත තඵන රද  චක්රාපඛයන: 
   சதரநடத்றல்      க   க்கப்தட்ட   சுற்நறந்தங்கள்:    

 Circulars tabled: 



ඳහර්ලිපම්්දුර 
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[ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 
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[ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ජූලි 11  

 නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භහි්දද ඹහඳහ අපබ්ර්ධන භවතහ.  

 
පඳොපවොය හිඟඹ පවේුරප්ද පගොවී්ද 
මුහුණපදන දුසකයතහ : කෘෂිකර්භ 

අභහතාුරභහප  ප්ර්කහලඹ  
உம் தற்நரக்குகநறணரல்  றசரறகள் 

றர்நரக்கும் கஷ்டங்கள் :  

கத்தரறல்   அகச்சரறணது கூற்ந 

DIFFICULTIES FACED BY FARMERS DUE TO 

FERTILIZER SHORTAGE : 

 STATEMENT BY MINISTER OF AGRICULTURE 

 
 

ගරු භහි්දද ඹහඳහ අපබ්ර්ධන භවතහ (කෘෂිකර්භ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு யறந் ரப்தர அநதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

ගරු  නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ඳහර්ලිපම්්දුර භ්දත්රී.  ගරු 

අනුය කුභහය කිහනහඹක භළිනුරභහ 2013.07.09න කින 

පඳෞද්ගලික දළනුම් දීපභ්ද  ඇස ප්ර්ලසනඹ  භහ ිළිතුරය පදනහ.  

එුරභහ අහ ිනබුු ඳශමුන  ප්ර්ලසනඹ  පභඹයි.  කෘෂිකර්භ 

අභහතාහඇලඹ වියල්ද පඳොපවොය ආනඹනඹ ළරළසභ ඇපලෝධනඹ 

රිරීභ  තීයණඹ කයන රද්පද්  කය විදාහත්භක නිර්ණහඹක 

උඳපඹෝගී කය ගනිමි්දද?  

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. 1988 අඇක 68 දයන පඳොපවොය 

විධිභත් රිරීපම් ඳනපත් 3න ග්දිනඹ  අනු  ජහිනක පඳොපවොය 

පඛකම්  කහර්ඹහරපං අධාක්යඹහ   තහක්ණික ලපඹ්ද 

උඳපදස රඵහ දීභ  පඳොපවොය උඳපද්ලන කමිටු ිළහිටුහ ඇින 

අතය, කෘෂිකර්භ පදඳහර්තපම්්දුරපේ ඵතරපගොඩ වී ඳර්පංණ 

ආඹතනපං වී ම්ඵ්දධ විපලේඥයි්ද වියල්ද කයන රද 

ඳර්පංණර ප්ර්ිනපර ඳහදක කය ගනිමි්ද පඳොපවොය උඳපද්ලන 

කමිටු වියල්ද වී වහ  පඳොපවොය නිර්පද්ලඹ ඇපලෝධනඹ කයන 

රකි. පභපතක් බහවිතහ කශ පඳොපවොය නිර්පද්ලඹ 2005 ර්පං 

කන රද අතය, ඊ  ප්ර්ධහනභ හධකඹ පර රකන රද්පද් ශ්රීග 

රඇකහ  වඛලි්ද සඇපඳෝෂිත රිරීභ  ව උඳරිභ අසළ්දන 

රඵහ ගළනීභඹ.  එපවත් න නිර්පද්ලඹ වහ ඳහදක කය ගනු 

රළබුපේ පගොවිඹහප  රහබහඇලඹ අඩු පනොකය, ඳහරිරික වහ පෞයා 

හිතකය පර උඳරිභ අසළ්දන රඵහ ගළනීභඹ. රඇකහපේ ඇින 

යජය  කුගඩු පයෝගඹ වහ අ පනකුත් පයෝගහඵහධර  කෘෂි 

යහඹනික ද ඵරඳහන  ඵ  ළක හිත ඵ  පරෝක පෞයා 

ඇවිධහනඹ අදවස දක්හ ඇත.  න නිර්පද්ලඹ යහඹනික 

පඳොපවොයර  කහර්ක්භතහඹ ඉවශ නඇහ ගළනීභ වහ  

අධහනඹ පඹොමු කය ඇින ඵළවි්ද පඹොදන පඳොපවොය ප්ර්භහණර 

පනක් යලදු වී ඇතත්, අසළ්දන අඩු පනොන ඵ  

ඳර්පංණහත්භක දත්ත භගි්ද  ඔප්පු  කය ඇත. පභභ නිගභනඹ 

වහ  කියින පුයහ ඳත්න ඳර්පංණර දත්ත ඳහදක කය 

ග්දනහ රකි. පම් වහ ඳත්රබ ර්ණ දර්ලකඹ ද , කකහඵද්ධ පඳෝණ 

භහධාඹ ද, කහඵනික පඳොපවොය බහවිතඹ ද, උන්දදු කයවීපම් 

තහක්ණඹ ද ඇුරශත් කය ඇත. එපේභ න පඳොපවොය 

අලාතහඹ  ඳිනන පඳොපවොය පතොග  ප්ර්භහණඹ්ද ද ළරරිඛර  

ගනිමි්ද පඳොපවොය ආනඹනික ළරළසභ ඇපලෝධනඹ කයන රකි.  
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[පභභ ඇමුුභ පුසතකහරපං ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இகப்நெ நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

එුරභහප  පදන  ප්ර්ලසනඹ පභඹයි.  මුදඛ වහ ක්රාභ ම්ඳහදන 

අභහතාහඇලඹ  වියල්ද පඳොපවොය ආනඹනඹ කප්ඳහදු රිරීභ   

නිර්පද්ල රිරීපම්දී රකහ ඵරහ ඇින  නිර්ණහඹකඹ්ද කපර් ද?   

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි.  මුදඛ වහ ක්රාභ ම්ඳහදන 
අභහතාහඇලඹ වියල්ද පඳොපවොය ආනඹනඹ  කප්ඳහදු රිරීභක් යලදු කය 
පනොභළත.  

එුරභහප  3න ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. පඳඵයහරි ව භහර්ුර  
භහරදී යලදු කශ යුුර ව ණඹය ලිිළ විෘත රිරීභ ජූනි භහඹ 
දක්හ කඛඹහභ  පවේුර කපර්ද?  

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. යහජා පඳොපවොය භහගභ ුර  
ප්ර්භහණත් පඳොපවොය පතොග ඳළතීභ භත පඳොපවොය ආනඹනඹ 
වහ ණඹය ලිිළ විෘත රිරීභ ුනනි භ දී  යලදු කයන රකි. තද, 
නිඹමිත කහර ඹ  පඳය  පඳොපවොය පතොග ආනඹනඹ රිරීභ ුරිත්ද 
යපට් විපද්ල විනිභඹ  ළරරිඹ යුුර ප්ර්භහණඹක් අනලා පර  
අහුයහ තළබීභ  යලදු පයි. 

එුරභහප  4න ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. 2013 ර්ඹ වහ 
ක්පෝ හර  නිඹමිත පඳොපවොය රඇකහ  ආනඹනඹ විනක 
රිරීභ  ගනු රඵන  ක්රිපඹහභහර්ගඹ කුභක්ද? 

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. දළන භත් 2013 ඉකිරි  
පඳොපවොය අලාතහඹ පුයහ ගළනීභ වහ පඳෞද්ගලික 
භහගම්ර  අලා  ක්පෝ හ රඵහ දීභ යලදු කය ඇත.  ක්පෝ හ 
ප්ර්භහණඹ්ද දීභ  අලා  ්දප්ද,  පද්ය ඹ  අලාතහඹ නිර්ණඹ 

කය ගළනීභ -ළවිලි ව  අපනකුත් පබෝග වහ- ව නියල 
ඳහරනඹක් යලදු කය ගළනීභ ඹන කරුු  වහ ඹ. දළන  රඵහ දු්ද 
ක්පෝ හ ප්ර්භහණඹ තීයණඹ කයන රද්පද් ඉවත  කරුු වහ එභ 
ආඹතනඹ වියල්ද 2012 ර්පං ආනඹනඹ කයන රද  පඳොපවොය 
ප්ර්භහණඹ්ද ද ළරරිඛර  ගනිමිනි. පකපේ නමුත් අදහශ 
පඳෞද්ගලික භහගම්ර  ආනඹනික  ළරළසභ ඉකිරිඳත් රිරීභ  
උඳපදස  රඵහ දී ඇින අතය, ක අනු පඳොපවොය  ආනඹනඹ  යලදුපේ 
ද ඹ්දන නහථ කය ගළනීභ වහ  ප්ර්ගින  භහපරෝචන ෆභ  
කහර්ුරකදීභ යලදු රිරීභ   ක යුුර පඹොදහ ඇත.  පදන කහර්ුරපේ 
රැසවීභ ුනලි 15න කින ඳළළත්වීභ  ක යුුර පඹොදහ ඇින අතය ක 
අනු පඳොපවොය නිඹමිත ඳරිකි  ආනඹනඹ විනක වීභ වහ 
අලා ඇපලෝධන යලදු කයනු ඇත. ක අනු ර්ඹ  අදහශ 
පඳොපවොය ප්ර්භහණඹ  නිඹමිත කහර සීභහ්දරදී ආනඹනඹ රිරීභ 
විනක පකපර්.  

එුරභහප  5 න ප්ර්ලසනඹ පභඹයි.  පරෝක පශ පඳො පශේ 
පඳොපවොය මිර ගණ්ද පනස වීභ  අනු භහගම් පත  
වනහධහය ප්ර්ිනපූර්ණඹ රිරීපම් ක්රාභ පේදඹක් ළකයලඹ පනොවළක්පක් 
භ්දද?  

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. බහණ්ඩහගහයපං 
ප්ර්ධහනත්පඹ්ද අදහශ යලඹලු  ඳහර්ලස නිපඹෝජනඹ න ඳරිකි 
පඳෞද්ගලික අඇලපං පඳොපවොය ආනඹනඹ  කයන භහගම්ර 
පඳොපවොය ආනඹනඹ ව පඵදහ වළරීපම්  විඹදභ  ප්ර්ිනපූර්ණඹ 
රිරීපම් ප්ර්භහණඹ ිනයණඹ රිරීභ වහ කමිටුක්  ඳත් කය ඇත. 
පභභ කමිටු භඟි්ද  පඳොපවොය ආනඹනඹ කයනු රඵන විපද්ල 
විනිභඹ ප්ර්භහණඹ පභ්දභ පද්ය ඹ විඹදම් ප්ර්භහණඹ ද  තීයණඹ කයනු 
රඵයි. අදහශ  ආනඹනික විඹදභ තීයණඹ රිරීපම්දී  ඔවු්ද වියල්ද 
දයන රද ආනඹනඹ රිරීපම්දී ළඹ ව මුදර  ද පරෝක පශපඳොපශේ  
පඳොපවොය මිර ගණ්ද උච්චහචනඹ්ද වහ යහජා පඳොපවොය  
භහගම් ආනඹනඹ  වහ ළඹ න මිර  ගණ්ද ද ළරරිඛර   
ගනු රඵයි.  

එුරභහප  6න ප්ර්ලසනඹ පභඹයි. පඳොපවොය හිඟඹ ව  එභ 

ප්ර්භහදඹ පවේුරප්ද  පගොවී්දප  අසළ්දන  ඇින න  අහිතකය 

ඵරඳෆභ  ගර්භ බහය ග්දප්ද  කවුරු්ද වියල්ද ද ? අසනු වහනි 

වී ඇත්නම්  පගොවී්ද  වහනිපූර්ණ ්දකි ප්ර්දහනඹක් යලදු නු ඇත්ද? 

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි.  අසළ්දප්ද රියලභ අඩු වීභක් 

පවෝ ප්ර්භහදඹක් පවෝ යලදු ්දප්ද නළින ඵ  විනක පනහ.  

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

යප්ර්හද ප්ර්ලසනඹ. ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභප  භවතහ. 

 
 

යප්ර්හද : "රඇකහදීඳ" ව "අද"  ඹන පුත් 
ඳත්හි ව "ඔත්ුරකරු" පබ් අඩවිපං ඳශ ව 

හර්තහ  
சறநப்நெரறக : ’னங்கரலத’ ற்நம் ’அ’ 

தத்றரறகககள் ற்நம் ’எத்துகந்’  இகத் 

பத்றல் தபறரண அநறக்கககள் 
PRIVILEGE: REPORTS IN "LANKADEEPA" AND 

"ADA" NEWSPAPERS AND "OTHTHUKARU" 

WEBSITE 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභප  භවතහ ( ක්රීඒඩහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கநக -  றகபரட்டுத் 

துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු නිපඹෝජා  කථහනහඹකුරභනි, පම් භ 09න කින ව 

10න කින  "රඇකහදීඳ" ව "අද" රිඹන පුත් ඳත් පදපක්ත්  ක 

හප භ "ඔත්ුරකරු" නම් පබ් අඩවිපංත් ව්ද වුු 

ප්ර්ෘත්ිනඹක් ිළිතඵ භහ ඔඵුරභහප  අධහනඹ පඹොමු  කයනහ.  

ගරු නි පඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  යජපං අභහතායපඹකුප  

පවෝදයපඹක් පඳොලීයලපං අණ පනොතකහ  රිඹ ධහනඹ කශහඹ 

රිඹහත්, ඉවශ ඵරඳෆභරි්ද ඔහු නිදවස කශහඹ  රිඹහත් පම් පුත් 

ඳත් පදපක්  ව්ද කය ිනබුණහ.   කක  භප  නභ ව්ද කය 

ිනබුණහ.  පම් ිළිතඵ "අද"ඳත්තයපං  ප්ර්ධහන කර්තෘ  චමි්දද 

රිඹහ  භවත්භපඹක් භ  දුයකථනපඹ්ද කථහ  කය රිේහ, ගම්ඳව 

මූරසථහන පඳොලිස ඳරීක්කුරභහ වියල්ද පදන රද දුයකථන 

ඇභුරභක් ඳදනම් කය පගන තභයි පභපේ ව්ද කපශේ රිඹහ.  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  භප  පවෝදයඹහ ඉ්දප්ද 

විපද්ල ගත පරහයි. ක නිහ පභඹ ම්පූර්ණ අතා පතොයුරයක්. 

ඳශමුන කහයණඹ, පඳොලිස නිරධහරිපඹකු  භහධාඹක  එළනි 

ප්ර්කහලඹක් කය්දන  ඵළවළ.  

පදළනි කහයණඹ පභඹයි. භෆත කහරපංදී භහධා වියල්ද 

ඇවිධහනහත්භක යජපං අභහතාරු්ද  විරුද්ධ ඹම් ඹම් ප්ර්චහය 

කශ ආකහයඹ අඳ දළක්කහ. පම්හ අභූත පචෝදනහයි. ඔවු්ද පඳොඩි 

යලද්ධිඹක් මුඛ කයපගන එඹ භවහ පරොකු  පඳ්දනහ. ගරු 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, පම් ප්ර්ෘත්ිනඹ ළරැකියි රිඹරහ භභ 

"අද" පුත් ඳපත් කර්තෘයඹහ  රිඹද්කිත් ඔහු පභඹ ඳශ කය 

ිනබුණහ. ක නිහ පභඹ ම්පූර්ණ ළරැකි පදඹක්. භප  

පවෝදයපඹක් රඇකහපේත් නළවළ. එළනි යලද්ධිඹක් පරහත් නළවළ.  

ඳසු ගිඹ කහරපං  කිගි්ද කිග භ පම් විධිඹ  සුළු යලද්ධී්ද මුඛ 

කයපගන අභහතාරු්ද  පචෝදනහ එඛර කයමි්ද, භවහ පරොකු  

කහ භහධාලි්ද හුහ දක්පු ආකහයඹ අඳ දළක්කහ.  එඳභණක් 

පනොපයි, භහධා වියල්ද අතා ප්ර්ෘත්ින වදරහ යජඹ අඳවසුතහ  

ඳත් කය්දන ක යුුර කයනහ. ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  

භභ පම් ිළිතඵ පඳොලිසඳිනුරභහ  ඳළමිණිඛරක් කශහ. ක හප භ 

භහධාඹත් පම් ිළිතඵ දළනුත් කයන පභ්ද භහ ඔඵුරභහපග්ද 

ඉඛරහ යලටිනහ.  

387 388 

[ගරු  භහි්දද ඹහඳහ අපබ්ර්ධන  භවතහ] 
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නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පම් කහයණඹ ගරු කථහනහඹකුරභහප  අධහනඹ  පඹොමු 

පකො  යප්ර්හද ිළිතඵ කමිටු  පඹොමු රිරීභ  ක යුුර කයනහ.  

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භ  රීින ප්ර්ලසනඹක් 

ිනපඵනහ. 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහප  රීින ප්ර්ලසනඹ 

කුභක්ද?   
 

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගරු භහි්දදහන්දද 
අලුත්ගභප  ඇභිනුරභහ එුරභහ ිළිතඵ භහධාඹක ඳශ ව 
ප්ර්ෘත්ිනඹක් ගළන තභයි පම් රිඹ්දප්ද. ගරු නිපඹෝජා 
කථහනහඹකුරභනි,  භභ ඔඵුරභහපග්ද පම් කහයණඹ අවනහ.  අඳ 
කවුරු පවෝ පකපනක් ිළිතඵ, පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ආණ්ඩු 
ඳක්පං පේහ විඳක්පං පේහ ඹම් භ්දත්රී.යඹකු පවෝ 
ඇභිනයඹකු ිළිතඵ කය පවෝ භහධාඹක ඹභක් රිඹනහ නම් 
ක ිළිතඵ අඳ  ඳහර්ලිපම්්දුරපේ භුර කශ වළරිද? එපේ නම් ගරු 
ඇභිනුරභනි- 

 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එඹ point of Order එකක් පනොපයි ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එපවභනම් අඳ ත් පද්දන ඕනෆ-  

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ  මූරහනපඹ්ද ප්ර්ලසන කශ පනොවළරියි. ක ම්ඵ්දධ 
ඳක් නහඹක රැසවීපම්දී ප්ර්ලසන රිරීභ  ක යුුර කයන පර භහ 
ඔඵුරභහ  දළනුම් පදනහ.  

 
 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ රැසවීම් 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිභඛ යලරිඳහර ද යලඛහ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතාුරභහ ව ඳහර්ලිපම්්දුරපේ 
බහනහඹකුරභහ ) 
(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)  

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත ව්ද පඹෝජනහ 

ඉකිරිඳත් කයනහ:  

"සථහය නිපඹෝග අඇක 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි කින 

ඳහර්ලිපම්්දුර වියල්ද ම්භත කයන රද පඹෝජනහපේ කුභක්  ව්ද 

ිනබුණ ද, අද කින රැසවීම් ඳළළත්පන කහර පේරහ අ. බහ. 1.00 යල  අ. 

බහ. 7.30 දක්හ විඹ යුුර ඹ. අ. බහ. 5.30   සථහය නිපඹෝග අඇක 7(5) 

ක්රිපඹහත්භක විඹ යුුර ඹ." 
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

උඳපද්ලක කහයක බහ  
ஆநனரசகணக் குள அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEES  
 
 

ගරු නිභඛ යලරිඳහර ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත ව්ද පඹෝජනහ 

ඉකිරිඳත් කයනහ:  
 

"2013 පඳඵයහරි භ 19 ළනි කින ඳහර්ලිපම්්දුර වියල්ද ම්භත කයන 

රද පඹෝජනහපේ කුභක් ව්ද ිනබුණද, 'තහක්ණ, ඳර්පංණ වහ 

ඳයභහු ඵරලක්ින ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ', 'තහක්ණ 

වහ ඳර්පංණ ක යුුර ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ' ඹනුප්ද 

වළඳි්දවිඹ යුුර ඹ." 

 

ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
 

පඳෞද්ගලික භ්දත්රී.්දප  ඳනත් පකටුම්ඳත් 
ணற உநப்தறணர் சட்டநனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශ්රීග රඇකහ ඉකිරිරිම් කර්භහ්දත භණ්ඩරඹ (ඇසථහගත 

රිරීපම්) ඳනත් පකටුම්ඳත 
இனங்கக றர்ரக் ககத்தரறல் சம்நபணம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டநனம் 
CHAMBER OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

  
ගරු ිනරඇග සුභිනඳහර භවතහ 
(ரண்நெறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ ඳවත ව්ද පඹෝජනහ 

ඉකිරිඳත් කයනහ: 

"ශ්රීග රඇකහ ඉකිරිරීම් කර්භහ්දත භණ්ඩරඹ ඇසථහගත රිරීභ වහ ව ඳනත් 

පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් රිරීභ  අය කිඹ යුුර ඹ." 

 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

 
වියල්ද සථිය කයන රදී. 
ஆநரறத்ரர். 

Seconded. 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද බහ ම්භත විඹ. 

ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකූර ඳශමුන ය රිඹන රකි්ද, එඹ 
මුද්රවණඹ රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී.  

හර්තහ රිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිපඹෝගඹ ඹ පත් ඳනත් 
පකටුම්ඳත ඉකිරිරීම්, ඉඇිතප්දරු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් 
අභහතාුරභහ පත ඳයන රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டநனம் நைன்நைகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  றர்ர, 

ததரநறறல் நசககள், வீடகப்நெ, ததரது சறகள்   

அகச்சந்க்கு அநறக்கக 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 Construction, Engineering Services,  

Housing and Common Amenities for report. 

 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පඹෝජනහ අඇක 4.  ගරු පයෝයල පේනහනහඹක භවත්මිඹ ඳනත් 

පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් කය්දන.  

 
ගරු පයෝයල පේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) நரஸி நசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, - 

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 
 
 

ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගරු පයෝයල පේනහනහඹක 

භ්දත්රී.ුරමිඹ ඉකිරිඳත් කයන එභ ඳනත් පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් රිරීභ 

ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ වහ සථහය නිපඹෝග ප්ර්කහය යලදු විඹ යුුරයි. 

එනම්, පඳෞද්ගලික භ්දත්රී. පඹෝජනහක් ඳනතක් ඇපලෝධනඹ 

රිරීභ  පවෝ අලුින්ද ඳනතක් වළටිඹ  පගපනන වි  එඹ Attorney

-General වියල්ද ඳරීක්ණඹ  රක් කශ යුුරඹ රිඹන කහයණඹ 

අපප් ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහපේ 77ළනි ාසථහපේ ඉතහ ඳළවළකිලි 

ව්ද පනහ. එඹ ඳහර්ලිපම්්දුරපේ සථහය නිපඹෝගරත් 

අඩඇගුයි, ඳනතක් එපේ ඇපලෝධනඹ කය්දප්ද නම් එපේ යලදු විඹ 

යුුරඹ රිඹරහ. අඳ ද්දනහ ආකහයඹ  පම් ඳනත් පකටුම්ඳත 

ිළිතඵ නීිනඳිනුරභහප  observation එකක් පවෝ අනුභළිනඹක් 

හිත ලිිළඹක් රළබිරහ නළවළ. එළනි තත්ත්ඹක් ුරශ පම් ඳනත් 

පකටුම්ඳත අද කිනපං ඉකිරිඳත් රිරීභ ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ 

ප්ර්කහයත්, ඳහර්ලිපම්්දුර අනුගභනඹ කයන ම්ප්ර්දහඹ ප්ර්කහයත් 

ළරැකියි. 

අඳ ඳහර්ලිපම්්දුර  ඳනත් පකටුම්ඳතක් පගපනන වි   

නීිනඳිනුරභහප  විනකඹක් හිත තභයි ඳහර්ලිපම්්දුර  එනු 

රඵ්දප්ද. කක අපප් ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ප්ර්කහය අඳ 

අනුගභනඹ කයන ිළිතපතයි. එපේ පනොභළින  නීිනඹක් කස 

රිරීභ  පවෝ ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනඹ රිරීභ  පවෝ 

එඹ  ආනුඇගික ග්දිනඹක් ඇපලෝධනඹ රිරීභ  පම් ගරු 

බහ  ඉකි රිඳත් කශ පනොවළරියි. ක නිහ පම් රීිනභඹ ප්ර්ලසනඹ භහ 

භුර කය්දන කළභළිනයි. එුරමිඹ ප න අදව ගළන පනොපයි, 

Attorney-Generalයඹහප  ඳරීක්ණඹ පවෝ නිරීක්ණ 

හර්තහක් පනොභළින පම් ඳනත් පකටුම්ඳත අද කිනපං 

ඳහර්ලිපම්්දුර  ඉකිරිඳත් කය්දන ඵළවළ.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, පභභ ඳනත් පකටුම්ඳත 

ඳහර්ලිපම්්දුර  ඉකිරිඳත් රිරීභ  පඹෝජනහක් තභයි පම් 

පගනළවිත් ිනපඵ්දප්ද. ක නිහ දළ්ද පභඹ නීිනඳිනුරභහ  පඹොමු 

කය්දන  පුළු්ද. එුරභහප ත් අදවස රඵහ පගන, එඹ පදළනි 

ය රිඹළවීභ කයනහද, නළද්ද රිඹන එක තීයණඹ කය්දන  

පුළු්ද. කක ප්ර්ලසනඹක් පනොපයි ප්ද.  
 

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, ගරු කිප්දස ගුණර්ධන 

අභහතාුරභහ වියල්ද පඳෞද්ගලික භ්දත්රී. ඳනත් පකටුම්ඳතක් 

ඉකිරිඳත් රිරීභ ම්ඵ්දධපඹ්ද අනුගභනඹ කශ යුුර කරුු 

ගණනහක් ව්ද කශහ. වළඵළයි, ඳහර්ලිපම්්දුර රැසවීම් ඳළළින 

ඳසු ගිඹ කිනක ගරු අුරයලිපං යතන සහමීය ්ද ව්දපේ 

පඳෞද්ගලික භ්දත්රී. ඳනත් පකටුම්ඳතක් පර "වියලඑක්න 

ආණ්ඩුක්රාභ  ාසථහ ඇපලෝධනඹ ඳනත් පකටුම්ඳත" පභභ 

ඳහර්ලිපම්්දුර  ඉකිරිඳත් කශහ. එභ ඳනත් පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් 

කයන අසථහපේදීත් නීිනඳිනයඹහප  එළනි අනුභළිනඹක් පවෝ 

ලිඹළවිඛරක් ිනබුු ඵක් අඳ  දළන ග්දන  නළවළ. එපවභ 

ිනබුණහද රිඹරහ භහ දළන ග්දන කළභළිනයි. ක නිහ කරුණහකයරහ 

ක අසථහපේ දී එපවභ අනුභළිනඹක් ිනබුණහද රිඹන එකත් 

රිඹ්දන. එපේ නළින විඳක්පං භ්දත්රී.ුරමිඹක් පවෝ 

භ්දත්රී.ුරපභක් - 

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කක භපග්ද පනොපයි අව්දන  ඕනෆ.  ක අඹපග්ද අව්දන. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, ක අඹපග්ද තභයි අව්දප්ද. ඔඵුරභහ අද හප භ ක 

පරහපේ ක ප්ර්ලසනඹ ඇහුපේ නළත්පත් ඇයි? එපවභ නම්  ක 

පරහපේත් අව්දන එඳහඹළ පභපවභ  අනුභළිනඹක් ිනපඵනහද 

රිඹරහ. එපවභ නම්  ඔඵුරභහ පභොකක්ද පම් කය්දප්ද? පම් කයන 

පද් හධහයණ නළවළ ප්ද.  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුරභහ භපග්ද නම් ක ප්ර්ලසනඹ අව්දප්ද, භභ කක  උත්තය 

පද්දනම්. එළනි ප්ර්ලසනඹක් ිනපබ් නම් පඹොමු කශ යුත්පත් ගරු 

කථහනහඹකුරභහ  පවෝ මූරහනඹ .[ඵහධහ රිරීභක්] ගරු 

භ්දත්රී.ුරභහ, පඳොහිඩක් ඉ්දන. භ්දත්රී.යඹකු අින්ද ළරැද්දක් 

යලදුවීභ ළශළක්වීභ වහ අලා වරිඹහකහය නීින උඳපදස 
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රළපඵ්දන ඕනෆ. ක අනු භ්දත්රී.යපඹකු  කරුු ඉකිරිඳත් 

කය්දන  පුළු්ද. හුඟක් ළරැකි පද්ඛ ඳහර්ලිපම්්දුරප්ද කයරහ 

ිනපඵනහ. ක කයපු වළභ ළරැද්දක්භ කහ වරි රිඹරහ රිඹ්දන 

ඵළවළ. [ඵහධහ රිරීභක්] ඔේ, කක තභයි තමු්දනහ්දපේ  පදන 

උත්තයඹ. [ඵහධහ රිරීභක්]   

 
ගරු පයෝයල පේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) நரஸி நசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි,  භහ  පභභ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන ඡ්දද විභසීම් ආඥහඳනත ඇපලෝධනඹ රිරීභ  පඹෝජනහ 

කය්දප්ද, යලඹඹ  30රි්ද ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර කහ්දතහ 

නිපඹෝජනඹ ළඩි කය්දන රිඹරහ යි. යලඹඹ  20ක 

අපප්ක්කත්ඹ තරුණඹ්ද  රඵහ පද්දන රිඹරහයි.  කහ්දතහ 

නිපඹෝජනඹ ළඩි කය්දන රිඹරහ ඉඛරන නිහද භ  පම් වහ 

නීිනඳිනපග්ද අය රඵහ පගන එ්දන  රිඹ්දප්ද? භහ දළ්ද 

දළනුත් වුු ආකහයඹ  ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිපම්්දුර රැසවීම් ඳළළින 

ිනපං ගරු අුරයලිපං යතන සහමීය ්ද ව්දපේ ආණ්ඩුක්රාභ 

ාසථහ  ඇපලෝධනඹක් පගන කභ වහ ඉකිරිඳත් කශ  ඳනත් 

පකටුම්ඳත ිළිතගත්තහ නම්, පම්ක ිළිතග්දන ඵළරි ඇයි?  කහ්දතහ 

නිපඹෝජනඹ යලඹඹ  30රි්ද ළඩි කය්දන  ඉඛරන නිහද පභඹ 

ඉකිරිඳත් කය්දන ඵළවළ රිඹ්දප්ද?  

 
ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றநணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භහ ඉකිරිඳත් කශ  කහයණහ 

නීිනභඹ කහයණහක්.  භභ ඉතහභ පගෞයපඹ්ද ගරු භ්දත්රී.ුරමිඹ  

රිේහ, එුරමිඹ ඉකිරිඳත් කයන කහයණහ ිළිතඵ පනොපයි 

ප්ර්ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද රිඹරහ. ඔඵුරමිඹ  ක ිළිතඵ ඕනෆකභක් 

ිනබුණහ නම්, අපප්  විපලේ කහයක බහප්ද ඳනත ඇපලෝධනඹ 

කය එපු අසථහපේ, ඔඵුරමිඹ ත්, එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ ත් ක 

ම්ඵ්දධපඹ්ද ක්රිපඹහ කය්දන වළරිඹහ ිනබුණහ.  පභොකද, අිළ ක 

අසථහපේ ඇහුහ,  යලඹඹ  ර්ඹක කහ්දතහ නිපඹෝජනඹක්ද පභඹ  

ඇුරශත් කශ යුත්පත් රිඹරහ. එදහ එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ එක 

චනඹක් පනොපයි, චන ඳවක් දු්දනහ. ක නිහ ක ග්දිනඹ 

ඇුරශත් කය ග්දන ඵළරි වුණහ. අද යලඹඹ  30රි්ද කහ්දතහ 

නිපඹෝජනඹ ළඩි කය්දනඹ රිඹරහ කයන ඉඛලීභ අිළ තභ 

දළකරහ නළවළ. පම් ඳනත් පකටුම්ඳත ගළන පනොපයි භහ කථහ 

කය්දප්ද. පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ අනුගභනඹ කශ යුුර ිළිතපත 

උඛරඇඝනඹ කයනහ නම්, ක ිළිතඵ ගරු කථහනහඹකුරභහ ඹම් 

රියල අර්ථ නිරඳණඹක්  කශ යුුරයි. ඊ  ඳසපේ ඕනෆ පදඹක් 

කය්දන. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, 47 ළනි සථහය නිපඹෝගඹ 

පකපයහි භහ ඔඵුරභහප  අධහනඹ පඹොමු කයනහ. සථහය 

නිපඹෝග අනු පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ක යුුර පභපවඹ්දන අිළ 

ඵළඳී යලටිනහ. එතපකො ,  ම්ප්ර්දහඹක් පර  සථහය නිපඹෝග 

උඳපඹෝගි කය ග්දනහ නම්, තභ්ද කළභළින ක්රිපඹහලිඹක දී  ක 

සථහය නිපඹෝග ප්ර්ලසනඹක්  කය  පනොග්දනත්, තභ්ද අකභළින 

ක්රිපඹහලිඹක දී ක සථහය නිපඹෝග ප්ර්ලසනඹක් කය ග්දනත් ිනපඵන 

ම්ප්ර්දහඹ  පවො නළවළ.  පභභ ම්ප්ර්දහඹ කස විඹ යුත්පත් 

තභ්දප  කළභළත්ත, අකළභළත්ත අනු පනොපයි. තභ්ද එකඟද, 

එකඟ පනොනහද රිඹන  තත්ත්ඹ භත පනොපයි. ක වහ පඳොදු 

ම්ප්ර්දහඹක් ිනබිඹ යුුරයි; පඳොදු රීින ඳද්ධිනඹක් ිනබිඹ යුුරයි. එක 

ඳනත් පකටුම්ඳතක් ඉකිරිඳත් කයනපකො  එළනි ප්ර්ලසනඹක් ඳළන 

පනොනළඟීභත්, තත් ඳනත් පකටුම්ඳතක් ඉකිරිඳත් රිරීපම් දී එළනි 

ප්ර්ලසනඹක් ඳළන නළඟීභත් රියලපේත්භ හධහයී කයණඹ  කශ 

පනොවළරියි, ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි. ඔඵුරභහ ක ිළිතඵ 

ළරරිඛර  රක් කය්දන. එපවභ නළින තභ්ද  ක්දන 

හිපතනපකො   කඵයපගොඹත් තරපගොඹහ කය ගළනීපම් නාහඹ 

හධහයණ නළවළ.  
 

ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Azwer. 
 

ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, this is a very serious matter 

because this Bill is with regard to Constitutional 

provisions of this Legislature. The Local Authorities 

Elections Ordinance is already there in the Legislative 

Enactments. This is very important. The Legislative 

Enactments of the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka, Volume - 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point you are raising, Hon. Azwer? 
 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The point I am raising is, this Ordinance is already 

there in the Legislative Enactments. Give me one 

moment, Sir, I will substantiate my point. What is there in 

the Legislative Enactments cannot be repealed or  

amended through a Private Member’s Bill in the House. 

No Private Member has that right, whether the Hon. 

(Mrs.) Rosy Senanayake is rosy, pink or reddish is not the 

problem. I am only pointing out that you cannot bring in a 

Private Member’s Bill before the House to amend the 

Legislative Enactments because those are already in 

books.    

Sir, this is what Article 78 (2) of the Constitution 

states in this regard. Let this be included  in Hansard so 

that people will know it. I quote:  

“The passing of a Bill or a resolution by Parliament shall be in 

accordance with the Constitution and the Standing Orders of 

Parliament. Any one or more of the Standing Orders may be 

suspended …”  

That is required at a later stage. 

Now, this Ordinance is already there in the Legislative 

Enactments. So, how can you amend a Legislative 

Enactment which is printed and distributed to all the 

Members? If you want to do so, it will be a Constitutional 

amendment and that has to be moved in a separate way. 

There is a procedure to be followed. Sir, even  the 

authority on Parliamentary Practice and Procedure, 

Erskine May, himself has distinguished very clearly the 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

positions with regard to Bills presented by Government, 

Bills regarding Constitutional amendments and also 

Legislative Enactments. My submission is, Sir - 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Your point is taken. 
 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you very much.  
 

ගරු පයෝයල පේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) நரஸி நசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, භභ දළන ගළනීභ  කළභළිනයි 
පභභ ඳනත් පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් රිරීපම් අයඹ භ  ිනපඵනහද 
නළද්ද රිඹරහ. විපලේපඹ්දභ කිප්දස ගුණර්ධන ඇභිනුරභහප  
කථහ  භභ කහයණඹක් එකුර කය්දන  කළභළිනයි. එුරභහ රිේහ, 
පභභ ඳනත් පකටුම්ඳත ඇපලෝධනඹ න අසථහපේදී  එක්ත් 
ජහිනක ඳක්ඹ කහ්දතහ නිපඹෝජනඹ ිළිතඵ කථහ කපශේ නළවළ 
රිඹරහ. ඳක් නහඹකඹ්දප  රැසවීභ  භහත් ගිඹහ. ක අසථහපේදී 
ඵළයලඛ යහජඳක් භළිනුරභහත් කථහ කශහ. ක අසථහපේදී භභත්, 
ිතත් පප්ර්ේභදහ භළිනුරභහ්ද කහ්දතහ නිපඹෝජනඹ ළඩි කය්දන, 
තරුණ නිපඹෝජනඹ ළඩි කය්දන කථහ කශහභ රිේහ, ''අිළ දළ්ද 
පම් ිනපඵන විධිඹ  ඇපලෝධනඹ කයමු. ඳසු කක  ඇපලෝධන 
ඇුරශත් කය්දන පුළු්ද'' රිඹරහ. ක භතඹ තභයි එදහ ිනබුපණ්. ක 
පවේුර නිහයි භභ පම් ඇපලෝධනඹ පගනහපේ. භ  පභඹ ඉකිරිඳත් 
කය්දන  අය ිනපඵනහද, නළද්ද රිඹරහ දළනග්දන කළභළිනයි. 

 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී.ුරමිඹ, පම් ම්ඵ්දධපඹ්ද විපයෝධතහක් ඳළන 

නළඟී ඇින ඵළවි්ද, ක ිළිතඵ ඳරික්හ කය ඵරහ මීය ශඟ 

ඳහර්ලිපම්්දුර ිනපං පභඹ ඉකිරිඳත් රිරීභ  ඔඵුරමිඹ  අසථහ 

රඵහ පදනහ.   
 
 

 

භර්කස කහෂුරඛ ඉසරහමිඹහ (ඇසථහගත රිරීපම්) 
ඳනත් පකටුම්ඳත 

ர்கஸ் மக்கரததுல் இஸ்னரறய்ர 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டநனம் 
MARKAS SAKAFATHUL ISLAMIYYA (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එම්.බි. ෂහරුක් භවතහ 
(ரண்நெறகு ம்.தற. தரநௐக்) 

(The  Hon. M.B. Farook) 

Hon. Deputy Speaker, I move, 
  

 "That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Markas 
Sakafathul Islamiyya". 

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
වියල්ද සථිය කයන රදී. 
ஆநரறத்ரர். 

Seconded. 

ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකූර ඳශමුන ය රිඹන රකි්ද, එඹ 

මුද්රවණඹ රිරීභ  නිපඹෝග කයන රදී.  
 

හර්තහ රිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිපඹෝගඹ ඹ පත් ඳනත් 
පකටුම්ඳත බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුුර අභහතාුරභහ පත 
ඳයන රදී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டநனம் நைன்நைகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி ததபத் சரசண, 

 அலுல்கள் அகச்சந்க்கு அநறக்கக 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. 
 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම් 
(විපලේ විධිවිධහන) ඳනත් පකටුම්ඳත 

உள்ளூறகரசகதகள் தற்நறடங்ககப 

றப்நெல் (றநசட ற்தரடுகள்) சட்டநனம் 
  LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES 

(SPECIAL PROVISIONS) BILL 
 

පද න ය රිඹවීපම් නිපඹෝගඹ රිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[අ.බහ. 2.39] 

 
ගරු ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ளூரட்சற, ரகர 

சகதகள் அகச்சர்) 

(The Hon. A.L.M. Athaulla - Minister of Local Government 

and Provincial Councils) 

ගරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභනි, "ඳනත් පකටුම්ඳත පදන 

ය රිඹවිඹ යුුරඹ"යි භහ පඹෝජනහ කයනහ. 
 

නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනුරරු නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහ මූරහනපඹ්ද ඉත් 
වුපඹ්ද, නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ  [ගරු  මුරුප සු ච්දද්රවකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனந, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்நெறகு  

நைந்நகசு சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                   

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU  CHANDRAKUMAR]  took the Chair. 

 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභනි, ඳශහත් ඳහශන ආඹතන 

ඡ්දද ක්රාභඹ පනස රිරීභ වහ අිළ ඳනත් පකටුම්ඳතක් 

395 396 

[ගරු  අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර්  භවතහ] 
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ඳහර්ලිපම්්දුර  ඉකිරිඳත් කශහ. භභ පඵොපවොභ ආඩම්ඵයපඹ්ද 

පභතළනදී ප්ර්කහල කය්දන ඕනෆ, ඳක්, විඳක් යලඹලුභ 

භ්දත්රී.රු්ද ඳහර්ලිපම්්දුරපේ එකුර පරහ කක ම්භත කශ ඵ. 

ඇත්ත භ ක ඇපලෝධනඹ ඉඛලුපේ එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹයි. 

එුරභ්දරහප  ඉඛලීභ උඩ අිළ කක ම්භත කයරහ දු්දනහ.  

ක අනු අිළ දළ්ද සීභහ නිර්ණඹ කමිටු කිසත්රියක් භට් මි්ද ඳත් 
කශහ. ක හප භ ජහිනක භට්  මිනුත් ඳත් කයරහ, දළ්ද ක ක යුුර ක 
කමිටු වයවහ කය පගන ඹනහ. අිළ ඵරහපඳොපයොත්ුර වුණහ භහ 
6ක කහරඹක් ුරශ ක ළඩ අ්ද කය්දන පුළු්ද පයි රිඹරහ. 
විපලේපඹ්දභ එක්ත් ජහිනක ඳක්පඹ්ද ඉඛරහ යලටිඹහ, කිසත්රියක් 
භට් මි්ද ක කමිටු වමු පරහ ක අඹප  අදවස ප්ර්කහල කය්දන 
ඕනෆ රිඹරහ.  ක නිහ අිළ පම් අවුරුද්පද් පදළම්ඵර් න ුරරු, ත 
භහ 6ක්  කඛ දීරහ ිනපඵනහ. පම් අවුරුද්ද ඇුරශත ක ක යුුර 
ඉය කයරහ අලුින්ද ඡ්දද ඳත්්දන  අිළ ඵරහපඳොපයොත්ුර 
නහ. අිළ ඵරහපඳොපයොත්ුර වුපණ් භහ 6රි්ද  ක ක යුුර ඉය 
වුණහභ අවුරුද්දක් ඇුරශත පම් ඡ්දද ඳත්රහ ඉය කය්දනයි. 
නමුත්  භහ 6ක් ළඩිපුය ගිඹ නිහ, දළ්ද ඳිනන ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනර භ්දත්රී. පුයප්ඳහඩු  වුණහභ, කහ ිළයවීභ ම්ඵ්දධ 
පඳොඩි ප්ර්ලසනඹක් ආහ. Interpretation Ordinance එපක්ද ක 
පුයප්ඳහඩු පුය්දන පුළු්ද රිඹරහ, අිළ ක අනු ිළපයේහ. ඳසු 
ඡ්දද පකොභහරිසුරභහ අඳ  ප්ර්කහල කශහ, පුළු්ද නම් පම් වහ 
පනභ ඳනතක් පගපන්දන රිඹරහ. ක අනු අිළ දළ්ද ඳනත් 
පකටුම්ඳතක් ඉකිරිඳත් කයරහ ිනපඵනහ. යලඹලුභ ඳක්ර භ්දත්රී. 
පුයප්ඳහඩු එන වි , කහ ිළයවීභ වහ පම් නීින අතාලායි.  ක 
අනු පම් ඳනත් පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් කයරහ ිනපඵනහ. ක නිහ අිළ 
යලඹලු පදනහභ පම්ක  වපඹෝගඹ පද්දන ඕනෆ රිඹහ භහ ඉඛරහ 
යලටිනහ.  

 ඳසු භභ තත් කරුු රිහිඳඹක් ඉකිරිඳත් කය්දන  

ඵරහපඳොපයොත්ුර පනහ.   
 

ප්ර්ලසනඹ බහභිමුය කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[අ. බහ. 2.43] 
 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභනි, මුලි්දභ භභ ගරු 

ඇභිනුරභහපග්ද අව්දන කළභළිනයි, ගරු පයෝයල පේනහනහඹක 

භ්දත්රී.ුරමිඹ ඉකිරිඳත් කශ පඹෝජනහ  -යලඹඹ  25ක කහ්දතහ 

නිපඹෝජනඹක් පදන එක - එුරභහ විරුද්ධද රිඹහ.  [ඵහධහ රිරීභක්] 

කකත් අිළ පබ්යහ ග්දන එඳහඹළ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

අිළ පම්  ගළන පනභ  කථහ කශහ. ක ඳනත ම්භත කශ දපේ   

අිළ  එකඟ වුු කරුු රිහිඳඹක් ිනපඵනහ.    

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
කක වරි. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

සීභහ නිර්ණඹ ිළිතඵ ක යුුර අ්ද වුණහයි්ද ඳසු අඳ 

ඳහර්ලිපම්්දුර  ඇවිඛරහ එතළන  ිනපඵන අඩු ඳහඩු ටික  

පුයනහ.   වළඵළයි පම්ක  අිළ  එකඟ වුපණ් එදහ.  

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ, නළවළ.  ක ගළන තීයණඹක් වුපණ් නළවළ. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කක අිළ පනභ ඵරමු. දළ්ද අපප් නිපඹෝජා කථහනහඹකුරභහත් 

රිේහ ප්ද. දළ්ද පම්ක ඉය කය ගනිමු.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
පම්ක ළදගත් ප්ර්ලසනඹක්. කහ්දතහ්ද ඵහඛදු  කය්දන පවො 

නළවළ ප්ද.  [ඵහධහ රිරීභක්]  

 
නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. John Amaratunga, you carry on.   

 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභනි, අද ඉකිරිඳත් කය ිනපඵන 

පම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම් (විපලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් පකටුම්ඳත   අපප් විරුද්ධත්ඹක් නළවළ. ප්ර්භහද 

වී පවෝ එඹ ඉකිරිඳත් රිරීභ ගළන භහ ්දපතෝ පනහ. නමුත් 

පභහිදී ඳශහත් ඳහරන නීින ව කහපං ඡ්දද විභසීභ ිළිතඵ 

විපලේපඹ්ද විඳක්ඹ  පරොකු ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ.  කක අද අිළ  

පම් බහපේදී රිඹ්දන ඕනෆ. පභොන ඇපලෝධන පගනහත්  

හධහයණඹක් ඉටු න ඵක්  අිළ දරි්දප්ද නළවළ. එකක් තභයි 

පකොට්කහ නිර්ණඹ රිරීභ. තමු්දනහ්දපේරහ පභොනහ රිේත් අද 

එඹ කකඳහර්ලසවික ක්රිපඹහත්භක පනහ. පකොට්කහ ප්ද 

කය්දප්ද පකොයි විධිඹ ද රිඹන එක ගළන අපප් භ්දත්රී.රු්ද  

වරි වළටි දළනුම් දීභක් කයරහ නළවළ.  

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අඳ ත්  දළනුම් දීරහ නළවළ.   

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපප් භ්දත්රී.රු්දපග්ද අව්දන. අපප් භ්දත්රී.රු්දභ 

රිඹනහ, ක අඹ   දළනුම් දීරහ නළවළ රිඹහ. ඇයි,  තමු්දනහ්දපේරහ  

එපවභ   කය්දප්ද? පම්කද ප්ර්ජහත්දත්රබහදඹ? [ඵහධහ රිරීභක්]  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

එපවභ ිනපඵනහ නම් ක පගොඛර්ද ජහිනක කමිටු   

පග්දරහ කථහ කයනහ. කක  පරහ ිනපඵනහ.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එපවභ කයරහ නළවළ.  එපවභ කයරහ නළින එක ගළනයි භභ 

රිඹ්දප්ද. භභ තනිඹභ රිඹ්දප්ද නළවළ. පම් භ්දත්රී.රු 

ඔක්පකොභ රිඹනහ.   
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කක  පරහ ිනපඵනහ. ක නිහ ක ගළන වකියල ප්දන එඳහ.  

කරඵර ප්දන එඳහ. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇභිනුරභනි, තමු්දනහ්දපේ අද පඳොපයෝදදුක් පදනහද 

පම් ළරළසභ අපප් වළභ භ්දත්රී.යපඹකු භ රළපඵ්දන 

රසනහඹ  රිඹරහ? 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

නළවළ, නළවළ. එපවභ වළභ භ්දත්රී.යපඹකු භ පද්දන ඵළවළ.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි? එපවභ නම් අිළ දළන ග්දප්ද පකොපවොභද?  අිළ විරුද්ධ 

ප්දප්ද පකොපවොභද? අපප් අදවස පද්දප්ද පකොපවොභද?  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

තමු්දනහ්දපේරහප  ඉඛලීභ රකහ ඵරහ අලාතහක්  

ිනපඵනහ නම් ජහිනක කමිටුපේදී කක ඳරීක්හ කයනහ.  භභ 

පනොපයි කක  කය්දප්ද. ජහිනක කමිටු වියලනුයි.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳරීක්හ කය්දන. කපක් ළරැද්දක් නළවළ. නමුත් අහන 

තීයණඹක් ග්දන ඉසපඛරහ අඳ ත් අසථහක් රඵහ  පද්දන, 

කහපං අඩු ඳහඩු පඳ්දහ පද්දන.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ජහිනක කමිටු  පම්ක ලිඹ්දන. ජහිනක කමිටු 

තමු්දනහ්දපේරහ පග්දරහ කථහ කයහවි.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ජහිනක කමිටු තමු්දනහ්දපේරහප  ජහිනඹ ගළන විතයයි කථහ 

කය්දප්ද.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

නළවළ, නළවළ. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඵහු ජහිනක ඵහු පකොට්කහර  කඩහ ිනපඵනහ. 

ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභනි, භ  පඳොඩි  කහයණඹක් 

ඳළවළකිලි කය ගළනීභ  ිනපඵනහ. කුලිඹහිළටිඹ ආනපං මුසලිම් 

ප්ර්පද්ල ඵහු  භ්දත්රී. ආන රිඹහ කඩහ  ිනපඵනහ. ක භ්දත්රී. ආන 

කළඩීභ ුරශ  පරොකු අහධහයණඹක් පරහ ිනපඵනහ. කක අඳ   

දළනුම් පද්දන ඕනෆ.  ක පක් අදව වරි අඳ   දළනුම් පද්දන. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කක  කයපගන ඹනහ.  ඔඵුරභ්දරහ  පභොනහ වරි ප්ර්ලසන 

ිනපඵනහ නම් ජහිනක කමිටු  ලිඹ්දන.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇභිනුරභනි, පභතළනදී අඳ  රියලභ හධහයණඹක් 

පඳපන්දප්ද නළවළ. කකයි තමු්දනහ්දපේරහප  ළඩ ිළිතපශ 

ගළන භභ  රිේපේ.  [ඵහධහ රිරීම්] ඔඹ ඵර්දන භ්දත්රී.රු රිඹන 

කහ. තමු්දනහ්දපේරහ  අද පම් ඳනත් පකටුම්ඳත  ඇපලෝධන 

පගපනනහ. විවිධහකහයපං පඹෝජනහ පගපනනහ.නමුත්  

හධහයණ, අඳක්ඳහත ඳශහත් ඳහරන ඡ්දදඹක් ිනඹහවිද රිඹහ භභ 

අවනහ. [ඵහධහ රිරීභක්] පකොපවේද ිනඹ්දප්ද? එපවභ නම් 

දවවත්න ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනපං ිනපඵන විධිවිධහන  

නළත ක්රිපඹහත්භක කය්දන. කහ කය්දප්ද නළවළ. කක කය්දප්ද 

නළත්පත් උභනහප්දභයි.දළ්ද ඵර්දන, එදහ ඉරහ 

තමු්දනහ්දපේරහප - [ඵහධහ රිරීභක්] 
  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

තමු්දනහ්දපේරහප  එක්ත් ජහිනක ඳක් ආණ්ඩු කහරපං 

තමු්දනහ්දපේරහ  ඕනෆ එක කශහප්ද. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
පභොකක්ද කපශේ?  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඉ්දදු - රඇකහ- [ඵහධහ රිරීම්]  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අිළ තභයි සහධීන පඳොලිස පකොමිභ ඇින කපශේ; සහධීන 

යහජා පේහ පකොමිභ ඇින කපශේ. ඔඹ වළභ එකක්භ ක්රිපඹහත්භක 

ක ශහ. තමු්දනහ්දපේරහ ඇවිඛරහ දවව න ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ 

ඇපලෝධ නඹ පගනළඛරහ කහ ඔක්පකෝභ අපවෝයල කයරහ දළම්භහ. 

[ඵහධහ රිරීම්] 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

පේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිනුරභහප  අලාතහ්ද ඔක්පකෝ භ 

ඔඵුරභ්දරහ අත ඉසසුහ.  
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ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ, නළවළ. [ඵහධහ රිරීම්] අිළ අද ඉඛර්දප්ද පම් යපට් 

ප්ර්ජහත්දත්රබහදඹ වරිඹහකහය සථහිළත කය්දන නම් දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනඹ  අනු සහධීන භළිනයණ 

පකොමිභ, සහධීන පඳොලිස පකොමිභ, සහධීන යහජා පේහ 

පකොමිභ සථහිළත කය්දන ඕනෆ රිඹරයි. එතපකො  තභයි ඔඹ 

ම්භත කය ගත්ත ඳනපත් අර්ථඹක් ඇින ප්දප්ද. 
 
ගරු ඵළයලඛ පයෝවණ යහජඳක්ෂන භවතහ (ආර්ථික ඇර්ධන 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு ததஸில் நரய ரஜதக்ஷ - ததரந்பரர 

அதறறந்த்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 

Development) 

එපවනම් අිළ ඳනත අයි්ද කය ග්දනම්. 
 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
කක  කභක් නළවළ. තමු්දනහ්දපේරහ  ුරපන්ද පදපක් 

ඵරඹක් ිනපඵනහ රිඹරහ ඔඹ ඔක්පකෝභ කය ග්දන පුළු්ද. අිළ 

"ඵළවළ" රිඹ්දප්ද නළවළ. නමුත් ජනතහ අනුභත කය්දප්ද 

නළවළ. පන කකයි. 
 

ගරු ඵළයලඛ පයෝවණ යහජඳක්ෂන භවතහ  
(ரண்நெறகு ததஸில் நரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

කක අයි්ද කය ග්දනම්. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ ද්දප්ද නළවළ, කළභළින පදඹක් කය ග්දන. දළ්ද පම් රිඹහපු 

කරුු පවේුර පකො පගන අඳ  කදහත් ඵරහපඳොපයොත්ුර ්දන 

ඵළවළ,  තමු්දනහ්දපේරහප  ඳහරන ත්දත්රබඹ ුරශ හධහයණ, 

අඳක්ඳහතී ඡ්දදඹක්.  කකයි පම්පක් ින පඵන ප්ර්ලසනඹ. පම් පභොන 

නීින-රීින පගනහත් ළඩක් නළවළ. අඳ  පඳපනනහ දෂිත 

භළිනයණඹක යි ආපඹත් පම් සදහනම් ප්දප්ද රිඹරහ. දළ්ද 

තමු්දනහ්දපේරහ ඳශහත් බහ- [ඵහධහ රිරීභක්] ක ගළන තභයි කථහ 

කය්දප්ද. ඳශහත් ඳහරනඹ ගළන; ඳශහත් ඳහරන විඹඹ ගළන තභයි 

කථහ කය්දප්ද. කදහ වරි තමු්දනහ්දපේ  ග රිඹ්දන පනහ. 

තමු්දනහ්දපේ ඔපවොභ රිේහ , තමු්දනහ්දපේරහප  පෞයා 

ඇභිනයඹහ පභොකක්ද රිඹහ ිනපඵ්දප්ද? ඳශහත් ඳහරන 

ඇභිනයඹහ ද්දප්ද නළවළයි රිඹනහ, ඔහුප  විඹඹ ගළන; පඩඇගු 

භර්දන ාහඳහයඹ ගළන. තමු්දනහ්දපේ ගළන රිඹහ ිනපඵ්දප්ද 

එපවභයි.භභ නම් එපවභ රිඹ්දප්ද නළවළ. භභ තමු්දනහ්දපේප  

මිත්රබඹහ. [ඵහධහ රිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඳත්තපර් ිනබුණහ. කළබිනට් 

එපක්කියි රිඹහ ිනපඵ්දප්ද. කළබිනට් එපක්දී දභත්රී.ඳහර යලරිපේන 

ඇභිනුරභහ රිඹහ ිනපඵනහ, පම් ඳශහත් ඳහරන ඇභිනයඹහ ඔහුප  

විඹඹ ගළන ද්දප්ද නළවළ රිඹරහ. ඔ්දන ඵර්දන, 

තමු්දනහ්දපේ  රකන වළටි. තමු්දනහ්දපේ ඵහඛදු කය 

ිනපඵන වළටි ඵර්දන. ක අනු ඵරපුහභ පෞයා ඇභිනුරභහ 

රිඹන පදපඹහි ඇත්තකුත් ිනපඵනහ හපගයි අඳ  පඳපන්දප්ද. 

තයවහ ප්දන එඳහ. තමු්දනහ්දපේ භප  පවො මිත්රබඹහ. නමුත් 

කය්දන පදඹක් නළවළ. තමු්දනහ්දපේරහප  ඳක්ඹ ඇුරපශේ ඇන 

පකො හ ගළනීම්රදී ඕහත් රිඹළවිරහ ිනපඵනහ. දළ්ද පඵොපවොභ 

යර රිඹනහ නම් ගරු ඇභිනුරභනි, අද මිනිසසු රිඹනහ, 

ඳශහත් ඳහරනඹ ඵඛර  ගිහිඛරහ රිඹරහ. පම්ක තමු්දනහ්දපේ  

රිඹන පදඹක් පනොපයි.  The Local Government has gone to 

the dogs. See the way  Chairmen, Vice-Chairmen and 

Members are behaving.  

කක භභ පනොරිේහ  භහ ද්දනහ තමු්දනහ්දපේත් කක 

අනුභත කයනහ රිඹරහ. ඳහරනඹ කය ග්දන අභහරුයි. ඳසු ගිඹදහ 

ඳත්තයර ඳශ වී ිනබුු ප්ර්ෘත්ින කිවහ  ඵළලුහභ පම් ඳශහත් ඳහරන 

ක්පේත්රබඹ ුරශ ප්ර්හපද්ය ඹ බහ බහඳිනරු්දප , භ්දත්රී.රු්දප  

ක්රිපඹහකරහඳඹ අිනලයි්දභ නි්දකිතයි රිඹහ පඳපනනහ. ක කහරපං 

ගම් බහර යලටිපං, ගම් බහ නිපඹෝජනඹ කපශේ ගම්ර 

ඉතහභත්භ ළදගත් උදවිඹ. අද කවුද ඉ්දප්ද? අද පභොකද පරහ 

ිනපඵ්දප්ද? තමු්දනහ්දපේ  පකපේ පතත්, අද 

තමු්දනහ්දපේරහප  ජනහධිඳිනුරභහ ත් පම් උදවිඹ ඳහරනඹ කය  

ග්දන ඵළවළ. ජනහධිඳිනයඹහ ත් නත්හ ග්දන ඵළවළ. එුරභහ 

පම්හ අනුභත කය්දපනත් නළවළ. එුරභහප  ආලසචර්ඹඹ විනහල 

කයනහ.  භහි්දද ික්දතනඹ කුඩුඳට් ම් කයනහ. පම්ක තභයි අද 

ඇින පරහ ිනපඵන තත්ත්ඹ. භහ ක ගළන ත ටිකක් විසතය 

රිඹ්දනම්. පම් ඵර්දන, පම් රළයිසුර. භහ කහ ප්ද කයපගන 

ඉ්දනහ. පම්පක් ිනපඵනහ- [ඵහධහ රිරීම්] ක මිනිවහප  ඇින 

යදක් නළවළ. ක මිනිවහ  පඵොරු පචෝදනහක් දහරහ,  භර්වි්ද 

යලඛහ 
[මූරහනපං අණ ඳරිකි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පඵෝම්ඵ ගවරහ ක මිනිවහ අභහරුපේ දළම්භහ. ඵළයලඛ යහජඳක් 

භළිනුරභහ ද්දනහ කක. ක මිනිවහ අිනලයි්දභ අඇක භනුාපඹක්. 

භභ බඹ නළින රිඹ්දනම්. අද ඉ්දන එකහ  

 
[මූරහනපං අණ ඳරිකි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කයන කහ ඇහුපොත් තමු්දනහ්දපේ පුදුභ පයි. භහ ද්දප්ද 

නළවළ,   පම් ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ඇභිනයඹහ නිකම් 

ඉ්දප්ද ඇයි රිඹරහ. ඉඩම් විකුණනහ; බහපේ ිනපඵන ඹකඩ 

විකුණනහ;  ක හප භ අනුභළිනඹක් නළින පගඛ වදනහ. 

තමු්දනහ්දපේරහ ඹනහ, විභර්ලන කණ්ඩහඹම්. කහ එතළනි්ද 

ඉයයි.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතාහඇලපං ඵරතර 

ඔක්පකොභ ඳශහත් බහර  දීරහ ිනපඵන ඵ. ඔඵුරභ්දරහ තභයි 

කක පගනහපේ. Indo-Sri Lanka Peace Accord  එක පගනළවිත් 

දවුර්දන - 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉින්ද, තමු්දනහ්දපේපග්ද ළඩක් නළවළ ප්ද. තමු්දනහ්දපේ 

නිකම් ඉ්දන ඕනෆ. තමු්දනහ්දපේ භධාභ යජපං ඳශහත් ඳහරනඹ 

බහය ඉ්දන ඇභිනයඹහ.  

 
ගරු රක්සභ්ද පපනවියත්න භවතහ (සීනි කර්භහ්දත 
ඇර්ධන  අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் ககத்தரறல் 

அதறறந்த்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

වළභ දහභ ඳශහත් ඳහරන ඇභින යලටිපං පම් පඹෝජනහ පගන 

එ්දන ඳභණයි. ඳශහත් බහර යි අිළ දු්දප්ද.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ. නළවළ. එපවභ රිඹරහ පබ්පය්දන ඵළවළ. පම් 

ඳහර්ලිපම්්දුර උත්තරීතයයි. පම්ක උත්තරීතය ඳහර්ලිපම්්දුරක්. 

තමු්දනහ්දපේරහ  ඡ්දදඹ දීරහ,  ජනහධිඳිනයඹහ පම් ඇභිනකභ 

දීරහ ඳහර්ලිපම්්දුර  එේපේ පම් ආඹතනර ඳහරනඹ ගළන 

ඵර්දන. [ඵහධහ රිරීභක්] 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

අද අලුත් ඳනතක් ඇපලෝධනඹ කයනහ ප්ද. ක හප  ළඩ 

තභයි දළ්ද භධාභ යජපං ිනපඵ්දප්ද. ඔක්පකොභ ඳශහත් 

බහර  දීරහ ිනපඵ්දප්ද. කක දළන ග්දන ඕනෆ.  

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
පභොකක ිනබුණත් කභක් නළවළ. තමු්දනහ්දපේරහප  

ආණ්ඩු. තමු්දනහ්දපේරහ පම් ය  ඳහරනඹ කය්දප්ද. අද 

පභොනහද හර්තහ පරහ ිනපඵ්දප්ද? මිනීභළරුම්, සත්රී. දණ, භඇ 

පකොඛරකෆම්, පඳොලිස නිරධහරි්ද  ඳවය දීභ, අඛරස දණර  

ම්ඵ්දධ වීභ, ඳළවළය පගන ඹහභ.   

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

යූඑ්දඨය කහරපංත් ිනබුණහ. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉින්ද ක ිනබුණයි රිඹහ දළනුත් ිනපඹ්දන ඕනෆද? 

තමු්දනහ්දපේරහ කහ රිඹරහ තභයි ඵරඹ අයගත්පත්. අහිඇක 

පුයළයලඹ්ද  ඳවය දීභ, පනොපඹකුත් නීින විපයෝධී ක යුුර අද පම් 

යපට් යලද්ධ පනහ.  [ඵහධහ රිරීභක්] පම් ආණ්ඩු ග රිඹ්දන 

ඕනෆ. පන කහ ත් ඳයහ වරිඹ්දප්ද නළවළ. ඳශහත් බහත් 

තමු්දනහ්දපේරහප . ඵසනහහිය ඳශහත් බහ ඇුරළු ඔක්පකොභ 

ඳශහත් බහ තමු්දනහ්දපේරහප . [ඵහධහ රිරීභක්] එපවභ 

රිඹ්දන ඵළවළ.  

ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභනි, කහයණහ රිහිඳඹක් භභ 

ව්ද කය්දන කළභළිනයි. භභ පම්හ ඵළලුහ. හර්තහ වුු 

මිනීභළරුම් ිනපඵනහ. හර්තහ පනොවුු කහ ත විලහර ඇයාහක් 

ඇින. පම්හ රිඹ්දන ඕනෆ. පම්හ රිඹන වි  හිත  අභහරුයි.  

භහර්ුර භහපං කවත්පත් යලද්ධිඹ ිළිතඵ ඵරමු. 2013 

යත්නපුය, ළලිපගපඳොර මිනීභළරුභ. ක හප භ 2013 ජූලි භහපං 

ගම්ඳව, කළරණිඹ, වයලත භඩර නභළින ප්ර්හපද්ය ඹ බහ 

භ්දත්රී.යඹහ භයහ දළමීය භ. ක හප භ 2013 ජූලි භහපං කෆගඛර, 

භහනළඛර මිනීභළරුම් ; ඔඹ හප  මිනීභළරුම් අ ක් ම්ඵ්දධ 

විසතය භහ ශඟ ිනපඵනහ. පම් ඔක්පකොභ ප්ර්හපද්ය ඹ බහ, නගය 

බහ භ්දත්රී.රු්දප  ළඩ.  

ඊශඟ  පඳොලීයලර  ඳවය දීභ ඵරමු. පම්ක අලුත් පුරුද්දක්. 

පම් අඹ මිනීභයනහ ඳභණක් පනොපයි. නීිනඹ යරින පඳොලිස 

නිරධහරි්ද ත් ඳවය පදනහ. ක ම්ඵ්දධ භහ ශඟ රළයිසුරක් 

ිනපඵනහ. 2013 අපප්ර්ේඛ භහපං පභොණයහගර යලද්ධිඹක් වුණහ.  

2013 අපප්ර්ේඛ භහපං ගම්ඳව පඳොලීයලපං නිරධහරි්ද  ඳවය දීභ; 

2013 අපප්ර්ේඛ භහ පං යත්නපුය පඳොලීයලපං නිරධහරි්ද  ඳවය දීභ; 

ක හප භ භළයි භහපං කළුතය, බුරත්යලඇවර පඳොලීයලපං 

නිරධහරි්ද  ඳවය දීභ. ඔඹ හර්තහ වුු පද්ඛ. පම්හ  ම්ඵ්දධ 

ඔක්පකොභ අඹ යජපං පද්ලඳහරන ඥපඹෝ.  තමු්දනහ්දපේරහපග්ද  

නහභ පඹෝජනහ අයපගන ජනතහප  ඡ්දදඹ අයපගන බහඳින ධුය 

අයපගන, භ්දත්රී. ධුය අයපගන අද පඳොලීයලඹ ත් ඳවය පදනහ. 

මිනීභයනහ ඳභණක් පනොපයි. යපට් නීිනඹ යරින ජනතහ  

ආයක්හ පදන නිරධහරි්ද ත් ඳවය පදන පකො ක් ඵ  ඳත් 

පරහ ිනපඵනහ.  

ඊශඟ  පඵොපවොභ රසන කථහක් ිනපඵනහ. සත්රී. දණ. 

භභ පනොරිේහ  ඳසු ගිඹ දසර යලදු වුු සත්රී. දණ ම්ඵ්දධ 

ඳත්තයර ය ර් ඳහක පරොකු කළු අකුරි්ද ඳශ වුණහ. 2012 භහර්ුර 

භහපං යත්නපුය, කවත්ත කහ්දතහ්ද භයහ දළමීය භ ිළිතඵ 

යලද්ධිඹ විලහර ආන සපදෝරනඹක  රක් වුණහ. 2013 පඳඵයහරි 

භහපං කෆගඛර, අයනහඹකදී සත්රී. දණ රිරීභ ිළිතඵ, 2013 

භහර්ුර පකොශම භවයගභ කහ්දතහ්ද දණඹ රිරීභ ිළිතඵ, 

2013 අපප්ර්ේඛ භහතය, අකුරැස ඵහර ඹසකහය දළරිඹක දණඹ 

රිරීභ, 2013 භළයි ගහඛර, කය්දපදණිඹ පදදරු භක  ලිඇගික 

අතය රිරීභ; පම් අඳ ද්දනහ තයභ  හර්තහ වුු පද්ඛ ඳභණයි. 

ත පනොද්දනහ කහ පකොච්චය ඇද්ද? පම්හ ඔක්පකොභ 

තමු්දනහ්දපේරහප  භවජන නිපඹෝිතතයි්දප  ළඩ. පම් මිනිසසු 

භහි්දද යහජඳක් භළිනුරභහප  ශ්රීග නහභඹ විනහල කයනහ. 

 
ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு தரந தப்ததந்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ආයලඹහපේ ආලසචර්ඹ. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
පම්කද ආලසචර්ඹ? පම්හ නිළයකි කය්දන ඕනෆ. ඳශහත් ඳහරන 

වහ ඳශහත් බහ ඇභිනයඹහ වළටිඹ  ක ගර්භ තමු්දනහ්දපේ යි 

අයිින. ඳශහත් බහ  අයිින පදඹක් රිඹරහ තමු්දනහ්දපේ  

කපක්ද ගළරප්දන ඵළවළ. තමු්දනහ්දපේ කළබිනට් 

ඇභිනයපඹක්. තමු්දනහ්දපේ පවො පුද්ගරපඹක්. පවො 

මුහුණක් ිනපඵනහ, හිනහපනහ, රසනයි. රියලභ අඩු ඳහඩුක් 

නළවළ, අපප් මිත්රබඹහ. අඳ දළක්කහභ අිළත් එක්ක පවො  කථහ 

කයනහ. නමුත් තමු්දනහ්දපේප  විඹඹ  අදහශ, ක ඹ පත් 

ඉ්දන පද්ලඳහරනඥපඹෝ තමු්දනහ්දපේප  ශ්රීග නහභඹත් විනහල 

කයනහ. 

අඛරස වහ දණ ගළනත් කථහ කය්දන ඕනෆ. භභ දළක්කහ 

ඊපං පඳපර්දහ ඳත්තපර්ක ිනපඵනහ, අඛරස වහ දණර  

ම්ඵ්දධ 36 පදපනකු  විරුද්ධ අඛරස පවෝ දණ පචෝදනහ 

විභර්ලන පකොමිභ දළන  ඳරීක්ණ ක යුුර ආයම්බ කයරහ 

ිනපඵනහ රිඹරහ. ක, ඳළමිණිලි රළබුු කහ විතයයි. ත යලඹ 

ගණනක් ඇින. පම් රළයිසුර භ  රිඹ්දන පුළු්ද. 

බහඳිනරු්ද අතයත් අඛරස දීරහ ිනපඵනහ. 

 
ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு தரந தப்ததந்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

රඛරහවි  එක්පකනහ අඛරස ග්දප්ද පඵ්දතය 

එක්පකනහපග්ද. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඹ රිඹ්දප්ද පභුරභහප  පකොට්කහපං ළඩ. පම්හ හිනහ 

ඹන ළඩ. අිළ කදහත් පම් හප  පද්ඛ අවරහ ිනබුපණ් නළවළ. 

කහ වහාජනකයි. [ඵහධහ රිරීභක්] අඛරනහ තභයි, ලිගඹ 

අඛර්දප්ද. අිළ දළක්කහප්ද DIG භවත්භඹහ අඛරරහ ිනපඵන 

වළටි. ඔහුප  පුතහ අඛරනහ රිඹ රිඹහ ඉරහ පුතහ ය  ඹන කඛ 
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ඉරහ දළ්ද අඛර්දන පවොඹනහ. [ඵහධහ රිරීභක්] ලිගඹ තභයි 

අඛර්දන ප්දප්ද. පභොනහද ඇභිනුරභහ, ඔඹ ප  විහිළු 

කය්දන එඳහ. පම්හ පඛරම් ළඩප්ද. 

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

යත් පෂෝදපේකහ භළිනුරභහප  ඵෆනහ පකෝ? තමු්දනහ්දපේ 

කක ගළන රිඹ්දන. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමු්දනහ්දපේ හඩි ප්දන. තමු්දනහ්දපේ ද්දන පදඹක් 

නළවළ. පම් ඳළත්පත් ඉරහ ඔඹ ඳළත්ත  ගිඹ පකනහප්ද. හඩි 

ප්දන. [ඵහධහ රිරීභක්] ය  ඉඳි හප  පනපභයි ඕහ. ඔඹ ය  ඉඳි 

කථහ රිඹ්දන ඕනෆ නළවළ. 

ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභනි, ඊශඟ  විවහයසථහනර 

සහමීය ්ද ව්දපේරහ ඝහතනඹ රිරීභ. පම්හ ප්ර්හපද්ය ඹ බහර, 

ඳශහත් බහර ඉ්දන භ්දත්රී.රු්දප  ළඩ. එළනි යලද්ධී්ද 

රිහිඳඹකුත් ිනපඵනහ. මිහි්දතරඹ යජභවහ විවහයසථහනඹ  අඹත් 

ඉඩ කඩම් ඳළවළයපගන ිනපඵනහ. ක හප භ 2003 පඳඵයහරි 

භහපං පකොශම පභොයටු එපගොඩ උඹන සුන්දපදෝඳන්දද 

විවහයසථහනපං විවහයහධිඳින සහමීය ්ද ව්දපේ ඝහතනඹ රිරීභ. 

පම්හ අිළ මීය   පඳය අවරහ ිනපඵනහද? ආගමික නහඹකඹ්ද 

ඝහතනඹ රිරීභ හප  කහ  ඇයි ඉඩ වරි්දප්ද? ගරු ඇභිනුරභනි, 

පභොනහද තමු්දනහ්දපේ කය්දප්ද? 

ඊශඟ  ඇචහයකඹ්ද  ඳවය දී භයහ දළමීය භ. ඳසු ගිඹ දසර 

යලද්ධිඹ වුපණ් කලුතය ප්දද? 

 
ගරු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு தரந தப்ததந்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

නළවළ ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, වම්ඵ්දපතො . 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
වම්ඵ්දපතො . ජනහධිඳිනුරභහප  කිසත්රියක්කපං; ඵළයලඛ 

යහජඳක් භළිනුරභහප  කිසත්රියක්කපං ඇචහයකපඹෝ භයහ දභනහ. 

කක වරි අඳයහධඹක්. පභපවභ කශහභ පකොපවොභද ඇචහයක 

ාහඳහයඹ කියුු කය්දප්ද? 

 
නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute left. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
පම්හ ගළන රිඹරහ ඉයඹක් කය්දන ඵළවළ. අද දභ 

ිනබුණත් භකි පම් රළයිසුර රිඹ්දන. Give me another two or 

three minutes. 

ඊශඟ  භඇ පකොඛර කෆභ ගළන කථහ කය්දන ඕනෆ. පුදුභහකහය 

භඇ පකොඛර කෆපම් ක්රාභඹක් ිනපඵ්දප්ද. ඊ ත් ඩහ අපප් විඳක් 

නහඹකුරභහප  හවනඹ ත් ඳවය දු්දනහ. පභපවභද 

ප්ර්ජහත්දත්රබහදඹ ආයක්හ කය්දප්ද? පම් හප  පද්ඛ ඉයඹක් 

ප්දප්ද නළවළ. 

ඊශඟ  අහිඇක පුයළයලඹ්ද  ඳවය දීභ. භහ ශඟ ිනපඵන පම් 

පඛයනපං 10ක  ළඩිඹ යලද්ධි හර්තහ පරහ ිනපඵනහ. 

 
නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, now wind up please. 
 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ රිඹනහ භ   රඵහ දී 

ිනපඵන කහරඹ ඉයයි රිඹරහ. ඉින්ද ක හප  පද්ඛ ගළන අිළ 

කහ ද රිඹ්දප්ද? අද ඇභිනරු්ද ත් ඩහ ඵරඹ අත  අයපගන 

ක යුුර කය්දප්ද ඳශහත් ඳහරන නිපඹෝිතතපඹෝ. භභ ත 

උදහවයණඹක් රිඹ්දනම්. භප  භළිනයණ පකොට්කහපං 

තමු්දනහ්දපේරහ පවොයි රිඹරහ ඳත් කයරහ ිනපඵන බහඳිනරු 

කයන පද්ඛ. ඵළයලඛ යහජඳක් ඇභිනුරභනි, තමු්දනහ්දපේ 

ජහිනක ඇවිධහඹකයඹහ වළටිඹ  ඳත් පරහ යලටිඹදීත් පම්හ ගළන 

ඵර්දප්ද නළත්පත් ඇයි? අද රියලභ විනඹක් නළවළ. මූරා විනඹ 

බි්දදුයි. ක මිනිසසු්ද  ඕනෆ පද් තභයි කය්දප්ද. අද audit 

එකක් ක්රිපඹහත්භක ප්දප්ද නළවළ. කහයි්ද අවරහ එන 

ප්ර්ලසනර  උත්තය ලිඹ්දප්ද නළවළ. ඉින්ද, පම්ක පභපවභ 

පගනිඹ්දන පුළු්දද? 

 
නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, now wind up please. 
 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
පම්ක භවහ බඹහනක කහයණඹක්. අපප් යපට් ඳශහත් ඳහරන 

ක්පේත්රබඹ පම් තත්ත්ඹ  ළටීභ ගළන භහ කනගහටු පනහ. පම් 

හප  පද්ඛ ගරු ඇභිනුරභහ ත් පවො නළවළ. පම්හ නිහ 

එුරභහප  ශ්රීග නහභඹ ත් අනම්බුක් පයි. ක ඔක්පකෝ භත් ඩහ 

ජනහධිඳිනුරභහප  ආයලඹහපේ ආලසචර්ඹ ව භහි්දද ික්දතන ඉකිරි 

දළක්භ ිළිතඵ ඇයාහ පඛයන රිහිඳඹක් තභයි භභ පම් රිපඹේපේ. 

ඉින්ද, පම් තයම් භව්දයල පරහ පගොඩ නඟපු පම් ය  ත්, භහි්දද 

යහජඳක් භළිනුරභහ ත් කයන විලහර අපගෞයඹක් තභයි ඳශහත් 

ඳහරන ක්පේත්රබපං ඉ්දන අඹ කය්දප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] 

භහ පම් රිඹ්දප්ද තමු්දනහ්දපේරහප  පවො යි. භහ 

ඉඛලීභක් කයනහ, කරුණහකයරහ ක ක්පේත්රබඹ ුරශ විනඹක් ඇින 

කය්දන රිඹරහ. එපවභ නළින වුපණොත් පම් මිනිසු්ද ඹන 

ිළිතපශ  පම් ගම් නිඹම් ගම් විනහල නහ. පවොයකම් කයනහ; 

භඇ පකොඛර කනහ; සත්රී. දණ කයනහ; මිනී භයනහ; පනොකයන 

පදඹක් නළවළ. අිළ ක ගළන කනගහටු ප්ර්කහල කයනහ. වරිඹහකහය 

ක ක්පේත්රබඹ ඳහරනඹ කපශේ නළත්නම් පභොන නීින රීින පගනහත් 

ළඩක් නළවළයි රිඹමි්ද භප  කථහ අ්ද කයනහ. සුරිනයි.  

 

[தற.த. 3.04] 
 

ගරු යවුෂස වර්ම් භවතහ (අධිකයණ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கநப, இன்ந 

உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சர் அர்கள் 

உள்ளூறகரசகதகள் தற்நறடங்ககப றப்நெல் (றநசட 
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ற்தரடுகள்) சட்டநனத்க இங்நக சர்ப்தறத்றந்க்கறநரர். 

நைன்கண சட்டத்றன்தடி, தரறவுதசய்ப்தட்ட உநப் 

தறணர்ககப லண்டும் றறப்ததுகுநறத்து எந் சட்டச் சறக்கல் 

ற்தட்டிந்க்கறன்ந எந் சூநல் இந்ப் நெற சட்டநனம் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டிந்க்கறநது. இது தரரளுன்நத்றல் அங்கம் 

கறக்கறன்ந ல்னரக் கட்சறகளும் றர்நரக்குகறன்ந எந் 

தறச்சறகணரக இந்ப்தரல், இச்சட்டநனத்க ந்ப் 

தறச்சறகணநோம் இல்னரல் கணரக றகநநற்நக்கூடி எந் 

சூல் இந்க்கறநது. ணந, நற்குநறப்தறட்ட தறச்சறகணக 

றட, நைக்கறரக இன்ந உள்ளூரட்சறச் சகதகளுக்கரண 

நர்ல் தரடர்தறல் நெறதரந் கடநைகநதரன்கந 

அநறநைகப்தடுத்றறந்ப்தரகவும் அற்கரண ஆம்தக்கட்ட 

நகனககப ஆம்தறத்றந்ப்தரகவும் தகப அகச்சர் 

அர்கள் குநறப்தறட்டரர். அத்துடன், அர் இந் ல்கன 

றர்க் குளறன் டடிக்கககள் சம்தந்ரக எந் சறன 

றடங்ககப நநனரட்டரகவும் இங்கு குநறப்தறட்டரர்.  

இன்ந தரரளுன்நத்றல் இந்க்கறன்ந - ரட்டில் 

இந்க்கறன்ந தறரண கட்சறகளுக்கு இகடறநன ஆளும் 

கட்சறரக இந்க்கறன்ந க்கற க்கள் சுந்றக் கூட்டகப்நெ, 

க்கற நசறக்கட்சற, றழ் நசறக் கூட்டகப்நெ நதரன்ந 

கட்சறகளுக்குப் நெநம்தரக, ஸ்ரீ னங்கர நைஸ்நம் கரங்கறமளம் 

இந் ல்கன றர் குளவுக்கு இந் ரட்டில் இந்க்கறன்ந 

ல்னர உள்ளூரட்சறச் சகதகள் சம்தந்ரகவும் சறதரரற 

சுககபச் சர்ப்தறத்றந்க்கறன்நது. இக்குளறன் டடிக்கககள் 

தரடர்தறல் தபறப்தகடத் ன்க நதப்தடுது 

தரடர்தரக இன்ந றர்க்கட்சறறல் இந்க்கறன்ந எந் சறனர் 

நகள்ற ளப்தறணரர்கள். ங்ககபப் ததரநத்ட்டில், ரங்கள் 

ல்கன றர்க் குளறன் நசற ட்டத் கனகநரடு 

எந்சறன சந்றப்நெக்ககப டத்ற, இது சம்தந்ரக ங்களுக்கு 

இந்க்கறன்ந சந்நகங்ககப றர்த்ற தசய்துள்பநதரறலும் 

கூட, சறன றங்கபறல் இன்நம் நே உடன்தரடு கர 

நைடிர எந் றகனக இந்க்கறன்நது ன்தக ரன் இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட நண்டும். இவ்றடம் சம்தந்ரக ரன் 

சறங்கபத்றநன குநறப்தறடனரதண றகணக்கறன்நநன்.  

ඵහු භ්දත්රී. ආන ම්ඵ්දධපඹ්ද, ක නිර්ණහඹකඹ්ද 

ම්ඵ්දධපඹ්ද, ජහිනක භට් පම් සීභහ නිර්ණඹ පකොමිපම් ක්රිපඹහ 

ඳටිඳහටිඹ ිළිතඵ අඳ  ඳළවළකිලි උත්තයඹක් අලා වී ිනපඵනහ. 

පභොකද ඵහු භ්දත්රී. ආන ක්රාභඹ අඳ  පඹෝජනහ කය්දන යලදු 

වුපණ්, භහනුඳහිනක ඡ්දද ක්රාභඹ ඉකිරිඳත් වී ිනබිඹදී කක  විකඛඳ 

ක්රාභඹක් වළටිඹ යි.  දළ්ද අිළ  මිේ ක්රාභඹක් වඳු්දහ දී ිනපඵනහ. 

පම් මිේ ක්රාභඹ අනු ඳශහත් ඳහරන බහ ුරශ පකොට්කහ සීභහ 

නිර්ණඹ රිරීපම්දී ක ක බහ ුරශ ඉ්දනහ ජහතී්ද ිළිතඵ 

අධහනඹ පඹොමු කයරහ, ක ක පකොට්කහ සීභහ නිර්ණඹ කය 

ගළනීභ  අලා ව ප්ර්ිනඳහදන පම් අලුත් ඳනත් පකටුම්ඳින්ද අිළ 

වඳු්දහ දු්දනහ. නමුත් ක පකොට්කහ සීභහ නිර්ණඹ රිරීභ වහ 

අලා අභ ඡ්දද ප්ර්භහණඹ ිළිතඵ තීයණඹ ගත්තහ  ඳසපේ කක 

යහශිත්පඹ්ද ජීත් න ඹම් ජන පකො ක  ක ඡ්දද ප්ර්භහණඹ -ක 

අභ ඡ්දද ප්ර්භහණඹ- භකි නම්,   පම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 

එළනි ඡ්දද පකොට්කහඹක් ඇින රිරීභ වහ පකොට්කහ සීභහ 

නිර්ණඹ රිරීපම් පකොමිභ ග්දනහ ිළඹය පභොකක්ද රිඹන එක 

ිළිතඵ අඳ  ප්ර්ලසනඹක් ඳළන නළඟිරහ ිනපඵනහ. භහ කක ඉඇග්රීායල 

බහහප්ද රිඹ්දනම්. 

In setting up multi-member constituencies, the rule 

must be to create a certain number of constituencies for a 

particular minority if you find that there is a concentration 

of that particular minority within a local authority area. 

But, what we find is that the National Delimitation 

Commission is following this only as an exception. What 

I would say is that the rule must be to create a ward even 

with a lesser number of Members if it is to provide for a 

particular community, their ward. Now, what happens is, 

it has been turned the other way and the National 

Delimitation Commission, only in exceptional 

circumstances, is creating wards for minorities within a 

local authority. This must be the other way about. In my 

opinion, multi-member constituencies should be created 

only as an exception. The rule must be to create as many 

wards as possible to accommodate minorities who are 

living within a local authority. For instance, if you take 

the Hon. Joseph Michael Perera’s Negombo 

Municipality, there are particular areas like Periyamulla 

and various other places where Muslims are living in 

large numbers. Those areas are known and those wards 

have existed even in the past. So, in trying to create a 

ward in the Negombo or Colombo Municipalities, there 

may not be a greater difficulty. In certain other areas 

where there may not be sufficient numbers, the exception 

could be to create a multi-member ward. But, what is 

happening is, everywhere, the National Delimitation 

Commission is moving to create multi-member wards to 

accommodate minorities. That should not be the attitude. 

The attitude should be to have that as an exceptional rule 

and, as much as possible, to accommodate minority 

interests within a ward and allow them to have a majority 

within that ward so that they would be able to return a 

member from their own ethnicity or community. This is 

not being followed in a right manner, in my opinion. In 

my discussion with the Chairman of the National 

Delimitation Commission, I pointed this out. This has to 

be clarified and I hope the Hon. Minister would give us a 

clear indication as to what is the criteria the National 

Delimitation Commission would follow. I would be 

meeting the Chairman and Members of the National 

Delimitation Commission soon to discuss this matter 

further.  

In the meantime, the Hon. Minister must also 

facilitate the political parties that have submitted 

proposals to the District Delimitation Committees to meet 

them at district level. What I see is that the National 

Delimitation Commission is taking the recommendation 

by the respective District Secretaries as the main proposal 

and is not paying serious attention to the proposals 

submitted by political parties. There again, an accusation 

has come from the Opposition that only the political 

parties represented in the Government are having the 

advantage of their proposals being considered by the 

National Delimitation Commission. I do not think that is 

a correct assumption. But, from my experience, what I 

feel is that we must be invited by the district level 

Delimitation Committee to present our proposals before 

them so that they would be able to incorporate our 

suggestions before they send it up to the National 

Delimitation Commission. So, this is the issue that we 

face. In fact, as a party, we have made it a point to submit 

our proposals at both levels: at the district level as well as 

the national level. This issue represents the need to see 
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that justice and fair play prevails finally in allocating and 

demarcating wards since we are doing away with the 

Proportional Representation System and are introducing a 

mixed system. There again, there was a request made 

even by the United National Party at the time we agreed 

to support this Bill in the Select Committee, that the 

portion of Proportional Representation be increased from 

30 to 40 per cent, that the wards be carved out only for 60 

per cent of members and the rest of the 40 per cent be by 

Proportional Representation. There was some undertaking 

given on the Floor of the House by the Hon. Minister at 

that time that they will introduce amendments later to 

consider that issue. 

That, in fact, came as a proposal from the United 
National Party in principal and we too concurred with the 
same suggestion. But, after you have carved out the wards 
at national level and district level, once again to change 
this criteria would create problems. That change may not 
be able to be accommodated even if you bring that in and 
that process might take even a longer period to once again 
review the entire process altogether after the National 
Delimitation Commission has approved the suggestions 
from the District Delimitation Committees. So, that is 
why I suggest that, if at all, there is an intention to change 
the equation, the proportion of 30 per cent on 
Proportional Representation to 40 per cent, it must be 
indicated to the National Delimitation Commission right 
away. After they finish re-demarcation of all the wards, if 
we are to tell them that we are now going to change it, 
then that process of having to change the ward system 
again to accommodate those numbers might take a further 
period of time. Since the Hon. Minister has now got 
Cabinet approval to extend the time period for another six 
months towards the end of the year to allow the National 
Delimitation Commission to finish or complete its task 
and since there has been an agreement for the 
proportionally elected members to be increased from 30 
to 40 per cent, it would be advisable to move that 
amendment early so that the National Delimitation 
Commission would be possessed of that and they would 
adjust their recommendations accordingly. I thought I 
would bring this matter to the attention of the Hon. 
Minister.  

I must also say that the new Bill would certainly 
resolve many problems for political parties which are 
either controlling local authorities or having members in 
those because discipline in those has become a real 
problem for party leadership in various local authorities 
since collective decisions by a ruling party in a local 
authority are sometimes hampered by dictatorial decisions 
by its chairman or the mayor. 

 

නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු යවුෂස වර්ම් භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I am winding up.  

As it stands today, once there is disagreement 

between members of a local authority even at a Budget, 

after the Budget had been rejected twice, on the third 

time he can always have it passed even though he has not 

got the sufficient number of votes in favour of the 

Budget. This enables a tendency towards some dictatorial 

attitude by the chairman and members of the local 

authority .  
 
ගරු භ්දත්රී.යපඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

What about the Minister? 

 
ගරු යවුෂස වර්ම් භවතහ 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

The Minister, I hope, is not a dictator but in terms of 

politics between him and me, perhaps, sometimes he may 

be behaving in a very dictatorial manner. But, that of 

course, is a matter that we always take with a pinch of 

salt because in politics, you may be a friend today and an 

enemy tomorrow and politics sometimes makes strange 

bedfellows. That is how both of us have become 

bedfellows in the same Government though we have been 

in different camps. 

Thank you very much, Sir. 

 
නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. M. Joseph Michael 

Perera. Before he starts, will an Hon. Member propose 

the Hon. Shantha Bandara to take the Chair? 

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I propose that the Hon. Shantha Bandara do now take 

the Chair. 
 
ගරු (පූජා) එඛරහර  පම්ධහන්දද  හිමි  
(ரண்நெறகு (.)ல்னரன நரணந் நர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

 
වියල්ද සථිය කයන රදී. 
ஆநரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නිපඹෝජා කහයක බහඳිනුරභහ මූරහනපඹ්ද ඉත් 

වුපඹ්ද, ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனந, ரண்நெறகு சரந் தண்டர அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. SHANTHA BANDARA  took the Chair. 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

[අ.බහ. 3.19] 

 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පඵොපවොභ අභහරුප්ද, 

පේදනහප්ද භ්දත්රී. ධුයඹක් රඵහ ගළනීභ  ඵරහපඳොපයොත්ුරප්ද 

හි පු භ්දත්රී.රු්ද  ඇිනන අවනඹ නියවුඛ රිරීභ  පම් ඳනත  

පගන එන ඇපලෝධන ඹ පත් ඉඩප්ර්සථහ රළපඵනහ. භළිනයණ 

පකොභහරිසුරභහ භඟ හකච්ඡහ කශ අසථහරදී පභඹ 

භ්දත්රී.රු්ද   විතයක් පනොපයි, බහඳිනරු්ද ත් ඉතහභත්භ 

ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් වුණහ. නළත ඳත් රිරීපම්දී ගත යුුර නීිනභඹ 

ිළඹය පභොකක්ද රිඹරහ පම් ඳනත් පකටුම්ඳත ුරශ ඇුරශත් 

පරහ නළවළ. ඳනත් පදකක් එක්ක තභයි භළිනයණ 

පකොභහරිසුරභහ  ළඩ කය්දන පුළු්ද වුපණ්. මීය   ඉසපඛරහ 

ිනබුු ඳනතත්, දළ්ද ිනපඵන අලුත් ඳනතත් රිඹන පම් ඳනත් 

පදකභ ගත්තහභ පරොකු ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ. ඉකිරිඹ ත් ක ප්ර්ලසනඹ 

ිනපංවි. පම් අද පගපනන ඇපලෝධන ිළිතඵ අපප් එකඟතහක් 

ිනපඵනහ. කක අිළ ඳශමුප්දභ භතක් කය්දන  ඕනෆ. එතපකො  

භළිනයණ පකොභහරිසුරභහ  ක අනු ළඩ ක යුුර කය්දන  

පුළු්ද.  

භ  ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ කකභ පනොපයි. පම් ඳනත් පකටුම්ඳත 

වදද්කි අිළ විවිධ අදවස ප්ර්කහල කශහ. ක විවිධ අදවස ප්ර්කහල කශහභ 

භවය කහරදී ගරු ඇභිනුරභහ කහයක බහපේදී පඳොපයෝදදු 

වුණහ, "අිළ පභොනහ වරි ිනපඵනහ නම් කක පබ්යහ ගනිමු, පම්ක 

වකියලයි" රිඹරහ. ක නිහ අිළ එකඟ වුණහ. දළ්ද තමු්දනහ්දපේප  

යුුරකභ තභයි පම් පගපනන ප්ර්ලසනර  අහුම්ක්ද දීභ. පම් අඳ  

පඳපන්දප්ද එක ප්ර්ලසනඹක්. පම්ක එකඟතහක් පනොපයි. පම්ක 

නීිනපං අඩු ඳහඩුක්. පම් ඳනත් වදද්දී  ඳහර්ලිපම්්දුර 

ඳළත්පතනුත්, ක හප භ නීිනඳිනුරභහ ඳළත්පතනුත්, පම් ඳනත් 

ිළිතඵ නීතානුකූරබහඹ පොඹහ ඵරන ක නිරධහරි්ද 

ඳළත්පතනුත් ඹම් අඩුක් යලදු පරහ ිනපඵන ඵ අඳ  දළන  

පඳපනනහ. කක තභයි අද අිළ පම් නිළරැකි කය්දප්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඳනත් පකටුම්ඳතක් ඉකිරිඳත් 

කයන පකො  ඳහර්ලිපම්්දුර  ක ම්ඵ්දධ නීින උඳපදස 

පනොපඹක් ආකහයපඹ්ද රළපඵනහ. එපවභ නම් නීින උඳපදස 

රළබිරහ නළවළ. පම්ක ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක්. ුරපන්ද පදපක් ඵරඹ 

ිනපඵනහ රිඹරහ, අඳ  ඕනෆ පදඹක් ම්භත කය ග්දන පුළු්ද  

රිඹරහ, වකියලපං ඳනත් පකටුම්ඳතක් පගනහහ. එපවභ කය්දන 

පුළු්ද. කක නීිනඹක් ඵ ත් ඳත් පනහ. නමුත් ක්රිපඹහත්භක 

කය්දන ඵළරි තළ්දරදී කක හිය පනහ. ක ම්ඵ්දධපඹ්ද එක 

උදහවයණඹක් තභයි පම්.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පකොට්කහ පඵදීභ ිළිතඵ - 

delimitation ිළිතඵ - චන සඛඳඹක් කථහ කය්දනම්, පම් 

ප්ර්ධහන කරුණ  ඳසපේ. පම් නීිනපං ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ 

කථහ කශහ  ඳසපේ භභ ක ගළන කථහ කය්දනම්. ඔඵුරභ්දරහ 

පඹෝජනහක් පගනහහ. අද යපට් ඇින පරහ ිනපඵන ජන හර්ගික 

ප්ර්ලසනඹ  විඳුභක් පගපන්දන විපලේ කහයක බහක් ඳත් 

කය්දනයි ක පඹෝජනහ පගනහපේ. කක  යලඹලුභ පද්ලඳහරන 

ඳක්ර වබහගිත්ඹ අලායි රිඹරහ රිේහ. අිළ එක්ත් ජහිනක 

ඳක්ඹ වළටිඹ  පම් ිළිතඵ පඵොපවොභ ඳළවළකිලි ප්ර්කහලඹක් 

කයනහ. පම් ප්ර්ලසනඹ නියහකයණඹ කය ග්දන අසථහ රිහිඳඹකදී 

එක එක පකොමි්ද ඳත් කයරහ ිනපඵනහ. යජඹ වළටිඹ  එක එක 

ප්ර්ිනඥහ දීරහ ිනපඵනහ. අද පම්හ ඔක්පකෝභ ඵළවළය කයරහ පනත් 

කත්දදයඹක  ගිහිඛරහයි ිනපඵ්දප්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අපප් ය  සදරී යහජාඹක්. 

තී්දදු තීයණ ගළනීපම්දී  ක අනු ක යුුර කය්දන අඳ  ඵරඹ 

ිනපඵනහ. කක ඇත්ත. ක හප භ ජහතා්දතයඹ එක්ක ක යුුර 

රිරීපම්දී අඳ  පරොකු ඵළඳීභක් ිනපඵනහ. කක කහ ත් නළවළයි 

රිඹ්දන ඵළවළ.  

ක ඵළඳීභ අනු,  පම් ජනහර්ගික ප්ර්ලසනඹ විඳීභ වහ ගත 

යුුර ිළඹය ග්දන  ඉිනවහපං ඉරහ යජඹඹ්ද හුඟක් අසථහර 

රෆසින පරහ ඹම් ඹම් ගිවිසුම් අත්්ද කයරහ ිනපඵනහ. 

යුද්ධපඹ්ද ඳසපේ අද අඳ අලුත් තත්ත්ඹක  ඇවිඛරහ 

ිනපඵනහ. අද අඳ අපත් ිනපඵනහ ප්ර්ධහන කරුු ර්ඳඹක්. ක 

ප්ර්ධහන කරුු ර්ඳඹ තභයි, පම් ප්ර්ලසනඹ වි්දන දවුර්දන 

ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනඹ ක්රිපඹහත්භක රිරීභ ිළිතඵ ඹම් 

ඹම් කරුු හකච්ඡහ කයරහ -ජහතා්දතය ලපඹ්ද- එක්ත් 

ජහතී්දප  භව පඛකම්ුරභහ භඟ අපප් ජනහධිඳිනුරභහ අත්්ද 

කයපු අපඵෝධතහ ගිවිසුභ; ක හප භ, දවුර්දන ආණ්ඩුක්රාභ 

ාසථහ ඇපලෝධනඹ භඟි්ද ඇින කය ිනපඵන ඳශහත් බහ ක්රාභඹ 

ඉකිරිඹ  පගන ඹ්දන , ක රිඹ්දප්ද දවුර්දන ආණ්ඩුක්රාභ 

ාසථහ ඇපලෝධනඹ  තත් ඵරතර රඵහ පද්දන  අපප් 

ජනහධිඳිනුරභහ ඉ්දකිඹහනු අගභළිනුරභහ භඟ ව එකඟතහ; ක 

හප භ, ිනස විතහයණ කමිටු පඵොපවෝ කහරඹක් හකච්ඡහ 

කයරහ යලඹලු පදනහප  එකඟතහප්ද ගත් තී්දදු ව අඳ 

ජහතා්දතයඹ  පච්ච පඳොපයෝදදු අනු ඳත් කයන රද LLRC 

එපක් හර්තහප්ද පම් ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ අඳ  දීරහ ිනපඵන 

නිර්පද්ල. පම් යලඹඛරභ අවක  දභරහ දවුර්දන ආණ්ඩුක්රාභ 

ාසථහ ඇපලෝධනඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද, ඵරඹ පඵදීභ 

ම්ඵ්දධපඹ්ද අද හිුරක්කහය ගභනක් ඹ්දන ආණ්ඩු රෆසින 

පරහ ිනපඵනහ. ක අතය  තභයි  විපලේ කහයක බහක් ඳත් 

රිරීපම් පඹෝජනහ පගනහපේ. පම් පඹෝජනහපේ පඵොපවොභ 

ඳළවළකිලි ිනපඵනහ පම් වහ 31පදනකුපග්ද යුුර විපලේ 

කහයක බහක් ඳත් කය්දන රිඹරහ. පම් පඹෝජනහ  අත්්ද 

කයරහ ිනපඵනහ යවුෂස වර්ම් භළිනුරභහ, දභත්රී.ඳහර යලරිපේන 

භළිනුරභහ, හසුපද් නහනහඹක්කහය භළිනුරභහ හප  විලහර 

ිළරික්.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක කහයක බහ  දළ්ද ඳත් 

කයරහ ිනපඵනහ භ්දත්රී.රු්ද ිළරික්. ගරු කථහනහඹකුරභහ 

භ්දත්රී.රු්ද 19පදනකු විතයයි ක කමිටු  නම් කපශේ. පම්ක 

යජපඹ්ද අවරහ කශහද, එපවභ නළත්නම් ගරු කථහනහඹකුරභහප  

වුභනහ  කශහද, එපවභත් නළත්නම් හකච්ඡහරි්ද ව 

එකඟතහරි්ද කශහද රිඹරහ භභ ද්දප්ද නළවළ. පකොපවොභ 

වුණත්, 19පදනහයි ඉ්දප්ද පම් කහයක බහපේ. පම් කහයක බහ 

දළ්ද ළඩ ක යුුර කයනහ. පම් විධිපං කහයක බහක් ඳත් කයන 

පකො , ක කහයක බහ  විඳක්පං නිපඹෝිතතඹ්ද නම් 

කය්දප්ද නළත්නම් පභොකක්ද කය්දන ඕනෆ? භහ ද්දනහ 

ිළිතපශ  ආණ්ඩු ඳක්ඹ  පුළු්ද ඳත් කය්දන, දළ්ද ඳත් කයරහ 

ිනපඵනහ හප . ජනහර්ගික ප්ර්ලසනඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද මූලික 

පරහ ක යුුර කයන, පම් පඹෝජනහ  අත්්ද කයපු ආණ්ඩුපේ 

ඉ්දන ඇභිනරු්ද, භ්දත්රී.රු්ද කථහනහඹකුරභහ නම් කයපු පම් 

19පදනහ අතය නළවළ. ඉින්ද, පකොපවොභද ප්ර්ලසනඹ වි්දප්ද? 

පම්ක නීිනඹ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ  දරිනහ රිඹරහ භහ 

රිඹ්දන පවේුර පම්කයි. පම් පඹෝජනහපේ ිනපඵ්දප්ද 31පදනකු 

ඳත් කය්දන රිඹරහයි. දළ්ද ඳත් කයරහ ිනපඵ්දප්ද 19පදනහයි. 

දළ්ද ක 19පදනහ  රැස පනහ. භභ ඔඵුරභහපග්ද අවනහ, 

පකොපවොභද එපවභ ප්දප්ද රිඹරහ ගරු ඇභිනුරභනි. 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ පඹෝජනහ පරහ ිනපඵ්දප්ද 31පදනකු ඳත් 

කය්දන රිඹරහයි. නමුත් ගරු කථහනහඹකුරභහ ඳත් කයරහ 

ිනපඵ්දප්ද 19පදනහයි. ඉිනරි  ිළරි නම් කයන කඛ ඉ්දන 

පුළු්ද. කක  ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. ආණ්ඩුපේ ඉ්දනහ නම් පම් 

වහ භළකිවත් පරහ හකච්ඡහ කය්දන කළභළින අඹ, ක අඹපග්ද 

ඳත් කය්දනත් පුළු්ද. භප  තර්කඹ ්දප්ද, ඳහර්ලිපම්්දුරපේ 

පඹෝජනහ වුපණ් 31පදනකු ඳත් කය්දන වුණත් 19පදනකු 

ඳභණක් ඳත් කය ිනබීභ ගළනයි. දළ්ද ක විපලේ කහයක බහ රැස 

පනහ. දළන  එක යක් රැස වුණහ. පකොපවොභද එපවභ රැස 

ප්දප්ද? භභ පම් වහ තමු්දනහ්දපේපග්ද ිළිතුරයක් 
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ඵරහපඳොපයොත්ුර නහ, ගරු ඇභිනුරභනි. දළ්ද පනොපයි, 

තමු්දනහ්දපේප  කථහපේදී.  

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම්දී නීින විපයෝධි 

විධිඹ , නීිනඹ පනොද්දනහකභ  ළඩ ක යුුර කශහ. ඳශමුළනි 

කහයණඹ කකයි.  

පදන කහයණඹ ලපඹ්ද භහ රිඹ්දප්ද පම්කයි. 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ විපලේ කහයක බහක් ඳත් රිරීපම්දී ක වහ 

31පදනකු ඳත් කය්දන රිඹහ  පගනහපු පඹෝජනහ ඳළත්තක  

දභරහ, 19පදනකු ඳත් කය ිනපඵන එකයි. පභභ ප්ර්ලසනඹ  

ම්ඵ්දධ, කක වි්දන ඕනෆඹ රිඹහ කළභළත්තක් ිනපඵන 

ආණ්ඩුපේ ප්ර්ධහන අඹ -විපලේපඹ්ද පදපදනකු- කපක්ද අයි්ද 

කයරහ ිනපඵනහ. යවුෂස වර්ම් ඇභිනුරභහත්, ක හප භ ඳක් 

යලඹඛරභ එක්ක පම් ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ පුළුඛ හකච්ඡහක් 

පභපවඹව කමිටුක බහඳිනයඹහ වළටිඹ  ක යුුර කයපු ිනස 

විතහයණ ඇභිනුරභහත් පභභ විපලේ කහයක බහ  ඳත් කයරහ 

නළවළ. එපවභ නම් භහ රිඹනහ, පභඹත් නීිනඹ  ිළ සතය, 

ුරපන්ද පදකක ඵරඹක් ිනපඵනහඹ රිඹරහ, ළඩි ඵරඹක් 

ිනපඵනහඹ රිඹරහ හිුරක්කහය පර පභභ ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ළඩ 

ක යුුර පභපවඹන පකොමිටිඹක් රිඹරහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඇයි යූඑ්දඨය එක - 

 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භප  ප්ර්ලසනඹ කක පනොපයි ප්ද. කක  භහ පනභ උත්තය 

පද්දනම්. භප  ප්ර්ලසනඹ පත්රුම් ග්දන. 31පදනකු ඳත් කය්දන 

ඕනෆ එක  19පදනකු ඳත් කයරහ, ඉිනවහපං යල  පභභ ප්ර්ලසනඹ  

භළකි පරහ හි පු ආණ්ඩුපේ යවුෂස වර්ම් ඇභිනුරභහත්, ිනස 

විතහයණ ඇභිනුරභහත් ඇයි ඳත් පනොකපශේ? භප  ප්ර්ලසනඹ කකයි. 

යූඑ්දඨය එක ගළන පනභ කථහ කයමු. [ඵහධහ රිරීභක්] 

කරුණහකයරහ තමු්දනහ්දපේ ඔපවොභ ඉ පගන කථහ කය්දනත් 

එඳහ; හි  පගන කථහ කය්දනත් එඳහ. පවො  ඇහුම් ක්ද පද්දන. 

භහ භුර කය්දප්ද නීින ප්ර්ලසනඹක්. [ඵහධහ රිරීභක්] එඹ 

කහපග්දත් අවන පදඹක් පනොපයි. භහ අව්දප්ද 

ඳහර්ලිපම්්දුරප්ද. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කක අලා නළවළ. 

 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භහ අව්දප්ද ඳහර්ලිපම්්දුරප්ද. භහ  අවනහ, පව  ඉරහ  

පම් විපලේ කහයක බහ  රැස ප්දන පුළු්දද? පම් විපලේ 

කහයක බහ  රැස ප්දන ඵළවළ. එපවභ නම් පම් විපලේ කහයක 

බහ රැස වීභත් නීිනඹ  ඳ වළනි පකපයන ළඩක් වළටිඹ යි භහ 

දරි්දප්ද.  

ඊශඟ කහයණහ පකොට්කහ පඵදීභ ිළිතඵයි. භහ ක ගළන 

විපලේපඹ්ද භතක් කයනහ. යවුෂස වර්ම් ඇභිනුරභහත් ක 

ම්ඵ්දධපඹ්ද භතක් කශහ. පකොට්කහ පඵදීභ ම්ඵ්දධපඹ්ද 

ගරු ඇභිනුරභහපග්ද අව්දන පුළු්ද ප්ද. අිළ ඵරහපඳොපයොත්ුර 

වුු විධිඹ  පනොපයි ක ළපහි පකරිරහ ිනපඵ්දප්ද. අිළ 

එකඟතහක් ඇින කය ගත්තහ, පඵොපවොභ හධහයණ විධිඹ  පම් පද් 

කය්දන. අද ආණ්ඩුපේ භ්දත්රී.රු, ඇභිනරු භහ එක්ක රිඹරහ 

ිනපඵනහ, පකොට්කහ පඵදීභ කයරහ ිනපඵ්දප්ද නිළරැකි ක්රාභඹ  

පනොපයි රිඹරහ. එක් එක් පකනහ  තභ්දප  පුද්ගරඹ්ද ඳත් 

කය ග්දන පුළු්ද ආකහයඹ  රියලභ ඳදනභක් නළුරයි පම් 

පකොට්කහ පඵදීභ කයරහ ිනපඵ්දප්ද. ජහ-ඇරත් එක 

පකොට්කහඹක් ිනපඵනහ. ක ගළන භහ තමු්දනහ්දපේ  රිඹ්දනම්.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

තභ finalize කයරහ නළවළ. 

 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
වද්දන ඕනෆ නිහයි පම් රිඹ්දප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] 

තමු්දනහ්දපේ රිඹ්දන ඹන  පද් භහ ද්දනහ. පදළම්ඵර් භහඹ 

දක්හ කඛ දභහ ිනපඵනහ; අඳ  කරුු ඉකිරිඳත් කය්දන පුළු්ද 

- [ඵහධහ රිරීභක්]  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

භඩ ගව්දන ඵළවළ. 

 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භඩ ගළහුපේ නළවළ ප්ද.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

විපලේපඹ්ද පකොමිටි ඳත් කය ිනපඵනහ. ක එක් එක් 

භ්දත්රී.රු්දප  - 

 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භප  පරහයි පභුරභහ 

ග්දප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] භහ ද්දනහ. කරුණහකයරහ භප  

පරහ ග්දන එඳහ. මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භප  

පරහ ග්දන එඳහ රිඹ්දන. භ  disturb කය්දනත් එඳහ. [ඵහධහ 

රිරීභක්] ගරු ඇභිනුරභහ, එුරභහප  කථහපේදී එුරභහ ඳළවළකිලි 

කයයි. [ඵහධහ රිරීභක්] 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ මූරහනඹ  

කථහ කය්දන.  
 

ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ළදගත් කරුණක් රිඹන පකො , තමු්දනහ්දපේරහ කෆ ගවරහ 

කක ඹ ඳත් කය්දන එඳහ. [ඵහධහ රිරීභක්] කක වරි ප්ද. අිළ 

එකඟ වුණහ ප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] දළ්ද භහ කථහ කයනහ. ගරු 

ඇභිනුරභහ  පරහ ිනපඵනහ, පම්හ  උත්තය පද්දන.  කරුු 

ඳළවළකිලි කය පද්දන ඔඵුරභහ  පරහ පද්දන භප  කළභළත්ත 

ඕනෆ. ගරු ඇභිනුරභනි, භප  කළභළත්ත නළුර ඳළවළකිලි කය්දන 

ඵළවළ. ක ඳළවළකිලි රිරීභ කය්දන ඔඵුරභහ  පරහක් ිනපඵනහ.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

භහ ඳළවළකිලි කපශේ පභඹයි. තභ්දප  මිනිසු්ද ඳත් කය්දන 

පුළු්ද විධිඹ  ඉතහභ ළරැකි ිළිතපශ  යජපං භ්දත්රී.රු, 

ඇවිධහඹකරු රළයිසුර වදරහ දු්දනහ, පභපවභයි කය්දන ඕනෆ 

රිඹරහ. අ්දන ක විධිපං ළඩක් යලද්ධ පරහ තභයි ජහිනක 

කමිටු  ගිහි්ද ිනපඵ්දප්ද. අිළ කකයි ගරු ඇභිනුරභහ දළනුත් 

කය්දප්ද. අිළ ද්දනහ, යජඹභ භළකිවත් පරහ ක ගළ ලු 

වි්දන තත් කඛ දු්දනහ රිඹරහ.  ක ගළන අිළ සුරින්දත 

නහ. ඇභිනුරභනි, පභඹ නිළරැකියි  රිඹ්දන එඳහ. අිළ අව්දප්ද, 

කහ නිළරැකි කය ග්දප්ද පකොපවොභද රිඹරහයි. දළ්ද ඹම්රියල 

තීයණඹක් අයපගන ිනපඵනහ නම්, ක තීයණඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද 

තමු්දනහ්දපේරහ අඳ දළනුත් කය්දන, පභ්දන පම්කයි 

පකොට්කහ පඵදීපම් ක්රාභඹ රිඹරහ. පම් යපට් ජනතහ කවුරුත් 

ද්දප්ද නළවළ, පකොපවොභ පකොට්කහ පඵදනහද රිඹරහ. 

ඇභිනුරභහ  ක නිර්පද්ලඹ  රළබුණහභ එඹ වරි පවෝ ළරැකි පවෝ 

පේහ ජනහධිඳිනුරභහ  ඹනහ. ඊ  ඳසපේ එුරභහ ත් පම් 

ම්ඵ්දධපඹ්ද පොඹ්දන ක්රාභඹක් නළවළ. ඊ  ඳසපේ ගළට් 

කයනහ. පභපවභ තභයි පකොට්කහ පඵදීපම් නීිනඹ අනු 

පකොට්කහ ිළහිටු ්දප්ද.  

භහ  ඔඵුරභහ  පඹෝජනහ කය්දප්ද, පම් ිළිතඵ  දළනුත් 

රිරී පම් ළඩ ිළිතපශක් ඇින කය්දනඹ රිඹහයි. "පභ්දන 

පභපවභයි අඳ කය්දන ඹ්දප්ද." රිඹහ දළනුත් කය්දන. 

"ප්ර්හපද්ය ඹ පඛකම් පකොට්කහ භට් මි්ද, ඳශහත් ඳරන ආඹතන 

භට් මි්ද පම් ජහිනක කමිටු  රළබී ිනපඵන පතොයුරරු අනු, අඳ 

නිර්පද්ල කය ිනපඵ්දප්ද පම් ආකහයඹ යි, පම්ක  විරුද්ධත්ඹක් 

ිනපඵනහ නම්, කක ඉකිරිඳත්  කය්දන." රිඹහ ජනතහ දළනුත් 

කය්දන.  පම්ක  අඳ  පදන පදඹක් පනොපයි. පම්ක භවජනඹහ   

පදන පදඹක්. පම්ක කයරහ ඉය  වුණහයි්ද ඳසපේ තභයි, කක 

නිළයකි කය්දන ආඳසු  ඳහර්ලිපම්්දුර  ප ්දන ප්දප්ද.   භහ 

රිඹ්දප්ද, ඊ  ඉසපඛරහ අඳ  පම්ක නිළයකි කය්දන පුළු්දඹ 

රිඹහයි. දළන  වදරහ ිනපඵන රළයිසුර ටික තීයණ ටික අනු, 

පභ්දන පභපවභයි පකොට්කහ ටික පඵපද්දප්ද, පභ්දන 

පභපවභයි ඵහු ආන වළපද්දප්ද  රිඹහ  පඳ්දනුහභ ජනතහ 

දළනුත් පනහ. ජනතහ ක ගළන කථහ කයහවි. [ඵහධහ රිරීභක්]  

කක ළයකි නම් ඳසපේ  රිඹ්දන. ප්ර්ලසනඹක්  නළවළ. [ඵහධහ රිරීභක්]  

භභ පභඹ රිඹ්දප්ද,  භඩ ගව්දන  පනොපයි. පභඹ භහ ද්දනහ 

පදඹක්.  

ජහ ඇර  භළිනයණ පකොට්කහඹයි, නහපගොඩ භළිනයණ 

පකොට්කහඹයි ඵහු පකොට්කහඹක් කයරහ.  රියලභ  ඳදනභක් නළවළ. 

ප්ර්ධහන ඳහය පදඳළත්පත් ිනපඵන පකොට්කහ පදකක් අය පගන එක  

ඈරහ ඵහු පකොට්කහඹක් කයරහ. භභ පම් රිඹ්දප්ද ද්දනහ 

පදඹක්. ඔඵුරභහ පම් ගළන පොඹහ ඵර්දන. [ඵහධහ රිරීභක්] 

පභොකක්ද අඳ පම් කථහ කය්දප්ද? භප  භතඹ තභයි භහ 

රිඹ්දප්ද. කක ළයකියි රිඹරහ තමු්දනහ්දපේ  රිඹනහ නම්,  

කක තමු්දනහ්දපේප  ළඩක්. [ඵහධහ රිරීභක්] භ  පත්පයනහ 

ප්ද. භහ රිඹ්දප්ද, ක අයපගන ිනපඵන තීයණ  ටික ගළට් 

කය්දන  පඳය  භවජනතහ දළනුත් කයන ක්රාභපේදඹක් වද්දන 

රිඹරහයි. ඔඵුරභහ ිළිතගත්තහ ප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] "ඵරමු" 

පනොපයි කයමු. දළ්ද එකඟතහක් ිනපඵනහ ප්ද. පම් අනු  

ඵරන වි  අඳ   පකොට්කහ පඵදීභ ිළිතඵ නිළයකි  ළඩ 

ිළිතපශක  ඹ්දන  පුළු්ද.  

විපලේපඹ්ද ළරරිඛර  ගත යුුර අපනක් කහයණඹ තභයි 

ජන ඳදනභ.  භවය  පකොට්කහර ිනපඵ්දප්ද  ඡ්දද  2,000 යි. 

භවය පකොට්කහර ිනපඵ්දප්ද ඡ්දද 5,000 යි. පකොපවොභත් 

එපවභ ප්දන ඵළවළ,     භූමිපං පනසකම් ගත්තත්.   ශඟ ිනපඵන 

පකොට්කහපං  ඡ්දද  2,000ක  කළපඩනහ. ඊශඟ  අඛරපු 

පකොට්කහපං ඡ්දද 5,000ක  කළපඩනහ. පම් විධිඹ  ළයකි ක්රිපඹහ 

කරහඳ රිහිඳඹක් ඇින කයරහ,   පම්හ භුර පනපකො   ප්ර්හපද්ය ඹ 

බහ භ්දත්රී.රු්ද  ලියුම් එහ ිනපඵනහ ඇවිඛරහ පම් ගළන 

ඵර්දන රිඹහ.  අඳ  එපවභ ලියුම් එේපේත් නළවළ, අිළ ඵර්දන 

ගිපංත්  නළවළ.  කරුණහකය,  දළන  කස කය  ිනපඵන ළඩ 

ිළිතපශ  ගළන  අඳ දළනුත් කය්දනඹ රිඹහ  පම්  ඉ්දන 

භ්දත්රී.රු්ද    රිඹ්දන.  "අඳ ගත්ත ඳදනභ  පභ්දන පම්කයි,  ක 

ඳදනභ උඩ  පම්   පකොට්කහර ිනපඵන විලහරත්ඹ අඳ පොඹහ 

ඵළලුහ.  ජහතී්ද අනු රළපඵ්දන  ිනපඵන අයිිනහයලකම් ිළිතඵ 

අඳ පොඹහ ඵළලුහ. ආගම් අනු පොඹහ ඵළලුහ."  රිඹහ ක ිළිතඵ  

ඳළවළකිලි කය්දන.  

උදහවයණඹක  රිේපොත්,  අපප් ගම් වළකිරහ ිනපඵන ක්රාභඹ 

ඵරමු. ඳ්දරක් ිනපඵනහ නම් ක ඳ්දර අ  එක ජන 

පකොට්කහක් තභයි ජීත් ප්දප්ද. ක පඵෞද්ධ ජනතහයි.  

මීය ගමුපේ ඵළලුපොත්  ගරු වර්ම් ඇභිනුරභහ රිේහ හප ,  මුසලිම්  

ඳඛලිඹ  හ  ප්ර්පද්ලපං   තභයි  මුසලිම් ජනතහ ජීත් ප්දප්ද. 

ක හප භ කපතෝලික අඹ ත්, ක්රිපසිනඹහනි අඹ ත් ඳඛලිඹක් 

ිනපඵනහ. ක ඳඛලිඹ අ  තභයි ක ජනතහ ජීත් ්දප්ද. ක 

ඳරීක්ණඹ කශහභ,  පම් කහයණඹ භහ තමු්දනහ්දපේ  නහථ 

කය්දනම්. ඳඛලිඹ  ිනපඵන ගම්  පදකක්  පදඳළත්ත  පඵදරහ. 

එකක් ඈරහ පඵෞද්ධ ඳශහත ; ඳ්දර . අපනක් එක තත් 

තළනක  ඈරහ. ඳඛලිඹත් පඵපදනහ. ඳ්දරත් පඵපදනහ. පම් 

කහයණහ යලඹඛරභ අද යලද්ධ පරහයි ිනපඵ්දප්ද. එභ නිහ භහ පම් 

කහයණඹ ගළන ඔඵුරභහප  අධහනඹ  පඹොමු කයනහ. පම්ක 

අඳ  විතයක් පනොපයි, තමු්දනහ්දපේරහප  ඳළත්පත් යලටින  

භ්දත්රී.රු්ද ත් ිනපඵන ප්ර්ලසනඹක්. ක අඹත් අඳ එක්ක 

රිේහ,"අඳ  කථහ කය්දන  විධිඹක් නළවළ. තමු්දනහ්දපේරහත් 

පම් ගළන කථහ කය්දන" රිඹහ.   එභ නිහයි භහ පම් කහයණහ  ගළන 

ව්ද කපශේ.  

විපලේ පඹ්දභ භභ පම් කහයණඹත් භතක් කය්දන කළභළිනයි. 

පම් පකොට්කහ පඵදන පකො  ක ක භ්දත්රී.රු්ද  යහජකහරිඹ 

කයන ක්රාභ ිළිතඵ මීය   ඩහ විධිභත් ළඩ ිළිතපශක් වදරහ 

පද්දන; ඵරඹක් පද්දන. ක අඹ වළභ ිනසපේභ රිඹන පදඹක් 

තභයි, අඳ අත් දළකපු පදඹක් තභයි, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර  

ඔප්පු, මුද්දය ගහසුර, දඩ මුදඛ ආකිඹ රළපඵන පකො , කහ  ඳශහත් 

බහ  ිනඹහ ග්දනහඹ රිඹන එක. නමුත් කහපං අයිිනඹ 

ිනපඵ්දප්ද ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ යි. නමුත් කහ  පද්දප්ද 

නළවළ. පම් ප්ර්ලසනඹ වරිඹ  ිනපඵනහ.  

අද හිුරක්කහය ආකහයඹ  පගඛ වදනහ. ළරළසභක් 
අනුභත කය්දප්ද නළවළ. පම් හප  පරහකදී ක්රිපඹහ කයන 
ආකහයඹක් අඳ  පප්්දප්ද නළවළ. ඉකිරිපංදී  එක තළනක ඳහපර් 
ඳශර අඩි 20ක් පයි, ත තළනක  අඩි 10ක් පයි රිඹරහ. 
අනහගතපං එපවභ පයි රිඹරහ අඳ   හිපතනහ. පම් අත්දළකපු 
පද්ඛ අඳ පම් රිඹ්දප්ද. හවන පභඳභණ ඇයාහක් පම් ඳහපර් 
ඹයි, විදුලි ඵරඹ එයි, අඳ ජරඹ  පද්දන ඕනෆ, කහනු දභ්දන ඕනෆ, 
ක නිහ පභ්දන පම් ඳශරත් ිනපඵ්දන ඕනෆඹ රිඹහ රිඹනහ. 
පම්හ නීිනපඹ්ද රිඹහ ිනපඵනහ. නමුත් ක්රිපඹහත්භක ්දප්ද 
නළවළ. භභ රිඹ්දප්ද නළවළ පකොයි පද්ලඳහරන ඳක්ඹද රිඹරහ. 
ඉසය එපවත් වුණහ. දළ්ද පභපවත් පනහ. පභයි්ද යලදු ්දප්ද 
ළරසුම් වගත පනොන අවිධිභත් ඳහරනඹක් පම් පකොට්කහ ුරශ 
ඇින වීභයි.  ඊ  ඳසු ළරසුම් වද්දන ඹන පකො  පගඛ 
කඩ්දන පනහ. විලහර ලපඹ්ද ්දකි පග්දන පනහ. 

අනික් කහයණඹ පභඹයි. භව ය ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

නහගරික ඇර්ධන අධිකහරිඹත් භඟ ම්ඵ්දධීකයණඹක් කශහ. 

එපවභ ම්ඵ්දධීකයණඹ කශහභ විවිධ ක යුුරරදී ඵදු 

පග්දන්ද  නහගරික ඇර්ධන අධිකහරිඹ  විලහර මුදරක්  

පග්දන යලද්ධ පනහ. පම්ක පරොකු ප්ර්ලසනඹක්.  ගරු 

ඇභිනුරභනි, ක පකපයහි භහ තමු්දනහ්දපේප  විපලේ අධහනඹ 

පඹොමු කයනහ. පභඹ භළිනයණ -ඡ්දද විභසීම්- වහ ම්ඵ්දධ 

ඳනත් පකටුම්ඳතක් වුණත්, පම් ක්රිපඹහකහරීත්ඹ ිළිතඵ පනභ 

කථහක් ඇින කය්දන පනහ. එපේ කයරහ මීය   ඩහ ඵරතර එභ 

ආඹතනර  පද්දන.  
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භභ උදහවයණඹක් රිඹ්දනම්. පඵොපවෝ දුය  යජපං මුදඛ 

ප්ද කයන පකො  ක මුදඛ  නිඹභහකහයපඹ්ද පද්දන ඕනෆ ක 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ යි. පභොකද, ක ඳහය  කළඩුපණොත් නඩත්ුර 

කය්දප්ද ක ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹයි. දළ්ද කක තභයි පනස 

පරහ ිනපඵ්දප්ද. අපප් භව ආණ්ඩු, ඳශහත් බහ හිුරක්කහය 

විධිඹ  ගිහි්ද ප්ර්හපද්ය ඹ බහ , නගය බහ  අයිින ප්ර්පද්ලඹක 

ඳහයක් වදනහ. ඇභිනයපඹක් ඹනහ නම් ක ඳහය වදනහ. අය 

අහිඇක භ්දත්රී.රු ද්දප්ද නළවළ. තමු්දනහ්දපේරහප  ඳළත්පත 

භ්දත්රී.රු ද්දපනත් නළවළ. කවුද පම්හ නඩත්ුර කය්දප්ද? 

නඩත්ුර කය්දන පකපනක් නළවළ. ඳහය වළදුහ, ගිඹහ. ක නඩත්ුර 

කයන  පකො ත් ක විඹදම් කයන මුදලි්ද යලඹඹ  50ක්ත් එතළන  

විඹදම් ්දප්ද නළවළ. දළ්ද ක ඳහයඛ ඹ්දන ඵළරි තත්ත්ඹ  ඳත් 

පරහ ිනපඵනහ. ක නිහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ඵරඹ සථහය 

කය්දන. කක ළදගත්.  

ඉසය පභ්දන පම් විධිපං ක්රාභඹක් ිනබුණහ.  භභත් ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනර ළඩ කය ිනපඵන නිහ පම් ගළන ද්දනහ. ක 

කහරපං ලිඹහ ඳකිඇික නළින ඳහයක  අඳ  ළඩ කය්දන ඵළවළ. එඹ 

ඇර්ධනඹ කය්දනත් ඵළවළ. ඳහය පදඳ ඳකිඇික පරහ ඉ්දන 

අඹපග්ද අය ග්දන ඕනෆ. ඊ  ඳසු එඹ කය්දන ඕනෆ. කක 

තභයි පඳොදු ඳහයක් ්දප්ද. දළ්ද ක රියල පදඹක් නළවළ. 

එක්පකපනකුප  පගදය  ඳහයක් ිනපඵනහ. ඔ්දන ගිහි්ද ක ඳහය  

තහය දභනහ; පකෝදක්රීඒට් කයනහ. පම් විධිපං විධිභත් පනොන 

ඇර්ධනඹක් පම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වයවහ යලදු පනහ නම් 

කක පම් ය   පවො පදඹක් පනොපයි. එඹ ක්ණික කවුරු වරි 

ුරටු කය්දන පුළු්ද ක්රාභඹක් විතයයි.  ක නිහ පම් ඳනත් ගළන 

කථහ කයන පකො  විපලේපඹ්දභ පම් රිේ කරුුර  භහ 

ඔඵුරභහප  අධහනඹ පඹොමු කයනහ.  

ගරු ඇභිනුරභනි, ජන හර්ගික ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ හකච්ඡහ  

කය්දන දළ්ද ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ක්රිපඹහත්භක න විපලේ කහයක 

බහ ගළනත් භහ ඹභක් රි යුුරයි.  එභ පඹෝජනහපේ ිනපඵ්දප්ද 

එභ විපලේ කහයක බහ  හභහිතකඹ්ද ිනසඑක්පදපනකු ඳත් 

කය්දන රිඹරහයි. නමුත් දළ්ද එභ කහයක බහපේ හභහිතකඹ්ද 

ිනසඑක්පදපනකු නළවළ. දළ්ද එභ කහයක බහපේ ඉ්දප්ද 

හභහිතකඹ්ද දවනපදනහයි. කක  කභක් නළවළ.  

 
 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහප  කහරඹ අහනයි.  

 
 
ගරු එම්. පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். நஜரசப் கக்கல் ததநர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
පවොයි.  

එතපකො  හභහිතකඹ්ද ිනසඑක්පදපනකු ඳත් කයන ුරරු පම් 

කහයක බහ ක්රිපඹහත්භක ප්දන ඵළවළ. [ඵහධහ රිරීභක්] කක 

පනොපයි. ඔඵුරභ්දරහප  ඳළත්පත් ඉ්දනහ ප්ද. ක අඹ ඳත් 

කය්දනපකෝ, අපඳ්ද අව්දප්ද නළින. යවුෂස වර්ම්, භවහචහර්ඹ 

ිනස විතහයණ ළනි  ඇභිනරු ඉ්දනහ ප්ද. ත පකොච්චය අඹ 

ඉ්දනහද? ඳත් කය්දනපකෝ. අඳ එඳහ රිේහද? එතපකො  ප්ද 

ආණ්ඩු ඇුරපශේ එකඟතහත් ඇින ්දප්ද? ආණ්ඩු ඇුරපශේ 

එකඟතහක් නළින අඳ  රිඹනහ. පම්ක ළරැකියි. භභ පම් 

රිඹ්දප්ද නීිනපං ඳළත්ත ගළනයි.  හභහිතකඹ්ද ිනසඑක්පදපනකු 

ඳත් කය්දන රිඹරහ පගනහපු පඹෝජනහ ම්භත පරහ ක අනු 

ගරු කථහනහඹකුරභහ ඳත් කය ිනපඵ්දප්ද හභහිතකඹ්ද 

දවනපදපනක් විතයයි. ක දවනපදනහ තභයි පම් කහයක බහ 

ආයම්බ කයරහ ළඩ ක යුුර කයපගන ඹ්දප්ද. භභ රිඹ්දප්ද 

පම්ක ළරැකියි රිඹරහයි.  

ඉිනරි අඹත් ඳත් කය්දන.  31 පදනහභ ඳත් කය්දන. අිළ 

ඉකිරිඳත් ්දප්ද නළත්නම්, ඳහර්ලිපම්්දුරපේ තත් භ්දත්රී.රු්ද 

ඉ්දනහ ප්ද. තමු්දනහ්දපේරහප  ඳළත්පත් පම් ප්ර්ලසනඹ  

භළකිවුු භ්දත්රී.රු්ද ඉ්දනහ ප්ද. ක අඹ ඳත් කය්දන. ක අඹ 

ඳත් කයරහ නීතානුකූර විධිඹ  පම්ක කය්දන. පම් විපලේ කහයක 

බහ  වබහගි ්දන  නම් පභ්දන පම්  කහයණහ  ඉස  කශ 

යුුරයි රිඹරහ අිළ යජඹ  දළනුම් දීරහ ිනපඵනහ. අපප් නහඹකුරභහ 

වියල්ද ජනහධිඳිනුරභහ  දළනුම් දීරහ ිනපඵනහ, පභ්දන පම් 

කහයණහ ඉස  කයනහ නම් අිළ  පභභ විපලේ කහයක බහ  

වබහගි නහ රිඹරහ. එඹ ලිඛිත දළනුම් දු්දනහ. නමුත් අද න 

ුරරු ජනහධිඳිනුරභහ එඹ  ිළිතුරයක් එරහ නළවළ. ිළිතුරයක් 

එනහ නම්, අිළ පම් විපලේ කහයක බහ  වබහගි නහද, 

නළද්ද රිඹන එක ගළන  අිළ   තීයණඹක් ග්දන පුළු්ද. ක ඹපු 

ලිිළඹ  ිළිතුරයක් එ්දප්ද නළත්නම්, අිළ සථීය ලපඹ්දභ එඹ  

වබහගි ්දප්ද නළවළ. කක පඵොපවොභ ඳළවළකිලියි.  ක නිහ අිළ 

ගළන ඵරහපඳොපයොත්ුරක් තඵ්දන  එඳහ.   අලුත් ාසථහක් 

ිළිතඵ පඹෝජනහක් අිළ ඉකිරිඳත් කයනහ. අ්දන කක හකච්ඡහ 

කයරහ අිළ එකඟතහක  එමු.  එතළන ිනපඵනහ, පම් ප්ර්ලසනඹ  

විඳුභක්. මීය   ඩහ භහ කථහ කය්දන  ඵරහපඳොපයොත්ුර ්දප්ද 

නළවළ.  ඔඵුරභහ  සුරිනයි.  

 
ගරු ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaulla) 

Question and Answer පදකභ එුරභහ කශහ. ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹ  ඵරඹක් නළවළ, ඳශහත් බහ  ඵරඹක් ිනපඵනහ,  

ඳශහත් බහප්ද ගිහිඛරහ ක ඳශහපත් භ්දත්රී.රු්ද ද්දප්දත් 

නළින ඳහයඛ වදනහ රිඹරහ රිේහ. වරි. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ලක්ිනභත් කයනහ නම්, දළ්ද අිළ ක වහ අනුභළිනඹ ග්දන  

ඕනෆ දවුර්දන ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනඹ අනු ඳශහත් 

බහපනුයි. අපප් අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ දළ්ද රිඹ්දප්ද කකයි.  

පම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ලක්ිනභක් කයනහ නම්,  අිළ ක වහ 

ඳශහත් බහප්දභ  අනුභළිනඹ ඉඛර්දන  ඕනෆ. ඳශහත් බහ ක 

අනුභළිනඹ පදයිද? තභ්දප  ඵරඹ නළින කය ග්දන කපගොඛර්ද 

කළභළින පයිද? [ඵහධහ රිරීභක්] ක හප භ මුද්දය ගහසුර ගළන 

ව්ද කය්දප්ද පභොකක්ද? මුද්දය ගහසුර අයිින ්දප්ද ඳශහත් 

බහ  රිඹරහ ඔඵුරභ්දරහ තභයි රිඹරහ ිනබුපණ්. එදහ Indo-Sri 

Lanka Peace Accord එක අත්්ද කයරහ, දවුර්දන 

ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධනඹ පගපනඛරහ, එක්ත් ජහිනක 

ඳක්පඹ්ද තභයි ක ඵරඹ ඳශහත් බහ  දු්දප්ද. [ඵහධහ 

රිරීභක්] ඔේ, ඔේ. කක පනස කයනහ නම් ඳශහත් බහප්ද 

අනුභළිනඹ පද්දන ඕනෆ ප්ද.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි, පඵොපවොභ සුරිනයි. ගරු ඇභිනුරභහප  ිළිතුරරු 

කථහපේ දී තදුය ත් ඳළවළකිලි කය්දන. මීය ශඟ , ගරු භහි්දද 

අභයවීය අභහතාුරභහ.  

 
[අ.බහ. 3.45] 

 
ගරු භහි්දද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ - அணர்த் நைகரகத்து 

அகச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 

පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම් (විපලේ විධිවිධහන) ඳනත් පකටුම්ඳත - 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! කරුණහකය පම් අසථහපේ දී කවුරු්ද පවෝ 

ගරු භ්දත්රී.යපඹක් මූරහනඹ වහ ගරු පභොවහ්ද රි ඹදර්ලනද 

යලඛහ භ්දත්රී.ුරභහප  නභ පඹෝජනහ කය්දන.  

 
ගරු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, "ගරු  පභොවහ්ද රි ඹදර්ලන ද 

යලඛහ භ්දත්රී.ුරභහ දළ්ද මූරහනඹ ගත යුුරඹ" යි භහ පඹෝජනහ 

කයනහ.  
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනපඹ්ද ඉත් 

වුපඹ්ද,  ගරු පභොවහ්ද රි ඹදර්ලන ද යලඛහ   භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு சரந் தண்டர அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ந அகனந, ரண்நெறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair, and 

THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA  took the Chair. 

 
ගරු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, සුවිපලේ හකච්ඡහක් යලදු න 
පම් අසථහපේ දී ඳශමුප්දභ පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ, අපප් 
විඳක්පං ප්ර්ධහන ඇවිධහඹකුරභහ - [ඵහධහ රිරීභක්] ආ, 
භහප්දන. දළ්ද ක තනුරය ඔඵුරභහපග්ද භහරු පරහප්ද.  
පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භ්දත්රී.ුරභහ රිඹපු කහයණහ රිහිඳඹක් 
ිළිතඵ අදවස ඉකිරිඳත් කය්දන භහ ඵරහපඳොපයොත්ුර නහ. 
එුරභහ රිඹපු එක කරුණක් තභයි, පම් භ්දත්රී.රු්ද ඳත් රිරීභ 
වහ න පකොට්කහ ක්රාභඹ ප්ර්හපඹෝගික නළින විධිඹ  කස කයරහ 
ඉයයි; අහනයි රිඹරහ. එුරභ්දරහ ක ිළිතඵ අදවස දයනහ 
රිඹරහ රිේහ. නමුත් භහ ඳළවළකිලි ව්ද කය්දන  කළභළිනයි, 
ක ිළිතඵ පම් නවි  හකච්ඡහ යලදු පමි්ද ඳිනන ඵ. ක 
ිළිතඵ අදවස දළක්වීපම් වළරිඹහ එුරභ්දරහ ත් ිනපඵනහ. ක 
හප භ එුරභ්දරහප  ඳක්පං ඳශහත් ඳහරන භ්දත්රී.රු්ද ත් ක 
ිළිතඵ පඹෝජනහ ඉකිරිඳත් රිරීපම් වළරිඹහ ිනපඵනහ. ඊ  ඳසු 
තභයි අහන තී්දදු ගනු රඵ්දප්ද. වළඵළයි කපකදී ඳඛලිඹ  
එක පකො යි, ඳ්දර  එක පකො යි, රිඹරහ එපවභ ප්ද 
කය්දන  අලා ්දප්ද නළවළ. කක ප්ද කයන ක්රාභපේදඹක් 
ිනපඵනහ. පඵොපවෝවි  ජන හර්ගික ඳදනභ ිළිතඵ ළරරිලිභත් 
පනහ. ක හප භ ජනගවනඹ, ප්ර්පද්ලපං ිළහිටීභ ගළන තභයි 
ප්ර්ධහන ලපඹ්දභ ළරරිලිභත් ්දප්ද. ක නිහ අහන 
තී්දදුක් පගන නළවළ. පවොභ පද් තභයි ඔඵුරභ්දරහප  ිනපඵන 
පඹෝජනහලිඹ  අනු ක ඇපලෝධන ඉකිරිඳත් කය්දන. අදවස 
ඉකිරිඳත් කශහභ  පවො පදඹක් යලදු පයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භහ ඳශමුප්දභ රිඹ්දන 

කළභළිනයි, එඹ ඉිනවහගත ඳනතක් ඵ. භනහඳ ඡ්දද ක්රාභඹ, ක 

හප භ එයි්ද ඇින වුු ගළටුම් ිළිතඵ අධාඹනඹ රිරීපභ්ද 

අනුරරුයි එභ ඳනත් පකටුම්ඳත ඉකිරිඳත් කය ිනපඵ්දප්ද.  ය පට් 

ජන භතඹක් ඇින පරහ ිනබුණහ; ඡ්දද දහඹකඹ්දප  භතඹක් 

නිර්භහණඹ පරහ ිනබුණහ, පම් ඳශහත් ඳහරන ඡ්දද ක්රාභඹ විතයක් 

පනොපයි, යලඹලුභ භළිනයණ ක්රාභ ඇපලෝධනඹ කය්දන  ඕනෆ යි 

රිඹරහ. ක අනු ගරු කිප්දස ගුණර්ධන භළිනුරභහප  

බහඳිනත්පඹ්ද යුත් කමිටුක් එඹ  ඳත් කශහ. භ ත් එහි 

හභහිතකඹකු ලපඹ්ද ම්ඵ්දධ ්දන  අකහල රළබුණහ.   

පභහි පඵොපවෝ භ්දත්රී.රු ම්ඵ්දධ වුණහ. එතළනදී ගත්ත 

තී්දදු අනු එක සථහනඹක පම්ක ඳ ්ද ගත්තහ. ඳශහත් ඳහරන 

භළිනයණ ක්රාභඹ ඇපලෝධනඹ තභයි ඳශමු ආයම්බ කපශේ. කක 

අද හර්ථක විධිඹ  ඉසයව  ඹනහ. පඳොඩි පඳොඩි අඩු ඳහඩු ඇින 

ප්දන පුළු්ද. පම්ක යලඹඹ  100ක් හර්ථක කය ග්දන ටිකක් 

අභහරු පනහ.  පභොකද, අලුත්භ ක්රාභඹක් තභයි පභතළනි්ද 

වඳු්දහ දීභ යලද්ධ ්දප්ද. වළඵළයි කක එක්ක පවො පදඹක් 

පනහ. භ්දත්රී.යඹහ  පකොට්කහඹක් ිනපඵනහ, පකොට්කහඹක  

නිලසිකත ව භ්දත්රී.යපඹක් ඉ්දනහ.  

අද ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර විතයක් පනොපයි, මුළු 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේභ පේහ, ඳශහත් බහර පේහ, ඡ්දදඹ පද්දන 

ගිඹහභ ජනතහ  විලහර ගළ ලුර  මුහුණ ඳහ්දන  යලද්ධ 

පනහ. භවය පරහ  තභහප  ඡ්දදඹ තභ ඳක්පං 

පකපනකු  ඳහවිච්ික කශත්, තභහ එභ ඳක්පං ක්රිපඹහකහරී 

පද්ලඳහරනපං පඹදුණත්, එභ ඳක්පංභ තත් පකපනකුපග්ද 

අලා වපඹෝගඹ පනොරළපඵ්දන  ඕනෆ තයම් අකහල 

ිනපඵනහ. ක හප භ විවිධ ගළටුම් ඳහ නිර්භහණඹ වී ිනපඵනහ. 

ක හප භ භවය ගම්ර  ඇර්ධන ළඩ පඵදී ඹහපම් අඩු ඳහඩු 

ඳහ පම් ුරශ ඇින පරහ ිනපඵන ඵ ඉතහභත්භ ඳළවළකිලියි.    

පම් කරුු  වහ පගන අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහත්, ක හප භ 

යජඹක් විධිඹ  අඳත් තී්දදු කශහ,  ඳශහත් ඳහරන භළිනයණ ක්රාභඹ 

ඇපලෝධනඹ කය්දන. ක අනු ආයම්බඹක් විධිඹ  තභයි පම් ළඩ 

ිළිතපශ ක්රිපඹහත්භක ්දප්ද. පම්ක ඉතහභත් පවො ළඩ 

ිළිතපශක්.  

ප්ර්හපඹෝගික විවිධ අත් දළර්ම් අඳ  ිනපඵනහ. දළ්ද ඳිනන 

භවය ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඵළලුපොත් මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි, -ක  ආඹතනපං ඳහරනඹ ආණ්ඩු ඳක්පංද  විරුද්ධ 

ඳහර්ලසපංද රිඹන එක පනොපයි- කහ නිකම් පඳෞද්ගලික 

පකොම්ඳළනි හප  පරහ ිනපඵනහ.  වළඵළයි එක් කහයණඹක් රිඹ 

යුුර ිනපඵනහ. පඳෞද්ගලික පකොම්ඳළනිඹක් නම් අධාක් 

භණ්ඩරඹත් එක්ක ප්ද තී්දදු ග්දප්ද. එපවභ පනොපයි,  

බහඳිනයඹහ විතයක් තී්දදු ග්දනහ පඵොපවෝ පකොම්ඳළනිර 

තත්ත්ඹ  පම් ආඹතන ඳත් පරහ ිනපඵනහ. ක නිහ පම් ඳනත් 

පකටුම්ඳත ඉතහභත් ඉක්භනි්ද ඉකිරිඳත් වීභ ගළන අිළ ුරටු 

පනහ. ක ළඩ ිළිතපශත් එක්ක ජනතහ  ළඩි පේහක් යලදු 

පයි රිඹරහ අිළ හිතනහ.  

භවය පරහ   අඳ  ආයඇික රළපඵනහ;  අඳ  පතොයුරරු 

රළපඵනහ, අඛරසර  ම්ඵ්දධ වුු ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ප්ර්ධහනී්ද, ක හප භ ජනතහ  අහිය කයන ප්ර්ධහනී්ද ිළිතඵ 

ඳහ. කහ එච්චය පවො තත්ත් පනොපයි. පම් තත්ත් දළ්ද 

වහභ පනස ප්දන ඕනෆ. න ඡ්දද ක්රාභඹත් එක්ක එන පකො  

අඩුභ ගණප්ද කණ්ඩහඹභක් එකුර පරහ ළඩ රිරීපම් අලාතහ 

ිනපඵනහ. එතපකො  බහඳිනයඹහ  විතයක් හිුරභපත්  ළඩ 

කය්දන පුළු්දකභක් නළවළ. ඔහු  භ්දත්රී.රු්දප  වපඹෝගඹ 

අලා පනහ. අභ ලපඹ්ද තභ්දප  ඳක්පංත්, තභ්දප  

කණ්ඩහඹපම්ත් වපඹෝගඹ ඇින තභයි ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ඳත්හ පගන ඹ්දන පුළු්ද ්දප්ද රිඹන එක ිළිතඵ අිළ 

ඉතහභත් ඳළවළකිලි ව්ද කය්දන  කළභළිනයි.  

ගරු පජෝලප් භයිකඛ භ්දත්රී.ුරභහ පඵොපවෝ කහයණහ රිඹරහ එක් 

ප්ර්ධහන කහයණඹක් ගළනත් රිේහ. ක තභයි දවුර්දන ආණ්ඩුක්රාභ 

ාසථහ ඇපලෝධනඹ ිළිතඵ. ක ම්ඵ්දධපඹ්ද පම් කිනර 

ඳහර්ලිපම්්දුර විපලේ කහයක බහක් රැස පනහ. ක ිළිතඵද 

විවිධ භත එුරභහ ඉකිරිඳත් කය්දන  වුණහ. ක කහයක බහ රඇගු 

නළින ඵ රිඹ්දන ගත්තහ, ක කහයක බහ  හභහිතකපඹෝ 31 

පදපනක් ඉ්දන ඕනෆ, ඳත් පරහ ඉ්දප්ද  19 පදනහයි රිඹරහ. පම් 

31පදනහපග්ද 19 පදපනක් ඳත් පරහ නම් කවුද ඉුරරු 

හභහිතකපඹෝ? ඉුරරු හභහිතකඹ්ද විධිඹ  නම් කය්දන ඉ්දප්ද 

419 420 
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පන කවුරුත් පනොපයි, කපක් යුුරකභ ඳළවළය වළය ිනපඵ්දප්ද 

කවුරුත් පනොපයි, එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ, ක හප භ ටීඑ්දක  

එක ඇුරළු  ක කණ්ඩහඹභ  තභයි ක පකො  ප්ද පරහ 

ිනපඵ්දප්ද. ක අඹප  යුුරකභ තභයි කක  ඇුරළු වීභ. ක 

පගොඛපරෝ ආපේ නළවළයි රිඹරහ පම් කහයක බහ නීින විපයෝධී 

කහයක බහක් ඵ  ඳත් කය්දන පුළු්දකභක් නළවළ.  

දළ්ද එුරභහ පගපනන තර්කඹ තභයි, පම් කහයක බහපේ 

හභහිතකපඹෝ 31 පදපනක් නළවළ, 19 පදනහයි ඉ්දප්ද, ක නිහ පම් 

කහයක බහ නීතානුකූර නළවළයි රිඹන එක. කක ඳදනම් වියහිත 

ප්ර්කහලඹක් රිඹන එක අිළ ඳළවළකිලි ව්ද කය්දන කළභළිනයි.  

කමිටු  හභහිතකපඹෝ ඳත් කයන ක්රාභපේදඹක් ිනපඵනහ. ක 

ක්රාභපේදඹ  අනු කථහනහඹකුරභහ ආණ්ඩු නිපඹෝජනඹ 

කය්දනත්, ඳක් ගණනහක් නිපඹෝජනඹ කය්දනත් ිළරික් නම් 

කයරහ ිනපඵනහ. හභහිතකපඹෝ ගණනක  අසථහ ඉිනරි කයරහ 

ිනපඵනහ, ක අඹ  ඇවිඛරහ එහි හභහිතකත්ඹ අයපගන ක යුුර 

රිරීපම් වළරිඹහ ිනපඵනහ.  

පම් හප  ජහිනක ප්ර්ලසනඹකදී භඟ වළයරහ ඹන එක පනොපයි 

කහර්ඹ බහයඹ ප්දප්ද. පම් හප  ජහිනක ප්ර්ලසනඹකදී ය  විතයක් 

පනොපයි, පරෝකඹභ ඵරහපගන ඉ්දන කහයණඹක් ිළිතඵ 

හකච්ඡහ පන පකො , විපලේ කහයක බහක් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ 

ිනපඵන පකො  විරුද්ධ ඳක්පං  යුුරකභ තභයි යලඹලුභ පදනහ 

ඇවිඛරහ එතළන  ම්ඵ්දධ වීභ. ක ක යුුර ිළිතඵ ෆහීභක  

ඳත් ප්දප්ද නළත්නම්  නළඟි රහ ඹන එක පනභ පදඹක්. නමුත් 

පම් කහයක බහ  එ්දනත් ඉසපඛරහභ රිඹනහ,"අිළ ම්ඵ්දධ 

ප්දප්ද නළවළ"යි රිඹරහ. එ්දන ඉසපඛරහ රිඹනහ. ක 

රිඹ්දප්ද ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ඉ්දන ගභ්ද රිඹනහ, පම් 

ඳහර්ලිපම්්දුර ක යුත්ත ිළිතඵ විලසහඹක් නළවළයි රිඹරහ. කක 

ඵයඳතශ කහයණඹක්.  ඳහර්ලිපම්්දුරපේ පම් කමිටු  ම්ඵ්දධ 

ප්දන ඵළරි නම් භභ හිතන වළටිඹ  ඳහර්ලිපම්්දුර  එන එපක් 

පත්රුභකුත් නළවළ. එතළන  ඇවිඛරහ තභ්දප  ඳක්පං අදව, 

තභ්දප  ජන පකොට්කහපං අදව  ප්ර්කහල කය්දන  ඕනෆ. 

ප්ර්කහල කයරහ කපක් ළරැද්දක් ිනපඵනහ නම්, අඩු ඳහඩුක් 

ිනපඵනහ නම් කක පනභ කථහ කය්දන  ඕනෆ. එක්ත් ජහිනක 

ඳක්ඹ ඇුරළු පම් පත්රීම් කහයක බහ  වබහගි පනොන යලඹලු 

ඳක්ර  කදහ පවෝ දක ඉිනවහපං වුු පම් ළරැද්ද 

ිළිතඵ ජනතහපග්ද භහ ග්දන  පයි. භභ එඹ ඳළවළකිලි 

රිඹනහ. ක නිහ වළභ පකපනකුප භ යුුරකභ තභයි පම් 

පරහපේ පම් කහයක බහ  ඇවිඛරහ අදවස ඉකිරිඳත් රිරීභ; 

පඹෝජනහ ඉකිරිඳත් රිරීභ. ඉ්ද ඳසු තභයි තී්දදු ග්දප්ද. ක 

පඹෝජනහ ිළිතග්දප්ද නළත්නම්, එපවභ නළත්නම් ක භතඹ 

අව්දප්ද නළත්නම් නළඟි රහ ගිඹත් කභක් නළවළ රිඹරහ භභ 

හිතනහ. එ්දප්දභ නළින පම්ක ඳළත්තක  දහරහ යලටීභ තභ්ද 

නිපඹෝජනඹ කයන ජන පකොට්කහර  ව තභ්ද  ඡ්දදඹ දු්දනු 

ජනතහ  කයන පද්රවෝහීකභක් විධිඹ  තභයි භභ නම් ඳළවළකිලි 

දරි්දප්ද. ය ක් විධිඹ  ගත්පතොත් පම්ක අඳ  රළපඵන පවොභ 

අසථහ පම් ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ හකච්ඡහ කය්දන. පම් ප්ර්ලසනඹ 

ිළිතඵ අිළ පකොඳභණ භහධා වමු ඳළළත්වත් ළඩක් නළවළ. 

භවය කණ්ඩහඹම් පම්හ කථහ කය්දප්ද භහධාඹ  විතයයි; 

ප්ර්ෘත්ින හකච්ඡහරදී විතයයි. නමුත් පම් ගළන කථහ කය්දන  

පවොභ තළන තභයි පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ විපලේ  කහයක බහ. 

එතළන  ඇවිඛරහයි කථහ කය්දන  ඕනෆ. එතළනි්ද හධහයණඹක් 

ඉස  පනොපනහ නම් එිතඹ  ගිහි්ද කථහ කශහ  කභක් නළවළ. 

එපවභ නළින පද්ලඳහරන ්දදර්ලන ඳළළත්වීපම් ප්ර්ිනපරඹක් 

නළවළයි රිඹන එක භභ එුරභහ ව්ද කශ කහයණඹ  එකුර 

කය්දන  කළභළිනයි.  

පම් ඉතහභ ළදගත් ඳනත් පකටුම්ඳතක් ිළිතඵ හකච්ඡහ න 

පභොපවොතක්. පම් ඳනත ුරිත්ද, විපලේපඹ්ද පම් ඡ්දද ක්රාභඹ 

ුරිත්ද පම් යපට් ජනතහ  විලහර පතක් ළරපයි රිඹන 

විලසහඹ තඵමි්ද භහ නිවඬ පනහ. සුරිනයි.  

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භ  පකොඳභණ කහරඹක් 

ිනපඵනහද? 
 

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ  විනහඩි 25ක කහරඹක් රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. 
 

 

[අ.බහ. 3.55] 
 

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පඵොපවොභ සුරිනයි මූරහනපං යලටින ගරු භ්දත්රී.ුරභනි. 

විපලේපඹ්ද පභභ ඳනත් පකටුම්ඳත ගළන කථහ කය්දන  කලි්ද 

ගරු භහි්දද අභයවීය ඇභිනුරභහ කථහ අ්ද කශ තළනි්ද 

කථහ ඳ ්ද ග්දන එක පවොයි. එුරභහ අර්ථ කථනඹ  කය්දන  

උත්හව කය්දප්ද පම් විපලේ කහයක බහ ජහිනක ලපඹ්ද 

අිනලයි්ද ළදගත් සථහනඹකයි ිනපඵ්දප්ද, ක වහ විඳක්පං 

භ්දත්රී.රු්ද වබහගි පනොවීභ අනහගතපං ජහිනපඹ්ද භහ 

ගළනීභ දක්හ ව ගභනක  ඉඩ කඩ වළපදයි රිඹරහයි. නමුත් 

එපවභ පනොපයි ිනපඵ්දප්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ 

ර්තභහන ආණ්ඩු -යහජඳක් භළිනුරභහප  ආණ්ඩු- හකච්ඡහ 

  ර්ඹක් ඳළළත්වහද? ර් ඳහක්ෂික හකච්ඡහ ිනබුණහ; ර් 

ඳහක්ෂික නිපඹෝිතත හකච්ඡහ ිනබුණහ. භ  භතකයි, ිනස විතහයණ 

අභහතාුරභහ ර් ඳහක්ෂික නිපඹෝිතත කමිටුපේ බහඳිනයඹහ 

වළටිඹ  ප්ර්කහල කශහ  යිප් කශ ිළටු 11,000ක හර්තහක් කස 

කශහ රිඹරහ. භහි්දද අභයවීය ඇභිනුරභහත් හිටිඹහ, භභත් මුඛ 

කහරපං කක  වබහගි වුණහ. ර් ඳහක්ෂික හකච්ඡහ 

ඳළළත්වහ; ර් ඳහක්ෂික නිපඹෝිතත හකච්ඡහ ඳළළත්වහ; ඉ්ද 

ඳසු උගත් ඳහඩම් වහ ප්ර්ින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින 

පකොමිභ ිනබුණහ. ක පකොමිභ ත්  අගිනඹ  ඳත් වුු විවිධ 

ඳහර්ලසඹ්ද කරුු ඉකිරිඳත් කශහ. ක පකොමිභත් හර්තහක් 

ඉකිරිඳත් කය ිනපඵනහ. ඉ්ද අනුරරු ආණ්ඩු ව TNA  එක 

අතය ද්විඳහර්ලසවික හකච්ඡහ ඳළුරණහ. භභ හිත්දප්ද හකච්ඡහ 

  ගණනහක් ඳළළත්වුණහ. TNA එපක් භ්දත්රී.රු්ද ඳන 

ඳරිකි අහනපං එඹ ආණ්ඩු කින නිඹභඹරි්ද පතොය ඔපවේ අත් 

වළයරහ දහපු හකච්ඡහක් ඵ  ඳත් වුණහ. ක අනු 

තමු්දනහ්දපේරහ පම් ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ ඇින තයභ  විවිධ 

ඳහර්ලසඹ්ද භඟ හකච්ඡහ කයරහ ිනපඵනහ. තදුය ත් හකච්ඡහ 

කයනහ රිඹ්දප්ද පම් ප්ර්ලසනපඹ්ද භඟ වළය ඹ්දන, ළඵෆ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතුරරු පොඹනහ පනු  කඛ භය්දන ව ළඵෆ 

ප්ර්ලසනඹ ඹ  ගළසීභ වහ දයන ප්ර්ඹත්නඹක්. ක නිහ මූරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි,  එළනි ප්ර්ඹත්නඹක  වවුඛ ප්දන අිළ සදහනම් 

නළවළ. කක ඳශමුපනි කරුණ.  

පදපනි කරුණ තභයි, පම් ප්ර්ලසනඹ ගළන ආණ්ඩුපේ 

ඳහර්ලසඹ්ද අතය ඹම් එකඟතහක  එන එක. දළ්ද ප්ර්ලසනඹ 

ිනපඵ්දප්ද ආණ්ඩු ඇුරපශේ. කළබිනට් භණ්ඩරඹ ඇුරපශේ ගව 

භයහ ග්දන ගිඹහ රිඹරහ තභයි භහධා හර්තහ කයරහ ිනබුපණ්. එඹ 

රඇකහ ඉිනවහපං ඳළුරු උුසුම්භ කළබිනට් භණ්ඩර 

හකච්ඡහ රිඹරහ ිනපඵනහ. අයඹහප  පකොරර් එපක්ද ඇඛලුහ 

රිඹනහ, පභඹහප  කන  ගළහුහ රිඹනහ. භභ ද්දප්ද නළවළ. 

භහධාර ිනපඵන පද්ඛ. [ඵහධහ රිරීභක්] වරි, භභ ිනපඵන පද් 

ප්ද රිඹ්දප්ද. එතපකො  දළ්ද ප්ර්ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද පකොතළනද? 

ප්ර්ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද ආණ්ඩු ඇුරපශේ. එපවභ නම් ඳශමු පකො භ 

ආණ්ඩු ඇුරපශේ එකඟතහක් ඇින කය පගන විපලේ කහයක 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

බහ  එ්දන. ආණ්ඩුපේ ිනපඵන අර්බුදඹ ඳහර්ලිපම්්දුර  

ප ්දන එඳහ. පම් කය්දන වද්දප්ද පභොකක්ද? කළබිනට් 

භණ්ඩරඹ ඇුරපශේ එකඟතහක  එ්දන ඵළරි, ආණ්ඩු  ඳක් 

වළටිඹ  එකඟතහක  එ්දන ඵළරි කක ඳහර්ලිපම්්දුර  

පගනළවිත් අතවරිනහ.  

ආණ්ඩු ඇුරපශේ ිනපඵන අර්බුදඹ ඳහර්ලිපම්්දුර  පගපනන 

එක  ම්භහදම් ප්දන අිළ සදහනම් නළවළ.  කක තභයි  පදන 

කහයණඹ. [ඵහධහ රිරීභක්] කක  ඔඵුරභහප  අදව ප්ද. භහ ර්හ  

ඳසු ඔඵුරභහ  ිළිතුරරු පද්දන.  

 
ගරු ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaulla) 

කක ආණ්ඩු ිළ  දභ්දන එඳහ.  එකභ ඳක්පං -   [ඵහධහ 

රිරීභක්] 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, වරි. ආණ්ඩු රිඹ්දප්ද පභතළන ඉ්දන කට්ටිඹ  ප්ද. 

කළබිනට් භණ්ඩරඹ  රිඹ්දප්ද ආණ්ඩු. ක නිහ ආණ්ඩු ුරශ 

එකඟතහක්  ිනපඵ්දන  ඕනෆ. විවිධ  ලිග පකො , ක්ද අඛරහ 

පගන වදපු ආණ්ඩුක් ිනපඵනහ. ක ආණ්ඩු ුරශ එකඟතහක්  

ිනපඵ්දන ඕනෆ. ආණ්ඩු ඇුරපශේ එකඟතහක්  ඇින කය පගන 

අඳ  රිඹ්දන, පම්ක තභයි කය්දප්ද රිඹරහ. කක හකච්ඡහ 

කය්දන අිළ රෆසිනයි.  [ඵහධහ රිරීභක්] ඔඵුරභහ  හඩි ප්දන. 

ඔඵුරභහප  පරහපේදී උත්තය පද්දන. ඵහධහ කය්දන එඳහ.   

ුර්දන කහයණඹ පම්කයි. විපලේ කහයක බහ ිළිතඵ 

තමු්දනහ්දපේරහ  ිනපඵන අත් දළර්භ පභොකක්ද? 

තමු්දනහ්දපේරහප  බහවිතඹ පභොකක්ද? ශියහනි  ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළිනුරමිඹ පනුපනුත් ඳහර්ලිපම්්දුර විපලේ කහයක බහක් ඳත් 

කශහ. ක විපලේ කහයක බහපේ නිපඹෝිතතඹ්ද වළටිඹ  අිළ 

වබහගි වුණහ. ක විපලේ කහයක බහපේ බහඳින ලපඹ්ද හිටිපං 

ගරු අනුය රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භළිනුරභහ. කකත් විපලේ කහයක 

බහක්. ක විපලේ කහයක බහපේ වළයලරීපභ්ද පඳ්දනුම් කපශේ 

කුභක්ද? විඳක්පං භ්දත්රී.රු්ද   අදවස දක්්දන ඉඩ පනොදී, ක 

අදවස රියලපේත් ළරරිඛර  රක් පනොපකො , දඛ 12.00  

නඩු අව්දන ඳ ්ද අයපගන, රෑ 12.00 පනකම් නඩු අවරහ, රෑ   

2.00   හර්තහ වදරහ, ඳසුදහ උපද් 10.00  ඳහර්ලිපම්්දුර  

ඉකිරිඳත් කයනහ. විපලේ කහයක බහක් ුරිත්ද තමු්දනහ්දපේරහ 

දී ිනපඵ්දප්ද හධහයණ අත් දළර්භක් පනොපයි. විපලේ කහයක 

බහක අත් දළර්භ වළටිඹ  තමු්දනහ්දපේරහ ඔප්පු කය 

ිනපඵ්දප්ද අනික් ඳහර්ලසඹ්ද  ඉඩකඩ පදන, හකච්ඡහ  විෘත 

කයන හකච්ඡහ පම්ඹක් පනොපයි. තමු්දනහ්දපේරහප  විපලේ 

කහයක බහ  පභොකක්ද? අනිකහප  භත ඹ ඳත් කයන, අනිකහප  

භතර  ඉඩ පනොපදන, තමු්දනහ්දපේරහ තීයණඹ කය  ිනපඵන 

භතඹ හිුරක්කහය පර, තක්කඩි පර ඉටු කය ගළනීභ වහ න 

වුභනහක්. ක වුභනහ  වවුඛ ප්දන අිළ රෆසින නළවළ. ක 

නිහ  ප්ර්ජහත්දත්රබහදඹ ිළිතඵ, වළභ ඳක්රභ අදවස ගළනීභ 

ිළිතඵ, විෘත භනරි්ද යපට් ජහිනක ප්ර්ලසනඹක් ිළිතඵ වළභ 

පකපනකුප භ   අදවසර  ඇහුම් ක්ද දීභ වහ ව භවහ ඉවශ 

ගුණහඇගඹරි්ද යුුර පත්රීම් කහයක බහක් පනොපයි පම්. 

ඉතහභත්භ ඳවත් තත්ත්ඹක  ඇද දභහ ිනපඵන  විපලේ කහයක 

බහක  වබහගි ප්දන අිළ සදහනම් නළවළ. එභ නිහ භහ 

ග්දන  යලදු ්දප්ද කහ ද රිඹන එක අනහගතඹ තීයණඹ කයහවි. 

ඊශඟ , පම් ඳනත් පකටුම්ඳත ම්ඵ්දධපඹ්ද අදවස 
දක්්දන  කළභළිනයි. පභභ ඳනත් පකටුම්ඳත කස රිරීපම්දී 

අලා ඇපලෝධන ඇුරශත් රිරීභ ගළන ගරු අභහතාුරභහ  
සුරින්දත නහ. හභහනාපඹ්ද එක ඳනතක් පනස පකො  
අනික් ඳනත දක්හ ඹනපකො  කලි්ද ඳනත වියල්ද ඇින කය 
ිනපඵන ආඹතනර  අනික් ඳනින්ද ඵරඳෆම් ඇින පනහ. ක 
නිහ ඇත්පත්දභ ක ඳනත  අ්දතර්කහලීන විධිවිධහන ඇුරශත් 

විඹ යුුර ිනබුණහ. ිනපඵන ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 
භ්දත්රී.රු්ද   යලද්ධ ප්දප්ද පභොකක්ද රිඹන එක ඊ  ඇුරශත් 
විඹ යුුරයි. භහ ද්දප්ද  නළවළ, නීිනඳින පදඳහර්තපම්්දුරප්ද ඇයි 
ක  ගළන උඳපදස පනොදු්දප්ද රිඹරහ. භහ ද්දප්ද නළවළ,  
ඇභිනුරභහ  ඇයි ක යලිනවිඛර ආපේ නළත්පත් රිඹරහ.  පභොකද, 
කලි්ද ිනබුු ඳනින්ද සථහිළත කයන රද ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනඹක්  ිනපඵනහ. කපක්  භ්දත්රී.  ධුය  ිනපඵනහ. න 
ඳනතක් නීිනඹ ඵ  ඳත් පනහ. එත පකො  කලි්ද ඳනින්ද න 
ඳනත දක්හ එ්දන අ්දතර් කහරඹක් අලායි. ක නිහ ක 

අ්දතර්කහලීන පඹෝජනහලිඹක් ක ඳනත  ඇුරශත් කශ යුුර 
ිනබුණහ. නමුත් තමු්දනහ්දපේරහ  ිනබුපණ් පනත්  වුභනහක්. 
පරොකු කරඵරඹක් ිනබුණහ; කඩිමුඩිඹක් ිනබුණහ. ක කඩිමුඩිඹ 
නිහ පම් ඇපලෝධනඹ අභතක කශහ. පූර්පං ිනබුු ඳනත් ගළන 
කඛඳනහ කය ඵළලුහ නම් ඕනෆභ පකපනකු  පත්පයනහ 
අ්දතර්කහලීන විධිවිධහන ක ඳනත් පකටුම්ඳත  එ්දන ඕනෆඹ 
රිඹරහ. ක අභතක පච්ච ඇපලෝධනඹ අද වරි  ඔඵුරභහ පම් 
ඳහර්ලිපම්්දුර  පගනහපු එක ගළන අිළ ්දපතෝ පනහ. පම්ක 
එදහ  ඉකිරිඳත් කශ යුුර ිනබුු ඇපලෝධනඹක්.  වළඵළයි ළදගත් 

පදඹ කක පනොපයි, ගරු ඇභිනුරභනි. පම් ඳනත් පකටුම්ඳත 
ම්භත රිරීපම්දී පම්  ඳහර්ලිපම්්දුර ුරශ තමු්දනහ්දපේ එකඟ  
පච්ච ඇපලෝධන ගණනහක් ිනබුණහ. කක තභයි ළදගත් විඹ 
යුත්පත්. සීභහ නිර්ණඹ පකොමි්ද බහක් ඳත් කය ග්දන 
ිනපඵනහඹ, සීභහ නිර්ණඹ රිරීපම් කහර්ඹඹක් ිනපඵනහඹ, ක නිහ  
පම්ක ම්භත කය ග්දන උදවු ප්දනඹ රිඹහ පම් 
ඳහර්ලිපම්්දුරප්ද ඉඛරහ යලටිඹහ. අිළ විටි්ද වි  ප්ර්ලසන ඇහුහ. 
ඔඵුරභහ  කිගි්ද කිග භ ප්ර්කහල කශහ  පම් ඳනත  ඇුරශත් කශ යුුර 
තත් ඇපලෝධන ිනපඵනහඹ; ඉතහ ඉක්භනි්ද කහ පගපනනහඹ 
රිඹහ. තමු්දනහ්දපේ කහ පගනහහද? කදහද කහ ඉකිරිඳත් 

කය්දප්ද රිඹහ භහ තමු්දනහ්දපේපග්ද අවනහ.  

විපලේපඹ්දභ පභහිදී භහනුඳහිනක නිපඹෝජනඹ ළඩි කශ 
යුුරයි රිඹන එක ගළන හකච්ඡහ වුණහ. ක  හකච්ඡහ  වබහගි 
වුු අපප් ඳක්පං විිතත පවේයත් භ්දත්රී.ුරභහ වියල්ද ක ිළිතඵ 
ලිඛිත ඇපලෝධන ඉකිරිඳත්  කය ිනබුණහ. ගරු ඇභිනුරභනි, 
ඔඵුරභහ ිළිතුරරු රඵහ දීපම්දී රිේපේ ක ඇපලෝධන කඩිනමි්ද 

පගපනනහඹ රිඹහයි. නමුත් පම් නපකො  ළරරිඹ යුුර 
කහරඹක් ගත පරහ ිනපඵනහ.  තභ ක  ඇපලෝධන පගනඛරහ 
නළවළ. තමු්දනහ්දපේරහ  පම් ඳනත   ඉක්භනි්ද ඇුරශත් කශ 
යුුර ඇපලෝධන ඳපක  දභහ ිනපඵනහ.   

තත් ළදගත් කහයණඹක් එතළන භුර වුණහ, ඳශහත් ඳහරන 
භ්දත්රී.යඹකු  අපප්ක්කත්ඹ වහ රුිළඹඛ 5000ක් ඇඳ ඵළඳිඹ 
යුුරයි රිඹහ. පම් වදහ ිනපඵන න ක්රාභඹ අනු ආ්දන ලපඹ්ද 
ඳශහත් ඳහරන අපප්ක්කඹ්ද 5000ක්ත් එන එක ශක්්දන 

ඵළවළ. එතපකො   5000X5000. ක රිඹ්දප්ද  මූරහනහරඪ ගරු 
භ්දත්රී.ුරභනි, ඹම් පද්ලඳහරන ාහඳහයඹක   ඇඳ තළ්දඳත් රිරීභ  

විතයක් රුිළඹඛ මිලිඹන 25ක් -රුිළඹඛ රක් 250ක්- අලා 
පනහ.   

රක් 250ක් තභ්දප  අපප්ක්කත්ඹ පනුප්ද තළ්දඳත් 

කය්දන පුළු්ද ්දප්ද කය පද්ලඳහරන ඳක්ඹක ද? කුඩු 

ාහඳහයර පඹපදන, ගණිකහ භඩම් ඳත්හ පගන ඹන, ඳහතහරඹ 

වයවහ කප්ඳම් ග්දන, යපට් ඉඩම් විකුණහ පකොමිස ග්දන, ක 

පකොමිසලි්ද තභ්දප  පද්ලඳහරනඹ ලක්ිනභත් කය පගන 

ිනපඵන පද්ලඳහරන ාහඳහයර  පුළු්ද පේවි, ඹම් 

භළිනයණඹක් පනුප්ද රක් 250ක් ඇඳ පර තළ්දඳත් 

කය්දන. අඳ  ඵළවළ කක කය්දන. ක නිහ කශ යුුර ඇපලෝධන 

කහයි.  

423 424 

[ගරු  අනුය කිහනහඹක භවතහ] 
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ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අපප්ක්කයඹකු  ඡ්දදඹ ඉඛර්දන 

පුළු්ද නම්  එඹහ  රුිළඹඛ 5,000 පග්දන -[ඵහධහ රිරීභක්] 

නළවළ. ක තර්කඹ ළයකියි. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake)  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අපප්ක්කයඹහ තභයි ඡ්දදඹ 

ඉඛර්දප්ද. වළඵළයි ඳක්ඹක් පර හිත්දන. ඳක්ඹක් පර 

කඛඳනහ කය ඵළලුපොත්, රක් 250ක් එක ඳක්ඹක  ඇඳ මුදඛ 

තළ්දඳත් කය්දන යලද්ධ පනහ. කක හධහයණ තත්ත්ඹක් 

පනොපයි. කක කය්දන පුළු්දකභ ිනපඵ්දප්ද -[ඵහධහ රිරීභක්] 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, -[ඵහධහ රිරීභක්] 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුරභහප  ිළිතුරරු කථහපේදී රිඹ්දන. භ  ඵහධහ කය්දන 

එඳහ. ක නිහ කය්දන ඕනෆ පම් ඇපලෝධනඹ පගපනන එකයි.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

අද අදහශ ප්දප්ද-  

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අද අදහශ පද් තභයි පම් කථහ කය්දප්ද. තමු්දනහ්දපේ කශ 

යුුර ඇපලෝධන ගළනයි පම් රිඹ්දප්ද. පම්හ ිළිතඵ තභයි 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ කරුු ඉකිරිඳත් කපශේ. පම් ඳනත් පකටුම්ඳත 

ම්භත වුණහ  ඳසපේ අිළ කිගි්ද කිග භ ඵරහපගන හිටිඹහ; කිගි්ද 

කිග භ පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ අදවස ඉකිරිඳත් කයමි්දද අිළ පම් 

ගළන රිඹහ යලටිඹහ. පම් ඇපලෝධන පගපන්දප්ද කදහද රිඹහ 

කරුණහකය රිඹ්දන. ඇපලෝධන තඵහ ඔඵුරභහ ඳහර්ලිපම්්දුරපේදී 

දරි්දප්දත් පඵොපවොභ කරහුරයරිනුයි. ඉින්ද අඩුභ තයමි්ද පම්ක 

ගළන අව්දනත් විධිඹක් නළවළ.  ඔඵුරභහ පඵොපවොභ කහරඹරි්ද 

පවෝ අද දරි්දන රළබුු එකත් ුර ක්. ආණ්ඩු ඳක්පං 

භ්දත්රී.රුනුත් භ  විටි්ද වි  රිඹනහ, "ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ ඇභිනයඹකු ඉ්දනහ, පකොපවද රිඹරහ පවොඹහ ග්දන ඵළවළ, 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ප්ර්ලසන ිනපඵනහ" රිඹරහ. ක නිහ අද  

ඔඵුරභහ දරි්දන පවෝ රළබුු එක ගළන ුරටුයි. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, කශ යුුර ිනබුපණ් පභොකක්ද? 

පම් ඳනත්ර  ඇපලෝධන පගන ආ යුුර ිනබුණහ. කක තභයි එදහ 

පම් ඳනත් පකටුම්ඳත ම්භත රිරීපම්දී ඳහර්ලිපම්්දුර ආපු 

එකඟතහ. ඳහර්ලිපම්්දුරප්ද ිළ තත් ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතායඹහත්, ගරු ඵළයලඛ යහජඳක් අභහතායඹහත්, අඳත් 

අතය හකච්ඡහපේදීත් එකඟ වුණහ ඉක්භනි්ද පම්හ පගපනනහ 

රිඹරහ. නමුත් ළරරිඹ යුුර කහරඹක් ඳභහ කය ිනපඵනහ. ක නිහ 

ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  රිඹ්දප්ද, ඉතහ ඉක්භනි්ද ක 

ඇපලෝධන පම් ඳහර්ලිපම්්දුර  පගපන්දන රිඹන එකයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඊශඟ කරුණ තභයි සීභහ 

නිර්ණඹ වයවහ භුර වී ිනපඵන ගළ ලු. ගරු වර්ම් අභහතාුරභහත් 

විපලේපඹ්ද ක ඳළත්ත ඉරක්ක කයරහ ද ද්දප්ද නළවළ, පම් සීභහ 

නිර්ණඹ ිළිතඵ ඇින වී ිනපඵන ගළ ලු ගළන විපලේ 

අධහනඹක් පඹොමු කශහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

අද පවොයි. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, අඩු තයමි්ද ආණ්ඩුපේ ඉපගන ආණ්ඩු ගළන එපවභ 

රිේ එක පවොයි. පගොඩහක් නයක පද්ඛ කයන අතපර් එක 

පවොක් පවෝ කපශොත් කක රිඹ්දන එඳහඹළ.  ක ගුණත්බහඹ 

ිනපඵ්දන ඕනෆප්ද. ඉින්ද ගරු වර්ම් අභහතායඹහත් පඳ්දහ 

දු්දප්ද පභොකක්ද? පම් සීභහ නිර්ණ පකොමි්ද බහ වයවහ සීභහ 

පඵදීම් අතපර් අද යලද්ධ පමි්ද ිනපඵ්දප්ද පභොකක්ද?   

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම්ක ය ක්. පම් යපට් අිළ 

සීභහ නිර්ණ ගළන ළරරිඛර  රක් කයන පකො  ළරරිඛර  

බහජනඹ කශ යුුර කරුු ගණනහක් ිනපඵනහ. එක ඳළත්තරි්ද 

අපප් ය  යලඇවර, පදභශ, මුසලිම් රිඹරහ ප්ර්ධහන ජහිනකත්ඹ්ද 

ුරනක් ජීත් න ය ක්. ආපේ පකොපව්දද, ආපේ කදහ ද, කහ 

අදහශ නළවළ. අද පම් යපට් ඉඳපදන, පම් යපට් ආර්ථිකඹ  වවුඛ 

පන, පම් ය   පඳොපවොය පන ප්ර්ධහන ජන පකොට්කහ ුරනක් 

ඉ්දනහ යලඇවර, පදභශ, මුසලිම් රිඹරහ. එතපකො  ක අඹ යපට් 

විවිධ සථහනර වියලරිරහ ජීත් පනහ. කකයි අ පප් යපට් ිනපඵන 

ළදගත්කභ. එක් එක් ප්ර්පද්ලර  සීභහ පරහ පනොපයි, ය  පුයහ 

වියලරිරහ ජීත් පනහ. එතපකො  සීභහ නිර්ණ කස රිරීපම්දී ක ක 

ජන ප්ර්ජහ්දප  නිපඹෝජනඹ්ද ඇින විඹ වළක්පක් පකපේද රිඹන 

එක ගළන  අිළ කඛඳනහ කය්දන ඕනෆ, ළරරිඛර  රක් කය්දන 

ඕනෆ. ක හප භ අපප් ඇර්ධනපං විවිධත්ඹ්ද ිනපඵනහ. අපප් 

ය  ග්රාහමීය ඹ ලපඹ්ද අිනලඹ විලහර ඇර්ධන ඳයතයඹක් ිනපඵන 

ය ක්. නගයඹ ව ගභ අතය විලහර ඳයතයඹක් ිනපඵනහ.  ක නිහ 

ක ග්රාහමීය ඹ ඇර්ධනඹ ඉරක්ක පකො  පගන පේගත් පර 

ඇර්ධනඹ කයගත යුුර ප්ර්පද්ල ගළන ඉරක්කඹක් ළරරිඹ යුුර 

පනහ. ක හප භ එභ ප්ර්පද්ලර යලටින ජනතහ, ජන ඇයුිනඹ, 

භූමිඹ ඹන පම්හ ිළිතඵ ළරරිඛරක් දළක්විඹ යුුරයි. පම් ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනර අදහශ භූමිඹ, පක්ර  පකොට්කහඹ තීයණඹ 

රිරීපම්දීඑපවභ විදාහත්භක ක්රාභපේදඹක් අලායි.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, වළඵළයි අද යලද්ධ පමි්ද 

ිනපඵ්දප්ද පම්පක් ඉතහ පවො තත්ත්ඹක් පනොපයි. ගරු 

ඇභිනුරභනි, කළභළින නම් අඳ ත් ඇවිඛරහ අදවස රිඹ්දනඹ 

රිඹරහ ඔඵුරභහ රිේහ. අිළ අදවස රිඹනහප්ද. කහ අදවස 

විතයයි. පම් පභොපවොපත්දී ළඵවි්දභ පම්හ ඹම් පද්ලඳහරන 

අධිකහරිඹක ආධිඳතාඹ  ඹ ත් පරහ ිනපඵනහ. පද්ලඳහරන 

අධිකහරිත්ඹ වියල්ද තභයි අද පම් සීභහ නිර්ණ කය්දන වද්දප්ද.  

ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ ඉ්දන බහඳිනයඹහ කඛඳනහ කයනහ 

තභ්දප  බහඳින පුටු ආයක්හ කය ග්දන තභ්ද  පකොපවොභද 

සීභහ වදහ ග්දප්ද රිඹරහ.  ක නිහ තභ්දප  ඥහින ගණඹ, 

තභ්දප  කුර ගණඹ, තභ්දප  ජහිනකත්පං ගණඹ, තභ්දප  

පන පන ම්ඵ්දධකම් ිනපඵන ගණඹ එක තළනක  පකොටු 

පන ඳරිකි සීභහක් නිර්ණඹ කයනහ. මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි, භවය කකක මුළු ඳපවේ තරු හපගයි.  එක තළනක  

ඹනහ කුරඹ පවොඹහ පගන. තත් තළනක  ඹනහ ජහිනකත්ඹ 

පවොඹහ පගන. ත තළනක  ඹනහ ඥහිනකභ පවොඹහ පගන. ත 

තළනක  ඹනහ ඳයම්ඳයහ පවොඹහ පගන. පභ්දන පම් විධිඹ  මුළු 

ඳපවේ තරු හපගයි පම් පකොට්කහ වදරහ ිනපඵ්දප්ද. කක තභයි 

කයරහ ිනපඵ්දප්ද.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

නළවළ, නළවළ. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුරභහ නළවළ රිේහ  ළඩක් නළවළප්ද.   

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ආණ්ඩු ඵරඹ පවොඵන 

ඳක්ඹ තභ්දප   පද්ලඳහරන ාහඳෘිනඹක පකො ක් ඵ  පම් 

සීභහ නිර්ණඹ ඳත් කය පගන ිනපඵනහ. කක ඔඵුරභහ පත්රුම් 

ග්දන. ඔඵුරභහ අක්කයඳත්ුර ගළන විතයක් හිත්දන එඳහ; ය  

ගළන හිත්දන. ඔඵුරභහ  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතාහඇලඹ දීරහ ිනපඵ්දප්ද අක්කයඳත්ුරපේ සීභහ නිර්ණඹ 

කය්දන පනොපයි. අක්කයඳත්ුර ගළන විතයක් හිතමි්ද සීභහ 

නිර්ණඹ කය්දන එඳහ. ය  ගළන හිතරහ කය්දන. අිළ ද්දනහ, 

අපප් යපට් ම්ප්ර්දහයික පර එක්ත් ජහිනක ඳක්පං ළඩි ජන 

ඝනත්ඹක් යලටින ගම් ිනපඵන ඵ; ශ්රීග රඇකහ නිදවස ඳක්පංත් 

එපවභ ිනපඵනහ; අපප් ඳක්පංත් එපවභ ිනපඵනහ. 

තමු්දනහ්දපේරහ කයන පද් තභයි ශ්රීග රඇකහ නිදවස ඳක්පං ළඩි 

ඝනත්ඹක් ිනපඵන භූමිඹ ක විධිඹ භ ආයක්හ පන ඳරිකි අපනක් 

ඳක්ර  ළඩි ඝනත්ඹක් ිනපඵනහ ඹළයි රිඹහ භතඹක් ිනපඵන 

ගම් ුරන  වතය  කඩනහ; කෆලිර  කඩ කඩහ අමුණනහ. පම් 

කිඹ කය වළරීභ කය්දප්ද. පම්ක තභයි කය්දප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] 

ඔඵුරභහ නළවළ රිේහ  ළඩක් නළවළ. පම්ක කයනහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කදහත් පවො පද්ඛ රිඹ්දප්ද නළවළ. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පම්ක කයනහ. පවො පද්ඛ රිඹ්දන ඔඵුරභහ ඉ්දනහ ප්ද.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

වළභ දහභ ගව්දප්ද භඩ.  

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පවො පද්ඛ රිඹ්දන ඔඵුරභහ ඉ්දනහ. පවො පද්ඛ භභ 

රිඹ්දන ඕනෆ නළවළ. භභ රිඹ්දන ඕනෆ ළරැකි පද්ඛ. [ඵහධහ 

රිරීභක්]පවො පද්ඛ රිඹ්දන ඔඵුරභහ යලටිනහ ප්ද. ඵහ ධහ 

කය්දන එඳහ, ගරු ඇභිනුරභහ. පවො භනුාපඹක්. භ  ඵහධහ 

කයනහ ප්ද. කඛඳනහ කය ඵර්දන.  නළත ජහිනකත්ඹ්ද අතය 

ගම් ඇුරශත ඹම් ගළටුම්කහරී තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ වීපම් 

අනුරයක් ිනපඵනහ.  [ඵහධහ රිරීභක්]  

 
ගරු භ්දත්රී.යපඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
එුරභහ තභයි රිේපේ පම් පදක එකුර කය්දන පවො නළවළ 

රිඹහ. [ඵහධහ රිරීභක්]  

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. කහ පවොයි  ප්ද. ක විතයක්ද? පභුරභහ තත් පද්ඛ 

අිළත් එක්ක රිඹරහ ිනපඵනහ. කහ පම් ගරු බහපේ රිඹන එක 

පවො නළින නිහ භභ  රිඹ්දන ඹ්දප්ද නළවළ. මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි, ඇභිනුරභනි, පම් සීභහ නිර්ණඹ ඔඵුරභහ ළරරිඛර  

රක් කය්දන. ඔඵුරභහ නළවළ රිඹන භතපංභ ඉ්දන එඳහ. දළ්ද 

භූමිපං යලද්ධ පමි්ද ිනපඵන පද් ගම්ර යලද්ධ පමි්ද ිනපඵන 

පද් ඔඵුරභහ ිනපඵනහද නළද්ද රිඹහ ඳරීක්හ කය්දන. ඔච්චයයි 

ිනපඵ්දප්ද. කෆ ගව්දන ඕනෆ නළවළ. ඔඵුරභහ ඇභිනයපඹක් 

ප්ද. හභහනා අභහතායපඹක් පනොපයි ප්ද. ඳශහත් ඳහරන  

ඇභිනයඹහ ප්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් ඳනත් පකටුම්ඳත  තත් 

ඇපලෝධනඹක් පගපන්දන  පඹෝජනහ කයනහ. ක  ඇපලෝධනඹ 

පගපන්දන රිඹරහ රිඹ්දප්ද ඇත්පත්දභ ඳශහත් ඳහරන 

භට් මි්ද එන පද්ලඳහරන අධිකහරිත්පං වළයලරීම් ගළනයි. ඍුනභ 

පම් ඳනත  ම්ඵ්දධ පනොවුණත් පම්හ ග්රාහමීය ඹ යහජාඹ්ද හපගයි. 

පම්ක ග්රාහමීය ඹ යහජාඹක්. ක යහජාපං ඔටු්දන බහඳිනයඹහ 

ඳශහපගන යලටිනහ. ක අසපේ කපක් කටු ඔටු්දන දභහ ගත් අඹත් 

යලටිනහ. වළඵළයි, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර යු යජරු රිඹරහත් 

යලටිනහ. ක නිහ මුළු ගපම්භ යලඹලු ක්රිපඹහකහයකම් පභභ 

පද්ලඳහරන ආධිඳතාඹ  ඹ ත් කය ිනපඵනහ. පම්ක ඉතහ නයක 

පදඹක්. ගපම් නිදවසබහඹ, ගපම් සහධීනත්ඹ, ගපම් 

පකපනකු  සපේච්ඡහ ඇවිධහනර ක්රිපඹහත්භක ප්දන ිනපඵන 

අයිිනඹ, ඹම් පද්ලඳහරන ඳක්ඹක  රැසවීභක  ම්ඵ්දධ ප්දන 

ිනපඵන අයිිනඹ, පම් ඔක්පකොභ ඵරවත්කහරී ටවඹක් පර  

ක්රිපඹහත්භක පමි්ද ිනපඵනහ.  

ප්ර්හපද්ය ඹ ඇර්ධනඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද පම්හපඹ්ද පකපයන 

පවො කහර්ඹඹ්ද ිනපඵන අතය පද්ලඳහරනික ලපඹ්ද ගත්පතොත් 

ග්රාහමීය ඹ ලපඹ්ද තභ්දප  ආධිඳතා තවවුරු රිරීභ වහ පම් 

ආඹතනර නිපඹෝිතතයි්ද ක්රිපඹහත්භක පමි්ද ඉ්දනහ. කක 

පවො තත්ත්ඹක් පනොපයි. කක නිහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

බිහි රිරීපම්දී ිනබුු අයමුුයි ළඵළවි්දභ දළ්ද එහි යලටින 

භිකඹ්දප  ක්රිපඹහකහරිත්ඹයි අතය විලහර ඳයසඳයතහඹක් භුර 

පරහ ිනපඵනහ. භහ ද්දප්ද නළවළ, පම්ක  පභොකක්ද කය්දප්ද 

රිඹහ. ඔඵුරභහ උදහවයණඹක් වළටිඹ  ඳසු ගිඹ කහරපං ප්ර්පද්ය ඹ 

පද්ලඳහරනඥඹ්ද ම්ඵ්දධපඹ්ද ිනපඵන හර්තහ අයපගන 

ඵර්දන. ක හර්තහ දළ්ද භහ ශඟ ිනපඵනහ. කවුද?  එඛ.එච්. 

ධර්භයලරි, ප්ර්හපද්ය ඹ බහ භ්දත්රී.. පභොකක්ද ිනපඵ්දප්ද? සත්රී. 

දණඹක් ව  නඹනහ නිඛමිණි වහ ඇඹප  කිඹණිඹ ඝහතනඹ 

රිරීභ ම්ඵ්දධපඹ්ද මිනීභළරුම් පචෝදනහ. 2012 භහර්ුර. 

භළිනයණ පකොට්කහඹ නිවිිනගර, යත්නපුය. දළ්ද පභපවභ 

යලදුවීම්ර  ඔවු්ද ම්ඵ්දධ පරහ ිනපඵනහ. පම්, 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ Research Unit  එපක්ද භහ රඵහ ගත් 

පතොයුරරුයි.  ක හප භ ඔඵ දරි්දන ඇින, ස ළ්දලි ිනරයත්න 

ම්ඵ්දධ කහයණඹ. ස ළ්දලි ිනරකයත්න රිඹරහ රිඹ්දප්ද 

අයනහඹක ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ බහඳිනයඹහයි. ුර්ද පදපනකු  

ඳවය පද්දනත් ක හප භ power plant එකක් damage  

කය්දනත් ඔහු ම්ඵ්දධ පරහ ිනපඵනහ. පම් අයනහඹක 

ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ බහඳිනයඹහයි. ඊශඟ  එම්.ක. ච්දද්රවයලරි, උඳ 

බහඳින, ඇඹිලිිළටිඹ. එඹහ ප්ර්යලද්ධිපං බීභත් වළයලරිරහ මිනිසු්ද  

හිඇහ න විධිඹ  ක යුුර කය ිනපඵනහ. ඊශඟ   භධාභ ඳශහපත් 

හලිඹ කිහනහඹක. එඹහ නම් ටිකක් උඩ පකපනක් ප්ද. අපප් 

එස.බී. කිහනහඹක ඇභිනුරභහප   
[මූරහනපං අණ ඳරිකි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භඛලි. එඹහ ඳශහත් බහපේ. කක ඕනෆ නළවළ.   
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ඊශඟ  ම්ඳත් ච්දද්රව පුසඳ විදහනඳිනයණ. ඔහු තඇගඛර 

ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ Chairman. ගරු අතහවුඛරහ ඇභිනුරභනි, 

ම්ඳත් ගළන ඔඵුරභහ ද්දනහ ඇිනප්ද. දළ්ද ඔහු පරොකු 

ආ්දපදෝරනඹක  ුරඩු දීරහ ිනපඵනහ. එඇගර්දත පුයළයලඹකු 

ඝහතනඹ රිරීභ ිළිතඵ ඔහු  විරුද්ධ නඩුක් ඳළරිරහ 

ිනපඵනහ. 

ඊශඟ  ජඹ්දත සුයවීය. කය්දපදනිඹ ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ භ්දත්රී.. 

අම්භහ පකපනකු දණඹ රිරීභ ිළිතඵ පචෝදනහක් ඔහු ත් 

ිනපඵනහ. ඊශඟ  සුයවීය ලිඹනප  සුනිඛ. අකුරැස ප්ර්හපද්ය ඹ 

බහපේ බහඳින. එුරභහ ත් ිනපඵනහ කහ්දතහ්ද දණඹ රිරීභ 

ිළිතඵ පචෝදනහ. ඊ  ඳසපේ කළරණිඹ ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ භ්දත්රී.. 

ප්ර්හපද්ය ඹ බහ භ්දත්රී.යඹකු ඝහතනඹ රිරීභ ිළිතඵ පචෝදනහක් 

එුරභහ  ිනපඵනහ. ඔහු තමු්දනහ්දපේරහප  ආණ්ඩුපේ කළරණිඹ 

ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ භ්දත්රී.යපඹක්. ක හප භ රුක්භ්ද 

පකොශමප . ඔහු ප්දනප්පු ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ භ්දත්රී.යපඹක්. 

ඔහු  ිනපඵනහ, කහ්දතහක  තර්ජනඹ රිරීභ ව හිරිවළය රිරීභ 

ිළිතඵ පචෝදනහ. තමු්දනහ්දපේරහ ප්ර්හපද්ය ඹ බහ වයවහ පම් 

ක්රිපඹහත්භක කය්දප්ද, "එක ගභක  එක ළඩක්" රිඹන 

ළඩ වන රිඹරහයි භ  හිපත්දප්ද. පම් ක ාහඳෘිනද රිඹරහ භ  

ළකඹක් ිනපඵනහ. එක ගභක  එක ළඩක් රිඹ්දප්ද, එක්පකෝ 

එක ගභක භ්දත්රී.යඹකු වියල්ද සත්රියඹක් දණඹ කයනහ; නළත්නම් 

මිනිපවක් භයණහ. කකද ක ාහඳෘිනඹ? අකුරැස ප්ර්හපද්ය ඹ 

බහපේ බහඳිනයඹහ එක ගභක  එක ළඩක් පනොපයි, එක 

ගභක  ළඩ 100ක් කයනහ රිඹරයි භ  හිපත්දප්ද. කක 

හධහයණ නළවළ. [ඵහධහ රිරීභක්] ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ 

කරඵර ප්දන එඳහ. අක්කයඳත්ුරපේ ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ 

රිඹරහ නභක් පම් රළයිසුරපේ නළවළ. ක නිහ කරඵර ප්දන 

එඳහ. [ඵහධහ රිරීභක්] කක පවොයි. ක නභ පම් රළයිසුරපේ ව්ද 

පරහ නළවළ. නමුත් ඔඵුරභහ කරඵර න විධිඹ දළක්කහභ වරිඹ  

පවොඹරහ ඵර්දන ඕනෆ. 

ඊ  ඳසපේ එම්.පක්. අමිර. ඇඹිලිිළටිඹ ප්ර්හපද්ය ඹ බහ බහඳින. 

අිළ දළක්කහ පඳොලිස නිරධහරි්ද පදපදපනකු  ඳවය දීරහ අත් 

අඩඇගු  ග්දනහ. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඔඵුරභහප  පඹෝජනහ රිඹ්දන. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භප  පඹෝජනහ පම්කයි. [ඵහධහ රිරීභක්] නළවළ, පම්හ වරිභ 

ළදගත්. ඔඵුරභහ කරඵර පනහප්ද. පම් රළයිසුරපේ 

දවළනිඹහප  නභ රිඹන පකො  පභුරභහ කඛඳනහ කයනහ, 

තභ්ද ඉ්දප්ද එ පකොපශොසළනිඹහ ද රිඹරහ. කරඵර ප්දන 

එඳහ, එපකොපශොසළනිඹහත් ඔඵුරභහ පනොපයි. [ඵහධහ රිරීභක්] ඊ  

ඳසපේ, අයණහඹක ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ බහඳිනයඹහ. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඔඵුරභහප  පඹෝජනහ රිඹ්දන. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පඹෝජනහ රිඹ්දනම්. පඳොහිඩක් ඉ්දනපකෝ. අයණහඹක 

ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ බහඳිනයඹහ මිනිසසු පදපදපනක් ඝහතනඹ 

කශහ. ක හප භ කරු වීයයත්න. ඔහු රිදීභහලිඹද්ද ප්ර්හපද්ය ඹ 

බහපේ බහඳිනයඹහ. හිඇහ රිරීභ ිළිතඵ ඔහු ත් පචෝදනහ 

ගණනහක් ිනපඵනහ. ක නිහ පම් රළයිසුර වළ්දහහිගත රිරීභ 

වහ භභ බහගත* කයනහ. 

භප  පඹෝජනහ පම්කයි. දළ්ද පම් වහ නීිනඹක් ම්ඳහදනඹ 

කය්දන ඵළරිද? තමු්දනහ්දපේ ඹ පත් ිනපඵන ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනර අයමුණ පභොකක්ද? අයමුණ ප්දප්ද සත්රී.්ද දණඹ 

රිරීභ පවෝ මිනී භළරීභ පවෝ පඳොලීයලඹ  ගළසීභ පවෝ පකො ්ද 

කළඨයභ පවෝ නිද්ද වළරීභ පවෝ පනොපයිප්ද. ඔඵුරභහ පම් 

ඳනින්ද ක ඵරතර දීරහ නළවළප්ද. වළඵළයි, දළ්ද යලද්ධ පරහ 

ිනපඵ්දප්ද, පම් ඳනින්ද රඵහ පනොදී ිනපඵන ඵරතර  ක 

භ්දත්රී.රු ක්රිපඹහත්භක කයන එක. අිළ කයන පඹෝජනහක් තභයි 

පම් ඵරතර පම් ඳනත  ඇුරළු කය්දන රිඹන එක. එතපකො  

රිඹ්දන පුළු්ද, ''කහ නීතාහනුකූරයි'' රිඹරහ. එතපකො  ගරු 

ඇභිනුරභනි, ඳශහත් ඳහරන ඳනත අනුභ ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ 

නිද්ද කඩ්දන; ඳනත අනුභ ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ සත මා්ද දණඹ 

කය්දන; ඳනත අනුභ ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ පකො ්ද කඳ්දන; 

ඳනත අනුභ ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ කහ්දතහ්ද ඝහතනඹ කය්දන; 

ඳනත අනුභ ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ කුඩු business කය්දන; ඳනත 

අනුභ ඉඩ දීරහ ිනපඵනහ කප්ඳම් ග්දන. එපවභ නළත්නම් 

රඛරහවි  ප්ර්හපද්ය ඹ බහ බහඳිනයඹහ අත් අඩඇගු  ඳත් 

ප්දප්ද නළවළප්ද. ක නිහ ඔඵුරභහ ඳනත  ඇපලෝධනඹක් 

පගපන්දන, පම්හ තභයි ඳශහත් ඳහරන භ්දත්රී.රු්දප  

කහර්ඹබහයඹ රිඹරහ. ඔ්දන එක පඹෝජනහක්. [ඵහධහ රිරීභක්] 

ඔඵුරභහ අවපු පඹෝජනහ ගළන භභ රිඹ්දප්ද. ඔඵුරභහ විපලේ 

කහයක බහක් ඳත් කයරහ පවෝ කභක් නළවළ,- [ඵහධහ රිරීභක්] 

ඔඵුරභහ අවපු නිහ භභ එක පඹෝජනහක් කපශේ. ඔඵුරභහ දළ්ද 

අවනහප්ද පඹෝජනහ පභොනහද රිඹරහ. දළ්ද ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ 

පම්කයි. දළන  ිනපඵන ඳශහත් ඳහරන ඳනපත් අයමුු 

ිනපඵනහප්ද. දළ්ද තමු්දනහ්දපේ පම් ඇපලෝධන පගපන්දප්ද 

පභොක ද? ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ිළහිටු්දන, ක ිළහිටුන 

ආඹතන අයමුු අනු පභපවඹ්දන. නමුත් දළ්ද ක අයමුු 

පනොපයි, පනත් අයමුු තභයි ක්රිපඹහත්භක ප්දප්ද. එක්පකෝ 

දළ්ද ඳනත  ඇපලෝධනඹක් පගපන්දන ඕනෆ, අයමුණ තභයි, 

''එක ගභක  එක ළඩක්'' රිඹරහ. වළඵළයි  භවය අඹ ළඩ පදක 

ුරනක් කයරහ ිනපඵනහ. වළඵළයි, ප්ර්පේලපභ්ද. එක්පකෝ ක 

ඇපලෝධන පගපන්දන ඕනෆ. එපවභ නළත්නම් කය්දන ඕනෆ 

පභොකක්ද? ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භ්දත්රී.රු්ද පභළනි 

ක්රිපඹහභහර්ගර නියත ව වහභ ඔහුප  භ්දත්රී.ධුයඹ අපවෝයල වීභ  

අදහශ න ඳරිකි ඇපලෝධන පගපන්දන ඕනෆ. ඔ්දන කයනහ නම් 

ළපහි. නමුත් ඔඵුරභහ කක කය්දප්ද නළවළ. 

 
 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කක කය්දන පුළු්ද. වළඵළයි, කහ ඳශහත් බහප්ද අනුභත 

කය්දන ඕනෆ. 

 
 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි පදකක කහරඹක් 

ිනපඵනහ. 
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————————— 
*  පුසතකහරපං තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ගරු ඇභිනුරභහ රිඹනහ ක ඇපලෝධනඹ පගපනනහ රිඹරහ. 

පඵොපවොභ පවොයි, සුරිනයි. ගරු අතහවුඛරහ ඇභිනුරභහ රිඹනහ, 

ක ඳනත  ඇපලෝධන පගපනනහ, වළඵළයි ඳශහත් බහලි්ද 

අනුභත ප්දන ඕනෆලු. දළ්ද පභුරභහ ඵඹයි. පභොකද, ඳශහත් 

බහර ඉ්දප්දත් ක ජහිනපං අයිඹරහප්ද. කත්, අනුභත කයයි. 

දළ්ද පභුරභහ ඵඹ ්දප්ද  ඇයි? ඳශහත් බහර ඉ්දප්ද 
කවුද? ගුරුරිඹ්ද දණ ගසන අඹ ඉ්දනහ.  ක හප  තත් ළඩ 
කයන අඹ භධාභ ඳශහත් බහපේත් ඉ්දනහ. භධාභ ඳශහත් 
බහපේ බහඳිනයඹහප  ළඩ ක යුුර ඵර්දන. ක වුණත්, ඳශහත් 
බහලි්ද පම් පඹෝජනහ අනුභත පයි. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ක ප්ර්ලසන ඵරහ ග්දන පනභ ආඹතන ිනපඵනහ. කප්ඳම් 

ග්දනහ නම් කහ ඵර්දන පඳොලීයලඹ ඉ්දනහ.  

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කකත් පවොයි. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

වරි ප්දද? 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, වරි. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption එක ඉ්දනහ. කහ ඵර්දන අඹ ඉ්දනහ. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ද ගරු ඇභිනුරභහ රිඹ්දප්ද, ක ක යුුර ගළන පවොඹහ 
ඵර්දන පනභ ආඹතන වදරහ ිනපඵනහ. ක ආඹතනපඹ්ද තභයි 
ක ළපහි පකපය්දප්ද රිඹරහ. නමුත් දළ්ද ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ තභයි 

ගරු ඇභිනුරභනි,- [ඵහධහ රිරීභක්] පඳොහිඩක් ඉ්දන. දළ්ද ඔඵුරභහ 
රිේහප්ද. [ඵහධහ රිරීභක්] පඳොහිඩක් ඉ්දනපකෝ.  එළනි ළයකි 
කයන අඹ  දඬුම් පද්දන ආඹතන ිනපඵන ඵ ඇභිනුරභහ 
රිඹනහ. එළනි ආඹතනඹක් තභයි පඳොලීයලඹ. කත් ඇඹිලිිළටිපං 
ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ  බහඳිනයඹහ ගව්දප්ද පඳොලීයලඹ ප්ද! 
එතපකො  කවුද  ක ගළන පවොඹහ ඵර්දප්ද? දළ්ද ගව්දප්ද ළයකි 
පවොඹ්දන ිනපඵන ක ආඹතනර අඹ ප්ද. ක ආඹතනර 
අඹප්ද නීිනඹ ක්රිපඹහත්භක කය්දන ඉ්දප්ද. නීිනඹ ක්රිපඹහත්භක 
කය්දන ඉ්දන අඹ ත් ගවන පකො  පභොකද කය්දප්ද? ක නිහ 
තභයි දළ්ද පන නීිනඹක් ඕනෆ පරහ ිනපඵ්දප්ද. ඔඵුරභහ රිඹන 
එක ඇත්ත. ක ළයකි ගළන පොඹහ ඵර්දන ිළහිටුන රද ආඹතන 
ිනපඵනහ. වළඵළයි, දළ්ද ගව්දප්ද ක ආඹතනර . කකයි පම් 
ප්ර්ලසනඹ භුර රහ ිනපඵ්දප්ද. ක නිහ තභයි න නීිනඹක් අලා 
පරහ ිනපඵ්දප්ද. ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතායඹහ 
වළටිඹ , පම් ඳනපත් අයමුු අනු ක  ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
පභපවඹ වීභ ඔඵුරභහප  කහර්ඹ බහයඹ. කක තභයි ඔඵුරභහ  

ඳළරිරහ ිනපඵ්දප්ද. එපවභ නළුර ඔඵුරභහ  ඳළරිරහ 
ිනපඵ්දප්ද, ඉ හි  ඳහර්ලිපම්්දුර  ඇවිඛරහ ඳනතක් ඉකිරිඳත් 
කයරහ ිනඹරහ ඹන එක පනොපයිප්ද. ඳනපත් ිනපඵන 
අයමුුර  අනු ක ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ක යුුර කයනහද 
නළද්ද, ක යුුර කය්දප්ද නළත්නම්, ක ක යුුර කයවීභ වහ 
අදහශ ව ගර්භක් ඔඵුරභහ  ඳළරී ිනපඵනහ.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, ඔඵුරභහ  ප්ද ව කහරඹ අහනයි. 

 
ගරු අනුය කිහනහඹක භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පවොයි මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  

ක නිහ පම් ළදගත් ඇපලෝධන පම් ඳනත් පකටුම්ඳත  

ඇුරශත් කයනු ඇතළයි රිඹහ ඵරහපඳොපයොත්ුර පමි්ද, ගරු 

ඇභිනුරභහ ක ිළිතඵ ඹභක් කයනු ඇතළයි අපප්ක්හ කයමි්ද භහ 

නතය පනහ. පඵොපවොභ සුරිනයි. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීය ශඟ  ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රී.ුරභහ.  

ඊ  ප්ර්ථභ, කවුරු පවෝ ගරු භ්දත්රී.යපඹක් මූරහනඹ වහ 

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භ්දත්රී.ුරභහප  නභ පඹෝජනහ කය්දන. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, "ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී.ුරභහ දළ්ද මූරහනඹ ගත යුුරඹ"යි භහ පඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ගරු පභොවහ්ද රි ඹදර්ලන ද යලඛහ භවතහ මූරහනපඹ්ද 

ඉත් වුපඹ්ද, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு,  ரண்நெறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர  

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனந, ரண்நெறகு ஜரணக 

தண்டர  அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.    
  

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 

left the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
 

 
[අ.බහ. 4.20] 

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்நெறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඉතහභ ළදගත් ක්පේත්රබඹක් ව 

ඳශහත් ඳහරන ක්පේත්රබඹ  අදහශ ළදගත් ඇපලෝධනඹක් ගරු විඹ 

බහය අභහතාුරභහ ඉකිරිඳත් කය ිනපඵන පරහපේ ක ම්ඵ්දධ 

අදවස ප්ර්කහල කය්දන රළබීභ ිළිතඵ භහ ුරටු නහ. 

ඇත්පත්දභ භහනුඳහිනක භළිනයණ ක්රාභඹ ක්රිපඹහත්භක කය පගන 

ඹන අසථහකදී, දීර්ඝ කහරඹක් හකච්ඡහ  ඵඳු්ද වුු 

පකොට්කහ භළිනයණ ක්රාභඹ ිළිතඵ පම් ගරු බහපේදී ඉකිරිඳත් 

වුු කරුුත් එක්ක භහ කරුු ර්ඳඹක් කථහ කය්දන 

ඵරහපඳොපයොත්ුර නහ.  
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භහනුඳහිනක භළිනයණ ක්රාභඹ ම්පූර්ණපඹ්දභ ඉත් කයරහ 

පකොට්කහ ක්රාභඹ  ව භහනුඳහිනක ක්රාභඹ රිඹන ක්රාභඹ වඳු්දහ 

දු්දනහ  ඳසපේ අද ජනතහ ුරශ නළත විලහර ප්ර්පඵෝධඹක් 

ිනපඵනහ පම් ඳශහත් ඳහරනඹ ිළිතඵ. මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි,  එඹ  පවේුර තභයි දළ්ද ඳිනන භනහඳ ක්රාභඹත් 

එක්ක භවය ප්ර්පද්ලර  ග රිඹන භ්දත්රී.යපඹකු නළින එක. ක 

නිහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹරි්ද කය ග්දන ඕනෆ ළඩ ටික 

හකච්ඡහ කය ග්දන භ්දත්රී.යපඹකු නළින භවය ප්ර්පද්ලර 

ජනතහ දළඩි ඨයඩහක  ඳත් පරහ ිනපඵනහ. ක නිහ පම් 

පකොට්කහ ක්රාභපං ිනපඵන අිළ දරින පවොභ පද් තභයි, ෆභ 

පකොට්කහඹක භ ග රිඹන නිපඹෝිතතපඹක් යලටින එක. 

භිකඹකු නළත්නම් භ්දත්රී.යඹකු තභ්ද නිපඹෝජනඹ කයන ඵර 

ප්ර්පද්ලඹ , පකොට්කහඹ  ග රිඹනහ. ක නිහ  ප්ර්ථභ තහ  

භළිනයණ ක්රාභඹ ඇපලෝධනඹ කයමි්ද පම් ක්රාභඹ වඳු්දහ පද්දන  

ක යුුර රිරීභ අිළ අගඹ කයනහ.  

දළ්ද ගරු පජෝලප් භයිකඛ පඳපර්යහ භ්දත්රී.ුරභහත්, ක හප භ 

අපප් අනුය කුභහය කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභහත් ඹන පදපදනහභ 

පකොට්කහ නිර්ණඹ රිරීපම්දී ඇින න ගළ ලු ිළිතඵ 

විපලේපඹ්දභ කථහ කශහ. අිළ කවුරුත් ද්දනහ පකොට්කහ 

නිර්ණඹ කය්දන පද්ලඳහරන භළකිවත් වීභක , නළත්නම් ක ක 

ආනර ඇවිධහඹකරු්ද , එපවභ නළත්නම් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනපං ප්ර්ධහනිඹහ , එපවභත් නළත්නම් ප්ර්හපද්ය ඹ බහ 

භ්දත්රී.යඹහ  අසථහක් නළවළ රිඹරහ. කක  ඳළවළකිලි 

ක්රාභපේදඹක් කස කයරහ ිනපඵනහ. කිසත්රියක් සීභහ නිර්ණඹ 

රිරීපම් කමිටුක් ිනපඵනහ. කිසත්රියක් සීභහ නිර්ණඹ රිරීපම් 

කමිටුපේ බහඳිනයඹහ වළටිඹ  කිසත්රියක් පඛකම්යඹහ ක යුුර 

කයනහ. කක  නිර ඵරපඹ්ද ඳත් කයපු තත් නිරධහරි 

කණ්ඩහඹභක් ඉ්දනහ. අපප් ප්ර්පද්ලරත් ක ක යුුර පකරුපණ් 

ප්ර්හපද්ය ඹ පඛකම්ුරභහපග්ද පතොයුරරු අයපගන. ප්ර්හපද්ය ඹ 

පඛකම්ුරභහපග්ද පතොයුරරු ගනිද්දී, පකොට්කහපං ඉ්දන ග්රාහභ 

නිරධහරි්ද කළරහ, කහරඹක් රඵහ දීරහ ජනතහප  විෘත අදවස 

රඵහ පගන, පකොට්කහර ඉ්දන අපප් යජපං නිරධහරිනුත් එක්ක 

අදවස හුභහරු කය පගන තභයි පම් පඹෝජනහ කිසත්රියක් කමිටු  

ඉකිරිඳත් කය්දප්ද. එහිදී විපලේපඹ්දභ ක ප්ර්පද්ලර යලටින ජන 

ර්ගඹ,  භූපගෝලීඹ ිළහිටීභ, භවය ප්ර්පද්ලර ිනපඵන භහජ 

ආර්ථික කියුණ ඹන ක යලඹඛර ළරරිඛර  ග්දනහ. පභොකද, 

භවය ඡ්දද පකොට්කහ ිනපඵනහ -අපප් ඳශහත්රත් ිනපඵනහ.- 

ඡ්දදඹ ප්ර්කහල කයන ඡ්දද පඳොශ  ඹ්දන ගම්භහන ුරන වතයක් 

ඳසු කය පගන ඹ්දන න. එළනි අසථහරදී ජනතහ විලහර 

අඳවසුතහක  ඳත් නහ. දළ්ද පම් ක්රාභපංදී එපේ ්දප්ද 

නළවළ. දළ්ද අපප් යපට් ඇර්ධන ළඩ ිළිතපශ ක්රිපඹහත්භක 

්දප්ද ග්රාහභ පේහ ම් ඳදනම් කය පගනයි. ග්රාහභ පේහ භ 

පදක  කළඩිරහ ිනබුපණොත් එතළන ප්ර්ලසනඹක්. 

ක නිහ ක ග්රාහභ නිරධහරී ම් පඵද්දප්ද නළුරහ හප භ ක 

ඡ්දද පඳොශඛ, ක භූ විභතහ, භූ පගෝලීඹ ිළහිටීභ, ජන ර්ග ක 

යලඹඛරභ ගළන රකරහයි පම් ක්රාභඹ වද්දප්ද. භවය ප්ර්පද්ලර 

මුසලිම් ජනතහ ඉ්දනහ. ක හප භ යලඇවර ජනතහ ඉ්දනහ. ක 

හප භ පදභශ ජනතහ ඉ්දනහ. පම් අඹ මිේ පරහ ඉ්දන 

ප්ර්පද්ල ිනපඵනහ. ක නිහ තභයි පම් ක්රාභඹ ුරශ ඳළවළකිලිභ ඵහු 

පකොට්කහ ක්රාභඹ අනුගභනඹ කය්දප්ද. ක ඵහු පකොට්කහ ක්රාභඹ 

අනුගභනඹ රිරීභත් එක්ක මුසලිම් නිපඹෝජනඹ ළඩිපුය ිනපඵනහ 

නම් මුසලිම් නිපඹෝිතතපඹක් ඳත් ප්දන පුළු්ද. යලඇවර අඹ 

ඉ්දනහ නම් යලඇවර නිපඹෝිතතපඹක් ඳත් ප්දන පුළු්ද. ක 

හප භ පදභශ ව පනත් ජන ර්ග ඉ්දනහ නම් ක අඹ  ඳත් 

ප්දන පුළු්ද. ක විධිඹ  හධහයණ ළඩ ිළිතපශක් තභයි 

ක්රිපඹහත්භක කයරහ ිනපඵ්දප්ද. විඳක්ඹ වළභ දහභ හුරුපරහ 

ිනපඵ්දප්ද පභොනහ වරි ක්රාභඹක් ිනපඵනහ නම් කක  පවොයි 

රිඹරහ ඊ  ඳසපේ පභොනහ වරි අඩු ඳහඩුක් රිඹ්දනයි. කක 

විඳක්ඹ වළභ දහභ හුරුපරහ ිනපඵන ක්රාභඹ.  

අිළ ඉතහභ ඳළවළකිලි රිඹනහ, පම්හ පද්ලඳහරන වුභනහ  

ඩහ විපලේපඹ්ද ක ප්ර්පද්ලර ිනපඵන භභ ක මුලි්ද ව්ද 

කයපු රක්ණ අනු ක ක ප්ර්පද්ලර , ක ක පකොට්කහ නිර්ණඹ 

රිරීපම් ක යුුර කයරහ කිසත්රියක් සීභහ නිර්ණඹ රිරීපභ්ද ඳසපේ 

කක ජහිනක කමිටු  ඉකිරිඳත් කයරහ නිර ලපඹ්ද ගළට් 

කය්දනයි අිනගරු භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනයඹහ 

ඵරහපඳොපයොත්ුර ප්දප්ද රිඹරහ. තරුණ වහ කහ්දතහ 

නිපඹෝජනඹ ිළිතඵ ඹභක් රිඹ්දන ඕනෆ. ඇත්පත්දභ වළභ 

පද්ලඳහරන ඳක්ඹක්භ ඵර්දප්ද ක පකොට්කහපං ජඹග්රාවණඹයි. 

අිළ ද්දනහ, පගොඩහක් පරහ  තරුණඹ්ද  ිනපඵන 

ආකර්ණඹ ළඩියි රිඹරහ. තරුණඹ්ද  ඹභක් රිරීපම් වුභනහ 

ළඩියි. තරුණපඹෝ ඉකිරිඹ  එනහ ළඩියි. කළඳපනහ ළඩියි. ක 

නිහ පගොඩහක් පරහ  ක ප්ර්පද්ල ලි්ද තරුණයි්ද එයි. යලඹඹ  

25ක් ප්දන පුළු්ද. භවය පද්ලඳහරන ඳක්ඹක කක යලඹඹ  

50ක් ප්දන පුළු්ද. භවය පද්ලඳහරන ඳක්ඹක කක යලඹඹ  

100 දක්හ වුණත් ඹ්දන පුළු්ද. පම්පක් සීභහක් දහ්දන අලා 

ප්දප්ද නළින තත්ත්ඹ  අද ඳත් පරහ ිනපඵනහ. 

ඳහර්ලිපම්්දුර කිවහ ඵර්දන. අද තරුණ භ්දත්රී.රු විලහර 

ිළරික් ඉ්දනහ. විඳක්පංත් ඉ්දනහ. ආණ්ඩු ඳක්පංත් 

විලහර ිළරික් ඉ්දනහ. එතපකො  ක අඹ ඳහර්ලිපම්්දුර භව 

භළිනයණඹ  තයග කයද්දී පකොයි පරහකත් රිඹහ ිනබුපණ් 

නළවළ, යලඹඹ  පභඳභණ ප්ර්භහණඹක්  තරුණඹ්ද ඳහර්ලිපම්්දුර 

භවහ භළිනයණඹ  ඉකිරිඳත් කය්දන ඕනෆ රිඹරහ. නමුත් එපවභ 

ිනබුපණ් නළින වුණහ  අද ඳහර්ලිපම්්දුරපේ  විඳක්ඹ ඳළත්පත් හඩි 

පරහ ඉ්දන ආණ්ඩු ඳක්පං ව විඳක්පං භ්දත්රී.රු්දපග්ද 

40ක් විතය ඉ්දප්ද තරුණ භ්දත්රී.රු්ද. එතපකො  ක අසථහ, 

ක වළරිඹහ දක්තහත් එක්ක ඇවිඛරහ ිනපඵනහ. ක නිහ පම් 

ඳශහත් ඳහරන ඉකිරි භළිනයණරදීත් දක්තහ, වළරිඹහ ිනපඵන 

තරුණඹහ  ඉකිරිඹ  එ්දන පුළු්ද. ක හප භ පවො කහ්දතහ 

නහඹකත්ඹක් ිනපඵනහ නම්, ක කහ්දතහ නහඹකත්ඹ ිනපඵන 

පකනහ ත් තයග කයරහ ක පකොට්කහපඹ්ද ඉකිරිඹ  එ්දන 

පුළු්ද ක්රාභපේදඹ පම් ුරශ වළකිරහ ිනපඵනහ. සීභහ්ද දහ්දන 

අලා ප්දප්ද නළින විධිඹ යි පම් ඳනත ක්රිපඹහත්භක ප්දප්ද.  

අපප් ගරු අනුය කිහනහඹක භ්දත්රී.ුරභහ රිඹනහ, පම් ආණ්ඩු 

ඇුරපශේ කචඛ ිනපඵනහ රිඹරහ. ආණ්ඩු ඇුරපශේ කචඛ නළවළ. 

ක ඳක්ර තභයි කචඛ ිනපඵ්දප්ද. ක හි්දදහ තභයි එක එක 

පකො ස කඩහ පගන ගිහිඛරහ පන පන ඳක් වදහපගන 

ිනපඵ්දප්ද. ක ඳක්පඹ්ද ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ඉ්දපනත් භ්දත්රී.රු 

පදුර්ද පදනයි. ක පදුර්ද පදනහත් කඩහපගන ගිහිඛරහ පන 

ඳක් පගොඩ නඟහ පගන අද ය  ුරශ ක යුුර කයනහ. වළඵළයි අිළ 

එකක් රිඹ්දන ඕනෆ. අපප් පම් ආණ්ඩු ශ්රීග රඇකහ නිදවස 

ඳක්පංභ ආණ්ඩුක් පනොපයි. ්දධහනඹක් වළටිඹ  අිළ විවිධ 

ඳක්ලි්ද එකුර වුු ආණ්ඩුක්. ක නිහ විවිධ භත රිඹ්දන 

අසථහ ිනපඵ්දන ඕනෆ. විවිධ අදවස රිඹ්දන අසථහ 

ිනපඵ්දන ඕනෆ. ක අසථහ අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ දීරහ 

ිනපඵනහ. භවය කහරරදී ආණ්ඩු ඳහරනඹ කපශේ හිස 

පකොශර  අත්්ද කයරහ. හිස පකොශර අත්්ද අයපගන 

තභයි පම් යපට් භවය නහඹ කපඹෝ ආණ්ඩු ඳහරනඹ කපශේ. වළඵළයි 

අද එපවභ නළවළ. වළපභෝ භ ප්ර්ජහත්දත්රබහදී තභ්දප  අදවස, 

භත රිඹ්දන අසථහ දීරහ ිනපඵනහ.  

විපලේ කහයක බහර  ශ්රීග රඇකහ නිදවස ඳක්පං භතඹ 

රිඹරහ ිනපඵනහ. ක හප භ ්දධහනඹක් වළටිඹ  තී්දදු ග්දන, 

විඳක්ඹ ත් ඇවිඛරහ අදවස රිඹ්දන පුළු්ද.  අිළ පම් ගළන 

භයණහධහය මිිනපං කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. ග්රාහභ ඇර්ධන 

මිිනපං කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. ිත ශඟ කථහ කයරහ ළඩක් 

නළවළ. භහධා ්දදර්ලන ිනඹරහ ළඩක් නළවළ. ක නිහ යපට් 

ඳිනන උත්තරීතය ආඹතනඹ වුු පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ විපලේ 

කහයක බහක් ඳත් කයරහ ිනපඵනහ. ක විපලේ කහයක බහ  

විඳක්ඹ  ඇවිඛරහ, ආණ්ඩු ඳක්පං ඉ්දන ්දධහනපං 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

අපනකුත් පද්ලඳහරන ඳක්ර  ඇවිඛරහ තභ්දප  අදවස 

රිඹ්දන පුළු්ද. ඊ  ඩහ ප්ර්ජහත්දත්රබහදඹ රිඹරහ රිඹ්දප්ද 

පභොකක්ද? 

අය කථහක් ිනපඵනහ,  "පනොපකයන පදකභ  පකෝඳුරු 

පතඛ වත් ඳට් ඹකුත් තත් පඳොහිඩක් ඕනෆඹ" රිඹරහ. "තත් 

පඳොහිඩ" තභයි අය පනොපකපයන ටික. පම් විපලේ කහයක බහ 

ඳත් කපශේ නළත්නම් රිඹනහ, "පම් ගළන අඳ  රිඹ්දන තළනක් 

නළවළ, අඳ  අදවස  ඉකිරිඳත් කය්දන තළනක් නළවළ, අඳ  පම් ගළන 

කථහ කය්දන නීතානුකූර සථහනඹක් වදරහ පද්දන." රිඹරහ. 

වළඵළයි විපලේ කහයක බහක් ඳත් කශහ  ඳසපේ, "නළවළ, නළවළ 

අිළ ඕක  එ්දප්ද නළවළ රිඹරහ අිළ කලි්දභ රිඹරහ අයි්ද 

පනහ." රිඹරහ රිඹනහ. පම් ප්ර්ලසන වි   පනහ  විඳක්ඹ 

කළභළින නළවළ. කක තභයි පම්පක් ඹථහර්ථඹ. 

ඊ ශඟ  විපලේපඹ්දභ අිළ භතක් කය්දන ඕනෆ කහයණඹක් 

ිනපඵනහ. අපප් විඳක්පං භ්දත්රී.ුරභ්දරහ පම් ප්ර්හපද්ය ඹ 

නහඹකඹ්ද ිළිතඵ, ඔවු්දප  ළයකි අඩුඳහඩුකම් ිළිතඵ කථහ 

කශහ. ප්ර්හපද්ය ඹ බහර පේහ, ඳශහත් බහර පේහ, 

ඳහර්ලිපම්්දුරපේ පේහ භවජන නිපඹෝිතතඹ්ද කහපග්ද වරි අඩු 

ඳහඩුක් පනහ නම් කක ළරැකියි. අිළ ඔවු්ද සුද්ද කය්දන 

වද්දප්ද නළවළ. මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් රිඹන 

පගොඩහක් කරුු විභර්ලනඹ කයපගන ඹන පකො  ඔඹ මුලි්ද 

රිඹන පද් පනොපයි ිනපඵ්දප්ද. ළඟවුු පනත් අයමුුත් 

එක්ක ආපු පද්ලුත් පගොඩහක් එහි ිනපඵනහ. කවුරු වරි ළරැද්දක් 

කයනහ නම් කක ළරැකියි.   

ක අඹ පම් පම් පද්ඛ කශහ, අතන පම් ප්ර්ලසනඹ ඇින කශහ 

රිඹන පම් කට්ටිඹ කවුද? 1988-1989 කහරපං transformers ගිනි 

ිනඹරහ, පගොවිජන පේහ භධාසථහන ගිනි ිනඹරහ, විලහර ලපඹ්ද 

පඳොදු ආඹතන ගිනි ිනඹරහ, ඵස ඩිපඳෝ ගිනි ිනඹරහ ක හප  විලහර 

වහනි යලද්ධ කයපු අඹ තභයි අද සුද්ද්දතපඹෝ වළටිඹ  ඇවිඛරහ 

කථහ කය්දප්ද, පම්හ කයන එක ළරැකියි රිඹරහ. 

පම්හත් ළරැකි තභයි. අිළ කක ිළිතග්දනහ. එක්ත් ජහිනක 

ඳක් ආණ්ඩු කහරපං -1988, 1989 කහරපං- පකොපවොභද හිඇහ 

ඨයඩහ කපශේ රිඹරහ අිළ ද්දනහ. කක ඳළත්තක  දභමු. 2001 

ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසපේ පභොකද කපශේ? 2001 ඵරඹ  ඳත් 

වුණහ  ඳසපේත් අපප් ශ්රීග රඇකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹ්ද 56 පදනකු 

භයරහ දළම්භහ. කවුද ක ගළන පවේපේ? පභොනහද පවේපේ? භප  

භළිනයණ පකොට්කහපං එක පුද්ගරඹකුප  කකුර ුර්ද 

පඳොශරි්ද කඩරහ ිනබුණහ. භභ ඔහු අයපගන ගිඹහ නහයම්භර 

පඳොලියලඹ . ඳළමිණිඛරත් ලිඹහ ගත්පත් නළවළ. ක කහරපං එළනි 

තත්ත්ඹකුයි ිනබුපණ්.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අහන ලපඹ්ද පම් 

කහයණඹත් රිඹ්දන ඕනෆ. ඹම් පකපනකු ළරැද්දක් කයනහ නම් 

එඹ ළරැද්දභ තභයි. වළඵළයි අද කහ එකක්ත් අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහත්, එපවභ නළත්නම් පම් ආණ්ඩුපේ ඵරඹ ඳහවිච්ික 

කයරහත් වඇගරහ නළවළ. පඳොලීයලපං නිරධහරි්ද ම්ඵ්දධපඹ්ද 

අද නීිනඹ ක්රිපඹහත්භක කයනහ. පම් යපට් හි පු අග විනිසුරුරිඹ 

ම්ඵ්දධපඹ්ද, එුරමිඹප  සහමිපුරුඹහ ම්ඵ්දධපඹ්ද නීිනඹ 

ක්රිපඹහත්භක කශහ. ක හප භ, කළබිනට් ඇභිනරුත් භවය 

ළයකිර  අද උහවිඹ ඉකිරිඹ  ඹනහ. ක හප භ, ඳහර්ලිපම්්දුර 

භ්දත්රී.රු්ද, ඳශහත් බහ භ්දත්රී.රු්ද, ප්ර්හපද්ය ඹ බහ භ්දත්රී.රු්ද 

ඇුරළු රියල පකනකුප  ළරැකි ඟරහ නළවළ. යලඹලුභ 

ළයකිකරු්ද අධිකයණඹ  පඹොමු කයරහ යුක්ිනඹ ඳයලඳීභ වහ 

අලා ක යුුර කයරහ ිනපඵනහ රිඹන එක අඳ රිඹ්දන ඕනෆ.  

[අ.බහ. 4.30] 

 
ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ (භහජ පේහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு நநக்ஸ் ததநர - சநக நசககள் அகச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, බ්රිාතහනා ඳහරන යුගපං තභයි 

ඳශහත් ඳහරනඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද ළඩ ිළිතපශක් ආයම්බ  කපශේ. 

1833 ර්පං යල  1931 ර්ඹ දක්හ ටවහත්භක පනසකම් 

රැක් ඳශහත් ඳහරන ක්රාභඹ ුරශ ඇර්ධනඹ වුණහ. විපලේපඹ්ද 

එඹ කපශේ ප්ර්පද්ලපං ඹටිතර ඳවසුකම් ඇර්ධනඹ රිරීපම් 

අයමුණි්ද රිඹන එක අිළ කවුරුත් ද්දනහ. ඳහයඛ සුද්ද රිරීභ, 

කළිත කශ අඳවයණඹ, ජර ාහඳෘින හප  විපලේ ාහඳෘින 

ම්ඵ්දධපඹ්ද එදහ ඳළළින ගම් බහ ක්රාභඹ ක්රිපඹහත්භක වුණහ.  අිළ 

දළක්කහ, එදහ ිනබුු ගම් බහ ඡ්දදරදී ඡ්දද ගණ්ද කපශේත් 

අදහශ polling booth එපක්කි ඵ. ක නිහ කහ ත් පභොකත් 

රිඹ්දන ඵළවළ. එපවභ තභයි එදහ යලද්ධ වුපණ්. එපවභ පනොවුණහ 

නම්, ඳළයදුණහ  ඳසපේ රිඹනහ, "පවොය ඡ්දද දළම්භහ, අයක 

දළම්භහ, පම්ක දළම්භහ." රිඹරහ. නඩු 500ක් විතය ළප නහ.  

ක කහරපං ඳළළින ක්රාභඹ අනු ගභ  නහඹකපඹක් ඳත් වුණහ. 

දළ්ද ක ක්රාභඹ පනස පරහ ිනපඵනහ. ාසථහ පනස වුණහ  

ඳසපේ පනක් ඇින පරහ ිනපඵනහ. එඹ  නළත යක් පඳය 

ඳළළින ඳළරැණි ක්රාභඹ  පගන ඹෆභ වහ, ඹථහත් රිරීභ වහ 

පම් ආණ්ඩු ක යුුර කයරහ ිනපඵනහ. නමුත් ක ළඩ ිළිතපශ 

තභ ක්රිපඹහත්භක පනොන නිහ පම් විපලේ විධිවිධහන ඳනත් 

පකටුම්ඳත අද පගනළඛරහ ිනපඵනහ. ඳළරැණි ක්රාභඹ  ඹෆභ වහ 

ව ඇපලෝධනඹ පගපනන ුරරු, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ඳත් 

රිරීම් ඹනහකිඹ පභභ ඳනත් පකටුම්ඳත ම්භත රිරීභ ුරිත්ද 

කය්දන ඵරහපඳොපයොත්ුර නහ. භහ පම් ගළන දීර්ඝ විසතය 

කය්දප්ද නළවළ. පභොකද, පඵොපවොභ සුළු කහර සීභහක්  භ  

ිනපඵ්දප්ද.   

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ පම් 

ඳශහත් බහර. ඔඵුරභහ ද්දනහ ප්ද, ඊපං පඳපර්දහ 

බුද්ධගඹහපේ ඇින ව යලද්ධිඹ. බිවහර් ප්ර්හ්දතපං, බුද්ධ ගඹහපේ ඇින 

ව යලද්ධිඹ ිළිතඵ BJP ඳක්ඹ පචෝදනහ කශහ. ක ඳක්ඹ 

පචෝදනහ කශහ විතයක් පනොපයි. ක අඹ රිේහ, ප්ර්භහණත් 

ආයක්හක් දු්දප්ද නළවළ රිඹරහ. අපප් යපට් යුද්ධඹ කයපු 

කහරපං ඳශහත් බහර  ඕනෆ  ඩහ ඵරතර; පඳොලිස ඵරතර, 

ඉඩම් ඵරතර දීරහ ිනබුණහ නම් කදහත් ක යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ 

කය්දන රළපඵ්දප්ද නළවළ. ඉ්දකිඹහපේ අගභළිනුරභහ න 

භ්දපභෝව්ද යලඇ භවත්භඹහ රිේපේ, අපප් ප්ර්ධහන අපප්ක්හ 

හභඹ ව ආයක්හ රිඹරහයි. ඉින්ද අද හභඹ ව ආයක්හ 

ඳත්හපගන ඹ්දන නම් ඳශහත් බහර  පඳොලිස ඵරතර ව 

ඉඩම් ඵරතර කිඹ යුුරයි රිඹරහ භභ නම් විලසහ කය්දප්ද නළවළ. 

පුද්ගලික නම් භහ ක නිගභනපං ඉ්දප්ද නළවළ. කක තභයි භප  

භතඹ. ක භතඹ නහථ කය්දන ඕනෆ තයම් කරුු ිනපඵනහ. ගරු 

ඇභිනුරභනි, ඳශහත් බහ ක්රාභඹ විගණනඹ පනහද රිඹරහ භභ 

ද්දප්ද නළවළ. COPE එක  කළනහද? කක කය්දප්ද ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනලි්ද. විඹදභ රුිළඹඛ බිලිඹන 150යි. ක රුිළඹඛ 

බිලිඹන 150්ද 100ක්භ පද්දප්ද භධාභ ආණ්ඩුයි. ක අඹ ිළ  

ය  ඹනහ; ඛලි නහසින කයනහ; විලහර ලපඹ්ද විඹදම් 

කයනහ. නමුත් ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහප  අභහතාහඇලඹ  

ඵරතර ිනපඵනහද කහ විගණනඹ කය්දන? කහ විගණනඹ 

කයනහද? කහ ඳරීක්හ කයනහද? පම්හ තභයි ප්ර්ලසන. එභ නිහ 

අඳ පම්හ යලඹඛර ගළන අලුින්ද යලතහ ඵර්දන ඕනෆ කහරඹ දළ්ද 

ඇවිඛරහ ිනපඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරපං ව යලද්ධී්ද අනුහයපඹ්ද 

අඳ  රිඹ්දන පුළු්ද, විලහර ප්ර්භහණපං මුදඛ නහසිනඹක් ඳශහත් 

බහ වයවහ යලදු නහ රිඹරහ.  

උදහවයණඹක් ලපඹ්ද ඳහඛර  ශභයි්ද ඇුරශත් කය 

ගළනීභ ගනිමු.  යණ විරු්ද  අසථහක් දීරහ ිනබුණහ, එක 

435 436 

[ගරු  ලහ්දත ඵණ්ඩහය  භවතහ] 
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ඳ්දිනඹක  ක අඹප  ශභයි්ද 7පදනකු ඇුරශත් කය්දන. නමුත් 

භවය වි  යණ විරු්දප  ශභයි්ද එතයම් ප්ර්භහණඹක් නළවළ. 

ඉින්ද කහ ද පම් quota එක හිමි ්දප්ද? Quota එක හිමි 

්දප්දත් ඳශහත් බහ භ්දත්රී.රු්ද යි.අහනපංදී ඳහර්ලිපම්්දුර 

භ්දත්රී.යඹකු  ඳහරක  ශභඹකු ඇුරශත් කය ග්දන 

රළපඵ්දප්ද නළවළ. නමුත් ඳහඛර  ශභයි්ද ඇුරශත් කයනහ. 

ඇුරශත් කපශේ කවුරු්ද වියල්දද රිඹරහ ද්දප්දත් නළවළ. "අිළ 

පනත් භහර්ගඹරි්ද ඳහර  ඇුරශත් වුණහ"යි රිඹරහ ඳහපඛ 

ශභයි රිඹනහ. පභොකක්ද, පම් භහර්ගඹ? අඹථහ ක්රාභපේද ුරිත්ද 

ඇුරශත් කශහඹ රිඹන එක අද භහ පභභ ගරු බහපේදී ප්ර්යලද්ධිපං 

රිඹ්දන ඕනෆ. අිළ පම්හ කශභනහකයණඹ කය්දන ඕනෆ.  

ඊශඟ  නීින රීින ගළන ඵරමු. විපලේපඹ්දභ ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනර භහරු රිරීම් යහශිඹක් යලද්ධ නහ. කවුරු්ද පවෝ 
බහඳිනයපඹක් ඳත් වුණහභ විඹ  අදහශ පකනහ එවහ  භහරු 
කයනහ, පභවහ  භහරු කයනහ. ක්රාභත් ඳරිඳහරනඹක් ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන ුරශ යලද්ධ ්දප්ද නළවළ. එළනි ප්ර්ලසනර  අිළත් 
මුහුණ දීරහ ිනපඵනහ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පභභ ක්රිපඹහදහභඹ 
ිළිතඵ ප්ර්ධහන අභහතාුරභහ  පවෝ ඉ්දන කවුරු්ද පවෝ පනත් 
පකපනකු  ඵරඳෆභක් කයරහ එභ නීින රීින පඳොහිඩක් ඹ ඳත් 
කය්දන පුළු්ද. එළනි යලද්ධී්ද රැක් පරහ ිනපඵනහ. එභ නිහ 
භප  කථහපේදී භහ ඔඵුරභහපග්ද ඉඛරහ යලටිනහ, පම්හ ගළන 
ගළඹුරි්ද යලතහ ඵරහ නිළරැකි කය්දන රිඹරහ.  

ඊශඟ  මුද්දය ගහසුර, උහවි ගහසුර ව දඩ මුදඛ ගළන ඵරමු. 
උදහවයණඹක් ලපඹ්ද අපප් ආනඹ ගත්පතොත්,  1995 ඉරහ 
රුිළඹඛ රක් 1,600ක් ඳභණ රළපඵ්දන ිනපඵනහ. අද න කඛ 
රළබිරහ නළවළ. ක පභොකද? නීින ප්ර්ලසන, අය ප්ර්ලසන, පම් ප්ර්ලසන රිඹරහ 
කඛ දභනහ. ඉින්ද පකොපවොභද ඳහයඛ ඇර්ධනඹ කය්දප්ද? 
උහවිපං දඩඹක් ගළහුහභ, ඔප්පුක් ලිේහභ පකිත්දභ ඳශහත් 
බහ  ගිහි්ද ඳශහත් බහ වයවහ තභයි ක මුදඛ ටික පභවහ  
එ්දප්ද. ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ පම් ගළන ඵර්දන. එභ මුදඛ 
ඳශහත් බහ වයවහ කපම්දී ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ  ඵරඳෆම් 
කය්දන ඵළවළ, අඳ  පම් මුදඛ ටික ඉක්භන  ඕනෆඹ රිඹරහ. අය 
උහවිපං, පම් උහවිපං යසිනඹහදු පරහ, දීර්ඝ කහරඹක් ගිහි්ද 
ටික ටික තභයි ක මුදඛ ග්දප්ද. එතපකො  ගම්ර පුඇික පුඇික 
ඳහයඛ වද්දන ප්ර්භහද නහ. ගම්ඳව කිසත්රියක්කඹ  නම් ප්ර්ලසනඹක් 
නළවළ, ආර්ථික ඇර්ධන අභහතාුරභහ ඉ්දන නිහ. එුරභහ ක අඩු 
ඳහඩු පොඹහ ඵරහ කයනහ. නමුත් භසතඹක් ලපඹ්ද පම් යපට් 
කක යලද්ධ ්දප්ද පකොපවොභද? උහවි දඩ මුදඛ, මුද්දය ගහසුර, 
අනිකුත් පද්ඛ ඳශහත් බහ  ගිහිඛරහයි පභවහ  එ්දප්ද. පම් 
ක්රාභපේදඹ අිළ පනස කය්දන ඕනෆ.  

 ඵර්දන, ඳශහත් බහක් අඛරහ පගන අද පම් අඹ කෆ 

ගවනහ.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

ිනපඵනහ. 

 
ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் ததநர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භහ අ්ද කයනහ මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  භහ 

රිඹ්දප්ද අිළ පම් ගළන කඛඳනහ කය්දන ඕනෆඹ රිඹරහයි. ඊශඟ 

ඇපලෝධන පගන කපම්දී විපලේපඹ්දභ පම් ගළන ක්රිපඹහ කය්දන 

ඕනෆ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීභ ළනි ක යුුර 

රිරීපම්දී ඳශහත් බහ වියල්ද පගන ඹන ක්රිපඹහදහභඹ ගළන මීය   ඩහ 

ළරරිලිභත් ඵර්දන ඕනෆ. එහි මූරා විනඹක් ිනපඵනහද රිඹහ 

ඵර්දන. පකොඳභණ ඛලි නහසින කයනහද රිඹහ ඵර්දන. 

පම්හ  උත්තය පකෝ? අද උත්තය නළවළ. පභයි්ද ජීන විඹදභ 

ළඩි නහ.  

භවය වි  හිපතනහ, ඳශහත් බහ ඇත්ත භ සුදු අලිපඹක් 

රිඹරහ. භභත් ක ගළන කනගහටු නහ. 1988 දී භභත් ඳශහත් බහ 

භ්දත්රී.යඹකු ලපඹ්ද ඳත් වුණහ. එදහ පභඹ  විඳුභක් පද්දන 

ඉ්දකිඹහප්ද ආහ. ක විඳුභ අපප් ශ්රීග රඇකහ නිදවස ඳක්ඹ 

ිළිතගත්පත්ත් නළවළ; පේවීඨය එක ිළිතගත්පත්ත් නළවළ; එඛටීටීඊ 

එක ිළිතගත්පත්ත් නළවළ. අහනපංදී විඹට්නහභඹ  යලද්ධ වුු 

පද් යහිතේ ගහ්දධි  යලද්ධ වුණහ. භළකිවත් වුු පකනහ 

පදඳළත්පත්දභ තළපශ්දන, මිරිපක්දන ඳ ්ද ගත්තහ. 

අහනපංදී දභරහ ඹ්දන ගිඹහ. එභ නිහ ක ගළන නළත යක් 

කඛඳනහ කය්දන රිඹහ භහ රිඹනහ.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි, ගරු අභහතාුරභනි. දළ්ද ඔඵුරභහප  කථහ අ්ද 

කය්දන. 
 

ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  நநக்ஸ் ததநர) 

(The Hon. Felix Perera) 

අපප් ගරු ඇභිනුරභහ  භහ සුරින්දත නහ. එඛටීටීඊ 

කහරපං පම් ගරු බහපේ ඉ පගන රිේහ, උුරරු වහ නළ පඟනහිය 

ඳශහත් බහ පදක එකුර කයනහ  එුරභහ අකළභළිනයි රිඹරහ. 

නළ පඟනහිය ඳශහපත් ඉ පගනත් ක කථහ්දදයඹ රිේහ. එවි  භහ 

රිේහ, "ඔඵුරභහ පභපවභ රිේ නිහ පව  ඔඵුරභහ  ගවරහ 

ඔඵුරභහප  body එක පගපන්දන පයිද ද්දප්දත් නළවළ"යි 

රිඹරහ. එදහ භහ එපවභ රිේහ.  භහ රිඹ්දන කළභළිනයි, ඳශහත් බහ 

ගළන මීය   ඩහ අකිපඹ්ද ඉ්දන රිඹරහ.  

විපලේපඹ්ද ඊ පං පඳපර්දහ ඳත්රබර ඳශ පරහ ිනබුණහ, පම් 

පගොඛපරෝ සවිට්ර්ර්දතඹ , ජර්භනිඹ , ඇපභරිකහ , 

කළනඩහ , ප්ර්ඇලඹ  model ඵර්දන ඹනහඹ රිඹරහ.  කහ කයරහ 

ජහිනක ධනඹ නහසින කය්දන එඳහ. පභතළන පභොනහ පවෝ 

කපශොත් අඳ COPE  එක  පගපනනහ. ක ගළන ම්පූර්ණපඹ්ද 

පොඹහ ඵරනහ. නමුත් පම්හ පොඹහ ඵර්දන කවුරුත් නළවළ. 

පඵොපවොභ සුරිනයි.  
 

 

[4.39 p.m.] 
 

ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak 
today on an issue regarding the filling of vacancies in 
Local Authorities. The Hon. Felix Perera who spoke 
before me was commending the Hon. Minister of Local 
Government and Provincial Councils for having always 
stood against the merger of provinces and his opposition 
to the merging of the North and the East. But, the Hon. 
Athaullah will remember that his mentor who brought 
him to this Parliament asking Asitha Perera to resign at 
that time wanted the Hon. Athaulla personally to be in 
this Parliament to carry on his political work as a strength 
to the SLMC. But, the late Hon. M.H.M. Ashraff agreed 
to the merger of the North and the East and he signed an 
MoU with the late Hon. S. Thondaman with whom I 
worked for a long period.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

That is conditional.  
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ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Yes, conditional. I have the whole document, Hon. 

Minister. I can send the document to you. [Interruption.] 

We are not just going to merge. If the Muslim Members 

of the Eastern Provincial Council are going to agree, then 

it can come only after they are satisfied that they have a 

fair deal. The Hon. Ashraff said that there should be a 

Territorial Council. The Chairman of the Territorial 

Council should be the Deputy Chief Minister and the 

Chairman of the Territorial Council can name two more 

Ministers to the Cabinet of that merged Provincial 

Council. So many matters such as police powers and how 

they are to work together have been discussed in that 

document. I have the full document. I will forward it to 

you. Just look at it; consider it. [Interruption.] You are 

entitled to your opinion, Hon. Minister. But, at the same 

time, your mentor thought it fit that the North and the 

East should be merged. Look at it; consider it.  
 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

No, you opposed it.  
 
ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

You have nothing to do with this; please sit down.  
 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

What have you got to do with the North?  
 
ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

I have everything to do with the North. [Interruption.] 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, please do not disturb the Hon. Member.  
 
ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Minister, it is left to you to consider it. That is 

all. I will send you the full document. It is available with 

me.  

Meanwhile, I want to refer to the Hon. Mahinda 

Amaraweera who spoke before, who was saying that we 

must join the Parliamentary Select Committee that has 

been appointed now with 18 Members, all from the 

Government. The Terms of Reference of this Select 

Committee and the Terms of Reference of the All-Party 

Representative Committee - APRC -  on which one of 

your Members served are the same. You were represented 

on that Committee by Dr. Uthumalebbe. He was a 

signatory to the document that was finally produced and 

there was a consensus among 13 political parties: 11 

parties from the Government and two parties from the 

Opposition. This document was presented by the Hon. 

(Prof.) Tissa Vitarana to His Excellency the President and 

this was never published. It was hidden by His 

Excellency the President. However, Mr. Nizam 

Kariapper, the Deputy Mayor for Kalmunai and I, 

published this document with the blessings of the Hon. 

(Prof.) Tissa Vitarana and it is in the public domain. If 

the Terms of Reference of that Committee as well as the 

present Parliamentary Select Committee is the same, why 

not take this document? Do not accept it as it is. If the 

Government appointed a Committee of their partner 

political parties and they came up with a proposal, why 

do you not make it the basic document to start the 

discussions at the Parliamentary Select Committee?  

Then, maybe, the UNP  and  the TNA can consider 

joining and working with you. You want to give a blank 

slate. As the Hon. Anura Kumara Dissanayake said, you 

yourself have not decided what the future is and you are 

just passing the buck to a Parliamentary Select 

Committee. I can remember very well during the war 

whenever a foreign dignitary visited this country, one 

person who always met that foreign dignitary was the 

Hon.(Prof.) Tissa Vitarana. An appointment was arranged 

for him to meet the dignitary; that is to show the world 

that while the war is going on, this Government is 

attempting to bring in a political solution. So, this was a 

bluff.  That is the reason we do not believe that this 

Government is sincere in appointing this Parliamentary 

Select Committee and we doubt your motives and refused 

to participate in the Parliamentary Select Committee.  

Hon. Minister, today we are debating this Bill because 

you rushed through the Local Authorities Elections 

(Amendment) Act. You did not think of the consequences 

of the current Members, you did not think of the 

transitional provisions, so now you are bringing up this 

Bill.  Similarly, there are so many other things in the Bill 

that we criticized. We told you at that time that the Local 

Authorities Elections (Amendment) Act should have 

sufficient powers to create delimitation on the basis that 

the ethnic ratio within any local authority will be 

maintained in the representation that would  result after 

the election.  

Unfortunately, today we see the delimitation 

committees functioning. We understand that the 

delimitation committees have been given documents 

prepared by the Sri Lanka Freedom Party Organizers. 

This was discussed and concluded at the Presidential 

Secretariat under the supervision of the Hon. Basil 

Rajapaksa. We are told that these are SLFP proposals 

which have become the basis for the delimitation to take 

place because since then, none of the district secretaries 

have consulted any political party or any political 

authority in the districts.  
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You know, we have another delimitation committee 

that is functioning today, which has not yet submitted the 

report.  That is about the Delimitation of Divisional 

Secretaries' Divisions. In that committee also at the 

district level, the Chairman is the District Secretary. But, 

on every occasion, the District Secretary has summoned 

political parties, political representatives within the 

district and discuss how the delimitation of Divisional 

Secretaries Divisions should be done. So, when one 

Ministry, the Ministry of Public Administration and 

Home Affairs which is involved in the delimitation of 

Divisional Secretaries' Divisions is following such a 

procedure, why is it your Delimitation Commission which 

has a bigger role to play, does not follow that procedure? 

How you delimit the wards is going to be very decisive 

and how representation in these local authorities would 

come is more important  than  dividing Divisional 

Secretaries' Divisions which are larger bodies, which are 

only an administrative unit for the Government  to 

function. But here, it is people’s representation. People’s 

representation is supreme compared to Divisional 

Secretaries' Divisions where an officer of the Government 

is appointed to do the administrative work, carry out the 

policies of the Central Government and the Provincial 

Councils.  

But here, it is representation of people. You see, when 

this Bill was brought in initially, political parties of 

minority people all objected because they thought the 

representation that they have achieved through the 

Proportional Representation System will be diluted and 

their representation will be wiped out in the Local 

Authorities.  

You would not believe, there are Tamil 

representatives in the Kalutara District - in the Horana 

and Walallawita Pradeshiya Sabhas - under the PR 

system. But, in the future, are they going to have that 

representation? If you take the Kandy Municipal Council, 

where 25 per cent of the population is Tamil, it has 20 

Tamil members. According to the latest delimitation that 

has been done, there is only one ward - the Mahaiyawa 

Ward - from where a Tamil could be elected to that 

Municipal Council. Is it fair? This is what we told you at 

the time you brought that Bill, that it would be 

eliminating the representation of the minorities and to be 

careful. Hon. Minister, though you are a minority 

Member of Parliament, though you represent a Muslim 

Party, you have, knowingly or unknowingly, collaborated 

to eliminate the representation of minorities, which is 

very detrimental to national unity and democracy in this 

country.  

So, I would make a suggestion. I appeared on behalf 

of the up-country political parties jointly before the 

District Delimitation Committee. I met the Chairman and 

the Board; four members were present. We asked them 

whether once they finalize the District Committee 

recommendations and before they make a decision and 

gazette those, those could be reviewed by public 

consultation. If that could be done, maybe some of the 

defects that have taken place in the process of 

delimitation so far could be corrected. [Interruption.] 

You could. The Committee has the authority to decide on 

its procedure. Therefore, under those circumstances, they 

are entitled to call for consultations once the preliminary 

draft proposals are made so that everyone, not only the 

Government’s main political party, the SLFP, but also 

Hon. Minister, your political party, the National 

Congress, the CWC, the UNP or maybe, I, who is within 

the UNP representing the people of  Indian origin, will 

have an opportunity to sit with your officials and see 

whether a fair delimitation has been done.  

During this delimitation process, you have taken the 

Grama Niladhari division as the base. If you are going to 

do that, then all the Grama Niladhari divisions 

themselves all over the country should have been 

delimited in a fair manner. If there is a 1,000 persons 

population, there is a Grama Niladhari division. But, in 

the plantation areas, a population of every 4,000 or 5,000 

people have one Grama Niladhari division. So, when you 

take the Grama Niladhari division as the base, could it be 

fair? There are two Pradheshiya Sabhas - the 

Ambagamuwa Pradeshiya Sabha and the Nuwara-Eliya 

Pradeshiya Sabha - each of which has a population of 

over 210,000 persons. When you allocate funds for a 

pradeshiya sabha, you do not look at the population. You 

say, “Ok each pradeshiya sabha gets one, two or three 

million rupees”. So, a pradeshiya sabha with a 210,000 

population may get a certain amount and a Pradeshiya 

Sabha like Walallawita, which has only a 25,000 

population, also gets the same amount. Up to date, no 

attempts have been made to delimit those two Pradeshiya 

Sabhas. We should have eight pradeshiya sabhas within 

these two divisions, which has not happened. It did not 

happen in the past; it has not happened even during your 

period. We have brought up this issue with you so many 

times in this House and outside. Even your predecessors, 

as local government ministers, never attempted to attend 

to that.  

So, this is very unfortunate. Is this country going to 

discriminate against one group of people just because 

they lived in the plantations? Actually, they should be 

given a special status.  

These are people who worked in this country for 180 

years, for six generations and they contributed to the 

economy of this country. Until, maybe, 20 to 30 years 

ago, 70 per cent of the foreign exchange to this country 

was earned by these people and all the facilities to 

everyone in this country were given by the Government 

from those earnings. But, even today these people are 

being discriminated. Please, Hon. Minister, at least 

during your period, take this as a special issue and try to 

do something to give them a fair share in local 

governments.  
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Hon. Minister, there is one more issue that I wish to 

point out to you. I have already spoken to you at your 

Consultative Committee and also personally regarding the 

spending of pradeshiya sabha funds on estates. - 

[Interruption.] Yes, to spend funds. I have already given 

you a draft of an amendment to the Pradeshiya Sabhas 

Act so that the pradeshiya sabhas can serve the people 

who are living within the estates. They are constituents of 

these pradeshiya sabhas; they are voters of the pradeshiya 

sabhas. But, today, the pradeshiya sabhas cannot legally 

spend their funds on estates. Just because the Udapalatha 

Pradeshiya Sabha spent some funds on New Peacock 

Estate to construct some roads and water supply schemes, 

the whole Pradeshiya Sabha was dismissed, which is very 

unfortunate. To correct this situation, you have to act, 

Hon. Minister. Please do this as you have agreed.  

Thank you very much. 
 
 
 

[4.56 p.m.] 
 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, this is a simple Amendment 

before the House and there is consensus or approval from 

both sides of the House to it. But, when the Debate 

dragged on, it has taken several routes, which will not be 

considered as relevant to the Amendment before the 

House.  

Sir, I have a document here with me in Tamil, which I 

will read out: 

"2013.01.01ஆம் றகறக்கு நைன்ணர் சட்டப்தடி இடம்ததற்நந் 

நர்ல்கள் உள்ளூரட்சற சகதகபறன் நர்ல் கட்டகபச் சட்டத்றன் 

றறநைகநகளுக்கு அக தரறவுதசய்ப்தட்டுள்ப உள்ளூரட்சறச் 

சகதகபறன் உநப்தறணர்கள்/றசரபர்கள்/உத றசரபர்கள்/தறற க 

சகத நைல்ர்கள் ஆகறநரரறன் தற தற்நறடங்ககப றப்நெற்கும் 

அற்நகற்ந டடிக்ககககப நற்தகரள்ற்குரக இந்கல் சட்ட 

நனரணது நெற றககககப அநறநைகம் தசய்துள்பது"  

அகண ல்நனரந்ம் ற்நக்தகரள்கறன்நநரம்.  

My good Friend, the Hon. R. Yogarajan, brought up a 

canard in this House to say that the mentor of the Hon. 

A.L.M. Athaullah, the late Hon. M.H.M. Ashraff, was for 

the merger of the Northern and the Eastern Provinces, but 

I know for one thing that he opposed the merger. That is 

why he faced death threats. - [Interruption.] I will tell you 

what he told us. - [Interruption.] You listen to me. Where 

were you? Hon. Yogarajan, you do not belong to the 

North or the East. - [Interruption.] You keep your mouth 

shut. So, that is a canard, I would say. - [Interruption.]  

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. R. Yogarajan, please do not disturb the Hon. 

Member.  
 

ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he cannot disturb me. He must go back to his 

estate, train himself and come.  
 

ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

What is your point of Order? 

 
ගරු ආර්. පඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்நெறகு ஆர். நரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

When he mentions my name and says something, I 

have the right to reply him. 

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

So, Sir, there was a death threat to the late Hon. 

M.H.M. Ashraff's life. He was in Maruthamunai at that 

time. He, of course, had a pact with the late Hon. A. 

Amirthalingam. The Hon. A. Amirthalingam had the 

TULF; the Hon. M.H.M. Ashraff formed the MUF, the 

Muslim United Front and they had a very good 

understanding, but when the issue of the merger came up, 

the Hon. Ashraff said, “I cannot”. So, there was a threat 

to his life. He left his gracious mother, the late good lady, 

Madheena Umma, behind in Maruthamunai - we know 

the whole story - and came to Colombo picking up his 

trunk. That is the story. You wanted the Muslims to help 

you to merge the provinces. Nonsense! Without giving 

police powers to the Northern Province, what happened 

to the Muslims? When the Centre had power without 

giving them police powers, they took up arms and drew 

away the Muslims, the young and old people carrying  

children in their arms. Muslims numbering 100,000 got 

driven away overnight. Will you guarantee their safety? 

That is why we say that police powers should not be 

given to any province, for that matter. Sir, for example, if 

somebody commits an offence in your province, he can 

escape to another province and he would not be 

apprehended by the so-called "police".  

"அகச்சர் அர்கள் ல்ன நைகத்நரற்நத்கநோகட ல்ன 

ணறர்" ண ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க அர்கள் 

தசரன்ணரர். ரநம் அகப் தற்நற ஏரறந் ரர்த்ககள் 

தசரல்ன றந்ம்நெகறநநன். அர் ல்ன நைகத்நரற்நத் 

கநோகடர் ட்டுன்நற ல்ன சலகரணர். He is called 
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the "singing Minister". அர் றக அகரகப் தரடக்கூடிர். 

அந்ம் அக்ககப்தற்கநச் நசர்ந் இன்தணரந்ந்ம் நசர்ந்து 

அண்கறல் தரகனக்கரட்சற றகழ்ச்சறதரன்நறல் 

றந்.ரற.ம்.தசபந்ரஜன் அர்கள் தரடி தரடல்ககப  

அகரகப் தரடிக ரங்கள்  தரர்த்நரம்.  

I think the whole country must salute the Hon. A.L.M. 

Athaullah. From the beginning, despite all the threats 

against him by the LTTE at that time, he was for 

demerger of the two provinces. What more? Do you know 

what the late President J.R. Jayewardene said - this is not 

something new - after the sanction of the Thirteenth 

Amendment was approved? He said that his Ministers 

went and worked against him. That was the leader of the 

UNP, the party you are now in, Hon. Yogarajan. You 

have only sacrificed your principles as far as the Hon. 

S.A.R. Thondaman is concerned. Therefore, you have no 

right to talk about the North and the East.  

ட ரகர நைனகச்சர் தறக்கு ரக றநத்துது 

ன்ந ததரறதரந் இக்கட்டரண தறச்சறகண TNA க்கு 

ற்தட்டுள்பது. அப்தறக்கு த்கண நதர் நதரட்டிறடு 

கறநரர்கள் ன்ந இங்நக தரந்ங்கள்! அசரங்கத்கப் 

ததரநத்கறல் அசரங்கத்துக்கு ந்தரந் தறச்சறகண 

நோம் கறகடரது. சரறரக - நரக - ல்கன றர்ம் தசய்து 

அர்கள் நதரரடுற்கு ந்றந்க்கறநரர்கள்.   

"உர் லறன்ந லறசர் றக்நணஸ்ன் அர்களுகட 

அநறறப்தரணது றழ் இண அசறல் னரற்நறல் எந் றந்ப்நெநைகண." 

 - இந்து ரன்நத்றன் கனர் கந்கர லனகண்டன் 

தரறறப்தரக இன்கந 'வீநகசரற' தத்றரறககறன் 21ஆம் 

தக்கத்றநன குநறப்தறடப்தட்டுள்பது.   

இநநகபறல் இன்கந றண "சுடர் எபற" தத்றரறகக 

றன் நைல் தக்கத்றநன அந்கரண றகவும் சுகரண 

இண்டு தசய்றகள் தபறந்துள்பண.   

"நைனகச்சர் நட்தரபரக கபத்றல் குறக்க ரன் ரர்"  

ண TNA கட்சறறன் தசனரபர் ரண்நெறகு ரக 

நசணரறரஜர அர்கள் தரறறத்றந்ப்தரகச் தசய்ற 

தபறந்துள்பது.  இற்கறகடறல், ரண்நெறகு சுநஷ் 

தறநச்சந்றன் அர்களும், ரன் நதரட்டிறடப்நதரரகக் 

கூநகறநரர். இந்ந்ம் TNA கட்சறகச் நசர்ந்ர்கள். இந்த் 

றழ்த் நசறக் கூட்டகப்தறணந்க்கு ன்ண டந்றந்க் 

கறநதன்தகப் தரந்ங்கள்! இப்ததரளது டக்கறநன அர்கள் 

இண்டுங்தகட்டரன் றகனகத்ரன்  றர் தகரள்பப் 

நதரகறன்நரர்கள். அநநகபறல் றந். வீ. ஆணந்சங்கரற 

அர்கள், ரன் ல்நனரந்க்கும் சரரரக டந்ர் 

ன்நம் அப்தடிறந்க்க ன் ன்கண ல்நனரந்ம் 

நகரதறத்துக்தகரள்கறன்நரர்கள் ணவும் தரறறப்தரக 

இன்கநறண 'றணக்குல்' தத்றரறககறநன குநறப்தறடப் 

தட்டிந்க்கறநது. அர் றர் றடுகனக் கூட்டறகச் 

சரர்ந்ர். அர் வீட்டுச் சறன்ணத்றல்ரன் நதரட்டிறட்டரர். 

இப்ததரளது குத்துதட்டு ரவும் றழ் இணத்துக்குள் 

நெகுந்துறட்டது ன்நந ரங்கள் குநறப்தறடநண்டும். 

அர்கபறன் ஆம்தப் தரகநோம் இப்ததரளது தறக்கறன்ந 

தரகநோம் நைகநநகடரணரகந இந்க்கறன்நது. இப்ததரளது 

தகரளம்தறநந்ந்து உர் லறன்ந லறசக ட ரகர 

சகதக்கு நைனகச்சர் நட்தரபரகக் தகரண்டுப் 

தரர்க்கறநரர்கள். லங்கள் நட்தரபரக ரகரது 

தகரண்டுரந்ங்கள். ங்களுக்கு அது தற்நறப் தறச்சறகண 

றல்கன.     

What is the stand of the United National Party? The 

Chief Opposition Whip, the Hon. John Amaratunga and 

the Hon. Joseph Michael Perera - Joseph, John, both 

names start with “J”- said today that they would not come 

to the Select Committee.  So,  this is the game that is 

going on. They do not want to have anything good done 

for the country. They want to have 'ඌරුභස''  in 

Parliament together with Rosy. That is all they want.  

Yesterday, the Hon. Ranjan Ramanayake criticized 

and condemned the Shariah law as a jada law. I raised an 

objection and asked the Hon. Leader of the Opposition 

who was seated there at that time whether he agreed on 

that, whether it is the policy of the UNP and if so, we will 

go and tell that to the Muslims in this country. He slowly 

got up and went. This is the position of the UNP. They 

are neither here nor there. They do not know where they 

are going. All the doors are closed for them and the 

rooms behind  them are darkened. 

I ask them why they cannot attend  the Select 

Committee.  අය අපප් ඳළත්පත් ගරු භ්දත්රී.ුරභහත් ඇහුහ හප ,  
පම් විපලේ කහයක බහ  වබහගි ්දප්ද නළත්පත් ඇයි? 
එුරභ්දරහප  ිනපඵනහ ලු, විකඛඳ ාසථහක්; Constitution  
එකක්.   කකත් පගනළඛරහ ක විපලේ කහයක බහ  ඉකිරිඳත් 
කය්දන පකෝ. පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ඳළළත්පන ක විපලේ 

කහයක බහ  වබහගි ්දප්ද නළත්නම්,  if they do not come 

to that  Select Committee appointed by Parliament, are they 

going to Norway, are they going to Germany, are they going 

to Israel or any other country to attend a Select Committee? 
ආණ්ඩුත් භඟ ඉපගන ජහිනක ප්ර්ලසනඹ විඳුපේ නළත්නම් 
කහ ද ඳහඩු ්දප්ද? කපගොඛර්ද භයි ඳහඩු ්දප්ද රිඹන එක 
හිත්දප්ද නළවළ.  ජහිනඹ පනුප්ද කක හිත්දන. එපවභ තභයි 
එදහත් ක යුුර කපශේ. යලඹලුභ ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහ ඇපලෝධන 
ඉකිරිඳත් කශ අසථහරදී,  ක කහරපංත් ෆභ ඳක්ඹකභ විවිධ 
භත ිනබුණහ. නමුත් ක යලඹලුභ ඳක් ක හකච්ඡහර  වබහගි 
වුණහ. ස ළ්දලි ිනරකයත්න භළිනුරභහප  නහඹකත්පඹ්ද  
එුරභහප  ඳක්ඹත්, එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹත්, අපනක් ඳක්ත් 
එදහ එඹ  වබහගි වුණහ. යලඹලුභ ඳක් වබහගි පරහ තභයි  

1972 දී ක අලුත් ාසථහ ම්ඳහදනඹ කපශේ. There is a 

problem of representation of minorities in Local 

Authorities as mentioned here. The same thing happened 

under the Soulbury Constitution of 1947. Thereafter, 

there were 151 elected Parliamentary Members, 145 

electoral districts  and  six nominated Members.  

There were multimember constituencies. There were 

3 Members for Colombo Central, 2 Members for 

Beruwala, 2 Members for Harispattuwa, 3 Members for 

Nuwara Eliya-Maskeliya; 2 Members for Batticaloa and 

2 Members for Pottuvil. It was extended to other 

electorates such as Ambalangoda-Balapitiya, 

Kadugannawa, Muttur, Badulla and later Beruwala. This 

is what the constitutional experts named as 

“unrepresented interests to be represented in Parliament”. 

Therefore, in the later amendments to the Local 

Authorities Elections Bill, if there could be a scheme 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

evolved as was  in 1947-  even today we have this system 

- it would be good. 

We are called "National List Members". No. The 

Constitution provides for 29 Members representing 

national constituencies. Before an election, there is a list 

of Members  - like the name of your good self, Sir, - 

contesting from each electorate or electoral district 

published,  and people look at that list also when voting. 

Therefore, if they want you, me or anybody else in 

Parliament, they will vote for the party that we belong to. 

As a result, now all of us are named as Representatives of 

a National Constituency.  It is a misnomer to call us 

"National List Members". 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Therefore, Sir, I would applaud the Hon. Minister for 

bringing an amendment to this Bill before Parliament. 

According to the "Mahinda Chintana" - I have no time to 

quote the relevant section - there will be a very strong, 

vibrant Local Government System presently in our 

country. The Hon. A.L.M. Athaullah is steering this 

Ministry well. I wish him all good luck!  I think he can 

sing a song too for us!  

Thank you.  

 
 

[අ.බහ. 5.07] 

 
ගරු ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ளூரட்சற, ரகர 

சகதகள் அகச்சர்) 

(The Hon. A.L.M. Athaulla - Minister of Local Government 

and Provincial Councils) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 

පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම් (විපලේ විධිවිධහන) ඳනත් පකටුම්ඳත අද 

ඉකිරිඳත් කය ිනපඵනහ. යලඹලුභ ඳක්ර  කක අතාලායි.  

යලඹලුභ ඳක්ර  පම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ිනපඵන 

පුයප්ඳහඩු ිළයවීපම් ප්ර්ලසනඹ ිනපඵනහ.  නමුත් පභහි යලටින 

පනොපඹකුත් ඳක්ර භවය භ්දත්රී.රු  ක ගළන කථහ කය්දන 

පනොපයි, ආණ්ඩු  භඩ ග්දනයි පම් අසථහ ඳහවිච්ික කපශේ.  

හභහනාපඹ්ද පවො අදවස ප්ර්කහල කයනහ නම් අිළ කවුරුත්  

ිළිතග්දනහ.  ඳශහත් ඳහශන ආඹතනර බහඳිනරු්ද,  ඳශහත් 

ඳහරන භ්දත්රී.රු්ද කයන දණ ම්ඵ්දධ, මිනී භළරුම් 

ම්ඵ්දධ පම් අසථහපේ දී කථහ කශ අඹ ිළරියලදු ක යුුර කයපු 

භ්දත්රී.ුරභ්දරහ ප්දන ඕනෆ. පේවීඨය භ්දත්රී.ුරභ්දරහත් ක 

ම්ඵ්දධ කථහ කශහ. වළඵළයි කහ ම්ඵ්දධපඹ්ද ක යුුර 

කය්දන පනභ ආඹතන ිනපඵනහ. පඳොලීයලඹ ිනපඵනහ, 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption  එක ිනපඵනහ,  disciplinary action ග්දන පුළු්ද 

ආඹතන ිනපඵනහ. ක හප භ ඳශහත් බහ ත් ක ගළන ක යුුර 

කය්දන අයිිනඹ ිනපඵනහ.  අඳ  රිඹ්දන ඵළවළප්ද, යපට් ජීත් 

න වළභ ජනතහභ එකභ විධිඹක  ජීත් නහ රිඹරහ. මිනිසසු 

එක එක විධිඹ  ජීත් නහ.  පොරු  ඉ්දනහ, මිනීභරු්ද 

ඉ්දනහ. කහ වළභ එකක්භ  අඳ  ඵර්දන ඵළවළ. නමුත් කහ 

තවනම් කය්දන  ක්රාභඹක් ිනපඵනහ; පම් ය පට් නීිනඹක් 

ිනපඵනහ.  ක හප  නීින ිනපඹද්දී  නිකම්  ආණ්ඩු  භඩ ගවන 

විධිඹ  පභතළන ප්ර්කහල කශහ.  ඇත්ත භ  කහ අදවස ප්ර්කහල 

රිරීභක් පනොපයි.  පභොනහ වරි අදවක් ඉකිරිඳත් කයනහ නම්,  

කක ිළිතපගන පම් යපට් නීිනඹ අනු රකහ ඵරහ ක යුුර  

කය්දන  අඳ  පුළු්ද. කත්, එපවභ අදවක් ඉකිරිඳත්  ්දප්ද 

නළවළ.  

අිළ අද delimitation ම්ඵ්දධ  කථහ කශහ. Delimitation 

ම්ඵ්දධ කිසත්රියක් කමිටු  අිළ ඳත් කය ිනපඵ්දප්ද ඳක් 

හභහිතකඹ්ද පනොපයි. වළභ කිසත්රියක්කපංභ  GAsරහ  අිළ ඳත් 

කය ිනපඵනහ. එුරභහ තභයි ක කිසත්රියක් කමිටු  නහඹකත්ඹ 

පදන ප්ර්ධහනිඹහ. පදළනිඹ  එපවේ ඉ්දන Assistant 

Commissioner of Elections. ක  හප  තත් නිරධහරි්ද තභයි ක 

කමිටුපේ ඉ්දප්ද.  භූපගෝලීඹ ඳළත්තත්,  ආර්ථික ඳළත්තත්  රිඹන 

යලඹලුභ පද්ඛ ඵරරහ   decisions ග්දන පුළු්ද විධිඹ  අිළ ක  

අඹ කයරහ ිනපඵනහ. තභ ක ළඩ ිළිතපශ ඉය කයරහ නළවළ. 

නමුත් පභතළන  ඇවිඛරහ භවය භ්දත්රී.රු්ද රිඹ්දප්ද 

පභොකක්ද? ක භ්දත්රී.රු්දප , බහඳිනරු්දප  වුභනහ අනු 

දළ්ද පම් පකොට්කහ ප්ද කයපගන ඹනහ රිඹරහ නිකම් 

පඵොරු  කථහ කයනහ.  ක ළඩ ිළිතපශ ඉය  වුණහ  ඳසපේ 

කථහ කශහ නම් අිළ  කහ ිළිතග්දන ඉඩ ිනබුණහ. නමුත් එපවභ 

එකක් නළවළ. පම් ආණ්ඩු, අපප් අභහතාහඇලඹ ක ළඩ ිළිතපශ 

රසන  කයපගන ඹනහ.  අිළ ක ළඩර  ත භහ වඹක් කඛ 

දීරහ ිනපඵ්දප්ද,"අඳ  අදවස ප්ර්කහල කය්දන අසථහ පද්දන" 

රිඹරහ පම් Opposition   භ්දත්රී.රු්ද ඉඛරහ  හි පු නිහයි. ක 
අනු අඳ ක වහ භහ වඹක් කඛ දීරහ ිනපඵනහ. ක නිහ අඳ 

සුවද, රසන  පම් ක්රාභඹ වයවහ ඡ්දද ිනඹ්දන සදහනම් ප්දන 

ඕනෆ. ක රිඹ්දප්ද අඳ යලඹලු පදනහභ- 

 

ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇභිනුරභනි, පඳොඩි ඳළවළකිලි කය ගළනීභක් කය ග්දන 

පුළු්දද? 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

භභ රිේ ආකහයඹ ඔඵුරභහ  ඳළවළකිලි භකිද?  
 

ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇභිනුරභනි, ඳහර්ලිපම්්දුර භ්දත්රී.රු වුණහ  අඳ ද්දප්ද 

නළවළ පම් ක යුත්ත පකොපවොභද කය්දප්ද රිඹරහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඔඵුරභහ ක්රාභපේදඹ ද්දප්ද නළද්ද?  

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ක ක ඳශහත් සීභහ නිර්ණඹ පකොමි්ද බහ ඹ පත් 

පකොට්කහර  කඩරහ ිනපඵ්දප්ද පකොපවොභද රිඹන කහයණඹ 

447 448 

[ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර්  භවතහ] 
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ගළන අඳ දළනුත් කය්දන. ක පතොයුරරු අඳ  එ්දන. ඊ  ඳසු 

අඳ කහ අධාඹනඹ කයරහ - 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

අඳ කඩරහ පනොපයි එරහ ිනපඵ්දප්ද. දළ්ද කමිටු ඳත් කය 

ිනපඵනහ. එතළන බහ ර්ඳඹක් ිනපඵනහ, වළභ කිසත්රියක්කඹක භ.   

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කක තභයි. ක කමිටු නිර්පද්ල අඳ  එ්දනපකෝ. 

ඔඵුරභ්දරහප  පභොකක් වරි ළඩ ිළිතපශක් ඇින ප්ද. ක ගළන 

අඳ දළනුත් නළවළ. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ක  කමිටු ිළිතපශ  තභයි කය පගන ඹ්දප්ද. කමිටු දළ්ද 

තභයි කහ කය පගන ඹ්දප්ද. ඔඵුරභහ ත් පුළු්ද අදවස ප්ර්කහල 

කය්දන. කක   අසථහක් දී  ිනබුණහ. ඔඵුරභහ අදවස දු්දනහද 

ද්දප්ද නළවළ.  [ඵහධහ රිරීභක්] ඇයි? රිඹ්දන එඳහ ඹළ.  අිළ 

ඳත්තපය්ද ප්ර්යලද්ධ කශහ ප්ද. 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රිඹ්දන ඵළරි වුු නිහ ප්ද දළ්ද පම් රිඹ්දප්ද, ගරු 

ඇභිනුරභනි. තමු්දනහ්දපේරහ ඔඹ  කමිටු ඳත් කයරහ ක ළඩ 

ක  යුුර කයන ක්රාභපේදඹ ගළන ඳහර්ලිපම්්දුර භ්දත්රී.රු විධිඹ  

අඳ දළනුත් කය්දන.   

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

පම් කමිටු- 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 පම්ක අව්දනපකෝ. භප  ආනඹ න කුලිඹහිළටිපං, 

යලඹමරහගසපකොටු ප්ර්පද්ලපං ගළ ලු ර්ඳඹක්භ ිනපඵනහ. ඉතහභ 

අහධහයණ විධිඹ  තභයි දළන  නිර්පද්ල පරහ ිනපඵ්දප්ද.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඔඵුරභහ  කිහඳිනුරභහ වම්ඵ පරහ කථහ කය්දන පුළු්ද 

ප්ද. කමිටු  officially රිඹ්දන. 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කිහඳිනුරභහ භඟ භභ පම් ගළන කථහ කශහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

එුරභහ කක  ඇහුම්ක්ද දු්දනහ ප්ද?  

ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ක ගළන ඵර්දනම් රිඹරහ රිේහ. භභ ද්දප්ද නළවළ, ඊ  

ඳසපේ පභොනහ වුණහද රිඹරහ. 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඔඵුරභහප  අදවක  ඳභණක් ළඩ කය්දන ඵළවළ. අඳ  

අදවස ප්ර්කහල කය්දන පුළු්ද. හභහනා විධිඹ  තභයි ක අඹ 

තී්දදුක් ග්දප්ද. ක නිහ අදවස ප්ර්කහල කය්දන පුළු්ද.  අඳත් 

තභ රිඹරහ නළවළ,  පභ්දන පභපවභ කය්දන රිඹරහ.  

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(Te Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇභිනුරභනි, අඳ රිඹ්දප්ද හධහයණ ක්රාභපේදඹක් 

අනුගභනඹ කය්දන රිඹරහයි, කහප ත් අදව  පනොපයි. 

කහ ත් අහධහයණඹක් පනොන විධිඹ  ක යුුර කය්දන.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

එපවභ තභයි කය්දප්ද. එතළන අහධහයණඹක් ප්දප්ද 

පකොපවොභද? වළඵළයි එක ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ.  අය  ගරු 

භ්දත්රී.ුරභහ  ව්ද කශ  විධිඹ  ඳඛලිඹ අ  ඉ්දන ජනතහ 

පදක  ප්ද කශහ රිඹන එක. කහ ඵර්දන පුළු්ද. ක ඳනපත් 

ක ගළන ිනපඵනහ. ක ප්ර්හපද්ය ඹ බහ ඵර ප්ර් පද්ලඹ ඇුරපශේ ජීත් 

න ක minoritiesර percentage එක ඵරරහ ක අනු පකොට්කහ 

ප්ද කය්දන ඕනෆ රිඹරහ, රිඹහ ිනපඵනහ. දළ්ද යවුෂස වර්ම් 

ඇභිනුරභහත් රිේහ,  minority representation එක ළඩි කය 

ග්දන  multi-member ward system එක ඇින කයනහඹ 

රිඹරහ. එපවභ  පනොපයි නම්  single-member ward system 

එක අනු ක පගොඛපරෝ ප්ද කයනහ.  අලා වුපණොත් multi-

member wards create කයරහ වරි minoritiesරහප  

representation එක අඳ පද්දන ඕනෆ. අ්දන කකයි රිඹ්දන 

ිනපඵ්දප්ද.  

 
ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු ඇභිනුරභනි, පඳොඩි කහයණඹක් රිඹ්දනද? 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ පභොකක්ද 

රිඹ්දප්ද?  

 
ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අද පකොශම භව නගය බහපේ භ්දත්රී.රු කළහ ිනබුණහ, පම් 

පකොට්කහ නිර්ණඹ ිළිතඵ ඔවු්දප  අදවස දක්්දන රිඹරහ. 

එපවභ අදවස දක්්දනඹ රිඹරහ  ඔවු්ද කළ පේහ ,  දළන  

ිනපඵන පඹෝජනහ ගළන ඔවු්ද දළනුත් රිරීභක් කය නළවළ 

රිඹරහයි පකොශම භව නගය බහපේ ්දිනඹහගු භ්දත්රී.ුරභහ 

ව්ද කපශේ. අඳ  යලඹඛරභ ගළන කථහ කය්දන ඵළවළ ප්ද. පම්  

පඹෝජනහ ිළිතඵ ඳදනභ අඳ  දළනුම් දු්දනහ නම්, ක ඳදනභ භත 

ඉපගන එහි පවො - නයක ගළන අඳ   කථහ කය්දන පුළු්ද. ක 

හප භ බුරත්යලඇවර ප්ර්හපද්ය ඹ බහපේ භප  ඳක්පං 

449 450 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

භ්දත්රී.රු්ද  දළනුම් දීභක් කය ිනපඵනහ,  ඉකිරි කිනකදී 

භළිනයණ පකොභහරිසුරභහ මුණ ගළපව්දනඹ රිඹරහ.  ඔවු්ද 

ද්දප්ද නළවළ, නිරධහරි්ද වියල්ද දළන  කය ිනපඵන ඳදනම් 

පඹෝජනහ ගළන . කක අඳ  රිේපොත් අඳ  අදවස පද්දන 

පුළු්ද.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි. ගරු අභහතාුරභහ  අසථහ පද්දන. කහර පේරහ 

ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

පම් ම්ඵ්දධ  කථහ කය්දන ත පගොඩක්  කරුු 
ිනපඵනහ. පම්ක විතයක් පනොපයි. ඉකිරිඹ  ත කථහ කය්දන 
පනහ. අනික් කහයණඹ පම්කයි. ක  ඳනත් පකටුම්ඳත ම්භත 
කයපු දපේ භභ ිළිතගත්තහ, අඳ පම් delimitation  එක ඉය 
වුණහ  ඳසපේ එහි  ිනපඵන අඩුඳහඩු ටික කස කයනහඹ රිඹරහ. 
කක අඳ ිළිතගත්තහ. අඳ එඹ රිේහ.  ඳනතක් ඇපලෝධනඹ කයරහ, 
පම් ක්රාභඹ වදන පකො  එක ඳහය භ කක වරිඹ  කය්දන ඵළරි 
පයි. ඵර්දන, පේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිනුරභහ ිනබුු 

Parliamentary system එක පනස කයරහ ක Constitution එක 

amend කය ගත්තහ. වළඵළයි අදත් දයල්ද ද ක ඳනත අඳ 
ඇපලෝධනඹ කයනහ ප්ද. දයල්ද ද වළභ ආඹතනඹක්භ ක 
ඳනත පනස   කයනහ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ ක ඳනත පනස  
කයනහ. Constitution   එක පනස  කයනහ. දවඅ  පනස 
කයනහ.   දවුරන පනස කයනහ.  දවවත පනස කයනහ.   

 
ගරු භ්දත්රී.යපඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
දවුරන? 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

දවුරනත් පනස කශහ.  පනස කයනහ ප්ද.  වළභ 
පරහපේභ පනස කයනහ. ක රිඹ්දප්ද, පභොකක්ද පවේුර? 

කක   පවො advice   එකක් ිනබුපණ් නළවළයි  රිඹහ අඳ  
රිඹ්දන  පුළු්ද ද? රිඹ්දන  ඵළවළ ප්ද. දළ්ද අය ගරු 
භ්දත්රී.ුරභහ රිඹනහ, "ඵර්දන  කක  ඔඹපගොඛපරො වරිඹ   
කයරහ නළවළ ප්ද. නළත්නම් පම් ප්ර්ලසනඹ එ්දප්ද නළවළ ප්ද.  
නළත්නම් පම්  amendment   එක ප ්දන  ඕනෆ නළවළ ප්ද."  
රිඹහ. කක ළයකියි. අඳ  භහ වඹක් ඇුරශත පම්ක කය්දන   
පුළු්දකභක් ිනබුණහ නම්,  පම්   amendment  අඳ  ඕනෆ නළවළ. 

Interpretation Ordinance   එක  අනු අඳ   ඳත් කය්දන  
පුළු්ද.  දළනුත් පුළු්ද. වළඵළයි භළිනයණ පකොභහරිසුරභහ  
ඉඛලු නිහ තභයි අඳ පම්ක කය්දප්ද.  එභ නිහ පුළු්ද තයම් 
අපප් අභහතාහඇලඹයි,  Attorney-General's Department  එකයි 
එකුරපරහ පම් ඳනත් පකටුම්ඳත වරිගසහ ිනපඵනහ. නමුත් 
කහ ඵර්දප්ද නළවළ. කහ වරියි රිඹහ රිඹ්දප්ද නළවළ. "පවොයි 

"රිඹහ  රිඹ්දප්ද නළවළ,  කදහත්. Opposition   එක කදහත් 
"පවොයි"  රිඹහ රිඹ්දප්ද නළවළ. "නයකයි"  රිඹන  එක තභයි  
රිඹ්දප්ද.  

තමු්දනහප්ද ේරහ අදවස ඉකිරිඳත් රිරීභ ගළන භහ   පඵොපවොභ 

්දපතෝ පනහ.  ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භ්දත්රී.ුරභහ පම් 

භට් භ   කථහ කයහවිඹ රිඹහ භහ  නම් ඵරහපඳොපයොත්ුර  වුපණ් 

නළවළ.  [ඵහධහ රිරීම්] නළවළ.  

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵුරභහ නශ්දන ද? 
 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

නශ්දන  ඕනෆ නළවළ. භ්දත්රී.රු්දප , බහඳිනරු්දප  

ප්ර්ලසන   තමු්දනහ්දපේරහප  කහරපං  ිනබිරහ නළද්ද? 
 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ. 
 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

UNP  ආණ්ඩු කහරපං එපවභ ිනබිරහ නළද්ද? 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඹ තයම් නළවළ.  
 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ඇභිනරු , භ්දත්රී.රු එපවභ කයරහ නළද්ද? පකොච්චය  දණ 

ිනබුණහ ද?   
 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ. 
 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

එපවභ නළවළයි රිඹරහ රිඹ්දන  එඳහ. කහ අඳ  කය්දන  
ඵළවළ ප්ද. කක  පනභ ආඹතනඹක් ිනපඵනහ. භ්දත්රී.රු 

පේහ, ඳශහත් බහ භ්දත්රී.රු පේහ, CJ පේහ දඬුම් පද්දන   
ක්රාභඹක් ිනපඵනහ.  

 

ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
The responsibility must be taken by the Government.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

වරි.  Government  එක වුණත් පකලි්දභ,  නිකම් භ 
කය්දප්ද නළවළප්ද.  කක   ක්රාභඹක් ිනපඵනහ ප්ද. ඔඵුරභහ 
පඳොඩි ශභපඹක් හප   කථහ කයන එක භ  ිළිතග්දන  ඵළවළ. 

අපනක් අඹ කථහ කශහ නම් කක ිළිතග්දන  පුළු්ද. අය  JVP  

භ්දත්රී.ුරභහ වළභ දහභ කථහ කයනහ විතයයිප්ද. ඔඵුරභහ senior 

politician  පකපනක්. You have a responsibility.[ඵහධහ රිරීම්]  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහතාුරභහ  ඵහධහ කය්දන එඳහ. කහරපේරහ ිළිතඵ 

ගළ ලුක් ිනපඵනහ. [ඵහධහ රිරීම්] 

451 452 

[ගරු  අිතත් ඨය. පඳපර්යහ  භවතහ] 
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ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

අිළත් අපප් ය   ආදපයයි. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිනුරභහ  කථහ කය්දන. කහරපේරහ ම්ඵ්දධ 

ගළ ලුක් ිනපඵනහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

පවො අදවස ඉකිරිඳත් කශ  භ්දත්රී.ුරභ්දරහ   අඳ සුරින්දත 

පනහ. වළඵළයි අඳ පම්  delimitation    එක ඉය  කයරහ ඳශහත් 

ඳහරන  ආඹතනර  න ඡ්දද ඳත්හ, පම්හ  පනස 

කයනපකො   පභොකක් ද අඳ කයරහ ිනපඵ්දප්ද රිඹහ පම් ය   

ඳළවළකිලි පයි. පභොකක් ද අඳ කශ පන රිඹහ ය  දළන ගනීවි. ක 

පනුරරු  තභයි පම් ප්ර්ලසනඹ ිනපඵ්දප්ද. ත  භහ වඹයි 

ිනපඵ්දප්ද  පම්ක ඉය කය්දන..  [ඵහධහ රිරීම්] 

ரன் றறநன சறன றடங்ககபச் தசரல்ன நண்டும். 

இச்சகதறநன டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் தரடர்தரண 

தறச்சறகண தற்நறப் நதசப்தட்டது. குநறப்தரக ரண்நெறகு 

நரகரஜன் அர்கள் இகப்தற்நறப் நெரறந்துதகரள்ப 

நண்டும். டக்கு ரகரம், கறக்கு ரகரம் ன்தண 

இண்டு தவ்நந ரகரங்கள். இவ்றந் ரகரங் 

ககபநோம் இகப்தரணது, ரடு ற்நக்தகரண்டு எந் நதச்சு 

ரர்த்கநனம் தசய்றந்க்க நண்டி றடம். ஆணரல், 

இனங்கக - இந்ற எப்தந்த்றன் தறகரம், கறக்கு ரகரத் 

றலுள்ப றழ் க்களுடநணர, நைஸ்நம் க்களுடநணர 

வ்றத்றலும் ஆநனரசறக்கப்தடரல் கதடத்ணரக கறக்கு 

ரகரம் ட ரகரத்துடன் இகக்கப்தட்டது. அவ்ரந 

இகத் கரனத்றல் டக்கு, கறக்கு ரகரத்றல் ரழ்ந் 

நைஸ்நம் க்களுகட தறறறறகள் இல்னரநனந டக்கு, 

கறக்கு ரகர சகத கூடிது. அங்கு 17 நைஸ்நம் 

அங்கத்ர்கள் இந்ந்ரர்கள். அந்ப் 17 நைஸ்நம் அங்கத்ர் 

களுகட தறசன்ணம் இல்னரநனந அம்ரகர சகதகக் 

கூட்டக்கூடிரக இந்ந்து. இணரல், அர்களுகட 

அசறல் தனம் தரறக்கப்தட்டிந்ந்து. இந்ச் சூழ்றகனறநன 

றர் றடுகனக் கூட்டறறன் ததந்ம்ததந்ந் கனர்கள் 

ல்நனரந்ம் "ரங்கள் தறரறக்கரல் நசர்ந்றந்ப்தற்கு றகக 

ககபச் தசய்நரம்" ண து கனர் ரண்நெறகு அஷ்ஃப் 

அர்கபறடம் நகட்டுக்தகரண்டற்கறங்க அர், "றதந்கண 

களுடன் இகற்குப் நதசுநரம்" ன்ந தசரன்ணரர். 

அவ்ரந அந்க் கரனத்றல் றதந்கணகள் தரடர்தரகப் தன 

நதச்சுரர்த்க கடததற்நததரளறலும் எந்ததரளதும்  

றர் றடுகனக் கூட்டறறணநர, நெநகநபர ந் 

றதந்கணகநோம் ற்நக்தகரள்பறல்கன. ரநரக, நதச்சு 

ரர்த்க நகசக்குப் நதரகும்ததரளது "நதரரடர நைஸ்நம் 

க்களுக்கு ன்ண நதச்சு நண்டிக்கறடக்கறநது" ன்ந கூநற 

சணங்ககபத்ரன்  நகட்கக்கூடிரக இந்ந்து.   

இக எந்நெநறந்க்க, கனர் அஷ்ஃப் அர்கள் 

ககடசறரக தரரளுன்நத்றல் ஆற்நற உக அடங்கற 

யன்சரட் ன்ணறடம் இந்க்கறநது. அர் ணது உகறநன 

"ட கறக்கு றழ் நதசும் ரறனம் ன்ந இகந்றந்ப்தற் 

கரண ஏர் எளங்கு சம்தந்ரகப் நதசுகறன்ந ககடசறக் குல் 

இந் அஷ்ஃப்தறநகடரகத்ரன் இந்க்கும். இந் 

றதந்கணகள் தரடர்தரக, நைஸ்நம் க்களுகட தறச்சறகண 

களுக்கு லங்கள் கரது தகரடுக்கறல்கனதன்நரல், ன்ந 

கட சநகம் டக்கு, கறக்ககப் தறரறக்கக் நகரந்ம்" ணக் 

குநறப்தறட்டிந்க்கறநரர். அன் தறன்ணர் அர் றத்துறட்டரர். 

அன் தறகரம் கறக்கறநந்ந்து ளந் குனரக நைனரரக 

ரன்ரன் டக்கு, கறக்ககப் தறரறக்கக் நகரரறநணன் ண 

றகணக்கறநநன். தணணறல் அகத் ற நந றறல்கன. 

கறக்கறல் ரழ்கறன்ந றழ் க்களும் நைஸ்நம் க்களும் எந் 

ரய் றற்நப் தறள்கபகள். எந் கரனத்றலும் கறக்கு 

ரகரத்றல் ரழ்ந் றர்கள் ட ரகரத்றல் ரழ்ந் 

றர்ககப ற்நக்தகரள்பறல்கன. அன்கந கரனத்றநன 

கறக்கு ரகரத்றல் ரழ்ந் றர்கள் ட்டக்கபப்தறநன 

"ரழ் ஏட்டிக் ககம்" ன்ந எந் ககத்க ஸ்ரதறத் 

றந்ந்ரர்கள். நர எந் கரத்துக்கரக கறக்கு ரகரத் 

றலுள்ப றர்கள் ட ரகரத்றலுள்ப றர்கபறன் 

தறடிக்குள் ரட்டி, தரறக்கப்தட்டு அந்ப் தறடிறநந்ந்து லப 

நைடிர றகன ற்தட்டது ங்களுக்கு ஞரதகறந்க்கறநது. 

 
ගරු පේ. ශ්රීග යඇගහ භවතහ 
(ரண்நெறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
அது எந் தறச்சறகணல்ன. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

Please give me one more minute.  

இனங்கககப் ததரநத்கறல் இண்டு றழ் நதசும் 

ரறனம் இந்ப்தகறட்டு ரம் ன் ககனப்தட நண்டும்? 

றழ் நதசும் ரறனங்கள் இண்டு இந்க்கட்டும்! டக்கு 

ரகரத்றல் றர் எந்ர் நைனகச்சரக இந்க்கட்டும்;  

கறக்கு ரகரத்றநன றநர, நைஸ்நநர, சறங்கபநர 

நைனகச்சரக இந்க்கட்டும். "இணங்களுக்கறகடறல் 

அறகரப் தகறர்வு" ன்தக ரங்கள் "ரறனங்களுக்கறகடறல் 

அறகரப் தகறர்வு" ண ரற்நநரம். கறக்கு ரகரத்ற 

லுள்ப அகணத்து க்களுக்கும் ரங்கள் அறகரப் தகறர்கக் 

தகரடுப்நதரம். கறக்கு ரகரத்றலுள்ப றர்கள், 

நைஸ்நம்கள், சறங்கபர்கள் அகணந்க்கும் அறகரம் 

கறகடக்கட்டும்.  அதுநதரன ட ரறனத்துக்கும் அந் அறகர 

ங்கள் கறகடக்கட்டும். அப்தடி அறகரப் தகறர்க 

நற்தகரள்ன்நனம்ரன் இந்ச் சறநற ரட்டிநன சறங்கப, 

றழ், நைஸ்நம் இணப்தரகுதரடுகள் இல்னரல் ம்ரல் ர 

நைடிநோம். இந் ரடு அவ்ரந கூநநதரடப்தட்டரல், அங்கு 

தரடர்ச்சறரக க்கள் ரழ்ற்குரற ஆநரக்கறரண 

சூழ்றகன இந்க்கரது ன்தக து லண்டகரன அநத 

த்றன் தறகரம் அநறந்துதகரண்நடரம். இன்கநக்குக்கூடப் 

தரந்ங்கள்! அண்கறல் றறக்கப்தட்ட தரரளுன்நத் 

தரறவுக்குளவுக்கு றர்க்கட்சறகள் சரர்தரக அங்கத்ர்ககப 

றறப்தது சம்தந்ரகப் நதசறணரர்கள்.   

 
 

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up.   
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

භ  විනහඩිඹක් පද්දන මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  

පම් යපට් ප්ර්ලසන වි්දන ඕනෆ රිඹන භතඹ එක්ත් ජහිනක 

ඳක්ඹ  කදහත් නළවළ. අනිහර්ඹපඹ්දභ භභ රිඹනහ, 

කදහත් ක පගොඛපරෝ එඹ කය්දප්ද නළවළ රිඹහ. 

 
ගරු පජෝ්ද අභයුරඇග භවතහ 
(ரண்நெறகு நஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ක පභොකක්ද? 

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

දළ්ද ඵර්දන, Parliamentary Select Committee එක ඳත් 

කයරහ ිනපඵනහ නම්, තමු්දනහ්දපේරහ  ඳක්ඹක් ිනපඵනහ 

නම්, තමු්දනහ්දපේරහප  නිපඹෝිතතපඹෝ ඇවිඛරහ එහි හඩි 

ප්දන ඕනෆ. තමු්දනහ්දපේරහ යවුෂස වර්ම් ගළනයි, අපනක් අඹ 

ගළනයි කථහ කය්දන ඕනෆ නළවළ.   

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිනුරභහ  ඵහධහ කය්දන එඳහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

යවුෂස වර්ම් ගළනයි අපනක් අඹ ගළනයි කථහ කය්දන ඕනෆ 

නළවළ. [ඵහධහ රිරීභක්]   

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහතාුරභහ  ඵහධහ කය්දන එඳහ.  

 
ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

තමු්දනහ්දපේරහ හිත්දන ඕනෆ. කදහත් තමු්දනහ්දපේරහ 

හිතරහ නළවළ. ක හප භ තභයි එදහ  ප්ර්බහකය්ද පග්දරහ ගිවිසුම් 

අත්්ද කපශේ ප්ර්ලසන වි්දන ද? නළවළ, එපවභ පනොපයි. 

ක්දන; නළත්නම් කන පගොනහ  පද්දන. ක්දපනත් නළවළ, කන 

පගොනහ  පද්දපනත් නළවළ. සුරිනයි.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි, පඵොපවොභ සුරිනයි. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකූර පද න ය රිඹන රදී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

භුර ඳශන පඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 

''ඳනත් පකටුම්ඳත පූර්ණ ඳහර්ලිපම්්දුර කහයක බහක  ඳළරිඹ 

යුුර ඹ.'' [ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ] 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் சரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. A.L.M. Athaullah] 

 
කහයක බහපහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ මූරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 
 

1 යල  3 දක්හ ග්දින ඳනත් පකටුම්ඳපතහි පකො ක් වළටිඹ  
ිනබිඹ යුුර ඹයි නිපඹෝග කයන රදී.  

1ஆம் ரசகத்றநந்ந்து 3ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க நண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

 
 

4 න ග්දිනඹ.- (රඇගු රිරීභ.) 
ரசகம் 4.- (தசல்லுதடிரக்குல்.)  

CLAUSE 4. - (Validation) 

 
 

ගරු  ක.එඛ.එම්. අතහවුඛරහ භවතහ  
(ரண்நெறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

I move,   

"In page 1, leave out all words in line 26 and insert: 

'of this Act in terms of the provisions of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262) which were in operation on the 

date immediately preceding the date of coming into operation of the 

Local Authorities Elections (Amendment) Act, No. 22 of 2012 shall 
be deemed to have been validly filled.' " 

 
ඇපලෝධනඹ ිළිතගත යුුරඹ ඹන ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ 

ම්භත විඹ. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

4න ග්දිනඹ, ඇපලෝධිතහකහයපඹ්ද, ඳනත් පකටුම්ඳපතහි  
පකො ක් වළටිඹ  ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 

4ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க நண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5  ව 6 න  ග්දින ඳනත් පකටුම්ඳපතහි පකො ක් වළටිඹ  

ිනබිඹ යුුර ඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 

5ஆம், 6ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

நண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 5 and 6 ordered to stand part of the Bill. 

 
දීර්ඝ නහභඹ ඳනත් පකටුම්ඳපතහි පකො ක් වළටිඹ  ිනබිඹ යුුර 

ඹයි නිපඹෝග කයන රදී. 

றரறவுப் ததர் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்கநண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Long Title ordered to stand part of the Bill. 

455 456 
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ප්ර්ඥප්ින ග්දිනඹ ව නහභඹ ඳනත් පකටුම්ඳපතහි පකො ක් 
වළටිඹ  ිනබිඹ යුුරඹයි නිපඹෝග කයන රදී.  

ඳනත් පකටුම්ඳත, ඇපලෝධනඹ හිත හර්තහ කයන රදී.  
சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

நண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்த்துடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendment. 

 

ගරු නිභඛ යලරිඳහර ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, "ඳනත් පකටුම්ඳත 

ඇපලෝධිතහකහයපඹ්ද,  දළ්ද ුර්දන ය රිඹවිඹ යුුරඹ" යි භහ 

පඹෝජනහ කයනහ.  
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රකි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකූර ඇපලෝධිතහකහයපඹ්ද, ුර්ද න 

ය රිඹහ ම්භත කයන රදී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் றந்த்ப்தட்டரந நன்நரம்நைகநரக 

றப்தறடப்தட்டு றகநநற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

කඛතළබීභ 
எத்றகப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිභඛ යලරිඳහර ද යලඛහ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, "ඳහර්ලිපම්්දුර දළ්ද කඛ 

තළබිඹ යුුරඹ" යි භහ පඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ බහභිමුය කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 
අ.පඳො.. (උස පඳශ)  වහ තහක්ණ පේදඹ 

විඹ ධහයහ 
க.ததர.  (உர்) தரறல்நுட்தப் தரடறரணம் 

TECHNOLOGY  STREAM  FOR  G.C.E. (A/L) 
 

ගරු එරික් ප්ර්්දන වීයර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, බහ කඛ තඵන අසථහපේදී 

භභ ඳවත ව්ද පඹෝජනහ ඉකිරිඳත් කයනහ.  

"ෆභ ර්ඹකභ අ.පඳො..(හ.පඳශ) විබහගඹ  පඳනී යල  උස පඳශ 

වළදෆරීභ  ප්ර්භහණත් ප්ර්ිනපර පනොරළබ විලහර ිළරික්ද, අ.පඳො..

(උ.පඳශ) තයගකහරී විබහගඹ  පඳනී යල  යවි යම් පනොරඵන විලහර 

ිළරික්ද, භහජඹ  එකුර පේ. එපේභ කරහ විඹ ධහයහ ඹ පත් උඳහධිඹ 

රඵන පඵොපවෝ තරුණයි්ද  රැරිඹහ පොඹහ ගළනීපම්දී දුසකයතහ්ද  

මුහුණ දීභ  ද යලදු ඇත.  

පම් තත්ත්ඹ භළඩලීභ වහ උස අධාහඳන අභහතාහඇලඹ, අධාහඳන 

අභහතාහඇලඹ ව පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ ඇර්ධන අභහතාහඇලඹ 

එක් ඳහඛ වහ තහක්ණික විඹ ධහයහක් වඳු්දහ දීභ නිඹමිත ඇින 

ඵ දළනග්දන  ඇත. එළනි න විඹ නිර්පද්ලඹක් වඳු්දහ පද්දප්ද 

නම් එභ කහර කහනු කුභක්ද ඹ්දන පභභ ගරු බහ දළනුත් කයන 

පරත්, එපේ පනොභළින නම්, ක පනු  ඉවත අභහතාහඇල එකුර වී 

විකඛඳ ළඩ වනක් වඳු්දහ කිඹ යුුර ඵත් භභ පම් ගරු බහ  

පඹෝජනහ කයමි. " 

මුරසුන පවොඵන ගරු භ්දත්රී.ුරභනි,  යුද්ධපඹ්ද පතොය පම් 

යපට්  ජනතහ භහි්දද ික්දතන ඉකිරි දළක්භ ළඩ ිළිතපශ අනුභත 

කයමි්ද ලක්ිනභත් ඳහර්ලිපම්්දුරක් 2010 භළිනයණපඹ්ද 

ඳසපේ අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහප  නහඹකත්ඹ ඹ පත් බිහි කශහ. 

අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහප  නහඹකත්ඹ ඹ පත්, යුද්ධපඹ්ද පතොය 

ය ක ඳහර්ලිපම්්දුරපේ 161 පදපනකුප  ලක්ිනභත් සථහයබහඹක් 

එක්ක, භළිනයණඹ  විතයක් සීභහ කය්දප්ද නළුර අිළ වළභදහභ 

රිඹන, වළභ අභහතාහඇලඹක්භ ක අනු ක යුුර කයන භහි්දද 

ික්දතන ඉකිරි දළක්භ රිඹන ක ළඩ ිළිතපශ ඔසපේ ලක්ිනභත් 

ආර්ථිකඹක් කයහ, ආයලඹහපේ ආලසචර්ඹඹ කයහ ඹන පභොපවොතකයි 

අිළ යලඹලු පදනහභ යලටි්දප්ද.  

අනහගතපංදී පම් නිදවස, හභකහමීය  යපට් ආර්ථිකඹ  

ගළශපඳන ලක්ිනභත් ේභ ඵරකහඹක් බිහි රිරීභ වළපභෝභ ඉකිරිපං 

ිනපඵන අභිපඹෝගඹක්. ක ේභ ඵරකහඹ බිහි රිරීභ ිළිතඵ 2010 

භහි්දද ික්දතන ඉකිරි දළක්භ ළඩ ිළිතපශ ුරශත් පනොපඹක් 

තළ්දර ව්ද වුණහ.  

පම් ළඩ ිළිතපශ වහ අධාහඳන ප්ර්ිනඇසකයණ ඉතහභත්භ 

ළදගත් පනහ. ඳසු ගිඹ කහරපං අධාහඳන අභහතාහඇලඹ ුරශ, 

උස අධාහඳන අභහතාහඇලඹ ුරශ ව පඹෞන ක යුුර ව 

නිපුණතහ ඇර්ධන අභහතාහඇලඹ ුරශ -අධාහඳනඹ  ම්ඵ්දධ 

අභහතාහඇල ුරශ- විපලේ ළඩ ිළිතපශඛ ක්රිපඹහත්භක න ඵ 

අිළ  දරි්දන  රළබුණහ. ඳසු ගිඹ කහරපං ගරු ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන ඇභිනුරභහප  බහඳිනත්ඹ ඹ පත් අධාහඳන 

අභහතාහඇලපං විපලේ උඳපද්ලක කහයක බහ භහ ගණනහක් 

ිනසපේ රැස පරහ පම් ඳහර්ලිපම්්දුරපේ ඳක් විඳක් 

භ්දත්රී.රු්දප  අදවස රඵහ පගන, භවහචහර්ඹරු ආචහර්ඹරු 

විදුවඛඳිනරු ඇුරළු යපට් විද්ුර්ද කළරහ ඔවු්දප  අදවස 

රඵහ පගන සුවිපලේී  ළඩ ිළිතපශක් ඉකිරිඳත් කය ිනපඵනහ. 

ඇත්ත භ ක ළඩ ිළිතපශ පඳොතක  විතයක් සීභහ ප්දප්ද 

නළින 2012 ජනහරි 01 ළනි දහ යල  ක්රිපඹහත්භක වුු ඵ අඳ  

දරි්දන  රළපඵනහ. ඳහඛ 350ක  අධික ප්ර්භහණඹක ප්ර්හථමික 

අඇලඹ ඉත් පරහ න ළඩ ිළිතපශ ඳ ්ද පගන ිනපඵනහ. ක 

හප භ උස පඳශ දරු්ද  ඉගළ්දවීභ වහ අලුත් ගුරුරු්ද 

ඵහ පගන ිනපඵනහ. ක හප භ විපලේපඹ්දභ ව්ද 

කය්දන  ඕනෆ භහි්දපදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහය 409ක් අද 

රඇකහ පුයහ ඉකි පනහඹ රිඹන එක. භවනුය කිසත්රියක්කපං 

භප  ආනඹ ුරශ ඳහඛ 3ක දළන භත් ක තහක්ණික විදාහගහය 

වදරහ ඉයයි. පම් හප  අධාහඳන ප්ර්ිනඇසකයණ ුරිත්ද ක කථහ 

කශ කරුු, ඉකිරිඳත් කශ කරුු එරි්ද එක, එරි්ද එක 

ඹථහර්ථඹක් ඵ  ඳත් න ඵ අඳ  දරි්දන  රළපඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ පම් පරහපේ ේභ 

ඵරකහඹ ගළන ව්ද කය්දන  ඕනෆ. රඇකහපේ පඵොපවෝ 

ආඹතන -යහජා ආඹතන, පඳෞද්ගලික ආඹතන- රැරිඹහ වහ 

කළවීම් කයනහ. රැරිඹහ වහ තරුණ තරුණිඹ්ද අලායි 

රිඹරහ රිඹනහ. ක හප භ පරෝක රැරිඹහ පපශ පඳොශ ුරශත්  

විලහර ක්පේත්රබඹක රැරිඹහ වහ තරුණයි්ද  අසථහ 

ිනපඵනහ. අපනක් ඳළත්පත්ද ගත්තහභ උස පඳශ, හභහනා 

පඳශ කයරහ රැරිඹහ වියහිත ඹම් තරුණ ිළරිකුත් ය  ුරශ 

යලටිනහ. පම් පදක ගශඳ්දප්ද පකොපවොභද රිඹන අභිපඹෝගඹත් 

අනිහර්ඹපඹ්දභ ය  වමුපේ ිනපඵනහ. තහක්ණික විඹ 

ධහයහක් වඳු්දරහ දීරහ, ඳශමු ඳහඛ 200ක ඳභණක් එඹ 

ක්රිපඹහත්භක රිරීභ  පඹෝජනහ කය ිනපඵන ඵ අඳ  අව්දන  

රළබුණහ. අිළ ඵරහපඳොපයොත්ුර නහ පම් ුරිත්ද ඉකිරිපංදී රැරිඹහ 

ඉඛලුභ ව රැරිඹහ නළිනකභ අතය ම්ඵ්දධීකයණඹක් ඇින පයි 

රිඹරහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ ඳසු ගිඹ දසර 

ඳත්තයර දරි්දන  රළබුණහ ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ 

අභහතාුරභහ ගරු විභඛ වීයඇල අභහතාුරභහ භඟ ගිවිසුභක් 

457 458 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

අත්්ද කයනහ රිඹරහ university colleges 9ක් රඇකහ ුරශ 

ඇින කය්දන . නමුත් ගරු ඇභිනුරභනි, දළන ත් රඇකහපේ 

ිනපඵන විලසවිදාහර ඳද්ධිනඹ ුරිත්ද, උස අධාහඳන ඳද්ධිනඹ 

ුරිත්ද එිතඹ  එන පඵොපවෝ තරුණ තරුණිඹ්ද  -විපලේපඹ්ද 

කරහ භහධා වදහයහ ඇින අඹ - රැරිඹහ පනොභළිනකපම් ප්ර්ලසනඹක  

මුහුණ පද්දන  යලදු වී ිනපඵනහ. අිළ දළන ග්දන  කළභළිනයි, 

ඔඵුරභහ බිහි කය්දන  ඹන විලසවිදාහර ඳද්ධිනඹ ුරිත්ද අඳ 

වමුපේ ිනපඵන අභිපඹෝගර  උත්තය පද්දප්ද පකොපවොභද 

රිඹරහ. ක හප භ ගරු අධාහඳන අභහතාුරභනි, පම් ළඩ ිළිතපශ 

අදහශ ්දප්ද ඳහඛ 200ක  ඳභණක්ද? ඳහඛ 1,000 ළඩ 

ිළිතපශ ුරශ ඉිනරි ඳහඛර  පම් ළඩ ිළිතපශ වඳු්දහ 

පද්දප්ද නළද්ද? අපප් වහරිසඳත්ුර ආනපං 150,000ක් ඳභණ 

ජනතහ යලටිනහ. නමුත් එක ඳහරක  ඳභණයි පම් තහක්ණික 

විඹ ධහයහ වඳු්දරහ දීරහ ිනපඵ්දප්ද. අපනක් ඳහලුත් පම්ක  

ඇුරශත් කය ග්දන රිඹරහ අිළ පඹෝජනහ කයනහ. එපවභ 

කයනහ නම් පකොයි කහරපං හප ද ප්දප්ද රිඹන කහයණඹත් 

අිළ දළන ග්දන  කළභළිනයි.  

පවද ෘත්ිනඹ - nursing - වහ රඇකහපේ යහජා පෞයා 

පේපංත්, පඳෞද්ගලික පෞයා පේපංත්, ක හප භ විපද්ල 

රැරිඹහ පපශ පඳොපශේත් විලහර ඉඛලුභක් ිනපඵනහ. 

එළනි ළඩ ිළිතපශක් ුරිත්ද අපප් යපට් තරුණ තරුණිඹ්ද   

අසථහක් රළපඵනහද රිඹන කහයණඹ දළන ග්දන කළභළිනයි. ක 

හප භ ගරු අධාහඳන ඇභිනුරභනි, ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ 

ඇභිනුරභනි, විපලේපඹ්ද පභහිදී ව්ද කය්දන ඕනෆ, පඵොපවෝ 

අඹ යක්හර  ගිහි්ද ිනපඵ්දප්ද යක්හක් කය්දන ඕනෆ නිහ 

මික් ක යක්හ   ිනපඵන  කළභළත්ත නිහ පනොපයි රිඹන එක. 

උදහවයණඹක් විධිඹ  විලසවිදාහරර  පත්රුපණ් නළින  අඹ  

විදාහ ඨයකර  ඹනහ. ක අඹ විලසවිදාහරඹ  ඹ්දන ඵළරි වුු 

නිහ  විදාහ ඨයකර  ඹනහ මික් උග්ද්දන ිනපඵන ආලහ 

නිහ ක අඹ ක ෘත්ිනඹ  පතෝයහ ගත්තහඹ රිඹහ අඳ  පඳපන්දප්ද 

නළවළ. පම්ක පඵොපවෝ ක්පේත්රබර ිනපඵන ගළ ලුක්. Nursing 

ගළන ඵළලුත් එපවභයි. දදා විදාහරඹ  ගිහි්ද පඩොක් ර් 

පකපනක් ප්දන ඵළරි වුණහභ තභයි ක ෘත්ිනඹ පතෝයහ ග්දප්ද. 

ක නිහ තමු්දනහ්දපේරහප  පම් ළඩ ිළිතපශුරිත්ද 

තරුණපඹකු , තරුණිඹක  එපවභ නළත්නම් ශිාපඹකු , 

ශිාහක   තභ්ද කළභළින ක්පේත්රබඹ මුර ඳ ්දභ වඳුනහ පගන ක 

ඔසපේ ඉකිරිඹ  ගිඹ වළරි ළඩ ිළිතපශක් ිනපඵනහද රිඹන 

එකත් දළන ග්දන කළභළිනයි. O/L, A/L  භත් පච්ච අඹ  තභයි 

තමු්දනහ්දපේරහ පම් තහක්ණ විඹ ධහයහ වඳු්දහ පද්දප්ද. 

නමුත් O/L  විබහගඹ fail පන විලහර  ිළරික් පම් යපට් යලටිනහ. 

ක අඹප  අනහගතඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද පභොන හප  ළඩ 

ිළිතපශක්ද ිනපඵ්දප්ද රිඹන එකත් භභ ගරු ඇභිනුරභහපග්ද 

අව්දන කළභළිනයි. ක හප භ, චීනඹ ළනි ය ක 9 පය්ද ඳසු 

තභ්ද academic field එපක්ද ඉකිරිඹ  ඹනහද, එපවභ නළත්නම් 

ෘත්ිනඹ පුහුු පක්ෂනේත්රබඹ ුරිත්ද ඉකිරිඹ  ඹනහද රිඹන එක ගළන 

තීයණඹ කය්දන ශිායි්ද  අසථහ ිනපඵනහ. අපප් ය  ත් 

එළනි ළඩ ිළිතපශක් ඉතහභත් පඹෝගායි රිඹහ භහ ගරු 

ඇභිනුරභහ  පඹෝජනහ කයනහ. පභොකද, අපප් යපට් විලහර ිළරික් 

O/L අභත් න නිහ 9 පර්දීභ තභ්ද කළභළින ක්පේත්රබඹරි්ද 

ඉකිරිඹ  ඹ්දන අසථහක් රළපඵනහ නම් කකත් ඉතහභත් 

පඹෝගායි රිඹහ භහ ගරු ඇභිනුරභහ  පඹෝජනහ කයනහ. භ  පම් 

අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ සුරින්දත පමි්ද භහ නිවඬ පනහ.  

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்நெறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඉතහභ ළදගත් ව  කහපරෝිකත 

පඹෝජනහක් වළටිඹ  ගරු එරික් ප්ර්්දන වීයර්ධන භ්දත්රී.ුරභහ 

ඉකිරිඳත් කශ පඹෝජනහ භහ ඉතහ ඕනෆකමි්ද සථිය කයනහ.  

 

ය ක කියුු  ඵරඳහන හධකලි්ද ප්ර්ධහනභ හධකඹ තභයි 

අධාහඳනඹ. අධාහඳනඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද කවුරු පභොනහ රිේත් 

නිදවස අධාහඳනඹ අපප් ය  ුරශ සථහිළත පරහ ිනපඵනහ. ක 

පනුප්ද ඇඳ කළඳ වුු විවිධ පද්ලඳහරන ඳක්ර නහඹකයි්ද 

ඉ්දනහ. නිදවස අධාහඳනඹ අයණ්ඩ ඉකිරිඹ  පගන ඹ්දන 

ආචහර්ඹ සී.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. ක්දන්දගය භළිනුරභහ කයපු  ක උදහය 

පභපවය, නිදවස අධාහඳනඹ රඵපු අඹ වළටිඹ  අිළ පම් 

උත්තරීතය ඳහර්ලිපම්්දුරපේදී  කෘතපේදී යලහිඳත් කය්දන ඕනෆ. 

නිදවස අධාහඳනඹ ිළඹපය්ද ිළඹය ඉකිරිඹ  ගරහ පගන ආත් 

ක අධාහඳනඹ කහලීන පනස ප්දන ඕනෆඹ රිඹහ පවෝ එපවභ 

නළත්නම් එහි  ප්ර්ිනඇසකයණ යලදු විඹ යුුරඹ රිඹහ පවෝ පම් යපට් 

හි පු නහඹකයි්ද, ඳහරකයි්ද අධහනඹ පඹොමු  කපශේ නළවළ. 

එපවභ අධහනඹ පඹොමු කශත් එළනි පනසකම් කය්දන ඵළරි 

ආකහයපං  විවිධහකහය ඵරපේගඹනුත් ක්රිපඹහත්භක වුණහ. ක නිහභ 

කුභන පවෝ අධාහඳන ප්ර්ිනඇසකයණඹක  ඹනපකො  හුඟහක් 

පරහ  රිඹපු යර ව ඇපේදී පදඹ වුපණ් නිදවස 

අධාහඳනඹ  අත ිනඹ්දන ඹනහඹ රිඹන එකයි. නිදවස 

අධාහඳනඹ කඩහප්ඳඛ කය්දන ඹනහඹ රිඹහ යලඹලුභ පවො 

පද්ඛ හ දභහ භවය අසථහරදී පද්ලඳහරනභඹ ලපඹ්ද 

ඹම් ඹම් අඹ හයල රඵහ ගත් ඵ අිළ දළක්කහ. නමුත් අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ ිනස අවුරුදු යුද්ධපඹ්ද පම් ය   නිදවස කය පගන, 

පම් ය  ය ඝ්රා ඇර්ධනඹක් කයහ පඹොමු කය, ඳඇච භවහ ඵර 

පක්්දද්රවසථහනඹක් ඵ  පම් ය  ඳත් කයන වි  දළනුභ එක් 

පක්්දද්රවසථහනඹක් විඹ යුුරඹ රිඹන ඇකඛඳපං ඉපගන පම් 

යපට් ළදගත්භ ක්පේත්රබඹ න අධාහඳන ක්පේත්රබපං පනක් ඇින 

කය්දන විඹ බහය ඇභිනුරභ්දරහ  අලා උඳපද්ලකත්ඹ රඵහ 

දීභ ගළන භභ එුරභහ  සුරින්දත පනහ. ක අනු ගරු ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන ඇභිනුරභහප  අභහතාහඇලඹ, උස අධාහඳන 

අභහතාහඇලඹ, තරුණ ක යුුර වහ නිපුණතහ ඇර්ධන අභහතාහඇලඹ 

ඹන පම් යලඹඛරභ කකහඵද්ධ පරහ ඉතහභ පවො ආදර්ලඹක් රඵහ 

පදමි්ද  අද න ප්ර්පේලඹක  ඇවිඛරහ ිනපඵනහ.   

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම්ක මීය   අවුරුදු 30ක  

ඉසරි්ද විඹ යුුර ිනබුු පදඹක්. පම් යපට් තරුණ අවනඹ  

ිළිතඹභක් ලපඹ්ද මීය   අවුරුදු 30ක  කලි්දත් පම් හප  ළඩ 

ිළිතපශක් ආයම්බ කශහ නම් අතීතපං පම් යපට් ඇින වුු තරුණ 

ාන, පඛ ළගිරීම් ළනි ක අමිහිරි අත් දළර්ම් ිළිතඵ කදහත් 

අඳ  කථහ කය්දන යලදු ්දප්ද නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අද වහයරක් වළ දවක් 

ශිා ශිාහ්ද උස පඳශ විබහගඹ  හඩි වුණහභ ක අතරි්ද 

වියලුර්දදවකුයි විලසවිදාහර ප්ර්පේලඹ රඵහ ග්දප්ද. ක හප භ 

කරහ විඹ ධහයහ වදහයන පදරක් ිනසඳ්දදවක් දරු්ද 

අතරි්ද අ දවයි විලසවිදාහරඹ  ප්ර්පේල ප්දප්ද. ක හප භ 

ඉතහභ සීමිත පකො ක් එනම්, එක්රක් වියලපදදවක් ළනි 

ප්ර්භහණඹක් හණිජ විඹ ධහයහත්,  එක්රක් ුර්දදවක් ළනි 

ප්ර්භහණඹක් විදාහ විඹ ධහයහත්  වදහයන පකො  විලහර ිළරික් 

ආඳසු වළපයනහ.  ක අඹ භවජන කිනපංදී අිළ වමු ප්දන එනහ. 

ක වළභ පකනහ භ පවො අධාහඳන සුදුසුකම් ිනපඵනහ. 

විලසවිදාහර ප්ර්පේලඹ  Z-score එක දලභඹයි, පදකයි  අඩු පරහ 

ිනපඵ්දප්ද. වළඵළයි ඹ්දන භහතක් නළවළ. ඹභක් කය්දන 

ඔවු්ද  නිපුණතහක් නළවළ. ක නිහ පම් යපට් ඳහඛ පදයලඹ 

ිනසපදකක තහක්ණ විදාහර ආයම්බ කයන පම් ළඩ ිළිතපශ පම් 

යපට් ආර්ථිකභඹ ලපඹනුත්,භහජභඹ  ලපඹනුත්, පද්ලඳහරනික 

ලපඹනුත් විලහර වළයවුම් රක්ාඹක් වළටිඹ යි අිළ දරි්දප්ද. ක 

නිහ අපප් අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ත්, පභඹ  නහඹකත්ඹ පදන 

ගරු අධාහඳන ඇභිනුරභහ, ගරු පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ 

ඇර්ධන අභහතාුරභහ, ගරු උස අධාහඳන අභහතාුරභහ ව පම් 

ම්ඵ්දධ ක යුුර කයන අපනකුත් භවජන නිපඹෝිතතඹ්ද ඇුරළු  

යලඹලු පදනහ භ අිළ පම්  අසථහපේදී සුරින්දත පනහ.   

459 460 

[ගරු  එරික් ප්ර්්දන වීයර්ධන  භවතහ] 



2013  ජූලි 11  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අධාහඳන අභහතාහඇලපං 

උඳපද්ලක කහයක බහ  අිළ ඳසු ගිඹ කහරපං කිග භ ම්ඵ්දධ 

වුණහ. එහිදී අධාහඳන අභහතාහඇලඹ  අදහශ නිරධහරි්ද විලහර කළඳ 

රිරීභක් කයමි්ද, විවිධ අඹප  අදවස, පඹෝජනහ ගනිමි්ද ක්රිපඹහ 

කශහ. න අධාහඳන ප්ර්ිනඳත්ිනඹ කස කයන පරහපේ පම් 

ක්පේත්රබඹ පකපයහියි භවජන නිපඹෝිතතයි්ද ළඩි පදනකුප  

අධහනඹ පඹොමු වුපණ්. එනම්,  තහක්ණ දළනුභ අපප් දරු්ද  

රඵහ දීභ ම්ඵ්දධපඹනුයි. ක නිහ අධාහඳන ඳනත එපවභ 

නළත්නම් ප්ර්ිනඳත්ිනඹ ඳහර්ලිපම්්දුර  පගනළඛරහ ම්භත 

කය්දනත් පඳය, භවජන නිපඹෝිතතඹ්ද ඵහුතයඹකප  ඉඛලීභ 

ව අධහනඹ පඹොමු වුු, පම් ළඩ ිළිතපපශේ ප්ර්ථභ ිළඹපර්දී 

තහක්ණ ඳහඛ 232ක් ආයම්බ කය්දන ගත්ුර ිළඹය පම් යපට් 

අධාහඳනපං පනොභළපකන රකුණ වළටිඹ  නළත්නම් තී්දදු 

වළටිඹ  නිටුව්ද පනහයි රිඹන එක භතක් කයමි්ද,  ක 

පනුප්ද නහඹකත්ඹ පදන අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ප්ර්මුය අපප් 

යජඹ , අධාහඳනඹ  ආදයඹ කයන වළභ පකනහප භ පගෞයඹ 

සුරිනඹ නළත හයඹක් ඳශ කයමි්ද භහ නිවඬ නහ. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනයි. මීය ශඟ  ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් 

භ්දත්රී.ුරභහ. 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අද දපේ කඛ තළබීපම් 

විහදඹ අසථහපේ පභභ පඹෝජනහ පගනහ අපප් ගරු එරික් 
ප්ර්්දන වීයර්ධන භ්දත්රී.ුරභහ  අිළ සුරින්දත ප්දන ඕනෆ. 

විපලේපඹ්ද පම් ය   අලා, ක හප භ යපට් අනහගත 

ඇර්ධනඹ තීයණඹ කය්දන ගත්තහ ව ප්ර්ගිනය ලී ක්රිපඹහ භහර්ගඹ 

ිළිතඵත් අිළ ඇත්ත  ලපඹ්දභ සුරින්දත ප්දන ඕනෆ. කපක් 

රියලභ තර්කඹක් නළවළ. පභොකද, ජඳහනඹ හප  ය ඛ 1868 දී 

පම්ිත ප්ර්ිනඇසකයණ ආයම්බ කයරහ 1912 න ුරරු ක 

ප්ර්ිනඇසකයණ ක්රිපඹහත්භක පරහ කහ තත් කියුු වුණහ. භහ 

ද්දනහ විධිඹ  ජඳහනපං පම් න වි   කහර්මික විලසවිදාහර 

නළත්නම් තහක්ණික විදාහර 63ක  ළඩි ප්ර්භහණඹක්  ඳත්හ 

පගන ඹනහ.  ක ුරිත්ද ජඳහනඹ හප  ය ඛ ඉකිරිඹ  ආපු ිළම්භ 

එපවභ නළත්නම් ජඳහනඹ කහර්මික අඇලපඹ්ද පකොතයම් කියුු 

වුණහද රිඹන එක අිළ ළරරිඛර  ග්දන ඕනෆ. දළ්ද කක චීනඹ  

turn වුණත් එපවභ නළත්නම් චීනඹ කක අත්ඳත් කය ගනිමි්ද 

ගිඹත් තභත් ජඳහනපං නිසඳහදන උස තත්ත්පං කහ - 

quality කහ - ඵ ිළිතග්දනහ.  ජඳහනපං හවන ගත්තත් 

එපවභයි. ක නිසඳහදනර "Made in Japan"  රිඹරහ ව්ද කය 

ිනපඵනහ නම් පරෝකපං වළපභෝභ අතය තභත් පරොකු 

විලසහඹක් ිනපඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඉින්ද ඳහු පරහ පවෝ 

රඇකහපේ පම් තහක්ණික විඹඹ්ද වඳු්දහ දීභ  ගත්ත 

ක්රිපඹහභහර්ගඹ ිළිතඵ විඳක්ඹ විධිඹ  අිළ ුරටු පනහ. වළඵළයි  

මීය ක්ණ කයරහ,  ඳර්පංණ කයරහ මීය   ළඩිඹ පවො  පම්හ 

කශ යුුරයි රිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. නළත්නම් අිළ පම්ක 

කය්දන්ද හපඛ කශහ පනහ. භහ ද්දනහ විධිඹ  පම් ක යුත්ත 

රිරීභ වහ කහර්මික විදාහරර - Technical Collegesර-  

ගුරුරු 300ක් තභයි දළ්ද අධාහඳන අභහතාහඇලඹ  අයපගන 

ිනපඵ්දප්ද.  

එතපකො  ක කහර්මික විදාහර ටික  ඳත්හපගන ඹ්දප්ද 

පකොපවොභද රිඹන ප්ර්ලසනඹ එනහ. ක හප භ පම් ගුරුරු 300 

ගත්තහභ -කක කය්දන ඕනෆ- කඩිනමි්ද පුහුු රිරීපම් 

ළඩ ව්ද ක්රිපඹහත්භක කය්දන ඕනෆ.  තහක්ණික විඹඹ 

ඇුරශත් කයනහත් භඟභ, විදාහරලි්ද පම් කහර්ඹ  බහයඹ 

ආයම්බ කයනහත් භඟභ ආඳහු පම් විඹඹ උඳහධිඹ දක්හ -

විලසවිදාහර දක්හ- පගන ඹ්දප්ද පකොපවොභද,  පම් වහ අලා 

කථිකහචහර්ඹරු, පම් වහ අලා නිපුණඹ්ද  පවොඹහ ග්දප්ද 

පකොපවොභද, ය   අලා ප්ර්භහණඹ පකොඳභණද ඹනහදී කහයණහ 

පකපයහි අපප් අධහනඹ පඹොමු කශ යුුරයි රිඹහ භභ විලසහ 

කයනහ. එතපකො  තභයි තහක්ණික විඹ වදහයන ශිාඹහ 

ඳරිපූර්ණ පරහ විලසවිදාහරපඹ්ද උඳහධිඹක් අයපගන එතළනි්ද 

එවහ  ඹ්දප්ද. ජර්භහනු තහක්ණික ආඹතනඹ හප  ආඹතන 

පරෝකපං ඕනෆභ ය ක් ිළිතග්දනහ. එළනි තත්ත්ඹ  පම් 

විදාහර පගපන්දප්ද පකොපවොභද රිඹහ කඛඳනහ කය්දන ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් කහයණඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද 

භභ අපප් ගරු අධාහඳන ඇභිනුරභහ  සුරින්දත නහ.  

එුරභහප  ම්මුය හකච්ඡහක් ITN එපක් නළත්නම් 

රඳහහිනිපං ප්ර්චහයඹ පනහ භහ දුටුහ. ක ළඩ වන  

පදභවුිළපඹෝ දුයකථනපඹ්ද ම්ඵ්දධ පරහ ප්ර්ලසන ඇහුහභ 

එුරභහ ප්ර්කහල කශහ, තහක්ණික විඹඹ්ද වළදෆර රක්ඹක් දරු 

දළරිපඹෝ ඉකිරි කහරඹ ුරශදී ඉතහ ඉක්භනි්ද බිහි කයනහඹ රිඹහ. 

භ  භතක විධිඹ  එක පදභවුිළපඹක් ඇහුහ, පම් පගොඛර්ද  

රැරිඹහ අසථහ ඇින කය්දප්ද පකොපවොභද රිඹහ. එුරභහ ඊ  දු්දන 

ිළිතුරපර්දී රිේහ, Mattala Airport එක ආයම්බ කයද්කි ගු්ද 

ඹහනඹ අයපගන ආපේ කහ්දතහක්. ක හප භ වම්ඵ්දපතො  

යහපං රැරිඹහ බිහි පනහ ආදී ලපඹ්ද. නමුත් භභ නම් එයි්ද 

පකොපවොභ ත් ෆහීභ  ඳත් ්දප්ද නළවළ. පභොකද, භත්තර 

ප්දන පුළු්ද; පකොශම යහඹ ප්දන පුළු්ද; වම්ඵ්දපතො  

යහඹ ප්දන පුළු්ද; පභළනි සථහනර දළන ත් ක තනුරරු 

පුයහ ඉයයි. නමුත් තහක්ණික ශිඛඨයඹ දළනුභ ිනපඵන 

පුද්ගරයි්ද රක්ඹක් බිහි කය්දන ඉ්දනහ නම් ක රක්ඹ  

පකොතයම් ප්ර්භහණඹක් විපද්ල රැරිඹහ ඉරක්ක කයනහද, පකොතයම් 

ප්ර්භහණඹක් ශ්රීග රඇකහපේ රැරිඹහ පද්දන අපප්ක්හ කයනහද, කපක් 

ළඩ ිළිතපශ පභොකක්ද, රැරිඹහ බිහි රිරීපම් ළඩ ිළිතපශ 

පභොකක්ද ඹනහදී කහයණහ යජඹක් විධිඹ  ආර්ථිකඹ ඇර්ධනඹ 

කය පුළුඛ ළරසුම් කශ යුුරයි රිඹහ භභ විලසහ කයනහ. 

එපවභ නළුර අිළ එක තළනරි්ද අඛරහ ඉය පරහ එතළන ක 

කහර්ඹ බහයඹ කයද්කි ඉ පගන ග්දනහ ශභයි ඊ  ඳසු විලසවිදාහරර  

හිය පනහ. ඊ  ඳසු එිතඹ  ගිඹහභ ආඳසු හිය පනහ. පම් 

ළඩ වන පකොච්චය promote කශත් පම් ළඩ වන පකොච්චය 

ය   පගපන්දන වළදුත් අහනපං හියවීභ නම් කය්දන එඳහ.   

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, එක තහක් 6 පර් ඉරහ 

ඉඇග්රීායල  භහධාපඹ්ද උග්ද්දන ඳ ්ද ගත්තහ භ  භතකයි. ක 
කහරපං ඇභිනුරභහ පනොපයි හිටිපං. ඉඇග්රීායල භහධාපඹ්ද 
අධාහඳනඹ දීරහ ඉය පරහ O/Lලි්ද ඳසු A/L කය්දන පම් 
ඳහඛර ගුරුරු පම් න වි  පුහුු -train - කයනහද රිඹහ අිළ 
කිගි්ද කිග භ ඇහුහ. අධාහඳන අභහතාහඇලඹ  වරි ළඩ ිළිතපශක් 
ිනබුපණ් නළවළ. O/L කය ක ශභයි න්දනත්තහය වුණහ. A/L 
විඹ්ද වදහය්දන  විදාහ අඇලඹ ආදී එක එක අඇලලි්ද අලා 

දළනුභ ිනපඵන ගුරුරු නළවළ රිඹහ අිළ ත් ඇවිත් රිේහ. 
අ්දිනභ  ක ශභයි්දපග්ද ඇින වළරි අඹ ජහතා්දතය ඳහඛර  
ගිඹහ. අපනක් අඹ නළත යලඇවපර්ද කය්දන ගිහි්ද ඳ රළවිඛරක් 
කය ගත්තහ. ක නිහ පභපවභ ළඩ ිළිතපශක් ක්රිපඹහත්භක කයද්කි 
අවුරුදු 5, 10, 15, 20, 30, 40 ආදී ලපඹ්ද ළරළසභක් ඕනෆ;  
ඉකිරි දළක්භක් ඕනෆ. නළත්නම් එච්චය දභනහ පභච්චය දභනහ 
රිඹහ රිඹ්දප්ද නළුර පුළුඛ ලපඹ්ද ිළඹපය්ද ිළඹය 
ඳර්පංණ කය්දන ඕනෆ රිඹහ භහ විලසහ කයනහ. අපප් 
විලසවිදාහරර  ර්ඹක  23,000ක් විතය ශිා ශිාහපෝ 

ඇුරශත් පනහ. එයි්ද යලඹඹ  51ක් විතය ග්දප්ද කරහ 
අඇලපඹ්ද.   ඉුරරු යලඹඹ  49 ග්දප්ද විදාහ, හණිජ, ගණිත 
අඇලලි්ද.  

දළ්ද භභ ද්දනහ විධිඹ  පම් යපට් ිනපඵන තත්ත්ඹ අනු 

විදාහ අඇලඹ  අදහශත් රැරිඹහ නළවළ. එපවභ නළත්නම් විදාහ 

වළදෆර අඹ ත් රුිළඹඛ 10,000ක ළටුඳක් රළපඵන ඳත්වීම්ර  

461 462 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

ගුරුරු්ද ලපඹ්ද ඹ්දන යලද්ධ පරහ ිනපඵනහ. යලඹඹ  51ක් 

කරහ උඳහධිධහරි්ද ලපඹ්ද බිහි පරහ ක යලඹඹ  51 එිතඹ  

ගිඹහභ ඔවු්ද පභොකක්ද කය්දප්ද? දළ්ද ඵර්දන,  පදයිඹප්ද පම් 

ළඹ කය්දප්ද යජපං මුදඛප්ද. කරහ උඳහධිධහරිපඹක් ප්දන 

පුළු්ද, හණිජ උඳහධිධහරිපඹක් ප්දන පුළු්ද, විදාහ 

උඳහධිධහරිපඹක් ප්දන පුළු්ද, යජඹක් ලපඹ්ද ඕනෆභ 

යජඹක  ක එක් අපඹක් පනුප්ද විලහර මුදරක් ප්ද කය්දන 

යලද්ධ පනහ. පුසතකහර ඳවසුකම් පනුප්ද, එතපකො  

ශිාහධහය පනුප්ද, ක හප භ hostelsර , ක යලඹඛරභ 

ගත්තහභ රුිළඹඛ රක් 10ක්, රක් 15ක්, රක් 20ක් එක් අපඹකු 

පනුප්ද ප්ද කය්දන යලද්ධ පනහ. දදා යලසුපකු  නම් 

රුිළඹඛ රක් 25ක්, රක් 30ක් හප  විවිධ ගණ්දලි්ද ප්ද 

කය්දන පනහ. වළඵළයි අ.පඳො..(උ.පඳශ)  ඉසපඛරහ 

භූපගෝර විදාහ අඇලපඹ්ද ප්දන පුළු්ද, ආර්ථික විදාහ අඇලපඹ්ද 

ප්දන පුළු්ද, භහජ විදාහ අඇලපඹ්ද ප්දන පුළු්ද පම් ය   

අලා ප්ර්භහණඹ පකොච්චයද රිඹරහ අිළ ඵර්දන ඕනෆ. ආර්ථික 

විදාහඥපඹෝ පකොච්චය ඕනෆද, Central Bank එක  පකොච්චය 

ඕනෆද, ඳහඛර උග්ද්දන පකොච්චය ඕනෆද, පනත් 

ආඹතනර  පකොච්චය ඕනෆද, භූපගෝර විදාහඥපඹෝ පකොච්චය 

ඕනෆද රිඹහ ඵර්දන ඕනෆ. අඳ  තභ එළනි තක්පේරුක් නළවළ. 

ඊ  ඳසපේ පභොකද ප්දප්ද? උඳහධිඹ වදහයරහ එිතඹ  ගිඹහභ 

රියලපේත්භ වළදෆරුපේ නළින විඹඹක් තභයි ඔහු  රැරිඹහ 

ලපඹ්ද කය්දන ප්දප්ද. එක්පකෝ ඳහඛර  ගිහි්ද 

උග්දනහ. එපවභ නළත්නම් උඳහධිඹ අයපගන ගිහි්ද ගපම් 

කඩඹක් දභහ ග්දනහ. එපවභත් නළත්නම් lathe machine එකක් 

ග්දනහ. උඳහධිඹ  අදහශ output එකක් නළවළ.  

යලඹ දවස ගණනක් පදනහ තභ්ද  ඉපගන ගත් විඹඹ , වළදෆර 
උඳහධිඹ  වහත් ඳයල්දභ පනස ව පදඹක් තභයි ගම්ර  ගිහි්ද 
කය්දප්ද. විලසවිදාහරඹ  පතෝයහ ග්දන ඉසපඛරහ මුරදීභ 
අඳ  ක ිළිතඵ නිළයකි තක්පේරුක  එ්දන පුළු්ද නම් 

පවොයි. ක හප භ "කරහ විඹපඹ්ද පත්රුණහභ යජපඹ්ද 
පභච්චය විඹදභක් -රක් 15ක් ප්දන පුළු්ද, රක් 20ක් 
ප්දන පුළු්ද- දයනහ" රිඹරහ නිළයකි තක්පේරුක  එ්දන 
පුළු්ද නම් පවොයි.  විලසවිදාහරඹ  පත්රුණත්, "පම් විඹපඹ්ද 
උඳහධිඹ වදහයරහ ක භහර්ගපඹ්ද ඉකිරිඹ  ඹ්දන ඕනෆ" රිඹරහ ක 
ශිාඹහ හිතනහ නම් අිළ  ක ශිාඹහ  ක අසථහ පද්දන ඕනෆ. 
එපවභ නළත්නම් ඉ්දකිඹහ  ඹ්දන, පන ය ක  ඹ්දන, 
 ඳරිගණක විදාහ ඉපගන ග්දන ඵළඇගපරෝර්ර  ඹ්දන ක 
ශිාඹහ කළභින නම්, voucher system එකක  පවෝ පභොකක් වරි 

ක්රාභපේදඹක  ක මුදඛ ටික දු්දපනොත් ඔහු  ගිහි්ද ඉපගන පගන 
එ්දන පුළු්ද. මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, එපවභත් නළත්නම් 
ඇත්ත භ ක ඛලි ටික දීරහ business එකක් වරි ඳ ්ද ග්දන 
පුළු්ද. එතපකො  යජපඹ්ද විඹදම් කයන මුදඛර  ටිනහකභක් 
රළපඵනහ. එතපකො  ක මුදඛ යජපඹ්ද දු්දනත් රියලභ පත්රුභක් 
නළින මුදරක් ඵ  ඳත් ප්දප්ද නළවළ. අ්දන ක හප  මීය   ඩහ 
දීර්ඝ කහලීන, මීය   ඩහ ගළඹුරි්ද හිතරහ පම් ිළිතඵ දත්ත 
ක්දන ඕනෆ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, දළ්ද ඵර්දනපකෝ අපප් 

ිනපඵන ඹඛ ඳළන ගිඹ අධාහඳන ඳද්ධිනපං ිනපඵන ඳහකභහරහ 

ිළිතඵ. ඳහඛර ගත්තත්, විලසවිදාහරර ගත්තත් එපවභයි. 

අිළ පකොශම විලසවිදාහරපං ඉපගන ග්දන පකො  භ  භතකයි ක 

lecturersරහප  -කථිකහචහර්ඹරු්දප - notes කිඹ පරහ ිනබුණහ. 

දලක ගණනක් ිනසපේ එක්පකනහපග්ද එක්පකනහ  එකභ note 

එක - ක ටිකභ - උග්දනහ. කහ ඹහත්කහලීන ප්දප්ද නළවළ. 

පගොඩක් විඹඹ්ද ිළිතඵ එපවභයි. ක නිහ ක පද්ඛ පකපයහිත් 

අධහනඹ පඹොමු කය්දනඹ රිඹරහ අිළ රිඹනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ පවො කහර්ඹ 

බහයඹක් කය්දන පුළු්ද ඩරස අරවප්පඳරුභ ඇභිනුරභහත් 

පඵොපවොභ නිර්භහණය ලී ඵරන නිහ පම් බිහි කය්දන වදන 

තහක්ණික විඹ ධහයහ්ද ඇින රිරීභ ඳවසු පයි. පම් ක යුත්ත 

කය්දන අධාහඳන ඇභිනුරභහ ත් වුභනහක් ිනපඵනහ. 

තමු්දනහ්දපේරහ ඔක්පකෝභ එකුර පරහ පම් කහර්ඹඹ මීය   ළඩිඹ 

ඹථහර්ථඹක් ඵ  ඳත් කය්දන පුළු්ද විධිඹ  ක යුුර කපශොත් 

පවොයි රිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. පභොකද, භභ දළක්කහ කවුරු 

පවෝ පකපනක් රිඹනහ "අඳ  දළ්ද හවන නිසඳහදනඹත් ඳ ්ද 

ග්දන පුළු්ද" රිඹරහ. පම් හප  කථහත් භවය ඇභිනරු 

රිඹනහ. පම්හ විහිළුප්ද. අපප් යපට් හවනර  ිනපඵන market 

එක පභොකක්ද? අපප් යපට් ිනපඵ්දප්ද පුඇික market එකක්. 

හවන නිසඳහදන තහක්ණඹ පුහුු කයරහ පම් පපශ පඳොශ  

හවන නිසඳහදනඹ කයරහ කහ  විකුණ්දන පුළු්ද පයිද රිඹරහ 

භභ ද්දප්ද නළවළ. ඉ්දකිඹහයි, චීනඹයි ඊ  ඩහ අඩු මුදරක  -

අඩු ිළරිළඹක - හවන නිසඳහදනඹ කයනහ. 
 

ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

පභපවේ නිසඳහදනඹ කය්දන පුළු්ද නම් ආනඹනඹ කයන 

කහ නත්්දන පුළු්දප්ද. 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පභපවේ කය්දන පුළු්ද රිඹරහද ඔඵුරභහ හිත්දප්ද? ගරු 

භ්දත්රී.ුරභහ, ඔඵුරභහ හිත්දප්ද පභපවේ හවන කර්භහ්දතලහරහක් 

දහරහ අඳ  අඳනඹනඹ කය්දන පුළු්ද රිඹරහද? [ඵහධහ රිරීභක්] 

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමු්දනහ්දපේ වළභදහභ ිළ  ය   ඛලි ඹ්දනද කළභළින? 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භ්දත්රී.ුරභහ, ඔඵුරභහ කථහ 

කය්දන. 
 

ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු අසර් භ්දත්රී.ුරභහ  ක ිළිතඵ දළනුභක් පනොිනබීභ 

ිළිතඵ භභ කනගහටු පනහ. පභොකද, අපප් යපට් හවන 

කර්භහ්දතලහරහක් වදරහ පම් හප  පඳොඩි පපශ පඳොශක් 

පනුප්ද කක ඳත්හපගන ඹ්දන පුළු්ද පයිද රිඹරහ භභ 

නම් ද්දප්ද නළවළ. ඊ  ළඩිඹ ඉ්දකිඹහ, චීනඹ හප  ය  ඛ 

එක්ක තයගඹක් පද්දන පුළු්ද පයි රිඹරහ භභ හිත්දප්ද 

නළවළ. ඔ්දන ඔඹ හප  පද්ලඳහරනඥපඹෝ ඔඹ හප  අදවස 

දළක්වහභ තභයි පම් යපට් ඇර්ධනඹ  ඵහධහ ඇින ප්දප්ද. 

පභොකද, වළභ එකක් කිවහභ ඵර්දප්ද පද්ලඳහරන පකෝණඹරි්ද. 

භ  පත්පයන විධිඹ  භභ ඳළවළකිලි රිේපේ, පම් ය  ඇර්ධනඹ 

කයහ ශඟහ කය ග්දන නම් අිළ මීය   ළඩිඹ ගළඹුරි්ද පම් ප්ර්ලසන ගළන 

පවිඹ යුුරයි රිඹන එකයි. 

පභොකද, රැරිඹහ බිහි රිරීපම් ළඩ ිළිතපශක් අඳ  නළවළ. අද 

අපප් යපට් ප්ර්ධහනභ ආදහඹම් භහර්ගඹ පරහ ිනපඵ්දප්ද ගම්ර 

ඉ්දන අහිඇක කහ්දතහ්ද භළද පඳයකිග ගිහි්ද දුක් විරහ වම්ඵ 

කයන මුදර. ක මුදඛලි්ද තභයි භවය පරහ  පම් පඛරම් 

දභ්දප්ද. එපවභ නළත්නම් පනත් විපද්ය ඹ ය ර  ගිහි්ද 

සීතපඛ ගළහි ගළහී දුක් විරහ තභයි අපප් අඹ පම් මුදඛ 

උඳඹ්දප්ද. අිළ යුපයෝඳපං ය ර  ගිඹහභ දළකරහ ිනපඵනහ ක 

ළඩ කයන අඹ සීතපඛ පේරන වළටි. ක ය රදී කය්දප්ද 

463 464 

[ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම්  භවතහ] 
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අභහරුභ යසහ. එපවභ ළඩ කයරහ ටික කහරඹක් ගිඹහභ එක එක 

පරඩ වළපදනහ. ළඩි කඛ ජීත් ්දනත් ඵළවළ. පම් යපට්දී 

කය්දප්ද නළින යසහ ක ය ඛරදී කයරහ තභයි Euroලි්ද, 

Dollarsලි්ද ආදී එක එක විපද්ල මුදඛලි්ද පම් ය   ආදහඹම් 

අයපගන එ්දප්ද. අිළ ජහිනඹක් විධිඹ  ඉසයව  ඹනහ නම්, 

කියුු නහ නම්   ඉතහභ ළරසුම් වගත ගභ්ද කශ යුුරයි 

රිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. භහ පම් ඔවු්දප  පේඹ අගඹමි්ද 

කථහ කය්දප්ද. අිළ කහ විපේචනඹ කයනහ පනොපයි. අිළ 

ඔවු්දප  පේඹ පඵොපවොභ අගඹ කයන අතය ක අඹ  ගළන ත 

ටිකක් හිත්දන රිඹරහයි  රිඹ්දප්ද.  

ත කරුණක් ිනපඵනහ ගරු ඇභිනුරභනි. අපප් පභොවහ්ද 

රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභහත් දළ්ද ගරු බහපේ ඉ්දනහ. පම් ප්ර්ලසනඹ 

එුරභහප  ඳහඛර නළවළ. දළ්ද ඵර්දන, වුර ිළපඳ්දනහ හප  

ජහතා්දතය ඳහඛ බිහි නහ; පඳෞද්ගලික විලසවිදාහර ඇින 

නහ. වළඵළයි, අපප් අධාහඳන අභහතාහඇලඹ  තභත් ඵළරි වුණහ 

කහ  ඵරඳත්රබඹක් පදන තත්ත්ඹක් ඇින කය්දන. භවය 

ඳහඛර ඉඇග්රීායල භහධාපඹ්ද ඉගළ්දවහ  එහි ගුණහත්භකබහඹ 

ඉතහභ අඩුයි. Ordinary Level විබහගඹත් භත් නළින ගුරුරු 

කහපං ඉ්දනහ. ඉඇග්රීායල පඳොහිඩක් දළන ගත්තහභ ක අඹ  පදනහ 

උග්ද්දන. භහ මීය   පඳයත් රිඹහ ිනපඵනහ පම් කහයණඹ. භහත් 

එක්ක ඉපගන ගත්ත පවෝදරිඹක් හිටිඹහ. ඇඹ  උඳහධිඹක් 

ිනපඵනහ, ඉඇග්රීායල භහධාපඹ්ද. ඇඹ එක්තයහ ජහතා්දතය 

ඳහරක  උග්ද්දන ගිඹහ. ක ඳහපඛ නභ රිඹ්දන පවො 

නළවළ. ගරු පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහප  ජහතා්දතය ඳහරක 

පනොපයි. උග්ද්දන ගිඹහභ රිේහලු, විදාහ උග්ද්දන 

රිඹරහ. ඇඹ රිේහලු, "භභ කපශේ විදාහ පනොපයි. භභ English 

Literature කපශේ. භ  විදාහ උග්ද්දන දළනුභක් නළවළ" රිඹරහ. 

එතපකො  රිේහලු, ''පඳොත ිනපඵනහ, ක අනු උග්ද්දන'' 

රිඹරහ. පම්ක තා කථහක්. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

ිනපඵ්දප්ද. 

 
ගරු අරිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු අධාහඳන ඇභිනුරභනි, ක නිහ, අධාහඳන 

අභහතාහඇලපඹ්ද ක යලඹලුභ ජහතා්දතය ඳහඛ අධීක්ණඹ 

කය්දන. ඔඵුරභහ  ක ගළන පරොකු ග ර්භක් ිනපඵනහ. ක ගළන 

පොඹ්දන Committee එකක් ඳත් කය්දන. ක ඳහඛර ඉ්දන 

ගුරුරු කවුද, ක ගුරුරු්දප  සුදුසුකම් පභොනහද, ක ඳහඛර 

උග්දන විඹ ධහයහ පභොනහද, ක ඳහඛර විඹ  ධහයහ  අපප් 

ආගභ, අපප් හදහචහයහත්භක කරුුර  අදහශ ඳහඩම් ඇුරළු 

කයරහ ිනපඵනහද රිඹරහ අධීක්ණඹ කය්දන.  ක යලඹඛරභ ගළන  

හිතරහ කහ ිළිතඵ අධීක්ණඹක් කය්දන ක ජහතා්දතය 

ඳහඛර ප්ර්ලසන ිනපඵන නිහයි භභ පභපවභ රිඹ්දප්ද.  

භ  පගොඩක් පද්ඛ රිඹ්දන ිනබුණත් පරහ ිළිතඵ 

ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ. නමුත් භහ අධාහඳන ඇභිනුරභහ  නළත පම් 

කහයණඹ රිඹනහ. ඹම ඳශහත් බහ භළිනයණඹත් එනහ. ඹම 

ඳශහත් බහපේ යලටින අධාහඳන ඇභිනයඹහත්, භව ඇභිනයඹහත් 

පදපදනහභ එක්පකපනක්. අද ක ඳහඛ ඳද්ධිනඹ ඉතහභ නයක 

විධිඹ  විනහල කයරහයි ිනපඵ්දප්ද. පකොටි්දභ රිඹනහ නම්, 

ඳත්වීම් පද්දප්ද විවිධ ර්ගපං අඛරස අයපගන. භහරු වීම් 

පද්දප්ද, විදුවඛඳිනනිඹ්ද ඳත් කය්දප්ද විවිධ භහර්ගලි්ද. 

පන ඳශහත් බහර යලදු පනොන භට් මි්ද භව ඇභිනයඹහ 

ඇුරළු අදහශ පුද්ගරඹ්ද ක ඹම ඳශහත් බහපේ ඳහඛ ඳද්ධිනඹ 

විනහල කයමි්ද ඹනහ.  

ක විතයක් පනොපයි. අිළ ඳසු ගිඹ කහරපං තත් යලදු වීභක් 

දළක්කහ. අිළ පනදහ රිඹ්දප්ද, මුළු ජහිනඹභ ගුරුරු්ද  දණ 

නභසකහය කයනහ රිඹරහයි. දළ්ද අ  ඳහස නළින 

පද්ලඳහරනඥඹ්ද ඉකිරිපං දණ නභසකහය කය්දන පරහ 

ිනපඵ්දප්ද ගුරුරු්ද යි.  අද ක තළන   ිළරිහිරහ. ක ිළරිහීභ 

ිළිතඵ ගළඹුය  හිතරහ ක ම්ඵ්දධපඹ්ද තීයණ ග්දන රිඹරහ 

භහ ඉඛරහ යලටිනහ. පඵොපවොභ සුරිනයි. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීය ශඟ  ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භ්දත්රී.ුරභහ. 

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, two Ministers who have 

geared themselves to mobilize the students and youths of 

this country to create a new world order for them, are 

brought into focus today by this Adjournment Motion by 

my young Friend, the Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana. 

Sir, a large group of individuals who are unable to 

obtain the opportunity to enter the university after sitting 

for the competitive GCE (Advanced Level) Examination 

join the society every year. When we travel in the 

European countries and even the United States, we find 

there is nothing called “People who are sent out of the 

schools”. They are sometimes termed as “dropouts”, and 

various institutions are opened for them in order to 

advance their different aptitude and engage them in 

various vocations. Most of the youths who have read for 

their degrees under the Art stream have to face 

difficulties when finding employments. What the Hon. 

Weerawardhana proposes is exactly what the advanced 

countries are doing. We are trying to create such a society 

in this country.  A stream of technical subjects is due to 

be introduced to schools by the Ministry of Higher 

Education, the Ministry of Education and the Ministry of 

Youth Affairs and Skills Development in order to control 

the situation.  

Therefore, it is moved in this august Assembly that 

people must be made known of the facts and the inherent 

value of this new revolutionary change in education in 

this country.  

His Excellency the President quite rightly said the 

other day, “දක් ශිාඹ්ද, අදක් ශිාඹ්ද රිඹරහ පම් යපට් 

කවුරුත් නළවළ.” The concept that there are clever students 

and non-clever or weak students cannot be accepted in 

this country. His Excellency the President has quite 

rightly emphasized this. In his “Mahinda Chintana” -  this 

is the Magna Carta of this Government - mention has 

been made on every field of activity in detail what the 

Government proposes to do, what the real intention of  
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“Mahinda Chintana” is. 

Page 68 of the “Mahinda Chintana” states, I quote: 

“Priority for Youth 

In recent history we have witnessed several incidents of the violent 
destruction of our energetic youth. This is the reason why I decided 

to allocate more space for young people in the Mahinda Chintana.” 

Also, on page 75 of the “Mahinda Chintana” it states, 

I quote: 

“University education for knowledge 

....I believe it is necessary to create a new educational framework 

that will provide liberal thinking, broad dialogue and opportunities 
for entertainment instead of the present system that confines the 

undergraduate to lectures, assignments and examinations.” 

There are three Ministers, the Hon. Bandula 

Gunawardane, the Hon. Dullas Alahapperuma and the 

Hon. S.B. Dissanayake, to carry forward these laudable 

intentions of His Excellency the President. They are all 

working ceaselessly day and night adding much weight 

and importance to the Mahinda Rajapaksa regime. They 

are the Ministers who could be marketed to other parts of 

the country saying, “Look! Because of these Ministers the 

youth of this country, the school-going population of this 

country and generally the educational setup are made very 

vibrant and strong.  

Sir, look at the Minister of Youth Affairs. What a 

novel scheme he has introduced! For instance,  take the 

Youth Parliament. Take note of it, which we could not 

find in so many other parts of the world. There are 332 

Members in that Parliament. "Catch them young", as it is 

called. They are given training in good governance, in 

administration, in public speaking which would serve 

them as a ladder to come into the mainstream of politics 

through this main Legislature later.  

In that Youth Parliament, there are 332 Members. In 

the Senate, there are 50 Members and all communities are 

represented. Earlier in the First Youth Parliament, there 

was a Deputy Prime Minister. She was from Thunukkai in 

the North. She was made Deputy Prime Minister of that 

Youth Parliament. Who was she? She was the sister of a 

very strong LTTE cadre. She reformed herself. Today, in 

the present Youth Parliament, the Deputy Prime Minister 

is a Tamil. There are two Muslim Ministers. I think, this 

must be told to India, to Jayalalithaa Jayaram and to M. 

Karunanidhi as well. 

See what happened this afternoon at Temple trees. 

More than 15,000 people including LTTE cadres who 

have been rehabilitated are being looked after by the 

Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms. The Hon. 

Chandrasiri Gajadeera, Minister of Rehabilitation and 

Prison Reforms introduced that scheme. The President 

gave compensation to LTTE cadres who have lost their 

limbs; lost their lives; lost their belongings and 

everything.  Where is LTTE women’s political wing 

leader, Thamilini today? She is now a reformed, civilized 

lady, in the civilized Sri Lankan society.  Who made this 

transformation? Is it not our President His Excellency 

Mahinda Rajapaksa under the “Mahinda Chintana?” Like 

her, there are thousands of people who have been 

transformed today.  I spoke to Mr. Shathish Kumar, 

Senior Consultant of the Ministry of Rehabilitation and 

Prison Reforms, a clever officer that he is, gave me 

detailed information.  Now, this is the way that this 

Government is moving forward, Sir.  

A news item appeared in the "Daily News" of 21st 

June, 2013 states, I quote: 

"A technology stream was introduced to the Advanced Level 
curriculum by  the President. The President added aesthetic subjects 

and other subjects as well, play a pivotal role in moulding young 

minds." 

This is what the three Ministers are proposing to do 

and are trying to achieve for the good of the future 

generation of our country. 
 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අඛවහේ ක.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Okay, Sir.  It further states, I quote: 

“Each year, around 350,000 students sit the Advanced Level 
examination and out of them 25,000 qualify to enter universities. 

Around 300,000 youths, who sit the examination following the four 

streams enter ……..”  

I wish all three Ministers good luck and Godspeed so 

that we will have a peaceful Sri Lanka with flowering 

youthfulness all around us.  

Thank you. 
 

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අිතත් භහ්දනප්පඳරුභ භ්දත්රී.ුරභහ. 

 
ගරු අිතත් භහ්දනප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි,  භ   පම් අසථහ රඵහ දීභ 

ගළන භහ ඔඵුරභහ  සුරින්දත නහ. ක හප භ ගරු 

ඇභිනුරභහ ත් සුරින්දත නහ, පම් යපට් අධාහඳනඹ කඩහ 

ළටිරහ ිනපඵනහඹ රිඹරහ දළනපගන, ඊ  ිළිතුරයක් පද්දන ඕනෆ 

රිඹහ හිතරහ තහක්ණ පේදඹ විඹඹ ධහයහ ඳහඛ අධාහඳන 

ඳද්ධිනඹ  එකුර රිරීභ  ක යුුර රිරීභ ිළිතඵ. 
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අනිහර්ඹපඹ්දභ, අධාහඳන ක්රාභඹ පම් ිනපඵන විධිඹ  කයපගන 

ගිපඹොත්, අඳ   පම්ක කය්දන ප්දප්ද නළවළයි රිඹරහ ඳළවළකිලි 

පඳපනනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් ිනපඵන ඳවසුකම් එක්ක 

පම් කහර්ඹඹ කය්දන ඵළවළ. ර්තභහනඹ කිවහ ඵළලුහභ 

පඳපනනහ, දළන  Advanced Level අධාහඳනඹ ඳහඛර 

අහර්ථක පරහ ිනපඵන ඵ. ගරු ඇභිනුරභ්දරහ, විවිධ 

පද්ලඳහරනඥපඹෝ ව්ද කයනහ, ඳපවේ ශිාත් විබහගපඹ්ද 

පභඳභණ යලසු්ද ඇයාහක්  pass පරහ ිනපඵනහඹ,  Advanced 

Level  විබහගපඹ්ද පභඳභණ යලසු්ද ඇයාහක්  pass පරහ 

ිනපඵනහඹ, Ordinary Level විබහගපඹ්ද පභඳභණ යලසු්ද 

ඇයාහක්  pass පරහ ිනපඵනහඹ රිඹරහ. නමුත් පභොවු්ද පම් 

විබහග  pass පරහ ිනපඵ්දප්ද ඉසපකෝපඛ ගිහිඛරහද, නළත්නම් 

tuition  ඳ්දින ගිහිඛරහද රිඹරහ අඳ   ප්ර්ලසනඹක්  ිනපඵනහ. අ ඳ 

පභොන පද් කශත් පම් ිනපඵන ඳවසුකම් ඹ පත් අධාහඳනඹ 

නඇ්දන ඵළවළ. පම් ිනපඵන ඳහඛ ඳද්ධිනඹ ඹ පත් නිදවස 

අධාහඳනඹක් ජනතහ  දීරහ නළවළ. ර්තභහන අධාහඳන ක්පේත්රබඹ 

ුරශ බිහි ්දප්ද උගත් මිනිසසු පනො, දළනුභ ිනපඵන මිනිසසුඹ 

රිඹරහ අඳ ද්දනහ.  උගත් මිනිපවකු බිහි ප්දන නම්, දළනුභ, 

කුරතහ, ආකඛඳ රිඹන පම් කහයණහ ුරනභ එකුර ප්දන ඕනෆ. 

නමුත් පම් ඳහඛ හිඟඹ ුරශ වපං ඳ්දිනපං අධාහඳනඹ කය්දන 

ඉසපකෝර නළවළ. ක නිහ ශිාත්ඹ pass ප්දනභ ඕනෆ පරහ 

ිනපඵනහ. ක නිහ ඳශමුළනි පේේණි පං ඉරහභ අම්භරහ චටි 

දුරහ, පුතහරහ tuition  ඳ්දින ඇදපගන ඹන කහරඹක් උදහ පරහ 

ිනපඵනහ. එයි්ද විබහග pass රිරීභ මික් උගත් පුද්ගරපඹකු බිහි 

ප්දන ිනපඵන ඉඩකඩ, අසථහ අඩු පරහ ඹනහ. ගරු එරික් 

ප්ර්්දන වීයර්ධන භ්දත්රී.ුරභහ  ක ගළන ප්ර්ලසන කශහ. දළන ත් ක 

වහ ශභයි්ද ඵහපගන අහනයි. පම් භහපං 15 ළනිදහ න 

පකො  පම් තහක්ණ විඹඹ ඳහඛර උග්ද්දන ඳ ්ද ගනීවි. 

භවය වි  ඇභිනරු එයි; භඛ භහරහ දභයි; න යි; පඵය ගවයි; 

ඳත්තයර ඹයි; TVර ඹයි, අලුත් පදඹක් ඳ ්ද ගත්තහ රිඹරහ. 

පම් අලුත් පද් ඳ ්ද ග්දන ද්ද දහරහ කෆ ගළහුත් ත න ුරරු 

පම් වහ පුහුු ගුරුරු ඵහ පගන නළවළ. නමුත් රිඹනහ, 

විලසවිදාහරපඹ්ද තහක්ණ විඹඹ වහ පුහුු ගුරුරු 

ග්දනහඹ රිඹරහ. එපවභ නළත්නම් රිඹනහ, Technical 

Collegeලි්ද ග්දනහ රිඹරහ.  

අඳ ද්දනහ, ක Technical Collegeරත්, විලසවිදාහරරත් 

පම්  තහක්ණ විඹඹ  උග්දන ආචහර්ඹරු්ද -lecturers- හිඟ 

ඵ. ක විතයක් පනොපයි, ක අඹ ඳඩි භකියි රිඹරහ එක ඳළත්තරි්ද 

කෆ ගවන පකො  පම් පදන දීභනහ ුරශ ක පගොඛර්ද  උග්ද්දන 

ගම්ර  එයිද? ආණ්ඩු ඇයි පභපවභ ළරසුම් නළින පම් විඹඹ 

ධහයහ උග්ද්දන ඳ ්ද ග්දප්ද? අනිහර්ඹපඹ්දභ පම්ක 

පකපය්දන ඕනෆ පදඹක්. පම්ක අඳ පවශහ දරි්දප්ද නළවළ. 

පභොකද තහක්ණ විඹඹ ධහයහ අධාහඳනඹ  එකුර කයපු එක 

පරොකු පදඹක්. නමුත්  අඳ  ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ තභයි, ආණ්ඩු පම් 

ක යුත්ත ඳ ්ද ග්දප්ද ඹම් ක්රාභපේදඹක් ඇිනද, එපවභ 

නළත්නම් කය්දන්ද හපඛ පම් ක යුත්ත කයනහද රිඹන 

කහයණඹ. නුදුරු අනහගතපංදී පම් විඹඹ ඳහඛර උග්ද්දන 

ඳ ්ද ග්දනහ නම් පම් දරු්ද  ඇවිඛරහ අධාහඳන ක යුුර 

කය්දන තහක්ණ විදාහගහය ඳහඛර ිනපඵ්දන ඕනෆ.  පම්හ 

වදරහ අහනද? අඩු ගණප්ද පම්හ  ළරළසභඛ ිනපඵනහද? 

ළරළසභඛ ිනබිරහ ඵළවළ. තහක්ණ විඹඹ ධහයහ ඳහඛර 

උග්ද්දන ඳ ්ද ග්දනහ නම් දළ්ද ක තහක්ණ විදාහගහය 

ඳහඛ ුරශ වළකිරහ ිනපඵ්දන ඕනෆ. යජඹ ගුරුරු  ඵහපගන 

ිනපඵ්දන ඕනෆ. පුහුු ගුරුරු ඇින කයරහ ිනපඵ්දන ඕනෆ. 

නමුත් එපවභ ිළිතගත වළරි ළරළසභක් ඉකිරිඳත් පරහ නළවළ. 

අනිහර්ඹපඹ්දභ තහක්ණ විඹඹ ධහයහ ඳහඛ ඳද්ධිනඹ  එකුර 

කයන එක පවොයි. නමුත් පම් ආණ්ඩු කය්දන ගිඹ පද්ඛ 

 ඔක්පකොභ භඟ දී ඇන ගත්තහ. GCE (A/L) විබහගඹ කය්දන 

ගිඹහභ ප්ර්ලසන ඳත්රබ ිළ  වුණහ. GCE (O/L) විබහගපං ප්ර්ලසන ඳත්රබ ිළ  

වුණහ. ඳපවේ ශිාත්ඹ විබහගඹ කය ග්දනත් ඵළරි වුණහ; ප්ර්ලසන 

ඳත්රබ ිළ  වුණහ. අඳ  පරොකු ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ. දරු්ද අතයභඇ 

පනොකය පම් තහක්ණ විඹඹ ධහයහ නිළරැකි ඉකිරිඹ  

ඳත්හපගන ඹ්දන පුළු්දද?  කක පම් ආණ්ඩු කයන ළඩ 

ිළිතපශ කිවහ ඵළලුහභ පඳපනනහ.  

අඳ ද්දනහ, "ඉසුරු ඳහඛ" රිඹරහ ඳහඛ ඳද්ධිනඹක් ඳ ්ද 

ගත්ත ඵ. නමුත් ක ඉසුරු ඳහඛ හර්ථකද? ඉසුරු ඳහඛ දළ්ද 

ිළරි ඳහඛ දහව  එකුර පරහ. Advanced Level ඳ්දිනපංදී 

Physics විඹඹ උග්දපු භප  ගුරුුරභහ -පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු 

භළිනුරභහ-  පම් ිළරි ඳහඛ ටික ලක්ිනභත් කය්දන රිඹරහ අපප් 

ඳක්පඹ්ද භහරු පරහ ආණ්ඩු ඳළත්ත  ගිඹහ. නමුත් එුරභහත් 

වෘදඹ හක්ෂිඹ  එකඟ හිතනහ ඇින, අද එුරභහප  කහර්ඹ බහයඹ 

වරිඹ  ඉස  කය්දන පුළු්ද වුණහද රිඹරහ. එුරභහ පරොකු 

ඵරහපඳො  පයොත්ුරරි්ද තභයි අපප් ඳක්පං ඉරහ ආණ්ඩු 

ඳළත්ත  ගිපං. ක ගිපං ිළරි ඳහර ස ටික ලක්ිනභත් කය්දනයි. 

නමුත් ක ළපහි කය්දන පුළු්ද වුණහද? අද අඳ දරිනහ, IT 

ගුරුරුත් පම් ිළරි ඳහඛ දහව  පොඹහ ග්දන විධිඹක් නළින 

ඉ්දනහ. ගුරුරු ඵහ පගන නළවළ. IT ගුරුරු ටික ිළරි 

ඳහඛර  පවොඹහ ග්දන ඵළරි ිනබිඹදී පම් තහක්ණ විඹඹ 

උග්ද්දන ගුරුරු්ද  විලසවිදාහරලි්ද කවිද? IT කයපු අඹ 

රඇකහපේ ඕනෆ තයම් හිටිඹත් පම් පගන ඳඩිඹ  එ්දන 

කළභළත්තක් දක්න අඹ අඩුයි. 

භවය ඉසපකෝර ිනපඵනහ, IT ගුරුයපඹක්, ඉඇග්රීායල 

ගුරුයපඹක් පවොඹහ ග්දන නළවළ. ිළරි ඳහඛර පගොඩනළඟිලි 

වදහපගන ඹන එකත් ඹ්දප්ද ඉබි ගභනි්ද. රිේ පේගපඹ්ද කහ 

ඉකි ප්දප්ද නළවළ. රිේපේ, "චීනපඹ්ද ආධහය වම්ඵ පනහ, 

නළත්නම් ත පකොපව්ද වරි ආධහය වම්ඵ පනහ, ක ආධහයලි්ද 

පම් පතෝයහ ගත්ුර ඳහඛර පබෞිනක ඳද්ධිනඹ කියුු කයනහ, ක 

හප භ භහන ම්ඳත කියුු කයනහ" රිඹරහයි. නමුත් කක 

හර්ථකබහඹ  ඳත් පරහ ිනපඵන ඵක් අඳ  පඳපන්දප්ද 

නළවළ. පඵොපවොභ ඉබි ගමිනි්ද ඹන ගභනකුයි පඳපන්දප්ද. කක 

තභයි අඳ  ළකඹක් ිනපඵ්දප්ද, මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  

ක විතයක් පනොපයි. "කිවි නළගුභ" ළඩ වන ඳ ්ද ගත්තහ. 

ඇ  පඵද්දන ඳ ්ද ගත්තහ. ක ඇ  ඳළශ ප්දප්ද නළවළ. 

පඳොපවොය වනහධහයඹ පද්දන ඳ ්ද ගත්තහ. අද පඵපවතක ත් 

පඳොපවොය ටිකක් පවොඹහ ග්දන ඵළරි තත්ත්ඹ  ය  ඳත් පරහ. 

ගු්ද පතොටුපඳොශඛ වද්දන ඳ ්ද ගත්තහ. යහඹඛ වද්දන 

ඳ ්ද ගත්තහ. නමුත් පම්හයි්ද හර්ථක ප්ර්ිනපර රළපඵන ඵක් 

පඳපන්දප්ද නළවළ. යපට් ඛලි නහසින වුු එක විතයයි වුපණ්.  

2013 ජූලි භහපං තහක්ණ විඹ ධහයහ ඳහඛර ඳ ්ද 

ග්දනහ. 2016 පන පකො  විලසවිදාහරර වරි, කහර්මික 

විදාහරර වරි පම් දරු්ද  ක තහක්ණඹ විඹ ළඩි දුය ඉපගන 

ග්දන අලා ඳවසුකම් වරිගසරහ ිනපඵ්දන ඕනෆ . 2020 පන 

පකො  පම් අඹ තහක්ණික අධාහඳනඹක් රඵහපගන උඳහධිඹක් 

පවෝ ඩිප්පරෝභහක් පවෝ අයපගන භහජගත පනහ. පම් අඹ  

සුදුසු ළඩ ිළිතපශක් නිර්භහණඹ කයරහ ිනපඵනහද රිඹරහ 

ප්ර්ලසනඹක් ිනපඵනහ. අිළ ද්දනහ, පම් යජඹ පගන ඹ්දප්ද "එදහ 

පේර ටුර්ස" ළඩ ිළිතපශක් රිඹරහ. ක පරහ  තභයි ිළිතුරරු 

පවොඹ්දප්ද. ඉින්ද කක පම්ක  වරි ඹ්දප්ද නළවළ. "එදහ පේර 

ටුර්ස" ඹන ආණ්ඩුක් වුණත් අද පම් ිනපඵන ප්ර්ලසනඹ  උත්තය 

පද්දන ඕනෆ. පම් විඹ උග්ද්දන පුහුු ගුරුරු අධාහඳන 

අභහතාහඇලඹ ුර ඉ්දනහද? අදහශ තහක්ණ විඹ ඳ ්ද ග්දන 

පකො  ක අඹ  අදහශ ඳරීක්ණ කය්දන අදහශ ඳහඛ ඳද්ධිනඹ 

ුරශ විදාහගහය වදරහ ිනපඵනහද? "එදහ පේර ටුර්ස" ඹන 

ආණ්ඩුක් වුණත් අඩු ගණප්ද ඔඹ ටිකත් ම්පූර්ණ කය්දන 

ඕනෆ. අඳ  භවය අඹප  කථහලි්ද ඇහුණහ, පම්පක්ද 

පරෝකපං රැරිඹහ පපශ පඳොශ  තරුණඹ්ද බිහි පනහ, 

පරෝකපං රැරිඹහ පපශ පඳොශ  ඹ්දන පුළු්ද පුද්ගරඹ්ද බිහි 

පනහ රිඹරහ.  
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ගුරුයඹහ  ගුරු ෘත්ිනඹ 

වහ විපද්ල රැරිඹහ ිනපඵනහ. ඕසප්ලිඹහපේ රඇකහපේ 

ඛලිලි්ද රුිළඹඛ රක් 8ක් පගන යක්හ ිනපඵනහ. නමුත් 

අපප් ගුරුයඹහ ජහතා්දතය ප්ර්මිිනඹ  අනුකූර න ගුරුයඹකු 

කය්දන  තභ යජඹ භත් පරහ නළවළ. ගුරු විදාහර ිනබුණහ , 

විදාහ ඨයක ිනබුණහ  එපවභ නළත්නම් ජහිනක අධාහඳන ආඹතන 

ිනබුණහ  පම්හයි්ද ජහතා්දතය ප්ර්මිිනපං ඉ්දන පුද්ගරපඹකු -

ගුරුයපඹකු- පුහුු කය්දන  යජඹ භත් පරහ නළවළ. ක නිහ 

අපප් අධාහඳනඹ ජහතා්දතය ප්ර්මිින භට් භ  ගිහිඛරහ නළවළ.  

විපද්ල රැරිඹහර  අපප් ේමිකඹ්ද ඹ්දන එපවභ නළත්නම් 

අපප් උගත් ිළරි විපද්ල රැරිඹහර  ඹ්දන පම් තහක්ණික 

විඹභ ඳ ්ද ග්දන ඕනෆ නළවළ. ජහතා්දතය භට් භ  

ගළශපඳ්දන පවකිඹ වරිඹ  පුහුු කය්දන ඳවසුකම් ිනබුණහ නම්, 

වරිඹ  පුහුු කශහ නම්, ජහතා්දතය භට්භ  ගළශපඳ්දන ඳහපඛ 

ගුරුයඹහ පුහුු කශහ නම් අඳ  විපද්ල රැරිඹහ රිඹන එක 

පරොකු ප්ර්ලසනඹක් ප්දප්ද නළවළ. ක අසථහ ිනපඵනහ. නමුත් 

පම්පක්ද කක  උත්තය පවොඹ්දන වම්ඵ ප්දප්ද නළවළ. අිළ 

ද්දනහ, පම්ක පකොපවොභත් කය්දන පරපවයල නළවළඹ රිඹහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අඳ  තත් ළකඹක් 

ිනපඵනහ. නගත් පද්ලඳහරනඥඹහ උගත් ගුරුයඹහ දණ ගසද්දී 

පභළනි භහජ පඳයිතඹක් අධාහඳනඹ ුරිත්ද කය්දන පුළු්ද 

පද්ලඳහරන හතහයණඹක් පම් යපට් ිනපඵනහද රිඹරහ 

විපලේපඹ්දභ හිත්දන පරහ ිනපඵනහ. පම්හ ක්රිපඹහත්භක 

කය්දන පුළු්දද රිඹරහ හිත්දන පරහ ිනපඵනහ. ක විතයක් 

පනොපයි, මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි. අඳ  පත්පයනහ, 

අධාහඳනඹ කඩහපගන ළටිරහ ිනපඵන ඵ. කක යජඹ ද්දනහ. 

පම් වහ ඹම් ළඩ ිළිතපශක් කය්දන ඕනෆඹ රිඹරහ යජඹ 

ිළිතඅයපගන ිනපඵනහ. ආණ්ඩු ද්දනහ, යපට් නිදවස 

අධාහඳනඹ දළ්ද අවුඛ ජහරහක් පරහ ිනපඵනහ රිඹරහ. වළඵළයි 

කපක්ද ආණ්ඩු ලිස්දන වදනහ. කක  ප්රහස ර් අර්දන 

වදනහ. එපවභ කයරහ පම් ප්ර්ලසනඹ වි්දන ඵළවළ.  

අධාහඳනඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද ඳහර්ලිපම්්දුර විපලේ උඳපද්ලක 

කහයක බහක් 2010 දී ඳත් කශහ. පම් නිදවස අධාහඳනඹ 

රැකපගන, අධාහඳනඹ නිළරැකි කය්දන ඕනෆඹ රිඹන අදව ුරශ 

ඉරහ තභයි 2010 ර්පංදී ඳහර්ලිපම්්දුර විපලේ උඳපද්ලක 

කහයක බහ ඳත් කපශේ. නමුත් ජහිනක අධාහඳන ප්ර්ිනඳත්ින 

ම්ඳහදනඹ කය්දන පඹෝජනහ රඵහ පගන පකටුම්ඳත් වදරහ 

ඉයයි. අඩු ගණප්ද පම්හ ඳහර්ලිපම්්දුර ත් පගපන්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹක් තභ උදහ පරහ ිනපඵනහ. තභ පම්හ 

ඳහර්ලිපම්්දුර  පගනළඛරහ හකච්ඡහ කය්දන ඳ ්ද අයපගන 

නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභහ ත විනහඩිඹක කහරඹක් ිනපඵනහ. 

 
ගරු අිතත් භහ්දනප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් තහක්ණික විඹ නළත 

ඳ ්ද අයපගන ිනපඵන එක පවො ළඩක්. කපක් චන පදකක් 

නළවළ. තහක්ණ විදාහ ඳහඛ අධාහඳනපං ඳ ්ද අයපගන කක 

ඉසයව  අයපගන ඹ්දන ඕනෆ. පභොකද අඳ  ඕනෆ ප්දප්ද 

එපවභ භහජඹක් නිහ. විබහග pass කයපු භහජඹක් විතයක් අඳ  

ඕනෆ නළවළ. අඳ  ඕනෆ උගත් මිනිසසු. අඳ  නපරෝක මුදරහලි 

හප  මිනිසසු වළදුපණොත් ඇින. විබහග pass කයපු දදාරු්ද  

රඇකහපේ ඳශමුළනි පඳෞද්ගලික ඉසිළරිතහරඹ වද්දන ඵළරි වුණහ. 

නමුත් නපරෝක මුදරහලි දදා විදාහ විබහගඹ pass පනොකශත් 

ඉසිළරිතහරඹක් නිර්භහණඹ කශහ. අ්දන ක හප  පුද්ගරපඹෝ 

අඳ  ඕනෆ.  

පම් තහක්ණ විඹ වළදෆරීභ  අලා හතහයණඹ නිර්භහණඹ 

පනොකය, අලා ගුරුරු පුහුු පනොකය, අලා තහක්ණික 

විදාහගහය වද්දප්ද නළුර පම්ක ඳ ්ද ගත්තහ  ළඩක් නළවළ. 

එපවභ පනොකපශොත් අ්දිනභ  යලදු ්දප්ද පම් තහක්ණික ඳහක 

භහරහත් tuition ඳ්දිනර  බහය පද්දනයි. එපවභ වුපණොත් 

tuition ඳ්දිනලි්ද ශභයි වදන ාහඳහයඹක් තභයි නිර්භහණඹ 

ප්දප්ද. තභ අධාහඳන අභහතාහඇලඹ පම් වහ යලඹඹ  

යලඹඹක් රෆසින පරහ නළවළ. ගරු අධාහඳන ඇභිනයඹහ උගත් 

ඇභිනයපඹක්. එුරභහ  ළඩ කය්දන පුළු්ද. එුරභහ  පම් 

ම්ඵ්දධපඹ්ද ඕනෆකභ ඇින. පම් ළඩ කය්දන නම්, අඹ 

ළපඹ්ද යලඹඹ  වඹක මුදරක් අධාහඳනඹ  ප්ද කය්දන අලා 

ඵයි උගුර්ද ප්ර්කහල කපශේ. නළින පම් රිඹන පද්ඛ කය්දන 

ඵළවළ. අඹ ළපඹ්ද යලඹඹ  වඹක මුදරක් අධාහඳනඹ  ප්ද 

කය්දප්ද නළින තහක්ණඹ වද්දන ඵළවළ; ගුරුරු පුහුු 

කය්දන ඵළවළ. ගරු ඇභිනරු පකොඳභණ දළඟලුත් එපවභ 

කය්දප්ද නළින පම්හ ක්රිපඹහත්භක කය්දන ඵළවළ. පම් තත්ත්ඹ 

ඹ පත් ක පද්ඛ ක්රිපඹහත්භක කපශොත් එඹ අහර්ථක නහ.  

ක නිහ භභ විපලේපඹ්දභ අධහයණඹ කයනහ, පම් ශභයි 

ටික අයපගන ගිහිඛරහ අතය භඇ කය්දන එඳහ; පම් අහිඇක 

ශභයි්දප  ඵරහපඳොපයොත්ුර අතය භඇ කය්දන එඳහ; පම් අහිඇක 

පදභේිළඹ්දප  ඵරහපඳොපයොත්ුර අතය භඇ කය්දන එඳහ; පම්හ 

ඳ ්ද අයපගන tuition ඳ්දිනර  බහය පද්දන එඳහ රිඹරහ. 

පභොකද අද පදභේිළඹ්ද  ළඩිභ මුදරක් විඹදම් ්දප්ද දරු්ද  

උග්ද්දන යි. Tuition ඳ්දිනර  මුදඛ පද්දන ඕනෆ; 

ෆ්දර  මුදඛ පද්දන ඕනෆ. පම් ළඩ ිළිතපශ ුරිතනුත් එපවභ 

ප්දන ඉඩ ිනඹ්දන එඳහඹ රිඹරහ ඉඛරමි්ද භභ නිවඬ නහ. 

පඵොපවොභ සුරිනයි. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනයි, ගරු භ්දත්රී.ුරභහ. මීය ශඟ  ගරු ඩරස 

අරවප්පඳරුභ ඇභිනුරභහ. 

 
ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ (පඹෞන ක යුුර වහ 
නිපුණතහ ඇර්ධන අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு டனஸ் அகப்ததந் - இகபஞர் அலுல்கள், 

றநன் அதறறந்த்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 

and Skills Development) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් ළදගත් ඓිනවහයලක 

වළයවුම් රකුණ ිළිතඵ පම් උත්තරීතය ඳහර්ලිපම්්දුරපේ 

අධහනඹ පඹොමු රිරීභ ිළිතඵත්; ක වයවහ පම් ම්ඵ්දධපඹ්ද 

යපට් ජනතහ  ඹම් ප්ර්භහණඹරි්ද පවෝ කරුු ඉකිරිඳත් කය්දන 

අඳ  අසථහ රහ දීභ ිළිතඵත් අපප් තරුණ, ජ ම්ඳ්දන 

භ්දත්රී.ුරපභකු න එරික් ප්ර්්දන වීයර්ධන භළිනුරභහ  භභ 

ඳශමුප්දභ සුරින්දත නහ. ක හප භ විපේචනහත්භක ව 

නමුත් ධනහත්භක පම් විහදඹ  ම්ඵ්දධ පරහ තභ්දප  

විහදඹ ආපඹෝජනඹක් විධිඹ  ඳහවිච්ික කය්දන උත්හව ගළනීභ 

ිළිතඵ විඳක්ඹ පනුප්ද පම් විහදපං ආයම්බක කථිකඹහ 

විධිඹ  ඉකිරිඳත් වුු අරිර වියහේ කහරිඹම් භළිනුරභහ ත් භප  

සුරිනඹ පරෝබ නළින ප්ර්දහනඹ කය්දන ඕනෆ. පභොකද පද්ලඳහරන 

පගොපවොරුර රළගරහ ජහිනක ප්ර්ලසන කිවහ ඵර්දන උත්හව ග්දන 

අසථහ භවය පරහ  අිළ දරිනහ. ක හප භ අඳ  ක 

ම්ඵ්දධපඹ්ද අත් දළර්ම් ද ිනපඵනහ. එතළනි්ද මිදීභ ිළිතඵ 

භභ එුරභහ  සුරින්දත නහ.  
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මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භ  පඳය කථහ කයපු අිතත් 

භහ්දනප්පඳරුභ භ්දත්රී.ුරභහ ඉකිරිඳත් කයපු භවය කහයණහ 

ිළිතඵ යලතහ ඵළලුහභ, ඵ්දදුර ගුණර්ධන ඇභිනුරභහත්, අඳ 

යලඹලු පදනහ අිනනුත් ඹම් රියල අඩු ඳහඩුක් වුණහද රිඹරහ භභ 

කනගහටු වුණහ. පභොකද පම් ළඩ ිළිතපශ ිළිතඵ; පභහි ිනපඵන 

ළරසුම් වගතබහඹ ිළිතඵ; අනහගත ඉරක්ක ිළිතඵ මීය   

කලි්ද ඳහර්ලිපම්්දුරපේ භ්දත්රී.ුරභ්දරහ දළනුත් රිරීභ  අඳ  

අසථහක් පනොරළබුු නිහ. නමුත් එුරභහ භුර කයපු භවය 

කහයණහ භභ මුළුභනි්දභ ප්ර්ිනක්පේඳ කයනහ. පභඹ ළරසුම් 

වගතයි. පභහි ළඩ ිළිතපශක් ිනපඵනහ. පභහි විධිභත්බහඹක් 

ිනපඵනහ. පභඹ ඉරක්ක වමහ පගන ඹනහ. ගරු ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන ඇභිනුරභහ පවො ගුරුයපඹක්. ගරු පභොවහ්ද රහඛ 

පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභහ රිඹ්දප්ද ඔඵුරභහ රිේ විධිඹ  ඔඵුරභහප  

හප භ පබෞිනක විදාහ ිළිතඵ භප ත් ගුරුයඹහ. ක නිහ ක 

පදඳශ කථහ කයන කහර සීභහ ුරශ පම් ගළන ඹම් දළනුත් රිරීභක් 

කය්දන උත්හව ගනීවි රිඹරහ භහ හිතනහ. මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි, භභ භප  විනහඩි 15 ඇුරපශේ ක පකො ස සඳර්ල 

කය්දන ඵරහපඳොපයොත්ුර ්දප්ද නළවළ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ 

ඇර්ධන විඹ බහය ඇභිනයඹහ විධිඹ  භභ අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ  පම් යහජාපං දරු්ද පනුප්ද කෘතපේදීත්ඹ 

ප්ර්කහල කය්දන පම් අසථහ ඳහවිච්ික කය්දන කළභළිනයි. ඇයි භභ 

එපවභ රිඹ්දප්ද? භභ එුරභහ බහඳිනත්ඹ දයන ඳක්පං 

බහණ්ඩහගහරික නිහප්ද පවෝ එුරභහප  කළබිනට් භණ්ඩරපං 

හභහිතකපඹක් නිහප්ද පවෝ පනො, ිළපඹක් විධිඹ  එුරභහ 

තභයි පම් තහක්ණ විඹ ධහයහ ශ්රීග රහඇර්ඹ අධාහඳන ළරළසභ 

ඇුරශ  පගපන්දන රිඹන පතයඨයභ කපශේ; ඵර රිරීභ කපශේ. 

1994 කහරපං ඳළළින ආණ්ඩුපේ කම්කරු වහ ෘත්තීඹ පුහුු 

ඇභිනයඹහ විධිඹ  ඳශමුළනි තහ  ශ්රීග රඇකහ ෘත්තීඹ පුහුු 

අධිකහරිඹ ඳනත ඉකිරිඳත් කයරහ නගය පක්්දද්රීවඹ ිනබුු කහර්මික 

අධාහඳනඹ ගභ  පගන ඹ්දන ෘත්තීඹ පුහුු අධිකහරිඹ ආයම්බ 

රිරීභ ඳභණක් පනොපයි, පම් යපට් ෘත්තීඹ අධාහඳනපං 

තීයණහත්භක රක්ාඹ්ද ර්ඳඹක්භ නිර්භහණඹ කපශේ එුරභහයි. 

ජහිනක ෘත්තීඹ සුදුසුකභ - NVQ - ව ෘත්තීඹ තහක්ණ 

විලසවිදාහරඹ - UNIVOTEC - රිඹන පම් යලඹඛරභ නිර්භහණඹ 

වුපණ් එුරභහප  නහඹකත්පඹනුයි.  

තහක්ණ විඹඹ ධහයහ පම් යපට් ජහිනපං දරු්ද  ිනිතණ 

කය්දන අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ගනු රළබ තී්දදු අනු තභයි ගරු 

ඵ්දදුර ගුණර්ධන ඇභිනුරභහ, ක අභහතාහඇලඹ, නිරධහරි්ද, පම් 

යපට් බුද්ධිභුර්ද, විලසවිදාහර ප්ර්ජහ, ගරු එස.බී. කිහනහඹක 

ඇභිනුරභහ, අපප් අභහතාහඇලඹ ක ක යුත්ත පනුප්ද කක යහශි 

වුපණ්. අිළ විපලේපඹ්ද කෘතපේකි රිඹ්දන ඕනෆ ගරු පභොවහ්ද 

රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභහ ගළන. අපප් අභහතාහඇල පදපක් අධීක්ණ 

භ්දත්රී.යඹහ විධිඹ  එුරභහ ිනයපඹ්ද ිළටු ඳ දළළ්දත කහර්ඹ 

බහයඹක් කශහ. යපට් ජනතහ කක දළන ග්දන ඕනෆ. ඉවත ර් යලඹලු 

පදනහ  අිළ ජහිනඹක් විධිඹ  කෘතපේකි ්දන  ඕනෆ, පම් 

තීයණහත්භක වළයවුභ පනුප්ද කයනු රළබ කළඳරිරීම් ව 

දහඹකත්ඹ ම්ඵ්දධපඹ්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භහ පභඹ වඳු්ද්දප්ද 

ඉිනවහපං යදක් නිළරැකි රිරීභක් විධිඹ යි. ක ළරැද්ද 

ඓිනවහයලක ළරැද්දක්. පම් යපට් කහර්මික අධාහඳනඹ, පම් යපට් 

ෘත්තීඹ අධාහඳනඹ ආයම්බ ්දප්ද 1893 දීයි ගරු අිතත් 

භහ්දනප්පඳරුභ භ්දත්රී.ුරභනි. ක, භයදහන කහර්මික විදාහරපඹ්ද. 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඉිනවහපං යජ දරු්දප  කහරපං ඉරහභ පම් 

යපට්, ශ්රීග රහඇර්ඹ ඇසකෘිනඹ ඇුරපශේ ළරසුම්වගත අධාහඳනඹ 

ුරශ නිපුණතහ ඇර්ධනඹ ිනබුණහ. ළරසුම්වගත අධාහඳන 

ක්රාභඹ ඇුරපශේ ෘත්තීඹ අධාහඳනඹ, කහර්මික අධාහඳනඹ පම් ය   

දහඹක ්දප්ද සුදු අධියහජාහකි්ද අින්ද 1893 දීයි. වළඵළයි 

අහනහ  ක ෘත්තීඹ අධාහඳනඹ ඳහඛ ඳද්ධිනඹ , ද්විතීයික 

අධාහඳනඹ  ම්ඵ්දධ කය්දන 1893 ඉරහ අවුරුදු 120ක් අඳ  

ඵරහ ඉ්දන යලද්ධ වුණහ. අඳ  අවුරුදු 120ක් ඵරහ ඉ්දන යලද්ධ 

වුණහ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි. මීය   ඉසය පරහ ආණ්ඩු ක වහ 

උත්හව ගත්තහ; පනොපඹක් පඹෝජනහ කශහ; ළරසුම් කස කශහ; 

කහ ක්රිපඹහත්භක කශහ. නමුත් ක ඉරක්කඹ  ඹ්දන, ක අභිපඹෝගඹ 

ජඹග්රාවණඹ කය්දන පුළු්දකභක් රළබුපණ් නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අඳ ඳහඛ ගිඹ කහරපං 

ඳළළින තත්ත්ඹ පභොකක්ද? භභ ගරු පුසඳකුභහය 

ඇභිනුරභහපග්ද ක ගළන ඇහුහභ, එුරභහත් රිේහ, "භභත් ඩු 

ළඩ කශහ" රිඹරහ. ක කහරපං ප්ර්හ  ෘත්තීඹ විඹඹ්ද ආහ. අිළ 

පරෝව ළඩ, ඩු ළඩ, කෘෂිකර්භඹ ඇුරළු තහක්ණික විඹඹ්ද 

වළදෆරුහ. නමුත් එඹ විධිභත් විඹඹ ධහයහක් විධිඹ  උස 

පඳශ  එකුර කයරහ උස පඳශ ඳහඛ ඳද්ධිනඹ ව ෘත්තීඹ 

අධාහඳනඹ අතය ඳහරභ නිර්භහණඹ කය්දන ඉිනවහපං හි පු 

වළභ නහඹකඹකුභ, වළභ ආණ්ඩුක්භ, වළභ අධාහඳන 

ඇභිනයඹකුභ අභුර්ද ව ඵ පම් බහ  හර්තහ කශ යුුර 

ිනපඵනහ. ක, කහ ත් ඇඟිඛර කිගු කය්දන පනොපයි.  

ඉිනවහපං ක අභුර්දප  පගොපහි අිළත් ඉ්දනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පභඹ ඓිනවහයලක 

අසථහක්. පම් කිවහ පද්ලඳහරන භර පුඩුපේ හිය පරහ ඵර්දන 

පවො නළවළ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි. කහප  අින්ද වුණත්, කවුරු්ද 

පම්ක  නහඹකත්ඹ දු්දනත් කභක් නළවළ. ගරු ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන ඇභිනුරභහ  ජහිනපං පගෞයඹ හිමි පනහ. ක ගළන 

තර්කඹක් නළවළ. නමුත්, අිළ පභපතක් ගත්ත උත්හවඹ 

පභොකක්ද? පභොකක්ද, අධාහඳනඹ රිඹරහ පම් යපට් අඳ කඛඳනහ 

කපශේ? පභොනහද, අධාහඳන ක්රාභඹ ගළන ිනබුු ඇකඛඳ? අම්භහ 

තහත්තහ අධාහඳන ක්රාභඹ ගළන පකොපවොභද හිුරපේ? ගුරුයඹහ 

පකොපවොභද අධාහඳන ක්රාභඹ ගළන හිුරපේ? පද්ලඳහරකඹ්ද න 

අිළ පකොපවොභද ක ගළන හිුරපේ? මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, 

අම්භහ තහත්තහ හිුරහ, පේළපර්ද තශරහ වරි කභක් නළවළ 

පකොඛරහ පකඛර අයපගන ගිහිඛරහ ඉසපකෝපඛ ළප ්ද 

ඇුරශ  දහරහ ආපොත් ප්ර්ලසනඹ ඉයයි රිඹරහ. කක තභයි අම්භහ 

තහත්තහ හිතපු විධිඹ. ගුරුයඹහ පකොපවොභද හිුරපේ? ගුරුයඹහ 

හිුරහ, තනි රඛ ටික ිළපය්දන චන ලිේපොත්, පකොටු රඛ ටික 

ිළපය්දන ඉරක්කම් ලිේපොත් ප්ර්ලසනඹ ඉයයි රිඹරහ. 

පද්ලඳහරකඹ්ද න අිළ හිුරහ, ඡ්දදඹ කහරපං ඳසප්ද ආපු, 

"පඳෝස ර්" අරපු, "ඵළනර්" දහපු, "කළ්දයල්ද" ගිඹ පකොඛර්ද 

පකඛර්ද ටික පදනහ  යසහඛ ටිකක් දු්දපනොත් ප්ර්ලසනඹ 

ඉයයි රිඹරහ. අකභළත්පත්ද වුණත් රිඹ්දන ඕනෆ, පම් යපට් 

අධාහඳනඹ කිවහ පදභේිළඹ්ද, ගුරුරු්ද, පද්ලඳහරකඹ්ද 

ඉිනවහපං ඵළලුපේ එපවභයි රිඹරහ. තරුණඹ්ද අතපර් එඹ  

විපයෝධඹ භුර පන පකො  අිළ පබෞතීසභ කශහ චනඹක්, 'තරුණ 

අවනඹ' රිඹරහ. පම් යපට් භහි්දද යහජඳක් ආණ්ඩුපේ පඹෞන 

ක යුුර වහ නිපුණතහ ඇර්ධන ඇභිනයඹහ විධිඹ  භභ පභඹ 

මුළුභනි්දභ ප්ර්ිනක්පේඳ කයනහ. ශ්රීග රහඇර්ඹ තරුණඹහ 

අවනකහයපඹක් රිඹරහ භභ ිළිතග්දප්ද නළවළ. ශ්රීග රහඇර්ඹ 

තරුණඹහ අවනකහයපඹක් පනොපයි. තරුණ අවනඹ 

ම්ඵ්දධපඹ්ද රිඹරහ පකොමි්ද බහ පදකක් ඉිනවහපං ඳත් 

පකරුණහ. 

ක නිර්පද්ල අයපගන ඵර්දන. පභොකක්ද ිනබුු ප්ර්ලසනඹ? 

වඳුනහ ග්දන ඵළරි වුු ප්ර්ලසනඹ පභොකක්ද? ිනබුපණ් තරුණ 

අවනඹද, තරුණ විරැරිඹහද? පභොකක්ද ප්ර්ලසනඹ? අවනපඹ්ද 

පඳපශනහඹ රිඹන ඕනෆභ පකනකු  රැරිඹහක් දීරහ ඵර්දන, ක 

පභොපවොපත් ඉරහ අවනඹ ිනපඵනහද රිඹරහ. නළවළ. අිළ ගඛ 

අච්චුපේ වරි වතරැස, අවිදාහත්භක, අතහර්රික චනඹක් වදහ 

ගත්තහ "තරුණ අවනඹ" රිඹරහ. තරුණ අවනඹක් පනොපයි 

ිනබුපණ්. පභොන ආණ්ඩු ඹ පත් වුණත් කහ   ඹර්ලි්ද 

උත්තය පද්දන, ඊඹම් ඵරුලි්ද උත්තය පද්දන ඇතළම් වි  අිළ 

උත්හව ගත්තහ. ය ක් විධිඹ  ඵළලුපොත් කක අපප් උත්හවඹක්. 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

ප්ර්ලසනඹ ිනබුපණ් විරැරිඹහපේ; තරුණ විරැරිඹහපේ. කක තභයි 

ජනහධිඳිනුරභහ පත්රුම් ගත්පත්.  

අරිර වියහේ කහරිඹම් භ්දත්රී.ුරභහ ජඳහනපං උදහවයණඹක් 

රිේහ. මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පදන පරෝක යුද්ධපඹ්ද 

ඳසපේ ජඳහනඹ නළඟිට්පට් කහර්මික අධාහඳනපඹ්ද; 

තරුණඹ්දප  උයහිස භින්ද. කහර්මික විප්රපඹ්ද ඳසපේ 

යුපයෝඳඹ නළඟිට්පට් තරුණයි්දප  උයහිස භින්ද. යලවිඛ 

යුද්ධපඹ්ද ඳසපේ ඇපභරිකහ නළඟිට්පට් තරුණඹ්දප  උයහිස 

භින්ද; කහර්මික අධාහඳනපඹ්ද; තහක්ණපං කියුු වයවහ. කක 

තභයි අද අපප් යපට් යහජා නහඹකඹහ පම් යපට් -ජහිනපං- දරු්ද  

රඵහ පද්දන උත්හව ග්දප්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, එභ නිහ පම් කිවහ ඳහ  

කණ්ණහඩි දභහ පගන ඵර්දන එඳහඹ රිඹහ භහ ඉතහභ පගෞයපඹ්ද 

ඉඛලීභක් කයනහ. ඳ ්ද ග්දන අසථහපේ අඩු ඳහඩු ිනපඵ්දන 

පුළු්ද. කකයි අිළ භළිනයණ පකොට්කහඹරි්ද එක ඳහරක් 

ඵළගි්ද පතෝයහ පගන ඳහඛ 230රි්ද ඳභණ අඩු ප්ර්භහණඹරි්ද 

පම්ක ආයම්බ කය්දප්ද. පද්ලඳහරන ඉරක්කඹක් ිනබුණහ නම්, 

ඳහඛ දවරි්ද, පදදවරි්ද, යලඹලුභ භවහ විදාහරලි්ද පම්ක 

ආයම්බ කය්දන ිනබුණහ. එළනි ප්ර්හථමික පද්ලඳහරන නාහඹ 

ඳත්රබඹක් අත  අයපගන පනොපයි පම් ළඩ ිළිතපශ  ආණ්ඩු 

එකුර පරහ ිනපඵ්දප්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් ය  ුරශ ිනපඵන රැරිඹහ 

අසථහ ගළන විතයක් පනොපයි, භහ රිඹ්දප්ද. ඩිරහ්ද පඳපර්යහ 

ඇභිනුරභහ දළ්ද පම් ගරු බහපේ නළවළ. මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි, විපද්ල රැරිඹහ නියුක්ින කහර්ඹහඇලපං පතොයුරරු 

හර්තහ අයපගන ඵර්දන. 2010 ර්පංදී 2,60,000ක් පුහුු 

ේමිකඹ්ද  - skilled labourersරහ - රැරිඹහ අසථහ්ද පම් ය   

ආහ. නමුත් ක වහ ය  ුරශ යලටිපං ර් පදනහද? 61,000යි. 

පේකඹ්ද 2,60,000ක් ඉඛලුහ. නමුත් අඳ  1,99,000ක් ඹ්දන 

ඵළරි වුණහ. අපප් විපද්ල ේභ ඵර කහඹ රක් 18යි; 1.8 million. ක 

රක් 18 ඇුරපශේ ඵහුතයඹ ඉ්දප්ද නුපුහුු ේමිකපඹෝ. යලඹඹ  

70ක ඳභණ ප්ර්භහණපඹ්ද යලඹඹ  44ක් ගෘව පේවිකහපෝ; නුපුහුු 

ේභඹ. පද්ය ඹ පපශ පඳොශ විතයක් පනොපයි, අඳ  ජහතා්දතය 

පපශ පඳොශත් ිනපඵනහ. එභ නිහ පම් යපට් අනහගතඹ 

පනුප්ද කයනු රඵන ආපඹෝජනඹක් විධිඹ  ළරසුභක් ඇුරයි 

අිළ පම් තහක්ණ විඹ ධහයහ ඳහඛ ඳද්ධිනඹ  එකුර කය 

ිනපඵ්දප්ද. ක පනුප්ද රළපඵන හධහයණ විපේචනත් එක්ක 

ගනුපදනු කය්දන අිළ කළභළිනයි. එභ අඩු ඳහඩු වදහ ග්දන අිළ 

සදහනම්, මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  

විපලේපඹ්දභ පම් බහ වයවහ අිළ ය   රිඹ්දන  ඕනෆ, -භහ 

මුලිනුත් ව්ද කයපු විධිඹ භ- ඳහඛ ඳද්ධිනඹ වහ ෘත්තීඹ 

අධාහඳනඹ අතය ම්ඵ්දධ තහ පගොඩ නළඟීභ වහ ව ක පඳකණි 

ළර, ක ඳහරභ ඉකි රිරීභ වහ ව ක යුත්ත කිවහ කරුණහකයරහ 

ප්ර්හථමික තර්කලි්ද, පද්ලඳහරන තර්කලි්ද පතොය, එපවභ 

නළත්නම් ඳශහත් බහ ගළන පවෝ පනත් තර්කඹක් ගළන පවෝ 

වයස කය ග්දප්ද නළුර ඵර්දන රිඹරහ.  තමු්දනහ්දපේරහ 

විඳක්ඹ විධිඹ  පවෝ පනත් ඳක් විධිඹ  පවෝ පඵපද්දප්ද 

නළුර පභඹ  ක ම්භහදභ පද්දන. අිළ ජහිනඹක් විධිඹ  පරෝක 

පද්ලඳහරන යලිනඹපම් අපප් අනනාතහ පොඹහ පගන ඹන 

ගභනකයි ඉ්දප්ද; අිළ රකුු පොඹහ පගන ඹන ගභනකයි 

ඉ්දප්ද. 

 ක රකුණ  ඹ්දන පුළු්ද පදොයක් ිනපඵනහ. ක පදොය තභයි 

ෘත්තීඹ අධාහඳනඹ ඇයාහත්භක ඉවශ පගනිඹන එක. භ  පඳය 

කථහ කශ  භ්දත්රී.රු්ද යලඹලු පදනහභ පම් ගළන රිේහ. ුර්ද රක් 

වතිතස පදදහවක් දරු්ද අවුරුද්දක  ඳහඛ ඳද්ධිනඹ  ඇුරළු 

පනහ. එයි්ද වියලුර්ද දහවක් පවෝ වියලඳ්ද දහවක්  යපට් යවි 

ඳද්ධිනඹ   ඹනහ. ත න දහවක් විපද්ල යවිර  ඇුරළු 

පනහ. ගිඹ අවුරුද්පද් එක් රක් වියලවඹ දහවක් ෘත්තීඹ 

අධාහඳනඹ, කහර්මික අධාහඳනඹ රළබුහ. වළඵළයි විඳුභක් නළින  

එක් රක් ඳණසදහවක් ඉිනරි පනහ. ක අඹ පනුපනුයි පම් 

ාහඹහභඹ. ගරු ජනහධිඳිනුරභහ පම් තහක්ණ විඹ ධහයහ 

එිතදක්න දපේ රිේහ, "පම් යපට් දක් දරුපෝ, අදක් 

දරුපෝ රිඹහ පදඳළත්තක් නළවළ"රිඹහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ ිළිතග්දනහ ඇින, 
පම් යපට් පභපතක්  ෘත්තීඹ අධාහඳනඹ, කහර්මික අධාහඳනඹ 
රඵහ දු්දප්ද ඳහඛ වළය ඹන දරු්ද , විබහගඹ අභත් න 
දරු්ද  රිඹන එක. "F" ුරප්ද දරු්ද  කථහ කශහ, Technical 

College එක. ඳහඛ වළය ඹන දරුහ ඉරක්ක කය පගන ෘත්තීඹ 
අධාහඳනඹ නිර්භහණඹ කශහ.  කකභ තභයි ළරැද්ද. කකයි අඳ 
රිේපේ, අද, ඳහඛ ඳද්ධිනඹ ඇුරපශේ ක අධාහඳන ක්රාභ 
ළරසුම්වගත නිර්භහණඹ න අසථහ රිඹහ. පම් ිළිතඵ 
බුද්ධිභත් අනහගතහදී ඇහදඹක  ඹ්දන යි අලා ප්දප්ද. 
අපප් අභහතාහඇලඹ විලසහ කයන විධිඹ  පම් පනුප්ද ගරු 
ඵ්දදුර ගුණර්ධන අභහතාුරභහප  අධාහඳන අභහතාහඇලඹත් 
එක්ක -ගරු පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභහ ක භළකිවත්වීභ 
කයමි්ද- එපේභ උස අධාහඳන අභහතාඇලඹත් එක්ක පම් විඹ 

ධහයහ  ඇුරළු න රියලභ දරුපකු  අහධහයණඹක්,  අගිනඹක් 
පනොප්දන ඔවු්දප  අනහගතඹ හර්ථක කය්දන  පුළු්ද න 
විධිඹ  ක ඳසුබිභ වදහ ිනපඵනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, විලසවිදාහර විදාහඹතන - 

university colleges -  නඹක් පම් අවුරුද්පද් අඳ ආයම්බ 

කයනහ. ක  university colleges  නඹ  එන දරුපෝ එ්දප්ද 
පම් තහක්ණ විඹ ධහයහ වයවහයි. ඉඇිතප්දරු තහක්ණඹ පේහ, 
දජ  ඳද්ධින තහක්ණඹ පේහ, තහක්ණඹ වහ විදාහ පේහ 
පම් කුභන පවෝ විඹක් ජූලි භහපං 15පනි දහයි්ද ඳසපේ  
තභ්දප  ඳ්දින කහභයඹ ඇුරපශේ දරු්ද ඉපගන ග්දනහ. ක 

ඉපගන ග්දනහ දරු්දපග්ද එක් දවක් 2016 ර්පං 
විලසවිදාහරඹ  ඹනපකො , වඹ දවක  විලසවිදාහර විදාහඹතන 

- university colleges -  පත එ්දන  පුළු්දකභ රළපබ්ඹ රිඹහ 

අඳ ඵරහපඳොපයොත්ුර පනහ. භවරු NVQ  සුදුසුකම් භට් ම් 

වයවහ එතළන  කවි. ක හප භ Z-score එක වයවහත් 2016 

ර්පං දී  university collegesර  එන ශභයි්දප  ඇයාහ 
ඳ්දදවක  අධික පේඹ රිඹහ අඳ විලසහ කයනහ. ක වළභ 
දරුපක්භ  B.Tec  උඳහධිපං ඳශමුන අවුරුදු පදක university 
college  එපක්දී  ම්පූර්ණ කයහවි. පම් අනු මුරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි, අපප් යපට් අනහගතඹ පනුප්ද ඉතහභ නිළයකි, 
ඉතහභ කියුු විදාහත්භක ආපඹෝජනඹක් අධාහඳනඹ  යලද්ධ පරහ 
ිනපඵනහඹ රිඹහ පම් අසථහපේදී අඳ විලසහ කයනහ. ඔඵුරභහ 
භ  නිපඹෝග කය්දන පභොපවොතක  පඳය භහ භප  කථහ 
අහන කයනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භහ භප  කථහ අහන 

කය්දන  පභොපවොතක  පඳය නළත ඉඛරන සප්ද පභඹයි. 

පභළනි ජහිනක ප්ර්ිනඳත්ින මීය   පඳය පම් බහ වමු  ඇවිත් 

ිනපඵනහ; නිඛඳහටි්ද හප භ පකොශඳහටි්ද පම් ගරු බහ  

ඇවිත් ිනපඵනහ. වළඵළයි, අඳ ප්ර්හථමික කහ කිවහ ඵරහ, 

පද්ලඳහරන නාහඹ ඳත්රබඹ ඉසයහි්ද ිනඹහ පගන කහ කිවහ ඵරහ, අඳ 

නගුර්ද විධිඹ  වළයලරිරහ, අඳ භ්දද බුද්ධිකඹ්ද විධිඹ  වළයලරිරහ 

ක ජහිනක ප්ර්ිනඳත්ින ජහිනක පද්ලඳහරන පේකිකහප්ද එිතඹ  ඇද 

දභහ ිනපඵනහ. පම් ඉිනවහපං ඇත්ත කථහ නීය වුණත් ගරු 

 පවෝදය භ්දත්රී.රු්ද යලඹලු පදනහපග්දභ නළත භහ ඉඛර්දප්ද 

පභ්දන පම් කහයණඹයි. පම් පද අ්දධහනුකයණ පද්ලඳහරනඹ 

ුරශ ඉපගන ඵර්දන එඳහ. ප්ර්හථමික පද්ලඳහරනඹ ුරශ ඉපගන 

පම් පද ඵර්දන එඳහ. පවෝදයහත්භක විපේචන කය්දන. 

වළඵළයි ජහිනපං දරු්ද පනුප්ද අනහගතහදී, බුද්ධිහදී පම් 

විඹ ධහයහ ඹථහර්ථඹක් කය ග්දන  තමු්දනහ්දපේරහප  

475 476 

[ගරු  ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ] 



2013  ජූලි 11  

භළකිවත් වීභ යලද්ධ කය , ක වයවහ පම් යපට් අනහගතඹ පනුප්ද  

ක කළඳ රිරීභ කය්දනඹ රිඹන ඉඛලීභ කයමි්ද ඔඵුරභහ  

විපලේපඹ්ද සුරින කයමි්ද භහ නිවඬ පනහ. පඵොපවොභ සුරිනයි. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි. පඵොපවොභ සුරිනයි. මීය ශඟ  ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ  
භ්දත්රී.ුරභහ. 

 

ගරු අිතත් ඨය. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததநர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අ්දධකහයඹ ඳිනනපකො   

ළදගත් පද්ලුත් ඹ ඳත් පනහ. ළදගත් පද්ර ත්  ළයකි අර්ථ 

නිරඳණ රළපඵන හ. පවොභ පවො  පදඹ පදත් ළක 

ඇකහහිත ඵර්දන  යලද්ධ පනහ.  

ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ ඇභිනුරභහ ව්ද කශ ඳරිකිභ පම් 

පනොම්භය එපක් ළපහි -තහක්ණපේදඹ විඹ ධහයහ වඳු්දහ දීභ 

රිඹන ඉතහභ ඉසතයම් ළපහි- ිළිතඵ විඳක්පං අඳ ුරශ ඹම් 

ඹම් ළක ඇකහ භුර ්දප්ද ඔඵුරභ්දරහ අඳත්, ය ත් 

අ්දධකහයපං තඵහ ඇින නිහයි. පභභ අලුත් ාහඳෘිනඹ ක්රිපඹහත්භක 

රිරීභ  අලුින්ද පඹකිඹ යුුර ප්ර්හ ධන ප්ර්භහණඹ පකොඳභණද, ක 

ප්ර්හ ධනඹ පොඹහ ග්දප්ද පකපේද රිඹරහ පම් යජඹ, විඹ බහය 

අභහතාරු ඳළවළකිලි කයනහ නම් අඳ  ක ගළන එකඟ ්දන  

පුළු්ද. නමුත් අද න ුරරු -ඔඵුරභහප  කථහපේභ ව්ද කශ 

ඳරිකි- පම් පගෞයනීඹ ඳහර්ලිපම්්දුර ක ආපඹෝජනඹ ගළන 

දළනුත් කය නළවළ. පභොකද පම් යපට් අධාහඳනඹ පනුප්ද 

කයන ආපඹෝජනඹ යුද්ධපඹ්ද ඳසපේ දශ ජහිනක නිසඳහදනඹ  

හපප්ක් එ්දන එ්දනභ අඩු පරහ ිනපඵනහ. 2012 දී ක 

ප්ර්භහණඹ දශ ජහිනක නිසඳහදනපඹ්ද යලඹඹ  1.8ක් ඳභණයි. 2013 

පර් ඇසතපම්්දුර අනු එඹ යලඹඹ  1.6ක් ඵ  ඳත් පනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ගිඹ අවුරුද්පද් යලඹඹ  1.8ක් 

ආපඹෝජනඹ කයරහ, පම් අවුරුද්පද් යලඹඹ  1.6ක් ආපඹෝජනඹ 

කයරහ පභළනි දළළ්දත ළඩ ිළිතපශක  අලා කයන මූරා 

ම්ඳත් පවොඹහ ග්දප්ද පකොපව්දද රිඹන ළකඹ අඳ  ඇින 

පනහ. එතපකො  තභයි අඳ රිඹ්දප්ද පම් ළඩ ිළිතපශ 

ප්ර්භහණත් පර සදහනම් පනොව ළඩ ිළිතපශක්පදෝ ඹළයි  අඳ  

යලපතනහ රිඹරහ. අහනපං පම් ගරු බහ අභතන ගරු 

ඇභිනයඹහ කවුරු්ද පවෝ පේහ ක ළඹ න අිනපර්ක මුදඛ 

ප්ර්භහණඹ පකොඳභණද, කහ පොඹහ ග්දප්ද පකපේද රිඹන 

කහයණඹ ගළනත් අඳ දළනුත් කපශොත් පම් ටිනහ ළඩ ිළිතපශ 

ගළන අපප් යලත තත් ුරටු පයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අපඳො උස පඳශ විබහගඹ  

ගණිත විඹඹ්ද වළදෆර, විලසවිදාහරපං පබෞිනක විදාහ විඹ්ද 

වළදෆර පකපනක් වළටිඹ  පම් ළඩ ිළිතපශ ගළන භප  පරොකු 

ුර ක් ිනපඵනහ. කර්භහ්දත ව ක කර්භහ්දත වයවහ 

පගොඩනළ පඟන අනිකුත් පේහ ළඳයම් භත ය   ළඩිපුය රළපඵන 

රහබඹ තභයි අනික් ය ර  හපප්ක් ක ය   කියුු වීභ රිඹරහ 

රිඹ්දප්ද. ජඳහනපං  කර්භහ්දත කියුු පරහ, ක නිසඳහදනර 

අිනරික්තඹ පරෝකපං පනත් ය ර  විකුණරහ රඵහ ග්දනහ 

රහබඹ තභයි ජඳහනපං පඳොපවොත් වීභ රිඹරහ රිඹ්දප්ද. දකුු 

පකොරිඹහ 1948 දී අපප් ය  ත් ඩහ ඳවශ තත්ත්ඹක ිනබිරහ අද 

දකුු පකොරිඹහ පරෝකපං පඳොපවොත්භ යහජාඹක් ්දප්ද 

දකුු පකොරිඹහපේ නිසඳහදන එභ යපට්භ නිසඳහදනඹ කයරහ, ක 

නිසඳහදන වයවහ රළපඵන අිනරික්ත ධනඹ ය  ුරශ ඉිනරි පන 

පකො යි. භරඹහයලඹහ ගළනත්, පේගපඹ්ද කියුු න ඉ්දකිඹහ 

ගළනත් කියුු ව අනික් ඕනෆභ ජහිනඹක් ගළනත් පම් තර්කඹ පඳොදුයි. 

ක නිහ අපප් ය  පරෝකපං කියුු කයහ පගන ඹ්දන නම් එක 

අතරි්ද කර්භහ්දත, තත් අතරි්ද කෘෂි කර්භහ්දතඹ වහ ම්ඵ්දධ 

කර්භහ්දත, ක හප භ ක වහ ම්ඵ්දධ අනිකුත් පේහ කියුු 

තරඹක  ඹහ යුුරයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අඳ අද කය්දප්ද අපප් 

නුපුහුු ේමිකඹ්ද අිනවිලහර ප්ර්භහණඹක් භළද පඳයකිග ය ර  

දුක් විඳි්දන  ඹන එකයි. අපප් නුපුහුු ේමිකඹ්ද විලහර 

ප්ර්භහණඹක් ඉතහලිඹ , ජඳහනඹ  පවොය යවපේ ඹන එකයි. ක 

අඹපග්ද යක  රළපඵන  පඩොරර් බිලිඹන 7ක විතය භවහ 

ධනසක්දධඹ භත තභයි අද අපප් ආර්ථිකඹ ම්පූර්ණපඹ්දභ යහ 

ඳින්දප්ද. පභොකද අපප් යපට් ඇඟලුම් කර්භහ්දතඹ වළය පනත් 

රියලදු නිසඳහදනඹක් ළරරිඹ යුුර තයම් යපට් ආර්ථික ර්ධනඹ  

දහඹකත්ඹ දක්්දප්ද නළවළ. ඊ  අභතය ම්ප්ර්දහයික පඵෝග 

න පත්, යඵර්ලි්ද අඳ  ආදහඹභක් රළපඵනහ. පඳොඛලි්ද අඳ 

ජහතා්දතය ආදහඹභක් උඳඹ්දප්ද නළවළ. පත්, යඵර් ව ඊ  

අභතය කුරුඳු ව පනත් සුළු අඳනඹන පඵෝග භඟි්ද අඳ කෘෂි 

කර්භහ්දතඹ වයවහ ආදහඹභ උඳඹනහ. නමුත් දළ්ද අඳ ිළිතගත 

යුුරයි, එඹ සුදුසු නළවළ, අපප් ය  ුරශ නිසඳහදනඹ වහ අලා 

කයන පුහුු ේමිකඹ්ද ක විවිධ ක්පේත්රබ -ඉඇිතප්දරු ක්පේත්රබඹ, ජී 

විදාහත්භක කර්භහ්දත ක්පේත්රබඹ- වහ බිහි කය ගත යුුරයි රිඹන 

කහයණඹ.  ක නිහ පම් ිළඹය ඉතහ පවොයි.  

ගරු පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ ගුරුයපඹක්. 

භභ හිතන වළටිඹ  පම් ගරු බහපේදී අද කින පම් විහදඹ  

වබහගි වුු ගරු භ්දත්රී.ුරභ්දරහපග්ද ර්ඳ පදපනකුභ 

ඔඵුරභහපග්ද ඉපගන ගත් අඹ. ක අතය ඉඇිතප්දරුකු න  ගම්ඳව 

කිසත්රියක්කපං ගරු අිතත් භහ්දනප්පඳරුභ භ්දත්රී.ුරභහත්, ආණ්ඩු 

ඳක්පං ගරු එරික් ප්ර්්දන වීයර්ධන භ්දත්රී.ුරභහත් යලටිනහ. ක 

හප භ ඩරස අරවප්පඳරුභ ඇභිනුරභහ රිේහ, එුරභහත් 

ඔඵුරභහපග්ද ඉපගන පගන ිනපඵනහ රිඹරහ. භභත් 

ඔඵුරභහපග්ද පබෞිනක විදාහ විඹ ඉපගන  පගන ිනපඵනහ.  

පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ ගුරුයඹකු නිහ 

ද්දනහ ඇින, අධාහඳනඹ  අලා කයන හධක ගණනහක් 

ිනපඵන ඵ. ඳශමු ළනි හධකඹ වළටිඹ , ක විඹ පතෝයහ ගළනීභ 

ිළිතඵ ඹම් ආකහයඹක විලසහඹක් භහජඹ ුරශ ඇින කශ යුුරයි. 

ක හප භ ක විඹ පතෝයහ ග්දනහ දරුහ ඳහර  ගිඹහභ, ක විඹ 

ගළන පවොඳි්ද ද්දනහ පුහුු ගුරුරු්දප  වහඹත් ක දරුහ  

ඳහර ුරශදී  අලායි. විපලේපඹ්ද තහක්ණපේදඹ විඹ නිහ ක 

වහ අලා විදාහගහය ඳවසුකම් ඇුරළු අපනකුත් ඳවසුකම් 

පභ්දභ  ප්ර්හපඹෝගික ක්රිපඹහකහයකම් ඳහ අලා පනහ. ක වහත් 

ඳවසුකම් සදහනම් ිනපඵ්දන ඕනෆ.  

භහ ඳහනදුපර් නගය ලහරහ ඉකිරිිළ  ිනබුු ඵළනයඹක් දළක්කහ. 

ක ඵළනයපං ිනබුපණ්, ''ඳහනදුය ලහ්දත පජෝ්ද විදාහරපං 

තහක්ණ පේදඹ විඹ ඉගළ්දවීභ පම් පර් ආයම්බ න ඵළවි්ද ක 

වහ අඹදුම් කශ වළරියි'' රිඹන එකයි. ඵළල ඵළඛභ භ භහ ක 

ගළන ුරටු වුණත්, පදනු භහ කඛඳනහ කශහ, ක වහ  අලා 

ඳවසුකම් ව පගොඩනළගිලි ිනපඵනහද රිඹරහ. ඳශමු තහ , 

පදළනි තහ  පම් විඹ ඉපගන ග්දන ඉකිරිඳත් න  දරු්ද  

විඳි්දන  යලදු න අදහනභ කුභක්ද රිඹන එක භහ කඛඳනහ කශහ. 

පභඹ, පදභවුිළඹ්ද  තභ්දප  දරු්දප  ජීවිතපං තීයණහත්භක 

පභොපවොතක්. උස පඳශ ඳ්දිනඹ  පම් විඹ ධහයහප්ද ඇුරශත් 

ප්දන රිඹරහ ක දරු්ද  ආයහධනහ කයනපකො , අලා 

ඳවසුකම් නහථ කයරහ ක අලා ආත්භ විලසහඹ ඇින කයරහ 

පනොිනබුපණොත් - පදභවුිළඹ්ද ක තීයණඹ ග්දප්ද නළවළ - ක  

දරු්ද අයණ පනහ.  

ඉඇග්රීායල බහහප්ද ඳවශ පේේණිර යල  ඉවශ පේේණි දක්හභ 

ඉගළ්දවීභ ඉතහ ළදගත් පඹෝජනහක් වුණත්, ඇතළම් ප්ර්ධහන 

පඳපශේ ඳහඛර ඳහ ඉඇග්රීායල භහධාපඹ්ද ඉගළ්දවීභ ිළිතඵ ව 

ාහඳෘිනඹ අභත් පරහ ිනපඵනහ. ඇතළම් ඳහඛර එඹ 

පවොඳි්ද ක්රිපඹහත්භක කයනහ. නමුත් ඇතළම් ප්ර්ධහන පඳපශේ ඳහඛ 

ඳහ එයි්ද අභත් පරහ ිනපඵනහ. ක අභත් වුු කහයණහ 

ගළනත්, ක අත්වදහ ඵළලීභ  රක් පච්ච දරු්ද  මුහුණ පද්දන 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

යලද්ධ වුු කහයණහ ගළනත් අඳ  පවො අපඵෝධඹක් ිනපඵනහ. 

ගරු පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු අධීක්ණ භ්දත්රී.ුරභනි, පම් ළඩ 

ිළිතපශ තා පරභ ක්රිපඹහත්භක රිරීභ  අලා නම් භහජඹ ුරශ 

විලසහඹක් ඇින කශ යුුරයි, "ක වහ සදහනම්" රිඹරහ. ක සදහනභ 

ිළිතඵ ඳණිවුඩඹ ඉක්භනි්දභ භහජ ගත කශ යුුරයි. දරුකු 

ඳ්දිනඹ  එන ඳශමුළනි දපේභ, පදළනි දපේභ ක වළඟීභ එභ 

දරුහ  කිඹ යුුරයි. එපේ පනොභළින මුඛ අසථහපේ දී ඹම් 

ඳසුඵෆභක් ඇින වුපණොත්, අවිලසහඹක් ඇින වුපණොත් 

අනිහර්පඹ්දභ කිගි්ද කිග භ ක තත්ත්ඹ ඵරඳහ්දන  ඉඩ 

ිනපඵනහ.   

උස පඳශ විබහගපඹ්ද ඳසු විලසවිදාහරර  ඉඇිතප්දරු 
විදාහ වළදෆරීභ වහ පවෝ පනත් උඳහධි ඳහකභහරහක් වළදෆරීභ 
වහ පනොපත්පයන පවෝ පනොඹන යලසු්ද පනුප්ද, NVQ 
රිඹන සුදුසුකම්ර එක එක භට් ම් වයවහ ක ෘත්තීඹභඹ 
අධාහඳනඹ  පඹොමු රිරීභ ඉතහභ පවොයි රිඹරහ භහ අගඹ 
කයනහ. පභොකද,  උස පඳශ විබහගපං ප්ර්ිනපර අනු පකපනකු 
විලසවිදාහරඹ  පතෝයහ ග්දන පුළු්ද. එපවභ පනොපයි නම්, 

තභ්ද  නිලසිකත තීයණහත්භක සුදුසුකම් රළපඵන, ජහතා්දතය 
ිළිතගත් සුදුසුකම් රඵහ ගළනීපම් ක්රිපඹහලිඹක ඳශමුළනි, පදළනි 
ිළඹය අිළ දළ්ද උස පඳශ ඳ්දිනපං දීභ ම්පූර්ණ කශහඹ රිඹන 
ක විලසහඹ භත ක යලසු්ද  ඉකිරිඹ  ඹ්දන  පුළු්ද. ක නිහ 
පවො පද් පවොයි. පවො භ පවොයි.  වළඵළයි, පභඹ අධාහඳන 
ක්පේත්රබඹ නිහ, ක  මූලික විලසහඹ ඇින න ආකහයඹ  අඳත්, 
භහජඹත් දළනුත් කශ යුුරයි.  

ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ ඇභිනුරභහත් පම් අසථහපේ ගරු 

බහපේ යලටිඹහ නම් පවොයි.  නමුත් භහ එුරභහ  ිළිතුරරු කිඹ යුුර 
ිනපඵනහ. එුරභහ  පම් අසථහපේ ඳහර්ලිපම්්දුර ුරශ යලටිනහ 
ඇින රිඹරහ භහ හිතනහ. එුරභහ රිේහ, 1988, 1989, 1990 
කහරපං තරුණ අවනඹ ඇින වුපණ්, යක්හක් පනොභළිනවීපම් 
ප්ර්ලසනඹ නිහඹ රිඹරහ. යක්හක් දු්දනහ නම් පභොන 
අවනඹක්ත් නළවළ රිඹරහ එුරභහ පම් ප්ර්ලසනඹ රු  කශහ. ක 
කහරපං එුරභහප  පද්ලඳහරන ක්රිපඹහකහයකම් ගළනත් භ  භතකඹ 
ිනපඵනහ; අපඵෝධඹ ිනපඵනහ. අඳ භළරිරහ ඉඳදුනු අඹ පනොයි. 

අඳ ජීවිතපං පඵොපවෝ අත්දළර්ම් රඵපු අඹ. ක නිහ ක කහරපං 
එුරභහප  පද්ලඳහරන ක්රිපඹහකහයකම් ගළනත් අඳ  භතකයි. 
එුරභහ ත් අඳ භතක ඇින. මූරහනපං යලටින ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 
භ්දත්රී.ුරභනි, අඳ  ඔඵුරභහත් භතකයි. ඔඵුරභහ ත් අඳ  භතක 
ඇින.  

පම් ජීවිතපං විවිධ අත් දළර්ම් වයවහ අඳ විවිධ තළ්දර 

යලටිනහ. වළඵළයි,  ඉිනවහපං ළඵෆ  වුණ පද් අභතක කපශොත් 

අඳ  රියලභ විඳුභක් රඵහ ගළනීභ  වළරි ්දප්ද නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, 88-89 කහරපං රැරිඹහ 

ප්ර්ලසනඹක් ිනබුණහ. හධහයණ රැරිඹහ අසථහ පනොභළිනවීපම් ගළඹුරු 

ප්ර්ලසනඹක් ිනබුණහ. එක  භභ විලසවිදාහර ශිාපඹක්. ක වළඟීභ, 

විප්රවීඹ අදවසර  පඹොමු කය්දනත්, ක වයවහ භවත් විනහලඹක් 

කයහ ජනතහ පඳොශම්දනත් ජනතහ විමුක්ින පඳයමුණ  

අසථහ රඵරහ දු්දනහ. ජනතහ විමුක්ින පඳයමුණ යපට් කහ ත් 

විමුක්ිනඹ උදහ කපශේ නළවළ. ජනතහ විමුක්ින පඳයමුණ ඔවු්ද  ය  

වුණ දරු්දප  විනහලඹ කයහ ඔවු්ද අයපගන ගිඹහ. නමුත් එපවභ 

කය්දන  ඳදනම් පච්ච භහජ තත්ත් ුරශ රැරිඹහ රිඹන ප්ර්ලසනඹ 

එක ප්ර්ලසනඹක් ඳභණයි. ප්ර්ජහත්දත්රබහදඹ ිළිතඵ ව වළඟීභ, තනි 

ඳක් ඳහරනඹක් ිළිතඵ ව වළඟීභ, තභ්ද  තීයණ ගළනීපම් 

ක්රිපඹහලිඹ ිළිතඵ අයිිනඹක් නළිනකභ ිළිතඵ ව වළඟීභ, සීමිත 

ිළරික් -ධනත් ිළරික්, ඵරත් ිළරික්-  භහජපං ිනබුු 

යප්ර්හද ඔවු්ද  හ පගොනු කය ගළනීභ ිළිතඵ ව වළඟීභ ක 

කහරඹ න පකො  ර්ධනඹ පරහ ිනබුණහ. අදත් ක ප්ර්ලසනඹ 

එපරභ ිනපඵනහ. කක එදහ  යලඹඹ  100ක් භහනයි රිඹරහ 

රිඹ්දන අලාතහක් නළවළ. එඹ පනස; නමුත් ිනපඵනහ. ක 

නිහ පම් යපට් තරුණඹ්ද ුරශ තභත් අවනඹ ිනපඵනහ. ක 

අවනඹ නළින රිරීභ  ගත යුුර ිළඹය අතය එක ිළඹයක් 

ඳභණයි, පභභ තහක් ණපේදඹ ිළිතඵ විඹඹ වඳු්දහ දීභ.  

අපනක් ිළඹය ්දප්ද ප්ර්ජහත්දත්රබහදපං මූරධර්භ යපට් 

ළඵෆ  සථහඳනඹ රිරීභයි. නිදවස අධාහඳනපඹ්ද 

ඵරහපඳොපයොත්ුර වුු ක මූරධර්භ නවීන කහරඹ  ගළශපඳන 

ආකහයඹ  කස කශ යුුරයි. පම් භහජපං ළඵෆ ඳඇගුකහයඹ්ද 

න අඳප  ආණ්ඩුක්රාභ ාසථහපේ වතයන ාසථහප්දභ 

නහථ කයරහ ිනපඵන ආකහයඹ , පම් යපට් ජනතහප  විධහඹක 

ඵරඹ, ජනතහප  ාසථහදහඹක ඵරඹ, ජනතහප  අධිකයණ 

ඵරඹයි පම් ිනපඵ්දප්ද. පම් ය පට් ඳහරකඹ්ද ක යුුර කය්දප්ද 

ජනතහ පනුප්දඹ, ක ජනතහප  ආණ්ඩුක් පම් යපට් 

ිනපඵනහ ඹළයි රිඹන වළඟීභ ඇින කපශොත් විතයයි,  පම් යපට් 

ඵහර, තරුණ, භවලු වළපභෝප භ අවනඹ නළින කය්දන පුළු්ද.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක නිහ අධාහඳනඹ 

ම්ඵ්දධපඹ්ද අලුත් ිළඹයක් ග්දන පම් පභොපවොපත් විලසහඹ 

ිළිතඵ ඇින ප්ර්ලසනඹ ඵයඳතශයි. -භහ පම් කහයණඹ රිඹ්දප්ද 

පභඹ  ඵහධහ රිරීපම් අයමුණරි්ද පනොපයි-   ක විලසහඹ  ඇින 

කය්දන  අලා කයන ඳළවළකිලි රිරීම් ව ඳවසුකම් රඵහ පදනු 

ඇතළයි රිඹන විලසහපඹ්ද භප  කථහ අ්ද කයනහ. 

පඵොපවොභ සුරිනයි.   

 
ගරු පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භවතහ 
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறநந்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් යපට් රියලභ යජඹක  

වි්දන ඵළරි අභිපඹෝග ගණනහක  අධාහඳනඹ මුහුණ දීරහ 

ිනබුණහ. එයි්ද ඉතහභ ළදගත් කහයණඹ වුපණ්, අද රිේහ හප  

ටියු්ද ඹ්දන දරු්ද පඹොමු කයපු, ක ඳහඩම් කයන විබහග මුඛ 

කය ගත් අධාහඳන ක්රාභඹයි. අිළ දළනුභ   විතයයි තළන දු්දප්ද; 

පකරුභ  තළන දු්දප්ද නළවළ. කය්දපනෝ පනොභළිනවීභ නිහ 

දළනුත්කමි්ද හිස උදුම්භහ ගත් උගත්ුර ය ත කහභයර පකොශ 

අත්්ද රිරීපම් ක්රිපඹහලිපං ඳභණක් නියත පද්දී අපප් යපට් 

කර්භහ්දත ඇින රිරීභ  ිනපඵන, අපප් යපට් අලුත් පද්ඛ වද්දන 

ිනපඵන ඉඩකඩ ඇහිරිරහ ගිඹහ. ක ඳසුබිභ ඇුරපශේ අිනගරු 

ජනහධිඳිනුරභහ  හිුරහ පම් පද්ලඳහරන තී්දදු ගත යුුරයි රිඹරහ. 

අපප් යපට් දරුපෝ -අනහගත ඳයපුය- දළනුපභ්ද ්දනද්ධ නහ 

හප භ  පකරුපභ්ද, නිපුණතහප්ද ්දනද්ධ රිරීභ වහ 

එුරභහ පම් තීයණඹ ගත්තහ. අිළ පකොපවොභද, පම් වහ ළඩ 

පකරුපේ, ළරසුම් පකරුපේ? අද පම් න පකො ත් පම් විඹ 

භහරහ ඇුරපශේ තනි විඹඹ්ද විධිඹ  පම් තහක්ණපේදඹ 

ිනබුණහ. වළඵළයි කහ ඈරහ ිනබුපණ් ඉතහභ  අහර්ථක විධිඹ  

කරහ විඹ ධහයහ . අිළ අලුත් විඹ ධහයහ පදකක් වළදුහ. භෘදු 

තහක්ණඹ රිඹරහ අිළ විඹ ධහයහක් වළදුහ.  ක භෘදු තහක්ණ 

විඹඹ්ද එකුර කය පගන දජ ඳද්ධින තහක්ණඹ - 

Biosystems Technology - රිඹරහ විඹඹක් වළදුහ.  දජ 

ඳද්ධින තහක්ණඹ ඇුරපශේ ිනපඵනහ, කෘෂි තහක්ණඹ, ඳසු 

අසනු තහක්ණඹ, පගොවි පඳොශ තහක්ණඹ, ධීය ම්ඳත් ිළිතඵ 

තහක්ණඹ, දජ ම්ඳත් තහක්ණඹ.  පම්  දජ ම්ඳත් වහ 

දජ ඳද්ධින ආශ්රිවත ඳරිය හිතකහමීය , භහජපං උ්දනිනඹ 

වහ වහ ජනතහප  ජීන භට් භ ඉවශ නළඇවීභ වහ වුභනහ 

කර්භහ්දත ඇින රිරීභ  වුභනහ මූලික දළනුභ පදන පනොගළඹුරු, 

එපවත් පුළුඛ අත් දළර්ම් ම්බහයඹක් නිපුණතහ  භඟ දරුහ  

රඵහ දීපම් ළඩ ිළිතපශක් ඇින න විධිඹ  දජ ඳද්ධින 

තහක්ණඹ ිළිතඵ විඹ නිර්පද්ලඹ අිළ නිර්භහණඹ පකරුහ.  

අපනක් ඳළත්පත්ද තහක්ණපං අපනක් ඳළත්ත. ක තභයි 

කහර්මික ඳළත්ත, ඉඇිතප්දරු ඳළත්ත. යලවිඛ ඉඇිතප්දරු එපවභ 

නළත්නම් ඉකි රිරීම් ඳළත්ත. අපනක් ඳළත්පත්ද ඹහ්දත්රියක ක යුුර 

ිළිතඵ ඉඇිතප්දරු ඳළත්ත.  

479 480 
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අපනක් ඳළත්පත්ද විදුලි වහ ඉපරක්පොොනික විදාහ ිළිතඵ 

තහක්ණඹ රිඹන අඇල එකුර කයරහ පනොගළඹුරු එපවත් පුළුඛ 

දළනුභක් රඵහ පදන විධිඹ  දෘඩ තහක්ණඹ මුඛ කය පගන අිළ 

ඉඇිතප්දරු තහක්ණඹ රිඹන විඹ නිර්භහණඹ කශහ. ඊ  අභතය 

අිළ පම් පනසකම් ඇින කයන වි  දරු්දප  අනහගතඹ පභොන 

විධිඹ  ප්දන ඕනෆද රිඹරහ ඵළලුහ; පභොන භහර්ගපංද දරු්ද  

ඹ්දන පුළු්ද ප්දප්ද රිඹරහ ඵළලුහ. අිළ ද්දනහ විලසවිදාහර 

ඳද්ධිනඹ ඇුරපශේ පම් දක්හ ිනබුපණ් විදාහ විතයයි රිඹරහ 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි. විදාහ රිඹ්දප්ද මූර ධර්භඹ. ක 

මූර ධර්භඹ පඹොදහ පගන වදපු   භයිපක්රාෝපෂෝනඹ -ඹකඩ ක - 

පභතළන ිනපඵනහ.  පම්ක ුරශ ක්රිපඹහත්භක න විදාහත්භක මූර 

ධර්භඹ  අිළ රිඹනහ, විදටත් චුම්ඵක පප්ර්ේයණඹ රිඹරහ. එඹ 

පොඹහ ගත්පත් භයිකඛ ෂළ යපහි. ක විදටත් චුම්ඵක මූර ධර්භඹ 

පඹොදරහ යලඹ දවස ගණනක් උඳකයණ නිඳදරහ ිනපඵනහ. 

විදාහපේ එක මූර ධර්භඹයි, නමුත් වදරහ ිනපඵන උඳකයණ 

පඵොපවොභයි. අ්දන තහක්ණඹ. පම් භයිපක්රාෝපෂෝනඹ රිඹ්දපනත් 

තහක්ණඹ. අය cellular phone එපකත් පම් මූරධර්භඹ ිනපඵනහ. 

එතළනත් ක තහක්ණඹ. ඳතාහර්තධහයහ ජනකපංත්, ක රිඹ්දප්ද 

generator එපක්ත්, අඳ  විදුලිඹ ඳඹන උඳකයණපංත් පම් මූර 

ධර්භඹ ිනපඵනහ. පම් විවිධ උඳකයණ තභයි තහක්ණඹ 

රිඹ්දප්ද. පම් තහක්ණඹ තභයි මුළු පරෝකඹ පුයහ ඳළිනරී ිනපඵන 

යලඹලු නිසඳහදන කර්භහ්දත ඇුරපශේ වයඹ පරහ ිනපඵ්දප්ද. අිළ 

පභොකද කපශේ? අපප් විලසවිදාහර එකකත් තහක්ණඹ ිළිතඵ 

ඨයකඹක් නළවළ. එකකත් තහක්ණ පදඳහර්තපම්්දුරක් නළවළ. 

විදාහඨයක විතයයි ිනපඵ්දප්ද. මූර ධර්භඹ විතයයි උග්ද්දප්ද. 

දළනුභ විතයයි පද්දප්ද. පකරුපභෝ වද්දන අපප් ඳසුඵෆභක් ඇින 

පරහ ිනබුණහ. කය්දපනෝ වද්දන, ක විදාහ පඹොදරහ පරෝකඹ  

ඕනෆ න, මිනිසු්දප  ජීන භට් භ ඉවශ  පගන ඹ්දන පුළු්ද 

න ඵඩු බහණ්ඩ ආකිඹ වදන, ආර්ථිකඹ  උදවු කයන ඳයපුයක් වදහ 

ග්දන අඳ  ඵළරි වුණහ. අිළ පම් යලඹලු ආඹතන භඟ කථහ කශහ. 

පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ ඇර්ධන අභහතාහඇලඹ භඟ කථහ 

කශහ. භපග්ද ඇහුහ අපනක් ඳළත්ත  ගිහිඛරහ ්දපතෝ 

ප්දන පුළු්ද පදඹක් කය ග්දන පුළු්ද වුණහද රිඹරහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ අධාහඳන 

අභහතාහඇලපං විතයක් පනොපයි පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ 

ඇර්ධන අභහතාහඇලපංත් අධීක්ණ භ්දත්රී.යපඹක් විධිඹ  

කහර්ඹ බහයඹක් ඳයරහ භහ ඇුරළු කපශේ පම් පදක ම්ඵ්දධ 

කයරහ පභපතක් කඛ අධාහඳන ක්රාභඹ ඇුරපශේ අඳ  වදහ ග්දන  

ඵළරි වුු නිපුණතහ ඇර්ධනඹ, පකරුභ වදහ ග්දනයි.  

21 න ලත ර්පං අධාහඳනඹ ිළිතඵ Jacques Delorsප  

පඳොපත් ිනපඵනහ දළන ග්දන ඉපගන ග්දන, ක වුණහ  භකි, 

කය්දනත් ඉපගන ග්දන ඕනෆ රිඹරහ. "Learning to know, 

learning to do, learning to live together and learning to be" 

රිඹ්දප්ද අධාහඳනපං කුලුනු වතය. පභහි ඉතහ ළදගත් කුලුනක් 

න කය්දන පුළු්ද විඹ යුුර වීභ, -රිරීභ ිළණි- අධාහඳන 

ඳද්ධිනඹ ඇුරශ  පගන ඹ්දන වඳු්දරහ පද්දන, ළඩ රිරීපම් 

ළදගත්කභ දරු්ද  රිඹරහ පද්දන, දවඩිපං සු වඳුනන, භව 

පඳොපශොපේ ඳඹ ගවරහ ළඩ කය්දන පුළු්ද අලුත් පද්ඛ 

හිත්දන පුළු්ද, අලුත් පද්ඛ කය්දන පුළු්ද, න නිර්භහණ 

තන්දන  පුළු්ද ජහිනඹක් වද්දන එුරභහ ිළඹය ගත්තහ. ක වහ 

පඳයමුපණ් ගභ්දකරුපක් විධිඹ  ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන 

ඇභිනුරභහ පම් අභිපඹෝගඹ ඵහය ගත්තහ. ගරු ඩරස අරවප්පඳරුභ 

භළිනුරභහ පම් අභිපඹෝගඹ ඵහය ගත්තහ. අිළ පම්ක ගරු එස.බී. 

කිහනහඹක ඇභිනුරභහ ශඟ  ගින ගිඹහ. එුරභහ රිේහ අපප් 

විලසවිදාහර ඳද්ධිනපං ඇින විලසවිදාහර 17භ තහක්ණ ඨයක ඇින 

කයනහ රිඹරහ මූර ධර්භඹක් විධිඹ  ිළිතගත්තහ. B.Tech  උඳහධි 

ඇින කයනහ, තහක්ණපඹ්ද පතොය විදාහරි්ද පරක් නළවළ. 

එපවභ නම් අිළ තහක්ණ ඨයක ඇින කයනහ. එපවභ නළත්නම් 

අඩුභ ගණප්ද විදාහ වහ තහක්ණ ඨයක - Science and Technology 

Faculties - අපප් විලසවිදාහර ඇුරපශේ වදනහ රිඹරහ. පම් විධිඹ  

අිළ විලසවිදාහර ඇුරශ  තහක්ණඹ පගන ගිඹහ.  

2016 න වි  අනිහර්ඹපඹ්දභ අිළ ඵරහපඳොපයෝුර පනහ 

පම් කර්තාඹ ම්පූර්ණ රිරීභ . ක වහ දළන භත් 

ජඹර්ධනපුය විලසවිදාහරපං යලඹලු ළඩ ක යුුර කයරහ ඉයයි. 

තට්ටු 8ක භවඛ පගොඩනළඟිඛරක් වදරහ තහක්ණ විඹඹ  උඳහධි 

අපප්ක්කයි්ද 450ක් ඇුරශත් කය ගළනීභ වහ ළඩ ක යුුර 

දළන භ ළරසුම් කයරහ ක වහ වුභනහ කයන පඹෝජනහ ඵහය 

දීරහ ඉයයි. පම් විලසවිදාහර දවවපත්භ පභඹ පකපයනහ. 

එතපකො  පම් දරු්ද  ක ඳළත්පත්ද ඹ්දන ඳහය ිනපඵනහ. ගරු 

ඩරස අරවප්පඳරුභ භළිනුරභහ රිේහ ඇත්ත භ විලසවිදාහර 

විදාහඹතන - university colleges - 25ක් පම් යපට් වළපදනහ 

රිඹරහ. පම් අවුරුද්පද් 09ක් වළපදනහ. ඉිනරි ටික රඵන 

අවුරුද්පද් වළපදනහ. 

දරු්ද 7,500ක් කහ  ඇුරශත් කය ග්දන පුළු්ද. එක 

ඳළත්තරි්ද NVQ වතපය්ද එන දරු්ද, ත ඳළත්තරි්ද 

තහක්ණපේදඹ වදහයහ, පම් ඳහකභහරහ වදහයහ භත් න  දරු්ද 

රිඹන ක වළපභෝභ අ්දිනභ  ඹ්දප්ද ය වතයක 

ඳහකභහරහරි්ද කහර්මික පුහුු හිත industry එපක් පවො 

පුහුුක් -පවො training එකක්- එක්කයි.  ක අඹ  

තහක්ණපේදී උඳහධිඹ ිනපඵනහ; B.Tech  උඳහධිඹ  ිනපඵනහ. 

එතපකො  තමු්දනහ්දපේරහ  පඳපනනහ ඇින පම්ක ඉතහ 

පවො  ළරසුම් කයපු විඹ භහරහක්ඹ රිඹන එක.  ක හප භ, 

පම්ක  ඛලි ිනපඵනහද, පම්ක  පකොයි තයම් මුදරක් අයි්ද 

කයරහ ිනපඵනහද රිඹහ තමු්දනහ්දපේරහ ඇහුහ. පම් 

ළඩ වන ගළන දළනුම් දීපු ගභ්ද ආයලඹහනු ඇර්ධන ඵළඇකුපේ 

නිරධහරි්ද ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන ඇභිනුරභහ  පභොකද රිේපේ?   

"පම්ක ඳ ්ද ග්දන ිනබුපණ් අද පනොපයි, මීය   අවුරුදු 20ක  

ඉසපඛරහ.  අිළ පම්ක  ආපඹෝජනඹ කය්දන කළභළිනයි. අිළ 

පම්ක  උදවු කය්දන කළභළිනයි''  රිඹහ ක අඹ රිේහ.  ඳශමුන 

අවුරුදු රිහිඳඹ ඇුරශත පඩොරර් මිලිඹන 200ක  ආධහය මුදරක් 

අඳ  රළබී ිනපඵනහ. ක පඩොරර් මිලිඹන 200්ද මුලි්දභ ඳ ්ද 

ග්දන ඳහඛ 233    - ළඩිභ වුපණොත්  පම් ප්ර්භහණඹ 250ක් පේවි

-  පඩොරර් මිලිඹනඹක  ආ්දන ප්ර්භහණඹක්  ආපඹෝජනඹ 

කය්දන අඳ  පුළු්ද.  පම් නපකො ත්  කහ  වුභනහ විදාහගහය 

නිර්භහණඹ කයරහ ඉයයි. කහපං  ව්ද ඇරහ ඉයයි.  

පගපන්දන ඕනෆ උඳකයණර specifications වරිගසහ ඉයයි. 

අපගෝසුර භහපං අිළ පම්හ වද්දන ඳ ්ද ග්දනහ. භහ 6ක් 

ඇුරශත අිළ පම්හපං ළඩ අ්ද කය්දන ඵරහපඳොපයොත්ුර 

නහ. ළඩිභ වුපණොත් භහ 8ක් ගත පේවි.  පම් දරු්ද   ළඩ 

කය්දන, පුහුු ප්දන  අලා  ඳරීක්ණහගහය, ළඩ පඳොශඛ 

අිළ පම් භූමිඹ භත වදනහ රිඹන එක භහ බඹ නළුර, 

විලසහපඹ්ද යුුර ප්ර්කහල කයනහ.  

ක විතයක් පනොපයි, අපප් යපට් පභළනි ඳහඛ  400ක් 

ිනපඵනහ. එයි්ද ඳහඛ 250යි අිළ පතෝයහ ග්දප්ද. කහර්මික  

විදාහර වහ ශ්රීග රඇකහ ෘත්තීඹ පුහුු අධිකහරිඹ ඹ පත්  පුහුු 

භධාසථහන 400ක් ිනපඵනහ. ශඟභ ිනපඵන පුහුු 

භධාසථහනඹ  අිළ පම් දරු්ද පගන ඹනහ. ක අඹ  ප්ර්හවන 

ඳවසුකම් ඳඹ්දන අිළ ඵරහපඳො පයොත්ුර නහ. ිනඹක  එක 

දක් ක තළ්දර භෘදු තහක්ණඹ වහ දෘඪ  තහක්ණඹ ිළිතඵ 

ප්ර්හපඹෝගික ක්රිපඹහකහයකම්ර  අිළ පම් අඹ පඹොමු කයනහ. ඇයි, 

පම් අඹ  tuitionලි්ද පගොඩ එ්දන ඵළරි ්දප්ද? ඉඇිතප්දරු 

තහක්ණඹ, දජ ඳද්ධින තහක්ණඹ ඹන  පම් මූලික විඹඹ්ද 

පදක වහ යලද්ධහ්දතර  රළපඵ්දප්ද රකුු 75යි. ඉවශ 

රකුු අයපගන පම්  විෘත පරහ  ිනපඵන අඇලර  දරුහ 

ඉකිරිඳත් ්දන නම්, තයග කය්දන නම් අය රකුු 25 ඉතහ 

ළදගත් නහ. ක රකුු 25 රළපඵ්දප්ද ප්ර්හපඹෝගික ළඩර යි. 

්දතත ඇගළයම් ක්රාභඹක් වයවහ අ්දිනපම්දී විබහග 

පදඳහර්තපම්්දුර කයන සුවිපලේ ඇගළයභරි්ද, ම්ිළණ්ඩිත 

ඇගළයභරි්ද  රකුු 25ක් රළපඵනහ.  ප්ර්හපඹෝගික ළඩර යි 

දරු්ද  ක  රකුු වම්ඵ ප්දප්ද.  එතපකො  tuition ඳ්දිනඹ  

ගිහිඛරහ  ක  ඳහඩම් කයපු යුගඹ  අද පම්පක්ද අභිපඹෝගඹක් 

481 482 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

එඛර පනහ.  එපවභ නම් පම්ක tuition ඳ්දිනපඹ්ද කය ග්දන 

පුළු්ද ළඩක් පනොපයි. දළනුභ ිනපඵන අඹ වද්දන පුළු්ද 

වුණහ , ක  ඳහඩම් කය්දන පුළු්ද අඹ වද්දන පුළු්ද වුණහ , 

ඳව පර් ශිාත් විබහගඹ  පදක පර් ඉරහ tuition  දීරහ 

ශභඹහප  පභොශඹ අකුශහ දභපු භහජඹක් ුරශ අලුින්ද හිත්දන 

පුළු්ද, ප්ර්හපඹෝගික  ලපඹ්ද  අලුින්ද ළඩ කය්දන පුළු්ද 

මිනිසු්ද වදහ ග්දන පුළු්ද  විධිඹ  වරිඹ භ පඹොමු වුු 

ඳහකභහරහක් අිළ ඳ ්ද පගන ිනපඵනහ. ක නිහ  tuition  

ඳළත්පත්ද  ගිහි්ද දරු්ද  පම්පක්ද පගොඩ එ්දන  රළපඵ්දප්ද 

නළවළ. පම්ක ඉතහ නිළරැකි ළරසුම් කයරහ, නිළරැකි අනහගතඹක් 

කයහ පම් දරු්ද පගන ඹ්දන පුළු්ද න විධිඹ  පරොකු 

විලසහඹරි්ද යුක්ත ඳ ්ද ගත්ුර ළඩක්. ගුරුරු්ද පුහුු 

කශහද රිඹහ තමු්දනහ්දපේරහ  ඇහුහ. පම් නපකො   අිළ 320ක් 

පුහුු කයරහ ඉයයි. පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ ඇර්ධන 

අභහතාහඇලපඹ්ද කශ ක වළභ පුහුු ඳහකභහරහක භ ගිහි්ද භභත් 

ඳළඹක් කථහ කශහ. ක අඹ පම් අඇලපං විපලේඥපඹෝ. ක අඹ තභයි 

මුලි්ද ඹ්දප්ද.  

ඊ  අභතය භහ රිේහ, පම් විධිඹ  නළුර 2005 ඉරහ 

තහක්ණ විඹඹ්ද කරහ විඹඹ්දර  එඛරරහ  ිනබුණහඹ රිඹහ. 

නමුත් කක හර්ථක වුපණ් නළවළ. වළඵළයි කහ  උග්දපු 

ගුරුරු්ද 1,000ක  රිට්ටු ප්ර්භහණඹක් පම් ඳද්ධිනඹ ුරශ අද 

නිකරුපණ් ඉ්දනහ. අිළ ක අඹ පග්දරහ  ක අඹ පුහුු කය්දන 

ඳ ්ද ගත්තහ. ක විතයක් පනොපයි, කෘෂිකර්භඹ ිළිතඵ උඳහධි 

ිනපඵන අඹ, ජී විදාහ ිළිතඵ උඳහධි ිනපඵන අඹ පම් කහර්ඹඹ 

ඉතහ උන්දදුප්ද බහය ගත්තහ. අිළ  එළනි අඹ 350ක් පග්දනුහ.  

අද ඳහඛලි්ද එළනි ගුරුරු ඇවිඛරහ ඉඛරනහ, පම් 

ඳහකභහරහ අඳ  පද්දනඹ; පම් පුහුු වීම් වයවහ අඳ  පම්ක 

කය්දන පද්දනඹ; පම්ක තභයි අිළ අධාහඳනපඹ්ද 

ඵරහපඳොපයොත්ුර වුු පද් රිඹරහ. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, දළ්ද ඔඵුරභහප  කථහ අ්ද කය්දන. 

 
ගරු පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භවතහ 
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறநந்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

එභ නිහ අිළ දළඩි පර විලසහ කයනහ,  ඉතහ පවොඳි්ද, කළඳ 

වීපභ්ද ළඩ කය්දන පුළු්ද ගුරුරු්ද මූවඹක් පම් වහ අඳ  

නිර්භහණඹ කය ග්දන පුළු්දඹ රිඹහ. ක පුහුු වීම් දළ්ද ආයම්බ 

කයරහ ිනපඵනහ. පම් නපකො  විඹ නිර්පද්ල වදරහ ඉයයි. ක 

විඹ නිර්පද්ල පභතළන ිනපඵනහ, මූරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී.ුරභනි. ක හප භ ගුරු අත් පඳොත්ර මූලික පකො ස වදහ 

දළන භත් ඳහඛර  පඵදහ දීරහ ඉයයි. ිළටුඳයල්ද ඉ පගන අිළ 

පම් යලඹලු ක යුුර නිඹහභනඹ කයනහ; අධීක්ණඹ කයනහ. 

විඳක්ඹ පනුප්ද  කථහ කයපු යලඹලු භ්දත්රී.රු්ද  අිළ ඉතහභත් 

සුරින්දත පනහ.   

එුරභ්දරහ ඉතහභ ධනහත්භක කථහ පකරුහ. ඹම් විපේචන 

ිනබුණත් කහ හධහයණයි රිඹරහ භහ හිතනහ. කහ අපප් ඇස අකි 

කයන, අපප් දධර්ඹ ඉසභුර කයන, අඳ වියල්ද කශ ඉටු යුුර පම් 

ජහිනක ක්රිපඹහලිපං ගර්භ ිළිතඵ අඳ  ත තත් ඳහඩම් රිඹහ 

පදනහ ඇින. ක නිහ භහ ඔවු්ද  ඉතහ පගෞයපඹ්ද සුරින්දත 

පනහ.  අපප් යපට් කරහ විඹ වදහයන උස පඳශ දරු්ද 

ප්ර්භහණඹ යලඹඹ  52යි. අපනක් අත  විලසවිදාහරර යලටින 

ප්ර්භහණඹ යලඹඹ  36ක්. විලසවිදාහරර ඉ්දන වියලුර්දදවක් 

දරු්දපග්ද අ දවක  ආ්දන ප්ර්භහණඹක් වදහය්දප්ද කරහ 

උඳහධිඹ. කරහ විඹ්ද පවොයි; කරහ ක්පේත්රබඹ පවොයි.  වළඵළයි 

එයි්ද බිහි න පභච්චය උඳහධිධහරි්ද ඇයාහක් අපප් ය   අලා 

නළවළ. ඉඛලුභක් නළවළ; ඔවු්ද රැරිඹහගත කය්දන ඵළවළ. ක නිහ 

පම් භසත ක්රිපඹහලිපංදී පම් විඹ භහරහ   දරු්ද  අතීර්ණ 

ප්දන පවො ප්ර්ර්ධනඹක් ඕනෆ. දරු්ද පම්ක දළන ග්දන ඕනෆ. 

ක නිහ අිළ විඳක්පං යලඹලු භ්දත්රී.රු්ද  ආයහධනහ කයනහ, 

තමු්දප  ගම් නිඹම්ගම්ර, තමු්දප  ඳශහත්ර, තමු්දප  

පකොට්කහපං දරු්ද පම් ගළන දළනුත් කය්දනඹ රිඹරහ.  අද 

පම්ක  අිළ පතෝයහ ග්දප්ද ගණිතඹ ිළිතඵ විපලේඥපඹෝභ 

පනොපයි. පම්ක  අිළ පතෝයහ ග්දප්ද විදාහ ිළිතඵ 

විපලේඥපඹෝභ පනොපයි. ගණිතපඹ්ද අභ සුදුසුකභ ිනපඵන, 

එපවභ නළත්නම් ගණිතඹ වහ හභහනා හභහර්ථඹක්, විදාහ 

වහ හභහනා හභහර්ථඹක් ඇින හභහනා පඳශ විබහගඹ භත් 

පරහ ිනබුපණොත් පම් විඹ භහරහ වදහය්දන පුළු්ද. පභොකද, 

උස පඳශදී ඔවු්ද ගණිතපඹ්ද වහ විදාහප්ද තදුය ත් 

පඳෝණඹ කයන නිහ  ඔවු්ද  ක අභිපඹෝගර  මුහුණ පද්දන 

පුළු්දකභ රළපඵනහ.   

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, දළ්ද අ්ද කය්දන. 

 
ගරු පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භවතහ 
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறநந்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

පවොයි, මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි.  පම්ක ඉතහ නිළයකි 

ළරසුම් කය, දුයදක්නහ නුණි්ද යුක්ත සථහඳනඹ කයන රද 

ඉතහ සථහය ඳහකභහරහක් පන ඵ ව්ද කයමි්ද පම් වහ 

උය දු්ද අපප් ප්ර්ධහන අභහතාරු ිනපදනහ ඇුරළු ක දුක් විපු යලඹලු 

පදනහ  පම් අසථහපේදී භප  පගෞයඹ වහ සුරිනඹ ප්ර්කහල 

කයමි්ද භප  චන සඛඳඹ අ්ද කයනහ. පඵොපවොභ 

සුරිනයි. 

 
මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරිනයි. මීය ශඟ  ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන 

අභහතාුරභහ.  

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාුරභහ) 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භප  ජීවිත කහරඹ ුරශ භහ 

ළඩිපඹ්දභ ුරටු න ද ප්දප්ද රඵන ඳුදහ කින.  එනම්, 

15ළනිදහ.  පභොකද, භහි්දද ික්දතන ඉකිරි දළක්පම් ව්ද දළනුභ 

පක්්දද්රීවඹ ඇර්ධන අයමුණ හක්හත් කය ගළනීභ වහ රඇකහ 

ඉිනවහපං ප්ර්ථභ තහ  දරු්ද  නිපුණතහ රඵහ පදන 

තහක්ණික විඹ ධහයහ ජහිනක ඳහඛ ඳද්ධිනඹ  වඳු්දහ දීරහ 

ඉගළ්දවීපම් ක්රිපඹහලිඹ ආයම්බ න කිනඹ එඹ න නිහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, නිදවස අධාහඳනපං 

නිර්ාහජ දරුකු පරත්,  පම් යපට් අධාහඳනඹ රඵන උස 

පඳශ අධිපං ුර්දරක්ඹක  ආ්දන දරු්ද ප්ර්භහණඹක  ඩහ 

පවො අධාහඳනඹක් රඵහ දීභ වහ උගුය  පඛ ය 

දළපනනුරරුත්, පම්ස ඵළනිඹභ  දහඩිඹ උයනුරරුත් 

ඳඇචසක්දධපඹ්ද භව්දයල වුණ පකනකු පරත් නිදවස 

අධාහඳනපං ණපඹ්ද  පකො ක් පම් යපට් උඳ නඳ්ද 

ඳයම්ඳයහර  පග්දන පුළු්දකභ පම් ිළඇකභ ුරිත්ද භ  

රළපඵනහ රිඹහ භහ වෘදඹහඇගභ විලසහ කයනහ. ක අසථහ 

භ ත්, පම් වහ ඉතහභ විලහර දහඹකත්ඹක් ළඳයූ අපප් ගරු 

ඩරස අරවප්පඳරුභ භළිනුරභහ ත්, අපප් ගරු එස.බී. කිහනහඹක 

ඇභිනුරභහ ත්, පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභහ ත් 

483 484 

[ගරු  පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු  භවතහ] 
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රළපඵ්දප්ද නළවළ, අපප් යපට් යහජා නහඹකඹහ භහි්දද යහජඳක් 

ජනහධිඳිනුරභහ පනොවුණහ නම්. භප  පඳෞද්ගලික, අඇක 

විලසහපං වළටිඹ  අිළ කහ ත් ය නහ තහක් කඛ 

අධාහඳනපං පභළනි පනක් කය්දන වම්ඵ ප්දප්ද නළවළ, 

යපට් ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳක් භළිනුරභහ පනොවුණහ නම්.   

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, නිදවස අධාහඳනඹ පම් ය   

වඳු්දහ දු්ද සී.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ ක්දන්දගය භළිනුරභහ ප්ර්ථභ 

අධාහඳන අභහතායඹහ ලපඹ්ද යහජා භ්දත්රබණ බහපේදී  

ව්ද කශහ, නිදවස අධාහඳන ඳනත භඟි්ද අධාහඳනඹ 

දුප්ඳුර්දප  නිතා උරුභඹක් ඵ  ඳත් කයනහ රිඹරහ. ක 

අසථහපේදී ක්දන්දගය ික්දතනපං රියල විප ක ිනබුපණ් නළවළ, 

විබහග පක්්දද්රීවඹ අධාහඳනඹරි්ද විනක ඳතක් දීරහ දරුකු 

භහජගත කය්දන. 

එුරභහ භධා විදාහර 54ක් ිළහිප ේහ. එස.බී. කිහනහඹක 

ඇභිනුරභහ බිහි වුණ පඳොයභඩුඛර භධා විදාහරඹ, ඳවිත්රබහපද්වී 

්දනිආයච්ික භළිනුරමිඹ බිහි වුණ ග්දක්දද භධා භවහ විදාහරඹ, 

විභඛ වීයඇල ඇභිනුරභහ බිහි කයපු ිනස භධා භවහ විදාහරඹ, 

පජෝ්ද පපනවියත්න ඇභිනුරභහ බිහි කයපු පවොයණ තක්ෂිරහ 

භධා භවහ විදාහරඹ, චම්ිළක යණක ඇභිනුරභහ බිහි කයපු 

පවොයණ තක්ෂිරහ භධා භවහ විදාහරඹ ඹනහදී ලපඹ්ද භ  

රළයිසුරක් රිඹ්දන පුළු්ද. පභළනි දරු ඳයපුයක් භධා 

විදාහරලි්ද බිහි කශහ. වඇළඛර යහජයලඇව භධා විදාහරපං තභයි 

භහ අධාහඳනඹ රළබුපේ. එුරභහ අපප්ක්හ කපශේ ගුණ, නළණ, ඵර, 

සු ිළරි විලසඹ භ ම්ඳතක් විඹ වළරි දරු්ද බිහි රිරීභ වහ 

ළඩ පරෝකඹ  රිරන නිපුණතහ හිත දරුපකු භහජගත 

කය්දනයි. ඳළරැණි භධා විදාහර ගළන ද්දන යලඹලු පදනහ ද්දනහ, 

ක්දන්දගය ික්දතනඹ ිනබුු ඳහඛ ුරශ විදාහ, හණිජ, කරහ අඇල 

එක්ක ඩු ළඩ, භළටි ළඩ, පරෝව ළඩ, ඹකඩ ළඩ, පභෝ ර් යථ 

ඹහ්දත්රියක විදාහ, ඉපරක්පොෝනික් ළඩ, විදුලි ළඩ රිඹන පම් 

යලඹඛර ිනබුු ඵ. එඳභණක් පනො, ක වහ අලා ගුරුරු 

අධාහඳන පදඳහර්ත පම්්දුර වියල්ද ඵහ ගනු රළබුහ. නමුත් 

අහනහක  නිදවස අධාහඳනපං මූලික ික්දතනඹ පම් බ්රිාතහනා 

අනුකයණහදී භහනයලකත්පඹ්ද යුුර අඹ වියල්ද භයහ දළම්භහ. එඹ 

නළත තහක් නිදවයල්ද ඳසපේ ඳණ ගළ්දවීභ වහ උත්හවඹක් 

දළරුහ. 1970 ගණ්දරදී ආචහර්ඹ අඛවහේ ඵකිඋද්දී්ද භවසමුද් 

අධාහඳන අභහතායඹහ ලපඹ්ද යලටිඹදී HNCE රිඹන විබහග 

ක්රාභඹ ඹ පත් ප්ර්හ  ෘත්තීඹ අධාහඳනඹ යපට් ක්රිපඹහත්භක වුණහ. 

 ක්දන්දගය ික්දතනඹ ඹිත උඳද්දවීභ වහ ඹම් රියල උත්හවඹක් 

දයනු රළබුහ. නමුත් 1977 දී විෘත පපශ පඳොශ ආර්ථික ක්රාභඹ 

අිනගරු පේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිනුරභහ වියල්ද ය   වඳු්දහ පදන 

අසථහපේදී පද්ලඳහරන තී්දදුක් ගත්තහ, පම් ිනබුණ ම්පූර්ණ 

විබහග ක්රාභඹ පනස කයරහ නළත තහක්  London GCE (O/

L), London GCE (A/L)ර  භහ්දතය අපඳො (හ.පඳ) වහ 

අපඳො (උ.පඳ) විබහග පදක නළත ඇින කය්දන ඕනෆඹ රිඹරහ. 

එඹ ම්පුර්ණ පද්ලඳහරන තී්දදුක්. පම් තී්දදුප්ද ඳසු අඳ 

ඵරහපඳොපයොත්ුර වුපණ් කුභන පවෝ ආකහයඹරි්ද දරුහ 

විබහගලි්ද භත් කයවීභ ඳභණයි. ක නිහ භසත රඇකහපේ 

දරු්දප  ව පදභේිළඹ්දප  ජීවිත, ආකඛඳ, යලුරම් ඳළුරම්, ජන 

වය, ධර්භතහ යලඹඛර විබහග ුරනක  සීභහ වුණහ. භවය 

පදභේිළඹ්ද  ඳපවේ ශිාත්ඹ, අපඳො (හ.පඳ) වහ අපඳො 

(උ.පඳ) විබහග ත්රියවිධ යත්නඹ හප . ුර්දතයහ පඵෝධිඹ හප  ඳපවේ 

ශිාත්ඹ, අපඳො (හ.පඳ) වහ අපඳො (උ.පඳ)විබහග. 

දත්රබපරෝදකාකිනරක හප  වුණහ පඳශක් අඹ , ඳපවේ 

ශිාත්ඹ, අපඳො (හ.පඳ) වහ අපඳො (උ.පඳ) විබහග.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, අවුරුදු 17ක් එක්ත් ජහිනක 

ඳක්ඹ වියල්ද විවිධ අධාහඳන ප්ර්ිනඇසකයණ වහ ක්රිපඹහ භහර්ග 

අනුගභනඹ කශත්, 1995 න වි  අපඳො (හ.පඳ)  විබහගඹ  හඩි 

වුු දරු්දපග්ද යලඹඹ  15.9 අපඳො (හ.පඳ) විබහගඹ භත් 

වුපණ්. විබහග පදඳහර්ත පම්්දුරපේ හර්තහ අනු යලඹලුභ අවුරුදුර 

යලඹඹ  20ක්ත් අපඳො (හ.පඳ)  විබහගඹ භත් ප්දප්ද නළවළ. 

දරුපෝ යලඹඹක් අපඳො (හ.පඳ) විබහගඹ  ගිහිඛරහ, 15 

පදපනකු, 16 පදපනකු, 20 පදපනකු විබහගඹ භත් වුණත්, 

යලඹඹ  80ක  අපඳො හභහනා පඳශත් නළින, ඹන එන භඇ 

නළින, රියලදු නිපුණතහක් නළින දරුපෝ ිළරික් ලපඹ්ද  

භහජගත නහ. ඔවු්ද ජීවිතඹ අපප්ක්හ කයන බද්රව පඹෞනපං 

පඳොිළඹන චභත්කහයඹ හිත අවුරුදු 15,18, 20ක් ළඹළින 

දරුපෝ. ඔවු්ද  ඔවු්දප  රිඹන ජීවිතඹක් පගොඩ නඟහ ග්දන 

ඕනෆ. යක්හක්; ජීපනෝඳහඹක් පවොඹහ ග්දන ඕනෆ. විහවඹක් 

ප්දන ඕනෆ. කුටුම්බඹක් ඇින ප්දන ඕනෆ. ජීවිතඹ පවොඹහ 

පගන ඔවු්ද ගිඹහ. ඔවු්ද  ජීවිතඹ මුණ ගළහුපණ් නළවළ. පම් 

ිළිතඵ විලහර භහජ කිනකහතක් අඳ කුඩහ කහරපං ඉරහ ඇින 

වුණහ, මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි. භ  භතකයි, භහ පුඇිකභ 

අධිපං ිකත්රබඳ ඹක් ඵළලුහ. ක භහ ිකත්රබඳ  නිසඳහදකපඹක් ප්දන 

කලි්ද. භප  භතකපං වළටිඹ  ක ිකත්රබඳ පං  නභ "ඛභත් 

වපෝ". 

භ ප  භතකඹ නිළරැකි නම් ක ිකත්රබඳටිපඹ්ද රිේපේ පභළනි 

කථහක්. ඈත ගම්භහනර පදභේිළපඹෝ දවකුත් එකක් 

ඵරහපඳොපයොත්ුර ඹ පත් තභ්දප  ඉඩම් උකස කයරහ දරුපෝ 

විලසවිදාහරඹ  ඹනහ. පම් කථහපේ තරුණපඹෝ ුර්ද පදපනක්  

කරහ උඳහධිඹ රඵහ පගන විලසවිදාහරපඹ්ද ිළ  වුණහ. යලරිඛ 

වික්රාභප  රිඹන ප්ර්ිනබහ පූර්ණ නළුහ තභයි එභ ිකත්රබඳටිපං ප්ර්ධහන 

චරිතඹ වහ යඇගනඹ ඉකිරිඳත් කපශේ. තහත්තහ උකස කයපු ප  

පදොය යල්දන ්දනඹ ඹන අසථහපේදී යක්හකුත් නළින 

අපනක් ඵරහපඳොපයොත්ුර යලඹඛරභ සු්ද කය පගන පම් තමු්ද  

උග්ද්දන උකස කයපු නි ිනපඵන ඉඩපම් ඔප්පු පබ්යහ 

ගළනීභ වහ උකසහිමිඹහ න මුදරහලි ශඟ  ඔහු ගිඹහ. ක 

අසථහපේදී ඇින ව අයගශඹකදී ිළහි ඇනුභක් පරහ එර් ඔප්පු 

හිමිඹහ මිඹ ඹහපම් පේදහචකඹ තභයි එභ ිකත්රබඳටිපඹ්ද රිේපේ.  

ක කහරපං ඇින වුපණ් ඛභත් න අධාහඳනඹක්. ක ඛභත් 

ව අධාහඳනඹ ුරිත්ද අිළ කළභළින වුණත්, අකභළින වුණත් පම් යපට් 

ඉිනවහඹ ලිඹරහ ිනපඵ්දප්ද පඛ ලි්ද. පුයහ දලක ුරනක් ඹකඩ 

ගළප න අමිහිරි ලබ්දඹ, උණ්ඩපං අමිහිරි සු, ඇසකෘිනක 

අඳගභනඹ, දහචහයහත්භක ිළරිහීභ, භනුසකපම් දරුු නහඹ 

ඹහභ, දුක පේදනහ, භය ශපතෝනිඹ රිඹන ක යලඹඛර අඳ වි්දදහ. 

එඹ  ග උත්තයකරුපකු ඵ  ඳත් වුණහ අධාහඳනඹ. අද න 

වි  එදහ හප  අපඳො හභහනා පඳශ විබහගඹ භත් ්දප්ද 

යලඹඹ  15ක්, 16ක් පනොපයි. අිළ ඇින කයනු රළබුහ ව 

අධාහඳනපං ගුණහත්භක පනසකම් යහශිඹ නිහ විබහග පක්්දද්රීවඹ 

අධාහඳනඹ වුණත් පම් න වි  හභහනා පඳශ විබහගපඹ්ද  

යලඹඹ  65ක් භත් නහ. යලඹඹ  65ක් අපඳො හභහනා පඳශ 

විබහගඹ භත් න පකො  118,000ක් ගණිතඹ අභත් නහ. 

85,000ක් විදාහ අභත් නහ. විඹඹ්ද නඹභ අභත් 

11,100ක් ඉ්දනහ. මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පභළනි 

තත්ත්ඹක් ුරශ අපප් යපට් උස පඳශ  පත්රී යලටින දරුපෝ 

ටිපකනුත් ගිඹ ර්පංදී විදාහ අඇලපඹ්ද උස පඳශ අධාහඳනඹ 

රළබුපේ දරුපෝ 103,000යි. පම් යපට් Point Pedro යල  පදවු්දදය 

ුරඩු  ඹනකම් දදාරු්ද, ඉ්දිතප්දරු්ද, විදාහඥයි්ද, 

ගණිතඥයි්ද, න නිඳළයුම්කරු්ද, ඳර්පංකයි්ද, විදාහත්භක 

ික්දතනඹක් ඇින අඹ බිහි වීභ වහ අධාහඳනඹ රළබුපේ 

103,000යි. ජීපනෝඳහඹ ලපඹ්ද හණිජ අඇලපං, පේහ අඇලපං 

රැරිඹහ අසථහ ඵහුර ිනපඵනහ. ඵළඇකු, යක්ණ, ප්ර්හවන, 

ගඵඩහකයණඹ, ්දනිපේදනඹ, ඇචහයක, අපශවිකයණඹ, 

කශභනහකයණඹ ළනි ක්පේත්රබර අධාහඳනඹ රළබුපේ 

122,000යි. ගිඹ අවුරුද්පද්ත් අපඳො උස පඳශ විබහගඹ  කරහ 

අඇලපඹ්ද 235,000ක් පඳනී යලටිඹහ. පම් 235,000ක් න භනුා 

ජීවිත ප්ර්භහණඹ ගළන පම් ඳහර්ලිපම්්දුර ප්ර්ලසන කපශේ නළවළ. 

යලඹඹ  6ක් යලඹඹ  10ක් අධාහඳනඹ  ප්ද කය්දන රිඹරහ 

රිඹන රියල පකපනක් පම් මුදර ප්ද කය්දප්ද කුභන භහන 

ම්ඳතක් නිර්භහණඹ රිරීභ වහ ද රිඹරහ ප්ර්ලසන කපශේ නළවළ. 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පම් 235,000ක දරු්දපග්ද කරහ 

උඳහධිඹ වළදෆරීභ වහ විලසවිදාහරඹ  ඹ්දප්ද 8,000යි. අිළ ක 

8,000 ප්ර්භහණඹ 10,000 දක්හ ළඩි කශත් ෆභ ර්ඹකදීභ 

225,000ක් කරහ අඇලපඹ්ද ඉපගනුභ රඵහ භහජගත නහ. ක 

දරුපෝ ඉපගන පගන ිනපඵන විඹඹ්ද පභොනහද? පඳයකිග 

ඇගීතඹ, යලඇවර බහහ, පද්ලඳහරන විදාහ, තර්ක ලහසත්රබඹ වහ 

විදාහත්භක ක්රාභඹ, ඉිනවහඹ. යලඹලු ම්ඳත් දීරහ අවුරුදු පදකක් 

පම් දරුපෝ ඉපගන ග්දප්ද පම් ටිකයි. අවුරුදු පදකක් ඉිනවහඹ 

ඉපගන පගන ඊ  ඳසපේ කරහ උඳහධිඹ ග්දන විලසවිදාහරඹ  

ඹ්දප්ද නළවළ. පභොකක්ද යක්හ? පඳයකිග ඇගීතඹ ඉපගන 

පගන විලසවිදාහරඹ  ගිපං නළවළ. පභොකක්ද යක්හ? 

පද්ලඳහරන විදාහත් එපවභයි. අඩු තයපභ්ද පද්ලඳහරන විදාහ 

ප්ර්ගුණ කයපු ර් පදපනක් පම් උත්තරීතය බහපේ හභහිතකපඹෝ 

පර ඉ්දනහද? එපවභත් නළවළ. ක විඹඹ්ද ළදගත්. ඹම් රියල 

ිළරික් ක විඹඹ්ද අතාලාපඹ්ද වළදෆරිඹ යුුර නහ. නමුත් 

එදහ ඛභත්ව්ද  හප භ; කරහ උඳහධිඹ රඵහ ගත් 8,000ක 

ිළරි උඳහධි විනකඹ අයපගන ඵණ්ඩහයනහඹක 

ම්භ්දත්රබණලහරහප්ද එිතඹ  එනපකො  ඉසයවහ ප ට්ටු ශඟ 

පනභ ඇවිධහනහත්භක පද්ලඳහරන ිළරික් ඉ්දනහ, රැරිඹහ 

වියහිත උඳහධිධහරි්දප  ඇගභපං පඳෝයභඹ අත  පද්දන.  

එදහ ඉ්ද කිඹවු කිඹවු යක්හ කිඹවු! කඩවු කඩවු පද්ඳශ කඩවු! 

භයවු භයවු මිනිසසු භයවු! රිඹන එපක්ද තභයි අපප් යපට් 

අපප්ක්හ බඇග පච්ච, ජීවිතඹ නළින පච්ච, අධාහඳනපඹ්ද 

ජීවිතඹ නුදු්දනු ඳයම්ඳයහ ඉිනවහපං නිටුව්ද කයරහ 

ිනපඵ්දප්ද. කක ජඳහනඹ  වුපණ් නළවළ. කක චීනඹ  වුපණ් 

නළවළ. කක දකුු පකොරිඹහ  වුපණ් නළවළ. අිනගරු ජනහධිඳින 

භහි්දද යහජඳක් භළිනුරභහ පම් තත්ත්ඹ නිළයකි වඳුනහ ගත්තහ. 

පද්ලඳහරනඥඹකු පර එුරභහ පම් ප්ර්හපඹෝගික අත් දළර්භ රළබුහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, පද්ලඳහරනඥ ඹ්ද ව අිළ කහප ත් 

වෘදඹ හක්ෂිඹ කක ද්දනහ. ඉරිදහ පනසුයහදහ දසර  අම්භරහ 

දරුපෝ අ යපගන අඳ වමු ්දන  එ්දප්ද පභොනහ රිඹරහද? ඳසු 

ගිඹ සුභහනපං භප  ශඟ  ආහ පඳයකිග ඇගීතඹ "ක" හභහර්ථඹ 

රඵහ ගත් දරුපක්. විබහගඹක  භව්දයල පරහ දරුකු  "ක" 

හභහර්ථඹ  ඩහ ඉවශ හභහර්ථඹක් ග්දන ඵළවළ. ක දරුහ  

යලඇවර බහහ  "ක" හභහර්ථඹක් ිනපඵනහ. විබහගඹක  භව්දයල 

පරහ දරුකු  ඊ  ඩහ හභහර්ථඹක් ග්දන ඵළවළ. ඊශඟ  

ඉිනවහඹ  "ක" හභහර්ථඹක්. "ක" හභහර්ථ ුරනයි. ඉඛරහ යලටිපං 

ඳහඛ කම්කරු යක්හක් පද්දන රිඹහ. පන යක්හක් 

ඉඛලුපේ නළවළ. භභ පභොනයහගර කිසත්රියක්කපං ඇිනභපඛ  

විදාහරඹ  ගිඹහ භහි්දපදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහයඹ විෘත 

කය්දන. එහිදී දළරිඹක් භ  ලිිළඹක් ඉකිරිඳත් කශහ. සුපම්ධහ 

ජඹපේන ඇභිනුරමිඹ හක්ෂි දයයි, භභ ක ලිිළඹ බහ  රිපඹේහ. 

ක ලිිළඹ දු්දනු තරුණිඹ එතළන හිටිඹහ. පම් ලිිළපං ිනබුු වළටිඹ  

ක තරුණිඹ පඳයකිග ඇගීතඹ  "ක" හභහර්ථඹක්, යලඇවර බහහ  

"ක" හභහර්ථඹක්, භූපගෝර විදාහ  "සී" හභහර්ථඹක් රඵහ පගන 

ිනපඵනහ. Z-score රකුු ගණන ිනබුණහ. භසත රඇකහ නර්තන 

තයගහලිපඹ්ද ඳශමුළනිඹහ පරහ ිනපඵනහ. දවම් ඳහඛ 

තයගලි්ද ඳශමුළනිඹහ පරහ ිනපඵනහ. එභ ලිිළපං ව්ද කය 

ිනබුපණ් ඇඹ  කුභන පවෝ රැරිඹහක් පද්දන රිඹරහයි. ක 

තරුණිඹ ඇිනභපඛ. පම් යපට් රක් ගණ්ද දරු්දප  ජීවිතඹ 

ිළිතඵ කථහයි පම් රිේපේ. ඳශමුන පේේණිපං යල  ඉපගන 

පගන ඳපවේ ශිාත්ඹ කයරහ අපඳො හභහනා පඳශ කයරහ 

අපඳො උස පඳශ කයරහ, වළභ අවුරුද්පද්භ 225,000 ඵළගි්ද ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු 20   ඛභත් ව, අතයභඇ ව, ජීවිතඹ  පනොදු්දනු 

අධාහඳනඹ භඟි්ද රක් 25ක් භනුා ජීවිත එිතඹ  දභහ 

ිනපඵනහ. පම් වහ ඹම් රියල පනක් ඇින කය්දන ප්ර්බුද්ධ 

ඇහදඹක් පම් යපට් ඇින වුපණ් නළවළ. අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ 

අිළ  කථහ කයරහ රිේහ, නිදවස අධාහඳනපං දරුපෝ පර පම් 

යපට් දරු ඳයම්ඳ යහ පනුප්ද ඔවු්ද  ජීවිතඹ පදන, 

නිපුණතහඹ පදන අධාහඳනඹක් රඵහ පද්දන රිඹහ. කක මුළු 

පරෝකඹභ ිළිතග්දනහ තාඹක්.   

   2012 පගෝලීඹ නිඹහභන හර්තහපේ - EFA Global 

Monitoring Report -2012 එපක් - නිර්පද්ල භභ ඔඵුරභහ  

රිඹ්දන කළභළිනයි. එහි පභ්දන පම් විධිඹ  ව්ද පනහ: 

"යලඹලුභ පඹෞන පඹෞනිඹ්ද  යලඹ කියුු රහ ගළ්දභ උපදහ 

කුරතහර අලාතහ පභභ යලඹඛර්ද  අධාහඳනඹ පගෝලීඹ නිඹහභන 

හර්තහපහි  ද න මුද්රවණපඹ්ද පඳ්දහ පදයි. හර්තහ පවිත කයන 

අ්දදභ , තභ්ද  අලා කුරතහ පනොභළින ඳහලි්ද ඵළවළය න 

මිලිඹන 200 ඳභණ තරුණ ඳයපුයක් පරො පුයහ වියලය යලටිින. නහගරික කිිතඳු 

ප්ර්ජහ්දහි පවෝ දුය ඵළවළය ග්රාහමීය ඹ ප්ර්ජහ්දහි ජීත්න ව විපලේපඹ්ද 

තරුණ කුර්ද පඵොපවෝ පදනහ රැරිඹහ වියහිත පවෝ අඩු ළටුඳ  ළඩ 

කයමි්ද ගත කයින. යලඹ විබඹ්ද හක්හත් කය ගළනීභ වහ පභොවුන  

පදන අසථහක් දීභ අලාඹ.  

විලසහපඹ්ද යුුර ළඩ පරෝකඹ පත ිළඹ නළගීභ  වළරිඹහ භඟි්ද 

තරුණ ිළරි  ඩහත් පවො ජීන තත්ත්ඹක් යජඹ වියල්ද රඵහ කිඹ වළරි 

ආකහයඹ පඹෞන ිළරි ව කුරතහ අධාහඳනඹ ළඩ  පඹදවීභ 

කෘිනපඹ්ද පඳ්දහ පදයි. අලුින්ද ම්ඳත් රැස රිරීභ ව කහ ඩහත් 

කහර්ඹක්භ පර පඹොදහ ගත වළරි ආකහයඹ ිළිතඵ යජඹත්, ආධහය 

ආඹතනර ව පුද්ගලික අඇලපඹහි භූමිකහ හුහ දක්මි්ද යලඹඛර්ද  

අධාහඳනඹ රඵහ දීපම් ඉරක්ක ශඟහ කය ගළනීභ වහ මූරා ආධහයර 

ර්තභහන තත්ත්ඹ එභ කෘිනඹ ුරශ වඳුනහපගන ඇත. 

ය ඛ ව ඳහලිත ප්ර්පද්ලඹ්ද 200ක  ඩහ යලඹඛර්ද  අධාහඳනඹ 

රඵහදීපම් ඉරක්ක වඹ ශඟහ න අයුරු පභභ හර්තහප්ද නිඹහභනඹ 

්දප්දඹ. 2015 න වි  එභ ඉරක්කඹ්ද පත අහන ලපඹ්ද 

ශඟහවීභ  රහි රහිපං ක යුුර රිරීභත් පනොවුණපවොත් ප්ර්ගිනඹ නළතීභ  

ඉඩ ිනපඵන ඵ එඹ පඳ්දහ පදයි." 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ පභය ශ්රීග රඇකහ 

භව ඵළඇකු හර්තහපේ නිපුණතහ ඇර්ධනපං ඇින ළදගත්කභ 

ිළිතඵ ඉතහ ඳළවළකිලි විපලේ  වනක් ඇුරශත් වී ිනපඵනහ.  එභ 

විපලේ  වන වළ්දහහි හර්තහ  ඇුරශත් රිරීභ වහ භහ 

බහගත*  කයනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ අ.පඳො..(උ.පඳශ) 

තහක්ණපේදඹ විඹ ධහයහ වළදෆරීපම් යලඹලු භිඹ ළක අහිමි න, 

පම් ළඩ ිළිතපශ ිළිතඵ විසතයහත්භක වහ ඇක්ෂිප්ත විසතයඹක් 

ව්ද න යලඇවර, පදභශ, ඉඇග්රීායල භහධා ුරපන්දභ ප්ර්කහශිත 

අධාහඳන අභහතාහඇලපං "අ.පඳො.. (උස පඳශ) තහක්ණපේදඹ 

විඹ ධහයහ වඳු්දහ දීභ" නභළින කෘිනඹත් එහි ිනපඵන ජහිනක 

ළදගත්කභ රකහ වළ්දහහි හර්තහපේ පකො ක් පර මුද්රවණඹ 

රිරීභ ිළණි භභ බහගත* කයනහ. 

අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ නිදවස අධාහඳනපං දරුපෝ පර 

අඳ  පම් ගර්භ බහය දු්දනහ  ඳසපේ ජහිනක අධාහඳන 

පකොමිභ, ජහිනක අධාහඳන ආඹතනඹ, විලසවිදාහර ප්ර්ිනඳහදන 

පකොමි්ද බහ, උස අධාහඳන අභහතාහඇලඹ, පඹෞන ක යුුර 

වහ නිපුණතහ ඇර්ධන අභහතාහඇලඹ, අධාහඳන අභහතාහඇලඹ 

තී්දදුක  ඇවිඛරහ, ලිඛිත ගිවිසුම් අත්්ද කයරහ තභයි අිළ පම් 

තහක්ණික විඹ ධහයහපේ විඹඹ්ද වඳුනහ ගත්පත්. එහිදී අිළ 

පභොවහ්ද රහඛ පග්රාේරු භ්දත්රී.ුරභහප  බහඳිනත්පඹ්ද යුත් 

කණ්ඩහඹභ රැස පරහ ප්ර්ථභපඹ්දභ ළඩ පරෝකඹ  පම් විලසඹ 

ුරශ ඩහභ පරදහය තහක්ණපේදී දරුපක් නිර්භහණඹ කය්දන 
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———————————— 
* කථහ අහනපං ඳශ කය ඇත. 
*  உகறணறநறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 

[ගරු  ඵ්දදුර  ගුණර්ධන  භවතහ] 
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අලා න විඹඹ්ද ුරනක් අලුින්ද වඳු්දරහ දු්දනහ.  ඉඇිතප්දරු 

තහක්ණඹ , යලවිඛ ඉඇිතප්දරු -ඉකි රිරීම් අඇලඹ වහ ම්ඵ්දධිත- 

ඹහ්දත්රියක ඉඇිතප්දරු -පරොරි, ඵස, කහර්, පනත් ඹ්දත්රබ සත්රබ 

උඳකයණ ිළිතඵ- ිළිතඵ පුහුු අඹත් නහ. ඊ  ඳසපේ විදුලි 

ඉඇිතප්දරු. පම්ක ඉඇිතප්දරු තහක්ණඹ ිළිතඵ විඹඹක්. එපවභ 

නළත්නම් දජ ඳද්ධින තහක්ණඹ. කෘෂි කර්භඹ, ඳසු අසනු 

තහක්ණඹ, පගොවිඳශ කශභනහකයණඹ, ආවහය තහක්ණඹ, කෘෂි 

නිසඳහදනර අගඹ ඉවශ නළඇවීභ- ිළිතඵ විඹඹක්. ඊශඟ   

තහක්ණඹ වහ විදාහ - Science for Technology - ඉිනරි 

විඹඹ ප්දප්ද කරහ පවෝ හණිජ අඇලර ිනපඵන විඹඹක්. 

ගෘව ආර්ථික විදාහ ප්දන පුළු්ද, භූපගෝර විදාහ, ආර්ථික 

විදාහ, ඉඇග්රීායල බහහ, භහධා අධාඹනඹ, ගණකහධිකයණඹ, ිකත්රබ 

කර්භඹ ප්දන පුළු්ද, එළනි විඹඹක් පතෝයහ ග්දන පුළු්ද. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ ගුරුරු්දප  
හිඟඹ ිළිතඵ කථහ කශහ. ුර්දළනි විඹඹ වහ රියලභ 
ගුරුයපඹකුප  හිඟඹක් නළවළ. දළන  කරහ වහ හණිජ අඇලර 
ඉපගනුභ රඵන උඳහධිධහරි ගුරුරු්ද  එභ විඹඹ උග්ද්දන 
පුළු්ද. පදළනි විඹඹ වහ ගුරුරු්දප  රියලභ ප්ර්ලසනඹක් 
නළවළ. භක් නිහද ඹත්, විදාහ උඳහධිධහරි්ද  විදාහ විඹඹ වහ 
තහක්ණඹ විඹ නිර්පද්ලපං ිනපඵන මූරධර්භ ටික උග්ද්දන 
පුළු්ද. ක වහ අලා යලඹලුභ හිඟ ගුරුරු ඵහ ගළනීභ වහ 
6ළනි දහ 22,000ක් උඳහධිධහරි්ද වබහගී වුු විබහගඹ ඳත්රහ 
ිනපඵනහ. පම් නිහඩු භහඹ අ්ද ප්දන කලි්ද අ.පඳො..
(උ.පඳශ) ඳ්දිනර හණිජ, විදාහ, තහක්ණික අඇලපං ගුරු හිඟඹ 
ිළඹ්දන අලා ක යුුර පඹොදරහ ිනපඵනහ. අිළ ඉඇිතප්දරු 
තහක්ණඹ වහ දජ ඳද්ධින තහක්ණඹ වහ කළබිනට් 
අනුභළිනඹ ඇින පඹෞන ක යුුර වහ නිපුණතහ ඇර්ධන 
අභහතාහඇලපං පුහුු රත් උඳපද්ලකරු්ද  භක  රුිළඹඛ 
10,000ක ගභ්ද විඹදභක් ඹ පත් ඔවු්දප  පේඹ රඵහ ග්දන 
පුහුු රිරීපම් ක යුුර කයරහ ක අඹ රඵහ දීරහ ිනපඵනහ. 
එතපකො  අස වීපම් විනකඹ දීරහ එිතඹ  දහන දරුපෝ පනු  
රඇකහ ඉිනවහපං ප්ර්ථභ තහ  පම් විඹ ඉපගන ග්දනහ යලඹලුභ 
දරු්ද  පභභ විබහගඹ භත් වුණත්, නනත් නිපුණතහ 
විනකඹක් රළපඵන NVQ 3 රළපඵනහ. ක නිහ ප්ර්ථභ තහ   
අපප් යපට් පද්ය ඹ වහ ජහතා්දතය ලපඹ්ද ිළිතග්දනහ 
විනකඹක් ඳහඛ දරු්ද  ඳහඛ කහරඹ අහනපං රඵහ දීපම් 
 පපිනවහයලක ළදගත් කහර්ඹ බහයඹ භහි්දද යහජඳක් ආණ්ඩු ඉස  
කයරහ ිනපඵනහඹ රිඹන එක භභ පම් අසථහපේ භතක් 
කය්දන  කළභළිනයි. 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ක හප භ පභභ ඳහකභහරහ 
ඉතහභ හර්ථක පර නිභ කයන දරු්ද  විලසවිදාහරඹ ුරශ 
දළන  ඳිනන ෘත්තීඹ අඇල පං ඳහකභහරහ 40ක ිනපඵන උඳහධිඹ 
රඵහ ගළනීභ වහ අසථහ ිනපඵනහ. ඊ  අිනපර්ක අද ගරු 
එස.බී. කිහනහඹක ඇභිනුරභහ ව විලසවිදාහර ප්ර්ිනඳහදන 
පකොමි්ද බහ ලිඛිත අඳ  පඳොපයෝදදු පරහ ිනපඵනහ, 
2016 පන පකො  රඇකහපේ විලසවිදාහර ඳද්ධිනපං විදාහ අඇලඹ, 
- Science Faculty එක- විදාහ වහ තහක්ණික අඇලඹ - Science 
and Technology Faculty - ඵ  ඳරිර්තනඹ කයන ඵ. අපප් 
විපදාෝදඹ විලසවිදාහරපං ඳභණක් අලුින්දභ තහක්ණ ඨයකඹක් 
ඳ ්ද ග්දනහ. ක තහක්ණ ඨයකඹ  ඳභණක් B.Tech - Bachelor 
of Technology - උඳහධිඹ වහ 450ක් ඵහ ග්දනහ. 

2016 දී පම් ඳහකභහරහ වදහය්දන දශ ලපඹ්ද දරු්ද 
2,000ක  ඳභණ ජහිනක විලසවිදාහර ඳද්ධිනඹ  ඇුරළු වීපම් 
අසථහ ිනපඵනහ. ඊ  ඳසපේ විලසවිදාහර විදාහතනර ත 
දරු්ද 7,500ක  අසථහ ිනපඵනහ. German Technical 
Training Institute, UNIVOTEC ආදී පනත් උස තහක්ණික 
ආඹතනර  ඇුරළු වීපම් අසථහ ිනපඵනහ. මීය   ඩහ ජීවිතඹ 
ිළිතඵ අසථහ්ද ිනපඵන විඹ ධහයහක්ද අිළ පම් දරු්ද  රඵහ 
පද්දප්ද රිඹන ප්ර්ලසනඹයි ඔඵ වියල්ද ප්ර්ලසන කශ යුුර ිනබුපණ්. 
අධාහඳනඹ  කයන විඹදභ ළඩි කයරහ, රියලභ පරදහයි 
නිසඳහදනඹක  එකුර ්දප්ද නළින, නිකම්භ නිකම් දරුපෝ බිහි 

කයනහ පනු  හිතනහ  ඩහ ළඩිපුය ඹභක් හිත්දන පුළු්ද, 
පඳපනනහ  ඩහ ළඩිපුය ඹභක් දරි්දන  පුළු්ද, ඇපනහ  
ඩහ ළඩිපුය ඹභක් අවරහ පම් පරෝකඹ  අලුත් අගඹක් එකුර 
කය්දන  පුළු්ද භහන ප්ර්හ ධනඹක් ඵ  පම් දරුපෝ ඳත් 
නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ඉ්දකිඹහ රියලභ ගෘව 

පේවිකහක් ිළ  ය   ඹ්දප්ද නළවළ. ඇයි? ඔවු්ද  පුහුු ේභඹ 

ිනපඵනහ. අද පම් පුහුු ේභඹ ිළිතඵ ඩරස අරවප්පඳරුභ ගරු 

ඇභිනුරභහ ව්ද කශ ඳරිකි, විලසඹ ුරශ ිනපඵන ඉඛලුභ 

ම්පූර්ණ කය්දප්ද නළුර ඉ්දන අධිඹක පම් තහක්ණික විඹ 

ධහයහ වදහයන යලඹලු දරු්ද  අනහගතඹ වහ ජීවිතඹ ිළිතඵ 

විනකඹක් රළපඵනහ. පභඳභණ කඛ රඇකහපේ අධාහඳනපඹ්ද 

දු්දප්ද, විනක ුරනක්. නමුත් පම් තහක්ණපේදී විඹ ධහයහ 

භඟි්ද අිළ දරු්ද  ජීවිතඹ පදනහ. ක නිහ පද්ලඳහරන ලපඹ්ද 

රියලභ හයලඹක් පවෝ ප්ර්පඹෝජනඹක  ඩහ උඳනඳ්ද ඳයම්ඳයහර 

අනහගතඹ නිළයකි පඳශ ගස්දන අධාහඳනපං ඇින කශ 

දළළ්දතභ වළයවුභ පරයි තහක්ණ විඹ ධහයහ පම් 15ළනි දහ 

අිළ ඉගළ්දවීභ  ඳ ්ද ග්දප්ද රිඹන එක භහ පම් ගරු බහ  

භතක් කය්දන කළභළිනයි.  
 

මූරහනහරඪ භ්දත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහතාුරභහ, දළ්ද කථහ අ්ද කය්දන. 
 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, භහ විනහඩි පදකරි්ද අ්ද 

කයනහ. 

හිපයෝෂිභහ  පඵෝම්ඵ දහරහ ජඳහනඹ විනහල වුු 
අසථහප්ද ඳසු, අිළ  නිදව රළපඵන පකො  මූරහනහරඪ 
ගරු භ්දත්රී.ුරභනි, ජඳහනපං කකපුද්ගර ආදහඹභ අඳ  ඩහ 

පඩොරර් 2රිනුයි ළඩිඹ ිනබුපණ්. ජ ඳහනඹ අධාහඳන ක්රාභඹ පනස 
කශහ. ඔවු්ද ඳහඩම් ුරනක් රිඹරහ දු්දනහ.  

ඳශමුන එක, උඳ්දන මිනිපකු පර තභ්ද යලඹලුභ 
මිනිසු්ද  ගරු කය්දන රිඹන එකයි. මිනිසු්ද  ආදයඹ කය්දන. 
ඳහඛ දරුහ  රිඹහ දු්ද ඳහඩභ කකයි. අදත් ඕනෆභ ජඳ්ද 
ජහිනකඹකු මිනිපකු දළක්කහභ නළමිරහ bow කයනහ. ක 
ඳශමුළනි ඳහඩභයි. පදළනි ඳහඩභ, තහ යලවුඳහහ ඇුරළු ඳරියඹ  
ආදයඹ කය්දන රිඹන එකයි. වරිත නගයඹක් ඇින කය්දන. 
ඔවු්ද ගස යලප ේහ මික් ගස කළපුපේ නළවළ. ක දරුපෝ තහ 
යලවුඳහහ  වහ ගව පකොශ  ආදයඹ කශහ. ුර්දන ඳහඩභ ඳහඛ 
ශිාඹ්ද ඳහර ුරශත්, විලසවිදාහර ශිාඹ්ද විලසවිදාහරඹ 
ුරශත්, පගොවී්ද පගොවි පඳොශ ුරශත්, කම්කරු්ද කම්වර ුරශත් 
ළඩි ළඩිපඹ්ද ළඩ කය්දනඹ රිඹන එකයි. ක ඳහඩම් ුරන 
ඔවු්ද  රිඹහ දු්දනහ. පම් ඳහඩම් ුරපන්ද ජඳහනඹ ආයලඹහපේ 
ආලසචර්ඹඹ ඵ  ඳත් පරහ පරෝකපං භවහ කහර්මික ඵරපතකු 
ඵ  ඳත් වුණහ. චීනඹ, පකොරිඹහ, තහයිර්දතඹ වහ යලඇගප්පූරු 
ඹන ක අ  යලඹලු යහජාඹ්ද  වුපණත් එඹයි. අිළ ඳස  ගිඹහ 
නම් ගිපං නිපුණතහ යහිත අධාහඳන ක්රාභඹක් දරු්ද  රඵහ 
දීපභනුයි. ක නිහ භහි්දද ික්දතන ඉකිරි දළක්භ  ිළ්ද යලද්ධ ්දන 
අිනගරු ජනහධිඳිනුරභහ ඇුරළු පම් වහ උය දු්දනු, චනපඹ්ද 
පවෝ වඹ දු්දන ආණ්ඩු ඳක්පං වහ විඳක්පං යලඹලු පදනහභ, 
යලඹලුභ මිනිසු්ද, දරු්ද  ආදයඹ කයන අඹ කපශේ පභ පරෝ 
ලපඹ්ද ර්ර්ිනඹක්; ඳය පරෝ ලපඹ්ද ිළ්දකභක්. ක ිළ්දකභ 
ුරිත්ද පම් යපට් අනහගතපං උඳකින දරුපෝ විලසඹ  ම්ඳතක් 
න, තභ්ද වළද ළඩ පදභේිළඹ්ද  පගෞයඹක් වහ අභිභහනඹක් 
න, ය  භ හනහක් න භහන ප්ර්හ ධනඹක් ඵ  ඳත් කය 
ග්දන අිළ එකුර පරහ ළඩ කයමු රිඹන ප්ර්හර්ථනපඹ්ද, ළභ  
සුඵ අනහගතඹක් පේහ රිඹරහ භප  චන ර්ඳඹ අ්ද 
කයනහ.  

489 490 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

  

491 492 

[ගරු  ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භවතහ] 

*බහපම්ඹ භත තඵන රද ලිඹවිලි: 
  சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆங்கள் : 

  Documents tabled: 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 
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[ගරු  ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

 

 

499 500 

[ගරු  ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භවතහ] 

[පභභ ඇමුුභ පුසතකහරපං ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இகப்நெ நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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*බහපම්ඹ භත තඵන රද පඳොත : 
   சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட நெத்கம்: 

  Book  tabled: 



ඳහර්ලිපම්්දුර 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 
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ඳහර්ලිපම්්දුර 

 *බහපම්ඹ භත තඵන රද පඳොත : 

531 532 
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   சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட நெத்கம்:   Book tabled: 

533 534 



ඳහර්ලිපම්්දුර 

[පභභ පඳොත පුසතකහරපං ද තඵහ ඇත.] 
[இந்  நெத்கம் நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This book  is also placed in the Library.] 

 

එකඛහි පේරහ අ. බහ. 7.30 වුපඹ්ද මූරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී.ුරභහ 
වියල්ද ප්ර්ලසනඹ පනොවිභහ ඳහර්ලිපම්්දුර කඛ තඵන රදී. 
ඳහර්ලිපම්්දුර ඊ  අනුකූර, 2013 ජූලි 12 න යලකුයහදහ අ. බහ. 1.30 
න පතක් කඛ ගිපං ඹ. 

 

அப்ததரளது, தற.த. 7.30 றரகறறடந  கனகரங்கும்  

உநப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரநனந தரரளுன்நத்க 

எத்றகத்ரர். அன்தடி தரரளுன்நம், 2013 நௌகன 12,  தள்பறக் 

கறக தற.த. 1.30 றக  எத்றகக்கப்தட்டது. 
 

 

It being 7.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned Parliament 

without Question put. Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 

12th July, 2013. 
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දහඹක මුදඛ : ඳහර්ලිපම්්දුර විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178රි. ිළ ඳතක් පග්දහ ගළනීභ අලා  
නම් ගහසුර රු. 18.15රි. තළඳළඛ ගහසුර රු. 2.50රි. පකොශම 6, රිරුශඳන, ඳහභඇකඩ ඳහය, අඇක 102, 
ිළඹයලරි පගොඩනළගිඛපඛ යජපං  ප්ර්කහලන  කහර්ඹහඇලපං  අධිකහරී  පත  ෆභ  ර්ඹකභ  පනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්ර්ථභ දහඹක  මුදඛ පගහ ඉකිරි ර්පං දහඹකත්ඹ රඵහ පගන විහද හර්තහ රඵහගත වළරිඹ.  

නිඹමිත කිපන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉඛලුම් ඳත් බහය ගනු පනොරළපබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் 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, தரன்ககட வீற, கறந்பப்தகண, தகரளம்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்  

ததற்நக்தகரள்பனரம். எவ்நரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் நறக்கு நைன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட நண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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පාර්ලිවේන්ුරල 
பளுன்மம் 

PARLIAMENT 
——————— 

 
 
 
 
 

2013 ජූලි මව 12 ලන සිකුරාදා 

2013 னொகய 12, தலள்ரக்கறக 
Friday, 12h July, 2013 

——————————— 
 

 

අ.භා 1.30  පාර්ලිවේන්ුරල රැවථ විය.   
නිවයධජයු  කාානායකුරමා [ ගරු චන්දිම වීරක්වකොඩි මශතා]  

මාවනාරඪ විය. 

 பளுன்மம்  ப.ப.1.30 ைக்குக் கூடிது.  

பெச் சபநகர் அலர்கள்  [ண்னகு  சந்ெ வீக்தகடி] 

ெகயக லகத்ெர்கள். 

  The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 

 
නිවේදන 

அமலப்னக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 

විසිඑක්ලන ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාා වශවධධානය : 
වේීථධාකරකරණවත රණරණය  

அசயகப்னக்கன  இனோபத்தெலது ெனோத்ெம் : 

உர் நென்மத் ெர்ப்ன 
TWENTY FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION : 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT  

 

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I wish to announce to the House that I have received 

the Determination of the Supreme Court in respect of the 

Bill titled “Twenty First Amendment to the Constitution” 

which has been challenged in the Supreme Court in terms 

of Article 121(1) of the Constitution.  

The Court has determined that in terms of Article 123 

of the Constitution, the Petition filed by the Petitioner is 

misconceived in law and premised on a footing in 

contravention of the jurisdiction conferred on the Court 

by proviso (a) to Article 120 read with Article 124 of the 

Constitution. 

I order that the Determination of the Supreme Court 

be printed in the Official Report of today’s Proceedings.  

වේීථධාකරකරණවත රණරණය : 
உர் நென்மத் ெர்ப்ன: 
Determination of the Supreme Court: 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගසන්වීම 
சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்ெங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
(i)  ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාවේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම  කියවිය යුුර, 2007 

අශක 48 දරන විවී වලවෂඳ භාණ්ඩ බදු පනවත් 2 ලසනි ලගන්තිය 
ය වත්, විවී වලවෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාවයන් ජනාකරපතිලරයා 
විසින් වාදන දුල 2012 වදවසේබර් 8 දිනසති අශක 1787/41 දරන අති 
විවී ගසවට් පත්ර වත පෂ කරනු සබ නියමය;  

(ii)  ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාවේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම  කියවිය යුුර, 2007 
අශක 48 දරන විවී වලවෂඳ භාණ්ඩ බදු පනවත් 2 ලසනි ලගන්තිය 
ය වත්, විවී වලවෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාවයන් ජනාකරපතිලරයා 
විසින් වාදන දුල 2013 වපබරලාරි 8 දිනසති අශක 1796/20 දරන අති 
විවී ගසවට් පත්ර වත පෂ කරනු සබ නියමය; 

( iii)  ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාවේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම  කියවිය යුුර, 2007 
අශක 48 දරන විවී වලෂඳ භාණ්ඩ බදු පනවත් 2 ලසනි ලගන්තිය 
ය වත්, විවී වලෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාවයන් ජනාකරපතිලරයා විසින් 
වාදන දුල 2013 මසයි 3 දිනසති අශක 1808/21 දරන අති විවී ගසවට් 
පත්ර වත පෂ කරනු සබ නියමය; 

(iv) ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාවේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම  කියවිය යුුර, 2007 
අශක 48 දරන විවී වලෂඳ භාණ්ඩ බදු පනවත් 2 ලසනි ලගන්තිය 
ය වත්, විවී වලෂඳ භාණ්ඩ බදු වේබන්ධාවයන් ජනාකරපතිලරයා විසින් 
වාදන දුල 2013 ජුනි 7 දිනසති අශක 1813/24 දරන අති විවී ගසවට් 
පත්ර වත පෂ කරනු සබ නියමය;   

(v) (235 ලසනි අකරකාරය ලන) වර්ගු ආඥා පනවත් 10 ලසනි ලගන්තිය ය වත් 
ආනයන රණරු ගාවථුර වේබන්ධාවයන්  ව වයධජනාල (2013 ජුනි 20 දිනසති 
අශක 1815/14 දරන අති විවී  ගසවට් පත්ර ය); වශ 

(vi) ආණ්ඩුක්රයම ලයුලවථාාවේ 44(2) ලසනි ලයුලවථාාල වම  කියවිය යුුර, 
1988 අශක 83 දරන පනතින් වශවධකරත (235 ලසනි අකරකාරය ලන) 
වර්ගු ආඥා පනවත් 10 අ ලසනි ලගන්තිය ය වත් ජනාකරපතිලරයා විසින් 
ආනයන භාණ්ඩ රණරු බදු වේබන්ධාවයන් වාදන දුල 2013 ජුනි 20 
දිනසති අශක 1815/15 දරන අති විවී ගසවට් පත්ර වත පෂ කරනු සබ 
නිවයධගය.- [අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා ාවන ශා ආගිකක ක යුුර ිළිතබඳ 
අමාතයු ගරු දි.ම. ජයරත්න මශතා වලනුල  ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන 
මශතා] 

 

වභාවේවය මත තිබිය යුුරයයි නිවයධග කරන දී. 
சபனடத்ெல் இனோக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා (ජවේපාදන ශා 

ජාපලශන අමාතයුුරමා වශ ආණ්ඩු පාර්ථලවත ප්රරධාාන 

වශවිධාායකුරමා) 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென - நர்லறங்கல், 

லடிகயகப்ன அகச்சனோம் அசங்கத் ெப்பன் 

னெெற்தகயசனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, උවවථ අධායුාපන අමාතයුුරමා 

වලනුවලන් මම පශත වඳශන් ලාර්තා ඉදිරිපත් කරික. 
 
(i) 2009 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා උවවථ තාක්ණ අධායුාපන 

ආයතනවත ලාර්ෂික ලාර්තාල;  

(ii) 2010 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා වබ්්ධධා ශා පාලි 
විථලවිදයුාවත ලාර්ෂික ලාර්තාල;  

(iii) 2010 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා රජර  විථලවිදයුාවත 
ලාර්ෂික ලාර්තාල ශා ගිණුේ;  

(iv) 2010 ලර්ය වඳශා ශ්රී  ශකා වමොරටුල විථලවිදයුාවත 
තාක්ණික ආයතනවත ලාර්ෂික ලාර්තාල ශා ලාර්ෂික 
ගිණුේ; 

(v) 2010 ලර්ය වඳශා වේරාවදණිය විථලවිදයුාවත කිෂි 
විදයුා පථචාත් උපාකර ආයතනවත ලාර්ෂික ලාර්තාල;  

(vi) 2010 වශ 2011 ලර් වඳශා මානල ාවථත්ර  වශ වමාජ 
විදයුා ිළිතබඳ උවවථ අධායුයනය වඳශා ව ජාතික 
මධායුවථාානවත වයලසනි වශ වත්ලසනි ලාර්ෂික ලාර්තා; 

(vii) 2011 ලර්ය වඳශා වකොෂඹ විථලවිදයුාය ය පරිගණක 
අධායුයනායතනවත ලාර්ෂික ලාර්තාල; වශ  

(viii) 2011 ලර්ය වඳශා ජජල රවායන, අණුක ජජල වේද 
ශා ජජලතාක්ණ ආයතනවත ලාර්ෂික  ලාර්තාල. 

වමම ලාර්තා උවවථ අධායුාපන ක යුුර ිළිතබඳ උපව්ධක 

කාරක වභාල  වයොමු කෂ යුුර යසයි මම වයධජනා කරික. 

 
ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

 

2012 ලර්ය වඳශා ිකනිවථබ ශා රැකීරක්ා වදපාර්තවේන්ුරවේ කාර්ය 
වාධාන ලාර්තාල.- [ඵදාය තා ප්රරලර්ධාන අමාතයු ගරු බීරර් වවගු ඩාවු්  මශතා 
වලනුල  ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා] 

 

වභාවේවය මත තිබිය යුුරයයි නිවයධග කරන දී. 
சபனடத்ெல் இனோக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

 
වපත්වේ 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වරජිවනධල්්  කුවර් මශතා (සුළු අපනයන වභධග 
ප්රරලර්ධාන අමාතයුුරමා) 
(ண்னகு தஜதனல்ட் குத - சன் ற்ன்ெப் பர்கள் 

ஊக்குலப்ன அகச்சர்) 

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop 

Promotion) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මම පශත වඳශන් වපත්වේ 

වදක ිළිතගන්ලික. 

 

(1) පානදුර, මශවි, 132/6 දරන වථාානවයහි පදිශික ඩී.පී. 
වවධමසිරි වපවර්රා මශතාවගන් සබුණු වපත්වම; වශ 

 
(2) යගිර, කනත්ත ලත්ත, අශක 59 දරන වථාානවයහි පදිශික 

ඒ.එල්. කරුණාතික මශතාවගන් සබුණු වපත්වම. 
 
 

ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, වකොෂඹ 08, ඇල්විටිග 

මාලත, ඇල්විටිග මශල් නිලාව, අශක F/3/2 දරන වථාානවයහි 

පදිශික එේ.බී.එවථ. වබොරළුවගොඩ මශතාවගන් සබුණු වපත්වමක් 

මම ිළිතගන්ලික. 

 
ඉදිරිපත් කරන ද වපත්වේ  මශජන වපත්වේ ිළිතබඳ කාරක 

වභාල  පසලරිය යුුර යයි නිවයධග කරන  දී. 
சர்ப்பக்கப்பட்ட னுக்ககரப் தபதுனுக் குழுவுக்குச் சட்டக் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

543  544 
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ප්රරථනල  ලාිකක ිළිතුරරු 
லனக்களுக்கு லய்னேய லகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

නස ව නහිර පෂාවත් ග්රාාම නිධාාරි වකොට්ධාව : 
පුරේපාඩු 

கறக்கு கை க உத்ெதகத்ெர் பவுகள்: 

தலற்மடங்கள் 
GRAMA NILADHARI DIVISIONS IN EASTERN PROVINCE :  

VACANCIES 

2582/’12 

1.  ගරු වජිත් වප්රරීමදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

රාජයු පරිපාන  ශා වථලව්ධ ක යුුර අමාතයුුරමාවගන් ඇස 
ප්රරථනය - (1):  

(අ) (i) නස ව නහිර පෂාවත් ඇති ග්රාාම නිධාාරි 
වකොට්ධාව වශඛයුාල වකොපමණද;  

 (ii) එම ග්රාාම නිධාාරි වකොට්ධාවලලින් ග්රාාම 
නිධාාරින්  වනොමසති වකොට්ධාව වශඛයුාල 
දිවථත්රි්ක් මට් ිකන්, වලන් වලන් ලවයන් 
වකොපමණද; 

 (iii) එම පුරේපාඩු ිළරවීම  ක යුුර කරන දිනය 
කලවර්ද; 

 (iv) ග්රාාම නිධාාරී පුරේපාඩු ිළරවීම  අනුගමනය 
කරන ක්රිගයා පටිපාටිය කලවර්ද; 

 (v) එම ක්රිගයා පටිපාටිය ුරෂ නිරලදයු අන්දිකන් එම 
පුරේපාඩු ිළරවීම  ක යුුර කරන්වන්ද; 

යන්න එුරමා වමම වභාල  දන්ලන්වනහිද?     

(ආ) වනොඑවවී නේ, ඒ මන්ද? 

 

 
தபது நர்லக, உள்நட்டலுலல்கள் அகச்சகக் தகட்ட 

லன:  

( அ) (i ) கறக்கு கைத்ெலுள்ர க உத்ெதகத்ெர் 

பவுகரன் ண்ைக்கக தென்பகெனம்; 

 (ii )  தற்படி க உத்ெதகத்ெர் பவுகரல், 

க உத்ெதகத்ெர்கள் இல்யெ பவுகரன் 

ண்ைக்கக லட்ட லக  தலவ்தலமக 

தென்பகெனம்; 

 ( i ii ) குமத்ெ தலற்மடங்ககர நப்னலெற்கு 

நடலடிக்கக டுக்கப்படும் ெகெ தென் 

பகெனம்; 

 ( i v ) க உத்ெதகத்ெர் தலற்மடங்ககர 

நப்னலெற்கக ககடப்படிக்கப்படும் தசல் 

நகடனெகம தென்பகெனம்; 

 ( v ) தற்படி தசல் நகடனெகமனூடக ெலன் 

கரற்ம லெத்ெல் தற்படி தலற்மடங்ககர 

நப்னலெற்கு நடலடிக்கக டுப்ப 

ன்பகெனம் 

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப? 

( ஆ) இன்தமல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

(i)   of the number of Grama Niladhari 

Divisions in the Eastern Province; 

(ii)   separately, of the number of Divisions 

where there are vacancies for Grama 

Niladharis out of the Grama Niladhari 

Divisions in each of the district in the 

aforesaid province; 

(iii)   of the date on which action will be taken to 

fill the aforesaid vacancies; 

(iv)   of the procedure to be adopted to fill the 

Grama Niladhari vacancies; and 

(v)   whether action will be taken to fill the 

aforesaid vacancies properly by following 

the above-mentioned procedure? 

(b) If not, why? 

 
ගරු විජය දශනායක මශතා (රාජයු පරිපාන ශා වථලව්ධ 

ක යුුර නිවයධජයු අමාතයුුරමා) 
(ண்னகு லஜ ெஹநக்க- தபது நனோலக, 

உள்நட்டலுலல்கள் பெ அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, රාජයු පරිපාන ශා 

වථලව්ධ ක යුුර අමාතයුුරමා වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය  ිළිතුරර 

වදනලා. 

(අ) (i) 1,078යි. 

 (ii)  

 
 

(iii) දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු ිළරවීම 
වඳශා 2012.10.05 දිනසති ගසවට් නිවේදනය අනුල 
අයදුේපත් කසඳලා 2013.05.04ලන දින විලිත 
තරග විභාගයක් පලත්ලා ඇත. එම තරග විභාගවත 
ප්රරතිඵ ශ්රී  ශකා විභාග වදපාර්තවේන්ුරවලන් ද 
පසු සුදුසුකේ බන අවේක්කයන් වේමුඛ 
පරීක්ණයක  කසඳලා ඒ ඒ ප්රරාව්ධය ය වල්කේ 
වකොට්ධාවවත පලතින පුරේපාඩු වශඛයුාල අනුල 
බඳලා ගසනීම  ක යුුර වකවර්.  

(iv) දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු ිළරවීම 
වඳශා ගසවට් නිවේදනයක් මඟින් ඉල්ලුේ පත් 
කසඳලා එම අවේක්කයන් විභාග 
වදපාර්තවේන්ුරල මඟින් පලත්ලන විලිත තරග 
විභාගයක  වයොමු කර ඇත. එම තරග විභාගවත 
ප්රරතිඵ මත ප්රරාව්ධය ය වල්කේ වකොට්ධාව 
මට් ිකන් වතධරා ගනු බන අවේක්කයන් මාව 

  දිවථත්රි්ක්කය ග්රාාම නිධාාරි 
වකොට්ධාව වශඛයුාල 

2013.05.04 
දින  පුරේපාඩු 
වශඛයුාල 

1 මඩකපුල 345 90 

2 අේපාර 503 195 

3 ත්රි්කුණාමය 230 70 

එකුරල 1,078 355 

545  546 



පාර්ලිවේන්ුරල 

ුරනක පුහුණු පාධමාාලක  වයොමු කර එය 
වාර්ාකල නිම කරන අය  ඒ ඒ ප්රරාව්ධය ය වල්කේ 
වකොට්ධාවය  අදාෂල ග්රාාම නිධාාරි පත්වීේ බා 
දීම  ක යුුර කරනු සවේ.  

 (v)  ඔේ.  
 

(ආ) අදාෂ වනොවේ. 

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමනි, මවේ පෂමුලසනි අුරරු ප්රරථනය 

වමවවීයි.  

 

ඔබුරමා දන්නලා, ග්රාාම නිධාාරින් කියන්වන් බහුකාර්ය 

නිධාාරින් බල. වතියක  එක දලවක් ශසරුණු වකො  24 පසවතම 

පාවශී ඒ අය ජනතා වවීලය  කසප වලායි ඉන්වන්. අවනක් 

වවීලා එක්ක වසවඳුලාම ඒ අය  සවබන්වන් අඩු ලසටුපක්. ඒ 

ලාවේම ප්රරමාණලත් ගමන් වියදේ දීමනා සවබන්වන් නසශස. 

වකොට්ධාවවත ඇවිදීවේ ක යුුර වලනුවලන් මාවයක  වදන්වන් 

රුිළයල් 350යි. වශයුක්ත දීමනාල රුිළයල් 750යි. 2009 දී වේ 

අයවේ වවීලා ලයුලවථාාලක් වථාාපනය කෂා. ඒ වවීලා ලයුලවථාාල 

වථාාපනය කිරීම ුරිතන් 1994, 1996, 2000, 2001 ලර්ල බඳලා 

ගත් ග්රාාම නිධාාරින්, වවීලා කාය වනොවකා එක ලසටුපක  

අන්තර්ග්රාශණය කරා තිවබනලා. ඒ කියන්වන්, එේඑන් 1-II ලන 

වේණීිය  බඳලා වගන, එේඑන් 2-III ලන වේීණිවත සිටින විකරය  

ක යුුර වවථලා තිවබනලා. වේ නිවා අවුරුදු 10ක වවීලා කායක් 

වනොවකා ශසර තිවබනලා. වේ ලාවේ තත්ත්ලයක් ුරෂ ග්රාාම 

නිධාාරි වවීලාල  වයොමු ලන ිළරිව එන්න එන්නම අඩු වලා 

තිවබනලා. ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමනි, වේ විමතාල  නිලසරැදි 

කරන්න ඔබුරමන්ා ගන්න ිළයලර වමොකක්ද?  

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ග්රාාම නිධාාරි වවීලය 

වේබන්ධාල අප කවුරුත් වුර   පත් වලනලා කියා මම හිතනලා. 

ඒ අය විා කාර්ය භාරයක් කරන නිධාාරින් ිළරිවක්. අවේ ගරු 

මන්ත්රීශුරමා කියන ආකාරය , ලසටුේ වේබන්ධාල යේ ගස ලුලක් 

තිවබනලා නේ ඒ ගසන වවොයා බා ගත යුුර ිළයලරක් තිවබනලා 

නේ ඒ ිළයලර ගන්න පුළුලන්.     
  

මා සදානේ වලා ආවේ නසශස, ඒ වගොල්න්වේ ලසටුේ තය 

වශ කාය වේබන්ධාවයන් තිවබන විමතාල ිළිතබඳල උත්තර 

වදන්න, ගරු මන්ත්රීශුරමනි. නමුත් මා කියනලා, එවශම 

අවාධාාරණයක් වලන්න ඉඩ තබන්වන් නසශසයි කියා. මා හිතන 

ශසටිය  වේ ලන වකො  ග්රාාම නිධාාරි වවීලවත නියුුර සියලුම 

නිධාාරි මශත්ලරු වබොවශොම වුරටින් ලසඩ ක යුුර කර වගන 

යනලා ඇති. නමුත් යේ යේ අය බාවපොවරොත්ුර ලනලා ඇති, ඊ  

ලඩා ඉශෂ ලසටුපක් සවබනලා නේ වශොඳයි කියා. ගරු 

මන්ත්රීශුරමනි, ඒ නිධාාරින්  අවාධාාරණයක් සි්ධධා වලා තිවබනලා 

නේ, ඒ වේබන්ධාවයන් ක්රිගයාත්මක ලන අලවථාාලකදී වාධාාරණයක් 

ඉථ  කරන්න අලයු ිළයලරක් ගන්න පුළුලන්.  

 

ඒ එක්කම මා ඔබුරමා  කියනලා, උපව්ධක කාරක වභාල  

ඇවිල්ා ඔබුරමාවේ වේ අදශවථ ඉදිරිපත් කරන්න කියා. 

එතවකො  යේ අලුත් අදශවක් තිවබනලා නේ අමාතයුාශය ශසටිය  

ඉශෂ නිධාාරින්  ඒ වඳශා අලයු ිළයලරක් ගන්න පුළුලන්. 

 ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
වබොවශොම වථුරතියි, ිළිතුරරු බා දීම ගසන. මවේ වදලන අුරරු 

ප්රරථනය වමයයි, ගරු ඇමතිුරමනි.  
 

දසන් ඔබුරමාවේ ිළිතුරවරහි වඳශන් වුණා, නස ව නහිර 

පෂාවත් ග්රාාම නිධාාරි වකොට්ධාව 1,078ක් තිවබනලාය කියා. 

එවශම වන්ද? 

 

ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ඔේ. 

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එයින් පුරේපාඩු 355ක් තිවබනලා. වකොට්ධාව 355ක් 

පුරේපාඩුල තිවබන වකො , අනික් වකොට්ධාවල වවීලය කරන 

ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ා  සිදු ලනලා, වලනත් වකොට්ධාව ලසඩ 

ආලරණය කරන්න. වකොට්ධාව ලසඩ ආලරණය කිරීවේදී, 

ආලරණය කිරීවේ දීමනාල ලවයන් 1994 ලර්ය  වපර බා 

දුන්වන් ඒ ග්රාාම නිධාාරිුරමාවේ වශධ නිධාාරිුරිකයවේ මලික 

ලසටුවපන් ශරි අඩක්. නමුත් අද ලන වි  ඒ ලසඩ ආලරණය  කිරීම 

වලනුවලන් බා වදන්වන් ග්රාාම නිධාාරි IIIලන වේීණිවත 

ආරේභක ලසටුවපන් කාක්. වමය බරපතෂ අවාධාාරණයක් 

ශසටිය  මා දකිනලා.  
 

1994 ලනුරරු   මුලික ලසටුවපන් භාගයක්  බා දීා  ඉන් 

පසුල III  වේණීිවත ලසටුවපන් කාක ලසටුපක් පමණක්  ඒ ලසඩ  

ආලරණය කිරීම වලනුවලන් බා දීවේ අවාධාාරණය ඉලත් 

කරන්න  ඔබුරමන්ා  ක යුුර කරන්වන් කලදා ද?   

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අිළ පසශසදිලිල දන්නලා, විා පුරේපාඩු 

වශඛයුාලක්   තිවබන නිවා ඒ ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරුන්  එක  

ලවමක් වනොවලයි,  වමශරවි  ලවේ වදකක, ුරනක  ලසඩ බන 

බල. එම නිවා වමහි යේ ගස ලුලක් තිවබන බල අප දකිනලා.  එම 

නිවා තමයි, බඳලා ගසනීේ ඉක්මන් කර තිවබන්වන්. ඉතාමත් වකටි 

කායක් ුරෂදී වේ අලුත් බඳලා ගසනීේ කරන්න  පුළුලන් වේය  

කියා මා හිතනලා. ඔබුරමා කියන ආකාරය  ඒ වගවීේ වේබන්ධාල   

යේ ගස ලුලක් තිවබනලා නේ,   ඒ වඳශා  ගන්න   පුළුලන් අලයු 

ිළයලර ගන්න  පුළුලන්කම තිවබනලා.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මවේ ුරන්ලන අුරරු 

ප්රරථනය වමයයි. ගරු නිවයධජයු අමාතයුුරමනි, ග්රාාම 

නිධාාරිුරමන්ා වබොවශොම ආවාවලන් උනන්දුවලන් වබොවශොම 

ආත්ම තිේතියකින් ක යුුර කරනලාය කියා  ඔබුරමාවේ ිළිතුරවර් 

වඳශන් කෂා. මා ඒක  එක  වලන්වන් නසශස. මා එක  

වනොවීමත් වම  මා ඔබුරමා  ඒ අතිේතිමත් භාලය   වශීුරලන 

අඩුපාඩුලක් වපන්ලා වදන්න   කසමතියි. ඔබුරමන්ා ඒ 

නිධාාරින්  නි ඇඳුේ දීමනාලක් බා වදනලා වන්. නි ඇඳුේ 

දීමනාල ලවයන් රුිළයල් 4,000ක් බා වදනලා, උඩුකවත 

නිරුලත ආලරණය කර ගන්න. එතවකො  ය  කවත නිරුලත 

ආලරණය කර ගන්න  දීමනාලක් වදන්වන් නසශස. වලනම ම 

චක්රයවල්ඛයක් ශරශා ලවරක   රුිළයල්  4,000ක්  බා වදනලා. 

547  548 

[ගරු විජය දශනායක මශතා] 
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උඩු කය ලාවේම ය  කයත් ආලරණය කරන්න  වලනම ම  

දීමනාලක් බා වදන්න  ක යුුර කරනලා ද?  ඒ ුරිතන් ඒ අය 

තිේතිමත්භාලයක්  බාවිය  කියා   මා විථලාව කරනලා.  [බාධාා 

කිරීේ] ඔබුරමා උත්තරය වදන්න.  
 

ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, - 

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමනි, මම වේ ඔබුරමා  ඉදිරිපත් කවෂ ී

වතයු වතොරුරරුයි. අවතයු වතොරුරරු වනොවලයි.  

 

ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 වේ ලන වි  ලිිළ ද්රaලයු වසපය ම ඇුරළු අනිකුත් සියලුම 

පශසුකේ ලසඩි කර තිවබනලා.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමනි, මම කිේල ව්ධ ශරි වන්ද?  

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

දසන් තිවබන ලසටුප වුණත් බන්න.  රාජයු වවීලකයන් 

ශසටිය  ඒ ඕනෑම වකවනක් බාවපොවරොත්ුර වලනලා දිගින් 

දිග ම  ඒ පශසුකේ සවබයි කියා.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමනි, මම ඇහුවේ උඩුකවත නිරුලතයි- 

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අනිකුත් දීමනා වේබන්ධාල කිේවලොත්, 

දසන  වදන ප්රරමාණය  ලඩා ලසඩි ප්රරමාණයක් සබු වණොත් ඔවුන් 

වුරටු වලයි.  

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
( பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමා  ිළිතුරරු වදන්න ඉඩ වදන්න.  
 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ර්ට් එක  විතරයි දීමනාල වදන්වන්. කලිවම  ඒ දීමනාල 

වදන්වන් නසශස. ඒකයි  කාරණය.  
 

ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, එවශම අඩුලක් තිවබනලා නේ ඒ ගසන 

වශොයා බා අප ඉදිරිවතදී ඒ ගසන ක්රිගයා කරන්නේ. 

ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ඇත්තක් කිේවේ. අවතයුයක් වනොවලයි.  

 

මසණික් ශා වථලර්ණාභරණ ප්රරදර්නය - 2010 :  

ලසය කෂ මුද  
இத்ெனக்கல் ற்ன்ம் ஆபைக் கண்கட்ச - 2010 : 

தசயலட்ட பைம் 

GEM AND JEWELLERY EXHIBITION - 2010 : COST INCURRED  
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3.  ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 පරිවර ශා පුනර්ජනනීය බක්ති අමාතයුුරමාවගන් ඇස 
ප්රරථනය - (1) :  

(අ) (i) 2010 ලර්වත දී මසණික් ශා වථලර්ණාභරණ 
ප්රරදර්නය පලත්ලන ද දිනය කලවර්ද; 

 (ii) ඒ වඳශා ලසය ව මුද වකොපමණද; 

 (iii) එම ප්රරදර්නය පසලසත්වීවේ අරමුණ කලවර්ද; 

 (iv) එය පලත්ලනු සබ ආයතනය වශධ පු්ධගයින් 
කලවර්ද; 

 (v) ඒ වඳශා  මුදල් වියදේ කෂ ආකාරය කලවර්ද; 

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉශත වඳශන් ප්රරදර්නය පසලසත්වීවමන් සබ 
ාභය වශධ අාභය කලවර්ද; 

 (ii) එම ප්රරදර්නවතදී මයු ලශචාලක් සිදු වී තිවේද; 

 (iii) එවවී නේ, ඒ වේබන්ධාවයන් වේ ලන වි  වගන 
ඇති ිළයලර කලවර්ද; 

යන්න එුරමා වමම වභාල  දන්ලන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවවී නේ, ඒ මන්ද? 
 

சுற்மடல், னதுப்பக்கத்ெக்க சக்ெ அகச்சகக் தகட்ட 
லன:  

(அ) 2010ஆம் ஆண்டில் நகடதபற்ம `இத்ெனக்கல் 
ற்ன்ம் ஆபைக் கண்கட்ச, 

(i)   நடத்ெப்பட்ட ெகெ தென்பகெனம்; 

(ii)  அெற்தகன தசயலடப்பட்ட பைத்தெகக 
வ்லரவு ன்பகெனம்; 

 (iii) நடத்ெப்பட்டென் தநக்கம் தென்பகெனம்; 

 (iv) நடத்ெ நன்லனங்கள் அல்யது நபர்கள் லர் 
ன்பகெனம்; 

 (v) அெற்தகன பைத்கெச் தசயலட்ட லெம் 
தென்பகெனம் 

அலர் குமப்படுல? 

(ஆ) (i)  தற்கூம கண்கட்ச நடத்ெப்பட்டெல் தபற்ம 
இயபம் அல்யது நட்டம்  தென்பகெனம்; 

(ii)  குமத்ெ கண்கட்சல் நெ தசடி 
இடம்தபற்ன்ள்ரெ ன்பகெனம்; 

 (iii) அவ்லமன், அது தெடர்பல் இன்மரலல் 
டுத்துள்ர நடலடிக்கககள் கல ன்பகெனம் 

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப? 

( இ) இன்தமல், ன்? 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Will he state - 

(i)  the date on which the “Gem and Jewellery” 

exhibition in the year 2010 was held; 

(ii)  the total cost incurred for that exhibition; 

(iii)  the objective of holding it; 

(iv)  the names of the institutions or persons who 

conducted the exhibition; and 

(v)  the manner in which expenses were borne for 

the exhibition? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  the profit earned or loss incurred by holding 

the aforesaid exhibition; 

(ii)  whether a financial fraud has occurred in this 

exhibition; and 

(iii) if so, of the steps taken in this regard by now? 

 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, පරිවර ශා පුනර්ජනනීය 

බක්ති අමාතයුුරමා වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය  ිළිතුරරු 

වදනලා.  
 

(අ) (i)  2010 ලර්වතදී මසණික් වශ වථලර්ණාභාරණ 
ප්රරදර්නය වදවසේබර් මව 10,11 වශ 12 යන 
දිනයන්හි බණ්ඩාරනායක වේමන්ත්ර ණ ාාවේදී 
පලත්ලන දී.  

(ii)  ජාතික මසණික් ශා වථලර්ණාභරණ අකරකාරිය විසින් 
ප්රරදර්නය වඳශා රුිළයල් ිකලියන 32.5ක මුදක් 
ලසය කර ඇත.  

 (iii) එම ප්රරදර්නය පසලසත්වීවේ මලික අරමුණ ලනුවත 
ශ්රී  ශකාවේ ශමු ලන මසණික් ශා ශ්රී  ශකාවේ 
නිථපාදනය කරනු බන වථලර්ණාභරණ ිළිතබඳල 
ාශකික ප්රරජාල  වශ ජාතයුන්තර ප්රරජාල දසනුලත් 
කිරීමයි. වමම ප්රරදර්නය  හුවදක් මසණික්  වශ 
වථලර්ණාභරණ අවෂවිය වඳශා  ව ප්රරදර්නයක  
ලඩා ශ්රී  ශකාවේ ශමුලන ලර්ග 70ක් පමණ ව 
මසණික් ලර්ග ිළිතබඳල ශ්රී  ාශකික ජනතාල 
දසනුලත් කිරීමත්, මසණික් වශ වථලර්ණාභාරණ 
ක්වීත්ර ය ිළිතබඳල ඇල්මක් දක්ලන පු්ධගයන් 
දසනුලත් කිරීමත්, අලයු ආයතනයන්  වයොමු 
කිරීමත් වේ ුරිතන් අවේක්ා වකරිණි.   

 (iv) වමම ප්රරදර්නය ශ්රී  ශකා රත්න විදයුාඥයින්වේ 
වශගමවත වශවයධගීත්ලවයන් ජාතික මසණික් වශ 
වථලර්ණාභරණ අකරකාරිය විසින් වශවිධාානය කරන 
දී. 

 (v) ඒ වඳශා පශත වඳශන් පරිදි මුදල් වියදේ කර ඇත. 

ප්රරදර්න වශවිධාායක ආයතනය  රු. 23,883,149.20 

ප්රරලර්ධාන වියදේ          රු.   3,866,460,23 

ප්රරදර්න ාා ගාවථුර           රු.   2,392,094.33 

ආරක්ක වියදේ           රු.      230,550.00 

තයුාග ප්රරදාන උත්වලය වලනුවලන්  
    දරන ද වියදේ          රු.      150,000.00 

වශධර්ඩින්ේවථ                        රු.    2,070,795.00 

මුළු වියදම           රු.  32,593,048.76 

 
(ආ) (i) ඉශත ප්රරදර්නය වශවිධාානය කිරීම ුරිතන් ජාතික 

මසණික් වශ වථලර්ණාභරණ අකරකාරිය ාභයක් 
අවේක්ා වනොකෂ අතර මුළු වියදම රුිළයල් 
ිකලියන 32.5ක් විය. ආදායම ලවයන් රුිළයල් 
ිකලියන 5.8ක් සබී තිබුණි. වමම ප්රරදර්නය 
ාභයක් ඉපය  ම පරමාර්ා කර වගන ඇරඹුලක් 
වනොව අතර කර්මාන්තය ප්රරලර්ධානය  ඉටු කරන 
ද කාර්යයකි.  

 

(ii) 2010 විගණන ලාර්තාවේ ිකදී ගසනීේ 
මාර්වගධපව්ධ වශග්රාශය අනුගමනය වනොකෂ 
අලවථාා කිහිපයක් ිළිතබඳල කරුණු අනාලරණය 
කර ඇති අතර ඒ වේබන්ධාවයන් මයු ලශචාලක් 
සිදු ව බල  දක්ලා  වනොමසත.  

(iii)  ඉශත (ii) අනුල අදාෂ වනොවේ.  

(ඇ) පසන වනොනඟී.  

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පෂමුලන අුරරු ප්රරථනය අශනලාද? 

 

 

ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි. වේ ලසය කර තිවබන 

රුිළයල් ිකලියන 23ත් ප්රරදර්නය වශවිධාානය .  ඒ කියන්වන් වේ 

ප්රරදර්නය වශවිධාානය කරන්න වමොකක් වශධ ආයතනයක  

වදන්න ඇති වන් ඇමතිුරමා? ඒක  වන් එච්චර ප්රරමාණයක් ලසය 

වලා තිවබන්වන්.  වමොකක්ද ඒ ආයතනය? 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආයතන කීපයක් වම  තමයි වමය වශවිධාානය කර 

තිවබන්වන්. ඒ වියදේ විගණකාකරපතිලරයාද පරීක්ණය  ක් 

කරා ඒ වියදේ ිළිතබඳ ගස ලුලක් නසති බල ප්රරකා කරා 

තිවබනලා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විවිධා පුලත් පත්ල වේ සි්ධකරය ගසන දිගින් දිග ම පෂ වුණා, 

විා ලශචාලක් සි්ධධා වලා තිවබනලායි කියා. ඒ 

වේබන්ධාවයන් වේ ආයතනවත එලක  සිටි වභාපති අනිල් 

වකොවථලත්ත මශතා  විරු්ධධාලත්  විා වචධදනා ලගයක් තිබුණා. 

ඔබුරමා වේ ප්රරකාය කරන්වන් එුරමා වේක  වේබන්ධා නසශස, 

ලරදකාරවයක් වනොවලයි කියාද? 
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ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වමොකක්ද වචධදනාල? 

 
ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විවිධා වචධදනා ගණනාලක් තිබුණා.  

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පත්තරල නානා ප්රරකාර ඒලා පෂ කරනලා. ඒක පුලත් පත් 

නිදශවක්. ඒක විරු්ධධා පාර්ථලවත නායකුරමාත් වේ ගරු වභා 
ගර්භවත කියා තිවබනලා. පත්තරල පෂ ලන ශසම ව්ධම ඇත්ත 
වනොවලයි. ඒ නිදශව. ඔබුරමා අශන පුලත් පවත් පෂ වුණු ලසරැ්ධද 

වමොකක්ද?  ඒ ලසරැ්ධද අශලල් ව්ධ කියා අශනලා නේ - 

 
ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම අශන්වන් ඔබුරමන්ා එවශම පරීක්ණයක් කරා 

තිවබනලාද කියායි. එුරමා නිලසරදියි කියාද කියන්වන් කියායි 

මම අශන්වන්.  

 
 ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරීක්ණයක් කෂා. විගණකාකරපතිලරයාවේ විගණන 

පරීක්ණය සිදු වලා, ඒ ලාර්තාල තිවබනලා. ඒ ලාර්තාල අනුල 
වමහි ලසරැ්ධදක්, ලශචාලක් සිදු වී වනොමසති බල වඳශන් වලනලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඇහුවේ ඒකයි. වබොරුල  ද න්න ඕනෑ නසශස. 

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රරථන අශක 4-2886/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මශතා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මම එම ප්රරථනය අශනලා. 

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා (විව්ධ ක යුුර  
නිවයධජයු අමාතයුුරමා) 
(ண்னகு நதல் தபத - தலரநட்டலுலல்கள் 

பெ அகச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, විව්ධ ක යුුර අමාතයුුරමා 

වලනුවලන් එම ප්රරථනය  විවථතරාත්මක ිළිතුරරක් දීම වඳශා මා 

මාව වදකක කායක් ඉල්ා සිටිනලා. 

 
ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවයධග කරන දී. 
லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රරථන අශක 5-2998/'12-(1), ගරු වරධසි වවීනානායක 

මශත්ිකය. 

 

ගරු වරධසි වවනීානායක මශත්ිකය 
(ண்னகு (ெனோெ) தஸி தசனநக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මම එම ප්රරථනය අශනලා. 

 

ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ෂමා වශලර්ධාන ශා කාන්තා 

ක යුුර අමාතයුුරමා වලනුවලන් එම ප්රරථනය   ිළිතුරර දීම වඳශා 

මා මාවයක කායක් ඉල්ා සිටිනලා. 

 
ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවයධග කරන දී. 
லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රරථන අශක 6-3046/'12-(2), ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ 

මශතා. 

 

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මා එම ප්රරථනය අශනලා. 

 

ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත් 

වභා අමාතයුුරමා වලනුවලන් එම ප්රරථනය   ිළිතුරර දීම වඳශා මා 

වති වදකක කායක් ඉල්ා සිටිනලා. 

 
ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවයධග කරන දී. 
லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

උුරරු පෂාවත් ග්රාාම නිධාාරින් : පුරේපාඩු 

லட கை க உத்ெதகத்ெர் பவுகள்: 

தலற்மடங்கள் 

GRAMA NILADARIS IN NORTHERN PROVINCE: VACANCIES 

2583/’12 

10. ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

රාජයු පරිපාන  ශා වථලව්ධ ක යුුර අමාතයුුරමාවගන් ඇස 
ප්රරථනය - (1) : 

(අ)    (i) උුරරු පෂාවත් ඇති ග්රාාම නිධාාරී වකොට්ධාව 
වශඛයුාල වකොපමණද;  

 (ii) එම ග්රාාම නිධාාරී වකොට්ධාවලලින් ග්රාාම 
නිධාාරීන්  වනොමසති වකොට්ධාව වශඛයුාල 
දිවථත්රි්ක් මට් ිකන්, වලන් වලන් ලවයන් 
වකොපමණද; 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

 (iii) එම පුරේපාඩු ිළරවීම  ක යුුර කරන දිනය 
කලවර්ද; 

 (iv) ග්රාාම නිධාාරී පුරේපාඩු ිළරවීම  අනුගමනය 
කරන ක්රිගයා පටිපාටිය කලවර්ද; 

 (v) එම ක්රිගයා පටිපාටිය ුරෂ නිරලදයු අන්දිකන් එම 
පුරේපාඩු ිළරවීම  ක යුුර කරන්වන්ද; 

යන්න එුරමා වමම වභාල  දන්ලන්වනහිද?     

(ආ) වනොඑවවී  නේ, ඒ මන්ද? 

 

தபது நர்லக, உள்நட்டலுலல்கள் அகச்சகக் தகட்ட 

லன:  

( அ) (i) லட கைத்ெலுள்ர க உத்ெதகத்ெர் 

பவுகரன் ண்ைக்கக தென்பகெனம்; 

 (ii) தற்படி க உத்ெதகத்ெர் பவுகரல் 

க உத்ெதகத்ெர்கள் இல்யெ பவுகரன் 

ண்ைக்கக லட்ட லக தலவ்தலமக 

தென்பகெனம்; 

 (iii) குமத்ெ தலற்மடங்ககர நப்னலெற்கு 

நடலடிக்கக டுக்கப்படும் ெகெ 

தென்பகெனம்; 

 (iv) க உத்ெதகத்ெர் தலற்மடங்ககரப் 

னர்த்ெதசய் ககடப்படிக்கப்படும் நகடனெகம 

தென்பகெனம்; 

 (v) தற்படி  நகடனெகமனூடக ெலன்கரற்ம 

லெத்ெல் குமத்ெ தலற்மடங்ககரப் 

னர்த்ெதசய் நடலடிக்கக டுப்ப 

ன்பகெனம் 

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப? 

(ஆ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

(i)  the number of Grama Niladari Divisions in 

the Northern Province; 

(ii)   separately, of the number of Divisions 

where there are vacancies for Grama 

Niladaris out of the Grama Niladari 

Divisions in each of the districts in the 

aforesaid province; 

(iii)   the date on which action will be taken to fill 

 the aforesaid vacancies; 

(iv)    the procedure to be adopted to fill the 

 Grama Niladari vacancies; and 

(v)   whether action will be taken to fill the 

 aforesaid vacancies properly by 

following  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d 

procedure? 

(b) If not, why? 

ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 

නිවයධජයු කාානායකුරමනි, රාජයු පරිපාන ශා වථලව්ධ 

ක යුුර  අමාතයුුරමා වලනුවලන් මම එම ප්රරථනය  ිළිතුරර බා 

වදනලා. 

(අ) (i) 920 

 (ii)  

 

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කීවයන්ද? 

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

920න්. 

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
920න් කීයද ගණන?  

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 පුරේපාඩු 294යි.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශරි. 

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

(iii) දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම  නිධාාරි පුරේපාඩු ිළරවීම 

වඳශා 2012.10. 05 දිනසති  ගසවට් නිවේදනය අනුල  

අයදුේ පත් කසඳලා 2013.05.04 ලන දින විලිත 

තරග විභාගයක් පලත්ලා ඇත. එම තරග විභාගවත 

ප්රරතිඵ ශ්රී  ශකා විභාග වදපාර්තවේන්ුරවලන් ද 

පසු සුදුසුකේ බන අවේක්කයින් වේමුඛ 

පරීක්ණය  කසඳලා ඒ ඒ ප්රරාව්ධය ය වල්කේ 

  දිවථත්රි්ක්කය ග්රාාම නිධාාරි 
වකොට්ධාව 
වශඛයුාල 

2013.05.04 
දින  පුරේපාඩු 
වශඛයුාල 

1 යාපනය 435 140 

2 මන්නාරම 153 40 

3 මුතිේ 135 44 

4 කිලිවනොච්ික 95 40 

5 ලේනියා 102 30 

එකුරල   920 294 

555  556 

[ගරු වජිත් වපී්රරමදාව මශතා] 
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වකොට්ධාවවත පලතින පුරේපාඩු වශඛයුාල අනුල 

බඳලා  ගසනීම  ක යුුර වකවර්. 

 

(iv) දිලයින පුරා පලතින ග්රාාම නිධාාරි පුරේපාඩු ිළරවීම 
වඳශා ගසවට් නිවේදනයක් මඟින් අයදුේ පත් 
කසඳලා එම අවේක්කයින් විභාග 
වදපාර්තවේන්ුරල මඟින් පලත්ලන විලිත තරග 
විභාගයක  වයොමු කර ඇත. එම තරග විභාගවත 
ප්රරතිඵ මත ප්රරාව්ධය ය වල්කේ වකොට්ධාව මට් ිකන් 
වතධරා ගනු බන අවේක්කයින් මාව ුරනක 
පුහුණු පාධමාාලක  වයොමු කර එය වාර්ාකල 
නිම කරන අය  ඒ ඒ ප්රරාව්ධය ය වල්කේ   
වකොට්ධාවය  අදාෂල ග්රාාම නිධාාරි පත් වීේ බා 
දීම  ක යුුර  කරනු සවේ.  

 

(v) ඔේ. 
 

(ආ) අදාෂ වනොවේ.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මවේ පෂමු ලන අුරරු 

ප්රරථනය වමයයි. ගරු නිවයධජයු  ඇමතිුරමා ප්රරකා කෂා උුරරු 

පෂාවත් ග්රාාම නිධාාරි වකොට්ධාව 920න් 294ක පුරේපාඩු  

තිවබනලාය කියා. ශකාවේම තිවබන ග්රාාම  නිධාාරි වකොට්ධාව 

14,000න්  4000ක   ලසඩි ප්රරමාණයක  පුරේපාඩු තිවබනලා.  

 
ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ා  පරිණත ව ජනතා වවීලාලක් ඉථ  

කරන්න  රණරු බදු රහිතල, ණය වශන ක්රයමය , අඩු වපොලිය  

යුරරු පසදි බා දීම  ඔබුරමන්ා වපොවරොන්දු වලා තිවබනලා. 

වේ පුරේපාඩු ිළරවීමත් වම  ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ා  රණරු බදු 

රහිතල, අඩු වපොලිය , වශන ණය ක්රයමයක් ය වත් ඒ යුරරු පසදි 

බා වදන්න  ක යුුර කරන්වන් කලදා ද කියා මා 

ඔබුරමාවගන් අශන්න කසමසතියි.  දසන් ඔය උුරරු ලවන්තයක් 

තිවබනලාලු, නස ව නහිර නවලධදයක් තිවබනලාලු. ඒලා ශරශා 

කලදාද වේලා ක්රිගයාත්මක කරන්වන්?  වමොකද, පාර්ලිවේන්ුර 

මන්ත්රීශුරමන්ා යි, පෂාත් වභා මන්ත්රීශුරමන්ා යි රණරු බදු රහිත 

ලාශන බා වදන්න  මසිත වීමක් නසති කා ලකලානුලක  ග්රාාම 

නිධාාරිුරමන්ාවේ ඉල්ලීම ඉථ  කරන්වන් කලදා ද?  

 

ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරුන්  වේ කාර්යය 

වශොඳින් කරවගන යන්න අද ර  පුරාම වවීලා ිළයවලල් ඉදි කිරීම 

දසන් ආරේභ කර තිවබනලා. ඒ එක්කම ඉදිරිවතදී සේව ොේ 

පරිගණක සියලු වදනා ම බා දීා වේ සියල්ම වේබන්ධා 

කරා ඔවුන්වේ වවීලාල  අලයු පශසුකේ බා වදන්න 

අමාතයුාශය ක යුුර කරවගන යනලා. අලයු විකරය  කාර්යාලීය 

උපකරණ සියල්මත් බා වදන්න ක යුුර සදානේ කර 

තිවබනලා. ඉතින් අිළ විථලාව කරනලා, වලනදා  ලසඩිය ග්රාාම 

නිධාාරි මශත්ලරුන්  තමන්වේ වවීලාල, කාර්යය පශසුවලන් 

කරවගන යන්න පුළුලන් කියා. අිළ බාවපොවරොත්ුර ලනලා, තල 

තලත් පශසුකේ, වවීලාලන් වදන්න. වමොකද,  විවී අලවථාාලදී 

වේ ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරු විා කාර්ය භාරයක් කරනලා අිළ 

දකිනලා. අද වශලර්ධාන ක යුුරලදීත් ඒ එක්කම ඒ බප්රරව්ධල 

අවනකුත් ක යුුරලදීත් වලවශව වලන වේ නිධාාරින් 

වලනුවලන් අමාතයුාශය ශසටිය  ඉදිරිවතදී වදන්න පුළුලන් උපරිම 

පශසුකේ බා වදන්න අලයු ක යුුර කරනලා කියා මා 

ඔබුරමා  කියනලා. 

ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මවේ වදලන අුරරු ප්රරථනය 

වමයයි.  
 

ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමනි, ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාවේ වවීලා 

පශසුල උවදවා විවිධා උපකරණ, ආේපන්න බා දීමක් 

වකවරනලාය කියා ඔබුරමාවේ ිළිතුරවර් වඳශන් වුණා.  

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

කාර්යාලීය උපකරණ.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඡන්ද නාම වල්ඛන ප්රරතිවධධානය  ක් කරන වමොවශොතක 

රජවත ඇමතිලරවයක් ගිහින් කඩුවල බ ප්රරව්ධවත ග්රාාම 

නිධාාරිුරමන්ා  ජශගම දුරකාන වශ ගමන් මලු වබදා දීමක්  

සිදු වලා තිවබනලා. ඔබුරමා ඒක අනුමත කරනලාද? 

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මවේ වප්්ධගලික මතය 

අලයු ලන්වන් නසශස. 

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නසශස. මම අශන්වන් ඔබුරමා ඒක අනුමත කරනලාද 

කියායි.  

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

යේ යේ වවීලාලන් කර වගන යන වි  ගරු මන්ත්රීශුරමනි, 

වකොෂඹ දිවථත්රි්ක්කවතත් වේ අල  බ ප්රරව්ධලත් විා 

ජනගශනයක් වලවවනලා. නිලාව වනොමසති අය වතධරා ගසනීම, 

ණය බා දීම ඇුරළු අවනකුත් කාර්ය භාරයන්ලදී ග්රාාම 

නිධාාරිුරමන්ා විා ලසඩ වකො වක් කරනලා. යේ 

අමාතයුාශයක්  ඒ වලනුවලන් යේ පශසුකමක් වදන්න සදානේ 

කර තිවබනලා නේ ඒ වේබන්ධාල අමාතයුාශය ශසටිය  අිළ 

කිසිවවීත් මසිත ලන්වන් නසශස.  ග්රාාම නිධාාරි මශත්ලරුන්  ඒ 

පශසුකම බා වදන එක වශොඳ වදයක් බල අමාතයුාශය ශසටිය  

අිළත් දකිනලා.  

 
ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මවේ ුරන් ලන අුරරු 

ප්රරථනය වමයයි. දසන් ඔබුරමාවේ අමාතයුාශය ශරශාම වශලර්ධාන 

නිධාාරින් ශසටිය  උපාකරධාාරින් විා ප්රරමාණයක්  පත් කෂා. ඒ 

පත් කිරීමත් වම  ග්රාාම නිධාාරිලරුන්වේත් ඒ උපාකරධාාරින්වේත් 

රාජකාරි සයිවථුරවේ යේ යේ ගස ලු ඇති වලා තිවබනලා. 

විවීවයන්ම ආගිකක, වශවථකිතික ශා වමාජ සුබවාධාන ලසඩ 

ක යුුර පසලරීමක් සිදු කර තිවබනලා. වේ ුරිතන් රාජකාරිමය 

ගස ලු රැවක් බිේ මට් වමන් ඇති වලා තිවබනලා.  
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පාර්ලිවේන්ුරල 

මම ඔබුරමාවගන් අශන්න කසමසතියි, ග්රාාම නිධාාරිුරමා වශධ 

ග්රාාම නිධාාරිුරිකය ශරශා ඉටු ලන වවීලාල ලඩාත් 

ගුණාත්මකභාලවයන් ලර්ධානය කරන්න  වමම ගස ලුල 

විවඳන්වන් කලදාද කියා. ඒ ලාවේම ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ා අතරත් 

උපාකරය බපු අය 1,700ක් ඉන්නලා. ඒ ග්රාාම නිධාාරිුරමන්ාල 

සුදුසු ලසටුේ තයක වථාාපනය කරා රාජකාරි සයිවථුරවේ 

තිවබන අර්බුද, ගස ලු නිරාකරණය කරන්න  ක යුුර  කරන්වන් 

කලදාද? ඒ ලාවේම වමි්ධකර නිධාාරිනුත් II ලන වේීණිය  

අන්තර්ග්රාශණය කරා, වමි්ධකර නිධාාරින් 1,773 වදවනක් III 

ලන වේීණිය  ලට් ා තිවබනලා. වේ අවාධාාරණකේ සියල්ක්ම 

වාධාාරණීකරණය කරා නිලසරදිභාලය  ක් කරන්න ක යුුර 

කරන්වන් කලදාද කියා මම ඔබුරමාවගන් අලවාන ලවයන් 

අශනලා. 

 
ගරු විජය දශනායක මශතා 
( ண்னகு லஜ ெஹநக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඔබුරමා අශපු ප්රරථනය  අදාෂ ලන 

කරුණුල  මලිකත්ලය දීා මම කාා කරන්නේ. ඔබුරමා කියන 

විකරය  වශලර්ධාන නිධාාරි තනුරරුල කරන වවීලාලත්, ග්රාාම 

නිධාාරිලරුන් කරන වවීලාලත් අතර ප සවිල්ක් වලන්න කිසිම 

වශීුරලක් නසශස. වශලර්ධාන ක යුුර වතධරා ගසනීම වශ ජනතාල ඒ 

බ ප්රරව්ධවත වශලර්ධාන ක යුුර ශඳුනා ගසනීම යන කරුණුලදී 

ග්රාාම නිධාාරිුරමා  යේ ආකාරයක වශවයධගයක් තමයි ඒ බ 

ප්රරව්ධල  නේ කරපු වශලර්ධාන නිධාාරින්වගන් සි්ධධා වලන්වන්. 

ඒ නිවා වශවයධගයක් ිකව, කිසිම ආකාරයක ගසටුමක් තිවබනලා 

කියා අිළ දකින්වන් නසශස. ගේල තිවබන නියම ආකාරය තල 

තලත් වශොඳින් වත්රුේ ගන්න පශසුලක් ඇති ලන බල තමයි ග්රාාම 

නිධාාරි ලවේ ුරෂ වශලර්ධාන නිධාාරි තනුරරුල  උපාකරධාාරින් 

පත් කිරීම ුරිතන් අිළ දකින්වන්. ඒ නිවා එලසනි ගස ලුලක් ඇති 

ලන්වන් නසශස ගරු මන්ත්රීශුරමනි. 

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රරථන අශක 12 - 2874/'12 - (1), ගරු දයාසිරි ජයවවීකර 

මශතා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මා එම ප්රරථනය අශනලා. 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා 

ාවන ශා ආගිකක ක යුුර අමාතයුුරමා වලනුවලන් මා එම 

ප්රරථනය  ිළිතුරර දීම වඳශා වති වදකක් කල් ඉල්ා සිටිනලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයවවකීර මශතා 
(ண்னகு ெசம ஜதசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇමතිුරමා, ිළිතුරර තිවබනලාවන්ද? වලාලත් තිවබනලා. ඒ 

නිවා ිළිතුරර වදන්නවකධ. 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වති වදකක් ඇුරෂත ිළිතුරර වදන්න. 

 
 

ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවයධග කරන දී. 
லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
 

 

විව්ධ ක යුුර අමාතයුාශය : ප්රරධාාන නිධාාරින් 
தலரநட்டலுலல்கள் அகச்சு : னெக்க 

அெககள் 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS : KEY OFFICIALS 
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13. ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

විව්ධ ක යුුර අමාතයුුරමාවගන් ඇස ප්රරථනය - (1) :  

(අ) (i) අමාතයුාශවත ප්රරධාාන නිධාාරින් කවුරුන්ද;  

 (ii) ඉශත වඳශන් කෂ එක් එක් නිධාාරියාවේ 

වවීලා පෂපුරු්ධද වකොපමණද;  

 (iii) ඔවුන් විසින් ආලරණය කරන වේීත්ර  කලවර්ද;
  

          යන්න එුරමා වලන් වලන් ලවයන් වමම වභාල  
දන්ලන්වනහිද?         

(ආ) (i) විව්ධ ක යුුර අමාතයුාශය ය වත් වොල පුරා 

වවීලය කරන ශ්රී  ාශකික වවීලකයන් වශඛයුාල 
වකොපමණද;   

 (ii) ආයතනික ලාර්තා කිරීවේ ව ශන අනුල ඔවුන් 

අමාතයුාශය  ලාර්තා කරන්වන් වකවවීද;   

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවවී නේ,  ඒ මන්ද? 

 
தலரநட்டலுலல்கள் அகச்சகக் தகட்ட லன:  

(அ) (i) அகச்சன் னெக்க அெககள் ர் ன்பகெனம்; 

 (ii ) ததய குமப்படப்பட்ட ஒவ்தலனோ அெக 

னதும் தலகய அனுபலம் ன்ன ன்பகெனம்; 

 (iii) அலர்கரல் ககரப்படும் லடப்பப்னகள் 

ன்ன ன்பகெனம் 

அலர் ெனத்ெனக இச்சகபக்குத் தெலப்ப? 

(ஆ) (i) தலரநட்டலுலல்கள் அகச்சன்கழ் உயகம் 

னகவும் பைற்ன்ம் இயங்கக ஊறர்கரன் 

ண்ைக்கக வ்லரவு ன்பகெனம்; 

 (ii) நன்லன  அமக்ககடல்  அட்டலகைக்கு 

அக அலர்கள் வ்லன் அகச்சுக்கு 

அமக்ககடுகமர்கள்  ன்பகெனம் 

அலர் குமப்படுல? 

(இ) இன்தமல், ன்? 
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asked the Minister of External Affairs:  

(a)  Will he inform this House, separately - 

(i) the key officials of the Ministry; 

(ii) the work experiences of each official 

mentioned above; and 

(iii) the areas covered by them? 

(b)  Will he state - 

(i) the number of Sri Lankan employees 

working under the Ministry of External 

Affairs worldwide; and 

(ii) as to how they report to the Ministry with 

the organizational reporting chart? 

(c)  If not why? 

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා  
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, විව්ධ ක යුුර අමාතයුුරමා 

වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය  ිළිතුරර වදනලා.  

 

Hon. Member, shall I  read out the Answers one by 

one?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, the microphone system is 

malfunctioning. I cannot hear what is being said.  

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 
Hon. Member, you have asked for the list of -   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry, Hon. Deputy Minister. First, I want to get 

the House in order because what you are saying cannot be 

heard.  

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 
Okay. 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වශොඳ  ඇවශනලා. කන සු්ධද කර වගන එන්න කියන්න.  

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මවේ කන සු්ධද කරන්න කලින් ඔබුරමාවේ වමොෂය සු්ධද කර 

වගන එන්න. [බාධාා කිරීේ] 

 

 The mike system is not functional. Hon. Deputy 

Speaker, when the Sittings finish today, please ensure 

that these archaic things are restored to the proper order 

and functional so that we can hear what is being said.  

 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
I, of course, can hear it.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That is because you are at the head table.  

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 

(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

But, I do not know about the other Members. Can you 

all hear it? 
 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, එුරමාවේ වමොෂය වශොඳ 

නසත්නේ අප  කරන්න වදයක් නසශස. අප  නේ වශොඳ  

ඇවශනලා. අවේ මුළු වර්ලාශගයම- 

 

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Hon. Deputy Speaker, can I go ahead with the Answer 

now?  

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes. 

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

(a)   Hon. Member, the information you have asked 

for in a(i), (ii) and (iii) are given below as a 

table. 
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(b)      (i)    515. 

 (ii)   Through the relevant Head of Mission.  

(c)   Does not arise. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Thank you, Hon. Deputy Minister, for the Answer. 

With the revelation of the information about the key 

officials, I am sure the Ministry of External Affairs has a 

reservoir of talents. Every official whom you mentioned 

has an experience of more than 15 years. Is their 

experience being put to use by the Ministry of External 

Affairs or is there a political dimension to the work of the 

Ministry because latterly, you have been making more 

enemies than friends around the world. So, this reservoir 

of talents, I hope, is put to good use so that we will have 

more friends internationally than enemies. Hon. Deputy 

Minister, would you please elaborate on that?  

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Hon. Member, we are carrying on the "Mahinda 

Chintana" policy of the leadership and those officials 

who are capable of handling any issue are doing it very 

well and we have made more friends than enemies.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

That is your perception. 

 
ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

That is what is happening.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Minister, my second Supplementary 

Question is this. Latterly, you have made more non-
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S/No Designation Name Work Experi-

ence (years) 
 Area Covered 

1 Secretary Mr. K. Amunugama 34   

2 Additional Secretary Mrs. K. Senewiratne 28 Political Affairs (West), United Nations Multilateral 
Affairs and Human Rights Conferences 

3 Additional Secretary Mr. R.M.A. Rathnayake 26 Administration and Finance 

4 Additional Secretary Mr. E. Rodney M. Perera 24 Public Communications, Consular Affairs, Middle 
East and Africa 

5 Legal Adviser  (On con-
tract basis) 

Mr. Thusantha Wijemanna 35 Legal matters related to the Ministry 

6 Director-General Mrs. R.D. Rajapakse 18 SAARC 

7 Director-General Mrs. W.A.T. Gunatilleke 18 Consular Affairs 

8 Chief Accountant Mrs. K.D.L. Kandanarachchi 20 Financial Administration 

9 Chief Internal Auditor Mr. G.A. Senarathna 29 Internal Auditing 

10 Actg. Director-General Mrs. Aruni Ranaraja 17 United Nations Multilateral Affairs and Human 
Rights Conferences 

11 Actg. Director-General Mr. U.L.M. Jauhar 17 Middle East & Commonwealth of Independent States 

12 Actg. Director-General Mr. Dharshana Perera 17 South Asia 

13 Actg. Director-General Mr. M.K. Pathmanadan 17 Economic Affairs 

14 Actg. Director-General Mr. K.S. Jayaweera 17 Overseas Administration 

15 Actg. Director-General M.R.K. Lenagala 15 United Nations Multilateral Affairs and Human 
Rights Conferences 

16 Actg. Director-General Mrs. Shobini Gunasekera 15 East Asia & Pacific 

17 Actg. Director-General Mrs. Himali A. Serasinghe 15 Europe and Americas 

18 Actg. Director-General Mrs. C.A.C.I. Colonne 15 Africa 

19 C/Prot. & DG to the Task 
Force Secretariat for 

CHOGAM 2013 

Mr. M.J.P. Jayasinghe 15 Protocol Affairs & Task Force Secretariat for Com-
monwealth Heads of Government Meeting 2013 

20 Actg. Director-General Mr. B.N. Pathiratne 13 General Administration 
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career appointments to the diplomatic positions rather 

than career diplomats in the Ministry of External Affairs. 

As a result, 54 per cent of your ambassadorial positions 

have been selected from outside. With this, there is also 

militarization of the diplomactic corps and three countries 

have rejected the nominees you have put forward. So, I 

would appreciate, if whatever chintanaya that you believe 

in carries forward the country’s policy, that it does not 

alienate itself from the European Union, the USA, Japan, 

India et cetera. I would appreciate if a spontaneous 

answer comes from you.  
 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

If I am to mention two officers, Admiral Thisara 

Samarasinghe and the Ambassador of Sri Lanka to Japan, 

both of whom had served as the Commander of the Navy, 

are doing a fantastic job. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Minister, if you can answer my Question 

rather than go on a voyage of discovery, it would be 

better. 
 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

I am telling you about the military appointments and 

non-career diplomats.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I asked about the rejected nominees. If you answer to 

that, it would be easier. 
 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

You were asking me about non-career diplomats. So, I 

mentioned two non-career diplomats who had been in the 

military as well. I am answering both your questions with 

the same answer. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

My Question was not about that. My Question was 

about the 55 per cent non-career diplomats appointed and 

about the two military people who have been rejected. If 

you answer that, it would be easier.  
 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

For political reasons, they may get rejected but we 

have sent the best officers to serve the country. So, that is 

the situation. We pay more attention to security 

intelligence rather than face the consequences of the war. 

So, we would like to prevent issues rather than face 

issues.  
 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Minister, I know that you have a very 

difficult brief to make at this particular moment. But, the 

question that I posed to you is - 

 

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, that is your third Supplementary 

Question. 
 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, the time seems to be against you today. Your 

amiable, generous disposition - 
 

 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Look at the time. It is past 2.00 p.m.   
 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, we are on the 14th Question.  
 

 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

No, this is the 13th Question.  

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Minister, the Labour GSP, which is so 

important to the commercial activities of this country, 

was taken off from Sri Lanka two years ago. At that 

particular moment, we said the loss to the country would 

be roughly about Rs. 1.4 billion. Today, collectively, the 

loss is about Rs. 5 billion. Now, I am informed that the 

Government, which rejected certain policies that had to 

be implemented earlier, has stealthily applied back again 

to the European Union for that. So, have you now 

accepted those conditions or things they expected you to 

do or have you not applied again? 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Actually, that does not come under our Ministry 

although we facilitate it to be achieved through other 

Ministries.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

But, Ambassador Ravinatha Aryasinha - 

 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

That is only facilitated by us but it is the task of the 

Ministry of Labour and Labour Relations or the Ministry 

of Industry and Commerce. The GSP Plus comes under 

the Ministry of Industry and Commerce; labour comes 

under the Ministry of Labour and Labour Relations. 

Therefore, we are only facilitators of those Ministries. So, 

I will not be able to answer you regarding those matters.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

But, Hon. Deputy Minister, facilitation comes under 

you.  
 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

For us, it is a matter of forwarding the documents; 

taking decisions is for those Ministries.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

So, you are only a postman, is it? 

 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

The Question you are asking is not relevant to our 

Ministry. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

But, facilitation for what purpose? If you say that you 

are only facilitating - 

 

ගරු නිවයධමාල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு நதல் தபத) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Hon. Member, it does not come under the Ministry of 

External Affairs.  

දසඩි වත්කාර විවීඥ ජලදයුලරු : හි ය  
ெல சகச்கச நனைத்துல னோத்துலர்கள் : 

பற்மக்குகம 
INTENSIVE CARE SPECIALISTS : SHORTAGE 
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14.  ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

වව්ඛයු අමාතයුුරමාවගන් ඇස ප්රරථනය - (1) : 
(අ) (i) වව්ඛයු අමාතයුලරයා වශ විථලවිදයුා 

ප්රරතිපාදන වකොිකන් වභාල විසින් දසඩි වත්කාර 
විවීඥ ජලදයු පුහුණුල ආරේභ කිරීම  වේ 
ලනවි  අනුමතිය බා දී තිබුණද, වව්ඛයු 
අමාතයුාශවත වල්කේලරයාවේ  අනුමතිය වේ 
දක්ලා බා වනොදීම වශීුරවලන් එම පුහුණු 
ක යුුර ආරේභ කිරීම ප්රරමාදවී ඇති බලත්; 

 (ii) එම තත්ත්ලය ය වත් දසඩි වත්කාර ඒකකලදී 

වරධගීන්  නිසි සුදුසුකේ වනොමසති 
ජලදයුලරුන්වේ වවීලය බාගසනීම  සිදුවී 
ඇති බලත්;  

එුරමා  දන්වනහිද? 

(ආ) (i) වේ ලන වි  දසඩි වත්කාර විවීඥ 

ජලදයුලරුන්වේ හි යක් පලතින වරධශල් 
වශඛයුාල වශ අලයු ජලදයුලරුන් වශඛයුාල 
වකොපමණද; 

 (ii) වරධශල්ල ප්රරතිකාර බන වරධගීන්වේ ීවවිත 

අලදානේ තත්ත්ලයක පලතින වි  වශ ඉශත 
වඳශන් පරිදි ජලදයුලරුන්වේ හි යක් පලතින 
වි  උක්ත ජලදයු  පුහුණුල බාදීම වඳශා 
අමාතයුාශවත වල්කේලරයාවේ අනුමතිය බා 
වනොදීම  වශීුර කලවර්ද;  

 (iii) අදාෂ අනුමතිය බාදී උක්ත පුහුණු ක යුුර 

කඩිනිකන් ආරේභ කිරීම  ිළයලර ගනු 
බන්වන්ද; 

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවවී නේ,  ඒ මන්ද? 

 

சுகெ அகச்சகக் தகட்ட லன:  

(அ) (i ) சுகெ அகச்சனோம் பல்ககயக்கறக 

னங்கள் ஆகைக்குழுவும் ெல சகச்கச 

நனைத்துல னோத்துலப் பற்சக 

ஆம்பப்பெற்கு ற்கனதல அங்ககம் 

லறங்கனள்ர நகயல் சுகெ அகச்சன் 

தசயரன் அங்ககம் இன்ன்லக 

லறங்கப்படகனல் தற்படி பற்ச 

நடலடிக்ககககர ஆம்பப்பெல் ெெம் 

ற்பட்டுள்ரதென்பகெனம்; 

 (ii ) தற்படி நகயகன் கழ் ெல சகச்கசப்  

பவுகரல் தநரர்களுக்கு உ 

ெகககககரப் தபமெ னோத்துலர்கரன் 

தசகலகப் தபம தநட்டுள்ரதென்பகெனம் 

அலர் அமல? 
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(ஆ) (i ) ெற்தபது ெல சகச்கச நனைத்துல 

னோத்துலர்கரன் பற்மக்குகம கைப்படும் 

கலத்ெசகயகரன் ண்ைக்கக ற்ன்ம் 

தெகலன னோத்துலர்கரன் ண்ைக்கக 

வ்லரதலன்பகெனம்; 

  (ii ) கலத்ெசகயகரல் சகச்கச தபன்ம் 

தநரர்கரன் உர் ஆபத்ென நகயக 

ல் கைப்படுகன்மதபதும் தற்கூமப்பட்ட 

லன் னோத்துலர்கள் பற்மக்குகம கைப்படு 

கன்மதபதும் தற்படி னோத்துல பற்சக 

தபற்ன்க்தகடுப்பெற்கு அகச்சன் தசயரர் 

அங்ககம் லறங்கெனோப்பெற்கன கைங்கள் 

கல ன்பகெனம் 

 (iii ) உ அங்ககத்கெ லறங்க தற்படி பற்ச 

நடலடிக்ககக துெக ஆம்பக்க 

நடலடிக்கக டுப்ப ன்பகெனம் 

அலர் குமப்படுல? 

(இ) இன்தமல், ன்? 

asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that - 

(i) the commencement of Intensive Care 

Specialist Training has been delayed so far 

due to the approval not been granted by the 

Secretary to the Ministry of Health despite 

the fact that the approval of the Minister of 

Health and the University Grants 

Commission has already been granted by 

now; and 

(ii)  under these circumstances, at intensive 

units, patients are compelled to obtain the 

service of doctors who do not possess the 

required qualification? 

(b) Will he state - 

(i)  the number of hospitals with a dearth of 

intensive care specialists and the number of 

such specialists required; 

(ii)  the reasons for not granting the approval of 

the Secretary to the Ministry of Health for 

the aforesaid training while the lives of the 

patients who are undergoing treatment in 

hospitals are at risk and a dearth of the 

aforesaid specialists exist at hospitals at 

present; and 

(iii) whether speedy action will be taken to 

commence the above training by granting 

the aforesaid approval? 

(c) If not, why? 

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා (වව්ඛයු නිවයධජයු 

අමාතයුුරමා) 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க - சுகெ பெ அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මා වවඛයු අමාතයුුරමා 
වලනුවලන් එම ප්රරථනය  ිළිතුරරු වදනලා.  
 

(අ)  (I)   දසඩි වත්කාර විවීඥ ජලදයු පුහුණුල අරේභ 

කිරීවේ ප්රරමාදයක් වනොමසත. 
 

 (II)   රජවත වරධශල්ල කිසිදු විවීෂිත ඒකකයක ඌන 

සුදුසුකේ වහිත ජලදයුලරු වවීලය වනොකරති. 
 

(ආ) (I)  දසඩි වත්කාර විවීඥ ජලදයුලරුන්වේ හි යක් 

වනොපලරණ.  

(II) වශ (III)    
 විථලවිදයුා ප්රරතිපාදන වකොිකන් වභාවේ 

ලියාපදිශික, වකොෂඹ විථලවිදයුාය  අනුබ්ධකරත 
ජලදයු    විදයුා පථචාත් උපාකර ආයතනය මඟින් 
දසන මත් දසඩි වත්කාර විවීඥ ජලදයු පුහුණුල 
ආරේභ කර ඇත. 

(ඇ)  පසන වනොනඟී.  

 

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, නිවයධජයු වව්ඛයු 

ඇමතිුරමා කියන විකරය  නේ වමතසන කිසිම ප්රරථනයක් නසශස. 

ජලදයු නිධාාරි වශගමවත ජලදයු එවථ.එච්. වකොෂඹවේ 

මශත්මයාත් කියනලා වේ ිළිතබඳ ප්රරථනයක් තිවබනලා, වේ හි ය 

නිවා සුදුසුකේ නසති, අලයු පුහුණුල නසති විවීඥ ජලදයුලරුන් 

දසඩි වත්කාර ඒකකල  වයොදලන්න වලා තිවබනලා කියා. 

එතවකො  ගරු නිවයධජයු ඇමතිුරමා කියන එකයි, වශගමවත 

කසඳවුේකරු කියන එකයි වේපර්ණවයන්ම වලනවථ.   

 
ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි,  පුහුණුලක් නසති, සුදුසුකේ 

නසති යේ ජලදයුලරවයක් ඉන්නලා නේ අමාතයුාශවත 

වල්කේුරමා  කියන්න කියා ඒ අදාෂ වශගමය  කියන්න. 

එතවකො  අප  ඒ වේබන්ධාවයන් ක යුුර කරන්න පුළුලන්.  

 
ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඔබුරමා ප්රරථනය ල ශා වගන නසශස. පුහුණුල වඳශා 

අමාතයුාශවත වල්කේලරයාවේ අනුමසතිය වදන්වන් නසශස 

කියා තමයි කියන්වන්.  

 
ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අනුමසතිය දීා තිවබනලා. අනුමසතිය දීා තමයි පුහුණුල 

ප න් අරවගන තිවබන්වන්.  
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ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අනුමසතිය දීා නසශස කියනලා වන්. අවනක, ඔබුරමා වේ 

ප්රරථනය  උත්තර වදිකන් කියනලා, එවශම කිසිම අඩු පාඩුලක් 

නසශස කියා.   

 

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දසඩි වත්කාර ඒකකවත විවීඥ ජලදයුලරුන්වේ පුහුණුල 

ආරේභ කිරීවේ ප්රරමාදයක් නසශස. දසන මත් වල්කේුරමාවේ 

අනුමසතිය ය වත් විථලවිදයුා ප්රරතිපාදන වකොිකන් වභාවේ ලියා 

පදිශික වලා, වකොෂඹ විථලවිදයුාය  අනුබ්ධකරත ජලදයු විදයුා 

පථචාත් උපාකර ආයතනය මඟින් දසඩි වත්කාර විවීඥ ජලදයු 

පුහුණුල ආරේභ කර තිවබනලා. වේ පුහුණුල වඳශා ජලදයු 

විාරද, කායික ජලදයුවේදය, ජලදයු විාරද නිර්වින්දන 

විභාගවත වදලසනි වකො ව වමත්  ජලදයුලරුන්  අනුයුක්ත විය 

ශසක. තලද විවීඥ වනොලන ජලදයුලරුන් වඳශා දසඩි වත්කාර 

ිළිතබඳ පථචාත් උපාකර ඩිේවධමා පාධමාාලක් ඉශත ආයතනය 

මඟින් ආරේභ වකො  ඇත.  

 

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි. දසන් වමුරමාවේ උත්තරය 

ුරෂම පරවථපරයක් මුර වලනලා. එුරමා කියනලා දසන් පුහුණුල 

ආරේභ කර තිවබනලා කියා. මම   ප්රරථනවත ආ (i) වකො සින්  

අශන්වන් "වේ ලන වි  දසඩි වත්කාර විවීඥ ජලදයුලරුන්වේ 

හි යක් පලතින වරධශල් වශඛයුාල වශ අලයු ජලදයුලරු වශඛයුාල 

වකොපමණද?" කියා. වමුරමා කියනලා එවශම හි යකුත් නසශස, 

අලයු ප්රරමාණයකුත් නසශස කියා. නසලතත් උත්තරයක් වදිකන් 

එුරමා කියනලා, ඒ හි ය නසති කිරීම වඳශා පුහුණුල ආරේභ කර 

තිවබනලාලු. ඒ අනුල වමුරමා වේ වභාල වනොම  යලනලා වන්.  

 

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඇත්ත ම අිළ ජලදයුලරු පුහුණු කිරීේ කර වගන යනලා. 

ජලදයුලරු අලයුයි.  

 

ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඉතින් දසන් ඔබුරමා කියනලා වන්, හි යක් නසශස කියා.  

 

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එක ජලදයුලරවයක් වනොවලයි, ජලදයුලරු කණ්ඩායමක් 

ශසටිය  තමයි දසඩි වත්කාර ඒකකවතදී ක්රිගයාත්මක ලන්වන්. ඒ 

නිවා අප  වේ දසඩි වත්කාර වවීලාල කර වගන යන්න පුළුලන්කම 

තිවබනලා.  

 
ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, මවේ ප්රරථනය  ිළිතුරර 

සබුවණ් නසශස. මම අශන්වන් වේකයි. දසඩි වත්කාර ඒකකවත 

පුහුණුලත් ජලදයුලරුන්වේ හි යක් තිවබනලා. ඒක කියන්වන් 

අිළ වනොවලයි. ඒ වශගමවත ජලදයුලරවයක්; එහි ප්රරධාාන 

කසඳවුේකරු. වමුරමා කියනලා එවශම හි යක් නසශස කියා. 

වමුරමා ඊ  පවථවවී ිළිතුරරු වදනලා, දසන් ඒ ජලදයුලරු පුහුණු 

කරන්න ක යුුර වයොදා තිවබනලා කියා. ගරු නිවයධජයු 

කාානායකුරමනි, මම මී  කලිනුත් පාර්ලිවේන්ුරවේදී වමලසනිම 

ප්රරථනයක් අශා තිවබනලා. ඔබුරමාත් දන්නලා, -වේ ර ම 

දන්නලා - අද විවීඥ ජලදයුලරුන්වේ හි යක් තිවබන බල. 

වේ හි ය නිවා වාමානයු මනුවථවයකු  තත්පර ගණනක ; විනාඩි 

ගණනක  විවීඥ ජලදයුලරයකුවේ වවීලය බා ගන්න 

රුිළයල් 10,000ක් නසත්නේ 8,000ක් වගලන්න ඕනෑ. ගරු 

නිවයධජයු වව්ඛයු අමාතයුුරමනි, වේක  අලයු ිළයලර ගන්වන් 

නස්ධද?  

 
ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, අවේ නිදශවථ වව්ඛයු 

වවීලාල ුරෂ විවීඥ ජලදයුලරුන්වේ විා හි යක් 

තිවබනලා. නමුත් දසන  ඉන්න ප්රරමාණය වරධගී ජනතාලවේ 

අලයුතා ඉටු කිරීම වඳශා  ප්රරමාණලත්.  

 
ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

කිසිවවීත්ම නසශස. 

 
ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශිදය වසත්කේල විතරයි ප්රරමාදයක් තිවබන්වන්. ලකුගඩු 

 යුකර්ම කර වගන යනලා. ඒලාවත ප්රරමාදයක් නසශස. ශිදය 

වරධග වසත්කේ වඳශා වපොවරොත්ුර වල්ඛනයක් තිවබනලා. අිළ 

දසඩි වත්කාර ඒකකල ක යුුර ඉතාම වශොඳින් කර වගන යනලා. 

 
ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, හි යක් නසශසයි කියා 

වමුරමා කියනලා. නසලතත් එුරමා කියනලා ශිදය වරධග- 

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔබුරමා අුරරු ප්රරථන ුරනම අශා ඉලරයි.  

 
ගරු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்னகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අවේ ජලදයු වවීලාවේ එවශම හි යක් නසශස. අිළ ජලදයුලරු 

පුහුණු කරනලා. ජලදයුලරු අලයුයි. ඕනෑම ර ක   ජලදයුලරු 

වශඛයුාලක් නසශස.  
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ගරු අකි විරාජ් කාරියලවේ මශතා 
(ண்னகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිවයධජයු කාානානයකුරමනි, මම ප්රරථනයක් ඇහුවේ 

උත්තරයක් බා ගන්නයි.  

 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ම  පසශසදිලි ිළිතුරරක් බා 

වදන්න.  දසන් ඔබුරමාත් අශවගන හිටියා, වමුරමාම කියනලා 

එවශම හි යක් නසතිලු. ඒ ලාවේම කියනලා, ශිදය වසත්කේ 

ිළිතබඳ ප්රරථනයක් තිවබනලාලු.  ආවයත් කියනලා, ලකුගඩු 

වේබන්ධාවයන් ප්රරථනයක් - 
 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔබුරමා අුරරු ප්රරථන ුරනම අශා ඉලරයි.  වදලන ල ය. 

 

 එවථ.පී. ලියනවේ මශත්ිකය ඝාතනය : විකරමත් 
පරීක්ණයක් 

 ெனோெ ஸ்.ன. லினதகன் தககய : 

னெகமசர்ந்ெ லசகை 
ASSASSINATION OF MRS. S.P LIYANAGE : PROPER 

INVESTIGATION   

2708/’12 

2.  ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා (ගරු බු්ධකරක පතිරණ මශතා 
වලනුල ) 

 (ண்னகு தஜன் அதுங்க - ண்னகு னத்ெக பெை 

சர்பக)  

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 
අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා ාවන ශා ආගිකක ක යුුර 

අමාතයුුරමාවගන් ඇස ප්රරථනය - (1): 

(අ) (i) ගාල්, යක්කමුල්, කරාවගොඩ, "ජයවවත" 
නිලවවී පදිශිකල සිටි විේාමත් විදුශල්පතිනි එවථ. 
පී. ලියනවේ මශත්ිකය 2012 ජනලාරි 09 දින 
උව්ධ 8.30 - 9.30 අතර කාය ුරෂදී අභිරශවථ 
වව වගිකදුවල්දී ඝාතනය කර තිබ බලත්, 

 (ii) වේ දක්ලා ඊ  වේබන්ධා වසකකරුලන් අත් 
අඩශගුල  වගන වනොමසති බලත්, 

එුරමා දන්වනහිද? 

(ආ) (i) වමම මරණය වේබන්ධාවයන් විකරමත් 
පරීක්ණයක් පසලසත්වීම ත්, පෂපුරුදු දක් 
නිධාාරින් වයොදලා වසකකරුලන් අත්අඩශගුල  
ගසනීම ත් ක යුුර කරන්වන්ද; 

 (ii) එවවී නේ, එම දිනය කලවර්ද;  

යන්න එුරමා වමම වභාල  දන්ලන්වනහිද? 

(ඇ)  වනොඑවවී නේ, ඒ මන්ද? 

 
பெ அகச்சனோம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சனோலகக் தகட்ட லன:  

(அ) (i )  கலி, க்கயனெல்ய, கதகட, "ஜதசெ" 

வீட்டில் குடினோந்ெ ஓய்வுதபற்ம படசகய 

அெபர் ெனோெ ஸ்.ன. லினதக 2012 சனல 

09ஆம் ெகெ ககய 8.30 - 9.30 இகடப்பட்ட 

தநத்ெல் ர்ன னெகமல் வீட்டு 

னெற்மத்ெல் தககய தசய்ப்பட்டினோந்ெர் 

ன்பகெனம்; 
 (ii )  இதுலக அெனுடன் தெடர்னகட சந்தெக 

நபர்கள் ககது தசய்ப்படலல்கய 

தன்பகெனம் 
அலர்அமல? 

(ஆ) (i )  தற்படி ைம் தெடர்பக னெகமசர்ந்ெ 

லசகைதன்கம நடத்துலெற்கும் அனுபலம் 

லய்ந்ெ ெமகன உத்ெதகத் ெர்ககர 

ஈடுபடுத்ெ சந்தெக நபர்ககரக் ககது 

தசய்லெற்கும் நடலடிக்கக டுப்ப 

ன்பகெனம் 
 (ii )  ஆதனல், அத்ெகெ தென்பகெனம் 

அலர்இச்சகபக்குஅமலப்ப? 
(இ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Is he aware that - 

(i) Mrs. S.P. Liyanage, a retired principal who 

resided at “Jayasetha”, Karagoda, 

Yakkalamulla in Galle had been mysteriously 

killed in her compound between 8.30 a.m. to 

9.30 a.m. on 09th January, 2012; and 

(ii) the suspects of the aforesaid murder have not 

been taken into custody up to now? 

(b) Will he inform this House - 

(i) whether action will be taken to get the suspects 

arrested by deploying experienced and 

capable officers and to conduct a proper 

investigation into this death; and 

(ii) if so, when? 

 

(c)  If not, why? 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, අග්රාාමාතයුුරමා වශ බු්ධධා 

ාවන ශා ආගිකක ක යුුර අමාතයුුරමා වලනුවලන් මා එම 

ප්රරථනය  ිළිතුරර වභාගත* කරනලා. 

 
* වභාවේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i)  ඔේ. විේාමත් විදුශල්පතිනි එවථ.පී.  ලියනවේ මශත්ිකය 2012 

ජනලාරි 09 දින අභිරශවථ වව කපා වකො ා ඝාතනය කර 
ඇත.  

 (ii) වමම සි්ධකරය  අදාෂල විවී විමර්නයක් සිදු කර එමඟින් 
අනාලරණය ව වතොරුරරු අනුල 2012.11.22 දින වසකකරුලන් 
තිවදනකු අත් අඩශගුල  වගන ඇත. 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

(ආ) (i) වේ ලන වි ත් විවී විමර්නයක් සිදු කර 2012.11.22 දින 
වසකකරුලන් තිවදනකු අත් අඩශගුල  වගන ඇති අතර ඔවුන් 
2012.11.23 දින අකරකරණය වලත  ඉදිරිපත් කර රක්ෂිත 
බන්ධානාගාරගත කර ඇත. 

 (ii)   ඉශත ිළිතුරවරහි වඳශන් කර ඇත. 

 
(ඇ) පසන වනොනඟී. 

 
නිවයධජයු කාානායකුරමා 
( பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රරථන අශක 7 - 3067/'12 - (2), ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මශතා. 

 
ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා 
(ண்னகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ගරු අජිත් පී. වපවර්රා 

මන්ත්රීශුරමා වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය අශනලා. 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත් 

වභා අමාතයුුරමා වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය  ිළිතුරරු දීම වඳශා 

වති වදකක කායක්  ඉල්ා සිටිනලා. 

 
ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවයධග කරන දී. 
லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
 

සුළු අපනයන වභධග වදපාර්තවේන්ුරල  අයිති 
ඉඩම : විවථතර 

சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச் 

தசந்ென கை: லபம் 
LAND BELONGING TO DEPARTMENT OF MINOR EXPORT 

CROPS : DETAILS 
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8. ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා (ගරු ලවන්ත අලුවිශාවර් 
මශතා වලනුල ) 

 (ண்னகு தஜன் அதுங்க - ண்னகு லசந்ெ 

அலுலஹத சர்பக)  

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.Wasantha 

Aluwihare)     
සුළු අපනයන වභධග ප්රරලර්ධාන  අමාතයුුරමාවගන්  ඇස  

ප්රරථනය - (1): 

 (අ) මාතවල් දිවථත්රි්ක්කවත, උකුවල ප්රරාව්ධය ය වල්කේ 
වකොට්ධාව බ ප්රරව්ධය  අයත් තිේබටුමුල් ග්රාාමවත 
සුළු අපනයන වභධග වදපාර්තවේන්ුරල  අයත් ඉඩමක් 
ඇති බල එුරමා දන්වනහිද? 

(ආ)   සුළු අපනයන වභධග වදපාර්තවේන්ුරල  අයත් ඉශත 
වඳශන් ඉඩවේ,  

 (i) වේපර්ණ භූික ප්රරමාණය;  

 (ii) ලගා කර ඇති භූික ප්රරමාණය;  

 (iii) ලගා ක යුුර සිදුකර වනොමසති භූික ප්රරමාණය; 

 (iv) ලගා කර ඇති සුළු අපනයන වභධගලලින් බන 
ආදායම වශධ පාඩුල;  

 (v) අවනකුත් වේපත්ලලින් බන ආදායම වශධ 
පාඩුල;  

 (vi) වවීලවත නියුුරල සිටින වවීලක වවීවිකාලන් 
වශඛයුාල; 

 (vii) වමවථත ලාර්ෂික ාභය වශධ පාඩුල;  

 වකොපමණද යන්න එුරමා වමම වභාල  
දන්ලන්වනහිද? 
 

(ඇ) (i) සුළු අපනයන වභධග වදපාර්තවේන්ුරල වුර 
ඉශත වඳශන් ඉඩම වේ ලන වි   යේ ිළරිවථ 
විසින් අත්පත් කරවගන තිවේද;  

 (ii) එවවී අත්පත් කරවගන තිවේ නේ, කලර 
පදනමක් ය වත්ද; 

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්වනහිද?  

(ඈ) වනොඑවවී නේ,  ඒ මන්ද? 

 

சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ஊக்குலப்ன அகச்சகக் தகட்ட 

லன:  

( அ) த்ெகர லட்டத்ெல் உக்குதலய பதெச 

தசயரர் பலன் ஆளுககப் பதெசத்ெற்கு 

ெப்படுனெல்கயக் கத்ெல் சன் ற்ன்ெப் 

பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச் தசந்ென ஒனோ 

கை உள்ரதென்பகெ அலர் அமல?  

( ஆ) சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச் 

தசந்ென ததய குமப்பட்ட கைன்,  

 ( i ) னெழு நயப்பப்ன வ்லரதலன்பகெனம்; 

 ( i i )  பர்ச்தசய்கக தற்தகள்ரப்பட்டுள்ர நயப் 

பப்ன வ்லரதலன்பகெனம்; 

 ( i i i )  பர்ச்தசய்கக நடலடிக்கககள் தற்தகள்ரப் 

படெ நப்பப்ன வ்லரதலன்பகெனம்; 

 ( i v )  பர்ச்தசய்கக தசய்ப்பட்டுள்ர சன் 

ற்ன்ெப் பர்கரலினோந்து தபமப்படும் 

இயபம் அல்யது நட்டம் தென்பகெனம்; 

 ( v )  கன லரங்கரலினோந்து ககடக்கப்தபன்ம் 

இயபம் அல்யது நட்டம் தென்பகெனம்; 

 ( v i )  பைக்கர்த்ெப்பட்டுள்ர ஊறர்கரன் 

ண்ைக்கக தென்பகெனம்; 

 ( v ii )  லனோடந்ெ தத்ெ இயபம் அல்யது நட்டம் 

தென்பகெனம் 

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

( இ) (i ) சன் ற்ன்ெப் பர்கள் ெகைக்கரத்ெற்குச் 

தசந்ென ததய குமப்பட்டுள்ர கைகத் 

ெற்தபது ஒனோ குழுலனர் ககப்பற்மக் 

தகண்டுள்ரன ன்பகெனம்; 

 ( i i ) இவ்லன் ககப்பற்மப்பட்டினோப்பன் அது 

வ்லடிப்பகடல் ன்பகெனம் 

அலர் குமப்படுல? 

( ஈ) இன்தமல், ன்? 
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[ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා] 
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asked the Minister of Minor Export Crop Promotion:  

(a)   Is he aware that there is a land in the village of 

Thibbatumulla in the Ukuwela Divisional 

Secretary’s Division in the Matale District that 

belongs to the Department of Minor Export 

Crops? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  the total extent; 

(ii)  the extent that is cultivated; 

(iii)  the extent in which no cultivation has been 

done; 

(iv)  the profit earned or loss incurred out of the 

minor export crops that have been 

cultivated; 

(v)  the profit or loss made out of other resources; 

(vi)  the number of employees employed; and 

(vii) the total annual profit or loss;  

of the above land that belongs to the Department 

of Minor Export Crops? 

(c) Will he state - 

(i)  whether this land that belongs to the 

Department of Minor Export Crops has been 

acquired by some persons; and 

(ii)  if it has been so acquired, on what basis has 

it been done? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු වරජිවනධල්්  කුවර් මශතා 
(ண்னகு தஜதனல்ட் குத) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, එම ප්රරථනය  ිළිතුරර මා 

වභාගත* කරනලා.  

 
* වභාවේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) ඔේ. වමම ඉඩම අයත් ලන්වන් සුළු අපනයන වභධග ප්රරලර්ධාන 

අමාතයුාශය ය වත් ඇති අපනයන කිෂිකර්ම 
වදපාර්තවේන්ුරල යි. 

 
(ආ) (i)   අක්කර 212යි,  ර්  01යි, පර්චවථ 27 යි. 

 
 (ii)   අක්කර 104යි.  

 

 (iii)  අක්කර 108යි. 
 
  ජ වපධෂිත   අක්කර    80 
  හුණුගල් ල  අක්කර    05 
  නි නිලාව/රජවත නිලාව අක්කර    06 
  පාරලල්   අක්කර    05 
  කාර්යා ඇුරළු වගොඩනසඟිලි අක්කර    11 
  සුවාන භූිකය  වලන් කෂ අක්කර    01 
  එකුරල    අක්කර 108 

 (iv) 2010 ලර්වත ආදායම රු.    929,060.00 
  2011ලර්වත ආදායම  රු.    679,977.00  
  2012 ලර්වත ආදායම රු. 1,322,489.00 
 

(v) ආදායම 
 

 
 
  පාඩු බා වනොමසත. 
 

(vi) 145 
 

(vii) මයුමය ාභ අවේක්ාවලන් පලත්ලාවගන යන 
ආයතනයක් වනොලන බසවින් ාභය වශධ පාඩුල ගණනය 
වනොවකවර්. වමම මධායුවථාානය මඟින් වමවථත               
ශ්රී  ශකාවේම අපනයන කිෂි වභධග ිළිතබඳ පර්වතණ 
ක යුුර පලත්ලාවගන යිකන් නල තාක්ණ ක්රයම ශඳුන්ලා 
දීම, ක්වීත්ර  ගස ලු විවීමම ශා වලනත් තාක්ණික උපවදවථ 
වසපය ම මඟින් වකවරන වවීලය අපනයන කිෂි වභධග 
නිථපාදනවත ලසඩිවීම, අපනයන පරිමාල, විව්ධ විනිමය 
ඉපය ම වශ රැකියා උත්පාදනය අනුල ික කෂ යුුරය. 

 

(ඇ) (i) නසත. 

   (ii) අදාෂ වනොවේ. 
 
(ඈ) අදාෂ වනොවේ. 

 

වකොෂඹ - යාපනය වප්්ධගලික බවථ වවලීාල : මාර්ග 
බපත්ර  ගාවථුරල 

தகழும்ன - ழ்ப்பைம் ெனர் தபனோந்துச் 

தசகல : பகெ உக் கட்டைம் 
 COLOMBO-JAFFNA PRIVATE BUS SERVICE :  ROUTE  

LICENCE FEE 
3537/’13 

9. ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා (ගරු ඒ. විනායගමර්ති මශතා 
වලනුල ) 

      (ண்னகு தஜன் அதுங்க- ண்னகு அ. 

லநகனேர்த்ெ சர்பக) 

      (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. A. 

Vinayagamoorthy) 
පු්ධගලික ප්රරලාශන වවීලා අමාතයුුරමාවගන් ඇස ප්රරථනය - (1):   

(අ) (i) වකොෂඹ සි  යාපනය දක්ලා වප්්ධගලික බවථ 
මාර්ග බපත්ර යක් වඳශා වගවිය යුුර බපත්ර  
ගාවථුරල වකොපමණද; 

 (ii) වකොෂඹ සි  ශේබන්වතො  දක්ලා මාර්ග 
බපත්ර යක් වඳශා වගවිය යුුර බපත්ර  ගාවථුරල 
වකොපමණද;   

යන්න එුරමා වඳශන් කරන්වනහිද?         

(ආ) වලනත් දිවථත්රි්ක්කල මාර්ග බපත්ර යක් වඳශා රු. 
3000/= ක් පමණක් අය කරිකන් බධාාරින් විසින් 
 වකොෂඹ සි  යාපනය දක්ලා වප්්ධගලික බවථ මාර්ග 

  2010 ලර්ය 2011 ලර්ය 2012 ලර්ය 

a)  අිළ ලලමු 
ර  න මු      
(එෂලලු 
නිථපාදනය) 

රු.    28,535.00 රු.  18,836.00 රු.  17,465.00 

b)  කාර්ිකක 
ප්රරකාන 
අවෂවිය 

රු.  15,070.00 රු.    8,400.00 රු.  10,785.00 

c)  නිලාව කුලී රු.435,000.00 රු.445,800.00 රු.467,600.00 

එකුරල රු.478,605.00 රු.473,036.00 රු.495,850.00 

577  578 



පාර්ලිවේන්ුරල 

බපත්ර යක් වඳශා පමණක් රුිළයල් ේ 11ක ලාර්ෂික 
ගාවථුරලක් අය කරනු බන්වන්ද යන්නත් එුරමා 
වඳශන් කරන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවවී නේ,  ඒ මන්ද? 

 
ெனர் தபக்குலத்துச் தசகலகள் அகச்சகக் தகட்ட 

லன:  
( அ)(i ) தகழும்பலினோந்து ழ்ப்பைத்துக்கன ெனர் 

தபனௌந்துப் பகெ உக் கட்டைத்கெனம்; 

 ( i i ) தகழும்பலினோந்து அம்பந்தெட்கடக்கன 

பகெ உக் கட்டைத்கெனம் 

அலர் கூன்ல? 

( ஆ) தகழும்பலினோந்து ழ்ப்பைத்துக்கன லனோடந்ெ 

ெனர் தபனௌந்துப் பகெ உக் கட்டைக 

ட்டும் னௌப 11 இயட்சனெம் அதெதலகர கன 

லட்டங்கரல் பகெ உக் கட்டைக னௌப 

3,000 ட்டுத அெககரல் அமலடப் 

படுகன்மெ ன்பகெனம் அலர் கூன்ல? 

( இ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Minister of Private Transport  Services:  

(a) Will he state - 

(i)  the licence fee for a private bus route licence 

from Colombo  to Jaffna; and 

(ii) the licence fee for route licence from Colombo 

to Hambantota? 

(b) Will he also state whether the authorities are 

charging Rs. 11 Lakhs of annual fee for a private 

bus route licence only from Colombo to Jaffna 

whereas only Rs. 3000/- is charged for a route 

licence in other districts? 

(c)   If not, why? 

 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මශතා (පු්ධගලික ප්රරලාශන වවීලා 
අමාතයුුරමා) 
(ண்னகு ச.ப. த்நக்க - ெனர் தபக்குலத்துச் 

தசகலகள் அகச்சர்) 
(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 
Services)  
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, එම ප්රරථනය  ිළිතුරර මා 

වභාගත* කරනලා. 

 
* වභාවේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 

 

 
(අ) (i)  රු. 3000/-.  

  නමුත්, වකොෂඹ - යාපනය මගී වවීලා අලවර පත්ර  නිකුත් කරනු 
සබ ඇත්වත් අමප/10/2374/445/077 ශා 2010.10.14 දිනසති 
යු්ධධාවයන් පීඩාල  පත් ප්රරව්ධ වේබන්ධා ලන බවථ වවීලා විකරමත් 
කිරීම වේබන්ධාවයන් ව අමාතයු මණ්ඩ රණරණය අනුලයි. 

  ඒ අනුල දිලයිවන් විවිධා ප්රරව්ධල සි  යාපනය ඇුරළු යු්ධධාවයන් 
පීඩාල  පත් ප්රරව්ධ වඳශා ප්රරලාශන පශසුකේ වසසසීම  මගී  වවීලා 
අලවර පත් නිකුත් කර ඇත. එම අමාතයු මණ්ඩ රණරණය අනුල, 
වකොෂඹ - යාපනය අලවර පත්ර යක් වඳශා අය කරන ගාවථුරල පශත 
පරිදි වේ. 

 අර්ධා සුවඛධපවභධගී   - රු:     700,000/- 

 අකර සුවඛධපවභධගී / සුවඛධපවභධගී - රු:  1,100,000/- 

වකොෂඹ - යාපනය මාර්ගය වඳශා වාමානයු මගී වවීලා අලවර පත්ර  
නිකුත් කර වනොමසත. 

(ii) රු: 3000/-. 

 නමුත්, 2005 ලර්වත අශක අමප/05/1461/031/36 දරන අමාතයු 
මණ්ඩ රණරණය අනුල, ජාතික ගමනාගමන වකොිකන් වභාල 
විසින් මගී වවීලා අලවර පත්ර  නිකුත් කිරීම වඳශා, වේ ලන වි  
අනුගමනය කෂ යුුර ක්රයමවේදය ලන්වන් ව න්ඩර් පටිපාටියයි. 

 වමම ක්රයමවේදය ශඳුන්ලාදීම  වපර වකොිකන් වභාල විසින් 
දිලයින පුරා අන්තර් පෂාත් මාර්ග වඳශා මගී වවීලා අලවර පත්ර  
නිකුත් කරන ්ධව්ධ රු. 3000/-ක ලාර්ෂික බපත්ර  දීර්ඝ කිරීවේ 
ගාවථුරලක  ය ත්ලයි. 

 වකොෂඹ - ශේබන්වතො   මාර්ගය වඳශා ව න්ඩර් කසඳවීමක් 
වමවතක් සිදු කර වනොමසති අතර දසන  ධාාලනය ලන බවථ රා 
වඳශා අලවර පත්ර  බා දී ඇත්වත් පසරැණි ක්රයමය ය වත් රු: 3000/
- ක ලාර්ෂික බපත්ර  දීර්ඝ කිරීවේ ගාවථුරලක  ය ත්ලයි. 

(ඉශත අමාතයු මණ්ඩ රණරණය  වපර බා දුන් අලවර පත්ර  
බසවින්) 

(ආ) 2010 ලර්වත අමාතයු මණ්ඩ රණරණය අනුල, ශේබන්වතො ද 
අවනකුත් දිවථත්රි්ක්කලද සි  යාපනය ඇුරළු යු්ධධාවයන් පීඩාල  
පත් වවසු ප්රරව්ධ වලත නිකුත් කර ඇති මගී  වවීලා අලවර පත්ර යක 
ගාවථුරල රු. 700,000/- (අර්ධා සුවඛධපවභධගී) ශා රු. 11,000,000/- 
(අකර සුවඛධපවභධගී/සුවඛධප වභධගී)  වේ. 

 එවවීම දිලයින පුරා වවසු මාර්ග වඳශා  ද මගී වවීලා අලවර පත්ර  
බා දීවේදී ජාතික ගමනාගමන වකොිකන් වභාල විසින් 
අනුගමනය කරනු බන්වන් ව න්ඩර් ක්රයමය ය වත් ික ගණන් 
කසඳලා ඉශෂම ික ගණන් ඉදිරිපත් කෂ පු්ධගයන්  මගී වවීලා 
අලවර පත්ර  බා දීවේ ක්රයමවේදයයි. 

 

(ඇ) අදාෂ  වනොවේ. 

 

අගලත්ත ජාතික භාා අධායුාපන ශා පුහුණු 
ආයතනය: බඳලා ගත් වවලීකයන් 

அகயலத்ெ தெச தறக் கல்ல ற்ன்ம் பற்ச 

நகயம் : தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்ட ஊறர்கள் 

AGALAWATTA NATIONAL INSTITUTE OF  LANGUAGE 

EDUCATION AND TRAINING : EMPLOYEES RECRUITED 

 
2709/’12 

11. ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා (ගරු බු්ධකරක පතිරණ මශතා 
වලනුල ) 

       (ண்னகு தஜன் அதுங்க - ண்னகு னத்ெக பெை 

சர்பக )  

      (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 
ජාතික භාා ශා වමාජ ඒකාබ්ධධාතා අමාතයුුරමාවගන් 

ඇස ප්රරථනය - (1): 

(අ) (i) 2005 ලර්වත සි  වේ දක්ලා අගලත්ත 
ජාතික භාා අධායුාපන ශා පුහුණු ආයතනය  
බඳලා ගන්නා ද වවීලකයන් වශඛයුාල 
වකොපමණද; 

579  580 

[ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා] 
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 (ii) එම එක් එක් වවීලකයා බඳලා ගත්  දිනය ශා 
ඔවුන්වේ අධායුාපන වශ වලනත් සුදුසුකේ වලන් 
වලන් ලවයන් කලවර්ද; 

 (iii) ඔවුන් බඳලා ගන්නා ද ක්රයමවේදය කලවර්ද;  

යන්න එුරමා වමම වභාල  දන්ලන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉශත වඳශන් තනුරරු වඳශා නුසුදුවථවන් බඳලා 
වගන ඇති බල  එහි වවීලකයන් වචධදනා 
කරන බල දන්වන්ද; 

 (ii) එම වචධදනා පරිදි නුසුදුසු පු්ධගයන් ශ  
පත්වීේ බා දී ඇත්නේ, ඔවුන් ඉලත් කිරීම  
ක යුුර කරන්වන්ද; 

යන්න එුරමා වමම වභාල  දන්ලන්වනහිද? 

(ඇ)  වනොඑවවී නේ, ඒ මන්ද? 

 

தெச தறகள், சனேக ஒனோகப்பட்டு அகச்சகக் 

தகட்ட லன:  

( அ) (i ) 2005ஆம் ஆண்டு தெடக்கம் இதுலக 

அகயலத்ெ தெச தறக் கல்ல ற்ன்ம் பற்ச 

நகயத்ெற்குச் தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்ட 

ஊறர்கரன் ண்ைக்கக வ்லரவு 

ன்பகெனம்;  

 ( i i ) தற்படி ஒவ்தலனோ ஊறனோம் தசர்த்துக் 

தகள்ரப்பட்ட ெகெ ற்ன்ம் அலர்கரது கல்லத் 

ெககககள் தலவ்தலமக கல ன்பகெனம்; 

 ( i i i ) அலர்கள் தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்ட லெனெகம 

து ன்பகெனம் 

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

( ஆ) (i ) தற்கூம பெலகளுக்கு ெகககற்மலர்கள் 

தசர்த்துக்தகள்ரப்பட்டுள்ரெக அங்குள்ர 

ஊறர்கள் குற்மம் சட்டுகன்மர்கள் 

ன்பகெனம்;  

 ( i i ) அந்ெ குற்மச்சட்டுகரன்படி ெககற்மலர் 

களுக்கு நனங்கள் லறங்கப்பட்டினோப்பன் 

அலர்ககர நக்குலெற்கு நடலடிக்கக டுப்ப 

ன்பகெனம் 

அலர் குமப்படுல? 

( இ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Minister of National Languages and Social 

Integration:  

(a) Will he inform this House - 

(i)  of the number of employees who have been 

recruited to the Agalawatta National Institute 

of Language Education and Training from 

the year 2005 up to now; 

(ii)  separately, of the date on which each of the 

aforesaid employee was recruited and their 

education and other qualifications; and 

(iii) the scheme of recruitment adopted to recruit 

them? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  whether he is aware that the employees in the 

aforesaid institution allege that unsuitable 

persons have been recruited to the aforesaid 

posts; and 

(ii) whether action will be taken to remove 

unsuitable persons if appointments have been 

given to such persons as per the said 

allegations? 

(c) If not, why?  

 

ගරු ලාසුව්ධල නානායක්කාර මශතා (ජාතික භාා ශා 
වමාජ ඒකාබ්ධධාතා අමාතයුුරමා) 
( ண்னகு லசுதெல நைக்க - தெச தறகள், 

சனேக ஒனோகப்பட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, එම ප්රරථනය  ිළිතුරර මා 

වභාගත* කරනලා. 

 
 
* වභාවේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபனடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 

581  582 

 

 



පාර්ලිවේන්ුරල 

(iii) සියලුම තනුරරු වඳශා බඳලා ගසනීවේ පටිපාටිය  අනුල පුලත් 
පත් දසන්වීමක් පෂ කිරීවමන් පසු සබුණු අයදුේ පත් අතරින් 
සුදුසුකේ වපුරා ඇති අයදුේකරුලන් ලඅශගත වේමුඛ 
පරීක්ණයක  වයොමු කිරීවමන් අනුරරුල වතධරා ගසනීේ සිදු 
කර ඇත. 

(ආ)   (i)  නසත. 

 (ii)  නසත. 

(ඇ) අදාෂ වනොවේ. 

 
 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රරථන අශක 15 - 3515/'13 - (1), ගරු ලවන්ත අලුවිශාවර් 

මශතා. 

 
ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා 
(ண்னகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ගරු ලවන්ත අලුවිශාවර් 

මන්ත්රීශුරමා වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය අශනලා. 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, පෂාත් පාන ශා පෂාත් 

වභා අමාතයුුරමා වලනුවලන් මා එම ප්රරථනය  ිළිතුරරු දීම වඳශා 

වති වදකක කායක්  ඉල්ා සිටිනලා. 

 
ප්රරථනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවයධග කරන දී. 
லனகல ற்தமனோ ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

පාර්ලිවේන්ුරවේ රැවථවීේ 
பளுன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි වයධජයු කාානායකුරමනි, පාර්ලිවේන්ුරවේ 

වභානායකුරමා වලනුවලන් මා පශත වඳශන් වයධජනාල ඉදිරිපත් 
කරනලා:   
 

"වථාාලර නිවයධග අශක 7හි විකරවිධාානල වශ 2011.04.07 ලසනි දින 
පාර්ලිවේන්ුරල විසින් වේමත කරන ද වයධජනාවේ කුමක් වඳශන්ල තිබුණ 
ද, අද දින රැවථවීේ පසලසත්වලන කා වේාල අ.භා. 1.30 සි  අ.භා. 6.30 දක්ලා 
විය යුුර ය. අ.භා. 2.30  වථාාලර නිවයධග අශක 7(5) ක්රිගයාත්මක විය යුුර ය." 

 
ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

ලරප්රරවාද වයධජනා 
சமப்னகப் பதகைகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 

 

2013 ජුනි 6 දින ශ්රී  ශකා ගුලන් විදුලි වශවථාාවලන් 
විකාය කරන ද ලසඩව ශන 

2013 னொன் 6ஆந் ெகெ இயங்கக ஒலிபப்னக் 

கூட்டுத்ெபனம் ஒலிபப்ப நகழ்ச்ச 

PROGRAMME AIRED BY  SRI LANKA BROADCASTING 

CORPORATION ON 6TH JUNE 2013  
 

ගරු වජධන් අමරුරශග මශතා 
(ண்னகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, පශත වඳශන් වයධජනාල 

මා ඉදිරිපත් කරනලා: 

583  584 

[ගරු ලාසුව්ධල නානායක්කාර මශතා] 

 



2013 ජූලි 12  

 

 

 "පාර්ලිවේන්ුර මන්ත්රීශ ගරු අනුර දිවානායක මශතා විසින් තමන්වේ 
ලරප්රරවාද කඩවී ඇති බල  2013 ජුනි මව 19 ලසනි දින පාර්ලිවේන්ුරවේ දී මුර 
කරන ද කරුණු, වථාාලර නිවයධග අශක 127 ය වත් ලරප්රරවාද ිළිතබඳ කාරක 
වභාල  වයොමු කෂ යුුර ය." 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

විසින් වථථිර කරන දී. 
ஆதெத்ெர். 

Seconded. 
 

ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 
 

අභිමානී වමාජ වශලර්ධාන ශා අධායුාපන 
පදනම (වශවථාාගත කිරීවේ) පනත් 

වකටුේපත 
அபன சனேக அபலனோத்ெ ற்ன்ம் 

கயச ன்மம் (கூட்டிகைத்ெல்) 

சட்டனேயம் 
ABHIMANI SOCIAL DEVELOPMENT AND 

CULTURAL FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

වද ලන ලර කියවීවේ නිවයධගය කියලන දී. 
இண்டம் ெப்பற்கன கட்டகர லசக்கப்பட்டது. 
Order for Second Reading read. 

 

ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, "අභිමානී වමාජ වශලර්ධාන 

ශා අධායුාපන පදනම (වශවථාාගත කිරීවේ) පනත් වකටුේපත වදලන 
ලර කියවිය යුුරය"යි මම වයධජනා කරික. 

 
ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
පනත් වකටුේපත ඊ  අනුකල වද ලන ලර කියලන දින්, 48

(3) වථාාලර නිවයධගය ය වත්, ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමා  විසින් 
එය ''ඒ'' වථාාලර  කාරක වභාල  පලරන දී. 

 

சட்டனேயம் இென்படி, இண்டம் னெகம ெப்படப்பட்டு நகயக் 

கட்டகர  48(3)இன்படி நகயக்குழு "" க்கு பெச் சபநகர் 

அலர்கரல் சட்டப்பட்டது. 
 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. DEPUTY 

SPEAKER  to Standing Committee"A"  under  Standing Order 48(3). 
 

 

කල්තසබීම 
ஒத்ெகலப்ன 

ADJOURNMENT 

 
ගරු දිවන්ථ ගුණලර්ධාන මශතා 
(ண்னகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, "පාර්ලිවේන්ුරල දසන් කල් 

තසබිය යුුරය" යි මා වයධජනා කරනලා. 
 

ප්රරථනය වභාභිමුඛ කරන දී. 
லன டுத்ெம்பப்தபற்மது. 
Question proposed. 

ආපදා කෂමනාකරණ ශසකියාල ලසඩි දියුණු කිරීම 
அனர்த்ெ னெககத்துல ஆற்மகய தம்படுத்ெல்  
ENHANCEMENT OF DISASTER MANAGEMENT CAPACITY  

 
[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, වභාල කල් තබන 

අලවථාාවේදී පශත වඳශන් වයධජනාල මම ඉදිරිපත් කරනලා: 
"මෑත කාලීනල ශ්රී  ශකාවේ වලරෂබඩ කාපල  බපෑ කුණාටු වහිත 

කාගුණික තත්ත්ලය විසින් වමවථතයක් ලවයන් ශ්රී  ශකාවේ ආපදා 
කෂමනාකරණ ශසකියාල ප්රරමාණලත් වනොලන බල මුර කර වපන්ලා ඇත. වමහි 
ප්රරතිඵයක් ලවයන් අලාවනාලන්ත මරණ ගණනාලක් සිදු විය. 
වමම තත්ත්ලයන් ුරෂ, 
 

1. නවීන තාක්ණික දියුණුල ශා අනුගතල ආපදා කෂමනාකරණ 
මධායුවථාානවත, කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරවේ ශා අනිකුත් 
ආයතනල පලත්නා උපකරණ ලසඩිදියුණු කිරීම ; 

 

2.  ලඩා උවවථ මට් වේ ප්රරාගුණයුයක් අත් පත් කර ගසනීම වඳශා වමම 
ආයතනල පු්ධගයන් පුහුණු කිරීම ; 

3.  බපසම  ක් විය ශසකි අය ශ  නිසි ක  අනුරරු ඇ වීේ බා 
දිය ශසකි ලනු ිළණිව වමම ආයතන, කාගුණික වලනවථකේ මඟින් 
බ පෑම  ක් විය ශසකි ධීලර ශා අනිකුත් අශ වම  වේබන්ධා 
කරන්නා ව ක්රයම ප්ධධාරණන් ිළහිටුවීම , 

සුදුසු ිළයලරක් ගසනීම  වමම ගරු වභාල  වයධජනා කරික." 

 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ප්රරධාාන ලවයන්ම මම වේ 

වයධජනාල ඉදිරිපත් කරන්න වශීුර වුවණ්, පසු ගිය මාව කීපය ුරෂ 

අලවථාා කීපයකදී ඇති ව ශදිසි ආපදා තත්ත්ල වශීුරවකො වගන,  

මුහුදුකරවත ීවලත් වුණු ජනතාල  මුහුණ පාන්න  සිදු වුණු 

බරපතෂ ආපදා තත්ත්ලයයි.  

 

විවීවයන්ම ජුනි මාවවත අ ලසනි දා දකුණු මුහුදු රණරවත 

ඇති වුණු ආපදා තත්ත්ලය වශීුරවකො වගන ීවවිත 54ක් නසති 

වුණා;  අුරරුදශන්වීේ 17ක් ලාර්තා වුණා. ඒ ලාවේම ධීලර යාත්ර ා 

30ක  ලසඩි ගණනක ත්, නිලාව ඇුරළු ව්ධවපොෂ විා 

ප්රරමාණයක ත් අාභ ශානි සිදු වුණා. ඒ අාභ ශානි සිදු වුණු 

අලවථාාවේදී ක්රිගයා කරපු අන්දම වශ ඉන් පවථවවී ඒ ජනතාල  

සබුණු ආධාාර, උපකාර, වශන දිශා බසලුලාම කිසිම විකරයකින් ඒ 

ගසන වෑහීමක  පත් ලන්න පුළුලන්කමක් නසශස. ශසබසයි, වේ 

තත්ත්ලය  මුහුණ  වදන අලවථාාවේ විවිධා ලාද විලාද ඇති ලන්න 

ප න් ගත්තා. ප්රරධාාන කාරණය තමයි,  ජූනි අ ලසනි දා ඇති වුණු ඒ 

ශදිසි ආපදා තත්ත්ලය ිළිතබඳල ලග කිල යුත්තන් අතර 

එක තාලක් වනොතිබීම.  එක පසත්තකින් ආපදා කෂමනාකරණ 

ඇමතිුරමා කියනලා, කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල  

තිවබන්වන් මුහුදු යෑම ිළිතබඳල අනාලසකි පෂ කිරීම වනොවලයි 

කියා. අවනක් පසත්වතන් ධීලර ශා ජජ වේපත් වශලර්ධාන 

ඇමතිුරමා කියනලා, කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල  

තිවබන්වන් නිවේදන නිකුත් කර කර ඉන්න එක වනොවලයි 

කියා. 

 
වකොවශොම වුණත් අලවානවතදී වුවණ් ධීලර ීවවිත 54ක් අහිික 

වීමයි, ඒ ලාවේම 17 වදවනක් අුරරුදශන්වීමයි, ව්ධවපොෂ ශානි සිදු 

වීමයි. වේ නිවා අද විවී අලධාානය වයොමු කරන්න ඕනෑ 

කාරණයක් තිවබනලා. ඒ තමයි අද අවේ අනාලසකි පෂ කරන්න  

තිවබන කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල බරපතෂ අඩු පාඩුකේ 

රාශියක , ඒ ලාවේම නවීන තාක්ණික උපකරණ වනොමසතිකේ 

ලාවේ ප්රරථන ගණනාලක  මුහුණ දීා තිබීම. විවීවයන්ම 

නිධාාරින්වේ පුහුණුල වශ දසනුලත්කම ිළිතබඳල ගස ලු 

ගණනාලක් තිවබනලා.  

585  586 



පාර්ලිවේන්ුරල 

මම දසක්කා, පසු ගිය දලවථල අලවථාා කිහිපයකදී කාගුණ 
විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල කරා තිවබන ප්රරකා කිහිපයක්. ඒ අනුල 
දසන මත් වේ වදපාර්තවේන්ුරවේ විවීඥයන්වේ විා අඩුලක් 
තිවබනලා. ඒ ලාවේම ඇමතිුරමා නිතර නිතර ප්රරකා කෂා, 
"උපකරණ ිකදී ගසනීම වඳශා රුිළයල් ිකලියන 1,700ක් ඉල්ා 
තිවබනලා, ඒලා අනාගතවතදී සවබයි, තලමත් සබිා නසශස" 
කියා.  

 
ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශය ය වත් තිවබන කාගුණ 

විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල, ඕනෑම ර ක ජනතාලවේ ආරක්ාල 
වලනුවලන් ඉතාමත් ලසදගත් කාර්ය භාරයක්  ඉටු කරන 
ජනතාලවේ ආරක්ාල වලනුවලන් ක්රිගයා කරන ආයතනයක්.    
වේක පසත්තක  දාා, වකොන් කරා තියා, වනොලසදගත් ශසටිය  
වකා ක්රිගයා කරන්න පුළුලන් ආයතනයක්  වනොවලයි. වමොකද, 
ජන ීවවිතය සුරක්ෂිත කිරීම , ජන ීවවිතය ආරක්ා කිරීම  වශ ඒ 
ිළිතබඳල අනාගත ක්රිගයාමාර්ග ගසනීම  තිවබන ප්රරධාානම 
අමාතයුාශයක ලග කීමක් තමයි වේ ආපදා කෂමනාකරණ 
අමාතයුාශය ය වත් තිවබන කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල  
තිවබන්වන්. එවශම බපුලාම වේ වදපාර්තවේන්ුරල ඒ 
අලයුතාලන් වලනුවලන් කිසිම ප්රරමුඛතාලක් දීා නසශස කියන 
එකයි අප  වපවනන්වන්.  

 
 ම  මතක ශසටිය , මී  වපර 2011 වනොලසේබර් මාවවතත් 

වමලසනිම ආපදාලක  ක් වුණා. ඒ වලාවේ ීවවිත විසි ගණනක් 
නසති වුණා. ඒ ීවවිත විසි ගණනක් නසති වුණා  පවථවවී අදාෂ ලග 
කිල යුත්තන් කිේවේ වමොකක්ද, ඒ අදාෂ විය භාර ඇමතිලරුන් 
කිේවේ වමොකක්ද? ඒ  අය කවෂී  නසති වුණු ශසම ීවවිතයක්ම 
රුිළයල් ක්යක  ලටිනාකම තක්වවීරු කරා, ඒ නසති වුණු 
ීවවිතයක  රුිළයල් ක්යක ලන්දියක් බා දීමයි. ඒ අලවථාාවේදී 
කිේලා, විවීවයන් වමලසනි තත්ත්ලයන් අනාගතවත ඇති 
වනොලන්න අනාලසකි පෂ කිරීම වඳශා තාක්ණික ලසඩ ිළිතවලෂ  
දියුණු කරන්න  ක්රිගයා කරනලා කියා. තලමත් ඒ අනුරරු ඇ වීේ 
වශඥා ප්ධධාති වවි කරා නසශස. ඒ ගසන ගත්ත ක්රිගයාමාර්ගය 
තලමත් දුර්ලයි. ඉතින් ඒ වේාවේ ධීලර ශා ජජ වේපත් 
වශලර්ධාන ඇමතිුරමාත් විවීවයන්ම වපොවරොන්දු වුණා, Vessel 
Monitoring System  එකක් - VMS එකක්- ශදනලා කියා.  

 
ශසබසයි අද ලන ුරරුත් එලසනි ක්රිගයා මාර්ගයක් වගන නසශස. 

නමුත් 2011 ව ඒ සි්ධකරය  අලවථාාලක් කරවගන, ප්රරවයධජනය  
අරවගන, VMS ප්ධධාතියක් වවි කරන්න පුළුලන්කම යේ 
විකරයකින් තිබුණා නේ, වේ අවුරු්ධව්ධ ජුනි මාවවත ඇති ව සි්ධකරය 
ලෂක්ලා ගසනීම  ඕනෑ තරේ කා වේාල තිබුණා කියා මම 
හිතනලා. වේ වේබන්ධාවයන් ක්රිගයා කරපු ආකාරය ඉතාම දුර්ලයි. 
දුර්ලයි කියා කියන්වන් ඇයි? ඒ ගසන අලධාානය වයොමු කවෂ ී
නසශස. මුදල් බා වදන්න ක්රිගයා කරා නසශස. වේ ප්ධධාතිය 
නවීකරණය කිරීම වඳශා වශ නවීන තාක්ණික උපකරණ බා 
දීා වේ ආයතනය ජන ීවවිතය  ලඩාත් වමීප වශ අලයුම 
ආයතනයක් ශසටිය  ලසඩිදියුණු කිරීම වඳශා ගත්ුර ක්රිගයා මාර්ග 
ඉතාම දුර්ලයි. ඒ නිවා තමයි වේ සි්ධකරවයන් වේ ජුනි මාවවත 
08ලසනි දා ීවවිත 54ක් වේ ර   අහිික වුවණ් කියන එක 
විවීවයන් වපන්ලා වදන්න කසමසතියි. වමවථත ශකා වපොදු ධීලර 
විකතිය කියනලා, ඒ ීවවිත වඳශා මී  ලඩා ලන්දි මුදක් බා 
වදන්න වුලමනායි කියා. ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, ිකය 
ගිය ධීලරයකුවේ ලටිනාකම රුිළයල් ක්යක් වව නියම 
කරා.  

 

නිවයධජයු කාානායකුරමා 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! කවුරුන් වශධ ගරු මන්ත්රීශලරවයක් මාවනය 

වඳශා ගරු ගයන්ත කරුණාතික මන්ත්රීශුරමාවේ නම වයධජනා 
කරන්න. 

ගරු එේ. වජධේ මයිකල් වපවර්රා මශතා 
(ண்னகு ம். தஜசப் கக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු නිවයධජයු කාානායකුරමනි, "ගරු ගයන්ත 

කරුණාතික මශතා දසන් මාවනය ගත යුුරය" යි මා වයධජනා 

කරනලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
විසින් වථථිර කරන දී. 
ஆதெத்ெர். 

Seconded. 

 
ප්රරථනය විමවන දින්, වභා වේමත විය. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල නිවයධජයු කාානායකුරමා මාවනවයන් ඉලත් 

වවයන්, ගරු ගයන්ත කරුණාතික මශතා මාවනාරඪ විය. 

   அென் பமகு, பெச் சபநகர் அலர்கள் 

அக்கசனத்ெனன்ன் அகயதல, ண்னகு கந்ெ  கனோைெயக்க 

அலர்கள் ெகயக லகத்ெர்கள்.    

   Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair. 

 

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අද වේ රවට් ීවවිතය අහිික ව  

ධීලරයකුවේ ලටිනාකම රුිළයල් ක්යක  සීමා කරා, 

එතසනින් ඒ ක යුත්ත අලවන් කරා තිවබනලා. කා  ශරි 

කියන්න පුළුලන්කමක් නසශස, "නසශස, එවශම වනොවලයි. වේ 

ධීලරයන්  තලත් වශන වවනලා." කියා. වමොකද, එලසනි 

වශනයක් වවා නසශස. 2011 වනොලසේබර් මාවවතදී වමලසනිම 

සි්ධකරයක් ඇති ව වලාවේ ඒ ධීලරයන් වලනුවලන් බා දුන් 

වශනය රුිළයල් 100,000කින් අලවන් කරා තිවබනලා. ඒක 

තමයි ඉතිශාවවත ඇත්ත තත්ත්ලය. වමවථත ශකා වපොදු ධීලර 

විකති වේවේනයත් වේ ගසන විවීවයන් අදශවථ දක්ලා 

තිවබනලා. අවේ අදශව නේ, ිකය ගිය ශසම ධීලරයකු වලනුවලන්ම 

අඩු ගණවන් රුිළයල් ක් 20ක ලන්දියක් වගලන්න ඕනෑ කියන 

එකයි. වමොකද, ඒ පවුල්ල, ධීලර ලයුාපාරවත වයදුණු, ධීලර 

ීවවිකාල කරපු ප්රරධාානියා තමයි නසති වුවණ්. ඒ පවුල් වලනුවලන් 

ශරි ශේබ කරන්න, ආදායමක් ගන්න ගිය ප්රරධාානියා තමයි නසති 

වුවණ්. එවශම නේ ඒ අය වලනුවලන් වේ තක්වවීරුල, ලන්දිය 

කිසිවවීත් ප්රරමාණලත් නසශස. අඩු ගණවන් රුිළයල් ක් 20ක 

ලන්දියක් වගවිය යුුරයි කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අවනක් කාරණය වේකයි. 

කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල , එවශම නසත්නේ ආපදා 

කෂමනාකරණ අමාතයුාශය  වේ මුදල් ටික වදන්න වේ තරේ 

ප්රරමාද ඇයි? එක ලතාලක් කියා තිබුණා විව්ධ ආධාාර අරවගන, 

ඒ විව්ධ ආධාාර මඟින් වේ ආයතනය නවීකරණය කරන්න, 

තාක්ණික උපකරණ බා වදන්න, ඒ ලාවේම වමය 

යාලත්කාලීන කරන්න ක්රිගයා කරනලා කියා.  

 

ශසබසයි පසු ගිය අවුරුදු ුරන, ශතවරදීම වේ වේබන්ධාවයන් 

මුදල් ඉල්නලා. එතවකො  මුදල් සවබන්න තිවබනලාය 

කියනලා, ජාතයුන්තර ආධාාර ගන්න වාකච්ඡා කර තිවබනලාය 

කියනලා. නමුත් ප්රරථනය විවඳුවණ් නසශස. 2011 සි්ධකරවයන් පවථවවී 
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2013 ජුනි මාවවත නසලතත් වමලසනිම සි්ධකරයක් ඇති ලන ුරරුත් 

වේ වේබන්ධාවයන් ගත්ත ක්රිගයා මාර්ගයක් නසශස. මා අශන්වන්, 

වේක  ප්රරමුඛතාල වදන්වන් නසත්වත් ඇයි කියායි. දසන් බන්න, 

night races ල  වකොපමණ මුදල් වියදේ කරනලාද කියා. 

රුිළයල් වකධටි ගණන් මුදල් වියදේ කරනලා.  

 

ඒ විතරක් වනොවලයි. පසු ගිය කාවත ශ්රී  න්කන් ගුලන් 

වවීලය ලසනි ආයතන නඩත්ුර කර වගන යන්න රුිළයල් බිලියන 

20ක් වගලා තිවබනලා. 2012 ශ්රී  න්කන් ගුලන් වවීලවත 

වමවශයුේ අාභය විතරක් රුිළයල් වකධටි 100යි. භාණ්ඩාගාරය 

කිසිම ආකාරයක ප්රරමාදයක් නසුරල ඒ රුිළයල් වකධටි 100 වගලා 

තිවබනලා. ශසබසයි ධීලරයන්වේ අනාගත ආරක්ාල වඳශා අලයු 

උපකරණ බා ගන්න ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශය  වශධ 

කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල  වල්ලි වදන්න වේ තරේ 

මසිතකමක් දක්ලන්වන් ඇයි කියන එක අිළ අශන්න ඕනෑ.  
 

අනික් එක, බිළටිය, වේරුල, වමොරටුල ශා  ඒ ආවන්න 

ප්රරව්ධල ධීලර ප්රරජාලවේ ඒ මෂ වගලල්ල  ගියාම වමොකක්ද ඒ 

අය කිේවේ? ඒ අය කරන්වන් බරපතෂ වචධදනාලක්. එම 

වචධදනාල තමයි, ඒ අය  නියම වලාල , ක  වේාල  වේ 

වතොරුරරු බා දුන්වන් නසශසයි කියන එක.  
 

විවීවයන්ම වේ ිළිතබඳල කඹ ඇදිල්ක් ධීලර ශා ජජ 

වේපත් වශලර්ධාන අමාතයුාශයත්, ආපදා කෂමනාකරණ 

අමාතයුාශයත්, කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරලත් අතර තිබුණා. 

අිළ ඒක දසක්කා. ඒ අය තරගය  ලාද විලාද කර ගන්න ප න් 

ගත්තා. වමොකක්ද වේ සි්ධධා වුවණ්? වමම ආපදාල ිළිතබඳල 

ජාතයුන්තර පසසිිකක් ආපදා කෂමනාකරණ මධායුවථාානය බා 

දුන්නු වතොරුරර අඩු ගණවන් වේ රවට් ධීලරයින් දසනුලත් කරන්න 

නසලත ලතාලක් පාවිච්ික කරා තිබුවණ් නසශස. ඒ ලාවේම අවේ 

ධීලරයන් වලනුවලන් වේ පණිවුඩය කාගුණ විදයුා 

වදපාර්තවේන්ුරල නිකුත් කෂාය කිේලත්, ඒ නිකුත් කෂ පණිවුඩය 

මාධායු ශරශා වමම ධීලරයන් යිත දසනුලත් කරන්න ධීලර ශා ජජ 

වේපත් වශලර්ධාන අමාතයුාශය  ක්රිගයා කර තිබුණාද කියන 

බරපතෂ ප්රරථනය තිවබනලා.  
 

දසන් වේ සියල්ම අමතක කරා ධීලරයන්වේ ලරදින් තමයි 

වමය සි්ධධා වුවණ් කියා කියන්න උත්වාශ කර තිබුණාය කියන 

එක පසු ගිය කාවතදී අිළ දසක්කා. වමොකක්ද? ආණ්ඩුවේ වමශර 

බධාාරින් ප්රරකා කරන විකරය  වමම ධීලරයන් මරණය  පත් 

වුවණ්, ඔවුන් ආරක්ෂිත කබා පසෂඳ වගන වනොසිටීම නිවාය කියා 

වචධදනා කරිකන් දසන් ධීලරයා ිළ ම එම ලරද ප ලිකන් ඉන්නලා. 

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අිළ අශනලා, වේ ආරක්ෂිත කබා 

වෑම ධීලරයකු ම නියිකත පරිදි බා දීා තිවබනලාද කියා. 

විවීවයන්ම ශානිය  පත් වුණු ධීලරයකු ලන බිළටිවත ීව. 

නිමසිරි මශතා පුලත් පතක  කර තිවබන ප්රරකායක් මා දසක්කා. 

එුරමා කියනලා, "අිළ මුහුදු ගිවත සිකුරාදා වලව 5.00   විතර. 

වලන දා  ලාවේ තමයි, මුහුද රළු බලක් තිබුවණ් නසශස. වශොඳ 

කාගුණයක් තිබුණා. කිසිම  බියක් ඇති කර ගන්න  තරේ 

වලනවක් දසක්වක් නසශස. ඒකයි- [බාධාා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා 
( ெகயகெங்கும்  உன்ப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! There is a point of Order being raised.   
ගරු අවථලර් මන්ත්රීශතමා point of Order  එක ඉක්මන  

කියන්න.  

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, it is the duty of the Opposition to maintain the 

Quorum because an Hon. Member from the Opposition 

has moved the Adjournment Motion. There is no Quorum 

in the House; it is their duty to maintain the Quorum.  Sir, 

there is no Quorum. ඒක කරන්න ඕනෑ. 
 

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
Why? 

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

"Why"  කියා කියන්වන්. ඔයවගොල්න්වගයි Adjournment 

Motion  එක. ඇයි මන්ත්රීශලරු වගන්ලා ගන්න බසරි?  Sir, there 

is no Quorum. Quorum bell   එක ගශන්න.  
 

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
 වේලා කියනවකො  රිවදනලා. 

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රිවදනලා වනොවලයි. ඒවක් ිළිතවලෂක් තිවබනලා. 

තමුන්නාන්වවී  ඕලා  කියා වදන්න  ඕනෑ. -[බාධාා කිරීමක්] 

 
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා 
( ெகயகெங்கும்  உன்ப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Mr. Presiding Member, the Hon. Azwer is not a 

member of the Committee on Parliamentary Business. At 

that particular Party Leaders’ Meeting there was a request 

made by the Government about this - [Interruption.]  

 

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. No one can talk now 

and you have to expunge whatever he said, Sir. When an 

Hon. Member raises a question on Quorum, no one has 

the right to speak. 

 

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
 Adjournment Motion එක  ඕනෑ ද Quorum?  

Adjournment Motion එක  ඕනෑ නසශස.  
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පාර්ලිවේන්ුරල 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(ண்னகு ல கனோைநக்க) 

      (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

During an Adjournment debate, there is no need of a 

Quorum. - [Interruption.] 

 
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
අලයු නසශස. [බාධාා කිරීමක්] 

 
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා 
( ெகயகெங்கும்  உன்ப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

අලයු නසශස වන්.  [බාධාා කිරීමක්] විලාදය පලත්ලමු. [බාධාා 

කිරීමක්] වේක අතයුලයුයි.  ගරු මන්ත්රීශුරමා කාා කරන්න.  

 
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
 මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඇත්ත ලවයන්ම කනගාටු 

වලන්න ඕනෑ. වේ කාා කරන්වන් අහිශවක ධීලර ජනතාලවේ 
ප්රරථනයක්. ඒ ප්රරථනය  අනාගතවත විවඳුේ වවොයන්න   වේ ලාවේ 
විලාදයක් අර වගන කාා කරන වකො  වේ කාා කරන ව්ධත් 
ලෂක්ලන්න ශදනලා නේ, වේ ගරු වභාවේ ඉන්වන් වමොන තරේ 
මශජන  වවීලකවයධද  කියා අප  බා ගන්න පුළුලන්. [බාධාා 
කිරීමක්] පුත්තවේ ඉන්වන්. පුත්තවේ ධීලර ජනතාල ගසන 
ලචනයක් කාා කරනලා ද? එම නිවා  ගරු මාවනාරඪ 
මන්ත්රීශුරමනි, මා ඒ ගසන කාා කරන්වන් නසශස. මා කියාවගන 
ආවේ වමයයි.  ීව. නිමල්සිරි මශතා -[බාධාා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is no Quorum. [බාධාා කිරීමක්] 

මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා 
( ெகயகெங்கும்  உன்ப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔබුරමාවේ රීති ප්රරථනය ඉදිරිපත් කරන්න.[බාධාා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වථාාලර නිවයධගල   අනුල ක යුුර කරන්න ඕනෑ, 

පාර්ලි වේන්ුරල. [Interruption.] Quorum එක  20 Members 

විය යුුරය කියා වථාාලර නිවයධගල  ඉතාමත්  clearly mention   
වලනලා.  

 

 ඕනෑම වලාලක ඕනෑම Hon. Member  වකවනකු   
Quorum එක නසශසයි කියා ඒ ප්රරථනය න න්න  පුළුලන්. So, I 

have the right to raise this issue, Sir, and you have to give 

the verdict according to the Standing Orders. - 

[Interruption.] 

 
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා 
(ெகயகெங்கும்  உன்ப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔබුරමා  මවේ රණරණය දුන්නා. ගරු මන්ත්රීශුරමා කාා 

කරන්න.  

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමනි මා කියිකන් සිටිවත වමයයි. 

වේ කියන්වන්,  ීව. නිමල්සිරි  මශතා බිළටිය. "අප මුහුදු ගිවත 

සිකුරාදා වලව 5.00  විතර. වලන දා  ලාවේ තමයි, මුහුද රළු 

බලක් තිබුවණ් නසශස.-[බාධාා කිරීමක්] - වශොඳ කාගුණයක් 

තිබුණා.  කිසිම බියක් ඇති කර ගන්න තරේ වලනවක් දසක්වක් 

නසශස. ඒකයි අප මුහුදු ගිවත. අප යන්න කලින් ශසම දාම කාගුණ 

ලාර්තාල අශනලා.- [බාධාා කිරීේ] එවශම  තමයි මුහුදු ගිවත. මවේ 

මුළු ීවවිත කාවතම දසකපු  නසති  තරේ මශා භයශකාර සුිත සුෂශ 

කුණාටුලක්  දියවේ ඇති වුණා. ඒක ප න් ගත්තා විතරයි අප දසල් 

දාා තිබුණු ඒලා එවශම තිවය්ධදි වබධට්ටු අරන් රෑ එක ලන වි  

වගොඩ බිම  ආලා. එවශම වනොවලන්න අප  වමොනලාද වලන්වන් 

කියා කියන්න දන්වන් නසශස. මුහුද  ලසටුවණොත් වේවරන්න 

පුළුලන්. ආරක්ෂිත ජසකට් කළුතර, වේරුල පසත්වත් ධීලරයන්  

තිවබනලා. වබන්තර ග ව න් එශා  ඒලා වනොවදන්වන් ඇයි 

කියා ධීලර ඇමතිුරමා වශොයා බසලුවලොත් තමයි වශොඳ. එවශම 

වුණා නේ ීවවිත වගොඩක් වේරා ගන්න තිබුණා." 

 

වමවශම කියන්වන් කවුද? ඒ ආපදාල  මුහුණ දුන්න 

ධීලරවයක්. අප කියන්වන් වමයයි. ධීලරයන්  වදොවථ කිය කියා 

ඉඳා ලසඩක් නසශස. වේ ධීලරයන්  අලයු ආරක්ෂිත කබා 

නියිකත පරිදි දුන්වන් නසශස. තල කාරණයක් කියන්න තිවබනලා. 

ධීලරයන්  ආරක්ෂිත කබා නිකුත් කර තිබුණු ප්රරව්ධල පලා එක 

වබධට්ටුලක  එක ධීලර කබායයි දීා තිබුවණ්. වාමානයුවයන් අප 

දන්නලා එක වබධට්ටුලක ධීලරයන් ුරන් ශතර වදවනක් යන බල. 

එතවකො  එයින් එක් වකවනකු  විතරයි ීවවිතාරක්ක කබා 

වදන්වන්. අනික් කා ලත් ඒලා දීා නසශස. අප කියන්වන්, "ඒලා 

වල්ලිල  ගන්න" කියා වේ ධීලරයන්  නියම කරන එක ශරි 

නසශස කියායි. ඒ අය  ඒ කබා වදන්න තිබුණා. වනොවයකුත් 

නාවථතිකාර වියදේ වේ ආණ්ඩුවලන් ඕනෑ තරේ කරනලා. වේ 

ආණ්ඩුවලන් ඒ නාවථතිකාර වව  වියදේ කරන වල්ලි ටිකක් 

ඉුරරු කරා ශරි වේ ධීලරයන්  ආරක්ෂිත කබා ටිකක් දීා 

ඔවුන්වේ ීවවිත වේරා ගන්න තිබුණා. ඒකත් කරා තිබුවණ් 

නසශස.  

 
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අනික් කාරණය වමයයි. 

බන්න වේ සි්ධකරය වුණු වලාවේ වේ අය  ශසසිරුවණ් 

වකොවශොමද කියා. වේ සි්ධකරය ඇති වුවණ් 7ලසනි දා රෑ. වේ 

ආපදාල  ක් වුණු ධීලර ජනතාල වේ බලක් දන්වන් නසතිලයි 

මුහුද  වගොවථ තිබුවණ්.  වේ සි්ධකරය ඇති වුණාය කියා 8ලසනි දා 

ශසවමධම දසන වගන තිවය්ධදිත්, අඩු ගණවන් වේ අයවේ ීවවිත 

වේරා ගන්න 8ලසනි දා දශලල් ලන ුරරු ආණ්ඩුවේ වශලිවකොේ ර් 

යානා වයොදලා තිබුවණ් නසශස. ශලවථ ලරුවේ තමයි ඒලා ආවේ.  

වදහිල පසත්වත් ඇති වුණු උ්ධවඝධණයක් වශීුරවලන් තමයි 

නසලත වේක  අලධාානය වයොමු කරන්න ප න් ගත්වත්. එදා 

රාත්රි්වත සි ම වේ වලනුවලන් නියිකත ආරක්ක විකරවිධාාන 

වයදුලා නේ මී  ලඩා ධීලර ීවවිත ප්රරමාණයක් වේරා ගන්න තිබුණා.  

වමශර ධීලරයන් කිේලා මුහුව්ධ ඔවුන්වේ වබධට්ටු අබන් වලා 

තමන්වේ ීවවිතයයි, මරණයයි අතර ව නක් කරිකන් සිටින 

අලවථාාවේදී කිසිම වකවනක් ිළහි   ආවේ නසශස කියා. ඔවුන්  

ිළහි  වලන්න පුළුලන්කම තිවබන්වන් ආණ්ඩුල  විතරයි. 

වශලිවකොේ ර් යානා ආදිය වයොදලා ඔවුන්වේ ආරක්ාල 

වලනුවලන් යේ කිසි වමවශයුමක් කරන්න තිබුණා. එවශත් 8ලසනි 

දා දශලල් පසු ලනුරරු වේ වලනුවලන් කිසිදු ක්රිගයා මාර්ගයක් 

අරවගන තිබුවණ් නසශස. වමශර අය  වප්්ධගලික වශලිවකොේ ර් 

යානාත් තිබුණා. ඒලා වයොදා ගත්වත්ත් නසශස. ඒලා එක එක 

ආයතනල  කුලිය  දීා තිබුණා. ජන ීවවිතවත ආරක්ාල 

වලනුවලන් වේ වශලිවකොේ ර් යානා වයොදලන්න තිබුණා. එවශම 
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කරා තිබුවණත් නසශස. මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඒ 

අලවථාාවේදී ක්රිගයා කර තිබුණු අන්දම ගසන කිසිවවීත් වෑහීමක  

පත් වලන්න පුළුලන්කමක් තිබුවණ් නසශස. වධකවත හු ක් 

ර ලල් ආපදාලදී ක්රිගයා කරන්වන් වේ විකරය  වනොවලයි.  

 

බන්න, මාව කිහිපයක  ඉවථවර වලා ඇවමරිකා එක්වත් 

ජනපදවත නිේවයධර්ක් නගරවත මශා විා ආපදාලක් සිදු වුණා.  

ශදිසි සුනාික තත්ත්ලයක් නිවා මුළු නිේවයධර්ක් නගරයම  

ලුරවරන් ය වුණා. ඒ බධාාරින් කවෂී වමොකක්ද?  වේ සි්ධකරය 

ඇති වලනකන් බාවගන සිටිවත නසශස.  වේ ිළිතබඳල අනුරරු 

ඇ වීම සබුණාම  ශදිසි අලවථාාලක් ප්රරකාය  පත් කරා ඒ 

ආපදා තත්ත්ලය ිළිතබඳල මශජනතාල දසනුලත් කරා, ඔවුන් 

ආරක්ෂිත වථාානල  යසවීම තමයි ඒ නිේවයධර්ක් නගරවත 

බධාාරින් පෂමුවලන්ම කවෂී.  ඊෂ   ඔවුන් කවෂී ලුරවරන් ය  

වියශසකි වථාානල  අනුරරු අ ලා ඒලාවත ව්ධවපොෂල 

ආරක්ාල වඳශා විකර විධාාන වයදීමයි. ඔවුන් ුරන් වලනුල කවෂී,  

වේ ආපදාල  ක්ලන නිේවයධර්ක් නගරවත මශජනතාල  වශන 

වවන්න යේ කිසි ක්රිගයා මාර්ගයන් ගසනීම වේබන්ධාවයන් ඒ 

වලනුවලන් තිවබන ආයතන සියල් දසනුලත් කරන්න  ිළයලර 

ගසනීමයි. ශතර වලනුල කවෂී වමොකක්ද?  ශතර වලනුල තමයි 

ඔවුන් ලටිනා උපකරණ, ව්ධවපොෂ ඉලත් කිරීම කවෂී. ඔබුරමාත් 

දන්නලා ඇති, මුළු නිේර්වයධක් නගරවතම තිවබන්වන් වපොෂල 

ය  තිවබන උමශ මාර්ගල දුේරිය වවීලාලන් බල. ඒක තමයි 

නිේවයධර්ක් නගරවත ප්රරධාානම ප්රරලාශන ප්ධධාතිය. වපොවෂොල ය  

තිවබන වේ දුේරිය වවීලාල, ඒලාවත තිවබන උපකරණ  ලශාම 

එතසනින් ඉලත් කරා, මම හිතන විකරය  වකධටි ගණනක 

ව්ධවපොෂ නාවථති ලන්න  වනොදී වේරා ගන්න  එදා ඔවුන්  

පුළුලන්කම සබුණා. ඉතින් මම කියන්වන්, ඊෂ  ිළයලරක් ගසන 

ඔවුන් කල්පනා කවෂී ආපදාල එන්නත් ඉවථවර වලායි. ආපදා 

අලවථාාවලන් පසුල ප්රරතිවශවිධාාන ලසඩ ිළිතවලෂක් ඇති කරන්වන් 

වකොවශොමද කියන එකත් වසසුේ කෂා. ඒ ලාවේ ලගකීමක් ඇතිල 

ඔවුන් එදා ක්රිගයා කරපු නිවා නිේවයධක් නගරවත ජන ීවවිතය වේරා 

ගන්නත් පුළුලන්කම සබුණා; ඒ ලාවේම ව්ධවපොෂ ආරක්ා කර 

ගන්න ත් පුළුලන්කමත්  සබුණා.   

 

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අවේ රවට් ඇති වුණු වමම 

ආපදා අලවථාාවේ දී ක්රිගයා කරපු ආකාරය ගසන අප  වෑහීමක  පත් 

ලන්න  පුළුලන්කමක් නසශස. ඒ නිවා අද වේ තත්ත්ලය ඇති වලා 

තිවබන්වන් නිථිකත පරිදි ලගකීමකින් යුුරල ක්රිගයා වනොකිරීම 

නිවාය කියන වචධදනාවලන් ගසවලන්න  පුළුලන්කමක් නසශස.  

 

මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අවනක් කාරණය තමයි වේ 

ඇති ව ආපදා තත්ත්ලවයන් පසුල  විපක් නායකුරමා බිළටිය, 

වේරුල, වමොරටුල යන වේ ප්රරව්ධල ආපදාල  මුහුණ දුන් ධීලර 

ජනතාල බන්න ගියා. එම ධීලර ජනතාලවේ මරණ සිදුවුණු 

වගලල්ල  වගොඩවුණා. ඒ අයවේ දුක වසප වබදා ගන්න  එුරමා 

වශභාගි වුණු එලසනි අලවථාාලක ඇති වුණු තත්ත්ලය වමොකක්ද? ඒ 

අලවථාාවේ දී ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්ලයක  මුහුණ 

වදන්න  එුරමා  සිදු වුණා. පසු ගිය 11ලසනි දා විපක් 

නායකුරමා එම ධීලර ජනතාලවේ මරණ සිදුවුණු වගලල්ල  

ගිහිල්ා ඒ අයවේ දුක වසප බා එන අතරුරර බිළටිවත දී 

එුරමාවේ ලාශනල ත් ශානි කරන්න  වමශර කණ්ඩායේ ක්රිගයා 

කෂා.  අවේ ප්රරාව්ධය ය වභා මන්ත්රීශලරුන් වදවදවනකු ලන බිළටිය 

ප්රරාව්ධය ය වභාවේ අජිත් අවවී මශතාත්, එේ.ඩේලිේ. වවනරත් 

මශතාත් පශර දීමක  ක්වලා ඔවුන්  වරධශල් ගත ලන්න  සිදු 
වුණා.  

 

වමවශම මරණයක් වලා ඒ මරණය වලාවේදී 
ව්ධපානයකින් වතොරල වේ විකරය  ඔවුන්වේ දුක වබදා ගන්න 

විපක් නායකුරමාත්, එක්වත් ජාතික පක්වත ඒ 

වශවිධාායකලරුන් ශා මන්ත්රීශලරුනුත් එදා වශභාගි වුණ වලාවේ 

වමවශම තමයි ආණ්ඩුවේ බධාාරින් ශසසිරුවණ්;  වේ අය  උදවු 

උපකාර කරන්න වනොවලයි ක යුුර කවෂී. විපක් නායකුරමා  

විපක් නායකකම  පසත්තකින් තියා ඒ  මෂ වගලල්ල යන්න  

බසශස. ශසබසයි, වේ මරණ සියල් තමන් ඉදිරිවත තියා වගන 

ඔවුන් ඒ අලවථාාවේදී  ශසසිරුවණ් ශරිය  මසරයින් ිළරිවක් 

ශසසිවරන ආකාරය යි. ඒ නිවා අිළ අශනලා, වේ සි්ධකරය ගසන කෂ 

පරීක්ණය වමොකක්ද කියා. වපොලිවථපතිුරමා  කිේලා,  

පාර්ලිවේන්ුරවේදී ප්රරකා කරා තිවබනලා, වේ ිළිතබඳල 

බධාාරින්  පසිකණිලි කරා තිවබනලා. අද ලනුරරු  විපක් 

නායකුරමාවේ ඒ සි්ධකරය ිළිතබඳල කිසිම පරීක්ණයක් සිදු කරා 

නසශසයි කියන එක මම ඔබුරමා  වඳශන් කරන්න  කසමසතියි.  

 
අද වේ පලතින තත්ත්ලය ඉතාමත් නරකයි. නසලතත් අිළ 

ඉල්නලා, වේ ආපදා කෂමනාකරණ වියයත්, ඒ ලාවේම ආපදා 
කෂමනාකරණ අමාතයුාශයත්, වේ වේබන්ධාවයන් ප්රරධාාන 
ලගකීම තිවබන කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරලත් ලශා 
නවීකරණය කරන්න  අලයු ිළයලර ගන්න කියා. වේ ආයතනය  
කුඩේමාවේ වසකිලි දක්ලා, මුල්ක  තල්ලු කරා, 

වනොලසදගත් ආයතනයක් ශසටිය  පසත්තක  දමා තියන්න 
පුළුලන් ආයතනක් වනොවලයි. වේක  ඕනෑ කරන යාලත්කාලීන 
කිරීේ ටික කරන්න ලශාම ආණ්ඩුල විසින් ිළයලර ගත යුුරයි කියන 
කාරණය ප්රරකා කරන්න කසමසතියි.  

 
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, වේ සි්ධකරවයන් මරණය  පත් 

ව අය   රුිළයල් ක්ය ගණවන් ලන්දියක් වගේලා කියාත්, ඒ 
ලාවේම මරණය වලාවේදී රුිළයල් 15,000ක මුදක් වගේලා 
කියාත් මී  දලවථ වදක ුරනක  ඉවථවර වලා මාධායුල පෂ 
වලා තිබුණා මම දසක්කා. ශසබසයි වමතසනදී ප්රරථනයක් මුර 
වලනලා, වේ අයවේ පවුල් රක්ණය වලා තිවබනලා නේ ඒ 
රක්ණ මුදල් ඒ පවුල්ල  වගේවේ නසශසයි කියා වචධදනාක් 
තිවබනලා.ඒ ලාවේම ආපදාල  ක් වුණු වබධට්ටුල , වලනත් 

අාභල  කිසි ලන්දියක් නසශස. විවීවයන්ම ඔවුනවේ ප්රරධාාන 
ීවවිකාල  උපවයධගී කර ගත්ත ඒ වබධට්ටු වශ ධීලර 
ආේපන්නල  ලන්දි වගවීම  ආණ්ඩුවේ ලගකීමක් ශා යුුරකමක් 
තිවබනලා කියන එක විවීවයන්ම කියන්න කසමසතියි.  

 
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, අවනක් කාරණය, වේ ලාවේ 

සි්ධකරයක් ඇති වුණාම ජාතයුන්තර වශවයධගය බා ගසනීම 
ඉතාමත් ලසදගත්. ජූනි මාවවත 08 ලන දා වේ ආපදා තත්ත්ලය 
පසිකණියාම ඇත්ත ම ශකාවේ ධීලරයන් දසනුලත් කරන්න ක්රිගයා 
කවෂී නසශස ලාවේම සි්ධකරය ගසන දසනුලත් වුණා  පසුලලත් අඩු 
ගණවන් අවල්ලසසි රව න් -ඉන්දියාවලන්- වශාය ගන්නලත් 
උත්වාශ කවෂී නසශස. වමොකද, ඉන්දියාල  තිවබනලා, ඉතාම 
ක්තිමත් වලරෂාරක්ක වවීලාලක්. ඔවුන්  තිවබනලා, වමලසනි 
අලවථාාලක ක්රිගයා කරන්න  ඕනෑ උපකරණ. විවීවයන්ම 

වඩධනියර් යාත්ර ා තිවබනලා. ඕනෑම ආපදා තත්ත්ලයකදී මුහුදු ගිය 
ධීලරයින් ශා ශානිය  පත් ලන පු්ධගයන් වේරා ගත ශසකි නවීන 
යන්වත්ර ධපකරණ වේ යාත්ර ාල තිවබනලා. අලයුතාල අනුල 
ඉල්ලුලා නේ වමලසනි ආධාාර උපකාර බා ගසනීම  වශාය 
වදන්න  ඒ අය නිතරම බසඳිා සිටිනලා. එවශම නේ, වේ ගසන 
ක්රිගයා කරන්නලත් ිළයලර ගත්වත් නසශස කියන වචධදනාල සියලු 
බධාාරින්  තිවබනලා.  

 
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, වේ තත්ත්ලය දිශා බපුලාම 

අිළ ශදිසිවයන්ම කෂ යුුර කාර්යයක් තමයි වේ ගසන ලශාම 

අලධාානය වයොමු කර ක්රිගයාත්මක වීම. පෂමුවලනි කාරණය 
ශසටිය  මම කියන්වන් අප  දසන් වේ වඳශා අත් දසකීේ තිවබන 
බලයි. සුනාිකවත ඉඳා ලරින් ලර ලරින් ලර අප  සබුණු අත් 
දසකීේ තිවබනලා. සුනාික ලයුවනය නිවා අවේ ීවවිත ක් 
ගණනක් නසති වලා තිවබනලා. ආපදා තත්ත්ලයන්ල  මුහුණ 
වදන්න අිළ සදානමක් නසති නිවා තමයි එවශම වුවණ්. ඒ විතරක් 
වනොවලයි. ලරින් ලර, ලරින් ලර ශකාවේ විවිධා පෂාත්ල ධීලර 
ජනතාල , ඒ ලාවේම ඒ ධීලර ප්රරජාලවේ ක යුුරල  වනොවයක් 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

බාධාාලන් ඇති වලා ීවවිත දශවථ ගණනක් නසති වලා තිවබනලා. 
ධීලර ජනතාල  විතරක් වනොවලයි, ඇත්ත ම අනාගතවතදී 
වගොඩබිම ීවලත් ලන ජනතාල ත් ගශලුරර උලදුරු ශා වලනත් 

කාරණාලදී ඔවුන්වේ ආරක්ාල වඳශා වශ අනාගත ක්රිගයාමාර්ග 
වඳශා වමලසනි දියුණු තාක්ණික තත්ත්ලයන් භාවිත කරන්න 
ක්රිගයා කෂ යුුරම වලනලා. වමොකද, වථලාභාවික ලයුවනයන් එන්න 
එන්න ලසඩි ලනලා. මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, ඒ නිවා මම 
වයධජනා කරන්වන් නසලත ආපදාලක් එනකේ බා ඉන්වන් 
නසතිල වේ වදපාර්තවේන්ුරල ලසඩිදියුණු කරන්න ක්ණික ිළයලර 
ගත යුුරයි කියායි. නසලත ආපදාලක් ආලාම තමයි අිළ ආවයත් 
කාා කරන්වන් වේක කරන්න ඕනෑ, ඒක කරන්න ඕනෑ කියා. ඒ 
නිවා වේ වදපාර්තවේන්ුරලයි, ඊ  අදාෂ ආයතනයි නවීකරණය 

කරන්න අලයු ිළයලර ගසනීම කෂ යුුරයි. ඒ ලාවේම අිළ අවනක් 
පසත්ත  කියනලා, වේ ගසන ක්රිගයා කරන්න ඕනෑ විකරය  අදාෂ 
පු්ධගයින් දසනුලත් කරා, ඔවුන්  පුහුණුල බා දිය යුුරයි 
කියා. වථලාභාවික විපත් ඇති ලන අලවථාාලදී වධකවත වලනත් 
ර ල ගන්නා ක්රිගයාමාර්ග  ගසනීම  අවේ නිධාාරින් දසනුලත් 
කිරීම , පුහුණු කිරීම  ලගකීමකින් යුුරල ිළයලර ගත යුුරල 
තිවබනලා.  

 

අිළ කියන අවනක් කාරණය වමයයි. අවේ අනුරරු ශස වීවේ 

ක්රිගයාලලිය තලමත් දුර්ලයි.  වථලාභාවික විපත් විතරක් වනොවලයි, 

සුනාික ලයුවනවයන් පසුල මුළු වධකයම අනුරරු ශස වීේ වඳශා 

විවී ලසඩ ිළිතවලෂලල් වයොදා වගන තිවබනලා. විවීවයන් 

අප  බපාන පසසිිළක් ආපදා මධායුවථාානය ශරශා බා වදන 

වතොරුරරු විමර්නය කරන්නලත් උනන්දුලක් තිවබනලාද කියා 

අිළ දන්වන් නසශස. 

 

ඒ නිවා අිළ කියන්වන්, වමලසනි අලවථාාලදී  එකිවනකා  -

එශා  වමශා - වචධදනා කර කර ඉන්වන් නසතිල ඒ ිළිතබඳල 

අලධාානය වයොමු කරන්න කියායි. දසන් ඉතින් ඒක සි්ධධා වලා 

ඉලරයි. අනාගතය වලනුවලන් වේ වඳශා යේකිසි ක්රිගයා මාර්ගයක  

අලරණර්ණ විය යුුරයි කියන කාරණය වපන්ලා වදිකන් වේ වභාවේ 

අලධාානය වඳශා මම වේ වයධජනාල ඉදිරිපත් කරනලා.  

 
 
  [අ.භා. 2.45] 

ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මාවනාරඪ ගරු මන්ත්රීශුරමනි, පසු ගිය දිනල ඇති වුණු 

ආපදා තත්ත්ලයත් වම  සි්ධධා වුණු මශා ලයුවනය ිළිතබඳල 

ඉදිරිපත් කෂ වයධජනාල වථථිර කරිකන් වේ විලාදය  වශභාගි 

වලන්න  අලවථාාල සබීම ගසන මම වුරටු වලනලා.  

 

විවීවයන්ම පසු ගිය දිනල ඇති වුණු කුණාටුල නිවා ීවවිත 

51ක  ලසඩි ප්රරමාණයක් අහිික වුණා ලාවේම අුරරුදශන් වීේ 

ගණනාලකුත් සි්ධධා වුණා. අහිශවක පවුල්ල  නිලවවී ගිශ 

මලිකයින් අහිික වුණා. වමශර තසන්ල වගදර  ප්රරධාාන ආදායම 

බා වදන පු්ධගයා ීවවිතක්ය  පත් වීම නිවා ඒ පවුල්ල  

ප්රරධාාන ආදායේ මාර්ගයත් නසති  වුණා. අද ලන වි  විපත  පත් 

වුණු ධීලර පවුල් -  [බාධාා කිරීමක්] 

 
මාවනාරඪ මන්ත්රීශුරමා 
( ெகயகெங்கும்  உன்ப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කරුණාකර නිථේද වලන්න. වේ අලවථාාවේදී ගරු නිවයධජයු 

කාරක වභාපතිුරමා මාවනය  පසිකවණනලා ඇති.  

 අනුරරුල ගරු ගයන්ත කරුණාතික මශතා මාවනවයන් 
ඉලත් වුවයන්, නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා [ගරු මුරුවේසු 
චන්ද්රaකුමාර් මශතා] මුාවනාරඪ විය. 

 

அென் பமகு, ண்னகு கந்ெ கனோைெயக்க அலர்கள் 

அக்கசனத்ெனன்ன் அகயதல, குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் 

அலர்கள்  [ண்னகு னெனோதகசு சந்ெகுர்]  ெகயக லகத்ெர்கள். 
 

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the 
Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE 

HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
 

 

ගරු වජිත් වප්රරමීදාව මශතා 
(ண்னகு சஜத் பதெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, අද ලන වි  විපත  පත් 

වුණු ධීලර පවුල් විා ප්රරමාණයක්, ධීලර යාත්ර ා ආේපන්න රැවක් 

අහිික වුණු බහුතර ජනතාලක් කර කියා ගන්න වදයක් වනොමසතිල 

අන්දමන්ද වලා ෂතසවලනලා. ඒ අයවේ ජන ීවවිත වශමුලින්ම 

නන්නත්තාර වලා තිවබනලා. ගරු නිවයධජයු කාරක 

වභාපතිුරමනි, අිළ ිළිතගන්න   ඕනෑ, සුිත සුෂශ, කුණාටු වශධ 

වලනත් කාගුණික ව්ධගුණික තත්ත්ලයන් ිළිතබඳල 

ආණ්ඩුල , විපක්ල  වදොවථ පලරන්න බසශස කියන එක. ඒලා 

වථලභාවික ලයුවනයන්. එනමුත් අලදානේ තත්ත්ලයන් ිළිතබඳල 

ජනතාල නිසි වව දසනුලත් කර, ජනතාලවේ ආරක්ාල වසපය වේ 

ප්රරධාාන ලගකීම රජය වුර වලනලා.   

 
විවීවයන්ම වේ ලයුවනය ුරෂ, වේ විනාය ුරෂ ජනතාල 

දසනුලත් වනොකිරීවේ පර්ණ ලගකීම ලර්තමාන රජය භාර ගත 

යුුරයි. ඒ ලාවේම වේ ීවවිත රැවක් අහිික වුණු මශා ලයුවනයකින් 

පසුලත් අප  දකින්න  සවබන්වන් වමොකක්ද? ලග කිල යුුර 

මසතිඇමතිුරමන්ා කුඩා දරුලන් ශසසිවරන ආකාරය  මශා 

විහිළුකාර ්ධවිත්ල රශගනයක් ක්රිගයාත්මක කරා මුළු  රවට්ම 

පුරලසසියන්  ඒ විහිළුකාරි ්ධවිත්ල රශගනය නසරඹීවේ අලවථාාල 

බා දුන්නා.  

  
ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, වේ මශා ලයුවනවයන් 

පසුල ධීලර ශා ජජ වේපත්  වශලර්ධාන නිවයධජයු  ඇමතිුරමාත්, 
ආපදා කෂමනාකරණ ඇමතිුරමාත් වමොනලාද කියන්වන්?  එක් 
වකනකු කියනලා, වේ ගසන දසනුේ දුන්නා කියා.  අවනක් 
එක්වකනා කියනලා, දසනුේ දුන්වන් පරක්කු වලායි කියා. 
තලත් අලවථාාලක එක් වකවනක් කියනලා, ශලව 4.00  කිේලා 
කියා. එවශම කිේලාම තලත් පු්ධගවයක්  කියනලා,  දසනුේ 
දුන්වන් ඊෂ  දලවවී උව්ධ පාන්දරයි කියා. ඉතින් වේ ්ධවිත්ල 
රශගනය,  අනුන්  වබධය පාවථ කරන රශගනය, තලත් වකනකු 

මත ලගකීම පස වීවේ විහිළු වශගත නා යු ජනතාල  නරඹන්න 
අලවථාාල බා දුන්නා.  "මම වනොවලයි, ඒක කරන්න ඕනෑ එයා",  
"වේක කරන්න ඕනෑ වමයා",  "මම වනොවලයි, වේක  ලග 
කියන්වන්, අවපධ! ම  ලගකීම භාර ගන්න බසශස" යනාදී ව්ධලල් 
කියිකන් වතයු ලවයන්ම ආථචර්යලත් ශ්රී  ශකාවේ රජවත 
ඇමතිලරුන් ර  දසක්ව, නලතම රකඩ වශදර්නය නරඹන්න  
මුළු ර  ම  අලවථාාල සබුණා.  

 

ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, මම වේක නිකේ 
ඉදිරිපත් කරන ප්රරකායක් වනොවලයි.  ධීලර ශා ජජ වේපත් 
වශලර්ධාන නිවයධජයු  අමාතයු ගරු වරත් කුමාර ගුණරත්න 
මසතිුරමා වඳශන් කර තිවබනලා, ඔය කියන fax එක ඒ වලාවේ 
සබී නසති බල ඔේපු වුණා කියා. එතවකො  ගරු අමරවීර 

ඇමතිුරමා කියා තිවබනලා, ධීලර අමාතයුාශය  ඒ නිවේදනය 
වලාල  යලා තිවබනලා කියා. ආපසු වරත් කුමාර ගුණරත්න 
නිවයධජයු ඇමතිුරමා කියා තිවබනලා, ඒ අමාතයුාශය වේ ලරද 
භාර ගත යුුරයි කියා. එ තවකො  අමරවීර ඇමතිුරමා කියා 
තිවබනලා, කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල ලගකීම නිසි වව 
ඉටු කර තිවබනලා කියා. ආපසු වරත් කුමාර ගුණරත්න 
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මසතිුරමා කියා තිවබනලා, වදයක් වුණා  පවථවවී වමවශම වදයක් 
වුණා කියන්න කාගුණ  විදයුා වදපාර්තවේන්ුරලක් අලයු නසශස 
කියා. අමරවීර මසතිුරමා කියනලා, "වේ fax  එක යලා 
තිවබන්වන් වලනදා යලන වනොේමරල මයි. මම කියනලා, 
විවී කිකටුලක් දමා CID එක ත්  කියා වේ ගසන වවොයන්න" 

කියා. එතසනින් නතර ලන්වන් නසශස. ආපහු වරත් ගුණරත්න 
මසතිුරමා කියනලා, "කාගුණ නිවේදන ජනමාධායුය  දසනුේ දීම 
මවේ කාර්යයක් වනොවලයි" කියා. වපරෂා අවේ අමරවීර මසතිුරමා 
කියනලා, "කිකටුල, අපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශය ලරදකරු 
කවෂොත් ඇමතිකවමන් ඉල්ා අවථ වලනලා" කියා. වමන්න වේක 
තමයි මම වඳශන් කෂ ්ධවිත්ල රකඩ වශදර්නය.  

 
ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, දසන් වමොකක්ද ඇත්ත 

කාාල? ඇත්ත කාාල වමන්න වේකයි. කාගුණ  විදයුා 

වදපාර්තවේන්ුරල අවරණයි. කාගුණ විදයුා වදපාර්වේන්ුරවේ 
බරපතෂ වභ්තික මානල වේපත් ඌනතාලක් තිවබනලා. ඒ 
ඌනතා වලන් වපවෂනලා. නියමාකාරල කාගුණය ිළිතබඳල 
අනාලසකි පෂ කිරීම කාගුණ විදයුා වදපාර්තවේන්ුරල  දුථකර 
කාර්යයක්. වබොරුල  නිධාාරින්  බසණා ලසඩක් නසශස. 
ප්රරමාණලත් වේපත් ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයුාශය ලත් 
නසශස. අමාතයුාශය  ක්රිගයාත්මක ලන්න ඉඩක් නසශස. ප්රරතිපාදන 
නසශස. වේපත් නසශස. ඇමතිුරමනි, අඩුම තරවේ පසු ගිය 
ගශලුරවරන් විපත  පත් වුණු ජනතාල  තලම නිලාව  ආධාාර ටික 

වදන්න බසරි ආථචර්යලත් යුගයකයි අිළ ීවලත් ලන්වන්. ආපදා 
කෂමනාකරණ ඇමතිුරමා අවරණයි. පසු ගිය දලවක මම ආපදා 
කෂමනාකරණ ක යුුර ිළිතබඳ උපව්ධක කාරක වභා රැවථවීම  
වශභාගි වුණු අලවථාාවේ රජවත මන්ත්රීශලරු මසසිවිලි නසඟුවේ,  
"ගශලුරර ඇවිත් දසන් ලවර ගණනාලක් වලනලා. ඇයි, වේ විපත  
පත් වුණු ජනතාල  නිලාව ආධාාර ටික වනොසවබන්වන්" කියායි. 
ඇත්ත ලවයන්ම අප  දසන ගන්න සබුණා -[බාධාා කිරීමක්]ගරු 
නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, මම ලසදගත් ඉදිරිපත් කිරීමක් 
කරන්වන්.  

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා 
( குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.  

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I have to bring 

to your kind notice the validity and the operation of the 

Standing Orders of Parliament, which should be strictly 

adhered to by the House. Sir, Standing Order No. 10 is 

about the Quorum, which states, I quote:   

 
"The quorum of Parliament required by Article 73 of the 

Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is 
twenty members including the person presiding. If at any time the 

attention of Mr. Speaker or other person presiding is directed to the 
fact that a quorum is not present he shall order the division bells to 

be rung and if at the expiration of five minutes a quorum be not 

present he shall adjourn Parliament without question put."  

 

So, Sir, I raise, according to the Standing Orders, that 

there is no Quorum, which I am entitled to. Therefore, 

Sir, I am once again raising it when you are in the Chair, 

that you have to call for the Quorum and if the Quorum is 

formed, then you can continue with the Debate. If not, 

Standing Order No. 11 states, I quote: 

 
“........If a quorum be not then present Parliament shall adjourn as 
provided in the preceding Order but if a quorum be proved to be 

present Parliament shall forthwith resolve itself into Committee." 

 

So, Sir, according to that, you have to call for the 

Quorum.  

 
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නසඟී සිටිවතය. 
ழுந்ெர். 

rose. 

 
නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා 
( குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Lakshman Kiriella. 

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, when you raise the question of Quorum, nobody 

can argue about it.  

 

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

නසශස, නසශස, ඒ ගසන වනොවලයි. This is a very important 

Debate. 

 
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, අවේ - 

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Nobody can debate that, Sir.  

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

Debate  කිරීමක් වනොවලයි අවතයු ප්රරකා කරන වි  කියන්න 
ඕනෑ. ඔබුරමා දසන් කිේලා වන්. දසන් කී ලතාලක් කිේලාද ලාඩි 
වලන්න. රණන්දුලක් වදයි. 

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නසඟී සිටිවතය. 
ழுந்ெர். 

rose. 
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පාර්ලිවේන්ුරල 

නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා 
( குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Lakshman Kiriella, what do you want to say? 

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, අිළ Parliamentary 

Business Committee  එවක්දී පාර්ලිවේන්ුරවේ ලසඩ ක යුුර 

ිළිතබඳල වාකච්ඡා කරන වකො  වාමානයුවයන් Adjournment 

Motions වේබන්ධාවයන් Quorum එකක් ඉල්න්වන් නසශස 
කියා ඇති කර ගත් එක තාලක් තිවබනලා.  වේක ර   බපාන 
ප්රරථනයක්වන්. [බාධාා කිරීමක්] 

 
ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමනි, වමොකක්ද වමුරමා 

කියන්වන්? මන්ත්රීශුරමා භයද? [බාධාා කිරීමක්] 

 
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
භයද? 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

According to the Standing Orders - [Interruption.] 

 
නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා 
( குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

We have to follow the Standing Orders. 

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, but sometimes, - [Interruption.] For example, 

during the Budget Debate - 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
(ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, you cannot allow this. I have already raised my 

objection - [Interruption.] 

 
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Will you shut up,  

[මාවනවත අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You shut up. 

ගරු තිවථව අත්තනායක මශතා 
(ண்னகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
වමොකක්ද වේ කියන්වන්? 

 
ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You sit down. - [Interruption.] 

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවථලර් මශතා 
( ண்னகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I am only asking you - 

නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා 
( குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I have to act according to the Standing Orders. 

ගරු ක්ථමන් කිරිඇල්  මශතා 
(ண்னகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, kindly listen 

to me. වපෝ ඩක් මම කියන ව්ධ අශන්න. [බාධාා කිරීමක්] 
 
නිවයධජයු කාරක වභාපතිුරමා 

( குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

      (Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Right, I am calling for the Quorum. 

 

පාර්ලිවේන්ුරල ගණන් වකො  ගණපරණයක් වනොමසති වවයන්, 
වබදුේ සීනු ේද කිරීම  නිවයධග කරන දී.  

பளுன்மம் கைக்கடப்பட்டு, கூட்ட நடப்தபண் 

இல்கயதனக் கண்டெனல், பவு ை அடிக்கப்பட 

தலண்டுதனக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the 

Division Bells were ordered to be rung. 

 
පසුල ගණපරණයක් වනොතිබුවණන්, නිවයධජයු කාරක 

වභාපතිුරමා විසින් 10 ලන වථාාලර නිවයධගය ය වත්,  ප්රරථනය 
වනොවිමවා පාර්ලිවේන්ුරල කල් තබන දී. 

 

පාර්ලිවේන්ුරල ඊ  අනුකල අ. භා. 03.02 , 2013 ජූලි මව 
23ලන අ ශරුලාදා අ.භා. 1.00 ලන වතක් කල් ගිවත ය. 
  

பன்னர் கூட்ட நடப்தபண் தசெெனல் குழுக்கரன் பெத் 

ெலசரர் அலர்கள் நகயக் கட்டகர இய. 10இன்படி லனலன்மப் 

பளுன்மத்கெ ஒத்ெகலத்ெர்கள். 
 

இென்படி, ப.ப. 3.02 க்கு, பளுன்மம் 2013 னொகய 23, 

தசவ்லய்க்கறக ப.ப. 1.00 ைலக  ஒத்ெகலக்கப்பட்டது. 
 
Later, a Quorum not being present, MR. DEPUTY CHAIRMAN 

OF COMMITTEES adjourned Parliament, without Question put, under 
Standing Order No. 10. 

 

Adjourned accordingly at 3.02 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 
23rd July, 2013. 
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දායක මුදල් : පාර්ලිවේන්ුර විලාද ලාර්තාල ලාර්ෂික දායක ික රු. 2178කි. ිළ පතක් වගන්ලා ගසනීම අලයු  
නේ ගාවථුරල රු. 18.15කි. තසපසල් ගාවථුරල රු. 2.50කි. වකොෂඹ 6, කිරුෂපන, පාමශකඩ පාර, අශක 102, 
ිළයසිරි වගොඩනසගිල්වල් රජවත  ප්රරකාන  කාර්යාශවත  අකරකාරී  වලත  වෑම  ලර්යකම  වනොලසේබර්           
30 දා   ප්රරාම දායක  මුදල් වගලා ඉදිරි ලර්වත දායකත්ලය බා වගන විලාද ලාර්තා බාගත ශසකිය.  

නියිකත දිවනන් පසුල  එලනු බන දායක ඉල්ලුේ පත් භාර ගනු වනොසවේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெ ; ஹன்சட் அெக அமக்ககன் லனோடந்ெ சந்ெ னௌப 2,178. ஹன்சட் ெனப்பெ னௌப 18.15. ெபற் 

தசயவு னௌப 2.50. லனோடந்ெ சந்ெ னெற்பைக அத்ெட்சகர், அசங்க தலரனைட்டலுலயகம், இய. 102, 

பசம கட்டிடம், பன்ககட வீெ, கனோரப்பகன, தகழும்ன 6 ன்ம லயசத்ெற்கு அனுப்ப பெககரப்  

தபற்ன்க்தகள்ரயம். ஒவ்தலண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் தெெக்கு னென் சந்ெப்பைம்  

அனுப்பப்பட தலண்டும். பந்ெக் ககடக்கும் சந்ெ லண்ைப்பங்கள்  

ற்ன்க்தகள்ரப்படட்ட. 
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විණහධිඳතියඹහවේ හේතහ 
 
වඳොදු ාහඳහය ළිබඳඵ හය බහවේ හේතහ 
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 වයියිද් අබ්දූේ යවසභහන් ජිෂසරි භේරහනහ අනුසභයණ 

අයමුදර (ංසථහත කිරීවපත) – [රු අල්වහජ් 
ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදි 

අන්තේත ප්රුධහන රුණු 
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ENTERPRISES 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
       Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial Trust 

(Incorporation) – [The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer] 

–  Read the First time        

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்னகள்: 

 றலனக்குழு ‘’ : மனறக உன்ப்தறணர்கள் 
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அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்] – னென்னெலந 

றப்தறடப்தட்டது 

 අල්වන් ඳදනභ (ංසථහත කිරීවපත) –  [රු හුවනයිස 
ෂහරක් භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදි 

 
ශ්රීක රංහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳනත: 
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 அல்யென் ன்நம் (கூட்டிலத்ல்) - [ரண்னறகு 

யளலணஸ் தரனௌக்] – னென்னெலந  றப்தறடப்தட்டது 

 

இனங்லக றன்ெரம் (றனோத்ம்) ெட்டனேனம்: 

 இண்டரம் றப்ன - றரம் எத்றலக்கப்தட்டது 

 

எத்றலப்னப் தறமல:  

 கம்தயர மெற மதரக்குத்து னோத்து றன்ணத்ல 

றஸ்ரறத்ல் 

      Alhasan  Foundation  (Incorporation) –  [The Hon. 

Hunais Farook] - Read the First time 
 
SRI LANKA ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL: 

       Second Reading – Debate Adjourned  
 

ADJOURNMENT MOTION:  

      Expansion of Gampaha National Transport Medical 

Institute 
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අ. බහ. 1.00  ඳහේලිවපතන්ුර රැස විඹ.  

ථහනහඹුරභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විඹ.    
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள் [ரண்னறகு ெல் ரஜதக்ஷ] லனல 

கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
  

 

නිවේදන 
அநறறப்னக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

"ඒ" සථහය හය බහ : අතිවේ හභහජිඹන් 
றலனறற் குழு “” : மனறக உன்ப்தறணர்கள் 
STANDING COMMITTEE "A": ADDITIONAL MEMBERS 

 
 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

"අභිභහනී භහජ ංේධන වහ අධාහඳන ඳදනභ (ංසථහත 

කිරීවපත)" ඳන ක වටුපතඳත රහ ඵළලීභ ළිණි "ඒ" සථහය 

හය බහවේ බහඳති ලවඹන් නිවඹෝජා ථහනහඹ ව 

හය බහඳති රු චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ, 139ළනි සථහය 

නිවඹෝඹ ඹ   ව ක භවිසින් ඳ ක යන රද ඵ දන්නු 

ළභළ කවතමි. 

 තද, එභ ඳන ක වටුපතඳත රහ ඵළලීභ ළිණි "ඒ" 

සථහය හය බහ  භුර ඳශ න භන්ත්රීවන් අතිවේ 

හභහජිඹන් ලවඹන් භවිසින් නපත යන රද ඵ දන්නු 

ළභළ කවතමි. එභ නහභ වල්නඹ භභ බහත* යමි. 
 

*බහවපතඹ භත තඵන රද නහභ වල්නඹ: 
* ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட ததர்ப்தட்டில் : 

* List of names tabled: 
 

රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ 

රු (යචහේඹ) ජ ක ඵහරසරිඹ භවතහ 

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 

රු හමිණී ජඹවික්රහභ වඳවේයහ භවතහ 

රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  

රු වඳොන්. වල්යහහ භවතහ 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 

රු චන්ද්රාහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භව කමිඹ 

රු අජි ක කුභහය භවතහ 

රු දිුලපත අමුණුභ භවතහ 

රු රක්සභන් න්ත වඳවේයහ භවතහ 

රු එස. සී.  මුුරකුභහයණ භවතහ 

රු එරික් ප්රුන්න වීයේධන භවතහ 

රු එස. ශ්රීකතයන් භවතහ 

රු භහරනී වෂොන්වේහ භව කමිඹ   

 

ரண்னறகு ரல.தற. க்கரக்க  

ரண்னறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற  

ரண்னறகு  றஜ யரக்க  

ரண்னறகு  கரறணற ஜறக்கற ததமர  

ரண்னறகு  கனோ ஜசூரற  

ரண்னறகு  ததரன். தெல்ரெர   

ரண்னறகு  கந் கனோரறனக்க  

ரண்னறகு  (றனோற) ெந்றரற தண்டர ஜெறங்க  

ரண்னறகு  அஜறத் குர  

ரண்னறகு  றளும் அனெணுக 

ரண்னறகு  னக்ஷ்ன் ெந் ததமர 

ரண்னறகு  ஸ்.ெல. னெத்துகுரண 

ரண்னறகு  ரறக் தறென்ண வீர்ண    

ரண்னறகு  ெற. ெறநலன்  

ரண்னறகு  (றனோற) ரனணல ததரன்மெக்கர 

 

Hon. T.B. Ekanayake 

Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya 

Hon. Wijaya Dahanayake 

Hon. Gamini Jayawickrama Perera 

Hon. Karu Jayasuriya  

Hon. Pon. Selvarasa 

Hon. Gayantha Karunatileka 

Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe  

Hon. Ajith Kumara 

Hon. Dilum Amunugama 

Hon. Lakshman Wasantha Perera 

Hon. S.C. Mutukumarana 

Hon. Eric Prasanna Weerawardhana 

Hon. S. Shritharan 

Hon. (Mrs.) Malani Fonseka 

 

 
 

II 

"බී" සථහය හය බහ : අතිවේ හභහජිඹන් 
றலனறற் குழு “தற” : மனறக உன்ப்தறணர்கள் 
STANDING COMMITTEE  "B" :  ADDITIONAL MEMBERS 

 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

"වඵෝධියහජහයහභ අධාහඳනි වහ ංසිති ඳදනභ 

(ංසථහත කිරීවපත)" ඳන ක වටුපතඳත රහ ඵළලීභ ළිණි "බී" 

සථහය හය බහවේ බහඳති ලවඹන් නිවඹෝජා ථහනහඹ 

ව හය බහඳති රු චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ, 139ළනි 

සථහය නිවඹෝඹ ඹ   ව ක භවිසින් ඳ ක යන රද ඵ දන්නු 

ළභළ කවතමි. 

තද, එභ ඳන ක වටුපතඳත රහ ඵළලීභ ළිණි "බී" සථහය 

හය බහ  භුර ඳශ න භන්ත්රීවන් අතිවේ හභහජිඹන් 

ලවඹන් භවිසින් නපත යන රද ඵ දන්නු ළභළ කවතමි. එභ 

නහභ වල්නඹ භභ බහත* යමි. 
 

*බහවපතඹ භත තඵන රද නහභ වල්නඹ: 
* ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட ததர்ப்தட்டில் : 

* List of names tabled: 
 

රු  දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ 

රු  හමිණී විජි ක විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 

රු  පී. වළරින් භවතහ 

601 602 



ඳහේලිවපතන්ුර 

රු  අේජුන යණුරං භවතහ 

රු  එස. වි වනෝ භවතහ 

රු  තරතහ අුරවෝයර භව කමිඹ 

රු  අකිර වියහජ් හරිඹපත භවතහ 

රු  පී. අරිඹවන්ත්රතන් භවතහ 

රු  වභොවහන් රහල් වේේරු භවතහ 

රු (ෛදා) යවපතස ඳතියණ භවතහ 

රු  වරින් ප්රුනහන්දු භවතහ 

රු  (ෛදා) සුදේශිනී ප්රුනහන්දුුළල්වල් භව කමිඹ 

රු  ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 

රු  උදි ක වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 

රු  වනයන්ජන් වික්රහභසිංව භවතහ  
 

ரண்னறகு துறந் றெரரக்க  

ரண்னறகு கரறணற றஜறத் றஜனெணற  தெரய்ெர   

ரண்னறகு ன. யரறென்  

ரண்னறகு அர்ஜளண துங்க  

ரண்னறகு  ஸ். றமணர  

ரண்னறகு (றனோற) னர அதுமகரன  

ரண்னறகு  அகறன றரஜ் கரரறெம்  

ரண்னறகு தர. அரறமத்றன்  

ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறமனோ  

ரண்னறகு (டரக்டர்) மஷ் தற  

ரண்னறகு யரறன் தர்ணரந்து  

ரண்னறகு (டரக்டர்) (றனோற) சுர்றணற தர்ணரந்துனள்மப  

ரண்னறகு ெரந் தண்டர  

ரண்னறகு உறத் தனரக்குதண்டர 

ரண்னறகு தன்ஜன் றக்கறெறங்க  

 
Hon. Duminda Dissanayake  

Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa  

Hon. P. Harrison 

Hon. Arjuna Ranatunga 

Hon. S. Vino 

Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 

Hon. Akila Viraj Kariyawasam 

Hon. P. Ariyanethran 

Hon. Mohan Lal Grero 

Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 

Hon. Harin Fernando 

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle  

Hon. Shantha Bandara 

Hon. Udith Lokubandara 

Hon. Neranjan Wickramasinghe 

 

III 
 

"බී" සථහය හය බහ : අතිවේ හභහජිඹන් 
 றலனறற் குழு “தற” : மனறக உன்ப்தறணர்கள் 
STANDING COMMITTEE  "B" :  ADDITIONAL MEMBERS 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

"ශ්රීක රංහ ඳරිණ ංභඹ (ංසථහත කිරීවපත)" ඳන ක 

වටුපතඳත රහ ඵළලීභ ළිණි "බී" සථහය හය බහවේ 

බහඳති ලවඹන් නිවඹෝජා ථහනහඹ ව හය බහඳති රු 

චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ, 139ළනි සථහය නිවඹෝඹ ඹ   ව ක 

භවිසින් ඳ ක යන රද ඵ දන්නු ළභළ කවතමි. 

තද, එභ ඳන ක වටුපතඳත රහ ඵළලීභ ළිණි "බී" සථහය 

හය බහ  භුර ඳශ න භන්ත්රීවන් අතිවේ හභහජිඹන් 

ලවඹන් භවිසින් නපත යන රද ඵ දන්නු ළභළ කවතමි. එභ 

නහභ වල්නඹ භභ බහත* යමි. 

* බහවපතඹ භත තඵන රද නහභ වල්නඹ: 
* ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட ததர்ப்தட்டில் : 

*  List of names tabled: 
 

රු වයජිවනෝල්ඩ් කුවේ භවතහ 

රු ඳහඨලී චපතළි යණ  භවතහ 

රු ඒ.පී. ජ ක ුළසඳකුභහය භවතහ  

රු අේල් ගුණවේය භවතහ 

රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  

රු විජිත වවේය ක භවතහ 

රු යේ. වඹෝයහජන් භවතහ 

රු ඒ. විනහඹමේති භවතහ 

රු න ක ජඹසරිඹ භවතහ 

රු භන නහනහඹක්හය භවතහ 

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 

රු අජි ක පී. වඳවේයහ භවතහ 

රු රුන් යණුරං භවතහ 

රු ඉයහන් වික්රහභය කන භවතහ 

රු ඊ. යනඳන් භවතහ 

 

ரண்னறகு தஜறமணரல்ட் கும  

ரண்னறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க  

ரண்னறகு .ன. ஜகத் னஷ்தகுர  

ரண்னறகு ர்ல் குமெக்க  

ரண்னறகு இந்றக்க தண்டரரக்க  

ரண்னறகு றஜற மயத்  

ரண்னறகு ஆர். மரகரஜன்  

ரண்னறகு அ. றரகனேர்த்ற 

ரண்னறகு ெணத் ஜசூரற 

ரண்னறகு னு ரரக்கர  

ரண்னறகு னத்றக தற  

ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர  

ரண்னறகு னோன் துங்க  

ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண  

ரண்னறகு ஈ. ெதன் 
 

Hon. Reginold Cooray 

Hon. Patali Champika  Ranawaka 

Hon. A.P. Jagath  Pushpakumara 

Hon. Earl  Gunasekara 

Hon. Indika  Bandaranayake 

Hon. Vijitha Herath  

Hon. R. Yogarajan 

Hon. A. Vinayagamoorthy 

Hon. Sanath Jayasuriya 

Hon. Manusha Nanayakkara 

Hon. Buddhika Pathirana 

Hon. Ajith P. Perera 

Hon. Ruwan Ranatunga 

Hon. Eran Wickramaratne 

Hon. E. Saravanapavan 

 

විණහධිඳතියඹහවේ හේතහ 
கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்லக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රීක රංහ ප්රුජහතහන්්රිஷ භහජහ ජ ජනයජවආ යණ්ඩුක්රහභ 

ාසථහවේ 154(6) ාසථහ ප්රුහය 2010 මුදල් ේඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහවේ හේතහවේ අ ළනි හණ්ඩවආ I ව II 

ළනි වො ස ව 2012 මුදල් ේඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහවේ හේතහවේ අ ළනි හණ්ඩවආ II ළනි 

වො  භභ ඉදිරිඳ ක යමි. 
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[රු ථහනහඹුරභහ] 
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රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහේ වහ ජර 
පතඳ ක ශභනහයණ අභහතාුරභහ ව ඳහේලිවපතන්ුරවේ 
බහනහඹුරභහ) 
(ரண்னறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - லர்ப்தரெண, லர்ப 

னெகரலத்து அலச்ெனோம் தரரளுன்நச் ெலத னெல்னோம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹුරභනි, "එකී හේතහ මුද්රාණඹ ශ ුතුරඹ" යි 

භභ වඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
හේතහ මුද්රාණඹ ශ ුතුරඹයි නිවඹෝ යන ර ජ. 
அநறக்லக அச்ெறடப்தடக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

 
ලිළි වල්නහදිඹ ළිබඳළන්වීභ 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 (i) 2011 ේඹ වහ භවවඳොශ උස අධාහඳන ශිා ක බහය 

අයමුදවල් හේෂි හේතහ වහ ගිණුපත; ව 

 (ii) 2012 ේඹ වහ මුදල් වහ ක්රහභපතඳහදන අභහතාහංලවආ ාහඳිති 
ශභනහයණ වහ අධීක්ණ වදඳහේතවපතන්ුරවේ හේඹ හධන 
හේතහ.- [අේහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ යමි  ුතුර 
අභහතා රු දි.මු. ජඹය කන භවතහ වනු   රු නිභල් සිරිඳහර ද 
සිල්හ භවතහ] 

 
බහවපතඹ භත තිබිඹ ුතුරඹයි නිවඹෝ යන ර ජ. 
ெதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, උස අධාහඳන අභහතාුරභහ 

වනුවන් භභ ඳවත වන් හේතහ ඉදිරිඳ ක යමි. 
 (i) 2010 ේඹ වහ ශ්රීක ජඹේධනුළය 

විලසවිදාහරවආ ශභනහයණ ඳලසචහ ක උඳහධි 

යඹතනවආ හේෂි හේතහ; ව 

 (ii) 2010 ව 2011 ේ වහ ළරණිඹ 
විලසවිදාහරවආ ුළයහවිදාහ ඳලසචහ ක උඳහධි 
යඹතනවආ හේෂි හේතහ. 

වභභ හේතහ උස අධාහඳන  ුතුර ළිබඳඵ උඳවද්ල 
හය බහ  වඹොමු ශ ුතුර ඹළයි භභ වඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳරිය වහ ුළනේජනනීඹ ඵරලක්ති 
අභහතාුරභහ වනුවන් භභ 2010 ේඹ වහ ජහති භළණික් 

ව සේණහබයණ අධිහරිවආ හේෂි හේතහ ඉදිරිඳ ක යමි. 

වභභ හේතහ ඳරිය වහ ුළනේජනනීඹ ඵරලක්ති  ුතුර 
ළිබඳඵ උඳවද්ල හය බහ  වඹොමු ශ ුතුර ඹළයි භභ 
වඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මීශඟ , 7න ඳහේලිවපතන්ුරවේ ඳශමුළනි ළසි හයඹ වහ 

වඳොදු ාහඳහය ළිබඳඵ හය බහවේ වදළනි හේතහ එභ හය 

බහවේ බහඳති රු ඩිේ ගුණවේය භවතහ විසින් ළිබඳළන්වීභ. 

 
වඳොදු ාහඳහය ළිබඳඵ හය බහවේ 

හේතහ 
அெரங்கப் ததரன்ப்னனெற்ெறகள் தற்நற 

குழுறன் அநறக்லக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES 

 
රු ඩිේ ගුණවේය භවතහ (භහන පතඳ ක ළිබඳඵ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  டினொ குமெக - ணற பங்கள் அலச்ெர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

රු ථහනහඹුරභනි, වඳොදු ාහඳහය ළිබඳඵ හය බහවේ 

වදන හේතහ ඉදිරිඳ ක කිරීභ  අසථහ රඵහ  ජභ ළිබඳඵ 

ඔඵුරභහ  සුරතින්ත වනහ. 

අඳ මිටු මුලින්භ ළඩ යයපතබ වශේ 2010 ජලි 08ළනි 

දිනයි. ඳශමු ය, එනපත 2010-2011 හර ඳරිච්වේදඹ ුරශ ජ 

විභේලනඹ  රක් යනු රළබ යහජා යඹතන ංාහ 229කි. 

වභය, එනපත 2012-2013 හර ඳරිච්වේදඹ ුරශ ජ අඳ මිටු 

යහජා යඹතන 244ක් විභේලනඹ  රක් ශහ. ඉන් යඹතන 32ක් 

ළිබඳඵ අුරරු හේතහක් භහ විසින් 2012 ඔක්වතෝඵේ 25න දින 

වභභ රු බහ  ඉදිරිඳ ක යනු රළබුහ. අද ඉදිරිඳ ක යනු 

රඵන හේතහ ඉතිරි යඹතන 212 ළිබඳඵයි.  

රු ථහනහඹුරභනි, ාසථහදහඹවආ ඉතිවහවආ ඳශමු 

ය  ඳහේලිවපතන්ුර අධීක්ණ මිටු  ඳයනු රළබ සිඹලු 

යඹතන විභේලනඹ  රක් කිරීභ  වළකි වීභ වභවතක් රඵහ 

වනො ක ජඹේවණඹක්. එඹ ඔඵුරභහවේ නහඹ කඹ ඹ ව ක සිදු 

කිරීභ  රළබීභ ළන අඳ ඉභව ක වේ ුරටු වනහ.  

ඳශමුවන්භ වභභ හේඹඹ ඉටු යලීභ  භ  වහඹ දුන් අනු 

මිටුර බහඳතිරුන් න රු සුසිල් වප්රුේභජඹන්ත, රු 

රන්ත අරගිඹන්න ව රු රු ජඹසරිඹ ඹන භළති 

ඇභතිුරභන්රහවේ දළඩි ළඳවීභ  භහ ඉවබඳන්භ අඹ යනහ. 

එවභන්භ මිටුවේ සිඹලුභ හභහජි භන්ත්රීවුරභන්රහ  මී  

වවඹෝඹ රඵහ  ජභ ව ක්රිසඹහහරී වර වබහ ව වීභ ළන භවේ 

වෞයඹ ළිරිනභනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, වභතයපත විලහර යඹතන ංාහක් 

විභේලනඹ කිරීභ, හක්ෂි  වන් කිරීභ, හක්ෂි විේව කිරීභ 

එවභන්භ ළිටු 320 හේතහක් ස කිරීභ එතයපත ඳවසු වහ 

යර හේඹඹක් වනොවයි. භහ 15ක් ුරශ  ජ ඇතළපත වි  

605 606 



ඳහේලිවපතන්ුර 

ඳහේලිවපතන්ුර රැස වනොන දිනර ජ ඳහ රැස වමින් උවද් සි  

රෑ  වඵෝ න වතක් අතිවේ විඹදභක් වනොදයහ වභභ  ුතුරර 

වඹදුණු මිටු වල්පතුරභහ ඇුරුල හේඹ භණ්ඩරඹ  භහ 

වඵවවවින්භ සුරතින්ත වනහ. වභභ හේඹවආ ජ අඳ මිටු  

ප්රුඵර වහඹ දුන් විණහධිඳතිුරභහ, නිවඹෝජා 

විණහධිඳතිරුන් ඇුරුල එභ වදඳහේතවපතන්ුරවේ හේඹ 

භණ්ඩරඹ  ක, භවහ බහණ්ඩහහයඹ නිවඹෝජනඹ යමින් ඳළමිණි 

වඳොදු ාහඹ වදඳහේතවපතන්ුරවේ ව ජහති අඹ ළඹ 

වදඳහේතවපතන්ුරවේ නිරධහරින්  ද අවේ සුරතිඹ හිමි වනහ.  

වපත හේතහ ුරබඳන් අවේ වොඹහ ළනීපත, නිරීක්ණ වහ 

නිේවද්ල වඳොදු ලවඹන් වභන්භ නිලසිකත අඳ ඉදිරිඳ ක ය 

තිවඵනහ. ඒ ළිබඳඵ විසතයහ කභ රුණු ඉදිරිඳ ක කිරීභ  වපත 

අසථහවේ භහ අදවස යන්වන් නළවළ. අඳ විලසහ යනහ, වපත 

හේතහ විධහඹවආ අධහනඹ  වඹොමු නු ඇතළයි කිඹහ. හේතහ 

ළිබඳඵ විහදඹ ඳළළ කවන අසථහවේ ජ රුණු විසතයහ කභ 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ  භහ ඵරහවඳොවයො කුර නහ. රු භන්ත්රීවුරභන්රහ  

ඳවසු න ඳරිදි අඳ වභය හේතහ ුරබඳන් යහජා හණිජ 

යඹතනර රහබ රඵන, රහබ ළඩි ය වන ඇති, රහබ අඩු වී 

ඇති, අරහබ රඵන, දි භ අරහබ රඵන, අරහබ අඩු වී ඇති, අරහබ 

රඵන යඹතන රහබ රඵන යඹතන ඵ  ඳ ක වී ඇති ලවඹන් 

ේ වයණඹක් ය තිවඵනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, 2009 ව 2010 ේ වහ වපත න 

වතක් හේෂි හේතහ ඉදිරිඳ ක ය නළති යඹතන වඳුනහ වන ඒ 

විසතය ඔඵුරභහ වත අඳ ඉදිරිඳ ක ය තිවඵනහ. 2009 ේවආ ජ 

වභභ යඹතනලින් සිඹඹ  81ක් තභයි හේෂි හේතහ ඉදිරිඳ ක 

යරහ තිවඵන්වන්. ඒ ත ක කඹ 2010 ේඹ  සිඹඹ  70ක්; 

2011 ේඹ  සිඹඹ  25ක්. නමු ක මින් වඳය ේර  

හවේක් ඵළලුවො ක භවය යඹතන ේ 10ක් ත න වතක් 

හේෂි හේතහ ඉදිරිඳ ක යරහ තිබුවණ් නළවළ. දළන් ඒ ත ක කඹ 

ඩහ ක ුරටුදහඹ ත ක කඹ තිවඵන ඵ හේතහ යන්න  

ඕනෆ.  

එවභන්භ රහබ අරහබ ණන් වනොඵරන වහ හණිජ වනොන 

යහජා යඹතන විලහර ංාහක් තිවඵනහ. ඒහ නිඹහභ, 

ංේධන, ප්රුේධන, අධාහඳනි, ඳේවආණ යඹතන, භණ්ඩර, 

වොමින් බහ, අධිහරි ලවඹන් විවිධ ව යහජා යඹතනයි. 

ඒහවආ ත ක කඹ වන් වන් ලවඹන් වඳන්හ තිවඵනහ. 

විණහධිඳතියඹහ විසින් ඇතළපත යඹතනර ගිණුපත 

අුරටුදහඹ ඵ ක, ත ක යඹතනර ගිණුපත ප්රුතික්වේඳ යන 

ඵ ක හේතහ කිරීභ  අඳ  සිදු වී තිවඵනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ දන්නහ ඳරිදි වභභ රු බහ 

ුරශ නියන්තයභ COPE හේතහර අන්තේත රුණු ළිබඳඵ 

ඳසුවිඳයපත ය ඵළලීභ ළන ප්රුලසනඹ භුර වො  තිවඵනහ. ඒ 

ළිබඳඵ කීපත ඳශමු ය  අඳ භතභ ඳයහ නිමින් ක්රිසඹහ කිරීභ  

ඳසු ගිඹ ය ුරශ අඳ  ුතුර ශහ. භහ විසින් ඔඵ වත ඉදිරිඳ ක 

යනු රළබ ඳශමු හේතහ ඉතිවහවආ ඳශමුය  අඳ අභහතා 

භණ්ඩරඹ  වඹොමු යනු රළබුහ. ඒ අනු අවේ නිේවද්ල 

ක්රිසඹහ කභ කිරීභ  රණයණඹ යනු රළඵ, රු අභහතාරුන්  ඒ 

ළිබඳඵ අධීක්ණඹ කිරීවපත කීභ ද ඳයනු රළබුහ.  

යණ්ඩුක්රහභ ාසථහ  අනු යජවආ ප්රුධහන ගිණුපත නිරධහරින් 

න්වන් අභහතාහංල වල්පතරුන් ඹ. ඔවුන් ාසථහදහඹ ව 

විධහඹඹ පතඵන්ධීයණඹ යන ුළරුයි. අඳ ඔවුන් භඟ 

මිටු හේතහ ළිබඳඵ ළඹුරින් ව  ජේක වර හච්ඡහ ශහ. 

එවේභ වොශම ව ඳශහ ක භට් වපත සිඹලු වජාසඨ නිරධහරින් 

ළහ පතභන්ත්රතණ භහේවඹන් මරා ඳහරනඹ ළිබඳඵ දළනු ක 

කිරීපත සිදු ශහ. වභහි ජ භහධා ක්වේත්රතඹ විසින් සිදු ශ දහඹ කඹ 

අඳ ඉවබඳන් අඹ යනහ. ෆභ ුළ ක ඳතභ COPE හේතහ 

ළිබඳඵ ුරළකි ඳශ වුණහ. ඔවුන්වේ ංේධනහ කභ විවේචන 

මරා විනඹ  භව ක වේ ඵරඳහ තිවඵනහ. භසත යහජා වේඹ 

ුරශභ මරා ඳහරනඹ ව මරා විනඹ ළිබඳඵ අවඵෝධඹක්, අදි 

කිරීභක් ඇති කිරීභ  වභයින් වළකි වුණහ.  

අද, “COPE” කිඹන චනඹ නියුරරුභ ථහ ඵව  රක් වන 

වඹදුභක් ඵ  ඳ කවී තිවඵනහ. වපත සිඹලු ළිඹය යහජා වේඹ  

ඹපත ඵරඳෆභක් එල්ර ය තිවඵන ඵ කි ුතුරයි.  

යඹතනර  වොස ඳරීක්හ යලීභ ද අඳ යයපතබ ශහ. 

අල්රස වවෝ දූණ වචෝදනහ විභේලන වොමින් බහ වත අඳ 

මිටු විසින් වඹොමු යනු රළබ ඳළමිණිලි පතඵන්ධවඹන් ත ක ක 

හේතහක් දළන් අඳ  රළබී තිවඵනහ. හක්ෂි ව රුණු 

ප්රුභහණ ක වනොවීභ නිහ ඳළමිණිලි 13න් 10ක් අවවෝසි යනු රළඵ 

තිවඵනහ. ඉතිරි 3 අධියණඹ  වඹොමු ය තිවඵනහ. එවභන්භ 

ත ක රුණු අධියණඹ  වඹොමු කිරීභ වහ තදුය  ක ළඹුරින් 

විභේලනඹ යනු රඵනහ.  

යනඹනඹ යනු රළබ ශපත යන රද නිජ වතල් 

පතඵන්ධවඹන් වහභ ඳරීක්ණඹක් කිරීභ  අඳ මිටු 

විණහධිඳතිුරභහ වත ඵරඹ ඳළරුහ. දළන් එභ හේතහ රු 

ථහනහඹුරභහ වත ඉදිරිඳ ක ය තිවඵනහ. මුද්රාණඹ ව ඳසු එභ 

හේතහ ඔඵුරභන්රහ  රළවඵනහ ඇති.  

රු ථහනහඹුරභනි, අඳ මිටු 2010 ජුනි 08ළනි දහ ළඩ 

යයපතබ කිරීවභන් ඳසු තව ය ුරන ුරශ අන් හේතහ වදක් 

ව අුරරු හේතහක් ඉදිරිඳ ක වො  තිවඵනහ. ඒහවආ හධනීඹ 

ප්රුතිපර යහජා යඹතන දළන් වඳන්න හේතහලින් දළ ත 

වළකියි. සිඹලු යහජා හණිජ යඹතන ඳහඩු රඵන ඒහ ඵ  භහජඹ 

ුරශ භතඹක් වොඩ නළඟී තිවඵනහ. එඹ ඳතින ඹථහේථවඹන් 

වතොයයි. රහබ අරහබ ණන් ඵරන යහජා හණිජ යඹතන 72ක් 

අතරින් 2011 වේ ජ ඇ කත ලවඹන් ඳහඩු රළබ යඹතන 

ංාහ 16ක් ඳභණයි. දිගින් දි භ ඳහඩු රඵහ ඇති ංාහ 

14කි. එක් ේඹක් ුරශ රඵන මුුල අරහබවඹන් සිඹඹ  98ක් භ 

හවේ අදහශ න්වන් යඹතන 4 යි. ඒහ, රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ, රංහ නිජ වතල් නීතිත ංසථහ, "එඹහේරංහ" 

ව "මිහින් එඹහේ" යඹතනයි. වභවේ අරහබ රළබීභ  වවේුරව 

හධ වඵොවවෝයි; විවිධයි. ඉදිරි විභේලනර ජ අඳ ළඩි වහ දළඩි 

අධහනඹ වඹොමු යන්වන් අරහබ රඵන යඹතන පතඵන්ධවඹන් 

ඵ භහ වපත රු බහ  දන්හ සිටීභ  ළභළතියි.   

මරා ඳහරනඹ ව මරා විනඹ ඇති කිරීභ අවේ මිටු  

ඳභණක් ශ වළකි වදඹක් වනොවේ. අඳ අධීක්ණ මිටුක් 

ඳභණයි. අඳ  ුතුර යන්වන් යණ්ඩුක්රහභ ාසථහවේ යහමු 

ුරශ සිටිමින්. අඳ ක්රිසඹහ යන්වන් විණහධිඳතිුරභහ වයවහයි. 

වඳොලීසිවඹන්, අල්රස වවෝ දූණ වචෝදනහ විභේලන වොමින් 

බහවන් වවෝ අධියණවඹන් අවේක්හ යන වද් අඳ 

මිටුවන් අවේක්හ ශ ුතුර නළත. අඳ ක්රිසඹහ යන්වන් 

ාසථහදහඹඹ වනුවන් ඳභණයි. භහ වභහි ජ ඹබඳ ක 

අධහයණවඹන් කි ුතුර වදඹක් නපත, මරා ඳහරනඹ ළිබඳඵ 

ජනතහ වත ඇති කීභ ඳළරී තිවඵන්වන් වභභ 

ාසථහදහඹඹ  ඵයි. එභ කීභ අඳ හමුහි දළරිඹ ුතුරඹ. 

අඳ ඉදිරිවආ ජ -රඵන ළේතළපතඵේ භහවආ සි - භහ ුරවනන් 

ුරන  -ෛත්රතභහසි- මිටු හේතහ ඔඵුරභහ වත ඉදිරිඳ ක 

කිරීභ  ඵරහවඳොවයො කුර නහ. ඔඵුරභන්රහ  ළඩි-ළඩිවඹන් 

විහද කිරීභ  අසථහක් ඒ භඟින් ළරවනහ ඇති. වභභ 

හේතහ බහහ ුරවනන්භ මුද්රාණඹ වො  වඵදහ වළරීභ  ඔඵුරභහවේ 

අයඹ ඉල්රහ සිටිනහ. සුරතියි.  

607 608 

[රු ඩිේ ගුණවේය භවතහ] 
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රු වජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඳශමුවන්භ රු ඩිේ ගුණවේය ඇභතිුරභහ  සුරතින්ත 
නහ, ඳහේලිවපතන්ුරවේ විඳක්වආ භන්ත්රීවරුනු ක පතඵන්ධ ය 
වන  ජේක හරඹක් වභභ මීක්ණ  ුතුර ය, හේතහ 
ඉදිරිඳ ක කිරීභ පතඵන්ධ. දළන් ප්රුලසනඹ තිවඵන්වන්, වභභ 
හේතහ මුද්රාණඹ ය රළවඵන ල් අඳ  ඒ හේතහ 
පතඵන්ධවඹන් වභභ ඳහේලිවපතන්ුරවේ විහද කිරීභ  වනොවළකි 
වීභයි. වභභ හේතහ මුද්රාණඹ යන්න ගිඹහභ ත භහ වදක්, 
භහ ුරනක් ත නහ. වභභ හේතහ cyclostyle යරහ  වවෝ 
photocopy යරහ  වවෝ අවේ භන්ත්රීවරුන් අත  ඉක්භනින් 
දුන්වනො ක අඳ   ඊශඟ ළසි හයවආ ජ වවෝ ඊ  ඳසු ළසි හයවආ ජ 
වවෝ වපත හේතහ පතඵන්ධවඹන් විහද යන්න ුළුලන්. එවවභ 
වනොවුවණො ක භහ 15ක් තිසවේ වභුරභහ භවන්සි වරහ යුළ වද් 
වරිඹ  අලසඹහ ඳළන ගිඹහ  ඳසවේ ඉසතහරඹ ළහුහ හව 
වනහ.  
 

රු ඩිේ ගුණවේය භවතහ  
(ரண்னறகு டினொ குமெக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

වපත හේතහ හවේ එක් නපත වහභ වඵදන්න ුළුලන්. වපත 

මුද්රාණඹ ය නළවළ. 
 

රු වජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ළි ඳ ක ටික්  වදරහ වදන්න.  

 
රු ඩිේ ගුණවේය භවතහ  
(ரண்னறகு டினொ குமெக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

ුළුලන්. ුළුලන්.  
 

රු වජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Cyclostyle යරහ වදන්න. නළ කනපත තමුන්නහන්වේවේ 

භවන්සිවආ ප්රුතිපරඹක් නළවළ. භහ ඳවවශොක් තිසවේ වපත 
 ුත කත යරහ  තිවඵනහ. දළන් භහ අ වවනයි කිඹනහ, මී  
ඳසවේ භහ ුරවනන් ුරන  අුරරු හේතහක් වදනහඹ කිඹහ.  ඒ 
වඵොවවොභ වවොයි. එවවභ වශේ නළ කනපත වභොද වන්වන්?  
වපත ළයදි යුළ මිනිසසු  ඳළනරහ ගිඹහ  ඳසවේ  අඳ වභතළන ෆ 
වරහ ළඩක් නළවළ. එභ නිහ රු ථහනහඹුරභනි,  වපත 
ළිබඳඵ භහ ඔඵුරභහවේ අධහනඹ වඹොමු යනහ. වභොන 
ක්රහභඹකින් වවෝ වභොන තහක්ණඹ වවෝ වඹොදහ වළකි ඉක්භනින් 
වපත හේතහ සිඹලුභ රු භන්ත්රීවරුන්    රළවඵන්න  රසන්න. 
ඊශඟ අඹ ළඹ  ඉසවල්රහ වපත හේතහ විහදඹ  න්න ඕනෆ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] වපත හේතහ වංන්න වදන්න එඳහ, රු නිභල් 
සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුරභනි. 

 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ හයණඹ  අවේ අධහනඹ වඹොමු ශහ. අඳ ඒ ළන  ුතුර 

යනහ.  
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, "එකී  හේතහ මුද්රාණඹ ශ ුතුර ඹ "යි 

භහ වඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

හේතහ මුද්රාණඹ ශ ුතුරඹයි නිවඹෝ යන ර ජ. 
அநறக்லக அச்ெறடப்தடக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

 
 

වඳ කපත 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
රු චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ (නිවඹෝජා 
ථහනහඹුරභහ ව හය බහඳතිුරභහ) 
(ரண்னறகு ெந்ற வீக்தகரடி - தறறச் ெதரரகனோம் 

குழுக்கபறன் றெரபனோம்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 

Chairman of Committees) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳවත  වන් වඳ කපත වද භභ 

ළිබඳන්මි. 

1.    වඳෝද්දර, වේවඳව   කවතහි  ඳදිංික   වක්.ුත.ජී.බුද්ධි 
ප්රිගඹන්ත කුභහය  භවතහවන් රළබුණු    වඳ කභ;  වහ 

2.   ඵද්වද්භ,  ඉඳිසළටිඹ, ඉසුරුුළය අං 39 දයන  
සථහනවඹහි ඳදිංික වයෝහිත භද්දවේ  භවතහවන්       
රළබුණු වඳ කභ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු සුවපතධහ ජී. ජඹවේන භව කමිඹ    -   ඳළමිණ නළත.  

රු කුභහය වල්භ භවතහ               -    ඳළමිණ නළත.  

 
රු ඩරස අරවේවඳරුභ භවතහ (වඹෞන  ුතුර වහ 
නිුළණතහ ංේධන අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு டனஸ் அகப்ததனோ - இலபஞர் அனல்கள், 

றநன் அதறறனோத்ற அலச்ெர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 

and Skills Development) 

රු ථහනහඹුරභනි,  භහතය, ය කභවල්, "ඉඳුනිල්" නිවහි 

ඳදිංික වක්.එපත.අයි. ශිවයෝමිණි භව කමිඹවන් රළබුණු වඳ කභක් 

භභ ළිබඳන්මි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අවබ්ේධන භවතහ   -   ඳළමිණ නළත. 

රු ජඹය කන වවේය ක භවතහ                -   ඳළමිණ නළත. 

රු වයෝහිත අවබ්ගුණේධන භවතහ     -   ඳළමිණ නළත. 

රු එපත.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණේධන භවතහ  -    ඳළමිණ නළත. 

රු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ                -   ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳ ක යන රද වඳ කපත  භවජන වඳ කපත ළිබඳඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ ුතුර ඹයි නිවඹෝ යන  ර ජ. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்கலபப் ததரதுனுக் குழுவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டலபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

609 610 



ඳහේලිවපතන්ුර 

ප්රුලසනර  හික ළිබඳුරරු 
றணரக்களுக்கு ரய்னேன றலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

නිල්රහ ඟ ාහඳහයවආ කියර ළවල් ප්රුවද්ලඹ : 
රණ ජරඹ හන්දුවීභ 

றல்ப கங்லக றட்டத்றன்கலரண கறபகமன 

தறமெம் : உர் லர்க் கெறவு  
KIRALA KALEY AREA UNDER NILWALA GANGA SCHEME : 

SEEPAGE OF BRACKISH WATER   

2443/’12 

1.   රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
   (ரண்னறகு னத்றக தற) 

   (The Hon. Buddhika Pathirana)   

හරිභහේ වහ ජර පතඳ ක ශභනහයණ අභහතාුරභහවන් 

ඇස ප්රුලසනඹ - (1): 

(අ) නිල්රහ ඟ ාහඳහයවආ ඳශමු අදිඹය  ඇුරශ ක ව කියර 
ළවල් ප්රුවද්ලවආ වත ක බිපත වවක් ඹහේ ංාහ 
වොඳභණද ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද? 

(ය)  (i) නිල්රහ ඟ ළි හය ළලීභ ළශළක්වීභ වහ කියර 
ළවල් වහ අ  ප්රුවද්ලර ළසි ජරඹ 
නියන්තයවඹන් වඳොපතඳ කිරීභක් සිදුන ඵ ක; 

 (ii) එකී ත ක කඹ නිහ එභ ප්රුවද්ලර ූගත ජර 
ප්රුභහණඹ අඩුවී ඳ  රණ ජරඹ හන්දුවීභක් 
සිදුන ඵ ක;  

 (iii) එභඟින් ඇතින ඳරිය ත ක කඹ වවේුරවන් 
කියර ළවල් වත ක බිභ යශ්රි ත කුඹුරු  ුළයන්වී එභ 
වොවි ජනතහවේ ජීන භහේ අහියවී ඇති 
ඵ ක; 

 එුරභහ දන්වනහිද? 

(ඇ) ඉවත (ය)(iii) හි වන් ළ ලුහරී ත ක කඹ වනස ය 
ළනීභ වහ ද්දූ ජර වඳොපතඳහහයඹ  ඳවබඳන් අමුණක් 
තනහ කියර ළවල් ප්රුවද්ලඹ  ජරඹ ළඳීමවපත ළරසුභක් 
ඳතින්වන් දළයි එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නපත, ඒ භන්ද? 
 

லர்ப்தரெண, லர்ப னெகரலத்து அலச்ெலக் மகட்ட 

றணர: 

(அ) றல்ப கங்லக றட்டத்றன் னெனரம் கட்டத்றற் 

குட்தட்ட கறபகமன தறமெத்றன் ஈறனப் தறமெத் 

றல் த்லண தயக்டர் கரற உள்பதன்தல 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) றல்ப கங்லக ததனோக்தகடுப்தல டுப்தற்கு 

கறபகமன ற்ன்ம் அலண அண்டி தறமெத் 

றல் ப்மதரதும் ல லர் இலநக்கப்தட்டு 

னோகறன்நதன்தலனம்; 

 (ii) இந் றலனலறன் கரரக இப்தறமெங் 

கபறல் றனக்கலழ் லர் குலநலடந்து ண்தலட 

களுக்குள்மப உர் லர்க் கெறவு ற்தடுகறன்நது 

ன்தலனம்; 

 (iii) இணரல் ற்தடுகறன்ந சுற்நரடல் றலனல 

கபறன் கரரக கறபகமனறன் ஈறனம் 

ெரர்ந் ல்கள் தெய்லகதண்ப்தடரது 

றெரறகபறன் ரழ்ரரம் தரறக்கப் 

தட்டுள்பதன்தலனம் 

 அர் அநறரர? 

(இ) மற்தடி (ஆ) (iii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ெறக்கனரண 

றலனல ரற்நறலப்தற்கரக கத்தூ லர் தம்தற 

றலனத்றற்கு கலம அலக்கட்தடரன்லந 

அலத்து கறபகமன தறமெத்றற்கு லர் ங்குற் 

கரண றட்டமதும் உள்பர ன்தல அர் 

இச்ெலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a) Will he state the number of hectares of wetland in 

the Kirala Kaley area which came under phase one 

of the Nilwala Ganga Scheme? 

(b) Is he aware that - 

 (i) rainwater is constantly pumped out from 

Kirala Kaley and surrounding areas in order 

to prevent the river Nilwala from 

overflowing; 

 (ii) as a result of the aforesaid situation, the 

water table in the aforesaid areas goes down 

and brackish water seeps into the soil; and 

 (iii) paddy fields surrounding Kirala Kaley have 

gone fallow and livelihoods of those 

farmers have been hindered due to the 

consequent environmental condition? 

(c) Will he inform this House whether there is a plan 

to provide water to Kirala Kaley area by building 

an anicut below the Kadduwa Pump House in 

order to remedy the problematic situation 

mentioned in (b) (iii) above? 

(d)    If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය වභවේයි. 

(අ)   නිල්රහ ඟ ාහඳහයවආ ඳශමු අදිඹය  ඇුරශ ක කියර 
ළවල් වත ක බිපත ප්රුභහණඹ  වවක් ඹහේ 1983කි.  

(ය)  (i) නිල්රහ ඟ ළි හය ළලීභ ළශළක්වීභ වහ 
නියන්තයවඹන් වඳොපතඳ කිරීභක් සිදු වනොවේ. ඹර 
වහ භව න්න වදවක් ජ බි කතය වී ඳළශවීභ, 
වඳොවවොය ළසීභ, අසනු වනළීභ ඹන 
හධර  වොවීන්වේ ඉල්ලීභ භත වඳොපතඳ 
යනු රළවබ්. තද ජර ළල්භ ජ ජනතහ වබ්යහ 
ළනීභ වහ අනිකු ක ඹටිතර ඳවසුපත ඳ කහ 
ළනීභ වහ වඳොපතඳ යනු රළවබ්.  

 (ii)  වඳොපතඳ කිරීවපත වවේුරවන් රණ ඇුරල් වීභ 

ළිබඳඵ වභවතක් හේතහ වී නළති අතය, නිල්රහ 
 වේ ජර ප්රුභහණඹන් අඩු වීභ නිහ ඟ දිවේ 
ඉවශ  රණ ඇුරල් න ඵ  හේතහ වී ඇත. වපත 
පතඵන්ධවඹන්  ුතුර කිරීභ  ළරසුභක් ඳතින 
අතය, වපත වහ ජරඹ හිඟ හර සී භහවේ  වඟහි 
ජර භට් භ ඳ කහ ත ුතුර න ඵළවින් ඒ වහ 
දිගිලි ඔඹ ෆ ජභ  ක, කියර ළරඹ  ජරඹ ළනීභ 
වහ ද්දූ ප්රුවද්ලවඹන් ජරඹ ඇුරල් කිරීභ  ක 
වඹෝජනහ වී ඇත.  
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 (iii)  වඳොපතඳ කිරීභ වවේුරවන් කියර ළවල් වත ක බිපත 
යශ්රි ත කුඹුරු ුළයන් වී එභ වොවි ජනතහවේ ජීන 
භහේ අහිය වීභක් ළිබඳඵ හේතහ වී වනොභළත. 
එවව ක ඳව ක බිපත හ කිරීභ වහ අලා ජරඹ 
ඉ ක ය  ජභ වඳොපතඳහහයඹ භඟින් සිදු යයි.  

(ඇ)  ද්දූ වඳොපතඳහහයඹ  ඳවබඳන් ඟ වයවහ අමුණක් තනහ 
ජරඹ ළඳීමභ  ලින් වඹෝජනහ වී තිබුණි.    

 එ වව ක කියර ළවල් ප්රුවද්ලඹ  ජර අලාතහ ඇති 
න්වන්  වඟහිද ජර ප්රුහවඹ අඩු, ඳහඹන හරර ජ ඹ. 
එවේ ජරඹ වළයවීවභන්  වඟහි වභෝඹ  සි  ඉවශ  
කිවරෝමී ේ 14ක් ඳභණ දික් යදිඹ  බිලින ඵළවින් එභ 
කිවරෝමී ේ 14 වදඳ ඳතින කියර ළවල් වහ ඩළද්දු 
ාහඳහයර රණතහඹ  අහිතය වර ඵරඳෆ වළකි න 
අතය, ඟ ඳවශ තිවඵන යයල්ද එභ ඵරඳෆභ  ඹ  විඹ 
වළකිඹ. එවව ක වභෝඹ   තයභක් යන්නවආ ෆ ජභ  
නිඹමිත ඇති රණ ඵහධඹ ඉදිකිරීවභන් අනුරරු 
ද්දූ යන්නවඹන්  වඟහි රණ මිශ්රක වනොව ජරඹ රඵහ 
ළනීවපත ළරසුභක් ඳරණ.  

(ඈ) අදහශ වනොවේ.  

 

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රුලසනඹ වභඹයි. 

රු ඇභතිුරභහවේ ළිබඳුරවේ වන් යන්න  වඹදුණහ, කියර 

ළවල් ප්රුවද්ලඹ  අඹ ක වවක් ඹහේ 1983  අදහශ ප්රුවද්ලවආ 

ප්රුධහන ලවඹන්භ රණ ඇති න්වන්   ඟ  ඉවබඳන් මුහුවද් සි  

ඳළමිවණන යදිඹ නිහඹ කිඹරහ.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීවුරභහ,  වටිවඹන් අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්න.  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වඵොවවොභ වටිවඹන් අවන්වන්, රු ථහනහඹුරභනි. 

වොවි ප්රුවද්ලඹ  අදහශ ප්රුලසනඹක්  අවන්වන්.  

ප්රුවද්ලවආ වොවි ජනතහ දිගින් දි භ වන් යන්වන් 
වභභ ප්රුවද්ලඹ අවුරුදු දවස ණන  ලින් ඳළළති මුහුදු 
ශුළක්  වීභ නිහ වක්ලහේණඹ වයවහ වඳොවශොවේ ඹ  
තිවඵන රණ ඉවශ  එනහඹ කිඹන එයි.  ඒ ළන වභවතක් 
හේතහ වරහ නළති නිහ ක, වොවි ජනතහ වභවවභ කිඹන 
නිහ ක, ඔඵුරභහවේ නිරධහරි භණ්ඩරඹ වපත ප්රුවද්ලඹ  ඹරහ,  
වොවි ංවිධහන ක එක් හච්ඡහ කිරීභ  ක, වපත වොවීන්වේ 
වඬ  න් වදමින් ඒ ළන ඳරීක්ණඹක් කිරීභ වහ ක 
ඔඵුරභහවේ අධහනඹ වඹොමු යන්න   ුළුලන්ද කිඹරහ  භහ 
අවන්න ළභළතියි. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එළනි වදඹක් අලා න්වන් නළවළ, රු ථහනහඹුරභනි.  

එභ  වේ ජරඹ ඵළඹහභ ළිබඳඵ  ජේක හලීන ද කත වහ 

හේතහන් අඳ ුර තිවඵනහ.  විලහර ජර ක් එනවො , එහි 

රණ තිවඵනහ නපත ඒහ ඳවශ  රහවන ගිහින් ඉය වනහ. 
නමු ක නළත රණ එන්වන් මුහුවද් ඉන්. ඒ නිහ ඒ ළිබඳඵ 

භභ විලසහඹ තඵන්වන් භවේ තහක්ණි නිරධහරින් රඵහ  ජ 

තිවඵන හේතහ ළන. ඒ නිහ භභ හිතන්වන් නළවළ, එළනි වදඹක් 

කිරීභ  අලා වයි කිඹරහ.  

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භවේ වදන අුරරු ප්රුලසනඹ. 

තහක්ණි නිරධහරින්වේ හේතහ භතභ ඳදනපත වද් ජ 

හපතප්රුදහයි වොවි ජනතහවේ දළනුභ අතක්වේරු යන්න අළි  

ඵළවළ. වභොද, භවය තහක්ණි නිරධහරින් වනොදන්නහ වද් 

පතප්රුදහයි වොවි ජනතහ දන්නහයි කිඹන වද් ඔඵුරභහ දන්නහ. 

ඒ පතඵන්ධවඹන් අධහනඹ වඹොමු යන්න ඇයි ඇභතිුරභහවේ 

හිත නළවන්වන් නළ කව ක?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

සිත නළවන්වන් නළ කව ක ඔළනි ඉල්ලීභක් වොවි 

ංවිධහනලින් යරහ නළති නිහයි.  නමු ක අඳ  ඉතහභ ඳළවළදිලි 

වඳවනනහ රු ථහනහඹුරභනි, එළනි ත ක කඹක් එතළන 

නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ වපත ළන හරඹ නහසති කිරීවභන් ළඩක් 

නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ප්රුලසනඹ අවන වො   භන්ත්රීවුරභහ, ඇභතිුරභහ දුන් 

ළිබඳුරය නළත කිඹන්න එඳහ. ප්රුලසනඹ වටිවඹන් අවන්න, අලා 

වතොයුරරු රඵහ ළනීභ .  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ුරන්න අුරරු ප්රුලසනඹ. වභභ 

ප්රුවද්ලවආ කුඹුරු වවක් ඹහේ 1983න් ළරකිඹ ුතුර ප්රුභහණඹක් 

හ යන්න  ඵළවළ. වභොද, වපත යදිඹ ළිබඳඵ ප්රුලසනඹ නිහ; 

වපත රණ ළිබඳඵ ප්රුලසනඹ නිහ. ඒ වහ ිෂිේභ 

අභහතාහංලඹ ක එක් ඒහඵද්ධ වපත ප්රුවද්ලවආ හ යන්න  

ුළුලන් වී ේ වඳුන්හ  ජභ  ඹද් ජ දිගින් දි භ ඇති න ප්රුලසනඹ 

තභයි හරිභහේ අභහතාහංලවඹන් ඒ  රළවඵන වවඹෝඹ 

භදියි කිඹන එ. වභොක්ද, වපත පතඵන්ධවඹන්අභහතාහංලඹ  

න්න ුළුලන් ක්රිසඹහ භහේඹ? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

වභොක්ද භදියි කිඹරහ කිඹන්වන්? වභොනහද ඉල්රරහ 

තිවඵන්වන්, වභොනහද අළි  ජරහ නළ කව ක කිඹරහ ඔඵුරභහ 

රුණහයරහ කිඹන්න. 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඉල්ලුභ අනු ළඳුතභ ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  ශහ නපත 

වභච්චය වවක් ඹහේ ණනක් ුළයන් වරහ තිවඵන්වන් ඇයි? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

හරිභහේ වදඳහේතවපතන්ුරවන් අඳ  යන්න ුළුලන්, 

තහක්ණි වතොයුරරු රඵහ  ජභ ඳභණයි. ිෂි ේභහන්තඹ 

ළිබඳඵ ඒ රණයණ ිෂිේභ අභහතාහංලවඹන් රඵහ න්න ඕනෆ. 

අවඳන් ඉල්රහ තිවඵන සිඹලු වතොයුරරු අළි රඵහ  ජරහ තිවඵනහ.  
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ඳහේලිවපතන්ුර 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ ක ිෂිේභ ඇභළති වළටිඹ  ඉන්න වි  එහි අක්ය 

1,250ක් හ ශහ. ඒ නිහ ඵළරිභක් නළවළ.  

ප්රුලසන අං 2 - 2584/'12 - (1), රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රුලසනඹ අවනහ. 

 
රු ඳවිත්රතහවද්වී න්නියයච්ික භව කමිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතාුරමිඹ) 
(ரண்னறகு (றனோற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்ெற - ன, ெக்ற 

அலச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය  ජභ වහ ති 

වද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රුලසනඹ භුර දින ජ ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝ යන ර ජ. 
றணரல ற்தநரனோ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

ශ්රීක රංහ ුතද වමුදහ : භස  ළඳුතපතරුන් 
இனங்லக இரணும் ரறெ லக ங்குர் 

SRI LANKA ARMY : SUPPLIERS OF MEAT  

     2875/'12 
 

3.  රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
 (ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අේහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ යමි  ුතුර 

අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2005 ේවආ සි  වපත දක්හ ශ්රීක රංහ ුතද 
වමුදහවේ යවහය වහ භස ේ රඵහ දුන් 
ළඳුතපතරුන්වේ නපත වේද; 

 (ii) ුතද වමුදහ වහ භස ළඳුතපතරුන් වතෝයහ 
න්නහ යහයඹ වේද; 

 (iii) එභ හරඹ ුරශ එක් එක් භස ේඹ වහ 
හේෂි වන රද මුුල මුදර වන් වන් 
ලවඹන් වොඳභණද; 

 (iv) ඒ වහ තදුය  ක වවීභ  ඇති මුදර 
වොඳභණද; 

 (v) ඉවත වන් භස ේර එක් කිවරෝක් වහ 
හේෂි වන රද මුදර වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද; 

 (vi) එභ එක් එක් භස ේවආ හේෂි අලාතහ 
වන් වන් ලවඹන්  වොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද? 

(ය) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 
 

தற அலச்ெனோம் ததபத் ெரெண,  அனல்கள் 

அலச்ெனோரணலக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டு னெல் இன்ன் ல           

இனங்லக இரணுப் தலடறணரறன் உவுக் 

கரக ரறெ லககலப ங்கற ங்குர் 

கபறன் ததர்கள் ரல ன்தலனம்; 

 (ii) இரணுப் தலடக்கரண ரறெம் ங்குர்கள் 

தரறவுதெய்ப்தடும் றம் ரது ன்தலனம்; 

 (iii) மற்தடி தகுறறனுள் எவ்தரனோ ரறெ லகக் 

கரகவும் னோடரந்ம் தெனத்ப்தட்ட தரத்ப் 

தத்தரலக தவ்மநரக ரது ன்தலனம்; 

 (iv) இற்கரக மனம் தெனத்ப்தட மண்டினள்ப 

தத்தரலக ரதன்தலனம்; 

 (v) மற்குநறப்தறடப்தட்ட ரறெ லககபறல் எனோ 

கறமனரவுக்கரக னோடரந்ம் தெனத்ப்தட்ட 

தத் தரலக தவ்மநரக ரது 

ன்தலனம்; 

 (vi) மற்குநறப்தறடப்தட்ட எவ்தரனோ ரறெ லக 

றணதும் னோடரந் மலப்தரடு தவ்மநரக 

வ்பவு ன்தலனம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the names of the suppliers that supplied 

meat for the consumption of Sri Lanka 

Army from the year 2005 up to now; 

 (ii) the procedure followed in the selection of 

meat suppliers for Sri Lanka Army; 

 (iii) total amount of money that was paid for 

each variety of meat annually; 

 (iv) the amount of money to be paid for that; 

 (v) separately, the amount of money paid, for a 

kilo of the aforesaid varieties of meat 

annually; and 

 (vi) separately, the annual requirement of the 

each variety of meat? 

(b) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අේහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

යමි  ුතුර අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය 

රඵහ වදනහ. 

(අ) (i) සී/ වික්රහභය කනස (ුළද්) භහභ 

  රුණහය කන වමඩේස (ුළද්) භහභ 

  එස.එපත.ඒ. අසීස ව වවෝදයවඹෝ (ුළද්) භහභ 

  ඒ.එස.යේ. (ුළද්) භහභ 

  එච්.ටී. ජිනදහ  (ුළද්) භහභ 

  සී/ ෆීලික්ස වඳවේයහ (ුළද්) භහභ 

  භදහේ න්සට්රෆක්න්ස 

  අසීස ුළත්රතවඹෝ (ුළද්) භහභ 
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  වයොවහන් වයොඩ්රිවෝ (ුළද්) භහභ 

  වයොවඩ්හ එන් ේප්රුයිස 

  චන්ද්රාඳහර න්සට්රෆක්න් 

  එස.එස.ඥහණපත ව භහභ 

  සී. වරොබ්ස ේ එන් ේප්රුයිස 

  සුනිල් වමඩේස 

  එච්.ජී.පී.එපත. (ුළද්) භහභ 

 (ii) ුතද වමුදහ වත  සිඹලු භස ේ ළඳීමභ යජවආ 
ප්රුපතඳහදන ක්රිසඹහලිඹ අනු සිදු යනු රඵයි. 

 (iii) ඇමුණුභ I හි දක්හ ඇත. 

 (iv) යන්න ලවඹන් රුළිඹල් මිලිඹන 60කි. 

 (v) ඇමුණුභ IIහි දක්හ ඇත.  

 (vi) ඇමුණුභ III හි දක්හ ඇත. 

  ඇමුණුපත බහත* යමි. 

(ය) අදහශ වනොවේ. 
 

*බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුපත: 

   ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட இலப்ன : 

   Annex tabled: 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභතිුරභනි, භහවේ ඳශමුවනි අුරරු ප්රුලසනඹ වභඹයි. වපත 

ළඳුතපතරුන්  දිගින් දි භ රුළිඹල් මිලිඹන 60 ඳභණ 

ප්රුභහණඹක් වන්න තිවඵනහ. ඳසු ගිඹ හර හනුවේ වභඹ 

විලහර ප්රුලසනඹක් ඵ  ඳ ක වරහ තිබුණහ. භභ හිතන වළටිඹ  වපත 

න වි  මී  ක ළඩි ප්රුභහණඹක් වන්න තිවඵනහ. ඉතහ 

ඉක්භනින් වපත වවීපත ටි යන්න අලා  ුතුර රෆසති යන්න 

ඔඵුරභන්රහ ඹපතකිසි ක්රිසඹහ භහේඹක් න්නහද  කිඹහ භහ  අවනහ.   

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ වවීපත ඉක්භන් යවීභ පතඵන්ධවඹන් අදහශ 

අභහතාහංලවආ  අධහනඹ වඹොමු යන්නපත. 

 
 

 

නිේවේතනි වොන්ල්රුන් ඳ ක කිරීභ : විසතය 
மணம் ததநர தகப தகரன்ெல்ரரறன் 

றணம்: றதம்  
APPOINTMENT OF HONORARY CONSULS:  DETAILS  

 

4. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2890/’12 

 විවද්ල  ුතුර අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රීක රංහ නිවඹෝජනඹ යමින් වරො ුළයහ වේඹ 
යන නිේවේතනි වොන්ල්රු ංාහ 
වොඳභණද;  

 (ii) ඔවුන්  වේඹ යන ය ල් භඟින් ඔවුන්වේ නපත 
වේද;   

 (iii) ඔවුන්  එවේ  ුතුර ය ඇති හර ඳරිච්වේදඹ 
වොඳභණද; 

 (iv) ඔවුන් ඳ ක කිරීවපත ජ වඹොදහ න්නහ රද නිේණහඹ 
වේද;  

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද?         

(ය) (i) 1948 ේවආ සි  අද දක්හ හරඹ ුරශ ශ්රීක රංහ 
විසින් ඳ ක යන රද ඹපත නිේවේතනි 
වොන්ල්යවඹකු ඉ ක ය තිවබ්ද;  

 (ii) එවේ නපත, එභ වොන්ල්රුන්වේ නපත වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

தபறரட்டனல்கள் அலச்ெலக்  மகட்ட றணர: 

(அ)(i) உனகபரற ரலறறல் இனங்லகலப் 

தறறறறப்தடுத்துகறன்ந மணம் ததநர 

தகப தகரன்ெல்ரரறன் ண்றக்லகலனம்; 

 (ii) அர்கபறன் ததர்கலப அர்கள் 

தறறறறப்தடுத்துகறன்ந ரடுகளுடனும்;  

 (iii) அர்கள் அவ்ரன் தெய்துனோகறன்ந 

கரனத்லனம்; 

 (iv) அர்கபறன் றணங்களுக்குப் தன்தடுத்ப் 

தட்ட னேனப்தறரங்கலபனம் 

 அர் இச்ெலதக்குத் தரறறப்தரர? 

( ஆ) (i) 1948ஆம் ஆண்டினனோந்து இன்ன்ல 

இனங்லகரல் றறக்கப்தட்ட தகப 

தகரன்ெல்ரர் மனும்  
லக்கப்தட்டணரதன்தலனம்; 

 ( i i ) அவ்ரநரறன், அத்லக தகரன்ெல்ரரறன் 

ததர்கலபனம்  

 அர் கூன்ரர? 

( இ) இன்மநல் ன்? 

 

asked the Minister of External Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Honorary Consuls 

representing Sri Lanka worldwide; 

 (ii) the names of them along with the country 

they represent; 

 (iii) the period they have been doing so; and 

 (iv) the criteria used for their appointments? 

(b) Will he state - 

 (i) whether any Honorary Consuls appointed 

by Sri Lanka have been removed since 

1948 to date; and 

 (ii) if so, the names of such Consuls? 

(c) If not, why? 

 
රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ (විවද්ල  ුතුර  
නිවඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர - தபறரட்டனல்கள் 

தறற அலச்ெர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of External 

Affairs, I answer Question No. 4. 

 

(a) (i) 74. 

 (ii) I table* the Answer which is contained in 

the Annex.  

 (iii) I table* the Answer which is contained in 

the Annex.  

 (iv) The criteria used for their appointments are 

as follows: 

 

a.  The Heads of Missions of Sri Lanka accredited to 

the country of appointment of the Honorary Consuls or 

the Ministry of  External Affairs initiate the appointments 

by proposing suitable nominees who have the following 

qualifications:  

 
Hon. Speaker, since this is a long answer, I table* the 

rest of the Answer. 
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* බහවපතඹ භත තඵන රද ළිබඳුරවේ ඉතිරි වො : 
* ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட றலடறன் ஞ்ெற தகுற : 

* Rest of the Answer tabled: 
 

i. The appointees should be native-born 

nationals of the country of appointment. 

Only if native-born nationals are not 
available, Sri Lankans who have acquired 

the nationality of the country of appointment 

or Sri Lankan passport holders who are long
-resident in the country of appointment are 

considered.  
 

ii. The appointees should be over the age of 40 

and below 65 on the first appointment and 

are expected to relinquish their duties on 
reaching the age of 70. 

 

iii. Appointments are to be made for terms of 05 

years at a time, which are renewable with 

the mutual consent of the Government of Sri 
Lanka and the appointee.  

 

iv. The appointees should be well-established 

and have distinguished themselves in their 

different fields of endeavour with sufficient 
private means to meet the financial 

obligations of the office.  

 

b. The Hon. Minister of External Affairs approves the 

nomination.  

c. The Protocol Division of the Ministry of External Affairs of 
Sri Lanka submits the nomination to the country of 

appointment through diplomatic channels. 

d. Once the concurrence of the country of appointment is 

granted, the Commission of Appointment is prepared by the 

Protocol Division for the signature of the Hon. Minister of 
External Affairs.        

e. The Commission of Appointment is transmitted through the 

same channel to the Ministry of Foreign Affairs of the 
country of appointment who finally issues the Exequatur to 

the nominee.    

 
General Terms :- 

* The Government of Sri Lanka reserves the right 

to terminate the tenure of any Honorary Consuls 

whose performance or conduct is found to be 
unsatisfactory.  

* The appointments of Honorary Consuls should 

generally be limited to countries where there is 

no resident Sri Lanka representative, unless there 
are exceptional circumstances warranting 

appointment in countries where there is resident 

representation.     
 

(b)  (i)  No. (as per the available records.)  
 (ii) Does not arise. 

 

(c) Does not arise. 

 
 *බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
    * ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட இலப்ன : 

    * Annex tabled: 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Minister, I take this opportunity to ask 

you a supplementary question as you tabled most of the 

Answer with our permission.  Recently, an Hon. Member 

of Parliament from the United Kingdom had been 

referring to the death that took place in Tangalle and he 

said that our judicial process has come to a virtual 

grinding halt. That has certainly affected the good 

relations and the tourists who come to this country. As 

you know, there is a travel advisory. As you are from the 

Ministry of External Affairs, how would you try to 

intercede on behalf of this and take away the impression 

of the travel advisory that is negative to our country? 

How would you do so? 
 

රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Hon. Speaker, that does not pertain to this Question. 

Therefore, it does not arise.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Is it irrelevant? 

රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

The death that took place in Tangalle has nothing to 

do with the appointments of Honorary Consuls.  
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Surely, you are the Deputy Minister; you are not an 

incompetent Minister.  You have got the - 
 
රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

There is no relevance between the two but if you ask 

that Question  separately, I will tell you what we have 

done.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Minister, I never thought that you would 

run away in such a manner. You know, the Honorary 

Consul whom you have appointed in the European Union 

has told our Ambassador in the European Union and 

Belgium, Ravinath Ariyasinghe, to say about the Labour 
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GSP. Now, the Honorary Consul whom you have 

appointed has said, “Why do you not try to get this 

Labour GSP back again”? You know this country is 

starving for cash; exports are dwindling; problems in 

balance of payments are there and US Dollars 1.6 billion 

is a loss to the country. So, why do you not look into this 

matter that your Honorary Consul, whom you have 

appointed to  Belgium, has said about not getting this 

Labour GSP back again.   

 
රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Hon. Speaker, this Question does not arise. - 

[Interruption.] What the Hon. Member has said now and 

what you have asked in this Question  are two different 

matters. So, that does not arise, Hon. Speaker.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, my third Supplementary Question is 

this. The Hon. Deputy Minister is struggling to answer in 

a very  bad environment because he has made more 

enemies than friends in this world. Your foreign affairs 

policy should - [Interruption.]  Please answer my 

Question.  
 
රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Hon. Speaker, he is referring to the Labour GSP. It has 

nothing to do with the appointment of Honorary Consuls. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Minister, I am trying to help your 

Government that is alienating your external affairs - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Please do not  try to help the Government. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Do you not need any help? - [Interruption.]  Thank 

you. Then, I will be provocative. You have made enemies 

with the USA, the European Union, Japan and India. 

What the hell is the Ministry of External Affairs doing? 

 
රු නිවඹෝභහල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

We have done a lot through the Ministry of External 

Affairs but that is not relevant to the Question you have 

asked, Hon. Member.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What is relevant is to make sure how vulnerable your 

Government is. 

   
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් සිඹලු වදනහ වතපතඳයහදු වරහ තිවඵන්වන්. ඒයි එවවභ 

උ කතය වදන්වන්.  

 
ඹම ඳශහව ක තළරසීමිඹහ වයෝ වන් : සුඵහධන 

ළඩ වන් 
ட மல் ரகரத்றனள்ப னெலறர 

மரரபர்கள் : னன்னரற றகழ்ச்ெறத்றட்டங்கள் 
THALASSEMIA PATIENTS IN NORTHWESTERN PROVINCE : 

WELFARE PROGRAMMES  
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5. රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වෞා අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1):  

(අ)   ඹම ඳශහවතහි  2012  ේඹ අන් න වි  හේතහ වී 
ඇති,  

 (i) භසත තළරසීමිඹහ වයෝ වන් ංාහ; 

 (ii) තළරසීමිඹහ වයෝ වන් අතය සිටින  ඳහල් ශමුන් 
ංාහ; 

 (iii) එභ ඳහල් ශමුන් අතරින් අවුරුදු 15  අඩු 
තළරසීමිඹහ වයෝ ව දරුන් ංාහ;  

 (iv) අවුරුදු 15  ළඩි තළරසීමිඹහ වයෝ වන් ංාහ; 

 වොඳභණද ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ය) (i)  තළරසීමිඹහ වයෝඹ ඹම ඳශහත වළරුණු වි  
වන ක ඳශහ කර ාහේත තිවබ්ද; 

 (ii) එවේ නපත, හේතහ වී ඇති භසත තළරසීමිඹහ 
වයෝ වන් ංාහ ඳශහ ක අනු, වන් වන් 
ලවඹන් වොඳභණද; 

 (iii) තළරසීමිඹහ වයෝ වන් වනුවන් විවලේ සුඵහධන 
ළඩ වන් දිඹ ක ය තිවබ්ද; 

 (iv) එවේ නපත, ඒහ වේද; 

 (v) තළරසීමිඹහ වයෝඹ ුරයන් කිරීභ  වපත න වි  
වන ඇති ළිඹය වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නපත, ඒ භන්ද? 

 

  சுகரர அலச்ெலக் மகட்ட றணர: 

(அ) ட மல் ரகரத்றல் 2012ஆம் ஆண்டின் னெடிறல் 

அநறக்கறலடத்துள்ப, 

 (i) எட்டுதரத் னெலறர மரரபர்கபறன் 

ண்றக்லக த்லணதன்தலனம்; 

 (ii) னெலறர மரரபர்கபறன் த்றறனள்ப 

தரடெரலன ரர்கபறன் ண்றக்லக 

த்லணதன்தலனம்; 
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 (iii) மற்தடி தரடெரலன ரர்கபறல் 15 

துக்குக் குலநந் னெலறர மரய்க்குள்பரண 

தறள்லபகபறன் ண்றக்லக 

த்லணதன்தலனம்; 

 ( i v )  15 துக்கு மற்தட்ட னெலறர 

மரரபர்கபறன் ண்றக்லக 

த்லணதன்தலனம் 

 அர் இச்ெலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) னெலறர மரரணது ட மல் ரகரத்லத் 

ற லண ரகரங்களுக்குப் தறனள்பர 

ன்தலனம்; 

 (ii) ஆதணறல் அநறக்கறலடத்துள்ப எட்டுதரத் 

னெலறர மரரபர்கபறன் ண்றக்லக 

ரகர ரரறரக ணறத்ணறரக 

த்லணதன்தலனம்; 

 (iii) னெலறர மரரபர்களுக்கரக றமெட னன்னரற 

றகழ்ச்ெறத்றட்டங்கள் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பணர 

ன்தலனம்; 

 (iv) ஆதணறல், அல ரலதன்தலனம்; 

 (v) னெலறர மரல இல்னரதரறப்தற்கரக 

இதுல டுக்கப்தட்டுள்்ப டடிக்லககள் 

ரலதன்தலனம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the total number of Thalassemia patients; 

 (ii) the number of school children among the 

Thalassemia patients; 

 (iii) the number of Thalassemia-affected 

children less than 15 years out of those 

school children; and 

 (iv) the number of Thalassemia patients above 

15 years; 

 (v) reported from the Northwestern Province by 

the end of the year 2012? 

(b) Will he state - 

 (i) whether Thalassemia has spread in other 

areas apart from the Northwestern Province; 

 (ii) if so, the number of Thalassemia patients, 

separately as per provinces; 

 (iii) whether special welfare programmes have 

been launched for Thalassemia patients; 

 (iv) if so, what they are; and 

 (v) the measures taken as of now to eradicate 

Thalassemia? 

(c) If not, why? 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ (වෞා නිවඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க - சுகரர தறற அலச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹුරභනි, වෞා අභහතාුරභහ වනුවන් භහ 

එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරරු වදනහ. 

(අ) (i) 513යි. 

 (ii) 386යි. 

 (iii) 280යි.   

 (iv) 306යි. 

(ය) (i) ඔේ. 

 (ii)  හේතහ වී ඇති තළලිසීමිඹහ වයෝ වන් ංාහ 

  ඳශහත           වයෝ වන් ංාහ 

  ඵසනහහිය ඳශහත  299 

  ඌ ඳශහත   155 

  උුරරු භළද ඳශහත  386 

  නළ වඟනහිය ඳශහත    21 

  උුරරු ඳශහත       3 

  භධාභ ඳශහත  223 

  ඵයමු ඳශහත    32 

 (iii) ඔේ.  

  (iv) ඇමුණුභ 01 ඵරන්න. 

      (v)  ඇමුණුභ 02 ඵරන්න. ඇමුණුපත බහත* යමි. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

 

*බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
 ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட இலப்ன : 

 Annex tabled: 
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රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, විවලේවඹන්භ වපත තහක් ල් 

තළරසීමිඹහ වයෝ වන්  රඵහ දුන් Desferal  කිඹන  ඖධඹ 

වනු  Talifer කිඹහ රහබ ඖධඹක් තභයි දළන් වන්න්වන්. 

භහ වපත අසථහවේ ජ යණ්ඩු  සුරතින්ත නහ. 

විවලේවඹන්භ තළරසීමිඹහ වයෝගිවඹකු  ශදරු හරවආ ජ ඖධ 

වහ රුළිඹල් රක් ුරනක්, රුළිඹල් රක් වතයක් ඳභණ ළඹ 

වනහ. ළඩිහිටිවඹකු ඵ  ඳ ක වුණහ  ඳසවේ රුළිඹල් රක් 

10 ක-රුළිඹල් රක් 15 ක අතය විඹදභක් යජඹ  දයන්න සිදු 

වනහ. ඒ  ුත කත ළිබඳඵ යජඹ  සුරතින්ත න භන් රු 

නිවඹෝජා ඇභතිුරභහවන් භහ වපත ප්රුලසනඹ අවන්න ළභළතියි. වපත 

Talifer කිඹන එන්නත න්න තළලිසීමිඹහ වයෝ වන් ළභළති නළවළ. 

වවේුර එයින් අුරරු යඵහධ ඇති වීභයි. වපත වවේුර නිහ භයණඹ  

ඳ ක වුණු ශදරුනු ක ඉන්නහඹ කිඹන හයණඹ භහ හිතන 

වළටිඹ  යවට්, භහජවආ ජනතහ දළනු ක වුණු හයණඹක්. 

Desferal කිඹන එන්නත දළන්  වවනන්වන් නළද්ද, Talifer 

විතයක්ද වයෝ වන්  රඵහ වදන්වන් කිඹරහ භහ නිවඹෝජා 

ඇභතිුරභහවන් අවන්න ළභළතියි. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, වපත වයෝඹ පතඵන්ධවඹන් ඖධ 

රඵහ  ජභ සිදු යන්වන් ඒ අදහශ ප්රුවද්ලර තළරසීමිඹහ වයෝඹ 

පතඵන්ධවඹන්  ුතුර යන ව ඒ හඹනඹ යන 

ෛදාරුනුයි. ඔවුන්  තභයි ඒ ඖධ නිේවද්ල යන්වන්. 

ෛදාරුන් නිේවද්ල යන වඵවව ක අයවන  ජභ තභයි 

වෞා අභහතාහංලවඹන් යන්වන්. ඒහවආ generic name එ, 

වවශ නහභඹ වනොවයි අඳ  අලා න්වන්. අදහශ වඵවවත 

නපත යරහ දුන්නහභ ඒ වඵවව ක අයවන  ජභයි වෞා 

අභහතාහංලවඹන් යන්වන්. විවිධ වවශ නහභඹන්වන් එභ 

වඵවවත එනහ. ඒ  අඳ  යන්න වදඹක් නළවළ. වෞා 

අභහතාහංලඹ විධිඹ  අඳ ප්රුතිහය වහ අලා වඵවව ක ද්රාා 

අයවන වදන්න  ුතුර ය තිවඵනහ. 
 

රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ප්රුලසනඹ වුවණ් ඒ වනොවයි. 

එහි generic name එ තභයි Deferoxamine කිඹන එ. 

වවශ නහභඹ වන එක්. ඒ තභයි Desferal. භහ හිතන 

වළටිඹ  එඹ සවිට්ේරන්තවඹන් වන්න රද original 

ඖධඹයි. නමු ක වපත න වො  වභක්සිවෝවන් රහබ 

ඖධඹක් වන්නහ.  නිවඹෝජා ඇභතිුරභහ ෛදාුරභන්රහ 

වත  වපත  ුත කත ඳයනහ. නිවඹෝජා ඇභතිුරභහවන් භහ 

අවන්වන් Desferal වවනන්වන් නළද්ද, තභ වවනන්වන්  

Talifer  කිඹන ඖධඹද කිඹරහයි. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අදහශ නිේණහඹ භත වඵවව ක නපත ශහභ, වවශ වඳොවශේ 

තිවඵන ව න්ඩේ ක්රහභඹ අනු ඒ   ව න්ඩේ ඉදිරිඳ ක යරහ, ඒ 

වඵවවත තභයි වන්න්වන්. මිර අධි ඒහ වන්න්න ඵළවළ.  
 

රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භ  ප්රුලසනඹ  අදහශ ළිබඳුරය 

රළවඵන්වන් නළවළ.  
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ෛදාරු නිඹභ යන වඵවව ක රඵහ වදන්න අළි  ුතුර 

යනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ව න්ඩේ ක්රහභඹ ඹ ව ක ඵහර වඵවවුර ක වන්නහද? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තළරසීමිඹහ වයෝ වන් වහ අලා ඹපත කිසි වඵවවතක් 

වන්වීභ  අඳ  නිඹභ ශහ නපත අවේ අභහතාහංලඹ වන්නහ. 

භවය වි  ඒ වන්න වඵවවත භවය වයෝ වන්  අහ කමි - 

allergic - න්න ුළුලන්. නමු ක ෛදාරු අදහශ නිේණහඹ- 

 
රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභනි, භහ ඇහු අුරරු ප්රුලසනඹ- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රුලසනඹ ව කරුපත න්න. ළිබඳුරය වටිවඹන් වදන්න. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, Desferal කිඹන වඵවවත 

පතඵන්ධවඹන් භවේ දළනු කවීභක් නළවළ. වෞා 

අභහතාහංලවඹන් යන්වන්, තළරසීමිඹහ වයෝ වන් වහ 

ෛදාරු නපත යන වඵවව ක වන්හ වදන එයි.  

 
රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භවේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රුලසනඹ  රළබුණු ළිබඳුරවයන් භහ 

ෆහීභ  ඳ ක න්වන් නළවළ. රු ථහනහඹුරභනි, භවේ වදළනි 

අුරරු ප්රුලසනඹ වභඹයි.  භහ දන්නහ, ඹම ඳශහ ක වෞා හේඹ 

භණ්ඩරඹ විසින් ඒ වයෝ වන් පතඵන්ධවඹන් සුවිවලේ ව හේඹ 

බහයඹක් ඉටු යන ඵ. නමු ක උුරරු භළද ව අවනකු ක ඳශහ කර 

-භධාභ, උුරරු භළද ව නළ වඟනහිය ඳශහ කර- ඳශහ ක වෞා 

හේඹ භණ්ඩරර තළරසීමිඹහ වයෝ වන් පතඵන්ධවඹන්  ුතුර 

කිරීභ , ඒ වයෝ වන්  වඵවව ක වවේ ක කිරීභ  අලා යන රුණු 

හයණහ පතඵන්ධවඹන් දළනු ක වනොවුණු අඹ තභයි වොඩක් 

ඉන්වන්. භහ ඔඵුරභහවන් දළන න්න ළභළතියි, ඒ වයෝඹ 

පතඵන්ධවඹන් දළනු ක කිරීවපත ළඩ වනක් දිඹ ක යනහද, 

ුළරුදු ුළහුණු වුණු වෞා හේඹ භණ්ඩර ඒ සථහනර  අනුුතක්ත 

යනහද කිඹරහ. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, තළරසීමිඹහ වයෝඹ පතඵන්ධවඹන් 

ජනහධිඳති යේඹහ ශියන්ති යහජඳක් භළතිනිඹ පතඵන්ධ වුණු 

විවලේ ළඩ වනක් උුරරු භළද ඳශහව ක ක්රිසඹහ කභ නහ. එඹ 

ඉතහභ හේථ ළඩ වනක්.  වභොද, රු ඇභතිුරභහ වනොසිටි 

ද භභ ක ඒ ළඩ වන  වබහගි වුණහ. 

ඵසනහහිය ඳශහවත ක විවලේ ළඩ වනක් ක්රිසඹහ කභ නහ. 

ඒ හවේභ ඹම ඳශහව ක, විවලේවඹන්භ කුරුණෆර ප්රුවද්ලඹ 

යශ්රි ත ළඩ වනක් ක්රිසඹහ කභ නහ. වභොද, එභ ඳශහව ක 

තභයි වභභ වයෝ වන් ළඩි ලවඹන් ඉන්වන්. වෞා 

අභහතාහංලඹ වළටිඹ  අළි ඉතහභ වවොඳින් එභ දළනු ක කිරීභ 

ඳශහ ක භට් මින් ක්රිසඹහ කභ යනහ. අවේ ඳශහ ක භට් මින් 

ඉන්නහ වෞා හේඹ භණ්ඩරඹ ඉතහභ වවොඳින් ඒ හේඹඹ සිදු 

යනහ. 

 
රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ වභඹයි. 

තළරසීමිඹහ වයෝ හවඹන් වපත න වො  ඹම ඳශහව ක 

ඳභණක් සිඹඹ  10ක් ඉන්නහ. භසත ලවඹන්  කවතො ක මුුල 

රංහවේභ සිඹඹ  4ක් ළනි ප්රුභහණඹක් ඉන්නහ. වපත වයෝඹ 

පතඵන්ධවඹන් විවලේවඹන්භ දරුන් ඳහල් ඳද්ධතිඹ ුරබඳන් 

දළනු ක කිරීභ සුදුසුයි. වපත වයෝඹ ශක්න්න ුළුලන් එ 

ක්රහභවේදඹක් තභයි වයෝ හවඹන් වදවදනකුවේ විහවඹ නතය 

කිරීභ. ඒ පතඵන්ධවඹන් දළනු ක කිරීවපත ළඩ වනක් වෞා 

අභහතාහංලඹ විසින් දිඹ ක යනහද? වභොද, තළරසීමිඹහ වයෝ වන් 

වනුවන් විලහර මුදරක් අඳ  වන් යන්න සිද්ධ වරහ 

තිවඵනහ. වපත වයෝඹ අභ ය ළනීභ , වපත වයෝඹ නතය ය 

ළනීභ  ඹපත කිසි ළඩ ළිබඳවශක් වෞා අභහතාහංලවආ 

තිවඵනහද? විවලේවඹන්භ වපත පතඵන්ධවඹන් දරුන් ඇුරුල 

යවට් ජනතහ දළනු ක කිරීභ  අලා යන ළඩ වනක් 

ක්රිසඹහ කභ නහද? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භ වේ ළිබඳුරවේ ඇමුණුපතර භභ ඒ ළිබඳඵ වන් යරහ 

තිවඵනහ. ඔඵුරමිඹ  ඒ අලා නපත කිඹන්නපත. දළන  

රංහ ුරශ තළරසීමිඹහ භධාසථහන 4ක් ළිහිටුරහ තිවඵනහ. 

එනපත ඵසනහහිය ඳශහව ක යහභ ජහති තළරසීමිඹහ භධාසථහනඹ, 

ඹම ඳශහව ක කුරුණෆර ජහති තළරසීමිඹහ භධාසථහනඹ, ඌ 

ඳශහව ක ඵදුල්ර ජහති තළරසීමිඹහ භධාසථහනඹ ව උුරරු භළද 

ඳශහව ක අනුයහධුළය ජහති තළරසීමිඹහ භධාසථහනඹ. වයෝ වන් 

වහ සුඵහධන  ුතුර භධාසථහන ඒ භට් මින් 

ඳ කහවන ඹනු රඵනහ. ඒ හවේභ ඳරිණ ුළහුණු කිරීවපත 

ළඩ වන්, හේෂි විවනෝද චහරිහ ංවිධහනඹ කිරීභ වේ 

ළඩ වන් තිවඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. ප්රුලසනඹ ඇහුහ; ළිබඳුරය ක දුන්නහ. 

 
රු වයෝසි වේනහනහඹ භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) மரஸி மெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, විවලේවඹන්භ ඳහල් දරුන්වේ 

වෞා ත ක කඹ නළංවීභ වහ න ළඩ වන් ුළුලල් භට් මින් 

දිඹ ක කිරීභ වහ  ුතුර යනහද කිඹහ භභ දළන න්න  

ළභළතියි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභහ, ඒ ළිබඳඵ අධහනඹ වඹොමු 

යන්න. 
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දළන් ප්රුලසන අං 6 -3254/'12- (1), රු අකිර වියහජ් 

හරිඹපත භවතහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹපත භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රුලසනඹ අවනහ. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ජනභහධා වහ ප්රුි කති අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය  ජභ වහ භහඹක් ල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්රුලසනඹ භුර දින ජ ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝ යන ර ජ. 
றணரல ற்தநரனோ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

වඳොුරවිල් අධාහඳන වොට්ඨහඹ  අඹ ක ඳහල්: 
ගුරු හිඟඹ 

ததரத்துறல் கல்றக் மகரட்டப் தரடெரலனகள் : 

ஆெறரறர் தற்நரக்குலந 
SCHOOLS UNDER POTTUVIL EDUCATION ZONE : 

TEACHER SHORTAGE 
 

3632/’13 

8. රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අධාහඳන අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) නළ වඟනහිය ඳශහව ක, වඳොුරවිල් අධාහඳන 
වොට්ඨහඹ  අඹ ක ඳහල්ර ගුරු හිඟඹක් 
ඳතින ඵ ක; 

 (ii) වපත වවේුරවන් සිසුන්වේ අධාහඳන භට් භ ඳවශ 
ඹන ඵ  වදභහළිඹන් වහ යදි සිසුන් අධාහඳන 
නිරධහරින්වේ අධහනඹ  වඹොමු වො  ඇති අතය 
වපත පතඵන්ධවඹන් නළ වඟනහිය ඳශහ ක බහවේ ද 
හච්ඡහ වී ඇති ඵ ක; 

 එුරභහ දන්වනහිද? 

(ය) සිසුන්වේ අනහත අධාහඳන සුබසිද්ධිඹ ළරකිල්ර  වන 
එභ ප්රුවද්ලවආ ඳහල්ර ඳතින ගුරු හිඟඹ භවළයවීභ   
ළිඹය න්වන්ද ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

கல்ற அலச்ெலக்  மகட்ட றணர: 

( அ) (i )  கறக்கு ரகரத்றல் ததரத்துறல் கல்றக் 

மகரட்டத்துக்குரற தரடெரலனகபறல் ஆெறரறர் 

தற்நரக்குலந றனவுகறன்நதன்தலனம்; 

 ( i i )  இன் கரரக ரர்கபறன் கல்ற ட்டம் 

வீழ்ச்ெறலடரக ததற்மநரர் ற்ன்ம் தல 

ரர்கள் கல்றத் துலநறணரறன் 

கணத்துக்குக் தகரண்டுந்றனோப்ததுடன் இது 

தரடர்தரக கறக்கு ரகர ெலதறல் 

கனந்துலரடப்தட்டுள்பதன்தலனம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ரர்கபறன் றர்கரனக் கல்ற னலணக் 

கனோத்றற்தகரண்டு அப் தறமெத்றல் தரடெரலனகபறல் 

றனவும் ஆெறரறர் தற்நரக்குலநலத் லர்ப்தற்கு 

டடிக்லக டுப்தரர ன்தல அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a shortage of teachers prevails in the 

schools of Pottuvil Education Zone of the 

Eastern Province; and 

 (ii) the parents and the past pupils have drawn 

the attention of the education officials that 

the education level of the students will be 

dropped by reason of that, and there has 

been a discussion in the Eastern Provincial 

Council in relation to that? 

 (iii) Will he state whether action will be taken to 

remedy the shortage of teachers considering 

the future educational benefits of the 

students? 

(b) If not, why? 
 

රු ඵන්දුර ගුණේධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அலச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය වදනහ. 

නළ වඟනහිය ඳශහත ුරශ භවය විඹඹන් වහ ගුරු හිඟඹක් 

ඳතින ඵ ළිබඳන්නහ. විවලේවඹන් විදාහ, ණිතඹ, ඉංග්රීරසි 

බහහ, ඳරිණ අධාඹනඹ ඹනහ ජ විඹඹන් පතඵන්ධවඹන් තභයි 

ඒ ගුරු හිඟඹ තිවඵන්වන්. වපත නිහ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහවේ ක, 

යණ්ඩුහයුරභහවේ ක, නළ වඟනහිය ඳශහව ක අධාහඳන 

ඵරධහරින්වේ ක භළදිව ක වීවභන් ඳතින හපතප්රුදහයි 

ක්රහභවේදවඹන් ඵළවළය ඒ ප්රුවද්ලවආ ත ක කඹ වද ඵරහ ගුරුරු 

ඵහ න්න අළි රණයණඹ යරහ තිවඵනහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, ඊ  වවේුර තභයි ගුරුයඹකු ඵහ න්න - 
 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රුලසනඹ  උ කතය  ජරහ ඊ  ඳසවේ අුරරු ප්රුලසනර  

වටිවඹන් උ කතය වදන්න. 
 

රු ඵන්දුර ගුණේධන භවතහ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 උ කතයඹ එඳභණයි. ඒ නිහ ඉතහභ ඉක්භනින් ඵහ ළනීපත 

වො  ගුරු හිඟඹ නතය යනහ. ගුරු ාසථහ  ඳරිඵහහිය, 

ළබිනට් රණයණඹක් අනු තභයි වදභශ භහධා ගුරුරු ඵහ 

න්න සිද්ධ වන්වන්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිුරභහ, සිඹලුභ ප්රුලසනර  උ කතය දුන්නහද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණේධන භවතහ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. 
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රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ඇභතිුරභනි, එවේ ගුරුරු ඳ ක යනහ නපත 

තමුනහන්නහවේ එභ ඳ ක වීපත රඵහ  ජභ  ඵරහවඳොවයො කුර වන්වන් 

දහද? 
 

රු ඵන්දුර ගුණේධන භවතහ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රඵන ඳහල් හයඹ යයපතබ න වි  අ.වඳො..(උ.වඳශ) ගුරු 

හිඟඹ ළිඹවීභ වහ අලා විධිවිධහන වඹොදරහ තිවඵනහ. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අ.වඳො..(උ.වඳශ) වහ ඳභණක් වනො, අවනකු ක ඳන්ති 

වහද ගුරු හිඟඹක් තිවඵන ඵ ඔඵුරභහ දන්නහද? 
 

රු ඵන්දුර ගුණේධන භවතහ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ගුරු හිඟඹ ළිඹවීභ වහ අලා 

සුදුසුපත ඇති අඹ වොඹහ න්න  ඕනෆ. එතළන ජ ප්රුලසනඹක් 

තිවඵනහ. අඳ  අලාතහ තිබුණ ක, වදභශ භහධා ගුරුරු 

නළ කනපත අඳ  ඒ අඹ ක්ණි නිසඳහදනඹ යන්න ක්රහභඹක් 

නළවළ. ඒ නිහ උඳහධිධහරි වනොන අ.වඳො..(උ.වඳශ) භ ක අඹ 

අතරින් අයවන ගුරු වහඹඹන් වර ඵහ වන ුළහුණු ය 

තභයි ඳහල්ර  ඳ ක යන්න සිද්ධ වන්වන්. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔඵුරභහ ඳන්වන් මුුල නළ වඟනහිය ප්රුවද්ලවආභ සුදුසු 

ගුරුරු නළති ඵද? 
  

රු ඵන්දුර ගුණේධන භවතහ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ. භවය විඹඹන්  එවවභයි රු ථහනහඹුරභනි. 

ඉංග්රීරසි උඳහධිධහරි ගුරුරු දවක් ඵහ න්න අළි ඉල්ලුපත ඳත්රත 

ළ වේහ  තභ ඳ කවීපත වදන්න ුළුලන් වරහ  තිවඵන්වන් 

52යි. වභොද, එවවභ ඉංග්රීරසි උඳහධිධහරින් ප්රුභහණඹක් අඳ  වොඹහ 

න්න නළවළ. එතවො  අළි යන්වන් ඩිේවරෝභහධහරින් අය වන 

ඔවුන් ුළහුණු යරහ ඹන එයි. වපත ප්රුලසනඹ අළි ළඹුරින් ව කරුපත 

ත ුතුර වනහ. වභොද, ගුරුයවඹක් දකින් වදන්න ඵළවළ.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එවවභ නපත, ඉක්භනින් ඳ ක යන්න  ළිබඳවශක් වඹොදන්න. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹපත භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹුරභනි, ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ භභ අවනහ. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ප්රුලසන ුරනක් වනොවයි, වතයක් විතය ඇහුහ.  

ප්රුලසන අං 9 -3634/'13-(1), රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ 

භවතහ. 

රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ අවනහ. 

 
රු වයෝහිත අවබ්ගුණේධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහේ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு மரயற அமதகுர்ண - துலநனெகங்கள், 

தடுஞ்ெரலனகள் அலச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය  ජභ වහ භහ 

ති වද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඇභතියඹහ ජනහධිඳතිුරභහ කිඹරහයි 

භභ හිතන්වන්. ඳසු ගිඹ ඳහේලිවපතන්ුර තිවආ ක අළි ඇභතියඹහ  

ප්රුලසන වදක් ඉදිරිඳ ක ශහ. එ ප්රුලසනඹ  ක උ කතය වදන්න 

නිවඹෝජා ඇභතියඹහ ක හිටිවආ නළවළ, රු ථහනහඹුරභනි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇභතියඹහ ජනහධිඳතියඹහ නපත, නිවඹෝජා ඇභතියඹහ 

වහභ ළිබඳුරරු දිඹ ුතුර තිවඵනහ.  

 
රු වයෝහිත අවබ්ගුණේධන භවතහ  
(ரண்னறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹුරභනි, ඳසු ගිඹ තිවආ භභ අනීඳවඹන් 

වයෝවල්ත වරහයි හිටිවආ. ඉතින් ඒ  භ - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එවවභ නපත නහටු වනහ. වවොයි, ඒ  භහ වදනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු වයෝහිත අවබ්ගුණේධන භවතහ  
(ரண்னறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඒ නිහ තභයි දළන් ඇවිල්රහ කිේවේ.  
 
ප්රුලසනඹ භුර දින ජ ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝ යන ර ජ. 
றணரல ற்தநரனோ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
රංහ ඵළංකු: වො ස  හුභහරුවහි යවඹෝජනඹ 

இனங்லக ங்கற: தங்குகபறல் னெனௐடு 
BANK OF CEYLON: INVESTMENT IN STOCKS  

 

3646/’13 

10. රු වජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මුදල් වහ ක්රහභ පතඳහදන අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1):   

(අ) (i) 2011 ේඹ ුරශ රංහ ඵළංකු විසින් වොශම 
වො ස හුභහරුවහි වො සර යවඹෝජනඹ 
යන රද පතපූේණ මුදල් ප්රුභහණඹ වොඳභණද;  
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 (ii) 2011 ේඹ ුරශ ජ රංහ ඵළංකු විසින් 
"ඳේවඳචුල් ළළි ල් " (Perpetual Capital) ව 
"සී/ රංහ ඔරික්ස ලීසිං සිකිුතරිටීස" (Lanka 
Orix Leasing Securities Limited) ඹන භහපත 
භ සිදු යන රද ාහඳහය  ුතුරර ටිනහපත 
වේද;   

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද?         

(ය) 2011 ේඹ ුරශ රංහ ඵළංකු විසින් මිර ජ න්නහ රද 
සිඹලුභ වො සර රළයිසුරක්, ඒහ  ක මිර ව මිර ජ 
ළනීභ සිදු ශ දිනර  යන්න පූේ දින ඳව ුරශ 
හභහනා ඵය තළබ මිර ද ඇුරශ ක එුරභහ වභභ බහ  
ඉදිරිඳ ක යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 
   

றற, றட்டறடல் அலச்ெலக்  மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டில் தகரழும்ன தங்குப் 

தரறர்த்லணறல் இனங்லக ங்கறரல் 

தங்குகபறல் னெனௐடு தெய்ப்தட்ட தரத்த் 

தரலகலனம்; 

 (ii) 2011ஆம் ஆண்டில் `தர்தசுல் தகப்தறட்டல் 

அன்ட் னங்கர எரறக்ஸ் னௐெறங் கம்தணற 

ெறக்குரறட்டீஸ் (Perpetual Capital and Lanka Orix 

Leasing Securities) உடன் இனங்லக ங்கற 

தெய்துள்ப றகத்றன் ததன்றலனம் அர் 

கூன்ரர? 

(ஆ) 2011ஆம் ஆண்டில் இனங்லக ங்கற தகரள்னெல் 

தெய்துள்ப அலணத்து தங்குகபறன் தட்டிதனரன்லந 

தகரள்னெனக்கு ந்து ரட்களுக்கு னென்ணரண 

தகரள்னெல் றலன ற்ன்ம் தங்குகபறன் ெரெரற 

றலநபறத் றலன ஆகறற்ன்டன் அர் 

இச்ெலதறல் ெர்ப்தறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the total amount invested by the Bank of 

Ceylon in stocks at the Colombo Stock 

Exchange during the year 2011; and 

 (ii) the values of the business that the Bank of 

Ceylon has conducted with Perpetual 

Capital and Lanka Orix Leasing Securities  

Limited in the year 2011?   

(b) Will he submit this House a list of all stocks 

purchased by Bank of Ceylon in the year 2011   
along  with purchase price and weighted average 

price of stocks for five days preceding the dates of 

purchase? 

(c) If not, why? 

රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ (ජහතාන්තය මරා 
වවඹෝගිතහ අභහතා ව මුදල් වහ ක්රහභපතඳහදන නිවඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக -  ெர்மெ றற 

கூட்டிலப்ன அலச்ெனோம் றற, றட்டறடல் தறற 

அலச்ெனோம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)     
රු ථහනහඹුරභනි, මුදල් වහ ක්රහභපතඳහදන අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය වදනහ.  

(අ) (i) 2011  වේ ජ ඵළංකු විසින් වො ස මිර  ජ ළනීභ 
වහ යවඹෝජනඹ යන රද පතපූේණ මුදල් 
ප්රුභහණඹ රුළිඹල් මිලිඹන 6002.9කි. (හසුර ව 
තළරැේ වොමිස ඇුරුල) 

  (ii) *  ඵළංකු විසින් සී/ ඳේවඳචුල් ළළි ල් 
වවෝල්ඩිංේස භඟ කිසිදු නුවදනුක් සිදු 
වො  වනොභළත.  

  * ඵළංකු 2011 වේ ජ එල්.ඕ.එල්.සී. 
සිකිුතරිටීස භහභ වත රුළිඹල් 96,064 
මුදරක් වො ස වවශවඳොශ නුවදනු 
වහ තළරැේ හසුර වර වහ ඇත.  

(ය)  ඵළංකු විසින් 2011 වේ ජ මිර  ජ න්නහ රද සිඹලුභ 
වො ස  ක මිර ව මිර ජ ළනීභ  වඳය දින 5 තඵන 
රද හභහනා වො ස  මිර ඇුරශ ක ඇමුණුභ බහත* 
යමි.  

(ඇ)  ඳළන වනොනඟී. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිුරභනි, වපත දිනර වො ස වශ වඳොශ ඩහ 

වන ළව න සරඳඹක්  තිවඵනහ. එ ඳළ කතකින් වඳොලී 

අනුඳහතඹ නළ  වඟනහ. අවනක් ඳළ කවතන් රුළිඹවල් අඹ ඩහ 

වන ළව නහ. ඔඵුරභන්රහ වො ස වශ වඳොශ ුරබඳන්  

ළව න යේථිඹ වොඩ නංන්වන් වොවවොභද? රංහ ඵළංකු 

වො ස වශ වඳොවශේ මුදල් යවඹෝජනඹ යරහ තිවඵනහ. 

නමු ක ඉතිරි කිරීවපත ඵළංකු ක, අවනක් යජවආ ඵළංකු ක ළි  යටින් 

මුදල් වනළල්රහ එභ ංිකත ුරබඳන් රංහවේ රුළිඹර යයක්හ 

යන්න වදනහ. වපත ළව න යේථිඹ වදන්වන් වොවවොභද 

කිඹරහ ඔඵුරභහවේ ඳරිණතබහඹ ුරබඳන් අඳ  උ කතය වදන්න. 

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳහේලිවපතන්ුරවේ අවන හික 

ප්රුලසනඹ ජ ඒ උ කතයඹ වදන්න වඵොවවොභ අභහරුයි. ඒ නිහ ඒ 

ළන අඳ  වනභ විහදඹක් ඳ කන්න ුළුලන්. රු 

භන්ත්රීවුරභහ  භහ හුඟක් වෞය යනහ. නමු ක අළි ළිබඳන්වන් 

නළවළ, වො  ස වශ වඳොශ ඩහ  වන ළව නහඹ කිඹරහ. 
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————————— 
*  ුළසතහරවආ තඵහ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේලිවපතන්ුර 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිුරභහ කිඹනහ, යේථිඹ ඩහ වන ළටිරහ නළවළ 

කිඹරහ. නමු ක වො ස වශවඳොවශේ 6,488ක් තිබුණු දේලඹ 

5,800  ඳවත ළටිරහ, නළත ක 6,000  යන්න වරහ 

තිවඵනහ. එභ නිහ වො ස වශ වඳොශ ඩහ වන ළටිරහ 

නළවළ කිඹන්න ඵළවළ; ප්රුලසන තිවඵනහ. වපත අසථහවේ ජ 

ඔඵුරභන්රහවේ යණ්ඩුවේ ඇභතියඹකු න විභල් වීයංල 

භළතිුරභහ කිඹනහ යේථි කහතවඹක් ඉන්නහ කිඹරහ. නමු ක 

Bank of Ceylon වො ස වවශ වඳොවශේ යවඹෝජනඹ ය 

තිවඵන්වන් වපත  කිඹන අඹවේ ක අයඹ ඳරිදි. යේථි 

කහතවඹක් ඉන්නහඹ කිඹන ඇභතිුරභහ ඔඵුරභන්රහ දළනු ක 

යරහ තිවඵනහද, වපත යේථිඹ වදන්න ුළුලන් භහේඹක් ඒ 

ුළද්රඹහ එබඳඹ  දළපතවභො ක ඇති වයිද, නළද්ද කිඹන රුණ 

පතඵන්ධවඹන්. 

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, විභල් වීයංල භළතිුරභහවේ ඒ ංල්ඳ ළන 

භ  වපත බහවේ උ කතය වදන්න ඵළවළ. ඒ එුරභහවේ ළඩක්. 

වළඵළයි භභ එ වදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. කිසිභ යේථි කහතවඹක් 

ඉන්නහඹ කිඹරහ භභ ළිබඳන්වන් නළවළ. ඒයි භවේ ළිබඳුරය. 

 
රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ භහ අවනහ.  

රු ඇභතිුරභනි, වපත දසර වරොකු යහඹක් ඹනහ, 

Securities and  Exchange Commission එවක් බහඳති නහර 

වොඩවවේහ භළතිුරභහ දූණ සිද්ධිඹක් පතඵන්ධවඹන් ඉල්රහ අස 

වන්න ඹනහ කිඹරහ. ඒ ළිබඳඵ ඔඵුරභහ  වභොක්ද කිඹන්න 

තිවඵන්වන්? වභොද අද ඳ කතයර තිවඵනහ, Colombo Land 

and Development Company  කිඹන UDA එ  අයිති 

යඹතනවඹන් එුරභහ අයින් යරහ තිවඵනහ කිඹරහ. එතවො   

Securities and  Exchange Commission  එවනු ක එුරභහ  

අයින් වන්න කිඹරහද තිවඵන්වන්? 

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භ  ඒ ළන කිසිභ ප්රුහලඹක් යන්න ඵළවළ. ඇ කත ලවඹන් 

එුරභහ Colombo Land and Development Company එවන් 

අයින් වච්ච එ වන ඒහ  පතඵන්ධ නළවළ. එුරභහ  Colombo 

Land and Development Company එවයි, Securities and 

Exchange Commission  එවයි වදවක්භ හිටිඹහ. භවය වි  

රණයණඹක් අයවන එකින් අසවුණහ වන්න ඇති. ඒ වනු  

වන වවනකු ඳ ක යරහ තිවඵනහ. ඳතින යහඹ  ළන භ  

වපත ඳහේලිවපතන්ුරවේ ජ උ කතය වදන්න ඵළවළ. වභොද, මුදල් වහ 

ක්රහභපතඳහදන අභහතාහංලඹ ලවඹන් අළි  කීවභන්  ුතුර 

යන්න ඕනෆ. එ එ යහඹන්  උ කතය දුන්වනො ක වපත යවට් 

කිසිභ මරාභඹ ඳහරනඹක් යන්න ඵළවළ වන්, රු 

ථහනහඹුරභනි.  

ටුවදණිඹ ව හරිඹවඳොර A-9 භහේ ළිවිසුභ : 
න ඳහරභක් 

கட்டுதணற, ரரறததரன A-9 தறமெப் தரல : 

னற தரனம் 
A-9  ACCESS ROAD TO KATUDENIYA AND WARIYAPOLA : 

NEW BRIDGE 

3657/’13 

11. රු න්ත අලුවිවහවේ භවතහ 
(ரண்னறகு ெந் அனறயரம) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

යහඹ වහ භවහභහේ අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1): 

 (අ) භහතවල් දිස්රිஷක්වආ, උකුවර ප්රුහවද්ය ඹ වල්පත 
වොට්ඨහඹ  අඹ ක, ටුවදණිඹ, හරිඹවඳොර ේහභඹන්  
ළිවිවන භහේඹ, A-9 භහේඹ  ඹහ වවයන සථහනවආ 
ඇති ඳටු ඳහරභ වනු  න ඳහරභක් ඉදිකිරීවපත  ුතුර 
යයපතබ ශද, වපත න වි  එභ ඉදිකිරීපත  ුතුර අ කහිටුහ 
ඇති ඵ එුරභහ දන්වනහිද? 

(ය) (i) ඉවත න ඳහරභ ඉදිකිරීභ යයපතබ කිරීභ  ඳදනපත 
ය  ක මුරා ප්රුතිඳහදනඹ වේද;  

 (ii) ඇසතවපතන්ුර අනු ඳහරභ ඉදිකිරීභ වහ වන් 
ය ඇති මුදර වොඳභණද; 

 (iii) ඳහරවපත ළඩ  ුතුර යයපතබ ශ දිනඹ වහ නිභ 
කිරීභ  නිඹමිත තිබ දිනඹ වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත වන් ඳහරවපත ඉදිකිරීපත  ුතුර  අතයභඟ ජ 
අ කහිටුවීභ  වවේුර වේද;  

 (ii) වභවතක් ය ඇති ඉදිකිරීපත වනුවන් ළඹ ය 
ඇති මුදර වොඳභණද; 

 (iii) වභභ ඳහරවපත ඉදිකිරීපත   ුතුර පතපූේණවඹන් 
අන් යන දිනඹ වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

துலநனெகங்கள், தடுஞ்ெரலனகள்  அலச்ெலக்  மகட்ட 

றணர: 

(அ) ரத்லப ரட்டத்றல், உக்குதன தறமெ 

தெனரபர் தறரறவுக்குச் தெரந்ரண கட்டுதணற, 

ரரறததரன கறரங்களுக்குச் தெல்னம் தரல, A- 9 

வீறனடன் இலக்கப்தடும் இடத்றல் கரப்தட்ட 

ெறநற தரனத்றற்குப் தறனரக னற தரனம் என்லந 

றர்ரறக்கும் தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்டமதரறனம் 

ற்மதரது குநறத் றர்ரப் தறகள் 

இலடறன்த்ப்தட்டுள்பதன்தல அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி தரனத்ல றர்ரறக்கும் தறகலப 

ஆம்தறப்தற்கு அடிப்தலடரகக் 

தகரள்பப்தட்ட றற ற்தரடுகள் ரல 

ன்தலனம்; 

 (ii) றப்னடுகபறன்தடி னற தரனத்ல 

றர்ரறப்தற்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப 

தத்தரலக ரதன்தலனம்; 

 (iii) தரனத்றன் றர்ரப் தறகள் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற ற்ன்ம் தறகலப 

றலநவுதெய் உத்மெரறனோந் றகற 

ரதன்தலனம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

639 640 
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(இ) (i) மற்தடி தரனத்றன் றர்ரப் தறகள் 

இலடடுறல் லகறடப்தட்டலக்கரண 
கரங்கள் ரலதன்தலனம்; 

 (ii) இதுல னர்த்ற தெய்ப்தட்டுள்ப 

றர்ரறப்னக்தகண தெனறடப்தட்டுள்ப 

தத்தரலக வ்பவு ன்தலனம்; 

 (iii) குநறத் தரனத்ல றர்ரறக்கும் தறகள் னர்த்ற 

தெய்ப்தடும் றகற ரதன்தலனம் 

 அர் இச்ெலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Is he aware that although the construction work of 

a new bridge in place of the narrow bridge which 

is there at the junction of the A-9 road and the 

access road to Katudeniya and Wariyapola villages 

belonging to the Ukuwela Divisional Secretary's 

Division in the Matale District was initiated, the 

said construction work has been suspended by 

now? 

(b) Will he state - 

 (i) the financial allocation on which the 

commencement of the construction of the 

above new bridge was based; 

 (ii) the amount of money allocated for the 

construction of the bridge as per the 

estimates; and 

 (iii) the date on which the construction work of 

the bridge was commenced and the date on 

which the completion of the construction 

was due? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) of the reasons that led to the suspension of 

the construction work of the bridge 

mentioned above; 

 (ii) of the amount of money spent on the 

construction accomplished so far; 

 (iii) the date on which the construction work of 

this bridge will be completed? 

(d) If not, why? 

 
රු නිේභර වොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහේ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு றர்ன தகரத்னரன - துலநனெகங்கள், 

தடுஞ்ெரலனகள் அலச்ெர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරරු වදනහ. 

(අ) ඔේ.  

 වභභ ඳහරභ දළන  ළිහි හ ඇති උ භට් භ අඩි 14ක් ව 
අඟල් 9ක් වේ. නමු ක මී ේ 40 ඳභණ වටි දුය 

ප්රුභහණඹකින් ංගු හිත භවනුය - ඹහඳනඹ භහේඹ  
ප්රුවේල වීභ වහ හවන ව භඟී යයක්හ හිත වභභ 
ඳහරභ ළරසුපත ශ වළකි උඳරිභ උ ප්රුභහණඹ අඩි 16යි, 
අඟල් 5ක් වේ. නමු ක දුපතරිඹ වදඳහේතවපතන්ුර වභභ උ 
ප්රුභහණඹ අඩි 20ක් විඹ ුතුර ඵ වන් යන ර ජ.  

 ඒ අනු දුපතරිඹ වදඳහේතවපතන්ුර භඟ යන රද 
හච්ඡහ කීඳඹකින් ඳසු වභභ උ ප්රුභහණඹ අඩි 18ක් 
දක්හ අඩු ශ අතය එභ උ ප්රුභහණවඹන්ද වටි දුයකින් 
ංගු හිත භවනුය - ඹහඳනඹ භහේඹ  පතඵන්ධ 
කිරීභ අඳවසු ව නිහ නළත දුපතරිඹ වදඳහේතවපතන්ුර 
භඟ හච්ඡහ ය වභභ උ ප්රුභහණඹ අඩි 17ක් න වේ 
ඳහරභ ඉදි කිරීභ  ළරසුපත ය නළත ළඩ යයපතබ යන 
ර ජ.  

 වභභ ළ ලු නියහයණඹ ය න්නහ වතක් ඳහරවපත 
ඉදිකිරීපත  ුතුර අතය භඟ ජ අ ක හිටුවීභ  සිදු විඹ.  

(ය) (i) භවහ භහේ අභහතාහංල ඹ ව ක න ප්රුතිඳහදන  

 (ii) මිලිඹන 44යි. 

 (iii) ළඩ යයපතබ ශ ේඹ - 2008 ළේතළපතඵේ.  

  ළඩ අන් කිරීභ  නිඹමිත තිබ ේඹ -  2009 
ළේතළපතඵේ. 

(ඇ) (i) ඉවත (අ) ළිබඳුර වේ වන් ය ඇත. 

 (ii) රුළිඹල් මිලිඹන 19යි. 

 (iii) ඉවත ළ ලු නියහයණඹ ය නළත ළඩ 
යයපතබ ය ඇති අතය, 2014 භහේුර භහඹ  වඳය 
ළඩ අන් කිරීභ  ළරසුපත ය ඇත. 

(ඈ) ඳළන වනොනඟී. 

 
රු න්ත අලුවිවහවේ භවතහ 
(ரண்னறகு ெந் அனறயரம) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු ඇභතිුරභනි, වපත පතඵන්ධ ඔඵුරභහවේ අධහනඹ වඹොමු 

කිරීභ ළන භහ සුරතින්න වනහ. දළන  ළඩ යයපතබ යරහ 

තිවඵනහ.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රුලසන අං 12-2585/'12-(1), රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රුලසනඹ අවනහ.  

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුදල් වහ ක්රහභ පතඳහදන අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය  ජභ වහ භහඹ හරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රුලසනඹ භුර දින ජ ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝ යන ර ජ. 
றணரல ற்தநரனோ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

ුලවඵෝවිටිඹහන සී.ටී.සී. ව ක පතවවල් සිදු වී 
ඇති ංචහ : විධිභ ක ඳරීක්ණඹක් 
 களுமதரறட்டிரண ெல.ரல.ெல. மறலனத் 

தரறற்ெரலனறல் இடம்ததற்ந மரெடி : னெலநரண 

றெரல 
FRAUD AT KALUBOWITIYANA C.T.C. TEA FACTORY : 

FORMAL INQUIRY 

 
2710/’12 

13. රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
  (ரண்னறகு னத்றக தற) 

   (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ළවිලි ේභහන්ත අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1): 

(අ) (i) භහතය දිස්රිஷක්වආ, සීභහහිත ුලවඵෝවිටිඹහන 
ව ක ේභහන්තලහරහ  අඹ ක සී.ටී.සී. ව ක 
පතවවරන් 2012.01.26 දින ව ක ළියව ඵෆේ 240ක් 
වොශම  ප්රුහවනඹ කිරීභ වහ අං SP KL-
5432 දයන වරොරි යථඹ  ඳ හ ඇති  ඵ ක; 

 (ii) එභ ව ක ඵෆේ ප්රුභහණඹ ඳළ ව ඵ  පතවවල් 
අධිහරි ව වරොරි රිඹදුරු විසින් ව ක නිකු ක යන 
රද වඳොවතහි අ කන් තඵහ ඇති ඵ ක; 

 (iii) එභ ව ක ඵෆේ 240න් ව ක මිර  ජ න්නහ සථහනඹ  
අවශවි ය ඇ කව ක ඵෆේ 200ක් ඳභණක් ඵ ක; 

 (iv) පතවල් වල්නර 240ක් වර  වන් තිබ 
ව ක ඵෆේ ංාහ ඳසු 200ක් වර වනස ය 
ඇති ඵ ක; 

 එුරභහ දන්වනහි ද? 

(ය) (i) ුලවඵෝවිටිඹහන සී.ටී.සී. ව ක පතවවල් සිදු වී ඇති 
ඉවත වන් ංචහ ළිබඳඵ විධිභ ක 
ඳරීක්ණඹක් ඳළළ කවීභ   ුතුර යන්වන්ද; 

 (ii) එවේ  නපත, එභ දිනඹ වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ)  වනො එවේ නපත, ඒ භන්ද? 

 

ததனோந்மரட்டக் லகத்தரறல் அலச்ெலக்  மகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரத்லந ரட்டத்றல் லன்க்கப்தட்ட 

களுமதரறட்டிரண மறலனத் தரறற்ெரலனக் 

குரற ெல.ரல.ெல. மறலனத்  தரறற்ெரலன 

றனனோந்து 2012.01.26ஆந் றகற மறலன 

றப்தற 240 லதகள் தகரழும்னக்கு ற்நறச் 

தெல்ற்கரக SP KL-5432ஆம் இனக்க 

தனரநறறல் ற்நப்தட்டுள்பதன்தலனம்;  

 (ii) அந்த் மறலனப் லதகள் ற்நப்தட்டரக 

தரறற்ெரலனறன் அத்றட்ெகர் ற்ன்ம் 

தனரநறச் ெரற மறலன றறமரக ட்டில் 

லகதரப்தம் இட்டுள்பரர்கள் ன்தலனம்; 

 (iii) இந் 240 மறலனப் லதகபறல் 200 மறலனப் 

லதகள் ரத்றம தகரள்ணவுதெய்னம் 

இடத்றற்கு றற்தலண தெய்ப்தட்டுள்பண 

தன்தலனம்; 

 (iv) தரறற்ெரலன ஆங்கபறல் 240 ணக் 

குநறப்தறடப்தட்டினோந் மறலனப் லதகபறன் 

ண்றக்லக தறன்ணர் 200 ஆக ரற்நப் 

தட்டுள்பதன்தலனம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) களுமதரறட்டிண ெல.ரல.ெல. மறலனத் 

தரறற்ெரலனறல் இடம்ததற்ன்ள்ப மற்கூநற 

மரெடி தரடர்தரக னெலநரண றெரல 

டத் டடிக்லக டுப்தரர ன்தலனம் ;  

 (ii) அவ்ரதநணறன் அத்றகற ரது ன்தலனம் 

 அர் இச்ெலதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Plantation Industries:  

(a) Is he aware that - 

 (i) on 26.01.2012, 240 bags filled with tea from 

C.T.C. Tea Factory belonging to 

Kalubowitiyana Tea Factory Limited of the 

Matara District, were loaded to the lorry 

bearing No. SP KL-5432, to be transported 

to Colombo; 

 (ii) the superintendent of the factory and the 

lorry driver have signed in the book 

recording the issue of tea to confirm the 

loading of the aforesaid number of bags of 

tea; 

 (iii) only 200 bags of tea have been sold to the 

purchasing place out of the aforesaid 240 

bags of tea; and 

 (iv) the number of bags of tea recorded as 240 

in the documents of the factory have been 

changed later as 200? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to hold a 

formal inquiry  in relation to the aforesaid 

fraud committed at Kalubowitiyana C.T.C. 

Tea Factory; and 

 (ii) if so, when? 

(c) If not, why? 

 
රු අේල් ගුණවේය භවතහ (ළවිලි ේභහන්ත නිවඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு ர்ல் குமெக்க - ததனோந்மரட்டக் லகத்தரறல் 

தறற அலச்ெர்) 

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation 

Industries) 
රු ථහනහඹුරභනි, ළවිලි ේභහන්ත අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය වදනහ.  

(අ) (i) අං SP KL-5432 දයන වරොරි යථඹ භඟින් 
2012.01.26 දින ව ක ළියව ඵෆේ 200ක් වොශම  
ප්රුහවනඹ ය ඇත.  

 (ii) ව ක ඵෆේ 200ක් ඳළ ව ඵ  පතවවල් අධිහරි 
ව වරොරි රිඹළදුරු විසින් ව ක නිකු ක යන රද 
වඳොවතහි අ කන් තඵහ ඇත.  

 (iii) හේතහ වී ඇති ඳරිදි ව ක ඵෆේ 200ක් මිර  ජ න්නහ 
සථහනඹ  බහය  ජ ඇත.  

 (iv) පතවල් මුය වඳොවතහි එදින  අදහශ ද කත වනස 
ය ඇත.  
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(ය) (i) වපත ළිබඳඵ සීභහහිත ුලවඵෝවිටිඹහන ව ක 
ේභහන්තලහරහ භහභ ව ළවිලි ේභහන්ත 
අභහතාහංලඹ භඟින් වන වනභ ඳරීක්ණ 
ඳ කහ ඇත. ේභහන්තලහරහවේ වතො පතඵන්ධ 
වල්න ඳරීක්හ යන රද අතය, එළනි ංචහක් 
සිදු ඇති ඵ  රුණු තවවුරු වී වනොභළත.  

 (ii) සීභහහිත ුලවඵෝවිටිඹහන ව ක ේභහන්තලහරහ 
භහභ ඳරීක්ණ යයපතබ ශ දිනඹ - 
2012.03.27 

        ළවිලි ේභහන්ත අභහතාහංලඹ ඳරීක්ණ යයපතබ 
ශ දිනඹ - 2012.12.12 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රුලසනඹ 

වභවේයි. රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභහවේ ළිබඳුරවයන් කිඹළවුණහ ඒ 

වල්න වනස යරහ කිඹරහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළිබඳුරය යඳසු කිඹන්න ඹන්න එඳහ. අුරරු ප්රුලසනඹ අවන්න.    

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ දළන් අවන්වන් වපතයි. ව ක ප්රුහවනඹ යුළ වරොරිවආ 

රිඹළදුරු ලිුතභක් වදනහ ව ක වඳට්ටි 240ක් ප්රුහවනඹ ශහ 

කිඹරහ. භ  ඒ වඳන්න්න ුළුලන්. ඒ හවේභ, ව ක වඳට්ටි 

240ක් ප්රුහවනඹ යුළ ඵ  මුල් වඳොව ක වන් යුළ 

ලිඹළවිල්වල්, -වනස ශ ඵ ඔඵුරභහ භ කිඹන ලිඹළවිල්වල් -  

ඡහඹහ ළි ඳ ක තිවඵනහ. වභහි ජ ඳළවළදිලිභ ව ක වඳට්ටි 240ක් 

එබඳඹ  ගිහින් තිවඵනහ, රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභනි. අදහශ 

තළන  ගිහිල්රහ තිවඵන්වන් ව ක වඳට්ටි 200යි. ව ක වඳට්ටි 40ක් 

නළති වරහ තිවඵනහ. රිඹළදුරු ඒ ළන ලිඛිත ප්රුහලඹක්  ජරහ 

තිවඵනහ. වපත ළන වභොක්ද ඔඵුරභහ කිඹන්වන්?  

 
රු අේල් ගුණවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ர்ல் குமெக்க) 

(The Hon. Earl Gunasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, වපත සිද්ධිඹ  අවුරුදු එවභහය  

ඳසවේ තභයි වපත ප්රුලසනඹ අවන්වන්. ඒ වරහවේ එුරභහ 

දුයථනවඹන් ක කිේහ නපත අඳ  ඒ ළිබඳඵ ඳරීක්ණඹක් 

ඳ කන්න තිබුණහ. නමු ක එවවල්භ -භහේුර භහවආ- අදහශ 

ේභහන්තලහරහවේ අධිහරියඹහ ඳරීක්ණඹක් ඳ කහ 

තිවඵනහ. මුයරුවේ වඳොව ක ඳභණයි  වන් වනස වරහ 

තිවඵන්වන්. මුයරු ක ඒ වරොරි රිඹළදුරු ක ඳභණයි එවවභ 

කිඹන්වන්. නමු ක ව ක වඳොව ක - Tea Book එව- තභයි නිළරැදි 

වතොයුරරු තිවඵන්වන්. ඒවන් තභයි නිළරැදි වතොයුරරු න්වන්. 

අළි ඳරීක්ණ ඳ කහ තිවඵනහ. ව ක stock අයවන තිවඵනහ. 

දලු රළබුණු ප්රුභහණඹ  රිරන ව ක ප්රුභහණඹ ක තිවඵනහ. ඒ නිහ 

ඒ ේභහන්තලහරහවේ එවවභ කිසිභ අක්රහමිතහක් ව ඵක් ඒ 

ඳරීක්ණලින් වඳවනන්වන් නළවළ.  

අභහතාහංලවඹන් වනභ ඳරීක්ණ ය තිවඵනහ. ඒ 

පතඵන්ධවඹන් කිසිභ තවවුරු වීභක් නළවළ. වභඹ වඳෞද්ලි 

වවේුරක් භත මුයරු විසින් ඒ ද කත  වන් වනස යරහ යන 

රද වදඹක් වළටිඹ  තභයි අඳ  අනහයණඹ වරහ තිවඵන්වන්.  

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, වපත කිඹන විධිඹ  වඳෞද්ලි 

වෝන්තයඹක් භත මුයරු වභභ  ුත කත ශහඹ කිඹරහයි 

කිඹන්වන්. එවවභ ශහ නපත, වඳෞද්ලි වෝන්තයඹක් භත 

එළනි වල්න ස කිරීභ ළිබඳඵ වපත න වො  වන 

තිවඵන ක්රිසඹහ භහේඹ වභොක්ද කිඹහ භහ දළන න්න ළභළතියි. 

 
රු අේල් ගුණවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ர்ல் குமெக்க) 

(The Hon. Earl Gunasekara) 
ඒ ළිබඳඵ අළි අභහතාහංලවඹන්  ක රණයණඹ විනඹ ඳරීක්ණ 

මිටු  වඹොමු ය තිවඵනහ. ඒ වහ ඒ වොල්රන් නළත 

යක් ළන්න රඵන භහවආ ඳභණ දින  ජරහ තිවඵනහ. ඊ  

ඳසවේ නු රඵන රණයණඹ  ඔඵුරභහ  දන්න්නපත.  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රුලසනඹ ඉදිරිඳ ක වශේ අවුරුදු 

එවභහයක් ත වීවභන් ඳසු කිඹරහ රු නි වඹෝජා ඇභතිුරභහ 

වන් ශහ. ඒ පතඵන්ධවඹන් භහ ඵළලුහ. භහ වභභ ප්රුලසනඹ 

ඳහේලිවපතන්ුර  බහය  ජරහ තිවඵන්වන් 2012 අවප්රුේල් භහවආ 

දිනඹ ජයි. ප්රුලසන විලහර ංාහක් තිවඵන නිහ ප්රුභහදඹක් 

වන්න ඇති. විනඹ ඳරීක්ණඹ පතඵන්ධවඹන් ක්රිසඹහ යන්න 

අවුරුදු එවභහයක් ත වරහ තිවඵන්වන් ඇයි? 

 
රු අේල් ගුණවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ர்ல் குமெக்க) 

(The Hon. Earl Gunasekara) 
යහජා වල්න පතඵන්ධවඹන් අනුභනඹ ශ ුතුර හේඹ 

ඳටිඳහටි තිවඵනහ. අඳ  ඕනෆ විධිඹ  වඳෞද්ලි අංලවආ 

යනහ හවේ ඳසු දහ උවද් න වො  රණයණඹක් අයවන 

වේඹන් ඉ ක යන්න ඵළවළ. සිඹලු වදනහභ ළහ ඒ 

පතඵන්ධවඹන්  රණයණඹක්  ක වළටිවආභ ඔඵුරභහ  දන්න්නපත. 
 

සිවිල් යයක් බ යින්: ළටුේ වහ  ජභනහ 
ெறறல் தரதுகரப்ன தலடறணர் : ெம்தபம் ற்ன்ம் 
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14. රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අේහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ යමි  ුතුර 

අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) සිවිල් යයක් වදඳහේතවපතන්ුරවේ වේවආ 
නිුතුර බ යින්ව  රඵහ වදන ළටුේ ව  ජභනහ 
වේද; 

 (ii) ඔවුන්වේ ළටුවඳන් භහසි සිදු යන  අඹ කිරීපත 
වේද; 

 (iii) එභ අඹ කිරීපත අයමුදරක් වත ඵළය යන්වන්ද; 

 (iv) එවේ නපත, එකී අයමුදර ගිණුපතත ය ඇති 
යඹතනඹ වේද; 

 (v) එළනි අඹ කිරීපත සිදු කිරීභ  වවේුර වේද; 

 (vi) යඳසු ඔවුන් වත රඵහ වදන අඹ කිරීපත වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

645 646 



ඳහේලිවපතන්ුර 

(ය) (i) සිවිල් යයක් බ යින්වේ ළටුේ නිඹමිත දිනවආ 
 ජ වහ තිවබ්ද; 

 (ii) එවේ වනොභළති නපත, ඔවුන්  වවීභ  ඇති හිඟ 
මුදර වොඳභණද; 

 (iii) එභ හිඟ ළටුේ වනු රඵන දිනඹ වේද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) (i) සිවිල් යයක් බ යින් වඹොදහ නිමින් 
ේතභහනවආ සිදු යන ක්රිසඹහහයපත වේද;  

 (ii) හ  ුතුර ව අවනකු ක ේභහන්ත වහ 
ඔවුන් වඹොදහ වන තිවබ්ද; 

 (iii) ඒ වහ ඔවුන්  රඵහ වදන ඳවසුපත වේද; 

 (iv) එභ ක්රිසඹහහයපත ුරබඳන් හේෂි ඔවුන් උඳඹහ 
වදන මුදර වොඳභණද; 

 (v) එභ මුදල් වඹොදහ න්නහ  ුතුර වේද; 

 ඹන්න ක එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඈ) වනො එවේ නපත,  ඒ භන්ද? 
 

தற அலச்ெனோம் ததபத் ெரெண,  அனல்கள் 

அலச்ெனோரணலக்    மகட்ட றணர: 

(அ) (i )  ெறறல் தரதுகரப்ன றலக்கபத்றல் கடலறல் 

ஈடுதட்டுள்ப தலடறணனோக்கு ங்கப்தடும் 

ெம்தபம் ற்ன்ம் தகரடுப்தணவுகள் ரல 

ன்தலனம்; 

 (ii) இர்கபது ெம்தபத்றனனோந்து ரரந்ம் 

அநறடப்தடும் அநவீடுகள் ரல 

ன்தலனம்; 

 (iii) மற்தடி அநவீடுகள் றறதரன்நறல் லப்தற 

னடப்தடுகறன்நணர ன்தலனம்; 

 (iv) ஆதணறல், மற்தடி றறம் ந் றன்ணத்றன் 

கக்குகபறல் இடப்தட்டுள்பண ன்தலனம்; 

 (v) இவ்ரநரண அநவீடுகலப மற்தகரள்ற் 

கரண கரங்கள் ரல ன்தலனம்; 

 (vi) அர்களுக்கு லபச் தெனத்ப்தடும் அநவீடுகள் 

ரல ன்தலனம் 

 அர் இச்ெலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i )  ெறறல் தரதுகரப்ன தலடறணரறன் ெம்தபம் உரற 

றகறறல் தெனத்ப்தட்டுள்பர ன்தலனம்; 

 (ii) இல்லனதணறல், அர்களுக்கு தெனத்ப்தட 

மண்டி றனலப் தத்தரலக ரது 

ன்தலனம்; 

 (iii) மற்தடி றனலச் ெம்தபம் ங்கப்தடும் றகற 

ரது ன்தலனம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) ெறறல் தரதுகரப்ன தலடறணல ஈடுதடுத்ற 

ற்மதரது மற்தகரள்பப்தடும் தெற்தரடுகள் 

ரல ன்தலனம்; 

 (ii) தறர்ச் தெய்லக ற்ன்ம் லண லகத் 

தரறல்கபறல் டடிக்லககபறல் அர்கள் 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர ன்தலனம்; 

 (iii) மற்தடி டடிக்லகக்கரக அர்களுக்கு 

ங்கப்தடும் ெறகள் ரல ன்தலனம்; 

 (iv) மற்குநறப்தறடப்தட்ட டடிக்லககபறனூ 

டரக அர்கள் னோடரந்ம் ஈட்டிக் 

தகரடுக்கும் தத்தரலக ரது ன்த 

லனம்; 

 ( v ) மற்தடி தத்தரலக ந் டடிக்லக 

களுக்கரகப் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண ன்த 

லனம் 

  அர் இச்ெலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the salaries and allowances paid to soldiers 

who serve in the Department of Civil 

Security; 

 (ii) the recoveries made out of their salaries 

monthly; 

 (iii) whether the aforesaid recoveries are 

deposited in a fund; 

 (iv) if so, of the institution in which the 

aforesaid fund is maintaining its accounts; 

 (v) the reasons to make such recoveries; and 

 (vi) the recoveries that will be refunded to 

them? 

(b) Will he state - 

 (i) whether the salaries of the civil security 

personnel have been paid on the date due; 

 (ii) if not, the amount of arrears to be paid for 

them; and 

 (iii) the date on which the aforesaid arrears will 

be paid? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the activities that are carried out by using 

the personnel of the civil security force at 

present; 

 (ii) whether they have been assigned for 

cultivation works and other industries; 

 (iii) the facilities that have been provided for 

them to that effect; 

 (iv) the amount of money that they generate 

through the aforesaid activities, annually; 

and 

 (v) the affairs for which the aforesaid monies 

are made use of? 

(d) If not, why? 
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රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අේහභහතාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

යමි  ුතුර අභහතාුරභහ වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය 

වදනහ. 

(අ)  (i)  සිවිල් යයක් ඵර හවආ හභහජිඹන්ව  
වේඹ  ඳළමිණීභ භත යජවආ අනුභත ෛදනි 
 ජභනහ, ජීන විඹදපත  ජභනහ ව විවලේ  ජභනහ 
වනු රඵයි. 

 (ii)  1. යහජා වේහ අේථහධ අයමුදර  

        2. ඹවහධ අයමුදර 

        3. සුවිඹ අයමුදර 

        4. බ ඹන්වේ ඉල්ලීභ භත සිදු යනු රඵන්නහ ව 
ඵළංකු ණඹ, නිහ ණඹ, ජීවිත යක්ණ ය ජ විවිධ 
වක්ර අයණඹන් 

 (iii)  ඔේ.  

 (iv)  ඉවත (ii)හි වන් අයණඹන් වප්රුේණඹ ශ 
ුතුර යඹතන ව අයමුදල් ඵළංකු ගිණුපත වත 

 (v)  1. යහජා වේහ අේථහධ අයමුදර -   අනිහේඹඹ 
අඹ කිරීභකි. 

       2. ඹවහධ / සුවිඹ අයමුදල් - අවනකු ක 
න්නද්ධ වමුදහ, වඳොලිස  ව සිවිල් යහජා 
නිරධහරින්  වභන් වපත න ුරරු විශ්රකහභ ළටුේ     
හිමිභ, ශුබ හධන වහ යක්ණ ක්රහභ වනොභළති 
වවයින්, එභ බ ඹන්වේ ශුබ හධනඹ, අභිිද්ධිඹ 
වහ යයක්ණඹ තවවුරු කිරීභ වහ.  

 (vi)   ඉවත (ii)හි වන් අයණඹන් ්රිஷ කඹ (යහජා 
වේහ අේථහධ අයමුදර, ඹවහධ අයමුදර, 
සුවිඹ අයමුදර) නිඹමිත අසථහන්හි ජ වඳොලිඹ 
වහ ාසථහත ප්රුතිරහබඹන් භඟින් නළත රඵහ 
වදනු රඵයි.  

(ය)   (i)  ඔේ. 

  (ii)     හිඟ ළටුේ වවීභ  නළත. 

      (iii)  අදහශ නළත. 

(ඇ)     (i)      යවට් ජහති නිසඳහදන ක්රිසඹහලිඹ  උයවදමින් 
ජහති ංේධනඹ වේ ක කිරීභ වහ විවිධ 
ාහඳිති සිදු  කිරීභ; 

                අතිරු ජනහධිඳතිුරභන් වහ යහජා යයක් 
අභහතාහංලඹ වතින් ඳළවයන විවලේ ාහඳිති 
සිදු කිරීභ; 

              වොශම/පතඳව ළනි යජවආ නය ංේධන 
ාහඳිතිර  දහඹ වීභ; 

                 පූජහ  ූගමි   ප්රුතිංසයණඹ/ංේධනඹ/නඩ කුර 
වහ යයක්හ; 

                 යහජා වහ යහජා අනුඵද්ධිත යඹතන වත 
යයක්හ ළඳීමභ; 

                   අලිළ  ඉදිකිරීභ වහ නඩ කුර; 

                  නහන්තය වහ නජීවි යයක්හ; 

                  ුළද්ලි යයක් බ ඹන් ුළහුණු කිරීභ; 

                    යජවආ විවිධ අභහතාහංල වහ වදඳහේතවපතන්ුර  
භ ඒහඵද්ධ විවිධ වේහ ළඳීමභ; 

                    වඩංගු භේදන/යඳදහ ශභනහයණ ළනි හලීන 
වහ වදිසි යහජහරීන් ඉටු කිරීභ; 

  ශ්රීක රංහ වඳොලීසිඹ වහ ඒහඵද්ධ සිවිල් යයක් 
යහජහරීන් ඉටු කිරීභ; 

                   වඳය ඳහල් වහ සවේච්ඡහ ඳහල් ගුරුරු රඵහ 
වදමින් ප්රුහවද්ය ඹ අධාහඳනඹ නඟහ සිටුවීභ   භවඟු 
ළිටිවරක් රඵහ  ජභ; 

                    විවිධ භහජ  කහයභඹ ාහඳිරණන් ක්රිසඹහ කභ 
කිරීභ. 

              (ii) ඔේ. 

            (iii)  අනුභත ළටුේ,  ජභනහ ව අලා සිඹලුභ 
උඳයණ. 

             (iv)  යන්න ලවඹන් රුළිඹල් මිලිඹන  1322 කි.  

 (v)   බහණ්ඩහහය තළන්ඳ ක ගිණුභ  ඵළය වො , අදහශ 
අනුභළරණන් භත ාහඳිති ඳ කහවන ඹහභ  ව 
ංේධනඹ  ක ඒ වහ වදඳහේතවපතන්ුර ළඹ    
ළිඹහ ළනීභ  ක  න ප්රුතිඳහදන අලාතහ ුළයහ 
ළනීභ . 

(ඇ)  අදහශ නළත.                  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ඳශමුන අුරරු ප්රුලසනඹ  වභඹයි. 

ඇ කත  භ වපත සිවිල් යයක් වදඳහේතවපතන්ුර 2006 

ළේතළපතඵේ 13 න දහ  ශ්රීක රංහ ජනයජවආ අං  1462/20 දයන 

ළට් ඳත්රතවඹන් ළට් යරහ වනභ යයක් 

වදඳහේතවපතන්ුරක් විධිඹ  ජනයහල් ය ක වීයවේය භළතිුරභහ  

ඹ  ව ක  ඳ කහ වන ගිඹහ. වපත ඵර හවආ  38,000 ඳභණ 

ළිරික් සිටිනහ. වපත අඹවේ වේඹ සථිය කිරීභ පතඵන්ධ ඳසු 

ගිඹ හර හනුවේ දිගින් දි භ වඳොවයොන්දු ණනහක්  ජරහ 

තිබුණහ. රු ඇභතිුරභනි,  එභ නිහ වපත අඹවේ වේඹ සථීය ය, 

ඹපත කිසි විධිඹ  වපත අඹ  සථිය තභන්වේ  රැකිඹහ යන්න  

අලා හතහයණඹ ස යන්වන් දහද කිඹහ භහ 

ඔඵුරභහවන් අවන්න  ළභතියි.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඇ කත භ ඔඵුරභහවේ මලි ප්රුලසනවආ  ඔඹ කිඹන ප්රුලසනඹ 

වන් වරහ තිබුවණ් නළවළ. එභ නිහ එභ වදඳහේතවපතන්ුර 

භඟ හච්ඡහ යන්වන් නළති භ  ඒ ළිබඳඵ උ කතයඹක් 

වදන්න  ුළුලන්භක් නළවළ. නමු ක ඔඵුරභහ  අවේ ඊශඟ හය 

බහ  යවො ක,   වපත ළිබඳඵ එභ හය බහවේ ජ  උ කතයඹක් 

රඵහ  ජභ  භහ   ුතුර යනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අනික් හයණඹ වභඹයි. වපත සිවිල් යයක් බ ඹන්වේ 

ළටුවඳන් සුඵහධනඹ  ඒ හරවආ -යයපතබවආ ජ-  කව ක 

රුළිඹල් 5යි. වපත න වි  ඒ වහ රුළිඹල් 300ක් න්නහ. 

ඊශඟ  සු විඹ  රුළිඹල් 300ක් න්නහ. අේථ හධ 

අයමුදර  රුළිඹල්  1,200ක් න්නහ.  38,000 වන් ලිළි 

වොනුර  රුළිඹල් 10ක් අඹ යනහ. රු ඇභතිුරභනි, වපත 

මුදල් ඵළංකුත ය තිවඵනහඹ කිඹරහ ඔඵුරභහ කිේහ , භභ 

ඇහුවේ ඒ මුදල් නිලසිකත ලවඹන් තිවඵන්වන් කුභන ඵළංකුරද 

කිඹරහයි. වපත පතඵන්ධ සිවිල් යයක් ඵර හවආ ඉන්න 

නිරධහරින් විලහර ළිරික් අවඳන් ප්රුලසන යනහ, "රුණහයරහ 

වපත අවන්න, අවඳන් ඳහ න්නහ මුදල් ටි වොවවේද 

තිවඵන්වන්" කිඹරහ. ඒ මුදල් තළන්ඳ ක ය ඇති සථහනඹක් නළති 

ත ක කඹක් තිවඵන්වන්. රු ඇභතිුරභනි, වභන්න වපත ඵළංකුර 

වපත මුදල් ඵළංකුත ය තිවඵනහඹ කිඹරහ ඒ වහ නිලසිකත 

ලවඹන් අඳ  ළිබඳුරයක් වදන්න ඔඵුරභහ  ුළුලන්ද? 

649 650 



ඳහේලිවපතන්ුර 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔේ. ඔඵුරභහ අවුළ ප්රුලසනඹ    ජුළ ළිබඳුරවේ අඩු ඳහඩුක් 

තිවඵනහ. ඔඵුරභහ වපත ප්රුලසනවආ (අ) (iv) වො සින් අහ 

තිවඵන්වන්, "එවේ නපත, එකී අයමුදර ගිණුපතත ය ඇති 

යඹතනඹ වේද?" කිඹරහයි. ඒ   ළිබඳුරය ලවඹන්  ජරහ 

තිවඵන්වන්, "ඉවත (ii)හි වන් අයණඹන් වප්රුේණඹ ශ 

ුතුර යඹතන ව අයමුදල් ඵළංකු ගිණුපත වත" කිඹරහයි. ඵළංකු 

ගිණුපත විසතය  ජරහ නළවළ. එභ හයණඹ ක භහ ඔවුන්වේ අධහනඹ   

වඹොමු යන්නපත. අඳ  රළබී තිවඵන්වන් ඔඵුරභහවේ ප්රුලසනඹ  

පූේණ ළිබඳුරයක් වනොන ඵ භහ ළිබඳන්නහ. ඒ ළිබඳඵ 

අධහනඹ වඹොමු යරහ ඉදිරිවආ ජ ඔඵුරභහ  ඒ විසතය රඵහ  ජභ  

භහ  ුතුර යන්නපත.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, භවේ ුරන්ළනි අුරරු ප්රුලසනඹ වභඹයි. 

වපත සිවිල් යයක් බ යින් විවිධ හ  ුතුර යන්න අනුුතක්ත 

ය තිවඵනහ. වපත භවය ප්රුවද්ලර ඹපත ඹපත ළ ලු තිවඵනහ. 

භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නපත. වේරුවිර, න්තවල්, ්රිஷකුණහභරඹ 

ය ජ ප්රුවද්ලර වොවිතළන්  ුතුරර වඹදිරහ ඉන්න අඹ භහ 

ුරන  යක් වී වෝනි 15ක්, නළ කනපත කිවරෝේෆපත 65ක්  අදහශ 

ඉවශ නිරධහරින්  වදන්න ඕනෆ. ඒ තභයි ඒ අඹවේ ක්රහභවේදඹ. 

ඒ අඹ  වපතඵ ය න්න ක ුළුලන්, වළඵළයි වී වෝනි 15ක් ඉවශ 

නිරධහරින්  වදන්න ඕනෆ. ඒ වපත අඹ   ජරහ තිවඵන 

ක්රහභවේදඹක්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ, ප්රුවේණිඹ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වපත අඹ   හ යන්න ඵළරි වුවණො ක රුළිඹල් 200ක්  වදන්න 

ඕනෆ. වපත හවේ ප්රුලසන ණනහක් තිවඵනහ. ඒ හවේභ වපත 

අඹවේ ෛදනි  ජභනහ රුළිඹල් 405යි. අඳ  ප්රුලසනඹක් නළවළ, 

වපතවක් ඔඵුරභන්රහවේ ාසථහ අනු එවවභ ඒ අඹ ඳහවිච්ික 

යන්න ුළුලන්.  නමු ක භහ කිඹන්වන් හ කිරීවපත  ුතුරර  

වපත අඹ පතඵන්ධ ය න්න අතවේ, ඔවුන්  ඹපත කිසි විධිඹ 

සථහය ළටුඳක්  ජරහ, ඔවුන් සථිය වේඹ  වඹවදේහ නපත භහ 

හිතන්වන් වපත හේඹ බහයඹ ඩහ ක වවො  යන්න ුළුලන් වයි. 

එතවො  හ කිරීවපත ළඩ ළිබඳවශක් ඹ ව ක යණ්ඩු  ඹපත 

කිසි ප්රුවඹෝජනඹකු ක රළවඵනහ. භභ ඒ නළවළයි කිඹන්වන් 

නළවළ. රු ඇභතිුරභනි, භභ නළත ක ඔඵුරභහවන් අවන්වන් 

වපත අඹවේ වේඹ සථිය කිරීභ වහ අලා යන  ුතුර ටි 

අන් යන්වන් දහද කිඹරහයි. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

සථීය කිරීභ ළිබඳඵ අඳ  උ කතය වදන්න ුළුලන්.  නමු ක 

ඔඵුරභහ කිඹනහ නපත, ඉවශ නිරධහරින් වපත  විධිඹ  අල්රස 

න්නහ කිඹරහ, වී වෝනි 15ක් -  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අල්රස වනොවයි. ඒ අඹ රහ වදන්න ඕනෆ.  

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ අඹ අසද්දන්න  ඕනෆ? 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, රු ථහනහඹුරභනි.  අසද්දරහ එයින් වී වෝනි 15ක් 

ඉවශ නිරධහරින්  වදන්න  ඕනෆ. වෝනි 15ක් තිබුවණ් නළ කනපත  
 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ  අවේ ඳළතිර කිඹන්වන් ප්රුවේණිඹ කිඹරහ යි.  ඒ 

ප්රුවේණිඹ අයිතිහයඹහ  වදන්න ඕනෆ.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අඳ  නපත එවවභ ඳළමිණිල්රක් රළබුවණ් නළවළ. ඔවුන් ඉතහභ 

ුරටින්  හ  ුතුර යවන ඹන ඵ තභයි අඳ  හේතහ වරහ 

තිවඵන්වන්.   
 

ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. වතොයුරරු තිවඵනහ නපත ඒහ වදන්න.  ඇභතිුරභහ 

එතවො  වොඹහ ඵරයි වන්.  

 
විවද්ල ණඹ ව ප්රුදහන : විසතය 

தபறரட்டுக் கடன்கள் ற்ன்ம் ரணறங்கள்: றதம் 
FOREIGN LOANS AND GRANTS : DETAILS 
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15.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
        (ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

        (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  මුදල් වහ ක්රහභ පතඳහදන අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - 

(1) : 

(අ) (i) ය   රළවඵන සිඹලු විවද්ල ණඹ ව ප්රුදහන වහ 
කීභ දයන්වන් අභහතාහංලවආ විවද්ල පතඳ ක 
වදඳහේතවපතන්ුරද;  

 (ii)  එවේ නපත, ඳසුගිඹ ේ 3 ුරශ ජ ඉවත කී 
වදඳහේතවපතන්ුර වයවහ ය   රළබුණු මුදල් 
ප්රුභහණඹ වොඳභණද;  

 (iii) එක් එක් ය  විසින් ඳසුගිඹ ේ 5 වහ රඵහ ජභ  
වඳොවයොන්දු ව මුදර ව රඵහදුන් මුදර වන් 
වන් ලවඹන්  වොඳභණද; 

 (iv) ඉවත (ii) අනු රළබුණු මුදල් උඳවඹෝගිතහ 
අනුඳහතඹ, හේෂි ඳදනමින් වොඳභණද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද?         

(ය) ඳසුගිඹ ේ 10 ුරශ විවද්ල ය ලින් ව ඵහු ඳහේලසවීඹ 
නිවඹෝජිත යඹතන විසින් රඵහ දුන් මුුල මුදල් 
ප්රුභහණවඹන්, 

 (i) ප්රුවඹෝජනඹ  වනො ක මුදල් ප්රුභහණඹන් 
වොඳභණද;  

 (ii) එකී මුදල් ප්රුභහණඹ ප්රුවඹෝජනඹ  වනොළනීවපත 
වවේුර වේද; 

 ඹන්න ක හේෂි ඳදනමින් එුරභහ වන් යන්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 
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றற, றட்டறடல் அலச்ெலக்  மகட்ட றணர: 

( அ) (i )  ரட்டுக்கு கறலடக்கறன்ந ெகன தபறரட்டுக் 

கடன்கள் ற்ன்ம் ரணறங்கலப ததற்ன்க் 

தகரள்ற்கு அலச்ெறன் தபறரட்டு 

பங்கள் றலக்கபம் ததரன்ப்தரக உள்பர 

ன்தலனம்; 

 ( i i )  அவ்ரநரறன், கடந் 3 னோடங்கபறன் மதரது 

மற்தடி றலக்கபத்றன் ஊடரக ரட்டிணரல் 

ததற்ன்க்தகரள்பப்தட்ட தத்தரலக 

வ்பவு ன்தலனம்; 

 ( i ii )  கடந் 5 னோடங்கபறல் ரக்கபறக்கப்தட்டதும் 

ததற்ன்க்தகரள்பப்தட்டதுரண தத்தரலக 

ரடுகபறன் அடிப்தலடறல் ணறத்ணறரக 

வ்பவு ன்தலனம்; 

 ( i v )  மமன (ii )  இன் தறகரம் ததற்ன்க் தகரள்பப் 

தட்ட தத்றன் தன்தரட்டு வீத்ல ஆண்டு 

அடிப்தலடறல் வ்பவு ன்தலனம் 

 அர் கூன்ரர? 

( ஆ) கடந் 10 னோடங்கபரக, தபறரடுகபறனனோந்து 

அல்னது தல்ப்ன னெகர்கபறடம் இனோந்து ததற்ன்க் 

தகரள்பப்தட்ட தரத்ப் தத்தரலக தரடர்தரக, 

ஆண்டு அடிப்தலடறல், 

 ( i )  தன்தடுத்ப்தடர தரலக வ்பவு ன்த 

லனம்; 

 ( i i )  குநறப்தறட்ட தத்ல தன்தடுத் னெடிரலக் 

கரண கரங்கள் ன்ண ன்தலனம் 

அர் கூன்ரர? 

( இ) இன்மநல் ன்? 

 
asked the Minister Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Department of External 

Resources of the Ministry is responsible for 

receiving all foreign loans and grants to the 

country; 

 (ii) if so, the amount of monies received by the 

country through the aforesaid Department 

during the last three years; 

 (iii) the amount of money pledged and received 

for the last five years on per country basis 

separately; and 

 (iv) the rate of utilization of money received as 

per (ii) on per year basis? 

(b) Will he also state pertaining to the total amount of 

money received from the foreign countries or 

multilateral agents for last 10 years on per year 

basis - 

 (i) the amounts that were not utilised; and  

 (ii) the reasons for not being able to utilise the 

said money? 

(c)    If not, why? 

රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ  
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
රු ථහනහඹුරභනි, මුදල් වහ ක්රහභපතඳහදන අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ   ළිබඳුරය රඵහ වදනහ.  
(අ) (i) යජඹ වහ යහජා යඹතන වනුවන් විවද්ල ණඹ 

වහ ප්රුදහන මුදල් වහ ක්රහභපතඳහදන අභහතාහංලවආ 
විවද්ල පතඳ ක වදඳහේතවපතන්ුර භඟින් 
සිදුවවේ.  

 (ii) එභ වතොයුරරු මුදල් වහ ක්රහභපතඳහදන 
අභහතාහංලඹ විසින් නිකු ක ය ඇති 2010, 2011 
ව 2012 හේෂි හේතහන්වේ ළිබඳවබඳන් 251, 
169, 207, ළිටුලින් වඳන්හ  ජ ඇත. එහි එුර 
භහ වන් යන්නපත.  එභ විසතය ඇුරශ ක ඳ්රිஷහ 
ඇමුණුභ 1 ව 2 ලවඹන්  බහත* යමි.  

 

 

 

 (iii) එක් එක් ය  විසින් ඳසුගිඹ ේ 5 වහ රඵහ  ජභ  
වඳොවයොන්දු ව මුදර ඇමුණුභ 1හිද, රඵහ දුන් මුදර 
ඇමුණුභ 2හිද දළක්වේ.  

 (iv) එක් එක් ේඹ  අදහශ උඳවඹෝගිතහ අනුඳහතඹ 
හේෂි හේතහවේ දක්හ ඇති ඳරිදි  වභවේඹ. 

 

 

 

 

(ය) (i) නළත. 

 (ii) ඳළන වනොනඟී. 
(ඇ) ඳළන වනොනඟී.  

 
*බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட இலப்ன : 

   Annex tabled: 
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ේඹ 2010 2011 2012 

එුර 2,121 1,901 1,986 

ේඹ 2010 2011 2012 

උඳවඹෝගිතහ 
අනුඳහතඹ 
(සිඹඹ ) 

25.70 21.84 22.28 



ඳහේලිවපතන්ුර 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ  ඇමුණුපත බහත ශ නිහ  මුදල් 

අභහතාහංලඹ  අදහශ  භහ අුරරු ප්රුලසනඹක් අවන්නපත. ඔඵුරභහ 

රඵහ දුන් වතොයුරරු අනු විවද්ල ව වද්ය ඹ ණඹ ුරබඳන් 

පතපූේණ ණඹඵයතහ රුළිඹල් වෝටි 6,77,000  ළඩි වරහ 

තිවඵනහ. වපත ථහ යන වභොවවොත නවො  ක තභන් රඵන 

යදහඹභ භදි වරහ තිවඵනහ,  අවුරුද්ද  වඳොලිඹ ව ප්රුහේ ධන 

ප්රුභහණඹ වන්න. 
 

දසින් ද  ත ක ණඹ න්නහ. අළි ණඹ උගුර  

ළව න්වන් නළති න විධිඹ  වොවවොභද, වපත යේථිඹ 

වවොඵන්න ුළුලන් න්වන් කිඹන එ ළන ඔඵුරභහ අඳ 

දළනු ක යනහද?  

 

රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ  භභ වටිවඹන් උ කතය වදන්නපත. රු 

භන්ත්රීවුරභනි, ය ක් ංේධනඹ කිරීභ ළන විවිධ දේලන තිවඵන්න 

ුළුලන්. එක් තභයි, තමුන්නහන්වේරහවේ ඳයණ, ඩී.එස. 

වේනහනහඹ භව කතඹහවේ දේලනඹ, 'වවමින් වවමින් දේලනඹ'. 

කිසිභ වදඹක් වනොය ඉන්න ඕනෆ. රළබුණ යදහඹවභන් ඹපතතපත 

ළ  වවන ඉන්න ඕනෆ. ඒ තභයි ඳයණ එක් ක ජහති 

ඳක්වආ ප්රුතිඳ කතිඹ. වවමින් වවමින් ප්රුතිඳ කතිඹ - festina lente.  

වදන ක්රහභඹ තභයි, වද්ය ඹ ඉතිරි කිරීපතලින් ඒ ංවලෝධන 

වහ, ළඩ වහ මුදල් වඹොමු කිරීභ. ඔඵුරභහ වඳන්හ දුන්න 

වළටිඹ  භෆත ුතවආ, මුුල රංහවේභ අවේ වද්ය ඹ ඉතිරි 

කිරීපතලින් ය ඝ්රැ ංේධනඹ  ළඹ යන්න ඵළවළ. ඒහ 

හභහනාවඹන් ුළනයහේතන විඹදපතර  - recurrent 

expenditure - විතයයි සීභහ වන්වන් රු ථහනහඹුරභනි. 

එවවභ නපත ංේධනඹ  මුදල් ළඹ යන අවේ ප්රුතිඳ කතිඹ 

'වවමින් වවමින් ප්රුතිඳ කතිඹ'  වනොවයි. අවේ ප්රුතිඳ කතිඹ 

'ඉක්භනින් ඉක්භනින් ප්රුතිඳ කතිඹ'. ඒ යන්න අඳ  අලා 

නහ, විවද්ල ණඹ මුදල් න්න. විවද්ල ණඹ මුදල් ංාහ ඔඹ 

විධිඹ  කිේහ  එ දකින් වන ඒහ වනොවයි.  ඔඵුරභහ 

වවො  දන්නහ, භවය ඒහ තිවඵනහ, වටි හලීන ණඹ;  

භවය ඒහ තිවඵනහ, භධා හලීන ණඹ; භවය ඒහ 

තිවඵනහ,  ජේක හලීන ණඹ. ඒහ උඳරිභ වර උඳවඹෝගි ය 

වන ඒ ළඩ  ුතුර යන්න තභයි අළි ඵරහවඳොවයො කුර 

න්වන්. අළි වඳන්හ  ජරහ තිවඵනහ, අවේ දශ වද්ය ඹ 

නිසඳහදනවආ - GDP එවක්-  අනුඳහතඹ ඵළවළරහ තිවඵන ඵ. එ 

හරඹ සිඹඹ  120 අනුඳහතඹ  තිබුණු එ දළන් සිඹඹ  

80  ඵළවළරහ. අවේ ප්රුතිඳ කතිඹ තභයි එඹ සිඹඹ  70  

ඵසන එ. ඒ සහබහවියි. යවට් ධනඹ ළඩි න වො  ඒ 

අනුඳහතඹ ඵහිනහ. රුළිඹල් 1,000ක් වපතඵ වුණු මිනිවහ රුළිඹල් 

100ක් ළඹ යරහ ඉන්නහ නපත ඒ මිනිවහ  10,000ක් වපතඵ වන 

වො  ඒ අනුඳහතඹ ඵහිනහ. අඳ  ඕනෆ වරහ තිවඵන්වන් ය  

දිුතණු යන්න. ය  දිුතණු ශහභ, වද්ය ඹ ධනඹ ළඩි වුණහභ ඒ 

යන්න ුළුලන් එභ විධිඹ ඒ ණඹ අයවන ඹටිතර ඳවසුපත 

රඵහ  ජභ. එවවභ වරුහ  ඳසවේ අළි හිතනහ, අවේ ණඹ අඳ   

manage යන්න ුළුලන් කිඹරහ. වපතයි ඔඵුරභහ  වදන්න 

තිවඵන ළිබඳුරය.  ඔඵුරභහ වපත ප්රුලසනඹ නඟුළ නිහ භ  උ කතයඹක් 

රඵහ වදන්න අසථහ ළරසීභ ළන ඔඵුරභහ  සුරතින්ත 

නහ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුරතියි, ඇභතිුරභනි, වයිවඹන් වයිවඹන්, හිමින් හිමින් ඹන 

යේථිඹ  ඔඵුරභහ උ කතයඹක් දුන්නහ. දළන් වපත අසථහවේ ජ 

ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභන්රහ සිඹඹ  7 සිඹඹ  8 වඳොලිඹ  

655 656 

[රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ  භවතහ] 
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ණඹ අයන් සිඹඹ  1 සිඹඹ  2 රහබඹක් රඵහ න්න ුළුලන් 

ාහඳිතිර  විඹදපත යනහ. ඒවන්භ ප්රුලසනඹක් ඇති නහ. 

රුළිඹර 124.75 සි  133.20   ඵහල්දු වීවභන් වපත යවට් 

ණඹඵයතහ වපත සුභහන වද ුරශ රුළිඹල් වෝටි 8,900කින් ළඩි 

වරහ තිවඵනහ.  වපතහ දයහ න්න ඵළරි විඹදපත. ඔඵුරභන්රහ 

ංේධනඹ කිඹරහ, රුළිඹල් 100ක් විඹදපත යන්න  තිවඵන 

වදඹ  රුළිඹල් 1,000ක් විඹදපත යරහ ඇති න ණඹඵයතහ 

ුරබඳන් ය   වන වත වභොක්ද කිඹන එ භභ අවනහ. 

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ  ක භභ ඔඵුරභහ  උ කතය වදන්නපත. රු භන්ත්රීවුරභහ, භ  

ඩහ වවො  ඔඵුරභහ දන්නහ වපත සිඹලුභ ණඹ සිඹඹ  7 

වඳොලිඹ   කත ඒහ වනොන ඵ. විවිධ ණඹ තිවඵනහ; 

ප්රුදහනඹන් තිවඵනහ. ඒහවආ අනුඳහතඹ ළන අඳ  ථහ 

යන්න  ුළුලන්. වඳොලී නළති ණඹ වදනහ. අළි වඵොවවෝ වි භ 

ඹන්වන් mixed credit විධිඹ . එ එ විධිඹ  පතඵන්ධ යරහ 

ුළුලන් තයපත අඩු වඳොලිඹ  තභයි අළි ඒ ණඹ රඵහ න්වන්. 

නිදසුනක් ලවඹන් භ  ඔඵුරභහ  කිඹන්න  ුළුලන් 

වඳෞද්ලි අළි ඒහ   පතඵන්ධ න නිහ. ඔඵුරභහ දන්නහ 

Bank of Austria එවක් වඳොලී අනුඳහතඹ ළඩි ඵ. නමු ක අළි 

හච්ඡහ යරහ තිවඵනහ OPEC Fund for International 

Development එ ක භඟ. ඔඵුරභහ දන්නහ විඹහනහ නයවආභ 

තභයි ඒ ක තිවඵන්වන්. අළි ඉසවල්රහභ Bank of Austria 

එ  ගිහින් ථහ යනහ. ඉන් ඳසු OPEC Fund for 

International Development එ  ථහ යනහ. එවවභ යරහ 

ඒ වද එුර යරහ ඉතහභ හධහයණ අනුඳහතඹ  අඳ  ඒ 

වේන්න ුළුලන්. අළි ඒහවේ විවිධ උඳක්රහභ වඹොදනහ. දළන් 

අලු කභ ක්රහභඹ ළන භභ ඔඵුරභහ  කිඹන්න  ළභළතියි හවේභ 

රු බහ  ක දන්න්න  ළභළතියි. අළි දළන් ඵරහවඳොවයො කුර 

නහ BOT - Build-Operate-Transfer - ක්රහභඹ  ඹන්න  රු 

ථහනහඹුරභනි. වොශම - නුය අධිවේ ව භහේවආ මුල් අදිඹය 

වහ අළි චීන භහභක් භඟ ගිවිසුපත වරහ තිවඵනහ. ඒ 

BOT - Build-Operate-Transfer - ; ල්ලි ඔක්වොභ වඹොදන්වන් 

ඒවොල්ර. ඒ අඹ ඒ වනුවන් අවුරුදු 15ක් toll fee එ 

න්නහ. අළි ශ ඳරීක්ණ අනු වේනහ ඒ අඹ  ඒ ණන රඵහ 

න්න ුළුලන් කිඹරහ. අවුරුදු 15  ඳසු එඹ යජඹ  ඳයනහ.  

 
රු රක්සභන් වවනවිය කන භවතහ (සීනි ේභහන්ත 
ංේධන  අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் தெதணறத்ண - ெலணறக் லகத்தரறல் 

அதறறனோத்ற அலச்ெர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

For new sugar industries as well. 

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔේ, new sugar industries.  අළි අනහතවආ ජ ක වපතහ  විවිධ 

උඳක්රහභ වඹොදහ න්නහ. නමු ක එක් කිඹන්න  ඕනෆ. භභ ඉතහභ 

ඳළවළදිලි කිඹන්න ළභළතියි, වරෝවආ ණඹ වවීභ ළිබඳඵ 

අළි  වවො  වනක් තිවඵනහ; වවො හේතහක් තිවඵනහ 

කිඹරහ. වුරු ක කිඹන්වන් නළවළ, We are not a HIPC country, 

as you know. හුඟහක් ය ල් තිවඵනහ, "Highly Indebted Poor 

Countries" කිඹරහ. Club of Rome  භවය ය ර  ණඹ වන 

ඳහ  ජරහ තිවඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, නමු ක අද අවේ ය  

භධාභ ණවආ යේථිඹක්. අඳ  ළඩිවඹන් ණඹ න්න ක 

ුළුලන්, ණඹ වන්න ක ුළුලන්. භභ ඔඵුරභන්රහ  භතක් 

යන්න  ළභළතියි, ඔඵුරභන්රහ හුඟහ ක් ල් විරුද්ධ ඳක්වආ 

ඉන්න වි  වපතහ අභත වනහ. වභොද, ප්රුහවඹෝගි දළනුභක් 

නළති නිහ. නමු ක අළි ණඹ න්න ෆභ ාහඳිතිඹක් ළනභ ඒ 

ණඹ වදන ඵළංකු විලහර ඳේවආණඹක් යනහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ දන්නහ වපතඵන්වතො  ළන, කී 

ළයඹක් ඒ අඹ ඳේවආණ ශහද කිඹරහ. ඒ harbour එ ළන 

කිමිදුපතරුන් ඳහ ඹහ ඵළලුහ. වනොවඹක් විධිවආ ඳේවආණ 

යරහ තභයි ඒ ඵළංකු කිඹන්වන් අඳ  වපත ණඹ වදනහඹ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඒ වරොකු  ප්රුලසනඹක් 

වනොවයි. ඒවන් රළවඵන යදහඹභ ව විඹදභ පතඵන්ධවඹන් 

ඳේවආණඹක් ශහයින් ඳසු තභයි Export-Import Bank of 

China කිඹන යඹතනඹ  ල්ලි මුදහ වරින්වන්. ඒ නිහ යර 

ඵරනවො  ඒවදි අඳ  ණඹ වුණහද  නළද්ද කිඹන එ වින්න 

ඵළවළ. අළි ඹපතකිසි ළරළසභක් අනු   ුතුර යනහඹ කිඹන 

එ භභ  රු භන්ත්රීවුරභහ  දන්න්න  ළභළතියි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිුරභනි,  ඔඵුරභහ කිේහ අළි භධාභ ණවආ 

යේථිඹ  ළටී තිවඵනහඹ කිඹහ.  වන විධිඹ  කිේවො ක 

ඒ වරිඹ  “Clean suit, empty pockets”   හවයි.  ඒ ණඹ   

ළව න්වන් නළති හිටිඹහ නපත අඳ  සිඹඹ  1/2  වඳොලිඹ  ණඹ  

න්න තිබුණහ.  ඔඵුරභහ කිේහ  දශ වද්ය ඹ  නිසඳහදනඹ අනු 

අවේ ණඹඵයතහඹ  අඩු වරහ තිවඵනහඹ  කිඹහ.  ඒ හවේභ 

අවේ  යදහඹභ දශ වද්ය ඹ නිසඳහදනවඹන් සිඹඹ  16.8  භට් වපත 

තිබුණු එ අද නවො   සිඹඹ  13.1ක් දක්හ අඩු වරහ 

තිවඵනහඹ කිේහ. ඒවන් ඊ  ළඩිඹ  වරොකු ප්රුලසනඹක් ඇති 

වරහ තිවඵනහ.  ණඹ රඵහ ළනීභ ුරබඳන් යවට් ණඹඵයතහ 

ළිබඳඵ ප්රුලසනඹක් ඇති න්වන්. වපත යවට් යේථිඹ  ඵරඳහන 

හයණඹක්;  යවට් යදහඹභ අඩු වීභක්. වපත පතඵන්ධවඹන් අඳ  

වඳවනන්වන් අහේඹක්භතහඹ ව දූණඹ නිහ වභළනි 

ත ක කඹක් ඇති  වුණු ඵයි.  රු ඇභතිුරභනි, වපත  වභොවවොව ක ජ 

භහ ඔඵුරභහ දළනු ක යනහ. වපත පතඵන්ධවඹන් ඔඵුරභහ 

දන්නහද නළද්ද  කිඹහ භභ  දන්වන් නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉක්භනින් ප්රුලසනඹ අවන්න. වරහ ඳහු වරහ   තිවඵනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  

වවොභයි, රු ථහනහඹුරභනි. ජහති ඉතිරි කිරීවපත ඵළංකු 

වො ස මිර ජ ළනීභක් පතඵන්ධවඹන් ප්රුලසනඹක් තිබුණහ. ඒවදි 

වවේභහ භහදිවර කිඹන අධාක්යඹහ - director - අයින් වුණහ. 

දළන් එුරභහ යවඹ ක අයවන තිවඵනහ. ඒවදි ප්රුලසනඹ  මුහුණ  ජ 

තිවඵන්වන් ප්රුන්න හරිඹපත විතයයි.  ඒ හවේභ භවේ මිත්රත 

වේ ද සිල්හ භන්ත්රීවුරභහ ක  කිේහ,  Securities and Exchange 

Commission එවක් බහඳති පතඵන්ධවඹන් ප්රුලසනඹක් 

තිවඵනහඹ කිඹහ. ඒ පතඵන්ධවඹන්  අළි ප්රුලසනඹක්  භුර ශහ  

වභළනි අන්දවපත දූණඹක් වරහ තිවඵනහඹ; යේථි 

භහෆිඹහක්  වන ඹනහඹ කිඹහ.   එතවො  එ  ඳහය භ UDA 

එවන් අයින් වුණහභ, ඒ හවේභ Krrish Towers එ  වන්න 

තිවඵන හර සීභහ  ජේක ශහභ, වරහ තිවඵන වදඹ අනු  ඒ 

ප්රුලසනඹ තවවුරු වනහ.  දූණවඹන් භුර වන ඒ ප්රුලසන නළති 

වශො ක අවේ ණඹඵයතහඹ  ත  අඩු වේවි. වොවවොභද ඔඵුරභහ 

වපත පතඵන්ධවඹන්  න වඹවදන්වන්, රු ඇභතිුරභනි? 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔඵුරභහ ක වපත ළන වවොඳින් දන්නහ වවනක් නිහ භභ ඒ 

පතඵන්ධවඹන් වවො උ කතයඹක් වදන්නපත. රු භන්ත්රීවුරභනි, 

ය   යවඹෝජයින් වවනනහඹ කිඹන එ වරවවසි ළඩක් 

වනොවයි.  ඔඵුරභහ දන්නහ ඇති වන්. නිපතභ ඳ කතවේ දළන්වීපත 

ඳශ ශහ  යවඹෝජඹන් එන්වන් නළවළ.  අළි වොඩහක් භළදිව ක  

වන්න ඕනෆ. අළි වභතළන ජ  දිංත වජ්.යේ. ජඹේධන 

භළතිුරභහ  සුරතින්ත වනහ. එුරභහ වපත ළන  ඉසවල්රහභ 

වභොද  කිේවේ? ඳශමු ළනි ථහවේ ජභ කිේහ,“Let the robber 

barons come” කිඹහ. ඒ කිඹන්වන්, වවොරු ඔක්වොභන්රහ   

රංහ  එන්නඹ  කිඹහ යයහධනහ වශේ නළද්ද?  ඊ  ඳසු වභොද  

වශේ? එුරභහවේ  වල්ලිඹ  - daughter-in-law  - වොන්ත්රතහ ක 

ටි ඔක්වොභ දුන්නහ.  Mitsui Construction Company එ  

 ජරහ වපත ඳහේලිවපතන්ුර  වළදුහ. ඳහයල් වළදුහ. ඔක්වොභ වශේ 

එුරභහ වේ වල්ලිඹ  භළදිව ක වරහයි. එවවභ භළදිව ක ය වන 

තභයි ණඹ මුදල්  කව ක. සිංේපූරුවේ ලී ක්හන් යූ 

අභළතිුරභහ ක ඒ ඒ යවඹෝජඹන්  වමු වන්න  ඇභතිරුන් 

ඹළේහ.  වභතළන ජ භභ දිංත යණසිංව වප්රුේභදහ භළතිුරභහ ළන 

යඩපතඵයවඹන් කිඹන්න ළභළතියි. එුරභහවේ හරවආ 

ඳහසයලිංපත භව කභඹහ  සිංේපූරු  ඹළේහ, යවඹෝජඹන් 

භඟ ථහ යන්නඹ; වනොමිවල් ටිට්  ජරහ ඒ අඹ  රංහ  

ළහවන එන්නඹ කිඹරහ. එවවභ තභයි යවඹෝජන  ුතුර 

යන්වන්. එවවභ නළති වඵොරු ථහ කිඹහ වරිඹන්වන් නළවළ.  

යවඹෝජනඹ  යන්න විවිධ උඳක්රහභ වඹොදහ න්න ඕනෆ. භභ වපත 

බහ   ඒ ළන ඇ කත කිඹන්න ඕනෆ. වපත   වොල්රන්  වපත 

බහ  ඇවිල්රහ උඳහවඹෝ හවේ  ථහ යනහ.  යන්න 

ුළුලන්  දවජයහ ළඩ  ඔක්වොභ යරහ  අහු  වුණහයින්  ඳසවදි 

උඳහවඹෝ හවේ  ථහ යනහ.  ඒ නිහ ඒහ වඵොරු ළඩඹ  

කිඹන එ අළි කිඹන්න ඕනෆ.  ඒ  නිහ ඒ ළන නිපත හරඹ 

නහසති යන්න වවො නළවළ. ඒහ වවොයි රඳහහිනිඹ .   

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ප්රුධහන  ුතුර  යයපතබවආ ජ  වඹෝජනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු (යචහේඹ) ය ක අමුණුභ භවතහ 
(ரண்னறகு கனரறற  ெத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 නළවළ, නළවළ. භභ කිඹන්වන් යවඹෝජනඹ වහ අළි ඒ විධිඹ  

 ුතුර යන්න ඕනෆඹ කිඹන එයි.  

 
යුතේවේද ෛදා උඳහධිධහරින් : ඳ කවීපත 
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7.  රු වජෝන් අභයුරං භවතහ (රු හමිණී ජඹවික්රහභ 
වඳවේයහ භවතහ වනු ) 

        (ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்னறகு கரறணற 

ஜறக் ததமர ெரர்தரக)  

       (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Gamini Jayawickrama Perera) 

    වද්ය ඹ ෛදා අභහතාුරභහවන් ඇස ප්රුලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) රැකිඹහ වියහිත යුතේවේද උඳහධිධහරින් සිඹලුභ 
වදනහ  රැකිඹහ රඵහ  ජවපත ළඩ  වනක් 
ක්රිසඹහ කභ කිරීභ  ළිඹය වන තිවබ්ද;  

 (ii) අන් ය  යුතේවේද උඳහධිධහරින්  යජවආ 
ඳ කවීපත රඵහ දුන් ේඹ වේද;  

 (iii) එභ අසථහවේ ජ ඳ කවීපත රඵහ දුන් යුතේවේද 
ෛදා උඳහධිධහරින් ංාහ වොඳභණද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්වනහිද?         

(ය) (i) යුතේවේද ෛදා උඳහධිධහරිඹකු බිහි කිරීභ වහ 
යජඹ ළඹ යනු රඵන මුදර  වොඳභණද;  

 (ii) යුතේවේද ෛදාරුන්වේ හිඟඹ වවේුරවන් 
හ ඇති වඵවව ක ලහරහ ංාහ  වොඳභණද; 

 (iii) එභ වඵවව ක ලහරහ වහ යුතේවේද ෛදාරු 
අනුුතක්ත කිරීභ   ළිඹය වන තිවබ්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ)  වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

 சுமெ னோத்துத்துலந அலச்ெலக்  மகட்ட றணர: 

(அ) (i) தரறனற்ந ஆனர்ம தட்டரரறகள் அலண 

னோக்கும் தரறல் ங்குற்கரண மலனத் 

றட்டதரன்லந லடனெலநப்தடுத்துற்கு 

டடிக்லககள் டுக்கப்தட்டுள்பணர ன்த 

லனம்; 

 (ii) இன்றரக ஆனர்ம தட்டரரறகளுக்கு அெ 

றணங்கள் ங்கப்தட்ட னோடம் ரதன் 

தலனம்; 

 (iii) அச்ெந்ர்ப்தத்றல் றணங்கள் ங்கப்தட்ட 

ஆனர்ம னோத்து தட்டரரறகபறன் 

ண்றக்லக த்லணதன்தலனம் 

  அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ஆனர்ம னோத்து தட்டரரறதரனோல 

உனோரக்குற்கரக அெரங்கம் தெனறடும் 

தத்தரலக வ்பதன்தலனம்; 

 (ii) ஆனர்ம னோத்துர்கபது தற்நரக்குலநறன் 

கரரக னேடப்தட்டுள்ப னோந்கங்கபறன் 

ண்றக்லக  த்லணதன்தலனம்; 

 (iii) மற்தடி னோந்கங்களுக்கு ஆனர்ம னோத்து 

ர்கலப றறப்தற்கு டடிக்லக 

டுக்கப்தட்டுள்பர ன்தலனம் 

 அர் இச்ெலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Indigenous Medicine:  

(a) Will he state - 

 (i) whether steps have been taken to 

implement a programme to provide 

employment to all the unemployed 

Ayurvedic graduates; 

 (ii) the year in which the appointments were 

given to the Ayurvedic graduates in the 

Government sector for the last time; and 

 (iii) the number of Ayurvedic graduates who 

were given appointments on that occasion? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the amount of money spent by the 

Government for an Ayurvedic medical 

graduate; 
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 (ii) of the number of dispensaries that are 

closed down due to the lack of Ayurvedic 

doctors; and  

 (iii) whether steps have been taken to assign 

Ayurvedic doctors to those dispensaries? 

(c) If not, why? 
 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු ථහනහඹුරභනි, වද්ය ඹ ෛදා අභහතාුරභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය බහත* යනහ.  

 
* බහවපතඹ භත තඵන රද ළිබඳුරය: 
* ெதரனடத்றல் லக்கப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ. රැකිඹහ වියහිත සිඹලු යුතේවේද උඳහධිධහරින් ව  රැකිඹහ 
රඵහ  ජභ වහ දළන   ුතුර යවන ඹන අතය, වපත න 
වි ද රැකිඹහ වියහිත ළිරි ක න යුතේවේද ෛදාරුන් 
වර ඵහ ළනීභ වහ අඹදුපතඳ ක ළවීභ  ළිඹය වන 
ඇත. 

 (ii) 2012 ේඹ 

 (iii) 264කි.  

(ය) (i) උස අධාහඳන අභහතාහංලවඹන් රඵහ  ක වතොයුරරු අනු 
යුතේවේද ෛදා උඳහධිධහරිඹකු බිහි කිරීභ වහ ය 
ඳව හරඹක් ුරශ ළඹ න ුළනයහේතන විඹදභ 
රු.1597980කි. 

 (ii) යුතේවේද ෛදාරුන්වේ හිඟඹ වවේුරවන් කිසිභ 
යුතේවේද වඵවව ක ලහරහක් හ ඇති ඵ  හේතහ වී 
නළත. 

 (iii) අදහශ වනොවේ.  
  

(ඇ)   ඳළන වනොනඟී. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රුධහන  ුතුර යයපතබවආ ජ වඹෝජනහ. 

 
වඳෞද්ලි භන්ත්රීවන්වේ ඳන ක වටුපතඳ ක 

ணற உன்ப்தறணர் ெட்டனேனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
I 

වයියිද් අබ්දූේ යවසභහන් ජිෂසරි භේරහනහ අනුසභයණ 
අයමුදර (ංසථහත කිරීවපත) ඳන ක වටුපතඳත 
தமய்றத் அப்துர் ஹ்ரன் ஜறப்ரற தபனரணர 

ஞரதகரர்த் அநக்கட்டலப (கூட்டிலத்ல்) 

ெட்டனேனம் 
SEYD ABDURAHIMAN JIFFRI MOWLANA MEMORIAL TRUST 

(INCORPORATION) BILL 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක 

යනහ.  
"වයියිද් අබ්දූේ යවසභහන් ජිෂසරි භේරහනහ අනුසභයණ අයමුදර ංසථහත 

කිරීභ වහ ව ඳන ක වටුපතඳත ඉදිරිඳ ක කිරීභ  අය දිඹ ුතුර ඹ."   

රු හුවනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்னறகு யளலணஸ் தரனக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

 
විසින් සථිය යන ර ජ. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක වටුපතඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රාණඹ කිරීභ  නිවඹෝ යන ර ජ.  
හේතහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝඹ ඹ ව ක ඳන ක 

වටුපතඳත භහජ වේහ අභහතාුරභහ වත ඳයන ර ජ. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டனேனம் னென்னெலந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டலபறடப்தட்டது. 

ெட்டனேனம் றலனக்கட்டலப இன. 47(5) இன்தடி  ெனேக மெலகள் 

அலச்ெனோக்கு அநறக்லக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services  for report. 
 

 

II 

අල්වන් ඳදනභ (ංසථහත කිරීවපත) ඳන ක 
වටුපතඳත 

அல்யென் ன்நம் (கூட்டிலத்ல்) ெட்டனேனம் 

ALHASAN FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

  
රු හුවනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்னறகு யளலணஸ் தரனக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

I move, 

 “That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Alhasan Foundation.” 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් සථිය යන ර ජ. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රුලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක වටුපතඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රාණඹ කිරීභ  නිවඹෝ යන ර ජ.  
හේතහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝඹ ඹ ව ක ඳන ක 

වටුපතඳත බුද්ධ ලහන වහ යමි  ුතුර අභහතාුරභහ වත 
ඳයන ර ජ. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டனேனம் னென்னெலந றப்தறடப்தட்டு, 

அச்ெறடப்தடக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

ெட்டனேனம் றலனக்கட்டலப இன. 47(5) இன்தடி  ததபத் 

ெரெண,  அனல்கள்  அலச்ெனோக்கு அநறக்லக தெய்ப்தடுற் 

கரகச்  ெரட்டப்தட்டது. 

 

Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජි ක වප්රුේභදහ භන්ත්රීවුරභනි, වභොක්ද point of Order 

එ? 

 
රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ ළද ක හයණහක් ළිබඳඵ 

ඔඵුරභහවේ අධහනඹ වඹොමු යන්න ළභළතියි. 2005  ජ ඉදිරිඳ ක 

ය තිවඵන සහබහවි ාන ළිබඳඵ ඳහේලිවපතන්ුර ව කරීපත 

හය බහ හේතහ  අද න වි  ය 08ක් ඳයණයි. නමු ක වපත 

වභොවවොත න වතක් වභහි සිංවර ව වදභශ ඳරිේතන ස 

වරහ නළවළ. වපත යවට් තිසදව  ළඩි ප්රුභහණඹවේ ජීවිත 

අහිමි වුණු සුනහමි විඳත ළිබඳඵ හේතහවේ ළිටු 359යි තිවඵන්වන්. 

වළඵළයි රු ථහනහඹුරභනි, - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභහ කිඹන රුණ ළිබඳඵ භහ වොඹහ ඵරහ  ුතුර 

යන්නපත. 

 
රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ත වඳොඩි හයණහක් කිඹන්න තිවඵනහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, වශ්රකේසඨහධියණවආ අේ විනිලසචඹහයුරමිඹ  

විරුද්ධ ගිඹ වේ වනහුළ   ළිටු 1575 හේතහ ඳළඹ 48කින් 

බහහ ුරවනන්භ ඳරිේතනඹ වුණහ.  නමු ක වපත හේතහවේ 

තිවඵන්වන් ළිටු 359යි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. ඒ ළන ක වවොඹහ ඵරන්නපත. 

 
රු ජි ක වප්රුේභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ඔඵුරභහවන් හරුණි ඉල්ලීභක් යනහ, ජීවිත 

තිසදව ක, වතබඳසදව ක අතය- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. ඔඵුරභහ  අලා වද් කිේහවන්. ඒ ඇති වන්.  භභ ඒ 

හයණහ ළන වොඹහ ඵරන්නපත. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ළන වොඹහ 

ඵරන්නපත කිඹහ භභ කිේහ. ඊ  ඩහ එවහ  ඹන්න ළඩක් නළවළ. 

ශ්රීක රංහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක 
වටුපතඳත 

இனங்லக றன்ெரம் (றனோத்ம்) ெட்டனேனம் 
SRI LANKA ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL 

 

වදන ය කිඹවීවපත නිවඹෝඹ කිඹන ර ජ. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டலப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 2.16] 

 

රු පී. දඹහය කන භවතහ (යවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு ன.  ரத்ண - உவுப் தரதுகரப்ன அலச்ெர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

රු ථහනහඹුරභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාුරමිඹ 

වනුවන්   "ඳන ක වටුපතඳත වදන ය කිඹවිඹ ුතුරඹ" යි භහ 

වඹෝජනහ යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, 2002 අං 28 දයන විදුලිඵර 

ප්රුතිංසයණ ඳනත ඉ ක කිරීවභන් ඳසු, 2009 අං 20 දයන    

ශ්රීක රංහ විදුලිඵර ඳනත අළි වපත ඳහේලිවපතන්ුරවේ ජ පතභත ය 

 කතහ. ඒ න වි  2002 අං 35 දයන ශ්රීක රංහ භවජන 

උඳවඹෝගිතහ වොමින් බහ ඳනත ඳහේලිවපතන්ුරවේ පතභත  වී 

තිබුණ ක එභ වොමිභ  රඵහ දිඹ ුතුර ඵරතර ඒ යහයඹ  රඵහ 

වදන්න  අළි  ුතුර ය තිබුවණ් නළවළ. ඒ නිහ විදුලි 

නිසඳහදනඹ, පතවප්රුේණඹ ව වඵදහ වළරීපත  ුතුර 

පතඵන්ධවඹන් හේඹක්භ, වවො වේහක් රඵහ  ජභ  විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  තිබුණු ඵහධ යහශිඹක් ඉ ක ය න්න  වපත  

ංවලෝධනලින් වළකි න ඵ භහ කිඹන්න  ළභළතියි.  

2009 අං 20 දයන ඳනව ක 2න න්තිඹ වපත අනු 

ංවලෝධනඹ නහ. විවලේවඹන්භ, මී  වඳය තිබුණු ඳන ක 

ඹ ව ක විදුලි භහේ ඉදි කිරීපතර ජ සිදු න වද්වඳොශ වහනි, ඳයහ 

ළනීපත ළිබඳඵ න්දි වහ වන ක වන රඵහ ළනීභ 

පතඵන්ධවඹන්  දිහඳතියඹහ   අභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳ ක යන්න  

ඕනෆභ ුළයළසිඹකු  වළකිඹහ තිබුණහ. නමු ක වභළනි ඉල්ලීපත 

ළිබඳඵ වොඹහ ඵළලීභ වහ උඳවඹෝගිතහ වොමිභ  ඵරඹ 

ඳළරීවභන් ඳසු ෆවවන ප්රුභහද සිදු වන්න  ඳ න්  කතහ. 

වභොද, වොමිභ  ඳයුළ කීභ ත ක වනකු  බහය  ජරහ 

තිබුවණ් නළවළ. 

වබඳන්භ වොමිවපත නි වඹෝජිතඹන් වපත ළිබඳඵ වොඹහ 

ඵරන වි , ය  වළභ තළනභ විදුලිඵරඹ වඵදහ වළරීවපත  ුතුර සිදු 

න වි  ෆවවන ප්රුභහද වදෝඹක් ඇති න්න  ඳ න්  ක නිහ 

වපත ඳන ක ංවලෝධනඹ භඟින්  ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතයඹහ වවෝ 

යජවආ වන ක වජාසඨ නිරධහරිවඹකු  ඒ ඵරතර ඳයන්න 

 ුතුර ය තිවඵනහ.  

වඳෞද්ලි අංලවආ විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ ළිබඳඵ තිවඵන 9 

න න්තිඹ ංවලෝධනඹ නහ.  ඳශමු ය  1990 ඉරහ තභයි  

විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ වහ වඳෞද්ලි අංලඹ  ඵරතර 

ඳයන්න වඹදුවණ්. ඒ අසථහවේ ජ ාහඳහයඹක් ලවඹන් භහපත 

ණනහක් ඉදිරිඳ ක වුණහ. ඒ භහපත සිඹල්රභ වඳෞද්ලි 

භහපත වළටිඹ  තභයි ඉදිරිඳ ක වුවණ්. සිඹඹ  100ක් අයිතිඹ 

තිබුවණ් ඒ භහපතර යි. මී  ඳසු  විදුලි ජනනඹ කිරීභ වහ 

ඇති යන භහපතර අයිතිඹ සිඹඹ  51ක් යජඹ  රඵහ දිඹ 
ුතුරයි කිඹහ තභයි වපත ඳනතින් වනවළය දක්න්වන්. ඊ  අභතය 

දළන  විදුලිඹ ජනනඹ යන භහපත වපත වොන්වද්සිවඹන් 

නිදවස න ඵ ක භභ වන් යන්න ඕනෆ.  

මීශඟ  විදුලිඹ වඵදහ වළරීවපත ඵරඳත්රත රඵහ ත වළක්වක් 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ , ඳශහ ක ඳහරන යඹතනඹ , ඒ හවේභ 
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දළන  වරවෝ භහභ . මින් ඳසු විදුලි ඵරඹ වඵදහ වළරීවපත 

අයිතිඹ ඹපතකිසි භහභක් ඉල්රහ සිටිවඹො ක එයින් සිඹඹ  50  

ළඩි අයිතිඹක් යජඹ ුර විඹ ුතුරයි කිඹහ ඒ ඳන ක ංවලෝධනවආ 

වන් වරහ තිවඵනහ. ප්රුජහ මර විදුලි උ කඳහදන ඒ 

තිවඵනහ.  ඒ කිඹන්වන් ඹපත ඹපත ප්රුවද්ලර කුඩහ ජර විදුලි 

ඵරහහය තිවඵනහ. ඉන්ධනලින් -ඩීල්ලින්- ක්රිසඹහ කභ න 

කුඩහ විදුලි උ කඳහදන ඹන්ත්රත වි ය ඈත ළිටිය පතභහනර  

විදුලිඹ රඵහ  ජභ වහ  ුතුර යන අසථහල් තිවඵනහ. ඒ 

හවේ වදඹක් ඇති යන අසථහ හණිජ වනොන ඳදනභක් 

භත ඒ වපත උදවිඹ එුර වරහ විඹදභ ඳහරිවබෝගියින්වන් 

එුර යරහ ඳ කහ වන ඹෆභක් ඳභණයි සිදු න්වන්. ඒ අඹ 

වභවතක් රක් ඵරඳත්රතඹක් රඵහ ත ුතුර තිබුණහ.  නමු ක වපත 

ඳන ක ංවලෝධනවඹන්  එළනි යඹතන ඵරඳත්රත රඵහ ළනීවභන් 

නිදවස යනහ.   වභොද ඒ අඹ රහබ රඵන යඹතනඹක් වළටිඹ  

 ුතුර වනොයන නිහයි.  

රු ථහනහඹුරභනි, මී ශඟ  1973 අං 11 දයන ඵද්ධ 

නිහ අයිතිපත ඳනත ඹ ව ක වහධිඳතා වද්ඳශර  විදුලිඹ 

රඵහ  ජභ ළිබඳඵ වන් වනහ. විවලේවඹන්භ තට්ටු 

වො ඩනළඟිලිර නිහ ඒ සිඹ ණනක් තිවඵන අසථහන් 

අඳ දකිනහ. වපතහ  විදුලි ඵරඹ ළඳීමභ අද රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවඹන් ඒ ඒ ඒර  වන වනභයි යන්වන්. වපත 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ක විලහර ප්රුලසනඹක්. තට්ටු තිව 

වතබඳවක් තිවඵන, නිහ ඒ ුරන් වහයසිඹඹක් තිවඵන 

වොඩනළඟිල්ර නපත ඒ වොඩනළඟිල්ර ුරශ තිවඵන භනු ුරන් 

වහයසිඹඹක් භහස ඳතහ කිඹන්න  නහ. ඒ  විලහර විඹදභක් 

ඹනහ. ඒ හවේභ වපත වවේුර නිහ වන වනභ බිල් ඳ ක 

ඹළවීභක් යන්න  සිදු වනහ. භවය අසථහර ජ වහධිඳතාඹ 

අයිතිරුන් ශභනහයණ භහභ  ඹපත කිසි ප්රුලසනඹක් වරහ 

තිවඵනහඹ කිඹහ  භහ හිතනහ. විදුලි බිර වනොවහ හිටිවඹො ක 

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ  විදුලිඹ වින්ධි යන්න  ුළුලන්. 

ුරය බිර වනොවහ හිටිඹ ක ුරය වින්ධි යන්න ුළුලන්. 

නමු ක වපත අඹ අයින් ය න්න  ඵළරි අසථහන් න වො , 

වහධිඳතා භහභ  ඒ විදුලිඹ වඵදහ වළරීවපත ඵරතර දුන්වනො ක 

ඒ මුදල් වනොවහ ඉන්න අඹ  විරුද්ධ  ුතුර යන්න  ඳවසු 

නහ. විදුලි පතඵන්ධතහ වහ විදුලිඹ වඵදහ වළරීවපත අයඹක් ඒ 

වහධිඳතා භහභ  රඵහ  ජභ  වපත ඳන ක වටුපතඳත   ඉදිරිඳ ක 

වවයන ංවලෝධනලින් ඉඩ ඩ රළවඵනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, මීශඟ  විදුලි පතඵන්ධතහ වහ ණඹ 

ඳවසුපත රඵහ ළනීභ ළිබඳඵ වන් වනහ. වඵොවවෝ ේහමීඹ 

ප්රුවද්ලර ශඟභ තිවඵන ණුවේ ඉරහ වදය  විදුලි 

පතඵන්ධතහ රඵහ ළනීභ වහ දළන  රුළිඹල් තිසදහවක් ඳභණ 

විඹදපත වනහ. ඒ හවේ වි ලහර මුදරක් වහ ළනීභ  ඵළරි 

වඵොවවෝ වදනහ අඳ දකිනහ. වනොවඹකු ක යහයවඹන් ණඹ 

රඵහවන, වඵොවවෝ ර සි  වඵොවවොභ යලහවන් තභන්වේ 

භ  විදුලිඹ රඵහ  කත ක ඊ  ඳසු තභන්වේ වදය  විදුලිඹ 

රඵහ න්න  ඵළරි අසථහන් අඳ දකිනහ. වභන්න වපත හවේ 

අසථහන්ර ජ  විදුලිඹ රඵහ ළනීභ වහ අඹ යන මුදර 

භහසි අඹ ය ළනීභ  විදුලි ඵරඹ වඵදහ වරින ඵරඹ ර ක 

යඹතනඹ  ඵර කිරීභක් තභයි වපත ඳන ක වටුපතඳත භඟින් 

වවනන රද ංවලෝධනලින් සිදු වන්වන්. 

එභ මුදර විදුලි බිර ක භඟ වො ස ලවඹන් අඹ ය 

ළනීභ  වළකි න නිහ විවලේවඹන්භ විදුලිඹ රඵහ ළනීභ  

ඵරහවඳොවයො කුරවන් සිටින පත ප්රුවද්ලර ජනතහ  එඹ විලහර 

ඳවසුක් නහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, වඵදහ වළරීවපත ඵරඳත්රතරහභිඹහ වහ 

ඳහරිවබෝගිඹහ අතය ව ත ක ඳහරිවබෝගිඹන් අතය ඇති න 

ඹපත ඹපත යයවුල් නියවුල් කිරීභ වහ ශ්රීක රංහ භවජන 

උඳවඹෝ වතහ වොමිභ වභවතක් ල් භළදිව ක වුවණ් නළවළ. ඒ 

වනුවන් භළදිව ක වීභ  එභ වොමිභ  ඵරතර රළබුණ ක දුය 

ප්රුවද්ලර යයවුරක් සිදු න අසථහර ජ ඒ වහ වොශම සි  

තභන්වේ නිවඹෝජිතඹහ ඹහ ඒ ප්රුලසනඹ විීමභ  ඉක්භනින් 

 ුතුර යන්න  වළකි වනොන නිහ ශ්රීක රංහ භවජන 

උඳවඹෝ වතහ වොමිභ  ඒ ප්රුවද්ලවඹන් භථ භණ්ඩරඹක්  ඳ ක 

යරහ, ඒ  ුත කත බහය  ජභ  ප්රුධහන ප්රුඥේතිවආ 39න න්තිඹ 

වපත අසථහවේ ජ ංවලෝධනඹ නහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, විදුලිඹ වොයහ ළනීපත ව විදුලි මී යඹ 

අනයවඹන් වනස කිරීභ ඇඳ රඵහ වනොවදන යදක් වළටිඹ  

ඉ ක යන රද ඳළයණි ඳනව ක දවන් තිබුණහ. ඊ  ඳසු 2009 

ප්රුඥේතිවඹන් එඹ ඉ ක ය තිබුණ ක වපත වවනන 

ංවලෝධනවඹන් නළත ඒ දඬුපත ඒ යහයවඹන් රඵහ  ජභ  

ඵරතර ඳළරී ඇති ඵ ඳළවළදිලි වඳවනනහ. වඳය තිබුණු 

යහයඹ  විදුලිඹ වොයහ ළනීභ ව විදුලි මී යඹ අනයවඹන් 

වනස කිරීභ ඇඳ රඵහ වනොවදන යදක් ඵ  ඳ ක කිරීභ තභයි 

වපත අසථහවේ ජ සිදු න්වන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ ංවලෝධනඹ වඵදහ වළරීවපත 

ඵරඳත්රතරහභිවඹකු විදුලි භහේඹක් ඉදි කිරීභ  වඹවදන අසථහ 

භහේ අයඹ රඵහ ළනීභ ළිබඳඵයි. විවලේවඹන්භ පත 

ප්රුවද්ලර ව වොශ හ වන ඉන්න අඹවේ ඉඩපත වයවහ විදුලි 

භහේඹක් ඉදි කිරීභ   ුතුර යන අසථහර ජ වපත ප්රුලසනඹ 

ඳළන නඟිනහ.  තභන්  විදුලිඹ ඳඹහ ළනීභ  අභතය වන ක 

ළිරි  විදුලිඹ ළඳීමභ වවෝ වන ක ප්රුවද්ලඹ  විදුලිඹ ළඳීමභ 

වහ ඉඩභක් උඩින් අධි වෝල්ටීඹතහවන් ුතුර විදුලි භහේඹක් 

දිවන අසථහ ජ පතර විවයෝධඹක් ඇති නහ අළි දකිනහ. 

එළනි අසථහර ජ ඒ ප්රුලසනඹ නියහයණඹ ය න්න ශ්රීක රංහ 

භවජන උඳවඹෝ වතහ වොමිභ භළදිව ක විඹ ුතුරයි කිඹන එ 

තභයි වපත ංවලෝධනවආ තිවඵන්වන්. මී  වඳය අභහතායඹහ 

නිේවද්ල වශේ ඉඩපත අ කඳ ක ය ළනීභ හවේ වද්ල් යන 

අසථහවේ ජ ශ්රීක රංහ භවජන උඳවඹෝ වතහ වොමිභ 

ඳරීක්ණඹක් යරහ ඊ  නිේවද්ල ඉදිරිඳ ක කිරීභයි. විවලේවඹන්භ 

ප්රුධහන ඳනව ක ඳශමුන උඳවල්නවආ වඹෝජනහ වශේ එඹයි. අද 

ඉදිරිඳ ක යන ංවලෝධනඹ අනු එළනි අසථහර ජ ප්රුහවද්ය ඹ 

වල්පත විසින් ඳරීක්ණඹක් ශ ුතුරයි. ඒ ඉතහභ ළද ක 

හයණඹක් නිහ එභ භහේ අයඹ රඵහ  කවතො ක, භවය වි  

ඉඩපත ඳයහ ළනීභ සිදු යන්න  නහ. වපත අසථහර ජ 

ඇභතියඹහ විසින් ඒ අලා ඉඩපත ඳයහ ළනීභ වහ  ුතුර 

ශ ුතුරයි කිඹන එයි වභභ ංවලෝධනවඹන් ඳළවළදිලි න්වන්. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ  ප්රුධහන ඳනව ක වදන 

උඳවල්නවආ වන් නහ, විදුලි මී යඹක් ඳරීක්හ කිරීභ  

ඇති අයඹ. නි  ඕනෆභ වරහ ඇුරුල වරහ විදුලි 

මී යඹක් ඳරීක්හ යන්න ුළුලන් අයඹ වභවතක් ල් 

තිබුණහ. ඒ ඒ තයපත සුදුසු නළති ඵ ඳළවළදිලි  වුණු නිහ තභයි ඒ 

වරහ උවද් 8 සි   6 දක්හ ශ ුතුරයි කිඹහ වඹෝජනහ 

යරහ තිවඵන්වන්. ඒ හවේභ වනොවඹකු ක අඹ වපත හවේ 

ඳරීක්ණ වහ නිහර  ගිඹ අසථහර අේබුදහරී ත ක ක 

ඇති වරහ තිවඵනහ. ඉතහභ ළද ක ංවලෝධනඹක් තභයි වපත 

ඉදිරිඳ ක වරහ තිවඵන්වන්. ඒ නිහ වභන්න වපතහ තභයි 

ංවලෝධන අතින් ඉතහභ ළද ක ඒහ කිඹරහ අඳ  කිඹන්න 

ුළුලන්. ඇ කත ලවඹන්භ වභභ ංවලෝධන සිඹල්රභ මී  වඳය 

ශ ුතුර තිබුණහ. රු ඇභතිුරමිඹ ඒ ළිබඳඵ වොඹහ ඵරහ, 

විවලේවඹන්භ ශ්රීක රංහ භවජන උඳවඹෝගිතහ වොමිභ  ඒ ඵරඹ 

ඳයරහ, ඒ වොමිභ ුරබඳන් ඒ  ුත කත ක්රිසඹහ කභ යන්න  

ළිඹය ළනීභ ළිබඳඵ වපත අසථහවේ අඳවේ සුරතිඹ ඳශ 

යමින් භවේ චන සල්ඳඹ භහේත යනහ. 

 
ප්රුලසනඹ බහභිමු යන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order.  

සිඹඹ  51 ඵරඹ යහජා අංලඹ  තිවඵනහ කිඹරහ රු 

අභහතාුරභහ කිේහ. එතවො , වභහවොට් 25  ළඩිඹ විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ යන විදුලි ඵරහහයඹක් වඳෞද්ලි අංලඹවඹන් 

යද් ජ එවවභ වනහ කිඹරහ වපත ඳනව ක වොවවේද තිවඵන්වන් 

රු ඇභතිුරභනි? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධාහඳන 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - உர் கல்ற அலச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු ඇභතිුරමිඹවේ ථහවේ ජ ඒ  උ කතය වදයි. 

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
සිඹඹ  51 වො ස යජඹ  තිවඵන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

ඇභතිුරභහවේ ථහවේ ජ කිේහ. ඒ ඳනව ක වන් වරහ නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ළිබඳඵ ඇභතිුරමිඹ ඳළවළදිලි යයි.  

මීශඟ  රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ අවුළ 

ප්රුලසනඹ ටිනහ. ඒ  උ කතයඹක් රඵහ  කවතො ක වවොයි වන්ද? 

එවවභ නළ කනපත අළි වනොභඟ ඹන,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිුරමිඹවේ ළිබඳුරරු ථහවේ ජ ඒ  ළිබඳුරයක් රඵහ 

වදයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යණ්ඩු ඳක්වඹන් කිඹුළ වදඹක් ළිබඳඵ තභයි අළි  උ කතය 

වදන්න ඕනෆ. ඒ ළරැදියිවන්. එතවො  අළි ළරැදි භහේවආ 

ඹනහවන් රු ථහනහඹුරභනි. [ඵහධහ කිරීභක්] කිඹන්න, ඒ 

වන් වන්වන් වභොන ළිටුවේද කිඹරහ. වභොද, වජාසඨ 

ඇභතියවඹක්වන් කිේවේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ළරැදි 

ප්රුහලඹක්ද? රු ථහනහඹුරභහ මරහනවආ ඉන්නහ. ඒ කිඹුළ 

වද්ල්ර  විඳක්ඹ ලවඹන් අළි ක උ කතය වදන්න ඕනෆ. අජි ක 

භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ ඉදිරිඳ ක වශේ ළද ක රුණක්. 

නිපත ථහ කිරීභ වනොවයිවන් අලා න්වන්. බුද්ධිභ ක ථහ 

කිරීභ තභයි අඳ  අලා න්වන්. 

 
රු එපත. වජෝලේ භයිල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். மஜரெப் லக்கல் ததமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අඳ  වවො උ කතයඹක් ඕනෆ. වභොද, වපත විහදඹක්වන්. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ. 

 
රු භන්ත්රීවයවඹක් 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵුරභහ ථහ යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ථහ කිරීභභ වනොවයි අඳ ශ ුතුර න්වන්. ඔඹ විධිඹ  

ථහ යරහ දළන් ය  ළටිරහ තිවඵන තළන දන්නහවන්. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ඇභතිුරභහ කිේහ, අලුතින් ඳ න් න්නහ භහපතර 

වො සලින් සිඹඹ  51ක් වවෝ  ළඩි ප්රුභහණඹක් යජඹ තිඹහ 

න්නහ කිඹරහ. අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ ඇහුවේ, 

ඳනව ක වභොන න්තිවආද ඒ තිවඵන්වන් කිඹරහ. 

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
"කිසිඹපත ප්රුතිලතඹක් යජඹ තඵහ ත ුතුරයි" කිඹරහ වපත 

ඳනව ක වන් වනහ මි, සිඹඹ  ණනක් වන් යරහ 

නළවළ. එවවභ වදඹක් කිේහ , ඳනව ක වන් වන්වන් නළවළ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එවවභ සිඹඹ  ණනක් ළන ඳන ක වටුපතඳව ක වන් 

කිරීවපත අලාතහක් තිවඵනහද? ඒ සිඹඹ  ණන අභහතා 

භණ්ඩරඹ  හච්ඡහ යරහ රණයණඹක් න්න ුළුලන්වන්. 

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ඇභතිුරභහ ප්රුහල ශහ, සිඹඹ  51ක් යජඹ  තිඹහ න්න 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇභතිුරමිඹ ඳසු ඒ  ළිබඳුරයක් වදයි. දළන් රු යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ ථහ යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඔඵුරභහවන් ඉතහ හරුණි 

ඉල්රන්වන් ඒ හයණඹ ඉතහභ ළද ක නිහ ළිබඳුරයක් රඵහ වදන 

වරයි. ඇයි දන්නහද රු ථහනහඹුරභනි? ඒ 

වඳෞද්ලීයණවආ වඳය නිමි කතක් වන්න ුළුලන්. වභොද,  

සිඹඹ  51 වනු  සිඹඹ  49 වුණහ නපත වඳෞද්ලීයණඹ තභයි 

එතළන තිවඵන්වන්. වපත විහදඹ ඳ න් න්න ඉසවල්රහ වපත 

ළිබඳඵ යජවආ ප්රුතිඳ කතිඹ වභොක්ද කිඹරහ අඳ  දළන න්න 

අලායි. වභොද, භවය ඇභතිරු නින්වදන් ඇවිදිනහ, ඹපත 

අඹ  භත නළවළ කිඹනහ. 
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ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අනලා ථහ නළුර තභන්වේ ප්රුලසනඹ ථහ යන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] වරි, ඉතින් අභහතා භණ්ඩරඹ  ඕනෆ වරහ  ඒ 

රණයණඹ නීවි. ඒ ඇභතිුරභහ කිේහ,  රු ඇභතිුරමිඹ ළිබඳුරරු 

වදනහ කිඹරහ. ඒ ඇති. 

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

භයික් එ රඵහ දුන්වනො ක භවේ ප්රුලසනඹ වරිඹ  කිඹන්න 

ුළුලන්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ප්රුලසනඹ ඇහුහ වන්. රු ඇභතිුරමිඹ ළිබඳුරරු වදනහ 

කිේහ. ඳළවළදිලි ය ළනීභක් අලා නපත රු ඇභතිුරමිඹ ළිබඳුරරු 

වදයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ විලසහ යරහ භවේ ථහ 

යයපතබ යන්නපත.  එුරභහ කිඹුළ වද් ඇ කත භ ප්රුහල වරහ 

තිවඵනහ. ඒ  වන් වරහ තිවඵනහ.  වපත යණ්ඩු කිඹන්වන් 

එක්; යන්වන් ත ක එක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ  වන් ය තිවඵන 

හරවඹන් දළන් විනහඩි වදක් ගිඹහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, උ කතය වදන්න වපත යණ්ඩු  විනහඩි වදක් ගිඹහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හවන් වරි හරඹ ගිහිල්රහ තිවඵනහ. ඔඵුරභහවේ  

හරවඹන් තභයි ඒ ක ගිහිල්රහ තිවඵන්වන්.  

 
[අ.බහ. 2.31] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ ක අවඳන්ද න්වන්? රු ථහනහඹුරභනි, ඵරන්නවෝ 

වොච්චය අහධහයණඹක්ද කිඹරහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, භ  ථහ යයපතබ යන්න 

තිවඵන්වන් ඒ ප්රුලසනඹ  ළිබඳුරය වනොදළනු කයි. යණ්ඩු අඳුවේ 

අත ඳත හ ඹනහ හවේ විඳක්ඹ ක ඒ භහේවආ වන ඹන්න 

වදනහ.  ඒ තයවආ ප්රුතික්වේඳ යරහ තභයි භහ ථහ ඳ න් 

න්වන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, වපත අසථහවේ  ජ අඳ  කිඹන්න 

තිවඵන්වන් විදුලි ඵරඹ අතාලා ඹටිතර ඳවසුභක් ඵයි. ඒ 

ටිනහභ දළන වන, ජර විදුලිඹ ඳහවිච්ික යරහ අඩු මිර  විදුලිඹ 

උ කඳහදනඹ යන්න ුළුලන් නිහ තභයි එදහ එක් ක ජහති ඳක් 

යජඹ ඹ ව ක වජ්.යේ. ජඹේධන භළතිුරභහ වික්ව ෝරිඹහ, 

වො කභවල්, යන්වදනිර, භහදුරුඔඹ, කුකුවශේ ඟ ළනි ාහඳිති 

යයපතබ වශේ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වපත වභොවවොව ක ද 

අලාතහ වළටිඹ  වභහවොට්ස 1400ක් උ කඳහදනඹ යනහ.  

ජර විදුලිඹ ළඩිවඹන් නිසඳහදනඹ යන්න  වළකි වපත අසථහවේ 

 ජ අළි යණ්ඩුවන් ඉසය වරහභ ඉල්රන්වන්  ඳසු ගිඹ භහ 

වද සි  අධි ේහඳතනඹක් රළවඵන නිහ අහධහයණ වර 

ළඩි ය තිවඵන විදුලි මිර රුණහය අඩු යන්න කිඹන එයි. 

අවේ රු විඳක් නහඹුරභහ ඊවආ ක වපත පතඵන්ධවඹන් 

ප්රුහලඹක් ශහ. හභහනාවඹන් ජර විදුලි ඵරඹ - hydropower - 

භහ වත විතය හරඹක් ඳහවිච්ික යනහ. ඊ  ඳසවේ ඉතිරි 

අඩු උ කඳහදනඹ යන්න තභයි අළි තහඳ ඵරඹ ඳහවිච්ික 

යන්වන්. වපත ුරබඳන් විදුලි බිවල් අහධහයණ භට් භක් ඇති 

වනොන විධිඹ  ළඩ  ුතුර යන්වන් නළවළ. වපත වරෝ 

වවශ වඳොවශේ මිර ළඩි න වි  ළඩි යරහ, අඩු න වි  අඩු 

වනොයන යණ්ඩුක්. වපත අසථහවේ ඕනෆ තයපත ජර විදුලිඹ 

උ කඳහදනඹ යන්න වළකිඹහ තිවඵද් ජ, එවවභ යන්වන්  නළති 

වතල් ව අවනකු ක වද්ල් ඳහවිච්ික යරහ විදුලිඹ උ කඳහදනඹ 

යනහ.  විදුලි බිර දළරහ මිනිසසු  අභහරුවේ ළටිරහ ඉන්න 

අසථහ භභ රු ඇභතිුරමිඹවන් අවන්වන් වපත යණ්ඩු 

විදුලි බිර අඩු යන්වන් නළද්ද කිඹන එයි. ඒ මුලින්භ කිඹන්න 

ඕනෆ. වපත විධිඹ  සිද්ධ වරහ තිවඵන්වන් ඇයි?   

එක් ක ජහති ඳක් යජඹ ශ වේඹ භභ වපත අසථහවේ 

භතක් යන්න අලායි. 1985 සි  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රළබ 

රහබඹ ක අද රඵන අරහබඹ ක වඳන්හ දුන්වනො ක, ඒ වද අතය 

ඇති වනසින් වඳවනනහ,  විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

හේඹක්භතහ, එහි තිවඵන දූණ ව ය  ළන වළඟීභක් නළති 

ඳහරනඹ යන ඵ.  

රු ථහනහඹුරභනි, 1985  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 1301ක් 

තිබුණ රහබඹ 1986  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 1285ක් වුණහ. 1987  ජ 

රහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 1254යි.  1988  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 1135යි. 

1989  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 907යි.  1990  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 1653යි. 

1991  ජ රහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 344යි. 1992  ජ රහබඹ රුළිඹල් 

මිලිඹන 275යි. 1993  ජ රහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 1264යි. 1994  ජ 

රුළිඹල් මිලිඹන 3809යි. 1995  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 4997යි. රු 

ථහනහඹුරභනි, 1996 ේවආ  රහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 95  

අඩු වුණහ. 1997  ජ අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 1990යි. 1998  ජ 

අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 2152යි. 1999  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 4234යි. 

2000  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 6723යි. 2001  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 9236යි. 

2002  ජ ඒ යණ්ඩු වනස වුණහ.  ඊ  ඳසවේ අරහබඹ රුළිඹල් 

මිලිඹන 7426ක්  වුණහ. 2003  ජ රුළිඹල් මිලිඹන 3750 දක්හ 

ත ක අඩු වනහ. 2004  ජ එක් ක ජහති ඳක් යණ්ඩු 

ඳළයදුනහ. ඒ අවුරුද්වද් අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 15706යි. ඊ  

ඳසවේ 2005 ේවආ අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 6852යි. 2006  ජ 

රුළිඹල් මිලිඹන 6124යි.  

2007 ේවආ අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 14,812යි. 2008 

ේවආ අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 33,860යි. 2009 ේවආ 

අරහබඹ රුළිඹල් මිලිඹන 49,800යි. 2010 ේවආ අරහබඹ 

රුළිඹල් මිලිඹන 53,500යි. 2011 ේවආ අරහබඹ රුළිඹල් 

මිලිඹන 95,200යි.  ඒ කිඹන්වන් අරහබඹ රුළිඹල් වෝටි 9,520යි. 

2012 ේවආ අරහබඹ  රුළිඹල් මිලිඹන 89,100යි. ඒ කිඹන්වන් 

අරහබඹ රුළිඹල් වෝටි 8,910යි. රු ථහනහඹුරභනි, වපත 

ංාහ වල්න ඵළලුහභ වඳවනනහ, එක් ක ජහති ඳක් 

669 670 



ඳහේලිවපතන්ුර 

යණ්ඩු හරවආ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ රහබඹ අධි භට් භ 

තිබුණ ක, ඊ  ඳසු ඒ ත ක කඹ වහ කඳසින් වනස වරහ ඒ රහබඹ 

අරහබඹක් ඵ  ඳරිේතනඹ වරහ ඒ ඵය අද අහිං ජනතහවේ 

ය ළි  තඵහ තිවඵනහඹ කිඹන එ. රු ථහනහඹුරභනි, ඒ 

ඳසු බිභ ඳහවිච්ික ය වන තභයි භභ අදවස ඉදිරිඳ ක යන්න 

ඵරහවඳොවයො කුර න්වන්. ඒ නිහ  අළි රු පී. දඹහය කන 

ඇභතිුරභහවන් අවනහ, වභොන විධිඹ ද වපත යඹතනඹ වන 

ඹන්න වදන්වන් කිඹරහ. ඒ හරවආ එක් ක ජහති ඳක් 

යණ්ඩුවන් වපත වද්ල් වේන්න වදන වො  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

වඳෞද්ලීයණඹ  වඹොමු යන්න වදනහඹ කිඹරහ වරොකු 

ලබ්දඹක් ශහ. එුරභහ ක අවේ ළබිනට් භණ්ඩරවආ සිටිඹහ. වපත 

අසථහවේ ජ ඒ හුදරහ කිේහභ වභඳභණ ප්රුතිලතඹක් 

වඳෞද්ලි අංලඹ  වදන්න ඹනහඹ කිඹරහ, ඒ ප්රුභහණඹ සිඹඹ  

එක්ද, වදක්ද, දවඹද, විසක්ද, ඳනසඑක්ද කිඹරහ අඳ  දළන 

න්න  අලායි.  

අළි 2001  ජ ඳහරන ඵරඹ රඵහ  කතහ. අඳ ඳහරන ඵරඹ රඵහ 

න්නහ අසථහවේ ජ ඳළඹ අ ක් රයිට් නළති තිබුණහ.  ඒ ත ක කඹ 

ඹථහ ත ක කඹ  ඳ ක යරහ වපත ය  ඉදිරිඹ  වන ඹන්න අලා 

ඹටිතර ඳවසුපත දස සිඹඹකින් රඵහ වදන්න අඳ  වළකිඹහ 

රළබුණහ. අළි නිරුවණ් ථහ යන ඳක්ඹක් වනොවයි. 

විඳක්ඹක් ලවඹන් නිරුවණ් ථහ යරහ, තිවඵන ප්රුලසන ඹපත 

විධිඹකින් යණ්ඩු  වඳන්වීභ වනොවයි අඳ  යන්න 

තිවඵන්වන්. ඒ ප්රුලසනර  අදහශ තේහනුකර අදවස ඉදිරිඳ ක 

යරහ  අළි වපත ළඩිදිුතණු යන්වන් වොවවොභද, 

ඔඵුරභන්රහවේ ඩහ ළව න යණ්ඩු වව  අළි වදන්වන් 

වොවවොභද කිඹන්න ුළුලන් අසථහ තභයි අළි වඳන්න්න 

වදන්වන්. ඒ නිහ තභයි රු ඳවිත්රතහවද්වී න්නියයච්ික 

ඇභතිුරමිඹවන් අළි ඉල්ලුවේ වපත පතඵන්ධවඹන් අඳ දළනු ක 

යන්න කිඹරහ. ඔඵුරභන්රහ වොයි තයපත අඳවේ චරිත කහතනඹ 

ශහද, වපත යඹතනඹ වඳෞද්ලීයණඹ  වඹොමු යනහ කිඹරහ.  

දළන් වඳවනනහ, ඒ යඹතන යයක්හ වශේ අළියි කිඹරහ. 

ඔඵුරභන්රහවේ යණ්ඩු  වපත යවට් වළභ බිපත අඟරක්භ විකුණන්න 

වදන යණ්ඩුක්. වඳොඩි ඉඩපත ෆල්රක් තිබුවණො ක එතළන 

කුලිඹ  සිටින ඒ අහිං මිනිසුන් එබඳඹ  වීසි යරහ ඒ ඉඩභ 

සුද්දන්  විකුණන ත ක කඹක් වපත යණ්ඩු ඇති යරහ 

තිවඵනහ.  

අද ඉදිරිඳ ක යන ඳන ක වටුපතඳවතන් වන එන 

ංවලෝධන භඟින් විදුලිඵරඹ උ කඳහදනඹ කිරීභක් යන්න වළකි 

නහද කිඹන රුණ ප්රුලසනහේථඹක් ලවඹන් වපත අසථහවේ ජ 

භභ ඉදිරිඳ ක යන්න ළභළතියි. 

 
රු ඳවිත්රතහවද්වි න්නියයච්ික භව කමිඹ  
(ரண்னறகு (றனோற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)  

රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභහවේ ථහවේ ජ එුරභහ එඹ   උ කතය 

වද්වි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිවඹෝජා ඇභති කිඹනහ, වජාසඨ ඇභති කිඹනහ. ඔඵුරමිඹ 

තභයි වපත ඳහේලිවපතන්ුරවේ කිේවේ භහේුරර විදුලි බිර ළඩි 

යන්වන් නළවළ කිඹරහ. නමු ක  සුභහන වදක් ඹන්න ඉසවල්රහ 

කිේහ, "ඔේ, අළි ළඩි යනහ" කිඹරහ. 

රු ඳවිත්රතහවද්වි  න්නියයච්ික භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භභ කිේවේ නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරමිඹ කිේවේ නළවළ, එවවනපත ඔඵුරමිඹවේ   කිඹරහ 

ඇති. වළන්හඩ් හේතහ ුරබඳන් ඒ ඔේුළ යන්න ුළුලන්. වපත 

කිඹන අසථහ න වි  කී වදවනක් රයිට් බිර පතඵන්ධවඹන් 

ප්රුලසන යරහ තිවඵනහද? අඩු ණවන් සිඹඹක්, වදසීඹක් වපත 

රයිට් බිර දළරහ භළරිරහ ඇති.  

ඒ විතයක් වනොවයි,  ඔඵුරභන්රහ දළන්  ඡන්දඹ  ක ඹනහ. 

භළතියණ වොභහරිසයඹහ ක කිඹනහ, වපත ඳ කන්න ඹන 

ඳශහ ක බහ ුරවන් භළතියණඹ නිහ විඹදභ රුළිඹල් මිලිඹන 

150කින් ළඩි නහ කිඹරහ. ඒ එවේ වභවේ ළඩි වීභක් 

වනොවයි, රුළිඹල් මිලිඹන 150ක්. අළි වනොවයි කිඹන්වන් 

ඔඵුරභන්රහවේ භළතියණ වොභහරිස. වභඹ අනලා ඡන්දඹක්. 

ඹපත ඹපත අඹ කිඹනහ, ඵරතර ඕනෆ නළවළයි කිඹරහ. දළන් 

ඉන්දිඹහ  බඹ වරහ ඕනෆ නළවළයි කිඹනහ. ඔඵුරභන්රහ  

වඳන්වහ, වපත දවුරන්න යණ්ඩුක්රහභ ාසථහ ංවලෝධනඹ 

වවො නළවළ, වනස යනහ කිඹරහ. වළඵළයි භළතියණඹ 

ඳ කනහ. වවො නළ කනපත වභො ද භළතියණඹ 

ඳ කන්වන්? ඔඵුරභන්රහ  ඳහේලිවපතන්ුරවේ ුරවනන් වද 

ඵරඹක් තිවඵනහ වන් එඹ වනස යන්න. ඒ ළන අළි 

අභිවඹෝ යනහ. එවවභ නළ කනපත දළන් ඉන්දිඹහ  බවආ  ඒ 

ත ක කඹ ඹ ඳ ක ය වන ඉන්නහද කිඹරහ භභ අවනහ.  

අළි වඳන්හ  ජරහ තිවඵනහ, වපත යණ්ඩු විදුලිඹ හසුර ළඩි 

යරහ තිවඵනහ කිඹරහ. රු ථහනහඹුරභනි, රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ විසින් නිකු ක යරහ තිවඵන නිවේදනඹක් ුරබඳන් භභ 

දළනු ක යනහ, වපත ළඩිවීභ වඵොවවොභ අහධහයණයි කිඹරහ. 

යජඹ තභයි විදුලිඹ ළඩිවඹන්භ ඳරිවබෝජනඹ යන්වන්. වපත 

යඹතනර තිවඵන අරභ ව අහේඹක්භතහ නිහ විලහර 

නහසතිඹක් -wastage එක්- සිදු නහ. දළන් යජවආ 

යඹතනඹකින් එ ඒඹ  අඹ යන්වන් රුළිඹල් 14.65යි. 

යවට් යේථිඹ  සිඹඹ  75කින් ඳභණ දහඹ කඹ රඵහ වදන 

වඳෞද්ලි අංලවඹන් එ unit එ  රුළිඹල් 42ක් අඹ 

යනහ. අවනක් ඳළ කවතන් industrial sector එ  එ 

ඒඹ  රුළිඹල් 24ක් අඹ යනහ. ඒ  සිඹඹ  25 

ඉන්ධන ළශුළපත හසුරකු ක - fuel adjustment charge - එුර 

යනහ. යජවආ යඹතනලින් ඒඹ  රුළිඹල් 14ක් අඹ 

යනහ. යවට් යේථිඹ  සිඹඹ  75කින් දහඹ න වඳෞද්ලි 

අංලවඹන් ඒඹ  රුළිඹල් 24ක් අඹ යනහ, ඒ  සිඹඹ  

25කු ක එුර ශහභ රුළිඹල් 40ක් විතය නහ. එවවභනපත වපත 

යවට් තයහරී ත ක කඹක් ඇති යන්න ුළුලන් න්වන් 

වොවවොභද? 

තමුන්නහන්වේරහ "භහින්ද ිකන්තන" ප්රුතිඳ කති ප්රුහලනවඹන් 

දුන්නු වඳොවයොන්දු වභොක්ද? ථහනහඹුරභහ  ක භත ඇති 

වන්. ඒවක් කිඹනහ, "අළි විදුලි බිර ළඩි යන්වන් නළවළ, අළි 

ුරය බිර ළඩි යන්වන් නළවළ" කිඹරහ. නමු ක අද ඒ පතපූේණ 

ඵය  ජනතහ ළි  ඳ රහ තිවඵනහ. ජහතාන්තය මරා අයමුදර 

කිේහ, "අළි ඔඹවොල්රන්  ණඹ වදන්වන් නළවළ, ණඹ ඕනෆ නපත 

රුණහය විදුලිඵර භණ්ඩරවආ තිවඵන අරහබඹ නළති යන්න, 

රංහ නිජ වතල් නීතිත ංසථහවේ තිවඵන අරහබඹ නළති 

යන්න" කිඹරහ. 2013 වඳඵයහරි භහවආ ජහතාන්තය මරා 

අයමුදර ශ ඒ අභිවඹෝඹ  බඹ වරහ භහේුර භහවආ විදුලිඹ 

හසුර ළඩි යන්න ඳ න්  කතහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ 

වනොවයි, ඒ ඇ කත භ වරහ තිවඵනහ.  
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ඊවආ විඳක් නහඹුරභහ ක වපත හයණඹ භතක් ශහ. අද 

අධි ේහඳතනඹක්  තිවඵනහ. ජරහලර ජර භට් භ අධි 

වර ඉවශ වොස තිවඵනහ. ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ  

වළකිඹහක් තිවඵන නිහ විදුලිඹ හසුර අඩු යයි කිඹරහ අද 

ඳහරිවබෝගිඹන් ඵරහවන ඉන්නහ. රුණහය වපත විදුලිඹ 

හසුර අඩු යන්න. ඇයි, fuel adjustment charge එ සිඹඹ  

25ක් දභන්වන්? වපත යණ්ඩු මුහුණ ඵරහවන pickpocket වන 

යණ්ඩුක් ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. පතපූේණවඹන්භ ුල ඩ 

ාහඳහයඹක් වන ඹන ත ක කඹ  තභයි අද විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඳ ක වරහ තිවඵන්වන්.  

ඵරන්න, විදුලිඹ ඳරිවබෝජනඹ ළන. විදුලිඹ ඒ 0 සි   

ඒ 30 දක්හ එ ඒඹක් වහ අඹ යන්වන් රුළිඹල් 

ුරනයි කිඹරහ වඳන්නහ. ඒ 31 සි  ඒ 60 දක්හ එ 

ඒඹක් වහ අඹ යන්වන් රුළිඹල් 4.70යි.  Unit 90  තිබුණු  

එ unit 60 දක්හ අඩු ශහ. ඒ 61 සි   ඒ 90 දක්හ එ 

ඒඹක් වහ අඹ යන්වන් රුළිඹල් 12යි. ඒ 91 සි  

ඒ 120 දක්හ එ ඒඹක් වහ අඹ යන්වන් රුළිඹල් 

26.50යි. [ඵහධහ කිරීභක්] තභ වවොඹන්න ඵළරි වරහ තිවඵනහ 

වන්ද? එවවේ වභවවේ දුනහ. වඳවනනහ වන්, රු 

ථහනහඹුරභනි. වොවශේ වරහ ළවඩ් වදන්න වළදුහ. අවේ 

luck එ  රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ ඒ දළක්හ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ 121 සි  ඒ 180 දක්හ එ 

ඒඹක් වහ අඹ යන්වන් රුළිඹල් 30.50යි. ඒ 180  

ළඩි ෆභ ඒඹක් වහභ අඹ යන්වන් රුළිඹල් 42යි. වපත  

ළශුළපත හසුර ක - fuel adjustment charge - එුර යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, සිඹඹ  25ක් වපත  එුර යනහඹ 

කිඹරහ කිඹන්වන් රුළිඹල් 10ක් වපත  එුර වනහ කිඹන 

එයි. එතවො  රුළිඹල් 52ක් වනහ. අඳ  වොයි 

යහයවඹන්ද විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න ුළුලන් න්වන්?  

රු ථහනහඹුරභනි, අද ය  ුළයහභ තිවඵන වද් තභයි 

දූණඹ. දූණඹ වළභ වොනභ ඇති වරහ ඒ එුර වරහ අය 

ඉංග්රීරසිවඹන් කිඹන snowball වරහ ඒ වරොකු වඵෝරඹක් ඵ  

ඳ ක වරහ තිවඵනහ. අද ඒ දයහ න්න ඵළරි ත ක කඹ තිවඵන 

නිහ තභයි විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වභතයපත ණඹ ඵයතහක් 

තිවඵන්වන්. විදුලිඵර භණ්ඩරවආ වලේ ඳත්රතඹ ඵළලුවො ක ඒ 

යඹතනඹ ඩහ ළටිරහයි තිවඵන්වන් කිඹරහ වඳවනනහ. ඒ 

ඵංවොවරො ක වරහ වරහ දභන ත ක කඹකුයි ඇති වරහ 

තිවඵන්වන්.  ඒවක් තිවඵන ප්රුලසනඹ එතළනින් නතින්වන් නළවළ. 

වපත යඹතනඹ   ජුළ ණඹ නිහ භවජන ඵළංකුවේ ක, රංහ 

ඵළංකුවේ ක වලේ ඳත්රතඹ  ඹපත විධිඹ ප්රුලසනඹක් ඇති වරහ 

ඒහවආ ක ණඹ ඵයතහක් ඇති වරහ තිවඵනහ.  හභහනාවඹන් 

වඳෞද්ලි අංලවආ ප්රුලසනඹක් තිබුවණො ක දස වළ   ඳසවේ 

ඒ CRIB එ  එනහ හවේ යණ්ඩුවේ යඹතන නිහ එන්න 

ඵළවළ. නමු ක Basle Bank Theory එ අනු ණඹ වේවේ 

නළ කනපත භහ ුරන  ඳසවේ ඒ යඹතනවආ ණඹ වඵොල් ණඹ 

ලවඹන් ඳහ වරිනහ. එවවභ ඳහ වළරිවඹො ක රංහ ඵළංකු ක, 

භවජන ඵළංකු ක ඩහ ළව නහ.  

විවලේ ඳශුළරුද්දක් ඇති, විවලේ දළනු කභක් ඇති වපත 

යඹතනර  ුතුර ඉදිරිඹ  යවන ඹන්න අලායි. රු ඩිේ 

ගුණවේය ඇභතිුරභහවේ බහඳති කවඹන් ුත ක වඳොදු ාහඳහය 

ළිබඳඵ හය බහවේ අළි වපත යඹතනඹ ඹපත විධිඹකින් 

විභේලනඹ  - investigation එ - රක් ශහ. ඒ අසථහවේ ජ 

අඳ  වඳනුණහ, අවුරුදු වද  වඳය වපත යඹතනවආ යර ක 

ණහධිහරිරුන් වදවදනයි හිටිවආ කිඹරහ. වපත යඹතනඹ 

හභහනාවඹන් රුළිඹල් වෝටි 22,800ක් විතය යදහඹභක් උඳඹන 

යඹතනඹක්. ඒ යඹතනවආ යර ක ණහධිහරිරුන් 

වදවදනහයි සිටිවආ  කිඹරහ කිේහභ ඒවන් වඳවනනහ, වභොන 

හවේ අහේඹක්භතහක් තිබුණු යඹතනඹක්ද කිඹරහ; කිසිභ 

දේලනඹක් නළුර භන් යුළ යඹතනඹක්ද කිඹරහ. ඉතින් ඒ 

යඹතනඹ වපත හවේ අරහබඹක් රඵන එ  අවන්න ක වදඹක්ද? 

වපත යණ්ඩුවේ තිවඵන අදක්තහ නිහ අහිං ඳහරිවබෝගිඹන් 

රක් 50වන් ඒහ අඹ ය න්න  වපත විධිඹ  නිරුවණ් 

විදුලිඹ හසුර ළඩි යන්න ුළුලන්ද? රු ථහනහඹුරභනි, 

වභොවවොත  වඳය වපත බහවේ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

ඇභතිුරමිඹ හිටිඹහ. නමු ක දළන් එුරමිඹ  ගිහිල්රහ.  

ළන්ග්රිය-රහ වවෝ රඹ වභවහ  වවනන්න ඕනෆඹ කිඹරහ, 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  කිේහ රුළිඹල් මිලිඹන 30ක් විඹදපත යරහ 

එතළන රයිට් ටි වදන්න කිඹරහ. රුළිඹල් මිලිඹන 30ක් විඹදපත 

යන්න  අලාද වපත වඳෞද්ලි වොපතඳළනිඹ ? යණ්ඩු  එ 

ඳළ කතකින්  වවනන්න කිඹරහ කිඹනහ. අවනක් ඳළ කවතන් ඳහ 

න්නහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හවේ විදුලි ඵරඹ ක ඒ වොල්රන්වේ 

වදොයඩ භ ගිහිල්රහ වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ වපත ළන්ග්රිය-රහ 

යඹතනඹ ක එක් ගිවිසුපත වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ තභයි 

night race. වුරු ක දන්නහ වන්, ඒ විහිුලක් ඵ  ඳ ක වරහ 

තිවඵනහඹ කිඹරහ. වුරු ක ඒ ළන ථහ යන්වන් නළවළ. 

ථහ යන්න බඹයි. නමු ක රුළිඹල් වෝටි 23ක් ඒ දස වද  

නහසති යරහ තිවඵනහ. වපතහ තභයි අනලා වද්ල්.  

අවේ රු ථහනහඹුරභහ, තභහවේභ ප්රුහවඹෝගි දළනු කභ 

ුරබඳන් ඹපත ඹපත තළන්ර කිඹරහ තිවඵනහ, වපත හවේ මුදල් 

නහසති සිද්ධ වුණහභ ය ක් වරිඹ  වන ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ. භභ 

ඒ ථහ අඹ යනහ. රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ 

යදේලඹ දුන්නහ යහඹ අභහතාහංලඹ වවොඵුළ අසථහවේ ජ; ඒ 

හවේභ තභයි ගුන් වේහ අභහතාහංලඹ වවොඵුළ අසථහවේ ජ. 

ඔඵුරභහ ේතභහනවආ ජ ක අදවස ඉදිරිඳ ක යරහ තිවඵනහ, වපත 

හවේ අනලා විඹදපත නිහ යණ්ඩු  අනලා ඵයක් දයන්න සිදු 

වරහ තිවඵනහ කිඹරහ. යණ්ඩු ඵය ඇද්දහ  භක් නළවළ. 

නමු ක ඒහවආ - night races, hedging සදු හවේ ඒහවආ- ඵය 

ජනතහ භත  දභන්න ඳ න්  කතහ  ඳසවේ තභයි අළි වභතළන ජ 

ඒ වද්ල් ප්රුතික්වේඳ යන්වන්. විභල් වීයංල ඇභතිුරභහ කිේහ, 

"යේථි කහතවඹක් ඉන්නහ" කිඹරහ. ඒ ඵ  ඹපත ඹපත හධ 

තිවඵනහ. Standard Chartered Bank එ  වෝටි 7,000ක් 

විතය වරහ තිවඵනහ. ඒ වෝටි 7,000 වන්වන් ඇයි? 

Hedging සදු ඇති යුළ නිහඩ් බ්යහල්රහ නිහයි ඒ. අද ඔවවේ 

නිපත සුදනකු හවේ ඳළ කත  වරහ ඉන්නහ. නමු ක, වවජින් 

සදු වුද වනහවේ ළබිනට් එ ? නිහඩ් බ්යහල් තභයි ඒ 

වනළල්රහ කිේවේ, ඒ වඵොවවොභ වවොයි කිඹරහ. අේුළඩි වරහ 

ළිබඳ කතහ. ඉසවල්රහභ මිලිඹන 100 වචක් එක් යහභ ෂවුසි 

ඇභතිුරභහ  වයිවඹන් අේුළඩි ළහුහ. ඊ  ඳසවේ නිහඩ් බ්යහල් 

යයක්හ යන්න ෂවුසි ඇභතිුරභහ අස ශහ. නමු ක ඊ  ඳසවේ 

වභොද වුවණ්? ගිඹ සුභහනවආ Standard Chartered Bank එ  

වෝටි 7,000ක් වහ තිවඵනහ. ඒ පතඵන්ධවඹන් වුද  

කිඹන්න ඕනෆ? ඒ වන්වන් නිහඩ් බ්යහල් වනොවයි. ඒ 

වන්වන් අහිං ඳහරිවබෝගිඹහ ක, ඔඵ ක, භභ ක තභයි. 

යණ්ඩු කිඹුළ අතාඹ නිහ ව අඳයහධ ඵරන්න. ඳඩි ළඩි 

යනහ කිේහ. ඒ ඳඩි ළඩි කිරීභ ක වශේ නළති වපත විධිඹ  

 ුතුර යනහ. මුුල යණ්ඩුභ අද නින්වදන් ඇවිදිනහ කිඹන 

එ තභයි වඳවනන්න තිවඵන්වන්. යණ්ඩු කිඹන වද් යණ්ඩු  

භත නළවළ. යණ්ඩුවේ භවය භන්ත්රීවරුන්වේ වළසිරීපත නිහ අළි 

කිඹනහ, යණ්ඩු නින්වදන් ඇවිදිනහ; දල් හරවආ නින්වදන් 

ඇවිදිනහ කිඹරහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, යණ්ඩුවේ භන්ත්රීවයවඹක් කිඹනහ, 

ඔහු එක්නළලිවොඩ දළක්හ කිඹරහ. දළක්හ නපත ඉතින්, අඩු 

ණවන් ගිහින් වොඹහ ඵරහ වනළවි ක වදන්න වෝ, නිපතභ 

කිඹන්වන් නළති. ඒ හවේ එක් භනුා කවආ නහභවඹන් 

කිඹන්න ුළුලන්ද? රජ්ජහවත ථහ. යණ්ඩු ඳක්වආ ඳශහ ක 

බහ භන්ත්රීවරු අවේ ගුරුරුන් දණ සනහ. වපත හවේ තභයි 

අද මුුල ය භ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක දණ සරහයි 

673 674 



ඳහේලිවපතන්ුර 

තිවඵන්වන්. වපත යවට් විදුලිඹ ඒඹක් නිසඳහදනඹ යන්න 

රුළිඹල් 16ක් ඹද් ජ average selling price එ රුළිඹල් 23ක් 

වරහ තිවඵන  වො  තභ ක අරහබඹ  ඹන්වන් වභොද?  

භ  භතයි ඳවිත්රතහ භළතිනිඹ කිේහ, විදුලි බිර සිඹඹ  50කින් 

ළඩි ශහ , තභ ක අවේ අරහබඹ සිඹඹ  53ක් තිවඵනහ කිඹරහ. 

එවවභ නපත රු ඇභතිුරමිඹ, ඔඵුරමිඹ කිඹන විධිඹ , විදුලි බිර 

ත ක සිඹඹ  50කින් ළඩි යන්න අලායි. වොවවේ ළඩි 

යන්නද? ඒ වභො ද? එහි තිවඵන අල්ර, දූණඹ, ංචහ 

වනුවන්ද? දළන් ඔඹ වදඳශ ථහ යන්වන්, සිඹඹ  51ක්  ජරහ 

එඹ ුළද්ලීයණඹ යන්නද? වභන්න වපත ප්රුලසන නිහ තභයි 

එක් ක ජහති ඳක්ඹ ලවඹන් අඳ වපතහ අවන්වන්. අළි වඳන්හ 

දුන්නහ වපත යවට් යදහඹපත උඳඹහවන, නිසඳහදනඹ යවන 

 ුතුර යන්වන් වොවවොභද කිඹරහ. වභන්න වපත හවේ තභයි 

යදේල ක නහඹ කඹක්  ුතුර යන්න ඕනෆ කිඹරහ අළි ය   

වඳන්හ  ජ තිවඵනහ. අළි කිඹනහ, ඔඹ ප්රුලසනඹ වි වන ල් 

රුණහය දළන් රළවඵන ේහඳතනඹ ඳහවිච්ික යරහ විදුලි ඵරඹ 

නිසඳහදනඹ සිඹඹ  45කින් ළඩි යන්න කිඹරහ. ඔඵුරභන්රහ 

යඟඳෆහ වන්. විදුලි බිර සිඹඹ  සිඹකින් ළඩි ශහ. ජනහධිඳති 

වනළල්රහ සිඹඹ  10ක් අඩු ශහ. අේුළඩි ළහුහ. ඊ  ඳසවේ 

හිුරහ බිර ළඩි වුවණ් නළවළ කිඹරහ. අන්තිභ  ජනතහ ඇ කත 

ත ක කඹ දුටුහභ දළන  කතහ එක් ක ජහති ඳක්ඹ ව වඳොදු 

විඳක්ඹ කිඹුළ වද් ඇ කතයි කිඹන එ. ඉතින්, වපත අසථහවේ ජ 

අඳ හරුණි ඔඵ සිඹලු වදනහ  කිඹන්වන්, රුණහය වපත 

ඳපතවඳෝරි න කන්න කිඹරහයි.  

රු ථහනහඹුරභනි, වඳොදු යහජා භණ්ඩරවආ රැසවීභ 

වභවවේ තිවඵනහ වනොළපතඵේ භහවආ. අළි වඵොවවොභ ුරටුයි ඒ 

ළන. වඵොවවොභ යඩපතඵය වනහ. නමු ක අළි අඳ  යන්න 

ුළුලන් වද්ල් යන්න ඕනෆ. ඒ  ඹන විඹදභ කීඹද? රු 

ථහනහඹුරභහ නපත ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඹන්වන් නළති නිහ 

එුරභහ වපත ළන දන්වන් නළවළ. නමු ක 67වදවනක් එඹ  වබහගි 

වනහ. වඳොදු යහජා භණ්ඩරවආ මුුල  ඹන විඹදභ රුළිඹල් 

වෝටි 2,200යි කිඹරහ එහි ජ කිඹහ තිවඵනහ. එතවො  කිඹහ 

තිවඵන්වන්, "අළි වපත ඳස  දභමු. වපත ථහ යන්න ඳ න් 

 කවතො ක වරොකු ප්රුලසනඹක් ඇති වනහ." කිඹරහයි. ය ක 

අමුණුභ ඇභතිුරභහ ඒ ළන දන්නහ ඇති. වපත විඹදභ දයන්වන් 

වොවවන්ද? යණ්ඩු  ල්ලි නළති වුණහභ රයිට් බිර වයවහ 

ජනතහවන් ල්ලි න්නහ. නමු ක, වඳොදු යහජා භණ්ඩරවආ 

හේර  රුළිඹල් වෝටි 500ක් වනහ; විඹදභ වනුවන් 

රුළිඹල් වෝටි 2,200ක් වනහ. ඒහ හවන් අයවනද 

වදන්වන්? ළංග්රිය-රහ එ  රුළිඹල් මිලිඹන 20ක් වදනහ. Night 

raceර  රුළිඹල් වෝටි 23ක් වදනහ. වපත ඔක්වෝභ ඵය 

අදින්න වන්වන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ළිටින්. එහි 

11,800වදවනක් ඉන්නහ. තභ ඒ අඹවේ ඳඩි ළඩි වශේ නළවළ. 

එතළන ප්රුලසනඹක් තිවඵනහ. විදුලි බිර විතයයි ළඩි වශේ. 

වඳොවයොන්දුක් දුන්නහ. ඒ ක ඉතින් භත නළවළ කිඹනහ දළන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ  වන් ය ඇති හරඹ අහනයි.      

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, භභ ත ක මිනි කුර වදුරනක් 

න්නපත. වභොද, ථහ ඳ න් කුර තළන ප්රුලසනඹක් වුණහ වන්. ඒ 

මිනි කුර වද ුරන ක භ  රඵහ දුන්වනො ක වරොකු වදඹක්. වපත 

අසථහවේ අඳ හරුණි කිඹන්වන් වපතයි. එක් ක ජහති 

ඳක්වආ අඳ නළඟි රහ නිරුවණ් ඵණින එ වනොවයි වපත 

යන්වන්. ඔඵුරභන්රහ කිසි ඉදිරි දළක්භක් නළති ඹන භන නිහ 

ය  , ජනතහ  රළවඵන ප්රුතිවිඳහඹ තභයි අඳ වඳන්හ  ජ 

තිවඵන්වන්.  

ඉතින් ඔඵුරභන්රහ ඳපතවඳෝරිඹ වනහ, අයද, වපතද 

කිඹරහ. ඉදිරිවආ ජ භළතියණ වදක් එනහ. වපත භළතියණ ුරබඳන් 

ඔඵුරභන්රහවේ අය "දළඹ  කිරුශ" ළඩ  වවන් හවේ රයිට් 

ණු එවවේ  වභවවේ වන ගිහින් විහිුල යන එ වනොවයි 

යන්න තිවඵන්වන්. රුණහයරහ රයිට් බිර අඩු යරහ 

වඳන්න්න, ුලඩ ාහඳහයඹක් වර වනොවයි වභභ 

යඹතනඹ  ුතුර යන්වන් කිඹන එ. 

ඒ විතයක් වනොවයි. භහ හිතන වළටිඹ  වභභ යඹතනවආ 

වරොකු ප්රුලසනඹක් තිවඵනහ. අභහතාහංලවආ දළන  සිටින වල්පත 

අවේ ෂේඩිනළන්ඩු භළතිුරභහ වඵොවවොභ වවො භනුාවඹක්. 

Thursday, 11th July "The Island" ඳත්රතඹ භහ ශඟ තිවඵනහ.   

එභ ඳත්රතවආ වභවේ වන් නහ: 

"Ranawaka suffering from amnesia, says Power Ministry Secy." 

ඒ කිඹන්වන් හි ුළ ඇභතිුරභහ ළන එභ අභහතාහංලවආ දළන  

සිටින වල්පත කිඹනහ, ඇභතිුරභහ  භත නළවළයි කිඹරහ. 

කිසිවේ කභ මිර ළඩි යන්න අය දුන්වන් නළවළයි කිඹරහ රු 

ඳහඨලී චපතළි යණ ඇභතිුරභහ වපත බහවේ ජ කිේහ භ  

 භතයි. නමු ක දළන  සිටින ඇභතිනිඹ වභභ අභහතාහංලඹ බහය 

 ක වළටිවආභ කිේවේ, "හි ුළ ඇභතිුරභහ ළඩි ශ එ තභයි භහ 

වපත ක්රිසඹහ කභ යන්වන්" කිඹරහයි. වදවදනහ  වදවදනහ ඵළන්නහ 

මික් ඒ රුණු වද ළන විහදඹ තභ එබඳඹ  යවේ නළවළ. 

ජනතහ  තිවඵන්වන් බිර වන එ විතයයි. අළි වපතහ 

වඳන්නුහභ අළි වද්ල වද්රාෝහිවඹෝ. අතා ප්රුහල ය-ය, 

ජනහධිඳති, අය, වපත කිඹ-කිඹහ ඳන්දපත අල්රහ වන ඉන්න. 

නමු ක අහිං ජනතහ  තභයි වපත මුදල් වන්න වරහ 

තිවඵන්වන්. ඒ දළන න්න.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. ඔඵුරභහ  නිඹමිත හරඹ අහනයි. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභහ ක දන්නහ වන්, විදුලි බිර හධහයණ 

නළවළයි කිඹරහ.  
 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විදුලිඹ නින්න වදන්වන්. දළන් වරහ 2.52යි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එවවභ යන්න එඳහ. භහ දන්නහ, රු ථහනහඹුරභහ 

එවවභ යන්වන් නළවළයි කිඹරහ. භ  ුළුලන්, ඔඵුරභහවේ 

වදත  ථහ යරහ ත විනහඩි වදක්, විනහඩි ුරනක් න්න.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵුරභහවේ ථහ අන් යන්න. ඔඵුරභහ  ළඩිවඹන් 

මිනි කුර වදක් දුන්නහ. 

675 676 

[රු යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ වපත විධිඹ  ථහ යන්වන් ඔඵුරභහවේ විදුලි බිර ක අඩු 

යන්නයි. වභභ අසථහවේ ජ භහ නළත කිඹනහ, අධි 

ේහඳතනඹක් තිවඵන වපත අසථහවේ ජ ඉසවල්රහභ fuel 

adjustment charge එ ඉ ක යන්න, අඳ තයහරි 

ත ක කඹ  වන ඹන්න කිඹරහ. අද අවේ යවඹෝජඹන්  තය 

යන්න ඵළරි ත ක කඹක් ඇති වරහ තිවඵනහ. එභ නිහ තභයි 

අද වවුපත වලේවආ හිඟඹක් ඇති වරහ තිවඵන්වන්. අවේ 

අඳනඹනඹ සිඹඹ  10කින් ළව න වො , යනඹනඹ සිඹඹ  

15කින් ළඩි න වො  ඒ ඳයතයඹ අඩු යන්න ුළුලන් න්වන් 

තයහරි ත ක කඹකින් අඳනඹනඹ යන්න ුළුලන් වුවණො ක 

තභයි. වපත ඹටිතර ඳවසුපතර විදුලි බිර සිඹඹ  25ක්, සිඹඹ  

26ක් විතය න වො  එඹ අඩු යන්න ුළුලන් නපත යවට් රහබඹක් 

ඇති යන්න වළකිඹහ තිවඵනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වඵොවවොභ සුරතියි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එභ නිහ දූණඹ නළති යරහ, විනිවිදබහඹකින්, ඉදිරි 

දළක්භක් හිත, එක් ක ජහති ඳක්ඹ වන ගිඹ ළඩ ළිබඳවශ 

යවට් ඇති යන්න කිඹන එ වපත යණ්ඩු  භතක් යමින් භවේ 

ථහ අන් යනහ.  

  
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ  රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය නිවඹෝජා අභහතාුරභහ. 

 
[අ.බහ. 2.57] 

 

රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
නිවඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு தறமனரல் ஜமெக - றன்ன, ரறெக்ற தறற 

அலச்ெர்)  

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power 

and Energy) 

රු ථහනහඹුරභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලඹ 

ඹ ත  ළවනන ශ්රීක රංහ විදුලිඵර ඳනත ංවලෝධනඹ යන 

අසථහවේ ජ, යවට් විදුලි ඳහරිවබෝගිඹහවේ, ඒ හවේභ විදුලිඵර 

වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලවආ, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

අලාතහන් වහ න්නහ ව ළද ක ංවලෝධනඹක් යන 

අසථහවේ ජ, කිලිවනොච්ිකඹ  ඹන වො  භළදච්ිකඹ  ඹන ඵ ක, 

ඒ හවේභ අලිභංඩ  ඹන වො  ඳහභංඩ  ඹන ඵ ක කිේ 

අවේ හිත ක යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ ථහ ශ වද්ල් 

යජඹ  භඩ ළසීභක් වළටිඹ  තභයි භහ දළක්වක්. අද වභභ ඳන ක 

වටුපතඳත ළන හච්ඡහ යනහ නපත ඇ කවතන්භ ඳන ක 

වටුපතඳත ළන ථහ යන්න ඕනෆ.  

අද අවේ යජවආ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලවආ අලාතහ න, වපත යවට් ජනතහවේ අලාතහ 

න විදුලි ඵරඹ සිඹඹ  100ක් රඵහ  ජවපත ළඩ වන වහ 

ක්රිසඹහ කභ වරහ ඒ වහ අලා යන විදුලිඹ උ කඳහදනඹ යන 

වභොවවොව ක, විවිධ ංවලෝධන ඉදිරිඳ ක යන වභොවවොව ක අලා 

නළති වන ක වද්ල් ථහ කිරීභ ළිබඳඵ භහ නහටු නහ. ඒ 

හවේභ යජඹ වළටිඹ  අළි දන්නහ, වපත යවට් අනහතඹ 

වනුවන් අද වපත යජඹ විලහර ළඩ වො ක් ඉටු ය වන 

ඹනහඹ කිඹරහ. වපතහ දකින වො  ඇවවේ ටු අනිනහ හවේ 

ඉන්න ඵළරි තයපත දළඩි අඳවසුතහ  වපත අඹ ඳ ක වරහ, අද වභභ 

රු බහ  ඇවිල්රහ වන ක වද්ල් කිඹනහ.  

විවලේවඹන් අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ  භහ සුරතින්ත නහ, 

 වපත යවට් විදුලිඹ නළුර හි ුළ ජනතහ  සිඹඹ  100ක් විදුලිඹ 

රඵහ  ජභ  අද වපත න්නහ ක්රිසඹහ භහේඹ ළන. භහ හිතන වළටිඹ  

2009  ජ ක ඳනත ංවලෝධනඹ යන්න එුරභහ  ුතුර ශහ. ඒ 

හවේ ඹපත ඹපත ංවලෝධන තභයි අද සිදු යන්වන් ක. වභහි ජ භහ 

වභභ හයණඹ විවලේවඹන් භතක් යන්න ඕනෆ. 2002  ජ එක් ක 

ජහති ඳක්වආ යණ්ඩුක් ඵරඹ  ඳ ක වුණහ. ඒ වරහවේ  එභ 

ංවලෝධනඹ ළට් නිවේදනඹ නිකු ක කිරීභ දක්හ ඹන්න 

අසථහක් රළබුණහ නපත වපත න වො  අඳ  රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ නළවළ, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අඳ  අහිමි වරහ. 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වඳෞද්ලීයණඹ යරහ, එඹ ෆලි 

වඹ , වත  ඩරහ, වඳෞද්ලි අංලඹ  විකුණහ දභන 

ුතඹක් තභයි එ  තිබුවණ්. 

වළඵළයි ඒ අවුරුදු වද ගිහිල්රහ  2004 ේවආ ජ නළත 

තහක් ඒ යණ්ඩු ඳයහජඹ  ඳ ක වච්ච නිහ තභයි අද වපත 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තිවඵන්වන් කිඹන එ ක භහ එක් ක ජහති 

ඳක්ඹ  වපත අසථහවේ භතක් යන්න   ඕනෆ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ භහ විවලේවඹන් භතක් ශ 

ුතුර හයණහක් තිවඵනහ. 1950 අං  19 දයන යඥහඳනත අනු  

මුලින්භ  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඇති ශහ.  ඒ හවේභ 2009 අං 20 

දයන ඳනවතන්  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වඳෞද්ලීයණඹ  යන්න 

වදුළ  එ න කහ, ඊ  ඳසු  ළද ක රණන්දු ඹක් අය වන 

තිවඵනහ.  1969 අං 17 දයන යඥහඳනත අනු තභයි   රංහ  

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වපත දක්හ ඳ කහ වන ඹන්වන්.   

භවජන උඳවඹෝගිතහ වොමිභ  තිබුණු ඵරඹ යජවආ 

නිවඹෝජිතයවඹකු  ඳළරීභ වහ අඳ වපත ඳන ක වටුපතඳත   

ංවලෝධනඹක් වනළවි ක තිවඵනහ. වභතළන ජ භහ වපත හයණඹ 

විවලේවඹන් භතක් යන්න   ඕනෆ. අවේ ප්රුවද්ලර  ඳභණක් 

වනොවයි, මුුල යවට්භ ජනතහ  විදුලිඹ අලායි. ඳහල් දරුන්  

අධාහඳන  ුතුර ය වන ඹෆභ  විදුලිඹ අලායි. වළඵළයි වපත 

විදුලි ඵරඹ රඵහ  ජභ වහ භවය ඉඩපතලින් විදුලි රැවන් 

ඹනවො  ඒ අඹවන් වි වයෝධතහ භුර වනහ. ඒ විවයෝධතහර   

ළිබඳුරරු ඳඹන්න භවජන උඳවඹෝගිතහ  වොමිභ  භහ ණන් 

ල් ඹනහ. වභොද, ඒ අඹ ඉන්වන් වොශම. ප්රුහවද්ය ඹ 

වල්පතයවඹකු   වවෝ ඒ ප්රුවද්ලවආ යජවආ  නිරධහරිවඹකු   

ඵරඹ ඳළරීභ ුරශ ක්ණි ඒ ප්රුලසනර   රණන්දු රඵහ න්න  

ුළුලන්භ රළවඵනහ. ඳසු ගිඹ හරවආ නි  විදුලිඹ රඵහ 

වදනවො   ඳභණක් වනොවයි, මිලිඹන ඳවවශො, විස    විඹදපත 

ය පතභහන භට් මින් විදුලි ාහඳිති ක්රිසඹහ කභ යනවො  වපත 

හේතහ එන ුරරු  භහ ණන් ඵරහ වන  ඉන්න සිද්ධ වී  

තිවඵනහ. එභ නිහ ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතයඹහ වවෝ එළනි 

වවනකු   ඒ ඵරඹ තිබුණහ නපත ක්ණි ජනතහ  ඒ විදුලි 

ඵරඹ රඵහ වදන්න  ුළුලන්භ තිවඵනහ. එභ නිහ රු  

ථහනහඹුරභනි, දිේක හරඹක්  තිසවේ විදුලි ඵරඹ රඵහ 

න්න  ඵරහවඳොවයො කුරවන් සිටින ජනතහ ,  විදුලි ඵරඹ රඵහ 

න්න  වනොවළකි අඳවසු   ඳ ක වී සිටින ජනතහ  ක්ණි 

විදුලි ඵරඹ රඵහ න්න  වපත ුරබඳන් අසථහ උදහ වනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, භහ භතක් ශ ුතුර ඊශඟ හයණඹ 

වභඹයි. ඳසු ගිඹ ය වද ඳභණ හරඹ ුරශ අනයවඹන් 

විදුලිඹ රඵහ න්නහ අඹවන්,  ඒ හවේභ විදුලිඹ අඹථහ වර 

ඳරිවයණඹ යන අඹවන් අඳ විලහර ලවඹන් දඩ මුදල් අඹ ය 

 කතහ.  ඒ ුරබඳන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  මිලිඹන ණනක් උඳඹහ  

න්න  ුළුලන්භ රළබුණහ. මී   වඳය ඳළළති ක්රහභඹ අනු 

677 678 



ඳහේලිවපතන්ුර 

විදුලිඹ  ළිබඳඵ ඳරීක්ණර  නිරධහරින්  ඹන්න  සිදු වුවණ් 

තමුන් ඳළමිවණන ඵ දින ුරන  ලින් දළනුපත  ජවභන් ඳසුයි. 

ඒ වවොයහවේ අපතභහවන් වේන අවනහ හවේ ළඩක්. 

වවනක් වවොය  විදුලිඹ රඵහ වන තිබුණහ නපත ඒ දින ුරන 

ඇුරශත ඒ ත ක කඹ වනස ය, විදුලිඹ ඳහවිච්ිකඹ ඹථහ 

ත ක කඹ  ඳ ක ය අය වවොයවභන් මිවදන්න  ුළුලන්භ 

රළවඵනහ. නමු ක වපත ඉදිරිඳ ක ය තිවඵන ංවලෝධන ුරශ  

ක්ණි ගිහින් ඒ අඹ අ ක අඩංගු  අය වන නීතිභඹ  ුතුර 

යන්න  ුළුලන්භ තිවඵනහ. එයින් විලහර යදහඹභක් විදුලිඵර  

භණ්ඩරඹ   රඵහ න්න  ුළුලන්භ  රළවඵනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ ළඳුතපත හසුර ළන භහ 

භතක් යන්න  ඕනෆ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
 රුණහය නිලසලබ්ද වන්න.   වපත අසථහවේ ජ  රු 

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 
අනුරරු ථහනහඹුරභහ මරහනවඹන් ඉ ක වුවඹන්,  

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ [රු චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ன் 

அகனம, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்னறகு  ெந்ற 

வீக்தகரடி] லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER   [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  took the 

Chair. 

 

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු  නිවඹෝජා අභහතාුරභහ ථහ යන්න.  

 
රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு  தறமனரல் ஜமெக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 
රු  නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ හයණඹ වභඹයි.  

නි  විදුලිඹ රඵහ න්නහ වි  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ඹපත කිසි 

මුදරක් අඹ යනහ. රුළිඹල් දවඹ දහවක් න්න  ුළුලන්. ඩහ 

දුය ප්රුභහණඹක් ඹනහ නපත  මී ේ ප්රුභහණඹ අනු ඒ ණන වනස 

වන්න  ුළුලන්.  විදුලි ඵරඹ රඵහ වදනවො  දිබඳඳු ඳවුල් වහ  

ඹපත  ළඩ ළිබඳවශක් ඳසු ගිඹ හරවආ තිබුවණ් නළවළ.  විඳක්වආ 

රු භන්ත්රීවුරභන්රහ අය අඩු ඳහඩු, වපත අඩු ඳහඩු ළන කිේහ.  

දුේඳ ක ජනතහ ළන ඹපත රණන්දුක් න්න ඒ හරවආ එුරභන්රහ  

අසථහ තිබුණහ. අවේ යේථි ංේධන අභහතා රු ඵළසිල්  

යහජඳක් භළතිුරභහ  ගිඹ අවුරුද්වද් භිද්ධි අධිහරිඹ වයවහ ණඹ  

මුදරක් රඵහ වදන්න  රණන්දු ශහ. විදුලිඹ රඵහ න්න  

වනොවළකි සිටි දිබඳඳු ඳවුල් විලහර ංාහ  "විදුලි අ කළර" 

ළඩ වන ුරබඳන් වපත  න වි  විදුලිඹ රඵහ න්න  වළකිඹහ 

රළබී තිවඵනහ. වපත ංවලෝධන ඳන ක වටුපතඳත ුරබඳන් එඹ 

නීතිත වවයනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ. අවේ භවජන දිනඹ 

ද   භවය අඹ, ඳහල් දරුවෝ හේඹහරඹ  ඇවි ක කිඹනහ, 

"අඳ  විදුලිඹ න්න මුදල් නළවළ, ඒ නිහ අඳ  අධාහඳන  ුතුර 

ය න්න  ුළුලන්භක් නළවළ, වවේ වවෝ විදුලිඹ න්න  

ඕනෆ" කිඹහ. එවවභ කිේහභ, අවේ අතින් ල්ලි  ජරහ භවය 
වරහ  විදුලිඹ රඵහ  ජභ   ුතුර යනහ.   

දළන  ති වද  ලිනු ක එළනි වදඹක් සිද්ධ වුණහ. විදුලි 

ඵරඹ රඵහ  ජවපත ජ අද වනොවඹකු ක අඳවසුතහන්  මුහුණ වදන්න 

සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. අද අඳ ඉදිරිඳ ක ය ඇති වපත ංවලෝධන 

ුරබඳන් ඒ අඹ  විලහර වනඹක් ළර වනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔේ, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ වභොක්ද කිඹන්වන්?  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහ දළන් කිේ හයණඹ නිහයි භභ වපත ළන කිඹන්වන්. 

වඵොවවෝ අඹ ඇවිල්රහ ශභයින්  ඳහඩපත යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

රයිට් වදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ. Henamulla Camp එවක් 

ඉඩපතර වල් 238ක් තිවඵනහ. දළන් භහ වතයක් වනහ. 

තභ ඒ නිහර  රයිට්  ජරහ නළවළ. ඔඵුරභන්රහ රයිට්, ුරය 

තිවඵන තළන හි ුළ ඒ අඹ එතළන කුණු වොඩ උඩ   වනළ ක 

දභරහ දළන් භහ වතයක් වනහ.  Henamulla Camp එවක් තභ 

රයිට් නළවළ. ඉතින් ඔඵුරභන්රහ  ඔඹ තයපත කිඹනහ නපත-  

 
රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு  தறமனரல் ஜமெக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

කිසිභ ළ ලුකින් වතොය අඳ ඒ අඹ  විදුලිඹ රඵහ වදනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දළන් භහ වතයක් වනහ වන්, රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභනි.  

 
රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு  தறமனரல் ஜமெக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

රු විදුලිඵර ඇභතිුරමිඹ  වවෝ අඳ  ඒ ළිබඳඵ කිසිභ 

දළනු ක කිරීභක් ය නළවළ. ඒ ළිබඳඵ අඳ දළනු ක කිරීභ 

වද්ලඳහරනඥඹන් න ඔඵුරභන්රහවේ ුතුරභක්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳ දළනු ක ශහ. ෂවුසි ඇභතිුරභහ ක ගිඹහ. අඳ ඔක්වොභ 

වඳන්හ  ජරහ තිවඵනහ. 
 

රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு  தறமனரல் ஜமெக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

වරි, ඔඵුරභහ ඒ වතොයුරරු සිඹල්රභ රඵහ වදන්න. ඔඵුරභහවේ 

නභ ඳරණවි. අඳ විදුලිඹ රඵහ වදන්නපත වන්ද ඇභතිුරමිඹනි?  කිසි 

ප්රුලසනඹක් නළවළ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද අඳ ඔඵුරභහ  සිහිඳ ක යනහ, රුණහය 

ඔඵුරභන්රහවේ ක්ණි වළකිඹහ ුරබඳන් වව  අනිද්දහ න වි  

ඒ අඹ  විදුලිඹ රඵහ වදන්න කිඹරහ.  

 
රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය භවතහ 
(ரண்னறகு  தறமனரல் ஜமெக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

වරි, විදුලිඵර ඇභතිුරමිඹ ක ඉන්නහ. භභ ක ඉන්නහ. 

ක්ණි විදුලිඹ රඵහ වදන්නපත. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
භන්ත්රීවුරභනි, භවේ හරඹ න්න එඳහ. භභ අවේ රු 
ඇභතිුරමිඹ ක භඟ ථහ යරහ ඒ අඹ  ක්ණි විදුලිඹ රඵහ 
 ජභ   ුතුර යන්නපත. ත ක තළන් තිවඵනහ නපත එභ සථහන 
ළිබඳඵ ක අවේ අභහතාහංලඹ  දළනුපත වදන්න. ඇභතිුරමිඹ  ක 
භ  ක ඒ වළකිඹහ තිවඵනහ. කිසිභ ළ ලුක් ඇති න්වන් 
නළවළ.  

679 680 

[රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය  භවතහ] 
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රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ේහමීඹ විදුලි ඵරහහය ළන ක 

භහ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. අඳ දන්නහ පතර ට්රෆහන්සවෂෝභේ එක් 

වන ඹන්න ඵළරි තළන්ර ප්රුජහ මිති භඟින් කුඩහ භට් වපත විදුලි 

ඵරහහය ඉදි යන ඵ. ඒ වභහවොට් 10  අඩු -කිවරෝවොට් 

500, කිවරෝවොට් 1,000, වභහවොට් 1- ඵරහහයයි. ඒහ යයපතබ 

කිරීවපත ජ ඒ ඵරඳත්රතඹ රඵහ න්න ඔවුන්  ඹපත හසුරක් වන්න 

සිද්ධ වනහ. ඔවුන් ඒවන් නිදවස යන්න  අද වභභ 

ංවලෝධන භඟින්  ුතුර ය තිවඵනහ. ඒ හවේභ  වභහවොට් 

10  අඩු ේහමීඹ විදුලි ාහඳිති වහ ව න්ඩේ ඳටිඳහටිඹක් ඹ ව ක 

තභයි අඳ ඳසු ගිඹ හරවආ  ුතුර වශේ. ඒ ක පතභත මිර  

රඵහ වදන්න  ුතුර යන්න අඳ ඵරහවඳොවයො කුර වනහ. 

වභොද ජහති විදුලිඵර ඳද්ධතිඹ භඟින් විදුලිඹ රඵහ වදන්න 

ගිඹහභ අඳ  ඉන්ධන වහ  විලහර ලවඹන් මුදල් ළඹ යන්න 

සිද්ධ වුණහ. ඒ නිහ තභයි ුළනේජනනීඹ ඵරලක්තිඹ වවයහි 

වඹොමු වන්න සිද්ධ වුවණ්.  

වනොවයොච්වචෝවල්, ඉවශ වො කභවල් ළනි විදුලි ඵරහහය ඉදි 

යන්න ුළුලන් වුණු නිහ -අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ ිජුභ 

රණන්දුක්  කත නිහ- තභයි අද ඒ විදුලි ඵරහහය ුරබඳන් අඳ විදුලිඹ 

වභහවොට් විලහර ප්රුභහණඹක් රඵහ න්වන්. අද අඳ 

වනොවයොච්වචෝවල්  විදුලි ඵරහහයවඹන් විදුලිඹ වභහවොට් 300ක් 

රඵහ න්නහ. එභ ඵරහහයවඹන් ත ක විදුලිඹ වභහවොට් 

300ක් රඵහ ළනීවපත ළඩ  ුතුර ශඟදි අන් යන්න 

ඵරහවඳොවයො කුර වනහ. ඒ හවේභ ඉවශ වො කභවල් 

ඵරහහයවඹන් විදුලිඹ වභහවොට් 150ක් රඵහ ළනීවපත ළඩ 

 ුතුර දළන් යයපතබ ය තිවඵනහ. ත ක කුඩහ විදුලි ඵරහහය අඳ 

යයපතබ යනහ. භෆත ජ රු ඇභතිුරමිඹ ඇුරුල අඳ ණ්ඩහඹභ 

ගිහින් වෝෝඩ්රන්ඩ්ස කුඩහ ජර විදුලි ඵරහහයවආ ළඩ  ුතුර 

යයපතබ ශහ. වභළනි හේඹඹන් යහශිඹක් අඳ ය තිවඵනහ. රු 

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභනි, ඒ නිහ අද ළන එදහ 

ත ක කවඹන් හිතන්න වවො නළවළ. එදහ ඔඵුරභන්රහ භවළලිඹ 

ුරබඳන් වික්ව ෝරිඹහ ළනි ජරහල යයපතබ ය නිහ අද ඒ ුරබඳන් 

විදුලිඹ උ කඳහදනඹ යනහ තභයි. නමු ක එ  සිටි 

ජනවනඹ  ඩහ විලහර ජනවනඹක්, ළඩි විදුලි ඳහරිවබෝගි 

ළිරික් අද වපත යවට් ඉන්නහ. ඒ අඹ වනුවන් විදුලිඹ රඵහ 

වදන්න තභයි අද අඳ වපත විදුලිඵර ඳන ක ංවලෝධනඹ යන්න 

අලා  ුතුර වපත න වි  යවන ඹන්වන්.  

ත ක ළද ක හයණඹක් කි ුතුර තිවඵනහ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ ළරසුපත අංලවආ ඉංජිවන්රුන් වයවහ අඩුභ ළිරිළඹ  

 ජේකහලීන උ කඳහදන ුළුලල් කිරීභ  ළරසුපත නීතිත යන්න අද 

වපත ඳන ක වටුපතඳත ුරබඳන්  ුතුර ය තිවඵනහ. ඇ කත භ 

මින් ඳසු විදුලි ාහඳිති ළරසුපත ස කිරීවපත හේඹඹ එ එ 

භහපතර  වදන්න අලා න්වන් නළවළ. විධිභ ක විධිඹ , අවේ 

විදුලි ඉංජිවන්රු භව කරු ස යන ළරසුභ  අනු තභයි අඳ 

ඉදිරි හරවආ ජ විදුලි ඵරහහය ඉදි යන්න ඵරහවඳොවයො කුර 

න්වන්. එතවො  විධිභ ක වනොන විදුලි උ කඳහදන ළඩ 

ළිබඳවශල් ක්රිසඹහ කභත යන අඹ  අසථහ රඵහ වදන්වන් 

නළවළ කිඹන හයණඹ ඳළවළදිලිභ භභ වපත අසථහවේ ජ භතක් 

යනහ.  

අද ඉදිරිඳ ක ය ඇති ශ්රීක රංහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක 

වටුපතඳත ුරබඳන් ළද ක හයණහ ණනහක් ඉස  ය න්න 

අඳ  ුළුලන්භ රළවඵනහ. වභයින් සුවිවලේභ හයණඹ තභයි 

ේහමීඹ භට් වපත ජනතහ  අලා යන විදුලි ඵරඹ ක්ණි 

රඵහ ළනීවපත ළඩ ළිබඳවශ. අනික් හයණඹ, ණඹ ඳවසුපත රඵහ 

 ජරහ ය ඳවක් ුරශ ඒ මුදර විදුලි බිර  එුර ය වවීභ  

අසථහ රඵහ  ජභ. ඒ හවේභ ුළනේජනනීඹ ඵරලක්තිවඹන් 

විදුලිඹ නිඳදවීභ වහ ළඩ ළිබඳවශල් යහශිඹක් ක්රිසඹහ කභ 

යන්න ක අඳ ඵරහවඳොවයො කුර වනහ.  

ලින් ථහ ශ විඳක්වආ රු භන්ත්රීවුරභකු ඇහුහ, සිඹඹ  

51ක්  ජරහ වඳෞද්ලීයණඹ යන්න වදනහද කිඹරහ. වභන්න 

වපත හයණඹ භහ ඳළවළදිලි භතක් යන්න ඕනෆ. වභහවොට් 25  

ළඩි විදුලි ඵරහහය ක්රිසඹහ කභ යන්න ඵරහවඳොවයො කුර න්වන් 

යජඹ පතඵන්ධ වරහයි. ඒ මුදල් අභහතාහංලවආ වල්පතයඹහ  

තභයි රණන්දු යන්වන්, වභඳභණ ප්රුභහණඹක් අඳ  -යජඹ - රඵහ 

දිඹ ුතුරයි කිඹරහ. එළනි ප්රුභහණඹක් රඵහ වදන වොන්වද්සිඹ ුරශ 

තභයි අඳ ඒ ඵරහහ ය ක්රිසඹහ කභ යන්න  ුතුර යන්වන්.  

එවවභ නළති එ එක්වනහ  අලා ප්රුභහණඹ , අලා 

විධිඹ  යන්න වදන්වන් නළවළ. වපත විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලඹ.  නින්වදන් ඇවිදිනහ, හීවනන් ඇවිදිනහ කිඹරහ යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ කිේහ. එුරභන්රහවේ හරවආ  තභයි  

ක්රිසඹහ කභ වමින් තිබුණු වතො වවශ ළල් බින්දු භ 

ළටුවණ්. [ඵහධහ කිරීභක්] රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභනි, අද 

තිවඵන වතො වවශ ළල් දිවහ ඵරන්න.  අද "රක් වතො" 

කිඹරහ න නභකින් වළභ ප්රුවද්ලඹභ වවශ ළල් ක්රිසඹහ කභ 

නහ. අද අවේ පතර මිනිසසු අඩු මුදර  ඒහයින් බහණ්ඩ මිර ජ 

න්නහ. ඔඵුරභහ  චන 10ක් ථහ ශහ නපත, එයින් චන 

නඹක්භ ථහ වශේ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලඹ ළන 

වනොවයි. අවනක් එ,  තනියභ යජඹ  භඩ ළසීභක් වශේ; 

අතා ප්රුහල වශේ. ඒ නිහ අළි ක වපත යජඹ වනුවන්, යජඹ 

වන ඹන ළඩ ළිබඳවශ ළන චනඹකින්, වදකින් වරි ඳළවළදිලි 

කිරීභක් යන්න  ඕනෆ. ඒ නිහ අද දින ඉදිරිඳ ක ය තිවඵන              

ශ්රීක රංහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වටුපතඳත ුරබඳන් ඉදිරි 

හරඹ ුරශ ජ අඳ ඵරහවඳොවයො කුර න ඉරක්ඹ යහ ඹන්න  

අඳ  ුළුලන්භ රළවඵයි කිඹරහ භහ හිතනහ.   

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භහ ලින් කිේ යහයඹ  

අවේ ජනවනඹ එන්න එන්නභ ළඩි වීභ ක භඟභ අවේ විදුලිඹ 

ඳහරිවබෝගි ංාහ ක ළඩි වමින් තිවඵනහ.  ඳසු ගිඹ හරවආ 

අඹථහ වර  විදුලිඹ රඵහ ළනීපත නිහ අඳ  වෝටි ණනක් ඳහඩු 

විඳින්න  සිදු වුණහ. ඔඵුරභන්රහ කිඹනහ, වීදි රහපතුළ දල් 

තිසව ක දළල්වනහ ලු.  ඳසු ගිඹ හරවආ සිදුවුණු සිදුවීභක් භභ 

කිඹන්නපත. ඒ පතඵන්ධවඹන් අළි වඳොලීසිවආ ඳළමිණිල්රක් 

යන්න  ක  ුතුර  ශහ.  ඳසු ගිඹ ඡන්ද හරවආ එක් ක 

ජහති ඳක්වආ ඇඹිලිළිටිඹ ප්රුහවද්ය ඹ බහ අවේක්ඹකු 

වඳෞද්ලි වොන්ත්රතහ කරුකු භඟින් ඳහය දිවේභ වීදි රහපතුළ 

දභහ වන ගිඹහ.  වපත ළන වඳොලීසිඹ  ඳළමිණිලි යන්න කිඹරහ 

භභ ඒ අසථහවේ අවේ විදුලි අධිහරිුරභහ  වවෝ විදුලි ඉංජිවන්රු 

භව කභඹහ  කිේහ. භහ හිතන විධිඹ  එභ ුළද්රඹහ අ ක 

අඩංගු  න්න ඹන අසථහවේ  ජ වොවවොභ වරි භඟවළයරහ 

ගිහින් තිබුණහ. ඒ විධිඹ  අවේ ඇ  වේභ යද වන්න 

ඵරහවඳොවයො කුරවන් ඉන්න එඳහ. ඔඵුරභන්රහවේ හරවආ ඹපත 

ඹපත ළරැදි යන්න ඵරහවඳොවයො කුර වුණහ. වපතහ 

වඳෞද්ලීයණඹ යන්න හිතහවන සිටිඹහ. නමු ක ඒහ යන්න 

ඵළරි වුණහ. ඒහ යන්න ඵළරි වුණු හිව ක අභහරු  අද 

ඔඵුරභන්රහ විවිධ වද්ල් කිඹනහ. විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලඹ ක, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක එුර වරහ අද වපත යවට් 

අලාතහ  අනු විදුලිඹ රඵහ වදනහ හවේභ, ුළනේජනනීඹ 

විදුලි උ කඳහදන ක්රහභවේද ක වොඹහ න්න  උ කහව යමින් 

සිටිනහ.  එභ ක්රහභවේද ක්රිසඹහ කභ යන්න   අළි ඵරහවඳොවයො කුර 

න අතය, තමුන්නහන්වේරහ ඒ වහ අඳ   වවඹෝඹ රඵහ 

වදන්න  ක්රිසඹහ යනහ මික්, වපතහ  අකුල් වවශන එ, 

නළ කනපත ඵහධහන් එල්ර යන එ වනොවයි ශ ුත කව ක 

කිඹරහ භහ හිතනහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භහ මී  ඩහ හරඹ න්න  

ඵරහවඳොවයො කුර න්වන් නළවළ. අවේ රු අභහතාුරමිඹ ක භඟ 

පතඵන්ධ වරහ ඉදිරි හරඹ ුරශ ජ අඳ  ය  ුළයහභ විදුලිඹ රඵහ 

වදන්න  ුළුලන් වයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ත සිඹඹ  5 

ඳභණ ප්රුභහණඹක් තභයි  විදුලිඹ රඵහ වදන්න  ඉතිරි වරහ 

තිවඵන්වන්.  එභ සිඹඹ  5 ප්රුභහණඹ  ක විදුලිඹ රඵහ  ජරහ,  වපත 

යවට් ජනතහවේ  විදුලි අලාතහ සිඹඹ  100කින් ඉස  යමින්  

අවේ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහවේ භහින්ද ිකන්තනඹ ඹථහේථඹක් 

681 682 



ඳහේලිවපතන්ුර 

ඵ  ඳ ක යන්න  අළි ඉතහභ කභ ඕනෆමින්  ුතුර යනහ. 

තමුන්නහන්වේරහ අවේ යජඹ  විරුද්ධ, එවවභ නළ කනපත 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලඹ  විරුද්ධ ඳවය න්න, 

න්න එයින් අළි මුව ක වරහ ඒ ුරබඳන් ජනතහ වනුවන් 

වදන්න ුළුලන් උඳරිභ වනඹ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලවඹනු ක, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ුරබඳනු ක රඵහ වදනහඹ 

කිඹන එ ක භතක් යනහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භහ අහන ලවඹන්  

කිඹන්න ළභළතියි,  අද විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලඹ ුරශ ක 

ඒ හවේභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ුරශ ක  දක් නිරධහරින් ළිරික්  

සිටින ඵ. ඒ අඹ විලහර හේඹ බහයඹක් ඉස  යනහ. Grade 

N5, N6 කිඹන ුළහුණු හේමිඹහවේ සි  නුුළහුණු හේමිඹහ 

දක්හ අද විලහර හේඹ බහයඹක් ඒ අඹ විසින්  ඉස  යනහ. ඒ 

නිහ ඒ අඹ  අවෞයඹක් න විධිඹ  ථහ යන්න  එඳහඹ 

කිඹන ඉල්ලීභ ක යනහ. වභොද, භවය අසථහර විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ විදුලිඹ ඇණ හිටි අසථහර ජ ඒ  ක  යණ්ඩු  

වදොස කිඹනහ. Breakdown එක් ඇති වුවණො ක, භවය 

අසථහර ජ  එඹ ඹථහ ත ක කඹ  ඳ ක යන්න   ඹපත හරඹක් 

ත නහ. එතවො  ක  කිඹන්වන් "යණ්ඩුවන් විදුලිඹ 

ඳනහ"  කිඹරහයි.  ඵළරි වරහ වරි  වක් ඩහ ළටිරහ  විදුලිඹ 

ඇණ හිටිවඹො ක,  ඒ  ක කිඹන්වන් යණ්ඩුවන් විදුලිඹ ඳනහ 

කිඹරහයි. ඉතින් ඒ හවේ වඵොරු ප්රුචහය භඟින් අද වපත යණ්ඩු 

අඳවසුතහ  ඳ ක යන්න  උ කහව යනහ.  ත ටික් ල් 

ඹනවො  තමුන්නහන්වේරහවේ විඳක්වආ  ඔඹ ුළටුර දළන් 

සිටින ණන ත ක අඩු වනොවන්න කිඹරහ ප්රුහේථනහ යමින් 

භවේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  වඵොවවොභ සුරතියි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Ravi Karunanayake, what is the point of Order? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, the Hon. P. Dayaratna mentioned a figure, which 

was highlighted by the Hon. Ajith Mannapperuma. That 

was not clear. The Hon. Minister said she would get the 

Hon. Deputy Minister to clarify it. So, why was it not 

clarified? 
 
නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, we are talking of substance. 

She mentioned that it will be revealed through the Hon. 

Deputy Minister but it was not revealed. The senior 

Minister started the Debate by mentioning that 51 per cent 

will be held back - 

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, that is not a point of Order. - 

[Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no. They are misleading Parliament. The Hon. 

Speaker, who was there - 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The Hon. Minister would reply. He himself  had 

already said that.  

 
නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Both the Hon. Minister and the Hon. Deputy Minister 

are present in Parliament. They will answer. 

  
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

This is not the Question time. This is a Debate.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, it is irrelevant to us whether they are - 

[Interruption.] 

 
[අ.බහ. 3.15] 

 
රු එපත. වජෝලේ භයිල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். மஜரெப் லக்கல் ததமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භ  තිවඵන්වන් ඉතහභ සුුල 

වේරහයි.  වපත යජඹ  භභ භුර යන්න ඵරහවඳොවයො කුර න්වන් 

එ ප්රුලසනඹයි. විදුලි බිර ළඩි කිරීවපත සීභහන් දිවහ ඵළලුහභ අඳ  

වඳවනනහ, රුළිඹල් 217.50ක් තිබුණු හසුර රුළිඹල් 

481.50ක් වුණහ; රුළිඹල් 546  තිබුණු හසුර රුළිඹල් 852ක් 

වුණහ; රුළිඹල් 728.40  තිබුණු හසුර රුළිඹල් 1,161ක් වුණහ; 

රුළිඹල් 1,835  තිබුණු හසුර රුළිඹල් 2,835ක් වුණහ කිඹරහ. 

වපත විධිඹ  unit 1-30 දක්හ ක, units 31-60 දක්හ ක, units 61-90 

දක්හ ක ය ජ විධිඹ  හසුර ළඩි ව අන්දභ ළන විසතයඹක් භහ ශඟ 

තිවඵනහ. භභ එඹ වළන්හඩ්ත කිරීභ වහ බහත* යනහ.  

භ  තිවඵන ප්රුලසනඹ වපතයි. වපත  ප්රුධහන වවේුරක් වළටිඹ  

යජඹ ප්රුහල වශේ වන කිසි වදඹක් වනොවයි, "අද අඳ  විදුලි 

ඵරඹ රඵහ වදන්න අලා න ඒ ඵරහහය ක්රිසඹහ කභ යන්න 

ඵළවළ. ඒ, අලා ප්රුභහණඹ  ළසි ජරඹ වනොභළතිභයි" කිඹරහයි. 

ඒ එ තේඹක්.  

683 684 

[රු වප්රුේභරහල් ජඹවේය  භවතහ] 

———————————— 
* ථහ අහනවආ ඳශ ය ඇත. 
*  உலறணறன்றறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 
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වදවනි තේඹ වුවණ්, ඉන්ධන මිර ළඩි වරහ තිවඵනහ; ඒ 

මිර  තභයි විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඉන්ධන න්වන්; ඒ නිහ ඒ ඵය ක 

වපත විදුලි බිර ළඩි කිරීවපත ත ක වවේුරක් වුණහඹ කිඹන එයි. 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ භසත ඳහඩුභ වඳන්නුපත යන්වන් ප්රුධහන 

ලවඹන් වපත හයණහ වද ුරශයි කිඹන වළඟීභ අඳ  රඵහ  ජරහ 

තිවඵනහ. ඇභතිුරමිඹ එදහ ඉදිරිඳ ක ශ ථහවේ ප්රුධහන ලවඹන් 

වපත හයණහ තිවඵනහ. "විදුලි ඵරඹ නිඳදවීභ  තහඳ විදුලි 

ඵරහහය ඳහවිච්ික යන්න වනහ. ඒ හවේභ විදුලි ඵරඹ 

නිසඳහදනඹ යන්න ඳහවිච්ික යන ඉන්ධනර මිර ළඩි වරහ 

තිවඵනහ" කිඹරහ එඹ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ  ප්රුධහන වවේුරක් 

වළටිඹ  එුරමිඹ වඳන්රහ තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, දළන් අළි ඉල්ලීභක් යනහ. 

දළන් වවො  ළවළරහ, විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ යන්න ඳහවිච්ික 

යන සිඹලුභ reservoirs ටි දළන් ළිරිරහ ඉතිරිරහ ගිහිල්රහ 

තිවඵනහ. වපත දළන් වළභ දහභ  වරොකු show එක් විධිඹ  

වඳන්නහ. අවේ දඹහය කන රු ඇභතිුරභහ ක ඒ ඵ දන්නහ. 

භවළලිඹ තභයි වඳන්න්වන්; වික්ව ෝරිඹහ එ තභයි 

වඳන්න්වන්. ඒ අනු අඳ  ඳළවළදිලි න්වන් අය තහඳ විදුලි 

ඵරහහය ඳහවිච්ික යන්න  තිවඵන ඒ ඉඩඩ වනස වරහ අද 

ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න ුළුලන් වරහ තිවඵනහ කිඹන 

එයි. එවේ නිසඳහදනඹ යන්න වන වො  එහි මිර ක අඩුයි. 

භභ හිතන වළටිඹ  සිඹඹ  60  ඩහ අළි රඵහ න්වන් ජර 

විදුලිඹයි. තහඳ ඵරහහයලින් ඒ වදන නිසඳහදනඹ දළන් අඩු වරහ 

තිවඵනහ. දළන් භභ අවන්වන් එවවභ තිවඵනහ නපත  විදුලි බිර 

අඩු යරහ ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අයින් යන්න ඵළරි ඇයි 

කිඹන එයි. වපත හයණඹ හධහයණ ඉල්ලීභක්. වපත හයණඹ 

වළභ වදවනකු භ ළ වවන ඉල්ලීභක්.  භභ දළන් භතක් යන්වන් 

වපත හයණඹ විතයයි. දළන් වවො  හිනහ. ජරහල සිඹල්රක්භ 

ළිරිරහ; උුරයරහ ඹනහ. අවනක් ඳළ කවතන් දළන් වතල් මිර අඩු 

වරහ තිවඵනහ. වතල් මිර අඩු වුණහභ අළි වතල් න්වන් අඩු 

මිර යි.  

එවවභ නපත විදුලි බිර ළඩි යන්න  තමුන්නහන්වේරහ 

ඉදිරිඳ ක ශ හයණහ වදභ අද අවවෝසි වරහ තිවඵනහ. ඒ 

නිහ අළි ඉල්රන්වන් දළන් ක අය ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අඩු 

යන්න කිඹරහයි. වපත හයණඹ ළද ක. අළි දළන් අවන්වන්, 

ඉන්ධන ළශුළපත හසුර ක ඉ ක යනහ කිඹරහ ඇභතිුරමිඹ 

ප්රුහලඹක් යනහද කිඹරහයි. වපත හයණඹ තභයි ළද ක වද් 

වන්වන්. එවවභ යන්න ඵළරි නපත, ඇයි ඵළරි කිඹරහ අඳ  

කිඹන්න. ඳහඩු තිවඵනහ. වනොවඹක් දූණ නිහ ඳහඩු තිවඵනහ. 

ඒ, හින්වන් නළති නිහ වනොවයි; වතල් මිර ළඩි නිහ 

වනොවයි. ඒ දූණර   කිඹන්න වපත යවට් ජනතහ  

වුභනහක් නළවළ. 

 
රු පී. දඹහය කන භවතහ 
(ரண்னறகு ன. ரத்ண) 

(The Hon.  P. Dayaratna) 

හින හරඹ  -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු එපත. වජෝලේ භයිල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். மஜரெப் லக்கல் ததமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ දළන් තිඹහ වන ඉන්නහ වන්. ඉන්න, භභ කිඹන්නපත,  

දළන් වපත ඹන්වන් ඒ ළිරිභවන්නද? තමුන්නහන්වේ වඵොවවොභ 

වවො  ල්ඳනහ යරහ තේඹ වනහ ක, වපත ළඩි වශේ ඇයි 

කිඹරහ ඇභතිුරමිඹ එදහ ශ ථහ භහ ශඟ දළන් තිවඵනහ. වපත 

වළන්හඩ් හේතහවේ එඹ වන් තිවඵනහ. ඔඵුරභහ ක වභඹ 

ළිබඳන්නහ. ඒ වළන්හඩ් හේතහ අව ක තිඹහවනයි භභ ථහ 

යන්වන්.   

ඒ නිහ ඒ හයණහ වද උඩ  ඉන්ධන ළශුළපත හසුර ඇති 

ශහ. තමුන්නහන්වේරහ ඉන්ධන ළශුළපත හසුර දළපතවපත  වතල් 

මිර ළඩි වුණ නිහ ක, ුරය නළති නිහ විදුලිඵරහහය ක්රිසඹහ කභ 

යන්න ඵළරි වීභ නිහ ක වනොයි. නමු ක තමුන්නහන්වේරහ  ඒ 

වන් දළන් කිඹන්වන්. භභ කිඹන්වන් ඒ වනොවයි. දළන්  වතල් 

මිර අඩු වුණ නිහ ව ජරඹ ඇති නිහ  ඉන්ධන ළශුළපත හසුර 

අඩු යන්න. අද සිද්ධ වන ඳහඩු ළන අඳ  වනභ ථහ 

යන්න ුළුලන්. වොච්චය ඳහඩුද,  වවොයයපත යුළහ, වොමිස 

වුළහ වොවවොභද ජනතහවන් අඹ යන්වන් කිඹන එ 

වනභ ථහ යමු. COPE හේතහ යහභ ඒ සිඹල්රභ ථහ 

යමු. ප්රුලසනඹක් නළවළ. භවේ ප්රුලසනඹ වපතයි. ඉන්ධන මිර ළඩි 

නිහ ව ජරහල ළිවයන්වන් නළති නිහ ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

යන්න ඵළරි වුණ නිහ එුර ශ, -දළන් ඒ රුණු වදභ  නළති 

නිහ- ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අඩු යන්වන් නළ කව ක ඇයි?  ඒ 

වනඹ වපත යවට් ජනතහ  වදන්න තමුන්නහන්වේරහ  ඵළරි ඇයි?  

විවලේවඹන්භ වපත වවේුර නිහ නිහර  ුතුරර  

අභතය කුඩහ ේභහන්ත අඩහශ වරහ තිවඵනහ. 

තමුන්නහන්වේරහ දන්නහ භවජනතහ අභහරුවන් වවෝ වපත මිර 

ළඩිවීභ වි දයහ න්වන් වොවවොභද කිඹරහ. විදුලිඹ ඳහවිච්ික 

යමින් ඉවන  කත ශභඹහ දළන් ඒ වරහවේ ඉවන න්වන් 

නළවළ. ළඩ  ඹන වි  electric cooker එ ඳහවිච්ික ශ අඹ  ඒ 

ඳහවිච්ික යන්න ඵළවළ; iron එ ඳහවිච්ික යන්න ඵළවළ. වපත  ළන 

ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. ඒ  නිහ ඳළ කවතන් තිවඵන ප්රුලසනඹ. 

වපත මිර ළඩි වීභ ෆභ ළඩ යන ජන වො  භ තදඵර වර 

ඵරඳහ  තිවඵනහ. ජනතහ ජී ක වන්න ඵළවළ කිඹරහ ළඩි ඳඩි 

ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ නිහ විදුලිඹ නිහ ජනතහ  ඇති වුණු ඳහඩු 

යජඹ  දළන් ඉ ක යන්න ුළුලන්. ඒ ඵය ජනතහ ළි  ඳ න්න 

එඳහ. ඒ හවේභ අළි භතක් යනහ ඒ නිහ ේභහන්ත අතිවිලහර 

ප්රුභහණඹක් දළන් ළඩ යන්න ඵළරි ත ක කඹ  ඇවි ක තිවඵනහ 

කිඹරහ. වේඹන්  ඳඩි වන්න ඵළරි ත ක කඹ ,  ජභනහ 

වදන්න ඵළරි ත ක කඹ  ඇවිල්රහ තිවඵනහ. දළන් ඒ ේභහන්ත 

ව වන ඹනහ. වපත විධිඹ  තභයි අද වපත යවට් ේභහන්ත ළන 

අඳ  ථහ යන්න තිවඵන්වන්.  

එක් ක ජහති ඳක් හරවආ ඇති වුණු ුළංික ුළංික ේභහන්ත 

ළන තමුන්නහන්වේරහ දන්නහ. භවළලි භවහ ාහඳිතිඹ ක භඟ 

වඳොඩි වඳොඩි ේභහන්ත ඇති වුණහ. ඒ ේභහන්ත ඉදිරිඹ  වන 

ඹන්න  භවළලිඹ නිසඳහදනඹ යන ජර විදුලිඹ ඉතහ අඩු 

මුදර  ඒ අඹ  දුන්නහභ, ඒ වනඹක් වුණහ. අද වදය 

භවන භළෂින් වතයක් ඳවක් තිඹහ වන වඳොඩි ේභහන්තඹක් 

යනහ නපත, දළන් ඒහ ක යන්න  ඵළවළ. ඒහ  ක දළන් වපත විදුලි 

මිර ළඩිවීභ අලු ක බිරක් ඇවි ක තිවඵනහ.  

ඊ  අභතය ඇඟලුපත ේභහන්තලහරහ තිවඵනහ. මුුල ය  

ුළයහභ ඇඟලුපත ේභහන්තලහරහ ඳන්සිඹඹක්, දවක් ළඩ යනහ. 

ඒ වේඹන්  වදන  ජභනහ භදි. ඒ විතයක් වනොවයි දළන් ඒ 

වේඹන්වේ ඳඩිඹ වදන්න ක ඵළවළ. ඇයි ඒ? විලහර මුදරක් වපත 

ඉන්ධන ළශුළපත හසුර නිහ ඒ ේභහන්තර  ළඹ වනහ. ඒ 

නිහ පතරුන්  වනඹක් වදන ළඩ ළිබඳවශ  අඳ  ඹන්න 

ඵළරිද? රුණහයරහ වපතහ  උ කතය වදන්න.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ අළි දන්නහ අද 

වනොවඹකු ක වේහ වහ යජඹ  දයන්න වරහ තිවඵන ඵය ළන. 

ඒ, යවයෝාලහරහ, ඳහල් ළනි. ඳසු ගිඹ දින දිවන්ස ගුණේධන 

ඇභතිුරභහ කිේහ ජර බිර ළඩි වශේ නළවළ කිඹරහ. නමු ක දළන් 

ළඩි වරහ. ඒ ළන ළඩි ලබ්දඹක් යන්න මිනිසුන්  ල්ඳනහ 

වුවණ් නළවළ. වභොද, විදුලි බිර ක එක්, ඵඩු මිර ක එක්, 

දවුරන්න යණ්ඩුක්රහභ ාසථහ ංවලෝධනඹ ක එක් ඒ ප්රුලසන 

685 686 



ඳහේලිවපතන්ුර 

ඔක්වොභ වරහ තිවඵන්වන්. දළන් ජර බිර ක ළඩි වරහ. ඒ ක 

ළඩි යන්න වනහ වන්. වභොද, ජරඹ වඵදහ වරින  ඒළඩ 

ළිබඳවශ වහ භළෂින් ක්රිසඹහ කභ යන වි  විදුලි බිර  

ඵරඳහනහ. ඒ අනු ජර බිර ක ළඩි වරහ. දළන් ත ක කඹ අනු 

ඒ ක අඩු යන්න ුළුලන්. භභ ඉදිරිඳ ක යන්වන් වපත හයණහ 

විතයයි. වපත යවට් ජනතහ රක් ණනක් අද ඵරහ වන 

ඉන්නහ, තමුන්නහන්වේරහ කිඹන්වන් ඇ කතද; ඒහ හධහයණඹද 

කිඹරහ.   

රු දඹහය කන ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ වවො  ඇහුපත න් වදන 

ඇභතියවඹක් නිහ භභ ඔඵුරභහ යි ථහ යන්න ළභළති.  

වොඳභණ මුදල් ප්රුභහණඹක් මිහින් රංහ එ යි, එඹහේ රංහ 

එ යි ඳහඩු ළිරිභවන්න  අළි වදනහද? වොඳභණ ප්රුභහණඹක් 

වදනහද? ඒහ  රුළිඹල් බිලිඹන ණනක් වදනහ. ඒ වදන්වන් 

වොවවොභද? ඒ වදන්වන් ජනතහවන් වපත විධිඹ  ල්ලි 

අයවන.විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඳහඩු ළිඹන්න විතයක් වනොවයි, 

වපත ඳහඩු රඵන යඹතන වන ඹන්න ක ජනතහවන් ල්ලි 

න්නහ.  

ඳ කතයර ඳශ වරහ තිවඵනහ අළි දළක්හ, යජවආ ුරර 

EPF, ETF වහ  න්න ක  ඵළවළ කිඹරහ. ඒ ළන ළබිනට් එ  

හේතහ වුණහද නළද්ද කිඹන්න අළි දන්වන් නළවළ. දළන් යජවආ 

ුරර තිවඵන ස ඔක්වොභ ඳරහ විකුණරහ EPF, ETF 

වන්න  ුතුර යනහ. වභන්න අද යජවආ යඹතන 

ඳ කහවන ඹන්න වරහ තිවඵන වළටි. භවහ වරොකු 

ංේධනඹක් ළන ථහ ශ ක ඇති වරහ තිවඵන ත ක කඹ 

තභයි ඒ.  භහ ඒ ළන  එතළනින් එවහ  ථහ යන්වන් නළවළ.  

භ  වපත ප්රුලසනඹ  උ කතයඹක් වදන්න. ඒයි භහ 

ඵරහවඳොවයො කුර වන්වන්. භ  අං උ කතයඹක් ඕනෆ.  ඉන්ධන 

ළශුළපත හසුර විදුලි බිවරන් ඉ ක යනහද, එඹ ඉ ක 

යන්වන් දහද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, දළන් හිනහ වන්. ඒ 

හවේභ වතල් මිර ක අඩු වරහ තිවඵනහවන්. ඒ හයණහ වදභ 

ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අඩු යන්න ුළුලන් හයණහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Shantha Bandara to take the Chair? 

 
රු අතහවුද වවනවිය කන භවතහ (ේහමීඹ  ුතුර 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  அரவு தெதணறத்ண - கறரற அனல்கள் 

அலச்ெர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

I propose that the Hon. Shantha Bandara do now take 

the Chair. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනුරරු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ මරහනවඹන් ඉ ක 
වුවඹන්,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

  அன் தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்ன் அகனம, ரண்னறகு ெரந் தண்டர அர்கள் லனல 

கறத்ரர்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 

 
රු එපත. වජෝලේ භයිල් වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். மஜரெப் லக்கல் ததமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, භ   වඵොවවොභ  සුුල වරහයි 

රළබී තිවඵන්වන්.  භභ දිගින් දි   යජඹ  විවේචනඹ  යන්න ක, 

වන ක තන්දය කිඹන්න ක ඹන්වන් නළවළ. අඳ  විසතය 

වොඩක් කිඹන්න තිවඵනහ. භභ ඒ වළභ වදඹකින්භ වතෝයහ වන 

ථහ වශේ එ වදඹක් ඳභණයි. භහ ථහ වශේ ඉන්ධන ළශුළපත 

හසුර අඩු යන්න ුළුලන්ද, ඵළරිද කිඹන එයි. ඒ මික් වන 

ඒහ වනොවයි.  ඳහඩු වන්න ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අඹ 

වශේ නළවළ වන්. හින්වන් නළති නිහ  විදුලිඹ නිඳදන්න වතල් 

ඳහවිච්ික ශහ; තහඳ  ඵරහහය ඳහවිච්ික ශහ.  ඒ නිහ  මිර ණන් 

ළඩි වුණහ. ඒ අළි ළිබඳන්නහ. ළිබඳන්න වනහ වන්. 

වවොයපත, දූණ, ංචහ කිඹන ඒ ඔක්වොභ වො ස භභ අයින් 

ශහ. භභ ඒහ ළන ථහ යන්වන් නළවළ. නමු ක දළන් හින්න 

එ ළන වභොද කිඹන්වන්? වතල් මිර  අඩු  වුණ එ ළන 

වභොද කිඹන්වන්?  එභ නිහ භභ රු ඇභතිුරමිඹ  කිඹන්වන්, 

එබඳඹ  ඇවිල්රහ ථහ යන්න ඵළරි ජනතහ ,  උද්වකෝණඹ  

යන්න  ඵළරි ජනතහ  - [ඵහධහ කිරීභක්]    

ඳහල් ඹන ශභයි  ඳහන්දය 5.00 න ුරරු ඳහඩපත යනහ. ඒ 

ශභයින්  අලා ළඩ වන් අද TV එවක් ඹනහ. GCE 

(Ordinary Level)  විබහඹ යන ශභයින්වේ ළඩ වන් උවද් 

වතය  ඳ න් න්වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ වවොයි. නමු ක 

ඵරන්න ඵළවළ වන්. රයිට් බිර  ළඩි වනහ වන්. ඒයි භභ වපත 

කිඹන්වන්. එක්තයහ හරඹ JVP එවන් කිේහ, විදුලිඹ  

ඳහවිච්ික කිරීභ පතපූේණවඹන්භ නතය යන්න කිඹරහ.  එතවො  

TV ඵරන්න ක ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] අද  කිඹනහ, අඩුවන් 

ඳහවිච්ික යන්න  කිඹරහ. භභ වපත ළන කිේවේ දන්නහ නිහ; 

ශභයින් ළන ල්ඳනහ යරහ. උවද් ඳහන්දය 4.00 ඉරහ TV 

channels ර GCE (Ordinary Level) විබහඹ යන ශභයින්වේ  

ඳහඩපත ප්රුචහයඹ වනහ. නමු ක  දළන් ඒහ ඵරන්න ඵළවළ වන්. ඇයි 

වභොද? ඒ වහ වන්න වපත ඳවුල්ර  ළඩි මුදරක් 

රළවඵන්වන් නළවළ. තමුන්නහන්වේරහවේ යණ්ඩු හධහයණ 

යණ්ඩුක් කිඹරහ කිඹනහ නපත වපත  විඳුභක් වදන්න ඵළරි 

ඇයි?  

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඳහඩු  ළන භභ වපත අසථහවේ ජ ථහ 

යන්වන් නළවළ. ඒ වනභ ථහ යමු. විදුලි ඵරඹ ඳහවිච්ික 

යන ජනතහවන් ඳහඩු වහ මිරක් ඉල්රනහ නපත  ඒ ළන 

වනභ ථහ යමු. වන ක වවේුර උඩ නිසඳහදන මිර ළඩි 

වනහ නපත අළි ඒ ළන ක ථහ යමු. ඒ ළන ප්රුලසනඹක් නළවළ. 

ඒ ළන අඳ  ථහ යන්න ුළුලන්. නමු ක වපත හයණවආ ජ අඳ  

ථහ යන්න ඵළරි ඉන්ධන ළශුළපත හසුර ළනයි. රු 

ඇභතිුරමිඹවේ ථහවේ ජ ඳළවළදිලිභ  ඒ ළන කිේහ. ඒ හයණහ 

ඔක්වොභ භභ රකුණු ය  කතහ. ඒ  ඔඵුරමිඹ  උ කතයඹක් 

වදන්න ුළුලන්. ඔඵුරමිඹ කිඹහ තිබුණහ, ''හිනහ නපත අළි වපත  

ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අඩු යනහ'' කිඹරහ. දළන් වපත 

නවො  හිනහ විතයක් වනොවයි, ළවළරහ ජරහල  ළිරී ඉතිරී 

ගිහින්  තිවඵනහ. ඇභතිුරමිඹවේ මුහුණ ක රසණ වරහ. ළිරී 

ඉතිරී ගිහිල්රහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නිහ අළි ඉල්රහ සිටින්වන්, 

ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අඩු  යන්න ඵළරිද, ඉ ක යන්න ඵළරිද 

කිඹරහ අද වපත විහදවආ ජ වපත ය    කිඹන්න කිඹන එයි. ඔඵ 

වළභ වදනහ භ සුරතියි.  
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கனோரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   

වපත බහවේ ණ පූයණඹක් නළවළ  කිඹරහ  එදහ රු අසේ 

භන්ත්රීවුරභහ ලබ්ද ශහ.  වපත හයණඹ අළි භුර යන්න වඳය, 

රුණහය භන්ත්රීවුරභන්රහ වන්හ න්න  කිඹරහ අළි කිඹනහ. 

අළි, ඒ  වොල්රන් හවේ ඳශහ ඹන්වන් නළවළ.  අළි අසථහක් 

වදනහ.  ඒ නිහ ඒ හයණඹ භුර යන්න ලින්  ණ පූයණඹ  

අලා භන්ත්රීවරුන් වන්හ න්න  කිඹරහ අළි කිඹනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
සුරතියි, රු භන්ත්රීවුරභනි.  

මී ශඟ  රු අතහවුද වවනවිය කන භවතහ. 
 
 

 [අ.බහ. 3.30] 

 
රු අතහවුද වවනවිය කන භවතහ (ේහමීඹ  ුතුර 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  அரவு தெதணறத்ண - கறரற அனல்கள் 

அலச்ெர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඳශමුවන්භ භහ විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති අභහතා ධුයඹ  අලුතින් ඳ ක වුණු රු ඇභතිුරමිඹ  

සුරතින්ත වනහ, රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිුරභහ ළහ, 

වඳොල්ළිටිඹ ජර විදුලි ඵරහහයඹ ඉදි යන්න මුල් ල් තිඹරහ ළඩ 

 ුතුර යයපතබ කිරීභ ළන.  ඒ හවේභ දළන් ඇති වරහ තිවඵන 

ත ක කඹ  එුරමිඹ  ඇඟිල්ර දිගු ය ළඩක් නළවළ. එුරමිඹ ඊවආ 

වඳවේදහයි වපත විඹ බහය  කව ක.  අරණතවආ ඉරහභ ය තිවඵන 

ඳවු නියි වපත ත ක කඹ ඇති වරහ තිවඵන්වන්.  අද ඊවආ යුළ 

ඳහඳඹක් නිහ වනොවයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ හවේභ අවේ මිත්රත රු 

දඹහය කන භළතිුරභහවන් -එුරභහ එක් ක ජහති ඳක්වආ ඉරයි 

වපත ඳළ කත  යවේ- භභ 1998 ප්රුලසනඹක් ඇහුහ. භභ කිේහ, 

"අවුරුදු වදසිඹඹක් ුරශ වපත ය   ඳඹහ තිවඵන්වන් විදුලි 

අලාතහවන් සිඹඹ  38යි, ඒ අනු අවුරුදු සිඹඹක් ුරශ ඳඹහ 

තිවඵන  විදුලිඹ ප්රුභහණඹ සිඹඹ  19යි" කිඹරහ. එවි  එුරභහ භ  

උ කතය වදමින් කිේහ, "සිඹඹ  38ක් වනොවයි, සිඹඹ  40යි" 

කිඹරහ. ඉතින් භභ ඒ ළිබඳ කතහ. නමු ක ඒ සිඹඹ  40 ප්රුභහණඹ 

1994 ඉරහ වපත දක්හ හරඹ ුරශ අළි සිඹඹ  95 දක්හ ළඩි ය 

තිවඵනහ.  ඒ වපත යවට් සිදු වී තිවඵන විලහර ංේධනඹක්.  

වෝවිඹට් වද්ලඹ වොඩ නළඟ වරනින් වවෝදයඹහ  ප්රුහල ය 

තිවඵනහ,  ය  ංේධනඹ යන්න නපත හයණහ වදක් ඉටු 

ශ ුතුරයි කිඹහ. එක් තභයි ංේධන ළරළසභක් අලා වීභ. ඒ 

කිඹන්වන්, ළරසුපතත ංේධනඹක්.   ඊශඟ  මුුල ය  භ 

විදුලිඹ වදන්න ඕනෆයි කිඹන එ. ඒ හරවආ වරනින් 

වවෝදයඹහ රුසිඹහ ඇුරුල මුුල වෝවිඹට් වද්ලඹ භ විදුලිඹ 

ළඳුතහ. දළන් වපත හරඹ ුරශ අඳ  ඳභණක්  විදුලිඹ ඳඹන්න 

ඵළවළ. අළි අඹ ළඹ වල්නවඹන් ල්ලි විඹදපත ය,  වනොවඹක් 

ය ල්ලින් යධහය රඵහවන, ඒ හවේභ ණඹ රඵහවන විදුලිඹ 

ඳළ කවතන් වපත යවට් ංේධනවආ භවහ ළිපතභක්, විේරඹක් ය 

තිවඵනහ.  අවේ ඉරක්ඹ න්වන් ඉදිරි හරඹ ුරශ දිවි නළඟුභ 

ළඩ ළිබඳවශ ඹ ව ක රංහවේ ෆභ වදය භ විදුලිඹ 

ඳඹන්නයි.  සිඹඹ  සිඹඹක්භ විදුලිඹ ඳඹනහ. ඒ අයමුණින් 

තභයි ළඩ යවන ඹන්වන්.  රඵන අවුරුද්ද අහන වන්න 

ඉසවල්රහ  වපත යවට් ජනතහ  සිඹඹ  සිඹඹක් විදුලිඹ ඳඹහ 

වදන්න අ වේ යජඹ  ුතුර යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ හවේභ අලුතින් වල් 

වළවදනහ; අලුතින් ජනඳද වළවදනහ; අලුතින්  ාහඳහය ඳ න් 

න්නහ.  අවේ යවට් නයඹ වුණ ක ඉසය හවේ වනොවයි, 

දළන් වදන්වන් තට්ටු වල්.  තට්ටු 7,8,10,15,20,30 

වොඩනළඟිලි වදන්වන්. ඒ නිහ එ වඹ  විදුලිඹ ඳඹනහ 

හවේ වනොවයි වොඩනළඟිල්ර  විදුලිඹ ළඳීමභ. එඹ විලහර 

විදුලිඹ ළඳීමභක්. ඒ හවේභ ඉසය අළි ළඩිුළය විදුලිඹ ඳහවිච්ික 

වශේ නළවළ.  Fans එවවභ ළඩිුළය ඳහවිච්ික වශේ නළවළ. නමු ක 

දළන් fans වනොවයි, හුත මීයණඹ ක - AC -  ඕනෆ ය 

තිවඵනහ. ඒ විධිඹ  විදුලිඹ  ජුළ වල්ර භ ළඩි ළඩිවඹන් 
විදුලිඹ බහවිතඹ ඕනෆ ය තිවඵනහ.  ඒ හවේභ refrigerators 

බහවිත යනහ. තභන් උඹහුළ වද්ල් ටි, අවනක් යවහය ඳහන 

ය තයණර දහරහ ඳහවිච්ික යනහ. විදුලිඹ තිවඵන වළභ 

වදයභ වපත ඳවසුපත අතින් තත ක ඉදිරිඹ භ ඹනහ මි 

ඳස  ඹන්වන් නළවළ. ඒ නයක් වනොවයි. ඒ වපත භහජවආ 

ඉදිරි භන. වපත ය  දිුතණු වන්න, දිුතණු වන්න,  යේථිඹ 

දිුතණු වන්න, දිුතණු වන්න, ඳවුල්ර යදහඹභ දිුතණු වන්න, 

දිුතණු වන්න විදුලිඹ වපත විධිඹ  ඳහවිච්ික යනහ. අඳ  උභනහ 

යන්වන් ක  විදුලිඹ එක්  ඒ ඳවසුපත සිඹල්රභ ක ජනතහ  

රඵහ වදන්නයි. වදය යේථිඹ දිුතණු නළ කනපත  ය තයණ 

න්වන් නළවළ. ඒ හවේභ fans වි ය න්වන් නළවළ; AC  

යන්වන් නළවළ;  TV න්වන් නළවළ. නමු ක ඒහ ළඩි ළඩිවඹන් 

බහවිත යන්වන් වපත යවට් යේථිඹ දිුතණු වරහ තිවඵන නිහයි. 

ඒ හවේභ භහජ ත ක කඹ දිුතණු වරහ තිවඵන නිහයි.   

සිඹඹ  35  තිබුණු දුේඳ කභ ඳසු ගිඹ හරවආ සිඹඹ  

15  අඩු වුණහ. ඒ දුේඳ කභ දළන් සිඹඹ  7  අඩු ය තිවඵනහ. 

ඒ අනු ජනතහ අවඳන් ළඩි ළඩිවඹන් වපත ඳවසුපත  

ඉල්රනහ. ඒ වහ විදුලිඹ ළඩි ළඩිවඹන් ළඳයිඹ ුතුරයි; ළඩි 

ළඩිවඹන් රඵහ දිඹ ුතුරයි. වපත රඵුළ අ ක දළකීපත අනු ඒ අඩු 

ඳහඩුපත හ න්න ඳසු ගිඹ හරවආ  ුතුර ය තිබීභ ඉතහ 

ළද ක වළටිඹ  අළි ල්ඳනහ යනහ. ඒ නිහ වභභ ශ්රීක රංහ 

විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වටුපතඳත පතභත ය ළනීභ  

ඔඵුරභන්රහ හව ක වවඹෝඹ රළවබ්හ කිඹහ අළි ප්රුහේථනහ 

යනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිුරභහවේ "භහින්ද ිකන්තන" ළඩ ළිබඳවශ 

ඹ ව ක  වපත යවට් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ වේවඹන් ළඩි  දිුතණු ය 

වපත යවට් ෆභ නි භ විදුලිඹ ළඳීමභ තභයි අවේ අයමුණ 

වරහ තිවඵන්වන්; අවේ  න් ඳහඨඹ -අවේ  slogan එ- වරහ 

තිවඵන්වන්; අවේ ජහති ඳහඨඹ වරහ තිවඵන්වන්. අන්න ඒ ළඩ 

ළිබඳවශ ක්රිසඹහ කභ ය වන ඹනහ. ඒ ත ක කඹ උදහ ය 

වදන්න තභයි අඳ ඵරහවඳොවයො කුර න්වන්. ඳසු ගිඹ හරවආ 

විදුලි ඵරහහය යහශිඹක් යයපතබ වශේ ක ඒ නිහයි. විදුලි ඵරහහය 

ළඩි වරිඹක් ඇති වශේ ක, අක්රීිඹ තිබුණු ඒහ ස වශේ ක      
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ඒ නිහයි. අළි ඒහ  වරි සහ වන ඉදිරිඹ  ඹමින්සිටිනහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. අළි  ප්රුලසනඹක් තිවඵනහ. භභ හිතන විධිඹ   

ඇභතිුරමිඹ නළත ඒ ළන ල්ඳනහ ය ඵළලිඹ ුතුර වනහ. ඒ 

වභොක්ද? තහඳ ඵරහහය. වඳෞද්ලි අංලවඹන් වදරහ තිවඵන 

තහඳ ඵරහහය යයපතබ වශේ එක් ක ජහති ඳක් යණ්ඩු 

හරවආයි.  අවේ රු ජඹසරිඹ ඇභතිුරභහ තභයි එයින් වදක් 

අනුභත වශේ. ඒ අවනක් අඹ  ක ඉදිරිඹ  වන ඹන්න සිදු 

වරහ තිවඵනහ. විදුලිඹ හසුර අඩු ය න්න ඒ අඹ භඟ 

නළත හච්ඡහ - renegotiate- ශ ුතුරයි. වුරු වුරු වපතහවආ 

සිටිනහද කිඹහ භහ දන්වන් නළවළ. නමු ක වපත  ත ක කඹ නළති කිරීභ 

ඩහ වඹෝායි කිඹහ භහ ල්ඳනහ යනහ. වභුරභන්රහ ක කිේහ, 

අවේ වජෝලේ භයිල් භළතිුරභහ ක කිඹන්න වඹදුණහ, දළන් හිනහ 

කිඹරහ; වොවයොේලින් ුරය ඹනහ කිඹරහ. නමු ක හින වි භ 

විදුලිඹ හසුර අඩු යන්න ුළුලන්භක් නළවළ. හිනහඹ කිඹරහ, 

පතභත යුළ  වපත ළඩ ළිබඳ වශ වනස යන්න ුළුලන්භක් 

තිවඵනහද? යූඑන්පී එ ඵරවආ හිටිඹහ නපත එවවභ යනහද? 

යූඑන්පී යණ්ඩු එ අසථහ ජ වනොවයි කිහිඳ අසථහ ජභ 

විදුලි හසුර සිඹඹ  100කින්භ  ළඩි ශහ. වභුරභහ කිඹන සවන් 

ළවළරහ ුරය රහ වන ඹන්න ඉසය විදුලිඹ හසුර අඩු යන්න 

කිඹරහයි. අවුරුද්ද අන්තිවපත ණන් ඵරරහ තභයි ඒ යන්න 

ඕනෆ. එවවභ නළුර අද යන්න ුළුලන්භක් නළවළ. ඊශඟ 

අවුරුද්වද් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ වොවවොභ වයිද කිඹහ දන්වන් 

නළවළ. ජර විදුලිඹ රඵහ වදන්න අඳවසු හර තිබුණහ. ඒ 

ප්රුවද්ලර  ප්රුභහණ ක ේහඳතනඹක් වනොතිබීභ නිහ විදුලි 

ඵරඹ ඳඹන්න අඳවසුපත ඇති වුණහ. අද හින්න ුළුලන්. අද 

ජරඹ තිවඵන්න ුළුලන්. නමු ක ත භහ කිහිඳඹකින් විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ යන්න තයපත ප්රුභහණ ක ජර ප්රුභහණඹක් 

වනොතිවඵන්න ුළුලන්. ඒ  අනු ල්ඳනහ ය  ුතුර ශුතුරයි.  

වභුරභන්රහ ල්ඳනහ යන්වන් වපත යේථිඹ දිවහ ඵරරහ වපත 

යඹතන වන ඹහභ දිවහ ඵරරහ ඡන්දඹ රඵහ න්න, මිනිසසු 

ය න්න, වද්ලඳහරන ථහ යන්නයි.   

සිඹඹ  60 දක්හ විදුලිඹ හසුර ළඩි ය නළවළ.  ඳවුල් සිඹඹ  

50  විතය විදුලිඹ හසුර ළඩි වරහ නළවළ. ඒ වභොද, ඒ 

60 දක්හ විදුලිඹ හසුර ළඩි ය නළවළ.  එවවභ ළඩි වනොශ 

නිහ සිඹඹ  50  විතය ඒ වනඹ රළබිරහ තිවඵනහ. රුළිඹල් 

බිලිඹන 23ක් වන වළටිඹ   ජරහ තිවඵනහ. රුළිඹල් වෝටි 100 

ඒහ 23ක් වන වළටිඹ   ජරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ 

ාහඳහරිඹන්  ක  ජරහ තිවඵන ප්රුභහණඹ භදි ඵ වළඵෆ. ඒ ක ඒ 

අඹ  රුළිඹල් බිලිඹන 25 වන  ජරහ තිවඵනහ. ඒ කිඹන්වන් 

රුළිඹල් වෝටි 100 ඒහ 25ක්  ජරහ තිවඵනහ. වපත ළන අළි 

ල්ඳනහ ශ ුතුරයි. ඒ අඹවේ නිසඳහදනඹන්  ළඩි ළඩිවඹන් 

මුදල් වඹොදන්න සිදු වුණහභ නිසඳහදන විඹදභ ළඩි නහ. 

එතවො  වවශ වඳොවශේ තය කිරීවපත ප්රුලසනඹක් එන ඵ අළි 

දන්නහ. ඒ අඹ ළන ක රහ වන  ජරහ තිවඵනහ. 

ාහඳහරිඹන් , industrial sector එ  රුළිඹල් බිලිඹන 25 

වනඹක්  ජරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ හභහනා ජනතහ  රුළිඹල් 

බිලිඹන 23 වනඹක්  ජරහ තිවඵනහ.  

වපත විධිඹ  දුේඳතහවේ ඳළ කත ඵරහ, ංේධනඹ ඳළ කත ක ඵරහ 

වපත යණ්ඩු ක්රිසඹහ ය වන ඹනහඹ කිඹන හයණඹ අඳ 

කිඹන්න ඕනෆ. නමු ක එුරභන්රහ ඒහ කිඹන්වන් නළවළ. දළන් 

හිනහ. ළවළරහ ඇශ රන වො ,  ඟ රන වො  විදුලි බිර 

අඩු යන්න කිඹරහ තභයි එුරභන්රහ ඉල්රන්වන්. ඒ වභොන 

තේඹක්ද කිඹහ භහ දන්වන් නළවළ. ඒහ ඡන්ද වරහ  ය   

කිඹන්න වදහ න්න  න් ඳහඨ වළටිඹ  තභයි භ  ල්ඳනහ 

යන්න වරහ තිවඵන්වන්. වපත ය   විදුලිඹ ළඳීමභ ංේධනඹ 

යරහ, වදරින් වදය  ඒ ඳවසුපත ඳඹහ  ජරහ,  ශභයින්  ත ක 

ඳහඩපත යන්න ඳවසුපත ළඩි යරහ වදන්න තභයි අඳ ල්ඳනහ 

යන්වන්. "දළඹ  කිරුශ" ප්රුදේලනඹ අවේ දිස්රිஷක්වආ ක 

ඳළළ කවීභ  නිඹමිත තිවඵනහ. දළන් අඳ ෆභ වදය භ  

ප්රුධහන ලවඹන් විදුලිඹ ළඳීමභ අහන යරහ තිවඵන්වන්. විදුලි 

ණු වද, ුරන, වතය වදන්න තිවඵන තළන් තභයි කීඳඹක් 

ඉතිරි තිවඵන්වන්. ඒ සථහනර  ක වපත ඳවසුපත රඵහ වදන්න 

"දළඹ  කිරුශ" ප්රුදේලනඹ  ඹ ව ක ඒ දිස්රිஷක්ර  ල්ලි වන් 

යරහ තිවඵනහ. ඒ විධිඹ  මුුල ය  භ වභඹ ක්රිසඹහ කභ කිරීවපත 

ළඩ ළිබඳවශ තභයි යවන ඹන්වන්. වපත තභයි ළඩ 

ළිබඳවශ; වපත තභයි ංේධනඹ. ඒ ළඩ ළිබඳවශ ක්රිසඹහ කභ 

කිරීභ වහ ජනතහවේ වවඹෝඹ, තමුන්නහන්වේරහවේ 

වවඹෝඹ රළබිඹ ුතුර තිවඵනහ. වපත, භවහ වනක් ඇති 

යන්න අලා වේරහක්.   

2002  ජ යනිල් වික්රහභසිංව භළතිුරභහ අභළතිුරභහ ලවඹන් 

ඵරඹ  ඳළමිණිරහ  Electricity Reform Bill එක් -ඳන ක 

වටුපතඳතක්- වනහහ. එුරභහ වපත විදුලි ඵර අංලඹ වො ස 

වත  ඩරහ -ෆලිර  ඩරහ, sectors වත  ඩරහ- 

විකුණන්න, public companies ඵ  ඳ ක යන්න, share market 

එවන් වඳෞද්ලි අංලඹ  න්න  ුතුර වඹදුහ. එතවො   

යහජා යඹතන ඇති වන්වන් නළවළ. යහජා යඹතන නළති 

වනහ. වභන්න වපත ත ක කඹ  ඳ ක යරහ තභයි එුරභහ  ුතුර 

යන්න රෆසති වුවණ්. නමු ක අවේ යණ්ඩු යුළ නිහ යඳසු ඒහ 

වනස ශහ. වොපතඳළනි වතක් යන එ නළති ගිඹහ. යූඑන්පී 

යණ්ඩු ඳයහජඹ වුණු නිහ වොපතඳළනි වත නළති වුණහ. අවේ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රැකුණහ. ඒ අනු  අද  යහජා යඹතනඹ 

වළටිඹ  වපත ළඩ ටි යවන ඹන්න ුළුලන්භ රළබිරහ 

තිවඵනහ. ඒ reformsලින් 2002 යූඑන්පී යණ්ඩු 

ඵරහවඳොවයො කුර වුවණ් ඒයි. තමුන්නහන්වේරහ වුරු ක භතක් 

ශහ, ල්ලි විඹදපත යනහ කිඹරහ. වභොනහ ද? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිුරභහ, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි වදක් තිවඵනහ. 

 
රු අතහවුද වවනවිය කන භවතහ 
(ரண்னறகு  அரவு தெதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

වඳොදු යහජා භණ්ඩරීමඹ යහජා නහඹ මුුල ඳ කන්න 

ල්ලි විඹදපත යනහ, ඒ ල්ලි වපත  දහන්න ඵළරි ඇයි කිඹහ 

අවනහ. අවේ ය   ප්රුසිද්ධිඹක් රළබුණහ, ක්රිසට් වරහ. ක්රිසට් 

තයලින් අඳ වරෝ ශූයයින් වරහ වරොකු නපතබුක්, 

ප්රුසිද්ධිඹක් රඵහ  කතහ. ඒ හවේභ ත්රතසතහදඹ ජඹේවණඹ ශ 

නිහ අවේ ය   වරොකු ප්රුසිද්ධිඹක් රළබුණහ. මුුල වරෝඹභ ථහ 

ශහ, ත්රතසතහදඹ ඳයහජඹ කිරීභ ළිබඳඵ. ත්රතසතහදඹ ඳයහජඹ ශ 

ය ක් වළටිඹ  ක දළන් අඳ  ප්රුසිද්ධිඹ රළබිරහ තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ හවේභ සිරිභහවෝ 

භළතිනිඹවේ හරවආ Non-Aligned Movement Summit එ 

තිබුණහ. ය ල් 76 යහජා නහඹයින් වපත ය   යහ. ශඟ ජ 

වඳොදු යහජා භණ්ඩරීමඹ ය ර යහජා නහඹයින් 50ක් ඳභණ වපත 

ය   එනහ. ඒ වතොයුරරු හේතහ යන්න දවස ණනක් 

භහධාවේ ජන් අවේ ය   එනහ. ඒහ වරෝඹ  ප්රුසිද්ධ වීභ නිහ 

රංහ  ංචහයයින් ඳළමිණීභ, ාහඳහරියින් ඳළමිණීභ, 

යවඹෝජයින් ඳළමිණීභ සිදු වනහ. එයින් අවේ ය   

ප්රුසිද්ධිඹක්, කීේතිඹක් රඵහ න්න ුළුලන් නහ. ඒ ත ක කඹ 

රඵහ වදන්න, අවේ ාහඳහය දිුතණු යන්න නපත අඳ ඒහ ප්රුචහයඹ 

යන්න ඕනෆ.  වනොවඹක් ය ර TVර, radioර අඳ ක 

ප්රුචහයඹන් යනහ, අවේ ංචහය ාහඳහයඹ ළන. වපත ත ක කඹ 

ුරබඳන් ප්රුචහයඹක් ඉවබ් රළවඵනහ. වපත ුරශ ඇති යන විඹදභ 

අඳ  යවඹෝජනඹක්. එයින් වපත ය  යේථි ලවඹන් ලක්තිභ ක 

යන්න,  වපත ය  යේථි ලවඹන් දිුතණු යන්න ුළුලන්භ 

රළවඵනහ. ඒ අඳ  රළවඵන ලක්තිඹක්. ඒ ළඩ ළිබඳවශ 

691 692 

[රු අතහවුද වවනවිය කන  භවතහ] 
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ක්රිසඹහ කභ කිරීභ ුරබඳන් අඳ  ලක්තිඹ රළවඵනහ. ඒ ලක්තිඹ 

තභයි අඳ  රළවඵන්වන්. වද්ලඳහරනීයණඹ මික් ඊ  එවහ 

වදඹක් තමුන්නහන්වේරහ වපත ළිබඳඵ ල්ඳනහ යන්වන් නළවළ.  

භහ මී  ළඩිඹ ථහ යන්වන් නළවළ, හරඹ අහන නිහ. 

වපත ය  භවහ ඉදිරි ළිපතභක් ඳළනරහ තිවඵනහ. එඹ ංේධනඹ 

යන්න අඳ  දළන් ඕනෆ යරහ තිවඵනහ. වපත යවට් හභඹ, 

භගිඹ ඇති  යවන ඹන්න ඕනෆ යරහ තිවඵනහ. හභඹයි, 

භගිඹයි, ංේධනඹයි එ  ඹන්න ඕනෆ යරහ තිවඵනහ. 

භවය යඹතන, භවය අඹ, භවය ණ්ඩහඹපත ජහති වේද, යපත 

වේද වදරහ, ජහතාන්තය කුභන්ත්රතණර  එුර වරහ වපත යවට් 

අේබුද ඇති යන්න උ කහව යනහ. එයින් අවේ ය  වබ්යහ 

වන වපත ය  ංේධනඹ යන්න දයන උ කහවඹ  වපත යවට් 

සිඹලු වදනහවේභ වවඹෝඹ රඵහ දිඹ ුතුරයි. ඒ  අලා හරඹ 

වභඹයි කිඹරහ භතක් යමින්  භවේ ථහ මින් අහන යනහ.  

 

[தற.த. 3.45] 

 

රු එපත.එල්.ඒ.එපත. හිසබුල්රහ භවතහ (යේථි ංේධන 
නිවඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்னல்னரஹ் -  ததரனோபரர 

அதறறனோத்ற தறற அலச்ெர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 

Economic Development)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப லனலரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கமப, 

இனங்லக றன்ெரம் (றனோத்ம்) ெட்டனேனம் ெம்தந்ரண இந் 

றரத்றமன கனந்துதகரள்லறட்டு ரன் றக 

கறழ்ச்ெறலடகறன்மநன். குநறப்தரக, து தறரந்ற 

ரடுகளுக்குள்மபம றன்தட்டு இல்னர எனோ ரட்டில் 

ததனோலமரடு ரம் ரழ்ந்துதகரண்டினோக்கறன்மநரம். 

அரது, அனோகறனனோக்கறன்ந இந்றர, மதரபம், னட்டரன் 

மதரன்ந ந் ரடுகபறனம் இல்னர அபவுக்கு 

இனோதத்துரன்கு ற மனெம் றன்ெரத்ல ங்குகறன்ந எனோ 

ரடரக து ரடு இனோப்தலறட்டு ரம் ல்மனரனோம் 

ததனோலப்தட மண்டும். ெறன ரடுகபறல் தறதணட்டு 

றத்றரன றன்தட்டு அனெனல் இனோக்கறன்ந 

சூழ்றலனறமன து ரட்டிமன இனோதத்துரன்கு ற மனெம் 

ெலரண னெலநறமன றன்ெரம் றறமரகறக்கப்தட்டு 

னோகறன்நது.  னத்த்றற்குப் தறன்ணர் டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபறன் ததனோம்தரனரண தறமெங்களுக்கும் இன்ன் 

றன் றறமரகம் ெலரக லடததற்ன் னோகறன்நது; றன்ெரம் 

இல்னரனனோந் நூற்ன்க்கக்கரண கறரங்களுக்கு றன்ெரம் 

ங்கப்தட்டினோக்கறன்நது. இனங்லகறமன றன்ெரம் 

அநறனெகப்தடுத்ப்தட்டு 200 னோடங்களுக்கு மனரகறனம் 

றன்ெரத்லப் ததற்நறர டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபறனள்ப தன கறரங்களுக்கு இன்ன் றன் 

றறமரகறக்கப்தட்டினோக்கறன்நது. அற்கரக அறனத் 

ஜணரறதற அர்களுக்கும் றன் னவுக்குப் ததரன்ப்தரண 

அலச்ெர் அர்களுக்கும் றன்ெர ெலதறணனோக்கும் 

ங்களுலட ன்நறலத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநரம். 30 

னோடகரனம்  இனங்லகறல் இடம்ததற்ந னத்த்றற்குப் தறன்ணர் 

ஆெறரறன் ஆச்ெரறறக்க எனோ ரடரக இனங்லகலக் 

கட்டிதழுப்னகறன்ந ரததனோம் தறறமன அறனத் 

ஜணரறதற அர்கபறன் லனலறல் ரங்கள் தறத்துக் 

தகரண்டினோக்கறன்மநரம். இற்கு இனங்லக றன்ெர ெலதனம் 

அறக தங்கபறப்லத ங்கறக்தகரண்டினோக்கறன்நது.  

தகப லனலரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கமப, 

அவ்ரன் இந் ரட்லடக் கட்டிதழுப்னற்கு 

னெலணகறன்நமதரது இணரத்லனம் ரத்லனம் 

கறபப்தற, இணங்களுக்கறலடறனம் ங்களுக்கறலடறனம் 

தறச்ெறலணகலப உண்டுதண்ற, லண்டும் இந் ரட்டிமன ஏர் 

இத்க்கபரறல ற்தடுத்துற்கும் இந் ரட்டுக்கு 

அதகலர்த்றல உண்டரக்குற்கும் ெறன ல ெக்றகள் 

னென்ன்தகரண்டினோக்கறன்நண. அந்ச் சூழ்றலனறனனோந்து 

இந் ரட்லட ரங்கள் கரப்தரற்நறரக மண்டும். கடந் தன 

ரங்கபரக இந் ரட்டிமன னெஸ்னம்களுக்தகறரக, 

இஸ்னரம் த்துக்தகறரகச் ெறன ல ெக்றகள் டுத்துனோம் 

டடிக்லககள் னெஸ்னம் க்கள் த்றறமன அச்ெத்லனம் 

கலனலனம் ற்தடுத்றறனோக்கறன்நண. ஆகம, இந் 

ரட்லட ரங்கள் கட்டிதழுப்த மண்டுரக இனோந்ரல், 

இந் ரடு பர்ச்ெறலடந் ரடரக ரந மண்டுதன்நரல், 

30 னோடங்கபரக இந்றனோந் அந் எற்ன்லல லண்டும் 

கட்டிக்கரக்க மண்டும்; இந் ரட்டிமன ல்னர இணங்களும் 

எற்ன்லரக ரழ்கறன்ந எனோ சூழ்றலன உனோரக்கப்தட 

மண்டும். ெறன்தரன்ல க்கபது உரறலகள் ற்ன்ம் 

அர்கபது  ஸ்னங்கலபப் தரதுகரக்கறன்ந 

னெழுப்ததரன்ப்னம் அெரங்கத்துக்கும் ததனோம்தரன்ல 

க்களுக்கும் இனோக்கறன்நது. அந் லகறமன இந் 

அெரங்கம் அற்லந உரற னெலநறமன தெய் மண்டும்.  

கடந் தன ரங்கபரக னெஸ்னம்களுக்கு றரண 

தல்மன்தட்ட ெம்தங்கள் இடம்ததற்ன்க்தகரண்டினோக் 

கறன்நண. னெஸ்னம் ெனேகத்துக்தகறரக கடும்மதரக்குள்ப 

இணர அலப்னக்கள் மற்தகரண்டுனோம் அச்சுன்த்ல்கள் 

தரடர்றகழ்ரக இடம்ததற்ன்க் தகரண்டினோப்தலண கடந் 

10 ரட்களுக்குள் லடததற்ந ெம்தங்கள் உர்த்துரக 

உள்பண. கறரண்ட்தரஸ் தள்பறரெல் தறச்ெறலண, 

யறங்கலண ஜளம்ஆ தள்பறரெல் ரக்குல், 

தட்டதகரலடறல் ரடு அன்க்கும் டுத்துக்குள் இலநச்ெற 

ற்ன்ம் தனரநற ரறக்கப்தட்டல மதரன்ந ெம்தங்கள் ற்ன்ம் 

ரணல்லன தகுறறனள்ப தணகன தறமெ 

னெஸ்னம்கலப தபறமற்நக் மகரனோம் கூட்டம் ன்தண கடந் 

10 ரட்களுக்குள் டந் னெக்கற ெம்தங்கபரகும். 

ரக்குனக்குள்பரண யறங்கலண ஜளம்ஆ தள்பறரெல்  

இன்ன் னேடப்தட்டினோக்கறன்நது. ரகர ெலத அலச்ெர் 

எனோர் மடிரகச் தென்ன் அந்ப் தள்பறரெலன னேடுரன் 

உத்றடுகறன்ந அபவுக்கு றலனலகள் 

உனோரகறறனோப்தலக் கண்டு னெஸ்னம் ெனேகம் றகவும் 

ணமலணலடந்றனோக்கறன்நது.  

தகப லனலரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கமப, 

இத்லக தெல்களும் றகழ்வுகளும் னெஸ்னம் க்கள் 

த்றறல் ட்டுன்நற னெஸ்னம் அல்னரமரர் த்றறனம் 

றகுந் தன்ப்லத ற்தடுத்றனள்பண. இல றகவும் 

கலழ்த்ரண  தெல்கபரகும். யறங்கலண தள்பறரெல் 

ரக்கப்தட்டததரழுது தள்பறரெல் அலந்துள்ப வீறறல் 

ரத்றம்  ெறநறதுமம் றன்ெர றறமரகம் துண்டிக்கப்தட்டு, 

தறன்ணர் ெலர்தெய்ப்தட்டது. இலண எனோ றட்டறடப்தட்ட 

தெனரகம கனோ மண்டினள்பது. து வ்ரநறனோப்தறனும் 

கடந் இனோதது னோட கரனரக மலபத் தரழுலகக்கும் 

ஜளம்ஆ தரழுலகக்கும் தன்தடுத்ப்தட்டுந் அந்ப் 

தள்பறரெல் இந்ப் னணறரண மரன்ன ரத்றமன ஜளம்ஆ 

தரழுலக டத்ப்தடரல் இழுத்து னேடப்தட்டினோப்தது 

இனங்லகறல் ரழ்கறன்ந னெஸ்னம்கலப ரத்றன்நற, னெழு 

உனகறனம் ரழ்கறன்ந அலணத்து னெஸ்னம்களுலட 

ணங்கலபனம் றகவும் னண்தடுத்றறனோக்கறன்நது. இத்லக 

றடங்கள் ந்றரண தறச்ெறலணகளுக்கும் உட்தடுத்ப் 

தடரல் ெரரணரக, றகவும் அலறரண னெலநறமன 

லர்க்கப்தட மண்டும். வ்றரண தறச்ெறலணகளுக்கும் 

உட்தடுத்ப்தடரல், இந் ரட்டினள்ப இணங்கள் லண்டும் 
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ெலர்குலனந்துறடரல் இந்ப் தறச்ெறலணக்குத் லர்வு 

கரப்தட்டு எற்ன்லனடன் ரமண்டுதண ரங்கள் 

ஆலெப்தடுகறன்மநரம். ணம, அெரங்கம் இந் 

றடங்கபறல் கணம் தெனத் மண்டும்.  

இந் ரட்டினள்ப அலணனோம் எற்ன்லனடன் 

ரமண்டும் ணவும் இந் ரடு கட்டிதழுப்தப்தட 

மண்டும் ணவும் ஆலெப்தடுதர்கள் ரங்கள். இந் ரடு 

னத்த்றல் ெறக்குண்டததரழுது, ரடு தறரறந்துறடக்கூடரது, 

ன்ன்ம் எம ரடரக இனோக்க மண்டும் ன்ந ண்த்துடன் 

ஆறக்கக்கரண னெஸ்னம்கள் உறலத் துச்ெதண றத்து 

து உறர்கலபனம் உலடலகலபனம் இந்து, இந் 

அெரங்கத்துடனும் அெ தலடகளுடனும் மெர்ந்து இந் 

ரட்லடப் தரதுகரத்ரர்கள். ஆணரல், கடந் தன ரட்கபரக 

இடம்ததற்ந தல்மன்தட்ட ெம்தங்கள் தரடர்தறல் இதுல 

னோம் லகது தெய்ப்தடறல்லன. இந்த் ரக்குனல் 

ெம்தந்ப்தட்டர்கள் ற்ன்ம் ெம்தந்ப்தட்ட ரகணங்கள் 

தரடர்தரக தரதுகரப்னப் தறரறறணனோக்குத் தரறந்றனோந்தும் 

இன்ன் லறல் தரதுகரப்னத் ப்தறணர் 

ெம்தந்ப்தட்டர்கலபக் லகதுதெய்ரனம் ெட்ட 

டடிக்லக லணனம் மற்தகரள்பரனம் இனோப்தது 

ங்களுக்கு றகுந் ணமலணலத் னோகறநது. 

இலணறட்டு னெஸ்னம் ெனேகம் றகவும் ணமலண 

லடந்றனோக்கறநது.  

தகப லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கமப, இந் 

ரட்லட னென்மணற்நலடந், பர்ச்ெறலடந் ரடரகக் 

கட்டிதழுப்தற அதறறனோத்ற தெய்மண்டுரறன், ரம் 

ல்மனரனோம் எற்ன்லப்தட மண்டும். எற்ன்லப்தட்ட எனோ 

ெனேகத்றன்னேனரக ட்டும இந்  ரட்லடக் கட்டிதழுப்த 

னெடினம். ஆகம, இந் ரட்லட னென்மணற்ன்ற்கரகச் ெகன 

இணங்களும் எற்ன்லரக ரமண்டும். இது தரடர்தரக 

அெரங்கம் றலறமன டடிக்லக டுக்க மண்டும். 

தரதுகரப்னத் ப்தறணரல் ங்களுக்குப் தன உன்றதரறகள் 

ங்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல், அந் உன்றதரறகள் துவும் 

இதுலறல் றலநமற்நப்தட்டரக இல்லன. இத்லக 

றலனல தரடர்ந்தும் லடித்துக்தகரண்டினோக்க னெடிரது. இது 

தரடர்தரக அெரங்கம் உடணடிரகச் ெட்ட டடிக்லக 

டுக்க மண்டும்;  ெம்தந்ப்தட்டர்கள் லகது தெய்ப்தட 

மண்டும். 

தகப லனலரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கமப, இந் 

ரட்டிமன லண்டும் இணங்களுக்கறலடறனம் ங்களுக் 

கறலடறனம் கனம் ற்தட்டுறடக்கூடரதன்ந 

கரத்துக்கரக அகறன இனங்லக ஜம் இய்த்துல் உனரவும் 

னெஸ்னம் அலச்ெர்களும் அெறல் லனலகளும் 

கல்றரன்களும் இலந்து றகவும் கணரக து னெஸ்னம் 

ெனேகத்றணல அலறப்தடுத்ற றடத்றக்தகரண்டினோக் 

கறன்நரர்கள். இந் ரட்டினள்ப அலணத்து க்களுக்கும் எம 

ெட்டம் அனெல்தடுத்ப்தட மண்டும். னெஸ்னம் எனோனுக்கு 

இந் ரட்டிமன தள்பறரெல் அலத்துத் தரழுற்கரண 

ன உரறல இனோக்கறன்நது. அலணத் டுக்கறன்ந அறகரம் 

னோக்கும் கறலடரது. கடந் இனோதத்றண்டு னோடங்கபரகத் 

தரழுலக டத்ப்தட்டுந் யறங்கலண தள்பறரெலன 

ந்ற கரனெம் இன்நற ரகர அலச்ெர் எனோர் 

மடிரகச் தென்ன் இழுத்து னேடும்தடி தெரன்ணணரல் அது 

னேடப்தட்டினோக்கறன்நது.  இன்ன் ரட்டினள்ப இத்லக 

சூழ்றலனலப் னரறந்துதகரண்டு தரதுகரப்னத் ப்தறணர் 

உடணடிரக டடிக்லக மற்தகரள்ப மண்டும். ெகன 

ெனேகத்னோம் அர்களுலட ெனேக, அெறல்,  

உரறலகலபப் மதறப்தரதுகரப்தற்கரண டடிக்லககள் 

டுக்கப்தட மண்டும். அெரங்கனெம் தரதுகரப்னத் 

ப்தறணனோம் தரடர்ந்தும்  கண்னேடித்ணரக இம 

றலனலலக் கலடப்தறடிக்கரல் உடணடிரகச் 

ெம்தந்ப்தட்டர்களுக்கு றரகச் ெட்ட டடிக்லககலப 

டுத்து, ரட்டிமன ெட்டத்லனம் அலறலனம் றலனரட்டி 

ெகன ெனேகங்களும் எற்ன்லனடன் றம்றரக 

ரழ்ற்குரற சூழ்றலனல உனோரக்க மண்டும். கடந் 30 

ஆண்டுகளுக்குப் தறன்ணர் ஆறக்கக்கரண தரதுகரப்னப் 

தலடறணர் இத்ம் ெறந்ற, உறர்ப்தன தகரடுத்துப் 

ததற்தநடுத் சுந்றத்லப்     மதறப் தரதுகரப்தற்கு 

ல்மனரனோம் னென் மண்டுதன்ன் மகட்டு, 

றலடததன்கறன்மநன்.  ன்நற.    

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු විජිත වවේය ක භන්ත්රීවුරභහ. ඔඵුරභහ  විනහඩි 15ක් 

තිවඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.55] 

 
රු විජිත වවේය ක භවතහ 
(ரண்னறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, අද ඉදිරිඳ ක ය තිවඵන               

ශ්රීක රංහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වටුපතඳත  වඳයහුර, 

2009 ත ක ංවලෝධන ඳන ක වටුපතඳතක් ඉදිරිඳ ක ශහ. භ  

භතයි ඒ අසථහවේ ජ එ  හි ුළ විදුලිඵර ඇභතියඹහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිේහ, වපත ඳනත ුරබඳන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

ණඹ ගිණුභ zero යන්න ුළුලන් කිඹරහ. මී  ය වතය  

වඳයහුර, ඒ කිඹන්වන් 2009  ජ ඒ  ඳන ක වටුපතඳත වනහුළ 

වරහවේ එ  හි ුළ විදුලිඵර ඇභතියඹහ භවහ ද්වද  කිේහ 

ණඹ ගිණුභ zero යන්න ුළුලන් කිඹරහ. නමු ක අවුරුදු වතය  

ඳසවේ ප්රුහවඹෝගි ඔේුළ වරහ තිවඵනහ; ේතභහන 

ඇභතිරුන්වේ ප්රුහලලින් ඉතහ ඳළවළදිලි ඔේුළ නහ ණඹ 

ගිණුභ zero වරහ නළවළ; ඒ වනු  දළළන්ත ඳහඩුක් රඵන 

යඹතනඹක් ඵ  රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳ ක වරහ තිවඵනහ 

කිඹරහ. 

ඇ කත භ වපත න වො  යවට් ප්රුධහන ප්රුලසනඹක් ඵ  ඳ ක 

වරහ තිවඵන්වන් විදුලි බිර ළිබඳඵ ප්රුලසනඹයි. විදුලි බිර ළඩි 

යන්වන් නළවළ, ඒ වනු  විදුලි බිර අඩු යනහ, මුුල යවට්භ 

ජනතහ  විදුලිඹ ඳඹනහ කිඹුළ යණ්ඩු එ ඳළ කතකින් විදුලි 

බිර ළඩි ශහ. අවනක් ඳළ කවතන් අද වපත ඳන ක වටුපතඳත 

වයවහ නීතිඹ ත ක තද කිරීභක් යනහ. ඒ තභයි භහසි හරිඹ 

වවීභ ඳළවළය වරින අඹවේ විදුලිඹ වින්ධි කිරීභ  අලා යන 

ෛනති  ුතුරර  ඵරඹ රඵහ ළනීභ. දළන භ ක ඒ වළකිඹහ 

තිවඵනහ තභයි. නමු ක ඊ  ඩහ ඵරුර න්ති එුර ය 

තිවඵනහ. වපත ළඩි වුණු විදුලි බිර ඹපත කිසි යහයඹකින් වහ 

න්න ඵළරි වුවණො ක ඒ හර සීභහ ඉක්භුළ භන් -භහඹ 

අන් වුණු භන්- විදුලිඹ වින්ධි යන්න ඵරඹ ඳයහ 

න්නහ. විදුලි බිර ළඩි ශහ  අභතය, ළඩි යුළ ණන අඹ 

ය ළනීභ වහ ක දළඩි නීති ක්රිසඹහ කභ යනහ. නිඹමිත හර 

සීභහ ුරශ වනොවවුවො ක, ඒ  ඹපත ප්රුභහදඹක් ඇති වුවණො ක ඒ 

ප්රුභහදඹ නිහ එ ඳළ කතකින් විදුලිඹ ක වින්ධි යනහ. අවනක් 

ඳළ කවතන් නළත විදුලිඹ රඵහ  ජවපත හසුර ක අඹ යනහ. ඒහ 

තභයි වපත ංවලෝධන ඳන ක වටුපතඳව ක න්ති විධිඹ  

තිවඵන්වන්. වපත වභොක්ද යන්වන්?  
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විදුලිඵර නිවඹෝජා ඇභතිුරභහ කිේහ වුළ දඩ මුදල්ලින් 

වරොකු යදහඹභක් උඳඹනහ කිඹරහ. යදහඹභ ළඩි වුණු ප්රුභහණඹ 

ළිබඳඵ ංාහ වල්න ක එුරභහ ඉදිරිඳ ක ශහ. දළන් එුරභන්රහ 

භණ්ඩරවආ ඳහඩු ළිඹන්න වදන්වන් වපත ජහතිවආ ඒහවඹන්. 

ඳහඩු  ඵරඳෆ ඇ කත වවේුර වඳුනහ වන ඒහ  උ කතය 

ඳඹනහ වනු  විදුලි බිර ළඩි ය ජනතහ භත ඒ ඵය 

ඳ රහ, අවනක් ඳළ කවතන් විදුලි බිර වහ න්න ඵළරි වුවණො ක 

වහභ ක්රිසඹහ කභ න ඳරිදි විදුලිඹ වින්ධි යරහ, ඒ වින්ධි 

කිරීභ නළත රඵහ  ජභ වහ අභතය හසුරකු ක අඹ යරහ, දළන් 

ඒවන් යදහඹපත උඳඹන්නයි වදන්වන්. වපතහ ඳළරළසතය විඳුපත. 

ඇ කත භ  කවතො ක වපත නිහ යවට් ජනතහ ත ක වහනිදහඹ 

ත ක කඹ  ඳ කවීභ විතයයි සිදු න්වන්. ඇ කත භ වපත ඳන ක 

වටුපතඳත වන එන්න ලින් 2009  ජ වනහුළ ඳනව ක 

න්තිර  ඉතහ ඳළවළදිලි ඇුරශ ක වුණහ, වභඹ වඳෞද්ලීයණ 

දිලහ  භන් කිරීභ. 

දළන් වොයි තයපත ුළයහවජ්රු ළහු ක, යිහරු ළහු ක ඇ කත 

ථහ ඒයි. එතළන  තභයි වපත ටි ටි, ටි ටි ඹන්වන්. 

2009 ඳනත වන ය වරහවේ ජ ඉතහ ඳළවළදිලි අළි එඹ  විරුද්ධ 

වුණහ. ි කරණඹ මිති, ඒ හවේභ විදුලි ඳහරිවබෝගිවඹෝ භවහ 

දළළන්ත උද්වකෝණ ශහ. ඒ උද්වකෝණර  වඳොලීසිඹ ඳුුල 

ෆස ළහුහ; ඵළ න් වඳොලු ප්රුවහය එල්ර ශහ. ඒ විධිඹ  ඵළ න් 

වඳොලු ප්රුවහය  ජරහ, ඳුුල ෆස වරහ එභ උද්වකෝණ භේදනඹ 

යරහ ඵරව කහයවඹන් ඒ ඹ ඳ ක ශහ. ඳසු 

ඳහේලිවපතන්ුරවේ ඵරඹ ඳහවිච්ික යරහ ඒ පතභත ශහ. වළඵළයි, 

පතභත යරහ වභොක්ද රඵහ  ක ජඹේවණඹ? වපත යවට් 

ජනතහ  ජඹේවණඹක් රඵහ දුන්නහද? අඩුභ ණවන් ජනතහ  

ජඹේවණඹ වවේ වත ක, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ජඹේවණඹක් 

වනහහද? විදුලිඵර භණ්ඩරඹ එ  තිබුණු ඳහඩු රඵන 

ත ක කවඹන්, ඵංවොවරො ක ත ක කවඹන් මුදහ න්න ුළුලන් 

වුණහද? එවවභ ය න්න ඵළරි වුණහ. වනොවයොච්වචෝවල් 

ඵරහහයඹ, වො කභවල් ඵරහහයඹ කිඹරහ න්දේලන 

ඳ කනහ. උභඟ ඇුරශ  ගිහිල්රහ තභයි ඒ හරවආ විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති ඇභතියඹහ කිේවේ, "දළන් ඵරන්න, ය  භ විදුලිඹ 

ඳඹන්න ුළුලන්, විදුලිඹ හසුර අඩු යනහ" කිඹහ. 

ඊවආ වඳවේදහ භභ දළක්හ අලු ක විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

ඇභතිරිඹ වළ න් ප්රුවද්ලවආ තිවඵන වෝෝඩ්රන්ඩ්ස විදුලි 

ඵරහහයඹ  මුල් රක් තඵනහ. භධාභ ඳශහ ක බහ ඡන්දඹ 

ඳළළ කවීභ   ුතුර ය තිවඵන වරහවේ වෝෝඩ්රන්ඩ්ස විදුලි 

ඵරහහයඹ  මුල් රක් තළබුහ. එුරමිඹ  භතද කිඹහ භහ දන්වන් 

නළවළ, මී  අවුරුදු ුරන  ඉසවල්රහ ඔඹ වෝෝඩ්රන්ඩ්ස විදුලි 

ඵරහහයඹ වහභ මී  ලින් හි ුළ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභති 

ඳහඨලී චපතළි යණ භළතිුරභහ ක මුල් රක් තළබුහ. ඒ, 2010 

ප්රුහවද්ය ඹ බහ ඡන්දඹ හරවආ. 2010 ප්රුහවද්ය ඹ බහ ඡන්දඹ 

හරවආ ඔඹ වෝෝඩ්රන්ඩ්ස විදුලි ඵරහහයඹ  වපත යණ්ඩුවේභ 

එ  හි ුළ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතියඹහ මුල් රක් 

තළබුහ. කිසිදු හිරිකිතඹක්, රජ්ජහක් නළුර වදළනි තහ   

ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතියඹහ ක එක් ගිහිල්රහ එතළනභ මුල්රක් 

තළබුහ. වපත හවේ විහිුලලින් වපත යවට් ජනතහවේ විදුලි බිර අඩු 

යන්න ක ඵළවළ, වපත යවට් ඵරලක්ති උ කඳහදනඹ ේධනඹ 

යන්න ක ඵළවළ. ඇ කත භ යණ්ඩුවේ ඒ සිඹල්ර අහේථයි 

කිඹන එ අද ඔේුළ වරහ තිවඵනහ. 

වපත ඳන ක වටුපතඳත අයවන ඵළලුවො ක, එහි ුරන්ළනි 

ළිටුවේ වභුරභන්රහ ඉතහ ඳළවළදිලි හා ංවලෝධනඹ යරහ 

තිවඵනහ. "යණ්ඩු විසින් සිඹඹ  ඳනව  ළඩි වො ස 

ප්රුභහණඹක් දයනු රඵන" ඹන හා ඉ ක යරහ "යණ්ඩු විසින් 

වවෝ යහජා ංසථහක් විසින් සිඹඹ  ඳනව  ළඩි වො ස 

ප්රුභහණඹක් දයනු රඵන" කිඹරහ වපත  අලු ක හාඹක් එුර 

ය තිවඵනහ. වපත තභයි ළිඹවයන් ළිඹය වඳෞද්ලීයණඹ 

දිහ  භන් කිරීභ  ඳහවිච්ික යන උඳක්රහභඹ. යණ්ඩු  සිඹඹ  

51ක් තිවඵනහ කිඹරහ කිේහ , එවවභ එක් වපතවක් 

වොවවේ ක වන් වරහ නළවළ. වජාසඨ අභහතාුරභහ  උ කතය 

වදන්න ඵළරි වුවණ් ඒයි. විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිරිඹ 

ඳසවේ උ කතය වදන්නපත කිඹරහ ද්ද නළුර හිටිඹහ. අඩුභ 

ණවන් නිවඹෝජා ඇභතියඹහ වවෝ උ කතයඹක් වදයි කිඹරහ අළි 

ඵරහවඳොවයො කුර වුණහ. නිවඹෝජා ඇභතියඹහ  ක උ කතයඹක් 

නළවළ. එවවභ එක් වපත ඳන ක වටුපතඳ ව ක වොතළන ක 

නළවළ. "සිඹඹ  50  ළඩි" කිඹරහ තිවඵනහ. වළඵළයි, ඒ 

පතපූේණ යහජා ුරයි කිඹරහ නළවළ. ක්රහභහනුකර 

වඳෞද්ලීයණඹ දිහ  භන් කිරීභක් තභයි වපතවන් 

වඳවනන්න  තිවඵන්වන්. වපත චනවඹන් යන භවහ 

වනසභක්. 

ඇ කත භ ඵළලුවො ක,  2009 ඳනතින් ඒ වඳෞද්ලීයණ දිහ 

ඳ න්  කතහ. 2009  ජ වනොවයි, ඉතිවහඹ  ගිවඹො ක 2005  ජ ක 

වපත යණ්ඩුවේ එ  හි ුළ මුදල් ඇභතිරු, විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති ඇභතිරු වභඹ වඳෞද්ලීයණඹ යන්න උ කහව 

ශහ. අද වභවවභ ථහ ශහ , වපත ළබිනට් භණ්ඩරවආභ ඉන්න 

ඇභතිරු එදහ ඒ  ඳක්යි ථහ වශේ. ඒ තභයි ඇ කත 

ඉතිවහඹ. ඒහ වනස යන්න ුළුලන් වුවණ් එ ඳළ කතකින් 

වපත යවට් ජනතහවේ ඵරවඹන් ව අවනක් ඳළ කවතන් ි කරණඹ 

මිතිර භළදිව ක වීවභන්. ඒහ ක එක් තභයි අද විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වපත ත ක කවඹන් වවෝ ඳ කහ වන ඹන්න ුළුලන් 

වරහ තිවඵන්වන්. වපත ත ක කවඹන් ඳ කහ වන ඹහවපත ජ 

යණ්ඩු ප්රුතිඳ කති ස යන්න ඕනෆ යහජා මරා ප්රුතිඳ කතිඹ ක 

එක් එ  පතඵන්ධ යරහයි.  

විදුලි බිර ළඩි වන්න ඵරඳෆ ප්රුධහන හධඹක් තභයි ඳසු ගිඹ 

දසර වපත යණ්ඩුවේ මුදල් අභහතාහංලවආ මුදල් ඇභතියඹහ 

විසින්  ක ළරැදි රණයණඹ. වභොක්ද ඒ රණයණඹ? රුළිඹර 

අප්රුභහණඹ කිරීවපත රණන්දු;  වඩොරයඹ  හවේක් රුළිඹර 

ඵහල්දු කිරීභ. ඒ ජහතාන්තය මරා අයමුදවල් වොන්වද්සි භත 

 කත රණන්දුක්. 2009 ජලි භහවආ 16 ළනිදහ ජහතාන්තය මරා 

අයමුදර ක එක් අ කන් ශ ගිවිසුවභන් ඉතහ ඳළවළදිලි ඔවුන් 

උඳවදස දුන්නහ අවේ යවට් ඵදු ක්රහභඹ වනස යන්න; ඵදු ඳයහඹ 

ළඩි යන්න; ඵදු ඳයහඹ ළඩි යරහ ඵදු ක්රහභඹ යර යන්න 

කිඹරහ. ඒ අනු ඵදු වොමිභක් ඳ ක යරහ ඒ වද් ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, වදළනි හයණහ තභයි 

රුළිඹර ඵහල්දු යන්න කිඹරහ උඳවදස  ජභ. ඒ රුළිඹර ඵහල්දු 

කිරීවපත වඹෝජනහ  අනු තභයි මුදල් ඇභතියඹහ 

ඳහේලිවපතන්ුර  ඇවිල්රහ ඳශමුළනි තහ  අඹ ළඹ ථහවේ ජ 

කිේවේ සිඹඹ  3කින් රුළිඹර අප්රුභහණ යනහ කිඹරහ. ඊශඟ 

තහවේ අජි ක නිහඩ් බ්යහල්රහ, ජඹසුන්දය භව කතඹරහ 

ඔක්වොභ එුර වරහ රුළිඹර පතපූේණවඹන්භ ඳහවන්න 

වළරිඹහ. රුළිඹර ඵහල්දු ශහ. රුළිඹර ඵහල්දු යන වරහවේ 

කිේවේ අවේ අඳනඹන යදහඹභ ළඩි යන්න ුළුලන් කිඹරහයි. 

නමු ක අඳනඹන යදහඹභ ළඩි වුවණ් නළවළ. ඳසු ගිඹ අවුරුදුවද් -

2012- අඳනඹන යදහඹභ සිඹඹ  10.7කින් අඩු වරහ තිවඵනහ. 

ඒ නිහ වභොක්ද වුවණ්? අළි යනඹනඹ යන වතල්ර  - 

ඉන්ධනර - වවිඹ ුතුර රුළිඹල් ටිනහභ ළඩි වුණහ. 

ඇ කත භ  කවතො ක අළි යනඹනඹ යන වතල්ර  වවිඹ ුතුර 

විඹදභ ළඩි වුණහ. අන්න ඒ තභයි විදුලිඹ ඒඹක් නිසඳහදනඹ 

යන්න ඹන නිසඳහදන ළිරිළඹ ළඩි වන්න ඵරඳෆ ප්රුධහන 

වවේුර වුවණ්. නිසඳහදන ළිරිළඹ ළඩි වුණහභ දළන් ඒ එකින් 

එ  විදුලි බිර ළඩි වන්න ඵරඳහ තිවඵනහ. ඒ යේථි 

ප්රුතිඳ කතිඹ ක එක් පතඵන්ධයි. මරා ප්රුතිඳ කතිඹ ක එක් 

පතඵන්ධයි. විදුලිඵර ඇභතියඹහ වවෝ ඇභතිරිඹ  මරා 

ප්රුතිඳ කතිඹ ස යන්න ඵළවළ. මරා ප්රුතිඳ කතිඹ ස 

යන්වන් මුදල් ඇභතියඹහයි. ඒ නිහ අද  යවට් විදුලිඹ හසුර 

ළඩි වීභ  ප්රුධහන ලවඹන්  කිඹන්න ඕනෆ මුදල් අභහතාහංලඹ 

බහය මුදල් ඇභතියඹහ ඇුරුල ළබිනට් භණ්ඩරඹයි.  
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ඳහේලිවපතන්ුර 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඊශඟ  වපත යණ්ඩු අවුරුදු 

ණනහක් තිසවේ ගිවිසුපත වරහ වඳෞද්ලි අංලවආ 

ජහහයපතහයඹන්  එවවභ නළ කනපත භහෆිඹහ  ඉඩ ප්රුසථහ  ජරහ 

තිවඵනහ. අද විදුලිඵර අභහතාහංලවආ වල්පතයඹහ කිඹනහ 

වඳෞද්ලි අංලඹ භඟ ඇති ය  ක ගිවිසුපත ංවලෝධනඹ 

වනොකිරීභ නිහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  රුළිඹල් වෝටි 1200 

ඳහඩුක් දයන්න සිදු වරහ තිවඵනහ කිඹරහ. අභහතාහංලඹ  

යන්න වදඹක් නළවළලු. ඒ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අයිති ළඩක්ලු. 

වළඵළයි, ඳසු ගිඹ දසර විදුලිඹ හසුර ළඩි යන වො  නපත, 

විදුලිඵර අභහතාහංලවආ ට්ටිඹ, භණ්ඩරවආ ට්ටිඹ, වොමිවපත 

ට්ටිඹ ඔක්වොභ එුර වරහ තභයි ජහති රඳහහිනිවආ, ITN 

එවක් ඒ හධහයණීයණඹ වශේ; වරියි කිේවේ. දළන් වපත 

විතයක් භණ්ඩරඹ  ඳ නහ. දළන් විදුලිඵර භණ්ඩරවආ බහඳති 

අභහතාහංලවආ හි ුළ වල්පතයවඹක්. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ළිබඳඵ රණන්දු රණයණ න්වන් ක වපත යණ්ඩු; ළබිවනට්ටු. 

එවවභ නපත වපත වඳෞද්ලි අංලවආ භහෆිඹහ එතළනින් අයින් 

යන්න ළබිනට් භණ්ඩරඹ වභතයපත හරඹක් ඳයක්කු යන්වන් 

ඇයි? ඒ තභයි යව.  හි ුළ ඇභතිරුන්වේ ව ේතභහන 

වඵොවවෝ ඇභතිරුන්වේ යදහඹපත ළිටිඳසවේ ඔඹ භහෆිඹහ 

ඉන්නහ. ඒ තභයි ඇ කත. වපත  වොන්වද්සි ඹ ව ක ඔඹ 

භහෆිඹහ ක එක් ගිවිසුපත ළහුවේ වුද? ඒ භණ්ඩරවආ 

ඇභතිරුන්, නිරධහරින් ව ළබිනට් භණ්ඩරවඹන් තභයි ඒහ 

අනුභත වශේ. ඒ ගිවිසුපත විභේලනඹ යන්න, ළයදි නපත ඒහ 

වනස යන්න වපත ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ුළුලන්; යණ්ඩු  

ුළුලන්. නමු ක අද න වතක් ඒ යන්වන් නළවළ. ඒහ ල් දභ 

දභහ ඹනහ. ඒහ වශො ක ඒහවආ අහසිඹ, ඒහවආ commission 

නළති න්වන් වපත වද්ලඳහරනඥඹන් යි. ඒ තභයි ඇ කත වවේුර. 

ඒ නිහ විදුලිඹ හසුර ළඩි යන්න ඵරඳෆ වදළනි හයණහ වුණු 

වපත භහෆිඹහ අවවෝසි යන්වන් නළ කව ක ඇයි? ඒ භහෆිඹහ 

වනස යරහ අලු ක ගිවිසුපතර  ඹන්වන් නළ කව ක ඇයි? ඒ 

ප්රුභහද යන්වන් ඇයි? ඒ ප්රුභහද කිරීභ ුරශ තභයි අය 

commission  ප්රුභහණඹ ළඩි න්වන්; යදහඹපත ළඩි න්වන්. ඒ 

නිහ අළි යණ්ඩු  ඵර යන්වන්, වපත  කත ළයදි මරා 

ප්රුතිඳ කතිඹ -රුළිඹර ඵහල්දු කිරීභ- වහභ අවවෝසි යන්න; වනස 

යන්න කිඹරහයි. ඒ එක්.  

වදනු, වඳෞද්ලි අංලවආ භහෆිඹහ ක එක් වරහ 

තිවඵන ගිවිසුපත වහභ -ඩිනමින්- ංවලෝධනඹ යන්න ඕනෆ. 

ඒ ප්රුභහද යන එ වපත යවට් ජනතහ  ළිබඳන්න ුළුලන් 

හයණහක් වනොවයි. ුරන්ළනි එ තභයි විදුලිඵර 

අභහතාහංලවආ වෝටි ප්රුවෝටි ණන්ලින් සිදු න දූණ, ංචහ 

ව අක්රහමිතහ. ඒහ දළන් වෝේ හේතහලින් වවබඳදයවු න 

වද්ල්. වළඵළයි,  වවබඳදයවු වුණහ   ඒහ  න්නහ ක්රිසඹහ භහේ 

නළවළ. ඒහ නතය න්වන් නළවළ. ඉතින් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වළභ 

දහභ ඳහඩුයි. රුළිඹල් වෝටි ණනක් ඳහඩුයි. ඒ ඳහඩු ජනතහ භත 

ඳ න එද යණ්ඩුවේ උ කතයඹ? එවවභ නපත යණ්ඩුක් 

වභො ද? ඹපත කිසි භණ්ඩරඹක්, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වවෝ නිජ 

වතල් නීතිත ංසථහ ඳහඩු න වි  ඒ ඳහඩු ජනතහ භත 

ඳ නහ නපත, මිර ළඩි යනහ නපත ඒ  යණ්ඩුක් 

වභො ද? යණ්ඩුක් තිවඵන්වන් ඹපත කිසි යඹතනඹක් ඳහඩු 

රඵනහ නපත, ඒ ඳහඩු නළති යරහ ඒ යඹතනඹ රහබදහීම 

ත ක කඹ  ඳ ක කිරීභ වහ ළරසුපත වදන්නයි; ප්රුතිඳ කති 

වදන්නයි; ඒහ ක්රිසඹහ කභ යන්නයි. 

ඒ අද විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලවඹන් වවෝ 

යණ්ඩුවන් වවයන්වන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි අද වපත 

ත ක කඹ  මුහුණ වදන්න සිද්ධ වරහ තිවඵන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ලින් තිබුණු ඳනව ක ත 

න්තිඹක් දළන් වපත ඳන ක වටුපතඳවතන් ංවලෝධනඹ නහ. 

ඒ තභයි අක්රහභ ක වර විදුලිඹ ඳහවිච්ික යනහ නපත, නළ කනපත 

අක්රහභ ක වර විදුලිඹ වඹොදහ න්නහ නපත, එඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ දින ුරන  -ඳළඹ 72 - ලින් දළනුපත  ජරහ ඒ නි  

ප්රුවේල වීභ ළිබඳඵ තිබුණු න්තිඹ. ඒ වනස කිරීභ වවොයි. 

නළ කනපත ඒ ඳරීක්හවන් ළඩක් නළවළ වන්. දස ුරන  ලින් 

දළනුපත  ජරහ ගිඹහභ වවොවයන් රයිට් න්න වනහ ඒ වනස ය 

න්නහ වන්. ඒ නිහ ඒ න්තිඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ වවොයි. 

වළඵළයි දළන් තිවඵන අලු ක ක්රහභඹ වභොක්ද? ඕනෆභ වරහ 

ගිහිල්රහ ඳරීක්හ යන්න ුළුලන්. වළඵළයි ඳරීක්හ යන්න 

ුළුලන් කිේහභ ඔන්න ඔතළන තභයි දළන් ප්රුලසනඹ තිවඵන්වන්. අද 

වපත යවට් සිටින වවොරු, වොල්රහයවඹෝ ව ේඳපත ළනීපත 

එක් විදුලිඵර භණ්ඩරවආ නිරධහරින්වේ අනනාතහ වති 

යන ක්රහභඹ වභොක්ද? විදුලිඵර භණ්ඩරවආ රහංඡනඹ අද ඒ 

හවනර  වන් යන්වන් නළවළ. අද වඳෞද්ලි අංලවආ 

වොන්ත්රතහ කරුන් හඩ්වඵෝඩ් ෆල්ර "CEB" කිඹරහ  වන් 

ය වන ඹනහ. වළඵළයි විදුලිඵර භණ්ඩරවආ හවනවආ ඒ 

රහංඡනඹ නළවළ. ඒ ඹන නිරධහරින්වේ අනනාතහ වඳුනහ න්වන් 

වොවවොභද? ඒ නිරධහරින් වදය  ඳළනරහ එ ඳහය  වේ 

ඇුරවශේ, කුසසිවආ, වළභ තළනභ රිංහ ඒ වේ ඳරීක්හ යන්න 

ගිඹහභ වන්න ුළුලන් අරරංික වපත යවට් ජනතහ  හිතහ න්න 

ුළුලන්. ඒ  ක්රහභවේදඹක් වපත ඳන ක වටුපතඳවතන් වදන්න 

ඵළවළ තභයි. වළඵළයි ඒ  ක්රහභවේදඹක් යණ්ඩු ඳළ කවතන් -

අභහතාහංලවඹන්- වඹෝජනහ වන්න ඕනෆ. එවවභ ක්රහභඹක් දළන  

නළවළ. දළන  නළති ත ක කඹ ුරශ වන්න ුළුලන් ඵයඳතශ සිදුවීපත 

දළන් තිඹහ අඳ ව කරුපත ත ුතුර තිවඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ නිහ 2009 අං 20 දයන          

ශ්රීක රංහ විදුලිඵර ඳනවතන් ය න්න ඵළරි වුණු ඹපත කිසි 

තහක්ණි වදෝඹන් නළත ස ය ළනීභක් ඳභණයි අද වපත 

යන්වන්. 2009 අං 20 දයන ශ්රීක රංහ විදුලිඵර ඳනව ක වයඹ 

වුවණ් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වඳෞද්ලීයණවආ දිලහ  භන් 

කිරීභ වහ න්ති පතභත ය ළනීභයි. එඹ  අදහශ යන 

ත ක චන, න්ති, වේබඳ එුර ය ළනීභක් වපත අලු ක 

ංවලෝධනඹ ුරශ ඇුරශ ක වරහ තිවඵනහ. වළඵළයි විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ රහබදහීම ත ක කඹ , එවවභ නළ කනපත යවට් 

ජනතහවේ විදුලි අලාතහ පතපූේණ කිරීවපත දිලහ  භන් 

කිරීභ වහ වුණු ංවලෝධනඹක් විධිඹ  වපත වඳුනහ න්න 

ඵළවළයි කිඹරහ කිඹමින් භහ නතිනහ. වඵොවවොභ සුරතියි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සුරතියි, රු භන්ත්රීවුරභහ. මීශඟ  රු ජහන ක්කුඹුය 

භන්ත්රීවුරභහ. 

 
[අ.බහ. 4.11] 

 

රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்னறகு ஜரணக க்கும்ன) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, වපත ඳන ක වටුපතඳව ක වවො 

ඳළ කත කිඹවනහ ටික් අඩුයි.  හභහනා භනුසවඹකුවේ 

නි  අලුවතන් විදුලි දිගුක් අදින වො  ඹපත කිසි වවනක් 

තයව  වවෝ කිේවො ක වපත ඉඩභ වයවහ අදින්න එඳහ, එවවභ 

නළ කනපත අහිං භනුසවඹක් වදය  විදුලිඹ න්න වො  

ඔහු ක එක් තිවඵන වඳෞද්ලි තයව  විදුලිඹ ළනීභ 

පතඵන්ධවඹන් විරුද්ධතහක් ප්රුහලඹ  ඳ ක වශො ක වභවතක් 

ල් නීතිඹ තිබුවණ් ශ්රීක රංහ භවජන උඳවඹෝ වතහ වොමින් 

බහ භඟින් ඒ ළන නියහයණඹක් ය න්නයි. වපත ඳන ක 

වටුපතඳත ඹ ව ක වවයන වපත අලු ක ංවලෝධනවඹන් නළත 

යක් ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතරුන්  ඒ ඵරඹ රඵහ වදන්න  ුතුර 

යරහ තිවඵනහ. ඒ වඵොවවොභ වවො  ුත කතක්. විදුලිඹ 

699 700 

[රු විජිත වවේය ක භවතහ] 
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න්න ගිඹ අඹ  වපත හවේ වරවවසිවඹන් ය න්න තිවඵන 

 ුතුර ලින් නීතිඹ ඹ ව ක ය ළනීභ වඵොවවොභ අභහරු 

ත ක කඹ  ඳ ක වරහ තිබුණු ඵ අළි දළක්හ. අඳ හවේ වරි 

වදය  විදුලිඹ න්න තිබුවණො ක ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතයඹහ වවෝ 

වල්පතරිඹ විදුලි අධිහරියඹහ භඟ ගිහිල්රහ ඳරීක්හ ය ඵරහ 

වභතළනින් විදුලිඹ වදන්න සුදුසුද, නළද්ද කිඹරහ ඒ අඹ  රණන්දුක් 

වදන්න ුළුලන් වපත ංවලෝධනවඹන්. ඒ රණන්දු දුන්නහභ ඒ අඹ  

විදුලිඹ න්න ුළුලන්භක් රළවඵනහ. ඒ නිහ අහිං 

වවනකු ඉසවල්රහ තිබුණු ක්රහභඹ  විදුලිඹ රඵහ න්න ගිවඹො ක 

ඒ  ුත කත ය න්න වඵොවවොභ අභහරුයි. වපත ංවලෝධනඹ 

ුරබඳන් වපත  ුත කත වඵොවවොභ වරවවසිවඹන් ය න්න 

ුළුලන්භක් තිවඵනහ.  

මී  ඉසවල්රහ අළි ට්රෆහන්සවෂෝභයඹක් වි යරහ භ  

විදුලිඹ වදන්න වදන වො  වපත ට්රෆහන්සවෂෝභයඹ දක්හ අධි ඵරළති 

විදුලි රැවළන් එන එ  විවයෝධතහ ප්රුහලඹ  ඳ ක කිරීභ නිහ 

භහ ණනක් ඒ  ුත කත ය න්න ඵළරි ඇදි ඇ ජ තිබුණහ. භභ 

එඹ අ ක විරහ තිවඵනහ. ඒ, වපත  ුත කත වවයන්න 

ඉසවල්රහ. වපත ංවලෝධනඹ භඟින් ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතුරභහ රඵහ 

වදන රණන්දු ක එක් අඳ  විදුලිඹ රඵහ න්න ුළුලන්භ 

රළවඵනහ.  

ඒ ඳනව ක තිබුණු හයණහ ක එක් විදුලිඹ රඵහ වදන්න 

වඵොවවොභ අභහරු වුණහ. භවය පතර අඹ ළභති නළවළ, ත 

වවනක් විදුලිඹ රඵහ න්නහ . එතවො  ඒ ාහඳිතිඹ 

නතිනහ. වපත ඳනවතන් ඒ ත ක කඹ වනස යරහ තිවඵනහ. 

වපත ඳනත ුරබඳන් වපත යවට් ජනතහ  වවො  ුතුර යහශිඹක් 

වවයනහ. අළි ඳසු ගිඹ දසර ඇභතිුරමිඹ ක, නිවඹෝජා 

ඇභතිුරභහ ක එක් ගිහිල්රහ අවේ ප්රුවද්ලර  විදුලිඹ රඵහ දුන්නහ.  

විදුලිඹ වදන්න, වදන්න ඳහඩු රඵන යඹතනඹ ත ක ඳහඩු රඵනහ.  

අවේ ජනහධිඳතිුරභහවේ ඵරහවඳොවයො කුර සිඹලු වදනහ භ 

විදුලිඹ  රඵහ වදන්නයි.  -ළභ  විදුලිඹ - ළභ  විදුලිඹ රඵහ වදන 

වො  ළභ දහභ විදුලිඹ තිවඵන්න තභයි වදන්වන්. ඉසය විදුලිඹ 

වදනහ. ඒ දුන්න ක දස කිහිඳඹක් ඹන  වො  යවට්භ විදුලිඹ නළති 

වනහ. ඒ ත ක කඹ නළති යන්න අළි ඵරහහය කිහිඳඹක් 

අලුවතන් වළදුහ. වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහහයඹ, වයරළිටිඹ 

ඵරහහයඹ හවේ ල් අඟුරු ඵරහහය ඇති ශහ. ඒ හවේභ දළන් 

සුශං භඟින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න අලා  ුතුර යවන 

ඹනහ. වපත සිඹල්වරන්භ ඵරහ වඳොවයො කුර වන්වන් අඩු 

විඹදභකින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්නයි. අවේ යණ්ඩු 

වොවවොභ කභ ළභති නළවළ, විදුලි බිර ළඩි යන්න. වළඵළයි, 

විදුලි බිර ළඩි ශහ  ඳසවේ අළි දළක්හ, වොඩක් වදවනක් 

අයළිරිභළසවභන් විදුලිඹ ඳරිවයණඹ යන වළටි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, භවේ වදය ශඟ සිටින භවේ 

ඥහතියඹකුවේ  විදුලි බිර භ  වඳන්වහ. භළයි භහවආ ඔහුවේ 

බිර තිබුණහ, රුළිඹල් 3,182ක්. ඔහු  ඒ 185ක් ගිහින් තිබුණහ. 

වඹ ළනි භහවආ -ජුනි භහවආ- ඔහුවේ බිර රුළිඹල් 318යි; 

ඒ 51යි. භභ ඇහුහ, වභොක්ද වවේුර කිඹරහ. අලා නළති 

 ුතුරලින් ඈ ක වුණහ කිේහ. භභ කිේහ, වභොක් වරි 

ළරැ ජභක් වරහ වන්න ඇති, ඊ  ශඟ   බිර ඵරන්න කිඹරහ. ඊ 

ශඟ බිර ඇවිල්රහ තිවඵනහ, දළන  දස වද  ඉසවල්රහ. 

ඒ  ඇවිල්රහ තිවඵන්වන් රුළිඹල් 340යි; ඒ 55යි.  

අයළිරිභළසවභන් විදුලිඹ ඳරිවබෝජනඹ වශො ක ඉුරරුක් ය 

න්න ුළුලන්. විදුලි බිර අඩු  තිවඹන්න තිවඹන්න 

ඳරිවබෝජනඹ ළඩියි. භවේ වදය  රුළිඹල් වහය දවස ණනක් 

යුළ විදුලි බිර වපත භහවආ රුළිඹල් 915යි. භවේ බිර ක අඩු වරහ 

තිවඵනහ. ඒ  වවේුර තභයි අයළිරිභළසවභන්  ුතුර යුළ 

එ.  

විදුලි බිර පතඵන්ධවඹන් ඇභතිරු ළන වොඩක් වද්ල් 

කිඹරහ තිවඵනහ. ඳහේලිවපතන්ුර භන්ත්රීවරුන්වේ වේ වට්  වි 

යරහ  තිවඵන විදුලිඹ  ක යණ්ඩුවන් ල්ලි වනහ. වළඵළයි, 

ඒ වුරු ක කිඹන්වන් නළවළ. ඒ  ඳහේලිවපතන්ුර  ුතුර 

අභහතාහංලවඹන් මුදල් වනහ. අවේ යයක්හ වහ විදුලි 

රහපතුළ වතයක් වි යරහ තිවඵනහ. ඒවක් විඹදභ යජවඹන් 

වනහ. වළඵළයි ඇභතිරු ළන විතයක් ඳ කතවේ ඳශ වරහ 

තිවඵනහ. නමු ක භන්ත්රීවරුන්  ක එවවභ යප්රුහදඹක් හිමි වරහ 

තිවඵනහ. භවේ වදය වට් ක එවවභ වි යරහ තිවඵනහ. ඒ 

වුරු ක කිඹන්වන් නළවළ. භභ දන්වන් නළවළ, අවනක් අඹවේ 

වල්ර විදුලි රහපතුළ වි යරහ නළද්ද කිඹරහ. එවවභ වි 

යරහ තිවඵනහ. ඕනෆ නළ කනපත වි වනොය නිපත ඉන්න ක 

ුළුලන්. වොඩක් වරහ  ඇභතිරුන් පතඵන්ධ වභොක් වරි 

එක් තිබුවණො ක ඒ කිඹනහ. නමු ක ඒ ඳවසුභ භන්ත්රීවරුන්  

තිබුණ ක කිඹන්වන් නළවළ. ඒ නිහ හ වරි ඹභක් වපතඵ වනහ 

නපත ඒ කිඹන්න ඕනෆ. භවේ වදය වි යුළ ඒ විදුලි 

රහපතුළර  ඹන විදුලි බිර භභ වන්වන් නළවළ. ඒ යජවඹන් 

වනහ.  

ශ්රීක රංහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වටුපතඳත  වවො 

ංවලෝධන වනළල්රහ තිවඵනහ. අවේ විජිත වවේය ක භන්ත්රීවුරභහ 

කිේහ, දින ුරන  ලින්- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ දළන් මරහනඹ න්නහ 

ඇති. 

 
අනුරරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනවඹන් ඉ ක වුවඹන්, 

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ මුරහනහරඪ විඹ.     
அன் தறநகு, ரண்னறகு ெரந் தண்டர அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ன் அகனம, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

லனல கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA  left the Chair, 

and MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 
 

 
රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்னறகு ஜரணக க்கும்ன) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, අවේ විජිත වවේය ක 

භන්ත්රීවුරභහ  ප්රුලසනඹක් නළඟුහ, වපත ංවලෝධන වන එන්න  

ප්රුථභ වුරු වරි වවනක් වවොවයන් විදුලිඹ න්නහ නපත ඒ ළන 

ඵරන්න දින ුරන  ලින් ඹන්න ඕනෆ,  දළන් වපත ංවලෝධනඹ 

අනු එවවභ ඕනෆ නළවළ, ඕනෆ වේරහ ගිහින් ඵරන්න ුළුලන් 

කිඹරහ. වළඵළයි රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ  වේරහක්  ජරහ තිවඵනහ. 

එවවභ ඹන්න ුළුලන්  උවද් අ  ක ඒ හවේභ ව වඹ ක අතය 

ඳභණයි. 

රෑ වරහ ගිහිල්රහ ඒ ළවඩ් යන්න ඵළවළ. උවද් 8.00 ක ව 

6.00 ක අතය තභයි ඹන්න අය  ජරහ තිවඵන්වන්. අළි රු 

ඇභතිුරමිඹවන් ඉල්රනහ, එවවභ ඹන අඹ  තභන්වේ වළඳුනුපත 

ඳත වවෝ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් නිකු ක යුළ වළඳුනුපත ඳත 

වවෝ භඟ ඹන්න කිඹන්න කිඹරහ. එවවභ නළති වුවණො ක රු 

විජිත වවේය ක භන්ත්රීවුරභහ කිඹුළ වද් වන්න ුළුලන්. වවේ 

වත ක, යහ්රිஷ හරවආ ඹන්වන් නළවළ. ඹහ ුතුර වරහ වභහි 

වන් තිවඵනහ. වපත ංවලෝධන භඟින් ළඩි ලවඹන් 

ඵරහවඳොවයො කුර න්වන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් ජනතහ  

ළඩි වේඹක් රඵහ වදන්නයි.  

701 702 



ඳහේලිවපතන්ුර 

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඳසු ගිඹ දසර ළසයි, 

හුශඟයි තිබුණහ. ඒහ නිහ ක රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වොඩක් 

ඳහඩු වුණහ. ළවළරහ ජරහලර ුරය ළිරුණහ හවේභ ස වොශන් 

ඩහ ළටිරහ, විදුලිඹ වින්ධි වරහ විදුලිඵර ඳද්ධතිඹ ඹථහ 

ත ක කඹ  ඳ ක යන්න රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වරොකු 

මුදරක් ළඹ යන්න සිදු වුණහ. ළහි ඇල්රක් වරි, සුශඟක් වරි 

යවො ක, ඒවනු ක රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ඳහඩුක් වනහ. 

එ ඳළ කතකින් රහබ රඵනහ හවේභ, ත ඳළ කතකින් ඳහඩුක් 

වනහ. වළඵළයි ඳහඩු න යඹතනඹක් ඹපත වරහ රහබඹක් 

රඵන වො  ඒ රහබඹ ක යඳසු වදන්න ගි වඹො ක, වළභ දහභ ඒ 

යඹතනඹ  ඳහඩු භයි දුන්න වන්වන්. අළි හිතනහ ඉදිරිවආ ජ 

ල් අඟුරු ඵරහහයලින්, ඒ හවේභ සුශං ඵරහහයලින් අලුතින් 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන වො  ජනතහ  මී  ඩහ වනඹක් 

රඵහ වදන්න ුළුලන්භක් රළවඵයි කිඹරහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, වපත න වො , "ළභ  

විදුලිඹ" ළඩ වන ඹ ව ක වපත යවට් සිඹඹ  90  විතය විදුලිඹ 

රඵහ  ජරහ තිවඵනහ. වපත න වො   වඵොවවෝ භළතියණ 

වොට්ඨහර විදුලිඹ ළඳුතභ සිඹඹ  සිඹඹ පතපූේණ කිරීභ වහ 

අලා යන  ුත කත යවන ඹනහ. විදුලිඵර ඳවසුභ නළති 

අඹ  විදුලිඹ රඵහ දුන්වන් නළ කනපත ඒ ඳසුභ නළති ක ඒ අඹ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඳහඩුවේ වො සරුන් වනහ. මී  

ඉසය වරහ වපත යවට් සිඹඹ  60  විතය විදුලිඹ ඳඹහ 

තිවඹද් ජ, විදුලිඹ ඳවසුභ නළති වනහ ක රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ ඳහඩුවේ වො සරුවක් වරහ තිවඵනහ. ඒ 

අඹ  ක විදුලිඹ  ජරහ තභයි ඒ අඹ වපත ඳහඩුවේ වො සරුන් ය 

න්න ඕනෆ. වොවවේ ක වඳුනහ වන නළවළ, ''වභඹහ  විදුලිඹ 

ඳවසුභ නළවළ. විදුලිඹ ඳවසුභ නළති වනහවන් වපත ඳහඩු 

ළිඹහ න්වන් නළවළ'' කිඹරහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, මී ේ 50ක් දක්හ රැවළන් 

පතඵන්ධතහ වනොමිවල් රඵහ  ජරහ එ ණුක් දහරහ තභන සවේ 

වදය  විදුලිඹ න්න ුළුලන් භට් භ  විදුලිඹ රඵහ ළනීවපත 

 ුත කත අද වල්සි ය  ජරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ භිද්ධිරහභි 

අඹ  භිද්ධිඹ වයවහ විදුලිඹ රඵහ වදන්න ක, ඒ වහ ළඹ ව මුදර 

විදුලිඹ බිර භඟ අඹ ය න්න ක  ුතුර යරහ තිවඵනහ. ඒ 

නිහ වරොකු ළිරිළඹක් දයන්වන් නළති භිද්ධිරහභින්  විදුලිඹ 

රඵහ න්න ුළුලන්භක් රළබිරහ තිවඵනහ. ය   අතාලා 

වදඹක් තභයි විදුලිඹ. වභහි ජ මී  ක ඩහ වවො   ුතුර යන්න- 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The Hon. Ravi Karunanayake is taking photographs 

inside the House. What is the conspiracy he is hatching?  

Sir, confiscate that camera.  

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Hon. Member,  please do not take photographs inside 

the Chamber.  

රු ජහන ක්කුඹුය භන්ත්රීවුරභහ, ඔඵුරභහවේ ථහ දළන් 

අන් යන්න.  

 
රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்னறகு ஜரணக க்கும்ன) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, වපත  ුතුර හේථ 

ඉදිරිඹ  වන ඹන්න රු ඇභතිුරමිඹ  ක, යජඹ  ක ලක්තිඹ 

රළවබ්හ කිඹහ ප්රුහේථනහ යමින් භහ නිවඬ වනහ. සුරතියි.  

 
[අ.බහ. 4.22] 

 

රු ඉයහන් වික්රහභය කන භවතහ 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, අද ශ්රීක රංහ විදුලිඵර 

(ංවලෝධන) ඳන ක වටුපතඳත ඉදිරිඳ ක ය තිවඵන වපත 

අසථහවේ ජ,  වභභ ංවලෝධන ළිබඳඵ රුණු කිහිඳඹක් වන් 

යන්න ළභළතියි. එ හයණඹක් තභයි, රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවඹන් නිවසර  ගිහිල්රහ මී යඹ කිඹළවීභ ළිබඳඵ 

වවනන ංවලෝධනඹ. ඒ ංවලෝධනඹ  අළි එඟයි. එඹ 

වඵොවවොභ වවොයි  කිඹන්න ඕනෆ. ඒ වන් හර සීභහ ුරශ ඒ 

හේඹඹ ඉටු යන එ වවොයි. වභොද, එවේ වනොවීභ නිහ 

නිහර වනොවඹකු ක ප්රුලසන, අේබුද ඇති වරහ තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ත හයණඹක් තභයි, 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන යඹතනර, ාහඳහයර අයිතිඹ ළිබඳඵ 

ප්රුලසනඹ. ඒ ප්රුලසනඹ ළන අඳ  තභ ඳළවළදිලි ළිබඳුරයක් රළබිරහ 

නළවළ.   

ඇභතිුරමිඹ ථහ යන වරහවේ ඒ පතඵන්ධවඹන් ඳළවළදිලි 

යයි කිඹරහ භහ හිතනහ. වපත යජඹ ඒ ාහඳහයර අයිතිඹක් රඵහ 

න්නහ නපත, ඹපත වො ස ප්රුභහණඹක් න්නහ නපත ඒ වො ස 

ප්රුභහණඹ වොඳභණද කිඹරහ ඳළවළදිලි ළිබඳුරයක් තිවඵන්න ඕනෆ. 

එවවභ නළ කනපත සිද්ධ න්වන් එක් එක් වනහවේ මුහුණ ඵරහ 

වො ස වදනහඹ කිඹන වළඟීභක් භවය අඹ ුරශ ඇති න 

එයි. ඒ වවො නළවළ. එභ නිහ ඒ ළිබඳඵ ළිබඳුරයක් භහ 

ඵරහවඳොවයො කුර නහ.  

වභභ ංවලෝධන ඉදිරිඳ ක ශ ක, භහ හිතන වළටිඹ  අද වපත 

යවට් ජනතහ  තිවඵන විලහරභ ප්රුලසනඹ විදුලි බිරයි; විදුලිඹ  

වන හසුරයි. විදුලි බිර ළඩි යන්න වඳය ක, විදුලි බිර ළඩි 

ශහ  ඳසු ක නිකු ක යන රද විදුලි බිල් ඳ ක කිහිඳඹක් භහ 

වෝදිසි ය ඵළලුහ. ඒ ණන අනු හසුර වනස නහ. 

නමු ක භවය නිහර විදුලිඹ හසුර සිඹඹ  26කින්, සිඹඹ  

27කින් ඉවශ ගිහින් තිවඵනහ. භහ තදුය  ක ත ක භවය 

නිහර භහේුර භහවආ සි  භළයි භහඹ දක්හ විදුලිඹ බිල් ඳ ක 

වෝදිසි ය ඵළලුහ, එභ හසුර ප්රුභහණඹ න්න ඕනෆ නිහ. 

එභ බිල් ඳ ක අතය, හසුර සිඹඹ  56.32කින් ළඩි වුණු 

අසථහනු ක තිවඵනහ. වපත ුරබඳන් භහ කිඹන්න ඹන්වන්, භවය 

අඹ  රුළිඹල් 1,000කින්, භවය අඹ  රුළිඹල් 2,000කින්, 

රුළිඹල් 3,000කින් විදුලි බිර ළඩි වරහ තිවඵන ඵයි. රුළිඹල් 

15,000 ළටුඳක් රඵන වනකු  රුළිඹල් 3,000කින් විදුලි බිර 

ළඩි වුණහඹ කිඹන්වන්, එභ විදුලි බිර වන්න ඔහුවේ 

අදහඹවභන් ළඩිුළය සිඹඹ  30ක් ඹනහඹ කිඹන එයි. ඉතින් 

ඒයි වපත යවට් තිවඵන විලහරභ ප්රුලසනඹ.  

703 704 

[රු ජහන ක්කුඹුය  භවතහ] 
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වපත යවට් ල් අඟුරු ඵරහහය වොඩ නඟුළ ද  විදුලි බිර 

ඳවශ  එයි කිඹන වඳොවයොන්දු, ඵරහවඳොවයො කුර අවුරුදු 10  

ළඩි හරඹ සි භ ජනතහ වවයහි ඇති ශහ. අඳ  කිේහ, 

ල් අඟුරු ඵරහහය ඇති ශහභ විදුලිඹ ඒඹක් රුළිඹල් 3.50  

රඵහ න්න ුළුලන්ඹ කිඹරහ. නමු ක අළි දන්නහ, ඇ කත භ ඒ 

සිදු වුවණ් නළවළයි කිඹරහ. වභොද, අළි දන්නහ, 

වනොවයොච්වචෝවල් ල් අඟුරු ඵරහහයඹ යයපතබ යන වො  එහි 

නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ ඒඹ මිර රුළිඹල් 13 ක ඉක්භහ 

ගිඹහඹ කිඹරහ. විදුලිඹ ඒඹක් නිසඳහදනඹ යන්න අළි 

හිතනහ  ඩහ විලහර මුදරක් ළඹ නහ. අළි දන්නහ, ල් අඟුරු 

බහවිතඹ ඳරිය දූණඹ  ඵරඳහනහඹ කිඹරහ. ඒ හවේභ ජරහල 

අ  ල් අඟුරු බහවිත නහ නපත -වනොවයොච්වචෝවල් හවේ 

ප්රුවද්ලර ක, අනික් ප්රුවද්ලර ක වපත න්න ුළුලන්.- ඒ ජරවආ 

උසණ කඹ ඉවශ ඹනහ. එතවො  එහි සිටින ජර ජීවීන් විනහල 

නහ. ල් අඟුරු බහවිතඹ නිහ ඳරිය දූණඹ ඇති නහ; 

ජරහලර ප්රුලසන ඇති නහ; ඒ අ  ජී ක න මිනිසුන්  

අහිතය වෞා ත ක කඹන්, වයෝ ත ක කඹන් ඇති නහ. 

වභළනි ත ක කඹක් රංහවේ ඇති වරහ තිවඵනහඹ කිඹහ භහ 

කිඹන්වන් නළවළ. වභොද, අවේ විදුලි ඵරහහයඹ භෆත ජ ඇති 

යුළ එක් නිහ.  

අළි වරෝඹ දිවහ ඵළලුහභ, වන ක ය ර තිවඵන ල් අඟුරු 

ඵරහහය නිහ ඒ අ  ජී ක න අඹවේ වෞාඹ  ප්රුලසන ඇති 

වරහ තිවඵන ඵ වඳවනනහ. ඒ අනු වභළනි අුරටුදහඹ 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹක් තභයි ල් අඟුරුලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කිරීවපත ජ සිද්ධ න්වන්. ල් අඟුරුලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ 

භහජඹක් වළටිඹ  ළිබඳන්න එභ වවේුර තභයි, අඳ  අඩු මිර  

විදුලිඹ රළවඵයි කිඹන විලසහඹ. ඒ විලසහවඹන් තභයි අළි 

වුරු ක එඹ  එඟ න්වන්. නමු ක ඒ ුරබඳන් අඩු මිර  විදුලිඹ 

රළවඵන්වන් නළ කනපත අඳ  ල් අඟුරු ඵරහහය වභො ද? අළි 

දන්නහ, ජරවඹන් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යනහ නපත රුළිඹල් 

3 , රුළිඹල් 4  විදුලිඹ ඒඹක් නිසඳහදනඹ යන්න 

ුළුලන් කිඹරහ. ඉන්ධනලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන වරහවේ 

රුළිඹල් 10 , රුළිඹල් 12 , රුළිඹල් 13  ඳභණ විදුලිඹ 

ඒඹක් නිසඳහදනඹ යන්න ුළුලන් වුණහ. දළන් ල් 

අඟුරුලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීවපත ජ ක විදුලිඹ ඒඹක් 

නිසඳහදනඹ යන්න එළනිභ මුදල් ප්රුභහණඹක් විඹදපත නහ. 

ඉතින් වභතළන විලහර ප්රුලසනඹක් තිවඵනහ. ඇ කත භ 

ඳහරිවබෝගිඹහ වොනහ  අන්දමින් තභයි වභභ ක්රිසඹහලිඹ දිගින් 

දි භ සිදු වමින් ඹන්වන්.  

ශ්රීක රංහ භවජන උඳවඹෝ වතහ වොමින් බහ ඉදිරිළි  

හක්ෂි වදන අසථහවේ ජ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් ඉදිරිඳ ක 

ශහ, ඒ වොල්රන්  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න වොඳභණ 

මුදරක් ළඹ නහද කිඹරහ. 

ඊ  ඳසවේ ඒවොල්රන්වේ අරහබඹ ඉදිරිඳ ක යනහ. ඊ  

ඳසවේ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් වදන්වන් ඒ අරහබඹ ළිඹවන ඳරිදි  

විදුලිඹ හසුර ළඩි  යන්නයි. නළතවවො ක යජවඹන් අලා  අඩු 

ඳහඩු ළිරිභහ න්න  තභයි උ කහව යන්වන්. දළන් අඳ අභත 

වනොශ ුතුර වදඹක් තිවඵනහ. වපත විදුලිඹ අඳ  ඳඹන්වන් 

monopoly එක් වයවහයි. ඒ කිඹන්වන්, ඳහරිවබෝගිවඹකු 

වළටිඹ   වපත වන, වන ඩර  ගිහින් න්න  ුළුලන් 

බහණ්ඩඹක් වවෝ වේහක් වනොවයි. වපත යහජා monopoly 

එක්. එභ නිහ ඳහරිවබෝගිඹහ අයණ වනහ.  භභ ළභළති 

වුණ ක නළති වුණ ක, භභ ුරටු වුණ ක අුරටු වුණ ක භ   වපත 

එතළනින්භ තභයි න්න වන්වන්.  එභ නිහ තභයි අඳ  විලහර 

 කීභක් තිවඵන්වන්, ඇ කත භ වපත විදුලිඹ හසුර වරිඹ භ 

රණයණඹ වනහද  නළද්ද  කිඹහ වොඹහ ඵරන්න.  එභ නිහ අඳ   

වපත අසථහවේ ජ කිඹන්න  සිදු වනහ, " එවවභ සිදු වන්වන් 

නළවළ "කිඹහ. අඳ  අනහතවආ ජ  වු ක-2015  ජ, 2020  ජ , 2025  ජ 

වු ක-  විදුලිඹ හසුර අඩු වීභක් ඵරහවඳොවයො කුර න්න  ඵළවළ.  

වපත දළන්  බහවිත යන ක්රහභඹ අනු ඒ ඵරහවඳොවයො කුර න්න  

ඵළවළ. ඇ කත භ ඇයි වපත විදුලිඹ හසුර වභවවභ  ඉවශ  

ඹන්වන් කිඹන එ ළිබඳඵ  විවේචනඹ ය තේ යන්න    

වපත ළිබඳඵ විසතය භවජනතහ  නළවළ.  

2011  ජ ල් අඟුරු බහවිතඹ  කිවරෝේෆපත මිලිඹන 395ක් 

ඳහවිච්ික ශහ. මුුල විඹදභ රුළිඹල් බිලිඹන 6.4යි. නළ කනපත 

මිලිඹන 6400 යි. ඒ අසථහවේ ජ රුළිඹවල් අඹ  වඩොරයඹ  

හවේක් රුළිඹල් 108යි. වතල් මිර ඳභණක් ඒඹ  

රුළිඹල් 7.69ක් විතය වනහ. වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහහයඹ 

දවන තහක් වවෝ කී තහක් වවෝ ඩහ ළටුණහභ ඒ නළත 

ඳහවිච්ිකඹ  න්න වතල් බහවිත වනහ. එතවො  වතල් මිර 

ක්රහභක්රහභවඹන් ඉවශ  ඹනහ. ශ්රීක රංහ භවජන උඳවඹෝ වතහ 

වොමින් බහ    රුණු ඉදිරිඳ ක කිරීවපත ජ කිේහ, 2011  ජ  

ඳළඹ  කිවරෝවොට් එ  කිවරෝේෆපත 0.38 යි කිඹහ. හපතපූේ 

කිඹහ ත ක විදුර ඵරහහයඹක් අඳ වොඩ නඟහ වන ඹනහ.  අඳ 

වපත වොඩ නඟහ වන ඹන්වන්, ල් අඟුරු බහවිත වශො ක 

ඒවආ මිර වවේ වවෝ අඩු වරහ අනහතවආ ජ වභොක් වවෝ 

ඹපත කිසි ප්රුතිරහබඹක් ඳහරිවබෝගියින් වළටිඹ  අඳ  රළවබ්ඹ කිඹහ 

විලසහඹක් තිවඵන නිහයි. ඒ විලසහවඹන් තභයි වපත 

යන්වන්. ඳළඹ  කිවරෝවොට් එ   කිවරෝේෆපත 0.38 යි 

කිඹහ ශ්රීක රංහ භවජන උඳවඹෝ වතහ වොමින් බහ  කිේ ක, 

හපතපූේ විදුලි ඵරහහයවආ ජ ඳළඹ  කිවරෝවොට් එ  

කිවරෝේෆපත   දලභ 73ක් වනහ. එතවො   CEB  එවක් ල් 

අඟු රු ළනීභ කිවරෝ ේෆපත එක් රුළිඹල් 18.56 ක් කිඹහ අඳ  

p ro j ec t  වශො ක, දළන  තිවඵන විසතය අනු, 

වනොවයොච්වචෝවල්  ඹන විඹදභ රුළිඹල් 8.53ක් න අතය 

හපතපූේර  ඹන විඹදභ  රුළිඹල් 13.55ක් විතය  වනහ.  ත 

විධිඹ  කිේවො ක ල් අඟුරු බහවිතවඹන් හපතපූේලින් 

රළවඵන්න  ඹන විදුලිඹ, වනොවයොච්වචෝරවඹන් රළවඵන විදුලිඹ   

ඩහ ෆවවන ප්රුභහණඹකින් ළඩි වනහ.  එ තළන රුළිඹල්  

8.53යි,  අවනක් තළන  රුළිඹල්  13. 55යි. 

භහ කිඹන්න උ කහව යන්වන් වභඹයි. වපත වහ  ජේක 

හලීන ළරළසභක් අලායි. වභොද, වපත නිහ ඳරිය දූණඹ 

ඇති වනහ. වෞාඹ  ප්රුලසන ඇති වනහ. වරඩ වයෝ ඇති 

වනහ. දිගින් දි භ ල් අඟුරුලින්භ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

යන්න  ඹනහ නපත, ඇ කත භ විදුලිඹ හසුර අඩු වේඹ කිඹහ  

අඳ  ඵරහවඳොවයො කුරක් තිවඵන්න  ඕනෆ. නමු ක එවවභ 

ඵරහවඳොවයො කුරක් නළවළ. ඳරිය  ඳදනභ රහබ වනොරඵන  

භවජන ඳදනභක්. ඉංග්රීරසි බහහවන් කිඹනහ නපත, 

Environmental Foundation Limited.  2005 ේවආ ජ ඒ අඹ 

කිඹහුළ වදඹක් වපත අසථහවේ ජ භහ කිඹන්න ළභළතියි. -එඹ 

වන් ය තිවඵන්වන් ඉංග්රියසි බහහවනුයි.-  වභොද, ඒ 

අද  ක අදහශයි. 2005 ේවආ ජ  ඔවුන් වභවවභ කිඹහ තිවඵනහ.  

 I quote: 

"The Environmental Foundation Limited  (EFL) expresses grave 

concern regarding the  recent statement that the price of electricity 
would have to be increased by 50 %  if the Ceylon Electricity 

Board...."  

2005 ේවආ ජ කිඹුළ වදඹක් තභයි  භහ වපත කිඹන්වන්. 

වපත අද  ක අදහශයි. 

They further state, I quote: 

“....is to break  even, especially since the Sri Lankan consumer is 
among those charged the highest tariffs in the world.”    
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ඳහේලිවපතන්ුර 

 

2005 ේවආ ජයි වභවවභ කිඹහ තිවඵන්වන්. භහ අද ක 

කිඹනහ, වරෝවආ අධිභ විදුලිඹ හසුර වන ය ල් අතරින් 

එක් තභයි ශ්රීක රංහ කිඹරහ. වපත හයණඹ 2005  ජ ක ඒ අඹ 

කිේහ. ඊ  ඳසු ඔවුන් කිඹහ තිවඵන වද් ක භහ දළන් කිඹන්නපත. 

Sir, I further  quote:   

 “....... EFL is of the view that the deep-rooted problems of the 

sector need to be addressed as a matter of urgency, we believe that 
the debate on supply, facilities and pricing mask the real issues at 

stake....... 

......Sri Lanka’s  already indebted situation, while issues of 

efficiency,  power piracy and affordability remain ignored.  The 
government has shown  

an absence of  political will to explore fossil fuel alternatives,.... 

....Poor planning and doubts regarding location have only 

exacerbated the opposition to the coal power alternative. The root of 

the problem lies in a manifest absence of accountability and 

transparency regarding the true cost of supplying power.”  

වභහි අහනවආ ජ කිඹන්වන්, අඳ වනොවඹකු ක වනොවඹකු ක 

වද්ල් හච්ඡහ යනහ, නමු ක ඇ කත භ වපතවක් විනිවිදබහඹ 

අඩුයි, ද කත වරිඹ  නළවළ කිඹන එයි. වොමින් බහවන් 

කිඹන වදඹ ළන වුණ ක තේ යන්න ඇ කත භ ද කත නළවළ. 

වරිඹ භ අඳ දන්නහ ජර විදුලිඹ වභඳභණ නිසඳහදනඹ යන්න 

ඹනහ කිඹරහ. වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහහයවඹන් වභච්චයයි, 

හපතපූේර තිවඵන ඵරහහයවඹන් අඳ හිතනහ වභඳභණ විදුලිඹ 

ප්රුභහණඹක් නිසඳහදනඹ වයි කිඹරහ. ඒ හවේභ අඳ වඳෞද්ලි 

අංලවඹන් විදුලිඹ න්න වො  -විවලේවඹන්භ වදිසි ළඳුතපත 

න්න වො -  ඒ වොන්ත්රතහ ක එ අනු ුළුලන් නපත අඳ  

කිඹන්න වොඳභණ මුදරක් ඹනහද කිඹරහ. අඳ  තිවඵන යයංික 

අනු ජර විදුලිඹ වනුවන් රුළිඹල් 4ක් වරි 5ක් වරි ඹන වො , 

රක්ඳහන ළනි අවේ ඉඳළයණි ජර විදුලි ඵරහහයර  භවය වි  

ලත 30ක්, 40ක්, 50ක් විතය ඹනහ ඇති. එතවො  වතල්ර  

රුළිඹල් 10ක්, 12ක් ඹනහ නපත, ල් අඟුරුර  ඒ ප්රුභහණඹ 

ඹනහ නපත වඳෞද්ලි අංලවආ ළඳුතපතරුන් , ඒ 

වොන්ත්රතහ කර  රුළිඹල් 23, 30, 40 ණවන්  වනහ කිඹරහ 

තභයි අඳ  දළන න්න රළබිරහ තිවඵන්වන්. භභ කිඹන වදඹ ළරැදි 

නපත, ඒ වොන්ත්රතහ ක ප්රුසිද්ධ යරහ වඳෞද්ලි අංලවආ 

ළඳුතපතරු  ඇ කත භ වොච්චය වනහද කිඹරහ කිඹන්න 

කිඹහ භභ යජවඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, විදුලිඹ ළන ථහ යන 

වො  ඒ වනුවන් අඹ යන විවිධ හසුර ළන ක භභ කිඹන්න 

ඕනෆ. අඳ කිඹනහ ඒඹ  අඹ යන හසුර ළන. ඊ  ඳසු 

අභතය හසුරක් කිඹරහ රුළිඹල් 315යි රුළිඹල් 420යි අතවේ 

මුදරක් අඳ එුර යනහ. ඊ  ඳසු අඳ ඉන්ධන ළශුළපත 

හසුරක් කිඹරහ ත සිඹඹ  10ක්, සිඹඹ  40ක් ඳරිවබෝජනඹ 

යන අඹ  එුර යනහ. ඒ විධිඹ  එ එ හසුර අඳ එුර 

යනහ. වභොද වපත අසථහවේ ජ  යජඹ  ඵදු එුර යන්න 

අලායි. ඉන්ධන ළශුළපත හසුරක් දභරහ තිවඵන්වන් ඉන්ධන 

මිර ඉවශ  ඹනහ නපත ඒ ඳහරිවබෝගිඹහ  වන්න කිඹන 

අදවසිනුයි. නමු ක අඳ දන්නහ ජරඹ ළඩි වන වො  හල්රි, 

භහවුසහළවල්, වො කභවල්, වික්ව ෝරිඹහ, යන් ළවේ ළනි 

ජරහලර -භනර ළ ඇවයන්න-  සිඹඹ  94 භට් භ , සිඹඹ  

99 භට් භ , සිඹඹ  100 භට් භ  ක ජරඹ තිබිරහ තිවඵන ඵ. 

වඳොඩි අඩුවීභක් තිබුණහ නපත භනර ළවේ තභයි. ඒවක් සිඹඹ  

65ක් විතය ජරඹ තිබුණහ. ජුනි 19ළනි දහ භභ  කත ද කතලින් 

තභයි භභ වපත රුණු වන් යන්වන්. වපත ජරවඹන් අඳ විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ යනහ. ඒ මිවරන් අඩුයි.  

වභභ රු බහ ුරශ දළන් හච්ඡහක් ඇති වුණහ turbines 

අලු කළඩිඹහ යන්න ඕනෆ, ඒ නිහ වපත turbines වන්න 

වනහඹ කිඹරහ. වපත ළන අඳ  තේ යන්න ුළුලන්. නමු ක 

වපත turbines නහ නපත ඇයි ඒහ න්වන් කිඹරහ අඳ දළන 

න්න ළභළතියි. ඒ හවේභ වපත turbines ළසීභ ළන 

ක්රහභවේදඹක් තිවඵනහද කිඹරහ ක දළන න්න ළභළතියි.  නමු ක 

භහ කිඹන්න වදන ප්රුධහන හයණඹ වපතයි. වපත භහ වද ුරවන් 

හවේභ ජරඹ ළඩි ළඩිවඹන් අඳ  එුර වනහ නපත වභොක්ද 

විඹ ුත කව ක? ඉන්ධන ළශුළපත හසුරක් කිඹන්වන් 

ඳහරිවබෝගිඹහ යජඹ  වන මිරක්. ජරඹ අඳ  සබහ 

ධේභවඹන්භ ළඩිවඹන් රළවඵනහ නපත, ජරවඹන් ළඩි විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ  අඳ ඹනහ නපත අඳ  යජවඹන් වනහධහයඹක් 

වදන්න ඕනෆ. වභොද ළශුළපත හසුරක් කිඹන්වන් ඒ යි. 

නිපත හසුරක් කිේවො ක ඒ වනස. නමු ක ළශුළපත 

හසුරක් කිේවො ක ඔඹ ළශුළභ වදඳළ කත භ ඹන්න ඕනෆ. එඹ 

එ ඳළ කත  විතයක් ශඳන්න ඵළවළ.  එතවො  වපත ප්රුලසනඹ 

තිවඵන්වන් ඳහරිවබෝගිඹහ  විතයයි.  වභඳභණ ජරඹ තිවඵනහ, 

දළන් ජරවඹන් යන විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ළඩි වරහ ඇති. 

එවවනපත ඒ ඵරහ එක්වෝ ඉන්ධන ළශුළපත හසුර අයින් 

යන්න. නළ කනපත අඳ  ජර වනහධහයඹ කිඹරහ වනඹක් 

අලුතින් වදන්න කිඹරහ අඳ යජවඹන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඳහරිවබෝගිඹහ  ළඩි මිර ඳ න එ තභයි වභතළනින් යවන 

යවන ඹන්වන්. භභ හිතන්වන් වපත ඇ කත භ විදුලිඹ  

ඳභණක් අඳ  සීභහ යන්න ඵළවළ කිඹරහ යි.   

ඇ කත ලවඹන්භ, යජඹ යවන ඹන්වන් ඵදු එුර කිරීභක්. 

භවය අඹ තේ ඉදිරිඳ ක යනහ, වපත අරහබ සිදු වරහ 

තිවඵන්වන් ජනතහ  වන වදන නිහඹ කිඹරහ. භවේ අදව 

නපත ජනතහ  රඵහ වදන වනඹ මුදල් අභහතාහංලවඹන් විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  වදන්න  ඕනෆ ඹ කිඹන එයි. එතවො  අඳ  

ුළුලන්, භණ්ඩරවආ හේඹ හධනඹ ඒ ක්රහභඹ  ඵරහවන, 

ඵරහවන ඹන්න. නළ කනපත අඳ  ඒ වොඹහ න්න ඵළරි 

වනහ.  ඒ නිහ ඒ අළි ළිබඳන්වන් නළවළ. අන්තිභ  ඔඹ 

වනහධහයඹ වනුවන් වන්න  සිදු න්වන් ක 

භවජනතහභයි. ඵදු වයවහ වන්වන් භවජනතහයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භහ අන් යනහ. භවේ ථහ අන් යන්න  

වඳය වපත හයණඹ ළන ක භහ කිඹන්න  අලායි.  ඒ කිඹන්වන්, 

රුළිඹල් දහවකින්, වදදහවකින්, ුරන්දහවකින් විදුලි බිරක් ළඩි 

වුවණො ක සිඹඹ 15, සිඹඹ  30 යදහඹභ විදුලි බිර ළඩිවීභ  

ඳභණක් ළඹ නහ. වපත යජඹ විසින් ළවළල්ලුවන් රනහ 

කිඹන එ කිඹන්න  ඕනෆ. වපත ජනතහ  දයන්න  ඵළරි ඵයක් 

නහ. හුඟහක් අඹ කිඹනහ, "විදුලි බිර වභොනහ වුණ ක අළි 

ඳශහ ක බහ ජඹේවණඹ යරහ වඳන්න්නපත" කිඹරහ. ං වේ ජ 

බහඹ අඩු ඵ තභයි වපතවන් වඳවනන්වන්. ඇභතිරුන් 

වළටිඹ  තභන්වේ විදුලි බිර යජවඹන් වනහ නපත තභන්  ඒ 

ළිබඳඵ තිවඵන ංවේ ජ බහඹ අඩු නහ. ුළ ක ඳ කර තිබුණහ 

භවය ඇභතිරුන්වේ විදුලි බිර රුළිඹල් රක්ඹක් කිඹරහ. - භභ 

වපත  එක් එක් ුළද්රඹන් ළන වොඹනහ වනොවයි. - එතවො  

වවනකුවේ විඹදභ රුළිඹල් දහවකින් වරි, ුරන්දහවකින් වරි ළඩි 

වුවණො ක තභන්  ඒ ළන ථහ යන්න අභහරුයි.  වභොද, ඒ 

ළන තභන්වේ ංවේ ජ බහඹ අඩු නිහ. ඉතින් එභ ඳිුරවිවආ 

සිටිඹ ක වරෝ වදක් තිවඵනහ. ුළයළසිඹහවේ වරෝඹ 

තිවඵනහ, ඳහරඹහවේ වරෝඹ තිවඵනහ.  
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නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීවුරභහ, ථහ අන් යන්න.  

 
රු ඉයහන් වික්රහභය කන භවතහ 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භහ අන් යනහ, රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි.   

ඳහරඹහවේ වරෝවආ ඔවුන් ඹහන හවනලින් ඹනහ. 

තභන්වේ දරුන් වවො ඳහල්ර  ඇුරශ ක ය න්නහ. 

නළ කනපත ළි  ය ල්ර  ඹනහ. ඒ අඹ  කිසි අඩු ඳහඩුක් 

නළවළ. නමු ක ුළයළසිඹහවේ වරෝඹ වනස. ුළයළසිඹහ වපත 

ඳහර  දරුහ එන්න  ඕනෆ. තභන්වේ ඹහන, හවනලින් 

ඹන්න ඵළවළ, ත්රීවවීරේ එවන් වරි, ඵස එවන් වරි තභයි 

ුළයළසිඹහ ඹන්වන්. ඉතින් ඔවුන්වේ විඹදභ රුළිඹල් දහවකින්, 

වදදහවකින්, ුරන්දහවකින් ළඩි වුණහභ ඒ අඹ  වපත විලහර 

ප්රුලසනඹක් වනහ.  

 කිරුශඳවන් වල් 116ක් කුණහටු  වසු වරහ තිබුණහ. 

භහ ඒ වල්ර  ගිඹහ.  එතළන තිවඵන දු ව දුේඳ කභ ඵරන්න  

ඕනෆ. ඒ අඹ  වපත විදුලි බිර  වොවවොභ ක වහ න්න  ඵළවළ. 

ඒ නිහ භහ නළත යජවඹන් ඉල්ලීභක් යනහ, වපත විධිඹ  

විදුලිබිර සිඹඹ  25කින්, 50කින්, 60කින් එය ළඩි යන එ 

වඵොවවොභ අහධහයණයි, ඒ නිහ ඒ ළන නළත ඵරන්න කිඹරහ.  

එභ ඉල්ලීභ යමින් භහ නතිනහ, සුරතියි.  

 
[අ.බහ. 4.42] 

 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்னறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, හභහනාවඹන් යණ්ඩු 

ඳක්ඹ  ක, විඳක්ඹ  ක වපත ඳහේලිවපතන්ුර  තභන්වේ 

නිවඹෝජිතඹන් වතෝයහ ඳ ක ය ළනීවපත ක්රහභවේදඹ ුරශ  ජහති 

රළයිසුරවන් භන්ත්රීවරුන් ඳ ක ය න්න  ුළුලන්භ තිවඵන 

ඵ අළි දන්නහ. වඵොවවෝ වරහ  එවවභ වතෝයහ නිද් ජ 

විවලේවඹන්භ වනොවඹකු ක ක්වේත්රතර  දක්පත ඇති අඹ 

තභයි වතෝයහ නු රඵන්වන්. අවේ ඉයහන් වික්රහභය කන 

භන්ත්රීවුරභහ ක ගිණුපතයණඹ ළිබඳඵ, ණහධියණඹ ළිබඳඵ 

වි වලේ තනුරරු දයරහ තිවඵන, ඒ ළිබඳඵ වඵොවවෝ අවඵෝධඹ 

තිවඵන වවනක් ඵ අළි දන්නහ. රු නිවඹෝජා 

ථහනහඹුරභනි,  එුරභහ වපත ඉන්ධන ළශුළපත හසුර ළිබඳඵ 

ථහ ශහ. දළන් වවො  ළවළරහ ජරහලර ුරය ළිරිරහ තිවඵන 

නිහ වපත ඉන්ධන ළශුළපත හසුර ඉ ක යරහ ජර ළශුළපත 

හසුරක් වදන්න කිඹරහ එුරභහ කිඹනහ.  

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ සිඹලුභ උස නිරධහරින් අද වපත රු 

බහවේ නිරධහරි කුටිඹ  ඳළමිණ සිටිනහ. ඒ හවේභ විඹ බහය 

අභහතාුරමිඹ වපත රු බහවේ සිටිනහ. අවේ යවට් තිවඵන 

සිඹලුභ ජර විදුලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ උ කඳහදනඹ ශ ක, 

උඳරිභඹ සිඹඹ  30යි යයණඹ යන්න  ුළුලන් න්වන්.  ඒ, 

න්න ුළුලන් උඳරිභ විදුලි ධහරිතහ  කවතො ක. අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහවේ උඳවදස අනු රු ඇභතිුරමිඹ  ඊවආ වඳවේදහ 

ුළංික ජර විදුලි ඵරහහයඹ  මුල් ල් තඵරහ, අවේ යේථි 

ංේධන ඇභතිුරභහ ක එක් ඒ ළඩ  ුතුර ඳ න්  කතහ. ඒ 

හවේ කුඩහ කුඩහ ජර විදුලි ඵරහහය ඳ න්න්න ුළුලන්. නමු ක 

ේතභහනවආ තිවඵන ත ක කඹ අනු  අළි එක්වෝ සිඹඹ  70ක් 

තහඳ විදුලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ උ කඳහදනඹ යන්න  ඕනෆ. 

එවවභ නළ කනපත ඉන්ධන බහවිතහ යරහ විදුලිඹ උ කඳහදනඹ 

යන්න  ඕනෆ. එවවභ නළ කනපත වඳෞද්ලි අංලවඹන් විදුලිඹ 

රඵහ න්න  ඕනෆ. අන්න ඒ තභයි වපත ව කරුපත න්න  ඵළරි 

හයණඹ.  ඒ නිහ අළි විවලේවඹන්භ ඔඵුරභහ  භතක් යන්න  

ළභළතියි, වපත ජර ළශුළපත හසුරක් වදන්න  විධිඹක් නළති ඵ. 

වභොද, රංහවේ තිවඵන සිඹලුභ ජර විදුලි ඵරහහයර උඳරිභ 

විදුලිඹ උ කඳහදනඹ ශ ක, ඹන්න  ුළුලන් සීභහ සිඹඹ  30යි.  

සිඹඹ  70ක්භ වන ක ක්රහභවේදඹන් ඔසවේ ජහති විදුලිඵර 

ඳද්ධතිඹ   එුර ය න්න  සිදු වරහ තිවඵන නිහ.  

විදුලි බිර ළඩි කිරීභ පතඵන්ධවඹන් අළි  ජේක ලවඹන් ථහ 

ශහ. ඇ කවතන්භ ඳවශ යදහඹපත භට් භක් තිවඵන අඹ , කුඩහ 

නිහර  විදුලි බිවල් ළඩි වීභක් සිදු වුවණ් නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

ුළන ුළනහ කීභ ුරශ ඒ ළිබඳඵ අවඵෝධඹක් නළවළ කිඹරහ 

හිතනහ මික් අඳ  ඊ  එවහ  ථහ යන්න වදඹක් නළවළ.  

වෝෝඩ්රන්ඩ්ස ජර විදුලි ඵරහහයඹ  මුල් ල් තළබීභ ළන 

අවේ විජිත වවේය ක භන්ත්රීවුරභහ කිේහ, "වපත  මී  වඳය ක මුල් 

ල් තිඹරහ ඇති" කිඹරහ.  භවය වි  මුල් ල් තිඹන්න ක ඇති; 

ඒහ වවොඹහ ඵරන්න ඹන්න ක ඇති. වළඵළයි වපත  නිලසිකත 

ලවඹන් මුදල් ප්රුතිඳහදන වවොඹහ වන, ඒ ළිබඳඵ ඳළවළදිලි ළඩ 

ළිබඳවශක් වදරහ, ඒ සිඹලු වද්ල් ළරසුපත යරහ තභයි 

ේතභහන විඹ බහය අභහතාුරමිඹ මුල් ල් තිඹරහ ළඩ යයපතබ 

වශේ. වභහවොට් 30 ජර විදුලි ඵරහහයඹ  මුල් ල් තිඹරහ, 

එවවේ ජනතහ  ඒහ කිඹරහ අඳ  භධාභ ඳශහ ක බහ දිනන්න 

අලා නළවළ. භධාභ ඳශහත ජඹේවණඹ යන්න, ඹම ඳශහත 

ජඹේවණඹ යන්න, උුරරු ඳශහත ජඹේවණඹ යන්න ඒ 

ප්රුවද්ලර  ඕනෆ තයපත භහින්ද යහජඳක් අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහවේ යජවඹන් ළඩ  ුතුර යරහ තිවඵනහ. ඒ 

නිහ වපත ුළංික ජර විදුලි ඵරහහයඹ  මුල් ල් තිඹරහ ඒ 

ජනතහවේ භන වනස කිරීවපත අලාතහක් අඳ  නළවළයි 

කිඹන එ අළි විජිත වවේය ක භන්ත්රීවුරභහ  භතක් යරහ වදන්න 

ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඳහඩුයි, ඳහඩුයි කිඹරහ කිඹනහ. වපත විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

වව  රහබ රඵන ත ක කඹ  ඳ ක යන්න අඳ  ුළුලන්. 

ඇභතිුරමිඹ  කිේවො ක ඒ අභිවඹෝඹ බහය නියි. විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ රහබ රඵන ත ක කඹ  ඳ ක යන්න  රුණු කීඳඹයි 

වනස යන්න තිවඵන්වන්. ඒ වනස යන්න ුළුලන්. 

වළඵළයි, ඒවක් ඵය ඳළ වන්වන් හ ද? ඒවන් රිවදන්වන් 

හ ද? අවේ අහිං ජනතහ යි ඒවන් රිවදන්වන්. විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ, ඒ හවේභ යහඹ, ඒ හවේභ භනහභන භණ්ඩරඹ, 

නිජ වතල් ංසථහ, වපත හවේ යඹතන ණනහක් අද ඳහඩු 

රඵමින් ඳ කහ වන ඹනහ.  ජනතහ  විලහර වනඹක් රඵහ 

වදන යහයඹ  තභයි වපත යඹතන ඳ කහ වන ඹන්වන්. හුඟක් 

වරහ  ඒ ඳහඩු යජඹ දයහ න්නහ. යජඹ දයහ නිමින් 

භවජනතහ භත ඳ න්න තිවඵන ඵය අඩු කිරීභ වහ  ුතුර 

ය වන ඹනහ. ඒ අභත යන්න එඳහ. වපත යඹතනඹ  

රහබ රඵන්න නපත වඳොඩි වඳොඩි වනස කිරීපත ටික් විතයයි 

යන්න ඕනෆ. ඕනෆ නපත ශභනහයණවආ වනස කිරීභක් 

ශහඹ සිතමු. ඊශඟ  අඳ  යන්න තිවඵන වවොභ වද් 

වභොක්ද? ඒ තභයි විදුලි බිර ළඩි යන එ. අද අළි වුරු ක 

දන්නහ, අවේ යවට් සිඹඹ  60  ඩහ විදුලිඹ රඵහ වදන්වන් 

නිසඳහදන විඹදභ  ඩහ අඩු මිර යි කිඹරහ. අළි දන්නහ, ඒ 

20 දක්හ ඉන්න සීභහ හභහනා ඳවුල් මිලිඹන 1.1ක් ඵ. ඒ 

හවේභ එතළනින් එවහ  තිවඵන සීභහවේ ත මිලිඹන 1.3ක් 

ඉන්නහ. වපත හවේ රක් 23ක්, 24ක් ජනතහ  ඉතහභ වොච්චපත 

මුදර  තභයි වපත විදුලිඹ රඵහ වදන්වන්. 2013  ජ රුළිඹල් 

23.50  ඇසතවපතන්ුර න  විදුලි ඒඹක්, රුළිඹල් 3.00 , 

රුළිඹල් 3.50 , රුළිඹල් 5.00  රඵහ වදන්න  ුතුර යරහ 

තිවඵන්වන් ඒ ජනතහ  වේහක් ඳඹන්න ඕනෆ නිහයි. අන්න 

ඒ නිහ ඒ රුණු ක ඳහද ය න්න ඕනෆ. අළි දන්නහ, 

709 710 



ඳහේලිවපතන්ුර 

ශභනහයණවආ ක ඹපත ඹපත අඩු ඳහඩුපත තිවඵන්න ුළුලන්. අඩු 

ඳහඩු තිවඵනහ. ඇභතිුරමිඹ ඒහ වඳුනහ වන තිවඵනහ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ බහඳතිුරභහ එක්, හභහනාහධිහරිුරභහ එක්, ඒ 

හවේභ උස නිරධහරින් එක් වපත න වො  එුරමිඹ හච්ඡහ 

ය වන ඹනහ, ඒ ශභනහයණවආ දුේරතහ තිවඵනහ නපත 

ඒහ වඳුනහ වන ඒහ  අලා ළඩ ළිබඳවශක් ක්රිසඹහ කභ යරහ 

ඳහඩු රඵන ඒ තළන්ර වභොනහ වවෝ ළ ලු වත ත ක කඹන් 

තිවඵනහ නපත ඒහ නියහයණඹ ය න්න. ඒ ශභනහයණ 

ඳළ කත දිුතණු යනහ හවේභ, ජනතහ  ඵයක් ඳ න්වන් 

නළුර   ුතුර යන්න විවලේවඹන්භ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහවේ 

නහඹ කවඹන් අද යජඹ අධහනඹ වඹොමු යරහ තිවඵනහ.   

මී  අවුරුදු ණනහ  ඉසය වරහ එක් ක ජහති ඳක් 

යජඹ හරවආ රණන්දු  කව ක නළති නිහ, රණන්දු න්න වයිඹක් 

තිබුවණ් නළති නිහ, වද්ලඳහරනභඹ ලවඹන් වහනි වයි කිඹරහ 

රණන්දු න්වන් නළති තිබුණු නිහ තභයි වපත විදුලිඹ 

පතඵන්ධවඹන් අවේ යජඹ  වභතයපත ඵය ඳළ විරහ තිවඵන්වන්. 

අවේ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ  අළි අද සුරතින්ත වන්න ඕනෆ. 

 වභොද, වනොවයොච්වචෝවල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ අද වළභ වදනහභ 

වෆල්ලු  රක් යරහ ථහ යනහ. ඒ ඵරහහයඹ තිබුවණ් 

නළ කනපත වපත න වො  අවේ යවට් අඩුභ ලවඹන් ඳළඹ 7ක් ක 

විදුලිඹ ඳන්න ඕනෆ. වනොවයොච්වචෝවල් තහඳ විදුලි ඵරහහයවආ 

ඳශමුන අදිඹය අන් යරහ, වපත ේඹ ුරශභ වදන 

අදිඹවය ක අහනඹ  ගිහිල්රහ, ඊ ශඟ  ුරන්න අදිඹය 

ක්රිසඹහ කභ කිරීභ ක එක් අවේ යවට් ජහති විදුලිඵර ඳද්ධතිඹ 

ලක්තිභ ක යන්න අඳ  ුළුලන්.  

රු නි වඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ හපතපූේ තහඳ 

විදුලි ඵරහහයඹ  අළි අනිහේඹවඹන්භ ඹහ ුතුර තිවඵනහ. ඹපත 

ඹපත අඩු ඳහඩු තිවඵන්න ුළුලන්. ඹපත ඹපත ඵහධහ ඇති වන්න 

ුළුලන්.  අළි ඒහ හච්ඡහ ය නිමින්, විහ නිමින් හපතපූේ 

තහඳ ඵරහහයඹ  අවේ ය  අනිහේඹවඹන්භ ඹහ ුතුර තිවඵනහ.  

ුළද්රවඹක් වනොවයි, අවේ ය  ඹහ ුතුර තිවඵනහ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ දකුණු ඳශහව ක 

ත ක තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ අලාතහක් තිවඵනහ. එඹ ඉදි 

වන්න ඕනෆ.  ඇයි  අළි එවවභ කිඹන්වන්? එදහ 1993 න වො  

වපත යවට් ජහති විදුලිඵර ඳද්ධතිඹ ඉල්ලු,  එවවභ ක නළ කනපත ය  

ඉල්ල විදුලි ධහරිතහ වොච්චයද? වභහවොට් 1,140යි. එච්චයයි 

ඉල්ලුවේ.  නමු ක දළන් ඒ ඉල්ලුභ වභහවොට් 3,000 දක්හ ළඩි 

වරහ තිවඵනහ. රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, දළන් ඒ 

ඉල්ලුභ වභහවොට් 3,000  යන්න ත ක කඹ  ඇවිල්රහ 

තිවඵනහ. තමුන්නහන්වේරහ දන්නහ, උුරරු නළ වඟනහිය ප්රුවද්ල 

නිදවස ය ළනීභ ක එක් ඒ ප්රුවද්ලර විදුලිඹ රඵහ ළනීභ 

විලහර ලවඹන් ුළුලල් වරහ තිවඵන ඵ. ඒ හවේභ අළි 

නිවඹෝජනඹ යන කුරුණෆර දිස්රිஷක්වආ ේහමීඹ ප්රුවද්ලර අද 

විලහර විදුලි ඉල්ලුභක් තිවඵනහ. අවේ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහවේ 

භහින්ද ිකන්තනවආ ඳයභහේථඹ, භහින්ද ිකන්තනවආ 

ඵරහවඳො වයො කුර වළභ නි භ විදුලිඹ රඵහ  ජභයි. වළභ 

නි භ විදුලිඹ රඵහ වදන වි , රඵහ  ක නිදව ක භඟ 

ේභහන්තලහරහ යයපතබ න වි , ංචහය ාහඳහයඹ දිුතණු න 

වි , නය අරංහය න වි , ංේධනඹ න වි  විදුලිඹ විලහර 

ප්රුභහණඹක් අලා වනහ. එභ නිහ අළි කුභන යහයඹකින් වවෝ 

විදුලි උ කඳහදනඹ  ඹහ ුතුරයි. ඒ නිහ අද යජඹ ඳරිසපත වරහ 

තිවඵනහ, විවලේවඹන්භ වපත ඳහඩු රඵන ත ක කඹන්වන් මුදහ 

ළනීභ වහ එ ඳළ කතකින් ඉන්ධන බහවිත ය සිදු යන විදුලි 

උ කඳහදන ක්රහභලින් ටිකින් ටි ඈ ක න්න ; ඒ හවේභ 

වඳෞද්ලි අංලවඹන් අධි මිර  න්න විදුලිවඹන් ටිවන් ටි 

ඈ ක න්න . රු අභහතාුරමිඹ ඇුරුල විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අද ඒ 

ප්රුවේලඹ  ඇවිල්රහ තිවඵනහ. ඒ එ ඳහය භ යන්න  

ුළුලන් වදඹක් වනොවයි. ඒ ක්රහභහනුකර ශ ුතුර වදඹක්. ඒ 

ප්රුවේලඹ  ඇවිල්රහ තිබීභ අළි සිඹලු වදනහ  ුරටු න්න  

ුළුලන් හයණඹක් කිඹන එ වපත වරහවේ ජ භතක් යන්න  

ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ භභ විවලේවඹන් 

වපත වරහවේ ජ වපත ඳහේලිවපතන්ුරවේ ජ භතක් යන්න  ඕනෆ 

හයණඹක් තිවඵනහ. අළි වළවභෝභ වපත ය   යදවයයි. වපත 

තභයි අවේ ය . අළි වළවභෝභ කිඹන්වන් ශ්රීක රහංකිවඹෝ කිඹරහ. 

හභහනාවඹන් වපත ඳහේලිවපතන්ුරවේ විඳක්වආ ඉන්නහ ය  

අඳකීේතිඹ  ඳ ක යන නපත දයහුළ අඹ. ඒ අඹ නපත ඒ ශහ  

භක් නළවළ. වොවවොභ ක ඒ අඹවේ වජොබ් එ ඒභ තභයි. ළි  

ය  ගිහින් වඩොරේ වොඹහ න්න වනොවඹකු ක විධිඹ  ය  ඳහහ 

වදන්න   ුතුර යනහ. ඒ අඹ එවවභ ශහ  භක් නළවළ. 

නමු ක අළි ක එක් 2010  ජ වපත ඳහේලිවපතන්ුර  ඳ ක වරහ යුළ 

විඳක්වආ ඳහේලිවපතන්ුර භන්ත්රීවයවඹකු ක ඊවආ භහධා 

හච්ඡහ ජ, ඉදිරිවආ ජ ඳ කන්න  තිවඵන වඳොදු යහජා 

භණ්ඩලීඹ යහජා නහඹ මුුල ඉතහභ වෆල්ලු  දහරහ ථහ 

යනහ භභ දළක්හ.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, විවලේවඹන්භ දිංත 

සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹවේ හරවආ 1976  ජ තභයි 

මී  වඳය යහජා නහඹ මුුලක් වපත යවට් ඳ කරහ තිවඵන්වන්. 

1976  ජ තභයි ඹහඳනවආ නයහධිඳති යචහේඹ දුවයඹේඳහ භවතහ 

වඩි තිඹරහ කහතනඹ වශේ. එුරභහවේ කහතනඹ ක භඟ යයපතබ 

වුණු වපත ත්රතසතහ ජ අයරඹ අවුරුදු 30  ක ළඩි හරඹක් දිගින් 

දි භ යහ. වපත යවට් ඔඩු දුරහ තිබුණු වරෝවආ ප්රුඵරභ 

රිල්රහ ංවිධහනඹ කිඹුළ, වරෝවආ ප්රුඵරභ ත්රතසතහ ජ 

ංවිධහනඹ කිඹුළ එල්ටීටීඊ ංවිධහනවආ අවි  කත වො  නිභහ 

යන්න, අුර හ දභන්න අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 

භළතිුරභහ  2009 භළයි භහවආ 19 න දහ න වි  වළකිඹහ 

රළබුණහ. තභ අවුරුදු 4යි ත වුවණ්. අවුරුදු 4ක් ළනි වටි 

හරඹ ුරශ වඳොදු යහජා භණ්ඩලීඹ නහඹ මුුලක් වපත උුරපත 

භහති ූගමිවආ, අවේ යවට් ඳ කන්න  වළකිඹහ රළබීභභ                  

ශ්රීක රහංකිඹන් වළටිඹ  අඳ  ුරටු විඹ වළකි හයණඹක්. නමු ක 

විඳක්ඹ අද ඒ  ුරටු න්වන් නළවළ. ඊවආ අළි දළක්හ, වපත 

ඉතහභ වෆල්ලුහ  දහරහ ථහ යනහ. යණ්ඩු යන්න ඹන වපත 

ක්රිසඹහලිඹ වහාඹ  රක් යරහ, විහිුලක් ඵ  ඳරිේතනඹ 

යරහ තභයි විඳක්වආ රු භන්ත්රීවයවඹක් ජනතහ  භතඹ 

වදන්න සදහනපත වුවණ්. අළි දන්නහ, අද අවේ යවට් ත ක කඹ 

ළිබඳඵ, එවවභ නළ කනපත ය  ළිබඳඵ වරෝවආ විවිධ 

දුේභතඹන් තිවඵනහඹ කිඹහ. අවේභ භවය වද්ලඳහරන 

නහඹවඹෝ, භවය වද්ලඳහරන ණ්ඩහඹපත, භවය යහජා 

වනොන ංවිධහන ව වඩොරේර  ළඩ  ුතුර යන, ඒහ  

උඩ වඩි වදන  භවය අඹ තභයි ඒ යරහ තිවඵන්වන්. අවේ 

ය  ළිබඳඵ ඹපත වදෝඹක් තිවඵනහ නපත, ඹපත දුේභතඹන් 

තිවඵනහ නපත ඒහ වනස යන්න, වරෝඹ ඉදිරිවආ                     

ශ්රීක රංහවේ ප්රුතිරඳඹ, තා ත ක කඹ වඳන්න්න තිවඵන 

වවොභ අසථහක් වපත. අවනක් ඳළ කවතන්  වපත වඳොදු යහජා 

භණ්ඩලීඹ නහඹ මුුල අවේ යවට් ඳළළ කවීභ යේථි ලවඹන් 

අවේ යවට් ඉදිරි භන  විලහර ලක්තිඹක් වනහ. ත ක 

ඳළ කතකින් යවඹෝජයින් විලහර ප්රුභහණඹ  අවේ ය   එන්න  

වදොය විිත න අසථහක්. ඒ හවේභ අවනකු ක ය ල් භඟ 

සුවදතහ ේධනඹ ය න්න  තිවඵන අසථහක්. 

තමුන්නහන්වේරහ වව  යණ්ඩුක් නීවි. වව  යණ්ඩුක් 

 කවතො ක ඳහරනඹ යන්වන් වපත ශ්රීක රංහ. ඒ න වි                         

ශ්රීක රංහ වරෝඹ වමුවේ දණ සරහ තිබුවණො ක, වරෝඹ 

වමුවේ ශ්රීක රංහ අඳකීේතිභ ක ය ක් ඵ  ඳරිේතනඹ යරහ 

තිබුවණො ක තමුන්නහන්වේරහ  යණ්ඩු යන්න වන්වන් වොයි 

යවට්ද කිඹරහ අළි විඳක්වඹන් අවන්න  ළභළතියි. එභ නිහ වපත 

ය  අඳවිත්රත යන්න  එඳහ. තමුන්නහන්වේරහ  ඕනෆ තයපත 

භළතියණ තිවඵනහ. ඳශහ ක බහ භළතියණඹ ඳ කනහ ඹම, 

භධාභ ව උුරරු ඳශහ කර.  
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තමුන්නහන්වේරහ ඇවිල්රහ, තමුන්නහන්වේරහවේ භතඹ 

ඉදිරිඳ ක යරහ, තමුන්නහන්වේරහවේ දේලනඹ ඉදිරිඳ ක  යරහ, 

ළඩ ළිබඳවශ ඉදිරිඳ ක යරහ ුළුලන් නපත ජනතහවේ යය ේහදඹ 

රඵහ න්න. ප්රුජහතන්ත්රතහ ජ ඒ අසථහ රඵහ  ජ තිවඵනහ, රු 

නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි.  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඒ හවේභ යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ  කිේහ  දළන් යණ්ඩු අඳුවේ අත ඳත  

හනහඹ කිඹරහ.  අළි එුරභහවන් අවන්න ළභළතියි, අඳුවේ අත 

ඳත හන්වන් යණ්ඩුද එවවභ  නළ කනපත විඳක්ඹද කිඹහ. ත 

ත ක අඳුවයන් අඳුය   ඹන්වන් විඳක්ඹද එවවභ  නළ කනපත 

යණ්ඩුද කිඹන එ  වව  අනිද්දහ  ඵරහ න්න ුළුලන් වේවිඹ 

කිඹන ඵ භතක් යමින් භහ නිවඬ වනහ.  

 
නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. Order, 

please! ඊ  වඳය වුරුන් වවෝ රු භන්ත්රීවයවඹක් මරහනඹ 

වහ රු ශ්රි ඹහනි  විවජ්වික්රහභ භව කමිඹවේ නභ වඹෝජනහ  

යන්න. 

 
රු ඳවිත්රතහවද්වි න්නියයච්ික භව කමිඹ  
(ரண்னறகு (றனோற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi )  

රු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභනි, වපත අසථහවේ ජ "රු 

ශ්රි ඹහනි විවජ්වික්රහභ භව කමිඹ මරහනඹ ත ුතුරඹ"යි භහ වඹෝජනහ 

යනහ.  

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නිවඹෝජා ථහනහඹුරභහ මරහනවඹන් ඉ ක 

වුවඹන්, රු ශ්රි ඹහනි විවජ්වික්රහභ භව කමිඹ මරහනහරඪ විඹ. 
அன்தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ன் 

அகனம, ரண்னறகு (றனோற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற அர்கள் 

லனல கறத்ரர்கள்.    

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 

 
[4.54 p.m.] 
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Madam Presiding Member, thank you very much for 

this opportunity to participate in the Debate on the Sri 

Lanka Electricity (Amendment) Bill that is before us.  

Before I start a discussion on the issues connected to 

electricity, better known as the "blackouts", I need to 

remind this House that today is yet another inauspicious 

black day being the 30th anniversary of the Black July, 

1983.  I need to remember this day. Thirty years is a long 

time but yet the events of July, 1983 were such that those 

are etched in our memories. For the average Sri Lankan 

Tamils who lived through that time, it has split our 

existence like BC and AD; it is as though there are two 

sections to the history. Even to this country, that would 

apply: the pre-1983 history and the post-1983 history.  

The magnitude of the violence that was unleashed is 

such that it brought so much dishonour to this country, 

that this country would never be the same again. I was a 

student at that time in Colombo and I remember that day 

when I had to spend most of the day on the streets. When 

mobs came to attack, we moved up and down the road 

having left our house open. Our house was not attacked 

only because a venerable Buddhist monk - I wish to 

record that here - who lived down our road personally 

went up and stopped the mob from coming into our road. 

He took his life in his hands and did that. We ourselves 

took shelter in a Muslim house nearby which gave us 

shelter and subsequently Sinhalese friends kept us in their 

house for four days and then we were put in a ship and 

transported to Jaffna. That was the second such incident 

in my life, the first being in the year 1977 when there was 

violence unleashed against Tamils in Colombo. 

Then too, I was transported by air from the Ratmalana 

Airport to Palaly by the Government of Sri Lanka. So, 

twice in my student days, I was taken away from the 

Capital City, once by air and once by ship, totally at the 

cost of the Government of Sri Lanka to the North. The 

Government being uanble to protect me in its own 

Capital, thought that I would be safe in my home and sent 

me to my homeland. When people use the word 

“homeland”, there is an issue that is raised: how can you 

say that it is your homeland? But for me, having grown 

up in the cosmopolitan city here, the Capital of this 

country, that was an acknowledgement by Governments 

at two different times that this was not my home; that my 

home was in the North and that it was in my homeland 

that I would be safe. I did not say it then but the Sri 

Lankan Government said that was my homeland and sent 

me there for my sefety.  

Many others were sent to the East likewise. That is 

how the fact that the North and the East is our homeland 

came to be confirmed even by successive governments in 

Colombo. During that violence, the Government was 

complicit with those who perpetrated the violence. That 

is acknowledged now. In the year 2004, President 

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga very boldly 

acknowledged and apologized on behalf of the 

Government of Sri Lanka. Twenty one years later some 

might say, “Too little, too late”. That is the history of this 

country. Yet for all, I do not regard it as "too little or too 

late". I think that was a magnanimous gesture by the 

President of this country, acknowledging and 

apologizing. That is important for us to go forward 

together, the acknowledgement.  

When we talk about the 1983 violence, many 

immediately say, “Remember how that started; remember 

that 13 soldiers were killed in Thinnaweli, Jaffna and that 

is why the violence started against the Tamils in 

Colombo and other places”. Violence by the Tamil youth 

had already begun by the year 1983; that is true but 

violence, as never known before, commenced after 1983. 
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Many of my friends who were students in Colombo 

schools, whose houses were ransacked, whose houses 

were burnt, whose relatives were killed, who were chased 

away with only  the clothes that they bore on their back, 

joined many of these Tamil youth movements who had 

resorted to violence by then. They saw no chance 

otherwise, no other way to protect themselves from the 

marauding forces, with the State looking on or actively 

encouraging those who practised violence. I said the 

violence from the Tamil youth, from the Tamil side had 

begun before 1983. But, how did it begin? We must 

remember that violence against the Tamil people of this 

country, unarmed Tamil civilians of this country, did not 

happen only in 1977 and 1983. Those were the two years 

that I remember and I was personally affected. But, well 

prior to that, since 1956, in 1956, in 1958 and in 1961 

periodically, violence was unleashed against unarmed 

Tamil civilians. Then, at that time, there was no violence 

from the Tamil side, either from the youth or from 

anybody else.  

In discourses like this, I know it is futile to start a 

conversation as to who started the violence. That is not 

done; that is not necessary. Ordinarily, that would be the 

case. But, I think in this case, it is important to note when 

the violence commenced, who commenced the violence 

and for how long that violence was practised. Since 1956, 

for almost two decades, there was no reaction. There was 

no revengeful violence from the Tamil side. That must be 

noted. By saying this, I am in no way condoning or 

finding excuses for the violence that was practised by the 

Tamil youth. No, I am not doing that. But, I want the 

country, I want this House to see things in perspective. 

When the Tamil people of this country, in peaceful ways, 

in democratic ways, asked for a share in the governance 

structure of this country, they were roundly beaten. 

Violence was unleashed against them. Even the protection 

that they had in the Constitution under Article 29 was 

taken away in 1972. They asked for federalism. The 

country was, to the contrary, specifically made a unitary 

State in 1972. In the Constituent Assembly between 1970 

and 1972, the Tamil leaders made a plea for very 

reasonable measures. All of that, every one of those 

proposals, was defeated by a majority vote. 

Majoritarianism reigned not only in the voting but also in 

the physical attacks. Standardization for tertiary education 

was brought in and many Tamil youths suffered a great 

deal as a result in the 1970s. It is in this background, 

having no other way to protect their dignity, protect their 

person, protect their property, to ensure a reasonable 

future for themselves in this country that the Tamil youth 

took to arms. Again I say that is no excuse but that is a 

fact; pressed against the wall, cornered, they took to arms. 

But, as we all know, violence begets violence. Violence 

by the State gave rise to violence by militant Tamil youth 

whose violence did not stop with only attacking the State; 

as is often the case that also could not be contained and 

they did many things that were not acceptable at all. 

Particularly, the attacks against the civilian Sinhalese, the 

villagers, attacks against Buddhist religious 

establishments and worst of all, the attacks against the 

Muslims and the ethnic cleansing that they indulged in 

were all totally unacceptable acts of violence.  

What started as almost a necessary act of self-defence 
against violence that were unleashed  on our people in 
turn became an instrument of oppression against others as 
well. Today, we stand here 30 years after that cycle with 
a possibility that we can, at least, now learn our lessons 
together, eschew violence and move forward recognizing 
that there are different peoples in this country who should 
all have a right to participate meaningfully in the 
governance of this country; that is all that is asked for. 
The fact that one is a permanent majority and the others 
are permanent minorities should not always affect their 
destiny. At least in the areas in which the minorities or 
the numerically-inferior peoples are a majority, they must 
have their say in day-to-day affairs.  Now, that wisdom 
that that is the way in which the governance structure 
must be changed came early,  I say "early", after the 1983 
Black July carnage. It was soon after that event that our 
good neighbour India intervened. There were discussions 
and within four years, on the 29th of July 1987 the Indo-
Lanka Accord was signed. Some structural changes were 
made even though substantially it did not change 
anything. A few structures called the "Provincial 
Councils" were created through which people in the 
different provinces could, at least to some extent, have a 
share in governance and it enabled the North and East to 
be one unit and the Tamil speaking people there to have 
some say, albeit in a very restricted sense, in the affairs of 
governance. That is how the Thirteenth Amendment to 
the Constitution was brought in, in late 1987. Although it 
did not amount to any meaningful devolution, at least, it 
restructured the governance in this country. In people's 
minds, there was a shift and then, there was a 
commitment in November 1987 by President J.R. 
Jayewardene that this system would be improved upon so 
that there would be meaningful devolution. Madam, 
Presiding Member, that was all in 1987, four years after 
Black July in 1983. But, 30 years later, as I said after a 
full cycle, perhaps after a full generation has passed, we 
do not seem to have learnt those bitter lessons from 
history. We hear calls now to go back to the dark ages, to 
go back to that pre-1983 era, an era in which democracy 
meant the rule of the majority; that the  minorities could 
live in this country but only so long as they live on the 
terms dictated by the majority.  

That is not democracy; those are not democratic 
sentiments. Those are the very antitheses of democracy. 
That is what is known as majoritarianism. That has been, 
perhaps, the worst curse that this country has had to 
endure. Today, as I stand here remembering the Black 
July 1983, I cannot but help go back in memory to these 
events; remind the country most humbly to remember 
that past; to remember those events of July 1983 which 
changed the course of history of this country; which 
changed the image of this country totally. This country 
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was never again to regain its past glory. The beginning of 
the slide was July 1983 and 30 years later, and four years 
after the end of a violent war, with all the things that are 
said in this House about this glorious magnificent victory, 
still, what is the image of our country? What have we 
built for ourselves? What have we built for the future 
generation of this country? If we have not learnt our 
lessons through these 30 years, I am afraid we are 
doomed. But, if we take stock, if we are not carried away 
by that sense of victory, if we look back to ask the 
question, "why did these things have to happen in our 
country?", then, perhaps, there is a light at the end of the 
tunnel and if we learn from our history, we can make a 
change.  

It was this Government that appointed the Lessons 
Learnt and Reconciliation Commission. Even at that time, 
the thought process was right. For reconciliation to take 
place, the President rightly understood that we have to 
learn lessons from the past. 

It was persons he hand-picked. He did not ask for 
advice from the other communities. Surely, when you 
appoint a Reconciliation Commission, you consult the 
different communities that need reconciliation. No such 
thing was done. He appointed whomever he was pleased 
with. Nevertheless, even that Commission, having heard 
representations, having heard the cry of the people who 
were actually affected, having heard from a wide cross-
section of the people of this country, came up with certain 
recommendations. These are not our recommendations; 
these are not even recommendations of persons we 
nominated to be on that Commission. These are entirely 
the recommendations of a Commission that was, in its 
entirety, appointed by His Excellency the President 
himself.  

We have bones to pick with that Report of the LLRC 
with regard to accountability issues. But, that apart, they 
have made recommendations for the future. The 
Opposition, including the main Opposition Party and the 
TNA, have consistently asked that those 
recommendations be implemented. What are those 
recommendations with regard to power sharing, with 
regard to devolution, with regard to a permanent political 
solution for this country? What has that Commission, that 
you yourself appointed, recommended? No, you have not 
learnt those lessons from history yet. Even after being 
advised by your own Commission, the triumphalism still 
reigns and you are unable to see the wisdom of your own 
appointees.  

Take a very simple thing like elections to the Northern 
Provincial Council. Why is there such reluctance, why is 
there such a fanfare about just holding an election that 
ought to have been held a long time ago in any case? 
Even after the end of the war, after a Presidential Election 
was conducted in January 2010, after a General Election 
was conducted in April 2010 in the whole of this country 
including the Northern Province, why was the 
Government unable - not unable, unwilling - to conduct 

the Provincial Council Elections in the North? Eventually 
when forced - when His Excellency the President 
travelled to Japan he gave an undertaking - see the drama 
that was created. For 25 long years this system was all 
well and very good for you. Even the Parties that have 
enjoyed ministerial portfolios in provincial governments 
have started saying that this system is bad, it is wrong and 
must be done away with.  

Unashamedly, blatantly, public pronouncements are 

being made saying TNA will win the Northern Provincial 

Council Election and that is why you do not want to share 

power. How do you like that? Where else in the world 

will you find an argument such as that? We have no 

shame. Even after the country’s image has nosedived to 

this extent, we are determined to drag it further by 

sentiments such as that. We do not even know that it is 

wrong to say that. The whole structure was created in 

order to share power between the different communities 

and you are now saying. "Now, we cannot have it; now 

we must scrap it because a community other than the 

majority community is going to have access to that 

power". Surely, that is the whole reason for creating this 

structure.  

When the Government reluctantly announced the 

elections, we said that there was a plot that had been 

hatched to scuttle this election, not to hold this election 

and to use the judiciary as a last resort to stop the 

election. Now, that has also started. Last week, an 

application has been filed in the Court of Appeal. I do not 

want to say anything further on that but an application is 

now pending in the Court of Appeal seeking to stay the 

elections to the Northern Provincial Council only, not to 

the other two provinces.  

You have your own judiciary now having illegally 

removed the de jure Chief Justice from her office; by 

violence you have kept her away and put in place the 

Adviser to the Cabinet. With that judiciary, what is it that 

you cannot do? For that, you will tell the world, “What 

can we do? Our independent judiciary has thought it fit 

that election must not be held”. But, the whole world 

knows how independent your judiciary is. - 

[Interruption.] 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

What is your point of Order? 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Let the Chair ask that. 
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රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

What is your point? 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You have your point, I know that. You safeguard your 

point. Madam, it is a very unfair statement on the Chief 

Justice of this country.  
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is not a point of Order. I am not discussing a 

judge - 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Wait, it will be decided by the Chair, not by you.  
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, there is no point of Order in that. Do not waste my 

time. Sit down. This happens all the time. 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, it is the Parliamentary Council that appointed 

the Chief Justice according to the Constitution. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I did not say anything - 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You being a lawyer, only want to take guineas from 

others but you do not know the law at all. I have been 

patiently listening to you. Your indictment on the Chief 

Justice - [Interruption.]  But, you cannot do that.  

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Madam, that is not a point of Order.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
නිලසලබ්ද වන්න. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He does not know what a point of Order is. 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You cannot do that.- [Interruption.] There is a fight 

between Vigneswaran and Senathirajah.  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

You settle that. That is your problem. We have given you 

an election. So, why are you grumbling?  

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Madam, he cannot be allowed to say all that.  

 
රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

How is he - [Interruption.] That is not a point of 

Order. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You must withdraw all what you said about the Chief 

Justice. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Madam, he cannot be allowed to say all these on 

raising a point of Order.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, according to the Standing Orders, he cannot 

do that. It is an indictment on the Chief Justice.  

 
රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒ point of Order එක් වනොවයි. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

He was appointed by the Parliamentary Council of 

which the Speaker was the Chairman and I was also a 

Member. I am a signatory to that. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Why is he being given the mike? - [Interruption.] 

Why is he being given the mike? That is not a point of 

Order.  

719 720 



2013 ජලි 23 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You had better withdraw that. You are a lawyer 

appearing before the Supreme Court. Please! 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු සුභන්තියන් භන්ත්රීවුරභහ ථහ යන්න. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Madam. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වපත අසථහවේ ජ භභ, සුභන්තියන් භන්ත්රීවුරභහවේ ප්රුහලවආ  

සථහය නිවඹෝර  ඳ වළනි ඹභක් තිවඵනහ නපත ඉ ක 

යන්න නිවඹෝ යනහ. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

සථහය නිවඹෝර  ඳ වළනි වභොනහ වවෝ තිවඵනහ නපත 

එඹ ඉ ක යන්න. 

 
රු භන්ත්රීවයවඹක් 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 

Subject එ  අදහශ ථහ යන්න. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Subject එ  අදහශ තභයි ථහ යන්වන්. වභච්චය වරහ 

අවවන හිටිඹහ වන්. [ඵහධහ කිරීපත] That is the subject, the 30th 

Anniversary.  - [Interruption.] 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Madam Chairperson, we are debating the Sri Lanka 

Electricity (Amendment) Bill today - [Interruption.] 

 
රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
This is about power.  - [Interruption.] 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, this is about power, blackouts and "Black July". - 

[Interruption.] This is about blackouts of power and 

Black July. Now, you sit down. - [Interruption.] All right, 

sit down. - [Interruption.] 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
You are talking on behalf of Prabhakaran.  He is no 

more now.  
 

රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Nobody talked about Prabakaran.  Now, you sit down. 

- [Interruption.]  Madam Presiding Member, I was on the 

issue of the independence of the judiciary and I am 

entitled to comment on that.  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
How can you comment on that?  - [Interruption.] 

Hon. Member, you have already appointed a candidate 

who is a retired judge for the Election.   

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Do not get excited.  Sit down. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
How about his judgements? - [Interruption.] 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Madam Presiding Member, with regard to the 

Election, I was saying that the Government is unable to 

win the hearts and minds of the people. The military is 

participating in this Election in a big way: interviewing 

candidates, selecting candidates and threatening potential 

candidates of the opposition political parties.  We have 

raised all these matters; we have documented them.  We 

have given instances and we have complained to the 

Commissioner of Elections.  Unfortunately, the office of 

the Commissioner of Elections is also not independent 

now.  Because of your Eighteenth Amendment by which 

you abolished it, the independence of all the 

Commissions that were previously there is no more; now 

he is only a Commissioner.  At least earlier when he was 

the Commissioner, he could exercise the powers of that 

independent Election Commission. Now, he is an 

appointee of the Executive and he carries out the wishes 

of the Executive.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  
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ඳහේලිවපතන්ුර 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු අසේ භන්ත්රීවුරභහ. 

 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
His appointment was also sanctioned by the 

Parliamentary Council.  The army has nothing to do with 

it, it is the party.  I was also a member of the Nomination 

Board that selected the candidates.  What rubbish?  This 

is what you told the European Union.  Shame on you! - 

[Interruption.] The diaspora is here right inside 

Parliament. You tried to mislead even the Members of the 

European Parliament when they came to Parliament.  - 

[Interruption.] 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු සුභන්තියන් භන්ත්රීවුරභනි, සථහය නිවඹෝර  ඳ වළනි 

වනොන යහයවඹන් ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීපත] 
 

රු අජි ක පී. වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
වපත ඉයඹක් නළවළවන්. වභොක්ද වපතවක් ව කරුභ? හඩි 

වන්න. 
 

රු (යචහේඹ) වේ ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
වභොක්ද වපත යන්වන්? [ඵහධහ කිරීපත] 

 

රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Government is scared to face the Northern 

Provincial Council Election. - [Interruption.] After four 

years, they are still trying to buy votes by giving 

appointments, jobs being given.  We are not saying, do 

not give jobs. Give them as much as you want. We are 

only noting it that you are deliberately doing it in the run 

up to the election.  But, still even those who get those jobs 

will not vote for you. You have tried it before. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
How do you know?  

 

රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
We know it because in 2011, you gave cash, you gave 

sarees; you gave vetties. Thirteen Ministers went and 

stayed in Jaffna and campaigned; the President himself 

campaigned for three days. - [Interruption.] And, we 

swept the polls in 2011. If the Hon. Member wants me to 

record all this, I will say it. But, that does not mean that 

what you are doing is right. You are interfering in the 

democratic process.   

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Not at all. 
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You are giving lands.  Crown Grants have been given 

in Welioya. They are not even State lands.  Those are 

lands which were held by private deeds by Tamil people 

who were driven out of that place in 1982.  Their lands 

have been appropriated by the State and recently, the 

Head of the Executive had gone there and dished out 

Crown Grants.   

Now, this is the manner in which this Government is 

behaving. They are issuing - 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to point of Order.  
      

මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
අසේ භන්ත්රීවුරභහ. 
 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

He being a lawyer of the Supreme Court does not 

know the Standing Orders and what is before the House. 

The Debate is on the Electricity (Amendment) Bill. He is 

talking about lands; he is talking about the amudes and 

other things. Therefore, he must be taught, as a lawyer, 

how to abide by the Standing Orders of this House. He 

still has not learnt that. He has only learnt to put guineas 

inside his pocket, diasporas' guineas. That is all.  
 

රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Public Utilities Commission of Sri Lanka that is 

referred to in this Amendment Bill is now known as the 

"President’s  
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Utilities Commission" because this Commission made a 

tariff revision. It called for public representations over 

100 or 200 people’s representations and in April this 

year, made a recommendation against all public opinions, 

against all representations. But, on the 1st of May since 

His Excellency the President went back on that and gave 

what is called a promise, a "May Day promise", the 

Public Utilities Commission or rather the "President’s  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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Utilities Commission of Sri Lanka" has now changed its 

tune. After having not listened to the representations from 

experts, from the members of the public - [Interruption.] 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ  
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Today, we are discussing the Sri Lanka Electricity 

(Amendment) Bill. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am discussing the conduct of the Public Utilities 

Commission of Sri Lanka, not the conduct of the 

President.  
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

I am saying the Public Utilities Commission of Sri Lanka 

is not doing its job listening to the public, but it is 

listening to the President.  

 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

So, I am not discussing the conduct of the President;  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

I am discussing the conduct of that Commission in 

wrongly following the dictates of the President.  

 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

It should not be doing that. [Interruption.] - That is why it 

is now called the "President’s  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Utilities Commission of Sri Lanka". 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

He being a lawyer must know that he cannot make an 

innuendo on the conduct of the President. That must be 

expunged.  

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Now, what has happened as a result is that the Public 

Utilities Commission has also become like that Select 

Committee - 

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රීවුරභහ, වභොක්ද point of Order එ? [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වරි රජ්ජයි. වපත ඉන්වන් වොශ වොටි.  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අයිවඹෝ! වභුරභහ defend යනහ වන්. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Select Committee that has been appointed is also 

not a Parliamentary Select Committee but a "President’s  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Select Committee" - [Interruption.] Therefore, Madam, I 

say the same lack of confidence that the PUCSL and the - 

[Interruption.] 
 
රු භන්ත්රීවයවඹක් 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
හඩි වන්න, හඩි වන්න. 

 
රු අජි ක පී. වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අතා කිඹන්න එඳහ. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
එභ ප්රුහලඹ ුරශ ඳහේලිවපතන්ුර සථහය නිවඹෝර  

ඳ වළනි ඹපත වදඹක් තිවඵනහ නපත එඹ වළන්හඩ් හේතහවන් 

ඉ ක යන වර නිවඹෝ යනහ. 
 

රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I will conclude now. සථහය නිවඹෝර  ඳ වළනි කිසිභ 
වදඹක් නළවළ. භභ කිඹන්වන් PUCSL ළන විතයයි. රු 

ජනහධිඳතිුරභහ ළන භභ කිසික් කිේවේ නළවළ. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

නළවළ, කිේහ. [Interruption. ] You are a lawyer. 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I was only discussing the conduct of the PUCSL, not 

His Excellency the President. 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Hon. Azwer, you sit down. You cannot understand this. 

So, you sit down.  
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You cannot take us for a ride.  
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I was saying that even what is called the Parliamentary 

Select Committee, the PSC, does not stand for 

Parliamentary Select Committee, it stands for "President’s  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Select Committee." Now, Madam, there is a serious lack 

of confidence in these institutions of the Executive, of the  

Commissioner of Elections, of the PUCSL, of the Ceylon 

Electricity Board, of - 
 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

What is your point of Order? All these tariff revisions 

that we are discussing today have brought the confidence 

of the public - 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භන්ත්රීවුරභහ. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, the PSC was appointed or the names to the 

PSC were duly announced by the Hon. Speaker of this 

House.  So, it is a Parliamentary Select Committee, not a 

Presidential Committee. He does not know the difference 

being a lawyer. What type of lawyer is he if he does not 

know the difference between a Parliamentary Select 

Committee and a Presidential Committee? This is the 

Parliamentary Select Committee appointed by the Hon. 

Speaker. He is almost bringing an indictment on the Hon. 

Speaker also. That must be expunged. Ask him to 

withdraw that. [Interruption.] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
එභ ප්රුහලඹ ුරශ ක ඳහේලිවපතන්ුර සථහය නිවඹෝර  

ඳ වළනි වදඹක් තිවඵනහ නපත එඹ වළන්හඩ් හේතහවන් ඉ ක 

කිරීභ  නිවඹෝ යනහ. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

සථහය නිවඹෝර  ඳ වළනි කිසිභ වදඹක් නළවළ.  

All that I am saying is, the Parliamentary Select 

Committee that was appointed is known as the 

"President’s  
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉ ක යන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Select Committee". That is all I am saying. It cannot 

denigrate that; it can only lift its image. [Interruption.]  

 
රු දිවන්ස ගුණේධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව යණ්ඩු ඳහේලසවආ ප්රුධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ரண்னறகு  றமணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனலப்ன அலச்ெனோம் அெரங்கத் ப்தறன் 

னெற்மகரனரெரனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

Do not get his advice. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Hon. Chief Government Whip - [Interruption.]  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු අසේ භන්ත්රීවුරභහ, ඵහධහ වනොය රු සුභන්තියන් 

භන්ත්රීවුරභහ  ථහ යන්න වදන්න. 

 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Hon. Chief Government Whip, without sitting on 

the front row, is sitting next to the Hon. Azwer and 

winding him up. That is the cause for all this interruption. 

If the Hon. Chief Government Whip sat in the front row, 

none of these disturbances would occur. It is only 

because he is sitting next to the Hon. Azwer and giving - 

[Interruption.] Ah! There is another honourable - 

[Interruption.] No, no. He is very quiet.  The Hon. Chief 

Government Whip must take his due place in the front 

row without sitting with troublemakers at the back. 

[Interruption.]  
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මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු සුභන්තියන් භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ  ථහ කිරීභ  ත 

විනහඩි වද හරඹක් තිවඵනහ. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වභුරභහ  රඵහ  ජ තිබුණු හරඹ ඉයයි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු සුභන්තියන් භන්ත්රීවුරභහ දළන් ථහ අන් යන්න. 
 
රු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Okay. Madam Presiding Member, I was saying that 

the tariff revision on electricity went through such a 

process that the confidence of the public in how this 

processes are done have suffered a great setback and even 

the promise made on the 1st of May, has been greatly 

misunderstood by the Ceylon Electricity Board. They 

have not adhered to the promise that was given to the 

people. In any case, whatever concession that is said to be 

given for those who consume less than 60 units or less is 

immaterial because if there is a refrigerator in a house, it 

will definitely exceed 61 units. If you exceed 61 units, 

that relief is not available. According to a survey done in 

2011, 56 per cent of the households in Sri Lanka have 

refrigerators.  

So, Madam Presiding Member, the whole manner in 

which the electricity tariff revision was approached can 

be compared to what I spoke of for most part of my 

speech - the Government’s attempted reconciliation. All 

the wrong directions in which they have gone is 

emblematic of how they have handled the electricity tariff 

revision. That is why when the Sri Lanka Electricity 

(Amendment) Bill is being considered today, the 23rd of 

July, 2013,  30 years after the Black July - 1983, I thought 

it is appropriate to draw a parallel between the two and 

place that before the House.  

Thank you very much.  

 

[අ.බහ. 5.43] 
 

රු  ෆීලික්ස වඳවේයහ භවතහ (භහජ වේහ අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு னனக்ஸ் ததமர - ெனேக மெலகள் அலச்ெர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, රු සුභන්තියන් 

භන්ත්රීවුරභහවේ ථහවන් ඳසු භ  ථහ යන්න  රළබීභ ළන 

භහ ුරටු වනහ. එුරභහ  ථහ වශේ political powers ළනයි. 

කිඹන්න නහටුයි, භවය වි  එුරභහ  current එ ළදිරහද 

දන්වන් නළවළ ඒ විධිඹ  ථහ වශේ. ඒ භ  හිතහ න්න ක ඵළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, වවේ වත ක භභ වපත 

ංවලෝධන ඳන ක වටුපතඳත ළන  කිඹන්න ඕනෆ. වපත ළන ථහ 

වශො ක, වපත හලීන අලාතහක් විධිඹ  තභයි අළි දකින්වන්. 

ඒ හරවආ අවේ යවට් තිබුණු ත ක කඹ භ  භතයි. ඒ හරවආ 

භහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිවඹෝජා ඇභතියඹහ ලවඹනු ක 

 ුතුර ශහ. 2005  ජ යජඹ උ කඳහදනඹ වශේ විදුලිඹ ගිහවොට් 

5,337යි. වරොකු ණනක් වනොවයි. වඳෞද්ලි අංලඹ 

ගිහවොට් 3,423ක් උ කඳහදනඹ ශහ. ඊශඟ  2005  ජ යජඹ ව 

වඳෞද්ලි අංලඹ එුර වරහ ගිහවොට් 8,700 ණනක් 

නිසඳහදනඹ ශහ. එඳභණයි නිසඳහදනඹ වශේ. නමු ක අඳ  භතක් 

වනහ, ඒ හරවආ -1984 හරවආ- ිවසත විදුලි 

අලාතහවන් සිඹඹ  40ක්, 45ක් විතය තභයි ඳඹන්න ුළුලන් 

වුවණ්. අද එඹ සිඹඹ  95ක් දක්හ ළඩි වරහ තිවඵනහ. වඳොඩි 

ණනක් වනොවයි. ඉතින්, වපත යජවආ ප්රුතිඳ කතිඹ කුභක්ද කිඹරහ 

ඒවන් අඳ  වඳවනනහ. වපත යජවආ ප්රුතිඳ කතිඹ තභයි "වළභ භ 

විදුලිඹ" කිඹන එ. "භහජහදඹ" කිඹන එ  වන ක චනඹක් 

විධිඹ  වරනින් ඳහවිච්ික වශේ "විදුලිඹ රඵහ  ජභ" කිඹන එයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, විදුලිඹ රඵහ  ජභ ුරශ අද ඇති 

වරහ තිවඵන වන ව විදුලිඹ ඳහවිච්ික යන ප්රුභහණඹ වද 

ඵළලුවො ක වනොවඳවනන ඳළති ක වොඩක් තිවඵනහ. විදුලිඹ 

ඳහවිච්ික වන්වන් වොවවොභද කිඹරහ  භභ ඵළලුහ. රංහවේ 

ජනවනඹ වෝටි 2යි. වපත වන වො  ඳහවිච්ික යන ජංභ 

දුයථන ණන ක වෝටි  2 ඉක්භහ ගිහින් තිවඵනහ. ද  

ජංභ දුයථන වෝටි වදක් recharge යන්න ඕනෆ. 

Packages නපත ඕනෆ තයපත තිවඵනහ. භල් package කිඹනහ, 

low-package කිඹනහ, double-package කිඹනහ, couple 

package කිඹනහ. වන වොඩක් ළන කිඹනහ. නමු ක ඒ වන 

වදන්න ක ඒහ recharge යන්න ඕනෆ. අද වභන්න වභළනි 

ත ක කඹ  වපත ය  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. වපත යවට් තිවඵන 

විිත යේථිඹ ක එක්, තමුන්නහන්වේරහ වදුළ විිත 

යේථිඹ ක එක් අද වපත යවට් ජනතහ විදුලි ඵරවඹන් ක්රිසඹහ 

යන බහණ්ඩ විලහර ලවඹන් ඳරිවබෝජනඹ යනහ. ඒ  

උදහවයණ වභොනහද? ගුන් විදුලි ඹන්ත්රතලින් සිඹඹ  84ක් 

ඵසනහහිය ඳශහව ක තිවඵනහ. ඌ ඳශහව ක තිවඵන්වන් සිඹඹ  

7.6යි. රඳහහිනී ඹන්ත්රතලින් සිඹඹ  85ක් ඵසනහහිය ඳශහව ක -

අළි ඉන්න ඳශහව ක- තිවඵනහ. ය තයණලින් සිඹඹ  53ක් 

ඵසනහහිය ඳශහව ක තිවඵනහ. ඌ ඳශහව ක තිවඵන්වන් සිඹඹ  

11යි. භවණ භළෂින්ලින් සිඹඹ  5.8ක් ඵසනහහිය ඳශහව ක 

තිවඵනහ. ඌ ඳශහව ක තිවඵන්වන් සිඹඹ  2.8යි. වයදි වෝදන 

ඹන්ත්රතලින් සිඹඹ  17ක් ඵසනහහිය ඳශහව ක තිවඵනහ. ඌ 

ඳශහත අයවන ඵළලුවො ක සිඹඹ  2යි තිවඵන්වන්. වනොදිුතණුභ 

ඳශහත ඌ ඳශහත කිඹහ තභයි වඵොවවෝ වදවනක් කිේවේ. වපතහ 

ළන ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. තභන්වේ යේථි ත ක කඹ 

වභොක් වුණ ක ඉතහ ඳවසුවන් ළඩ ය න්න වළභ වවනක්භ 

විදුලි උඳයණ බහවිත යනහ.  ඒ තභයි ඇ කත ත ක කඹ. 

නමු ක වපත  විල්ඳ ඵර ලක්තිඹක් අලායි.  

ඒ හරවආ අළි වනොවයොච්වචෝවල් ල් අඟුරු ඵරහහයඹ වදද් ජ 

ඳරිය දූණඹ වනහඹ කිඹහ වතෝලි බහ ක විරුද්ධ වුණහ;  

ත ක වඵොවවෝ අඹ විරුද්ධ වුණහ. නමු ක අද වනොවයොච්වචෝවල් 

ල් අඟුරු ඵරහහයඹ වදහ වපත නවො  විලහර විදුලි ඵරඹ 

ප්රුභහණඹක් උ කඳහදනඹ යන්න  ුළුලන් වරහ තිවඵනහ.  ජර 

විදුලිවඹන් අඳ   රළවඵන්වන් වභහවොට් 1350යි.  අළි ඳ න්  ක 

වො කභවල් ඵරහහයවඹන් වභහවොට් 150ක් අලුතින්  

නිසඳහදනඹ යනහ. වනොවයොච්වචෝවරන් වභහවොට් 350ක්  

නිසඳහදනඹ යනහ. වයරළිටිඹ ඵරහහයවඹන්  වභහවොට්  

270ක් නිසඳහදනඹ යනහ. වයරළිටිඹ ඵරහහයඹ වහ අළි 

වවො oil එක් ඳහවිච්ික ශහ. ඒ නිහ විඹදභ ළඩි වුණහ. වභොද, 

ඳරියඹ  උිකත න විධිඹ  ඳහවිච්ික යන්නඹ කිඹහ ඳරිය 

ංවිධහනලින් කිේහ. භහ විදුලි ඵර නිවඹෝජා ඇභතියඹහ 

ලවඹන් සිටිඹ ජ දකුවණ් සුශං විදුලි ඵරහහය කිහිඳඹක් යයපතබ 

යන්න   ුතුර ශහ භ  භතයි. එතළන ජ ක ඳරිය ංවිධහන 

ඊ  විරුද්ධ වුණහ. කුරුල්වරෝ භළවයනහඹ කිඹහ ඒ අඹ ඊ  විරුද්ධ 

729 730 



ඳහේලිවපතන්ුර 

වුණහ. ඳරියඹ ක යයක්හ  ය වන ජනතහ  ඳවසු මිර  

විදුලිඹ රඵහ වදන්න  අද අඳ  සිදු වරහ තිවඵනහ. විදුලි ඵරඹ 

වහ න  විඹදවභන් සිඹඹ  80ක්භ විඹදපත වන්වන් වතල් 

වහ න නිහ වපත  ුත කත ශ ුත කව ක වොවවොභද කිඹන 

එ ල්ඳනහ යන්න වනහ. ඇ කත ලවඹන්භ ඒ වහ 

විල්ඳ ඵර ලක්ති උඳවඹෝ ව ය න්න  වනහ.  විල්ඳ ඵර 

ලක්ති උඳවඹෝ ව ය ළනීභ ළන වවොල්සිපත එ අඳ  

උදහවයණඹ  න්න ුළුලන්.  ඉසය වවොල්සිපත  එවක් සිවභන්ති  

නිසඳහදනඹ කිරීවපත ක්රිසඹහලිඹ වහ oil එක් ඳහවිච්ික ශහ.  ඳසු  

හරඹ ජ ්රිஷකුණහභරඹ ඳළ කවතන් ල් අඟුරු වනළල්රහ, ඒ  ල් 

අඟුරු බහවිතවඹන්  සිවභන්ති නිසඳහදනඹ කිරීභ නිහ ඒ අඹ 

රුළිඹල් මිලිඹන 400ක් ඉුරරු ය  කතහ. දළන් ඒ වොල්වරෝ 

වභොනහද යන්වන්? සිවභන්ති නිසඳහදන ක්රිසඹහලිඹ වහ 

හේමි අඳද්රාා  ඳහවිච්ික යරහ ඒ වහ ඹන විඹදවභන් ත ක  

රුළිඹල් බිලිඹනඹක් අඩු ය වන තිවඵනහ. ඒහ උදහවයණඹ  

න්නඹ කිඹහ භභ කිඹන්න ළභළතියි. එළනි රුණු  හයණහ 

ළන තභයි අළි ථහ ශ ුත කව ක. ඒ මික් නිපත වඵොරු  

යණ්ඩු  ඵළණරහ අනපත භනපත කිඹරහ වරිඹන්වන්  නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, අද ඉදිරිඳ ක යන ඳන ක 

වටුපත ඳව ක ක තිවඵන්වන් විදුලිඹ උ කඳහදනඹ කිරීභ, 

පතවප්රුේණඹ කිරීභ, වඵදහ වළරීභ,  ළඳුතභ බහවිත   කිරීභ  විධිභ ක 

කිරීභ ඹනහ ජ හයණහයි. ඒ හවේභ වභඳභණ හරඹක් වඳෞද්ලි 

විදුලි ඵරහහය වහ licence එක් තිබුවණ් නළවළ. නමු ක  වපත 

ඳන ක වටුපතඳත භඟින් ඒ licence එ  ජභ   ුතුර ය 

තිවඵනහ. ඊ ශ  එ තළන ඉරහ  ත තළන  වරොකු line 

එකින් විදුලිඹ වන ඹනවො  එතළන ජ හසඳ වරහ ඹන  විදුලි 

ඵර ප්රුභහණඹ ක - transmission loss එ ක- විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

අඩු ය වන  තිවඵනහ. ඒ  ප්රුභහණඹ ත ක අඩු ය න්න 

ුළුලන්.  LECO එ  යන්වන් විදුලි ඵරඹ වතො ණවන් අය 

වන එතළන ඉරහ  නයහන්න සථහනර  විදුලි ඵරඹ වඵදහ 

වරින එයි. නයහන්න  ප්රුවද්ලර  එ වඹක් ත වඹ  

ඉතහ ශං වන්න තභයි ළිහි හ තිවඵන්වන්. එතවො  ඒ 

වොල්රන්වේ waste එ, transmission loss එ  අඩු ය  

න්න ුළුලන් වනහ. නමු ක  මුුල ය  භ විදුලිඹ  ජවපත යහජා 

ප්රුතිඳ කතිඹ නිහ භවය වි  කිවරෝ මී ේ 15, 20 තයපත  ඈත  

ගිහින්  පතර   විදුලි ඵරඹ රඵහ  වදන්න දළන් අඳ  සිද්ධ වරහ 

තිවඵනහ. එතවො  waste එ වොඩක් ළඩියි. ඉතින් වපත 

ශභනහයණඹ යන්වන් වොවවොභද කිඹන එ ල්ඳනහ 

යන්න ඕනෆ.  

ළභ භ විදුලිඹ වදද් ජ අඳ  ඉන්ධනර  සිඹඹ  80ක් ළඹ 

නහ නපත, ඒ ඉන්ධන අවේ යවට් නිසඳහදනඹ වන්වන් නළ කනපත, 

වන ක විල්ඳ ඵරලක්ති ක්රහභ අඳ  උඳවඹෝගි ය න්න 

වනහ. තමුන්නහන්වේරහ වොච්චය තේ ශ ක, වොච්චය 

වදොස කිේ ක ඹථහේථඹ ඒයි කිඹන එ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ 

ඹථහේථඹ  අඳ  මුහුණ වදන්න සිද්ධ වනහ. ඉසය ඹහඳනවආ 

විදුලිඹ රඵහ  කව ක generatorsලින්. දළන් රැවළන් භඟින් විදුලි 

ඵරඹ වදන්න රෆසති ය තිවඵනහ. ඒ හවේභ ජරඹ ක රඵහ 

වදනහ. භ  භතයි, ඒ හරවආ භන්නහයභ ඳහවේ විදුලි ණු 

දහුළභ විවයෝධඹ ඳශ වරුහ. ණු ටි හිටුහ න්න වපතඵ 

වුවණ් නළවළ. භඩු ඳල්ලිඹ , භන්නහයභ , තවරයි භන්නහයභ  

විදුලිඹ ඳඹන්න ගිඹහභ වරොකු ඵහධහක් තිබුණහ 

ත්රතසතහදින්වන්.  Electricity Board එවක් අඹ බවඹන්, බවඹන් 

ජීවිත ඳයදු  තිඹරහ තභයි ණු ටි හිව ේවේ. අද වභොනහද ඒ 

ළන කිඹන්වන්? අද කිඹන්න වදඹක් නළවළ. ඒ නිහ වඵොරු  

ත්රතසතහදඹ ළන ථහ යන්න එඳහ. ජනහධිඳතිුරභහ ඇුරුල අවේ 

යණ්ඩු වපත ය   ය තිවඵන ළඩ ටි වරිඹ  තක්වේරු 

වශො ක, නළත යක් ත්රතසතහදඹ ඕනෆද කිඹන හයණඹ 

සුභන්තියන් භන්ත්රීවුරභහ  සිතන්න ුළුලන්. "වොවවේ ද අළි 

ඹන්වන්?" කිඹරහ ල්ඳනහ යන්න. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවුරභනි, උුරවේ ඡන්දඹ තිවඵන නිහ එුරභහ දළන් වද්ලඳහරන 

ථහක් ශහ, අන්තේජහරඹ  ඹන්න. ඒ තභයි ඳයභහේථඹ.  

අද විදුලිඵර අභහතාහංලඹ ළන ථහ යද් ජ, විදුලි ඵරඹ ළන 

ථහ යද් ජ, එුරභහ ථහ වශේ වන ක ඵරඹක් ළන. 

වද්ලඳහරන ඵරඹ ළනයි එුරභහ ථහ වශේ. ඒ වොවවොභද 

වපත   පතඵන්ධ න්වන්? ඒවන්භ ව කවයනහ, ඒ අඹ ක්රහ 

වභොන තයපත නපත වපත ජහතිහදි ප්රුලසනඹ  උඩ වඩි වදනහද 

කිඹරහ.  අළි ඒහ ළන ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. 

විවලේවඹන්භ විදුලි ඵරඹ ේහමීඹ ප්රුවද්ලර  වන ඹෆවපත ජ 

අඳ  වරොකු ඳහඩුක් සිදු වනහ. දළන් LECO එ තිසුරන්දවවේ 

line එවන් විදුලිඹ වනළල්රහ, එවොවශොසදවවේ line එ  

අඩු යරහ, ඒවන් තභයි වොට් වදසිඹතිව  වදන්වන්. එතවො  

ඳහඩු අඩුයි; transmission loss එ අ ඩුයි. Transmission loss 

එ අඩු යන්න සිංේපූරු බහවිත ය තිවඵන ක්රහභඹ තභයි 

underground cableලින් විදුලිඹ රඵහ  ජභ. ඒ  විලහර මුදරක් 

අලා වනහ. ඉතින් වපතහ  යවඹෝජනඹ යන්න ක ඕනෆ; 

ජනතහ  විදුලිඹ වදන්න ක ඕනෆ; විදුලි ඵරහහය ක්රිසඹහ කභ 

යන්න ක ඕනෆ. විදුලි ඵරහහය ක්රිසඹහ කභ යරහ භවය වි  

ඒවන් ඳහඩුක් වුණ ක, මුුල ය  ුළයහභ  ේභහන්ත ඇති වනහ. 

දළන් තමුන්නහන්වේරහ කිඹනහ, ඇඟලුපත පතවල් ඇති යන්න 

කිඹරහ. වභොනහයින්ද ඒහ ළඩ යන්වන්? වහල් වභෝල් දභන්න 

කිඹනහ. වභොනහයින්ද ඒහ ළඩ යන්වන්? නමු ක දළන් විල්ඳ 

ඵරලක්තිඹ ඒ වහ ඳහවිච්ික යනහ. අද රංහවේ තිවඵන 
වරොකුභ වහල් වභෝල් වදක් වීර තිවඵන නිවුඩුලින් විදුලි 

ඵරඹ උ කඳහදනඹ ය වන ඹනහ. ඉතින් වපතහ  යණ්ඩු උදවු 

යන්න ඕනෆ; ලක්තිඹ වදන්න ඕනෆ; වන වදන්න ඕනෆ. භවය 

farmsර ක ඒ වද් යන්න ුළුලන්. නමු ක ඒ අඹ තභ ක 

වල්සිඹ  වපත current එ බහවිත යනහ. නමු ක ුළුලන් වන්න 

ඕනෆ, biogas වදරහ තමුන්වේභ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යවන 

විදුලි බිර අඩු ය න්න.  

අද උවද් ජනහධිඳතිුරභහවේ අතින් විිත වුණහ, බිඹභ 

ප්රුවද්ලවආ වරොකු ජර වඹෝජනහ ක්රහභඹක්. භභ ඒ අඹවන් ඇහුහ, 

current බිර ළඩි වුණහ  ඳසවේ වභොක්ද ඔඹවොල්රන්වේ 

ත ක කඹ කිඹරහ. "අළි ඒ ය  කතහ" කිේහ. භභ 

engineerවන් ඇහුහ, ඒ වොවවොභද කිඹරහ. එුරභහ කිේහ, "භභ 

peak hour එවක් ජ power එ නතය ශහ" කිඹරහ. ඒවන් 

රක් ුරනක් ඉතිරි ය වන තිවඵනහ. වව  ගිහිල්රහ අවරහ 

ඵරන්න, peak hour  එවක් ජ power එ නතය යරහ එුරභහ 

රක් ුරනක් ඉතිරි යවන තිවඵනහ.  

ඉතින් නියඳයහවද් අවේ අලු ක ඇභතිුරමිඹ  වදොස කිඹරහ 

ළඩක් නළවළ. එුරමිඹ දක් ඇභතිරිඹක්. වරි විධිඹ  නපත වපතහ 

වපත  විධිඹ යි වන්න ඕනෆ.  ඒ වභොක්ද?  විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලඹ ක, Ceylon Petroleum Corporation එ ක එුර 

වරහ මිටුක් වදහ වන  ුතුර යන්න ඕනෆ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ සිඹඹ  80ක් ඉන්ධන න්න ඕනෆ Ceylon Petroleum 

Corporation එවන්. විදුලිඵර භණ්ඩරවආ විඹදභ තිවඵන්වන් 

සිඹඹ  20යි. ඉතින් වපත සිඹඹ  80යි, සිඹඹ  20යි ශඳහ න්න 

නපත  වපත වදවොල්ර  එුර වන්න ඕනෆ. වදවොල්රන්භ එුර 

වරහ  ුතුර යන්න ඕනෆඹ කිඹන එයි භවේ වඳෞද්ලි 

අදව. ඉසය වපත යඹතන වදභ තිබුවණ් එ අභහතාහංලඹක් 

ඹ ව ක. දළන් අභහතාහංල වදක් නිහ  එුර වරහ  ුතුර  

වශො ක අඳ   ත ටික් ඉදිරිඹ  ඹන්න ුළුලන් වනහ.  

පතඳව දිස්රිஷක්වආ තිවඵන විදුලි ඵරහහයවආ ල්ෂේ ළඩියි. 

ඒ වරොකුභ ප්රුලසනඹක්. ඒ ල්ෂේ ප්රුභහණඹ අඩු ය  කතහ නපත 

විඹදභ ත ක අඩු ය න්න ුළුලන්. භවේ දළනීභ වළටිඹ  වතල් 

එක් හ ඵරද් ජ විදුලි ඒඹක් වහ ල් අඟුරුර cost 

එ  රුළිඹල් 8ක් විතය  වනහ. ඒ  නිළයදිද කිඹන්න භභ 

731 732 

[රු ෆීලික්ස වඳවේයහ  භවතහ] 
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දන්වන් නළවළ. විදුලි ඒඹක් නිඳදවීභ වහ ඉන්ධන 

වනුවන් රුළිඹල් 20ක් ළඹ වනහ. රුළිඹල් 20ක් ළඹ යරහ 

නිඳදන විදුලිඹ unit එක් රුළිඹල් 4.30  තභයි අළි නිකු ක 

යන්වන්. නමු ක cost එ රුළිඹල් 20ක් වනහ. වපත  cost එ 

ළඩි වන මලි වවේුර රහ ඵරන්න කිඹරහ අළි විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  කිඹනහ. ඒ තභයි, වඳෞද්ලි අංලඹ එක් ඇති ය 

 කත agreements. ඒහ නළත යක් විලසවල්ණඹ ය ඵරන්න. 

විලසවල්ණඹ ය ඵරරහ, නළත යක් ථහ යරහ  ුතුර  

යන්න. විදුලිඹ නිඳදවීභ වහ heavy oil ඳහවිච්ික යනහ 

හවේභ, ඉන්ධනලින් ඉුරරු න - භ  ඒ නභ වරිඹ භ භත 

නළවළ.- වද්ල් බහවිත වශො ක විඹදභ අඩුයි. නමු ක අඳ  එවවභ 

යන්න ුළුලන් එ තළනයි තභ තිවඵන්වන්. අවේ Ceylon 

Petroleum Corporation  එ  ළිරිඳවදුක්  තිවඵනහ. Ceylon 

Petroleum Corporation  එ  වක් ළිරිඳවදුවේ ඉුරරු න අුරරු පර 

වඵොවවොභ සුුල ප්රුභහණඹයි තිවඵන්වන්. සිඹඹ  40ක් විතය Iranian 

Light Crude  කිඹන එ තභයි එතළන ළිරිඳවදු යන්වන්. නමු ක 

මුුල ප්රුභහණඹභ  crude oil  වනළවි ක ළිරිඳවදු යන්න ුළුලන් 

වුවණො ක, එයින් ඉුරරු න waste එ බහවිත යරහ විදුලිඹ 

නිඳදවීවපත cost  එ ත ටික් අඩු ය න්න ුළුලන්. ඒ නිහ 

cost-cutting system එක් තභයි අලා න්වන්. එවවභ ක්රහභඹක් 

නළති ඇභතිරුන්  ක ජනතහ  ක යජඹ  ක යන්න වදඹක් 

නළවළ. වරෝ වවශ වඳොවශේ වතල් මිර ඉවශ ඹන්න ඉවශ 

ඹන්න, ඒ ඵය අළි දයහ න්න ඕනෆ. ඒ ඵය හ ද ඳ න්වන්? 

වභොක්ද යන්න ඕනෆ? යජඹ වොවවොභද ඒ බහය න්න ඕනෆ?  

ඉතින්, වපත වහ විල්ඳ ඵරලක්ති ඳහවිච්ික යන්න වනහ. 

භවය ය ර මුහුදු රැල්වරන් විදුලි ඵරඹ ජනනඹ යනහ. 

රුසිඹහ  ඉතහභ හේථ ඒ ය වන ඹනහ. ඒ හවේභ 

ඳයභහණු ඵරවඹන් විදුලිඹ ජනනඹ යනහ. ඳයභහණු ඵරවඹන් 

ජනනඹ යද් ජ, රංහ දූඳතක් නිහ අඳ  වඳොඩි අනුරයක් 

තිවඵනහ. නමු ක රුසිඹහ හවේ ය ර ඒ ඉතහභ රසන  ය 

වන ඹනහ. භවය ය ල් තමුන්වේ විදුලිඹ තනියභ 

නිසඳහදනඹ යන්වන් ල් අඟුරුලින්. වරෝවආ ඳයභහණු ඵර 

ශඟ  තිවඵන විල්ඳඹ තභයි ල් අඟුරු. ල් අඟුරුලින් විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ.  වතල් හවේ වනොවයි, එහි එක්තයහ ඒහහය 

මිරක් තිවඵනහ. නමු ක දළන් දිගින් දි භ ල් අඟුරු ඵරහහය 

වළවදන නිහ ඒ මිර ක උච්චහචනඹ න ත ක කඹකු ක තිවඵන 

ඵ අළි වන් යන්න ඕනෆ. වපත රුණු හයණහ තභයි භ  

කිඹන්න තිවඵන්වන්.  

ඇභතිුරමිඹ  අළි සුඵ ඳතනහ. වභුරමිඹ ඹභක් යන්න 

ුළුලන් වවනක්. වභුරමිඹ භිද්ධි ඇභතිුරමිඹ වළටිඹ  සිටිඹ ජ 

ඉතහභ වවො  ළඩ ශහ.  වපත අසථහවේ ජ හි ුළ විදුලිඵර 

ඇභතිුරභහ ක භතක් යන්න ඕනෆ. හි ුළ ඇභතිුරභහ ක ඹපතකිසි 

වේහක් ය තිවඵනහ. වපත අඹ  ළඩ යන්න ුළුලන්. ඒ 

වොල්රන්  වදොස කිඹරහ ළඩක් නළවළ. නමු ක වපත තිවඹන 

ත ක කඹ අළි ව කරුපත න්න ඕනෆ. සිඹඹ  80ක් වතල්ර   

විඹදපත වනහ නපත, ඔඵුරමිඹ   වභොනහද යන්න ුළුලන්? 

යජඹ  වභොනහද යන්න ුළුලන්? ඒ ප්රුලසනඹ අළි වුරු ක භතක් 

ය න්න ඕනෆ. අවේ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  furnace oil ලින් 

දුන එ විදුලි ඵරහහයඹක් ක නළවළ.  Heavy oil, furnace oil, 

waste oil  හවේභ  හේමි අඳ ද්රාා වපත වහ බහවිත යන්න  

ුළුලන් නපත  එවවභ යන්න. වවොල්සිපත සිවභන්ති ෂළක් රිඹ  

ුළුලන් වුණහ තභන්වේ නිසඳහදන ළිරිළඹ මිලිඹනඹක් අඩු ය 

න්න. ඉසය ඒ අඹ  වතල්ලින් විදුලිඹ වළදුහ. ඊශඟ  ල් 

අඟුරුලින් වළදුහ. දළන් ඒ අඹ ද  ව ොන් 600 හේමි 

අඳ ද්රාා ුළච්චනහ. ඒවන් විදුලිඹ නිඳදනහ වපත   Blue Sky 

Project කිඹරහ ක කිඹනහ. නමු ක ඒ භ  වරිඹ භ භත නළවළ. 

ඳරිය හිතහමී ළඩ ළිබඳවශක් එතළන යනහ, රු 

ඇභතිුරමිඹනි. භභ ඔඵුරමිඹවනු ක, විදුලිඵර භණ්ඩර වඹනු ක 

ඉල්රහ සිටිනහ, ඒ වොල්රන්වේ නිසඳහදන ළිරිළඹ අඩු ය 

 කව ක වොවවොභද කිඹරහ ුළ කතරපත දිස්රිஷක්වආ එතළන  ගිහින් 

ඳරීක්හ ය ඵරන්න කිඹරහ. 

ඒවොල්වරෝ නළේලින් වවනන්වන් නළවළ. ්රිஷකුණහභරඹ  

ල් අඟුරු ටි වනළල්රහ ටිඳේලින් ඇදරහ තභයි නිසඳහදන 

විඹදභ අඩු ය වන තිවඵන්වන්. රු ඇභතිුරමිඹනි,  ඔඵුරමිඹ  

ුළුලන් වයි, වපතහ ශභනහයණඹ යරහ ළඩ ටි යවන 

ඹන්න. වයරළිටිවඹන් අඳ වභහවොට් 270 විදුලි ඵරඹක් 

නිඳදනහ. වෝෝඩ්රන්ඩ් ජර විදුලි ඵරහහයඹ ක ඉදි යන්න ඒ 

දසර වඹෝජනහ ය තිබුණහ. ඒ ජර විදුලි ඵරහහයඹ ඉදි කිරීවපත 

ළඩ  ුතුර ඳ න්  කතහ  අඳ ඔඵුරමිඹ  සුරතින්ත න්න 

ඕනෆ. ඒවන් වභහවොට් 35 විදුලි ඵරඹක් නිසඳහදනඹ ය 

න්න ුළුලන් වයි. හපතපූේලින් වභහවොට් 500 විදුලි 

ඵරඹක් නිසඳහදනඹ ය න්න ුළුලන් වනහ. 

වනොවයොච්වචෝවල් වදළනි අදිඹය ක දළන් ඳ න් න්න රෆසති 

යරහ තිවඵනහ. වභහවොට් 600 විදුලි ඵරඹක් එතළන ජ 

නිසඳහදනඹ ය න්න ුළුලන්. අඳ සිටි හරවආ නපත ඉල්ලුභ 

තිබුවණ් සිඹඹ  10යි. දළන්  වපත අවුරුද්ද  ඩහ රඵන අවුරුද්ද  

සිඹඹ  6 ඉල්ලුභක් තිවඵනහ. ඉල්ලුභ ළඩි වනහ. ඉල්ලුභ 

ළඩි න විධිඹ  විදුලි ඵරඹ ඳඹන දකුණු යසිඹහවේ තිවඵන 

එභ ය  රංහයි. අවනක් කිසිදු ය  වළභ දහභ දි භ විදුලිඹ 

රඵහ වදන්වන් නළවළ. විදුලිඹ ඳහ දභනහ. නමු ක  දිගින් දි භ 

විදුලිඹ රඵහ  ජභ  අවේ යවට් යණ්ඩු  ුළුලන් වරහ තිවඵනහ. 

වළභ අවුරුද්දභ විලහර ප්රුභහණඹක් අඳ  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

යන්න ුළුලන් වරහ තිවඵනහ. වභදහ ඳහය අඳ යන ළවඩ් 

තභයි වඳෞද්ලි අංලඹ  ක නළත යක් ඵරඳත්රත වදද් ජ 

වොන්වද්සි ටික් දළමීභ. ඒ දසර වදිසිඹ  ගිවිසුපත අ කන් 

ය  කතහ. ුතද්ධඹ තිබුණහ. ුතද්ධවආ ජ ය  අඳුවේ තිඹන්න ඵළවළ. 

ුතද්ධ හරඹක් අඳ  තිබුණහ. අඳ වදොස කිඹන්වන් නළවළ, ඒ 

හරවආ සිදු වුණු වද්ල්ර . ඒ හරවආ විදුලිඹ ළුළහභ 

මිනිසුන් තළන් තළන්ර  රැසවරහ වළන්දෆවේ 6.00 , 6.30  

විතය රැසවීපත තිඹන්න ඳ න්  කතහ.  ඇයි? විදුලිඹ නළවළවන්. එ 

වදය  රැසවරහ එතළන ජ ඕඳහදූඳහ ථහ යනහ. එළනි  

ත ක කඹක් වපත යවට් තිබුණහ. නමු ක දළන් ඒ ත ක කඹ නළති ය  

තිවඵනහ. දළන් වළභ වනකු භ විදුලිඹ රඵහ වදන්න ුළුලන් 

වරහ තිවඵනහ. වපත ළන නළත යක් සිතන්න කිඹරහ අඳ 

කිඹන්න ඕනෆ. දළන  සිඹඹ  94  විදුලිඹ තිවඵනහ. ඳළඹ 24 

ුළයහභ විදුලිඹ රඵහ වදනහ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹභක් ශහභ 

රහබඹ රළවඵන්වන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ . නමු ක වඳෞද්ලි 

අංලවආ companies ඳ න්  කතහභ ඒවොල්වරෝ විදුලිඹ නිපත 

වදන්වන් නළවළවන්. ඒ වොල්වරෝ රහබඹකු ක තිඹහවන වන් 

වදන්වන්. අඳ ක ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ, වපත රහබඹ රඵහ න්න - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභතිුරභනි, විනහඩි 20 හරඹක් අහන වරහ 

තිවඵනහ. දළන් ථහ අහන ශහ නපත වවොයි. 

 
රු ෆීලික්ස වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு  னனக்ஸ் ததமர) 

(The Hon. Felix Perera) 

එ ඳහය  current  එ ළදුණහ හවේයි. [ඵහධහ කිරීභක්] අලි 

ළ  හවේ. අලිඹහ භළවයන්වන් නළවළවන්. තමුන්නහන්වේරහ  ක 

current එ දිනහවන්. එ ඳහය  current  එ දිනහ. නමු ක 

ෆ වවන දුනහ. ළව න්වන් නළවළ. භළවයන්වන් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීපත] ඒ තභයි, ඒ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්] අලිඹහ 

ඳනින්වන් වභවවභයි. අලිඹහ ඳනිනහ නපත ඳනින්වන් පතබි ළ   

වො ඹක් දහරහ. තමුන්නහන්වේ වො  දහන්න ඕනෆ නළවළ. 

තමුන්නහන්වේ එනහ නපත අළි බහය න්නහ. වබඳන්භ බහය 

න්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රීවුරභහ සුන්දය 

භනුසවඹක් වන්. එනහ නපත වොඳභණ වවොයිද? වපත ඳළ කත  

එනහ නපත අඳ ක එක් සිංදුක් කිඹහ වන වවෝ ඉන්න තිබුණහ. 

තමුන්නහන්වේරහවේ ඳළ කව ක ඉන් එුරභහ  කිඹන්න වන්න 
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වලෝ  වත. අවේ ඳළ කත  යවො ක සිංදුක්, ඵයිරහක් කිඹරහ 

න්වතෝවඹන් ඉන්න ුළුලන්.  

භහ මී  වඳය කිේ Blue Sky Project එ තභයි වවොල්සිපත 

යඹතනවආ දළන  ය වන ඹන්වන්. වවොල්සිපත යඹතනඹ 

උදහවයණඹ  අයවන අඳ  බිලිඹනඹක් ඉුරරු ය න්න ුළුලන් 

වුවණො ක අඳ  ක ඒ model එ න්න ුළුලන් වයි කිඹරහ 

කිඹන්න ඕනෆ.  

භහ මී  ළඩිඹ  ජේක ලවඹන් ථහ යන්න ඵරහවඳොවයො කුර 

න්වන් නළවළ. නමු ක භහ නළත කිඹන්වන්, අළි විදුලි බහණ්ඩ 

ළඩිවඹන් ඳහවිච්ික යන නිහ තභයි වපත ළ ලු. අවේ යවට් 

බිලිඹන වදක් telephones ඳහවිච්ික යනහ. ඉසය  SMS එක් 

ළහුවේ ඇවවන්. දළන් වන්වන් වොවවන්ද? Mobile 

phonesලින්. Mobile phonesලින් වනහ විතයක් වනොවයි. 

Reload දහන්න ක සිදු නහ. Reload දහරහ ුළුලන් තයපත low-cost 

package එවක් ථහ ශහ  ඳසවේ අන්තිවපත ජ සිදු නහ ඵළ රිඹ 

charge යන්න. එතවො  charge න්වන වුද? අවේ යවට් 

ජනතහ. "වද්වේ වළටිඹ  හවේ" කිේහ හවේ ඒහ භත තඵහ 

න්න ඕනෆ. අද යවට් තිවඵන ප්රුලසන ක එක් ඳළඹ විසිවතවේභ 

විදුලිඹ වදනහ නපත, යවට් සිඹඹ  94 භ විදුලිඹ රඵහ  ජරහ 

තිවඵනහ නපත ඒහ ළන ක හිතරහ විවේචනඹන් යන්නඹ 

කිඹමින්, අවේ රු ඇභතිුරමිඹ  ක සුඵ ඳතමින් භවේ චන 

සල්ඳඹ  අන් යනහ.  

 

[6.05 p.m.] 
 

රු යේ. වඹෝයහජන් භවතහ 
(ரண்னறகு ஆர். மரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Madam Presiding Member, I am glad to speak after 

the Hon. Minister, who said  "ළභ  විදුලිඹ". We know 

that you have given electricity to all but today all cannot 

afford to use electricity. This is the sad state that you have 

put this country into. The electricity to the plantation 

workers started coming in after 1996 when the former 

President created the Ministry of Livestock Development 

and Estate Infrastructure and provided funds for providing 

electricity to the plantations. Also, the Ministry of 

Irrigation and Power then had rural electrification projects 

through which plantations were also served. There was 

the Ministry of Livestock Development and Estate 

Infrastructure to provide for the needs of the people in the 

plantations. Today, we have got rid of that Ministry and 

there is no project under the Ministry of Power and 

Energy to provide electricity to estates. You still talk 

about "ළභ  විදුලිඹ" - "Electricity for All” but extension of 

electricity supply to the plantations has come to a 

standstill and provision of electricity to the people in 

plantations has stopped.  

In 1996, the electricity penetration to the plantation 

people was as low as 20 per cent but by the year 2005, it 

had increased to 72 per cent. It was your Government, I 

acknowledge that. During that period, vast expanses of 

plantation areas were provided electricity but today, you 

seem to be neglecting this group of people by keeping 

them out of this electricity boom that you are trying to 

create. Why is this discrimination? Is it because six of the 

Parliamentarians from  the plantation areas are with you 

and they do not ask you to provide better services to the 

people in the plantations or is it because you feel that 

these people do not need or deserve any development? 

You are all aware that the plantation people have 

contributed to the  economy of this country for over six 

generations, for 180  years and still they live in line 

rooms.  

The Ministry of Livestock Development and Estate 

Infrastructure was created for providing them a better 

lifestyle, a lifestyle where they were brought out of the 

line rooms and provided with proper housing. Between 

1995 and 2005, 23,000 houses have been built in 10 years 

at the rate of 2,300 houses per year. But, during the 

period of the current President, His Excellency Mahinda 

Rajapaksa, under the “Mahinda Chintana” you have built 

only 4,200 for seven years. Why is this Government so 

discriminatory towards these people? Those six Members 

of Parliament from the upcountry are with you. Is it 

because they neglect their people; they are interested only 

in the perks that they get and not speaking to you about 

the needs of their people? I understand that the only 

Cabinet Minister who is representing the plantation sector 

rarely comes to Cabinet; he had not been sighted in the 

Cabinet room for the last three months and so, maybe his 

neglect is the cause for what is happening to these people.  

It is unfortunate that the people’s representatives who 

are in your Government, whom people believed joined 

this Government to get them their needs and their 

services, have neglected the people. However, all the 

Parliamentarians from the plantation areas who are with 

the Government, go out into the public, to the media and 

say that they are hanging on to this Government  to 

provide services to their people. But today, we do not see 

any of the services reaching our people. Is it the policy of 

your Government or your President or is it the principle 

of “Mahinda Chintana” to discriminate against the people 

who have contributed so much to the economy of this 

country? 

As I said earlier, 72 per cent of our people do have 

access to electricity but are they able to enjoy the benefits 

of electricity? The cost of electricity for those who 

consume over 61 units is so high that our people cannot 

afford it. Anyone who consumes 61 units has to pay over 

Rs. 1,200.  

The total income of a plantation worker is in the 

region of Rs.12,000. To spend 10 per cent of their income 

for electricity is so difficult. They live in very difficult 

circumstances because of the cold weather in the 

plantation areas. They used a small immersion heater to 

heat the water for bathing or for their daily ablutions. But 
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today, because electricity charges have gone up, they 

cannot afford to use electric heaters and they have to give 

up using hot water. They have to go in search of firewood 

which is not available. The boilers in the tea factories are 

today converted from oil to firewood because of the cost. 

So, the management does not allow the worker to pick 

firewood within the estate. Therefore, they do not have 

firewood. Electricity is too expensive and they find it so 

difficult to use hot water, which is so essential because of 

the cold weather. But, what are you doing? Are you 

giving them any special treatment? Are you giving them 

any subsidies? You are only increasing rates. So, although 

they have an electricity supply,  they are unable to utilize 

electricity.   

Our Member, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva once said 

that they are poor in the use of power because they cannot 

afford it. In all other countries, they measure economic 

development and wellbeing of people based on the power 

they use. Sri Lanka being the most expensive country for 

use of power, people have had to give up the use of power 

as time went on. People use more power when there is 

development.  But, in our country, though you say there is 

development, the people have to reduce their 

consumption of power because they cannot afford to use 

electric power. It is a shame that you do not bother to look 

at the needs of the plantation people from whose area 

most of the power in this country is generated. They have 

a right to use power. For several years, power lines had 

been running over their heads but they did not have power 

in their homes. But today, though they have power in 

their homes, they cannot afford to use that power.  

You have also put a stop to extension of any more 

power lines within the plantations and these people are 

now in a very sad state where they cannot have access to 

power anymore because you do not have any special 

schemes to provide power as the Ministry of Nation 

Building and Estate Infrastructure has not been voted any 

funds as there is no such Ministry.  

Your Ministry has no special projects for the 

plantation people. Then, you have a scheme; one of your  

Members who spoke a few minutes ago talked about the 

provision of electricity and the payments for service 

connection to be provided through the Sumurdhi scheme 

or a Samurdhi Bank. They give a loan and that money 

will have to be paid back through the electricity bill over 

a period of time. It is so difficult for the plantation people 

to access this because they are not Samurdhi recipients. 

You have shut them out from receiving Samurdhi 

benefits. At the same time, they are poor; they are unable 

to afford; they have to be certified as low-income families 

for accessing the Samurdhi loan. But, the Ceylon 

Electricity Board offices are generally shunning this 

responsibility.  

I had an issue in the Ragala region where seven poor 

families wanted to get electricity through the Samurdhi 

loan scheme. But, the CEB office initially refused. Then, 

I had to speak to the DGM and get him to speak to the 

regional office or the area office to give them the forms 

in the first place. When they went up, the authorities said, 

“You are not Samurdhi recipients”. Then, I had to  speak 

again to the then Secretary and get the Electricity Board 

to instruct the Samurdhi Bank to give them a loan form.  

After they got the loan form, again hurdles were put 

in their way. So, why is this discrimination against the 

people in the plantation sector?  

Last week, I went to Deltota where some poor 

families live. They have saved money; they have wired 

their homes but they are unable to get electricity 

connection on the concessionary scheme that is available 

to the adjoining village but not available to their estate. 

When I spoke to the Area Engineer and the Commercial 

Manager in that area office, they were not aware of this 

scheme. Why has it not been extended to the plantation 

people? Why this discrimination? I call upon the Hon. 

Minister to request the CEB to give proper instructions so 

that even the plantation people could access the Samurdhi 

loan scheme to get their electricity connection.  

We speak so much about power and providing the 

people with power to use in other activities. The people 

in the plantation sector are poor because the salary they 

are paid for their employment in plantations is very low.  

The World Bank has done a study and said that only 

those who are involved in some sort of self-employment 

in addition to working in the plantations are above the 

poverty line. But to do that, they need electric power, so 

that they can engage in some sort of small industry or 

domestic manufacturing exercise like making some 

clothing in their homes. But, for all this, they need power, 

which is not available to them.  

The education of the children in the plantation sector, 

who have no access to electricity, is also being affected. 

They, being a group of people who need some sort of 

affirmative action, are left without any assistance. The 

assistance could have come if there was a Ministry of 

Estate Infrastructure which the President thought was not 

necessary or thought that these people do not deserve and 

abolished that Ministry. The progressive policies of your 

own previous government under the then President, 

(Mrs.) Chandrika Bandaranaike Kumaratunga have been 

reversed by the present President. However, the 

Representatives of our people still hang on to your 

Government, which is a shame. 

Thank you. 
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[අ.බහ. 6.20] 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ (වෞා නිවඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க - சுகரர தறற அலச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, අවේ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතා රු ඳවිත්රතහවද්වි න්නියයච්ික භව කමිඹ  2009 අං 20 

දයන ශ්රීක රංහ විදුලිඵර ඳනත  ංවලෝධන කිහිඳඹක් වන ඒභ 

ළන ඇ කත භ අළි ුරටු වන්න ඕනෆ. ඒහ ඉතහ ළද ක 

ංවලෝධනඹන් වළටිඹ  අඳ දකිනහ.  

 ජනතහ 2005 වේ  අතිරු භහින්ද යහජඳක් භළතිුරභහ  වපත 

යවට් නහඹඹහ වළටිඹ  ඳ ක ශහ  ඳසු එුරභහවේ නහඹ කඹ 

ඹ ව ක  2009 අං 20 දයන ශ්රීක රංහ විදුලිඵර ඳනත වන ඒභ 

නිහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වබ්යහ  කතහ. එක් ක ජහති ඳක් යජඹ  

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අවවෝසි යන්න  ඳනතක් වනළවි ක තිබුණහ. 

අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහ  ළින් සිද්ධ වන්න 

තභයි අද අඳ  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ළන ථහ යන්න ුළුලන්භ 

රළබී තිවඵන්වන්. ප්රුථභවඹන්භ අළි ඒ පතඵන්ධවඹන් එුරභහ  

සුරතින්ත වන්න  ඕනෆ.  එදහ අවේ රු රු ජඹසරිඹ - අවේ 

රුර ජඹසරිඹ- භන්ත්රීවුරභහ විදුලිඵර ඇභතිුරභහ වළටිඹ  ඉන්න 

හරවආ විදුලිඵර ප්රුතිංසයණ ඳනතක් වපත ය   වනහහ. 

1950 අං 19 දයන විදුලිඵර ඳනත, 1969 අං 17 දයන රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳනත කිඹන ඳන ක වදභ අවවෝසි ය දභරහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ෆලි වත  ඩන්න වළදුහ. විදුලිඹ ජනනඹ 

කිරීභ, පතවප්රුේණඹ - වඵදහ වළරීභ - ෆලි ුරන  ඩන්න, 

අවනකු ක  ුතුර ත ක ෆලි ුරන  ඩන්න ඳනතක් වනහහ.  

ඒ ඳහේලිවපතන්ුරවේ අනුභත ශ ක, ළට් ය න්න රළබුවණ් 

නළවළ. අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහවේ භහින්ද 

ිකන්තන ප්රුතිඳ කති ප්රුහලවආ ඳළවළදිලි කිඹහ තිවඵන වදඹක් තභයි 

යජවආ වද්ල් විකුණන්වන් නළවළයි කිඹන එ. ඒ අනු 2009 

ඳනත ුරබඳන් ඒ ිකන්තනඹ ඒ යහයවඹන්භ ක්රිසඹහ කභ ශහ. ඒ 

ුරබඳන් අද අඳ  රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ළන ථහ යන්න 

ුළුලන්භ රළබී තිවඵන එ ළන අළි ුරටු වනහ. ඒ ළන 

අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ  ක, එක් ක ජනතහ නිදවස න්ධහන 

යජඹ  ක අළි සුරතින්ත න්න  ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, අද වනළවි ක තිවඵන 

ංවලෝධන ඉතහභ ළද ක. 1950 අං 19 දයන මුල්භ ඳනත 

ඹ ව ක පතවප්රුේණඹ වවෝ වඵදහ වළරීභ ළිබඳඵ ඹපතකිසි ප්රුලසනඹක් 

ඇති වුණහභ එඹ නියහයණඹ වශේ එදහ හි ුළ යජවආ ඒජන්තුරභහ. 

ඒ ඳසු ගිඹ හරවආ ක තිබුණහ. ඹපත විවයෝධතහක් ළන 

ඳරීක්ණඹ යන්න  භළදිව ක වුවණ් ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතුරභහයි.  ඒ 

ක්රහභඹ වනස යරහ ඒ ඵරඹ භවජන උඳවඹෝගිතහ වොමින් 

බහ  දුන්නහ. ඒ නිහ ඒ ඳරීක්ණ, ඉල්ලීපත වඳෝලිපත ළහිරහ 

විදුලිඹ රඵහ න්න ඵළරි ත ක කඹ  ඳ ක වුණහ. අද ඉදිරිඳ ක ය 

තිවඵන වපත ඳනව ක වදළනි න්තිඹ අනු අද ඒ වනස 

යරහ -ංවලෝධනඹ යරහ- ඒ ඳරීක්ණ ඳළළ කවීවපත ඵරඹ  

ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතයඹහ  ඳයහ තිවඵනහ. ඒ ප්රුලසන විීමභ වහ 

ප්රුහවද්ය ඹ වල්පතුරභහ  නළත ඵරඹ රඵහ  ජභ ුරබඳන් විදුලි ඵරඹ 

රඵහ ළනීවපත ජ ඇති න විවයෝධතහ, යයවුල් නියහයණඹ යරහ 

ඉක්භනින් විදුලිඹ රඵහ න්න  ුළුලන් වනහ.  

ඊශඟ ංවලෝධනඹ තභයි ඉතහභ ළද ක න්වන්. අවේ රු 

වඹෝයහජන් භන්ත්රීවුරභහ කිේහ භිද්ධිරහන්න්ඹ කිඹරහ ුර 

පතරුන්  වපත වන වදන්වන් නළවළයි කිඹරහ. ඒ 

පතඵන්ධවඹන් ඉතහභ වවො ංවලෝධනඹක් තිවඵනහ.  තභන්වේ 

නි  විදුලිඹ රඵහ ළනීවපත ජ ඒ වහ ළඹ න මුදර ණඹක් 

වළටිඹ  අයවන තභන්වේ විදුලි බිවරන් භහසි හරි වළටිඹ  

වන්න ුළුලන්භ රළවඵනහ. රු භන්ත්රීවුරභනි, ුර 

පතරුන් ඹ කිඹරහ වනක් නළවළ. භභ ඔඵුරභහ  වපත 

ංවලෝධනඹ ඳළවළදිලි වඳන්න්නපත. භහ එඹ කිඹන්නපත. එහි 

ඳළවළදිලි තිවඵනහ- [ඵහධහ කිරීභක්] එවවභ කිඹන්න එඳහ. ඒ 

නිහ තභයි වපත ංවලෝධනඹ වනහවේ. ඒ නිරධහරින් දළනු ක 

යන්න තභයි වපත වනහවේ.  

වභභ ඳන ක වටුපතඳව ක 11. (2) න්තිවආ වභවේ වන් 

වනහ:  

"(1අ) ......... ඵරඳත්රතරහභිඹහ විසින් ඳනන රද හසුර ව වන ක ඹපත 

අඹකිරීපත භඟ හධහයණ භහසි හරිලින් ඒ විඹදභ අඹය ළනීවපත 

ඳදනභ භත අදහශ ඳරිශ්රකඹ  විදුලිඵර පතඵන්ධතහඹ ව විදුලිඵර ළඳුතභ 

රඵහ වදන වර  ඒ තළනළ කතහ විසින් වඵදහවළරීවපත ඵරඳත්රතරහභිඹහවන් 

ඉල්රහ සිටිඹ වළකිඹ."  

එතවො  භිද්ධිරහන්න්, ුර පතරුන් කිඹරහ වනක් 

නළවළ. අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහ සිඹලු වදනහභ වපත 

යවට් ුළයළසිඹන් වළටිඹ  තභයි රන්වන්. තමුන්නහන්වේරහ 

ජන ේ විධිඹ  හිතන්න එඳහ. අවේ ජනහධිඳතිුරභහ ක, අඳ ක 

එවවභ හිතන්වන් නළවළ. ුර පතරුන් කිඹන්වන් වපත ය   

විලහර යදහඹභක් ජනනඹ ය වදන ජනතහක්. අළි ඒ අඹවේ ඳඩි 

ළඩි ශහ. ඒ අඹවේ රයින් හභය වවො ත ක කඹ  ඳ ක ශහ. 

ුර නිහරහන්න්  ඒ ඉඩපතර අයිතිඹ රඵහ දුන්නහ. සුද්දන්වේ 

හරවආ තිබුණු රයින් හභය වනු  වවො වල් වදරහ 

දුන්නහ. ඒ හවේ ළඩ  ුතුර අළි ය තිවඵනහ. අළි ූගමිවතල් 

රහපතුළ වනු  විදුලිඹ රඵහ දුන්නහ. රු භන්ත්රීවුරභනි, 

තමුන්නහන්වේභ කිේහ වපත න වි  ඉතහ වවොඳින් විදුලිඹ  

ළඳීමභ ය තිවඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ළන අළි ුරටු වනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, ඒ හවේභ ප්රුජහ පතඵන්ධ 

ය වන පතර වදන ුළංික විදුලි ඵරහහය අවේ ප්රුවද්ලර 

තිවඵනහ. ඒහ තිවඵන්වන් යජඹ  විදුලිඹ විකුණන්න වනොවයි. 

ප්රුවද්ලවආ ජනතහ  ඳරිවයණඹ යන්න ඔවුන් කුඩහ විදුලි 

ඵරහහයඹක් වළදුහභ ඒ  ඵරඳත්රතඹක් න්න හසුර වළටිඹ  

විලහර මුදරක් වන්න වුණහ. අවේ ඇභතිුරමිඹ  සුරතින්ත 

න්න ඕනෆ, අද වවනන ංවලෝධන ඹ ව ක ඒ ඵරඳත්රත හසුර 

අවවෝසි ය දභහ තිවඵන එ ළන. ඒ අනු ඹපත කිසි ජන 

ණ්ඩහඹභ  තභන්වේ ප්රුවද්ලවආ කුඩහ ජර විදුලි ඵරහහයඹක් 

ඉදි ය ළනීභ  ුළුලන්භ රළබිරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ වපත 

ංවලෝධනඹ  ඉතහභ ළද ක නහ. 

එදහ ඳළළති එක් ක ජහති ඳක් යණ්ඩු තභයි රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විකුණන්න  ුතුර වශේ. භහ ශඟ තිවඵනහ 

ඳයණ ඳ කතයඹක්. එහි ඳළවළදිලි තිවඵනහ, "විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

විකුණන්වන් නළතළයි කිේ ක ව ලිවොපත එ  ශ ළවඩ්භ 

යනහ - රංහ විදුලිඵරඹ සුරැකීවපත ංවිධහනවආ ළවුපතරු" 

කිඹරහ. වපතහ කිඹන්වන් යූඑන්පී යණ්ඩුක් තිබුණු හරවආ. වපත 

වද්ල් එදහ ඒ විධිඹ  සිද්ධ වුණහ. නමු ක අද වපත යජඹ ජනතහ  

විලහර වනඹක් රඵහ වදනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, විදුලි බිර ළඩි කිරීභක් ළන 

තහ වරුණහ. අද වවනන වපත ංවලෝධන ඹ ව ක ප්රුථභ විදුලි 

ඒ 30  කිසිදු ළඩි කිරීභක් යරහ නළවළ. විදුලි ඒ 30ක් 

ඳහවිච්ික යන මිලිඹන 1.2ක් ව ඳහරිවබෝගි ජනතහ වනුවන් 

අවේ යජඹ රුළිඹල් මිලිඹන 4,266 වනහධහයඹක් වනහ. 

වඳොවවොය වනහධහයඹ රඵහ වදනහ හවේභ, ශමුන්වේ වඳො ක 

ටි න්න, නිර ඇඳුපත න්න වනහ හවේභ ප්රුථභ විදුලි 

ඒ 30 ඳරිවබෝජනඹ යන ජනතහ වනුවන් අවේ යජඹ 

රුළිඹල් මිලිඹන 4,266 වනහධහයඹක් රඵහ වදනහ. ඊ  

අභතය ඒ 30 සි  60 දක්හ ක කිසිදු ළඩි වීභක් ය නළවළ. ඒ 

739 740 
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ඒ ප්රුභහණඹ ඳරිවබෝජනඹ යන ඳවුල් ංාහ මිලිඹන 1.3ක් 

ඉන්නහ. ඒ අඹ වනුවන් රුළිඹල් මිලිඹන 13,545ක් යජඹ 

දයනහ. වපතහ වනහධහය වනොවයිද? වපතහ භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිුරභහවේ නහඹ කඹ ඹ ව ක වපත යජඹ ජනතහ 

වනුවන් රඵහ වදන වන. ඒ හවේභ ඒ 61 සි  90 දක්හ 

විදුලිඹ ඳරිවබෝජනඹ යන ඳවුල් ංාහ මිලිඹන 1.3ක්. අවේ 

යජඹ ඒ අඹ වනුවන් රුළිඹල් මිලිඹන 12,479 මුදරක් ළඹ 

යනහ. විදුලි ඒ 91 සි  120 දක්හ ඳරිවබෝජනඹ යන ඳවුල් 

ංාහ රක් 6ක් ඳභණ ඉන්නහ. ඒ අඹ වනුවනු ක යජඹ දශ 

ලවඹන් රුළිඹල් මිලිඹන 136 වනහධහයඹක් වදනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, වභොද භහ වභවවභ කිඹන්වන්? 

අද "රංහ ජඳ" ඳ කතවේ මුල් ළිටුවේ ඳශ වී තිවඵනහ, "විදුලි 

ගිවිසුභ  ම ඇදිල්වරන් ය  වෝටි 1200 ඳහඩුක්" 

කිඹරහ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ නිරධහරින්වේ වහ 

වේඹන්වේ හ ෆපත නිහ සිදු න ඳහඩු ඳහරිවබෝගිඹහ භත 

ඳ නහ කිඹන එ තභයි අද විඳක්වඹන් වළභ වරහවේභ 

කිඹන්වන්. එවවභ වදඹක් නළවළ.  

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ මුුල විඹදභ සිඹඹ  21ක් ඳභණ නහ. 

ළටුේර  රුළිඹල් බිලිඹන 10ක් ළඹ නහ. උඳයණර  

රුළිඹල් බිලිඹන 8ක් ඳභණ ළඹ නහ. ඵළංකු වඳොලී ය ජ 

අවනකු ක විඹදපත වහ රුළිඹල් බිලිඹන 3ක් ලවඹන් සිඹඹ  

21 ප්රුභහණඹක් තභයි විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තභන්වේ විඹදභ  

න්වන්. විඳක්ඹ වපත යවට් ජනතහ  වඳන්න්න වදන්වන් ඒ 

වනොවයි. වපතහ වනහධහය වනොවයි කිඹනහ. වපත මිනිසසු 

වවොයපත යනහ; විදුලිඵර භණ්ඩරඹ හ නහ; ඒ නිහ 

ඳහරිවබෝගිඹහ උඩ  ඒ ඳ න්න ඹනහ කිඹරහ කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, නමු ක ඇ කත ත ක කඹ 

එවවභ වනොවයි. භභ ඇ කත ත ක කඹ කිඹන්නපත. ඒ 90 

දක්හ ඳහවිච්ික යන ිවසථ ඳහරිවබෝගියින් වනුවන් යජඹ 

විසින් දයනු රඵන විඹදභ රුළිඹල් මිලිඹන 30,428යි. කිසිභ පූජනීඹ 

සථහනඹ විදුලි බිර වපත යජඹ ළඩි වශේ නළවළ. ඒ අනු යජඹ 

ය  පූජනීඹ සථහන වහ දයන විඹදභ රුළිඹල් මිලිඹන 

1,229යි. ංචහය ාහඳහයඹ දිුතණු යන්න වවෝ ල් ේභහන්තඹ 

වහ යජඹ දයන විඹදභ රුළිඹල් මිලිඹන 923යි. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, වපත යවට් වදත කුඩහ ේභහන්ත වනොවවො ක 

හභහනා ේභහන්තයි. අළි ේභහන්ත ක්වේත්රතඹ දිුතණු යන්න 

ඕනෆ. ඒ වහ අළි රුළිඹල් මිලිඹන 25,982ක් විඹදපත යනහ. ඒ 

අනු යජඹ විඹදපත යන මුුල ණන රුළිඹල් මිලිඹන 58,561ක්. 

විදුලිඹ ඳරිවබෝජනඹ යන වපත යවට් අහිං ජනතහ 

වනුවන්; ඒ හවේභ විදුලිඹ රඵහ න්නහ වවෝ  ල් අංලඹ ව 

ේභහන්තර නිඹළවරන අඹ වනුවන් තභයි යජඹ වපත විඹදභ 

දයන්වන්. නමු ක රහබඹ අඳ  වන්වන් නළවළ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, භ  විනහඩි 15 හරඹක් 

තිවඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු නිවඹෝජා ඇභතිුරභහ  වව  දිනවආ ඉතිරි හරඹ රඵහ 

වදන්න  ුතුර යනහ.  

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு னனத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එවේ නපත භවේ ථහ අද  භභ අහන යනහ. 

 
එල්හි වේරහ අ. බහ. 6.30 වවඹන්  ුතුර අ කහිටුහ විහදඹ 

ල් තඵන ර ජ. 
එතළන් සි  විහදඹ 2013 ජලි භ 24 න ඵදහදහ ඳ කනු රළවබ්. 
 

அப்ததரழுது தற. த. 6.30 றரகறறடம அனல்கள் 

இலடறன்த்ப்தட்டு, றரம் எத்றலக்கப்தட்டது. 

றரம் 2013 னொலன 24, னன்கறல லபத் தரடங்கும்.  
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned.  

Debate to be resumed on Wednesday, 24th July, 2013.  

 
 

ල්තළබීභ 
எத்றலப்ன 

ADJOURNMENT 

 
රු ඳවිත්රතහවද්වි  න්නියයච්ික භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, "ඳහේලිවපතන්ුර දළන් ල් 

තළබිඹ ුතුරඹ"යි භහ වඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රුලසනඹ බහභිමු යන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරමිඹ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
බහ ල් තඵන අසථහවේ ජ වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කිරීභ, රු 

අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ.  

ඊ  වඳය වුරු වවෝ රු භන්ත්රීවයවඹක් රු උදි ක 

වරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීවුරභහවේ නභ මරහනඹ වහ වඹෝජනහ 

යන්න. 

 
රු ඳවිත්රතහවද්වි  න්නියයච්ික භව කමිඹ 
(ரண்னறகு (றனோற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරමිඹනි, "රු උදි ක වරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීවුරභහ දළන් මරහනඹ ත ුතුරඹ"යි භහ වඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු රු ශ්රි ඹහනි විවජ්වික්රහභ භව කමිඹ මරහනවඹන් ඉ ක 

වුවඹන්, රු උදි ක වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනහරඪ විඹ.  
 

அன்தறநகு, ரண்னறகு (றனோற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ன் அகனம, ரண்னறகு உறத் 

தனரக்குதண்டர அர்கள் லனல கறத்ரர்கள்.  
 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 
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ඳහේලිවපතන්ුර 

පතඳව ජහති ප්රුහවන ෛදා යඹතනඹ ුළුලල් 
කිරීභ 

கம்தயர மெற மதரக்குத்து னோத்து 

றன்ணத்ல றஸ்ரறத்ல் 
EXPANSION OF GAMPAHA NATIONAL TRANSPORT MEDICAL 

INSTITUTE 

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, බහ ල් තඵන අසථහවේ ජ 

ඳවත වන් වඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳ ක යනහ: 

"රිඹදුරු ඵරඳත්රත නිකු ක කිරීභ  අදහශ වයගුරහසිර  අනු අඹදුපතරු 

ෛදා ඳරීක්ණඹ  බහජන විඹ ුතුර වේ. 

වපත භඟ ෛදා භධාසථහන ණනහ  අදහශ ෛදා වති නිකු ක 

කිරීවපත ඵරඹ රඵහ  ජ තිබුණද, පතඳව දිස්රිஷක්ඹ ුරශ අද න වි  වභභ 

වති නිකු ක යන්වන් ප්රුභහණ ක ඉඩඩ වනොභළති යඹතනඹකි. 

එහි ප්රුතිපරඹක් ලවඹන් වති රඵහ ළනීභ වඵොවවෝ වයින් ප්රුභහද න 

අතය, එභඟින් ජනතහ  භව ක දුසයතහ  වහ අඳවසුතහ  මුහුණ 

 ජභ  සිදු ඇත. 

වභභ ත ක කඹ වතයපත තදඵර එක් ද ඹ ක ඉවත ෛදා 

භධාසථහනවඹන් වේඹ රඵහ ළනීභ  ඳළමිවණන ළිරිවන් ළදුණු දිගු 

වඳෝලිභ ප්රුධහන භහේඹ ඔසවේ වහ ඉන් ඔබ්ඵ ද විහිවදන අතය, එහි වේහ 

රඵහ ළනීභ  රැීම සිටින අඹ  ව භහේඹ බහවිත යන්නහ ව අවනකු ක 

අඹ ව  ද අඳවසුතහ  රක් වීභ  සිදු ඇත. 

පතඳව දිස්රිஷක්වආ අභ ලවඹන් ප්රුධහන නය සීභහ ුරශ වභභ ෛදා 

ඳරීක්ණඹ රඵහ ළනීභ  ඳළමිවණන ළිරි  රැීම සිටීභ  ප්රුභහණ ක 

ඉඩඩ ඇති වොඩනළඟිල්රක් හිත ප්රුභහණ ක ෛදාරුන්වේ වේඹ 

රඵහ ත වළකි ඳරිදි ෛදා භධාසථහනඹක් ඵ  ඳ ක කිරීභ   ුතුර 

ය වවෝ වභභ ළ ලු  විඳුභක් රඵහ  ජභ  අලා ළිඹය න්නහ වභන් 

වභභ රු බහ  වඹෝජනහ යමි." 

 
රු අජි ක පී. වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ 

භන්ත්රීවුරභහ ඉදිරිඳ ක ශ වඹෝජනහ භහ සථිය යනහ. 

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඇ කත භ වපත රුණ 

පතඳව  අදහශ කිඹරහ කිේ ක, වොශම වළරුණහභ වළභ 

දිස්රිஷක්වආභ ත ක කඹ වපතයි. වභභ සථහනඹ  ෛදා 

ඳරීක්ණ හේතහ රඵහ න්න ඳළමිවණන ුළද්රඹන් ඳළඹ 

ණනක් තිසවේ ඳහය දිවේ වඳෝලිවපත සිටින යහයඹ අළි දකිනහ. 

එවේ රැීම සිටීවභන් ඒ අඹවේ රු කඹ  වහනි නහ. රුළිඹල් 

750ක් හවේ ණනක් වහ ෛදා ඳරීක්ණඹ  රක් න්න යි 

වපත අඹ ඳළමිවණන්වන්. නමු ක  අලුවතන් රිඹදුරු ඵරඳත්රත න්න 

එන අඹ ක වපත වඳෝලිවපත ඉන්නහ. ඒ හවේභ ඳළවළදිලි නළති 

රිඹදුරු ඵරඳත්රත අලු ක ය න්න ඹන අඹ ක ඉන්නහ. ඇ කත භ 

රිඹදුරු ඵරඳත්රත අඳළවළදිලි න්වන් වභෝ ේ යථ ප්රුහවන 

වදඳහේතවපතන්ුරවේභ යදකින්. ඒ වහ ඵහර අමුද්රාා වඹොදහ 

න්නහ  නිහයි ඒ ත ක කඹ ඇති න්වන්. ඒ හවේභ රිඹදුරු 

ඵරඳත්රත නළති වුණු අඹ ක වපත වඳෝ ලිවපත ඉන්නහ. ල් ඉකු ක වුණු 

රිඹදුරු ඵරඳත්රත හිමි අඹ ක ඉන්නහ. වඳෞද්ලි ඵස යථර 

වොන්වදොසතය ඵරඳත්රතඹ රඵහ න්න ඹන අඹ ක ඉන්නහ. ඒ 

හවේභ ඒ වඳෝලිවපත රංහවේ රිඹදුරු උඳවද්ලරු ඉන්නහ. ඒ 

වොල්රන්වේ ඒ ඵරඳත්රතඹ අවුරුදු වදවන්, වද  අලු ක 

යන්න ඕනෆ. ඒ හවේභ ඒ වඳෝලිවපත වඳෞද්ලි ඵස යථඹ  

භහේ ඵරඳත්රතඹක් න්න ඹන ුළද්රවඹෝ ඉන්නහ. වභතළන ජ ක, 

"වොශම  කිරි, භ  ළකිරි" කිඹන ංල්ඳඹ තභයි අළි 

දකින්වන්. ෛදා වති න්න ස ශ ඒ හවේ ෛදා 

භධාසථහනඹක් නුවේවොඩ ක තිවඵනහ. ෛදා වති න්න 

ද  500ක්, 600ක් හවේ ප්රුභහණඹක් එතළන  එනහ. වළඵළයි 

ඒ යඹතනවආ වේඹන් 150ක්, 200ක් විතය ඉන්නහ. නමු ක 

පතඳව හවේ ළි  ඳශහ කර  එවවභ වේවඹෝ ුළයරහ නළවළ. 

උදහවයණඹක් විධිඹ  පතඳව දිස්රිஷක්ඹ  කවතො ක, ෛදා 

වති න්න ද  250 ක, 300 ක අතය ප්රුභහණඹක් එනහ. 

නමු ක වේවඹෝ ඉන්වන් 12යි. අවනක් දිස්රිஷක්ර 

ත ක කඹ ක ඒයි. එ වේවඹක් අඩු වුවණො ක ඒවක් ඉන්න 

ප්රුධහන නිරධහරිඹහ ගිහිල්රහ ඒ වේඹ යනහ. නමු ක වදන්වනක්, 

ුරන්වදවනක් අඩු වුවණො ක එදහ  ෛදා වතිඹ න්න ගිඹ 

අඹ  වදයිඹන්වේභ ළිහි  තභයි වන්වන්. වභොද ඒ ළවඩ්  

වන අඹ දහන්න විධිඹක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, වපත දසර ප්රුහවද්ය ඹ 

වල්පත හේඹහරර  උඳහධිධහරින් වනළල්රහ ුළයරහ 

තිවඵනහ. ඒ අඹ  නිසි ළරකීභක් යන්වන් නළවළ. උඳහධිධහරින් 

විධිඹ  රන්වන් නළවළ. භවය වේරහ  ඒ වොල්රන්  

ඉන්න වපතඹක් නළවළ; ුළටුක් නළවළ. භවය වි  ස ඹ යි 

ඉන්වන්. වපත ෛදා භධාසථහන ක ක්රිසඹහහරි වන්න වේ 

හිඟඹක් ඇති වනොන යහයඹ  ඒ හවේ අඹ වනළල්රහ වරි වපත 

ජනතහ විඳින දු නළ කනපත විඳින යදයඹ නළති යන්න ඵළරි 

ඇයි?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඉසය වපත ෛදා වතිඹ 

න්න ඕනෆභ තිබුවණ් ඵය හවන licence එ න්න අඹ  

විතයයි. නමු ක දළන් ඒ වනස වරහ තිවඵනහ. ෛදා 

වතිඹ න්න අය භභ ලින් කිේ සිඹලු වදනහභ ඒ 

වඳෝලිපතර  එුර වනහ. ඔවුන් වපත භධාසථහන යහ එන්න 

ඕනෆ. ඉසය ඵය හවන ඵරඳත්රතඹ  විතයක් ෛදා වතිඹ 

න්න ඕනෆ වුණ ක ඒ හරවආ දියින ුළයහ ඕනෆභ තළනකින් එඹ 

න්න ුළුලන්භ තිබුණහ. MBBS ලිඹහ ඳදිංික ෛදාරුන්  

වපත වතිඹ නිකු ක කිරීවපත වළකිඹහ තිබුණහ. ඒ නිහ රිඹදුරු 

ඵරඳත්රතඹක් න්න ඹන අඹ  එවවභ යදයඹක් වරහ තිබුවණ් 

නළවළ. නමු ක ේතභහනඹ න වි  වළභ දිස්රිஷක්ඹ භ එ 

තළනක් විතයයි වපත වහ තිවඵන්වන්. වොශම දිස්රිஷක්ඹ 

ඇරුණහභ වළභ දිස්රිஷක්ඹ භ එ තළනක් විතයයි තිවඵන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, රිඹදුරු ඵරඳත්රත න්න ඹන 

අඹ , රිඹදුරු ඵරඳත්රතඹ අලු ක ය න්න ඹන අඹ , වඳෞද්ලි 

ඵස යථ ලිඹහ ඳදිංික යන්න ඹන අඹ  දිස්රිஷක්වආ එ තළනක් 

විතයක් වරි සරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ තභයි අළි දළුළ ප්රුලසනඹ 

උද්ත වරහ තිවඵන්වන්. ඇ කත භ පතඳව දිස්රිஷක්වආ 

විතයක් වනොවයි, වපතඵන්වතො  දිස්රිஷක්වආ ක වපත ප්රුලසනඹ 

තිවඵනහ. ප්රුහවන ඳවසුපත නළති ප්රුවද්ලර අඹ ඳහන්දය ුරන  

විතය වදරින් ඇවිල්රහ වපත වඳෝලිභ  එක්හසු වනහ. 

විවලේවඹන්භ යජවආ වේඹන්, ඒ හවේභ වඳෞද්ලි අංලවආ 

වේඹන් නිහඩු න්න ඵළරි නිහ උවදන්භ එනහ. වභොද වපත 

භධාසථහන වනසුයහදහ  ඇයරහ නළවළ. අඩු ණවන් වනසුයහදහ 

රුක් ක ඇයරහ නළවළ. වපත අඹ  නිහඩු දහන්න ඵළරි නිහ 

ඳහන්දය ඇවිල්රහ වවආ විතය ඉන් වඳෝලිභ  එුර වරහ 

ඉන්නහ අළි දළරහ තිවඵනහ. ඒ නිහ වපත  ුතුර මී  ඩහ 

ක්රහභ ක යන්න ුළුලන් නපත වවොයි. භවය වි  ඇභතිුරභහ 

කිඹයි, "වපත ෛදා වතිඹ ඉසය  MBBS ෛදාරු 

වදනවො  අක්රහමිතහ වුණහ, රිඹ අනුරරු ළඩියි, ඒ නිහ වපත 

යඹතනඹ අභහතාහංලඹ අත   කතහ" කිඹරහ. නමු ක භභ 

කිඹනහ, එවවභ කිඹරහ ඵළවළ කිඹහ. රංහ වතය වට්භ දුන 

ඵස ටි ඳහරනඹ ය න්න ුළුලන්භක් තිවඵන්න ඕනෆ. 
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එවවභ නපත ඇයි වපත ෛදා වතිඹ වදන එ ඳහරනඹ ය 

න්න ඵළරි? ඒ එ යඹතනඹක් ඹ ත   කව ක ඇයි?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ේතභහනඹ නවො  CTB 

එවක් වේඹන් ළිබඳන්වන් නළති ත ක කඹ  ඳ ක වරහ 

තිවඵන යහයඹ අඳ  වඳවනනහ. ණඹක් න්න ඵළවළ. 

ඵළංකුකින් ළිබඳළනීභක් නළවළ. CTB එවක් ළඩ යන 

වේවඹකු  වන වවනකු  ණඹක් න්න ඇඳහයවඹක් 

ලවඹන් අ කන් යන්න ඵළවළ. ළිබඳළනීභක් නළවළ. වභොද ඒ 

වොල්රන්  ඳඩි වරිඹ  වන්වන් නළවළ. ඒ හවේ 

අහේඹක්භතහක් තිවඵන නිහද වපත  ුත කත ක ඳහරනඹ ය 

න්න ඵළරි කිඹරහ භභ අවනහ. එ වරක් ඹ   මුුල 

දිස්රිஷක්වආභ ජනතහ වන්රහ ෛදා වති වදන්න ඳ න් 

 කව ක ඒ නිහද කිඹරහ ප්රුලසනඹක් තිවඵනහ.  

වපත යවන ඹන ළඩ ළිබඳවශ ුරශ ඒ හවේ ත ක කඹක් අළි 

දකිනහ. ශ්රීක රංභවආ සිදු න දූණඹ, අහේඹක්භතහ හවේ 

වවේුර නිහ එඹ ඳහඩු රඵන යඹතනඹක් ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵන 

නිහ ඒ ඳහඩු ළිඹහ න්නද මුුල දිස්රිஷක්වආභ සිටින, රිඹළදුරු 

ඵරඳත්රත වහ ෛදා හේතහ න්නහ අඹ එ වරක් ඹ   

වනළල්රහ, අලා ඳවසුපත වදන්වන් නළති, රුළිඹල් 750 

ණවන් අඹ යරහ, වඳෝලිපතර තිඹරහ ළඩ  ුතුර යන්වන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, විවලේවඹන් පතඳව 

දිස්රිஷක්වආ භධාසථහනඹ දිවහ ඵළලුවො ක, එතළන  ද  

250ක් 300ක් ඳභණ ළිරික් ෛදා හේතහ න්න ඹනහ. ඒ අඹ 

ඳළඹ වදක් ුරනක් වඳෝලිවපත ඉන්නහ. වොඩක් ඉන්වන් 

හන්තහන්. සකටි ඵයිසිරඹ  licence එ න්න වුණ ක 

ෛදා හේතහ න්න ඕනෆ. ඒ අඹ ක වඳෝලිවපත ඉරහයි ඒ ළවඩ් 

යන්න ඕනෆ. පතඳව දිස්රිஷක්වආ තිවඵන යඹතනඹ වන 

ඵළලු ක, භහඹ  රුළිඹල් රක් 40 විතය යදහඹභක් රඵනහ. 

පතඳව භධාසථහනඹ තිවඵන වොඩනළඟිල්ර අළි දළක්හ. චටි 

වොඩනළඟිල්රක් තභයි, හුංඩුක් හවේ එක් තභයි අයවන 

තිවඵන්වන්. ඒ වොඩනළඟිල්වල් තිවඵන්වන් ේ අඩි 1,500යි. 

යණ්ඩු ඳක්වආ ප්රුහවද්ය ඹ වද්ලඳහරනඥඹකුවේ වොඩනළඟිල්රක් 

ඒ වහ  කව ක ඔහු ුරටු යන්නද කිඹහ වඳොඩි ප්රුලසනඹක් අඳ  

තිවඵනහ. ඒ අඹ ුරටු යන්න ගිහිල්රහ ජනතහ අභහරුවේ දභහ 

තිවඵනහ කිඹරහ අඳ  ව කවයනහ. ඒ නිහ විවලේවඹන් වපත 

හයණඹ වවේ ඔඵුරභහවේ අධහනඹ වඹොමු යනහ රු 

ඇභතිුරභනි. ේ අඩි 4,000 විතය වොඩනළඟිල්රක් ඕනෆ එවක් 

හේඹහරඹක් වනොන, ේ අඩි 1,500ක් විතය න, ලින් තිබුණු 

ඩ හභයඹක් අයවන, වේඹන් 12වදනකු දහවන 

වොවවොභද වපත  ුත කත යන්වන්? එ වදොසතය වනකු 

විතයයි cadre එවක් ඉන්වන්. වභළනි ළිරිවන් වොවවොභද ඒ 

ළවඩ් යන්වන්? නමු ක ඒ භධාසථහනවඹන් ද  රුළිඹල් 

රක් වද  යන්න ප්රුභහණඹ යදහඹභක් උඳඹනහ. 

ද  200වදවනක්, 300වදවනක් විතය එතළන  ඹනහ ෛදා 

හේතහ න්න. ඒ ළවඩ්  අදහශ ත ක කඹන් ළන සිතරහ වනොවයි 

 ුතුර යරහ තිවඵන්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ වොඩනළඟිල්ර දිවහ 

ඵළලුහභ, එතළන  ඹන 200ක් 300ක් ඳභණ වදනහ  ක, ඒ හවේභ 

එහි වේඹන් 12වදනහ  ක, ෛදාරුන්  ක ඹන්න 

තිවඵන්වන් එ ළසිකිබඳඹයි. පතඳව භධාසථහනවආ ත ක කඹයි 

භහ වපත කිඹන්වන්.  වොශම ඇවයන්න අවනක් දිස්රිஷක්ර 

භධාසථහන පතඵන්ධවඹනු ක වපත ත ක කඹභ උදහ වරහ 

තිවඵනහ. පතඳව තිවඵන භධාසථහනඹ දිවහ ඵළලුවො ක, ෛදා 

හේතහ න්න වඳෝලිභ ඳහය දිවේ ඹනහ. අවනක් ඳළ කවතන්, toilet 

වඳෝලිභ ක ඹනහ building එ ඇුරවශේ. වභොද, toilet එයි 

තිවඵන්වන් ඒ වළභ වනහ භ ඹන්න. ෛදායඹහ  ඹන්න 

තිවඵන්වන් ක ඒභයි. ෛදා හේතහ න්න ද  එතළන  

ඹන 200ක් 300ක් ඳභණ වදනහ  ක ඹන්න තිවඵන්වන් ඒ toilet 

එභයි. එහි ළඩ යන වේඹන් 12වදනහ  ඹන්න 

තිවඵන්වන් ක ඒ toilet එභයි. ඒ නිහ ඒ toilet එ  ක වඳෝලිභ. 

ඒ වට් වල්ලින්, ඩලින් අළි විසතය ඇහුහ. ළිරිමි අඹ නපත 

ඒ ඩර මුදරහලිරහවන් ඵළණුපත අවවන වරි, රැවුපත වයවුපත 

භළද්වද් වරි ඒ අඹවේ toiletsර  ගිහිල්රහ අදහශ ළවඩ් ය 

න්නහ. නමු ක අළි දළක්හ එහි ජ හන්තහන් අයණ වරහ 

ඉන්නහ. අවනක් අත , එහි හවන park එක් නළවළ. වභොද, 

වඳොඩි ඩඹක් තභයි ඒ භධාසථහනඹ විධිඹ  අයවන 

තිවඵන්වන්. හවන න කන්න තළනක් නළවළ. ඔක්වෝභ හවන 

ඒ භධාසථහනඹ ඳළ කව ක න කරහ; වභොව ෝ ඵයිසිල් 

න කරහ. එතළන හවන තදඵදඹක් තිවඵනහ. ඒ වපත ඉන්න 

මිනිවවකු , ඒ ප්රුවද්ලවආ ඉන්න අඹ  හවනඹකින් ඳහවේ ඹන්න 

විධිඹක් නළවළ. ඒ හවේ දළඩි අඳවසුතහ  ඒ ුළද්රඹන් ඳ ක 

යරහ තිවඵනහ, වරිඹ  ව කරුපත අයවන ඒ ළවඩ් වනොකිරීභ 

නිහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, වපත ළඩ වන නයයි 

කිඹරහ භභ කිඹන්වන් නළවළ. ශ්රීක රංභඹ ඳහඩු රඵන ඵ අළි 

දන්නහ. ඵස ටි දුරහ විතයක් රහබ න්න ඵළවළ. ඒ 

වේඹන්  නිඹමිත හරඹ  ඳඩි ටි වහ න්න ඵළරි 

ත ක කඹක් උදහ වරහ තිවඵනහ. ඒ අඹ ළිබඳළනීභක් නළති 

වේඹන් ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. සීටීබී එ වොඩ නඟන්න 

ඵස දුරහ විතයක් වරි ඹන්වන් නළවළ, වපත ඉන්න අඹ licence 

එ  අදහශ ෛදා හේතහ න්න යහභ ඒ අඹවන් වරි 

රුළිඹල් 750 ණවන් එුර යරහ CTB එ ලක්තිභ ක යනහ 

කිඹන ංල්ඳඹ ුරශ වපත  ුත කත යනහද කිඹහ භ  

ව කවයන්වන් නළවළ. ඒ වොවවොභ වුණ ක උවද්  පතඳව 

භධාසථහනඹ දිවහ ඵළලුහභ, ඒ වොඩනළඟිල්වල් ඉරහ ක මී ේ 

200ක් විතය දුය  වඳෝලිභ තිවඵන ඵ වඳවනනහ. පතඳව 

දිස්රිஷක්වආ තිවඵන භධාසථහනඹ දිවහ ඵළලුවො ක -වොශම වළය 

අවනක් දිස්රිஷක්ර භධාසථහනර හවේභ- ද  රුළිඹල් 

රක් වද  යන්න යදහඹභක් තිවඵනහ. නමු ක වඳොඩි 

වොඩනළඟිල්රක් තභයි පතඳව භධාසථහනඹ වහ වතෝයහ වන 

තිවඵන්වන්. එහි අලා ඳවසුපත නළවළ. එතළන  ඹන 

200වදනහ , 300වදනහ  medical certificates වදන්න අලා 

වේඹන් ක ප්රුභහණ ක ඳඹන්වන් නළවළ. එක් ඳළ කතකින්, 

වොඩනළඟිල්ර වඳොඩියි. අවනක් ඳළ කවතන්, වේඹන් ංාහ 

ප්රුභහණ ක නළවළ. අවනක් අත , වපත ළවඩ් වරිඹ  යන්න 

වදොසතයරහ නළවළ. අන්න ඒ හවේ දළඩි අඳවසුතහන්  මුහුණ 

ඳහන ත ක කඹ  ඒ ජනතහ ඳ ක වනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, අභහතාහංලවආ රු ඇභතිුරභහ 

ඹන්වන් නළවළ වොඩනළඟිල්රක් වතෝයන්න. අභහතාහංලවආ 

නිරධහරින් කීඳ වදවනක් තභයි ඹන්වන් වොඩනළඟිල්රක් 

වතෝයන්න. වපත කිඹන පතඳව වොඩනළඟිල්ර වතෝයන වො  ඒ 

අඹ දළන වන සිටිවආ නළද්ද licence එ වහ අලා ෛදා 

හේතහ - medical certificate එ- න්න වපත ප්රුවද්ලවආ කී 

වදවනකු ද  ඒවිද කිඹරහ? ඒහ ළන හිතරහ වනොවයිද 

වොඩනළඟිලි වතෝයන්වන්?  ගිඹ අවුරුද්වද් කීවදවනක් යහද, වපත 

අවුරුද්වද් කීවදවනක් එයිද, එවවභ නපත එභ ංාහ  ළශවඳන 

විධිඹ  තළනක් වොඹන්න ඕනෆ; වේඹන් ඉන්න ඕනෆ; 

ෛදාරු ඉන්න ඕනෆ කිඹරහ අදවක් නළුරද වපත 

වොඩනළඟිල්ර ව කරුවේ? එවවභ නළ කනපත "අන්න අයඹහ අවේ 

හිතතහ, එඹහ අවේ භන්ත්රීවයඹහ, එඹහවේ වොඩනළඟිල්ර න්න" 

කිඹන වද්ලඳහරන ඵරඳෆපතර  ඹ  වරහද නිරධහරින් වභභ 

වොඩනළඟිලි වතෝයන්වන් කිඹරහ විවලේවඹන්භ භහ අවනහ.  

ේතභහනවආ වභතළන cadre එ වළටිඹ  ඉන්වන් එ 

වදොසතයයඹහයි. නමු ක එහි හේඹ බහය නිරධහරියඹහ  -ප්රුධහන 

745 746 



ඳහේලිවපතන්ුර 

නිරධහරියඹහ - ඵරඹ තිවඵනහ, වොන්ත්රතහ ක ඳදනභ භත 

වදොසතයයඹකු ඵහ න්න. වදොසතයරුන්  වවීපත කිරීවපත ජ ඒ 

අඹ  ඵරඹ තිවඵන්වන් රුළිඹල් 400ක් වන්නයි. අද රුළිඹල් 

400  වදොසතයරහ එන්වන් නළවළ. භළහුපත ඳහඨභහරහක් යන 

ගුරුයඹක් ක රුළිඹල් 400  උන්න්වන් නළවළ. ඒ හවේ 

ත ක කඹක් අද යවට් උදහ වරහ තිබිඹ ජ රුළිඹල් 400  වදොසතයරහ 

වොවවන්ද වොඹන්වන්? වපත ළන රු ඇභතිුරභහවේ අධහනඹ 

වඹොමු ය වභභ රුළිඹල් 400 මුදර අඩු ණවන් රුළිඹල් 

650ක් ක යන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. වභභ යඹතනඹ 

අභහතාහංලඹ ඹ ත  අයවන යදහඹභ උඳඹන ත ක භහේඹක් 

ය  කතහ  භක් නළවළ. ඒ  අළි විරුද්ධ නළවළ.  

අළි දන්නහ, රංභ දිුතණු යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. රෑ  ඳහවේ 

ඵස එක් ඹන්වන් නළවළ. අඩු ණවන් රෑ  ඵස ධහනඹ 

යන්න ක රංභඹක් අඳ  තිවඵන්න ඕනෆ. වභොද, රෑ  private 

buses ධහනඹ යන්වන් නළවළ. ඒ නිහ රංභ අඳ  අලායි. 

නමු ක වපත  ුත කත මී  ඩහ ක්රහභ ක, මී  ඩහ හිතහ ඵරහ 

යන්න. වභොද, වභයින් වවො යදහඹභක් රළවඵනහ. භහ කිේහ 

හවේ ද  රුළිඹල් 1,75,000, රුළිඹල් රක් වද 

යදහඹභක්  වපත යඹතනඹ රඵනහ. ඒ නිහ වභඹ ජනතහ 

අඳවසුතහ  ඳ ක යන භධාසථහනඹක් යන්න එඳහ. නමු ක අද  

වභභ යඹතනඹ ඒහධිහයඹක්. වනකු  licence එක් 

ළනීභ  අලා න ෛදා හේතහ රඵහ න්න දිස්රිஷක්වආ 

වන ක සථහනඹක් නළවළ. ඵවරන් කිඹහ තිවඵනහ, "වභන්න 

වභතළනින් ෛදා හේතහ න්න ඕනෆ, වන ක තළනක් නළවළ"යි 

කිඹරහ. ඒ පතඵන්ධවඹන් තයහරි කඹක් නළවළ. එවවභ නපත 

වභභ යඹතනඹ වවො වුණ ක, නය වුණ ක මිනිසසු  එතළන  ඹහ 

ුතුරයි. වොඳභණ ළද ක ුළද්රඹකු වුණ ක දූවිලි හ වන 

දි භ වඳෝලිවපත ඉන්න ඕනෆ. එවවභ නළුර වන ක විල්ඳඹක් 

නළවළ. ශ්රීක රංභ විඳින ඳහඩු, ප්රුහවන අභහතාහංලඹ විඳින ඳහඩු 

වපත අහිං මිනිසුන්වේ ය භත ඳ න්න එඳහ. වඳොඩි 

motorcycle එ , වඳොඩි scooter එ  licence එ න්න ඹන 

හන්තහන්වේ ය ළිටින් ශ්රීක රංභ දිුතණු යන්න ඹන්වන් 

නළුර, ඒ අඹ  ක ඳවසුපත රහ, ඒ අඹ  ක ළද ක විධිඹ , 

තභන්වේ අභිභහනඹ රැ  වන ෛදා ඳරීක්ණ හේතහ රඵහ 

න්න ුළුලන් විධිඹ  වභභ යඹතනඹ ස යන්න ඕනෆ.  

විවලේවඹන්භ එඹ  අලා තයපත ඉඩඩ තිවඵන්න ඕනෆ. 

අලා තයපත ඉඩඩ තිවඵන වොඩනළඟිල්රක් අයවන ඒ  ුතුර 

යන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. උදහවයණඹක් ලවඹන් 

පතඳව දිස්රිஷක්වආ වභභ වොඩනළඟිල්ර ළන ඳභණක් කිේහ  

අනික් දිස්රිஷක්ර ත ක කඹ ක එවේභයි. ඒහවආ ගිහින් 

ඵළලුවො ක ෆභ න්න තළනක් නළවළ. වදොසතයයඹහ එබඳඹ  

ඹනුරරු වේඹන් ඵරහවන ඉන්නහ, එතළන  රිංරහ ෆභ 

න්න. අන්න ඒ හවේ ත ක කඹක් තභයි තිවඵන්වන්.  එතළන 

වදොසතයරුන්  වතයවදනකු, ඳසවදනකු තඵහ න්න විධිඹක් 

නළවළ, ඉඩඩ නළති නිහ. වභභ වොඩනළඟිල්ර වතෝයන වො  

වපත රුණු ළන හිතරහ නළවළ. භහ දන්නහ, වභභ වොඩනළඟිල්ර 

වනුවන් දළන  අවුරුද්ද  මුදල් වරහ ක ඉයයි කිඹරහ. 

නමු ක එතළන  එන වනඟ දිවහ ඵළලුහභ වභභ වොඩනළඟිල්ර 

ුරශ අවුරුද්දක්  ුතුර ය වන ඹන්වන් වොවවොභද කිඹරහ 

ප්රුලසනඹක් භුර නහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි. අඩු ණවන් වදොසතය භව කභඹහ ශඟ  

ඹන අඹවේ වඳෝලිභක් ක වදන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්වන් ඉක්භනින් 

ෛදා ඳරීක්ණ හේතහ න්න දවවදනකු  ක ඉන්න වඳෝලිභක් 

වදන්න ඕනෆ. 10වදනකුවන් ුතක්ත වඳෝලිභ  ඉන්න ක ඉඩක් 

නළති තළනක් තභයි වතෝයහ තිවඵන්වන්.  

පතඳව දිස්රිஷක්වආ වභභ යඹතනවඹන් සිද්ධ න 

ක්රිසඹහදහභඹ දිවහ ඵළලුහභ, ේ අඩි 1,500, ේ අඩි 2,000 

ප්රුභහණවආ වොඩනළඟිල්රක් වනො ේ අඩි 4,000කින් ුතක්ත 

වොඩනළඟිල්රක් ක තිවඵන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, වභහි හභහනා procedure 

එ වභඹයි. ෛදා ඳරීක්ණඹ  බහජන න අඹ ඳහන්දය 6.00  

විතය වඳෝලිභ  එනහ. අළි දළරහ තිවඵනහ, ඳහන්දය 6.00  

විතය වඳෝලිභ  ඇවිල්රහ ඉන්නහ. භවය වි  ඔහු යජවආ 

වේවඹක් වන්න ඇති. එවවභ නළ කනපත ඔහු වඳෞද්ලි 

අංලවආ ළද ක නිරධහරි භව කභවඹක්  වන්න ඇති. නිහඩු රඵහ 

ළනීභ  තිවඵන වනොවළකිඹහ නිහභ half-day නිහඩුක් වන 

ස රුවේ ළඩ යන්න හිතහ වන ඔහු ඳහන්දය 6.00  

වඳෝලිභ  එනහ. භවය වි  ඔහු වදරින් එන්වන් ඳහන්දය 3.00  

විතය වන්න ඇති. වභොද, දිස්රිஷක්වආ එවහ වශවේ සි  

වුණ ක, ඵස ධහනඹ න්වන් නළති වරහ වුණ ක වවේ වවෝ 

වභභ ෛදා ඳරීක්ණ හේතහ රඵහ න්න වභභ යඹතනඹ  

එන්න ඕනෆ වරහ තිවඵනහ.  

වපත යඹතනඹ 8.00  විතය විිත යනහ. ඊ  ඳසවේ ල්ලි 

වන්න වඳෝලිවපත ඹනහ. ල්ලි වරහ අන් වුණහ  ඳසවේ 

වඳෝලිවපත ගිහින් photos න්නහ. ඊ  ඳසවේ නළත වඳෝලිවපත 

එනහ, register න තළන . ඊ  ඳසවේ forms ුළයන තළන  

ඹනහ. එතළන form එ ුළයරහභ වදනහ. ඒ වවොයි; ඳවසුයි. 

ඊ  ඳසවේ වල් ඳරීක්හ යන තළන  ඹනහ. වල් ඳරීක්හ ය ඒ 

හ ේතහ  කතහ  ඳසවේ ඵය, උ භනින තළන  වඳෝලිවපත ඹන්න 

තිවඵනහ. ඊ  ඳසවේ ෛදා නිරධහරි ඉන්න තළන  වඳෝලිවපත 

ඹන්න ඕනෆ. වභන්න වපත හවේ විලහර procedure එක් වභභ 

යඹතනවආ තිවඵනහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි. වවනක්, ඳළවළදිලි නළති රිඹළදුරු 

ඵරඳත්රතඹක් අයවන යවො ක, එවවභ නළ කනපත රිඹළදුරු ඵරඳත්රතඹ 

නළති වුණහඹ කිඹරහ යවො ක වපත වඳෝලිවපත යහ  ඳසවේ 

ච්වච්රිඹ  ගිහින් form එක් ුළයහ වන එන්න ඕනෆ, ඔහුවේ 

රිඹළදුරු ඵරඳත්රතවආ විසතය වන් යරහ. වභභ යඹතනඹ 

තිවඵන සථහනවආ සි  මී ේ 700ක් විතය දුරින් තභයි ච්වච්රිඹ 

තිවඵන්වන්. ච්වච්රිඹ  ගිහින් ඒ විසතය වවනන්න ඕනෆ. ඒ 

එක්භ අවුරුදු 10ක් විතය ල් ඳළනුළ licence තිවඵන අඹ ක 

ඉන්නහ. ත ක භවය අඹ  X-rays න්න ඕනෆ වනහ. ඔහු 

town එ  ගිහින්, වයෝවරක් ශඟ  ගිහින් X-ray machine එක් 

තිවඵන තළන  ගිහින් X-ray එ අයවන නළත වභභ 

භධාසථහනඹ  දු වන එන්න ඕනෆ.  

අන්න ඒ හවේ ත ක කඹක් උදහ වරහ  තිවඵද් ජ, වේඹන් 

වදොවශොස වදවනක් හවේ අඩු  ළිරික් දභහවන වොවවොභද  වපත 

 ුතුර යන්වන්?  වේඹන් ඵහ ළනීභ වහ අඳවසුතහ  

ඇති. ඒ ක අඩු ණවන් උඳහධිධහරින් ටි වදවනක් වවෝ වපත 

 ුතුර වහ වඹොදන්න ඕනෆ. ප්රුහවද්ය ඹ වල්පත හේඹහරඹ  

ගිහින් ඵළලුවො ක ඇුරවශේ ඉඩ නළති ස ඹ  ඉන්නහ 

උඳහධිධහරින්. ඒ අඹ  වවෝ වපත යහජහරිඹ ඳයනහ නපත ඒ 

අඹ  ක  ඹවඳතක් වනහ.  

අද ඒ උඳහධිධහරින් ය කභ විලසහඹකින්, ය කභ ලක්තිඹකින් 

ළඩක් යන්න ුළුලන් ත ක කඹ  ඳ ක වරහ  නළවළ. අද ඒ 

උඳහධිධහරින් භළසිවිලි නඟනහ, "අඳ  වරිඹ  ළඩක් යන්න  

ඵළවළ. උඳහධිධහරින් වළටිඹ  අඳ ණන් න්වන් නළවළ" කිඹරහ.  ඒ 

හවේ ත ක කඹ  වපත  උඳහධිධහරින් ඳ ක යන්වන් නළති, වපත 

හවේ තළන්ර  ඒ අඹ  වඹොමු යන්න ුළුලන් නපත, ජනතහවේ 

ප්රුලසනර  උ කතය ඳඹන්න ුළුලන් වනහ. වදවශොස 

වදවනකුවන් වොවවොභ ද වපත සථහනවආ ළඩ  ුතුර 

යන්වන්?    

747 748 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, භහඹ  රක් 40  

යන්න මුදරක් උඳඹන යඹතනඹක් වපත. වපත යඹතනඹ  

එක්වෝ ච්වච්රිඹ තිවඵන්න ඕනෆ. එතවො  වපත ප්රුලසන හුඟක් 

දුය  අඩු වනහ. ච්වච්රිඹ වභභ යඹතනඹ  සථහඳනඹ 

යන්න ුළුලන්භ තිවඵනහ නපත වඵොවවොභ වවොයි. නළ කනපත 

ඊ  රිරන, ඉඩ තිවඵන තළන   සථහඳනඹ යන්න ඕනෆ. රු 

ඇභතිුරභහවේ අධහනඹ  භහ වපත රුණු වඹොමු යනහ. වපත 

සථහනඹ  අඩුභ තයමින් X-ray machine එක් වි  ය න්න  

ුළුලන් නපත වපත ප්රුලසන ටික් වරි විහ න්න ුළුලන්. වපතහ 

යන්න ඵළරිභක් නළවළ. ුළද්රඹන්වන් මුදරක් අඹ ය 

න්නහ නිහ ඒ අඹ අඳවසුතහ  ඳ ක වනොය  ළඩ  ුතුර 

යන්න අඳ සිත  න්න ඕනෆ.  

එඳභණක් වනොවයි. වභළනි  ුතුර වහ සථහන 

වතෝයන්න  නිරධහරින් ඹන වි , ඒ සථහනවඹන්  ළඳවඹන 

වේහ ළන වවො  හිතහ ඵරන්න ුළුලන් නිරධහරින් ඹරහ 

සුදුසු වොඩනළඟිල්රක් වතෝයහ න්න කිඹරහ ඒ නිරධහරින්   

කිඹන්න ඕනෆ. ඒ අඹ  වද්ලඳහරන ඵරඳෆපත යන්න වවො නළවළ. 

මරහනහ රඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, වේයවළය හේඹහරඹ   

licence  එක් න්න ගිවඹො ක වඵොරු නිරධහරින් ඉන්න ඵ  අඳ 

දකිනහ. Brokersරහ හවේ නිරධහරින් ඉන්නහ. නිරධහරින්වේ 

වස  ක brokersරහ ඳණවක් විතය ඉන්නහ.  ඒ අඹ සුදු ේට් ව 

ුලඳහ  ලිපත ඇවන ඉන්නහ. නිරධහරිවඹකු හවේ  

යුරඳහ   වවෝ නිල්ඳහ  වඵල්ට් එක් වඵල්ර වට් දභහ වන 

ඉන්නහ, identity card  එක් එල්රහවන ඉන්නහ හවේ 

වඳවනන්න. ඵළලුහභ එතළන තිවඵන්වන් ජංභ දුයථනඹක්. වපත 

හවේ වස රහ ක ළිරිස මිනිසුන් අතයභං යන වළටි අඳ 

දකිනහ. වපත  නිහ වපත  ුතුර ුරශ විවිධ අක්රහමිතහ සිදු    වනහ. 

අලුතින් licence  එක් න්න එන වවනක් වපතහ දන්වන් 

නළවළ. ඒ අඹ නිරධහරින් කිඹරහ ඒ මිනිසුන්  රැව නහ. වපත 

වොල්වරෝ වවො රිඹළදුරු ුළහුණුක් නළත ක licence  එ අය 

වන වදනහ.  ඒ විධිවආ විවිධ අක්රහමිතහ වභතළන සිදු වනහ. ඒ 

වයවහ මුදල් හ නහ. ඒ විධිඹ  ගිවඹො ක වපත යඹතනඹ  ක 

වන්වන් ඒ ටිභ යි. වඳෝලිපතර ඉන්නවො , යසතිඹහදු වන්න 

සිද්ධ වන වො  , ඳවසුපත නළති තළනක් නිේභහණඹ වුණහභ, 

වේයවළය යඹතනවආ හවේ වපත යඹතතනඹ  හ ක brokersරහ  

බිහි වයි. එභ නිහ එභ ත ක කඹ න කන්න වභන්භ, ජනතහ  

වෞයහන්විත වේහක් රන්න මී  ඩහ සිතහ ඵරහ  ුතුර 

යන්න  කිඹරහ විවලේවඹන් රු ඇභතිුරභහවන් භහ ඉල්රනහ.   

ඒ විතයක් වනොවයි. Licence  එක් ළ නීවපත ජ ෛදා 

වති න්න දිස ්රිஷක්ඹ  තිවඵන එභ තළන වභතළන.  ඒ  

භක් නළවළ.  ඳරිඳහරන දිස්රිஷක්වආ මලි නයඹ  ඒ අසථහ 

දුන්නහඹ කිඹහ හිතමු. ඒ නිහ භහ ඒ ළන විවේචනඹ යන්න 

ඹන්වන් නළවළ. නමු ක වපත දිස්රිஷක්ඹ  තිවඵන වපත එභ තළන , 

අනිහේඹ වඹන්භ ඳළමිණිඹ ුතුර එභ තළන  සුදුසු ඳරිදි වේඹ 

ළරසීභ  වළකි හේඹ භණ්ඩරඹක් ඳ ක යන්න ඕනෆ. සුුල 

අධාඹනඹක් යරහ වපත හේඹ භණ්ඩරවආ ළිරි ළඩි යන්න 

ඕනෆ.  

අවනක් ඳළ කවතන් ඵළලුවො ක අඩු  ණවන් වභළනි 

වොඩනළගිල්රක් ප්රුමිතිඹක් අනු වොඩ නඟහ තිවඵන්න ඕනෆ.   

භහ පතඳව නයවආ නයහධිඳති ලවඹන් ළඩ  ුතුර ශහ. භහ 

දන්නහ, නහරි ංේධන අධිහරිවආ ප්රුමිරණන්  අනු 

වොඩනළගිල්රක් නිේභහණඹ න්න ඕනෆ ඵ. වොඩනළගිල්රකින් 

වවයන හේඹ බහයඹ අවරහ, එභ වොනළගිල්වල් මිනිසුන් කී 

වදවනක් ඉන්නහ ද, ඒ වොඩනළඟිල්ර  toilets  කීඹක්  ඕනෆ ද, 

හවන න කන්න ඉඩ ඕනෆද කිඹහ අඳ වොඹහ ඵරනහ. 

වොඩනළඟිලි ෆ ජවපත ජ නහරි ංේධන අධිහරිවආ ප්රුමිතිඹක් 

තිවඵනහ. ඒ නිහ භහ විවලේවඹන් රු ඇභතිුරභහවන් 

ඉල්රනහ, යඹතනඹක් වහ  වොඩනළඟිල්රක් වතෝයන  වො  

නහරි ංේධන අධිහරිවආ ප්රුමිතිඹ  අදහශ වොඩනළඟිල්ර 

තිවඵනහ ද කිඹහ  වොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ඩඹක් ඳ කහ වන 

ගිඹ තළනක් හේඹහරඹක් යද් ජ, නළ කනපත ඩඹක් ඳ කහ වන 

ගිඹ තළනක්  ිකත්රතඳ  hall එක් යද් ජ අනුභනඹ ශ ුතුර විවිධ 

ප්රුමිති තිවඵනහ. වභතළන ළිහිටුන්වන් යජවආ හේඹහරඹක් 

කිඹරහ හිතහවන අ කතවනෝභති  ුතුර යන්වන් නළති ඒ 

ප්රුමිරණන්  ඹ  ක   ුතුර යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, භහ වපත යඹතනවආ ළඩ 

 ුතුර න කන්න කිඹනහ වනොවයි. රු ඇභතිුරභහවේ 

අධහනඹ වඹොමු ය,  ජනතහ වනුවන් නිළයදි ක්රිසඹහ කභ 

න යඹතනඹක් ඵ  වභඹ  ඳ ක යන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

විවලේවඹන්භ පතඳව දිස්රිஷක්වආ ජනතහවේ අභිභහනඹ 

රැවන රිඹළදුරු ඵරඳත්රතඹක්  රඵහ ළනීභ වහ අලා ෛදා 

හේතහක් න්න ුළුලන් සථහනඹක් නිේභහණඹ යන්න   කිඹහ 

ඉල්රමින්  භහ නිවඬ වනහ. වඵොවවොභ සුරතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සුරතියි, රු භන්ත්රීවුරභනි.  

මීශඟ  රු අජි ක පී. වඳවේයහ භන්ත්රීවුරභහ. ඔඵුරභහ  විනහඩි 

5ක් තිවඵනහ.  

 
රු අජි ක පී. වඳවේයහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, භ  ථහ යන්න අසථහ 

රඵහ දුන්නහ  වඵොවවොභ සුරතියි.  

තභ ප්රුවද්ලවආ සිටින හභහනා ජනතහවේ එදිවනදහ දළවන 

ප්රුලසන වද ංවේ ජ ඵරන භන්ත්රීවයවඹක් විධිඹ  රු අජි ක 

භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ වභභ ප්රුලසනඹ වවයහි දළඩි 

අධහනඹක් වඹොමු ය තිවඵනහ. එුරභහ වභභ ල් තළබීවපත 

වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යන ඵ ඳමින්, එඹ සථිය ශ වළකි දළයි 

භවන් ඇස වි  වභභ ප්රුලසනඹ ළිබඳඵ රු ඇභතිුරභහ 

නිවඹෝජනඹ යන ුලතය දිස්රිஷක්වආ ක, අනිකු ක සථහනර ක 

තිවඵන ත ක කඹ ළිබඳඵ භභ ළඩිදුය වොඹහ ඵළලුහ. ඒ අනු 

භ  වඳනී ගිඹහ වභළනි ෆභ ෛදා භධාසථහනඹභ හවේ දළඩි 

තදඵදඹක් ඳතින ඵ. වභභ  ුත කත අනිහේඹවඹන්, වවේ 

වවෝ යත ුතුර වදඹක් නිහ වඵොවවෝ වදනහ ඒ වේහ රඵහ 

ළනීවපත ජ සිදු න අඳවසුපත ළන වනොසිතහ  ුතුර යන ඵ ක 

භ  වඳනී ගිඹහ.  ඒ නිහ වභඹ ඉතහ ඉතහ ඵයඳතශ හයණඹක්; 

ළද ක හයණඹක්.  

සිඹලුභ තයහතියපතර ජනතහ හවන ඵරඳත්රත රඵහ ළනීභ 

වහ වපත සථහනඹ  ඳළමිවණනහ. වභතළන ජ දුේඳ ක වඳොවවො ක 

වේදඹක් ඵරන්වන් නළවළ. වපත සථහනලින් යජඹ  විලහර 

යදහඹභකු ක රළවඵනහ. ඒ නිහ යජඹ  වභභ සථහනර 

නඩ කුර වහ ව ඒ ඉදිකිරීපත වහ යවඹෝජනඹක් යන්න 

වනොවළකිභක් නළවළ. ඒ නිහ වභභ ෛදා භධාසථහන වහ 

නවීන ඳවසුපත රඵහ  ජරහ, ඒහ  ළශවඳන විධිවආ වොඩනළඟිලි 

ඉදි යරහ, ඒහ  අලා ළසිකිබඳ ඳවසුපත ව ජනතහ  

තභන්වේ හයඹ එනුරරු හඩිවී සිටීභ  අලා යන ඳවසුපත 

ස ය  ජරහ, ෛදාරු ංාහ ක, අනිකු ක හේඹ 

භණ්ඩරර වේ ංාහ ක ළඩි යරහ, ඩහ ක වවො 

ගුණහ කභබහඹකින් ුතුර ඉක්භන් වේඹක් රඵහ  ජභ  උ කහව 

යහවි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

749 750 



ඳහේලිවපතන්ුර 

අවේ රු ප්රුහවන අභහතාුරභහ හභහනා ජනතහවේ ප්රුලසන 

වද ංවේ ජ ඵරන අභහතායවඹක්.  එුරභහ  වපත හයණහර 

තිවඵන ප්රුහවඹෝගි ඳළ කත ළන වඵොවවොභ වවො අවඵෝධඹක් 

තිවඵනහ. රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ විසින් වපත 

ඳහේලිවපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක යන තභන්වේ ඳශමුවනි බහ ල් 

තළබීවපත වඹෝජනහවේ ජභ වපත ප්රුලසනඹ ඉදිරිඳ ක යන්වන් එුරභහ  

තභන්වේ දිස්රිஷක්ඹ පතඵන්ධ තිවඵන විවලේ අ කදළකීභ නිහ 

ඵ අඳ   ව කරුපත ඹනහ. ඒ හවේභ එුරභහවේ ථහවේ ජ ඉදිරිඳ ක 

ශ වතොයුරරුර විසතයහ කභබහඹ අනු ක අඳ  ව කරුපත 

ඹනහ එුරභහ වපත ප්රුලසනඹ ළිබඳඵ නිසි අවඵෝධවඹන්, දළනුවභන් 

ුතුර වපත  ුත කත යන ඵ.  

රු ඇභතිුරභනි, වපත පතඵන්ධ තිවඵන අනිකු ක ෛදා 

භධාසථහන ළන ක වොඹහ ඵරරහ ක්ණි ඹපත ඹපත විඳුපත රඵහ 

 ජභ  ක, දිගුහලීන නවීන ඳවසුපත හිත වොඩනළඟිලි ඉදි ය 

වවෝ ඒහ කුලිඹ  රඵහ වන ජනතහ  අලා ඳවසුපත රඵහ 

 ජභ  ක  ුතුර යයි කිඹරහ භහ ඵරහවඳොවයො කුර වනහ.  

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ (ප්රුහවන අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு குர தல்க - மதரக்குத்து அலச்ெர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, භභ හුඟක් ළභළතියි, හුඟක් 

න්වතෝ වනහ භවේ අඩු ඳහඩුපත වඳන්හ  ජභ ළන. වපත 

ප්රුලසනඹ ඉදිරිඳ ක යුළ  අවේ රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ 

රංභ - CTB එ- ළන ථහ ශහ. භහ හිතන වළටිඹ  එුරභහ 

රංභඹ  වුණු වද් ළන වරිඹ  දන්වන් නළති ඇති.  වභොද 

රංභඹ වපත ත ක කඹ  ළටුවණ් එක් ක ජහති ඳක් යණ්ඩු 

හරවආයි.  රංභඹ ඉතහභ වවො ත ක කවආ තිබුණු යඹතනඹක්. 

එපත.එච්. වභොවවොභඩ් භව කතඹහවේ හරවආ, විජඹඳහර වභන්ඩිස 

භව කභඹහවේ හරවආ, ඒ හවේභ 2001  ජ එක් ක ජහති ඳක්ඹ 

නළත ඵරඹ  ඳ ක වුණු හරවආ ජ  රංභඹ ළන ළරකිලිභ ක 

න්වන් නළති එඹ ඳවශභ භට් භ  දභරහ වඳෞද්ලි අංලඹ  

විකුණන්න ගිඹහඹ කිඹන හයණඹ භහ හිතන වළටිඹ  රු අජි ක 

භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ දන්වන් නළති ඇති.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, එක් ක ජහති ඳක් යණ්ඩු 

හරවආ ඵස වන්වද්සි ශ ුතඹක් තිබුණහ. ඔවුන් වවො ඵස 

වන්වද්සි ශහ. ඒ හරවආ ඵස එ තල්ලු යවන 

වේට්ටුවන් එබඳඹ  වනළ ක ඊ  ඳසු ඵළ රිඹ දහරහ start යරහ 

අය වන ගිඹහ. වපත යවට් ජනතහ ඒ දන්නහ. 2001 ජ යනිල් 

වික්රහභසිංව භව කතඹහවේ යණ්ඩු හරවආ වපත ඵස වොපතඳළනි 

විකුණන්න ඳ කතවේ දළන්වීපත දළපතභහ. ඒ හරවආ රංභඹක් 

තිබුවණ් නළවළ. රංභඹ අන්තිභ ඳවශභ භට් භ  ළටිරහයි 

තිබුවණ්. අවේ යණ්ඩු ඵරඹ  ඳ ක වුණහ  ඳසවේ තභයි 

රංභඹ  නිසි තළන රළබුවණ්.  

රංභ වේඹන්  ඳඩි වවීවපත ජ වඳොඩි වඳොඩි අභහරුපත 

තිවඵනහ. ඒහ  නළ කව ක නළවළ. භභ ඒ ළිබඳන්නහ. අවේ 

ප්රුධහන හේඹහරවඹන් දළන් රංභවආ ළඩ යන වළභ 

වේ වඹකුවේභ account එ   රුළිඹල් 11,250ක් දභනහ.  

 "රංභ" කිඹන්වන් ළින  ඵස දුන යඹතනඹක් වනොවයි 

වන්. "රංභ" කිඹන්වන් මුදල් වපතඵ යන යඹතනඹක්.  වභහි 

ද යදහඹභ රුළිඹල් මිලිඹන 55ක් විතය වනහ. වපත 

යඹතනවඹන්  ඹේ ටි ඩිවඳෝර  අළි වනොමිවල් රඵහ වදනහ. 

ඵළ රි ටි වනොමිවල් රඵහ වදනහ. භවය වරහ  motor spare 

parts ටි ක වනොමිවල් රඵහ වදනහ. වභහි සිටින වේයින් ව 

නිරධහරින්  තිවඵන්වන් මුදල් වපතඵ යරහ අය ඉතිරි ළටුේ බහඹ 

වරහ, ඉන්ධන ටි වවන දුන එ විතයයි. අවේ ඩිවඳෝ 

100න් ඩිවඳෝ 40ක් විතය දළන් වපත හේඹඹ යනහ. වභොද, 

උවද් ඳහන්දය 4.30  DS  භව කභඹහ ඩිවඳෝ එ  එනහ. වරොරි 

ප්රුහවන ාහඳහරි ඳවුරකින් එන වවනකු  වළටිඹ  භහ දන්නහ, 

භවේ ළිඹහ ව එභ ප්රුහවන ාහඳහය යුළ අවනකු ක අඹ 

ඳහන්දරින් ගිහිල්රහ තභන්වේ වරොරි ටි - fleet එ- එබඳඹ  

දභනහ. ඒ හවේ ළඳවීභකින් ළඩ වශො ක රංභ වේඹන්  

ළටුේ වන්න ුළුලන් කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ වහ භවහ 

බහණ්ඩහහයවඹනු ක මුදරක් රඵහ වදනහ. අවනක් හයණඹ,  

වපත වේහක්. "රංභ" කිඹන්වන් මුදල් වපතඵ යන   

යඹතනඹක් වනොවයි.  රු භන්ත්රීවුරභහ, රංභවඹන් තභයි රෑ  

ඵස එක් දුන්වන ක. අවනක් හයණඹ, වපත සිටින ෆභ 

භන්ත්රීවයවඹක්භ හවේ, යවට් ජනහධිඳතිුරභහ ඳහ  ඉසවෝවල් 

ගිවආ රංභ ඵස යථවඹන්. රංභ ඵස යථවඹන් තභයි වපත අළි 

ඔක්වොභ ඉසවෝවර ගිවආ.  වපත ඵස යථ ඇණිඹ, නළ කනපත 

රංභඹ වපත හවේ ඳව කභ භට් භ  ඇද දළපතවපත අවේ යණ්ඩු 

හරවආ වනොවයි, තමුන්නහන්වේරහවේ යණ්ඩු හරවආයි 

කිඹන හයණඹ  භහ වපත අසථහවේ  ජ විවලේවඹන්භ භතක් ය 

දිඹ ුතුරයි.  

රිඹදුරු ඵරඳත්රත රඵහ ළනීභ වහ ෛදා හේතහ රඵහ වදන 

ෛදා භධාසථහන ළන වන් ශහ. භහ ඒ හයණඹ 

ළිබඳන්නහ. භභ වරි නපත "වරි" කිඹරහ කිඹන, ළරැදි නපත 

"ළරැදියි" කිඹරහ කිඹන මිනිවවක්. භහ ශඟ චන වදක් නළවළ. 

න්නහ කිේවො ක න්නහ, වදනහ කිේවො ක වදනහ. ඒ වපත 

යවට් ජනතහ වළභ වවනක්භ දන්නහ. වපත කිඹුළ තන්දයඹ 

ඵළලුවො ක ඇ කත භ වභහි ප්රුලසනඹක් තිවඵනහ. ඒ  වවේුර ක 

භහ කිඹන්නපත. වපත ෛදා භධාසථහනලින් වඵොවවෝ වරහ   

වශේ වභොක්ද? වපත ෛදා භධාසථහනර ෛදාරුන් 

1061ක් ලිඹහ ඳදිංික වරහ සිටිඹහ. භහ එහි breakdown එ 

තමුන්නහන්වේරහ  වදන්නපත. එයින් 898 වදවනක් MBBS 

doctorsරහ. 163 වදවනක්  RMO ෛදාරුන් වළටිඹ  හි ුළ  

අඹ. මුුල  ෛදා ංාහ 1061ක් සිටිඹහ.  වභොක්ද වපත අඹ 

වශේ?  වපත අඹ රුළිඹල් 100ක් අඹ යවන වෂෝපත ටි දුන්නහ. 

රුළිඹල් 100ක් අඹ යවන වපත වෂෝපත එ අ කන් යරහ 

වදන්වන් හ ද? රේනේසහයඹහ . රේනේසහයඹහ   වපත වෂෝපත 

එ වදනහ, ඔහු  ෛදා ඳරීක්ණඹ ඳ කන්න කිඹරහ. 

වපතයි ඇ කත.  වති ඇ කත වපතයි.  වරි නපත වපත ඳරීක්ණඹ 

ඳ කන්න  ඕනෆ, වභන්න වපත විධිඹ යි. වපත ඳරීක්ණවආ  ජ 

උ ඵරන්න  ඕනෆ, ඵය ඵරන්න  ඕනෆ. රුධිය සීනි ප්රුභහණඹ 

ඳරීක්හ යන්න  ඕනෆ.  Blood group එ ඵරන්න  ඕනෆ. ඇස 

වඳනීභ ව රුධිය පීඩනඹ - blood pressure -  ඵරන්න  ඕනෆ. 

ඊ  අභතය වදොසතය භව කභඹහ ත ක ප්රුහවඹෝගි ඳරීක්ණ 

ඳ කනහ. ඒ කිඹන්වන් කුල් වවො  ළඩ යනහද, අ ක 

වවො  ළඩ යනහද ඵරනහ.  ඵයිඳහස ළ කභක් එවවභ 

යරහ තිවඵනහද කිඹරහ  ේට් එ රරහ ඳුළ ඵරනහ.   

Learners යඹතනර අඹ වභොක්ද වශේ? වපත එක් ක 

ඵළලුවේ නළවළ. ඒවොල්රන් හවනඹක් ඇුරවශේ ඉවන අය 

වදොසතය භව කභඹහ අ කන් යුළ, රුළිඹල් 100ක්  ජරහ රඵහ  ක 

වෂෝපත එ තභන්  හි වතන විධිඹ  ුළයරහ වදනහ. ඒව blood 

group එ ක තභන්  හිවතන එක් ලිඹන්වන්. රිඹදුරු ඵරඳත්රතඹ 

රඵහ ළනීභ  අදහශ ුළද්රඹහ ඊශඟ ළවේ ෛදා භධාසථහනඹ  

යුළහභ, එතවො  ඵරද් ජ තිවඵන්වන් වන ක blood group 

 එක්.  රිඹදුරු ඵරඳත්රතඹ රඵහ න්නහ වනහවේ blood group 

එ ඵළලුවේ නළවළ, උ ඵළලුවේ නළවළ, ඒහ ඔක්වොභ Learners 

යඹතනවආ අඹ තභන්  හිවතන විධිඹ  වන් ශහ. ඇස 

වඳනීභ ඵළලුවේ නළවළ; රුධිය පීඩනඹ ඵළලුවේ නළවළ; වපත 

එක් ක ඵළලුවේ නළවළ. රුධියවආ සීනි භට් භ ය ජ වපත 

 ඔක්වොභ රිඹදුරු ඵරඳත්රතඹක් රඵහ වදනවො  ඵළලිඹ ුතුර 

වද්ල්. නමු ක ඒ එක් ක ඵළලුවේ නළවළ. ඒහ කිසික් 

ඵරන්වන් නළති නිපතභ  රුළිඹල් 1,200 ක 1500 ක අතය මුදරක් 

අඹ ශහ. නමු ක අඹ ශ ුතුර නිඹමිත මුදර රුළිඹල් 750යි.  

රුළිඹල් 750ක් අඹ ශ ුතුර එ  රුළිඹල් 1200 ක, 1500 ක අතය 

751 752 

[රු අජි ක පී. වඳවේයහ  භවතහ] 
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මුදරක් අඹ ශහ. භහ හිතන්වන් රු භන්ත්රීවුරභහ ඒ ළන කිේවේ 

නළවළ. වභහි තිවඵන ළරැදි ළන විතයක් ුළන ුළනහ, ුළන ුළනහ 

එභ වද් කිඹහවන ගිඹහ වළවයන්න  වපත පතඵන්ධ ථහ වශේ 

නළවළ. වපත මිනිසුන්  සිදු වුණු අහධහයණඹ ළන ථහ වශේ 

නළවළ.  

රයිට් බිර ළඩි ශහඹ කිඹරහ වභුරභන්රහ ඳවන් ඳ කුර 

යවන ගිඹහ. ඒ හවේ වනොවඹකු ක විහය ශහ. නමු ක වපත 

මිනිසුන්  සිදු වුණු අහධහයණඹ ළන වුරු ක ථහ වශේ නළවළ.  

භභ ඒ දළක්හ. භ  ඇවිල්රහ කිේහ  ඳසු භහ ඒ ළන වොඹහ 

ඵළලුහ. භභ කිේහ, මී  ඳසු වඳෞද්ලි ෛදාරුන්  වපත 

වෂෝපත නිකු ක යන්වන් නළවළයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳනව කභ 

තිවඵනහ, ඇභතියඹහ  ඵරඹ තිවඵනහ කිඹරහ. වපත වදන්න ක 

ුළුලන්, වනොවදන්න ක ුළුලන්. වපත වනොදුන්නහභ වපත ල්ලි 

එන්වන් යණ්ඩු .  

දළන් වපත ථහ යන පතඳව branch එවක්, 2011 අවප්රුේල් 

භහවආ light vehiclesර  රයින් න්න ද  යවේ එක් 

වනහයි; භළයි භහවආ  එක් වනහයි; ජනි භහවආ වදන්නහයි; 

නළත 2012 අවප්රුේල් භහවආ වදන්නහයි; 2012 භළයි භහවආ ුරන් 

වදනහයි; ඊ  ඳසවේ 2013 -වපත අවුරුද්වද්- ජනි භහවආ ුරන් 

වදනහයි. රු භන්ත්රීවුරභනි, වපත  වරිඹන වොඩනළඟිල්රක් තභයි 

 කව ක. වපත වොඩනළඟිල්ර ළන ඔඵුරභහ එවවභ කිේහ , 

වභන්න වපත  වරිඹන්නයි  කව ක. ද  වදන්නහයි, ුරන් 

වදනහයි රයින් න්න හිටිවආ.  

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ඇභතිුරභහ,- 

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ரண்னறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වඳොඩ්ඩක් ඉන්න භන්ත්රීවුරභහ, ඔඵුරභහ  භභ යදය වශේ 

නළවළ වන්. භභ හ  ක යදය යන්වන් නළුර භවේ ළඩඹ ය 

වන ඹන මිනිවවක්. ඔඵුරභහ  ඕනෆ නපත එබඳවආ ජ කිඹන්නපත, 

වොවවොභද භභ ඒ ළවඩ් ය වන ඹන්වන් කිඹරහ. භභ 

ඔඵුරභහ  යදය වශේ නළවළ. භභ සිඹල්රක්භ අවවන සිටිඹහ.  

Heavy vehicle licences භඟ වපත සිඹල්රභ  කත ක, 2011 

අවප්රුේල් භහවආ average per day  41යි; භළයි භහවආ 54යි; ජනි 

භහවආ 62යි; 2012 අවප්රුේල් භහවආ 30යි; භළයි භහවආ 37යි; ජනි 

භහවආ 27යි.  

භභ වපත නීතිඹ ඳළවනේහ  ඳසු,  -ඒ කිඹන්වන් වපත වළභ 

එක්භ යජඹ  එන්න ඕනෆ,  වපත වරිඹහහය ඵරන්න ඕනෆ 

කිඹරහ වපත විධිඹ   රණයණඹක්  කතහ  ඳසු- වපත ංාහ ළඩි 

වුණහ. 2013 අවප්රුේල් භහවආ රයින් න්න ද  86 වදවනක් 

යහ; භළයි භහවආ 132 වදවනක් යහ; ජුනි භහවආ 149 

වදවනක් යහ. ඒ පතඳව.  

ඒ විතයක් වනොවයි, අද න වො  ද  හභහනාවඹන් 

225  යන්න ංාහක් රයින් න්න එනහ. ඒ භභ 

ළිබඳන්නහ. වවො යදහඹභකු ක යජඹ රඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවුරභනි, රංභඹ වනොවයි වපත යදහඹභ රඵන්වන්. වපත 

රංභ ක එක් කිසි පතඵන්ධඹක් නළවළ. වපත භන්ත්රීවුරභහ වඳො  

යද්දහවන. රංභඹ  වපත ල්ලි ඹන්වන් නළවළ. වපතවක් ල්ලි 

ඹන්වන් භවහ බහණ්ඩහහයඹ . රංභඹ  ත ඳවක් ක 

රළවඵන්වන් නළවළ.  

අජි ක භහන්නේවඳරුභ රු භන්ත්රීවුරභහවේ ළයදි භතඹ භභ 

නිළයදි යන්වන්. අලු ක භන්ත්රීවයඹකු වළටිඹ  ඔඵුරභහ  භභ ශුබ 

ඳතනහ. වභොද, අළි ක මුල් හරවආ යහභ ඔවවොභ තභයි. 

දන්වන් නළති වද්ල් කිවඹේහ. නමු ක දළන් ඳරිණතබහඹ  

ඇවිල්රහ. දළන් ඉතින් හභහනාවඹන් වදයිඹන්වේ ළිහිව න් වළභ 

වදඹක් ළනභ ථහ යන්න ුළුලන්.  

භභ ඔඵුරභහ  කිඹන්නපත. දළන් අඳ  යදහඹභ රළවඵනහ. මුුල 

යදහඹභ - total -  වපත අවුරුද්වද් ජනි භහඹ න වො  අඳ  

රළබිරහ තිවඵනහ, රුළිඹල් 24,677,632.49ක්.  භළයි භහවආ 

යදහඹභ රුළිඹල් 20,801,994.00ක් රළබිරහ තිවඵනහ. වපත විධිඹ  

අද යදහඹභ ළඩි වරහ තිවඵනහ. ජනහරි භහවආ යදහඹභ 

තිබුවණ් රුළිඹල් රක් 122යි. වඳඵයහරි භහවආ යදහඹභ 

තිබුවණ් රුළිඹල් රක් 120යි. වපත හවේ යදහඹභ එන්න එන්නභ 

ළඩි වුණ ක වපත යදහඹභ ළඩි වුවණ් යජඹ  මික් කුභහය 

වල්භවේ හක්කු  වනොවයි; නළ කනපත වන ක 

වවනකුවේ හක්කු  ක වනොවයි. වපත යදහඹභ -රුළිඹල් 

750- ඹන්වන් යජඹ . අඩු ඳහඩුපත තිවඵනහ. වපත අඩු ඳහඩුපත 

අනු දළන් අළි ඒ  ළිබඳඹභක් වඹොදරහ තිවඵනහ.  

ුලතය භවේ දිස්රිஷක්ඹ  කවතො ක, වපත යඹතනඹ 

තිවඵන්වන් ුලතය ච්වච්රිවආ. රු අජි ක පී. වඳවේයහ 

භන්ත්රීවුරභහ දන්නහ. ුලතය ච්වච්රිවආ තිවඵන්වන්, වන 

වොවවේ ක වනොවයි. එවහ  එන ංාහ  ඒ සථහනඹ 

රිරනහ. වභොද, ඒවක් බිභ වවොයි. වේයවළය වවොයි. 

වේයවළය අඳ  දළන් කිසි ප්රුලසනඹක් නළවළ, අඳ  ය වන ඹන්න 

ුළුලන්. නුවේවොඩ ෛදා භධාසථහනවආ අඳ  කිසිභ 

ළ ලුක් නළවළ.  ව ුරන වභහය න වො  සිඹල්රභ clear  

යරහ ඉයයි. වභොද, යුළ භන් න්න ඵළවළ වන්. යහ  

ඳසවේ සීනි ඵරන්න ඕනෆ, pressure  ඵරන්න ඕනෆ, blood group 

ඵරන්න ඕනෆ, උ ඵරන්න ඕනෆ, අත ඳඹ ළඩ යනහද කිඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ. වපත වපත  එ ඳහය භ යන්න ුළුලන් වදඹක් 

වනොවයි.  

ළයදි විධිඹ  රයින් එක් දුන්වනො ක වභොක්ද වන්වන්? 

ඒවන් දුක් විඳින්වන් භභද, තමුන්නහන්වේරහද? නළවළ වන්. 

ඳහවේ ඹන අහිං භවජනතහ. රයින් එ  ෛදා 

වතිඹක් ළයදි විධිඹ  දුන්වනො ක ඒවන් න්දි වන්වන් 

වපත යවට් භවජනතහ. ඔඵුරභහ වපතහ ඵරන්වන් නළති, භවය 

වදොසතය භව කරුන්  වඩ් ඹන්න කිඹනහ නපත ඒ ක 

යන්න. තමුන්නහන්වේරහවේ යණ්ඩුක් යුළ හරඹ  ඒ 

යන්න. භභ හ  ක වඩ් ඹන්න වනොවයි ඉන්වන්. භභ 

ඉන්වන් වපත යවට් භව ජනතහ  ඹපත කිසි වේහක් යන්න. 

රංභ ඵස එ  කත ක, වෝච්ිකඹ  කත ක විලහර වනඟක් 

භන් යනහ.  අද වෝච්ිකවආ විලහර වනඟක් භන් යනහ. 

අද වෝච්ිකඹ වවොයි. රංභවආ තිවඵන්වන් සිඹඹ  60  

ළඩිඹ, -සිඹඹ  70ක් ඳභණ- අවුරුදු 15  20  ඩහ ඳයණ 

ඵස. භවේ model එවක් ඵස. රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ 

භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ new model, භභ old model. භවයි 

තමුන්නහන්වේවේයි ක්රිසඹහහරී කඹ එද? නළවළ වන්. 

තමුන්නහන්වේ  වවො  දුන්න ුළුලන්. තමුන්නහන්වේ  

වවො  එල්වරන්න ුළුලන්; ඳදින්න ුළුලන්. වපත ඔක්වොභ 

යන්න ුළුලන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භ  ඉතින් ඒ යන්න ඵළවළ 

වන්. භ යි රු අසේ භව කභඹහ යි යන්න ක ුළුලන්. අළි 

එවවභ වඳන්නහ, යන්න ුළුලන් කිඹරහ. අළි භවය 

අසථහර ජ වඳන්රහ ක තිවඵනහ. ඒ ක්රිසඹහහරි කඹ වනස. ඒ 

ඳයණ රංභ ඵස එ වොවවොභද වොඩ න්වන්? ඵළවළ. අළි ඒ 

නිහ තභයි දළන් අලු ක ඵස වන්න්න  ඹන්වන්. දළන් හච්ඡහ 

ය වන ඹනහ ඵස 2,000ක් වපත ය   වන්න්න . 2006න් 

ඳසු වපත ය   අලු ක රංභ ඵස එක් වනළල්රහ නළවළ වන්. අළි 

lease යරහ ඵස ඹක්  කතහ. ඒ නිහ අළි දළන් අලු ක ඵස 

වේන්න  ඵරනහ. ඒ නිහ රංභඹ ඳහඩු  දුනහ. ඒ ඇ කත. 
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වේයින්  ඳඩි වන්න  අභහරුයි. නමු ක අළි ඳඩි වහ වන 

ඹනහ. ඒ හවේ දුසයතහ භළද්වද් වුණ ක අළි රංභඹ 

විකුණන්වන් නළති ය වන ඹනහ. ඒයි වපතවක් ළද කභ. 

එක් ක ජහති ඳක්ඹ හරවආ රංභඹ විකුණන්න  වළදුහ. 

ඳ කතවේ දළපතභහ. ඳ කතවේ දළපතභහභ වපත  වරොකු වොපතඳළනි bid 

ශහ. එදහ වික්හ නපත අද භව ජනතහ  වභොද වන්වන්? 

එවවභ නපත අද අඳ  ුළුලන්ද ළඩි හසුර අඹ යන එ 

න කන්න ? ඵළවළ. එදහ ඒ වික්හ නපත ඵළවළ. එදහ, -භභ දළන් 

නපත කිඹන්වන් නළවළ- ඒ ඇභතිරුන්වේ හරවආ ඵස එ තල්ලු 

ය වන එබඳඹ  ඇවිල්රහ start ය  වන වනොගිඹහ නපත, එදහ ඒ 

ඵස එ දුනහ වන්. රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභනි, ඒ 

නිහ වරිවළටි රුණු අවඵෝධ ය වන ඉදිරිඳ ක යන්න 

කිඹරහ භභ තමුන්නහන්වේවන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරභනි, අළි දළන් වපත  විල්ඳඹක් 

වදනහ. අවේ රු භහන්නේවඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ කිේහ හවේ අළි 

වපත  විල්ඳඹක් වදනහ. භභ වතොයුරරු අයවන යහ. පතඳව 

ප්රුලසනඹ  විඳුභක් ලවඹන්  ෛදාරුන් ළඩි යනහ. දළන් 

වපත භවේ අව ක තිවඵන්වන් එදහ  ජුළ ඳයණ form  එ. වපත ක 

වඳන්න්න  ඕනෆ. වපත වනොමිරවආ දුන සවන්. භහ අව ක ත 

එක් තිවඵනහ, ඒ තභයි දළන් වදන අලු ක form  එ. වපතවක් 

අලු ක features ඔක්වොභ තිවඵනහ. දළන් වදන අලු ක form  එ 

වපතයි. වපත computerize යන්න ුළුලන්. ඒ වළභ වදඹක්භ 

යන්න ුළුලන්. ඒ හවේභ අළි මිනිසුන්  ඉ ළනීවපත ඳවසුපත 

ළඩි යන්න ක ඵරහවඳොවයො කුර වනහ. අළි ඉතහභ ඉක්භනින් 

මිනිසුන්  ඒ ඳවසුපත සිඹල්රක්භ රඵහ වදන්න ඵරහවඳොවයො කුර 

වනහ. වභොද, අළි ළිබඳන්නහ වපතවක් ළරැද්දක් සිදු වරහ 

තිවඵනහ කිඹන එ. ඒ "නළවළ" කිඹරහ අළි කිඹන්වන් නළවළ. 

භ  වදිසිඹ  වපත වතොයුරරු ටි වොඹහ න්න  ටික් අභහරුයි. 

ඒ වහ වදන්න ඕනෆ ළිබඳඹභ වභොක්ද කිඹන එ  පතඵන්ධ 

වල්න වනළ ක තිවඵනහ. භ  දළන් ඒ වල්නඹ වොඹහ න්න 

ඵළවළ, භ  භහන්න.  

එ භධාසථහනඹ එ ෛදායවඹක් වනොවයි ඉන්වන්. 

ඒ අමලි අතාඹක්. ෛදාරුන් වදවදවනකු ඉන්නහ.  

නමු ක අළි දළන් ත එක් ෛදායවඹකු ළඩි යරහ තිවඵනහ. 

හභහනාවඹන් 225 වදවනකු  ෛදාරුන් 4 වදවනකු සිටිඹහභ 

වවො භ ඇති. පතඳව භව ඉසළිරිතහවරන් ඒ අඹවේ ෆභ න 

වරහවේ ජ නිදවස යනහ එ වදොසතය භව කභවඹක්. හසුර 

රුළිඹල් 400ද, රුළිඹල් 600ද කිඹන්න භභ දන්වන් නළවළ. නමු ක 

අළි ඒ එක් අවඹකු නිදවස යනහ. එවි  ෛදාරු 4 වදවනක් 

සිටිනහ. හභහනාවඹන් එ ෛදායවඹකු  ඳනස වදවනකු 

වරවවසිවඹන් ඵරන්න  ුළුලන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳනස වදවනක්. 

භභ දන්නහ වන්. ඔඵුරභහ වනොවයි වන් ප්රුහවන ඇභති. භභ වන් 

ප්රුහවන ඇභති. ඔඵුරභහ එන්නවෝ භභ වඳන්න්නපත. ඳනස 

වදවනක් ඵරන්න ුළුලන්. භභ වපත කිඹන්වන් කීභක් ඇතියි. 

ඳනස වදවනකු ඵරන්න ුළුලන්. ඒ එච්චය අභහරු හේඹඹක් 

වනොවයි. ඳණස වදවනක් ඵරන්න ුළුලන්. ෛදාරුන් වතය 

වදවනක් සිටිඹහභ වවො භ ඇති. දළන් අඳ  ෛදාරුන් ුරන් 

වදවනක් ඉන්නහ. වපත කිඹුළ විධිඹ  වඳෝලිභක් තිබුණු එ 

ඇ කතයි. වති ඇ කතයි. භභ ඒ  ළිබඳන්නහ.  දළන් අළි ඒ   

ඉසයව  ෆල්රක් අයවන  ුළටු දභරහ රසණ  වදනහ,  එන 

භවජනතහ  ඉන්න. ඒ එක්භ වපත යජවආ යඹතනඹ  

වනිඹන්න ුළුලන්ද කිඹන එ ක  අළි ඵරනහ. ුළුලන් වුවණො ක 

ච්වච්රිඹ  භභ වපත වනිඹනහ. ඒ ළන කිසිභ ප්රුලසනඹක් 

නළවළ. අඳ  ඉඩඩ අලායි. ඒ රු භන්ත්රීවුරභහ කිඹුළ එ 

වති ඇ කතයි.  එුරභහ ඒ දකින්න ඇති. ඒ ඇ කතයි. ඒ 

එවවභ වනොවයි කිඹහ භභ කිඹන්වන් නළවළ. ඒ  හවේභ අළි දළන් 

staff  එ ක ළඩි  යනහ. උඳහධිධහරින් ඵහ න්න  අළි 

ඵරහවඳොවයො කුර වනහ. ඒවක් ප්රුධහනිඹහ වළටිඹ  ඳ ක  යන්න 

ඹන්වන් ක උඳහධිධහරිවඹක්. රු භන්ත්රීවුරභනි, භ  ත භහඹක් 

ල් වදන්න. එවවභ නළ කනපත සුභහන ුරනක් ල් වදන්න. 

ළරැද්දක් වනොවන විධිඹ  ඔඵුරභහ  භභ ඒ  වදහ වදන්නපත.  

 
රු අජි ක භහන්නේවඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ඇභතිුරභනි. ඔඵුරභහවේ ංල්ඳඹ වරි. නමු ක 

ෛදාරුන්  වන ණන ළඩි කිරීවපත ළඩ ළිබඳවශකු ක 

වදහ න්න  ඕනෆ. වදන එ තභයි එතළන ඉ න්න  තිවඵන 

ඉඩ ප්රුභහණවආ 30  ළඩිඹ ඉ න්න ඵළවළ.  

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ரண்னறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ හවේ සුුල ප්රුලසන තිවඵනහ. වභොද, එක් වවනක් 

වදන්වනක් යුළ තළන   එ ඳහය භ වභළනි ංාහක් යහභ  

ඒ වරොකු  ප්රුලසනඹක් වන්. එත වො  භභ වපතවන් යරහ 

තිවඵන්වන් වවොක්. දළන් වපතවන් යජඹ  විලහර යදහඹභක්  

රළවඵනහ.  තිබුණු depositsලින් තභයි වභච්චය ල් ඳඩි වහ 

වන යවේ.  දළන් එවවභ වනොවයි. දළන් bank account එවක් 

රුළිඹල් වෝටි 25ක් තිවඵනහ. ඒ යඹතන වආ depositsර 

රුළිඹල් වෝටි 25ක් තළන්ඳ ක  ය  තිවඵනහ. අහනවආ ජ 

බහණ්ඩහහයඹ තභයි වපත මුදල් න්වන්. වභොද, වපත 

බහණ්ඩහහයඹ  අයිති යඹතනඹක් වන්. භභ ඒ ටි වරිසරහ 

වදන්නපත. රු භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ වපත හයණඹ භතක් ය  ජභ  

ළන භභ  සුරතින්ත වනහ. නමු ක අනික් තළන්ර වපත විධිවආ 

තදඵදඹක් නළවළ. වළඵළයි වපත හේඹහර ඳවසුපත නළති තළන් 

තිවඵනහ. අළි ඒ තළන් වඳෞද්ලි අංලවආ වදොසතය 

භව කරුන්  වදනහ. ුළ කතරවපත අවේ හේඹහරඹක් නළවළ. ඒ 

නිහ ුළ කතරවභන් තළනක් වොඹහ න්න අළි  උ කහව යනහ.  

වඳොවශොන්නරුවේ නළවළ; මුරතිේර නළවළ; භහතවල් නළවළ; 

ෆල්වල් නළවළ; නුයඑබඳවආ නළවළ. හභහනාවඹන් දළන  

වදොසතය භව කරුන්  127ක් ලිඹහ ඳදිංික වරහ ඉන්නහ. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසේ භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ුළ කතරවභන් තළනක් වොඹහ වදන්න ුළුලන්.  

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ரண்னறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
තළනක් වොඹහ දුන්වනො ක අඳ  ුළ කතරවපත  හේඹහරඹක් 

යයපතබ යන්න ුළුලන්.  වපත 127 භ  අළි අය forms  නිකු ක 

යනහ. අධීක්ණඹ ඹ ව ක අළි ඵරනහ, ප්රුමිතිඹ  අනු 

වරිඹහහය වපතහ ක්රිසඹහ කභ වනහද නළද්ද කිඹහ. වපත ෛදා 

යඹතනඹ   වඵොවවොභ වවො යඹතනඹක්.  යජඹ  විලහර මුදරක් 

උඳඹහ  වදන්න වපත යඹතනඹ  ුළුලන්.  ඒ හවේභ එහි වේඹ 

රඵහ න්න  එන භවජනතහ  අලා ළරකිල්ර දළක්විඹ ුතුරයි 

කිඹන එ භභ ළිබඳන්නහ. පතඳව දිස්රිஷක්වආ තභයි 

වොඩහක්භ වපත ප්රුලසනඹ තිවඵන්වන්. ඉතහ ඉක්භනින් භභ එඹ  

නිළයදි යන ඵ ප්රුහල යනහ. ඒ හවේභ වපත ෛදා 

භධාසථහනඹ පතඵන්ධවඹන් යණ්ඩුවන් යන වපත ළඩ 

ළිබඳවශ   විඳක්වආ පතපූේණ වවඹෝඹ  රඵහ වදන්නඹ කිඹහ 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඊ ශඟ , රංභවආ වේඹන් වනොභඟ ඹන්න එඳහඹ  කිඹහ 

භභ ඔඵුරභන්රහ  කිඹනහ. වේවඹක් වක් උඩ  නළේහභ  
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ඔඵුරභන්රහ ගිහින් වහල්  මිටිඹක් ඵහනහ. ඒවක් ඇ කත  නළ කත 

ඵරන්වන් නළවළ. වපතහ වද්ලඳහරන හසි න්න  යන වද්ල්. 

ය  ළන වනොවයි හිතන්වන්. වද්ලඳහරන හසි න්න තභයි 

ඵරන්වන්. CTB එවන් ඳඩි බහඹක් වන නිහ උනන්දු 

වරහ ළඩ යන්න කිඹරහයි කිඹන්න ඕනෆ. " ඹේ ටි වපතඵ 

වන්වන් නිපත වන්ද, ඵළ රි ටි වපතඵ වන්වන් නිපත වන්ද,  

repairs ර   ඹන විඹදමින් බහඹක්  විතය head office  එවන් 

වනහ වන්ද; එවවභ නපත තමුන්නහන්වේරහ  ඩීල්ර විඹදභ 

වහ වන, ඉතිරි ඳඩි බහඹ වහ වන  ඹන්න  ඵළරි ඇයි" 

කිඹන එයි අවන්න  ඕනෆ. ඒ මික්  ඒ අඹ  උඩ වඩි             

වදන්න එඳහ. භ  වවඹෝඹ වදන්න. භවේ වේඹ වපත වළභ 

වවනකු භ අලා න නිහ, භභ වබඳන් ථහ යන  

මිනිවවක් නිහ වපත රු භන්ත්රීවරුන් සිඹලු වදනහභ භ  

වවඹෝඹ වදන ඵ භභ දන්නහ. සිඹලු වදනහ භ වඵොවවොභ 

සුරතියි.  

මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරභහ 
(லனலரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සුරතියි රු භන්ත්රීවුරභනි.  

 
ප්රුලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහේලිවපතන්ුර ඊ  අනුකර අ. බහ. 7.18 , 2013 ජලි 24 න  

ඵදහදහ  අ. බහ. 1.00 න වතක් ල් ගිවආඹ. 

அன்தடி தற.த. 7.18 றக்கு தரரளுன்நம், 2013 னொலன 24, 

னன்கறல தற.த. 1.00 றல எத்றலக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

24th July, 2013. 
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ළ.ුත. 
 
වභභ හේතහවේ අහන මුද්රාණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ ුතුර තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීවන් මින් ළි ඳතක් වන නිළයදි ශ ුතුර 
යහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු වො , ළි ඳත රළබී වදතිඹක් වනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය වත රළවඵන වේ එවිඹ ුතුරඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்ன 
 

உன்ப்தறணர் இன்றப் தறப்தறற் தெய்றனோம்னம் தறல றனோத்ங்கலபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அலணப் தறல 

றனோத்ப்தடர தறற கறலடத் இனோ ரங்களுள் யன்ெரட் தறப்தரெறரறனோக்கு அனுப்னல் மண்டும். 
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දහඹ මුදල් : ඳහේලිවපතන්ුර විහද හේතහර හේෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ළි ඳතක් වන්හ ළනීභ අලා  
නපත හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. වොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ළිඹසිරි වොඩනළගිල්වල් යජවආ  ප්රුහලන  හේඹහංලවආ  අධිහරී  වත  ෆභ  ේඹභ  වනොළපතඵේ           
30 දහ   ප්රුථභ දහඹ  මුදල් වහ ඉදිරි ේවආ දහඹ කඹ රඵහ වන විහද හේතහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුපත ඳ ක බහය නු වනොරළවබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்லகறன் னோடரந் ெந்ர னௌதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற னௌதர 18.15. தரற் 

தெனவு னௌதர 2.50. னோடரந் ெந்ர னெற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க தபறனைட்டனனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கலட வீற, கறனோபப்தலண, தகரழும்ன 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அனுப்தற தறறகலபப்  

ததற்ன்க்தகரள்பனரம். எவ்மரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் மறக்கு னென் ெந்ரப்தம்  

அனுப்தப்தட மண்டும். தறந்றக் கறலடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ன்க்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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නිවේදන: 
 කථහනහඹකතුභහවේ වතිකඹ 
 
ප්රනලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

වඳෞද්ගලික භන්ත්රීවන්වේ ඳන ක වකටුපතඳ ක : 
 කුල්ලිය්ඹතුල් ඉභහපත හෆිඊ අයහබි විදාහරඹ 

(ංසථහගත කිරීවපත) – [ ගරු එපත.එස. තේෆික් 
භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදි 

 මුතර් නද්තුල් උරභහ අයහබි විදාහරඹ (ංසථහගත 
කිරීවපත) – [ගරු එපත.එස. තේෆික් භවතහ] - 
ඳශමුන ය  කිඹන රදි 

 
 

අන්තර්ගත ප්රනධහන කරුණු 

பஷெஶன உள்ரடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

    Speaker’s Certificate  

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

     Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College 

(Incorporation) – [The Hon. M.S. Thowfeek] – 

Read the First time      

     Naduathul Ulama Arabic College, Mutur 

(Incorporation) – [The Hon. M.S. Thowfeek] – 

Read the First time      

      

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அமஷலஷப்னகள்: 

 சபஶநஶகது சஶன்ன்ல 

 

லஷனஶக்கலக்கு லஶய்னேய லஷலடகள் 

 

ெனஷ உன்ப்பஷனர் சட்டனேயங்கள்: 

 குல்லிய்த்துல் இஶம் சஶபஷஈ அனக் கல்லூஶஷ 

(கூட்டிலைத்ெல்) - [ஶண்னஷகு ம்.ஸ். தெரனக்] 
– னெென்னெலம   ெஷப்பஷடப்பட்டது 

 னேதூர் நத்லதுல் உயஶ அனக் கல்லூஶஷ 

(கூட்டிலைத்ெல்) - [ஶண்னஷகு ம்.ஸ். தெரனக்] 
– னெென்னெலம   ெஷப்பஷடப்பட்டது 

 

 

 

 

ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත: 
 වදන ය ව තුන්න ය කිඹහ 

ංවලෝධිතහකහයවඹන් පතභත කයන රදි 
 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහවේ විවලේ ප්රනකහලඹ 
 
කල්තළබීවපත වඹෝජනහ:   
 කහසි ංයණඹ  

இயங்லக ஷன்சஶம் (ெஷனோத்ெம்) சட்டனேயம்: 

 இண்டஶம், னேன்மஶம் னெலமகள் ெஷப்பஷடப்பட்டு, 

ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் நஷலமவலற்மப்பட்டது 

 

ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ ஜவசகலஷனது லஷவசட கூற்ன் 

 

எத்ெஷலலப்னப் பஷவலை:  

 நஶைக்குற்மஷகரஷன் னறக்கம் 

SRI LANKA ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL: 

       Read a Second and the Third Time, and passed as 

amended 

 

SPECIAL STATEMENT BY HON. DAYASIRI 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිවපතන්තු රැස විඹ. කථහනහඹකතුභහ [ගරු 
චභල් යහජඳක් භවතහ] මූරහනහරඪ විඹ.     

பஶஶலன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்   [ஶண்னஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] ெலயல 

லகஷத்ெஶர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER [THE  HON. 
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
නිවේදන 

அமஷலஷப்னக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

කථහනහඹකතුභහවේ වතිකඹ 
சபஶநஶகது சஶன்ன்ல 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී  රංකහ ප්රනජහතහන්්රිCක භහජහදී ජනයජවය් ආණ්ඩුක්ර භ 

ාසථහවේ 79ළනි ාසථහ අනු, 2013 ජලි භ 12න දින 

භවිසින්  ඳශහ ක ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ිළයවීවපත (විවලේ 

විධිවිධහන) ඳන ක වකටුපතඳවතහි වතිකඹ  වන් කයන රද ඵ 

දන්නු කළභළ කවතමි. 

 

උඳවද්ලක කහයක බහ හර්තහ 
ஆவயஶசலனக் குல அமஷக்லககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
  
ගරු වික් ර් ඇන් නි භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷக்டர் அந்ெனஸ) 

(The Hon.Victor Antony) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, පතප්රනදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ 

ාහඹ ංර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳවද්ලක කහයක බහවේ 

බහඳතිතුභහ වනුවන් භභ ඳවත වන් හර්තහ පතඵන්ධවඹන් 

පතප්රනදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ංර්ධන ක ුතතු 

ිළිතඵ උඳවද්ලක කහයක බහවේ හර්තහ ඉදිරිඳ ක කයමි. 
 

(i) 2010 ර්ඹ වහ රංකහ කහර්මික ංර්ධන භණ්ඩරවය් 
හර්ෂික  හර්තහ; ව 

(ii) 2010/2011 ර්ඹ වහ වනෝ කසී භහගවපත හර්ෂික 
ගිණුපත ව විගණන හර්තහ. 

 
 
බහවපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
சபஶனடத்ெஷல் இனோக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

වඳ කපත 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු වයෝවණ දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ (හරිභහර්ග වහ 
ජරපතඳ ක  කශභනහකයණ නිවඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு டபஷள்ன.பஷ. க்கநஶக்க - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

னெகஶலத்துல பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation 

and Water Resources Management) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අනුයහධපුයඹ, තුන්වනි ිළඹය, අංක 

2245/ඒ2 දයන සථහනවඹහි ඳදිංික අික.එපත. ගහමිණී චන්ද්රtසිරි 

භවතහවගන් රළබුණු වඳ කභක් භභ ිළිතගන්මි. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

  
ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, කළරණිඹ, වඳොල්වවේන, වතළනි 

ඳටුභග, අංක 12 දයන සථහනවඹහි ඳදිංික ඩේලිේ.ඒ. සිරිල් 

භවතහවගන් රළබුණු වඳ කභක් භභ ිළිතගන්මි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු වවේභහල් ගුණවේකය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු න ක ජඹසරිඹ භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ඳහලිත වතයප්වඳරුභ භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 

ගරු (වදා) යවපතස ඳතියණ භවතහ   - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ භව කමිඹ   - ඳළමිණ නළත. 

ගරු එච්.එපත.එපත. වරීස භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු හුවනිකස ෂහරක් භවතහ- ඳළමිණ නළත. 
 
 
ඉදිරිඳ ක කයන රද වඳ කපත  භවජන වඳ කපත ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ ුතතු ඹික නිවඹෝග කයන  රදී. 
 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட னுக்கலரப் தபஶதுனுக் குலவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டலரஷடப்பட்டது. 
 

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

ප්රනලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
லஷனஶக்கலக்கு லஶய்னேய லஷலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 1 - 2459/'12- (2), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසවය් ප්රනධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயலப்ன அலச்சனோம் அசஶங்கத் ெப்பஷன் 

னெெற்வகஶயஶசஶனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අධාහඳන අභහතාතුභහ වනුවන් භහ 

එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ භහ වදකක කහරඹක් ඉල්රහ 

සිටිනහ.  
 

ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 2 -2586/'12- (1), ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ගරු කථහනහඹකතුභනි, කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු 

අභහතාතුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති 

වදකක කහරඹක්  ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ඕලුභඩු ගපතභහනවය් නළත ඳදිංික කයව ඳවුල් : 

ඳවසුකපත 
எலுடு கஷஶ ஸள்குடிவற்மக் குடும்பங்கள் : 

லசெஷகள் 
 FAMILIES RESETTLED IN OLUMADU: FACILITIES 

3257/’12 

7. ගරු වයෝසි වේනහනහඹක භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) வஶஸி வசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

නළත    ඳදිංික     කිරීවපත     අභහතාතුභහවගන්     ඇස   

ප්රනලසනඹ - (1): 

(අ) (i) අතළන් කවුරුර සිටි ජනතහ මුරතිේ 
දිස්රිCක්කවය්, ඕලුභඩු ගපතභහනවය් නළත ඳදිංික 
කයන රද දිනඹ කවර්ද; 

 (ii) එභ  ගපතභහනවය් ඳදිංික කයන රද ඳවුල් ංඛ්යාහ 
ව ඇති නිහ ංඛ්යාහ වකොඳභණද;  

 (iii) නළත ඳදිංික කයවන් වහ නිහ ඉදිකය 
ගළනීභ  රඵහදී ඇති ද්රtාභඹ  වහ මූරාභඹ ආධහය 
කවර්ද;  

 (iv) වභභ ගපතභහනඹ  රඵහදී ඇති අවනකු ක ඳවසුකපත 
කවර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ආ) ඕලුභඩු  ගපතභහනවය් සිටින, 

 (i) සිංවර, වදභශ ව මුසලිපත ඳවුල් ංඛ්යාහ 
වකොඳභණද; 

 (ii) ළන්දඹු කහන්තහන් ංඛ්යාහ වකොඳභණද;  

 (iii) එක් ඳහදඹක් අහිමි ිළරිමි ංඛ්යාහ වකොඳභණද; 

 (iv) භ ව ිළඹහ අහිමි දරුන් ංඛ්යාහ වකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නපත, ඒ භන්ද? 
 

ஸள்குடிவற்ம அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) இடம்தபர் னெகஶம்கரஷல் இனோந்ெலர்கள் 

னெல்லயத்ெஸவு ஶலட்டத்ெஷன் எலுடு கஷஶத்ெஷல் 

ஸள்குடிவற்மப்பட்ட ெஷகெஷ ஶது; 

 (ii) வற்படி கஷஶத்ெஷல் குடிவற்மப்பட்ட 

குடும்பங்கரஷன் ண்ைஷக்லக ற்ன்ம் உள்ர 

வீடுகரஷன் ண்ைஷக்லக ஶது; 

 (iii) ஸரக் குடிர்த்ெப்பட்டலர்கலக்கஶக வீடுகலர 

அலத்துக்தகஶள்ர லறங்கப்பட்டுள்ர தபஶனோள் 

ஶஸெஷஷயஶன ற்ன்ம் நஷெஷ ஶஸெஷஷயஶன உெலஷகள் 

ஶலல; 

 (iv) இக்கஷஶத்துக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர லன 

லசெஷகள் ஶலல 

 ன்பலெ அலர் இச்சலபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) எலுடு கஷஶத்ெஷல் உள்ர, 

 (i) சஷங்கர, ெஷழ் ற்ன்ம் னெஸ்லிம் குடும்பங்கரஷன் 

ண்ைஷக்லக; 

 (ii) லஷெலலப் தபண்கரஷன் ண்ைஷக்லக; 

 (iii) எனோ பஶெத்லெ இறந்ெ ஆண்கரஷன் ண்ைஷக்லக; 

 (iv) ெஶய் ற்ன்ம் ெந்லெல இறந்ெ  பஷள்லரகரஷன் 

ண்ைஷக்லக 

 வ்லரதலன்பலெ அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Resettlement:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the date on which the displaced people who 

were in displaced camps were resettled  in 

the village of Olumadu in the Mullaitivu 

District; 

 (ii)  the number of families resettled in that 

village and the number of houses available 

therein; 

761 762 
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 (iii) the material and financial assistance 

provided to the resettled people for the 

construction of houses; and 

 (iv) the other facilities provided to this village? 

(b) Will he state in relation to the village of Olumadu - 

 (i) the number of Sinhala, Tamil and Muslim 

families; 

 (ii) the number of widows; 

 (iii) the number of males who lost one leg; and 

 (iv) the number of children who lost both 

parents? 

(c) If not, why ? 
 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නළත ඳදිංික කිරීවපත අභහතාතුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 

(අ) (i) එභ ජනතහ 2008 ළප්තළපතඵර් භහවය්දී අතළන් 
වීවභන් අනතුරු වුනිඹහ භළණික් ෂහපත වන 
ගපතභහනවය් ව නෆදෆ හිත මිතුයන්වේ නිවසර 
සි  2010 ර්වය් ජුනි භ 09  දින නළත ඳදිංික 
කයන රදී. 

 (ii) නළත ඳදිංික කයන රද ඳවුල් ංඛ්යාහ 

 

 
 

 වභභ ගපතභහනවය් වපත න වි  ඇති නිහ ංඛ්යාහ 
 

 

 (iii)  

නළත ඳදිංික කයන 
රද 

ඳවුල් ංඛ්යාහ හභහජික ංඛ්යාහ 

කවුරුර සි  119 420 

නෆදෆ හිත 
මිතුයන්වේ 
නිහර සි  

50 158 

මුළු ංඛ්යාහ 169 578 

නිහ ිළිතඵ විසතයඹ ඳවුල් ංඛ්යාහ 

න නිහ 46 

අලු කළඩිඹහ කයන රද නිහ 01 

පතපර්ණවඹන් වහනිඹ  ඳ ක 
නිහ 

08 

තහකහලික නිහ 114 

මුළු ංඛ්යාහ 169 

 (iv)  

 

(ආ) (i) 

 (ii) ළන්දඹු කහන්තහන් තිස වදවනකු වවති. 

 (iii) එක් ඳහදඹක් අහිමි ිළරිමි වදවදවනකු සිටිික. 

 (iv) දරුන් තුන්වදවනකු වදභහිළඹන් අහිමි සිටිික. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුරු ප්රනලසන තිවඵනහද? 

 
ගරු වයෝසි වේනහනහඹක භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) வஶஸி வசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔේ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රනලසනඹ 

වභඹික. 

ිළිතතුවර් වන් වුණහ, ළන්දඹු කහන්තහන් තිස වදනකු 

ඉන්නහ කිඹරහ. ඒ ඳවුල් 169න් ගෘව මූලික කඹ දයන 

කහන්තහන් ංඛ්යාහ ගළන ගරු ඇභතිතුභහ දළනු ක වරහ 

තිවඵනහද? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. එවවභ දළනු ක වීභක් වවෝ විසතය දළනුපත දීභක් නළවළ. 

ඔඵතුමිඹ  - 

 
ගරු වයෝසි වේනහනහඹක භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) வஶஸி வசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළන්දඹුබහඹ  ඳ ක වුණු කහන්තහන් 

තිවක් වුණ ක, ගෘව මූලික කඹ දයන කහන්තහන්වේ ප්රනභහණඹ ීට  

ළඩිික. ඒ එක්කභ ගරු ඇභතිතුභහ කිේහ නළත ඳදිංික කයවීවපතදී 

රුිළඹල් 5000 ගණවන් දීරහ තිවඵනහ කිඹරහ. ඒ හවේභ විඹිත 

ආවහය ද්රtා දුන්නහ කිේහ. ගරු ඇභතිතුභනි ඒහ දුන්වන් 

වකොඳභණ කහරඹක ද ?  

763 764 

වනහධහයඹ නළත ඳදිංික කයන රද ඳවුල් 
ංඛ්යාහ 

මුදල් වනහධහයඹ රු. 550,000  
(ඉන්දිඹහනු නිහ ආධහය) 
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මුදල් වනහධහයඹ රු. 250,000  
(UN HABITAT ආඹතනවඹන් 
-  නිහ ආධහය) 

 01 

වවිලි තවඩු 12 ඵළගින් 141 

වනහධහයඹ ඳවුල් ංඛ්යාහ 

මුදල් වනහධහයඹ රු. 5,000.00 169 

මුදල් වනහධහයඹ රු. 20,000.00 142 

ආවහය වනොන ද්රtා ක්ට ර 169 

තහකහලික නිහ 114 

ජීවනෝඳහඹ වනහධහය 121 

ජන ර්ගඹ ඳවුල් ංඛ්යාහ 

සිංවර - 

වදභශ 169 

මුසලිපත - 

මුළු ගණන 169 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ වතොයතුරු විසතයහ කභක ඔඵතුමිඹ  රඵහ වදන්න ක ුතතු 

කශ වළකිික.  

 
ගරු වයෝසි වේනහනහඹක භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) வஶஸி வசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ දළනු ක වරහ තිවඵන ආකහයඹ  

ඒහ දුන්වන් භහ වඹක  ඳභණික. නමු ක අද න වතක්භ 

ළන්දඹුබහඹ  ඳ ක වරහ ගෘව මූලික කඹ දයන කහන්තහන්  

ජීවනෝඳහඹ භහර්ගඹක් නළවළ. වපත වවේතු නිහ ඒ කහන්තහන් 

අසීරු ත ක කඹක  ඳ ක වරහ සිටිනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ ගළන 

ඔඵතුභහ දළනු ක වරහ තිවඵනහද?  

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වපත ඳවුල්ර  ජීවනෝඳහඹ භහර්ග  ඇති කය ගළනීභ  වළකි 

ත ක කඹක් තිවඵනහ. ඒ ගපතභහනර විවිධ ාහඳෘතිර වේඹ 

කිරීවභන්, පුහුණු ළඩ ක ුතතු කිරීවභන් ආදහඹපත රඵන්න  ළඩ 

ිළිතවශක්  ඇති කය තිවඵනහ.  

 
ගරු වයෝසි වේනහනහඹක භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) வஶஸி வசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

නමු ක වපත න වි  ක කිසිභ ජීවනෝඳහඹ භහර්ගඹක් වනොභළති 

ඉතහභ අසීරු ත ක කඹ  ඳ ක වුණු ගෘව මූලික කඹ දයන 

කහන්තහන් වපත ගපතභහනවය් ඉන්නහ කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහද?    

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වපත ගපතභහනවය් ඳභණක් වනොවික,  වකොටි ංවිධහනඹ විසින් 

අනතුය  ඳ ක කයන රද උතුරු ඳශහව ක කහන්තහන් වනුවන් 

යජඹ ඉදිරිඳ ක වරහ වන රඵහ දීවපත ක ුතතු ඇති කය වගන 

ඹනහ. ඔඵතුමිඹ ක ඒක ිළිතගළනීභ වවොික. ඒ අඹ  ඒ තළන්ර  

ඹන්න බිපත වඵෝපතඵ ගරන්න සිද්ධ වුණහ.  බිපත වඵෝපතඵ ඉ ක 

කයරහ ඒ අඹ  වන්හසික වීභ  වළකි ත ක කඹ උදහ කිරීවභන් 

ඳසු, වගොවිතළන්ඵ ක ක ුතතුර   අද අතීර්ණ වරහ 

තිවඵනහ. එහි වගොස ඕනෆභ වකනකු  ඒහ ඵරන්න පුළුන්. ඒ 

අනු යජඹ ඒ ිළඹය  ගනිමින්, කහර  වනක  අනු වපත අඹවේ 

ජීවිත ඹථහ ත ක කවඹන් ඳ කහ වගන ඹෆභ  ක ුතතු කයනහ.  

 
ගරු වයෝසි වේනහනහඹක භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) வஶஸி வசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වපත අඹ ලිඹහ ඳදිංික කවශේ 2010 ජුනි භහවය් 09 වනි දහ 

කිඹරහ කිේහ. වපත 2013 ජලි භහඹ. වපත වන වකො  ක 

ජීවනෝඳහඹ භහර්ගඹක් නළති අසීරු ත ක කඹක  ඳ ක වුණු 

කහන්තහන් වභඳභණ ප්රනභහණඹක් ඉන්නහ. ඒ හවේභ තභන්වේ 

නිහ වරිඹ  තනහ ගළනීභ  අලා කයන ඳවසුකපත ක ඔවුන්  

රළබිරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඳළවළදිලිභ කිේහ, වඵොවවෝ නිහ ඉදි 

කිරීභ  වඳෞද්ගලික අංලවඹන්, යහජා වනොන අංලලින් උඳකහය 

කශහ කිඹරහ. වපත කහන්තහන්වේ ජීවනෝඳහඹ භහර්ග වගොඩ නඟහ 

ගළනීභ  යජඹ වපත වන වකො  වභොන හවේ ක්රිජඹහදහභඹක්ද 

අයවගන තිවඵන්වන්? ඔඵතුභහ කිේහ  වභවවභ කය වගන 

ඹනහ කිඹරහ, 2010 වර් ලිඹහ ඳදිංික කයපු අඹ අද  ක කිසි 

වදඹක් නළති ඉතහභ අසීරු ත ක කඹක  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. ඒ 

ත ක කඹ ඔඵතුභහ දන්නහද?                                          

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමිඹ අවන්වන් වතයළනි අතුරු ප්රනලසනඹ. එවව ක එතුමිඹ 

නිහ භහ ඒ ප්රනලසනඹ  ක උ කතයඹ වදනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

[ඵහධහ කිරීපත]  භහ ඊ  ඩහ වදඹක් දළන  කිඹන්වන් නළවළ. ඳසු 

වන වකො  දළන ගත වළකිික.  

ඔඵතුමිඹ කිඹන කහයණහ  ඳසු බිභක් තිවඵනහ. අිළ වපත අඹ 

දිග භ ජී ක කයවීභ  ව ඒ අඹවේ ශුබ සිද්ධිඹ වනුවන් ඒ 

අඹ  පුහුණු ළඩ වන් රඵහ දීභ වහ ආදහඹපත රඵහ ගළනීභ  වළකි 

ක ුතතු දිග භ කය වගන ඹනහ. තභ ප්රනවද්ලර ඳදිංික වීභ  

කලින් බිපත වඵෝපතඵ ඉ ක කයන්න ඕනෆ ඵ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹ ක 

දන්නහ ව තාඹක්. ඒ බිපත වඵෝපතඵ වි කයපු අඹ  -වකොටින් -  

ඒහ වි කයන්න එඳහ කිඹරහ ඔඵතුමිඹරහ කලින් කිේහ නපත  ීට  

ඩහ වේඹක් නහ. අිළ ඒ බිපත වඵෝපතඵ ඉ ක කයමින්, වගල් 

වදමින්, ඹිත ඳදිංික කයමින් ඒ අඹ ජීවනෝඳහඹ භහර්ගඹ  වඹොමු 

කයමින් ඳතිනහ. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 9 - 3681/'13 - (1), ගරු නිභල් විවිසිංව භවතහ. 

 
ගරු නිභල් විවිසිංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு நஷல் லஷவஜசஷங்க) 

(The Hon. Nimal Wijesinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුසඳකුභහය භවතහ (වඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு .ன. ஜகத் னஷ்பகுஶ - தெங்கு அபஷலஷனோத்ெஷ, 

க்கள் வெஶட்ட அபஷலஷனோத்ெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ භහ 

ති වදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 11 - 3870/'13 - (1), ගරු වලවහන් වේභසිංව 

භවතහ. 
 

ගරු වලවහන්  වේභසිංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு தசவஶன் வசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்னஷகு  .ன. ஜகத் னஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ භහ  

භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 12 - 2587/'12 - (1), ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ. 
 

ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු නිවඹෝභහල් වඳවර්යහ භවතහ (විවද්ල ක ුතතු  
නිවඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு நஷவஶஶல் தபவஶ - தலரஷநஶட்டலுலல்கள் 

பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විවද්ල ක ුතතු අභහතාතුභහ 
වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ භහඹක කහරඹක් 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

දුපතරිඹ වදඳහර්තවපතන්තුවේ ආයක්ක නිරධහරින් :   
භහන හිමිකපත වකොමිභ  කශ ඳළමිණිලි  

னலகஷெத் ெஷலைக்கர பஶதுகஶப்ன 

உத்ெஷவஶகத்ெர்கள்: னஷெ உஶஷலகள் 

ஆலைக்குலலஷல் னெலமப்பஶடு 
SECURITY OFFICERS OF DEPARTMENT OF RAILWAYS : 

COMPLAINTS TO HUMAN RIGHTS COMMISSION 

2712/’12 

13.  ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
  (ஶண்னஷகு னத்ெஷக பெஷை) 

  (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ප්රනහවන අභහතාතුභහවගන් ඇස ප්රනලසනඹ - (1): 

(අ) (i) භහතය, වේයගපතිළ , වතොටු වඳොශ ඳහය, 
ය කගපත කව ක ඳදිංික පී. ජී. එස. වක්. වික්ර භනහඹක 
භවතහ ඇතුළු දුපතරිඹ වදඳහර්තවපතන්තුවේ 
ආයක්ක නිරධහරින් 16 වදවනකු  අංක HRC / 
6061, 6081, 6083, 6099, 6163, 6214, 6306 ව 
06B ඹ ව ක ශ්රී  රංකහ භහන හිමිකපත වකොමිභ  
ඳළමිණිලි කශ ඵ ක; 

 (ii) ඔවුන්  වන ළරවන නිර්වද්ලඹක් භහන 
හිමිකපත වකොමිභ විසින් 2007.07.16 දින රඵහ 
දුන් ඵ ක, 

 (iii) එභ නිර්වද්ලඹ  වපත දක්හ ක්රිජඹහ කභක කය 
වනොභළති ඵ ක; 

 එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) භහන හිමිකපත වකොමිභ රඵහවදන රද එභ 
නිර්වද්ලඹන් වභවතක් ක්රිජඹහ කභක වනොකිරීභ  
වවේතු කවර්ද;  

 (ii) එභ නිර්වද්ල ක්රිජඹහ කභක කයන්වන් නපත, එභ දිනඹ 
කවර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නපත, ඒ භන්ද? 
 

வபஶக்குலத்து அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) ஶத்ெலம, வலகம்பஷட்டி, தெஶட்டுதபஶய வீெஷ, 

த்கம்லத்லெஷல் லசஷக்கும் ெஷனோ. பஷ. ஜஸ. ஸ். வக. 

லஷக்கஷநஶக்க உட்பட னலகஷெத் ெஷலைக் 

கரத்ெஷன் 16 பஶதுகஶப்ன உத்ெஷவஶகத்ெர்கள் 

HRC/6061, 6081, 6083, 6099, 6163, 6214, 6306 
ற்ன்ம் 06Bஆம் இயக்கங்கரஷன் கஸழ் இயங்லக 

னஷெ உஶஷலகள் ஆலைக்குலலஷல் னெலமப்பஶடு 

தசய்துள்ரஶர்கள் ன்பலெனம்; 

 (ii) இலர்கலக்கு நஷலஶைம் லறங்கும் சஷபஶஶஷசு 

என்லம னஷெ உஶஷலகள் ஆலைக்குல 

2007/07/16ஆம் ெஷகெஷ லறங்கஷனள்ரது 

ன்பலெனம்; 

 (iii) வற்படி சஷபஶஶஷசு இதுலல நலடனெலமப்படுத் 

ெப்படலஷல்லய ன்பலெனம் 

  அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) னஷெ உஶஷலகள் ஆலைக்குலலஷனஶல் 

லறங்கப்பட்ட சஷபஶஶஷசுகள் இதுலல நலட 

னெலமப்படுத்ெப்படஶலக்கஶன கஶைங்கள் 

ஶலல ன்பலெனம்; 

 (ii) குமஷத்ெ சஷபஶஶஷசுகள் நலடனெலமப்படுத்ெப்படு 

தனஷன் அத் ெஷகெஷ ஶதென்பலெனம் 

 அலர் இச்சலபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 16 security officers of the Department of 

Railways including Mr. P. G. S. K. 

Wickramanayaka     residing at Rathgam 

watta, Thotupola Road, Weragampita, 

Matara lodged complaints with the Sri 

Lanka Human Rights Commission under 

number HRC/6061, 6081, 6083, 6099, 6163, 

6214, 6306, and 06B ; 

 (ii) a recommendation, granting them relief 

was given by the Human Rights 

Commission on 16/07/2007; and 

 (iii) that recommendation has so far not been 

implemented? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for not implementing that 

recommendation given by the Human 

Rights Commission; and 

 (ii) if that recommendation is to be 

implemented, the date on which it will be 

done? 

(c) If not, why? 
 

ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ (ප්රනහවන අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு குஶ தலல்க - வபஶக்குலத்து அலச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුරු වදනහ. 

(අ) (i) පී.ජී.එස.වක්. වික්ර භනහඹක භවතහ ඇතුළු දුපතරිඹ 
වදඳහර්තවපතන්තුවේ ආයක්ක නිරධහරින් 16 
වදවනකු භහන හිමිකපත වකොමිභ  න 
උසවීපත පතඵන්ධ ඳළමිණිලි ඉවත දක්හ ඇති 
අංකලින් වගොනු කය තිබුණි.   
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

  (ii)   භහන හිමිකපත වකොමින් බහ ඳවත දළක්වන 
නිර්වද්ල 02 රඵහ දී තිබුණි. 

 i.   ඳළමිණිලිකරුන් සුදුසුකපත රඵන උසවීපත 
වහ විධිභ ක කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹක් අනුගභනඹ 
කය, විනිවිද වඳවනන ක්ර භවේදඹන් තුිතන් 
උසවීපත රඵහ දී, වඳයදහතභ  කිරීභ  සුදුසු 
ඳරිදි ිළඹය ගත ුතතුඹ.  

 ii.  වභහි ිළ ඳතක් සුදුසු ිළඹය ගළනීභ වහ 
යහජා වේහ වකොමින් බහ වත වඹොමු  
කයනු ඇත.   

` (iii)   ඉවත ii හි ඳශමු නිර්වද්ලඹ අනු අදහශ උසවීපත 
විබහග ඳ කහ සුදුසුකපත පුයන රද නිරධහරින් 
ඳරීක්ක තනතුය  වහ වකහය ආයක්ක අධිකහරි 
තනතුය  උස කයන රදී. ඒ අනු ඳශමු 
නිර්වද්ලඹ ක්රිජඹහ කභක කය ඇත.   

(ආ)  (i)   වකවේ වත ක ීට  වඳය කිහිඳ අසථහකදීභ 
වද්ලඳහරන කමිටු තීයණ භත, වේේසධහධිකයණ 
නඩු තීන්දු භත වහ භහන හිමිකපත වකොමින් බහ 
තීයණ භත ආයක්ක නිරධහරි වහ වකහය 
ආයක්ක අධිකහරි තනතුරු පුයප්ඳහඩු ිළිතඵ 
වනොරකහ අධිවේක ඳදනභ භත උසවීපත රඵහ 
දී ඇත.  

  එඵළවින් භහන හිමිකපත වකොමින් බහ රඵහ දී 
ඇති නිර්වද්ල අනු ක ුතතු කය උසවීපත රඵහ දී 
තිබිඹදී ක අලා සුදුසුකපත පුයහ වනොග ක ඉවත ී 
නිරධහරින්වේ - නිඹමිත සුදුසුකපත නළති 
නිරධහරින්වේ- විභසීභ වවේතුවන් වපත ිළිතඵ 
තදුය  ක රඵහ දිඹ වළකි ඹපත වනඹක් තිවේද 
ඹන්න ිළිතඵ යහජා වේහ වකොමින් බහවන් 
උඳවදස ඳතහ ඇත. යහජා වේහ වකොමින් 
බහවන් අවරහ තිවඵනහ.   

 (ii)   යහජා වේහ වකොමින් බහ වපත පතඵන්ධ 
තදුය  ක රඵහ දිඹ ුතතු ඹපත වනඹක් ඇති ඵ 
දන්හ සිටිඹවවො ක වභභ නිරධහරින්  එභ දළනුපත 
දීපත ඳරිදි තදුය  ක වනඹ රඵහ දීභ  ක ුතතු 
කයනු රළවේ. 

(ඇ)  අදහශ වනොවේ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රනලසනඹ 

වභවේික. ගරු ඇභතිතුභහවේ ිළිතතුවර්දී  කිඹළවුණහ තදුය  ක රඵහ 

දිඹ ුතතු ඹපත වනඹක් ඇති ඵ යහජා වේහ වකොමින් බහ 

දළන්වුවවො ක තභික වපතක කයන්වන් කිඹහ. එඹ කහරහර්ථවය් 

අපතබහා ක්රිජඹහවන් තභික කිඹළවුවණ්.     

ගරු ඇභතිතුභහවගන් භහ දළන ගන්න කළභළතිික, 2000.03.22, 

2005.04.11 ව 2006.09.11 කිඹන අසථහ තුවන්දීභ දුපතරිඹ 

ආයක්ක වේවය් ළයඹන්, උඳ ඳරීක්ක, ඳරීක්ක, වකහය 

අධිකහරි ඹන තනතුරු වහ විබහග, පතමුඛ්ය ඳරීක්ණ කිසික් 

ඳ කන්වන් නළතු, පුයප්ඳහඩු වනොතිබුණ ක අධි වේක ඳදනමින් 

ඳ කවීපත 164ක් දුන්නහ නපත, වභතළනදී ක එඹ කයන්න ඵළරි ඇික 

කිඹරහ. වභොකද, එභ අසථහවේදී උස වීපත රඵහ දීරහ තභික 

ආඹතන අධාක්  වහ යහජා වේහ වකොමින් බහ  ඒ 

පතඵන්ධවඹන් දළන්වවය්. ඉතින් ඒක වභතළන  අදහශ 

වනොන්වන් ඇික?  

ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක භහ වරිඹ භ දන්වන් නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. භ  

වඵොරු  උ කතය වදන්න ඵළවළ. භහ වරිඹ  ඵරරහ ඔඵතුභහ  

ඒක  උ කතයඹක් වදන්නපත. දළන් කිඹන්න ඵළවළ. වභොකද, භ  එක 

ය භ කිඹන්න ඵළවළ වන්, ඔඵතුභහ භවගන් වභවවභ අවන 

වකො . එවවභ දීරහ තිවඵනහ නපත භහ ඒ ගළන ළරකිල්රක් 

දක්න්නපත. නමු ක දළන් කිඹන වළටිඹ  නීතානුූලර යහජා වේහ 

වකොමින් බහවන් වදන තීන්දු භත අිළ ඒ ක්රිජඹහ ඳටිඳහටිඹ 

ක්රිජඹහ කභක කයනහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භවේ වදන අතුරු ප්රනලසනඹ වභඹික. ගරු ඇභතිතුභහ ඳශමුන 

අතුරු ප්රනලසනඹ  දුන්නු හධනීඹ ිළිතතුය භත භහ ඔඵතුභහවගන් දළන 

ගන්න  කළභළතිික, වපත ගළන ඳරීක්හ කයරහ ඊශඟ උඳවද්ලක 

කහයක බහවේදී වපත ගළන පුළුල් හකච්ඡහක් කයරහ වපත අඹ  

වන දීභ ිළිතඵ රකහ ඵරන්න කළභළතිද කිඹරහ. 

 
ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වපත ගළන ඳරීක්හ කයරහ භහ ඔඵතුභහ  වපත පතඵන්ධ දළනුපත 

වදන්නපත. 
 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වඵොවවොභ සතුතිික.  
 

මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතාහංලවය් ප්රනධහන 
නිරධහරින් : විසතය  

நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சஷன் பஷெஶன அெஷகஶஶஷகள் : 

லஷபம் 
KEY OFFICIALS OF MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING : 

DETAILS  
2893/’12 

15. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
 (ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතාතුභහවගන් ඇස ප්රනලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතාහංලවය් ප්රනධහන 
නිරධහරින් කවුරුන්ද;  

 (ii) ඉවත වන් නිරධහරින්වේ නපත, නිපුණතහ, 
සුදුසුකපත ව ඹ වන් වන් ලවඹන් 
කවර්ද;  

 (iii) අභහතාහංලවඹහි ංවිධහන ළරළසභ කවර්ද; 

 (iv) අභහතාහංලවඹහි උසවීපත ප්රනදහනඹ කයනු රඵන 
ආකහයඹ කවර්ද; 

 (v) වද්ලඳහරනීකයණඹ  අනත වනොවීභ වවේතුවන් 
අහධහයණඹ  රක්ව ඹපත නිරධහරින් සිටීද; 

 (vi) එවේ නපත, එභ අහධහයණවඹහි සබහඹ 
කවර්ද; 

 (vii) අගතිඹ  ඳ ක ඳහර්ලසඹ  රඵහ ගත වළකි වනඹ 
කවර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්වනහිද?         

(ආ) වනො එවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

769 770 

[ගරු කුභහය වල්ගභ භවතහ] 



2013 ජලි 24 

நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சஷன் பஷெஶன 

அெஷகஶஶஷகள் ஶர் ன்பலெனம்; 

 (ii) வற்குமஷப்பஷடப்பட்ட அெஷகஶஶஷகரஷன் தபர்கள், 

ஆற்மல்கள், ெலகலகள் ற்ன்ம் லது ஆகஷன 

தலவ்வலமஶக ஶது  ன்பலெனம்; 

 (iii) அலச்சஷன் எலங்கலப்ன அட்டலலைஷலன 

ஶது ன்பலெனம்; 

 (iv) அலச்சஷல் பெலஷனர்வுகள் வ்லஶன் லறங்கப் 

பட்டு லனோகஷன்மன ன்பலெனம்; 

 (v) அசஷல் ப்படுத்ெலின் அலத்ெங்கலக்கு 

லலரந்து தகஶடுக்கஶெ கஶைத்ெஷனஶல் ல 

வனும் அெஷகஶஶஷகலரப் பஶெஷக்கும் லலகஷல் நஸெஷ 

னெலமச் சஸர்குலயவு இடம்தபற்ன்ள்ரெஶ 

ன்பலெனம்; 

 (vi) அவ்லஶமஶஷன், அந்ெ அநஸெஷஷன் ென்ல 

ஷலனனம்; 

 (vii) பஶெஷக்கப்பட்ட ெப்பஷனனோக்கு லறங்கப்பட்ட 

நஷலஶைம் ஶது ன்பலெனம் 

 அலர் கூன்லஶஶ? 

(ஆ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the key officials of the Ministry of Finance 

and Planning; 

 (ii) the names, competencies, qualifications and  

age of the aforesaid  officials, separately; 

 (iii) the organizational chart of the Ministry; 

 (iv) as to how the promotions are being granted 

in the Ministry; 

 (v) whether there are miscarriages of justice 

affecting any officials for not having given 

in to politicization; 

 (vi) if so, the nature of such injustice; and  

 (vii) the recourse for the affected party? 

(b) If not, why? 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ (ජහතාන්තය මූරා 
වවඹෝගිතහ අභහතා ව මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන නිවඹෝජා 
අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக -  சர்லவெச நஷெஷ 

கூட்டிலைப்ன அலச்சனோம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அலச்சனோம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන අභහතාතුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 
 

(අ)  (i)   බහණ්ඩහගහය වල්කපත    01 

           බහණ්ඩහගහය නිවඹෝජා වල්කපත   03 

  අධාක් ජනයහල්    18 

  වකොභහරිස ජනයහල්    02 

           ඳහරක ජනයහල් (ආනඹන අඳනඹන)   01 

           ප්රනධහන තක්වේරුකරු    01 

 (ii)   ඇමුණුභ 1 භඟින් දක්හ ඇත.  

 (iii)   ඇමුණුභ 2 භඟින් දක්හ ඇත.  

  ( iv)    බහණ්ඩහගහයවය්  වල්කපත ඳ ක කයනු රඵන්වන් 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසිනි.  

                        එභ තනතුය වහ යව්ට ආර්ථිකඹ, යහජා මූරා 
කශභනහකයණඹ ව විවද්ල ඵතහ ිළිතඵ 
විවලේ දළනුභක් වහ ඳරිචඹක් තු ඉතහභ සුදුසු භ 
පුද්ගරඹහ ඳ ක කිරීභ  ගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 
ක ුතතු කය  තිවේ. බහණ්ඩහගහයවය් නිවඹෝජා 
වල්කපතරු වහ මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන 
අභහතාහංලඹ ඹ ව ක ඇති සිඹලු වදඳහර්තවපතන්තු 
ප්රනධහනීන් ඳ ක කයනු රඵන්වන් කළබින්ට 
භණ්ඩරඹ භඟිනි.  

          (v)   නළත. 

 (vi)  අදහශ වනොවේ.  
         (vii)  අදහශ වනොවේ.  
 ( ආ)    ඳළන වනොනඟී.   

 

ඇමුණුපත බහගත* කයමි. 
 

*බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුපත: 
   சபஶனடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட இலைப்னக்கள்: 

   Annexes tabled: 

771 772 

ඇමුණුභ 01 



ඳහර්ලිවපතන්තු 773 774 

[ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ] 



2013 ජලි 24 775 776 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ ඳශමුන අතුරු ප්රනලසනඹ වභඹික. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ළ්ට ංචහ සිදු වුවණ් තභහවේ කහර  වය් 

වනොවික, වපත හවේ වදඹක් ඇති වුණහඹ කිඹහ දන්වන් නළවළ කිඹහ 

මුදල් අභහතාහංලවය් දළන  සිටින වල්කපත කිඹහ තිවඵනහ කිඹරහ 

අද ඳ කතයවය් තිවඵනහ භහ දළක්කහ. දළන් භෆතක සි  වඵෝවන 

වයෝගඹක් හවේ  "භතක නළවළ, නින්වදන් ඇවිදිනහ" හවේ කථහ 

එන වරහක භහ කහරුණික ඔඵතුභහවගන් අවන්වන් වභඹික. 

ඔඵතුභහවේ  මුදල්  අභහතාහංලවය් 2004 කහරවය් වපතක  ඇති 

වරහ, වභවවභ තභහ වනොදන්නහ කිඹන එක උහවිඹ  ප්රනකහල 

කිරීභ, උහවිඹ  කයන අවගෞයඹක් වනොවේ ද? නළ කනපත තභහ 

දයන ළදග ක අභහතාහංලවය් වල්කපත ධුයඹ වහාඹ  රක් කයනහ 

වනොවේ ද? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය වභඹික. ගරු 

භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ පතපර්ණවඹන්භ ළයදිික. වභොකද? ඒ අදහශ 

කරුණු සිද්ධ වුවණ් භහ ක, එතුභහ ක එන්න ඉසය.   භහ මුදල් ඇභති 

වුණහ. එතුභහ බහණ්ඩහගහයවය් වල්කපත වුණහ. ඒහ ඊ  ඉසය 

වචච සිද්ධීන්.  ඊ  ඳසවේ අඳ ඒක අල්රහ ග කව ක භහ හිතන 

විධිඹ  2005 ර්වය්ික.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ. 2003 ර්වය්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ  ිළිතතුරු වදන්න ඉඩ වදන්න.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක තභික ිළිතතුය. ඒ නිහ ඒක  අදහශ නළවළ. බහණ්ඩහගහයවය් 

වල්කපතතුභහ කිඹන වදඹ සිඹඹ  සිඹඹක් වරි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  නළත භතක් කයනහ වපත 

ංචහ සිදු වුවණ් 2000 ර්වය් ඵ. ඒ ඔඵතුභන්රහවේ ආණ්ඩු 

කහරවය් එතුභහ සිටින අසථහවේදීික.  ඊ  ඳසු විගණකහධිඳති 

තුිතන් 2003, 2004 කහරවය් වපතක වවිතදයවු  වුණහ. 

ඔඵතුභන්රහවේ ආණ්ඩු වඳයළුණහ  ඳසු 2003දී -අවප් ආණ්ඩු 

කහ රවය්- විගණකහධිඳතියඹහ  විෘත වුණු එක වවිතදයවු වීභක් 

වුවණ්.  වපත ංචහ උහවිඹ  දීරහ තිවඵනහ. ඒ විතයක් වනොවික, 

භෆතකදී ත ක රුිළඹල් වකෝටි 400ක ංචහක් වුණහ. ඒක ක 

වභතුභහවේ කහරහන්තයවය් සිදු වුවණ්.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 

ඇභතිතුභනි, භවේ ප්රනලසනඹ අවන්න වකෝ. ඔඵතුභහ උ කතය වදන 

වකො  භභ අවවගන හිටිඹහ.  දළන් භභ වන් ප්රනලසනඹ අවන්වන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්වේ  ප්රනලසනඹ විතයික අවන්න පුළුන්. වකටිවඹන් 

අවන්න.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ඳරිදි භභ වකටිවඹන් ඒ 

ප්රනලසනඹ අවන්වන්. වභොකද, භහතෘකහවන් ඳළනරහ ඹනහ වන්. 

භභ කහරුණිකික කිඹන්වන්. වපත විධිඹ  උහවිඹ  අඳවහ කයන 

වකො ,  තභන් කහර්ඹඹක් කයරහ ඒක නළවළඹ කිඹරහ කිේහභ 

වකොවවොභද වපතක ඉදිරිඹ  ගභන් කයන්වන්? වභොකද භ  

භතකික, වභතුභහ  වේේසධහධිකයණවඹන් කිඹහ තිවඵනහ 

තනතුයක් දයන්න එඳහඹ කිඹරහ. ඒක ක නළද්ද?  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එක වදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. වපත 

ගරු  බහවේ ිළිතතුරු වදන්න ඵළරි නිරධහරින් ගළන විවිධ වචෝදනහ  

කිරීභ ඉතහභ අවලෝබන ක්රිජඹහක්. ඒ හවේභ අඳ භතක තිඹහ ගන්න 

ඕනෆ ඉවශ තනතුරු දයන නිරධහරින් ගළන ප්රනලසන අවන්න 

තිවඵනහ නපත, හද විහද කයන්න තිවඵනහ නපත  අවප් නීති-රීති 

ඹ ව ක ඒ වහ වනොවඹක් විධිවය් ප්රනතිඳහදන තිවඵන ඵ. එවවභ 

නළ කනපත උඳවද්ලක කහයක බහ  ඇවි ක ඒ ප්රනලසනඹ නඟන්න 

පුළුන්. එක එක්වකනහ කිඹන විධිඹ භ වභතළන  ක ඇවිල්රහ 

ඒහ ඇද ඵහන එක ඉතහභ නයක පතප්රනදහඹඹක්. ඒක වවො 

පතප්රනදහඹක් වනොවික. ඹපත කිසි ඉවශ නිරධහරිවඹකු  විරුද්ධ, 

ඹපත කිසි ඇභතියඹකු  විරුද්ධ කරුණු ඉදිරිඳ ක කයන්වන් නපත 

ඒ වහ පතපර්ණ ප්රනතිඳහදන තිවඵනහ. තමුන්නහන්වේරහ ඒක 

කයන්වන් නළති වපත ප්රනලසන අන අසථහවේ දී ඒහ ඇද ගළනීභ  

ගරු කථහනහඹකතුභහ  ක කයන අවගෞයඹක් වළටිඹ  භහ 

රකනහ. අන්න ඒකික උ කතයඹ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ තුන්ළනි අතුරු ප්රනලසනඹ වභඹික.  

එතුභහ වඵොවවොභ ළදග ක ිළිතතුයක් දුන්නහ. තභන්වේභ කළබින්ට 

භණ්ඩරවය් 65වදවනකුවගන් එක්වකවනකු න විභල් වීයංල 

ඇභතිතුභහ කිේහ, "පී.බි. ජඹසුන්දය කිඹන්වන් ආර්ථික 

ඝහතකවඹක්" කිඹරහ. භභ වනොවික කිඹන්වන්.  විභල් වීයංල 

කිේවේ. තභන්වේ කළබින්ට භණ්ඩරවය් ඇභතියවඹක්.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඉතින් ඔඵතුභහ වභවවභ කථහ කයනවකො ,  එතුභහ කිඹපු 

එවක් තාතහක් තිවඵනහඹ කිඹන එකික වඳවනන්වන්. ඒක 

අිළ කිේහභ නයකික. තභන්වේ කළබින්ට භණ්ඩරවය් 

ඇභතියවඹක් කිඹපුහභ - [ඵහධහ කිරීභක්] විභල් වීයංල 

ඇභතිතුභනි, වඳොඩ්ඩක් ඉන්න වකෝ.  

 
ගරු විභල් වීයංල භවතහ (ඉදිකිරීපත, ඉංජිවන්රු වේහ, 
නිහ වහ වඳොදු ඳවසුකපත අභහතාතුභහ)  
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச - நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் 

வசலலகள், வீடலப்ன, தபஶது லசெஷகள் அலச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

What is your point of Order?  
 

ගරු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ  

භවේ නභ වන් කයමින් කිසිඹපත වචෝදනහක් කශහ. එඹ ඉල්රහ 
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අස කය ගන්න කිඹරහ එතුභහවගන් භහ ඉල්රහ සිටිනහ. [ඵහධහ 

කිරීපත] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වපත භවේ තුන්ළනි අතුරු ප්රනලසනඹ 

වනොවික. Point of Order  එක  උ කතයඹික වපත. ඇ කත 

ලවඹන්භ භ  වඳවනනහ, - [ඵහධහ කිරීපත] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එභ ඇභතිතුභහවේ නභ වන් කයන්න  එඳහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විභල් වීයංල ඇභතිතුභහ කිඹන 

කහයණවය් තාතහක් තිවඵනහ.  [ඵහධහ කිරීපත] ඒක ළරැදි 

නළවළ. එතුභහ කිඹපු එක ළරැදිික කිඹරහ භභ කිේහ ,  භභ දළන් 

කිඹනහ භභ එවවභ කිඹපු එක ළරැදිික කිඹරහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විභල් වීයංල ඇභතිතුභහ වභොකක්ද කිේවේ?  

 
ගරු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වපත යජඹ ඇතුවශේ  ආර්ථික 

ඝහතකවඹක් -නිරධහරිවඹක්- ඉන්නහ කිඹරහ භභ කිේහඹ කිඹරහ 

වභතුභහ කිඹනහ.  ඒක ිළිතගන්නහද කිඹරහ  වභතුභහ ය ක 

අමුණුගභ ඇභතිතුභහවගන් අවනහ. අවප් ගවපත වගොවඩ් කථහක් 

තිවඵනහ, "දන්නහ තයභ තභික" කිඹරහ. දන්නහ තයභ තභික කිඹන 

එවකන් භභ අදවස කයන්වන් වපතකික. යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීවතුභහ ක දළන ගන්න ඕනෆ, භභ කිඹපු වදඹක් ගළන භවගන් 

අවන්න. ඒ හවේභ යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ දළන ගන්න 

ඕනෆ, මුදල් විඹ බහය නිවඹෝජා අභහතාතුභහවගන් ඒ ගළන 

ඇහුහ  ඒක  ිළිතතුයක් රළවඵන්වන ක නළවළ කිඹරහ. ඒක 

ව කවයන්වන් නළවළ, එතුභහ . ඒ තභික එතුභහ දන්නහ තයභ. ඒ 

හවේභ එතුභහ දන්වන ක නළවළ, ආර්ථික ඝහතකවඹක් ඉන්නහද 

කිඹරහ. ඒක වන් අවඳන් අවන්වන්. ඒක ව කරුපත ගන්න ක - 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ිළිතතුය ප්රනභහණ ක. කරුණහකයරහ ඒ ඇභතිතුභහවේ ප්රනලසන ඒ 

ඇභතිතුභහවගන් අවන්න. වපත ඇභතිතුභහ දන්වන් නළවළ ඒක.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of Order  වනොවික, තමුන්නහන්වේවේ තුන්න අතුරු 

ප්රනලසනඹ අවන්න. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I rise to a point of Order. ගරු කථහනහඹකතුභනි, වඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න. භභ වකොශම හිටිඹහ   භභ ක ගවපත වගොවඩ් කිඹන වද් 

ිළිතගන්නහ. වභොකද, ඔඵතුභහ කිේ වද් අනු භභ ළයදිික.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වදන  ඹ.  

 

2012 කහල් න් යේබි තයගහලිඹ : විසතය 
கஶல்டன் மக்பஷ சுற்ன்ப்வபஶட்டி—2012 : லஷபம் 

CARLTON RUGBY TOURNAMENT 2012 : DETAILS 
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3. ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ (ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය 
භවතහ වනු ) 

 (ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க - ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ 

ஜவசக சஶர்பஶக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Dayasiri Jayasekara) 

 ක්රී ඩහ අභහතාතුභහවගන් ඇස ප්රනලසනඹ- (1):  

(අ) (i) 2012 කහල් න් යේබි තයගහලිඹ ඳළළ ක ව 
දිනඹන් කවර්ද; 

 (ii) එඹ ඳළති ක්රී ඩහංගන කවර්ද; 

 (iii) ඒ වහ ඉදිරිඳ ක ව ක්රී ඩහ කණ්ඩහඹපත කවර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ආ)  (i) ඉවත යේබි තයගහලිඹ වහ වබහගි ව විවද්ශීඹ 
ක්රී ඩකිකන් කවුරුන්ද; 

 (ii) එභ එක් එක් ක්රී ඩකඹහ  වගන රද මුදර වන් 
වන් ලවඹන් වකොඳභණද; 

 (iii) ඊ  වබහගි ව වද්ශීඹ ක්රී ඩකිකන් කවුරුන්ද; 

 (iv) එභ එක් එක් ක්රී ඩකඹහ  වගන රද  මුදර වන් 
වන් ලවඹන් වකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) (i) කහල් න් යේබි තයගහලිවය් ංවිධහඹකිකන් 
කවුරුන්ද; 

 (ii) එභ තයගහලිවය් වද්ශීඹ වහ විවද්ශීඹ 
අනුග්රාහවකිකන් කවුරුන්ද; 

 (iii) එභ එක් එක් අනුග්රාහවකිකන් රඵහ දුන් මුදර වන් 
වන් ලවඹන් වකොඳභණද; 

 (iv) එී තයග විකහලනඹ කයන රද රඳහහිනී 
නහලිකහ කවර්ද; 

 (v) එභ තයගහලිඹ ප්රනචහයඹ වහ ගිඹ විඹදභ 
වකොඳභණද; 

 (vi) ප්රනචහයක අනුග්රාහවක කඹ දළර ආඹතන කවර්ද; 

 (vii) ඒ වහ එභ ආඹතන රඵහ දුන් මුදර වකොඳභණද; 

 ඹන්න ක එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නපත, ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

லஷலரஶட்டுத்துலம அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) 2012 கஶல்டன் மக்பஷ சுற்ன்ப்வபஶட்டி, 

 (i) நலடதபற்ம ெஷகெஷகள் ஶலலதன்பலெனம்; 

 (ii) நலடதபற்ம லெஶனங்கள் ஶலலதன்பலெ 

னம்; 

 (iii) சுற்ன்ப்வபஶட்டிஷல் பங்குபற்மஷ லஷலரஶட்டு 

அைஷகள் ஶலல ன்பலெனம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) வற்படி சுற்ன்ப்வபஶட்டிஷல் பங்குபற்மஷ 

தலரஷநஶட்டு வீர்கள் ஶலதன்பலெனம்; 

 (ii) வற்படி எவ்தலஶனோ லஷலரஶட்டு வீனோக்கும் 

தசலுத்ெப்பட்ட பைத்தெஶலக ெனஷத்ெனஷவ 

வ்லரதலன்பலெனம்; 

 (iii) இெஷல் பங்குபற்மஷ உள்லர் லஷலரஶட்டு 

வீர்கள் ஶலதன்பலெனம்; 

 (iv) வற்படி எவ்தலஶனோ லஷலரஶட்டு வீனோக்கும் 

தசலுத்ெப்பட்ட பைத்தெஶலக ெனஷத்ெனஷவ 

வ்லரதலன்பலெனம் 

 அலர் இச்சலபஷல் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) (i) கஶல்டன் மக்பஷ சுற்ன்ப்வபஶட்டிஷன் 

ற்பஶட்டஶரர் ஶலதன்பலெனம்; 

 (ii) வற்படி சுற்ன்ப்வபஶட்டிஷன் உள்நஶட்டு ற்ன்ம் 

தலரஷநஶட்டு அனுசலைஶரர்கள் ஶலதன் 

பலெனம்; 

 (iii) வற்படி எவ்தலஶனோ அனுசலைஶரனோம் 

லறங்கஷ பைத்தெஶலக ெனஷத்ெனஷவ வ்லர 

தலன்பலெனம்; 

 (iv) வற்படி சுற்ன்ப்வபஶட்டில எரஷபப்பஷ 

தெஶலயக்கஶட்சஷ அலயலஶஷலச ஶதென்பலெ 

னம்; 

 (v) வற்படி சுற்ன்ப்வபஶட்டிஷன் எரஷபப்னக்கஶன 

தசயலஷனம் ஶதென்பலெனம்; 

 (vi) எரஷபப்பஷற்கஶன அனுசலை லறங்கஷ 

நஷன்லனங்கள் ஶலலதன்பலெனம்; 

 (vii) இெற்கஶக வற்படி நஷன்லனங்கள் லறங்கஷ 

பைத்தெஶலக வ்லரதலன்பலெனம் 

 அலர் இச்சலபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Sports:  

(a) Will he state in relation to the Carlton Rugby 

Tournament  2012 

 (i) the dates on which it was held; 

 (ii) the stadiums where it was held; and 

 (iii) the Rugby teams that participated in it? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the foreign players who participated in the 

above Rugby tournament; 

 (ii) the money paid to each of the aforesaid 

players separately; 

 (iii) the local players that participated in it; and 

 (iv) the money paid to each of the aforesaid 

players separately? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) of the organizers of the Carlton Rugby 

Tournament; 

 (ii) of the local and foreign sponsors of the 

aforesaid tournament; 

 (iii) separately, of the money provided by each 

of the aforesaid sponsors; 

 (iv) of the television channel that telecast the 

aforesaid events; 

 (v) of the advertising cost of the aforesaid 

tournament; 

 (vi) of the institutions that provided sponsorship 

for publicity; and 

 (vii) of the money provided by the aforesaid 

institutions for that purpose? 

(d) If not, why? 
 

ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ ( ක්රී ඩහ අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக -  லஷலரஶட் 

டுத்துலம அலச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භභ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* 

කයනහ.  
 

* බහවපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
*  சபஶனடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட லஷலட : 

* Answer tabled: 
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[ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ] 



2013 ජලි 24 783 784 



ඳහර්ලිවපතන්තු 785 786 

[ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ] 



2013 ජලි 24 

යජවය් විඹදපත සීභහ : නිරීක්ණඹ 
அசஶங்கத்ெஷன் தசயலஷன ல்லயகள்: அலெஶனஷப்ன 

EXPENDITURE LIMITS OF GOVERNMENT: OBSERVATION  
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4.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
     (ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

     (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතාතුභහවගන් ඇස ප්රනලසනඹ- (1):  

(අ) (i) යජවය් විඹදභ, විනිවිදබහඹ භත ඳදනපත 
අභහතාහංලඹ විසින් නිරීක්ණඹ වවෝ ඳහරනඹ 
කයනු රඵන්වන් කය ආකහයඹ ද;  

 (ii) අභහතාහංල, යජවය් වදඳහර්තවපතන්තු ව 
ංසථහර විඹදපත සීභහ වන් වන් ලවඹන් 
කවර්ද;   

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්වනහිද?         

(ආ) (i) ව න්ඩර් ව ක්රිජඹහඳටිඳහටිර ප්රනමිති නිඹභ කිරීභ 
ව ඹහ කකහලීන කිරීභ බහය සිටින්වන් 
කවුරුන්ද;  

 (ii) ඉවත  ීප්රනමිති අන් ය  ඹහ කකහලීන කයන 
රද දිනඹ ව නළත ඹහ කකහලීන කයනු රඵන 
දිනඹ කවර්ද;  

 (iii) කළබින්ට අභහතායවඹකු , අභහතාහංලඹක , 
වදඳහර්තවපතන්තුක  ව ංසථහක  අනුභත 
කශ වළකි ව න්ඩර් සීභහන් වන් වන් 
ලවඹන් කවර්ද;  

 (iv) ව න්ඩර් පතඵන්ධවඹන් ඳළන නළගිඹ වළකි ඹපත 
දණඹක් ිළිතඵ ගීභ දළරිඹ ුතතු පුද්ගරඹහ 
වවෝ ආඹතනඹ කවර්ද;  

 ඹන්න ක එතුභහ වන් කයන්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) அசஶங்கத்ெஷன் தசயலஷனஶனது தலரஷப்பலடத் 

ென்லஷன் அடிப்பலடஷல் வ்லஶன் அலச்சஷ 

னஶல் அலெஶனஷக்கப்படுகஷன்மது அல்யது 

கட்டுப்படுத்ெப்படுகஷன்மது ன்பலெனம்; 

 (ii) அலச்சுகள், அசஶங்கத் ெஷலைக்கரங்கள் 

ற்ன்ம் கூட்டுத்ெஶபனங்கரஷன் தசயலஷன 

ல்லயகள் தலவ்வலமஶக ஶது  ன்பலெனம் 

 அலர் கூன்லஶஶ? 
 

(ஆ) (i) வகள்லஷப் பத்ெஷங்கள் ற்ன்ம் நலடனெலமகரஷன் 

நஷங்கலர நஷர்ைஷப்பெற்கும் இற்லமப் 

படுத்துலெற்கும் தபஶன்ப்பஶக இனோக்கும் 

நபலனம்; 

 (ii) வற்குமஷப்பஷடப்பட்ட நஷங்கள் கலடசஷஶக 

ப்வபஶது இற்லமப்படுத்ெப்பட்டன ன்ப 

லெனம் அலல ஸண்டும் ப்வபஶது 

இற்லமப்படுத்ெப் படும் ன்பலெனம்; 

 (iii) அலச்சலல அலச்சஶஷனஶலும் அலச்சு, 

ெஷலைக்கரம் ற்ன்ம் கூட்டுத்ெஶபனம் ஆகஷ 

லற்மஷனஶலும் அங்கஸகஶஷக்கப்படக்கூடி வகள்லஷப் 

பத்ெஷ ல்லயகலர தலவ்வலமஶகவும்;  

 (iv) வகள்லஷப் பத்ெஷங்கள் தெஶடர்பஷல் ற்படக்கூடி 

ெஶலது ஊறல்கலக்குப் தபஶன்ப்னக் கூம 

வலண்டி நபர் ஶர் அல்யது அலப்ன ஶது 

ன்பலெனம் 

 அலர் கூன்லஶஶ? 

(இ) இன்வமல் ன்? 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) as to how the Government expenditure is 

kept under observation or controlled by the 

Ministry on the basis of transparency; and 

 (ii) the expenditure limits of the Ministries, 

Government Departments and Corporations 

separately? 

(b) Will he also state - 

 (i) the person who is in charge of setting and 

updating the standards of tenders and 

procedures; 

 (ii) as to when the aforesaid standards were last 

updated and it will be updated  again; 

 (iii) the tender limits that can be approved by a 

Cabinet Minister, a Ministry, a Department 

and a Corporation  separately; and 

 (iv) the person or entity that should hold the 

responsibility for any corruption that could 

be occurred in relation to the tenders? 

(c) If not, why? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතාතුභහ 

වනුවන් භභ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය බහගත කයනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ වපත ගරු බහවේ සිටින නිහ 

ිළිතතුය රඵහ වදන්න කිඹන්න. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ප්රනලසනඹ අවන මුල් අසථහවේදී ගරු භන්ත්රීවතුභහ වපත ගරු 

බහවේ සිටිවය් නළවළ. ඒ නිහ  භභ ිළිතතුය වදන්න ඵළඳිරහ නළවළ. 

නමු ක ගරු කථහනහඹකතුභහ කිඹනහ නපත භභ උ කතය වදන්නපත.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනාවඹන් වදවනි  වය්දී ිළිතතුරු බහගත කිරීභ තභික 

සිද්ධ න්වන්. නමු ක ගරු ඇභතිතුභහ උ කතය වදන්න සදහනපත 

නිහ ිළිතතුය රඵහ වදන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යඟඳෆපතර  ඉසවල්රහ ප්රනලසනඹ  උ කතය වදන්න කිඹන්න. 

යඟඳෆපත තිවඵික ත වඳොඩ්ඩකින්. 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔඵතුභහවේ තීයණඹ වභොකක්ද ගරු කථහනහඹකතුභනි? 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එතුභහ  උ කතයඹක් රඵහ වදන්න. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ  අනත වරහ මුදල් වහ ක්ර භ 

පතඳහදන අභහතාතුභහ වනුවන් භභ එභ ප්රනලසනඹ  උ කතයඹ 

රඵහ වදනහ. 

 

(අ) (i) හර්ෂික අඹළඹ ඇසතවපතන්තු වයවහ යජවය් විවිධ 

කහර්ඹඹන් වනුවන් විඹදපත දළරීභ වහ 

ඳහර්ලිවපතන්තු විසින් අනුභත කයනු රඵන 

සීභහන් ඹ ව ක විවිධ අභහතාහංල වහ 

වදඳහර්තවපතන්තු වහ ප්රනතිඳහදන වන් කයනු 

රඵික. වභවර වන් කයනු රඵන ප්රනතිඳහදන 

විනිවිද බහඹකින් ුතතු නිසි ඳරිදි විඹදපත කිරීභ 

වතික කිරීභ වහ මුදල් වයගුරහසි ංග්රාවඹ, 

ප්රනපතඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ංග්රාවඹ වහ විවිධ 

චක්ර වල්ඛ්ය භඟින් ද විඹදපත ිළිතඵ සීභහන් ව 

භහර්වගෝඳවද්ලඹන් දක්හ ඇත.  

  එවේභ, අදහශ අභහතාහංල වහ වදඳහර්තවපතන්තු 

වහ වන් කය ඇති ප්රනතිඳහදන විඹදපත කය ඇති 

ආකහයඹ ිළිතඵ භහසික හර්තහ යහජා ගිණුපත 

වදඳහර්තවපතන්තු වත ඉදිරිඳ ක කශ ුතතු අතය, 

එභ හර්තහ බහණ්ඩහගහයඹ විසින් ඳ කහ වගන 

ඹනු රඵන හර්තහ භඟ හ ඵළලීභ ක ඒ භත 

ඳදනපත ඉදිරි අලාතහ වහ ප්රනතිඳහදන වහ 

අයමුදල් නිදවස කිරීභ ක සිදු කයික. සිඹලු 

අභහතාහංල තුශ අබාන්තය විගණන ඒකකඹන් 

සථහිළත කය ඇති අතය, එභඟින් ද එභ අභහතාහංල 

වහ ඒ ඹ ව ක ඇති වදඳහර්තවපතන්තුර විඹදපත 

ිළිතඵ නියන්තය විගණනඹන් සිදු වකවර්.  

  ඊ  අභතය, සිඹලුභ යහජා ආඹතනර විඹදපත වහ 

ගිණුපත හර්ෂික විගණකහධිඳතිවේ පර්ණ 

අධීක්ණඹ  රක් න අතය, එභ විඹදපත මුදල් 

වයගුරහසි, ප්රනපතඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ව අදහශ 

අවනකු ක චක්ර වල්ඛ්යඹන්හි දළක්වන නිඹභඹන්  

අනුූලරද ඹන ග විගණකහධිඳති විසින් 

විභර්ලනඹ  රක් වකවර්. 

  වපත පතඵන්ධවඹන් විගණකහධිඳති විසින් 

ඳහර්ලිවපතන්තු ගිණුපත කහයක බහ වයවහ 

ඳහර්ලිවපතන්තු  හර්තහ කයනු රඵික. තද, 2003 

අංක 3 දයන මූරා කශභනහකයණ (ගීපත) 

ඳනත  අනු, අදහශ ර්වය් ජනි 30  වඳය ව 

වනොළපතඵර් භහවය් අඹ ළඹ ඉදිරිඳ ක කයන 

අසථහවේදී යහජා විඹදපත ිළිතඵ විසතයහ කභක 

හර්තහ ඉදිරිඳ ක කයනු රඵික. යහජා ආඹතනර 

කහර්ඹ හධනඹ  ිළිතඵ හර්තහද නිලසිකත දිනරදී 

ඳහර්ලිවපතන්තු  ඉදිරිඳ ක කශ ුතතු අතය 
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[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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ඳහර්ලිවපතන්තු අනුභළතිඹ රද ඳසු ඒහවය් මුද්රිදත 

හර්තහ ඉදිරිඳ ක කිරීභ  ක ුතතු කයනු රඵික.    

 (ii)  අභහතාහංල, යහජා වදඳහර්තවපතන්තු වහ 

ඳහර්ලිවපතන්තු විසින්  හර්ෂික අඹ ළඹ 

ඇසතවපතන්තු භඟින් ළඹ ශීර් වයවහ විඹදපත සීභහ 

ඳනනු රඵික. 2013 ර්ඹ වහ පතභත කයන 

රද අඹ ළඹ ඇසතවපතන්තු අනු ළඹ ශීර් 202ක් 

වහ ප්රනතිඳහදන වන්  කය ඇත. විවලේ විඹදපත 

ඒකක 22ක්, අභහතාහංල 54ක් වහ වදඳහර්තවපතන්තු 

126ක්  ඊ  අඹ ක වේ. 2013 ය වහ 

ඳහර්ලිවපතන්තු  විසින් අනුභත කයන රද  එභ 

විසතයහ කභක විඹදපත ඇසතවපතන්තු ඇතුශ ක 

මුද්රිදත ඇසතවපතන්තු  භහ බහගත* කයනහ. 

  ංසථහ පතඵන්ධවඹන් අදහශ ආඹතනඹ භ 

විවලේෂිත ව මුදල් වහ  කහර්ඹ ඳටිඳහටි ංග්රාව අභහතා 

භණ්ඩරඹ වත ඉදිරිඳ ක කය අනුභත කය වගන  

වනොභළති නපත එභ ආඹතන වහද යජවය් 

අභහතාහංල වදඳහර්තවපතන්තු වහ අදහශ න 

මුදල් වයගුරහසි, ප්රනපතඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ව 

අනිකු ක චක්ර වල්ඛ්ය අදහශ වේ. 

  ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වඵොවවෝ අසථහර අවල් 

චක්ර වල්ඛ්යඹ, අවල් ඳරිඳහරන නීති, මුදල් 

ංග්රාවවය් අවල් නීති ඒ අඹ  ඵරඳහනහ කිඹරහ 

ඒ ංසථහවේභ අධාක් භණ්ඩරඹ රැස වරහ  

තීයණඹ කයනහ. 

(ආ) (i) මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන අභහතාහංලඹ ඹ ව ක 

ඳතින යහජා මුදල් වදඳහර්තවපතන්තු යජවය් 

ප්රනපතඳහදන ක්රිජඹහ ඳටිඳහටිඹ වහ ක්රිජඹහලිඹ ිළිතඵ 

විධිවිධහන ළරසීපත, භහවරෝචනඹ වහ 

ඹහ කකහලීන කිරීභ ිළිතඵ ගීභ දයික. 

 (ii) 2006 ර්වය්දී ප්රනකහිතත යජවය් ප්රනපතඳහදන 

භහර්වගෝඳවද්ල ංග්රාවඹ ව ප්රනපතඳහදන කහර්ඹ 

ංග්රාවඹ අලාතහ අනු රින් ය චක්ර වල්ඛ්ය වහ 

අතිවර්ක භඟින් ඹහ කකහලීන වකවර්. 2006 

වර් සි  වපත දක්හ ප්රනපතඳහදනඹ වහ පතඵන්ධ 

අතිවර්කඹන් 27ක් ව චක්ර වල්ඛ්ය 9ක් නිකු ක කය 

ඇති අතය, අන් ය  ඹහ කකහලීන කය 

ඇ කව ක 2013.01.02 දිනඹ. වභභ චක්ර වල්ඛ්ය ව 

අතිවර්කඹන්ද ඇතුශ ක කය ප්රනපතඳහදන 

භහර්වගෝඳවද්ල ංග්රාවඹ ව ප්රනපතඳහදන කහර්ඹ 

ංග්රාවඹ ංවලෝධනඹ කය නිකු ක කිරීභ  ක ුතතු 

වකවයමින් ඳතී. 

 (iii) එක් එක් ප්රනපතඳහදන කමිටුර අධිකහරි සීභහ වහ 

එභ කමිටු නිර්වද්ල අනුභත කිරීවපත ඵරධහරින් 

ිළිතඵ විසතය ඇමුණුවභහි දක්හ ඇත. ඇමුණුභ 

බහගත** කයමි.  

 (iv)  ප්රනපතඳහදන ක්රිජඹහන්හි ගීභ අභහතාහංලඹක 

ප්රනධහන ගණන් දීවපත නිරධහරිඹහ න අදහශ වර්ීයඹ 

අභහතාහංලවය් වල්කපතයඹහ වත ඳළවර්. 

 

(ආ) ඳළන වනොනඟී. 

 

**බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சபஶனடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட இலைப்ன : 

   Annex tabled: 

791 792 

————————— 
*  පුසතකහරවය් තඵහ ඇත. 
*  நூனஷலயத்ெஷல் லலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඇභතිතුභනි, මුදල් අභහතාහංලවය් Chief Accounting 
Officerවේ නභ වභොකක්ද කිඹහ කරුණහකය දළනු ක කයන්න 
පුළුන්ද? 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

බහණ්ඩහගහයවය් වල්කපත. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නභ? 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

පී.බී. ජඹසුන්දය භවතහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ. 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළන් ප්රනලසන ීඹක්ද? දළන් ප්රනලසන තුනක්- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ. ඒක එක ප්රනලසනඹක්. වදන අතුරු ප්රනලසනඹ අවන්න.  
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. නභ අවන එක ක ප්රනලසනඹක් වන්. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ. 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ නිහ ත එක ප්රනලසනඹ ික ඉඩ තිවඵන්වන්. වපතක උහවිඹක් 
වනොවික වන්, ගරු කථහනහඹකතුභනි. වභතළන වයස ප්රනලසන 
අවන්න ඵළවළ වන්. එවවභ නපත භ  ක වයස ප්රනලසන අවන්න 
පුළුන්වන්. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අවන්නික ප්රනලසනර  ිළිතතුරු වදන්නික වකටිවඹන් 

පුරුදු වුවණො ක වවොික.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ත එක ප්රනලසනඹ ික භභ උ කතය වදන්වන්. ඕනෆ වදඹක් 

අවන්න. එක ප්රනලසනඹ ික උ කතය වදන්වන්.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අවප් ගරු කඹ ක ආයක්හ කයන වභතළන  අඳ ඳ ක වරහ 
තිවඵන්වන් වපත හවේ වභොන් ටිවෝරි ප්රනලසන අවන්න වනොවික. 
අිළ වභතළන ඉන්වන් ඔඵතුභහවේ ිළහි  තුිතනුික. ඒ නිහ ළදග ක 
ප්රනලසන අවන්න ඕනෆ. භභ ඇහු වේ නභ වභොකක්ද කිඹහික.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නභ  ිළිතතුරු දුන්නහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නභ "බහණ්ඩහගහයවය් වල්කපත" කිඹන එක වනොවික වන්. 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වඵොවවොභ කරහතුයකින් වභතුභහ 

සඹං විවේචනඹක් කය ගන්වන්. වඵොවවොභ න්වතෝික.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වදන අතුරු ප්රනලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වඵොවවොභ සතුතිික, ගරු කථහනහඹකතුභනි. භවේ වදන 

අතුරු ප්රනලසනඹ න්වන් - 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. නළවළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

කථහනහඹකතුභහ කිේවේ.  
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ ත එක ප්රනලසනඹ ික උ කතය වදන්වන්. බහණ්ඩහගහයවය් 
වල්කපතතුභහවේ නභ වභොකක්ද කිඹන එක ක ප්රනලසනඹක්.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක ප්රනලසනඹක් තභික. 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක දන්වන් නළ කනපත භ  කයන්න වදඹක් නළවළවන්.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ඇහුවේ නභ වභොකක්ද  කිඹහික. ඒක  උ කතය දුන්වන් 

"බහණ්ඩහගහයවය් වල්කපත" කිඹහික. 
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ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එතවකො  ප්රනලසන වදකික.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එතවකො  අඳ  ව කවයන්වන් නළවළ, එතුභහ උ කතය වදන්වන් 

වභොනහද කිඹහ.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එතවකො  ප්රනලසන වදකික වන්.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නභ ඇහුවේ. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නභ ඇහුවේ. ඒ ඳශමුන අතුරු ප්රනලසනඹ ඇහුවේ. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. නළවළ. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් වදන අතුරු ප්රනලසනඹ අවන්න.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ප්රනලසන සීඹක් ඇහු ක භභ එකක  විතයික උ කතය වදන්වන්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකය ඒක  Ruling එකක් 

වදන්න.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ. ඇභතිතුභහ  ඕනෆ ආකහයඹ  උ කතය වදන්න පුළුන්. 

ප්රනලසනඹ අවන්න වකෝ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ වදන අතුරු ප්රනලසනඹික අවන්වන්.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ.  

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ  ඒක ක ප්රනලසනඹක් වනහ. වවොික. දළන් අවන්න. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වදන අතුරු ප්රනලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභක්]  
මූරහනවය් ඉන්වන් කථහනහඹකතුභහ වන්. ඇභතිතුභහ වනොවික. 
ඒ නිහ එතුභහ කිඹන ඳරිදි භභ වදන අතුරු ප්රනලසනඹ අවනහ. 
මුදල් අභහතාහංල වය් වල්කපත තභික මුදල් අභහතාහංලවය් අඹ ළඹ 
කස කයන්වන්. එතුභහ මුදල් අභහතාහංලඹ තුිතන් ළඹ ශීර්, 

ආදහඹපත ශීර් ඇතුශ ක කය කස කයන අඹ ළඹ තභික 
වනොළපතඵර් භහවය් වපත බහ  ඉදිරිඳ ක කයන්වන්. ඳසු ගිඹ 
අවුරුද්වද් අඹ ළඹ හිඟඹ  වකෝටි 45,800ික. වළඵළික, අිළ  වභවහ  
ඒ අඹ ළඹ හිඟවඹන් සිඹඹ  28ක Supplementary Estimates 
එනහ.  Budget Head 243 ඹ ව ක එවවභ වන් කයනහ නපත 
වපත වක් ප්රනලසනඹක් තිවඵනහ කිඹහ ඔඵතුභහ ිළිතගන්නහද? එවවභ 
වනහ නපත කරුණහකය කිඹන්න, වකොවවොභද - 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ. දළන් එතළන ප්රනලසන වදකික. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ උ කතයඹක් වදන්නපත. [ඵහධහ කිරීපත] ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, භභ උ කතයඹක් වදන්නපත. වපතවකන් ඳළවළදිලි 

වඳවනනහ, අවප් හිත ක ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ 

public finance කිඹන්වන් වභොනහද කිඹරහ දන්වන් නළවළ කිඹන 

එක.  [ඵහධහ කිරීභක්] දන්වන් නළවළ. දන්නහ නපත ඔවවොභ කථහ 

කයන්වන් නළවළවන්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, ඔේ.  අිළ වභොන ක වනොදන්නහ- 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක තභික. ඔඹ ආවඹභ  කයන්වන් සඹං විවේචනඹක්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භහ කිඹන වද් අව ගන්න.  කරුණහකය, අිළ කිඹන වද් ක 

අව ගන්නවකෝ.  අඹ ළඹ වල්ඛ්යනඹ ඉදිරිඳ ක කයන්වන් ඔඵතුභහ 

කිඹන විධිඹ  බහණ්ඩහගහයවය් වල්කපතතුභහ වනොවික, මුදල් වහ 

ක්ර භපතඳහදන අභහතාතුභහික. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ  ඇවවන්වන් නළද්ද? භභ ඒක තභික කිේවේ. එතුභහ 

වදන එක මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන ඇභතිතුභහ -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]ඒක පතපර්ණවඹන් ළයදිික. 

වඵොවවෝ අසථහරදී බහණ්ඩහගහයවඹන් එන ඒ ංඛ්යාහ වල්ඛ්යන  

මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන ඇභතිතුභහ වනස කයනහ. ඒ කථහ 

වනස කයනහ. ඔඵතුභහභ දන්නහ වපත ගරු බහ  ඇවිල්රහ 

795 796 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහවේ අදවසු ක ප්රනකහල කයන ඵ. භවය 

වි  ඒහ ඒ  වවන ක  නළවළ. ඒ නිහ අඹ ළඹ ිළිතඵ ගීභ 

නිරධහරිඹකු  වදනහික කිඹරහ අඳ  ිළිතගන්න ඵළවළ; වපත 

ඳහර්ලිවපතන්තු  ිළිතගන්න ඵළවළ. ඒක මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන 

ඇභතිතුභහවේ ගීභික. ඊශඟ  වදළනි කරුණ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ත කිඹන්න තිවඵනහ. [ඵහධහ කිරීපත]  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ඉන්න අසථහවේ -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කවුරු වරි කිඹන රද වදඹක් ගළන ආඳසු කිඹන්න එඳහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අවප්රනේල් භහවය් 28ළනි දහ එතුභහ එවවභ කිඹරහ තිවඵනහ. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ "නළවළ" කිඹරහ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එතුභහ දළන් වභතළන ඉන්නහ වන්. ඒක -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහවේ කථහ වභතුභහ දන්වන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීපත] ගරු 

භන්ත්රීවතුභහ දළන් ත අතුරු ප්රනලසනඹක් ඇහුහ. ඒ ප්රනලසනඹ  උ කතය 

දුන්නහභ අතුරු ප්රනලසන තුනභ අවරහ ඉයික.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඒ ප්රනලසනඹ  භභ උ කතය වදන්නපත. අවප් 

යව්ට විතයක් වනොවික මුළු වරෝකවය්භ ය ර වපත ත ක කඹ 

තිවඵනහ.  අඹ ළඹ වල්ඛ්යනඹක් වළදුහ  ඳසවේ විවිධ ප්රනසතුත 

වවේතන් භත මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන ඇභතිතුභහ  වපත ගරු බහ  

ඇවිල්රහ ප්රනතිඳහදන ගන්න සිද්ධ වනහ, Supplementary 

Estimate එකක් වළටිඹ  ඉදිරිඳ ක කයරහ වපත ගරු බහවේ 

අනුභළතිඹ ඇති. එන අවුරුද්වද් වදළපතඵර් භහඹ න තුරු 

ප්රනභහණ ක න විධිඹ  මුදල් වන් කයන්න වපත වරෝකවය් කිසිභ 

ය ක මුදල් ඇභතියඹකු  වවෝ කහ  ක ඵළවළ. ඒක කදහ ක 

වන්වන් නළති ළඩක්. ඒක ව කරුපත වනොගළනීභ තමුන්නහන්වේරහ 

විරුද්ධ ඳක්වය් ඉරහ වභොශඹ කුරුල්  වුණු නිහ ඇති වුණු 

වදඹක්. ප්රනහවඹෝගික දළනුභ තිවඵන ඕනෆභ වකනකු  වපතක 

ව කවයනහ.   

උදහවයණඹක් විධිඹ  සුනහමිඹක් ආහභ අඳ  කිඹන්න 

පුළුන්ද, "කිසි වදඹක් වදන්වන් නළවළ, වපතක budget එවක් 

නළවළ" කිඹරහ. ඉතින් අිළ වපත ගරු බහවේ  ප්රනලසන අවන වකො  ක 

එක්තයහ  ගීවභන්  අවන්න ඕනෆ වන්. අන්න ඒකික භවේ 

අහන උ කතයඹ. ීට  ඩහ භභ උ කතය වදන්වන් නළවළ. වභොකද, 

දළන් අතුරු ප්රනලසන තුනක  ළඩි ප්රනභහණඹක   භහ උ කතය දී 

තිවඵනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් වපත ප්රනලසනඹ  ඳභණක් විනහඩි 13ක් අයවගන තිවඵනහ. 

වභවවභ වපත ගරු බහ වභවවඹ න්න ඵළවළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අද ප්රනලසන තුනක් අවන්වන් නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන අවනහද, වදක අවනහද, එක අවනහද කිඹන එක 

භවේ ළඩක්. භහ කිේවේ  ප්රනලසනඹක   වභවවභ වභතයපත කහරඹක් 

ඉඩ වදන්න ඵළවළ කිඹරහික.  

 
දකුණු ඳශහ ක බහවේ ප්රනඥපප්ති : විසතය 

தென் ஶகஶை சலபஷன் நஷெஷச் சட்டங்கள் : லஷபம்  
STATUTES OF SOUTHERN PROVINCIAL COUNCIL:  DETAILS 

 
3071/’12 

5.  ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
    (ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

      (The Hon. Ajith P. Perera) 

 ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ අභහතාතුභහවගන් ඇස ප්රනලසනඹ 

- (2):   

(අ) (i) දකුණු ඳශහ ක බහ ිළහිටුහ එහි ක ුතතු ආයපතබ 
කයන රද දිනඹ කවර්ද; 

 (ii) දකුණු ඳශහ ක බහ විසින් වපත න වි  පතභත 
කය ඇති ප්රනඥපප්ති ංඛ්යාහ  වකොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රනඥපප්තිවය් නභ, අංකඹ ව පතභත 
කශ දිනඹ වන් වන් ලවඹන් කවර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්වනහිද? 

(ආ) ඉවත ඳශහ ක බහ භගින් පතභත කයන රද,  

 (i) ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහවේ නළනි උඳවල්ඛ්යනවය් 
Iළනි රළිකසතුවේ (ඳශහ ක බහ රළිකසතුවේ) 
විඹඹන්ර  අදහශ  ප්රනඥපප්ති;  

 (ii) ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහවේ නළනි උඳවල්ඛ්යනවය් 
IIIළනි රළිකසතුවේ (භගහීට රළිකසතුවේ) 
විඹඹන්ර  අදහශ  ප්රනඥපප්ති; 

 කවර්ද ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නපත, ඒ භන්ද?  
 

உள்லஶட்சஷ, ஶகஶை சலபகள் அலச்சலக் வகட்ட 

லஷனஶ:  

(அ) (i) தென் ஶகஶை சலபலத் ெஶபஷத்து அென் 

நடலடிக்லககள் ஆம்பஷத்து லலக்கப்பட்ட ெஷகெஷ 

ஶதென்பலெனம்; 

 (ii) தென் ஶகஶை சலபஷனஶல் இதுலல 

நஷலமவலற்மப்பட்டுள்ர நஷெஷச்சட்டங்கரஷன் 

ண்ைஷக்லக த்ெலனதன்பலெனம்; 

797 798 
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 (iii) வற்படி எவ்தலஶனோ நஷெஷச்சட்டத்ெஷனதும் 

தபர், இயக்கம் ற்ன்ம் நஷலமவலற்மப்பட்ட 

ெஷகெஷ தலவ்வலமஶக ஶதென்பலெனம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) வற்படி ஶகஶை சலபஷனஶல் நஷலமவலற்மப்பட்ட, 

 (i) அசஷயலப்பஷன் என்பெஶம் அட்டலலைஷன் 

Iஆம் நஷலின் (ஶகஶை சலப நஷலின்)  

லஷடங்கலக்குஶஷ நஷெஷச் சட்டங்கள்; 

 (ii) அசஷயலப்பஷன் என்பெஶம் அட்டலலைஷன் 

IIIஆம் நஷலின் (எனோங்கஷல நஷலின்) லஷடங் 

கலக்குஶஷ நஷெஷச்சட்டங்கள் 

 ஶலலதன்பலெ அலர் இச்சலபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 
 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a)  Will he state - 

 (i) the date on which the Southern Provincial 

Council was established and commenced its 

functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 

Southern Provincial Council by now; and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the Statutes relevant to the subjects in List I of 

the Ninth Schedule of the Constitution 

(Provincial Councils List); and 

 (ii) the Statutes relevant to the subjects in List III of the 

Ninth Schedule of the Constitution 

(Concurrent List);  

 (iii) which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 

අභහතාතුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 
 

(අ) (i) 1988.07.21 

 (ii) 39 

 (iii) වල්ඛ්යනඹ අමුණහ ඇත. (ඇමුණුභ 01)  

(ආ) (i) වල්ඛ්යනඹ අමුණහ ඇත. (ඇමුණුභ 02)   

 (ii) රුහුණු ංචහයක ප්රනඥපප්තිඹ 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 
         ඇමුණුපත බහගත* කයමි. 

 
*බහවපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුපත: 
   சபஶனடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட இலைப்ன கள்: 

   Annexes tabled: 

799 800 



ඳහර්ලිවපතන්තු 801 802 

[ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රනලසනඹ වභඹික. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ විඹඹ බහය ඇභතියඹහ වනොවුණ ක වපත 

විඹඹ ගළන වඵොවවොභ වවොඳින් දන්නහ නිහ ඔඵතුභහ  වපත අතුරු 

ප්රනලසනඹ  ිළිතතුරු වදන්න පුළුන් වික කිඹරහ භහ හිතනහ. [ඵහධහ 

කිරීපත] වපත ඵහධහ කයන්වන් ඔඵතුභහ ික. ඳශහ ක බහ ක්ර භඹ තුශ 

ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහවන් රළබිරහ තිවඵන ඵරඹ ඳශහ ක බහ 

විසින් අ කඳ ක කය වගන, ප්රනඥපප්ති වදරහ ඒහ ක්රිජඹහ කභක කය 

ගන්වන් නළති ඵ ඔඵතුභහ දුන් ිළිතතුය අනු වඳවනනහ. ඳශහ ක 

බහ ක්ර භඹ වපත විධිඹ  අහර්ථක වරහ තිවඵනහඹ කිඹරහ ංඛ්යාහ 

වල්ඛ්යන භත වඳවනන වකො   වපත ඵරඹ විභධාගත කිරීභ ිළිතඵ 

තිවඵන විකල්ඳඹ වභොකක්ද? 

 
ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර්ලිවපතන්තු විවලේ කහයක බහ විකල්ඳඹික. 
 

ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඉතුරු අතුරු ප්රනලසන වදක අවන්වන් 

නළවළ. එතුභහ   වඵොවවොභ දුසකයතහක ඉන්වන්. ඒ නිහ භහ ඉතුරු 

අතුරු ප්රනලසන වදක අවන්වන් නළවළ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ වදන අතුරු ප්රනලසනඹ අවනහ. 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්රනලසනඹක් තිවඵනහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීවතුභහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අවුරුදු 26ක් වපත ඳශහ ක බහ ක්ර භඹ වපත විධිඹ  තිබිරහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්] භහ වදළනි අතුරු ප්රනලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු ඒ.ආර්.එපත. අේදුල් කහදර් භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති නිවඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு .ஆர்.ம். அப்துல் கஶெர் - சுற்மஶடல், 

னதுப்பஷக்கத்ெக்க சக்ெஷ பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

අදහශ නළවළ. බහගත කයන්න ඕනෆ. 
  
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 වදළනි අතුරු ප්රනලසනඹ, ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ. 

භහ ිළිතතුරු වදන්නපත. තමුන්නහන්වේ අවන්න.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවුරුදු 26ක් වපත ඳශහ ක බහ ක්ර භඹ වපත විධිඹ  තිබුණහ. එිකන් 

අවුරුදු ඳවක් විතය තභික එක් ක ජහතික ඳක් ඳහරනඹ තිබුවණ්. 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

ඉතුරු කහරහන්තයඹ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රනමුඛ්ය ආණ්ඩු තුිතන් 

ඳහරනඹ කය තිවඵනහ. 

දළන් එක ඳහය භ ඳශහ ක බහ ක්ර භඹ නයක් වරහ තිවඵනහ. 

ඉඩපත ඵරතර, වඳොලිස ඵරතර නිහ ඔඵතුභන්රහ   දළන්  ඳශහ ක 

බහ නයක් වරහ තිවඵනහ නපත, එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  

ඵණින්වන් නළතු, ඔඵතුභන්රහ  තිවඵන තුවනන් වදවක් ඵරඹ 

ඳහවිච්ික කයරහ ඒහ ංවලෝධනඹ කයරහ ඇික ඡන්දඹ  ඹන්වන් 

නළ කව ක? ඔඵතුභන්රහ  ඳශහ ක බහ වවො ක නළවළ; නමු ක ඒ 

ඡන්දඹ ඳ කන්න ක ඕනෆ. අවුරුදු 19ක් ඔඵතුභන්රහ තභික ඒහ 

ඳහරනඹ කයරහ තිවඵන්වන් ක. එවවභ නපත අිළ  කිඹන්න 

වභොකක්ද ඳශහ ක බහර තිවඵන අහිතකය ත ක කඹ කිඹරහ.  
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක වභතුභන්රහ  වවොහකහයභ 

ව කවයික රඵන ඳශමු ළනිදහ නහභ වඹෝජනහ බහය දීරහ,    

භළතියණඹ අන් වරහ ඡන්ද ගණන් කයන වකො . එක් ක 

ජහතික ඳක්ඹ  නළත උදහ න්වන් ඳයහජඹික. වන කිසිභ 

වදඹක්  වන්වන් නළවළ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ තුන්ළනි අතුරු ප්රනලසනඹ වභඹික.  

ඡන්දඹ අන් න වතක් ඉන්න අලා නළවළ. අිළ ඳයහජඹ 

වනහඹ කිඹරහ වභතළන  ඇවිල්රහ වරොකු  ඳපතවඳෝරි ගවන 

වපත ආණ්ඩු- 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කථහ ඳ කන්වන් නළතු අතුරු ප්රනලසනඹ අවන්න. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රළවඵන උ කතය අනු අඳ ක ඒහ  උ කතය වදන්න ඕනෆ, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. 

නහභ වඹෝජනහ බහය දීරහ ඡන්දඹ අන් න්න ඉසය වරහ 

තමුන්නහන්වේරහ ඒ ගළන කිඹන්න. අද බිල්වරක් භරහ තිවඵනහ 

ඳශහ ක බහ නයකික කිඹරහ. ඒ බිල්රහ භරහ වරෝකඹ  

වඳන්න්න ඉසය වරහ, ඇික තමුන්නහන්වේරහවේ තුවනන් 

වදවක් ඵරඹ ඳහවිච්ික කයරහ, ඳශහ ක බහ අවවෝසි කයරහ 

ඡන්දඹක  ඹන්වන් නළ කව ක? ඔඵතුභන්රහ ඒක දළන දළන- 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභහ ඳහර්ලිවපතන්තු විවලේ කහයක බහක් ඒ 

වනුවන් ඳ ක කයරහ තිවඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභහ  

වගෞයඹක් ලවඹන් කරුණහකය තමුන්නහන්වේරහ ඒ කමිටු  

එන්න. එතවකො  දළන ගන්න පුළුන් වභොකක්ද කශ වළක්වක් 

කිඹරහ.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 6 - 3196/'12 - (3), ගරු යන්ජන් යහභනහඹක 

භවතහ. 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ (විවද්ල රැකිඹහ ප්රනර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு டியஶன் தபவஶ - தலரஷநஶட்டு வலலயலஶய்ப்ன 

ஊக்குலஷப்ன, நயவனஶம்னலக அலச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ 

තිඹක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ.  මුලින් ප්රනලසනඹ ඉදිරිඳ ක කයන 
වරහවේ ඔඵතුභහ සිටිවය් නළවළවන්. [ඵහධහ කිරීපත] 

 

ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

වද්ලගුණික ත ක කඹන්  ගළශවඳන වඳොල් ප්රනවදද : 
අ කවදහ ඵළලීපත 

கஶயநஷலயக்வகற்ம தெங்கு இனங்கள் : பஶஸட்சஷப்னகள் 
SURVIVAL OF COCONUT VARIETIES UNDER WEATHER 

CONDITIONS : EXPERIMENTS 
3678/’13 

8. ගරු වික් ර් ඇන් නි භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷக்டர் அந்ெனஸ) 

(The Hon.Victor Antony)  

වඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන අභහතාතුභහවගන් 

ඇස ප්රනලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) ශ්රී  රංකහවේ විටින් වි  ඇතින විවිධ වද්ලගුණික 
ත ක කඹන්  ව දළඩි නිඹඟඹ  ඔවයො කතු දීභ  
වළකි  වඳොල් ප්රනවදද වඳුනහ වගන තිවේද;  

 (ii) ඒ පතඵන්ධවඹන් සිදු කශ  අ කවදහ ඵළලීපතර 
හර්ථක අහර්ථකබහඹ කවර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ආ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 
 

தெங்கு அபஷலஷனோத்ெஷ, க்கள் வெஶட்ட அபஷலஷனோத்ெஷ 

அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) இயங்லகஷல் கஶயத்ெஷற்குக் கஶயம் ற்படும் 

கடும் லட்சஷ வபஶன்ம சஸற்ம கஶயநஷலய 

நஷலயலகள் உள்ரடங்கயஶக பல்வலன் 

கஶயநஷலய நஷலயலகலக்கு ஈடுதகஶடுக்கக் 

கூடி தெங்கு இனங்கள் இனங்கஶைப் 

பட்டுள்ரெஶ ன்பலெனம்; 

 (ii) அது தெஶடர்பஶக வற்தகஶள்ரப்பட்ட 

பஶஸட்சஶர்த்ெ நடலடிக்லககரஷன் சஶெக, பஶெக 

நஷலயலகள் ஶலலதன்பலெனம் 

 அலர் இச்சலபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether varieties of coconut that can 

survive in different weather conditions in 

Sri Lanka, including unfavourable weather 

conditions like intermittent severe droughts, 

have been identified; and 
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 (ii) of the success or failure of the experiments 

carried out in that regard? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ඒ.පී. ජග ක පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்னஷகு .ன. ஜகத் னஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය භහ බහගත* 

කයනහ. 

 
* බහවපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶனடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட லஷலட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) දළන  ගහකරුන්  නිර්වද්ල කය ඇති CRIC60, CRISL 

98 වහ උස භේ ලහක ඳළශ විවිධ වද්ලගුණික ත ක කඹන්  

ඔවයො කතු වදන වඳොල් ර්ග න අතය, ඒහ රංකහවේ 

වඳොල් ගහ කයන ඕනෆභ ප්රනවද්ලඹක සිටුවීභ වහ නිර්වද්ල 

කයනු රළවේ. 

  වකවේ වුද 2012 ර්වය් විඹිත කරහඳවය් ඳළතුන 

ආකහයවය් දීර්ඝ කහලීන නිඹඟඹ  ඔවයො කතු වදන 

ආකහයවය් වඳොල් ර්ග නිසඳහදනඹ කිරීභ සිදු කිරීභ අඳවසු 

අතය, එළනි ව දළඩි නිඹඟඹකදී දළන  නිර්වද්ල කය ඇති 

වඳොල් ර්ග වඳොල් ඳර්වය්ණ ආඹතනවය් වතතභන 

ංයක්ණ ක ුතතු භඟ ඒකහඵද්ධ සිදු කිරීවභන් එළනි 

ව දළඩි නිඹඟඹක  මුහුණ දිඹ වළකි  ආකහයඹ  වඳොල් ගහ 

සිදු කශ වළක. 

  දළන  නිර්වද්ිතත වදමුහුපත වඳොල් ර්ග හිතකය ත ක ක 
ඹ ව ක අධික අසළන්නක් රඵහ වදන අතය වභභ වදමුහුපත 

ර්ග අහිතකය ත ක ක ඹ ව කද ප්රනලසත අසළන්නක් රඵහ 

වදන අකහයඹ  ළඩිදිුතණු කශ වළකිද ඹන නිරීක්ණ 

ක ුතතු සිදු කයමින් ඳතින අතය ඒහ ක්වේත්රෂවය් ඳරීක්හ 

කිරීවපත ක ුතතුද සිදු කයමින් ඳතී. 

(ආ) ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන වනොනඟී. 

 
 

යහජා උකස වහ ආවඹෝජන ඵළංකු:  වභවවුතපත 
ක ුතතු 

அச ஈட்டு, னெெலீட்டு லங்கஷ: தெஶறஷற்பஶடுகள் 
 STATE MORTGAGE AND INVESTMENT BANK : OPERATIONAL 

ACTIVITIES 
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10.ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ (ගරු විජිත 
වේරුවගොඩ භවතහ වනු ) 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் - ஶண்னஷகு லஷஜஷெ 

வபனோதகஶட சஶர்பஶக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Vijitha Berugoda)  

මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන  අභහතාතුභහවගන් ඇස ප්රනලසනඹ - (1) :  

 

(අ) යහජා උකස වහ ආවඹෝජන ඵළංකු විසින් 2005 ර්වය් 
සි  වපත දක්හ ව කහරඹ තුශ, 

 (i) ජහතික ආර්ථිකඹ  රඵහ දුන් දහඹක කඹ හර්ෂික, 
වන් වන් ලවඹන් කවර්ද;  

 (ii) න ප්රනණතහ ව ංර්ධන ක ුතතු ඉරක්ක කය 
ක්රිජඹහ කභක කශ විවලේ ළඩ වන් කවර්ද;  

 (iii) ඵළංකු තභ ලහඛ්යහ ජහරවය් සිදු කශ ාහප්තිඹ 
කවර්ද; 

 (iv) උතුරු නළ වඟනහිය ංර්ධන ක ුතතුර  දළක්ව 
දහඹක කඹ කවර්ද; 

 (v) ආන්න භහජ ගීභ පතඵන්ධවඹන් ඉටු කයන 
රද ක්රිජඹහකහයකපත කවර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද?    

(ආ) වනොඑවේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 
நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சலக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) அச ஈட்டு, னெெலீட்டு லங்கஷ 2005ஆம் ஆண்டு 

தெஶடக்கம் இன்ன் லலஶன கஶயப் பகுெஷஷல், 

 (i) வெசஷ தபஶனோரஶெஶத்ெஷற்கு லறங்கஷனள்ர 

பங்கரஷப்ன ஆண்டுலஶஶஷஶக தலவ்வலமஶக 

ஶதென்பலெனம்; 

 (ii) னெஷ வபஶக்குகள் ற்ன்ம் அபஷலஷனோத்ெஷ 

நடலடிக்லககலர இயக்கு லலத்து 

நலடனெலமப்படுத்ெஷ லஷவசட நஷகழ்ச்சஷத் 

ெஷட்டங்கள்  ஶலல ன்பலெனம்; 

 (iii) லங்கஷக் கஷலர லலயலப்பஷல் வற் 

தகஶண்டுள்ர லஷஶஷலஶக்கல் ஶதென்பலெனம்; 

 (iv) லடக்கு, கஷறக்கு அபஷலஷனோத்ெஷ நடடிக்லககரஷல் 

தசலுத்ெஷ பங்கரஷப்ன ஶதென்பலெனம்; 

 (v) தநனோக்கஶன சனேகக் கடப்பஶடுகள் தெஶடர்பஷல் 

நஷலமவலற்மஷ தசற்பஶடுகள் ஶலல 

ன்பலெனம் 

 அலர் இச்சலபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்வமல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he inform this House, in relation to the period 

from the year 2005 to date - 

 (i) separately and on annual basis, the 

contributions made to the national 

economy; 

 (ii) special programmes implemented which 

aimed at new trends and development 

activities; 

 (iii) the expansion done in its branch network; 

 (iv) contribution made to the development 

activities in the North and East areas; and 

 (v) activities carried out in relation to the 

immediate social responsibility; 

  by the State Mortgage and Investment 

Bank? 

(b) If not, why? 
 

 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතාතුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* කයනහ. 
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[ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ] 

* බහවපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶனடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட லஷலட : 

* Answer tabled: 
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[වභභ ිළිතතුය පුසතකහරවය් ද තඵහ ඇත.] 
[இந்ெ  லஷலட நூல் நஷலயத்ெஷலும் லலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This Answer is also placed in the Library.]  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රනලසන අංක 14 - 2878/'12 - (1), ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය 

භවතහ. 
 

ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලි ංවද්ල වහ වතොයතුරු තහක්ණ 

අභහතාතුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ 

භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්රනලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶனோ ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

වඳෞද්ගලික භන්ත්රීවන්වේ ඳන ක වකටුපතඳ ක 
ெனஷ உன்ப்பஷனர் சட்டனேயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
කුල්ලිය්ඹතුල් ඉභහපත හෆිඊ අයහබි විදාහරඹ 
(ංසථහගත කිරීවපත) ඳන ක වකටුපතඳත 

குல்லிய்த்துல் இஶம் சஶபஷஈ அனக் கல்லூஶஷ 

(கூட்டிலைத்ெல்) சட்டனேயம் 
 KULLIYYATHUL IMAAM SHAFIEE ARABIC COLLEGE 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එපත.එස. තේෆික් භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.ஸ். தெரனக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Sir, I move, 

 
“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College”. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆவஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රනලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක වකටුපතඳත ඊ  අනුූලර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රtණඹ කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝගඹ ඹ ව ක ඳන ක 

වකටුපතඳත බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක ුතතු අභහතාතුභහ වත 
ඳයන රදී. 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இென்படி, சட்டனேயம் னெென்னெலம ெஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டலரஷடப்பட்டது. 

சட்டனேயம் நஷலயக்கட்டலர இய. 47(5)இன்படி தபரத்ெ 

சஶசன, ெ அலுலல்கள் அலச்சனோக்கு அமஷக்லக 

தசய்ப்படுெற்கஶகச் சஶட்டப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs  for report. 

 
 

මුතර් නද්තුල් උරභහ අයහබි විදාහරඹ (ංසථහගත 
කිරීවපත) ඳන ක වකටුපතඳත  

னேதூர் நத்லதுல் உயஶ அனக் கல்லூஶஷ 

(கூட்டிலைத்ெல்) சட்டனேயம் 
NADUATHUL ULAMA ARABIC COLLEGE, MUTUR 

(INCORPORATION) BILL 
 

 
ගරු එපත.එස. තේෆික් භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.ஸ். தெரனக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Sir, I move, 

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Naduathul Ulama Arabic College, Mutur." 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් සථිය කයන රදී 
ஆவஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රනලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක වකටුපතඳත ඊ  අනුූලර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රtණඹ කිරීභ  නිවඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිවඹෝගඹ ඹ ව ක ඳන ක 

වකටුපතඳත බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක ුතතු අභහතාතුභහ වත 
ඳයන රදී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இென்படி, சட்டனேயம் னெென்னெலம ெஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டலரஷடப்பட்டது. 

சட்டனேயம் நஷலயக்கட்டலர இய. 47(5) இன்படி தபரத்ெ சஶசன, 

ெ அலுலல்கள் அலச்சனோக்கு  அமஷக்லக தசய்ப்படுெற்கஶகச் 

சஶட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddha Sasana and religious Affairs  for report. 

 

ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර  (ංවලෝධන) ඳන ක 
වකටුපතඳත  

இயங்லக ஷன்சஶம் (ெஷனோத்ெம்) சட்டனேயம் 
SRI LANKA ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL 

 
කල් තඵන රද විහදඹ තදුය  ක ඳ කනු ිළණි නිවඹෝගඹ 

කිඹන රදී.   
ඊ  අදහශ ප්රනලසනඹ [ජලි 23] 
'ඳන ක වකටුපතඳත දළන් වද න ය කිඹවිඹ ුතතු ඹ'' [ ගරු පී. 

දඹහය කන භවතහ]  
ප්රනලසනඹ ඹිත ක බහිමමුඛ්ය කයන රදී.  
 

எத்ெஷலலக்கப்பட்ட  லஷலஶெம் ஸரத் தெஶடங்குெற்கஶன கட்டலர 

லஶசஷக்கப்பட்டது.  

சம்பந்ெப்பட்ட லஷனஶ - [னொலய 23] 

"சட்டனேயம் இப்தபஶலது இண்டஶம்னெலம ெஷப்பஷடப் 

படுஶக"    [ஶண்னஷகு ன. ெஶத்ன ]   

லஷனஶ ஸண்டும் டுத்ெஷம்பப்பட்டது. 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd 
July] 

"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. P. 

Dayaratna ] 
Question again proposed. 

 

[අ.බහ. 1.46] 
 

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ (වෞඛ්යා නිවඹෝජා 
අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඊවය් නළළ කව භවේ කථහවේ ඉතිරි 

වකො  කයන්න අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ  ඔඵතුභහ  

සතුතින්ත වනහ. එදහ එක් ක ජහතික ඳක් යජඹ කහරවය් 

පු ක ඳතක ඳශ වී තිබුණ කහයණඹක් භහ කිඹනහ. "විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ විකුණන්වන් නළතළික ී ක එඹ  ක ව ලිවකොපත එක  

කශ ළවඩ්භ කයරහ" 

වපත කිඹන්වන් එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩු තිවඵන කහරවය් 

රංකහ විදුලිඵර සුරැීවපත ංවිධහනඹික.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ වගොල්රන් ඉල්ලීපත 12ක් ඉදිරිඳ ක 

කය තිවඵනහ. 12 ළනි වඹෝජනහ විධිඹ  කිඹරහ තිවඵන්වන් 

"විදුලිඵරඹ ය ව්ට ංර්ධනඹ වහ ව භවජනතහවේ එදිවනදහ 

අලාතහ වහ අතාලා වේහක් වවිකන් විදුලිඵර ජනනඹ 

පතවප්රනේණඹ ව වඵදහ වළරීභ භවජනතහ වනුවන් යජවය් 

ඳහරනඹ ඹ ව ක ව යහජා තු ඒීඹ ආඹතනඹක් ලවඹන් 

ඳළතිඹ ුතතුඹ" කිඹරහික. 

භවජනඹහ  ඇහුපතකන් වදන ආණ්ඩුක් වළටිඹ  එදහ එක් ක 

ජහතික ඳක් ආණ්ඩු ඒ ක ුත කත කවශේ නළවළ. වපත කරු 

ජඹසරිඹ භන්ත්රීවතුභහ එදහ විදුලිඵර ඇභතිතුභහ වළටිඹ  වභොකක්ද 

කවශේ? වපත විදුලිඵර සුරැීවපත ංවිධනවය් 12 ළනි ඉල්ලීභ   

වභොකක්ද කවශේ? 1950 අංක 19 දයන විදුලිඵර ඳනත ක, 1969 

අංක 17 දයන විදුලිඵර භණ්ඩර ඳනත ක ඹන වදකභ අවවෝසි 

කයරහ, විදුලි ජනනඹ  එක ආඹතනඹක්, පතවප්රනේණඹ  ත 

ආඹතනඹක්, වඵදහ වළරීභ  ආඹතන තුනක්, අවනකු ක 

ක ුතතුර  ත ක ආඹතන තුනක්  වදරහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

අවය කය දභන්නික එදහ ක ුතතු කවශේ. නමු ක භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද ිකන්තනඹ ඹ ව ක 2005  දී ඵරඹ  

ඇවිල්රහ  වපත යව්ට කිසිභ යහජා ආඹතනඹක් විකුණන්වන් නළවළික 

කිඹන ප්රනතිඳ කතිඹ අනු 2009 අංක 20 දයන විදුලිඵර ඳනත 

වගනළල්රහ නළත විදුලිඵර භණ්ඩරඹ සුරැීභ  ක ුතතු කශහ. 

එවවභ නපත එදහ ඳළති එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩු ජනතහ  

ඇහුපතකන් වදන ආණ්ඩුක් වනොවික. ඒ නිහ තභික ජනතහ ඒ 

ආණ්ඩු අිකන් කයරහ දළපතවපත. අද ඒ අඹ විදුලිඹ ගළන කථහ 

කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ත එක වදඹක් කිඹන්න තිවඵනහ. 

අවප් ගරු යනිල් වික්ර භසිංව විඳක් නහඹකතුභහ භවනුයදී කිඹහ 

තිවඵනහ, "අසීමිත වහ අහධහයණ වර විදුලි බිර ළඩි කය 

වකොල්ර කෆ මුදර ඉදිරි එජහඳ ආණ්ඩුක් ඹ ව ක  ජනතහ  ඹිත 

වදනහ" කිඹරහ.  ගරු විඳක් නහඹකතුභනි අිළ කිඹනහ,  අිළ 

මුදල් වකොල්රකහරහ නළවළ කිඹරහ. භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහවේ ආණ්ඩු විදුලිඹ වනුවන් වපත යව්ට  

ජනතහවගන් මුදල් වකොල්ර කහරහ නළවළ.   

ඒකක 90 දක්හ ඳහවිච්ික කයන ගෘවසථ ඳහරිවබෝගිකඹන් 

වනුවන් යජඹ විසින් දයනු රඵන විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 

30,428ික. පජනීඹ සථහනර  යජඹ  දයන විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 

1,229ික. වවෝ ල්ර  යජඹ දයන විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 923ික. 

වවෝ රවඹන් නළත අිළ ඒ මුදල් අඹ කයන්වන් නළවළ. ඒ මුදල් 

ජනහධිඳතිතුභහ ගන්වන් නළවළ. කර්භහන්ත ක්වේත්රෂඹ වනුවන් 

රුිළඹල් මිලිඹන 25,982ක් අිළ විඹදපත කයනහ. වපත යජඹ ජනතහ 

වනුවන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වන ලවඹන් විඹදපත කයන 

මුළු මුදර රුිළඹල් මිලිඹන 58,561ක්. තමුන්නහන්වේරහවේ 

ආණ්ඩුක් ඇවිල්රහ ජනතහ  රඵහ වදන වපත වනහධහයද 

වකොල්ර කන්න  ඹන්වන්? ගරු කථහනහඹකතුභනි, වපත විධිඹ  

ජනතහ  අතා ප්රනකහල කයන්න එඳහ කිඹරහ අිළ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ. අලි ළ ක් ගළහු ක ඔඹ ඳළ කවතන් වපත ඳළ කත  එන 

''සින්දු කිඹන අලි'' න කන්න තමුන්නහන්වේ  ඵළවළ.  

අද ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභන්රහ ඳන්දපත අයවගන ඹනහ. 

වභොකක්ද වුවණ්? ජි ක වප්රනේභදහ භළතිතුභහවේ ිළඹහ, හි පු 

ජනහධිඳති වප්රනේභදහ භළතිතුභහවේ කහරවය් -1987 දී- ගෘවසථ විදුලි 

බිර සිඹඹ  45කින් ළඩි කශහ. එතුභහවේ කහරවය්දීභ 1990 දී 

ගෘවසථ වහ කර්භහන්ත කිඹන අංල වදවක්භ විදුලි බිර සිඹඹ  

23කින් ළඩි කශහ. අද තමුන්නහන්වේරහ ඉටි ඳන්දපත ඳ කතු කය 

වගන කෆ ගවනහ, ජනතහ වනුවන් කථහ කයනහ කිඹරහ.  

1981, 1983, 1984, 1987, 1992 ව 1994 කහරරදී 

තමුන්නහන්වේරහ විදුලිඹ කප්ඳහදු කයරහ ය  අඳුවර් තළබුහ. ඒක 

නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ආසිඹහනු කරහඳඹ ග කතහභ අද 
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ඉන්දිඹහ, ඳහකිසතහනඹ, ඵංගරහවද්ලඹ හවේ ය ල් විදුලිඹ 

කප්ඳහදු කයනහ. නමු ක භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහවේ 

නහඹක කඹ ඹ ව ක අවප් ඳවිත්රෂහවද්වි න්නිආයච්ික භළතිනිඹ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුමිඹ වළටිඹ  ඳළඹ 24භ අඳ  විදුලිඹ 

රඵහ වදනහ කිඹන එක අද අිළ ඳළවළදිලි කිඹනහ. ඒක  ප්රනධහන 

වවේතු තභික වනොවයොච්වචෝවල් තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ.  

යනිල් වික්ර භසිංව භළතිතුභහ එතුභහවේ කථහකදී කිඹනහ, "වපත 

ආණ්ඩු ඹ ව ක වකවයන වඵොරු විඹදපත ව දණර  එක් ක 

ජහතික ඳක් ආණ්ඩුක් ඹ ව ක කිසි ඉඩක් නළවළ." කිඹරහ. එතුභහ 

ත දුය  ක කිඹනහ, "භහ අගභළති වළටිඹ  වනොවයොච්වචෝවල් තහඳ 

විදුලි ඵරහගහය ාහඳෘතිඹ නතය කශ ක, වපත ආණ්ඩු ඒක ආයපතබ 

කශහ." කිඹරහ.  

ඒක ආයපතබ කයපු එක වවොික. යනිල් වික්ර භසිංව භළතිතුභහ 

ඒක නළළ කව ක,  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඒක ආයපතබ 

වකරුහ. ඒක කළවඩනහ කිේහ. වකෝ කළඩුණහද? ඊශඟ  කිේහ, 

ඒ ඵරහගහයඹ චීනඹ  විකුණන්න ඹනහ කිඹරහ. තමුන්නහන්වේරහ 

වපත විධිඹ  වනොවඹක් අතා වද්ල් කිේහ. ඒ කහරවය් කරු 

ජඹසරිඹ භළතිතුභහ  "කරුර ජඹසරිඹ" කිඹරහ නභකු ක වළදුණහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඉතහ හර්ථක 

අිළ කය වගන ඹනහඹ  කිඹමින් භවේ කථහ අන් කයනහ. ඒ 

හවේභ අලි ළ ක් දභන්න කිඹරහ යනිල් වික්ර භසිංව භව කතඹහ  

කිඹනහ. වභොකද ත ටිකකින් ඔඹ අලි ළ  කඩහ  වගන අවප් 

ඳළ කත  අලි එනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු වජෝන් අභයතුංග භන්ත්රීවතුභහ. 

 
ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභහ භහ වනුවන් කථහ කයහවි. 

 
[අ.බහ. 1.51] 

 

ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර ක්වේත්රෂඹ ගළන හකච්ඡහ න 

වපත වභොවවොව ක භභ ඵරහවඳොවයො කතු වනහ, විදුලිඵර 

ක්වේත්රෂවය් ප්රනලසන ගණනහක් ිළිතඵ කරුණු කහයණහ ඉදිරිඳ ක 

කයන්න. විවලේවඹන්භ ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ශ්රී  රංකහ භවජන  උඳවඹෝගීතහ වකොමිභ  ඉදිරිඳ ක 

කශහ, 2013 ඇසතවපතන්තුක්. මුල් භහ ඳවවේ ජර විදුලි ඒකක 

ප්රනභහණඹ ගිගහවෝට ඳළඹ 1,880ක් නිඳදනහඹ කිඹරහ තභික 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ කිේවේ. නමු ක ඇ කත ලවඹන්භ විදුලි ඒකක 

ගිගහවෝට ඳළඹ 2,728ක් නිඳදන්න  විදුලි ඵර ක්වේත්රෂඹ භ ක 

වුණහ. ඒ කිඹන්වන් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවය් තක්වේරු  

ළඩිඹ ළඩිපුය ජර ඒකක ගිගහවෝට ඳළඹ 848ක් නිඳදන්න  

විදුලිඵර ක්වේත්රෂඹ භ ක වුණහ. ඒ කිඹන්වන් සිඹඹ  45ක ළඩි 

වීභක්. වපත නිහභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වපත න වි  රුිළඹල් වකෝටි 

2,700ක රහබඹක් රඵහ තිවඵනහ. දළන් වපත විදුලි ගහසතු ඉවශ 

දළමුවේ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තක්වේරු කශ මුළු විඹදභ ිළඹහ 

ගළනීභ ික. විදුලි බිර ළඩි කයන්න  ඳදනභ වුවණ් විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඳහඩු රඵනහ, ඒ නිහ ශ්රී  රංකහ භවජන උඳවඹෝගීතහ 

වකොමිභ වයවහ ඒ විදුලි ජනන ඇසතවපතන්තු වක්න්ද්රt කයවගන 

විදුලි ඒකකඹක මිර ළඩි කයන්න කිඹන එකික. භභ ගීවභන් 

කිඹනහ, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වඵොරු ඇසතවපතන්තු ඉදිරිඳ ක කයරහ 

තභික වපත විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ක්රිජඹහ කභක කයරහ තිවඵන්වන්. ජර 

විදුලි ජනනඹ දිවහ ඵරන වකො  ජනහරි, වඳඵයහරි භහවය් 

ගිගහවෝට ඳළඹ 515ක් නිසඳහදනඹ කයනහඹ කිඹපු විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඇ කත භ ගිගහවෝට 911ක් නිසඳහදනඹ කයරහ. ළඩි 

පුය ගිගහවෝට ඳළඹ 400ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ කයරහ. එවවභ නපත 

භභ වපත අසථහවේ අවන්න කළභළතිික, වපත භවහ ළසි ත ක කඹ ක 

භඟ ජරහල ිළරී ඉතිරී ඹන වභොවවොතක, වපත හවේ හසි වගත 

ත ක කඹක් උදහ වුණු වභොවවොතක, විදුලිඵර භණ්ඩරවය් රහබඹ 

රුිළඹල් වකෝටි 2,700ක් න වභොවවොතක ඇික වපත රඵහ ග කතු 

රහබවය් ඒ යප්රනහදඹ ජනතහ  රඵහ වනොවදන්වන් කිඹරහ. 

විවලේවඹන්භ හර්තහ අනු 2010 භළික භහවය් සිඹඹ  60ක 

විදුලිඹ නිඳදවීභ ජර විදුලිවඹන් සිදු වුණහ.  

දළන් 2013 ජර විදුලිඹ වයවහ ඊ  ක ඩහ විදුලිඹ උ කඳහදනඹ 

වනහ. විදුලිඹ උ කඳහදනඹ සිඹඹ  45 ඉරහ සිඹඹ  75 දක්හ 

ළඩි වරහ තිවඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද ප්රනධහන ජරහල 

හන් දභන ත ක කඹක  ඇවිල්රහික තිවඵන්වන්. ජුනි භහවය් 

19ළනි දහ න වකො  කහල්රී ජරහලඹ සිඹඹ  සිඹඹභ ිළරිරහ. 

භහවුසහකළවල් ජරහලවය් ජර භ්ට භ, සිඹඹ  99.9ික; 

වකො කභවල්, සිඹඹ  සිඹඹික; වික්ව ෝරිඹහ, සිඹඹ  99.3ික; 

යන්වදනිගර, සිඹඹ  94.2ික; භනශළ, සිඹඹ  65ික. එවවභ 

නපත ජර විදුලිඹ උ කඳහදනඹ වයවහ රඵපු රුිළඹල් වකෝටි 2,700ක 

රහබඹ ඇික වපත යව්ට ජනතහ  රඵහ වනොවදන්වන් කිඹන ප්රනලසනඹ 

භභ අවනහ. ඒකක 1 සි  60 දක්හ ඳහවිච්ික කයන 

ඳහරිවබෝගිකවඹෝ රක් 24ක් සිටිනහ. ඒ, අවප් යව්ට මුළු විදුලිඹ 

ඳහරිවබෝගිකඹන්වගන් සිඹඹ  48ක්. ඒකක 60 ඉරහ 180 දක්හ 

ඳහවිච්ික කයන ත ක රක් 25ක් ඉන්නහ. ඒ, අවප් යව්ට විදුලිඹ 

ඳහරිවබෝගිකඹන්වගන් සිඹඹ  49ක්. ඒ අඹවේ විදුලිඹ බිර ළඩි 

කිරීභ නතය කවශේ නළවළ. භහ වපත යජවඹන් අවන්න කළභළතිික, 

වකොටි ත්රෂසතහදඹ තුයන් කශහ කිඹන වපත යජඹ ඇික අද විදුලි 

වඵදුපතහදඹක් ක්රිජඹහ කභක කයන්වන් කිඹරහ. වපත යව්ට සිඹඹ  

48ක  ඳභණක් විදුලිඹ බිර ළඩි කයන එක නතය කයරහ සිඹඹ  

49ක  දයහ ගන්න ඵළරි විදුලිඹ බිරක් රඵහ දීරහ තිවඵන්වන් ඇික 

කිඹන ප්රනලසනඹ භහ අවන්න කළභළතිික. ඒ නිහ භභ විවලේවඹන්භ 

ඇභතිතුමිඹවගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, ඳසු ගිඹ භහ වවය් ජර 

විදුලිඹ උ කඳහදනඹ නිහ ය  රඵපු; රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

රඵපු රුිළඹල් වකෝටි 2,700ක රහබඹ, ඒ වනඹ, ඒ යප්රනහදඹ 

ඒකක 60 සි  180 දක්හ ඳහවිච්ික කයන ඳහරිවබෝගිකඹන්  විදුලිඹ 

බිර අඩු කිරීභක් තුිතන් කරුණහකය රඵහ වදන්න කිඹරහ. ඒ 

හවේභ, භභ ඇභතිතුමිඹ  කිඹනහ 2013 දී රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ රුිළඹල් බිලිඹන 40ක වව ක මිලිඹන 40,000ක -

වකෝටි 4,000ක- අවප්ක්ෂිත රහබඹක් රඵන ඵ. එවවභ නපත, 

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රඵන වපත රුිළඹල් වකෝටි 4,000 රහබඹ 

තභන්වේ පුද්ගලික සුඛ්ය විවයණඹ උවදහ විඹ හිඹදපත කයනහ 

වනු , තභන්වේ අධිවඳෝණඹ උවදහ විඹ හිඹදපත කයනහ 

වනු  වපත යව්ට දුක් විඳින විදුලිඹ ඳහරිවබෝගිකඹන්වේ විදුලිඹ 

බිර අඩු කයන්න වඹොමු කයන්න කිඹරහ භභ ගරු ඇභතිතුමිඹවගන් 

ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද වපත යජඹ කයන්වන් 

වඳොදු ජනතහවේ කය භත, හි භත අසීමිත ඵයක්, ජනතහ  

දයහගත වනොවළකි ඵයක් ඳළ වීභික.  

ඵරන්න, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒකකඹක  අඹ කයන 

ගහසතු ඉවශ නංහ, ඊ  අභතය රුිළඹල් 315ක සථහය 

ගහසතුක් අඹ කයනහ. ඊ  ක අභතය, සිඹඹ  15ක ඉන්ධන 

ගළශපුපත ගහසතුකු ක අඹ කයනහ. ඒ හවේභ ඳරිවබෝජනඹ කයන 

රද භසත විදුලි ඒකක ප්රනභහණඹ 90  ළඩි න වකො  සිඹඹ  

12ක ළ්ට ඵද්දකු ක ගවනහ. වපතක තභික යජවය් දෂිත විදුලි මිර 

සත්රෂඹ. භහ ඔඵතුභහවගන් අවන්න කළභළතිික, වභඳභණ හිනහ 

නපත, වභඳභණ ජරහල හන් දභනහ නපත, රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය් රහබඹ රුිළඹල් වකෝටි 2,700ක් නපත ඉන්ධන ගළශපුපත 

ගහසතුක් අඹ කයන්වන් ඇික කිඹරහ. අඳ  වපතක භවහ වරොකු 

ප්රනවවේිතකහක්. වපතක ඉන්ධන ගළශපුපත ගහසතුක් ද, එවවභ 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

නළ කනපත දණඹ නඩ කතු කිරීවපත ගහසතුක්ද කිඹන එක භහ වභභ 

අසථහවේදී අවන්න කළභළතිික. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ත ක වහාජනක කහයණහක් 

තිවඵනහ. ජරහල ිළරී ඉතිරී ඹන වභොවවොතක, ජර විදුලි ජනනඹ 

ළඩි කයන්න පුළුන් වභොවවොතක, නඩ කතු ක ුතතු වහ අද 

භවය ජර විදුලි ඵරහගහයර ජර විදුලි ජනනඹ අ ක හිටුහ 

තිවඵනහ. ඵරන්න, ගරු කථහනහඹකතුභනි. වික්ව ෝරිඹහ විදුලි 

ඵරහගහයවය්  විදුලිජනක ඹන්ත්රෂලින් එකක් අලු කළඩිඹහ  

කිඹරහ නතය කයරහ තිවඵනහ. ඒවකන් ය   අහිමි නහ, 

වභගහවෝට 70ක්. වභභ ප්රනභහණඹ ඉන්ධන ඵරහගහයලින් රඵහ 

ගන්න  දින ඳතහභ ත ක රුිළඹල් මිලිඹන 40ක් ළඹ කයන්න  

සිද්ධ නහ.  

එඳභණක් වනොවික. ළස හින කහරඹ  කුකුවල්ගඟ 

turbine ඹන්ත්රෂර  තුය ිළරිරහ අසහබහවික විධිඹ  අක්රී ඹ නහ. 

අසහබහවික විධිඹ  වපත වදෝ ඇති නහඹ කිඹන එක රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක ිළිතවගන තිවඵනහ. වපත නිහ දිනක   

වභගහවෝට 75ක් අහිමි නහ. වභභ ප්රනභහණඹ ක ඉන්ධනලින් 

නිඳදන්න ඹන වකො  ත ක රුිළඹල් මිලිඹන 40ක වදනික 

ඳහඩුක් ය   සිදු නහ. භහ අවන්න කළභළතිික, ජරහල ිළරී ඉතිරී 

ඹන වභොවවොතක, ජර විදුලි ජනනඹ ර්ධනඹ කයන්න පුළුන් 

වභොවවොතක -  

 
ගරු වප්රනේභරහල් ජඹවේකය භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
නිවඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு பஷவயஶல் ஜவசக - ஷன்லலு, ஶஷசக்ெஷ பஷெஷ 

அலச்சர்)  

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power 

and Energy) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වපත අනලා points of Orderර  

ඔඵතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු කයන්න එඳහඹ කිඹහ භහ 

ඔඵතුභහවගන් ඉල්ලීභක් කයනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු වප්රනේභරහල් ජඹවේකය විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිවඹෝජා 

අභහතාතුභහවේ point of Order එක ඉදිරිඳ ක කයන්න. 

 
ගරු වප්රනේභරහල් ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு  பஷவயஶல் ஜவசக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභහ වපත ගරු  

බහ වනොභඟ ඹනහ.  

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒක point of Order එකක් වනොවික, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ වපත ගරු බහ වනොභඟ ඹනහලු. ඒ වනොභඟ ඹන 

කහයණඹ වභොකක්ද? 

ගරු වප්රනේභරහල් ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு  பஷவயஶல் ஜவசக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

කුකුවල්ගඟ එළනි සිද්ධිඹක් සිදු වරහ නළවළ.  

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, ඒක point of Order 

එකක් වනොවික කිඹරහ.  

 
ගරු වප්රනේභරහල් ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு  பஷவயஶல் ஜவசக) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

කුකුවල්ගඟ එළනි සිද්ධිඹක් සිදු වරහ නළවළ. වභභ ගරු 

බහවේ සිටින භන්ත්රීවතුභන්රහ වනොභඟ ඹන්න එඳහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වපත ගරු බහ වනොභඟ ඹන්වන් නළතු 

කථහ කයන්න. 

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කුකුවල්ගඟ turbines හිතහභතහභ 

නතය කයරහ, වික්ව ෝරිඹහ විදුලි ඵරහගහයවය් විදුලිජනක ඹන්ත්රෂ 

හිතහභතහභ නතය කයරහ, දිනක  නිසඳහදනඹ කශ වළකි 

වභගහවෝට 150ක ඳහඩු න රුිළඹල් මිලිඹන 80ක් වපත ය   

අහිමි කයරහ වපත ආණ්ඩු කයන්වන් ඩීල් ඵරහගහය භහෆිඹහ  ඒ 

හිඟ විදුලිඹ රඵහ ගළනීවපත යප්රනහදඹ රඵහ දීභ වනොවිකද කිඹන 

එක භහ අවන්න කළභළතිික.  

ංඛ්යාහ වල්ඛ්යනලින් නහථ වරහ තිවඵනහ, වපත  ඳසු ගිඹ 

භහ වදවක් භවහ ළස නිහ තහඳ ඵරහගහයලින් භසත විදුලි 

ජනනඹ ක්රිජඹහ කභක වුවණ් සිඹඹ   6ික කිඹහ. වළඵළික වික්ව ෝරිඹහ 

කුකුවශේ ගඟ turbines  නතය කිරීභ නිහ  තහඳ විදුලි ඵරහගහය 

ඳහවිච්ිකඹ සිඹඹ  10කින් ළඩි වරහ තිවඵනහඹ කිඹන එක අඳ  

දළන ගන්න   රළබී තිවඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ  

ඔඵතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු කයන්න  කළභතිික,  2007 භව 

ඵළංකු හර්තහවේ  69 න ිළටු  .  [ඵහධහ කිරීපත] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කථහ කයන භන්ත්රීවතුභහවේ කථහ  න් වදන්න.   අවනක් 

භන්ත්රීවතුභන්රහ   කතහ කයන්න   ඕනෆ නපත,  කරුණහකය වපත ගරු 

බහවන් ිළ  වරහ  කතහ කය වගන   වභවහ  එන්න.  

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු  කථහනහඹකතුභනි, ඵරන්න 2007 භව ඵළංකු හර්තහ. 

එභ හර්තහවේ  69 න ිළටු වභොකක් ද කිඹන්වන්? 2007 භව 

ඵළංකු  හර්තහවේ  69 න ිළටුවේ වභවවභ කිඹනහ: 

" විදුලි ඵරඹ මිරදී ගළනීවපත ගිවිසුපතර ඌනතහ නිහ වකො ස හිමිකභ 

ප්රනහේධන  ිළරිළවඹන් සිඹඹ  30ක් ඳභණ න  විදුලි ඵරඹ ඳඹන  

වඳෞද්ගලික අංලවය්   ආඹතන, ඉවත හසි අ ක විඳින අතය  හභහනා ජනතහ  

අහනවය්  රං. වි. භ.වය්  අධික ඳහඩුර, ඵය දළරීභ   සිදුවේ"   
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භව ඵළංකු  හර්තහ  ඒ කිඹන්වන්. භව ඵළංකු හර්තහ 

තදුය  ක  වභවේ කිඹනහ:  

"ඒ  අනු විදුලි ඵරඹ මිරදී  ගළනීවපත ගිවිසුපතර  ඳ කනහ අහසිදහඹක 

වකොන්වද්සි  නිළයදි කිරීභ තුිතන්,  රං.වි.භ.  දශ ලවඹන්  රුිළඹල් බිලිඹන  

6ක් හර්ෂික ඉතිරි කය  ගත  වළක."   

භහ  වනොවික කිඹන්වන්, 2007 භව ඵළංකු හර්තහ. 

 එඳභණක් වනොවික, ත දුය  ක භව ඵළංකු හර්තහ කිඹනහ 

වභන්න වභවවභ:  

"විදුලිඵරඹ ඳඹන පුද්ගලික අංලවය් ආඹතන භඟ ඳතින විදුලිඵරඹ 

මිර දී ගළනීවපත  ගිවිසුපතර ඵයඳතශ ළයදි වවේතුවන් රං.වි.භ.   අධික ඳහඩු 

විඳීභ   සිදු  වී  ඇති අතය, එඹ  විදුලි බිර දළඩි වර ඉවශ ඹහභ  ද  වවේතු වී 

ඇත."  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  2007 භව ඵළංකු හර්තහ කිඹනහ, 

විදුලි  ඵරඹ  මිර දී ගළනී වපත ගිවිසුපත ටික ංවලෝධනඹ කයන්න ඹ 

කිඹහ. භව ඵළංකු හර්තහ එවවභ කිඹනවකො   ිළ.බී. ජඹසුන්දය  

භළතිතුභහ  කිඹනහ, වපතහ ංවලෝධනඹ වනොකවශො ක හර්ෂික  

රුිළඹල් වකෝටි  1200ක  ඳහඩුක් අවප් ය   සිදු වනහ  කිඹහ.  

නමු ක විදුලි ඵරඹ මිර දී ගළනීවපත ගිවිසුපතර  - power purchase 

agreementsර - අද වභොකක් ද  සිදු වී  තිවඵන්වන්?  අද   

සහධීන ඵරලක්ති නිඳදන්නන් - independent power 

producers-   භඟ අඩුභ ගණවන් හකච්ඡහක් කය වපත ගිවිසුපත 

ංවලෝධනඹ කයන්න   විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක, අභහතාහංලඹ ක 

ක ුතතු කය නළවළ.   

එවේ කශහ නපත හර්ෂික අවප් ය   රුිළඹල් වකෝටි 1,200ක් 

ඉතුරු කය ගන්න  තිබුණහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, හර්ෂික 

රුිළඹල් වකෝටි 1,200ක් ඉතුරු කශහ නපත 2007 සි  2013 න තුරු 

ගණන් ඵළලුවො ක, ඒ අවුරුදු ඳව  අඳ  රුිළඹල් වකෝටි 5,000ක් 

ඉතුරු කය ගන්න පුළුන්කභ තිබුණහ. වළඵළික වභොකක්ද විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ කයන්වන්?  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලඹ  වඵෝරඹ pass කයනහ. විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලඹ ආඳහු විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වඵෝරඹ pass  කය කය 

අය විදුලි ඵරඹ මිරදී ගළනීවපත ගිවිසුපත - power purchasing 

agreements - ංවලෝධනඹ කයන්වන් නළති, අවුරුදු ඳවක් 

වවමින් වවමින් ඉබි ගභනින් වපත ඹන්වන් වභොකද? අය 

වඳෞද්ගලික විදුලිඵර ඩීල් භහෆිඹහ සුයකින්න  වනොවේද කිඹන 

එක භභ වපත අසථහවේ අවන්න කළභළතිික.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඵරන්න, වතල් විදුලි ඵරහගහය 

ළඳුතපතකරුන් ව ක වදනකුවගන් නිඹහභන වකොමිවපත ඵරඳත්රෂ 

තිවඵන්වන් වදවදවනකු  විතයික.  ඒ වඳෞද්ගලික තහඳ විදුලි 

ඵරහගහය ළඳුතපතකරුන්වගන් වදවගොල්රක ික ඵරඳත්රෂ 

තිවඵන්වන්. ඳස වදවනකු  ඵරඳත්රෂ නළවළ. නමු ක විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වභොකක්ද කිඹන්වන්? විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතාහංලඹ කයන්වන් වභොකක්ද?   Ace Power Generation 

Matara Limited, ඒ හවේභ වවොයණ, රක්දනවි භහගවපත ඵරඳත්රෂ 

අවවෝසි වී තිබිඹදී ඳළරැණි ගිවිසුපත අනු වභභ 

ළඳුතපතකරුන්වගන් ඉතහභ දෂිත විධිඹ  විදුලි ඵරඹ මිරදී 

ගන්න  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක ුතතු කය තිවඵනහ. නිඹහභන 

වකොමිවපත නිර්වද්ල වනොතකහ, නිඹහභන වකොමිවපත වකොසතහ 

භළතිතුභහවේ ඒ වඹෝජනහ වනොතකහ, ගිවිසුපත කඩරහ, ඵරඳත්රෂ 

නළති, අධික මිර  වපත වඳෞද්ගලික වතල් ඵරහගහය හිමිඹන්වගන් 

විදුලිඹ මිර  අයවගන වපත යව්ට භවහ ධනසකන්ධඹ, යව්ට 

ජනතහවේ ල්ලි, ඔඵවේ, අවප් ල්ලි වපත විධිඹ  නහසති කිරීභ 

තුිතන් ය   සිදු න විඳ කතිඹ වද දළන් ක ඇස ඇය ඵරන්න, ඒ 

වනුවන් ක ුතතු කයන්න කිඹරහ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹනු ක, 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුමිඹවගනු ක භහ වපත අසථහවේ 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අඳ  භතකික ඳවිත්රෂහ න්නිආයච්ික 

ඇභතිතුමිඹ වපත උ කතරීතය බහවේදී ප්රනකහල කශහ 

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදි වනොකිරීභ ිළිතඵ 

විඳක්ඹ ජනතහවගන් භහ ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ හවේභ 

එතුමිඹ ප්රනකහල කශහ, වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ ඉදි කිරීභ 

ිළිතඵ ර්තභහන යජඹ  ප්රනලංහ රළබිඹ ුතතුඹ කිඹරහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, වපත වනොවයොච්වචෝවල් රක්විජඹ ඵරහගහයඹ අද 

දෂිත චීන කයච්චරඹක් ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. චීනවය් 

එක්සිපත ඵළංකුවන් වකෝටි 17,500ක් ණඹ  අයවගන ඒ ඵරහගහයඹ 

ඉදි කශහ  වඳොවයොන්දු ව දිනඹ  ක එඹ විෘත වුවණ් නළවළ. භහ 

වදකක  ඳසවේික එඹ විෘත වුවණ්.  

වභ ගහවෝට 300ක් ඳඹනහඹ කිේහ  වභගහවෝට 285ික 

ඳඹහ තිවඵන්වන්. ත ක  වකෝටි 65ක අතිවර්ක විඹදභකින් වදපු 

ගල් අඟුරු ජළටිඹ  වදළනි ිළඹවර්, තුන්ළනි ිළඹවර් ගල් අඟුරු 

ටික ඵහන්න  වළකිඹහක් නළවළ. වි වලේවඹන්භ ඵහර බහණ්ඩ 

උඳවඹෝගී කය වගනික වපත වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදි 

කය තිවඵන්වන්. ඵරන්න, විදුලිඵර භණ්ඩරවය් හි පු 

බහඳතිතුභහ න භවහචහර්ඹ විභරධර්භ අවේවික්ර භ භළතිතුභහ BBC  

එක  ප්රනකහලඹක් කය තිවඵනහ.  චීන භහගභක් භඟින් චීනවය් 

තිබු ණු ඵහර ඵඩු ටික, ඵහර උඳකයණ වභවව  වගන්රහ තභික 

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදි කය තිවඵන්වන්. වපත විදුලි 

ඵරහගහයවය් නර ඳද්ධති හිටි ගභන් පුපුයහ ඹනහ, ෆල්ලින් 

හුභහරඹ කහන්දු නහ. ඒ හවේභ විදුලි උ කඳහදන ඹන්ත්රෂඹ - 

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු රලි ක දිහනහඹක නිවඹෝජා ඇභතිතුභහ, point of Order  

එකක් ඉදිරිඳ ක කයනහ.   

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු භන්ත්රීවතුභහ වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹක් ඉදි 

කිරීභ ගළන කථහ කයනහ. ජඳහනවඹන් රළවඵන්න ගිඹ විදුලි 

ඵරහගහයවය් ක ුතතු නතහ දළමුවේ එතුභහවේ නහඹකතුභහික. 

යනිල් වික්ර භසිංව භළතිතුභහ අග්රාහභහතායඹහ ලවඹන් ක ුතතු 

කයපු කහරවය් තභික ජඳහනවඹන් රළවඵන්න ගිඹ විදුලි 

ඵරහගහයවය් ක ුතතු නතහ දළමුවේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීවතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භභ  points of Order  ඉදිරිඳ ක 

කයනවකො  ඔඵතුභහ අනුගභනඹ කයන රීතිභ, ආණ්ඩු ඳක්ඹ 

ඳළ කත  ක අනුගභනඹ කයන්න කිඹරහ භහ වඵොවවොභ ඵළගෆඳ ක 

ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වපත වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ 

අරුභ පුදුභ විදුලි ඵරහගහයඹක්. විවලේවඹන්භ වභහි විදුලි 

උ කඳහදන ඹන්ත්රෂ ය ක නවකො  වන්ටිවග්රාේඩ් 500 ඉක්භහ 

819 820 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ය කවනහ. ඊ  ඳසු වපතහ සිසිල් වනකන් දින 22ක් ඵරහවගන 

ඉන්න  ඕනෆ. වපත හවේ ආලසචර්ඹ ක ඵරහගහයඹක් තභික වපත 

යජඹ ය   දහඹහද කය තිවඵන්වන්.  එඳභණක් වනොවික, වපත 

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ  ළඩි මිර  දෂිත විධිඹ  ගල් 

අඟුරු රඵහ ගළනීභ තුිතන් ය   වකෝටි 200ක් ඳහඩු වරහ 

තිවඵනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒ විතයක්  වනොවික, රංකහ 

වකෝල් කිඹන භහගභ  වපත ය   රුිළඹල් වකෝටි 470ක්  ඳහඩු 

කයමින් වදළනි ගල් අඟුරු වතොගඹ ළඳයීභ ක අය ළඩි මිර  ගල් 

අඟුරු ඳඹන ආඹතනඹ භ රඵහ දී තිබීභ ඉතහභ කභ නින්දිත 

කර්තාඹක්. ඉතින් වපත වවොය ළඩ අසවේ විදුලිඵර භණ්ඩරවය් 

බහඳතිතුභහ කිඹනහ, විදුලිඹ ගහසතු ඉවශ දළපතභහ  භණ්ඩරඹ  

රුිළඹල් වකෝටි 2600ක් ඳහඩුික කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

විවලේවඹන්භ වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ ඇස ප්රනලසනඹක  උ කතය 

වදමින් ඳවිත්රෂහ න්නිආයච්ික ඇභතිතුමිඹභ කිේහ, වපත 

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයවය් අඩු ඳහඩුකපත රැක් තිවඵනහ 

කිඹරහ.  

එක්සිපත ඵළංකුවන් වකෝටි 17,500ක් ගිනි වඳොලිඹ  අයවගන 

ඉතහභ කභ ඵහර භහදිිතවය් වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹක් 

වදරහ ය   දහඹහද කයපු එක  වපත ආලසචර්ඹ ක ආණ්ඩු  අවප් 

වවඹෝගඹ රඵහ වදන එක වනොවික, මුළු යව න්භ, මුළු 

ජහතිවඹන්භ භහ ගන්න  වපත යජඹ  සිදු නහික කිඹන එක භභ 

වපත අසථහවේදී ප්රනකහල කය සිටිනහ. ඒ හවේභ  ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, වපත යව්ට විදුලිඵර ක්වේත්රෂඹ ගළන හකච්ඡහ න 

වපත වභොවවොව ක, භභ භවේ කථහ අන් කයන්වන් ජඹතිස ද 

වකොසතහ භළතිතුභහ වපත යව්ට විදුලිඵර ක්වේත්රෂඹ ගළන කයපු 

ප්රනකහලඹක් තුිතන්. වභොකක්ද, එතුභහ කිඹන්වන්? "විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය් වේක ංඛ්යාහ 18,000ික. එිකන් 800ක් 

ඉංජිවන්රුවෝ. එිකන් ඵහුතයඹ ළයදි කයන්වන් නළවළ, ඉන්නහ 

නපත ඉන්වන් අතවශොසක්. ළයදි අක්ර මිකතහ දිගින් දිග භ තිබිරහ 

තිවඵනහ." කවුද වපත කිඹන්වන්? ජඹතිස ද වකොසතහ භළතිතුභහ. 

එතුභහ කිඹනහ, "ගිණුපත නළවළ, අිළ ඉල්ලුහ. දුන්වන් නළවළ. අවප් 

ඉල්ලීභ  මිලිඹන 50ක් ඳභණ ළඹ කයරහ භෘදුකහංග වගනළ ක 

තිවඵනහ.  නමු ක ඳහයදෘලාබහඹ නළවළ. දෂිත ක්රිජඹහන් 

ක්රිජඹහ කභක වන්වන්" කිඹරහ. භභ වනොවික වපත කිඹන්වන්, 

ජඹතිස ද වකොසතහ භළතිතුභහ. විවලේඹන්භ භවජන උඳවඹෝගිතහ 

වකොමිවපත බහඳති- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් අන් කයන්න.  

 
ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  ත විනහඩිඹක් වදන්න ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

වපත බහඳති ජඹතිස ද වකොසතහ භළතිතුභහභ කිඹනහ, 

"විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දෂිතික, විදුලිඵර අභහතාහංලඹ දෂිතික" 

කිඹරහ. වපත හවේ ත ක කඹක් තුශ වකොවවොභද, වපත යව්ට රක් 

50ක් ව විදුලි ඳහරිවබෝගිකඹන්  හධහයණ කඹක් ඉස  න්වන් 

කිඹන එක භභ අවන්න කළභළතිික. ඒ නිහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

ඇභතිරිඹවගන් ව නිවඹෝජා අභහතායඹහවගන් ඉල්ලීභක් 

කයනහ. වපත භව ළසි නිහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ   රුිළඹල් වකෝටි 

2,700ක් රහබ රඵහ තිවඵනහ. කරුණහකයරහ ඒකක 60-180 

දක්හ ව ඳහරිවබෝගිකඹන්  ළඩි කශ විදුලි බිර - ඒ ඒකක 

ප්රනභහණඹ ඳහවිච්ික කයන ඳහරිවබෝගිකඹන් වපත යව්ට සිඹඹ   49ක්  

ඒ කිඹන්වන් විසිඳන් රක්ඹක් ඉන්නහ.- වපත 

ඳහරිවබෝගිකඹන්වේ කය ිළ , හි භත, ඵය ඳ න්වන් නළතු 

තමුන්නහන්වේරහවේ ක  චනඹ  ඳභණක් සීභහ වරහ තිවඵන 

ශුබ හධනවය් ආලසචර්ඹඹ යව්ට ජනතහවේ ඇඟ  ඳත , ඵඩ , 

ක  , වදත  දළනීභ  ක්රිජඹහ කභක කයන්න.  වදිකඹන්වේ 

නහභවඹන් කරුණහකය විදුලි බිර අඩු කයන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් 

කයමින් භවේ අදවස ඉදිරිඳ ක කිරීභ අන් කයනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වඵොවවොභ සතුතිික.  

විවලේ ප්රනකහලඹක් කිරීභ  ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. භභ එභ අසථහ රඵහ වදනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහවේ විවලේ 

ප්රනකහලඹ 
ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ ஜவசகலஷனது 

லஷவசட கூற்ன்  
SPECIAL STATEMENT BY  HON. DAYASIRI 

JAYASEKARA 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දවේ වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ 

විහදඹක් ඹන අසථහවේදී භ  වභභ විවලේ ප්රනකහලඹ කිරීභ  

අසථහ රඵහ දීභ ගළන භභ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත වනහ.  

1959 දී වවොයණ, ශ්රී ඳහලි විදාහරවය් දී එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ කයන රද කථහක උපු නඹකින් භභ 

භවේ කථහ ඳ න් ගන්නහ.   

"මිනිසුන් දළඩි වේ එල්ඵ වගන සිටිඹ ුතතු නිදවක් ඇත. ඒ, 

මිනිහ තු සිතීවපත නිදවික. එී නිදව නළති ඹහභ කර 

භහන ර්ගඹහ භ වේදජනක කහරඹක් උදහ කයනු ඇත."  

අද භ  වපත ප්රනකහලඹ කයන්න  සිදු වරහ තිවඵන්වන් සිතීවපත 

නිදව පතඵන්ධවඹන් අඳ  අවප් ඳක්ඹ ඇතුවශේ ඇති කයරහ 

තිවඵන බඹංකහය ත ක කඹ ක භඟික. සිතීවපත නිදව වනු  

අන්ධහනුකයණවය් ඇදහීභක් තභික අඳ  රළබිරහ තිවඵන්වන්. ඒක 

ඊවය් දිනඹ දක්හභ සිදු වුණහ. අන්ධහනුකයණවය් ජී ක නහ  

ඩහ එතළනින් ඉ ක වීභ ගළන භභ අද න්වතෝ වනහ.  

අවප් ඳක්වය් නහඹකතුභහ වකොන්ර්ටිේහදිවඹක්. එතුභහ 

එී දෘසටිහදඹ නිවඹෝජනඹ කයනු රඵන්වන් වරෝක ක්රිජසතිඹහනි 

ප්රනජහතන්ත්රෂහදීන්වේ ංගභවය් දකුණු ආසිඹහතික කරහඳවය් 

නිවඹෝජා බහඳතියඹහ විධිඹ ික.  

බ්රිජතහනාවය් වේේසධ අගභළතියඹකු ව වඵන්ජමින් ඩිසයහිකලී 

භවතහ අනුගභනඹ කයමින් තභික අවප් වි.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ 1978 ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහ ඳහ කස කවශේ. ඒ 

වේේසධ අගභළති වඵන්ජමින් ඩිසයහිකලී  භවතහ, ඔහු දකින 

වකොන්ර්ටිේහදඹ වපත විධිඹ  විග්රාව  කයනහ: 

“Conservatism discards Prescription, shrinks from Principle, 

disavows Progress; having rejected all respect for antiquity, it offers 

no redress for the present, and makes no preparation for the future.” 

821 822 

[ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භවතහ] 
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එහි සිංවර අනුහදඹ වභඹික.  

"වකොන්ර්ටිේහදඹ ඳර්ඹහවරෝකඹ වව ක දළක්භ කුණු 

ඵක්කිඹ  දභති. ප්රනතිඳ කති වමුවේදී වළකිවශති. ප්රනගතිඹ විලසහ 

වනොකයති. අතීතඹ වත ඳතින වගෞයඹ ප්රනතික්වේඳ කයති. එඹ 

ර්තභහනඹ  විඳුපත වනොවොඹනහ වභන්භ අනහගතඹ වහ ද 

කිසිදු සදහනභක් ඇති කය වනොගනී."  

අවප් එක් ක ජහතික ඳක්වය් අනහගතඹ ගළන භළනවින් සිතහ 

ඵරපුහභ වපත ගර්වහ , වකොන් කිරීභ , ඳිත ගළනීභ  රක් වුණු 

භන්ත්රීවයවඹක් විධිඹ  භභ දකිනහ, වඵන්ජමින් ඩිසයහිකලීවේ වපත 

දන්ර නිඹභ අර්ථඹ ර්තභහන ඳක් නහඹක කඹ විසින් අඳ  

රඵහ දීරහ තිවඵනහ කිඹරහ.   

ඒ ත ක කඹ  එවයහි  ක්රිජඹහ කයන්න  ඹන  වළභ වකනකුභ  

ගිරටීනඹ  අහු වනහ. වපත ආණ්ඩුවේ සිටින  භන්ත්රීවරුන් විලහර 

ප්රනභහණඹක් ඒ ගිරටීනඹ  අහු වරහ, එතළනින් ඉ ක  වුණු අඹ  

විධිඹ  ඉතිවහඹ  එක් වරහ තිවඵනහ.  

1994 දී අවප් නහඹකතුභහ ඳක් නහඹක කඹ  ඳ ක වුණහිකන් 

ඳසු 1995 දී කතයගභ  තිබුණු ඳක් පතවපතරනවය්දී එතුභහ 

වඹෝජනහක් වගනහහ. 8(1) වළටිඹ  වගන ආ ඒ වඹෝජනහ තභික  

ඳක් නහඹක කවය් පුයප්ඳහඩුක් ඇති න තුරු ඳක් 

නහඹක කඹ වනස කශ වනොවළකිික කිඹන එක.  ඒවකන් අදවස 

න්වන් වභොකක්ද?  එක්වකෝ ඳක් නහඹකඹහ භළවයන්න  ඕනෆ; 

එවවභ නළ කනපත ඉල්රහ අස වන්න ඕනෆ.  එතුභහ අයවගන  ගිඹ  

ඒ ක්ර භවේදඹ තභික අවප් ඳක්වය් ඉදිරි ගභන  දළළන්ත ඵහධහක් 

ඵ  ඳ ක වරහ තිබුවණ්. ජි ක වප්රනේභදහ භළතිතුභහවේ 

නහඹක කවඹන් අිළ විලහර ිළරික් -ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවරුන්, 

ඳශහ ක බහ භන්ත්රීවරුන්, ප්රනහවද්ශීඹ බහ භන්ත්රීවරුන්- එකතු 

වරහ  ඒක වනස කයන්න වරොකු  නක් කශහ.  අවඳන් ඉ ක 

වී ගිඹ භන්ත්රීවරුන්  විලහර  ිළරික් ඒ  න කයරහ ඵළරි තළන 

තභික වභතළනින් එිතඹ  ගිවය්. ඒ  කහර කහනු  තුශ අිළ 

අයවගන ගිඹ  වන් ප්රනතිපරඹක් වළටිඹ , පතවපතරනඹක් 

ඳ කරහ අිළ අලු ක ාසථහක් වළදුහ.  ඒවකන්  8(1) ගන්තිඹ 

අිකන් කශහ.  ඒ  කිඹන්වන් නහඹක කවය් පුයප්ඳහඩුක් ඇති න 

තුරු, නහඹක කවය් වනක් ඇති වනොනහඹ කිඹන ප්රනකහලනඹ 

අිළ ඉ ක කශහ. වපත යව්ට එක් ක ජහතික ඳක්වය් සිඹලු වදනහ 

අ ක උසරහ, අ කළල් ඵළවගන ඔක්වකොභ කිේහ, "අිළ  වපතක 

එක වඩින් අනුභත කයනහ" කිඹහ. භහ කිහිඳඹක  ඳසු වපතක  

ඡන්ද  විභසීභක් තිබුණහ.  එක දසින් කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරඹ  

23 වදවනක් ඳ ක කශහ. ඔවුන්  කිසිභ වදඹක්  දළන වගන සිටිවය් 

නළවළ. ඳක්වය් ඉතිවහඹ, එවවභ නළ කනපත ඳක්ඹ 

අබාන්තයවය්, කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරඹ ඇතුවශේ වන්වන් 

වභොනහද  කිඹන වපතහ ගළන කිසි දළනුභක්  තිබුවණ් නළති  23 

වදවනක් ඳ ක කශහ.  ඒක වරිඹ  භයණහධහය මිතිඹ  අලුතින් 

හභහජිකඹන් ඵහ ගන්නහ  හවේ ළඩක්. එවවභ ඵහ වගන 

ඡන්දඹ  ඳළළ කවහ. නහඹකතුභහ ජඹග්රාවණඹ කශහ,  අිළ ඳයහජඹ 

වුණහ. ජි ක වප්රනේභදහ භළතිතුභහ ජඹග්රාවණඹ කශහ. ඒක එවවභ 

ිළටින්භ  ඳළවළදිලිභ වපත  ඳක්වය් තිබුණු  ප්රනජහතන්ත්රෂහදී ගතිගුණ 

උල්රංඝනඹ කයපු ළඩ ිළිතවශක්.  ඳ්රිCකහ 92ක්   වදරහ  ඒ 92 

අංක කයරහ  ඒ අංකඹ දභපු පුද්ගරඹහවේ නභ   වවොඹහ  ගන්න  

පුළුන් විධිඹ  තභික ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කිරීවපත  ළඩ ිළිතවශ කස 

කවශේ.  භහ දන්නහ එක භන්ත්රීවයවඹක්  ඒ අංකඹ  කටු ගහරහ තභික  

ඔහුවේ ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කවශේ.  

ඒ තයපත බඹහනක ත ක කඹක් තභික තිබුවණ්. ඔහු ඡන්දඹ 

ඳහවිච්ික කයන්න බඹ වුණහ. වභොකද, ඒ ඳ්රිCකහ 92භ අයවගන ගිහින් 

ඵරන්න පුළුන් කහ ද ඡන්දඹ දීරහ තිවඵන්වන් කිඹරහ. ඡන්දඹ 

දීරහ තිවඵන්වන් දඹහසිරි ජඹවේකය  නපත, ඡන්දඹ දීරහ 

තිවඵන්වන් ජි ක වප්රනේභදහ  නපත ඳහුදහ උවද්  ඔහු ගිරටීනඹ  

අහු වනහ. ඒකික භභ කිේවේ. වපත වද් තභික ඳසු ගිඹ කහරවය්භ 

අඳ  සිද්ධ වුවණ්. 

සිරිවකොත  ඳවය දීවපත සිද්ධිඹක් ඇති වුණහ. අවප් භව වගදය 

හවේ තිවඵන සිරිවකොත  ඳවය දීභ අිළ වවශහ දකිනහ. එද ක අිළ 

කිේවේ ඒකික. ඒක අිළ පතපර්ණවඹන්භ වවශහ දකිනහ විතයක් 

වනොවික, ඒක  පතඵන්ධ වරහ ළඩ කයපු අඹ  ඹපත කිසි 

දඬුභක් වදනහ නපත ඒ දඬුභ වදන්න ඕනෆඹ කිඹන තළන තභික 

අිළ එදහ ක සිටිවය්, අද ක ඉන්වන්. නමු ක වපත සිද්ධිඹ අහනඹ  

වභොකක්ද වුවණ්? ඳක් ාසථහ  ංවලෝධන වගනළල්රහ, 

ශ්රී නහ ක වඳවර්යහ භළතිතුභහවේ ප්රනධහන කවඹන් කමිටුක් ඳ ක 

කයරහ ත දුය  ක ඳක් නහඹක කඹ අවුරුදු 6ක  දීර්ඝ කය 

ගන්න ළඩ ිළිතවශක් කස කශහ. ඊ  ඳසු තිබුණු ඳක් 

පතවපතරනඹ  CCTV cameras වගනළල්රහ,   කය වගන 

හියකහයිකන්වගන් ඡන්දඹ ගන්නහ හවේ තභික, අ ක ඔන්න 

කිඹරහ තභික ඒ වඹෝජනහ  ඡන්දඹ ග කව ක. අන්න ඒකික අද වපත 

ඳක්වය් ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹ  අ ක වරහ තිවඵන ඉයණභ. භවය අඹ 

ඒහ  විරුද්ධ වනොවී ද්ද නළතු නිකපත ඉන්න වකො  අඳ  

වකොන්දක් තිබුණහ එදහ නළඟි රහ කථහ කයරහ ඒක  විරුද්ධ අත 

ඔන්න. ඒක  විරුද්ධ වනොවී ඉන්න අවප් වෘදඹ හක්ෂිඹ අඳ  

ඉඩ දුන්වන් නළවළ. අවුරුදු 6ක  නහඹක ක කහරඹ දිගු කය ග කතහ. 

දළන් 2014 ඡන්දඹක් දිනන්න කථහ කයනහ. 2014 

ජනහධිඳතියණඹක් තිබිරහ ඒ ඡන්දවඹන් ඳළයදුණ ක 2018 න 

තුරු වපත නහඹක කඹ ත දුය  ක වපත ඳක්වය් ඉතුරු වනහ. අ ක 

පුඩි ගවන්න ඒක වපත ආණ්ඩු  වවො කහයණඹක් ඵ  ඳ ක 

වික. 2022 දී ඵරඹ රඵහ ගළනීවපත හීනඹ තභික දළන් ඉතිරි වරහ 

තිවඵන්වන්. ත අවුරුදු 10ක් වපත යව්ට එක් ක ජහතික 

ඳහක්ෂිකවඹෝ භළරී භළරී ගුටි කකහ ඔවුන්වේ සිඹලු වද්ල් කළඳ 

කයරහ තිවඵනහ. 2022 දී ඵරඹ රඵහ ගළනීවපත හීනඹක තභික අද 

ඔවුන් ජී ක වන්වන්.  

වපත කහයණවය්දී අවප් ඳක්වය් විලහර ිළරික් දඬුභ  රක් 

වුණහ. කරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ 1995 සි  වපත ඳක්වය් නිවඹෝජා 

නහඹකඹහ විධිඹ  සිටි වකවනක්. එතුභහවේ කවණන් අල්රරහ 

කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවඹනු ක එිතඹ  දළපතභහ. ජි ක වප්රනේභදහ 

භව කභඹහවේ නිවඹෝජා නහඹකකභ ඔහුවගන් ඉ ක කශහ. 

එතුභහ ක කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවඹන් ඉ ක කශහ. නමු ක ඳසු 

එතුභහ කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරඹ  අයග කතහ. යංජි ක භද්දුභ 

ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ ක ඉ ක කයරහ තිබුණහ, ඳසු ඔහු ක ආඳසු 

ග කතහ. තරතහ අතුවකෝයර භළතිනිඹ රක් නිතහ වඳයමුවණ් 

බහඳතිනිඹ විධිඹ  සිටිඹහ. එතුමිඹ ඒ බහඳති ධුයවඹන් ඉ ක 

කයරහ කෘතාහධිකහරි භණ්ඩර හභහජික කඹ ක නළති කශහ. ඳසු 

නළත ක එභ තනතුරු රඵහ දුන්නහ. වයෝසි වේනහනහඹක භළතිනිඹ 

කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවඹන් ඉ ක කශහ. වපත න තුරු ක එතුමිඹ 

කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරඹ  ඳ ක කයරහ නළවළ. බුද්ධික ඳතියණ 

භළතිතුභහ කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවඹන් ඉ ක කශහ. ඔහු තභික 

භහතය දිස්රිCක්කවඹන් ඳශමුළනි තළන  භනහඳ ග ක පුද්ගරඹහ. 

හභහනාවඹන් කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරඹ  අිළ වගන්න්වන් ඒ 

විධිඹ ික. එතළනින් ඔහු අිකන් කශහ. ඒ හවේභ සුජී වේනසිංව 

භන්ත්රීවතුභහ වපත ඳක්ඹ වනුවන් කථහ කයන්න පුළුන් දක් 

 භන්ත්රීවයවඹක්. අිළ වව  වභතළනින් ගිඹ ක ඒක කිඹන්න ඕනෆ.  

එතුභහවේ ආනඹ වදක  කඩරහ ප්රනහවද්ශීඹ බහ භන්ත්රීවයඹකු  

කෆල්රක් දුන්නහ. අද න තුරු අවුරුදු ගණනක් තිසවේ  අවප් 

ඳක්ඹ වනුවන් පු ක ඳ ක හකච්ඡහක  එතුභහ කළහ 

නළවළ. වපතක තභික අද ඇති වරහ තිවඵන ත ක කඹ. ඒ හවේභ 

දුවන්ස ගන්කන්ද භන්ත්රීවතුභහ කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවඹන් අිකන් 

වකරුහ. ඳහලිත වතයප්වඳරුභ භන්ත්රීවතුභහවේ ආනඹ එතුභහ  

අවවෝසි වකරුහ. ඳසු කථහ කයරහ නළත ඒක එතුභහ  රඵහ 

දුන්නහ. ඒ හවේභ අවලෝක් අවේසිංව භන්ත්රීවතුභහ කුරුණෆගර 

දිස්රිCක්කවය් ඉතහභ දක් විධිඹ  ළඩ කශ භන්ත්රීවයවඹක්; 

මිනිසසු ක එක්ක හි පු භන්ත්රීවයවඹක්. එතුභහවේ ආනඹ එතුභහ  

අහිමි වකරුහ.  ඉපතතිඹහස ඵහීර් භහකහර් භළතිතුභහ අවප් ඳක්වය් 

මුසලිපත ජන ඳදනභ ආයක්හ කයපු නහඹකඹහ විතයක් වනොවික, 

සිංවර ජන ඳදනභක්  තිබු ණු නහඹකඹහ. එතුභහවේ කෘතාහධිකහරි 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

භණ්ඩර හභහජික කඹ අවවෝසි වකරුහ. යංජි ක අලුවිවහවර් 

භන්ත්රීවතුභහ අවප් ඳක්ඹ වනුවන් දළළන්ත වභවවයක් කයපු 

භහතවල් දිස්රිCක්කවය් නහඹකඹහ. එතුභහවේ කෘතාහධිකහරි භණ්ඩර 

හභහජික කඹ අවවෝසි වකරුහ. ඒ හවේභ චන්ද්රtහ ගන්කන්ද 

භළතිතුභහවේ කෘතාහධිකහරි භණ්ඩර හභහජික කඹ අවවෝසි 

වකරුහ.   

ඳශහ ක බහ භන්ත්රීවරු ගළන කිඹනහ නපත ඳශහ ක බහ භන්ත්රීව 

ිතයහල් රක්තිරක භළතිතුභහවේ වකෝ්ටව්ට ආනඹ ඔහුවගන් අිකන් 

වකරුහ. නීතිඥප වභත්රීව ගුණය කන භළතිතුභහවේ ආනඹ එතුභහ  

අවවෝසි වකරුහ. ඳශහ ක බහ භන්ත්රීව වජෝර්ි වඳවර්යහ භළතිතුභහ 

භවය ආනවඹන් අිකන් වකරුහ. ඳශහ ක බහ භන්ත්රීව නීතිඥප 

ිතයන්ත අභයවේකය භළතිතුභහවේ ආනඹ එතුභහ  අහිමි වකරුහ. 

වයෝස ප්රනනහන්දු භළතිනිඹ ක හන -[ඵහධහ කිරීපත] කරඵර වන්න 

එඳහ. වයෝස ප්රනනහන්දු භළතිනිඹ ක හන ආනවඹන් අිකන් වකරුහ.  

 
ගරු එපත. වජෝලප් භිකකල් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம். வஜஶசப் லக்கல் தபவஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

නළවළ, නළවළ. ක හන ආනවය් භභ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔේ, ඔේ. භභ දන්නහ. භභ ඔඵතුභහ  ඵහධහ කයන්වන් නළවළ. 

කරුණහකය නිලසලේද ඉන්න. [ඵහධහ කිරීපත] ඵන්දුරහල් 

ඵන්ඩහරිවගොඩ භළතිතුභහ එතුභහවේ ආනවඹන් අිකන්                  

වකරුහ. වඩොනල්ඩ් භළතිතුභහ  මින්වන්රිඹ ආනවඹන් අිකන් 

වකරුහ. ආනන්ද රළනවයෝල් භළතිතුභහ ඵද්වද්ගභ ආනවය් 

ංවිධහඹකකමින් අිකන් වකරුහ.  යවි ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

වවොයණ ආනවඹන් අිකන් වකරුහ. රහල් වඳවර්යහ භළතිතුභහ 

අවප් ජහතික වේක ංගභවය් හි පු භහධා ප්රනකහලක. එතුභහ ක 

ඉ ක වකරුහ. ප්රනහවද්ශීඹ බහර විඳක් නහඹකරු, ප්රනහවද්ශීඹ 

බහ භන්ත්රීවරු 250ක  අධික ංඛ්යාහක  විරුද්ධ වචෝදනහ ඳත්රෂ 

ඹරහ ඔවුන්  විරුද්ධ විනඹ ඳරීක්ණ ඳළළ කවහ. වපතක වරිඹ  

වජෝලප් ස හර්ලින් එදහ වකොමිුතනිස්ට ඳක්වය් භවහ ශුද්ධ කිරීභ - 

purge - වහ භහනික. ඳක්ඹක් ශුද්ධ කිරීවපත ළඩ ිළිතවශ, 

ඳක්වය් මිනිසසු එශන ළඩ ිළිතවශ, ජනභතඹක් තිවඵන, 

මිනිසසුන්  වදතින් ආදයඹ කයන මිනිසසු එශන ළඩ ිළිතවශ 

තභික ඳසු ගිඹ කහර කහනුවේ ක්රිජඹහ කභක වුවණ්. අද න වකො   

යංවග ඵණ්ඩහය භළතිතුභහවේ ත ක කඹ වභොකක්ද? 2000 වර් 

අවප් ඳක්වය් ක ුතතු කය වගන ඹන්න අභහරු අසථහවේ එතුභහ 

තභන්වේ නිරතරලින් ඉල්රහ අස වරහ ගිහිල්රහ ඳක්ඹ 

වනුවන් ගුටි කහවගන, ගවවගන ක ුතතු කශහ. එතුභහ  

විරුද්ධ තභ ක නඩු තිවඵනහ. එවවභ තිබිඹදී ක එතුභහවේ 

ආනඹ අහිමි වකරුහ. එතුභහ තභ ක වපත ඳක්වය් රැඳිරහ 

ඉන්නහ. ඉතිවහවය් වපත නහඹකතුභහ ඹ ව ක ඉන්න ඵළරි වුණු 

විලහර ිළරික් වපත ඳක්ඹ අතවළය දභහ ගිඹහ.  ය ක අමුණුගභ 

භළතිතුභහ වපත ඳක්ඹ  තිබුණු පතඳතක්. එතුභහ 1998 චරහ 

ඵණ්ඩහයනහඹක ඇතුළු ත ක ඳස වදනකු එක්ක ඳක්වඹන් අිකන් 

වරහ ගිඹහ. ඊශඟ , වයෝහිත වඵෝවගොල්රහගභ භළතිතුභහ, 

වකවවලිඹ යඹුක්ළල්ර භළතිතුභහ, භහින්ද භයසිංව භළතිතුභහ  වපත 

නහඹකතුභහ ශඟ ඉතහභ ශඟින් ළඩ කයපු අඹ. [ඵහධහ කිරීපත] හිනහ 

වන්න එඳහ. වව  අනිද්දහ  අවනක් අඹ  ක ඔඹ ටික වේවි. ඔඹ 

ශඟින් ඉවගන කෆ ගවපු අඹ තභික ඉසවල්රහභ ඹන්වන්. භතක 

තිඹහ ගන්න. [ඵහධහ කිරීපත] දළන් එක එක වකොන්ත්රෂහ ක බහය ගන්න 

රළවළසති වන්න එඳහ. 

කරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ ඇතුළු 17 වදවනක්, ුතද්ධවය්දී ඇති 

වුණු හතහයණඹ ක එක්ක ආණ්ඩු ඳක්ඹ  ගිඹහ. 2008 දී අවප් 

 ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීව කණ්ඩහඹභ  ඉගළන්නුහ ුතද්ධඹ ඳයදින්වන් 

වකොවවොභද කිඹන එක.  වජොන්ස න් ඇභතිතුභහ හක්ෂි දයනහ 

ඇති; අවප් රක්සභන් වවනවිය කන භළතිතුභහ හක්ෂි දයනහ 

ඇති. අිළ නළඟි රහ විරුද්ධ වුණහ වපතහ . භතක තිඹහ ගන්න. 

[ඵහධහ කිරීපත] එදහ හිටිවය් නළති අඹ කථහ කයන්න එඳහ. එදහ අිළ 

විරුද්ධ වුණහ.  වමුදහවේ කර්නල්රහ වගනළල්රහ  එදහ අඳ  

ඉගළන්නුහ ුතද්ධවඹන් ඳයදින්වන් වකොවවොභද කිඹරහ.  

"වභෝපත ළස නිහ, එන වභෝ හර් නළ කනපත එන ුතද ඵෂල් 

ඹන්න ඵළරු හිය වනහ.  එවයනහ. එරුණහිකන් ඳසු ුතද්ධවඹන් 

අිළ ඳයදිනහ. ුතද්ධඹ ඳළයදුණහභ අනික් ඳළ කවතන් ආර්ථිකඹ කඩහ 

ළව නහ. එතවකො  ආණ්ඩු ගන්න පුළුන් ළඩ ිළිත වශක් 

ඇවි ක තිවඵනහ" කිඹහ අඳ  ඉගළන්නුහ. වපත ය   ආදයඹ කයන 

මිනිසසු විධිඹ  අිළ එදහ නළඟි රහ ඒක  විරුද්ධ වුණහ. ඒහ තභික 

-ුතද්ධවඹන් ඳරිදින වළටි- යූඑන්පී භන්ත්රීව කණ්ඩහඹභ  ඉගළන්වවේ. 

ඒක භතක තිඹහ ගන්න.  ඳසු ගිඹ තිවඹ ක ගහමිණී වරොකුවේ 

භළතිතුභහ භහ ක භඟ කිේහ, එදහ ඒ වරහවේ අිළ වරි තීන්දුක් 

ග කතහ නපත, ුතද්ධඹ  වවඹෝගඹ දීරහ වන විධිඹක  අිළ ළඩ 

ිළිත වශක් කස කය ආණ්ඩු ්ට න ළඩ ිළිතවශක් වගන 

ගිඹහ නපත, අද ක වපත විඳක්වය් අිළ ඔක්වකොභ ක්ටටිඹ සිටිනහ 

කිඹහ. ඒහ තභික තිබුණු ප්රනලසන. අිළ ඒහ ඔක්වකොභ හිතින් දයහ 

වගන ඳක්ඹ ඇතුවශේ  හිටිඹහ. භතක තිඹහ ගන්න.  

එදහ 1989 දී භහින්ද යහජඳක් භව කභඹහ ප්රනමුඛ්ය අ  වදවනක් 

හිටිඹ විඳක්ඹ  වභොනහද කවශේ? එවවභ අ  වදනහ  ඵළවළපු 

වරහවේ එතළනින් ඳසු -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. 1989න් ඳසවේ. 

ඔක්වකො භ ගණන් යදිනහ. ඒ අඹ වභොකක්ද කවශේ? ඒ අඹ 

ඳහර්ලිවපතන්තු වේ ක ඉන් ිළ ත ක විලහර ළඩ වකො ක් කය වගන 

ගිඹහ. එදහ ඳහද ඹහත්රෂහ කයරහ, ජන වඝෝහ කයරහ, ලේද වඝෝහ 

කයරහ 1993 දකුවණ් භළතියණවය්දී අභයසිරි වදොඩන්වගොඩ 

භළතිතුභහ  දිවුරුපත වදන්න ඵළරි න වි ,  තිබුණු ඹකඩ වේ්ටටු 

ගරහ දභහ ඉේවඵෝ ගරහ දභහ ඵහීර් භහකහර් භළතිතුභහ කළහ 

වගන ගිහින් ඒ දිවුරුපත දීභ කයන්න භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ  

විකඹක් තිබුණහ. අද අිළ අයවගන ගිවඹො ක දිවුරුපත වදනහ තිඹහ 

අඳ ඳළ කත ඳශහතක  ගන්න එකක් නළවළ. අඳ වේයහ ගන්න 

කවුරු ක නළවළ. ගළහුවො ක ගුටි කහරහ නිකපත ඉන්න වරහ 

තිවඵන්වන්. වපත ත ක කඹ  අිළ ඳ ක වුණහ.  

අද වභොකක්ද සිද්ධ වරහ තිවඵන්වන්? අද අිළ උද්වඝෝණඹ 

කයනහ. උද්වඝෝණවය්දී නහඹකවඹෝ එනහ. ඇවි ක කථහ කයරහ 

ගිඹහ  ඳසවේ අවප් සිටින මිනිසුන්  කඳුළු ගෆස ගවනහ. එදහ 

ජීන ඵය  විරුද්ධ අිළ කශ උද්වඝෝණවඹන් ඳහලිත 

වතයප්වඳරුභ භළතිතුභහ තනිඹභ  න  මුහුණ දුන්නහ. 

නහඹකවඹෝ ඔක්වකොභ ගිහිල්රහ. කථහ කයරහ ගිඹහභ ඒක වරිඹ  

ව්ට කයරහ ගළහුහ හවේ ළඩක්. අවනක් ඔක්වකෝභ මිනිසුන්  

කඳුළු ගෆස ගළහුහ. ඒකික සිද්ධ වුවණ්. අද න වි  අඳ ක එක්ක 

හි පු මිනිසුන් වේයහ ග කතහද? එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ අවප් 

ඳක්ඹ වනුවන් හියඵ ක කන වරහවේ වඟුයන්වකත ඉරහ 

ඳහද ඹහත්රෂහක් ඳ න් ග කතහ. ඒ ඳහද ඹහත්රෂහ ආයපතබ කයරහ කිවරෝ 

ීට යඹක්  ඹන්න වපතඵ වුවණ් නළවළ  නහඹකවඹෝ ටික ඔක්වකෝභ 

ගිඹහ. වකොශම  එන තුරු ඳහද ඹහත්රෂහ තනිඹභ අයවගන එන්න 

අඳ  සිද්ධ වුණහ.  එදහ වනඟ හිටිවය් නළවළ. ඒ ක වනඟ එකතු 

කය වගන වකොශම  එන්න අඳ  සිද්ධ වුණහ. එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ කිඹන්වන් නුය ඉරහ වකොශම  වඳශඳහිතඹක් එන වි  

වදතුන් දහවක් එකතු කය ගන්න ඵළරි ඳක්ඹක්ද? නළවළ. ඒක  

වවඹෝගඹ වදන්වන් නළවළ. තභන් වනුවන් හිවර් ගිඹ මිනිසුන් 

වේයහ ගන්න ඵළරි නහඹකවඹෝ හභහනා මිනිසුන්වේ වදව ක 

දළවනන යහඹ ගළන කල්ඳනහ කයන්වන් වකොවවොභද?  එවවභ 

වදතක් නළති මිනිසසු අනහගතවය් අවප් අහිංක යූඑන්පීකහය වඹෝ 

වනුවන් තභන්වේ වඬ අදි කයන්වන් වකොවවොභද?  භභ 

අවන්වන් ඒකික.  
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අද ය ක  වෂොන්වේකහ භළතිතුභහවේ ත ක කඹ වකොවවොභද? 

ය ක වෂොන්වේකහ භළතිතුභහ අවුරුදු වදකවභහයක් 

ඳහර්ලිවපතන්තුවේ ඉරහ කුදරහවගන ගිහින් හිවර් දළපතභහ  ඳසවේ 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ විධිඹ  අිළ වභොනහද කවශේ? 2010 

නහඹකවඹක් නළතු අඳ  ිළටින් නහඹකවඹෝ ආවද්ල කයන්න සිද්ධ 

වුණහ; ආනඹනඹ කයන්න සිද්ධ වුණහ. එවවභ කශ නහඹකඹහ අඳ  

වේයහ ගන්න ඵළරි වුණහ. ඒ වනුවන් අිළ කශ උද්වඝෝණ 

අයවගන ගිහින් අතයභඟදි නතය කයන එක, ළඩි කහරඹක් ය ක 

වෂොන්වේකහ භව කභඹහ හිවර් තිඹන එක, එස.බී. දිහනහඹක ළඩි 

කහරඹක් හිවර් තළබුහභ තභික අඳ  වපතක කය වගන ඹන්න 

පුළුන් කිඹහ හිතන එක තභික ඇති වුණ ආසහදඹ. මිනිසසු හිවර් 

දභහ මිනිසුන්වේ වද ක ඔක්වකොභ හිය කයරහ මිනිසසු වඬන 

වකො  ඒවකන් ඵරඹ රඵහ ගන්න පුළුන් කිඹන භන්ද 

භහනසික කඹක් තභික වපත අඹ  තිබුවණ්.  

ඳසු ගිඹ කහරවය් අිළ වභොකක්ද ක   වශේ? දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ 

ාසථහ ංවලෝධනඹ වගනහහභ අිළ එිතඹ  ගිහින් උඳහඹක් 

කයරහ වපත ආණ්ඩු  විරුද්ධ අිළ ළඩ ක ුතතු කයමු කිඹහ 

තීයණඹ කය  අවප් ඳශමු න ළඩ ිළිතවශ ඳ න් ග කතහ. වභතළන 

තිවඵන වඳොඩි hut එකක අිළ උඳහඹ ඳ න් ග කතහ.  ඳසු දහ උවද් 

පුළුන් තයපත ඇතුශ  වනඟ  වගන්හ වපතක  දළළන්ත 

උද්වඝෝණ ාහඳහයඹක් ඵ  ඳ ක කයමු කිඹහ අිළ කල්ඳනහ කශහ. 

එවවභ කයන්න වපතඵ වුවණ් නළවළ. "සිරිවකොත" ඇතුවශන් එිතඹ  

ඹන වි  ඳහය වරහ. අවනක් ඳළ කව ක ඳහවයන් ඹන්න ඵළවළ, වන 

ඳහයකින් ඹමු කිඹහ නතය කයන්න වළදුහ. කවුරු ක එන්වන් 

නළවළ. නමු ක  කයන්න වදඹක් නළතිකභ  අිළ ගිහිල්රහ  න් 

කයරහ  barricades  කඩහවගන බිවගන ආඳසු එිතඹ  ආහ.   

ිතයහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ අග්රාවිනිලසචඹකහය තනතුරින් 

අිකන් කශහ. කවුරු වුණ ක එතුමිඹ වපත යව්ට  

අග්රාවිනිලසචඹකහයතුමිඹ. එඹ ළරැදි අිකන් කිරීභක්. ඒක භහ අද ක 

කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීපත] භතක තිඹහ ගන්න  ඒ ක්ර භවේදඹ ළරැදිික. 

භභ ඒ කථහ ඕනෆ තළනක කිඹනහ. භ  ඒක ප්රනලසනඹක් වනොවික. 

නමු ක භතක තිඹහ ගන්න, ඒ අසථහවේ විඳක්ඹක් විධිඹ  අිළ 

වරිඹ  ළඩ ක ුතතු කශහ නපත වපත විධිඹ  ආණ්ඩුක  වල්රපත 

කයන්න ඵළවළ. ඒ අසථහ අිළ අ ක වළරිඹහ. ඒක අ ක වළයරහ 

වභොකක්ද කවශේ? ඊ ශඟ  එන අග්රාවිනිලසචඹකහයයඹහ රහ ඳක්ඹ 

වළය ගිඹ භන්ත්රීවරුන්වේ භන්ත්රීව ධුය අවවෝසි කය ගන්න පුළුන් 

කිඹරහ හිතුහ. ඒකික කල්ඳනහ කවශේ. ''ඵඹ වන්න එඳහ. ඊ ශඟ  

එන්වන් ව ොප් ඵඩුක්, එතුභහ  රහ ඒක කය ගන්න පුළුන්'' 

කිඹරහ හිතුහ. එතුභහ දහවගන අවප්  භන්ත්රීවරු අ  වදනකු අිකන් 

කය ගන්න පුළුන් කිඹරහ හිතුහ. එවවභික plan එක තිබුවණ්. 

නමු ක අද වභොකද වරහ තිවඵන්වන්? අද ඒ වගොල්වරෝ තභ 

ඉන්නහ. වභන්න අද ඇති කයරහ තිවඵන ත ක කඹ.  

විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ිළිතඵ ප්රනලසනඹක් ආහ. ඒ අසථහවේ වපත 

ආණ්ඩු ්ට න්න පුළුන් තළනක  වගවනන්න උද්වඝෝණ 

ාහඳහය  ඇතුළු කයන්න පුළුන් වළභ ළඩ ිළිතවශක්භ කයන්න 

තිබුණහ. වදදහවක ඳභණ ිළරික් එකතු කයරහ යහ්රිCවය් හුළු එිත 

ඳ කතු කයවගන භහ ඳශමුළනි  න් ක්රිජඹහ භහර්ගඹ ඳඬුසනුය 

ආනවඹන් ඳ න් ග කතහ. නමු ක ඒ  න් ක්රිජඹහ භහර්ගඹ ඉදිරිඹ  

වගන ගිවය් නළවළ.  

අවප් ජහතික ෘ කතීඹ මිති අද කඩහ ළටිරහික තිවඵන්වන්. එදහ 

අවප් ෘ කතීඹ මිති ාහඳහයවය් හභහජිකඹන් 95,000ක් විතය 

හිටිඹහ. 1994 ර්ඹ න වකො  අවප් ෘ කතීඹ මිති ාහඳහයවය් 

72,000ක් විතය හභහජිකඹන් හිටිඹහ. නමු ක අද හභහජිකඹන් 

9,000  ඳවත ළටිරහ තිවඵන්වන්. අද අවප් ෘ කතීඹ මිති නළවළ. 

එදහ විලහරභ ෘ කතීඹ මිති ාහඳහයඹ තිබුණු ඳක්ඹ තභික අවප් 

ඳක්ඹ. නමු ක විදුලිඵර අර්බුදඹ වනුවන් කයපු ළඩ ර්ජනඹ 

අඳ  කයන්න ඵළරි වුණහ. අිළ ඒක ඵහය දුන්නහ, ඒකහඵද්ධ ෘ කතීඹ 

 න් ක්රිජඹහ භහර්ගර  ඹන වන ක වද්ලඳහරන ඳක්ර 

නහඹකඹන්වේ අත . අද අිළ නිකපත ඇවිදින ඇ  ළකිලි හවේික. 

ෘ කතීඹ මිති ාහඳහයඹ කඩහ ්ට රහ තිවඵන්වන්; ඉයික.  

එක ඳළ කතකින් ඳක් හභහජිකඹන් ඉ ක වනහ. ත 

ඳළ කතකින් ඡන්ද ප්රනතිලතඹ වළවශනහ. ත ක ඳළ කතකින් ෘ කතීඹ 

මිති කඩහවගන ළව නහ. ගපත භ්ට වපත නහඹකඹන් භරහනික 

වරහ  නළත වනොනළඟිව න තළනක  ඳ ක වරහ තිවඵන්වන්. 

වපත නිහ තභික අිළ ාහඳහය ගණනහක් වළදුවේ. නිදවස ජනතහ 

ාහඳහය අඳ  වුභනහ වුණහ. එදහ  2004  වපත ආණ්ඩු වගනහහ 

හවේ ළඩ ිළිතවශක් අඳ  වුභනහ වරහ තිබුණහ. වන ක 

ඵරවේග එක  එකතු  කය වගන, ය  ව්ට එක් ක ජහතික ඳක් 

ළ ඩ ිළිතවශ වනභ ඹන ගභන්,  ආණ්ඩු විවයෝධඹ ක ඇති කයරහ, 

ඒ සිඹල්ර ඹපත කිසි තළනකින් එකතු කය වගන දළළන්ත ආණ්ඩු 

විවයෝධඹක් වයවහ  ආණ්ඩුක් ගන්න අඳ  වුභනහ වරහ 

තිබුණහ. අඳ ඒ ළඩ ිළිතවශ අයවගන ඹන  වකො  ඳක් 

නහඹක කවඹන්  ආවේ "ඒහ නතය කයන්න" කිඹරහික.  

අිළ එදහ නිදවස ජනතහ ාහඳහයඹ එස.බී. දිහනහඹක 

භළතිතුභහ ක එක්ක හකච්ඡහ කයරහ ඳ න් ග කතහ. ඒ ඳශමු ළනි  

රැසවීභ  ඳවය දුන්නහ. ඊ ශඟ  අිළ "නිදවවේ විරහඳඹ" නමින් 

උද්වඝෝණඹක් ය ක වෂොන්වේකහ භළතිතුභහ වනුවන් ඳ න් 

ග කතහ; ඒක  ඳවය දුන්නහ. භවේ හවනඹ,  යවි කරුණහනහඹක 
භළතිතුභහවේ හවනඹ, වයෝසි වේනහනහඹක භළතිනිඹවේ හවනඹ 

එදහ කුඩු කයරහ දළපතභහ. නමු ක අඳ  ිළහි  වන්න කවුරු ක 

හිටිවය් නළවළ. ඒ ාහඳහය ඔක්වකොභ අ ක වළයරහ දළපතභහ.  

 ඊශඟ , හධහයණ භහජඹක් වහ ව ාහඳහයඹ. ඇ කත භ 

ඒවකන් කවශේ ාසථහ ිළිතඵ කථහ කයන්න අලා  

හතහයණඹ කස කිරීභික. අද ඒක  වභොකක්ද කයරහ 

තිවඵන්වන්? ඒ ඇවිවශන ගිනි වගොඩ  කහඩ්වඵෝඩ් එකක් දළපතභහ 

හවේ ''ාසථහක්'' වගනළල්රහ දළපතභහ. දළන් ඒ ාසථහ ගළන 

තභික කථහ කයන්වන්. හිතන්වන් ාසථහවන් ය  වඳයශන්න 

පුළුන් කිඹරහ. 50 වදනකු, 60 වදනකු එකතු කය වගන කයන 

Voice Cut වද්ලඳහරනඹක් දළන් තිවඵන්වන්; වන එකක් 

වනොවික. ජනතහ ාහඳහයලින් ඈ ක වච්ච Voice Cut 

වද්ලඳහරන වය් වඳය ගභන්කරු ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. Mike 

එකක් වපතඵ  වුණහභ ආණ්ඩු කුඩු වන්න ඵණින්න පුළුන්. 

වළඵළික ඉසයවහ වනඟ නළවළ, හ කිඹන්න, කෆ ගවන්න, කථහ 

කයන්න. එතළනින් විුතක්ත වච්ච හතහයණඹක් තිවඵන්වන්. 

වභවවභ විඳක්ඹක් නිහ තභික ඒකහධිඳතිහදඹ ඇවිසවන්වන්; 

ඒකහධිඳතිහදඹ නළඟිටින්වන්. වභවවභ විඳක්ඹක් තිවඹන වකො  

මිනිසුන් ඵණින්වන් ආණ්ඩු   වනොවික. මිනිසුන් අද ඵණින්වන් 

විඳක්ඹ . වභොකක්ද විඳක්ඹ කයන්වන්, තමුන්නහන්වේරහ 

වභොනහද කයන්වන්, කරුණහකය වපත ආණ්ඩු  විරුද්ධ ඳහය  

ඵහින්න රෆසති වන්න කිඹරහික මිනිසසු ඵණින්වන්.  [ඵහධහ 

කිරීපත] ත කයන්න. ඵඹ වන්න එඳහ. ඕනෆ එකක් කය ගන්න.   

දළන් ඳශහ ක බහ භළතියණ ඇවිල්රහ තිවඵනහ. වපත ඳශහ ක 

බහ ඳයදින එක අවන්න වදඹක් වනොවික. ඊශඟ ඳශහ ක බහ 

භළතියණ  සිඹල්රභ ඳයදිනහ, විඳක්ඹ වපත විධිඹ  ක ුතතු කය 

වගන ගිඹහභ. ඒක භතක තිඹහ ගන්න. වපත ඳශහ ක බහ 

භළතියණවය්දී අිළ ඹම ඳශහත ඉතහභ ඉවශ ප්රනතිලතඹකින් දිනරහ 

වඳන්නහ. එතළනින් ඳසවේ තිඹන සිඹලු ඳශහ ක බහ භළතියණ 

අිළ ජඹග්රාවණඹ කයනහ. ඒක භතක තිඹහ ගන්න. එතළනින් නතය 

වන්වන් නළවළ. ඊශඟ  තිවඵනහ, ජනහධිඳතියණඹ. [ඵහධහ 

කිරීපත] භතක තිඹහ ගන්න, ජඹග්රාවණඹ කයන්වන් අිළ. ආණ්ඩු 

තභික ජඹග්රාවණඹ කයන්වන්. [ඵහධහ කිරීපත] ආසහදඹ  

ඔඵතුභන්රහ ඒක කිඹන්න. භහ අද වභතළනින් එිතඹ  ගිඹහ  

ඳසවේ ඒ ජඹග්රාවණඹ අයවගන වදන්වන් ආණ්ඩු . ඒක භතක 

තිඹහ ගන්න. අිළ ීට  ඳසවේ විඳක්ඹ  දිනන්න ඉඩ තිඹන්වන් 

නළවළ.  
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

අිළ 1989 ඉරහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ  ළඩ කශහ. හලින්ද 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහ  භතක ඇති 1989 දී එක් ක භහජහදි 

ඳක්ඹ වනුවන් භහ කථහ කශ ඳශමු ළනි රැසවීභ. භහ 2000 දීික 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  එකතු වුවණ්. 2001 දී  භහ ඡන්දඹ 

ඉල්ලුහ; ඳයහදික. එක් ක ජහතික ඳක්ඹ කටුගපතවඳොශ 

ආනවඹන් ඡන්දඹ ඉල්රන්න වතය වදනකු දළපතභහ. එක 

ආනඹක් ඇතුවශේ ඳහර්ලිවපතන්තු  එන්න ඡන්දඹ ඉල්ලුහ වතය 

වදවනක්. දිනන්න වනොවික, ඳයද්දන්නික එවවභ  දළපතවපත. 

නමු ක භහ 2004 දී ඳහර්ලිවපතන්තු  ආහ.  

ඊශඟ , භහ කිේහ, ඳක්වය් ිතා ාහඳහයඹ දිුතණු කයරහ 

ක ුතතු කයමු කිඹරහ. ිතා නහඹකඹකු විධිඹ  වහ විලසවිදාහරඹ 

ඇතුවශේ  න් කයපු වකනකු විධිඹ  භහ ඒ වහ ළඩ ිළිතවශක් 

වළදුහ. ළඩ ිළිතවශක් වදරහ ඒ file එක අයවගන එන වකො  භ  

කිේහ, "ඒ ළඩ ක ුතතු වභඹහ  වදන්න සිද්ධ නහ. ඒක නිහ 

ඔඹහ   වදන්න ඵළවළ " කිඹරහ.  භහ ඒ භන්ත්රීවයඹහවේ නභ 

කිඹන්වන් නළවළ. භහ file එක අයවගන ආඳහු වළරිරහ ආහ. ඊශඟ  

භ  බහය දුන්නහ three-wheelers  ගළන ක ුතතු කයන්න. භහ 

රංකහවේ three-wheelers ර ළඩ කයන අඹ  එකතු කයරහ ඳශමු 

ළනි උද්වඝෝණ ාහඳහයඹ ඳළළ කවහ, ලිප් න්  යවුවපත. ඒ,  

three-wheelers ර ළඩ කයන අඹවේ ඳශමු ළනි උද්වඝෝණඹ. 

ඒ විධිඹ  අිළ ළඩ කයරහ වඳන්නුහ.  

ඊශඟ , 2010 දී බහය දුන්නහ කරහකරුවෝ එකතු කයන්න. ඒ 

වන වකො  සිඹලු  කරහකරුවෝ ගිහින් භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහවේ වහඹ . කවුරු ක නළවළ අඳ  එකතු කය ගන්න. 

අිළ  කිේවේ, "ඤපත ඳචං කරහකහයවඹෝ විතයික දළන් එක් ක 

ජහතික ඳක්ඹ  ඉතුරු වරහ ඉන්වන්" කිඹරහ. අඳ  එවවභික 

කිේවේ. නමු ක 1,200ක  ළඩි ිළරික් එකතු කයරහ  එදහ අවප් 

ළඩ ිළිතවශ කයන්න වළකිඹහ රළබුණහ.  

2004 ඉරහ තිබුණු වළභ උද්වඝෝණඹක භ වපත 

ඳහර්ලිවපතන්තු  වගනහපු  න් ඳහධ භවේ අතින් ලිඹරහ 

තිවඵනහ. ඒ  න් ඳහධ අවප් අ කලින් ලිඹළවිරහ, වභතළන  

වගනළ ක උසහ වගන ඉරහ තිවඵනහ. භවය අඹ උසහ වගන 

ඉන්නහ. භවය අඹ උසහ වගන ඉන්වන් නළවළ. අඳ  වුභනහ 

තිවඵනහ උසහ වගන ඉන්න. වළඵළික ඉදිරි වඳශ කිහිඳ වදනකු  

වුභනහ වරහ තිබුණහ, ඒහ උසන්වන් නළති ඔවවේ තිඹහ වගන 

ඉන්න. ඒහ උසන්න පුළුන් ත ක කඹක් නළවළ. ඒක තභික 

තිවඵන ත ක කඹ.  

එදහ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ  ක ුතතු කයපු වරහවේ භභික අජි ක 

පී. වඳවර්යහ භන්ත්රීවතුභහික කථහ කයරහ, කෆ ගවරහ කිේහ, "අිළ අද 

ඳහර්ලිවපතන්තු තුශ වභොකක් වවෝ කයමු" කිඹරහ. එවවභ කිේවේ 

නළ කනපත එදහ ක කිසිභ උද්වඝෝණඹක් නළවළ. ඒක නිකපතභ 

වකවයනහ. ඒහ වොඹහ ඵරහ අලා ක ුතතු කයන්න කවුරු ක 

නළවළ. භ  ක, බුද්ධික  ක වපත ඳිතගළනීපත දිගින් දිග භ එන්වන් 

එකභ කහයණඹක් භත, එකභ එක කහයණඹක් භත.  

2010 දී ඳළළති ඡන්දවය්දී රංකහවේ වද ළනි ළඩිභ භනහඳ 

ගණන භහ රඵහ ග කතහ. නහඹකතුභහ රක්ඹ ඳන්නරහ ඡන්ද ගන්න 

වකො ,  රක්ඹ ඳන්නරහ ඡන්ද ග කත එකභ එක ඳහර්ලිවපතන්තු 

භන්ත්රීවයඹහ තභික දඹහසිරි ජඹවේකය. නමු ක භභ කෘතාහධිකහරි 

භණ්ඩරවය් නළවළ. වළඵළික ප්රනහවද්ශීඹ බහ ඡන්දඹකදී ඡන්ද 

1,070ක් ග කත කුරුණෆගර දිස්රිCක්කවය් ප්රනහවද්ශීඹ බහ 

භන්ත්රීවයවඹකු ක කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවය් ඉන්නහ. ඒකික 

තිවඵන රිජහ.  

ඳසු ගිඹ භළතියණරදී, ඳශහ ක බහ භළතියණරදී අඳ  

ඳක් රැිත තවනපත කරහඳ  ඵ  ඳ ක වරහ තිබුණහ. භවය 

රැසවීපතර  නහඹකතුභහ එන වකො  භහ රැසවීවපත කථහ කයමින් 

සිටි අසථහරදි භ  වේදිකහවන් ඵළවළරහ ඹන්න කිඹහ 

තිවඵනහ. එක රැසවීභකදී අවප් තරතහ අතුවකෝයර භන්ත්රීවතුමිඹ 

භ  කිේහ, "භල්ලි කරුණහකයරහ වේදිකහවන් ඵළවළරහ 

වභතළනින් ඹන්න" කිඹරහ. භහ ඇහුහ, "ඇික අක්කහ භ  ඹන්න 

කිඹන්වන්" කිඹරහ. එතුමිඹ කිේහ, ''නහඹකතුභහ ඔඹහ ඉන්න නිහ 

වභතළන  එන්න කළභළති නළවළ. ඔඹහ ඉන්න නිහ එතුභහ එන්න 

ඵළවළික කිඹනහ. ඔඹහ ගිඹහ  ඳසවේ තභික එතුභහ එන්වන්'' 

කිඹරහ. භහ එිතඹ  එනවතක් එතුභහවේ හවන වඳශ තිබුණහ 

ඇඹිලිිළටිඹ නගයවය් ඳහවර් දකු ණු ඳළ කව ක නතහ වගන. භහ වපත 

ඳක්ඹ වනුවන් උවද් ඉන් රෑ න වතක් කෆ ගවනහ. වපත 

ඳක්ඹ වනුවන් උවද් ඉන් රෑ න වතක් කථහ කයනහ. 

වළඵළික, භහ රැසවීවපත ඉන්න වතක් ඇතුශ  එන්න ඵළරි ත ක කඹක් 

එතුභහ  තිබුණහ. ප්රනජහතන්ත්රෂහදවය් ිළඹහ විධිඹ  අිළ රකන 

ෂළන්සිස වෝල් ර්වේ වපත ප්රනකහලඹ භහ කිඹන්න කළභළතිික.  

"භහ ඔඵ දයන භතඹ  ඉඳුයහභ විරුද්ධ වමි. නමු ක එී භතඹ 

දළරීභ  ඔඵ  ඇති අිකතිඹ දිවි හිමිවඹන් සුයකින්වනමි."  

ප්රනජහතන්ත්රෂහදවය් මුල් ගර විපතමුතිඹ  ඇති අිකතිඹ ඵ 

එතුභහ ප්රනකහල කශහ. ආණ්ඩුවේ ඒකහධිඳතිහදඹ විවේචනඹ කයන, 

ඳවුල් ඳහරනඹ විවේචනඹ කයන, සුිළරිසිදු ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹක  

ාසථහ වදන ඊනිඹහ ප්රනජහතන්ත්රෂහදී නහඹකඹහ ඳක්වය් 

විපතමුතිඹ  ඉඩක් වදන්වන් නළති නහඹකඹකු ඵ  ඳ ක වරහ 

තිවඵනහ. ඉතින් වභොනහද කථහ කයන්වන්? ඒකහධිඳති 

ආණ්ඩුක  එවයහි ළඩ කයන වකො  අඳ තුශ 

ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹක් තිවඵන්න ඕනෆ. අඳ තුශ ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹක් 

නළතු අිළ වකොවවොභද ආණ්ඩු  ප්රනජහතන්ත්රෂහදි වනොන 

ආණ්ඩුක් කිඹන්වන්?  

 
ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒකහධිඳතිඹහ ශඟ  ඹන්වන්. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒකහධිඳති කඹක් වගවනන්න අත ඔපු අඹ කථහ කයන්න 

එඳහ. අවුරුදු වවය් වඹෝජනහ වගනහපු වකනහ තභික රිජහ නළතු 

හිනහ වවී කථහ කයන්වන්. රිජහ නළති ත කථහ කයනහ. 

එතවකො  ඳක් නහඹක කවය් ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹ නළති වීවපත කිඹුල් 

කඳුළු ිළිතඵ සිහිඳ ක න්වන් හධහයණ රීතීන් තුශ  ඳතින එක 

ආප්තඹකි.  භභ කිඹන්න කළභළතිික, "හධහයණඹ ඳතන්නහ ිළරිසිදු 

දෆ ක ඇති හධහණඹ ඉල්රහ සිටිඹ ුතතු ඹ; he who comes into 

equity must come with clean hands" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීපත] භභ 

ඒ කිේවේ නහඹකතුභහ ගළනික. [ඵහධහ කිරීපත] ඔඵතුභන්රහ ඉතින් 

වළභ දහභ කයන්වන් තප්පුරන එක වන්. ඒක කය වගන ඹන්න. 

ත වරිඹික. ත කය වගන ඹන්න. ඕවකන්භ ව කවයනහ ඹන 

ිළරි ත ළඩි වනහ කිඹරහ. ත ක ඒක කයන්න. දිග භ කය 

වගන ඹන්න.  

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ අිළ කවශේ ඳක්වය් විනඹ ගළන 

කල්ඳනහ කයමින් සිටි එක විතයික. මිනිසසු ඔක්වකො භ ඹන්න 

වළරිඹහ. එහි ප්රනතිපරඹක් වළටිඹ  ඳසු ගිඹ කහරවය් කුරුණෆගර 

දිස්රිCක්කවය් ඡන්ද ප්රනතිලතඹ සිඹඹ  59.26 සි   සිඹඹ  27.29 

දක්හ ඳවත ළටුණහ. ශ්රී   රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ඇතුළු  

න්ධහනවය් ඡන්ද ප්රනතිලතඹ  සිඹඹ  35.86 සි  70.13 දක්හ ළඩි 

කය ග කතහ. එක් ක ජහතික ඳක්ඹ දලක වදකක් තුශ 

ජනගවනවය් ර්ධනඹ ව විඳක්වය් සිටීවපත හසිඹ වනොතකහ  

829 830 

[ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ] 
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ඡන්ද ප්රනභහණඹ 346,978 සි  270,347 දක්හ ඳවත  ළටී  

තිවඵනහ. වපත නිහ තභික අද ඳක්ඹ වගොඩ නඟන්න ඵළරි තළන  

ඳ ක වරහ තිවඵන්වන්. 2009  ර්වය් ආණ්ඩුවේ ඡන්ද ඳදනවභහි 

ව එක් ක ජහතික ඳක්වය් ඡන්ද ඳදනවභහි වන 398,396ික. 

වපතක නළත ක වගොඩ ගන්න; ඡන්ද 398,396 නළත එකතු 

කයන්න  ඳක්ඹ ඇතුවශේ දළළන්ත විප්රඹක් සිද්ධ වන්න ඕනෆ. 

ජහතික තරවය් ඡන්ද ඳදනභ වෝදහඳහළු  රක්වීභ ීට  ක ළඩිික. 

වපත කඩහ ළටීභ ිළිතඵ කථහ කිරීභ, විකල්ඳඹ ිළිතඵ වවිත 

කිරීභ ඳිත ගළනීභ , වද්ලඳහරනභඹ ලවඹන් ඝහතනඹ කිරීභ  

වවේතුක් වරහ තිවඵනහ. අනහගත භළතියණඹකදී නහභ 

වඹෝජනහ අහිමි න තළනක  අිළ අබාන්තයඹ තුශ කශ විවේචන 

අද ප්රනලසනඹක් ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ.  

 1951 ජලි 12 ළනි දහ, ඵණ්ඩහයනහඹක භව කභඹහ ය 

වතයක් තභන් දළර  තනතුරුලින් වෞඛ්යා වහ ඳශහ ක ඳහරන 

අභහතා ධුයවඹන් ව බහනහඹක ධුයවඹන්- ඉල්රහ අස වුණහ.  

1946 දී එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ිළහිටු න අසථහවේදී සිංවර භව 

බහ  එක්වීවභන් අවප්ක්හ කශ ඳශමු ළනි අයමුණ වුවණ් 

වෝල්ඵරි ආණ්ඩු ක්ර භඹ ඹ ව ක  වද්ශීඹ ආණ්ඩුක් වදන එකික. 

ඊශඟ  එතුභහ ඵරහවඳොවයො කතු ව භවජන ංර්ධනවය් ඳයභහර්ථ 

ඉටු වනොවීභ තුශ ඒ වහ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ තුශ ඉඩ ප්රනසථහ 

නළති ඵ දළන වගන එතුභහ එතළනින් ඉ ක වුණහ.  

එවර අනුගභනඹ කයමින් එතුභහවේ අඩි ඳහවර් භභ ක ගභන් 

කයනහ. ඒ අඩි ඳහවර් ගභන් කයමින් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 

අ කවළය දභහ භභ ක ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ; භවේ තිඹිරි වගඹ  

නළත ක ගභන් කයනහඹ කිඹරහ වපත අසථහවේ භහ වදතින්භ 

ප්රනකහල කයන්න කළභළතිික. වීය කළප්වඳටිවඳොශ භව දිහවේ 

ඉංග්රී සීන් වනුවන් සිංවර වමුදහන්  එවයහි වල්රස 

කළරැල්ර ඳහගහ  දභන්න  වගොස,  ඉංග්රී සීන් විසින් රඵහ දුන්  ආුතධ  

නළත ක ඉංග්රී සීන් වත  බහය දීරහ සිංවර වමුදහ ක එක්ක එක  

එකතු වරහ  න් කශහ හවේ  නක ආයපතබඹ තභික  වපත 

ඳ න් ගන්වන් කිඹරහ භභ කිඹන්න කළභළතිික. [ඵහධහ කිරීපත] 

අහිංක එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්වේ ඡන්දඹ බහවිත කයරහ 

ඕනෆ නපත  භ  ක තිබුණහ, අද වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ කථහක් කයරහ 

එවහ ඳළ කත  ගිහිල්රහ ඇභතිකභක් අය වගන ඇභති පුටුක හඩි 

වන්න.  ප්රනජහතන්ත්රෂහදවය් ඹවගුණඹ භවේ වදව ක තිවඵනහ. ඒ 

හවේභ එක් ක ජහතික ඳක්වය් අවප් ආදයණීඹ මිනිසසු; රංකහ 

ඇතුවශේ ඉන්න වදතක් තිවඵන එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකවඹෝ 

සිඹලු වදනහ අද අඳ  ආදයවඹන් කිඹන්වන්, "ඔඵතුභහ ඹන්න එඳහ, 

අඳ  ඔඵතුභහ විතයික දළන් ඉන්වන්. ඔඵතුභහ ක ගිඹහ  ඳසවේ අඩුභ 

තයමින් අිළ වනුවන් කථහ කයන්න ක ඉන්වන් කවුද" කිඹන 

එකික. [ඵහධහ කිරීපත]  ඒ එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්වේ 

ඡන්දලින් ඇවිල්රහ, භ  භවේ එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්වේ 

මුහුවණ් දළලි ගහන්න ඵළරි නිහ;  භවේ ආදයණීඹ ජනතහවේ 

ජනභතඹ නළත ක උයගහ ඵරන්න වුභනහක් තිවඵන නිහ අද 

භභ ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවකමින් ඉල්රහ අස වරහ ඹම ඳශහ ක 

බහ  තයග කයනහ.  එවවභ නළ කනපත භ  ක ඒ ඳළ කත  

ගිහිල්රහ ඉවගන ඉන්න තිබුණහ. භභ ඒක කයන්වන් නළවළ. 

වභොකද, භ  ඡන්දඹ දුන්න එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකවඹෝ භ  

ආදයඹ කශහ. ඒ නිහ තභික  සීර්  අිකති වද් සීර් භ වදනහ 

හවේ භභ රඵහ ග ක 132,000ක ඡන්ද ංඛ්යාහ අවප් 

නහඹකතුභහවේ කකුල් වදක ශඟ තිඹරහ එතුභහ  කළභළති 

වකවනක් ඳ ක කය ගන්න ඉඩ දීරහ භභ වපත ඳක්වය් 

හභහජික කවඹන් ඉල්රහ අස වරහ ඹම ඳශහ ක බහ  තයග 

කයන්න තීයණඹක් ග කව ක.   

ඒ නිහ භභ විලසහ කයනහ, වපත යව්ට සිටින එක් ක ජහතික 

ඳහක්ෂිකිකනු ක, ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකිකනු ක භභ ග ක තීයණඹ 

ඓතිවහසික, එවභන්භ ඔවුන  ළදග ක න තීන්දුක් ඵ  ඳ ක 

කයහවි කිඹහ.   ඒ ජන භතඹ නළත උයගහ ඵරහ ජන භතඹක් තුිතන් 

නළත ඳහර්ලිවපතන්තු  එන්න භවේ ඵරහවඳොවයො කතු තිඹහ 

වගන ඒ හිඩළ ඉතිරි කයමින් තභික භභ අද ඳහර්ලිවපතන්තුවන් 

මු ගන්වන්. වපත කහයණවය්දී අහිංක එක් ක ජහතික 

ඳහක්ෂිකවඹෝ ඉතහභ දරුණු කඩහ ළටීභක  රක් වරහ තිවඵන 

ඵ ක භභ කිඹන්න කළභළතිික.  

ඒ නිහභ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ වගොඩ නඟපු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ විසින් න දළක්භක් වහ ජඹක් රඵහ දුන් 

ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ වත භහ අද නළත එක් වරහ භවේ 

ජනතහ  වේඹ කයන ක්රිජඹහකහයකභ ඉසයව  කය වගන ඹන්න 

ඵරහවඳොවයො කතු නහ.  

වපත ඳක්ඹ එක් අවඹකුවේ වඳෞද්ගලික බදරඹක් වනොවික. 

ඒක ජනතහවේ බදරඹක්. ඒ නිහ අිළ  වුභනහ වරහ 

තිවඵනහ,- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

කහවේද? යහජඳක්රහවේද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(ஶண்னஷகு ெஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඊ  කලින්, කරුණහකය වරින් ප්රනනහන්දු භව කතඹහ උඳළස ුතශ 

ගරරහ කණ්ණහඩිඹ ඉසයව  ගිහිල්රහ ඵරන්න, වපත කහවේ 

බදරඹක්ද කිඹරහ. එතවකො  ව කවර්වි.  

1951 ළප්තළපතඵර් 2වනි දහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් 

භහයපතබක රැසවීභ ඳ කමින් ඵණ්ඩහයනහඹක ශ්රී භතහණන්, 

"ඉන්දිඹහ, ඳහකිසතහනඹ, බුරුභඹ, ඉන්දුනීසිඹහ, අඹර්රන්තඹ 

නිදව රඵහ ග කව ක නිලසිකත ප්රනතිඳ කති වහ ඳදනපත භත ිළහි හ ක්රිජඹහ 

කශ භවජන ාහඳහයඹක් තුිතනි. නමු ක අඳවේ නිදවස ාහඳහයඹ 

එවේ වනොවවය්ඹ. එඹ මුදුනින් ඳ න් වගන වඵොවවෝ දුය  භව 

ජනතහවගන් විවඹෝ වවය්ඹ. ඒ නිහභ ඇතළමුන් තුශ ඇති කයන 

රද භහනසික කඹ වවය්, අවප් නිදව ජනතහ විසින්, ජනතහ 

වනුවන් දිනහ ග ක වදඹක් වනො, පුද්ගර කණ්ඩහඹභක් විසින් 

උඳඹහ ග ක වදඹක් ඵික. ඒ නිහභ එී පුද්ගර කණ්ඩහඹපත යව්ට 

උරුභඹ වහ නිදව ඔවුන්වේ වඳෞද්ගලික වද්ඳශක් වර 

රකන්න  පුරුදු පුහුණු වකො  වගන සිටින්නහක් වභන්භ එී 

උරුභඹන්හි ප්රනතිරහබ තභන  ඳභණක් හිමි විඹ ුතතු ඹික 

විලසහඹක්ද ඳතී." ඹනුවන් ඳහ තිවඵනහ. 

අද එක් ක ජහතික ඳක්වය් වේදජනක ත ක කඹ ඇති වරහ 

තිවඵන්වන් වභී ිකන්තනඹ නිහික. යහජඳක් ඳවුවල් ආදීනඹන් 

ගළන කථහ කයන ගභන් එක් ක ජහතික ඳක් නහඹක කඹ 

ක ුතතු කයමින් සිටින්වන් තභ ඳයපතඳයහවේ උරුභඹ වද්ලඳහරනඹ 

තුශ ඳ කහ වගන ඹෆභ වහික. නමු ක යහජඳක්රුන්  

ජනතහවේ ආිතර්හදඹ වහ යභ වනොඅඩු රළවඵන කර, එක් ක 

ජහතික ඳක්වය් නහඹක කඹ දිවනන් දිනභ භහජවඹන් වහ 

ජනතහවගන් විවඹෝ න ත ක කඹක එක් ක ජහතික ඳක් 

භවජන නිවඹෝජිතඹන් වර අඳ  කශ වළකි කහර්ඹ බහයඹ අද න 

වි  ශනා වරහ තිවඵනහ.  

විවලේවඹන්භ වපත කහයණහ ක එක්ක භභ වභතළනදී කිඹන්න 

කළභළතිික, වපත අර්බුදඹ ගළන. ඳසු ගිඹ කහරවය් විනඹ ඳරීක්ණඹ 

ඳ කහ භහ අ ක් ගත වුණ ක, එභ විනඹ ඳරීක්ණඹ අන් 

කවශේ නළවළ. ඡන්දඹක් ශං වරහ තභික වපත විනඹ ඳරීක්ණඹ 

අන් කයන්න අලා ක ුතතු ටික කවශේ. ඒක ක කවශේ  බුද්ධික 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

ඳතියණ භන්ත්රීවතුභහවේ විනඹ ඳරීක්ණඹ භංගර භයවීය 

භන්ත්රීවතුභහ භහර්ගවඹන් වඹෝජනහ කයන විධිඹ ික, භවේ විනඹ 

ඳරීක්ණඹ අවවෝසි කිරීභ අකිර වියහි කහරිඹපත භන්ත්රීවතුභහවේ 

නභ දභහ  වඹෝජනහ කයන විධිඹ ික. කෘතාහධිකහරී භණ්ඩරඹ  

එවවභ කයන්න වුභනහක් නළවළ. ඒ, අිළ ත ක ළ්ට වීභ වහ 

අලා කයන ක ුතතු ටිකික කවශේ.  

වභහිදී විවලේවඹන් භභ සතුතින්ත නහ, අවප් යවි 
කරුණහනහඹක භළතිතුභහ . එතුභහ ගළන අවප් ඹපත කිසි ඳයසඳය 
භත ගණනහක් තිබුණහ. නමු ක එක තළනකදී එතුභහ තීයණඹක් 
ග කතහ, වපත ඳක්ඹ එක  එකතු කය වගන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

ඒ අනු තභික එතුභහ අඳ ක එක්ක කථහ කවශේ. එතුභහ අවලෝක් 
අවේසිංව භළතිතුභහ එක්ක ක කථහ කශහ. ඳහලිත යංවග ඵණ්ඩහය 
භළතිතුභහ එක්ක ක කථහ කශහ. භභ දන්නහ, අවනක් භන්ත්රීවරු 
සිඹලු වදනහ එක්ක ක කථහ කයමින් වපත ඳක්ඹ නළත වගොඩ 
ගන්න ඕනෆඹ කිඹන තළනක ඉවගන තභික එතුභහ ළඩ කවශේ. 
භවේ වදතින්භ භභ යවි කරුණහනහඹක භළතිතුභහ  සතුතින්ත 
නහ.  

ඒ හවේභ භහ වනුවන් චනඹක් වරි කථහ කයරහ භහ ගළන 
විලසහඹක් තළබ වරින් ප්රනනහන්දු භළතිතුභහ  ක, අජි ක පී. වඳවර්යහ 
භළතිතුභහ  ක භවේ වදතින් භභ සතුතින්ත නහ. වපත කථහ 
කිරීවපතදී භ  ඵහධහ කයපු අවප් ආදයණීඹ භන්ත්රීවරුන්  ක භවේ 
වදතින්භ භභ සතුතින්ත නහ. භ  එවවභ  ඵහධහ කයන්න 

එතුභන්රහ  අිකතිඹක් තිවඵනහ. ඒ හවේභ භවේ කථහ  
හනුකපතිළත න් දුන් සිඹලු වදනහ  ක භවේ වදතින්භ භහ 
සතුතින්ත නහ.  

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහවේ නහඹක කඹක් ඹ ව ක ඉදිරි 
අවුරුදු 10ක කහරඹක් ඇතුශත නළත වපත ය  එක් වේ ක 
කයන්න අිළ ක ුතතු කයනහඹ කිඹන කහයණඹ ක 

තමුන්නහන්වේරහ සිඹලු වදනහ භ භතක් කයමින් භවේ චන 
සල්ඳඹ වභිකන් අන් කයනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භ  වපත අසථහ රඵහ දුන්නහ  භහ 
ඔඵතුභහ  ක සතුතින්ත නහ. වඵොවවොභ සතුතිික. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු වජෝන් අභයතුංග භන්ත්රීවතුභහ. 
 

ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳශමුවන්භ භවේ මිත්රෂ දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ කශ ප්රනකහල ප්රනතික්වේඳ කයනහ. අද වපත 

විහදවය් කහරඹ ඳශමුවන්භ යජවඹන් අඩු විඹ ුතතුික. [ඵහධහ 

කිරීපත] එතුභහ කථහ වකරුවේ යජඹ වනුවන්. [ඵහධහ කිරීපත] 

විවලේ ප්රනකහලඹක්.  [ඵහධහ කිරීපත] 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කරුණහකය නිලසලේද වන්න. 
 

ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ  ඔඵතුභහවගන් කහරුණික ඉල්රහ 

සිටිනහ, වපත කථහ  ිළිතතුරු වදන්න ඊශඟ  කථහ කයන්න 

අසථහ විඳක්ඹ  වදන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිේහ විදුලි ඵරඹ 

ගළන කථහ වකරුවො ක ඒ අසථහ වදනහ කිඹරහ.   

ගරු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 අිළ වභවතක් නිලසලේද සිටිඹහ. කිසිභ ප්රනලසනඹක් ඇති 

වකරුවේ නළවළ. ිළිතතුරු දීභ වහ අද විඹ ිළිතඵ කථහ කයන්න 

අවප් ඳහර්ලසවය් භන්ත්රීවයවඹකු   අසථහ වදන්න කිඹරහ 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොික. කභක් නළවළ. හධහයණ ඉල්ලීභක්.  

ඊශඟ  වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ. 

 
ගරු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වභොකක්ද point of Order එක? 

 

ගරු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහවේ කහරුණික 

අධහනඹ  වපත කහයණඹ වඹොමු කයනහ. කිසිඹපත භන්ත්රීවතුවභක් 

කයන රද කථහකින් ඹපත භන්ත්රීවයවඹකුවේ නභක් වන් වුණහ 

නපත ඒ ිළිතඵ ප්රනතික්රිජඹහ දළක්වීවපත අිකතිඹ ඒ නභ වන්  වුණු 

භන්ත්රීවතුභහ  තිවඵනහ. දළන් දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ 

පතපර්ණ කථහවේ විවේචනඹ  රක් වුවණ් යනිල් වික්ර භසිංව 

විඳක් නහඹකතුභහික. ඒක - [ඵහධහ කිරීපත] නළවළ, නළවළ. ඒක - 

[ඵහධහ කිරීපත] ඉන්න, ඉන්න. භභ කිඹරහ ඉය නළවළ. භභ කිඹරහ 

ඉය නළවළ. [ඵහධහ කිරීපත] භභ කිඹරහ ඉය නළවළ, වඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්වේ  අලා නපත විඳක් නහඹකතුභහ ිළිතතුරු 

වදනහ.  [ඵහධහ කිරීපත] 
 

ගරු යනිල් වික්ර භසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසවය් 
නහඹකතුභහ) 
(ஶண்னஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - ெஷர்க்கட்சஷ னெெல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවේ ක, වරින් ප්රනනහන්දු 

භන්ත්රීවතුභහවේ ක වදන්නහවේභ නපත වන් කශහ. දළන් ඔඵතුභහ 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහවේ නභ කිේහ. එතුභහ  කථහ කයන්න 

ඉඩ වදන්න. භභ අවප් විහද කහරඹ අයවගන ිළිතතුරු වදන්නපත. 
 

ගරු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்னஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ - 

833 834 

[ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ] 
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කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of Order එකක් නළවළ. ගරු විභල් වීයංල ඇභතිතුභනි, 

එතළන point of Order එකක් නළවළ. භභ දළන් වරින් ප්රනනහන්දු 

භන්ත්රීවතුභහ  කථහ කයන්න අසථහ දීරික තිවඵන්වන්. 

 

[අ.බහ. 2.52] 

 

ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඇ කත ලවඹන්භ වභභ 

ඳහර්ලිවපතන්තුවේ භහ ආදයඹ කයපු, භභ ඳශමු ළනි තහ  

ඳහර්ලිවපතන්තු  වබහගි වද්දී ආදර්ලඹක් වළටිඹ  

ඵරහවඳොවයො කතුවන් හි පු චරිතඹක් න දඹහසිරි ජඹවේකය 

භළතිතුභහවේ වභළනි වද්ලඳහරන ජනිකහක අන් ගභන් ඹන 

වපත අභංගරාවය් සතුති කථහ කයන්න රළබීභ ගළන භහ තුටු 

වනහ. [ඵහධහ කිරීපත] දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ එක් ක 

ජහතික ඳක්වඹන් වළදිරහ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  කළත විධිඹ  

ඵණින වකො  අිළ ංය අවවගන හිටිඹහ. වපත ඔඵතුභන්රහ  

ඵණින වදඹක් වනොවික. කරුණහකය ගරු කඹ ඇති කය වගන 

අිළ වගෞයහන්විත හි පු විධිඹ  ඔඵතුභන්රහ ක ඉන්නහ නපත 

වඵොවවොභ කභ භළනවි කිඹරහ භභ වපත අසථහවේදී ප්රනකහල කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කථහක් තිවඵනහ වරෝකවය් 

වනොවනසවන එකභ වද් තභික වනසවීභ කිඹරහ. දළන් 

ඵරන්න, දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ අද කයපු ප්රනකහලවඹන් එක 

දිග , එක දිග  ආයපතබවය් ඉන්භ ප්රනකහල කවශේ වපත ඳක්ඹ කයපු 

ළරැදි ගළන විතයික. ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද අය වගන ඵරන්න 

දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහවේ වද්ලඳහරන ගභන ගළන. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භළතිතුභහ  එතුභහවේ වද්ලඳහරන ගභන අභතක වරහ 

තිවඵනහ. [ඵහධහ කිරීපත] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇහුපත කන් වදන්න. 
 

ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ  එතුභහවේ වද්ලඳහරන ගභනභ 

අභතක වරහ තිවඵනහ. එතුභහ ඉසවේරහභ වද්ලඳහරනඹ  ආවේ 

1997 ර්වය්ික. එතුභහ ප්රනවද්ශීඹ බහ  ඉල්රරහ ප්රනහවද්ශීඹ 

බහවේ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් ළඩිභ භනහඳ අයවගන ක 

එතුභහ  බහඳති ධුයඹ වපතඵ වුවණ් නළවළ. ඹපත වවඹකින් වභතුභහ 

ඹම ඳශහ ක බහ  ගිහිල්රහ ඹම ඳශහ ක බහව ක ළඩිභ ඡන්ද 

ග කත ක ඒවක් භව ඇභතිකභ වභතුභහ  වදන්න වළකිඹහක් නළවළ. 

එතුභහ එක  එන්වන් ක නළවළ. වභොකද වජොන්ස න් ප්රනනහන්දු 

ඇභතිතුභහ ජීවිව ක  ඒක වන්න වදන්වන් නළති නිහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ 2001 ඳශමුළනි 

ය  ඳහර්ලිවපතන්තු භළතියණඹ  ඉල්රහ රඵහ ග කව ක අහන 

සථහනඹික. 

2001 ඳහර්ලිවපතන්තු භළතියණවය්දී එතුභහ අන්ත ඳයහදික; 

අන්තිභඹහික. 2004 දී යූඑන්පී එවකන් දිස්රිCක්කවඹන් 

ඳහර්ලිවපතන්තු  ව කවදනකු එන වකො  එතුභහ වඵොවවොභ 

අභහරුවන් ඳසවනිඹහ විධිඹ  එ ල්ලී වගන ආහ. 2010 දී සින්දු 

කිඹරහ -ගීත කිඹරහ- මිනිසුන් ිළනරහ එක් ක ජහතික 

ඳහක්ෂිකඹන්වේ ආශීර්හදවඹන් එතුභහ ඳශමු ළනිඹහ  ආහ. අද 

එතුභහ  අතිවිලහර ප්රනලසන යහිතඹක් තිවඵනහ නපත එතුභහ වභොකක්ද 

කයන්න තිබුවණ්? එතුභහ  ඒ කථහ ලිඹහ දීපු අඹ ක වභතළන 

ඉන්නහ. ඒ කථහ ලිඹහ දීපු අඹ එතුභහ  දහපු කථහ සිඹල්ර අිළ 

දන්නහ. ඒ අඹ වඵොවවොභ තුටින් ඇති. වභොකද, වද්ලඳහරනික 

ලවඹන් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ විනහල කිරීභ තභික එතුභහවේ 

අයමුණ වුවණ්. අද වභතළනදී එතුභහ කයපු කථහවේ එකභ 

චනඹකින් ක එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් රද අ ක දළීපතර  

සතුතින්ත වුවණ් නළවළ. අද දඹහසිරි ජඹවේකය වකනකු ඇති 

වරහ තිවඵන්වන් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ නිහික. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භළතිතුභහ  අවනක් ඳළ කත  ඹන්න වපතඵ වරහ 

තිවඵන්වන් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ නිහ රළබුණු ප්රනහදඹ නිහික.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඹපතකිසි වකනකු  ඳක්වය් ප්රනලසනඹක් 

තිවඵනහ නපත, අබාන්තයවය් ප්රනලසනඹක් තිවඵනහ නපත, 

අහධහයණඹක් වනහ නපත කයන්න ඕනෆ වද්ලඳහරනවඹන් මු 

ගළනීභ මි අවනක් ඳළ කත  ඳළනීභ වනොවික. දඹහසිරි ජඹවේකය 

භළතිතුභහ කවශේ, ඳශහ ක බහ භළතියණඹක් ආන්නවය් තිවඵන 

වකො  ඒ ඳශහ ක බහ භළතියණඹ විනහල කයරහ, යූඑන්පී එක  

ගවරහ අවනක් ඳළ කත  ඵල්ටිඹක් ගවපු එකික. අිළ හිතනහ වකෝටි 

25ක් 30ක් ක අයවගන තභික ඔඹ ඵල්ටිඹ ගවන්න ඇ කව ක 

කිඹරහ. දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ  භභ ආදවයික. භහ එතුභහ  

ආදවර් හවේභ එතුභහ වඳෞද්ගලික ල්ලිර  ආදවයික කිඹරහ ක 

අිළ දන්නහ. අඳයහවද් කිඹන්න ඵළවළ, වපතක දඹහසිරි ජඹවේකය 

භළතිතුභහවේ අහනහ. එතුභහවේ අහනහක භවත තභික අඳ 

වපත දසර දකින්වන්. එතුභහ දළන භ ගවපත වඳෝස ර් ගවරහ. 

එතුභහ ඳනින්න හිටිවය් අද ඊවය් වනොවික. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, අිළ විලහර උ කහවඹක් දළරුහ එතුභහ  කරුණු 

ව කරුපත කයරහ වදන්න.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 
ගළන කථහ කයනහ. එතුභහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ගළන කථහ 

කයනහ. එතුභහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ -ජනහධිඳතිතුභහ- 

ආදර්ලඹ  ගන්නහ නපත එතුභහ  ගන්න තිබුණු එකභ ආදර්ලඹ 

තභික ඉසීභ. එවවභ නපත දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ  ක 

කයන්න තිබුවණ් ඉන එකික. ඳක්ඹ  භඩ ගවරහ ඳක්වඹන් 

ඳනින එක වනොවික කයන්න තිබුවණ්. අද ඹම වඳෝස ර් ගවරහ 

තිවඵනහ, "ඹම  සිරි - දඹහසිරි" කිඹරහ. අිළ අවනහ, 'අපතභ  

සිරි, දඹහසිරි! උම වභොකක්ද වපත කය ග කව ක?' කිඹරහ. වපත අද කය 

ග කව ක දඹහසිරිවේ විනහලඹික. දඹහසිරි වද්ලඳහරනවය් අනහථික. 

දඹහසිරිවේ වද්ලඳහරනවය් භශගභික වපත. භභ ඉල්ලීභක් කයනහ, 

ඔඹ ඹන ගභන් ඳහර්ලිවපතන්තු ඉසයව  ගිහිල්රහ වවො  අත 

ගහරහ ළරහ ඹන්න කිඹරහ. ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වඹන් ආවඹ ක 

ඳහර්ලිවපතන්තු  එන්න එතුභහ  වළකිඹහක් රළවඵන්වන් නළවළ. 

ඒක කදහ ක -වපත කවප්දි- වන්වන් නළවළ. වජොන්ස න් 

ප්රනනහන්දු ඇභතිතුභහ කදහ ක ඒක වන්න වදන්වන් ක නළවළ. ඒ 

නිහ වභතළනදී අිළ ඳළවළදිලි දන්නහ එතුභහවේ වද්ලඳහරන 

දිවිඹ  අද ඉන් 'යණං ගච්ඡහමි' භ තභික කිඹන එක.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ අතා 

ප්රනකහල යහිතඹක් කශහ. 2004 භළතියණවඹන් ඳසු ඳක්වය් 

පතප්රනදහඹ අනු තිබුවණ් ඳක්වය් වද ළනිඹහ  භනහඳ ගන්න 

වකනහ  ඳක්වය් වල්කපත ධුයඹ දීභික. ඳක්වය් බහඳති ධුයඹ 

ඳශමු ළනිඹහ  භනහඳ ගන්නහ වකනහ ික වදන්වන්. වද ළනිඹහ  

තභික ඳක්වය් වල්කපත ධුයඹ වදන්වන්. නමු ක, 2004 දී 

දිස්රිCක්කවඹන් ඳස ළනිඹහ විධිඹ  භනහඳ අයවගන තිවඵන 

වකො  ක එදහ දඹහසිරි ජඹවේකය නළඟරහ එන චරිතඹක් ව නිහ 

දඹහසිරි ජඹවේකය  දුන්නහ, දිස්රිCක් බහවේ වල්කපතකභ.  එතුභහ 

කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරඹ  ඳ ක කශහ. ඒ විතයක් වනොවික. 

එතුභහ  වළභ නිර තරඹක්භ දීරහ එතුභහ ඉදිරිඹ  ගන්න අතිවිලහර 

උ කහවඹක් ග කතහ. වළඵළික එතුභහ  තිවඵනහ පුදුභ ඵර 

වරෝිමකභක්; ඵර කෆදයකභක්. එතුභහ දක්ික. එතුභහ  ක  

තිවඵනහ. එතුභහ  වළකිඹහ තිවඵනහ. නමු ක එතුභහ ඉතහභ 

ඉක්භන  ඒවකන් අන්ධ වනහ. අද එතුභහ  තිවඵන්වන් 

ඉක්භන්කභික. ඉක්භන වකො ික කිඹරහ අිළ සිඹලු වදනහ දළක 

835 836 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

තිවඵනහ. එතුභහ වඵොවවෝ ඉක්භන් වුණහ. තනතුරු, ධහනහන්තය, 

නිර තර, යප්රනහද, යදහන වද  එතුභහ වළභ දහභ වඵොවවෝ 

ඉක්භනින් ඹන්න ග කතහ. ඒ ළය ළඩිකභ නිහ තභික අද වභවවභ 

කවශේ. ඳක්වය් අබාන්තයවය් ප්රනලසන තිවඵන්න පුළුන්. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භළතිතුභහ ඳක්වය් ජහතික ංවිධහඹක ධුයඹ ඉල්රද්දී 

භභ එතුභහ ික ඡන්දඹ දුන්වන්. භභ එතුභහවේ නිවඹෝජිතඹහ 

වළටිඹ ික ඒ ඡන්ද ක ුත කව කදී ඳ ක වුවණ්.  නහඹක කඹ  

විරුද්ධ ඡන්දඹ දුන්නහ නපත වවෝ ඳක්ඹ ක එක්ක ඉන්න 

පුද්ගරඹකු වළටිඹ    ඳක්ඹ  ආදයඹ කයන්න, ගරු කයන්න අිළ 

දළන ගන්න ඕනෆ. අංක එක ඳක්ඹික. අද ඹන්න ඕනෆ වුණහ නපත 

දඹහසිරි ජඹවේකය  තිබුණහ නපතබු ිළටින් ක  වවගන වගදය 

ඹන්න. "භ  අහධහයණඹක් වුණහ. භභ ඉල්රහ අස වනහ." 

කිඹරහ ගිඹහ නපත අිළ ීට  ඩහ දඹහසිරි ජඹවේකය  ගරු කයනහ. 

දඹහසිරි ජඹවේකය අද කථහ කවශේ භහධාඹ ික. දඹහසිරි ජඹවේකය 

කථහ කවශේ එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකඹන් ික. යූඑන්පී එක ්ට රහ, 

යූඑන්පී එක විනහල කයරහ, ග කතු මුදර  ඹපතකිසි return එකක් 

වදන්න ඕනෆ නිහ තභික දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ අද වපත 

ඳහර්ලිවපතන්තුවේදී ඒ කථහ කවශේ. ඒකික අඳ  තිවඵන 

කනගහටු. අිළ එක  එක ිළඟහවන් කහරහ තිවඵනහ. නමු ක එතුභහ 

වපත කවශේ අශීරහචහය, ඉතහභ අිතක්ෂිත ළඩක්. නි  වද්ලඳහරන 

ප්රනතිරඳඹක් තභික එතුභහ අද වගොඩ නළඟුවේ. එභ නිහ භභ 

හිතනහ දි්ටධධපතභ වේදනීඹ කර්භඹ කිඹන එක අනිහර්ඹවඹන් 

ඳඩින් වදනහ කිඹරහ ගරු කථහනහඹකතුභනි. හිතහ ඵරන්න, 

ඳහර්ලිවපතන්තුවේ එතුභහවේ අහන කථහ ගළන ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. ඒ කථහ කයපු දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ 

2013 භළික 09 ළනි දහ විදුලි ඵරඹ ගළනභ කථහ කයපු වරහකදී 

ප්රනකහලඹක් කශහ.                      

එදහ ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි න්නිආයච්ික භව කමිඹ දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ  වභවවභ කිඹනහ: 

"විජි ක විජඹමුණි ද වොිකහ ඇභතිතුභහ අවනහ, ඔඵතුභහ අවප් ඳළ කත  
ආහභ විදුලිඵර ඇභතිකභ දුන්වනො ක ඔඵතුභහ කයනහද කිඹරහ"   

වපත ළඩි ඈතක වනොවික, භළික භහවය් 09න දහ. එවි  

දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ වභොනහද කිේවේ? එතුභහ වභවවභ 

කිඹනහ: 

"ඕක  මුක්කු ගවන්න භභ එන්වන් නළවළ. භතක තිඹහ ගන්න."  

දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ භළික 09න දහ එවවභ කිඹනහ. 

"ඕක කළ වළිතඹක්" කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. ඒ කළ වළිතඹ 

එතුභහ  දළන් ේ කළ වළිතඹක් ඵ  ඳ ක වුවණ් වකොවවොභද 

කිඹන එක ිළිතඵ අඳ  විලහර ප්රනලසනඹක් තිවඵනහ. 

ඒ විතයක් වනොවික. වළන්හඩ් හර්තහවේ ත ක තළනකදී 

එතුභහ වපත ආණ්ඩු විවේචනඹ කයනහ. කවුරු ගළනද එතුභහ 

කිඹන්වන්? භළික දිනවය් භළික වඳශඳහිතඹ  වපත යව්ට දවස 

ගණනක් කපතකරු ජනතහ කළහ, ජනහධිඳතිතුභහ දුන්නු 

වඳොවයොන්දු අමු-අමුවේ වඵොරුක් ඵ  ඔප්පු කයරහ තිවඵනහ 

කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. වපත භහින්ද යහජඳක් වඵොරුකහයවඹක් 

කිඹරහ කිේ, වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ ඉන්න දඹහසිරි ජඹවේකය 

භළතිතුභහ  භහඹකින් ඳසවේ වකෝටි 25  ඒක අභතක වරහ 

තිවඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශමු න ය  ඳහර්ලිවපතන්තු  ආපු 

අඳ  ඳහර්ලිවපතන්තු අප්රිේඹ වනහ. අද ඇ කත ලවඹන්භ 

වද්ලඳහරනඹ අප්රිේඹ වුණහ. වපත බහවේ ආණ්ඩු ඳක්වය් 

වඵොවවොභඹක් භන්ත්රීවරු කථහ කශහ, "භචං වභොකක්ද වපත වන්න 

ඹන්වන්? වභොකක්ද ඵං වපත වද්ලඳහරනඹ? අඳ  ක අප්රිේඹික. වපත 

වද්ලඳහරනඹ වභතයපත හිරිකිතික කිඹරහ අවප් ගෆනුන්  ක කිඹරහ 

අිළ ආවේ" කිඹරහ. දළන් ටික වරහ  ඉසවල්රහ ආණ්ඩු 

ඳක්වය් භන්ත්රීවරු එවවභ කිේහ.   

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අද අිළ හකච්ඡහ කයන්වන් ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) 

ඳන ක වකටුපතඳත ිළිතඵික. 

 
ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

වපත චන සල්ඳඹ ක කිඹරහ අන් කයන්නපත, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. භහ ඔඵතුභහවගන් ඉල්ලීභක් කයනහ. වභඹ 

ව කරුපත ගන්න. වපත සිඹලු වදනහභ අද කනසල්වරන් ඉන්නහ. 

විවලේවඹන්භ ඳහර්ලිවපතන්තුවේදී අිළ ආදර්ලඹක් වළටිඹ   ග කත 

දඹහසිරි ජඹවේකය අද අඳ විනහල කශහ. ආණ්ඩුවේ මුදල්ර  ඒ 

විධිඹ  වද්ලඳහරනඹ විකුණනහ නපත වපත වද්ලඳහරනවය් ඇති 

ටිනහකභ වභොකක්ද? ඇ කත ලවඹන්භ එඹ වඳෞද්ගලික දුක් 

විඹ ුතතු කරුණක්.  ගරු කථහනහඹකතුභනි, දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ දිගින් දිග භ, දිගින් දිග භ, දිගින් දිග භ, දිගින් දිග භ 

ඳවය ගළහුවේ යූඑන්ිළඹ ික. එතුභහ නළ කනපත යූඑන්ිළඹක් නළවළ 

කිඹරහික එතුභහ කිේවේ. භහ එක කහයණඹක් කිඹනහ. දඹහසිරි 

ජඹවේකය වනොවික, භභ වනොවික, සුජී වේනසිංව වනොවික, 

අජි ක පී. වඳවර්යහ වනොවික, යවි කරුණහනහඹක වනොවික, අිළ 

කවුරු නළති වුණ ක එක් ක ජහතික ඳක්ඹ කදහ ක ්ට න්න 

ඵළවළ. එක් ක ජහතික ඳක්ඹ කිඹන්වන් වපත යව්ට අතිවිලහරභ -

දළළන්තභ- තනි ඳක්ඹික. අද දඹහසිරි කහ  කථහ කශ ක, වභොන 

න්ද ර්ලන දභරහ ගිඹ ක දඹහසිරි ිළිතකුල් කයනහ මික් 

දඹහසිරිවේ ඳසවේ ඹන්න තයපත ජනතහ වභෝඩ නළති ඵ භහ වභභ 

අසථහවේදී ප්රනකහල කයනහ. 

ඒ විතයක් වනොවික. අිළ දළක්කහ, වපත වරහවේ භවය 

ඇභතිරු තුටු නහ. භවය ඇභතිරුන්වේ මුහුණු වඳොඩි 

වරහ. භවය ඇභතිරුන්වේ මුහුණු අච්චහරු වරහ. භවය 

ඇභතිරු ඔළු  අත ගවවගන ඉන්නහ, වභොකක්ද  වපත 

වන්වන් කිඹරහ. "අිළ අවුරුදු ගණනක් සිටිඹහ. ඳනින එකහ  භව 

ඇභති. ඳනින එකහ  ඇභති. ඳනින එකහ  නිවඹෝජා ඇභති. අිළ 

වළභ දහභ කවඩ් ගිඹහ, අඳ  මුකු ක නළවළ"ික කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීපත] 

අය වඳවනනහ වන්, ය  ඉඳිකහයඹහ. ය  ඉඳිකහයවඹක් හවේ  

ඳළ කතක   වරහ කෆ ගවමින් ඉන්නහ. ජීවිව ක  ඇභතිකභක් 

වපතඵ වන්වන් ක නළවළ. ිළටි ඳසවේ ඉන්න තරුණ භන්ත්රීවරුන්  

වභොකක්ද ඹන කර? දළන් ඔඹ කිඹන විධිඹ  අනික් ක්ටටිඹ ක 

ඳළන්වනො ක, ඳනින ඳනින ඳහය  වපත ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් 

ඉන්න ඳහයපතඳරික ඳහක්ෂිකඹන්  වභොකක්ද වන්වන්? වපත                  

ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් ප්රනතිඳ කතිඹ වභොකක්ද? [ඵහධහ කිරීපත] 

ඔඹ ිළටි ඳසවේ ඉ වගන කථහ කයන පුද්ගරඹහ ගළන භහ කථහ 

කයනහ නපත ඒ පුද්ගරඹහ  ප්රනතිඳ කතිඹක් කිඹන එකක් ගෆවිරහ ක 

නළවළ. ආ කභඹක් ක නළති පුද්ගරවඹක්. කිසිභ චහයඹක් නළති, 

කිසිභ ංයඹක් නළති, කිසිභ ප්රනතිඳ කතිඹක් නළති, ඒ ඳළ කත  ක, 

වපත ඳළ කත  ක ඳනින රිශවක්. ඒ කිඹන්වන් කහ ද කිඹරහ භහ 

කිඹන්වන් නළවළ. වපත හවේ රිශේ ඉන්න වද්ලඳහරනඹ - 

 
ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නභ කිේවේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීපත] කවුද රිශහ? 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, point of Order එකක් තිවඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීපත] ගරු අසර් භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහවේ point of Order එක 

වභොකක්ද? 
 

ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ ඳළ කත  ක, වපත ඳළ කත  ක ඳනින කරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ  

රිශහ කිඹහ කිඹන්න එඳහඹ කිඹරහ භහ කිඹනහ. කරු ජඹසරිඹ 

භන්ත්රීවතුභහ ගළනික ඔඹ කිඹන්වන්. එතුභහ තභික එවහ ික වභවහ ික 

ඳනින්වන්. අවන්, එවවභ අභන් කයන්න එඳහ! එතුභහ නිවඹෝජා 

නහඹකතුභහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ඳළ කත , වපත ඳළ කත  ඳළන්නහ කිේහ  නභක් කිේවේ 

නළවළ.  

 
ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ විතයක් වනොවික. භවේ කථහ 

අන් කයන්න වඳය භහ වපත කහයණඹ ක ප්රනකහල කයන්න 

කළභළතිික. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඵරන්න නිඹභ ළවඩ් තභික වපත.  

දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභන්රහ කලිපත ඇ වගනද, වයදි ඇ 

වගනද, එවවභ නළ කනපත වයද්ද ඇරහ ඹ  ඇඳුභක් අඳින්වන් 

නළතිද දන්වන් නළවළ වභවවභ කිේවේ. දඹහසිරි ජඹවේකය 

භළතිතුභහ ඳ කතයර  කිඹහ තිවඵනහ, "කිසිභ දිනක එජහඳඹ 

අතවළය ඹන්වන් නළවළ. දවඅ  අවුරුද්දක් තිසවේ දුක් විඳින 

ඳහක්ෂිකඹන්වේ අවප්ක්හ භහ අනිහර්ඹවඹන්භ ඉටු කයනහ" 

කිඹරහ.  

ඒ විතයක් වනොවික.  ළඩිඹ  ඕනෆ නළවළ, ඊවය් දල් 

එකවභහය  "දිිකන" ඳ කතයඹ   දඹහසිරි කිඹහ තිවඵනහ,  "භහ  

කිසි විව ක ක එජහඳවඹන් ඹන්වන් නළවළ"  කිඹහ. ඊවය් දල් 

1.30  දඹහසිරි කිේවේ ඒ ටිකික. වපත හවේ ප්රනතිඳ කතිඹක් නළති 

වද්ලඳහරනඹක් කයන උන්දළරහ ඹම ඳශහ ක බහ භළතියණවය්දී 

භව ඇභති විධිඹ  ඉල්රනහ නපත, ඹම ඳශහව ක ඉන්න ශ්රී  රංකහ 

නිදවස ඳහක්ෂිකිකන්  භහ කිඹනහ,  "ඔඵතුභන්රහ  බුද්ධං යණං 

ගච්ඡහමි තභික" කිඹරහ.  වභොක ද, එතුභහ වපත හවේ ඳහහ වදන, 

වපත හවේ චන වනස කයන වකවනක්  නිහ. වභතුභහ  

ක්රිජසතිඹහනි ආගභ  ක ඵළන්නහ ක්රිජසතිඹහනි ආගභ ඇතුවශේ ඉවගන. 

එතුභහ කයන විිජහර  අඳ හුඟක් කරඵර වනහ; කනගහටු 

වනහ.  එතුභහ ක්රිජසතිඹහනුන්  ඵළන්නහ.  එතුභහ ක්රිජසතිඹහනි 

කිඹරහ ඳහර්ලිවපතන්තු  දීරහ තිබුණු ඒහ ක වනස කශහ,  අවුරුදු 

වදකක  ඉසවල්රහ. අඳ එතුභහවේ ඉතිවහඹ වවො  දන්නහ. 

එතුභහ වපත හවේ අතා ප්රනකහල කිරීභ ගළන භහ කනගහටු වනහ.  

භහ  ආදයඹ කශ වකවනක් එතුභහ. අද  Library   එවක්දි එතුභහ 

භහ ඵදහ වගන ඇඬුහ. භහ ක ඇඬුහ ඹන්න එඳහඹ කිඹහ. ඇ කත 

ලවඹන්භ ඇඬුහ. අඬරහ කිේහ, ඹන්න එඳහ, ඔඵතුභහ   වපතවක් 

අනහගතඹක් තිවඵනහඹ කිඹහ. භභ කිේහ, "ඔඵතුභහ ඳනින්න  

එඳහ. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ උදහවයණඹක  ගන්න. ගවන්න, 

ගවන්න ඉන්න. ඉන්න වකනහ  අහනවය් වරහ රළවඵනහ" 

කිඹහ.  නමු ක එතුභහ   අනතුරු රළවඵන හසි ප්රනවඹෝජන ඊ  ඩහ 

වරොකු වුණහ. අඳ අද කිඹනහ, එතුභහ ඳහහ දුන්වන් කහ ක 

වනොවික, එතුභහ ඳහහ දුන්වන්  එතුභහවේභ පතපර්ණ ලරීය 

වෞඛ්යාඹ  ව එතුභහවේ ආ කභඹික කිඹරහ. අඳ ඒ ගළන කනගහටු 

වනහ. දඹහසිරි ජඹවේකය කිඹන ඒ ප්රනසිද්ධ චරිතඹ ගළන භහ 

කිඹන්න  කළභළති නළවළ.වජාොතිවේදිවඹකු ක කිේහ, වපත දඹහසිරි 

ජඹවේකය  වද්ලඳහරන අනහගතඹක් නළවළ කිඹහ. එතුභහ  අඳ 

කිේහ, ඔඹ ළවඩ් කයන්න එඳහඹ කිඹහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නාහඹ ඳත්රෂවය් විඹ  තළන වදන්න.  

 
ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

වවොික, ගරු කථහනහඹකතුභනි. එතුභහ  විදුලි ඵරඹ ගළන ක 

කිේහ. එතුභහ  විදුලි ඵරඹ  ගළන  කිඹපු ඒහ තභික වළන්හඩ්  

හර්තහවන් භභ කිවඹේවේ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අහන ලවඹන් භහ ඉල්ලීභක් 

කයනහ. වභන් විඳ කර  ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය්  

වජාසධවඹෝ ඉඩ වදන්න එඳහ. වපත අඹ ඇවිල්රහ ඳනින රිශේ. වපත  

ඳනින රිශේ, ඳළනරහ ටික  කහරඹක්  ගිහිල්රහ වකොකහ වඳන්නරහ  

නළත යක් වපත ඳළ කත භ  එනහ. දඹහසිරි ආණ්ඩු  භඩ 

ගළහුවේ වකොවවොභද? අය ගවල් විහදවය්දී භහ ක එක්ක ගිහිල්රහ  

වභොනහ ද කිේවේ නළ කව ක ආණ්ඩු ? ඒ ගර ගළන, ආණ්ඩුවේ 

වවොයකපත ගළන, ආණ්ඩුවේ  

 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භළයකපත ගළන, ආණ්ඩුවේ තිවඵන ංචහ දණ ගළන කථහ කශ 

ප්රනතිඳ කතිඹක් නළති දඹහසිරි අද ඹ  ඇඳුභ ක නළති ඔඹ ඳළ කත  

ඹහභ ගළන භභ  හුඟක් කනගහටු  ඳ ක වනහ. වභොකද, භහ 

ළඩිවඹන්භ ආදයඹ කශ,  ඳහර්ලිවපතන්තු කණ්ඩහඹවපත ළඩිවඹන්භ 

භහ ක එක්ක කි්ටටුවන් හි පු, භහ ළඩිවඹන්භ ආදර්ලඹ  ග ක 

භන්ත්රීවයඹහ තභික දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ. වළඵළික, අදින් 

ඳසවේ දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ භවේ කුණු ඵක්කිවය් ඹ 

කිඹන එක ක  භහ වපත අසථහවේදී භතක් කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඔඵතුභහ  භ  වපත කහරඹ රඵහ දීභ 

ගළන සතුතින්ත වනහ.  වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ පතප්රනදහඹ කුඩු 

කයමින්, ඳක්වය් නහඹකයවඹකු  වඳෞද්ගලික  විටින් වි  

එකින් එක ඳවය ගළහුහ.  අඳ අවරහ  තිවඵනහ වගදය ප්රනලසන 

වගදයදී කථහ කයන්න   ඕනෆඹ කිඹන එක. අද දඹහසිරි ජඹවේකය 

භළතිතුභහ කථහ කවශේ කහ  ද? අවප් ඳක්ඹ තුශ ප්රනලසන තිබුණහ 

නපත, එතුභහ  ඉල්රහ අස වන්න ඕනෆකභක් තිබුණහ නපත 

ඳහර්ලිවපතන්තු එල්ර කය වපත ප්රනකහලඹ කයන්න ඕනෆ නළවළ. 

එතුභහ  අවප් කෘතාහධිකහරි භණ්ඩරවඹන් අසථහක් ඉල්රහ 

වගන  නපතබුකහය  විධිඹ , "භභ වපත ඳක්වඹන් ඉල්රහ  අස 

වනහ, භ  අහධහයණඹක් වුණහ" කිඹරහ ඹන්න තිබුණහ. එතුභහ  

භන්ත්රීවරුන් ටික ඔක්වකොභ කළරහ ඳහර්ලිවපතන්තු  ඇවි ක 

වේදිකහක් වදරහ, රඳහහිනිඹ   වඳවනන්න යූඑන්පී එවක් ළයදි 

කිඹරහ,  ජනතහ විකල් කයන්න ක ුතතු කශහ.  එතුභහ ඊ  ඳසවේ 

කිඹනහ, "යූඑන්පී කහයවඹෝ ආදවර් භ " කිඹරහ. එතුභහ ඵරන්වන් 

අය සිංදු කිඹරහ  මිනිසසු ය හ ග කතහ හවේ  ඡන්ද්වය්දී ක මිනිසසු 

ය්ට හ ගන්න ික. ඒක ික ක ුතතු කවශේ. එතුභහ බඹික. 

වදගිඩිඹහවන් ඉන්වන් වජොනීවේ පුතහ  ඳයදීද කිඹරහ. අති විලහර 

වදගිඩිඹහකින් ඉන්වන්. අද එතුභහ වදවශොක් අතය ය ක වරහ 

ඉන්වන්.අඳ  විලසහඹක් තිවඵනහ, අඳ  හිවතනහ, 

839 840 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

වද්ලඳහර නවය් ඒ හවේ අහනහන්ත තීන්දු ග කතහභ  දි්ටධධපතභ 

වේදනීඹ  කර්භ ලවඹන්  අනිහර්ඹවඹන්භ  ඳඩින් වදනහඹ 

කිඹහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ශ්රී  රංකහ නිදවස  ඳක් ඹ අ   

ළටිර ක අද තුවනන් වදකක ඵරඹක් අය වගන තිවඵනහ. එභ 

නිහ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  වභොන භඩක් ගළහු ක, එක් ක 

ජහතික ඳක්වඹන්  වභොන ලක්ර ඹහ    ගිඹ ක,  එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 

ළව න්වන් නළවළ.  රංකහ ව්ට වකොශ ඳහ   ආදයඹ කයන 

රක් ංඛ්යාහත ජනතහක් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ඉන්නහ. 

අවප් නහඹක කඹ ක, අවප් තරුණවඹෝ ක ඇතුළු අවප් සිඹලුභ 

කණ්ඩහඹපත එකතු වරහ  එක් ක ජහතික ඳක්ඹ අනිහර්ඹවඹන් 

ජඹග්රාවණඹ කයනහ.   වභොන ලක්ර ඹහ වභොන තීන්දුක් ග කත ක 

අවප් ඳහක්ෂිකවඹෝ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ක එක්ක ඉන්න  ඵ 

භතක් කයනහ.  අහන ලවඹන්,   දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහවේ 

අහන ගභවන්  සතුති කථහ කයන්න  භ  අසථහ   රඵහ දීභ 

ගළන   ගරු වජෝන් අභයතුංග භළතිතුභහ  ක සතුතින්ත වමින්  භභ 

නිවඬ වනහ.  

 
[අ.බහ. 3.12] 

 

ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ ( ක්රී ඩහ අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக -  லஷலரஶட் 

டுத்துலம அலச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ඵයඳතශ 

වෝදහ ඳහළුක  රක් වරහ තිවඵන වරහක, -[ඵහධහ කිරීභක්] 

තරතහ අතුවකෝයර භන්ත්රීවතුමිඹනි, භභ කහ  ක ඵහධහ කවශේ නළවළ. 

ඔඵතුමිඹ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ආදයඹ කයන භන්ත්රීවරිඹක් 

නපත ඔඵතුමිඹවේ ඳපු  අත තිඹරහ වෘදඹ හක්ෂිවඹන් භක් 

විභන්න වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහවේ කථහ අනුභත කයනහද 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අිළ වදන්නහ වන වරහක අත තිඹහ 

ගනිමු. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වරින් ප්රනනහන්දු කිඹන්වන් භභ 

වඵොවවොභ ගරු කශ භන්ත්රීවයවඹක්. වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ වපත 

හවේ ත ක කඹක  ඳ ක වික කිඹරහ භභ කදහ ක හිතුවේ 

නළවළ. වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, අද දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවයඹහවේ කථහ  උ කතය වදන්න ඕනෆ වරි නපත අකිර 

වියහි කහරිඹපත භන්ත්රීවතුභහික. එවවභ නළ කනපත වපත කථහ  අද 

උ කතය වදන්න ඕනෆ භංගර භයවීය භන්ත්රීවතුභහික. ගරු වරින් 

ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, අද ඔඵතුභහ  එක් ක ජහතික ඳක්වය් 

නහඹකඹහ දුන්වන් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඇික ඔඵතුභහ බහ ගළවඵන් 

ිළ  ඹන්න වදන්වන්? ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, 

භහවරහ ළදග ක විධිඹ  වඳොඩ්ඩක් ඉගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

කරුණහකය ඔඵතුභහ ළදග ක විධිඹ  ඉගන්න. ඔඵතුභහ වීයවඹක් 

හවේ ඒ විධිඹ  ගළහුහ නපත වීයවඹක් හවේභ ඉගන්න. අන්න 

එවවභ ඉගන්න. 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ වනුවන් භළරුණු, කෆ ගවපු, වල් 

වරපු, ඳහයල් ගණවන් ගිඹ, ගුටි කහපු දඹහසිරි ජඹවේකය 

ඳක්වඹන් එශපු වරහක, ඳක්වඹන් ිළ  ිළ  ගවරහ එතුභහ 

ගිඹ වරහක, ඹම ඳශහව ක, කුරුණෆගලින් ළඩිපුයභ ඡන්ද 

අයවගන එක් ක ජහතික ඳක්ඹ වනුවන් භළරුණු දඹහසිරි 

ජඹවේකය ඳක්වඹන් එශපු වරහකික ඔඵතුභහ ඒ විධිඹ  කථහ 

කවශේ. තමුන්නහන්වේරහවේභ ඳක්වය් ප්රනහවද්ශීඹ බහක් දිනහ 

ගන්න ඵළරි, මිනිසසු දව වදවනක් වකොශම  වේන්න ඵළරි 

කුරුණෆගර දිස්රිCක්කවය් භන්ත්රීවරුන්   ඳක්ඹ රකන වකො , 

කෘතාහධිකහරී භණ්ඩරවඹන් එශරහ, ඳශහ ක බහ භන්ත්රීවරහ 

එශරහ, ප්රනහවද්ශීඹ බහ භන්ත්රීවරහ එශරහ, යූඑන්පීකහයවඹෝ ඳහය  

ඵළවළරහ අනහථ වන වකො , යංවග ඵණ්ඩහයරහ, කළුතය ඉන්න 

භන්ත්රීවතුභන්රහ, ඳහලිත වතයප්වඳරුභරහ වනුවන් එක් ක 

ජහතික ඳක්වය් මිනිසසු කථහ කයන්වන් නළති වන වකො  

තමුන්නහන්වේ අද කයපු කථහ වරිභ කනගහටුදහඹකික භවේ මිත්රෂ 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි.  [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඔඵතුභහ  ඵහධහ 

කවශේ නළවළ. වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ දළන  දස 

වතයක  කලින් භභ ක එක්ක රඳහහිනිවය් විහදඹක  ගිඹහ. ඒක 

භතකද? ඔඵතුභහ භ  කිේහ, "භවේ මිත්රෂ භන්ත්රීවතුභහ, භ  

භහිඹංගනඹ ආනඹ  ඹන්න වරහ" කිඹරහ. ඔඵතුභහ එවවභ 

කිේහ වන්ද? ඔඵතුභහ කිේහ  භහිඹංගනඹ ආනවය් 

ංවිධහඹකකභ විඳක් නහඹකතුභහ භ  ගන්න කිේහඹ කිඹරහ.  

අන්න, දළන් තුටින් ඹනහ. වරොකුභ තුටුකහයඹහ ඹනහ.  
 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ වපත කහයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ගරු 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ භ  කිේහ භ  භහිඹංගනඹ 

ආනඹ බහය ගන්න වනහඹ කිඹරහ. නමු ක ඔඵතුභහ වපත 

කහයණඹ දන්වන් නළවළ. ඔඵතුභහවේ ආනඹ  -ඵදුල්ර - කවුද 

එන්වන්? දඹහ ගභවේ. භ  අවනෝභහ ගභවේ භව කමිඹ කිේහ දඹහ 

ගභවේ ඵදුල්ර ආනවය් ංවිධහඹකකභ බහය ගන්නහඹ කිඹරහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නිකපත අතා ප්රනකහල කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීපත]  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වඳොඩ්ඩක් ඉන්න. යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභනි, භභ ඵහධහ 

කවශේ නළවළ. භභ ක අවවගන හිටිඹහ. ඔඵතුභහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

වඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භ  ඔඵතුභහ කිඹන්න, දඹහසිරි ජඹවේකය 

ඳක්වඹන් ගිඹ එක වරිද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරින් ප්රනනහන්දු 

භන්ත්රීවතුභනි, තමුන්නහන්වේ දළන් ඳළඹක  කලින් දඹහසිරි 

ඵදහවගන වභොකද කිේවේ? භහින්ද අනුගභනඹ කයන්න කිේහ. 

දඹහසිරි අනුගභනඹ කවශේ භහින්ද තභික.  තමුන්නහන්වේ දඹහසිරි 

ඵදහවගන අඬරහ කිේහ භහින්ද අනුගභනඹ කයන්න කිඹරහ. 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, ඳක්ඹ වනුවන් තමුන්නහන්වේ 

කිේහ ආණ්ඩුවේ ඇභතිරුන්වේ මුහුණු එල්ලුනහඹ කිඹරහ. 

තමුන්නහන්වේ එවවභ කිඹන වකො  භභ යංවග ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීවතුභහවේ මුහුණ දිවහ ඵරහවගන හිටිඹහ; වතයප්වඳරුභ 

භන්ත්රීවතුභහවේ මුහුණ දිවහ ඵරහවගන හි ටිඹහ; ජි ක වප්රනේභදහ 

භන්ත්රීවතුභහවේ මුහුණ දිවහ ඵරහවගන හිටිඹහ;  වයෝසි වේනහනහඹක 

භන්ත්රීවතුමිඹවේ මුහුණ දිවහ ඵරහවගන හිටිඹහ; සුජී වේනසිංව 

භන්ත්රීවතුභහවේ මුහුණ දිවහ ඵරහවගන හිටිඹහ.  එක් ක ජහතික 

ඳක්වය් වපත හවේ නරිප්ඳඩ වද්ලඳහරනඹ කයන භන්ත්රීවරු 

ඉන්නහද කිඹන වේදනහ ඒ අඹවේ මුහුණුර තිබුණු ආකහයඹ 

භහ දළක්කහ. තරතහ අතුවකෝයර භන්ත්රීවතුමිඹ ඒ වරහවේ ඳපු 

අල්රහවගන හිටිවය්; වයෝසි වේනහනහඹක භන්ත්රීවතුමිඹ ක ඳපු 

අල්රහවගන හිටිවය්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 වපත ංවලෝධන ඳන ක වකටුපතඳව ක ඔඹ කිසික් භ  

වඳවනන්වන්  නළවළ.  

841 842 

[ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භවතහ] 
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ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් විදුලිඵර ඳනත වවොික. වපත 

වන ඳනතක්.  

අහන ලවඹන් භහ වභභ කහයණඹ ක කි ුතතුික. යවි 
කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභනි, දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ 
ඳක්වඹන් ඹහභ  ග කි ුතතු අනික් තළනළ කතහ තභික ජි ක 
වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභහ. එතුභහ  ගිඹ වපත ගභන  ජි ක වප්රනේභදහ 

භන්ත්රීවතුභහ ක ඹපත ඳහර්ලසකහයවඹක්.  ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභනි, 
ඔඵතුභහ තභික දඹහසිරි ජඹවේකයරහ  ඹන්න ඳහය වළදුවේ. 
තමුන්නහන්වේ නිහ අද එක් ක ජහතික ඳක්වය් භන්ත්රීවරු 
එකසිඹ විසිගණනක් එිතවය්; ඳශහ ක බහ භන්ත්රීවරු ගණනහක් 
එිතවය්.  අද ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවරු ගණනහකවේ ක ල් 
වරහ තිවඵනහ.  අද භවරුන්වේ නහභ වඹෝජනහ නළති කයරහ 
තිවඵනහ. කරු ජඹසරිඹ හවේ එක් ක ජහතික ඳක්වය් 
ප්රනඵරවඹෝ අනහථ කයරහ තමුන්නහන්වේ අද වඵොවවොභ තුටින් 
කෘතාහධිකහරී භණ්ඩරඹ  ගිහින් ඉන්නහ. අද තමුන්නහන්වේ  

ඉසයවහ පුටුක් වපතඵ වරහ තිවඵනහ. නිවඹෝජා නහඹකකභ 
නළති වුණහ , තමුන්නහන්වේ තමුන්නහන්වේවේ ගභන තනිඹභ 
ඹන්න වදනහ. අද තමුන්නහන්වේ එක් ක ජහතික ඳක්වය්  න 
ඳහහ දුන්නහ. අද තමුන්නහන්වේ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 
වනුවන් දය ඇදපු, කය ඇදපු දඹහසිරිරහ ඇතුළු සිඹලු වදනහ ඳහහ 
දුන්නහ.       

ඒ නිහ යනිල් වික්ර භසිංව භව කභඹහ ඳභණක් වනොවික,  
දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  අද එක් ක ජහතික ඳක්වඹන්  
ඹන්න  වවේතු වුණු ඳශමු ළනි ඳහර්ලසකරුවක් වළටිඹ  
තමුන්නහන්වේ ක ග කිඹන්න  ඕනෆ ික කිඹන එක 
තමුන්නහන්වේ භතක තඵහ ගන්න  ඕනෆ. ඔඵතුභහ තභික එභ 
 න  නහඹක කඹ දුන්වන්.  ඔඵතුභහ තභික එභ භන්ත්රීවරුන්  
නහඹක කඹ දුන්වන්.  ඒ නහඹක කඹ දීරහ,  සිඹලු වදනහභ 

අනහථ කයරහ,  තමුන්නහන්වේ අද ඔඹ ඳළ කව ක ඳශමු වඳවශේ  
පුටුක ඉන්නහ. තමුන්නහන්වේ  ගවන වකො  යවි 
කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ ඹන ගභන ක න කරහ වඵොවවොභ 
තුටින් වපතඹ  වවේ කතුවරහ නළතිරහ සිටිනහ. වපත හවේ  

 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 වද්ලඳහරකඹන් එක්කද  තමුන්නහන්වේරහ ක ුතතු කයන්වන් 
ජි ක භන්ත්රීවතුභනි?  යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ වපත බහවන් 
ිළ  ඹන්න රළවළසතිවරහ  ඳඩිඹ ක නළඟරහ සිටින වකො , 
"ජි ක" කිඹන නභ ඇහිරහ,  නළතිරහ වපතඹක  ක වවේ කතු වරහ 
පුදුභ තු කින් ඵරහවගන සිටිඹහ, "ජි ක  භහින්දහනන්ද ගවනහ, 
ඊශඟ නිවඹෝජා නහඹකකභ භ  රළවඵික" කිඹරහ  හිතහවගන.  

භවේ මිත්රෂ යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභනි, වරින් ප්රනනහන්දු 
භන්ත්රීවතුභනි, භභ තමුන්නහන්වේරහ  කිඹනහ, ඔඹ කවඩ් ඹන එක 
රුන් විවිර්ධනරහ  ඹන්න කිඹන්න;  ඔඹ කවඩ් ඹන එක 
අකිර වියහි කහරිඹපතරහ  ඹන්න කිඹන්න කිඹරහ. 
තමුන්නහන්වේරහ  තරුණ වද්ලඳහරනඥපඹන් බිලි ඵහන්න  ඉඩ 
වදන්න එඳහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,   දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ කථහ 

කයන වරහවේ භභ ඵරහවගන සිටිඹහ. යනිල් වික්ර භසිංව භව කභඹහ 

ඇවිල්රහ ඉග කතහ. ඉවගන වඳොතක් අත  ග කතහ. ඵරනවකො  

වභොකක්ද?  ඳහර්ලිවපතන්තුවේ සථහය නිවඹෝග වඳොත.  භභ හිතුහ, 

නහඹකතුභහ  
 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභික වදන්වන් කිඹරහ. සථහය නිවඹෝග වඳොත වඳයශහ ඵළලුහ.  

ඳළඹ කහරක් විතය සථහය නිවඹෝග වඳොත වඳයශහ ඵළලුහ. අිළ 

හිතුහ, දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  විරුද්ධ  point of Order 

එකක් වගවනන්න වදනහ කිඹරහ. අන්තිභ  වභොකද වුවණ්?  

අවන්! අවප්  

 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නළඟි්ට හ.  දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ වභච්චය වරහක් කථහ 

කශහ  ඳසු  එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් එතුභහ නළඟි රහ කිේවේ 

වභොකක්ද? දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ රඵහ ග ක වරහ 

එතුභන්රහවේ ඳළ කත  රඵහ වදන්න කිේහ. වදවි වහමුදුරුවන්! 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  වභොකක්ද  වුවණ්?   

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, වපත යව්ට භවළලිඹ වළදුවේ 

තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්ඹ.  වපත යව්ට භවහ ජරහල වළදුවේ 

තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්ඹ. ඔඵතුභන්රහවේ ඳක්ඹ භවහ වරොකු 

ඳක්ඹක්.  ගහමිණී දිහනහඹක භළතිතුභන්රහ වපත ඳක්ඹ වදපු 

නහඹකවඹෝ.  වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි,  තමුන්නහන්වේරහ 

ඵදුල්වල් ගස ගණවන්  
 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කයනවකො  ඵදුල්වල් යූඑන්පී එක ඇද්වද් රක්සභන් 

වවනවිය කනරහික. අද තමුන්නහන්වේ  කථහක් කයන්න 

දුන්නහ , තමුන්නහන්වේ ඵදුල්වල් කෆ ගවරහ, කෆ ගවරහ, වභොකද 

වුවණ්?  තමුන්නහන්වේ කවනන් ඇදරහ භහිඹංගනඹ  දභරහ,  අද 

දඹහ ගභවේ ඵදුල්ර  වගනළල්රහ  ඵදුල්වල් යූඑන්පී නහඹක කඹ 

දීරහ, අද තමුනහන්වේ එිතඹ  දභන්න වදනහ භවේ මිත්රෂ වරින් 

ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි. ඔඵතුභහ කිේහ, දඹහසිරි ජඹවේකය 

ල්ලිර  ආණ්ඩු ඳක්ඹ ඳළ කත  ගිඹහ කිඹරහ.  

තමුන්නහන්වේවේ වෘදඹ හක්ෂිඹ  අනු කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න,  ල්ලිර  කළභළති දඹහසිරි ජඹවේකයද, වරින් 

ප්රනනහන්දුද කිඹරහ. ඒක වපත යව්ට ජනතහ දන්නහ.  භහ ඔඵතුභහ  

ඉතහභ වගෞයවඹන් කිඹන්න කළභළතිික, භන්ත්රීවයවඹකු  එවවභ 

ඳවය ගවන්න එඳහ; කරුණහකයරහ  භන්ත්රීවයවඹකු  එවවභ 

වඳෞද්ගලික ඳවය ගවන්න එඳහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ දන්වන් 

නළ කනපත අවගන්න. ඔඵතුභහවේ ඳක්ඹ වනුවන්, 

යූඑන්පීකහයඹන් වනුවන් කථහ කයපු භනුාවඹකු  

තමුන්නහන්වේ ඳවය ගවරහ තමුන්නහන්වේ රඵන තිවය් 

ඵදුල්වල් ඹනවකො  -  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! වපත අසථහවේ දී ගරු නිවඹෝජා 

කථහනහඹකතුභහ මූරහනඹ  ඳළමිවණනහ ඇති.  

 
අනතුරු කථහනහඹකතුභහ මූරහනවඹන් ඉ ක වුවඹන්,  

නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ  [ගරු චන්දිභ වීයක්වකොඩි භවතහ ] 
මූරහනහරඪ විඹ. 

அென்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ன் 

அகயவல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்னஷகு  சந்ெஷ 

வீக்தகஶடி] ெலயல லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the 

Chair. 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න.  

 

ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ කථහ කයනවකො  යංවග 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීවතුභහවේ මුහුවණ් තිවඵන හිනහ ඵරන්න.  "අඳ  

යූඑන්පී එවක් ඉවගන කයන්න ඵළරි ඵරවේගඹ අද භහින්දහනන්ද 

ආණ්ඩුවේ ඉවගන ක්රිජඹහ කභක කයනහ"  කිඹරහ එතුභහ හිතනහ 

ඇති. ඵරන්න, වතයප්වඳරුභ භන්ත්රීවතුභනි, එදහ 

තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්ඹ වනුවන් උද්වඝෝණඹ  කයපු 

තමුන්නහන්වේ වනුවන් අද තමුන්නහන්වේවේ එක නඩුක  

එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් ත ඳවක් ක වගනහද? අද 

තමුන්නහන්වේ උහවිඹ  ඹනවකො  එක යූඑන්පී භන්ත්රීවයවඹක් 

එනහද? එදහ ඩිරහන් වඳවර්යහ ඔඵතුභන්රහ උහවි දභරහ, ඩිරහන් 

උහවි ඹනවකො  ඳහර්ලිවපතන්තුවේ අිළ 20 වදවනක් ඩිරහන් එක්ක 

උහවි ගිඹහ. තමුන්නහන්වේරහ ජනක ඵණ්ඩහය වතන්නවකෝන් 

උහවි දභනවකො  භහින්දහනන්දරහ, වපත අභයවීයරහ, 

පුසඳකුභහයරහ අිළ 20 වදවනක් එතුභහ එක්ක උහවි ගිඹහ. 

වතයප්වඳරුභ භන්ත්රීවතුභනි, යංවග ඵණ්ඩහය භන්ත්රීවතුභනි,  

ඔඵතුභන්රහ යූඑන්පී ආණ්ඩු වදරහ,  ඔඵතුභන්රහ  නඩු ළටිරහ, 

ඔඵතුභන්රහ තිවඵන වද්වඳොශ විකුණරහ නඩු කිඹනවකො   අද 

එක් ක ජහතික ඳක්වය් වපත ඳශමු ළනි වප්ිතවය් ඉවගන කථහ 

කයන ඔඹ ිළංවඳොංරහ කවුරු ක තමුන්නහන්වේරහ වනුවන්  

එනහද කිඹරහ අිළ තමුන්නහන්වේරහවගන් අවනහ.  

ඵරන්න, එක් ක ජහතික ඳක්වය් ෘ කතීඹ මිති ාහඳහයඹ 

වදන්න කිඹරහ දඹහසිරි ජඹවේකය ඉල්ලුහ. එහි 72,000ක් වුණු 

යූඑන්පී එවක් හභහජික කඹ අද 7,000ක  ළටිරහ තිවඵනහ. 

යනිල් වික්ර භසිංව ෘ කතීඹ මිති ාහඳහයඹ වදන්න බහය දුන්වන් 

කහ ද? වජෝන් අභයතුංග භව කභඹහ  බහය දුන්නහ, ෘ කතීඹ මිතිඹ 

වදන්න. වදවි වහමුදුරුවන්! දළන් එතුභහ  ඹ අවුරුදු 82ික.  

[ඵහධහ කිරීභක්] අවුරුදු 82ක් ඹ වජෝන් අභයතුංග භව කභවඹෝ, 

තමුන්නහන්වේ  ෘ කතීඹ මිති වදන්න කලින් කරුණහකයරහ 

ගිහිල්රහ 

 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කිඹරහ භහ තමුන්නහන්වේ  කිඹනහ.  

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ, අන් කයන්න.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ අන් කයනහ, ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි. 

අහන ලවඹන් භහ කිඹහ සිටින්වන්,  දඹහසිරි කිඹන්වන් භව කභහ 

වද්ලඳහරනඹ කශ  මිනිවවක් කිඹන එකික.  

දඹහසිරි භන්ත්රීවතුභහ  තිබුණහ, වපත ඳළ කත  ඇවිල්රහ කළබින්ට 

ඇභතිකභක් අයවගන වපත ඳශමුන වප්ිතවය් ඉන්න. දඹහසිරි 

භන්ත්රීවතුභහ  තිබුණහ, කළබින්ට ඇභතිකභක් අයවගන ඳශමු න 

වප්ිතඹ  එන්න. නමු ක වභොකක්ද, දඹහසිරි භන්ත්රීවතුභහ කවශේ? 

දඹහසිරි භන්ත්රීවතුභහ වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවන් අිකන් වරහ ඳශහ ක 

බහ  තයග කයන්න ඹනහ.  ඡන්දඹ ඉල්රරහ, ඳශහ ක බහ  

දිනරහ ඊ  ඳසු ඳහර්ලිවපතන්තු  එනහ. අන්න, නිඹභ අංක 

වද්ලඳහරනඥපඹකුවේ ළඩ ිළිතවශ.  

භභ වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ  කිඹනහ, තමුන්නහන්වේ 

වභොන වද් කශ ක, තමුන්නහන්වේ වපත විධිඹ  කවඩ් ගිඹ ක,  

එක් ක ජහතික ඳක්වය් යනිල් වික්ර භසිංව භව කතඹහ  කදහ වරි 

තමුන්නහන්වේ  ක වදන්වන් වපත ටික තභික කිඹරහ. 

තමුන්නහන්වේ  පුළුන් නපත,  අකිර  විරුද්ධ වව  වරොබිවය්දී 

චනඹක් කථහ කයන්න. තමුන්නහන්වේ අකිර  විරුද්ධ 

වරොබිවය්දී  චනඹක් කථහ කවශො ක, ඊ  ඳහු දහ 

තමුන්නහන්වේවේ කවනන් ඇදරහ ඵදුල්වරන් අිකන් කයනහ. 

එවවභ වනොවුවණො ක  වපතහ කිඹන භභ භහින්දහනන්ද 

අලු කගභවේ වනොවික කිඹන එක ක භතක් කයනහ. 

තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්වය් වපත තරුණඹන් , සුදු 

වකොල්රන් , වපත අවිහවක මිනිසුන්  කයන වපත විවලේ ළරකිලි 

න කරහ, අවුරුදු ගණනක් හිවර් හිටිඹ, අවුරුදු ගණනක් දුක් 

විඳින යූඑන්පීකහයඹන් වනුවන් ආණ්ඩුක් වදන්න  

තමුන්නහන්වේරහ වඳයමුණ ගන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයමින් භභ 

නිවඬ නහ. වඵොවවොභ සතුතිික.  

 

 
[අ.බහ. 3.23] 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ අවප් මිත්රෂඹහ, කරහ ක්වේත්රෂවය් භවේ මිත්රෂඹහ, ඒ හවේභ 

"Mega Star".  වපත සිඹලුභ titles තිවඵන භවේ මිත්රෂඹහවේ අලු කභ 

ිළපතභ, එතුභහවේ අලු කභ තීයණඹ ගළන කථහ කයන්න  කහරඹ දීභ 

ගළන මුලින්භ සතුතින්ත නහ. [ඵහධහ කිරීපත] විදුලි ඵරඹ ගළන 

කථහ කයන්න ඇවිල්රහ දළන් කවුරු ක  කථහ කවශේ ඒ ිළපතභ ගළන 

වන්. එතුභහ ක කථහ කවශේ ඒ ගළන වන්. 

 
ගරු භන්ත්රීවයවඹක් 
(ஶண்னஷகு உன்ப்பஷனர் எனோலர்) 

(An Hon. Member) 

විදුලි ඵරඹ ගළන වනොවික, ඵරඹ ගළන.   

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

විදුලිවය් ඵරඹ, ඵරඹ වොඹහ ඹෆභ. භභ කථහ කයන්වන් ඵරඹ 

ගළන; අවප් ගරු භන්ත්රීවතුභහවේ ඵරඹ වොඹහ ඹෆභ ගළන ගරු 

නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි. අිළ සිඹලු වදනහ ඒ කථහ අවවගන 

සිටි නිහ භවේ කථහ ක හධහන අවවගන ඉඳිික කිඹරහ  

ඵරහවඳොවයො කතු වනහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ වපත මිත්රෂඹහ ෆවවන 

කහරඹක  ඉසය වරහ භ  වපතඵ වුවණ්  කරහ ක්වේත්රෂවය්දී. 

එතුභහ ගීත ගහඹනහ කශහ; නහ ා යඟ ඳෆහ. එතුභහ වවො 

නළුවක්; වවො ගහඹකවඹක්; වවො නිරඳණ ිතල්ිළවඹක්; වවො 

නර්තන ිතල්ිළවඹක්. නමු ක අද එතුභහ කශ යංගනඹ දිවහ ඵළලුහභ, 

වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ එතුභහ එක්ක වළවයන්න ක පුළුන් කවුරු ක 

නළවළ. වභොකද, එතුභහ අද ඒ තයපතභ වවො යංගනඹක් කශහ, ඳසු 

ගිඹ කහරවය්භ කශ යංගනඹ ක එක්ක හ ඵළලීවපතදී.  
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ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ මිත්රෂඹහ ඳශමුවන්භ 

කථහ ඳ න් ග කව ක එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක 

භව කභඹහවේ නහභඹ උදහවයණඹක  අයවගන. අිළ කවුරු ක ගරු 

කයනහ එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භව කභඹහ . එතුභහ 

කදහ ක ල්ලිර  එවහ  ඳළන්නහද, වභවහ  ඳළන්නහද? 

තනතුරුර  ඳළන්නහද? එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක 

භව කභඹහ ඟ, වද, ගුරු, වගොවි, කපතකරු කිඹන ඳංච භවහ 

ඵරවේගඹ ිළහිටුහ වගන, තමුන්භ ඳක්ඹක් වදහ වගන- අනුන්වේ 

ඳක්ඹක ඡන්දලින් වනොවික - නහඹක කඹ  ආපු පුද්ගරවඹක්. 

අවප් දඹහසිරි ජඹවේකය භව කභඹහ, අවන්! 

එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී.ඵණ්ඩහයනහඹක භව කභඹහවේ නභ ක විකුණුහ. 

කළප්වඳටිවඳොශ කිඹන යණ විරුහවේ නහභඹ ක විකුණහ වගන, ඒ 

වීය චරිත ආවද්ල කය ගන්න වදනහ, තමුන්වේ චරිතඹ .  

ඹම ජනතහ ඇතුළු රංකහවේ ජනතහ ව කරුපත ගනීවි, 

තක්වේරුක් ටිනහකභක් වදික, කළප්වඳටිවඳොශ කවුද, 

එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක කවුද, දඹහසිරි ජඹවේකය 

කිඹන්වන් කවුද කිඹරහ.  

භවේ මිත්රෂඹහ  අඳවහ කයන්න භභ වපත කථහ ඳ න් ග කතහ 

වනොවික. වපත මිත්රෂඹහ අතිදක්වඹක්; වවො ගහඹකවඹක්; වවො 

නළුවක්;  වවො නර්තන ිතල්ිළවඹක්. ඒ ගළන විහදඹක් නළවළ. ඒ 

ගළන ඊර්ාහක්, වක්ර ෝධඹක්, වයඹක් අවප් හිව ක නළවළ.  නමු ක 

විජඹ කුභහයණතුංග භව කභඹහ භතක් කයනහ නපත,  එතුභහ ක 

වවො ගහඹකවඹක්; වවො නළුවක්; වවො වද්ලඳහරනඥපවඹක්. ඒ 

හවේභ වවො ඳපුක් තිබුණු, ය කතයන් හිතක් තිබුණු භහන 

හිතහදිවඹක්.වද්ලඳහරනඥපඹකු  වවො වද්ලඳහරන කථහ කයන්න 

පුළුන්; වවො විහදර  පතඵන්ධ වන්න පුළුන්. නමු ක ගරු 

නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, වවො හිතක්, ය කතයන් ඳපුක් 

ජහනහනහූලර - genetically -  උඳතින්භ  වගවනන්න ඕනෆ. වළර 

වගපතවඵෝ ල්ලිර , තනතුරුර  එවහ  වභවහ  ඳනිනහ.  

විජඹ කුභහයණතුංගවේ ගීත ගහඹනහ කයන, ''සිංදු කිඹන අලිඹහ '' 

ප්රනතිඳ කතිඹක් තිබුවණ් නළවළ. අද වපත අලිඹහ වළසිරුවණ් 

වකොවවොභද? එතුභහ ඳසු ගිඹ ටිවක් කයපු කථහ ඇහුහ නපත, අද වපත 

කථහ කවශේ කටින්ද, වනඹපත සථහනඹකින්ද කිඹරහ හිතන්න 

පුළුන්ද?  

භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ ඇභතිතුභහ දන්නහ, දඹහසිරි 

භන්ත්රීවතුභහ ීට  දස ගණනක  ඉසවල්රහ යහවය් ගරක් ගළන 

කිඹපු වළටි. ගරක් තිවඵනහ කිඹරහ වඳොවශොවේ අත ගවරහ 

දිවුරුහ. දළන් එතුභහ  කිඹන්න වරහ තිවඵනහ, අද  ව 

තුනවභහය න වි  එතුභහ  කිඹන්න වරහ තිවඵනහ, ''ගරක් 

නළවළ'' කිඹරහ. ඒ හවේභ එතුභහ  කිඹන්න වනහ භ කතර 

ගුන් වතොටුවඳොශ  අලි එන්වන් නළවළ කිඹරහ; භ කතර  එන 

flightsර කුරුල්රන් දින්වන් නළවළ කිඹරහ.  

වකවේ වත ක, තමුන්නහන්වේරහ  භභ ගරු කයනහ. 

තමුන්නහන්වේරහ එක ප්රනතිඳ කතිඹක සිටිඹහ; තමුන්වේ ඳක්වය් 

සිටිඹහ. කදහ ක වන ඳක්ඹක  ගිහිල්රහ තමුන් හි පු, තමුන් 

ඡන්ද ග කත ඳක්ඹ  ඵළන්වන් නළවළ. අද අවප් ඳක්වය් තිබුණ 

වරොකුභ අසික වගොඩල් අිළ තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්ඹ  

වදනහ.  

නමු ක තමුන්නහන්වේරහ  භයණ තර්ජන තිවඵනහ. අවප් 

ඳක්වය් හිටිඹ නයකභ  න්කරුවෝ, නයකභ 
 
 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දළන් තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්ඹ  ඇවිල්රහ 

තමුන්නහන්වේරහවේ උඳ බහඳතිරහ  
 
 

[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අද තමුන්නහන්වේරහවේ නහඹකතුභහ ඒක  විරුද්ධ ක කථහ 

කයන්වන් නළවළ. අද ගන්වන් යූඑන්පී එවකන් ආපු  
 
[මූරහනවය් අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳළ කත කිඹරහ භභ වපත අසථහවේදී කිඹනහ. අන්න ඒක තභික අද 

ත ක කඹ.  

අද ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ  භව ඇභති අවප්ක්කවඹක් 

නළති වුණු කහරඹක්. අිළ තභික ඒක ක වදන්වන්. අවන්, එවවේ 

ඉන්න නහවින්න භව කභඹහ ඵරහවඳොවයො කතුවන් ඉන්නහ 

එතුභහ  භව ඇභති අවප්ක්කකභ වදික කිඹරහ. නමු ක ගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ , වපත අවප් දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ශඟ ළ 

ළටිරහ වකොවශේක අ කන් කයරහ වදන්න වනහ, "ඹම භව 

ඇභති අවප්ක්ක  - දඹහසිරි ජඹවේකය" කිඹරහ. ඒ ත ක කඹ  අද 

ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ඳ ක වරහ තිවඵනහ. ඒ ත ක කඹ  ඳ ක 

වරහ තිවඵන්වන් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ වනොවික. අද ඒ 

දුක්ඛිත ත ක කඹ  ඳ ක වරහ තිවඵන්වන් ශ්රී  රංකහ නිදවස 

ඳක්ඹික. භව ඇභති අවප්ක්කඹකු වොඹහ ගන්න ඵළරි 

ත ක කඹ  ඳ ක වරහ, භව ඇභති අවප්ක්කඹකු යූඑන්පී එවකන් 

ආනඹනඹ කයනහ. යූඑන්පී එවකන් ආනඹනඹ කයපු භව ඇභති 

අවප්ක්ක වකනකු බහවිත කයන්න අද ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ  

සිද්ධ වරහ තිවඵනහ.  

 
ගරු වජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
වද්ලඳහරන ඵංවකොවරො කබහඹ. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වපතකික ත ක කඹ. වපත කහරඹ පුයහභ දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ කශ යංගනඹ, කථිකහ වභොකක්ද? ''කිඹන කථහර '' 

ඇවිල්රහ, ''යතු ඉය '' ඇවිල්රහ, හද විහදර  ඇවිල්රහ කිේ 

කථහ භතකද? ආණ්ඩු ඳක්වය් තමුන්නහන්වේරහ සිඹලු වදනහභ 

ඳ්ට  ගළහුහ; තමුන්නහන්වේරහවේ වයදි ගළවරේහ. 

තමුන්නහන්වේරහ  නිරුතින් ඳහවර් ඇවිද්දපු දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ එක්ක අද තමුන්නහන්වේරහ  හඩි වරහ ඉන්න සිද්ධ 

වරහ තිවඵනහ. කහ ද රිජහ? තමුන්නහන්වේරහ  වවො යහ 

කිේහ; තක්කඩිඹහ කිේහ; කුඳහඩිඹහ කිේහ; මිනී භරුහ කිේහ; 

යහවය් ගරක් තිවඵනහ කිේහ; භ කතර ගුන් වතොටුවඳොශ  අලි 

එනහ කිේහ; ගුන් ඹහනහර කුරුල්වරෝ දිනහ කිේහ. වපත 

වේයභ වද්ල් වභොවවොතකින් අභතක කයරහ එතුභහ  දළන් වන 

ඳළ කතක  ඹන්න සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. වපතක වරි පුදුභ 

යංගනඹක්. ඒකික භභ කිඹන්වන්. කරහකරුවකු  ජීවිතවය් 

වදවිඹන් වදන තාහගඹක් තභික යංගනඹ ව ගහඹනඹ කිඹන 

කුරතහන් - talents.   වපත කුරතහලින් ඔහු මුළු ජනතහභ 

ය රහ, තමුන්  SMS එව, කරහ නිහ තමුන්   ආදයඹ කශ, 

ගහඹනඹ නිහ තමුන්  ආදයඹ කශ සිඹලුභ ජනතහ එක 

වභොවවොතින් ය රහ, U-Turn එකක් අයවගන දළන් කිඹනහ, භභ 

අවුරුදු ගණනහක්  "කිඹන කථහ", "යතු ඉය", "හද ිළටිඹ"  වයවහ 

කිේ කථහ වේයභ අතා කිඹරහ; වපත දණඹ කයන, වපත 

වවොයකපත කයන, වපත  ඒකහධිඳති ආණ්ඩුවේ වේයභ අද ඉන් 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

වවොික කිඹරහ. අද එතුභහ යඟඳහන අලු කභ නහ ාවය් නභ, "වවොරු 

භඟ වවලුවන්." අවප් වවො නහ ාවේදිවඹක් "වවොරු භඟ 

වවලුවන්" කිඹරහ නහ ාඹක් වදරහ තිවඵනහ. වවොරු භඟ 

වවලුවන් කිඹන්වන්, වවොරු වගොඩක  එකතු වරහ එඹහ ක 

වවොයකපත කිරීවපත නියත වන එක . අද දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ තීයණඹක් ග කතහ ''වවොරු භඟ වවලුවන්'' කිඹන ඒ 

නහ ාවය් ප්රනධහන චරිතඹ කයන්න. ඒක තභික අද ත ක කඹ.  

දඹහසිරි ජඹවේකය කිඹන භවේ මිත්රෂඹහ ගළන භ  විලහර දුකක් 

තිවඵනහ. එතුභහ අනුයහධපුයවය් තිබුණු එක්තයහ meeting එකකදී 

අඬ අඬහ කිේහ, "දිවි ඇති වතක් වපත ඳක්ඹ දහරහ ඹන්වන් නළවළ. 

භවේ ජීවිතඹ වපත ඳක්ඹ" කිඹරහ. වරින් භන්ත්රීවතුභහ කිේහ හවේ, 

ඊවය් "දිිකන" ඳ කතයවඹනු ක කිේහ, "දිවි ඇති වතක් දහරහ 

ඹන්වන් නළවළ" කිඹරහ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, දළන් 

වභොකක්ද රංගු කථහ? ඊවය් දස වදොශව  කිේ කථහද, අද  

දස වදක  කිේ කථහද?  

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වී න්නිආයච්ික භව කමිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතාතුමිඹ) 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ - லலு, சக்ெஷ 

அலச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  
වභොකක්ද ඒ ශලු කථහ? 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ශලු වනොවික, රංගු. රංගු. ඇභතිතුමිඹ විදුලි ඵරඹ 

වඳොඩ්ඩක් o f f  වරහ හවේ, ඇවවන්වන් නළවළ. 

වනොවරොච්වචෝවල් විදුලි ප්රනලසනඹක්. දළන් ඔඵතුමිඹ  ඳසු ගිඹ 

කහරවය් වකොඳභණ වද්ල් කිේහද? වනොවයොච්වචෝවල් 

ඵරහගහයඹ 21 තහක් කළඩුණහ කිේහ. ඔඵතුමිඹවේ bearing 

ගිහින් කිේහ. ඔඵතුමිඹවේ භළෂින් ඳයණික කිේහ. දළන් අද ඉන් 

එතුභහ  කිඹන්න වනහ, ඔඵතුමිඹවේ bearing  වවොික, 

ඔඵතුමිඹවේ භළෂින් එක  වවොික, ඔඵතුමිඹවේ භළෂින් එවක් 

bearing ගිහින් නළවළ, 21 තහක් කළඩුවණ් ක නළවළ කිඹරහ. 

ඔඵතුමිඹවේ භළෂින් එක brand new කිඹරහ අද ඉන් දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  කිඹන්න වනහ.  

වළඵළික ඒ හවේභ ඊ  ඳසු වන ක තීයණඹක් අයවගන 

වන ක ඳක්ඹක  ඳළන්වනො ක ආවඹ ක සිඹලු වදනහ භ ඳවය 

ගවනහ. භභ තමුන්නහන්වේරහ  ගරු කයනහ.  තමුන්නහන්වේරහ 

කදහ ක ඳළන්වන් නළවළ. වද්ලඳහරන රිශවු වුවණ් නළවළ. 

වද්ලඳහරන වගපතවඵෝ  වුවණ් නළවළ. තමුන්නහන්වේරහ කුභන වවෝ 

භතඹක් දළරුහ නපත, තමුන්නහන්වේරහ  ඡන්දඹ දුන් ජනතහ  

ගරු කයරහ තමුන්නහන්වේරහවේ ඳක්වය් නහඹකඹහ එක්ක ඒ 

ඳක්වය් ඉන්නහ . නමු ක වපත යංගන ිතල්ිළඹහ, වපත ගහඹකඹහ, වපත  

"Mega Star", ඳළඹ විසි වතයක් ඇතුශත ඊවය්  කිඹපු වදඹ වනස 

කයරහ U-Turn එකක් අයවගන එවහ  ඳළන්නහ. ඒක තභික 

ත ක කඹ. කරහකහයවඹක් වුණහභ  යඟ ඳහන්න ඕනෆ කළභයහක් 

ඉදිරිවය්දී ඳභණික. ඔහු  "action" කිඹද්දී යඟ ඳහන්න ඕනෆ, "cut"  

කිඹද්දී න කන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 
නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩි වදකක් තිවඵනහ.  

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අමුණුගභ ඇභතිතුභනි, වපත ගහඹකඹහ,  වපත "Mega Star"  අය 

ඳහු ගිඹ කහරවය්දී හද විහදරදී කිඹපු සිඹලුභ වද්ල් අරංගු 

කයරහ දළන් අලු ක කථහක්  කිඹනහ, වපත ඒකහධිඳති ඳක්ඹ  

ඹනහඹ කිඹහ. ඩිරහන් වඳවර්යහ ඇභතිතුභනි, එතුභහ තයපත වපත 

යජඹ , වපත ජනහධිඳතිතුභහ ,  තමුන්නහන්වේරහ  ඳවය ගවපු 

වකවනක් වපත ඳක්වය්භ නළවළ කිඹහ වපත ඳහර්ලිවපතන්තු 

දන්නහ. එතුභහ තයපත තමුන්නහන්වේරහ  අඳවහ කයපු 

කථිකවඹක් වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ හිටිවය් නළවළ කිඹහ 

තමුන්නහන්වේරහවේ වදත දන්නහ. නමු ක වව  ඉරහ අය 

ගර ක නළවළ; අලි ක නළවළ; කුරුල්වරො ක නළවළ; වඵඹහරිනු ක 

නළවළ; භළෂිනු ක වවොික; වනොවයොච්වචෝවර කළවඩන්වන ක නළවළ. 

තභන් කිඹපු ඒ සිඹලු වද්ල් ගවල් ඳවයපු ඵශරහ හවේ එතුභහ  

අද  වන්න වරහ තිවඵනහ. නමු ක ඒ ගවල් තිවඵන අසික වගොඩ 

එතුභහ  වන්න ඵළවළ. ග එවවභභික. ඒ නිහ තමුන්නහන්වේරහ 

ඒ අසික වගොඩ ග කතහ හවේභ ඒ ග ක අවඳන් ගන්නඹ කිඹහ භහ 

තමුන්නහන්වේරහවගන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,විජඹ කුභහයතුංග 

කරහකරුහ හවසිකඹකු අතින් වඩි කහරහ භළරුණ ක අද ක 

ඔහුවේ නභ ඳතිනහ. එතුභහ කදහ ක තභන්  ඡන්දඹ දුන්නු, 

තභන්  භනහඳ දුන්නු, තභන්වේ ිකත්රෂඳ  ඵරපු, තභන්වේ ගහඹනඹ 

appreciate කයපු , තභන්  ප්රනලංහ කයපු තභන්වේ යසික ජනතහ 

ඳහහ දුන්වන් නළවළ. නමු ක වපත පුද්ගරඹහ රක් ගණනක් SMS  

භනහඳ ව ඡන්ද අයවගන ඹම ඳශහව ක, කුරුණෆගර 

දිස්රිCක්කවය් ජනතහවේ සිහින, ඒ අඹවේ අවප්ක්හන් 

වභොවවොතකින් ඳහහ දුන්නහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] SMS  ගළහුවේ 

"Mega Star" උවශර . එතුභහ  ඒවකදි ළඩි SMS ප්රනභහණඹක් 

රළබුවණ් කරහකරුවක් වළටිඹ ික. ඒකික භභ ඒ ගළන කිේවේ. 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, වපත ත ක කඹ ඹ ව ක ඉදිරිවය්දී 

එතුභහ  යඟ ඳහන්න  වන්වන්  භභ අය කිඹපු "වවොරු භඟ 

වවලුවන්" කිඹන නහ ාවය් ඳභණික. අවප් ඳක්වය්  හි පු 

නයකභ, දරුණුභ, ත්රෂසතහදඹ  උය දුන් වඵොවවෝ වදනහ අිළ ඒ 

ඳක්ඹ  ඹහ තිවඵනහ. එතුභහ අවප් ඳක්වය් නහඹකතුභහ  

වදෝහවයෝඳණඹක් කශහ, නහඹකතුභහවේ දුර්රකභ හින්දහඹ 

ඹන්වන් කිඹරහ. නමු ක තමුන්නහන්වේරහ වඳොඩ්ඩක් හිතන්න, ඒ 

ගිඹ  වළ  ගණවනන් ී වදනකු  cheque cases තිවඵනහද, ී 

වදනකු  rape cases තිවඵනහද, ී වදනකු  නඩු තිවඵනහද, ී 

වදනකු  murder cases තිවඵනහද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඉතින් අද ජනතහ ක දන්නහ, අවප් ඳළ කව ක ඉරහ ප්රනලසනඹක් 

විහ ගන්න  ඕනෆ නපත, නඩු  නළති කය ගන්න ඕනෆ නපත අනික් 

ඳළ කත  ඹන්න  ඕනෆඹ කිඹරහ. 

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 
නළඟී සිටිවය්ඹ. 
லந்ெஶர். 

rose. 
 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු රලි ක දිහනහඹක නිවඹෝජා ඇභතිතුභනි, භහ  ඔඵතුභහවේ 

නභ වන් කවශේ නළවළ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ 

කිඹන්වන් ඳක් විඳක් වදදවඹන් වතොය වපත වද්ලඳහරන 

රිශවුන්වේ, වපත වද්ලඳහරන වගපතඵන්වේ ඳළනිලි අිළ  වහභ  

නළළ කවිඹ ුතතුික කිඹන එකික. සිඹලුභ ඳක් තීයණඹක් අයවගන 

849 850 

[ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ] 
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වපත විනඹ - discipline  එක- ඳක් තුශ ඇති කශ ුතතුික. අිළ 

ඹපතකිසි ඳක්ඹකින් ඡන්දඹ ඉල්රහ, ඒ ඡන්ද දහඹකිකන්වගන් ඡන්ද 

අයවගන ඳහර්ලිවපතන්තු  එන්වන් ඒ ජනතහ වනුවන් වඳනී 

හිටින්නික. [ඵහධහ කිරීභක්]   
 
නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

 (The Deputy Speaker) 
ගරු භන්ත්රීවතුභනි, කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දළන්  තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩු  ඳක්වය් වයදි වෝදන 

වඩෝබිරහ  ිළරිරහ  ඉන්නහ. දළන් අිළ අලුවතන් වනොපතභය එවක් 

වයදි වෝදන්වනක් -වනොපතභය එවක් වඩෝබි වකවනක්- 

තමුන්නහන්වේරහ  එේහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්වේරහවේ වයදි 

වෝදන ක්ටටිඹ , කවඩ්  ඹන ක්ටටිඹ  වරොකු තර්ජනඹක් 

වනහ.   

වයදි වෝදන අඹ  ඒක ඉතහභ වරොකු තර්ජනඹක්. වභොකද, 

අිළ එපු පුද්ගරඹහ දක් කථිකවඹක්. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ අභහතාතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.37] 

 
ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ (විවද්ල රැකිඹහ ප්රනර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு டியஶன் தபவஶ - தலரஷநஶட்டு வலலயலஶய்ப்ன 

ஊக்குலஷப்ன, நயவனஶம்னலக அலச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීව ගරු 

යන්ජන් යහභනහඹක භළතිතුභහවගන් ඳසු භ  කථහ කයන්න රළබීභ 

ගළන තුටු වනහද, කනගහටු වනහද කිඹන ප්රනලසනඹ ක එක්ක 

තභික භභ කථහ ආයපතබ කයන්වන්. වකවේ වත ක ගරු යන්ජන් 

යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහවේ මුළු කථහභ අවවගන ඉන්න වකො  

භ  හිවතන්වන් ඒක වඵොරු වකොණ්ඩඹක් දභහ ග ක, වඹෝ ෘද්ධ -

ඹසගත- ළන්දඹුකුවේ වප්රනේභ කථහක් හවේ කිඹරහික. 

ඊශඟ  එතුභහ කිේහ, දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ වළර 

වගපතවඵක් හවේ එවහ ඳළ කත  ඳළන්නහ කිඹරහ. එවවභ කිේවේ 

භංගර භයවීභ භන්ත්රීවතුභහික, රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීවතුභහික 

දිවහ ඵරහවගනික. වද්ලඳහරන ඳක්ලින් එවහ  ඳනින වළර 

වගපතවඵෝ කිඹරහ කිේවේ භංගර භයවීය භන්ත්රීවතුභහික, රක්සභන් 

කිරිඇල්ර භන්ත්රීවතුභහික දිවහ ඵරහවගනික. එතවකො  වළර වගපතඵහ 

කිඹරහ, දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  කිේහද, අය ඳළනරහ දුන 

භංගර භයවීය භන්ත්රීවතුභහ  කිේහද, ඉසයව පුටුවේ ඉවගන 

ඉන්න භවේ මිත්රෂ රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීවතුභහ   කිේහද 

කිඹරහ භභ දන්වන් නළවළ. 

 
ගරු භන්ත්රීවයවඹක් 
(ஶண்னஷகு உன்ப்பஷனர் எனோலர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ වදන්නහ භ. 

ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

වකවේ වත ක භභ වපතක දන්නහ. යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීවතුභහ  නිඹභ වළර වගපතඵහ ඵරන්න තිබුණහ කණ්ණහඩිඹක් 

ඉසයව  ගිඹහ නපත. වභොකද, එතුභහ ක විජඹ කුභහයතුංග 

භළතිතුභහවේ අඩි ඳහවර් ඹමින් ශ්රී  රංකහ භවජන ඳක්වඹන් 

වඳශඳහිත ගිහිල්රහ, ශ්රී  රංකහ භවජන ඳක්වඹන් වද්ලඳහරනඹ 

ආයපතබ කයරහ එතළනින් වළර වගපතවඵක් හවේ යූඑන්පී එවකන් 

ක හන  ඳළනරහ, ඊ  ක ඩහ වරොකු වළර වගපතවඵක් හවේ 

ක හවනන් ය කනපුයඹ  ඳළනරහ දළන් ය කනපුවර් මිනිසසුන්  

වවොඹහ ගන්න ඵළරුික ඉන්වන්. ඒ නිහ නිඹභ වද්ලඳහරන වළර 

වගපතඵහ ඵරහ ගන්න ඕනෆ නපත යන්ජන් යහභනහඹක ඳහර්ලිවපතන්තු 

භන්ත්රීවතුභහ ඹන්න ඕනෆ කණ්ණහඩිඹක් ඉසයව ික. එතවකො  

වළර වගපතඵහ වළ්ට ඹක් ගවවගන ඉන්නහ වඳවනික. 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඳළවළදිලිභ කතන්දයඹ 

වපතකික; අද එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ගිඹ කර වපතකික. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ වනු  අද  එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් 

අලුතින් වගොඩ නඟන වකනහ කවුද? යන්ජන් යහභනහඹක 

ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවතුභහ. ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභනි, භභ 

ඔඵතුභහවගනුික වභඹ  අවන්වන්. ඔඵතුභහ  අනහගතවය්දී 

නහඹක කඹ ගන්න තිවඵන ඳක්ඹ තභික වපත එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ. ඔඵතුභහ ඳපු  ත්ටටු කයරහ අවන්න, දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහවේ තළන ගන්න  එක් ක ජහතික ඳක්වය් ඉන්න 

සුදුසහ යන්ජන් යහභනහඹකද කිඹරහ.   ඒක භ  කිඹන්න. එතුභහ 

උ කතය වදන්වන් නළවළ. ඇික? එතුභහ  උ කතය වදන්න ඵළවළ. 

එතුභහවේ හිත දන්නහ, දඹහසිරි ජඹවේකය වකොික තයපත ටිනහද, 

අද එතුභහ වනු  යූඑන්පී එවකන් පුපතඵන්න වදන යන්ජන් 

යහභනහඹක  ඩහ කිඹරහ. එතුභහ දන්නහ. 

වදිකඹවන්! ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භළතිතුභහ කිේහ 

වේ වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ අද නිඹභ ඵික්ට එක ික අහු 

වුවණ්. රුන් විජඹර්ධන භව කභඹහ දුන්නහ රණු. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අකිර ඒ කථහ සථිය කශහ. 

 
ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහවේ වවොභ ඹහළුහ රුන් 

විජඹර්ධන භන්ත්රීවතුභහික. වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ දන්නහ, 

තභන්වේ වද්ලඳහරන අනහගතඹ වවො නළවළ, ඒ නිහ  රුන් 

අල්රහ ග කවතො ක ළවඩ් වරි කිඹරහ. රුන් දන්නහ, වරින් 

ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ වයවහ ඕනෆභ ජයහ ළඩක් කය ගන්න පුළුන් 

කිඹරහ. ඒ නිහ රුන් වරින්  රණු වදනහ. වරින් ප්රනනහන්දු ක ඒ 

තයපතභ වභෝඩවඹක් වනවභික. එතුභහ ක කඳටිඹහ, රුනු ක 

කඳටිඹහ. වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි, වළඵළික තමුන්නහන්වේ අද 

අහු වුණහ. අද කථහ කයන්න අසථහ වදන්න තිබුවණ් අකිර 

වියහි භන්ත්රීවතුභහ . එවවභ නළ කනපත අජි ක පී. වඳවර්යහ 

භන්ත්රීවතුභහ . ඒ වගොල්වරෝ තභික අද විඳක් නහඹකතුභහවේ 

ශඟභ හිත කතු. අද ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභහ  ක challenge 

කයන්වන් අජි ක පී. වඳවර්යහ වන්. ජි ක වප්රනේභදහ කිඹන්වන් ආර්. 

වප්රනේභදහ භව කභඹහවේ පුතහ. ආර්. වප්රනේභදහ භව කභඹහවේ පුතහ  

ඳක්ඹ ඇතුවශේ වේභ වදන්වන් අජි ක පී. වඳවර්යහ. ඔහු ක 

වඳවර්යහ, භහ ක වඳවර්යහ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, 

ඩිරහන් වඳවර්යහ නපත විරුද්ධ ඳළ කව ක ඉවගන වරි ජි ක 

වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභහ  වඳොඩ්ඩක් අිමවඹෝග කශහ  කභක් නළවළ. 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

වභොකද, එතුභහවේ තහ කතහ  ක භභ අිමවඹෝග කයරහ තිබුණ 

හින්දහ. වපත වඳවර්යහ වභොවකක්ද, එතුභහ  challenge කයන්න. 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ භභ වරින් ප්රනනහන්දු 

භන්ත්රීවතුභහ ික වභඹ  කිඹන්වන්. ගරු වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි,  

ඔඵතුභහ වපතක භතක තිඹහ ගන්න. ඔඵතුභහ ඵදුල්ර දිස්රිCක්කඹ  

ආවේ  හි පු අභහතා ගරු වින්න් ඩඹස භළතිතුභහවේ ආදයණීඹ 

වදෝණිඹන්දෆ විහව කය වගනික. ඔඵතුභහ ඵදුල්ර  ආහ  ඳසවේ 

ඵදුල්ර නගයඹ තුශ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  න ජඹක් දුන්නහ. 

ඒක භභ ිළිතගන්නහ. ඔඵතුභහික භභික ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතියණඹ 

කහරවය් වඳොලීසිඹ ඇතුවශේ අතින් ඳිකන් ගවග කතහ. 

ඒ ගළන ප්රනලසනඹක් නළවළ; වද්ලඳහරනවය්දී එවවභ වද්ල් 

වනහ. ගුටි කෆවේ කවුද, ගළහුවේ කවුද කිඹන එක වනොවික 

ප්රනලසනඹ. වකවේ වත ක, එවවභ වද්ල් වනහ. වළඵළික ගරු 

භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  වද්ලඳහරනවය් අනහගතඹක් තිවඵනහ. 

වළඵළික තමුන්නහන්වේ අද තමුන්නහන්වේවේ ඒ වද්ලඳහරන 

අනහගතඹ අනහ ගන්න ඳ න් ග කතහ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අන්න ඒකික, අඳ  දුක. 

 
ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  යන්ජන් යහභනහඹක හවේ 

ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවයවඹක් ඕනෆ වදඹක් කිඹහපුහවේ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගණන් ගන්වන් ක නළවළ. 

 
ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

යන්ජන් යහභනහඹක හවේ ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවයවඹක් 

දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ විවේචනඹ කයන්න, කයන්න 

දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  භනහඳ ළඩි වනහ; ඡන්ද ළඩි 

වනහ.  Mega Star එවක්දී ක වුවණ් ඒකවන්. යන්ජන් 

යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහ ක හිටිඹහ  Mega Star  තයගඹ .  නමු ක 

ඡන්ද, භනහඳ අඩු වන වකො  එතුභහ gigolo වකනකු  නිහ, 

gigolo වකනකු  තිවඵන හසිඹ ප්රනවඹෝජනඹ  අයවගන 

තයගවඹන් ඉල්රහ අස වුණහ.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "gigolo" කිඹන චනවය් 

සිංවර ව කරුභ වභොකක්ද කිඹරහ  අවන්න. 

 
ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒක ඳසු දළනුපත වදනු 

රළවේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, නළවළ. යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහ  කිඹන්නඹ 

කිඹන්න. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ 

ඇභතිතුභහ භවේ නභ වන් කයමින් කිහිඳ තහක්භ gigolo 

කථහක් කිේහ. "Gigolo" කිඹරහ කිඹන්වන් වළඩි දළඩි 

ිළරිමිවඹකු . නමු ක එතුභහ  දිඹළඩිඹහ. ගළවළනු එතුභහ දහරහ 

ඹනහ. [ඵහධහ කිරීපත] 

 

ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "gigolo" කිඹන චනඹ 
පතඵන්ධවඹන් යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහ දුන්නු නිර්චනඹ 
වරි වවෝ ළයදි වේහ, එඹ වළන්හඩ් හර්තහවන් අිකන් කයන්න 
එඳහ කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු යන්ජන් යහභනහඹක  
භන්ත්රීවතුභහ "gigolo" කිඹන චනඹ  දුන්නු නිර්චනඹ වළන්හඩ් 
හර්තහවන් අිකන් කයන්න එඳහ. කරුණහකය, ඒක ඒ විධිඹ භ 
තිඹන්න. වභොකද වවේතු?[ඵහධහ කිරීපත] 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලු කගභවේ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.   

බහහ ඳරිර්තකවගන් එහි සිංවර ව කරුභ අවන්න කිඹන්න. 

[ඵහධහ කිරීපත] 

 
ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒක තභික භභ කිේවේ. [ඵහධහ කිරීපත] ත ඈත  ඹන්න ඕනෆ 
නළවළ. යංජන් යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහ "gigolo" කිඹන චනඹ  
දුන්නු නිර්චනඹ වයවහභ වප්නහ වන්ද, දඹහසිරි ජඹවේකය 
භන්ත්රීවතුභහ වනුවන් අද යූඑන්ිළවඹන් කවුද ඉසයව  
වගවනන්වන් කිඹරහ. "Gigolo" කිඹන්වන් වවො පතභහනනීඹ 
තනතුයක් කිඹරහ හිතන වකවනක් වපත.  එතුභහ හිතන්වන් 
"gigolo" කිඹන්වන් වරි වෝක් මිනිවවක් කිඹරහික.  ඒකවන් වපත 
කිඹන්වන්. "Gigolo" කිඹන්වන් නිඹභ ඵඩුක් කිඹරික එතුභහ 
හිතන්වන්. එතවකො  "gigolo" කිඹන්වන් නිඹභ ඵඩුක් කිඹරහ 
හිතන මිනිවවක් තභික ගරු ජි ක වප්රනේභදහ භන්ත්රීවතුභනි, අද 
දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  ගවන්න ඉසයව  වගවනන්වන්. 
එක්වකෝ යනිල් වික්ර භසිංව භව කභඹහ  ඔළුවේ අභහරුක්. එවවභ 
නළ කනපත යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහ ඉංග්රී සි  ලේද වකෝඹ 
අලුතින් වදනහ. එතුභහ වව   කිඹහවි,  "prostitute"  කිඹන්වන් 
ිළඹුතරු වරොකු  තිවඵන උ, භවත ගෆනිවඹකු ික කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්]   

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ஶண்னஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

"Prostitute" කිඹන්වන් "කනකහ". 
 

ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டியஶன்  தபவஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

කනකහ ද ඔළු කහ ද කිඹන එක වනොවික ප්රනලසනඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "prostitute" කිඹන 
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[ගරු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ] 
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චනවය් ව කරුභ වභොකක්ද කිඹරහ ඇහුවො ක, "gigolo" කිඹන 

එක ක එක්ක ංන්දනඹ කයරහ එතුභහ කිඹහවි, "prostitute" 

කිඹන්වන් වවො  ිළඹුතරු තිවඵන උ, භවත ගෆනිවඹකු ික 

කිඹරහ.  ඒ නිහ තභන් වනොදන්නහ වද් ප්රනදර්ලනඹ කිරීභ තයපත 

වරොකු ඳහඳ කර්භඹක් වරෝකවය් වකොවවේ ක නළවළ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීවතුභහ ගළන භහ කථහ කශහ ඇති. වභොකද, දළන් එතුභහ වරොකු 

විහිළුක් වරහික තිවඵන්වන්. වළඵළික දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ වකොතළන ද ආවේ? දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ අද 

කිඹහපු භවය කහයණහ එක්ක භහ එකඟ වන්වන් නළවළ. එදහ 

කිඹහපු ඒහ එක්ක එකඟ වන්වන් ක නළවළ. වළඵළික දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ භවවගදය න්වන් ශ්රී  රංකහ නිදවස 

ඳක්ඹික. එතුභහ ඳඬුසනුය ප්රනහවද්ශීඹ බහ  ඡන්දඹ ඉල්රහ 

ළඩිවඹන්භ භනහඳ ග කත වකනහ. ගරු නිවඹෝජා 

කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහික දඹහසිරි ජඹවේකය  භන්ත්රීවතුභහික 

ඡන්දඹ ඉල්ලුහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් තරුණ ංවිධහනවය් 

වල්කපත තනතුය .  ඔඵතුභහ මූරහනවය් ඉන්න වරහවේ භහ වපත 

කිඹන්වන්. ඒ නිහ දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  ශ්රී  රංකහ 

නිදවස ඳක්ඹ අලු ක තළනක් වනොවික. එතුභහ අද කිඹහපු භවය 

කහයණහර  භහ එකඟ වන්වන් නළවළ. එතුභහ එක් ක ජහතික 

ඳක්වය් ඉන්න කහරවය් කිඹහපු භවය ඒහ එක්ක ක භහ එකඟ 

වන්වන් නළවළ. 

ඒක වනභ කතන්දයඹක්. වළඵළික, දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ ආවේ තභහවේ වද්ලඳහරන භව වගදය . එතුභහ  ශ්රී  

රංකහ නිදවස ඳක්ඹ අලු ක තළනක් වනොවික. රක්සභන් 

කිරිඇල්ර භව කභඹහ  එක් ක ජහතික ඳක්ඹ තභික වවො තළන; 

සුදුසු තළන. එතුභහ  ඳවසුික. එතුභහවේ භහජ ඳළරළන්තිඹ  

පුරුදුික. භංගර භයවීය භව කභඹහ  එතළන තභික හිමි තළන. 

එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ  හිමි තළන ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ. 

යූඑන්පී එවක් එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභන්රහ දඹහසිරිරහ හිටිවය් 

අනුන්වේ ළු ිළිත ඇ වේ දභහවගන. වදත එතළන නළවළ. යවි 

කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ  සුදුසු තළන එක් ක ජහතික ඳක්ඹ.  

එතුභහ අවප් වපත ඳළ කව ක සිටිවය් වරි අභහරුවන්. එතුභහ  ශ්රී   

රංකහ නිදවස ඳක්වය් වද්ලඳහරනඹ හුරු නළවළ. එතුභහ  හුරු 

තළන එක් ක ජහතික ඳක්ඹ. ඒක තභික ඇ කත කතන්දයඹ. අද 

දඹහසිරි ජඹවේකය භළතිතුභහ වකෝඳ වුවණ් නළවළ වන්. එතුභහ 

දන්නහ, අදින් ඳසු  වරින් ප්රනනහන්දු භළතිතුභහ එතුභහ  කුණු 

වන්න ගවනහ කිඹහ. නමු ක කථහ අන් කයන වි  වරින් 

ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ  සතුති කශහ. ඳක්ඹ ඇතුශත සිටිඹදී 

ඔඵතුභහික දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහික අතය තිබුණු අයගරඹ 

අිළ දන්නහ. නමු ක එතුභහ කුවක වුවණ් නළවළ.  

භභ කළභළතිික, යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීවතුභහ  වපත කහයණඹ 

කිඹන්න. ඔඵතුභහ  විරුද්ධ ජි ක වප්රනේභදහ භව කභඹහ එක්ක 

ඉන්න කහරවය් ඳ කතයලින් වනොවඹක් විධිවය් ඳවය ගළසීපත කශහ. 

නමු ක එතුභහ කුවක වුවණ් නළවළ. වළඵළික, අද යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීවතුභහ ඔඹ කිේ ඒහ කවුරු ක ගණන් ගන්වන් නළවළ. වළඵළික, 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහවගන් වපත හ වේ ළඩක් ඵරහවඳොවයො කතු 

වුවණ් නළවළ. එතුභහවේ වද්ලඳහරන කුවක කඹක් තිබුවණ් නළවළ. 

අජි ක වඳවර්යහ භන්ත්රීවතුභහ තභික දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ 

තනතුය ගන්න ඉන්වන්. දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ තභික 

එක් ක ජහතික ඳක්වය් නිවඹෝජා ංවිධහඹක ධුයවය් හිටිවය්. 

අජි ක වඳවර්යහ භන්ත්රීවතුභහ ඹ  වේභක් ගවරහ ඳන්දපත අල්රහ ඒක 

ගන්නහ. වළඵළික, එතුභහ කුවක වුවණ් නළවළ, අජි ක වඳවර්යහ 

භන්ත්රීවතුභහ  ඳවය ගවන්න. එතුභහ සතුති කශහ. ඒ නිහ ඳළවළදිලි 

වඳවනනහ, දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ වද්ලඳහරන ජීවිතඹ 

තුශ තිවඵන ගුණහංග. එතුභහ කිේහ, භභ එක් ක ජහතික 

ඳක්වඹන් ඡන්දඹ ඉල්රහ ඳහර්ලිවපතන්තු  ආහ. භභ දළන් ඉල්රහ 

අස වරහ ඳශහ ක බහ  ගිහින් ඡන්දඹ ඉල්රහ කුරුණෆගර 

දිස්රිCක්කවය් ජනතහවගන් අවනහ, "ශ්රී  රංකහ නිදවස 

ඳක්වඹන් ආවො ක උමරහ භහ  තභ ක වතෝයනහද. වපත භවේ 

ඳයණ භව වගදය" කිඹහ. ජනතහවේ භතඹ භඟ තභික එතුභහ 

ඳශහ ක බහ  ඹ න්වන්. ඒ නිහ කරුණහකය, තභන්වේ වදත  

ත්ටටු කය අවන්න, "වභොන වද්ලඳහරන භතවය් හිටිඹ ක දඹහසිරි 

ජඹවේකය විරුද්ධ ඳහර්ලසවය් හිටිඹ ක ආණ්ඩු ඳහර්ලසවය් හිටිඹ ක 

අිළ ිළිතගන්න වදඹක් නළද්ද? දඹහසිරි ජඹවේකය කිඹන්වන් වපත 

යව්ට වද්ලඳහරනවය් ඉන්න ඕනෆ වකවනක්ද? වනොසිටිඹ ුතතු 

වකවනක්ද?" කිඹහ. වද්ලඳහරන භතඹ ිළිතගන්න එකක් නළවළ. 

වද්ලඳහරන ලවඹන් භතහදඹ  විරුද්ධික. වළඵළික, දඹහසිරි 

ජඹවේකය කිඹන්වන් රංකහ වද්ලඳහරනවය් යූඑන්පී වවෝ ශ්රී  රංකහ 

 වවෝ විවීපී වවෝ සිටිඹ ුතතු වකවනක්ද නළද්ද? යන්ජන් 

යහභනහඹක හවේ වකවනක් වළය අවනක් අඹවගන් උ කතයඹ 

වපතඵ න්වන්  "ඔේ, ඔේ, ඔේ" කිඹහ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, වපත ඇ කත  මුහුණ වදමු. 

අිළ  ක වේදනහ තභික. රක්සභන් කිරිඇල්ර භව කභඹහරහ එදහ ඹන 

වි  අිළ  වකොච්චය  වේදනහක් ඇති වුණහද? තද වනහ. වදන්න 

ඕනෆ කිඹහ හිතනහ. ඒ වේදනහ හධහයණික. ඒ වේදනහ ක භඟ 

වපත භනුාහ වද්ලඳහරනවය් ඉන්න ඕනෆ චරිතඹක් වන්ද කිඹන 

කහයණඹ අිළ වද්ලඳහරන බුද්ධිභතුන් වළටිඹ  හිතන්න ඕනෆ. 

එවවභ හිතරහ තභික ඒ භනුඹහ වි වේචනඹ කයන්න ඕනෆ. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භළතිතුභහ එක් ක ජහතික ඳක්වය් නහඹකඹහ 

විවේචනඹ කිරීභ ිළිතඵ වද්ලඳහරන විවේචන එල්ර කයන්න 

පුළුන්. නමු ක ඉන් ඳරිඵහහිය ගිහින් මුදල් අයවගන වපත ළවඩ් 

කශහ කිඹන කහයණඹ එන්වන් වභොන ඳදනභකින්ද?  

දළන් කිඹනහ, "සත්රීව දකවඹෝ, වවොරු" කිඹහ. සත්රීව දකවඹෝ 

කිඹරහ කිඹන්වන් සත්රීව දණඹ ගළන නඩු තිවඵන වකවනක්. භහය 

ළඩක් වන්. නළ කනපත සත්රීව දණඹ ක වවොික. ඵරන්න වපත 

භහනසික කඹ. ඉතින්, gigolo  වනොකිඹහ වභොකක්ද කිඹන්වන්? 

සත්රීව දණඹ වවොික කිඹහික එතුභහ කිඹන්වන්.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ  ඒභ ගළන භවේ තිවඵන්වන් 

විලහර ව ප්රීීතිඹක්. එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් භවය උදවිඹ එන 

වරහවේ භභ ඒක  විවයෝධඹ ඳහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් 

භධාභ කහයක බහ වන් ඉල්රහ අස ව මිනිවවක්. භවේ 

වද්ලඳහරන ජීවිතවය් භවේ ඇභතිකභ  ඩහ වරොකුික භවේ 

ඳක්වය් භධාභ කහයක බහවේ ධුයඹ. වළඵළික, එක් ක ජහතික 

ඳක්වඹන් භවය අඹ එන වි  ඒ  ටිනහ කිඹන ශ්රී  රංකහ නිදවස 

ඳක්වය් භධාභ කහයක බහ වේ ධුයවඹන් භහ ඉල්රහ අස වුණහ. 

භභ එවවභික කවශේ. දඹහසිරි  ජඹවේකය භළතිතුභහ එන එක ගළන 

භ  ප්රීීතිික. භහ එතුභහ ිළිතගන්නහ. ඇික? එතුභහ එන්වන් භව 

වගදය . එතුභහ එන්වන් එතුභහ ඉන්න ඕනෆ තළන . ශ්රී  රංකහ 

නිදවස ඳක්ඹ තුශ එතුභහ  වද්ලඳහරනඹ කයන්න අලුවතන් ළු 

ිළිත ඇවගන භන වදහ ගන්න ඕනෆ නළවළ. එතුභහ භහජ 

ප්රනජහතන්ත්රෂහදී වද්ලඳහරනඹ ඇඟ ඇතුශත තිවඵන වකවනක්. 

ලිඵයල්හදී වද්ලඳහරනඹ එතුභහවේ ඇඟ  දභහ ගන්න සිදු වුණහ. ඒ 

නිහ ගරු දඹහසිරි ජ  ඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  භභ සුඵ ඳතනහ 

විතයක් වනොවික. භහ ඉතහ අංකභ කිඹනහ, දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ  ලක්තිඹක් ඵ. 

ඒ හවේභ දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ වපත ඳක්ඹ  
ආගභනඹ ක එක්ක කුරුණෆගර දිස්රිCක්කවය් එක් ක ජහතික 
ඳක්ඹ  න වෝදහ ඳහළු වපත ඳහය ඹම ඳශහ ක බහ 
භළතියණවය්දී ඵරන්න පුළුන්. තමුන්නහන්වේරහ  වපත 
වරහ  වඳොඩි වභෝඩ චන් එකක් ගන්න, විනහඩි වදකක චන් 
එකක් ගන්න "ඵරමු" කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. විනහඩි වදකක 
චන් එකක් ගන්න, "භභ දඹහසිරි කුණු ඵක්කිඹ  දහනහ" කිඹරහ 

වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ  කිඹන්න පුළුන්. වළඵළික අහනවය් 
කුණු ඵක්කිඹ  ඔඵතුභහික, භහික දහන්න තීන්දු කයන්වන් අඳ 

855 856 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

වදවදනහ වනොවික, ජනතහ. කුරුණෆගර දිස්රිCක්කවය් ජනතහ 
වනොවික, ඊ  අල්රපු භවනුය දිස්රිCක්කවය් ජනතහ ව මුළු 
භධාභ ඳශහව ක ජනතහ. දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ වපත 

ආගභනඹ ක එක්ක  ළඩිවඹන්භ ඳවය ළවදන්වන් කහ ද? එක් ක 
ජහතික ඳක්වය් ඡන්දර . වපතක අවන්න, තභන්වේ ඳපුවන්. 
නිකපත වඵොරු  උඩ ඳනින්න  එඳහ. වපත වරහවේ රුන් 
විජඹර්ධන භන්ත්රීවතුභහ ඹපත ඹපත වද්ල් කිේහභ ඔඵතුභහ 
නළඟි රහ කෆ ගවනහ. වභොකද, ඔඵතුභහ  ඔඵතුභහවේ අනහගතඹ 
විහ ගන්න තිවඵන නිහ; දඹහ ගභවේ ක එක්ක තිවඵන වගෝරිඹ 
වේයහ ගන්න තිවඵන නිහ. වළඵළික එවවභ කෆ ගළහුහ  ඔඵතුභහ 
ඳක්ඹ ඇතුවශේ ඉතුරු වික. වපත කහයණඹ භතක තිඹහ ගන්න. 
අහනවය් තීන්දු ගන්වන් කවුද? ඔඵතුභහ වපත weekend එවක් 

ඵදුල්ර  ඹනහ. ඵදුල්වල් එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකවඹෝ ඔඵතුභහ 
වපතඵ වන්න එනහ. ඇවිල්රහ ඔඵතුභහ  කිඹන්වන්, දඹහසිරි කුණු 
ඵක්කිඹ  දභන්න කිඹරහ වනොවික. ඔඵතුභහවගන් අවන්වන් 
"කදහද අවප් ඳක්ඹ වදහ ගන්වන්?" කිඹරහික. ඒක තභික 
අවන්වන්. ඔඵතුභහ  නළති වරහවේ  ඔඵතුභහවේ වගදය වපත 
වඳොවොන් වඳෝඹ දවේ තිබුණු ේ දන්ළර  භහ ගිඹහ. එතුභහික, 
භභික එක ශඟ ඉන්වන්. අවප් වගදය ගිඹ අවුරුද්වද් තිබුණු  
නඩ්ල්ස දන්ළර  එතුභහ ආහ. භහ ගිඹහ, එතුභහවේ වගදය තිබුණු 
ේ දන්ළර . එහි හිටිවය් ඔක්වකොභ එක් ක ජහතික ඳක්ෂනවය් අඹ. 

එතුභන්රහ භහ ගිඹහභ පුදුභ වුණහ. වභතුභහ හිටිවය් ක නළවළ. ඇික 
වභවවේ ආවේ කිඹරහ ඒ අඹ භවගන් ඇහුහ. භහ ීහ, "දන්ළර  
ේ කන්න ආහ" කිඹරහ. භහ ේ කෆහ. ඔඵතුභහ ේභ වතෝයහ 
ග කත එක වවොික. වභොකද එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  වපත කහරවය් 
ේ තභික ඕනෆ. ඔඵතුභහ දන්ළර  වතෝයහ ග කව ක වවොභ 
ර්ගඹ. එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  වළභ දහභ දය දිඹ ඇදපු අය 
පුක්වගොඩමුල්වල් රලිතක්කහ එහි සිටිඹහ. ඇඹවේ සහමිපුරුඹහ 
න විල්න් අිකඹහ තභික අවුරුදු 35ක් භවේ තහ කතහවේ කහර් එක 
එවරේවේ. විල්න් අිකඹහ භ භහජ ඳක්වය්. රලිතක්කහ 
යූඑන්පී එවක්. ඒ හි පු විනහඩි 15 ඇතුශත භභ ඇහුහ, 

"රලිතක්කහ, කදහද භළරිච්ච විල්න් අිකඹහ ගිඹ අඩි ඳහවර් 
එන්වන්" කිඹරහ. "අවන් ඇභතිතුභහ, එන්න හිතුණු හය ගණන 
අනන්තික. වළඵළික ඩී.එස. වේනහනහඹක භව කභඹහරහ භතක් වන 
වකො  එන්න හිවතන්වන් නළවළ. ඩඩ්ලි භව කභඹහරහ භතක් වන 
වකො  එන්න හිවතන්වන් නළවළ. විඳක් නහඹකතුභහවේ නපත 
කන  ගවරහ එන්න හිවතනහ" කිඹරහ කිේහ. ඔඵතුභහවේ වගදය 
තිබුණු ේ දන්වල් ේ කන ගභන් කිේවේ. වපත ඳක්ඹ 
වනුවන් දය දිඹ ඇද්ද භව කතඹහ භ භහජකහයඹහ වුණ ක 
රලිතක්කහ කදහ ක ඳක්ඹ දහරහ ගිවය් නළවළ. එඹහවේ භසසිනහ 

න ඵණ්ඩහය නභළ කතහ භ  වපතඵ වුණහ, ීටගවකිවුර ප්රනහවද්ශීඹ 
බහවේ විඳක් නහඹකතුභහවේ තහ කතහවේ භශ වගදයදී.  යහත්රීව 
2.00  ඳභණ ඇති, භහ එහි ඹන වකො . ඵදුල්ර HQI 
භව කතඹහවේ ක තහ කතහ.  

ඵණ්ඩහය කිඹන්වන් වළභ ඡන්දඹකදීභ ඔඵතුභහ  දය දිඹ අදින, 

ඵය අදින  වකවනක්. ටිකක් ළඩි පුය වඵොනහ, එච්චයික තිවඵන 

යද. ඔඵතුභහ ඒක දන්නහ. ඔහු කිේවේ ක ඒ කථහභික. වරින් 

ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභනි,  ඔඵතුභහ වභතළන නළඟි රහ දඹහසිරි  ඵණිික. 

එවව ක ගවපත ගිඹහභ එක් ක ජහතික ඳහක්ෂිකවඹෝ 

තමුන්නහන්වේවගන් අවන්වන් දඹහසිරි  ඵළන්න එක ගළන 

වනොවික. දඹහසිරි හවේ වවො මිනිසසු ඳක්වඹන් ඹන එක 

න කන්වන් කදහද, එක් ක ජහතික ඳක්ඹ තුශ වනක  මුර 

පුයන්වන් කදහද කිඹරහ තභික  ඔඵතුභහවගන් අවන්වන්. ඔඵතුභහ 

අද රුන් විජඹර්ධනවේ රණු කහරහ කෆ ගවරහ ඹහවි. වළඵළික 

ඵදුල්ර  ගිඹහභ ඔඵතුභහවගන් අවන්වන් ඔඹ රණු කහපු එක 

ගළන වනොවික. වන වන අඹ කථහ කයපු ඒහ කවුරු ක 

අවන්වන් නළවළ. ඒහ අවන්න එතුභන්රහ ගවපත ඹන්වන් ක 

නළවළවන්. ඒ නිහ එතුභන්රහවගන් ඔඹ ප්රනලසනඹ කවුරු ක 

අවන්වන් නළවළ. ඔඵතුභහවගන් ඔඹ ප්රනලසනඹ අවනහ, ඔඵතුභහ 

ගවපත ඹන භන්ත්රීවයවඹකු වළටිඹ .  

අද එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ගළන 
කිඹනහ. ඒ භවය අඹ  අභතකික, එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ආවේ ක යූඑන්පී එවක් ඉරහ කිඹරහ. ඒ 
ගළන වඵරිවන් වදනහ. වළඵළික දන්වන් නළවළ, එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ වභවහ  ආවේ යූඑන්පී එවක් ඉරහ 

කිඹරහ. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, වපත ඳක් භහරු කිඹන 
එක ිළිතඵ විවිධ අඹවේ විවිධ භත තිවඵනහ. භවය අඹ ඳක් 
භහරු කයනහ. භවය අඹ ඳක් භහරු කයන්වන් නළවළ. භවය 
අඹ ඳක් භහරු කයන්වන් නළති ඒ ඳක්ඹ වළටිඹ  න්ධහනගත 
වනහ. ජනතහ විමුක්ති වඳයමුණ අඳ  න්ධහනගත වුණහ. අනුය 
දිහනහඹකරහ, වඳුන්වන කතිරහ, විභල් වීයංලරහ එක  
න්ධහනඹ වනුවන් වඳශඳහිත ගිඹහ. න්ධහනඹ වනුවන් 
වයෝහිතරහ වඳශඳහිත ගිඹහ. න්ධහනගත වඳශඳහිතර ජහතික 
රළිකසතුවන් දහපු නරුභවඹෝ ක එනහඹ කිඹරහ  ඳක්වය් 

නහිකකහ යක් භ  භධාභ කහයක බහවේදී කිේහ. වළඵළික අඳ 
වඳශඳහිත ගිඹහ.  

අිළ එවවභ එක  වඳශඳහිත ගිඹහ  සුනහමි වන භණ්ඩර 

වඹෝජනහ වගනහපු වරහවේ අිළ වදවගොල්වරෝ වදඳළ කව ක 

ඉවගන හද කය ග කතහ. නළත වන ප්රනලසනඹක් එන වකො  අිළ 

එකතු නහ. වද්ලඳහරන ලවඹන් අවප් භත ගළව න වකො  

වනස නහ. ඒ හවේ භවය අඹ ඳක්ඹ දහරහ ඹනහ. භවය 

අඹ න්ධහනගත නහ. ඒහ වපත යව්ට විතයක් වනොවික, මුළු 

වරෝකවය්භ වද්ලඳහරනවය් න වද්ල්.  

ජි ක වප්රනේභදහ භව කභඹහවේ තහ කතහ වපත යව්ට ජනහධිඳති 
කහරවය් ඇතුර කමුදලි භව කභඹහ, ගහමිණී දිහනහඹක භව කභඹහ, 
වපත යවි කරුණහනහඹක භව කභඹහ ඇතුළු අඹ එතුභහ  විරුද්ධ 
වදෝහිමවඹෝග වඹෝජනහක් වගනළල්රහ,  යහජහලිඹහ නමින් වනභ 
ඳක්ඹක් වදහ වගන ඒ ඳක්වඹන් අිකන් වරහ ගිඹහ. ගිඹහ 
විතයක්ද, වභොනහද වනොකිේවේ? වප්රනේභදහ භව කභඹහ  වදොස 

කිේහ; වප්රනේභදහ භව කභඹහවේ වනෝනවේ භල්ලි  අිකති shed 
එකක් ගළන කිේහ; වවොයකපත ගළන කිේහ; ංචහ ගළන කිේහ; 
ජංගි භවනික කිේහ. වභොනහද වනොකිේවේ? අිළ වනොවික 
කිේවේ. එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් කඩහ වගන ගිඹ ක්ටටිඹ 
කිේවේ. ඔවුන් වභොනහද වනොකිේවේ? දළන් ඔඹ එක  ඉ වගන 
ඉන්වන්. එදහ කුණු අද කුණු වනොවිකද? ගරු නිවඹෝජා 
කථහනහඹකතුභනි, වද්ලඳහරන වය්දී එවවභ වනසකපත නහ.  

වපත අවප් ඳළ කව ක ඉන්වන් ද්ධන්ත කුරවය් ඇ කතු වන්. 
භවග අප්වඳොච්ිකවය් පී. දඹහය කන කිඹන්වන් අපතඳහවර් හි පු 
ද්ධන්ත කුරවය් ඇවතක්වන්. භවේ අප්ඳහ, අය භහිඹංගනවය් 

ද්ධන්ත කුරවය් ඇතහ. අය ඊ  එවහ ඳළ කව ක ඉන්න ගහමිණී 
දිහනහඹක භළතිතුභහවේ පුතහ. දළන් වපත භවහ ද්ධන්ත කුරවය් 
ඇ කතු එක්ක ඵරන වකො  වපත යහභනහඹකරහ ඒ ඇ කතුන්වේ 
ලිගවය් ඉන්න භළක්කහවග වඵ්ට ක් තයපත ක ටින්වන් 
නළවළවන්. ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, වපත ඇ කතු දශ ිළටින් 
එනහ. ඒ එන වකො  අවප් ඳයණ භව වගදය හි පු දඹහසිරි 
ජඹවේකය භව කභඹහ එන එක අරුභඹක්ද? පී. දඹහය කන 
භව කභඹහ එන වකො , රක්සභන් වවනවිය කන භව කභඹහ එන 
වකො , ගහමිණී දිහනහඹක භව කභඹහවේ ආදයණීඹ පුත්රෂ ය කනඹ 

න නවින් දිහනහඹක භව කභඹහ එන වකො , කරු ජඹසරිඹ 
භව කභඹහ -එතුභහ ඇවිල්රහවන් ආඳහු ගිවය්- ඇවිල්රහ ඹන වකො  
අවප්භ ඳක්වය් භව වගදය හි පු, ඳඬුසනුය ප්රනහවද්ශීඹ බහ  
ඡන්දඹ ඉල්රරහ වනොපතභය එක  භනහඳ වපතඵ වර ක ප්රනහවද්ශීඹ 
බහවේ බහඳතිකභ නුදුන් වරහව ක ඳක්ඹ දහරහ වනොගිඹ 
දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ එන  එක අරුභඹක් වනොවික. 
වළඵළික එක වනක් තිවඵනහ. දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ  
වපත වනොළරකිල්ර ඳක්වඹන් එන්වන් ඇික කිඹන එක ිළිතඵ 
තමුන්නහන්වේරහ හිතරහ ඵරන්න. එඹ වඳොදු කහයණඹක් 

වනොවිකවන්. වද්ලඳහරන කහයණහර  අිළ ඳක්ඹ තුශ 
වළප්වඳනහ. අිළ අංක කිඹමු. දළන් අවප් න්ධහනඹ ඇතුවශේ 
දවතුන්න ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහ ංවලෝධනඹ ගළන විවිධ භත 
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තිවඵනහ. භභ ඉන්න භතවය් වනොවික විභල් වීයංල ඇභතිතුභහ 
ඉන්වන්. ඒ හවේ භත තිවඵනහ. වළඵළික ඒහ වද්ලඳහරන 
කහයණහ. නමු ක දඹහසිරි , බුද්ධික  වපත ප්රනලසනඹ ඇති න්වන් 
වද්ලඳහරන කහයණහ නිහද? නළවළ. ඹන ඹ ිළිතඵ ප්රනලසනඹක් 
නිහ. ඹනඹ ිළිතඵ ප්රනලසනඹක් තිවඵන්වන්. ඹවන ිළිතඵ 

ප්රනලසනඹක් තිවඵන්වන්. ඹවවන් නිදහ ගන්වන් කවුද, ඹවවන් නිදහ 
වනොගන්වන් කවුද කිඹන ප්රනලසනඹක් තිවඵන්වන්. වද්ලඳහරන 
ඳක්ඹක තනතුරු වන් කයන්න පුළුන්ද, තීන්දු කයන්න 
පුළුන්ද ඹවන ිළිතඵ කහයණඹ මුල් කය වගන? ඵළවළ. එවවභ 
දිගින් දිග භ ඹන වකො  ඳක්ඹ වනුවන් වකොච්චය දය දිඹ 
ඇද්ද ක ඒ භනුසඹහ ළව න එක අවන්න වදඹක්ද? කරකිවයන 
එක අවන්න වදඹක්ද? ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, 
වද්ලඳහරන භතහද අනු වන් න්න පුළුන්. ඒහ ප්රනලසන 
වනොවික.  

දළන් ඵරන්න ජනතහ විමුක්ති වඳයමුණ. ඒ ඳක්ඹ ඇතුවශේ 

වද්ලඳහරන භත වකොච්චය ගළව නහද? ගළටි ගළටී, යණ්ඩු වවී 
ඒවගොල්වරෝ තභ ඉන්නහ. ඳක්ඹ කෆලි කෆලිර  කළඩුණ ක 

ඒවගොල්වරෝ තභ ඉන්නහ. වළඵළික ඒ ඳක්ඹ තුශ කදහ ක 

ඹවවන් ප්රනලසනඹක් භත හද කය ගන්වන් නළවළ. භහ ඒක දන්නහ. 

එවවභ කය ගන්න ක එඳහ. භහ දන්වන් නළවළ වපත අලු ක එක් ක 

ජහතික ඳක්ඹ ක එක්ක ජනතහ විමුක්ති වඳයමුවණ් ඹවන්ගත වීභ 

එක්ක වභොන වභොන විධිඹ  ඒ උදවිඹ වනස වේවිද කිඹරහ. 

වළඵළික ජනතහ විමුක්ති වඳයමුවණ් ඵදුල්ර දිස්රිCක්කවය් තිඹිරි 

වගඹ භවේභ කහභයවය් වදපු භවේ තහ කතහ ව ඒ කහරවය් ජනතහ 

විමුක්ති වඳයමුණ හිතපු වද්ල් නිහ ක වපත වද්ලඳහරනවය් 

ඹවන්ගත වීභ අය භ්ට භ  වගන ඹන්න එඳහ. තභ අයවගන 

ගිහින් නළවළ.  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ීට  ඩහ කථහ කයන්න 

ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් නළවළ. ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ඹ  ඳළමිණීභ ිළිතඵ අිළ සිඹලු 

වදනහභ තුටුික. ඒක  අිළ කිසිභ වකවනකුවේ කිසිභ වදදඹක් 

වවෝ ප්රනලසනඹක් නළවළ. විඳක්වඹන් කිඹන්න වළදුහ, ඒ කහයණඹ 

නිහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්වය් වජාසධඹන්  වභොකද වන්වන් 

කිඹරහ. වජාසධවඹෝ තභික එකතු වරහ තීන්දු කවශේ එතුභහ 

ගන්න. කනිසධවඹෝ වනොවික. වජාසධවඹෝ තභික එකතු වරහ 
තින්දු කවශේ එතුභහ ගන්න ඕනෆ කිඹරහ. වන කවුරු ක 

වනොවික. එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් අවප් ඳක්ඹ  දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ එන වකො  තමුන්නහන්වේරහවේ 

ඳක්වඹන් ඊශඟ  එන්වන් කවුද කිඹන එක ිළිතඵ 

අධහනවඹන් ඉන්න. එදහ  එඹහ වනුවන් කථහ කයන්වන් කවුද 

දන්වන් නළවළ. වළඵළික, භභ වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ  කිඹනහ, 

භභ ඔඵතුභහවේ හිත දන්නහඹ කිඹරහ. භවය වරහ  කිඹනහ, 

"අවන්! භ  ක දඹහසිරි ක එක්ක ඹන්න තිබුණහ වන්ද" කිඹරහ. 

වළඵළික,  වපත ඡන්ද ක්ර භඹ ඇතුවශේ එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් 

ඵදුල්ර දිස්රිCක්කඹ නිවඹෝජනඹ කයමින් තනිභ ඉන්න නිහ ඒක 

ඔඵතුභහ  රළබුණ සවීප් එකක්. ඒ සවීප් එක නිහ වනොන්න  

රක්සභන් වවනවිය කන භව කභඹහ  ක කලින් ඔඵතුභහ වභවහ  

ඇවිල්රහ ඉයික.  භභ තමුන්නහන්වේරහ සිඹලු වදනහ භ කිඹනහ 

වභොන ඳක්වය් වුණ ක දඹහසිරි ජඹවේකය හවේ චරිත 

වද්ලඳහරනවය් ඉන්න ඕනෆ චරිත කිඹරහ.  ඒ අඹවේ තිවඵන 

වද්ලඳහරන ප්රනතිඳ කති භත තභන් එකඟ වනොන තළන් ිළිතඵ ඒ 

අඹ ක එක්ක හද කය ගනිමු. වළඵළික, වඳෞද්ගලික භඩ ගවන්න 

එඳහ. වභොන ඳක්වඹන් ආ ක එතුභහ වද්ලඳහරනවය් ඉන්න ඕනෆ 

චරිතඹක්. වඵොවවොභ සතුතිික. 

 
නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ීටශග  ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ. ඊ  වඳය කවුරුන් 

වවෝ භන්ත්රීවයවඹක් මූරහනඹ වහ ගරු වභොවහන් ප්රිේඹදර්ලන ද 

සිල්හ භවතහවේ නභ වඹෝජනහ කයන්න. 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස අධාහඳන 
අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க - உர் கல்லஷ அலச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "වපත අසථහවේ ගරු 

වභොවහන් ප්රිේඹදර්ලන  ද සිල්හ භවතහ මූරහනඹ ගත ුතතුඹ" ික භහ 

වඹෝජනහ කයනහ.  

 
අනතුරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ මූරහනවඹන් ඉ ක 

වුවඹන්, ගරු වභොවහන්  ප්රිේඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ මූරහනහරඪ විඹ. 
 

அென்பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ன் 

அகயவல, ஶண்னஷகு தஶவஶன் பஷஶஷெர்ளன ெ சஷல்லஶ அலர்கள் 
ெலயல லகஷத்ெஶர்கள்.    

    

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.03] 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද දිනවය් අවප් විහදඹ 

විදුලිඵර ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ පතඵන්ධවඹන් වු ක වඵොවවෝ 

කථහ ඵව දඹහසිරි ංවලෝධනඹ භ්ට භ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. වපත 

විහදඹ තුශදී ඇ කත භ දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ විවලේ 

ප්රනකහලඹක් කයමින් විවලේවඹන්භ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 

ිළිතඵ, එක් ක ජහතික ඳක්වය් අබාන්තයවය් තිවඵන 

ප්රනජහතන්ත්රෂ විවයෝධී සබහඹ ිළිතඵ කිේහ. එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ ඒකහධිඳති නහඹක කඹක් හිත, ඒකහධිඳති ඳක්ඹක්ඹ 

කිඹන එක කිේහ. වළඵළික, ඒ කථහ ඇතුවශේදීභ එතුභහ වපත 

ආණ්ඩු ක, භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹ ක ඒ තයභ භ ඳශහ වළරිඹ 

ුතතු ඒකහධිඳති ආණ්ඩුක් ඵ කිේහ. ඉතින් එතුභහ වපත කිඹන්වන් 

වභොකක්ද කිඹරහ ඇ කත භ අඳ  ව කවයන්වන් නළවළ. එතුභහ 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ඒකහධිඳතිික කිඹන ගභන්භ ආණ්ඩු ක 

ඒකහධිඳතිික කිඹරහ කිඹනහ. ඒ කිඹන වද් අඳ  ව කවයන්වන් 

නළවළ. ඒ නිහ අිළ ඒ ිළිතඵ කථහ කයන්වන් නළති වපත විහද 

කයන ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත ිළිතඵ 

කථහ කයන්න  ඵරහවඳොවයො කතු වනහ. ගරු විදුලිඵර 

ඇභතිතුමිඹ ක ඵරහවඳොවයො කතු වනහ වදඳළ කව කභ තිවඵන 

ඒකහධිඳති කඹ ගළන කථහ  විතයක් ඹන්න. විදුලිඵර ඳනත 

ගළන කථහ වනොකය ඉන්නහ නපත එතුමිඹ ක කළභළතිික.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඇ කත භ ඊවය් 

ඳහර්ලිවපතන්තු  ඉදිරිඳ ක කශ වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ 

හර්තහවේ ක විවලේවඹන්භ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ිළිතඵ වන් 

වුණහ. වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ  ඉදිරිඳ ක වුණු, එහිදී 

විවේචනඹ  රක් වුණු, ඳළවළදිලි කිරීපතර  රක් වුණු ඩහ කභ 

අරහබදහඹක, නහසතිකහයභ, දෂිතභ ආඹතන ඳව ඇතුවශේ  විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඉන්නහ. විදුලිඵර අභහතාහංලඹ ඹ ව ක තිවඵන 

ප්රනධහනභ ආඹතනඹ වළටිඹ  අිළ දකින්වන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹික. 

අද වපත විහදඹ  රක් න්වන් ක ඒ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අදහශ 

ඳනතක් ඹ ව ක ංවලෝධන ිළිතඵික. ඒ නිහ දඹහසිරි 

ංවලෝධනඹ  ඩහ විදුලිඵර ංවලෝධනඹ ිළිතඵ ගීපත 

වගත විධිඹ  ගරු ඇභතිතුමිඹවේ අධහනඹ  වඹොමු වික කිඹරහ 

භභ විලසහ කයනහ.  

අද යව්ට ඵදු වගන ජනතහ  තිවඵන වරොකුභ ප්රනලසනඹක් 

තභික විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තභන්වේ ඵදු මුදර  හධහයණ කඹ 

ඉස  කයනහද කිඹන එක. විවලේවඹන්භ අද වපත ංවලෝධනඹ  

රක් න විදුලිඵර ාහඳෘති ිළිතඵ, විදුලි ජනනඹ ිළිතඵ, විදුලි 

859 860 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ජනනඹ කයන ලිඹහ ඳදිංික වනොවුණ ආඹතන - නීතානුූලර 

වනොන ආකහයඹ  ක්රිජඹහ කභක වුණු ආඹතන- නීතිගත කිරීභ 

ිළිතඵ 2009 ඳනත ංවලෝධනඹ න අසථහවේදී ක අිළ අදවස 

දක්හ තිවඵනහ. ප්රනලසනඹ තිවඵන්වන් ඒක වනොවික. ඔඵතුමිඹරහ 

වපත ංවලෝධන වගනළල්රහ භවජන උඳවඹෝගිතහ වකොමින් බහ 

ඹ ව ක ක, විදුලිඵර ඳනතිනු ක විදුලිඹ ජනනඹ කයන විදුලි 

ඵරහගහය, විදුලිඹ ඳඹන ආඹතන නීතානුූලර කයන 

ක්රිජඹහලිඹක  ඹන වකො  ඒහ ඊ  කලින් ඵරඳත්රෂ ග කව ක වකොික 

ආකහයවඹන්ද, ඒ ඵරඳත්රෂ ග ක වළභ ආඹතනඹක්භ නීතානුූලර 

යහමු ඇතුශ  ගන්න සුදුසු ද නළද්ද, ඒහවය් තිවඵන සුදුසුබහඹ, 

නිරබහඹ ිළිතඵ ක නළත ඳරීක්හක් කශ ුතතුික වන්ද? 

වභොකද, එළනි ඳරීක්හකින් වතොය දළන  තිවඵන සිඹලුභ 

ආඹතන ටික, විදුලිඹ ඳඹන සිඹලුභ ඵරහගහය ටික වපත 

ක්රිජඹහලිඹ  පතඵන්ධ කය ගන්න වකො  එතළන ගළ ලු ඇති න්න 

පුළුන් ඵ භභ අධහයණඹ කයනහ. ඒ එකක්.  

ගරු ඇභතිතුමිඹනි, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ිළිතඵ වඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහවේ අධහනඹ  රක් වද්දී ප්රනධහන ලවඹන්භ 

අධහනඹ  රක් වුවණ් විදුලිඵර භණ්ඩරවය්භ හි පු නිරධහරින් 

පතඵන්ධික. ඒ අඹ අතය ඔඵතුමිඹ ක ිළිතගන්නහ ආකහයඹ  

භහෆිඹහක් විධිඹ  ක්රිජඹහ කභක වුණු අඹ  ඉන්නහ. ප්රනධහන 

ලවඹන්භ විදුලිඵර භණ්ඩරඹභ විනහල කයන ත ක කඹ  ඳ ක 

වුවණ් ඒ නිරධහරි ඹහන්ත්රෂණඹ ඇතුවශේ තිබුණු භහෆිඹහ  එවයහි 

න්න විදුලිඵර ඇභතියවඹකු  ඵළරි වුණු නිහික. ඒ භහෆිඹහ 

විසින් ක්රිජඹහ කභක කය ග ක ඵරහගහය තිවඵනහ. ඒ තුිතන් විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය්භ අිකතිඹ විකෘති කයරහ තිවඵනහ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය් අිකතිඹ වකොතයපත දුය  විකෘති කය තිවඵනහද 

කිේවො ක වපත ඳහර්ලිවපතන්තු  ග වනොකිඹන ආඹතන විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඹ ව ක තිවඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  ග කවතො ක 

එල්ටීඑල් වවෝල්ඩින්ස (පුද්ගලික) භහගභ විදුලිඹ ජනනඹ කයන, 

විදුලිඹ ඳඹන ආඹතනඹක්. වළඵළික එල්ටීඑල් වවෝල්ඩින්ස 

(පුද්ගලික) භහගභ ඳහර්ලිවපතන්තු  කළන්න ඵළවළ. එල්ටීඑල් 

වවෝල්ඩින්ස (පුද්ගලික) භහගභ වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ  වේන්න ඵළවළ. ඇික ඒ? ගරු ඇභතිතුමිඹනි, විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය්භ අිකතිඹ නපත තිවඵන්වන්, විදුලිඵර භණ්ඩරවය් 

අධාක් භණ්ඩරඹභ නපත ඉන්වන්, විදුලිඵර භණ්ඩරවය් 

ප්රනහේධනඹ ඹ ව ක නපත ඒ විදුලිඹ ජනනඹ කයන භහගභ 

ිළහිටුන්වන්, නමු ක ඒ භහගභ ඳහර්ලිවපතන්තු  කළන්න 

ඵළවළ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, දළන් උදහවයණඹක  LECO 

ආඹතනඹ ගන්න. LECO ආඹතනඹ විදුලි බිල් ඳරීක්හ කයනහ. 

ග්රාහීටඹ භ්ට වභන් විදුලිඹ ළඳයීභ කුඩහ  කයන වළභ තළනභ 

කයන්වන් LECO  ආඹතනඹික. වළඵළික විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඳහර්ලිවපතන්තු  කළවහ  අඳ  LECO ආඹතනඹ 

ඳහර්ලිවපතන්තු  කළන්න ඵළවළ. අද නීතානුූලර කයන ඵරහගහය 

ක්රිජඹහලිඹ තුශ ඵරඳත්රෂරහිමන් හවේභ වපත වඳෞද්ගලික 

ඳඹන්නනු ක සිටින්න පුළුන්. වළඵළික විදුලිඵර භණ්ඩරවය්භ 

අිකතිඹ වන ක නපතලින් වදහ ග ක භහගපත තිවඵනහ. ඒහ 

ඳහර්ලිවපතන්තු ඹ ත  ග කිඹන ආඹතන ඵ  ඳ ක කයන්න 

ඕනෆ. එවවභ නළ කනපත වන්වන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ත දුය  ක 

ඳහඩු රඵන දෂිත ආඹතන රළිකසතුවේ අංක එක  තිවඵන එක 

විතයික. ඔඵතුමිඹ  රඵන අවුරුද්වද් ක ඔඹ ඇභතිකභ තිබුවණො ක 

වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහවේ හර්තහ කිඹද්දි ඒ record 

එක නපත වපතඵ නහ. වභොකක්ද? ඔඵතුමිඹ ඹ ව ක තිවඵන වපත 

ආඹතනඹ ඳහඩු රඵන ආඹතන රළිකසතුවේ අංක එක  ඳ ක නහ. 

භවේ අවඵෝධවය් වළටිඹ  රුිළඹල් බිලිඹන 94ක් ඳභණ ඳහඩු 

රඵන ආඹතනඹක් ඵ  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳ ක වරහ 

තිවඵනහ.  

ඊශඟ  භභ ඔඵතුමිඹවේ අධහනඹ ත ළදග ක කහයණඹක  

වඹොමු කයනහ. ඒක තභික වනොවයොච්වචෝවල් ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹ ිළිතඵ ප්රනලසනඹ. භභ වපත භතු කයන්වන් වන ක 

කහයණහක්. රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ 

වහ 2009 වර් ජලි භහවය්දී ක්රිජඹහ කභක නහ. විවලේවඹන් 

2010 වර් ක්රිජඹහ කභක කිරීභ  නිඹමිත වුණු වභගහවෝට 300ක 

ඵරහගහයඹ වනුවන් අවුරුද්දක  ව ොන් 650,000ක් ගණවන් 

අවුරුදු තුනක  ගල් අඟුරු මිරදී ගන්න ගල් අඟුරු 

ඳඹන්නන්වගන් ව න්ඩර් කළවහ. වපත ප්රනලසනඹ ඔඵතුමිඹ 

දන්නහ. 2010 වර් වඳඵයහරි තුන්ළනි දහ කළබින්ට ඳ්රිCකහක් 

භඟින් තභික වපත වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක වුවණ්. ඒ වඹෝජනහවේ 

තිබුවණ් ගල් අඟුරු ළඳයීවපත ව න්ඩර් එක වවොල්සිපත ව ඩින් 

කිඹන භහගභ  වදන්නික. එතවකො  ප්රනලසනඹ තිවඵන්වන් ඒ 

ව න්ඩර් එක අිමඹහචනහ භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳ ක කයරහ අිමඹහචනහ 

භණ්ඩරවය් නිගභනඹ ඵ  ඳ ක වුවණ් අඩුභ රන්සු දීරහ තිවඵන 

වනොවඵල් රිවෝස (පුද්ගලික) භහගභ  ඒ ව න්ඩයඹ රඵහ 

දීභික. ඒවක් මිර ගණන් ටික භහ ශඟ තිවඵනහ. ඕනෆ නපත ඒ මිර 

ගණන් ටික බහගත කයන්නපත. වවොල්සිපත භහගභ  ගල් අඟුරු 

ව ොන් එකක  ඇවභරිකහනු වඩොරර්  87.99ික. ඔඹ ආදී ලවඹන් 

ංඛ්යාහ ද කත භහ ශඟ තිවඵනහ. අහනවය් සිද්ධ වරහ 

තිවඵන්වන් වභොකක්ද? වපත ක්රිජඹහලිඹ අනු ඒ ව න්ඩර් 

භණ්ඩරඹභ, අිමඹහචනහ භණ්ඩරඹභ ිළිතගන්නහ, අිමඹහචනහ 

භණ්ඩරවය් ගණනඹ කිරීපත ළරැදිික කිඹරහ. ඒ ළරැද්ද න්වන් 

ප්රනහවන විඹදපත වදයක් ගණනඹ කිරීභ නිහික.  ඒ ක්රිජඹහලිඹ 

තුශදී ඒ ව න්ඩයඹ රළවඵන්න ඕනෆ ආඹතනඹ  වනොවික දළන් 

ව න්ඩයඹ රළබිරහ තිවඵන්වන්. ඒක  වවේතු තභික විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති අභහතාහංලවය් වල්කපතයඹහ තභන්  වපත ව න්ඩයඹ 

වදන්න ඕනෆ ආඹතනඹ  ව න්ඩයඹ රළවඵන තුරු වභහි මිර 

ගණන් ංවලෝධනඹ කයමින් මිර ගණන් වක්ල් කිරීභ. මිර 

ගණන් වක්ල් කයන්වන් ව න්ඩර් ක්රිජඹහලිඹ  ක, කළබින්ට 

භණ්ඩරඹ  ක, අිමඹහචනහ භණ්ඩරඹ  ක පතපර්ණ ඳ වළනිික. ඒ 

වක්ල් කිරීභ වකොඳභණද කිේවො ක අහනවය්දී එතුභහ එක 

වකොපතඳළනිඹක් දිවහ ඵරහවගන ඹනහ. ඒ වකොපතඳළනිඹ  

ගළශවඳන විධිඹ  මිර ංවලෝධනඹ කයන වකො  එතළන 

වනොහි පු වන වකොපතඳළනිඹකු ක උඩ  එනහ. 

උදහවයණඹක් විධිඹ  කිේවො ක, වනොවඵල් රිවෝස 

(පුද්ගලික) භහගභ  වදන්න ඕනෆ විධිඹ  මිර ගණන් වක්ල් 

කවශො ක,  Coal of Africa කිඹන භහගභ ක උඩ  එනහ. ඒ 

කිඹන්වන්, වපත රළිකසතුවේ වනොහි පු භහගභකු ක උඩ  ඇවිල්රහ 

තභික අහනවය්දී  ගනුවදනු සිද්ධ න්වන්.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩි වදකක කහරඹක් 

තිවඵනහ. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වන වන කථහ වන් අද 

කථහ කවශේ. ඒහ නිහ වපත ළදග ක කථහ ඹ  ඹනහ.  

ඊ ශඟ ප්රනලසනඹ වපතකික. වපත ව න්ඩර් ක්රිජඹහලිවය්දී භහගපත 

10ක් ව න්ඩර් ඉල්ලුපත කයනහ. ඒවකන් භහගපත වඹක් සුදුසුකපත 

රඵනහ. තහක්ණික ඇගළයීපත කමිටුික, කළබින්ට භණ්ඩරඹික 

ඒක තීයණඹ කයනහ. නමු ක මූරා වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කශහ  

ඳසවේ උදහ වුවණ් වන ත ක කඹක්. ඒක තභික, ඉල්රපු ගණන  

ඩහ -ඉදිරිඳ ක කයපු ගණන  ක ඩහ- ළඩි ගණනක් ඒ අඹ මුදල් 

වළටිඹ  ඵරහවඳොවයො කතු වුණ එක. ඒ අනු ව ොන් එකක  

ඇවභරිකන් වඩොරර් 126ක් ඵරහවඳොවයො කතු වනහ. ව ොන් 

861 862 

[ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති  භවතහ] 
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එකක  ඇවභරිකන් වඩොරර් 87ක් ඉල්රපු ක්ටටිඹ ක ඉන්නහ. 

ව ොන් එකක  ඇවභරිකන් වඩොරර් 87ක් ඉල්රපු ක්ටටිඹ සිටිඹදී, 

ව ොන් එකක  ඇවභරිකන් වඩොරර් 126ක් ඉල්රහ තිවඵනහ, 

මූරා වඹෝජනහවේ!  පුදුභඹ ඒක විතයක් වනොවික මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඳශමුළනි අදිඹවර්දී ගල් අඟුරු ඳඹන්වන් 

ව ොන් එකක් ඇවභරිකන් වඩොරර් 144 ගණවන්. ඒ කිඹන්වන් 

වක්ල් කිරීවභන් ඳසවේ අහනවය්දී ව න්ඩයඹ දීරහ 

තිවඵන්වන් ව ොන් එකක් වඩොරර් 89 . ඊ  ක ඩහ අඩු මිර ගණන් 

දීපු අඹ ඉන්නහ. නමු ක විදුලිඵර භණ්ඩරඹ මිරදී ගන්වන් ව ොන් 

එකක් ඇවභරිකන්  වඩොරර් 144 ගණවන්. කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න වභොන තයපත ඳහඩුක්ද කිඹරහ. වපත  නිහ වන ඳහඩු 

කහවගන්ද දළන් අඹ කයන්වන්?  ව න්ඩයවය් විෘත කයන්වන් ගල් 

අඟුරු ව ොන් එකක් ඇවභරිකන් වඩොයල් 88ක , 89ක  ගන්න. 

ඇවභරිකන් වඩොරර් 89  වදන ව ොන් එකක් මිරදී ගන්වන් 

ඇවභරිකන් වඩොරර් 144 . වපත කළබින්ට ඳ්රිCකහ ගළන 

ඇභතිතුමිඹ දන්නහ. ඔඵතුමිඹ කිවඹේහ නපත වපතක දකිනහ. 

අඳ  තිවඵන ප්රනලසනඹ වපතහ වඳවනන්වන් නළ කව ක ඇික කිඹන 

එක. වල්කපතතුභන්රහ වදන එකභ කළබින්ට භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳ ක 

කශහභ, අහනවය්  සිද්ධ වන ඳහඩු වගන්න වන්වන් වපත 

යව්ට ජනතහ . ඒ නිහ වපත ඉන්වන් නිඹභ ආර්ථික ඝහතකවඹෝ 

තභික. වපත අඹවේ ආර්ථික ඝහතනඹ නිහ ඝහතනඹ වන්වන් ඵදු 

වගන අහිංක ජනතහ.  

ඇභතිතුමිඹ  ඳහර්ලිවපතන්තු  වඹෝජනහක් වගනහහ, බිර 

 වගේවේ නළ කනපත, දින තුනක් ඇතුශත දළනුපත වනොදී  රික්ට 

කඳන්න. ඇ කත භ ඒ විදුලිඹ කඳන්වන් විදුලි බිර වගහ ගන්න 

ඵළරි ජනතහවේ.  ඔඵතුභන්රහ විදුලි බිර ළඩි කශහ. ඒක නිහ 

වගහ ගන්න ඵළරි වනහ. වගහ ගන්න ඵළරි වන ඒ  

ජනතහවේ විදුලිඹ වනොදන්හ කඳන්න අද ංවලෝධන 

වගවනනහ. වළඵළික, ඒ විදුලිඵර භණ්ඩරඹභ වඩොරර් බිලිඹන 

ගණනක් යජඹ  ඳහඩු කයන ව න්ඩර් දහනහ, ගල් අඟුරු මිරදී 

ගන්න. නමු ක ඒ අභහතාහංල වල්කපතරහ  කිසිභ කළිළල්රක් නළවළ. 

ඒ අභහතාහංල වල්කපතරහ අද ක තභ වවො  ඉන්නහ. තභන්වේ 

වකොපතඳළනිඹ  ව න්ඩයඹ රළවඵන කල් මිර වක්ල් කයනහ. 

ඇභතිතුමිඹ ගණන් වදරහ ඵරන්න, වපත ගනුවදනු නිහ විතයක් 

ආණ්ඩු  වච්ච ඳහඩු රුිළඹල් බිලිඹන තුනක්. වපත ගනුවදනු 

නිහ විතයක් සිදු වච්ච ඳහඩු බිලිඹන තුනක  ඩහ ළඩිික. 

එතවකො  වපත යව්ට ජනතහ වභොකද කයන්න ඕනෆ? ජනතහ 

ඔඵතුමිඹන්රහවේ වපත නහසතිකහය විඹදපත ව දණර  

වගන්න ක ඕනෆ; රික්ට කළපුහ  ඳසවේ ඒක  වගන්න ක ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, භභ දන්නහ විධිඹ  කඩුවර 

ආනවය්  38 වඳොශකභ රික්ට කළපුහ, වපත  විධිඹ  ඇවිල්රහ. 

රික්ට බිර වගහ ගන්න ඵළරි නිහ 38 වඳොශකභ රික්ට කළපුහ. 

නළත ඒ පතඵන්ධතහ ග කව ක 12 වදනික. අවනක් අඹ  ගන්න 

ල්ලි නළවළ. ඒ නිහ අද මිනිසසු කළුවර් ඉන්නහ. අද  මිනිසසු 

කළුවර් ඉන්නහ, තමුන්නහන්වේරහවේ වපත නහසතිකහය දණ, 

අක්ර මිකතහ නිහ. රංකහවේ විදුලිඵර භණ්ඩර  ඳවක් නළවළ. 

රංකහවේ විදුලිඵර භණ්ඩර තිවඵන්වන් එකික. ඒවක් ඇභතිතුමිඹ 

ඔඵතුමිඹ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අන් කයන්න. 

 

ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ අන් කයනහ. භභ ඉල්ලීභක් කයනහ,  පු කතරභ  වපත 

ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ ිළිතඵ -වපත ව න්ඩයඹ ිළිතඵ- 

ඔඵතුමිඹ වපත ඳහර්ලිවපතන්තු  විවලේ ප්රනකහලඹක් කයන්න කිඹරහ. 

අඩු තයවපත ඔඵතුමිඹ  ඒවකන් හධහයණඹක් වික. වපතහ  

ඔඵතුමිඹවේ පතඵන්ධ ඹක් නළවළ.  

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඒ කහරවය් කිඹන්න තිබුණහ වන්. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වකොික කහරවය්ද? 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඹ ව න්ඩයඹ දහන වේරහවේ ඳහර්ලිවපතන්තුවේදී ඒ ගළන කථහ 

කයන්න තිබුණහ වන්.  

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ව න්ඩයවය් අහන විෘත කිරීභ කයරහ තිවඵන්වන් 2013 

භළික භහවය්. භභ කිඹන්නපත. විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලඹ 

විසින් කළබින්ට භණ්ඩරඹ  ඒ ිළිතඵ වඹෝජනහක් ඉදිරිඳ ක 

කවශේ 2013 භළික භහවය්.  

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඹ කිඹන ජහතිවය් කළබින්ට ඳ්රිCකහක් නපත 2013 භළික 

භහවය් ඉදිරිඳ ක කවශේ නළවළ. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුමිඹ දන්වන් නළවළික කිඹන එක වරි වල්සිවඹන් කිඹික. 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභහ  ළයදිරහ. 2013 භළික භහවය් ඔඹ කිඹන ජහතිවය් 

කළබින්ට ඳ්රිCකහක්  ඉදිරිඳ ක කවශේ නළවළ.  එවවභ නපත භහ 

ඉදිරිඳ ක කයන්න එඳහඹළ. ඔඵතුභහ  ළයදිරහ. ඳශමුන කහයණඹ, 

2013 ඔඹ කිඹන කළබින්ට ඳ්රිCකහක් ඉදිරිඳ ක කයරහ වනෝල් 

කිඹන භහගභක  ගල් අඟුරු වගන්න්න දීරහ නළවළ. භහ ඇභති 

වරහ ඉන්න කහරවය් කළබින්ට තීන්දුකින් ගල් අඟුරු 

වගන්න්න කහ  ක ව න්ඩයඹක් බහය දීරහ නළවළ. ඔඵතුභහ 

කිඹන්වන් ළරැදි ප්රනකහලඹක්. ඔඵතුභහ  දීරහ තිවඵන්වන්  අතා 

වතොයතුරු. ඔඹ කිඹන කහයණහර තිවඵන්වන් අතා වතොයතුරු. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වවොභික. වපත ගනුවදනු ිළිතඵ භවේ අතා වතොයතුරු 

ඔඵතුමිඹ නිළරැදි කයන්න. පු කතරභ වනොවයොච්වචෝවල් 

ඵරහගහයඹ  ගල් අඟුරු මිර දී ගළනීවපත ගනුවදනු  වභොන 

වකොපතඳළනිද ඉදිරිඳ ක වුවණ්, වභොන වකොපතඳළනිඹද අඩුභ මිර 

දුන්වන්, වභොන වකොපතඳළනිඹද වතෝයහ ග කව ක කිඹරහ වභභ 

ඳහර්ලිවපතන්තු  ප්රනකහලඹක් කයන්න.  
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභහ අතා වන් කිඹන්වන්. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුමිඹ  ඇ කත කිඹන්න කිඹරහික භහ කිඹන්වන්. භහ 

කිඹන්වන් අතා. ඔඵතුමිඹ ඇ කත කිඹන්න. 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

වපත අවුරුද්වද් භළික භහවය් ඉදිරිඳ ක කශ කළබින්ට 

ඳ්රිCකහකින් කිසිභ වරහක ගල් අඟුරු වගන්න ව න්ඩයඹක් 

කහ  ක දීරහ නළවළ. ඉතින් ඔඹ නළති එකක් ගළන වන් ඔඵතුභහ 

කථහ කයන්වන්.  

 

ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ විසතය කිඹන්න කිඹරහික ඔඵතුමිඹ  කිඹන්වන්. 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

වකොශ ටිකක් අයවගන ඇවිල්රහ වඵොරු  නිකපත කථහ 

කයනහ.  

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුමිඹවේ පතඵන්ධඹක් නළවළ කිඹරහ වන් කිඹන්වන්.  

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

කිසිභ තා වතොයතුයක් නළවළ වන්. අතා වන් කිඹන්වන්. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වපතක  ඔඵතුමිඹවේ පතඵන්ධඹක් නළ කනපත ඔඵතුමිඹ වපත 

පතඵන්ධවඹන් ඇ කත කථහ කිඹන්න. එතවකො  භවේ අතා 

ප්රනකහලඹ භහ ඉල්රහ අස කය ගන්නපත. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, කරුණහකය ඔඵතුභහවේ කථහ අන් 

කයන්න. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වභඹ වඳෞද්ගලික වභතුමිඹ 

ග කිඹන්න ඕනෆ නළති වදඹක් වන්න පුළුන්. නමු ක වපතහ 

වභභ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඇභතිරුන්  ක ඩහ, වපත ආණ්ඩු 

වවගන කන නිරධහරි භහෆිඹහවේ ඉන්න ප්රනධහන අඹවගන් සිද්ධ 

න වද්ල්. නමු ක වභභ වහනිර  ඔඵතුමිඹ ක ග කිඹන්න 

ඕනෆ; වපත ආණ්ඩු ක ග කිඹන්න ඕනෆ. පුළුන් නපත වපතවක් 

ඇ කත, නළ කත වපත ඳහර්ලිවපතන්තු  වවිත කයන්න. ඒ වහ 

විවලේවඹන්භ වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ  ගල් අඟුරු මිර දී 

ගළනීභ ිළිතඵ පතප ර්ණ හර්තහක් වභභ ඳහර්ලිවපතන්තු  

ඉදිරිඳ ක කයන්න කිඹරහ  නළත තහක් ඉල්රහ සිටිමින් භවේ 

අදවස දළක්වීභ අන් කයනහ. වඵොවවොභ සතුතිික.  

 
[අ.බහ. 4.19] 

  
ගරු වයෝහිත අවේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு வஶவஷெ அவபகுைலர்ென - துலமனெகங்கள், 

தநடுஞ்சஶலயகள் அலச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඊවය් දවේ ආයපතබ වුණු ශ්රී  

රංකහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත අද වදන දවේ ක 

විහදඹ  ග කතහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි,  අද ද වභභ 

ඳහර්ලිවභන්තුවේ ඓතිවහසික දක් ඵ  ඳ ක වුණහ. අද ද 

වභභ ඳහර්ලිවපතන්තුවේ ඓතිවහසික දක් ඵ  ඳ ක වුවණ්, ශ්රී   

රංකහ විදුලිඵර (ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත ිළිතඵ විහදඹ 

කයන අතය තුය එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  දරුණු වර විදුලි ළය 

ළදුණු නිහික. ඳක්වය් නහඹකතුභහ -විඳක් නහඹකතුභහ- ප්රනමුඛ්ය 

එක් ක ජහතික ඳක්වය් වජාසධ නහඹකඹන් , ඒ හවේභ ඳක් 

හභහජිකඹන්  ළදුවණ්, භහ හිතන වළටිඹ  33,000 ධහරිතහවේ 

විදුලි ළයික. හභහනාවඹන් වෝට 120, 240 වනොවික, high 

tension 33,000ක ධහරිතහකින් ුත ක විදුලි ළය ළදුණහ කිඹන්වන් 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වරඩහ වයෝවර  ක වගන ඹන්න 

ඉතුරු න්වන් නළවළ. හභහනාවඹන් වගදයක තිවඵන single 

phase  විදුලි ළයක් ළදුවණො ක වේයහ ගන්න පුළුන්. ශඟ තිවඵන 

වඳොල්රකින් වවෝ ගවරහ වේයහ ගන්න පුළුන්කභක් තිවඵනහ. 

එළනි සිදු වීභක් ීට  ඳළඹ එකවභහයක , ඳළඹ වදකක  

ඉසවල්රහ වභභ ඳහර්ලිවපතන්තුවේ සිද්ධ වුණහ,  මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි.  

එක් ක ජහතික ඳක්වය් ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීව දඹහසිරි 

ජඹවේකය භළතිතුභහ අද එතුභහවේ භන්ත්රීවකවභන් ඉල්රහ අස 

වුණහ. එතුභහ භන්ත්රීවකවභන් ඉල්රහ අස වරහ වභභ උ කතරීතය 

ඳහර්ලිවපතන්තු  කශ ප්රනකහලඹ තුිතන් එක් ක ජහතික ඳක්වය් 

යනිල් වික්ර භසිංව විඳක් නහඹකතුභහ ඳක්ඹ ඇතුවශේ වගන ගිඹ 

ක්රිජඹහලිඹ ිළිතඵ අඳ  අවන්න රළබුණහ. මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීවතුභනි, එභ ක්රිජඹහලිඹ තුිතන් අඳ  දළක ගන්න, අවගන්න 

රළබුවණ් වභොනහද?  

ඳසු ගිඹ දසර විඳක් නහඹක යනිල් වික්ර භසිංව භළතිතුභහ 

වපත යව්ට ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹ ගළන, වපත යව්ට ඹව ඳහරනඹ ගළන කථහ 

කයනහ අඳ අවවගන හිටිඹහ. ඳහර්ලිවපතන්තු නිවඹෝජනඹ කයන 

ඒ ඳක්වය් වනොවඹකු ක භත දයන භන්ත්රීවරු වපත යව්ට 

ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹ නළති වරහ, වපත ය  දල්  ක කළුවර් 

තිඹනහඹ කිඹහ ජහතාන්තයඹ  ගිහින් ප්රනකහල ඉදිරිඳ ක කයනහ 

අඳ ඵරහවගන හිටිඹහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද තභික 

ඵශරහ භල්වරන් එිතඹ  ඳළන්වන්. එක් ක ජහතික ඳක්වය් 

ඒකහධිඳති විඹරු, ඉතිවහවය්  එක් ක ජහතික ඳක් ඹ ඇතුවශේ 

වපත ය   වුණු වහනි කය සිදුවීපත ඇතුළු  සිඹලු වද්ල් වපත 

උ කතරීතය බහ තුශදී  අද අඳ  අවන්න  රළබුණහ. 2008  දී  

යනිල් වික්ර භසිංව විඳක් නහඹකතුභහ තභන්වේ කණ්ඩහඹභ එකතු 

කයරහ, ුතද්ධඹ ඳයදින විධිඹ ඒ අඹ  වඳන්වහඹ කිඹරහ දඹහ සිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ ප්රනකහලවය්දී කිඹනහ අඳ අ වවගන 

සිටිඹහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වපත ප්රනකහලඹ ක එක්ක 

විඳක්වය් කහර්ඹ බහයවය් ඵළරෑරුපතකභ වපත උ කතරීතය 

ඳහර්ලිවපතන්තුවන් ිළ , යව්ට ජනතහ  ඇවවනවකො , වපත යව්ට 

865 866 



2013 ජලි 24 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ඡන්දඹ දීපු අඹ වභොනහද කල්ඳනහ 

කයන්වන්? අඳ ජහති වද්රtෝහීන් ික ඡන්දඹ දීරහ තිවඵන්වන්; අඳ 

ජහතිඹ විනහල කයන අඹ ික ඡන්දඹ දීරහ තිවඵන්වන්;  අඳ අවප්භ 

වීවයෝදහය යණවිරුහ භයණ භංචකඹ  වගනඹන අඹ ික අඳ 

ඡන්දඹ දීරහ තිවඵන්වන් කිඹහ වව  වන  වකො  ගපතර එක් ක 

ජහතික ඳහක්ෂිකවඹෝ කෆ ගවරහ කිඹහවි. ඒ ඳහක්ෂිකවඹෝ කෆ ගවරහ 

කිඹන එක ආණ්ඩු ඳළ කව ක ඉවගන අඳ කිේහ නපත, යනිල් 

වික්ර භසිංව භළතිතුභහ ඇතුළු ඒ  කණ්ඩහඹභ 2008 දී ුතද්ධඹ ඳයදින 

විධිඹ- ළරසුභ - වළදුවේ වපත විධිඹ ික කිඹහ, ඒක ජනතහ විලසහ 

කයන එකක් නළවළ මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි. නමු ක දඹහසිරි 

ජඹ වේකය භන්ත්රීවතුභහ වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ වළන්හඩ් හර්තහ  

ඇතුශ ක වන්න, වපත මුළු ය  භ ඇවවන්න ඒක කිඹන වකො , 

එළනි වදඹක් වපත එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ඇතුවශේ ක්රිජඹහ කභක 

වුණහඹ කිඹන එක මුළු ය භ දළන ගන්නහ. ඒක සිද්ධ වරහ 

තිවඵනහ.  

 "දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ"  කිඹන්වන්, එක් ක  ජහතික 

ඳක්ඹ  ආදයඹ කශ, ප්රනඵර, ඳක්ඹ වනුවන් කකුල් වදකභ 

එක තළන තිඹහවගන හි පු, ඳක්වය් සිටිඹදී ආණ්ඩු දළඩි වර 

විවේචනඹ කශ, එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  අලා කයන  

ඳහර්ලිවපතන්තු භන්ත්රීවයවඹක්. අඳ ඒක කිඹනහ. අඳ අතය ප්රනලසන 

තිබුණහ. දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ක එක්ක දළඩි වර 

විහදඹ  එක් වුණු ඇභතියවඹක් වළටිඹ   භහ කිඹනහ, අඳ  

ප්රනලසන තිබුණහඹ කිඹන එක. වළඵළික භහ එතුභහ  ගරු කයනහ. ඔහු 

ඉන්න තළන කකුල් වදක වරිඹ  තිඹහවගන සිටිඹහ. ඔහු එක් ක 

ජහතික ඳක්වය් ඉන්නවකො  තභන්වේ ඳක්ඹ  ආදයඹ කශහ. 

තභන්වේ ඳක්ඹ යකින්න, ඒ ඳක්ඹ ඇතුවශේ තිවඵන 

ක්ර භවේදඹන් ඳහවිච්ික කයමින් ඉදිරිඹ   ඹන්න වළදුහ. නමු ක දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ   ඒක  ඉඩක් රළබුවණ් නළවළ. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ අද තභහ සිටි එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් 

ඉල්රහ අස වරහ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ භඟ, 

එක් ක ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ භඟ, ඔහු හි පු ශ්රී  රංකහ 

නිදවස ඳක්ඹ භඟ නළත අ කළල් ඵළවගන තිවඵනහ. ගරු 

දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ඒ ප්රනකහලඹ කයනවකො   එක් ක 

ජහතික ඳක්වය් භවය භන්ත්රීවරු එතුභහවේ කථහ  ඵහධහ කශහ 

භහ ඵරහවගන සිටිඹහ. 

වපත ඵහධහ තුශ භභ වභන්න වභවවභ වදඹක් දකිනහ.  

එක් ක ජහතික ඳක්ික කිඹන්වන් ඉතිවහවය් සිටි ඩී.එස. 

වේනහනහඹක, ඩඩ්ලි වේනහනහඹක, වි.ආර්. ජඹර්ධන ළනි 

ප්රනඵර නහඹකඹන් වදපු ප්රනඵර ඳක්ඹක්. වපත ඳක්ඹ දළඩි වර 

වඳොවශො  ඵද්ධ වුණු බුරුත, නළදුන්, භහය ළනි භවහ ඳතහක ගස 

තිවඵන, යව්ට වඳොවශො  දළඩි වර ආකර්ණඹ වුණු භවහ ඝන 

නහන්තයඹක් වහ භහනික. එළනි ඳක්ඹක් තභික ඩී.එස. 

වේනහනහඹක, ඩඩ්ලි වේනහනහඹක ළනි අඹ එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ කිඹරහ නිර්භහණඹ කය තිබුවණ්. ර්තභහන විඳක් නහඹක 

යනිල් වික්ර භසිංව භළතිතුභහ ඒ ඳක්වය් භවහ වඳොවශො  ඵද්ධ 

වරහ තිබුණු අය භවහ ප්රනඵර ගස ටික ටික කඳන්න ග කතහ, 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි.  එතුභහ ඒ නහන්තයවය් තිබුණු 

භවහ භහය ගස කළපුහ; භවහ ඳලු ගස කළපුහ; කළුය ගස කළපුහ. 

එවවභ කඳරහ කඳරහ වපත නහන්තයඹ ටික ටික විනහල කය දළපතභහ. 

එතුභහ එවවභ කඳරහ අිකන් කයපු ගස තභික අද    ආණ්ඩු 

ඳළ කත  ඇවි ක තභන්වේ වද්ලඳහරන දර්ලනඹ අයවගන ඹන්වන්.  

දළන් වපත කළරෆ කඳන වකො , වපත භවහ වීය, ඳලු, නළදුන්, 

කළුය ගස නළති වන වකො  වපත නහන්තයඹ  නළත ගහක් 

දභන්න ඕනෆ. විඳක් නහඹකතුභහ නළත වපතක  ගහක් දභනහ; 

වපත නහන්තයවය් නළත ගස ර්ගඹක් හි නහ. ඒ හි පු ගස 

ර්ගඹ වභොකක්ද? අය තිබුණු භහය ගස වනු , වඳොවශො  ඵද්ධ 

වරහ තිබුණු විලහර ගස වනු  දළන් එතුභහ රන්සි ඳළවඳොල් 

නහ.  අය භවහ කළරෆක -ඝන නහන්තයඹක- තිබුණු ඒ ගස 

ටික අිකන් කය දභරහ දළන් එතුභහ රන්සි ඳළවඳොල් නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වපත රන්සි ඳළවඳොල් ගසර 

කදහ ක වගඩි වළවදන්වන් නළවළ.  රන්සි ඳළවඳොල් ගව වරොකුික; 

වඳනුභ යතුික. නමු ක වගඩි නළවළ. අන්න එළනි රන්සි ඳළවඳොල් 

ගහක් තභික එතුභහ දභරහ තිවඵන්වන්. එතුභහවේ අ ක 

වදවකන්භ හි රහ, වඳොවවොය දභරහ, තුය දභරහ වදපු ඒ රන්සි 

ඳළවඳොල් ගස වහ භහන භන්ත්රීවරු තභික අද දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ කථහ කයන වකො , එතුභහ  විවයෝධඹ ඳෆවේ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ විතයික වභතළන කථහ කවශේ.  නමු ක දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ කථහ කයපු වඬ ඇතුවශේ ත ක භන්ත්රීවරු 

ගණනහකවේ වඬ තිබුණු ඵ වපත උ කතරීතය ඳහර්ලිවපතන්තු , 

අඳ  දළන ගන්න රළබුණහ කිඹන කහයණඹ ක අඳ කිඹන්න ඕනෆ. 

ඔවුන් කථහ කයන්න ඵඹික. කථහ කවශො ක ඔවුන්  හිමි න්වන් 

විනඹ ඳරීක්ණඹික. කථහ කවශො ක ඔවුන්වේ ආන 

ංවිධහඹකකභ  බිල්ර  වදන්න වනහ. කථහ කවශො ක 

කෘතාහධිකහරී භණ්ඩරවඹන් එිතඹ  ඵහින්න වනහ. කථහ 

කවශො ක ඔවුන්  එක් ක ජහතික ඳක්වඹන් නළත ඔවුන්වේ 

වද්ලඳහරන අනහගතඹ අහිමි ක ය ගන්න වනහ. කථහ වනොකය 

ඉන්න අඹ වවොික. රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීවතුභන්රහ හවේ 

ඕනෆ වරහක බුදිඹහවගන ඉන්න ගන්න අඹ  කිසිභ ප්රනලසනඹක් 

ඇති න්වන් නළවළ. එතුභහ වභවව ක බුදි; වගදය ක බුදි; ඳක්වය් ක 

බුදි. එළනි අඹ  ඕනෆ වරහක වපත ඳක්ඹ වවොික. රන්සි 

ඳළවඳොල් ගස වළවදන වකො , ඒ ගස අසවේ වපත හවේ චරිත ක 

තිවඵන්න ඕනෆ. ඇතුවශේ වඵන තිවඵන, එළනි ගසු ක එකක් 

වදකක් වරි ඳක්ඹ ඇතුවශේ තභ ඉතිරි තිවඵනහ.  

අද  වපත ඳක්ඹ ඒ අන් ගභන් ඹන ත ක කඹ  ඳ ක වරහ 

තිවඵනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි.  අන්න ඒ ත ක කඹ අද 

උදහ වරහ තිවඵනහ.   අද  යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීවතුභහ භවහ 

වරොකු  කථහ කශහ. භභ නභ කිඹරහභ වන් කයන්නපත. ඒ 

හවේභ වරින් ප්රනනහන්දු භන්ත්රීවතුභහ අද කථහ කශහ. දඹහසිරි 

ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ඳක්වඹන් ගිඹහ  ඳසු  අද ඔහුවේ 

ඉතිවහඹ ගළන භතක් කයරහ එතුභන්රහ කථහ කයනහ. අිළ ඒ 

භන්ත්රීවතුභන්රහ  කිඹන්න කළභළතිික, තමුන්නහන්වේරහ  ක ත 

වනොවඵෝ දකින් දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ග කතු ක්රිජඹහ 

භහර්ගඹභ ගන්න සිදු වනහ කිඹරහ. ඒ, තරුණ ජීවිත නිහ. 

තරුණඹන් ලවඹන් වද්ලඳහරන අනහගතඹක  උරුභකපත 

කිඹනහ නපත, වද්ලඳහරනවය් දී තභන් ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් 

ජනතහ වේඹක් කයන්න නපත,  වපත දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ 

ග ක ක්රිජඹහ භහර්ගඹභ ඔවුන්  ක අනුගභනඹ කයන්න   සිදු නහ, 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි. එවවභ වනොවික නපත, කවුරුන් 

වවෝ එභ ඳක්ඹ තුශභ රැඳී සිටිනහ නපත, ඒක ඔහුවේ වඳෞද්ගලික 

භතහදඹක් අනු  න්න  පුළුන්. භවය වරහ  තභන්වේ 

නහඹකතුභහ ක එක්ක ගනු වදනුර රැඳී සිටිනහ න්න  පුළුන්. 

තභන්වේ නහඹකඹහ ක එක්ක විලසනීඹ වර රැඳී සිටිනහ 

න්න  පුළුන්. වළඵළික, වද්ලඳහරනික ලවඹන් ජනතහ වේඹක් 

කයන්න  ඵළරි වික, නහඹකඹහ  වේඹක් කයන්න  පුළුන් 

වික.  ඒක තභික අද දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවගන් අඳ  

අවන්න  රළබුණු ඒ වඬ තුිතන් ක්රිජඹහ කභක වුවණ් කිඹන එක 

භතක් කයනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  ත විනහඩි වදකක කහරඹක් තිවඵනහ.  

 
ගරු වයෝහිත අවේගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்னஷகு வஶவஷெ அவபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

වවොික, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි. ඒ නිහ අද වපත 

ක්රිජඹහලිඹ සිදුවීභ ක එක්කභ අිළ ඉදිරි ඳශහ ක බහ භළතියණ 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

තුනක  මුහුණ වදනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි. ඹම 

ඳශහ ක බහ භළතියණඹ  මුහුණ වදනහ,  ඒ හවේභ භධාභ 

ඳශහ ක බහ භළතියණඹ  අිළ මුහුණ වදනහ, උතුරු ඳශහ ක බහ 

භළතියණඹ  අිළ මුහුණ වදනහ. ඒ ඳශහ ක බහ භළතියණර  

අද වපත එක් ක ජහතික ඳක්වය්  නහඹකතුභහවේ නහඹක කඹ තුශ 

එභ කණ්ඩහඹභ ක මුහුණ වදනහ.  අද වපත ඳහර්ලිවපතන්තු විහදවය් 

දී අිළ අිමවඹෝගඹක් කයනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි. එභ 

අිමවඹෝග තභික,  දළන  භධාභ ඳශහ ක බහවේ,  ඹම ඳශහ ක 

බහවේ, තභන්වේ සිටින භන්ත්රීව ංඛ්යාහ ක වේයහ ගන්න එක් ක 

ජහතික ඳක්ඹ  පුළුන්කභක් තිවේද කිඹන එක. මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඹම ව භධාභ ඳශහ ක බහවේ සිටින එක් ක 

ජහතික ඳක්වය් භන්ත්රීවරුන් ංඛ්යාහවන් වරිඹ භ ත ක සිඹඹ  

40ක් අිළ අඩු කයරහ, එක් ක ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ අති විිතස  

ජඹග්රාවණඹක් වපත ඳශහ ක බහ තුශ රඵනහඹ කිඹරහ අිළ 

කිඹනහ.  ඒක න කන්න  කිසි වකවනකු  පුළුන්කභක් 

රළවඵන්වන් නළවළ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි.  

භහ අහන ලවඹන් වපත කහයණඹ ගළන ක භතක් කයන්න  

ඕනෆ. වපත එක් ක ජහතික ඳක්වය් කඩහ ළටීභ  වවේතු හධක අද 

අඳ  අවන්න  රළබුණහ. ඒ හවේභ වපත යව්ට විඳක්ඹකු ක තිබිඹ 

ුතතුික. වකොන්ද ඳණ තිවඵන විඳක්ඹක් තිබිඹ ුතතුික. ඒ විඳක්ඹ 

අද එවවපතිළටින්භ කෆලිර  කළඩිරහ විනහල වරහ ගිහිල්රහ 

තිවඵනහ. භහ වපත ශඟදී වවො කථහක් ඇහුහ.  භභ ඒක කිඹරහ 

භවේ කථහ අන් කයනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි. එක 

තහ කතහ වකවනක් වඳොඩි දරුවකු අයවගන ඳහ වර් ඹනවකො  ඒ 

තහ කතහ දළක්කහ ලු, එක තළනක රැසවීභක් ඳළළ කවනහ. වපත 

තහ කතහ දළක්කහ ලු, වකොශ ඳහ  වකොඩි දභරහ, ඒ සථහනවය් 

භන්ත්රීවරුන් කිහිඳ වදවනක් රැසවීභක් ඳ කනහ. අය වඳොඩි පුතහ 

ඇහුහ ලු, "තහ කව ක අය වභොකක්ද තිවඵන්වන්?" කිඹරහ. තහ කතහ 

කිේහ ලු, "අවන්! පුව ක, භවේ පුතහ වපතක අවපු එක  භ  වරිභ 

තුටුික. භවේ පුතහවේ ඹ දළන් අවුරුදු 10ික.  ඵරහගන්න පුව ක, 

වපත  තභික එක් ක ජහතික ඳක්වය් භන්ත්රීවරුන් තුන්වදවනක්." 

කිඹරහ  "වපතක දළන්භ ඵරහගන්න පුව ක, ත අවුරුදු 10ක් 

ඹනවකො  වපත ඳක්ඹ වරහ ගිඹ ඳක්ඹක් වනහ. ඊ  ඳසු 

වපතක  වකෞතුකහගහයවය් ක දකින්න රළවඵන්වන් නළවළ. අන්න ඒ 

නිහ එක් ක ජහතික ඳක්වය් භන්ත්රීවයඹකු දකින්න  ඕනෆ නපත,  

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ඡන්දඹ වදන වකවනක් දකින්න  ඕනෆ 

නපත දළන්භ ඵරහගන්න පුව ක, ආවඹ ක ජීවිතඹ  ඵරහගන්න 

රළවඵන්වන් නළවළ,  උඳරිභ කහරඹ අවුරුදු 10ික" කිඹරහ  කිේහ 

ලු.   එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ඒ ඉයණභ අ ක වනහ.  ඒ ඉයණභ 

අ කන ඵ   අද දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ඳශමු ළනි 

ංඥපහ දුන්නහ. ඒ ඉයණභ අ කනවකො    "නහඹකඹහ වවොික, ඔඵ 

නිහ භල් ිළවඳනහ, ඔඵ නිහ ඳක්ඹ  වරොකු වගෞයඹක් 

තිවඵනහ" කිඹමින් වභතළන ඉවගන   තප්පුරන අඹ  ක  කදහ 

වරි දක අිළ  කථහ කයරහ,  ය භ ආදයඹ කයන අවප්  භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ක එක්ක එකතු න්න  සිදු නහඹ 

කිඹන එක ක භතක් කයමින් භවේ චන සල්ඳඹ අන් 

කයනහ. වඵොවවොභ සතුතිික.  

 
[අ.බහ. 4.36] 
 

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ஶண்னஷகு கனோ ஜசூஶஷ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වභභ ංවලෝධන ඳන ක 

වකටුපතඳත භඟින්  විදුලි ක්වේත්රෂවය් ඇති ඹපත ඹපත අඩු ඳහඩුකපත 

ලක්තිභ ක කිරීභ  ිළඹය ගළනීභ ගළන භභ සතුතින්ත නහ. 

2002 දී ඉදිරිඳ ක කශ ඳනතක් අවුරුදු  දවඹක  ඳසු, අද - 2013 දී

-විදුලිඵර ක්වේත්රෂවය් ඇති විවිධ වනසකපත වවේතුවන්, 

කහරහනුරඳ වනස කිරීභ  අලා ඵ  ක භභ ිළිතගන්නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ජරඹ, හිරු එිතඹ  වේභ ජන 

ජීවිතඹ   විදුලි ඵරඹ ක ඉතහභ අලා වදඹක්. ඒ නිහ වරෝකවය් 

ෆභ ය කභ විදුලි ඵරඹ පතඵන්ධවඹන් විලහර ඕනෆකභක්, 

උනන්දුක් තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ දිුතණු ය ර ෆභ 

වකවනකු භ - සිඹඹ  99ක  සිඹඹ  100ක -  හවේ විදුලිඹ 

රළවඵනහ.  

වපත ශඟදී විදුලි මිවල් ළඩි වීභක් සිදු වුණහ. අවනක් ය ල් 

භඟ ංන්දනඹ කයන වකො  අවප් යව්ට තභික විදුලි ගහසතු 

හුඟක්භ ඉවශ භ්ට භක තිවඵන්වන්. වපත වහ න  වවේතු හධක 

අිළ වොඹහ ගත ුතතුික. වපත විදුලිඵර භණ්ඩර ඳහරනඹ කිරීවපතදී 

වරෝකවය් ඳතින නවීන ක්ර භවේද උඳවඹෝගි කය ගළනීභ හභහනා 

සිරිතක්. වපත අනු භ  භතකික,  2002 දී අඳ  සිදු වුණහ,  2002 

අංක 28 දයන විදුලිඵර ප්රනතිංසකයණ ඳනත  ඉදිරිඳ ක කයන්න. 

වපත ඳනත ගළන කථහ කයන වකො  අවප් රලි ක දිහනහඹක 

භළතිතුභහ ක වන් කශහ, වපතක වපත යූඑන්පී ආණ්ඩුවන් වගනහ 

ඳනතක් කිඹරහ. භභ වභතළනදී ඹපත කිසි නිළයදි කිරීභක් කයන්න 

ඕනෆ. වපත ඳනත අිළ වගනහපු එක ඇ කත. නමු ක වපත ඳනත එවවභ 

ිළටින්භ  වඹෝජනහ කවශේ, අනුභත කවශේ එදහ තිබුණු වඳොදුජන 

වඳයමුණු යජඹික. නමු ක විවිධ වවේතන් නිහ වපත ඳනත ඉදිරිඳ ක 

කිරීභ ප්රනභහද වුණහ. අඳ  වපත ඳනත වගවනන්න  සිදු වුවණ්  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, එදහ එක් ක ජහතික වඳයමුණු 

යජඹ බහය ග කව ක ඳළඹ අ ක විදුලි කප්ඳහදු ක භඟ වීභ නිික. ඒ  

ත ක කඹ තුශ අඳ  කඩිනපත ිළඹය ගළනීභ  සිදු වුණහ, විදුලි ඵරඹ 

ළඳයීභ ඉක්භන් කිරීභ . ඒ නිහ වපත ඳනත ඉදිරිඳ ක කිරීවපතදී 

අඳ  විලහර වවඹෝගඹක් රළබුණහ, ආසිඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකුවනු ක, වජබික් ආඹතනවඹනු ක. එභ ආඹතන වදක එකතු 

වරහ වඩොරර් මිලිඹන 120ක් ඉතහභ කභ වනදහයී වකොන්වද්සි 

ිළ  -භ  භතක විධිඹ  අවුරුදු 40කින් වගන ආකහයඹ -  එදහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  රඵහ දීභ  ඒ අඹ වඳොවයොන්දු වුණහ. වභොකද, 

ඒ අඹ  දළනුණහ,  අඳ දයන අංක උ කහවඹ.  ඒ නිහ තභික අිළ 

2002 දී වපත ඳනත තුිතන් අිළ වඹෝජනහ කවශේ,  වරෝකවය් අවනක් 

දිුතණු ය ල් කයන ආකහයඹ , ුතවයෝඳවය් ෆභ ය ක්භ කයන 

ආකහයඹ , ප්රනතිංවිධහනඹ -වපතක  කිඹන්වන් unbundling 

කිඹරහ.- කයන්න. එවේ unbundling  කය ක්රිජඹහ කභක න්වන් අිළ 

අනුගභනඹ කයන්න  ඵරහවඳොවයො කතු වුණු ක්ර භවේදඹභික.  වන 

එකක් තිඹහ වකොමිුතනිස්ට චීන යජවය් ක වපත විධිඹ  තභික විදුලි 

ඵරඹ නිසඳහදනඹ කයන්වන්.  

ඒ අසථහවේදී වපත ඳනත තුිතන් අිළ වඹෝජනහ කශහ, විදුලි 
ඵරඹ වඵදහ වළරීභ තුන් ආකහයඹකින් ප්රනතිංවිධහනඹ කිරීභ . 

ඳශමුවන්භ ජනනඹ -generation- එක් ආඹතනඹක් ලවඹනු ක, 
පතවප්රනේණඹ  -transmission-  ත ක ආඹතනඹක් ලවඹනු ක, 
වඵදහ වළරීභ -distribution-  ත ආඹතනඹක් ලවඹනු ක ආඹතන 
තුනක  වඵදරහ, භහගපත ඳවක් ඒ තුිතන් අිළ ඇති කශහ. ඒ ෆභ 
ආඹතනඹක්භ රහබ උඳදන ආඹතන - profit centres -ලවඹන්  
තභික අිළ එදහ වඹෝජනහ කවශේ.  

ඉතිවහඹ වද ආඳසු වළරිරහ ඵරන වකො  භ  භතකික, ඒ  

ඳන ක වකටුපතඳත මුලින්භ ඉදිරිඳ ක කශ අසථහවේදී විවිධ 
වචෝදනහ ආ ඵ. භවරු  කිේහ, එක් ක ජහතික වඳයමුණු 
ආණ්ඩු විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වඳෞද්ගලික අංලඹ  වවශහපත 
කයන්න කයන උ කහවඹක් කිඹරහ. තදඵර විවයෝධතහ ආහ. එදහ 
අදහශ අභහතායඹහ ලවඹන් භ  භතකික, ඒ අසථහවේදී 
විඳක්වඹන් ඉදිරිඳ ක කශ වඵොවවෝ වඹෝජනහ.  භ  වපත 
අසථහවේදී භතක් වනහ, අවප් දිවන්ස ගුණර්ධන අභහතාතුභහ 
හවේ අඹ විවිධ ටිනහ වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කශ ඵ. ඒ සිඹලු වද්භ 

අිළ ඇතුශ ක කශහ.  

ඒ හවේභ භභ වන් කයන්න  ඕනෆ, වඳෞද්ගලීකයණ බිඹ 
ඒ දසර වඵොවවෝ වදවනකු  තිබුණු ඵ. වන එකක් තිඹහ  
එක් ක  ජහතික වඳයමුණු යජඹ සීගිරි කන්ද ක විකුණන්න වදනහ 

869 870 

[ගරු වයෝහිත අවේගුණර්ධන භවතහ] 
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කිඹරහ වචෝදනහ කශහ. කිසිභ අසථහක එක් ක ජහතික ඳක් 
යජඹ  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විකිණීවපත අදවක් තිබුවණ් නළවළ.  

ඒ නිහ අඳ  පුළුන් වුණහ, එදහ තිබුණු ෘ කතීඹ මිති 
වඵොවවොභඹක  කරුණු ඳළවළදිලි කයරහ වදන්න. ඒ අඹ ඒක 
ිළිතග කතහ; ඒ විලසහඹ ඇති වුණහ. ඒ හවේභ අඳ  රළබුණු ඒ 

ආධහය තුශ අඳ  පුළුන් වුණහ, එදහ විදුලිඵර භණ්ඩරවය් තිබුණු 
අඩු ඳහඩු දිවහ ඵරරහ ඒක දිුතණු කයන්න. භ  භතකික, ඳළඹ 8ක 
විදුලි කප්ඳහදු තිබුණු අසථහවේ වභගහවෝට 150ක් ජනනඹ 
කයන GT7 කිඹන ඹන්ත්රෂඹ අක්රිජඹ වරහ තිබුණහ. අිළ විවලේ 
නිවඹෝජිතවඹෝ  ඉතහලිඹ   ඹරහ වහභ ඒක ක්රිජඹහ කභක කයන්න 
ක ුතතු කශහ.  

ඒ හවේභ එදහ අලා ජනන  ඹන්ත්රෂ ගන්න ඵළරි කුකුවල් ගඟ 
ාහඳෘතිවය් ළඩ එවවභ ිළටින්භ නළතිරහ තිබුණහ. අඳ  ඒ 
අසථහවේදී පුළුන් වුණහ ඉතහභ ක ඉක්භනින් ඒ ඹන්ත්රෂ 

ඔසට්රිේඹහවන් රඵහ ගන්න. ඒ හවේභ  එදහ අලා මුදල් රඵහ 
ගන්න ඵළරි ව නිහ ඉවශ වකො කභවල් ාහඳෘතිඹ නළතිරහ 
තිබුණහ. අඳ  පුළුන් වුණහ ජඳන් යජවඹන් ඉතහභ කභ වන 
වකොන්වද්සි භත ඒ මුදල් රඵහ ගන්න. අිළ ඒ ළඩ ක ුතතු ආයපතබ 
කශහ. වභොකද, ළයදි භතඹක් තිවඵනහ වපතක අිළ ආයපතබ කවශේ 
නළවළ කිඹරහ. ඒ අසථහවේ අඳ  විවිධ ඵහධක ඇති වුණහ. අවප් 
වවුල් ආණ්ඩුවේ සිටි එක් අභහතායවඹක් ඒක  විරුද්ධ වුණහ. 
නමු ක අිළ ඒ ළඩ ක ුතතු වවමින් වවමින් වනොකඩහ කය වගන 
ගිඹහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඒ හවේභ භ  භතකික, අිළ 
වඳෞද්ගලික අංලවඹන් විදුලිඹ ගන්න වි  ඹපත කිසි විනිවිද බහඹක් 
ඇති කශ ඵ. කිසිභ විධිඹක  ඇඟිලි ගළසීභක් සිදු කවශේ නළවළ. ඒ 

හවේභ විවලේ කමිටුක් භඟින් බහණ්ඩහගහයඹ වයවහ තභික අිළ ඒ 
විදුලිඹ රඵහ ග කව ක. ඒ හවේභ වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි 
ඵරහගහයඹ පතඵන්ධවඹන් එදහ විවිධ භත තිබුණහ. අඳ  පුළුන් 
වුණහ වනොවයොච්වචෝවල් තිබුණු ප්රනලසන ව කරුපත ගන්න. ඒ අනු අිළ 
්රිCකුණහභරඹ ව වපතඵන්වතො  ප්රනවද්ල ගළන ක ඵළලුහ.  
්රිCකුණහභරඹ ක, වපතඵන්වතො  ක විදුලි ඵරහගහය වදන්න අිළ වොඹහ 
ඵරහික තිබුවණ්. ඒ හවේභ භ  භතකික, ඒ අසථහවේදී ඒ වහ 
අලා මුදල් JEBIC ව ආසිඹහනු ංර්ධන භණ්ඩරවඹන් අඳ  
රඵහ ගන්න  පුළුන් වුණු ඵ.  

වපත අසථහවේදී අිළ වන් කයන්වන් වපත ඳන ක වකටුපතඳත 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ කහවරෝිකත ඵික. ඒ ගළන අවප් කිසිභ විවේචනඹක් 

නළවළ. කහරහනුරඳ වපතහ වනස න්න ඕනෆ. විදුලි ක්වේත්රෂවය් 

කශභනහකහරි කඹ වනස න වි , ක්ර භවේදඹ වනස න වි  ඒ 

අනු ඒ ක ුතතු ක වනස විඹ ුතතුික. එවේ කිඹන ගභන්භ අිළ 

වන් කයනහ, විදුලිඵර භණ්ඩරවය් කශභනහකයණවය්දී ඹපත 

කිසි විනිවිද බහඹක් ඇති විඹ ුතතුික කිඹරහ. විනිවිද බහඹ ගළන 

කථහ කයන වි  භභ වන් කයන්න  ඕනෆ කහයණඹක් 

තිවඵනහ. අඳ  භතකික, එදහ හි පු අභහතායඹහ ක වපත 

පතඵන්ධවඹන් විලහර වර ඒ විනිවිද බහඹ අඳ  වඳන්ව ඵ. ඒ 

හවේභ 2013 ජර විදුලි ජනනඹ පතඵන්ධවඹන් රළබ රහබඹ ක 

විදුලි  මිර ළඩි කිරීවභන් රළබ රහබඹ ක ප්රනවඹෝජනඹ  වගන විදුලි 

මිර අඩු කයන්න පුළුන් කිඹරහ අවප් ජි ක වප්රනේභදහ භළතිතුභහ 

වන් කයනහ භභ අව වගන හිටිඹහ. ඒ නිහ භභ නළත ක ඒ 

කරුණු කිඹන්න  ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඒ හවේභ වකො කභවල් ව 
වික්ව ෝරිඹහ ඵරහගහය නඩ කතු කිරීභ වහ හ දළීටභ තුශ ඹපත 
කිසි ඳහඩුක් සිදු වුණහ කිඹරහ අිළ දන්නහ. වභොකද, තුය ිළ හය 
ගරන අසථහවේදී හ දළීටභ සුදුසු ක්රිජඹහක් විධිඹ  අිළ දකින්වන් 
නළවළ. ඒ හවේභ  වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ  ගල් අඟුරු රඵහ 
ගළනීවපතදී ව න්ඩර් ඳටිඳහටිවඹන් ඵළවළය ඹනහ කිඹරහ පු ක 
ඳ කර හර්තහ වරහ තිබුණහ අිළ දළක්කහ.  ඒ කරුණු ගළන අිළ 
දීර්ඝ ලවඹන් කථහ කයන්න  ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් නළවළ. 
ඹපත කිසි විධිඹකින් විනිවිද බහඹක් තිවඵනහ නපත, අිළ විලසහ 

කයනහ ඒක වපත විදුලි ඵර ක්වේත්රෂඹ  විලහර ිළටුවරක් වනහ 
කිඹරහ. ඒ නිහ අිළ ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් ක, එදහ අවප් යජඹ 
ඵරහවඳොවයො කතු වුවණ් ක වපත යව්ට ජනතහ  අවුරුදු 6ක 
කහරඹක් තුශ විදුලි ඵරඹ රඵහ වදන්නික. දළන  ඉවශ විදුලි බිරක් 
අඹ කිරීභ පතඵන්ධවඹන් අිළ ක කපතඳහ වනහ. වපත 

පතඵන්ධවඹන් අිළ ආඳසු වළරිරහ ඵරරහ, ඹපත කිසි විධිඹකින් 
ජනතහ  වනඹක් වදන්න ක්රිජඹහ කයන්න පුළුන් නපත ඒක 
ඉතහභ කභ ටිනහ වදඹක් ලවඹන් භභ දකිනහ. ත ක කථහ 
කිරීභ  ඇත ක, භවේ කථහ සීභහ කයනහ. වපත අසථහ රඵහ දීභ 
පතඵන්ධවඹන් ඔඵතුභහ  සතුතිික.  

 
[අ.බහ. 4.46] 

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.වි. වවනවිය කන භවතහ (යහජා ඳරිඳහරන 
වහ සවද්ල ක ුතතු අභහතාතුභහ)  
(ஶண்னஷகு டபஷள்ன.டி.வஜ. தசதனலஷத்ன - தபஶது நஷனோலஶக, 

உள்நஶட்டலுலல்கள் அலச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වභඹ, ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර 

ඳනත  කයනු රඵන ංවලෝධන ිළිතඵ හකච්ඡහ කයන වරහ. 

අද අඳ ඵරහවඳොවයො කතු වුවණ් වපත ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ ගළන 

කථහ කයන්නික. නමු ක අද දල් ඳහර්ලිවපතන්තුවේ සිද්ධ ව විවලේ 

කහයණඹක් නිහ ළඩි වදනකුවේ අධහනඹ ක, ඒ හවේභ 

ප්රනමුඛ්යතහ ක ඒ කහයණඹ  වදන්න වඹදුණහ. වකවේ නමු ක ආඳසු 

භහතෘකහ  ඇවි ක අද  නිඹමිත, ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර ඳනත  

වගවනන ංවලෝධන පතඵන්ධ අදවස ීඳඹක් ප්රනකහල කයන්න 

අසථහ රළබීභ ගළන භභ න්වතෝ වනහ. 

අවප් කරු ජඹසරිඹ හි පු ඇභතිතුභහ කිේහ හවේ, ශ්රී  රංකහ 

විදුලිඵර ඳනත ගළන 2002 දී තභික ඳශමුවන් හකච්ඡහ වුවණ්. ඒ 

කහරවය් වරොකු භතඹක් තිබුණහ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

වඳෞද්ගලීකයණඹ කිරීභ වහ කස ව ළඩ ිළිතවශක් තභික වපත 

ඳනත වයවහ ක්රිජඹහ කභක න්වන් කිඹරහ. වභඹ අවුරුදු වතක් 

ඳභණ වනොවඹක් හද විහදර  බහජනඹ වුණහ. භහ විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති ඇභතියඹහ සිටි කහරවය් වනොවඹක් විධි වය් හකච්ඡහ 

කයරහ අඳ  පුළුන්කභ රළබුණහ 2009 දී වභඹ පතභත කයන්න; 

එඹ වපත යව්ට නීතිඹක් ඵ  ඳ ක කයන්න. භභ න්වතෝ වනහ 

ඒ වරහවේ කරු ජඹසරිඹ භව කභඹහ ක අවප් ආණ්ඩුවේ 

ඇභතියඹකු ලවඹන් ඒ අනුකමිටුක  ඳ ක වීභ ගළන. වභහි 

තිවඵන ඹපත ඹපත අඩු ඳහඩු ගළන ීටක්ණඹක් කයරහ, විවලේ 

හර්තහක් ඉදිරිඳ ක කයරහ ඒ ආණ්ඩුවේ සිඹලු වකො සකහය 

ඳක්ර වවඹෝගඹ රඵහ වගන ඒ ක ුත කත කයන්න අඳ  

පුළුන්කභ රළබුණහ. එතළනදී භවය ඳක් කයපු  වඹෝජනහ ක වපත 

ඳනව ක විධිවිධහන ලවඹන් ඇතුශ ක කශහ. ඒ වඹෝජනහ අද වපත 

ඳනව ක විධිවිධහන ලවඹන් ක්රිජඹහ කභක න වි  ඹපත ඹපත අඩු ඳහඩු 

තිවඵන ඵ අඳ  වඳවනනහ. ඒ අඩු ඳහඩු කස කයන්න, ඒ 

හවේභ ඒ ඳනත ඳසු ගිඹ අවුරුදු ීඳ ඹ තුශ ක්රිජඹහ කභක කිරීවපතදී 

අඳ දළකපු ඳසු ඵෆපත නිළරැදි කයන්න තභික වපත ංවලෝධන 

වගනළල්රහ තිවඵන්වන්. වභවතක් අඳ මුහුණ දීපු ගළ ලුක්, 

දුර්රතහක් තභික, ගවපත වගොවඩ් විදුලි ාහඳෘතිඹක් කයන 

වකො , විදුලි රැවළනක් අදින වකො  ඇති න ආයහවුල් -විදුලි කණු 

සිටුවීවපතදී, ගස වකොශන් කළපීවපතදී ඇති න ආයහවුල්- විඳීභ 

වහ ඳසු ගිඹ විදුලිඵර භණ් ඩර ඳනව ක තිබුණු විධිවිධහන අහිමි 

වීභ. ඒ විධිවිධහන ඉ ක වරහ ප්රනහවද්ශීඹ වල්කපතරුන්  ඒ 

පතඵන්ධවඹන් තිබුණු ඵරතර අහිමි වීභ නිහ ඒ ප්රනලසන ඉක්භනින්, 

කහර්ඹක්භ විඳීභ  තිබුණු ඉඩකඩ අහිමි වරහ තිබුණහ. නමු ක 

අද නළත යක් වපත ංවලෝධනලින් ඒහ සථහිළත කයන්න 

ක  ුතතු වඹදිරහ තිවඵනහ. ඒක ඉතහභ වවොික. ඒ හවේභ, වපත 

ඳනත භඟින් ඩහ කහර්ඹක්භතහක් ඇති කයන්න, ඳසු ඵෆභ  

රක් වරහ තිබුණු ඹපත ඹපත ක්වේත්රෂ ඒ ඳසු ඵෆපතලින් මුදහ ගන්න 

වපත ංවලෝධන භ ක වේවි කිඹරහ භභ ඵරහවඳොවයො කතු වනහ.  

871 872 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද දල් වපත විහදවය්දී කථහ 
කයපු ජි ක වප්රනේභදහ භව කභඹහ ඵයඳතශ වචෝදනහක් කශහ, අද 
රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  විලහර ආදහඹභක් රළවඵනහ, වපත 
ආදහඹභ රළවඵද්දී විදුලිඹ බිර පතඵන්ධවඹන් ජනතහ  ත ක ඵය 
ඳ රහ තිවඵනහ, ඒ ඵරින් ජනතහ නිදවස කයන්න රංකහ 
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  පුළුන් කිඹරහ.  ඳසු ගිඹ භහ තුනවතවර්දී 
රළබුණු ර්හ නිහ ජරඹ උඳවඹෝගි කයවගන විදුලිඹ නිඳදන්න 
පුළුන්කභ රළබිරහ තිවඵනහ. ඒක ආශීර්හදඹක්. එඹ වපත ය 
විතයක් වනොවික, 2010 දී ක, 2011 දී ක සිද්ධ වුණහ. 2010 දී ක, 
2011 දී ක අඛ්යණ්ඩ ර්හ රළබීභ නිහ ජරඹ උඳවඹෝගි කයවගන 
විලහර ලවඹන් විදුලිඹ නිඳදරහ අවප්භ භවය අඹ කිඹන්න 
ඳ න් ග කතහ, "අිළ දළන් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රහබදහඹක 
ත ක කඹ  ඳ ක කශහ" කිඹරහ. ඒ විතයක් වනොවික. "රංකහ 
විදුලිඵර භණ්ඩරවය් ණඹ වගන්න ීට  ඳසවේ අඳ  
බහණ්ඩහගහයවය් ල්ලි ඕනෆ නළවළ, අඳ රඵන ආදහඹභ ීට  ඳසවේ 
ෆවවනහ, අඳ  පුළුන්කභ රළබුණහ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 
රහබදහඹක ආඹතනඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ කයන්න" කිඹරහ ඹපත 
ඹපත අඹ ප්රනකහල කශහ. නමු ක භහ කිඹන්න ඕනෆ 2012 වන වකො  
ය  පුයහභ විලහර නිඹඟඹක් ඇති වරහ 2010, 2011 හන් දළමූ 
ත ක කඹ  ඳ ක ව ජරහල හිඳුණහභ ඊ  ඳසවේ ඉන්ධන ඳහවිච්ික 
කයරහ විදුලිඹ නිඳදන්න අඳ  සිද්ධ ව ඵ. ඒ ඉන්ධනර මිර 
ළඩි වීභ නිහ කිසිභ දක මුහුණ වනොඳහපු විධිවය් විලහර ණඹ 
ඵයක  රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳ ක වුණහ. ඒ නිහ තහකහලික 
රළවඵන වපත ර්හ වවේතුවන් අවප් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දළන  
රඵන ආදහඹභ වළභ දහභ රළවේවි කිඹරහ අඳ  හිතන්න ඵළවළ. වළභ 
දහභ වපත ර්හ වපත විධිඹ  ඳතින්වන් නළවළ. අවප් යව්ට, අවප් 
අ ක දළීපතලින් අිළ දන්නහ, ඒ හවේභ ඳසු ගිඹ සිදුවීපතලින් අිළ 
දන්නහ කහරඹක් හිනහ, කහරඹක් ඳහඹනහ කිඹරහ. භවය වි , 
ඳහඹන කහරඹ ළඩිික.  

2010 දී ළසහ. 2011 මුල් කහරවය්දී ළසහ. 2011 භළද 
බහගවය් ඉරහ 2012 අග නවතක්භ විලහර ලවඹන් නිඹඟ 
කහරඹක් තිබුණහ.  ඒ නිහ වකටි කහලීන තීන්දු අයවගන ක ුතතු 
කයන්න  පුළුන්කභක්  රළවඵන්වන් නළවළ. එඹ භභ ඳළවළදිලි 
කිඹන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඊශඟ , විරුද්ධ  ඳක්ඹ වළභ 
දහභ  කිඹන කථහක් තභික වනොවයොච්වචෝවල් ගල් අඟුරු 
ඵරහගහයඹ ඵහර භළෂින් වගනළල්රහ, අතුටුදහඹක විධිඹ  කස 
කශ ඵරහගහයඹක්ඹ කිඹන එක. භභ දන්වන් නළවළ,  එවවභ  
කිඹන්න වවේතු වභොකක්ද කිඹරහ. භ  හිවතන විධිඹ  නපත  
වභතළනදී එක් ක ජහතික ඳක්ඹ කිඹන ඒ කථහ උඩඟු නරිඹහවේ 
කථහ  තභික භහන කයන්න පුළුන් වන්වන්. වභොකද, ඒ 
වගොල්රන් 1982 ඉරහ වපත ඵරහගහයඹ ක්රිජඹහ කභක  කයන්න වදරහ 
ඒ වගොල්රන්  ඒක කයන්න ඵළරි වුණහ; අහර්ථක වුණහ. කරු 
ජඹසරිඹ භව කභඹහ වඳෞද්ගලිකභ භ  ඒක කිේහ. එතුභහ 
ඇභතියඹහ ලවඹන් ඉන්න කහරවය් ඒක වගොඩ නඟහ  
ක්රිජඹහ කභක කයන්න ක ුතතු කයද්දී ඳක්ඹ තුිතන්භ ඵහධක ආහඹ  
කිඹහ එතුභහ කිේහ. ඳක්වය්භ භවය අඹ ඒ කහයණවය්දී 
එතුභහවේ කකුවරන් ඇද්දහඹ කිේහ. එතුභහ ඒක වදන එක ගළන 
ඹපත ඹපත අඹ ඊර්ාහ  කශහඹ, ඒ නිහ  ඒක වදන්න  දුන්වන් නළවළ  
කිඹහ එතුභහ කිේහ. අිළ ඒ ඵරහගහයඹ වදනවකො  එතුභහ  
කනගහටුක් දළවනන්න ඇති,  "භහ කශ ුතතු තිබුණු වදඹ අද වපත 
ආණ්ඩුවන්  කයනහ" කිඹහ. ඒ හවේ ත ක කඹක් තභික තිබුවණ්.  
අද  අිළ වපත ඵරහගහයඹ වදරහ ප්රනතිපර රඵනවකො  වපත ංකල්ඳඹ  
ඳවය ගවන්න  ඒ වගොල්රන් වළභදහභ ඹපත ඹපත ප්රනකහල කයනහ.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 Order, please! වපත අසථහවේදී කවුරුන් වවෝ ගරු 

භන්ත්රීවයවඹක් මූරහනඹ වහ ගරු ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ 

භව කමිඹවේ නභ වඹෝජනහ  කයන්න. 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ  
(ஶண்னஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க ) 

(The Hon. S.B. Dissanayake ) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, වපත අසථහවේදී "ගරු 

ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ භව කමිඹ මූරහනඹ ගත ුතතුඹ"ික භහ වඹෝජනහ 

කයනහ.  
 

ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු ගරු වභොවහන් ප්රිේඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ මූරහනවඹන් 

ඉ ක වුවඹන්, ගරු ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ භව කමිඹ මූරහනහරඪ විඹ. 
அென்பஷமகு, ஶண்னஷகு தஶவஶன் பஷஶஷெர்ளன ெ சஷல்லஶ 

அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ன் அகயவல, ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) 

ஸ்ரீஶனஷ லஷவஜலஷக்கஷ அலர்கள் ெலயல லகஷத்ெஶர்கள்.    

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 
left the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA 

took the Chair. 

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.වි. වවනවිය කන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  டபஷள்ன.டி.வஜ. தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, භහ කථහ කයමින් සිටිවය් 

වනොවයොච්වචෝවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ පතඵන්ධවඹන් ව  

ඳදනපත වියහිත  විරුද්ධ ඳක්ඹ එඹ  වචෝදනහ කිරීභ ගළනික.  

ඇ කත ලවඹන්භ  වපත  වනොවයොච්වචෝවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ  

ෆදීභ වහ එතුභහ කිේ විධිඹ  විලහර ණඹක් ග කව ක නළවළ.  

ඳශමුවන්භ අිළ  ඇවභරිකන්  වඩොරර් මිලිඹන 300ක් සිඹඹ  2 

වඳොලිඹ  ග කතහ. ඊ  ඳසු  ඇවභරිකන්  වඩොරර් මිලිඹන 155 ක් 

LIBOR  ව සිඹඹ  1 වඳොලිඹ   ණඹ  ග කතහ. ඒ  මුදල් ඳභණික 

අිළ ඳහවිච්ික කවශේ.  ඒ මික්  ඔඹ කිඹන විධිවය් විලහර මුදරක් 

ඳහවිච්ික කවශේ නළවළ. ඒ  හවේභ ඒ වරහවේ වළටිඹ  ඒ වඳොලිඹ 

ඉතහභ ක හධහයණ වඳොලිඹක්.  වපත වනොවයොච්වචෝවල්  ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹ වළදීභ පතඵන්ධවඹන්  ඉදිරිඳ ක වුවණ් ය ල් වදකක් 

ඳභණික. ඒ කිඹන්වන්, ඉන්දිඹහවේ NTPC භහගභ ක, චීන 

ආණ්ඩු ක ඳභණික. ඹපත ඹපත වවේතන් නිහ වභහිදී අිළ චීන 

ආණ්ඩු වතෝයහ ග කතහ. චීන ආණ්ඩු වතෝයහ ගළනීවභන් ඳසු 

Exim ඵළංකු වයවහ තභික චීන ආණ්ඩුවන්  වදන මුදල් ආධහය 

අඳ  රළබුවණ්. චීනවය්  CMEC භහගභ ඒ ාහඳෘතිඹ බහය 

අයවගන  ක්රිජඹහ කභක කශහ. එවේ  ක්රිජඹහ කභක කිරීවපතදී ඒ අඹ අවප් 

ය   එන රද ෆභ ඹන්ත්රෂඹක්භ අවප් යව්ට විදුලි ඉංජිවන්රුන් 

ගිහින් ඳරීක්හ කයරහ අනුභත කශහිකන් ඳසු තභික එේවේ. 

එවවභ  නළති අවප් ඇස වරහ, අවප් ඇසර  ළලි ගවරහ, අිළ 

ය්ට රහ ඒ ක ුතතු කවශේ  නළවළ. අවප් විදුලි ඉංජි වන්රුන් 

ගිහින් ඒහ ඵළලුහ. ඒ හවේභ ඒ අඹ  උඳවදස වදන්න 

electrowatt නභළති සවි්ටර්රන්තවය් විදුලි භහගභක් ක ුතතු 

කශහ. ඒ අඹ තභික අවප් consultancy ක ුතතු කවශේ. They were 

the consultants; ඒ වගොල්රන් තභික අඳ  උඳවදස දුන්වන්. ඒ 

අඹ වපත ාහඳෘතිඹ ආයපතබවය් ඉරහ අහන නවතක්භ උඳවදස 

දීවපත ක ුත කත කශහ. ඒ අඹවේ උඳවදස අනු තභික  වපත ක ුතතු 

කවශේ.  ඹපත කිසි විධිඹකින් එහි සවිචඹක් භහ රු කයන්න 

නළළ කවු ක, වනොවයොච්වචෝවල් භව විලහර කහර්මික කඩහ 

ළටීභක් සිද්ධ වරහ තිවඵනහඹ කිඹහ  ප්රනකහල කයරහ, පු ක 

ඳ කර ඳශ කයරහ,  ඳහර්ලිවපතන්තු  ඇවිල්රහ කථහ කයරහ ඳවය 
ගළහීභ අද ප්රනතිඳ කතිඹක් කය වගන තිවඵනහ.  

ඊවය්  වඳවර්දහ විදුලි ඵර ඇභතිතුමිඹ ඳහර්ලිවපතන්තුවේදී 

කිේහ 9 තහක් වපත ඵරහගහයඹ ඹපත ඹපත ආඵහධර  ඳ ක වුණහඹ 

කිඹහ.  අවුරුදු වදකක් තුශදී 9 තහක් කිඹන්වන්  විලහර හය 

ගණනක් වනොවික. අවප් යව්ට ඹපත ඹපත විදුලි ාහඳෘති තිවඵනහ. 

භනර ළ ඵරහගහයඹ  වළභ අවුරුද්දකදීභ වදතුන් තහක්  

කළවඩනහ. වකො කභවල්  ජර විදුලි ාහඳෘතිඹ විෘත කයරහ 

අවුරුද්දක් ඹන වතක් ළඩ ආයපතබ කයන්න ඵළරි වුණහ. විෘත 

කයරහ  අවුරුද්දක  ඳසුික ළඩ ආයපතබ කවශේ. වභොකද, 

873 874 
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වරිඹහකහය ක්රිජඹහ කභක කයන්න  ඵළරි ත ක කඹක් තිබුණහ. රින් 

ය කළවඩන එළනි ත ක ාහඳෘති තිවඵනහ.  එළනි භවය ඒහ  

දළන් අ කවළය දභහ තිවඵනහ. නමු ක  ඳසු ගිඹ භහ 4, 5දී 

වනොවයොච්වචෝවල්  ඵරහගහයවය්  කිසිදු ආඳදහක් ඇති වුවණ් 

නළවළ; කිසිභ  කඩහ ළටීභක් ඇති වුවණ් නළවළ. අද වපත ය    විදුලිඹ 

රඵහ දීවපතදී විලහර වනඹක් වරහ තිවඵන්වන් වනොවයොච්වචෝවල් 

ාහඳෘතිඹික.  අද ඒ ාහඳෘතිවඹන් දක  වභගහවෝට 280ක 

විතය විදුලි ඵරඹක් අවප් විදුලි ඳද්ධතිඹ  ඳඹනහ. 

වනොවයොච්වචෝවල්  ඵරහගහයඹ  වනොතිබුණහ නපත අද අඳ  දක  

ඳළඹ 3, 4ක් විදුලිඹ කඳන්න වනහ. ඒ නිහ  ඊර්ාහවන්, 

කුවකකවභන් කයන වපත වචෝදනහ ළයදිික. ඒ නිහ වපත 

වචෝදනහර  භභ ිළිතතුරු වදන්න  ඕනෆ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, ඊශඟ  විරුද්ධ ඳක්වය් 

ගරු භන්ත්රීවයවඹක් ප්රනකහලඹක් කයරහ තිවඵනහ, විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති අභහතාහංලවය් වල්කපතයඹහ ඉතහභ කභ දෂිත ආකහයඹ  

ගල් අඟුරු වගන ඒභ වහ න ව න්ඩයඹ පතඵන්ධ, එවවභ 

නළ කනපත ඒහවය් මිර පතඵන්ධ ඇඟිලි ගළහුහඹ කිඹහ. එභ 

ප්රනකහලඹ ිළිතඵ භභ කනගහටු වනහ. වභොකද, වභතළන  

ඇවිල්රහ ිළිතතුරු වදන්න ඵළරි පුද්ගරවඹකු  ඒ හවේ ඵයඳතශ 

විධිවය් වචෝදනහක් කිරීභ ගළන භභ කනගහටු වනහ.  ඒ 

වල්කපතයඹහ ගළන භභ වවොඳින් දන්නහ. ඔහු භහ භඟ අවුරුදු 

වතයවභහයක් ළඩ කශහ. එභ අවුරුදු වතයවභහය තුශ භභ භළන ග ක 

වදඹක් තභික වපත යව්ට සිටින ඉතහභ කභ දක් වල්කපතයවඹක් 

තභික එපත.එපත.සී. ෂර්ඩිනෆන්ඩු කිඹන එක. එපත.එපත.සී. ෂර්ඩිනෆන්ඩු 

කිඹන්වන් ඉතහභ ක භවන්සි වරහ ළඩ කයන, භවය වි  යහ්රිC 1, 

2 න වතක් භවන්සි වරහ නිදි යහවගන ළඩ කයන, ඒ හවේභ 

උවද් ඳහන්දය කහර්ඹහරඹ  ඇවිල්රහ තභන්වේ ක ුතතු ආයපතබ 

කයන, ඒ හවේභ ඕනෆභ අසථහක යහජකහරි ක ුතතු වනුවන් 
කළඳ න නිරධහරිවඹක්. ඒ හවේ වල්කපතයවඹක් නිහ තභික 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලඹ වපත ත ක කවඹන් වරි 

වගනඹන්න පුළුන් වරහ තිවඵන්වන් කිඹන එක භහ භතක් 

කයන්න  ඕනෆ. ඒ නිහ වපත හවේ සථහනඹක  ඇවිල්රහ ඒ 

විධිවය් වචෝදනහ කිරීභ ඉතහභ ළරැදිික. වභොකද, වභතළන  

ඇවිල්රහ ිළිතතුරු වදන්න ඒ නිරධහරිඹහ  පුළුන්කභක් නළවළ. 

ඔහු  ිළිතතුරු වදන්න ඵළරි සථහනඹක  ඇවිල්රහ භන්ත්රීවයවඹක් 

විසින් වපත විධිඹ  ප්රනකහල කිරීභ ළයදිික. ඒ නිහ භභ වපත 

අසථහවේදී ඒ ප්රනකහලඹ ිළිතඵ භවේ අකභළ කත, ඒ හවේභ 

භවේ අප්රනහදඹ ඳශ කයමින් භවේ චන කිහිඳඹ භහ අන් 

කයනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතිික ගරු අභහතාතුභනි.  

ීටශඟ  ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භන්ත්රීවතුභහ. ඔඵතුභහ  

විනහඩි 8ක කහරඹක් තිවඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.58] 
 

ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, භ  කථහ කයන්න  

අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ ඔඵතුමිඹ  සතුතින්ත වනහ. අද 

දවේ පතභත වීභ  නිඹමිත ංවලෝධනලින් විදුලිඵර 

ඳද්ධතිඹ , ඒ හවේභ යව්ට සිටින ජනතහ  වරොකු වහනිඹක් න 

ඵ භ  වඳවනනහ. ඒ හවේභ වපත හවේ වහනිඹක් න ඳන ක 

වකටුපතඳතක් පතභත කයන වරහවේ ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවතුභහ පතඵන්ධ කයරහ අඳ  විදුලිඹ ද්දන්න වළදුහ. එවවභ 

කයරහ  ඒ ඳන ක වකටුපතඳත පතභත කය ගන්න වදනහ. නමු ක 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ කිඹන්වන් දීර්ඝ ඉතිවහඹක් තිවඵන 

වප්රනෞඪ ඳක්ඹක්. ඒක  විදුලි ඵරඹ ද්දරහ ක, වභගහවෝට 

3,000ක් වනොවික ඊ  ළඩි ප්රනභහණඹක විදුලිඹක් ළද්දු ක 

්ට න්න ඵළවළික කිඹන එක විවලේවඹන්භ භභ ඳළවළදිලි ප්රනකහල 

කයනහ.  වභභ ඳන ක වකටුපතඳව ක වපත විධිඹ  වන් වනහ: 

"........වභ.වො. 25 ඉක්භහ ව අිමඵහ ශ්රී  රංකහ තුශ විදුලිඹ 

උ කඳහදනඹ කිරීභ ිළණි ිළරිඹතක් ක්රිජඹහ කභක කයන, වපත ඳනත 

ඵරහ කභක න දිනඹ  වඳයහතු භ ...." 

එදින  වඳය තිවඵන විදුලි ඵරහගහය  නීතිගත වනහ. වළඵළික, 

විදුලි ඵරඹ මිර  ගළනීවපත ගිවිසුභ ඵර ඳ කනහ කහර සීභහ තුශ දී 

ඳභණක් එඹ ක්රිජඹහ කභක විඹ ුතතුික කිඹහ ක වන් වනහ. ඒ 

කිඹන්වන් ගිවිසුපතගත කහරඹ  තුශ ඳභණික. නමු ක භභ 

විවලේවඹන් වපත කහයණඹ  අධහනඹ වඹොමු කයනහ. 

වඳෞද්ගලික විදුලි ඵරහගහය හිමි භහගපත අවුරුදු 10ක්, 15ක්, 20ක් 

හවේ කහරඹක  ගිවිසුපත අ කන් කයරහ ඒ අඹ යව්ට ජනතහ , 

එවවභ නළ කනපත විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වඵොවවොභ අධික මිරක  

විදුලිඹ විකුණනහ. ඒ අවුරුදු 10ක කහරඹ තුශ, අවුරුදු 15ක 

කහරඹ තුශ, එවවභ නළ කනපත එභ ගිවිසුපතගත කහරඹ තුශ, 

ආවඹෝජනඹ කයන රද මුදර වපතඵ කයරහ ඉයික. ඒ නිහ ඊශඟ  

ඒ ඵරහගහයර  වභොකද කයන්වන්? වපත ඳන ක වකටුපතඳව ක 

වභවවභ වන් නහ: 

".... ඒ උඳගන්තිවය් වන් කයන රද විදුලි ඵරඹ මිර  ගළනීවපත 

ගිවිසුභ ඵරඳ කනහ කහරසීභහ තුශ දී ඳභණක් ක්රිජඹහ කභක විඹ ුතතු ඹ." 

ඊ  ඳසවේ ඒහ ඳංිකකහ කත  විකුණනහද? එවවභ නළ කනපත 

වභොකක්ද වපත විදුලි ඵරහගහයර  කයන්වන්? වභොකද, අවප් 

ජනතහ විදුලිඹ වහ අධික මිරක් වගේවේ එභ ඵරහගහයර  

ල්ලි වගන නිහික. එභ නිහ ඒ ිළිතඵ දළන ගන්න ය  , 

ජනතහ  අිකතිඹක් තිවඵනහ කිඹන එක භභ විවලේවඹන්භ 

වන් කයනහ. ඒක වපත ඳන ක වකටුපතඳතින් ප්රනකහල වනොකය 

වගොළු ත යකිනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන ක ප්රනකහල කයන්න කිඹරහ 

විවලේවඹන්භ භභ කිඹනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, ඒ හවේභ ඊවය් ගරු පී. 

දඹහය කන ඇභළතිතුභහ කථහ කයද්දී භභ ප්රනලසනඹක් නළඟුහ. වපත 

පතඵන්ධ කථහ කයද්දී එතුභහ ප්රනකහල කශහ වපත ඳන ක 

වකටුපතඳත  අනු ඹපත වකවනක් වඳෞද්ගලික විදුලි ඵරහගහයඹක් 

අයමන්වන් නපත සිඹඹ  51ක අිකතිඹක් යජඹ  දිඹ ුතතුික කිඹරහ. 

අිළ ඇහුහ ඒක වපත ඳන ක වකටුපතඳව ක වකොවවේද වන් වරහ 

තිවඵන්වන් කිඹරහ. නමු ක ඒක වපත ඳන ක වකටුපතඳව ක  කිසිභ 

තළනක වන් වරහ නළවළ. නමු ක  2009 අංක 20 දයන ශ්රී  රංකහ 

විදුලිඵර ඳනව ක වභවවභ වන් වනහ:  

"2007 අංක 7 දයන භහගපත ඳනත ඹ ව ක ංසථහගත කයන රද ව මුදල් 

විඹඹ බහය අභහතායඹහවේ එකඟ කඹ ඇති, බහණ්ඩහගහය 

වල්කපතයඹහ විසින් තීයණඹ කයනු රළබිඹ වළකි වකො ස ප්රනභහණඹක් දයනු 

රඵන, යජඹ, යහජා ංසථහක්, යජඹ විසින් වකො සලින් සිඹඹ  

ඳනවක  ඩහ ළඩි වකො ස ප්රනභහණඹක් දයනු රඵන භහගභක් වවෝ 

එළනි භහගභක ඳහලිත භහගභක්" 

වකො ක් රුිළඹල් 10ක් වන්න පුළුන්. අන්න එළනි 

භහගභක් රුිළඹල් 10ක් වගරහ එක වකො ක් රඵහ ග කවතො ක, 

විදුලි ඵරහගහයඹක් වදරහ විදුලිඹ පතවප්රනේණඹ කිරීවපත අිකතිඹ ඒ 

අඹ  තිවඵනහ කිඹරහ 2009 අංක 20 දයන ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර 

ඳනව ක ඳළවළදිලි කයරහ තිවඵනහ. 

දළන් ක  කතහ ඳළතිය ඹනහ, වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි 

ඵරහගහයඹ ආඳසු චීන ජහතිකඹන් භ විකුණන්න ඹනහ කිඹරහ. 

එවවභ නපත ඒක විකුණරහ එහි වකො ස යජඹ  එවවභ නළ කනපත 

යහජා ංසථහක  තඵහ ගන්න පුළුන්. 2009 අංක 20 දයන                  

ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර  ඳනතින්  කිඹන විධිඹ  විඹ බහය 

අභහතායඹහවේ එකඟ කඹ ඇති, බහණ්ඩහගහය වල්කපතයඹහ 

875 876 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

විසින් තීයණඹ කයනු රළබිඹ වළකි වකො ස ප්රනභහණඹක -එක 

වකො ක්  රුිළඹල් 10ක් වන්න පුළුන්- අිකතිඹ දීරහ වපත විදුලි 

ඵරහගහයවඹන් රුිළඹල් 20 ගණවන් විදුලි ඒකකඹක් විකුණන්න 

ගිවිසුපත අ කන් කයන්න වඳශවමන්න පුළුන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, ඒ නිහ භහ විවලේවඹන් 

කිඹනහ, වපත වහ ඹපත clause එකක් තිවඵන්න ඕනෆ; ඹපත 

නීතිඹක් තිවඵන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ අනු, වභගහවෝට 25  ඩහ 

විදුලිඹ නිඳදන, දළන  ක්රිජඹහ කභක න විදුලි ඵරහගහයර  අදහශ 

කහරවඹන් ඳසවේ වභොකක්ද කයන්වන් කිඹරහ විවලේවඹන් 

වන් කයන්න වනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, ඒ හවේභ වභභ ඳන ක 

වකටුපත ඳව ක 8න ිළටුවේ වභවේ වන් නහ :   

"...අඹකිරීපත භඟ හධහයණ භහසික හරිකලින් ඒ විඹදභ අඹකය ගළනීවපත 

ඳදනභ භත අදහශ ඳරිේඹ  විදුලිඵර පතඵන්ධතහඹ ව විදුලිඵර ළඳුතභ 

රඵහ වදන වර  ඒ තළනළ කතහ විසින් වඵදහවළරීවපත ඵරඳත්රෂරහිමඹහවගන් 

ඉල්රහ සිටිඹ වළකි ඹ."   

ඒ කිඹන්වන්, කිසිඹපත වකවනකු විදුලිඹ රඵහ ගළනීවපතදී අලා 

මුදර එකය වගන්න ඵළවළ කිඹනහ නපත, හධහයණ හරිකලින් 

වගන්න පුළුන් කිඹන එකික. අද ආණ්ඩුවේ 

වද්ලඳහරනඥපඹන්වේ හිතතුන්, ආණ්ඩුවේ වද්ලඳහරනඥපඹන් 

උතුරු නළ වඟනහිය වවෝ ල් වදන ඵ අිළ දන්නහ. වපතහ  විදුලිඹ 

ගන්න වකෝටි ගණනක් ළඹ න්න පුළුන්. වපත ගන්තිඹ අනු,  

''භ  භහඹක  වගන්න පුළුන් වභච්චයික'' කිඹරහ, අවුරුදු 99ක් 

දක්හ වගන්න අසථහ වදන්න කිඹරහ දළන් ඒ අඹ  ඉල්රන්න 

පුළුන්. එවවභ නළ කනපත ඒ මුදල් වගන්න අවුරුදු 50ක, 75ක 

කහරඹක් ඉල්රන්න පුළුන්. ඒ නිහ වභතළන  ඇතුශ ක වන්න 

ඕනෆ නිලසිකත කහර සීභහක්. තරවගොඹහ කඵයවගොඹහ කයනහ 

හවේ ළඩක් තභික අඳ  වපතවකන් වඳවනන්වන්. විදුලි ඵරඹ 

ගන්න වකො  එකය මුදල් වගන්න ඵළරි වකනකු  හධහයණ 

භහන වකො ස හරිකලින් වගන්න පුළුන් කිේහ , නිලසිකත 

කහරඹක් වන් කයරහ නළවළ. එක්වකෝ "අවුරුද්දක කහරඹක් 

තුශ" කිඹරහ ක වන් වන්න ඕනෆ. ඒ හවේභ  ඒ වහ 

වඳොලිඹක් අඹ කයන ඵක් වන් න්වන් ක නළවළ. ඒ නිහ, "භව 

ඵළංකු නිඹභ කයන වඳොලිඹක් භඟ" කිඹරහ ක වන් වන්න 

ඕනෆ. නමු ක ඒ හවේ කිසිභ නිර්ණහඹකඹක් නළති වභභ ඳන ක 

වකටුපතඳව ක වන් කය තිවඵනහ, ''විදුලි ඵරඹ ගන්න ඹන 

වකනකු   ඒ මුළු මුදර වගන්න ඵළරි නපත හධහයණ හරිකලින් 

වගන්න පුළුන්'' කිඹරහ. ඒ ක ඒ වහ නිලසිකත කහරඹක් වන් 

කයරහ නළවළ. ඒ නිහ වපත ංවලෝධනලින් වකවයන්වන් දුප්ඳ ක 

මිනිවවකු  උදේ කිරීභක් වනොවික. එවවභ  කයනහ නපත, 

"අවුරුද්දක කහරඹක්" කිඹන එක ක ඇතුශ ක කයන්න තිබුණහ. 

දුප්ඳ ක භනුාවඹක් වගඹක  විදුලිඹ ගන්න වකො  භව වරොකු 

ගණනක් ළඹ න්වන් නළවළ. නමු ක වවෝ රඹක  විදුලි ඵරඹ 

ගන්න රක් 50ක්,  60ක් ළඹ නහ. එවවභ නපත  ඒක  ළඹ 

න්වන්, අහිංක ජනතහවේ ල්ලි; ජනතහ අභහරුවන් 

electricity bills වගහපු ල්ලි; විදුලිඵර භණ්ඩරවය් තිවඵන 

ල්ලි; භවහ බහණ්ඩහගහයවය් තිවඵන ල්ලි. ඒ මුදර භහසඳතහ 

වඳොඩි වඳොඩි හරිකලින් වගන්න අවුරුදු 50ක් වුණ ක ගන්න 

පුළුන් අකහල ඒ අඹ  වභිකන් ළරවනහ. වපතක, ආණ්ඩුවේ 

හිතතුන්  තමුන්වේ ාහඳහරික ආඹතනර  විදුලිඹ ගන්න 

අසථහ රඵහ දීභක්.    

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, වපත ඳන ක වකටුපතඳවතහි  

ත යදක් වඳවනනහ. වභහි 13න ිළටුවේ වන් නහ, 

''අභහතා භණ්ඩරවය් අනුභතඹ රළබී ඇති විවද්ශීඹ සවරී 

යහජාඹකින් ශ්රී  රංකහ යජඹ  රළබුණු වඹෝජනහක් ව න්ඩර්ලින් 

වතොය ක්රිජඹහ කභක කශ වළකිික'' කිඹරහ. නමු ක එළනි 

වඹෝජනහක් ව න්ඩර්ලින් වතොය ක්රිජඹහ කභක වන්න ඵළවළ. 

වඹෝජනහක් කිේහභ ඒක ණඹක් වන්න පුළුන්. වපත ය   

ආධහයඹක් ලවඹන් අහන ලවඹන් රළබිරහ තිවඵන්වන් 

වික්ව ෝරිඹහ ජරහලඹ ඉදි කිරීවපත ාහඳෘතිඹ විතයික. එතවකො  

එළනි ඉදි කිරීපතර  ව න්ඩර් කළන්න ඕනෆ නළවළ. නමු ක වපත 

ඳන ක වකටුපතඳව ක තිවඵන්වන් වඹෝජනහක් පතඵන්ධික. අඳ  

අ ක දළීපත තිවඵනහ, වපත හවේ වඹෝජනහ පතඵන්ධවඹන්. 

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහය ාහඳෘතිවය් ක අඩු ඳහඩු 

තිවඵනහ කිඹරහ දළන් වළභ වකනහභ කථහ කයනහ. භහ ක 

වඳෞද්ගලික හිතනහ, වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදි 

කයපු එක වවොික කිඹරහ. වභොකද, එිකන් රුිළඹල් 8ක  හවේ 

මුදරක  විදුලිඹ ඒකකඹක් නිඳදන්න පුළුන් නිහ. අද ජර 

විදුලිඹ  ඳසු අඩු විඹදභකින් විදුලිඹ නිඳදන්න පුළුන් ගල් 

අඟුරුලින් තභික. නමු ක වභතළනදී "සවරී යහජාඹකින්                  

ශ්රී  රංකහ යජඹ  රළබුණු වඹෝජනහක්" කිේහභ චීන ජහතික 

වකොන්ත්රෂහ කකරුකු  පුළුන්, රංකහ පතඵන්ධවඹන් චීන 

ආණ්ඩු  වඹෝජනහක් කයන්න, "අිළ වපතක  එක්සිපත 

ඵළංකුවන් ණඹ වදනහ, වපත  machines ටික රංකහ  ගන්න 

කිඹන්න" කිඹරහ.  එතවකො  වපත ඳන ක වකටුපතඳව ක වපත 

ගන්තිඹ අනු, ඒ වඹෝජනහ ක්රිජඹහ කභක කයන්න tenders නළති 

වළකිඹහ තිවඵනහ.  චීන යජඹ එවවභ ඉල්ලීභක් අවඳන් කයනහ 

නපත, ඒ අඹවගන්භ  ඒ උඳකයණ ගන්න ඕනෆ නපත, චීන ජහතිකඹන් 

අතය වවෝ කභක් නළවළ ව න්ඩර් කිරීභක් කයන්න ඕනෆ.  

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ වදපු එක වවොික. ඒක 

කහලීන අලාතහක්. අිළ ඒක  එකඟික. නමු ක ඒවක් තිවඵන අඩු 

ඳහඩුලින් අිළ ඳහඩපත ඉවගන ගන්න ඕනෆ. ඒවක් තිවඵන  

machines කළවඩනහ. දළන  විසි තහක් විතය කළඩිරහ 

තිවඵනහ. වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ඇතුශ  ගිහින් 
ඵළලුවො ක වඳවනනහ, එතළන තිවඵන  tap එක ඳහ භශකඩ 

කහරහ. ඇික ඒ? ප්රනමිතිඹක් හිත ඒහ අයවගන නළවළ. ප්රනමිතිඹක් 

නළති න්න වවේතු තභික, ව න්ඩර් කිරීභක් නළති එක; 

තයගකහරි කඹක් නළති එක.  ඒ නිහ ඒහවය් ප්රනමිතිඹ ඳරීක්හ 

කිරීභක් නළවළ. ඒ හවේභ අිළ දයන මිර  ඩහ machines - 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත කහරඹ අහනික. 
 

ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, භ  ත විනහඩි 2ක් වදන්න.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කහවේ වරහවන්ද අඩු කයන්වන්?  [ඵහධහ කිරීභක්] එවවභ 

නපත විඳක්වය් වේරහවන්  අඩු කයන්න වනහ. 
 

ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයවය් ක ුතතු ව න්ඩර් නළතු 

තභික  කවශේ. දක  වභගහවෝට 300ක් නිඳදනහ කිඹරහ 

තභික වපත වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ වළදුවේ.  නමු ක වපත 

ඵරහගහයවඹන් දක  රළවඵන්වන් වභගහවෝට 285ික. ඒ නිහ 

වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයවඹන් දක  රුිළඹල් රක් 

20ක් අඳ  ඳහඩු වනහ.  වපත අ කදළීපත අිළ රඵහ ගන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ අිළ වපත ාහඳෘති කයන වකො  ව න්ඩර්  ඳටිඳහටිඹක් 

අනුගභනඹ කයන්න ඕනෆ. වපතහ චීන යජවඹන් වදන ආධහය 

වනොවික; නිකපත වදන ඒහ වනොවික. ණඹ වළටිඹ ික වපතහ 

වදන්වන්. රුිළඹල් වකෝටි 50ක machines ගන්න ගිහින් - 
 

877 878 

[ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ] 
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මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි,  දළන් අන් කයන්න. 
 

ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භ  වරහ දුන්නහ කිේහ වන්ද? 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභහ ළඩි වඹන් කහරඹ අයවගන තිවඵනහ.  

 
ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වරහ ළඩිවඹන් දුන්නහ 

කිේහ වන්ද? 

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

අවනක් භන්ත්රීවරු වරහ වදන්න එකඟ නළවළ.  

 
ගරු අජි ක භහන්නප්වඳරුභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபனோ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
වපත ඳන ක වකටුපතඳව ක තිවඵන වඵොවවෝ වද්ල් ය   

අහිතකය වරහ, ය  අගහධඹ  ගිහිල්රහ, මිනිසුන්වේ මුදල් හයහ 

කන අසථහ ඇති වනහ. එඹ  විවයෝධඹ ප්රනකහල කයමින් භහ 

නිවඬ වනහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟ  ගරු විනහඹගමූර්ති මුයලිදයන් නිවඹෝජා අභහතාතුභහ. 

 
[பஷ.ப. 5.08] 

 

ගරු විනහඹගමූර්ති මුයලිදයන් භවතහ (නළත ඳදිංිකකිරීවපත 
නිවඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு லஷநஶகனேர்த்ெஷ னெரஷென் - ஸள்குடிவற்ம பஷெஷ 

அலச்சர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 
தகரல ெலயலெஶங்கும் உன்ப்பஷனர் அலர்கவர, 

இயங்லக ஷன்சஶம் (ெஷனோத்ெம்) சட்டனேயம் தெஶடர்பஶக இன்ன் 

நலடதபன்கஷன்ம லஷலஶெத்ெஷல் கயந்துதகஶண்டு உலஶற்ன் 

லெற்கு லஶய்ப்னக் கஷலடத்ெலக்கஶக நஶன் கஷழ்ச்சஷ 

லடகஷவமன். கஶயத்ெஷன் வெலலக்வகற்ப இச்சட்டத்ெஷல் 

ெஷனோத்ெங்கலரக் தகஶண்டுலந்ெலக்கஶக நஶன் னெெலில் லலு, 

சக்ெஷ அலச்சர் ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ 

லன்னஷஆச்சஷ அலர்கலக்கு நன்மஷ கூமவலண்டும். வெகு 

ஜனஶெஷபெஷ வஷந்ெ ஶஜபக்ஷ அலர்கள், அசஷலய நன்கு 

அமஷந்ெ, அனுபலம் லஶய்ந்ெ எனோலல இவ்லலச்சுக்கு 

அலச்சஶக நஷஷத்ெஷனோக்கஷன்மஶர். கடந்ெ னெப்பது 

லனோடங்கரஶக ங்கலலட நஶடு னத்ெ வகத்ெஷனஶல் 

சூறப்பட்டு இனோண்டு கஷடந்ெது. அக்கஶயம் இனோண்டதெஶனோ 

கஶயஶக இனோந்ெது. ங்கலலட நஶடு னத்ெத்ெஷனஶல் 

ஶத்ெஷம் இனோண்டு கஷடக்கலஷல்லய. ஶமஶக, ஷன்சஶ 

லஷரக்குகள் இல்யஶல்கூட பய பஷவெசங்கள் இனோண்டு 

கஷடந்ென. அந்ெக் தகஶடி னத்ெஶனது ங்கலலட வெகு 

ஜனஶெஷபெஷ அலர்கரஶல் னெடிவுக்குக் தகஶண்டுலப்பட்டெற்குப் 

பஷற்பஶடு, இன்ன் அந்ெ னத்ெ வகம் அகற்மப்பட்டினோக்கஷன்மது; 

க்கள் சந்வெஶளஶக லஶற ஆம்பஷத்ெஷனோக்கஷன்மஶர்கள். 

அதுஶத்ெஷல்ய, இனோண்டு கஷடந்ெ பய பஷவெசங்கலம் இன்ன் 

எரஷத்தெஶடங்கஷனள்ரன. இயங்லகஷவய பய பஶகங்கரஷல் 

தபஶதுலஶக கஷஶப் னமங்கரஷலும் நகர்ப்னம ல்லய 

கரஷலுனெள்ர பய பஷவெசங்கள் கடந்ெ னெப்பது லனோடங்கரஶக 

ஷன்சஶற்ம நஷலயஷல்ெஶன் இனோந்ென. னஷனும், 

குன்கஷதெஶனோ கஶயப்பகுெஷக்குள் அெஶலது 2009 - 2013ஆம் 

ஆண்டு கஶயப்பகுெஷஷல் தபனோம்பஶயஶன பஷவெசங்கள் ஷன்சஶ 

எரஷலப் தபற்மலலஶக ஶமஷஷனோக்கஷன்மன.  

குமஷப்பஶக லடக்கு, கஷறக்லக டுத்துக்தகஶண்டஶல், னத்ெம் 

நடந்ெ கஶயப்பகுெஷஷல் அங்கு கஷட்டத்ெட்ட 18-20 வீெஶன 

ஷன்சஶத் வெலலெஶன் னர்த்ெஷஶக்கப்பட்டினோந்ெது. ஆனஶல், 

இன்ன் கஷறக்கு ஶகஶைத்ெஷலுள்ர எவ்தலஶனோ ஶலட்டனெம் -

அெஶலது அம்பஶலம, ெஷனோவகஶைலய, ட்டக்கரப்ன 

ஶலட்டங்கள் - கஷட்டத்ெட்ட 80 செவீெஶன ஷன்சஶத் 

வெலலலப் னர்த்ெஷ தசய்ெஷனோக்கஷன்மன. அவ்லஶவம இன்ன் 

லட ஶகஶைனெம் ஶமஷஷனோக்கஷன்மது. இெலன நஶன் 

னள்ரஷலஷபத்துடன் கூமயஶம் ன நஷலனக்கஷன்வமன். 2009 - 

2013ஆம் ஆண்டு கஶயப்பகுெஷஷல் அம்பஶலம ஶலட்டத்துக்கு 

ஷன்சஶத்லெ லஷநஷவஶகஷப்பெற்கு கஷட்டத்ெட்ட 1360.55 

ஷல்லின் னௌபஶய் தசயலஷடப்பட்டினோக்கஷன்மது. இென்னேயம் 

அங்குள்ர 14,607 குடும்பங்கள் நன்லதபன்கஷன்மன. 

இம்ஶலட்டத்ெஷல் 80 வீெஶன ஷன்சஶத் வெலல 

னர்த்ெஷஶக்கப்பட்டினோக்கஷன்மது. இவெவபஶன்ன் ட்டக்கரப்ன 

ஶலட்டத்துக்கு 1327.55 ஷல்லின் னௌபஶய் தசயலஷடப் 

பட்டினோக்கஷன்மது. இென்னேயம் கஷட்டத்ெட்ட 15,336 

குடும்பங்கள் நன்ல தபன்கஷன்மன. இம்ஶலட்டத்ெஷல் 80 

வீெஶன ஷன்சஶத் வெலல னர்த்ெஷஶக்கப்பட்டினோக்கஷன்மது. 

ெஷனோவகஶைலய ஶலட்டத்துக்கு 772.31 ஷல்லின் னௌபஶய் 

தசயலஷடப்பட்டினோக்கஷன்மது. இென்னேயம் 8,051 குடும்பங்கள் 

நன்லதபன்கஷன்மன. இம்ஶலட்டத்ெஷல் 85 வீெத்துக்கும் 

அெஷகஶன ஷன்சஶத் வெலல னர்த்ெஷ தசய்ப்பட்டினோக்கஷன்மது. 

தஶத்ெஶக கஷறக்கு ஶகஶைத்துக்கு 3,460.41 ஷல்லின் 

னௌபஶய் தசயலஷடப்பட்டினோக்கஷன்மது. இது எப்னட்டரலஷல் 

தபனோந்தெஶலக நஷெஷஶகும். இந்ெ லலகஷல் இம்ஶகஶைத்ெஷல் 

கஷட்டத்ெட்ட 81.55 வீெஶன ஷன்சஶத்வெலல 

னர்த்ெஷஶக்கப்பட்டினோக்கஷன்மது.  

இவெவபஶன்ன் லட ஶகஶைத்ெஷல், லவுனஷஶ 

ஶலட்டத்துக்கு 1,086 ஷல்லின் னௌபஶய் தசயலஷடப் 

பட்டினோக்கஷன்மது. இென்னேயம் 11,725 குடும்பங்கள் நன்ல 

தபன்கஷன்மன. இம்ஶலட்டத்ெஷன் 82 வீெஶன ஷன்சஶத் 

வெலல னர்த்ெஷ தசய்ப்பட்டினோக்கஷன்மது. அவ்லஶவம 

னெல்லயத்ெஸவு ஶலட்டத்துக்கு 790 ஷல்லின் னௌபஶய் 

தசயலஷடப்பட்டினோக்கஷன்மது. இென்னேயம் 9,130 குடும்பங்கள் 

நன்லதபன்கஷன்மன; ஶலட்டத்ெஷன் 30 வீெஶன ஷன்சஶத் 

வெலல னர்த்ெஷலடந்ெஷனோக்கஷன்மது. இது தெஶடர்பஶன 

வலலயகள் ெற்தபஶலது அங்கு நலடதபற்ன்லனோலலெ 

அலனலனோம் கண்கூடஶகப் பஶர்க்கயஶம். இவெவபஶன்ன் 

கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்துக்கு 971 ஷல்லின் னௌபஶனம், 

ன்னஶர் ஶலட்டத்துக்கு 522 ஷல்லின் னௌபஶனம் ஶழ். 

ஶலட்டத்துக்கு 674 ஷல்லின் னௌபஶனம் தசயலஷடப் 

பட்டினோக்கஷன்மது. இென்னேயம் இந்ெ ஶகஶைத்ெஷன் 81 செ 

வீெஶன ஷன்சஶத்வெலல னர்த்ெஷ தசய்ப்பட்டினோக்கஷன்மது. 

ஆகவல, இது ஷகவும் பஶஶஷ ஏர் அபஷலஷனோத்ெஷஶகும்.  
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

ஷன்சஶம் ன்பது அபஷலஷனோத்ெஷஷன் னெதுதகலும்பஶக 

இனோக்கஷன்மது. வெகு ஜனஶெஷபெஷ அலர்கரஷன் பைஷப்பஷன் 

வபஶஷல் ஷன்சஶம் லறங்கப்பட்டினோப்பென்னேயம் அங்கஷனோக்கஷன்ம 

க்கள் சஷமந்ெ பயலனப் தபற்ன் லனோகஷன்மஶர்கள் ன்ன்ெஶன் 

கூம வலண்டும். தபஶதுலஶக லடக்கு, கஷறக்கஷவய பய 

கஷஶங்கரஷல் இனோக்கஷன்ம க்கள் ெஶங்கள் பஷமந்து லரர்ந்ெ 

கஶயத்ெஷல் ெற்தபஶலதுெஶன் ஷன்தனஶரஷலப் 

பஶர்த்ெஷனோக்கஷன்மஶர்கள். இன்ன் அலர்கள் இந்ெ ஷன்சஶக் 

கட்டைத்லெப் பற்மஷ அயட்டிக்தகஶள்லெஷல்லய. தனன்மஶல் 

அலர்கள் ெற்தபஶலதுெஶன் ஷன்சஶத்லெப் பன்படுத்ெத் 

தெஶடங்கஷ அென் பயலன நன்கு அனுபலஷத்து லனோலெனஶல் 

இன்ன் அசுக்கு நன்மஷனலட க்கரஶக 

ஶற்மலடந்ெஷனோக்கஷன்மஶர்கள். அவெவநம் லட 

ஶகஶைத்துக்கு ஷன்சஶம் லறங்குலெற்தகன இதுலலஷல் 

தஶத்ெஶக 14.22 பஷல்லின் னௌபஶய் நஷெஷ எதுக்கஸடு 

தசய்ப்பட்டினோக்கஷன்மது. 2016ஆம் ஆண்டு லலக்கும் இந்ெ 

நஷெஷலச் தசயவு தசய்த் ெஷட்டஷடப்பட்டினோக்கஷன்மது.  

இன்ன் உண்லஷவய ஷன்சஶம் இண்டு லஷெஶகப் 

தபமப்படுகஷன்மது. என்ன் இற்லகலப் 

பன்படுத்துலென்னேயம் தபமப்படுகஷன்மது. அடுத்து அனல் 

ஷன் நஷலயங்கள்னேயம் அல்யது தசற்லக லரங்கலரக் 

தகஶண்டு தபமப்படுகஷன்மது. உண்லஷவய இற்லகஶன 

கஶயநஷலய சஷமப்பஶக இனோக்கஷன்மதபஶலது  நஸஶஷன்னேயம் 

தபமப்படுகஷன்ம ஷன்சஶத்லெ க்கலக்கு லறங்கஷ, சஷமந்ெ 

னெலமஷவய ஷன்சஶத் வெலல னர்த்ெஷ தசய்ப்படுகஷன்மது. 

அவெவநம் நஸர்ப் பற்மஶக்குலம லனோகஷன்மவபஶதும் அனல் ஷன் 

நஷலயங்கலரப் பன்படுத்ெஷ ஷன்சஶத்லெ லறங்குலெற்கஶன 

ெற்கஶலிக ற்பஶடுகலரக்கூட இன்ன் இந்ெ அசஶங்கம் தசய்து 

லலத்ெஷனோக்கஷமது. அெனஶல் இன்ன்  நஶட்டின் ஷன்சஶத் வெலல 

ன்பது சஷமந்ெ னெலமஷவய னர்த்ெஷ தசய்ப்பட்டு லனோகஷன்மது 

ன்ன்ெஶன் நஶன் கூன்வலன். அெற்கஶக இந்ெ அசஶங்கத்ெஷன் 

னெற்சஷல நஶங்கள் பஶஶட்ட வலண்டும். 

இன்ன் இங்கஷனோக்கஷன்ம பய அசஷல்லஶெஷகள் வஶப்பஷ 

நஶடுகலக்குச் தசன்ன் லனோலதுண்டு. உண்லஷவய இந்ெ 

ஷன்சஶக் கட்டைத்லெப் தபஶன்த்ெலலஷல் அலர்கலக்கு 

எனோ லஷடம் தெரஷலஶக லஷரங்கும். அெஶலது, லரர்ச்சஷலடந்ெ 

நஶடுகரஷல் இனோக்கஷன்ம ஷன்சஶக் கட்டைத்துடன் அல்யது பய 

வஶப்பஷ நஶடுகரஷல் இனோக்கஷன்ம ஷன்சஶக் கட்டைத்துடன் 

எப்பஷடுகஷன்மவபஶது, ங்கள் நஶட்டிவய த்ெலனவஶ டங்கு 

குலமந்ெ வீெம்ெஶன் அமலஷடப்படுலது தெஶஷலனோம். து 

அல்நஶடுகலடன் எப்பஷட்டுப் பஶர்த்ெஶல்கூட ங்கலலட 

ஷன்சஶக் கட்டைம் ஷகவும் குலமந்ெ அரலஷவயவ 

இனோப்பலெக் கஶையஶம். ஆகவல, நஶங்கள் ஷன்சஶக் 

கட்டைத்லெப் பற்மஷக் கூடுெயஶகப் வபசுலலெலஷட 

ஷன்சஶத்லெ வ்லஶன் சஷக்கனஶன னெலமஷல் 

பன்படுத்துலது ன்பலெப் பற்மஷத்ெஶன் வபச வலண்டும். 

ஷன்சஶம் சஷக்கனஶன னெலமஷல் பன்படுத்ெப்படுஶக 

இனோந்ெஶல் எனோ லமஷ குடும்பம்கூட சஷமந்ெ னெலமஷல் 

ஷன்சஶத்லெ உபவஶகஷக்கஷன்ம குடும்பஶக 

ஶற்மலடயஶம். ஆகவல, அது சம்பந்ெஶக க்கள் 

தெரஷவுபடுத்ெப்பட வலண்டும் ன்ன் நஶன் லலு, சக்ெஷ 

அலச்சஶஷடம் வகட்டுக்தகஶள்கஷன்வமன். அதுவபஶல், இது 

சம்பந்ெஶக அலனத்து அசஷல்லஶெஷகலம் க்கலக்குத் 

தெரஷவுபடுத்துகஷன்மதபஶலது உண்லஷவய எனோ சஷமந்ெ 

பயலன க்கலக்குப் தபற்ன்க் தகஶடுக்கயஶம் ன்ன் நஶன் 

கனோதுகஷன்வமன்.  

இன்ன் ட்டக்கரப்ன ஶலட்டத்லெப் 

பஷெஷநஷெஷத்துலப்படுத்துகஷன்ம தபஶன்ப்னலஶய்ந்ெ ஏர் 

அசஷல்லஶெஷ ன்ம லலகஷல், நஶன் எனோ லஷடத்லெக் கூம 

லஷனோம்னகஷன்வமன். அெஶலது, ெற்தபஶலது நஶங்கள் 

ட்டக்கரப்ன ஶலட்டத்ெஷவய தபனோந்தெஶலகஶன நஷெஷலச் 

தசயலறஷத்து கஷட்டத்ெட்ட 80 செவீெஶன ஷன்சஶத் 

வெலலலப் னர்த்ெஷஶக்கஷஷனோக்கஷன்வமஶம். அங்கு பய 

பஷவெசங்கரஷல் ஷன்சஶ இலைப்னக்கள் 

லறங்கப்பட்டினோக்கஷன்மன. வலும் பய இடங்கரஷல் ஷன்சஶ 

இலைப்னக்கள் லறங்கப்படலஷனோக்கஷன்மன. ஆகவல, 

இெனூடஶக இன்னும் எனோ லனோடத்துக்குள் கஷட்டத்ெட்ட 100 

வீெஶன ஷன்சஶத் வெலலல நஶங்கள் னர்த்ெஷஶக்குவலஶம் 

ன்பலெ இவ்லஷடத்ெஷல் நஶன் ஆைஷத்ெஶகக் 

கூமஷக்தகஶள்கஷன்வமன்.  

இன்ன் இந்ெ நஶடு ஷன்சஶத்துலமஷல் ஶத்ெஷல்ய 

கட்டுஶனத்துலம, நஸர் லறங்கல் துலம, லஷலசஶத் துலம 

ன்ன் பய துலமகரஷலும் தபஶஷதும் அபஷலஷனோத்ெஷலடந்து 

லனோகஷன்மது ன்மஶல், அெற்குக் கஶைஶக இனோக்கஷன்ம 

வெகு ஜனஶெஷபெஷ அலர்கலர உண்லஷல் நஶங்கள் ெஷக்க 

வலண்டும், பஶஶட்ட வலண்டும். அது ஶத்ெஷல்ய, லலு, சக்ெஷ 

அலச்சஷன் னென்னஶள் அலச்சர்கரஶக இனோந்ெ ஶண்னஷகு 

வஜஶன் தசனலஷத்ன, ஶண்னஷகு சம்பஷக்க ைலக்க ற்ன்ம் 

இந்நஶள் அலச்சர் ஶண்னஷகு பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ 

வபஶன்மலர்கலரனம் நஶங்கள் பஶஶட்ட வலண்டும். 

தனன்மஶல், இன்ன் லடக்கு, கஷறக்கஷல் தபனோந்தெஶலகஶன 

பஷவெசங்கள் லலு, சக்ெஷ அலச்சஷன் நஷெஷ எதுக்கஸடுகலரப் 

தபற்ன்த்ெஶன் னென்வனமஷக் தகஶண்டினோக்கஷன்மன.  இன்ன் 

கஷரஷதநஶச்சஷ நகம் ஷன்தனஶரஷஷவய ஷெக்கஷன்ம எனோ நகஶக 

ஶற்மலடந்ெஷனோக்கஷன்மது. அவெவபஶன்ன் னெல்லயத்ெஸவு 

ற்ன்ம் ஶழ்ப்பஶை ஶலட்ட க்கலம் நஸண்ட கஶயத்ெஷன் 

பஷற்பஶடு இப்தபஶலது ஏர் எரஷஶன ெஷர்கஶயத்லெ 

ெஷர்பஶர்த்து லஶழ்ந்துதகஶண்டினோப்பலெக் கண்கூடஶகக் கஶை 

னெடிகஷன்மது. இன்ன் அங்கு வபஶய் லனோகஷன்மலர்கள் இெற்குச் 

சஶட்சஷஶக இனோப்பஶர்கள் ன்பலெ நஶங்கள் அடித்துக் 

கூன்கஷன்வமஶம். ெற்தபஶலது அந்ெ க்கள் ஷன்சக்ெஷஷன்னேயம் 

ஷகச் சஷமந்ெ பலன அனுபலஷக்கத் 

தெஶடங்கஷஷனோக்கஷன்மஶர்கள். அந்ெரவுக்கு ங்கலலட 

அசஶங்கத்ெஷன் இந்ெச் வசலல, அங்குள்ர க்கலரச் 

தசன்மலடகஷன்மது ன்பலெ இவ்லஷடத்ெஷல் கூமஷக்தகஶண்டு, 

னது உலல னெடித்துக்தகஶள்கஷன்வமன். நன்மஷ, லைக்கம். 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුතිික, ගරු නිවඹෝජා ඇභතිතුභනි.  

ීටශඟ  ගරු නිවයෝන් වඳවර්යහ භන්ත්රීවතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 

දවඹක කහරඹක් තිවඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.18] 

 
ගරු නිවයෝන් වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு நஷவஶளன் தபவஶ ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර 

(ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත ිළිතඵ ඳළළ කවන වභභ  

විහදඹ  වබහගි වීභ  අසථහ රඵහ දීභ ගළන භහ ප්රනථභවඹන්භ 

ඔඵතුමිඹ  සතුතින්ත නහ. විදුලි ඵරඹ කිඹන්වන් අවප් 

ය   ක, වරෝකවය් අනිකු ක ය ර  ක ඉතහභ අතාලා වදඹක්. 
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[ගරු  විනහඹගමූර්ති  මුයලිදයන් භවතහ] 
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විවලේවඹන්භ ය ක් ංර්ධනඹ න වකො , ජන ජීවිතඹ 

ඉසයව  ඹන වකො , හධහයණ විදුලිඹ ගහසතුක් අඹ කිරීභ ක,   

ජනතහ  අඛ්යණ්ඩ විදුලිඹ ළඳයීභ ක  යජවය් ග ීභක් වනහ. 

නමු ක අද න වකො  වපත යජඹ ඹ ව ක විදුලිඹ ගහසතු ඉතහභ 

ශීඝ්ර වඹන් ඉවශ වගොස  තිවඵනහ.  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  විවිධ 

ංචහ, දණ පතඵන්ධවඹන් විලහර වචෝදනහක් එල්ර වරහ 

තිවඵනහ. අඳ ඒහ  වදහ ගන්වන් වකොවවොභද,  යව්ට ජනතහ , 

අවප් කර්භහන්තකරුන් , ාහඳහයර  හධහයණ වර විදුලිඹ 

රඵහ වදන්වන් වකොවවොභද කිඹන  ඉතහභ ළදග ක ව විහදඹක් අද 

වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ ඳළළ කවන අසථහවේ දඹහසිරි ජඹවේකය 

භන්ත්රීවයඹහවේ ප්රනකහලවඹන් ඒක වඳොඩ්ඩක් ඹ ඳ ක වන්න ගිඹහ. 

නමු ක ආඳසු අඳ විහදඹ  ඇවිල්රහ තිවඵනහ. කවුරු එවහ  - 

වභවහ  ගිඹ ක ඇ කත භ අවප් යව්ට තිවඵන ප්රනලසන ටික 

වි වන්වන් නළවළ. අද සිද්ධ වුවණ්  වපත වද  ඵරහවගන ඉන්න 

ජනතහ  වද්ලඳහරනඹ එඳහ වුණු එකික. ඊවය් යජඹ  ඵළණරහ, අද 

ඒ ඳළ කත  ගිහිල්රහ යජඹ  වවොික කිඹනහ. භහ හිතන වළටිඹ  

ඒක ජනතහ විලසහ කයන්වන් නළවළ. ඒ හවේ වද්ලඳහරනඹක් 

කයරහ  වපත ය  ඉසයව  වගනි ඹන්න  ක්ර භවේදඹක් නළවළ.  

විදුලි ඵරඹ ගළන කථහ කයන වකො  විවලේවඹන්භ පු කතරපත 

දිස්රිCක්කවය් වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ගළන අඳ  කථහ 

කයන්න වනහ. අද වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි ඵරහගහයඹ අවප් 

ය   විලහර ඵයක් වරහ තිවඵනහ. වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි 

ඵරහගහයඹ වපත න වි  24 තහක් කළඩිරහ තිවඵනහ. ඒවක් 

ප්රනමිතිඹ ගළන ඵයඳතශ ප්රනලසන තිවඵනහ. ඒක ඉසයව  

වගනිහිල්රහ වපත යව්ට විදුලිඵර ප්රනලසනඹ වින්න පුළුන්ද කිඹරහ 

අඳ  අවන්න සිද්ධ නහ. වභොකද, වනොවයොච්වචෝවල් විදුලි 

ඵරහගහයවය් ත අදිඹය වදක, තුනක්  තිවඵනහ. ඒ අදිඹයලිනු ක 

වපත හවේ පීඩනඹක් අවප් විදුලි ඵර ඳද්ධතිඹ  ළටුවණො ක එිකන් 

වභොනහද  වන්වන් කිඹරහ ක අඳ  අවන්න සිද්ධ නහ. ඒ 

හවේභ  වඳෞද්ගලික තහඳ විදුලි ඵරහගහය භඟ  ඇති කය ග කත 

ගිවිසුපත   අවප් ය   ක, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ක අහිතකය වර 

ඵරඳහ තිවඵනහ.  

ඊවය් -2013.07.23 දින-  "රංකහදීඳ" පු ක ඳව ක මුල් ිළටුවේ 

ප්රනෘ කතිඹක් ඳශ කය තිබුණහ, "විදුලි ගිවිසුභ  කම ඇදිල්වරන් 

යක  වකෝටි 1200ක ඳහඩුක්" කිඹරහ. ඒවක් කිඹරහ තිබුණහ, 

වඳෞද්ගලික විදුලි ජනන භහගපත භඟ ක්රිජඹහ කභක කයන ගිවිසුපත 

ංවලෝධනඹ කයන්න කිඹරහ,  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  දළන  ය 

වඹක  වඳය දළනුපත දී තිබුණ ක ඒක තභ කයරහ නළවළ කිඹරහ. 

වපතහවය් ංචහ වහ දණ තිවඵනහද, වපතහවය් වකොමිස ගළහිලි 

තිවඵනහද කිඹන  ඵයඳතශ ප්රනලසන අඳ  භවජනතහවගනු ක 

රළවඵනහ. වභොකද, වපත සිඹලුභ ඳහඩු අද දයහ ගන්න සිදු වරහ 

තිවඵන්වන් භව ජනතහ ික. අද න වකො  වරෝකවය් ළඩිභ 

විදුලිඹ ගහසතු  අවප් භව ජනතහ  ක, අවප් ාහඳහරිකිකන්  ක 

දයන්න සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. වපත වරහවේ වභතයපත ර්හක් 

රළබිරහ අවප් ජරහල හන් දභන ත ක කඹ  ඳ ක වුණ ක වපත යජඹ  

කිසිභ වුභනහක් නළවළ, ජනතහ  වනඹක් වදන්න. වුභනහ 

තිවඵන්වන්  විදුලිඵර භණ්ඩරවය් ඳහඩු ිළඹහ ගන්න විතයික.  අද 

විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කයරහ තිවඵනහ.  රුිළඹල් 10 සි  රුිළඹල් 

42 දක්හ විදුලි ඒකකඹක් වහ වන් වන් ලවඹන් වගන්න 

අද ජනතහ  සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. 

ඒ කහරවය් ඉන්ධන ගළශපුපත ගහසතුක් එකතු කශහ. ඒක 

හධහයණීකයණඹ කශහ, යව්ට නිඹඟඹක් තිවඵනහ; අවප් 

ජරහලර තුය නළවළ; ඒ නිහ අඳ  වපතක කයන්න සිද්ධ නහ 

කිඹරහ. නමු ක අද වභොනහද වරහ තිවඵන්වන්? අද වකොච්චය 

ළස ක ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ වනොකිරීවපත කුභන්ත්රෂණඹක් 

තිවඵනහද කිඹරහ ගරු ඇභතිතුමිඹවගන් අඳ  අවන්න සිද්ධ 

නහ. වභොකද, අද ජරහලර තුය තිවඵද්දී ක අිළ දන්නහ භවය 

turbines අක්රිජඹ කය තිවඵන ඵ. විවලේවඹන්භ වික්ව ෝරිඹහ, 

කුකුවශේගඟ ව න රක්ඳහන ඹන ජරහලර turbines අද අක්රිජඹ 

කයරහ වඳෞද්ගලික භහගපතලින් ළඩි මුදර  විදුලිඹ ගන්න  

අවප් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  සිද්ධ වරහ තිවඵනහ. එභ නිහ 

දක  ඳහඩු මිලිඹන 110ක් ඳභණ වරහ තිවඵනහ. ඒ ඳහඩු 

දභන්වන් භව ජනතහ භත . අද න වකො  රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය් විඹදමින් සිඹඹ  50ක් වගන්වන් වඳෞද්ගලික තහඳ 

විදුලි ඵරහගහයර . ඒක අිළ අඩු කයන්න ඉදිරිවය්දී ක්ර භවේදඹක් 

වදහ ගන්න ඕනෆ. එවවභ අඩු කවශේ නළ කනපත ඒ තුිතන් අවප් 

ආර්ථිකඹ  විලහර ඵරඳෆභක් සිද්ධ නහ. අඳ  අවනක් ය ල් 

එක්ක තයග කයන්න  ඵළරි නහ. අවප් නිසඳහදන විඹදභ ළඩි 

නහ. අවප් ජනතහවේ ජීන ඵය එන්න එන්නභ ළඩි නහ. 

භහ හිතන වළටිඹ  ඒහ ළරකිල්ර  වගන අිළ වඳෞද්ගලික තහඳ 

විදුලි ඵරහගහය හිමිකරුන්ද යකින්වන්, නළ කනපත ජනතහද 

යකින්වන් කිඹරහ වපත වරහවේ තීන්දුක් ගන්න ඕනෆ. නළ කනපත 

නිරධහරින්  වහ වේකඹන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඇතුවශේ ක්රිජඹහ කයන්න ඉඩ වදනහද කිඹරහ අඳ  

අවන්න සිද්ධ නහ.  

එදහ වනොවයොච්වචෝවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ පු කතරපත 

දිස්රිCක්කවය් මුහුදුඵඩ ජනතහ  විලහර පීඩනඹක් කයරහ තභික 

වළදුවේ. ඒ ප්රනවද්ලවඹන් ධීය ජනතහ අිකන් කයරහ, ඒ ප්රනවද්ලවය් 

ජී ක වුණු මුසලිපත ජනතහවේ ඉඩපත අයවගන ඒක වළදුවේ. අිළ ඒ 

වරහවේ ඒක  විරුද්ධ වුණහ. නමු ක ඒ ඵරහගහයඹ වදරහ වරිඹ  

ක්රිජඹහ කභක කිරීවපත ගීභ ඒ අසථහවේදී යජඹ  තිබුණහ.  

එදහ චීනවය් එක්සිපත ඵළංකුවන් රුිළඹල්  වකෝටි 17,500ක් 

අයවගන වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ වදන්න ළරසුපත කශහ. 

ඳශමු ළනි අදිඹය  රුිළඹල් වකෝටි 3,900ක් ඇසතවපතන්තු කශ ක, 

රුිළඹල් වකෝටි 5,915ක් ඒක  විඹදපත කය තිවඵනහ. ඒ 

ඵරහගහයවඹන් වභගහවෝට 300ක විදුලිඹක් විදුලි ඵර ඳද්ධතිඹ  

රඵහ වදනහ කිේ ක -අවප් හි පු ගරු ඇභතිතුභහ ක කිේහ, 

වභගහවෝට 300ක විදුලිඹක් වදනහ කිඹරහ.- අිළ  ඒවකන් 

වභගහවෝට 300ක විදුලිඹක් රළවඵන්වන් නළවළ. ඒවකන් 

රළවඵන්වන් වභගහවෝට 285ික. වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ 

ඵයඳතශ වර බි ළටුණු අසථහවේ ඒ බි ළටීභ  ක්රිජඹහ කයපු 

කිසිවකු  භහ හිතන්වන් වපත න වතක් වභොන ඹපත වවෝ දඬුභක් 

දීරහ නළවළ. අද න වකො  ඒක 24 තහක් කළඩී තිවඵනහඹ කිඹහ 

තභික අඳ  හර්තහ න්වන්. එදහ භණ්ඩරවය් හි පු බහඳතිතුභහ 

BBC වරෝක වේඹ  කිේහ, ඵහර ත ක කවය් උඳහංග ඒක  වි 

කයරහ තිවඵනහ කිඹරහ. නමු ක අවප් හි පු ගරු අභහතාතුභහ ඒහ 

සිඹල්රභ ප්රනතික සවේඳ කශහ. වපතහ කිඹන්වන් අිළ වනොවික. වපත 

සිඹලුභ වතොයතුරු අඳ  රළවඵන්වන් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවය් 

ඉන්ජිවන්රු භවතුන් පු ක ඳ කර  කයරහ තිවඵන ප්රනකහල භඟින්. 

විවලේවඹන්භ විදුලි භහෆිඹහක් වපත ය   තුශ ක්රිජඹහ කභක නහඹ 

කිඹපු එක ගළන ඳරීක්ණඹක් කයරහ, ඒ වසතඹ අවප් විදුලි ඵර 

ක්වේත්රෂවඹන් අිකන් කයන්න ක ුතතු කයන්න  යජඹ  ග ීභක් 

තිවඵනහඹ කිඹහ භහ කිඹනහ.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුමිඹනි, භවේ කථහ අන් 

කයන්න  භ කවතන් භහ නළත ක භතක් කයනහ, අවප් යව්ට 

ංර්ධනඹ ක, ඒ හවේභ භව ජනතහ ක ගළන හිතරහ, 

කහවගන් ක සිදු න ළයදි නිහ ඇති න ඳහඩු ිළඹහ ගන්න 

ක ුතතු කයන්වන් නළතු, වවො ළරසුපත ඉදිරිඹ  වගනිඹරහ 

හධහයණ මිරක , අඛ්යණ්ඩ විදුලිඹ ළඳුතභක් කයන්න කිඹරහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඒ හවේභ ඒ "වකෝප්" 

හර්තහවේ වන් කය තිවඵන විධිඹ   විදුලිඵර භණ්ඩරවය් ඹපත 

ඹපත අක්ර මිකතහ වරහ තිවඵනහ නපත ඒහ ක විබහග කය අලා 

පුද්ගරඹන්  දඬුපත දීරහ වපතක නිසි භඟ  වගවනන්න කිඹහ 

ඉල්රන අතය සිඹලු වදනහ භ සතුතින්ත වමින් භ වේ කථහ 

අන් කයනහ.  

883 884 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

[අ.බහ. 5.28] 
 

ගරු තිරංග සුභතිඳහර භවතහ 
(ஶண்னஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර 

(ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත ිළිතඵ විහදඹ  එක් වන්න 

රළබීභ ගළන ප්රනථභවඹන්භ භභ න්වතෝ වනහ.    2009 අංක 20 

දයන ඳනව ක ගන්ති කිහිඳඹක් අඳවේ ඳවිත්රෂහවද්වී න්නිආයච්ික  

භළතිනි  ඹවේ වපත ුතගවය් ංවලෝධනඹ කයන්න ඳහර්ලිවපතන්තුවේ 

විහදඹ  රක් කිරීභ ගළන; ඒ අලාතහ ගළන අිළ දළඩි වර 

න්වතෝ වනහ. විඳක්වය් භන්ත්රීවරුන්වගන් ගරු කරු 

ජඹසරිඹ භළතිතුභහ තභික වඵොවවොභ හධහයණ වපත ගළන ඵළලුවේ. 

වපත අභහතාහංලවය් සිටි ඇභතියඹකු වළටිඹ  එතුභහ දළන වගන 

සිටිඹහ, විදුලිඵර ක්වේත්රෂ ඳරිඳහරනවය් තිවඵන අභහරුකභ. ඒ නිහ 

කිසිභ කුවක කඹක් නළතු එතුභහ වපත විහදඹ  වවඹෝගඹ 

දක්නහ. ඒක කහවරෝිකතික ීභ භහ ඇගයීභ  රක් කයනහ. වපත 

විහද වය් අයමුණ වද්ලඳහරන කර්තාඹන් වහ ඳණිවුඩඹක් 

රඵහ ගන්න ඳහවිච්ික කයනහ නපත  ඒක සුදුසු නළවළ කිඹන එක 

තභික එතුභහවේ ඳණිවුඩවඹන් විදවහ දළක්ව වේ.  

අිළ වභහිදී දකින විවලේභ කහයණහ වපතකික. වපත ඳශහ කර 

විදුලිඹ රඵහ දුන් වකනකු  ප්රනලසනඹක් ඇති වුණහභ ඒ අලා 

ක ුතතු වහ ක්රිජඹහ කභක වන්න අවප් ග්රාහීටඹ භ්ට  වපත ප්රනහවද්ශීඹ 

වල්කපතතුභහ  වවෝ දිහඳතිතුභහ  ීට  කලින් අසථහක් තිබුවණ් 

නළවළ.  

එභ නිහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වපත වහ අලා උඳවදස රඵහ 

වගන භවජන උඳවඹෝගිතහ වකොමින් බහවේ එකඟතහ ක භඟ 

වභභ ක්රිජඹහදහභඹ  ිළවි තිවඵනහ. නළ කනපත වපත කර්තාඹ  

ෆවවන කහරඹක් ඹනහ.  

විදුලිඹ ළඳයීභ පතඵන්ධවඹන් විඳක්වය් දිග භ තිබුණු 

සථහයඹ තභික ගල් අඟුරු ඵරහගහය - coal power - ක්රිජඹහ කභක 

කිරීවපත අඩු ඳහඩුක් තිවඵනහඹ කිඹන එක. වපත පතඵන්ධවඹන් 

වදන විකල්ඳඹ වභොකක්ද කිඹන්න විඳක්ඹ දිග භ අවඳොවවො ක 

වනහ. ගල් අඟුරු ඵරහගහය එඳහ, ගල් අඟුරු වවො නළවළ, තහඳ 

ඵරහගහය වවො නළවළ, සුශං ඵරඹ -  wind mills - ඳහවිච්ික කයන්න 

එඳහ කිඹරහ විඳක්වඹන් කිඹන්වන් නළවළ.  ඔවුන් විකල්ඳඹක් 

වඹෝජනහ කයන්වන් නළවළ. එකභ වදඹික කිඹන්වන්. ීට  කලින් 

කථහ කශ ගරු භන්ත්රීවතුභහ ක කිේවේ වනොවයොච්වචෝවල් ගළනභ 

තභික. දස වදවක්භ විඳක්වය් කථහර  මූලික කථහ වුවණ් 

වනොවයොච්වචෝවල්ික. නමු ක ගල් අඟුරුලින් අඳ  අලා න 

විදුලිඹ උ කඳහදනඹ කිරීභ   වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ ඳභණක් 

භදි. අිළ දළන් හපතපර් ගළන ක කල්ඳනහ කයනහ.  ඇික ඒ? අවනක් 

විකල්ඳ ඵරලක්ති ක්ර භ වකොඳභණ වඹෝජනහ කශ ක  රංකහ  

සුදුසුභ ක්ර භඹ ඒක නිහ තභික අිළ වපත කර්තාවය් නිඹළවරන්වන්.  

විදුලිඹ ළඳයීභ පතඵන්ධ වඳෞද්ගලික අංලඹ ක භඟ එකතු 

වරහ ළඩ කයන්න කිඹන ගිවිසුභ  එශවමන්වන් 1993 දීික. 1993 

දී ප්රනතිඳ කතිභඹ තීන්දුක් අයවගන ඒක යජඹ  අනුභත කශහ. ඒ,  

ඩී.බි. විවිතුංග ජනහධිඳතිතුභහවේ ුතගවය්දීික. ඒ අඹවේ 

එකඟතහක් භත විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක්රිජඹහ කභක වුණහ. ඊ  ඳසවේ 

රින් ය වඳෞද්ගලික ගිවිසුපතර  එශඹුණහ.  

විවලේවඹන්භ 1994 සි  ඵළලුවො ක ඒ අවුරුදු 19න් අවුරුදු 

16ක  ළඩි කහරඹක් අිළ හිටිවය් ුතද්දඹක් එක්කික. ඒ නිහ අඳ  

ගල් අඟුරු ඵරහගහය වවෝ වඳෞද්ගලික අංලඹ  වඹොමු වනොවී යජවය් 

මුදල්ලින් ඳභණක් විදුලිඹ උ කඳහදනඹ කය  ගළනීභ ; විදුලිඹ 

ජනනඹ කය ගළනීභ  වළකිඹහක් තිබුවණ් නළවළ. අඳ  සිද්ධ වුණහ 

වඳෞද්ගලික අංලඹ  ආයහධනහ කයරහ ඒ අඹවේ ආවඹෝජන ක 

භඟ විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ  වහ ඒකහඵද්ධ ළඩ  වනක  

ඹන්න. නමු ක විදුලිඹ පතවප්රනේණඹ  - transmit -  එවවභ නළ කනපත 

වඵදහ වළරීභ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් ඳරිඵහහිය වකරුණු වදඹක් 

වනොවික. වරෝකවය් වඵොයවතල් මිර ඵළලුහභ අවප් යව්ට තිබුණු 

ත ක කඹ ක එක්ක අිළ වවො ඳහරනඹක් කශහ කිඹරහ භභ 

හිතනහ. අද අඳ  භළසිවිල්රක් තිවඵනහ විදුලි බිර ළඩිික කිඹරහ. 

ඒක විඳක්වය් භන්ත්රීවරු කිේහ. නමු ක ඒ වහ හවප්ක් 

විදුලිඵර භණ්ඩරවය් තිවඵන  මිර  ක විදුලිඹ ළඳයීභ  විලහර 

ඉල්ලුභක් තිවඵනහ. දළන් ළඳයීභ න කන්න ක ඵළවළ. ළඳයීභ 

ළඩි කයන්න ක සිද්ධ වනහ. ඒක ළඩි කයන්න නපත 

ආවඹෝජනඹ කයන්න ඕනෆ. ආවඹෝජනඹ කයන්න මුදල් අලාික. 

ඒ නිහ අනහගතඹ ගළන කල්ඳනහ කයරහ ගරු ඇභතිතුමිඹ ඉතහභ ක 

බුද්ධිභ ක, ළරසුපත වගත වපත ක ුතතු ඳරිඳහරනඹ කයනහ. 

වපත අසථහවේ අිළ වඵොවවොභ න්වතෝවඹන් කිඹන්න ඕනෆ 

ර්තභහන අභහතාතුමිඹ; ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි න්නිආයච්ික භළතිනිඹ 

වඵොවවෝභ කල්ඳනහවන්  අවප් භව ජනතහ ගළන හිතරහ, 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගළන හිතරහ, භවජන උඳවඹෝගිතහ 

වකොමිවභන් උඳවදසු ක රඵහ වගන, ඒ ඒ අඹවේ 

කර්භහන්තලහරහර  අලා නිසඳහදන ධහරිතහ ගළන ක හිතරහ  

වඳොදු ජහතික ළඩ වනක් එක්ක ක්රිජඹහ කභක නහඹ කිඹන එක. 

වභහිදී අතිලඹ ළදග ක න්වන් මිර ඳහරනඹ කිරීභික. මිර 

ඳහරනඹ කයන ගභන්භ අනහගත අලාතහ වහ ආවඹෝජනඹ 

කයන්න ක ඕනෆ. වපත වහ යජවය් මුදල් ආවඹෝජනඹ කයන්න 

ඵළරි වුණු නිහ වභවතක් කල් කශ වද් තභික වඳෞද්ගලික අංලඹ ක 

එක්ක  ගිවිසුපත ඇති කය වගන ඒ අඹ  ක විදුලිඹ උ කඳහදනඹ 

කයන්න අයඹක් වදන එක. ක්ර භක්ර භවඹන් ඒ ප්රනතිලතඹ ළඩි 

වුණහ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි කය වගන 

ඹනහ. ුතද්ධඹ අන් වීවභන් ඳසු ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුන තුශ 

විදුලිඹ ඉල්ලුභ ළඩි වරහ තිවඵනහ.  

2013 වර් සි  ඉදිරි ය වතයක් ඳවක් දිවහ ඵළලුවො ක 

යක  සිඹඹ  3ක, 7ක හවේ ප්රනභහණඹකින් විදුලිඵර ඉල්ලුභ 

ළඩි න්න පුළුන්. නමු ක සිඹඹ  30ක් හවේ ප්රනභහණඹකින් 

ඊශඟ අවුරුදු වව කදී විදුලි ඵර ඉල්ලුභ ළඩි න ඵක් දකින්න 

තිවඵනහ නපත, ඒ ඉල්ලුභ පුයන්න යජවය් මුදල්භ ආවඹෝජනඹ 

කයරහ විදුලි ඵරඹ උ කඳහදනඹ කයන්න ගිවඹො ක වළභ යකභ 

අඳ  වපත වහ ඳභණක් රුිළඹල් වකෝටි ගණනක මුදරක් වන් 

කයන්න සිද්ධ නහ. වඳෞද්ගලික අංලවය් දහඹක කඹ අඩු කයරහ 

යජවඹන් ඳභණක් වපත විදුලි ඵර අලාතහ පුයන්න නපත 

ආවඹෝජන න කන්න ඕනෆ. 

වභහිදී අඳ  ව කරුපත කය ගන්න ඕනෆ වදඹක් තිවඵනහ. 

ංර්ධනඹ නහ නපත, ංර්ධනවය් අලාතහ  විදුලිඹ රඵහ 

වදනහ නපත, ඊ  හවප්ක් ර්තභහනවය් තිවඵන ළඳුතභ 

කඩහකප්ඳල් කයන්වන් නළති අිළ වපත ගභන ඹන්න ඕනෆ. කිසිභ 

දක කිසිභ වභොවවොතක විදුලිඹ ඇණ හිටීභක් කයන්වන් නළති 

ආසිඹහනු කරහඳවය්භ තිවඵන එකභ ය  අවප් ය ික. දළනු ක 

කිරීභක් කයරහ එක එක ඳශහ කර ඹපත ඹපත repairs, maintenance 

වහ විදුලිඹ අ ක හිටුවීපත සිදු කයනහ. ජහතිකභඹ ලවඹන් 

uninterrupted power supply කිඹන එවක් වගෞයඹ අඳ  

තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ ඒක ආවඹෝජකඹහවේ ඳළ කවතන් 

ඵළලුවො ක වරිභ ළදග ක වදඹක්. ය ක  ආවඹෝජකිකන් 

එනවකො  ඒ යව්ට තිවඵන වද්ලඳහරන සථහයබහඹ වහ ඹටිතර 

ඳවසුකපත ගළන ඵරනහ. ඹටිතර ඳවසුකපතර අංක එක තභික 

විදුලිඹ පතපර්ණවඹන් ළඳුතභ. ඊශඟ  ඵරනහ, අවප් ඳශහ කර 

තිවඵන හවන ඳවසුකපත, ගුන් වතොටුවඳොශ ව යහඹ ගළන. 

වභළනි අතාලා කහයණහ ඳදනපත කය වගන තභික අවප් ය   

එන්න ආවඹෝජකිකන් තීන්දු ගන්වන්.  

ඊ  භගහීට  විවද්ිතකිකන් රංකහ  එන එක ගළන අිළ කථහ 

කයනහ නපත, ඒ තුිතන් අවප් වවෝ ල් කර්භහන්තඹ ළඩිදිුතණු 

නහ. වවෝ ල් කර්භහන්තවය් අලාතහ යහිතඹක් තිවඵනහ. එහිදී 

විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් වකවයන වේහ අතිලඹ ළදග ක නහ. 

ඒ නිහ වභභ ළඩ වන වඵොවවොභ ළරසුපතවගත ක්රිජඹහ කභක 

කශ ුතතුික. 

885 886 
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අිළ දන්නහ, අද රංකහ පුයහ දිස්රිCක්ක වතයක සිඹඹ  

100ක්භ විදුලිඵර අලාතහ පුයන්න පුළුන්  වී තිවඵන ඵ. 

සිඹඹ  95  ඩහ ළඩි දිස්රිCක්ක තුනක් තිවඵනහ. එවවභ 

ඵළලුහභ සිඹඹ  80  ඩහ අඩුවන් විදුලිඹ ඳඹහ ඇති දිස්රිCක්ක 

කිහිඳඹක් ඳභණික  තිවඵන්වන්. එඹ පුයහලීභ  ක ුතතු කයන 

ගභන් ංර්ධනවය් අලාතහ ව ඉල්ලුභ  හවප්ක් විදුලිඹ 

ළඳයීභ  වපත ක්රිජඹහ කභක කය වගන ඹන ළඩ වන අතිලඹ 

හර්ථකික.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත කහරඹ අහනික. 

 
ගරු තිරංග සුභතිඳහර භවතහ 
(ஶண்னஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

භභ ත එක වදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. අඩුභ මිරක , හධහයණ 

මිරක  විදුලිඹ රඵහ දීවපත ක්ර භඹක් -අවප් යජවඹන් වනොවික- 

විදුලිඵර භණ්ඩරවය් ඉංජිවන්රු භව කරු  රළසුපත කයරහ 

තිවඵනහ. ඒ ඉංජිවන්රු භව කරුන්වේ ළරළසවපත වකො ක් 

තභික වපතක ක. එඹ අිළ ඇගළයීභ  රක් කයන්න ඕනෆ. වභොකද  ඒ 

විඹඹ ගළන අවඵෝධඹක් ඇති පුද්ගරඹන්වගන් භන්විත 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් වඹෝජනහ කයන රද, ඊ  ඳසවේ භවජන 

උඳවඹෝගිතහ වකොමිභ විසින් අනුභත කයන රද ළඩ වනක් 

අනු තභික වභඹ ක්රිජඹහ කභක න්වන්. ඒ නිහ භභ හිතනහ, වභඹ 

ඳවිත්රෂහවද්වි න්නිආයච්ික භළතිනිඹ වඵොවවෝභ කල්ඳනහවන් 

ක්රිජඹහ කභක කය වගන ඹන ළඩ වනක් කිඹරහ. වපත වහ 

එතුමිඹ  අිළ වවඹෝගඹ දක්නහ. එතුමිඹවේ ළඩ අිළ 

ඇගළයීභ  රක් කයනහ හවේභ, වපත කහවරෝිකත ංවලෝධන 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ ක ඇගළයීභ  රක් කයමින් භවේ කථහ භභ වභිකන් 

න කනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතිික, ගරු භන්ත්රීවතුභනි.  

ීටශඟ  ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීවතුභහ. ඔඵතුභහ වේ 

කථහ  වඳය කවුරු වවෝ ගරු භන්ත්රීවයවඹක් ගරු ජහනක 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීවතුභහවේ නභ මූරහනඹ වහ වඹෝජනහ කයන්න. 

 
ගරු ඒ.එච්.එපත. ෂවුසි භවතහ (නහගරික ක ුතතු 
අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு . ச். ம். தபரஸி - நக அலுலல்கள் 

அலச்சர்) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair.  
 
ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු ගරු ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ භව කමිඹ මූරහනවඹන් ඉ ක 

වුවඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනහරඪ විඹ.  
அென்பஷமகு, ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷவஜலஷக்கஷ 

அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ன் அகயவல, ஶண்னஷகு ஜஶனக 

பண்டஶ அலர்கள் ெலயல லகஷத்ெஶர்கள்.  
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI 

WIJEWICKRAMA left the Chair, and  THE HON. JANAKA 

BANDARA took the Chair. 

ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රනලසනඹක්, ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භන්ත්රීවතුභහ. 
 

ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, භ  වභොවවොතක් අය 

වදන්න. භවේ කථහවේදී ගරු ඇභතිතුමිඹ කිේහ, පු කතරභ coal 

power එක  ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ  අදහශ 2013 අවුරුද්වද් 

කළබින්ට ඳ්රිCකහක් දභහ නළවළ කිඹරහ. භභ ඒ කළබින්ට ඳ්රිCකහ 

දළන් ඉදිරිඳ ක කයනහ. 2013 භළික 03 ළනිදහ එතුමිඹභික අ කන් 

කයරහ තිවඵන්වන්.  

 

ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

වනොවයොච්වචෝවල් පතඵන්ධ ඔඵතුභහ ඔඹ කථහ කයන 

වනෝඵල් භහගභ  ව න්ඩර් එකක් රඵහ දීභ පතඵන්ධවඹන් භභ 

කළබින්ට ඳ්රිCකහක් අ කන් කයරහ නළවළ. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වපත කළබින්ට ඳ්රිCකහවේ වනෝඵල් භහගභ ගළන තිවඵනහ.  

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

වනෝඵල් භහගභ ගළන තිවඵන එක වරි. ඔඵතුභහ වපත 

කිඹන්වන් 2009 එකක් ගළන වන්. භභ අ කන් කයරහ ව න්ඩර් 

ප්රනදහනඹක් කයරහ නළවළ. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භ  වපත පතඵන්ධවඹන් විහදඹක් ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුමිඹ 

කිේවේ ඔඵතුමිඹ පතඵන්ධභ නළවළ කිඹරහ. ඔඵතුමිඹ  අදහශ 

නළවළ කිඹරහ. වපත කළබින්ට ඳ්රිCකහ වඳොඩ්ඩක් ඵරන්න. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රනලසනඹක්, ගරු අසර් භන්ත්රීවතුභහ. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, දළන් නළඟි රහ වභොකක් ක 

table කයන්න කිඹරහ වේන්න ඵළවළ. කථහවේදී ඕනෆ නපත ඒක 

කයන්න තිබුණහ. වපතක පතප්රනදහඹ  විරුද්ධික. ඒ ඉල්රපු එක 

expunge කයන්න. ඒක කයන්න ඵළවළ. 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

එ ළනි වදඹක් කයන්න සථහය නිවඹෝග ඹ ව ක ප්රනතිඳහදන 

නළවළ.  

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීවතුභහ. 

 

[අ.බහ. 5.39] 
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ஶண்னஷகு கந்ெ  கனோைஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වපත ශ්රී  රංකහ  විදුලිඵර 

(ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත ගළන ක, ර්තභහන විදුලි බිර 

ගළන ක කථහ කයද්දී භ  භතක් වනහ, වපත ආණ්ඩු අහධහයණ 

විධිඹ  විදුලි බිර ළඩි කශ වරහවේ එක්තයහ තහප්ඳඹක ලිඹරහ 

තිබුණු කවි ඳද වදකක්.  

"වතල් මිර, විදුලි බිර ළඩි වී කු ගින්වන්  

ජනතහ ඳළතුපත උදුයහ වගන භය නින්වද්"  

ඒ විධිඹ  එහි වන් තිබුණහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඳසු ගිඹ අවප්රනේල් භහවය්දී -

සිංවර අවුරුද්ද භහවය්දී වෞබහගා ක භහවය්දී- තභික විදුලි බිර 

ළඩි කිරීවපත අබහගා පතඳන්න තීන්දු, තීයණර  වභතුභන්රහ 

එශළඹුවණ්. ඒ වේරහවේ විදුලිඵර ඇභතිතුමිඹ කිේහ, විදුලි බිර 

ළඩි කයන්වන් නළවළ කිඹරහ. භවජන උඳවඹෝගීතහ වකොමිභ 

කිේහ, එවවභ ඉල්ලීභක් කයරහ ක නළවළ, අලාතහකු ක නළවළ 

කිඹරහ. වළඵළික අිළ ජනතහ  කිේහ, "අවුරුද්ද ක කි්ටටු කි්ටටු, 

විදුලි බිර  ත්ටටු ත්ටටු" කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ආණ්ඩු වභොකක්ද කවශේ 

කිඹන එක ක ඒ හවේභ අඳ  භතකික. වරිඹ  අය "හිවේ අභහරු  

වකෝටව්ට භහරු කශහ හවේ" විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති විඹඹ 

ිළිතඵ ප්රනහවඹෝගික වහ නාහිකක දළනුභක් තිබුණු ඇභතියඹහ 

ඉ ක කයරහ වපත ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඉතහභ දක්, ඳශපුරුදු, උග ක ඒ 

හවේභ දිස්රිCක්කවය් වඵොවවොභ ඉවශ ප්රනතිලතඹකින් දිනන අවප් 

ඳවිත්රෂහවද්වි අභහතාතුමිඹ  වපත අභහතාහංලඹ බහය දුන්නහ. ඒ වදන 

වකො භ අිළ දළන ග කතහ, අලු ක ඇභති මුහුණක් දහරහ ආණ්ඩු වපත 

විදුලි බිර  ත්ටටු කයන්න තභික රළවළසති වන්වන් කිඹරහ.  

වපත අලු ක ඇභතිතුමිඹ ඹ ව ක ඉතිවහවය් වඳය වනොව විර 

විදුලි බිරක් වගනහහ. ඒක වපත වරෝකවය් කය ය ක ක වගනහපු 

ජහතිවය් විදුලි බිරක් වනොවික. ජනතහ  අසවහය දහවවන් කයන්්ට 

එක ද්දන විදුලි බිරක් තභික තමුන්නහන්වේරහ වගනහවේ. "වපත 

න්ධහන ආණ්ඩුවේ සිඹලුභ ඳේ, දණ, අක්ර මිකතහ සිඹල්රභ 

ජනතහවේ කයභත ඳ පු විදුලි බිරක් තභික වගනළල්රහ 

තිවඵන්වන්" කිඹරහ විද්තුන් ඳහ වපත ළඩි වීභ ගළන අර්ථ 

දළක්වහ. වපත විදුලි බිර නිහ ජනතහ උද්වඝෝණ භතු වුණහ. විදුලි 

බිර දළක්කහභ බිර වගන්න ගිඹ භවය විදුලි ඳහරිවබෝගිකඹන්  

වෘදඹහඵහධ වළදිරහ භළරුණහ. එවවභ විදුලි බිරක් තභික 

තමුන්නහන්වේරහ වගනහවේ. තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩු 

කහරවය් විදුලිඵර භණ්ඩරවය් සිදු වුණු සිඹලුභ දණ, 

අක්ර මිකතහර ඵය විදුලි බිර භතින් ජනතහ ිළ  ඳ රහ 

තිවඵනහ. අිළ දන්නහ, අද වද්දී වරෝකවය් වකොවවේ ක ය ක 

විදුලි ඒකකඹක  වගන්වන් නළති තයපත ජනතහ  දයහ ගන්න 

ඵළරි විදුලි බිරක් අඳ  වගන්න වරහ තිවඵනහ කිඹරහ. රුිළඹල් 

53.49ක් හවේ අසීමිත මිරක් අද අඳ  විදුලි ඒකකඹක  වගන්න 

සිදු වරහ තිවඵනහ. ඒ හ වේ හර්තහ තිඹරහ අවප් ය  

ආලසචර්ඹ ක ය ක් ඵ  තමුන්නහන්වේරහ ඳ ක කයරහ තිවඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ීට  එවයහි ජනතහ 

විවයෝධතහ දිගින් දිග භ එල්ර වද්දී, ජනතහ විවයෝධතහ ඳශ 

කයරහ මිනිසසු වීදි ඵහිද්දී, ය  පුයහ ඳන්දපත ඳහලි ඹද්දී, තළනින් 

තළන කළු වකොඩි එවද්දී ආණ්ඩු භළික ඳශමු ළනි දහ නළත ක 

"වච්තිඹ" ර්ගවය් අතාඹක් කිඹරහ ප්රනතිලත ගණන් විිජහක් 

වඳන්රහ සුපුරුදු විධිඹ  ජනතහ ඇන්දවීභ  ක ුතතු කශහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, භළික ඳශමුළනි දහ එවවභ කිේහ  

මිනිසසු කිඹනහ, භනු කිඹන්නහ වගදය  ඇවිල්රහ ගිනි ගණනින් 

රික්ට බිර අත  දීරහ ඹන වළටි ගළන.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අවප් යව්ට රක් ංඛ්යාහත 

ිළරික් දයහ ගන්න ඵළරි ආර්ථික අභහරුකපත භළද්වද් වපත විදුලි බිර 

වගද්දී ආණ්ඩුවේ භවය ඇභතිරු රික්ට බිර  රුිළඹල් 

රක්ඹක  ළඩිඹ ජනතහ මුදල්ලින් වගන වළටි හර්තහ වුණහ. 

භභ දළක්කහ, ආණ්ඩු  කවඩ් ඹන ජනභහධා වහ ප්රනෘ කති 

ඇභතියඹහවේ 2013 ජනහරි භහවය් බිර රුිළඹල් 61,000ික, 

වගන්වන් භව ජන මුදලින් කිඹරහ. මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීවතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති විඹ  අදහශ ළඩිභ ළඩ 

වකො ක් ඉටු කවශේ, ළඩිභ ජරහල ප්රනභහණඹක් ඉදි කවශේ එක් ක 

ජහතික ඳක් ආණ්ඩුවන් කිඹන එක අිළ අිමභහනවඹන් කිඹනහ.  

ඵරලක්ති උ කඳහදනඹ  රහබදහිකභ, ඒ හවේභ ඳරිය දණඹ 

අභ ජර විදුලි ඵරහගහය නිර්භහණඹ කිරීවපත පුවයෝගහීට වභවවය 

ඉටු කවශේ වන ක කවුරු ක වනොවික, එක් ක ජහතික ඳක් 

ආණ්ඩුික. ඒහ කවශේ, එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩු භඹන්හිදීික. 

වික්ව ෝරිඹහ, වකො කභවල්, යන් ළවේ, කහල්රී ළනි ජරහල වදරහ, 

ඒ හවේභ ඳශමුළනි ජර විදුලි ඵරහගහයඹ න රක්ඳහන ළනි 

ඵරහගහය වදරහ අවප් ය  න භඟක  වඹොමු කයනු රළබුවේ 

එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩු විසින් කිඹන එක භභ ඔඵතුභහ  

භතක් කයනහ. ඒ හවේ ජර විදුලි ඵරහගහය වදද්දී අද හවේ ගිනි 

වඳොලී ණඹ අයවගන නළවළ. විවද්ල ආධහය, ප්රනදහන වළටිඹ  

අයවගනික අිළ හුඟක් ඒහ වළදුවේ. භවහ බ්රිජතහනාවඹන්, 

ජර්භනිවඹන්, සවීඩනවඹන් අවප් ආණ්ඩු  එදහ ආධහය ගරහ 

වගන ආහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වකො කභවල් ජරහලඹ 

වළදුවේ ගිනි වඳොලී ණඹ අයවගන වනොවික. ඒක තනිකයභ 

සවීඩන් යව න් අඳ  රළබුණු ආධහයඹක්. වික්ව ෝරිඹහ ජරහලඹ 

තනිකයභ බ්රිජතහනාවඹන් රළබුණු තෆේගක්. ඒ නිහ තභික භහග්රා්ට 

තළචර් අගභළතිනිඹ ඇවිල්රහ ඒක විෘත කවශේ. යන් ළවේ ජරහලඹ 

වළදුවේ තනිකයභ ජර්භනිවඹන් රළබුණු ආධහයලින්. වපතහ  ලත 

ඳවක් ක අද හවේ වගන්න වුවණ් නළවළ. වපත යව්ට ඉදි කශ ජර 

විදුලි ඵරහගහය 15න් වදකක් වළරුණු වකො  ඉතිරි 13භ වළදුවේ 

එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩුවන් කිඹන එක අඳ භතක් කයන්න 

කළභළතිික. වපතක තභික වපත ආණ්ඩු වදවක් තිවඵන වන. ඒ 

සිඹලු විදුලි ඵරහගහය අද ය   අමිර වභවවයක් ඉටු කයනහ. 

ආසිඹහවේ ආලසචර්ඹඹ වකවේ වත ක, දණවය් ආලසචර්ඹඹ ඵ  

අවප් ය  ඳ ක කශ වපත ආණ්ඩුවේ විදුලි ඵරහගහය වරිඹ  නිකපත, 

ඳඹ ඵයහඹ  ිළටි කය වඵවව ක ඵළන්දහ හවගික.  

අද ඵරන්න, වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ දිවහ. 

වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹික, න්ධහන ආණ්ඩුික වදකභ එක 

හවේ කිඹරහික භහ නපත දකින්වන්. ද්වද් විතයික; ළඩ නළවළ. 

තිඹක් ළඩ කවශො ක භහඹක් ළඩ නළවළ; වකො  උඩ. චීනවඹන් 

වගන්න රද ඹල් ඳළන්න වකොමිස ාහඳෘතිර ඳේ, ගිනි වඳොලී 

ණඹ ඵය අහිංක ජනතහ ිළ  ඳ රහ ඉයික. ඒ 

වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ  රුිළඹල් වකෝටි 17,500ක් ළඹ 

කශහ ලු. චීනවය් එක්සිපත ඵළංකුවන් තභික ණඹ ග කව ක. ළඩිභ 

ව න්ඩර් එක ඉදිරිඳ ක කශ භහගභ  තභික ඒ ව න්ඩර් එක 

දුන්වන්. ඒ නිහ යජඹ  ව ඳහඩු විතයක්, රුිළඹල් වකෝටි 200ක  

ළඩිික. ඒ ඵරහගහයඹ අවුරුද්වද් දින ීඹක් ළඩද, දින ීඹක් 

වරඩද කිඹරහ ඇහුවො ක අඳ  වදවරෝ ය ක වනහ 

ඇභතිතුමිඹනි. ඒ ඵරහගහයවය් ඳශමුළනි අදිඹය වදන්න 

889 890 
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ඇසතවපතන්තු මුදර රුිළඹල් වකෝටි 3,900ික. අන්තිභ  ළවඩ් ඉය 

වන වකො  රුිළඹල් වකෝටි 5,900 ක ඳළන්නහ. වපත ආණ්ඩුවේ ඵහර 

ළඩ නිහ  ත ක අභතය වකෝටි 2,00කු ක වපතක  වඹොදන්න 

සිද්ධ වුණහ. වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ වපත ටික කහරඹ  

විතයක් 24 තහක් අක්රිජඹ වුණහ. එඹ එක දිග  දින වතක් අක්රිජඹ 

වුණහභ රුිළඹල් මිලිඹන 210ක  ළඩි ඳහඩුක් සිදු වනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඒ හවේභ අිළ කිඹනහ 

'ුතගදනවි' කිඹරහ රසණ චන දහරහ වදපු ඵරහගහයඹ ගළන ක 

කිඹන්න කිඹරහ. ළඩ කයන අහිංක ජනතහවේ වේක 

අර්ථහධක අයමුදර දහරහ තභික ඒහ වළදුවේ. භඟුල් වඵය ගවරහ 

එඹ විෘත කයද්දී, වභිකන් විදුලි ඒකක 100ක් නිසඳහදනඹ කයන 

වකො  ත ක අභතය ඒකක 100ක් ඉවේ භ වනොමිවල් නිසඳහදනඹ 

වනහ කිඹරහ ඳපතවඳෝරි ගළහුහ. ඒ වභොන කතන්දය කිේ ක අද 

අන්තිභ  ඒ දෂිත ගනුවදනුර ඵය ක විදුලිඹ බිර භඟින් ජනතහ  

අහධහයණ විධිඹ  ඳ රහ තිවඵනහ කිඹරහ අඳ කිඹන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද න වකො  අවප් යව්ට ජර 

විදුලි ඵරහගහය ආශ්රි(ත ප්රනවද්ලර , ජර වඳෝක ප්රනවද්ලර  

අවනෝයහ ළසි රළවඵන කහරඹක් උදහ වරහ තිවඵනහ. ජරහල 

සිඹල්ර සිඹඹ  සිඹඹක් ිළරිරහ ඉතිරිරහ ගිහින් තිවඵනහ; හන් 

දභරහ තිවඵනහ. ඇභතිතුමිඹවගන් භභ අවනහ, "වකෝ, ඒහවය් 

ප්රනතිරහබ ජනතහ  දුන්නහද?" කිඹරහ. අහනහ  වපත 

ආණ්ඩුවන් ජනතහ  රළවඵන්වන් ප්රනතිරහබ වනු  ප්රනතිප්රනවහයික 

කිඹන එක තභික අඳ  කිඹන්න සිද්ධ වරහ තිවඵන්වන්. ජරඹ 

ිළරුණු භවය ජරහල හිස කයරහ නඩ කතු කයන්න ඳ න් වගන 

තිවඵනහ. වපතහ ඔක්වකෝභ අද ළකහිත වද්ල් වර යව්ට 

ජනතහ දකිනහ. වකො කභවල් ජරහලඹ ීට  භහ එකවභහයක  

කලින් හිස කයරහ ශුද්ධ කයනහ කිේහ.  

හින කහරඹ භ තභික වපතහ කයන්වන්. එභ නිහ යව්ට 
ජනතහ වපත ගළන ඵරන්වන් ඳය ඇවවන්. වපතහ වපත විධිඹ  සිදු 

කයරහ, ජර විදුලිඹ ප්රනවඹෝජනඹ  වනොවගන වඳෞද්ගලික 

ළඳුතපතකරුන්වගන් ගිනි ගණන  තහඳ විදුලිඹ ගන්න එක ගළන 

අද යව්ට ජනතහ  වරොකු කුතුවරඹක් තිවඵනහ. ඒ වවේතු නිහ 

දිනක  සිදු න ඳහඩු රුිළඹල් මිලිඹන 110ක්,   විතය නහ. වපත 

සිඹලුභ ඳේ බුර ක වකොශඹ  කතියඹ ගවපු අඹ ික, බුර ක 

වකොශඹ  කතියඹ වනොගවපු අඹ ික කිඹරහ වදදඹක් නළතු 

තමුන්නහන්වේරහ විසින් අද අවප් යව්ට අහිංක ජනතහ භත 

ඳ හ තිවඵන ඵ අිළ දකිනහ.  

ඒ විතයක් වනොවික. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අය 

ගළශපුපත ගහසතු, වපත ගළශපුපත ගහසතු කිඹරහ විදුලි බිවරන් ජනතහ 

ගහ කන වළටි අඳ  වඳවනනහ. වභඳභණ ජරහල ිළරී ඉතිරී ගිහින් 

තිබිඹදී තමුන්නහන්වේරහ  තභ ඵළරි වුණහ, සිඹඹ  ඳවවශොවේ 

ඉන්ධන ගළශපුපත ගහසතු ඉ ක කය ජනතහ  වනඹක් වදන්න. 

ආණ්ඩු කලින් නපත කිේවේ, "වපත ඉන්ධන ගළශපුපත ගහසතු අිළ 

දභන්වන් නිඹඟඹ නිහ. ළස ප්රනභහණ ක විධිඹ  රළබුණු ගභන් 

ඉන්ධන ගළශපුපත ගහසතු ඉ ක කයනහ" කිඹරහික. අද ඒ ඉන්ධන 

ගළශපුපත ගහසතු ඉ ක කයන්වන් නළතු ආණ්ඩු මුනිත යකින 

එක ගළන අිළ කනගහටු නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ජනතහ මුදල් කහඵහසිනිඹහ කයන ඵහියඹකු ඵ  ඳ ක වරහ 

තිවඵනහ. COPE හර්තහ ඒ පතඵන්ධවඹන් වවො  හක්ෂි 
දයනහ.  භවජන මුදල් ගිර දළීටභ ගළන කප් ගවපු ආඹතනඹක් 

ඵ  අද න වකො  රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳ ක වරහ ඉයික. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද න වකො  වභභ  ආඹතනඹ 

පතපර්ණවඹන්භ නිරධහරි භහෆිඹහ  ඹ  ක වරහ. ජර විදුලි 

ඵරවය් අතිරික්තඹක් තිබිඹදී ක හිතහභතහභ ඵරහගහය අක්රිජඹ කයරහ 

වඳෞද්ගලික භහගපතලින් ගිනි ගණන  විදුලිඹ මිර  ගන්න එක 

අද අවප් යව්ට ප්රනසිද්ධ යවක් ඵ  ඳ ක වරහ තිවඵනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ංවේදී ඹළික කෆ වභොය දුන් 

ආණ්ඩුක්, වපත ළයදි නතය කයරහ ජනතහ  ංවේදී න්න තයපත 

ංවේදීකභක් තිබුණු ඵක් අඳ  වපත වකොිකභ අසථහකදී ක 

දකින්න වනොරළබුණු එක ගළනික අඳ  තිවඵන කනගහටු. 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩි වදකක කහරඹක් 

තිවඵනහ. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ஶண்னஷகு கந்ெ  கனோைஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

වවොික.  

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, භහ ත එක කහයණඹක් භතක් 

කයන්න ඕනෆ. භහ කනගහටු නහ, අඳ  වපතහ ගළන අවන්න 

ඇභතිතුමිඹ වපත බහවේ වනොසිටීභ ගළන. රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය් අතිරික්ත වේකඹන් ඉන්නහඹ කිඹනහ. වභඳභණ 

අතිරික්ත වේකඹන් ඉන්නහඹ කිඹන රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, 

භවය ප්රනවද්ලර විදුලිඹ වින්ධි කිරීපත ඳහ වකොන්ත්රෂහ ක දීරහ ිළ  

උදවිඹ දභරහ තභික කයන්වන්. වඳොඩ්ඩ ළරැදුණ ගභන් අය ිළසහ 

වඳොල්ර ග කතහ හවේ උන්නළවවේරහ ගිහිල්රහ විදුලිඹ කඳන වළටි 

වළභ ඳශහතකින්භ අඳ  හර්තහ නහ. යූඑන්පී ආණ්ඩු කහර වය් 

විලහර ලවඹන් රහබ රඵන ආඹතනඹක් ඵ  රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඳ ක වරහ තිබුණහ. අද වපත ආණ්ඩු ඹ ව ක වභභ 

ත ක කඹ උදහ වුවණ් වන වභොකක් ක නිහ වනොවික, 

දණඹික, ංචහික, අකහර්ඹක්භතහික, ළයදි කශභනහකයණඹික 

නිහඹ කිඹන එක අිළ කිඹන්න  ඕනෆ.  

අහන ලවඹන්, භවජන උඳවඹෝගිතහ වකොමිභ කිඹන්වන් 

වභොකක්ද කිඹන එක ගළන භහ කිඹන්න කළභළතිික. වභභ 

වකොමිභ, භව ජනතහ  උඳවඹෝගි වනොවී, යජඹ  උඳවඹෝගි 

වුණු, විදුලි බිර ළඩි කිරීභ  යජඹ  කවඩ් ගිඹ, ජනතහ අදවස තම 

වදොිකතුක  භහිකපත කයන්වන් නළතු මිර ළඩි කිරීභ  ක ුතතු 

කයපු වකොමිභක් කිඹන එක අද ජනතහ අතය  ගිහින් ඉයික. 

ජරහලර ජරඹ ිළරී තිබිඹදී, ඒහ හිස කයරහ නඩ කතු ක ුතතු 

කයන්න තයපත භන්ද බුද්ධික ත ක කඹ  ඳ ක වීභ ගළන අිළ 

කනගහටු නහ. අිළ ඇභතිතුමිඹ  කිඹනහ, න ඇභතිරිඹ 

වළටිඹ  වපත පතඵන්ධවඹන් කල්ඳනහ කය ඉක්භන් තීන්දුක් 

වදන්න කිඹරහ.  

අන්තිභ ත කඳයවය් එතුමිඹවගන් අවන්න කහයණහ වදකක්, 

තුනක් විතයක් තඵහ වගන සිටිඹ ක එතුමිඹ වපත බහවේ නළවළ. 

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹික, රංකහ ඛ්යනිජ වතල් නීතිගත 

ංසථහික ඳහඩු රඵද්දී, ඒහ රහබ රඵන යහජා ආඹතන ඵ  ඳ ක 

කයන්න අඳ  පුළුන් වුණහ. 2002 යූඑන්පී ආණ්ඩු රංකහ ඛ්යනිජ 

වතල් නීතිගත ංසථහවේ වේකඹන් ික, රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවය් වේකඹන් ික ඉතිවහවය් ළඩිභ ප්රනතිලතඹකින් -

සිඹඹ  42කින්- ළටුප් ළඩි කශහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහවේ කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ஶண்னஷகு கந்ெ  கனோைஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඇසතවපතන්තු මුදර  ඩහ රුිළඹල් බිලිඹන ගණනක රහබඹක් 

රඵද්දී, රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවය් වේකඹන්වේ සිඹඹ  8 හිඟ 

891 892 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

ළටුඳ වදන්න  ක්රිජඹහ කයනහද කිඹන එක එතුමිඹවේ ිළිතතුරු 

කථහවේදී දළන ගන්න කළභළතිික කිඹන එක ප්රනකහල කයමින්, භ  

අසථහ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහ  සතුතින්ත වමින් භවේ 

කථහ අන් කයනහ. 

  
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භන්ත්රීවතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.51] 

 
ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද දින ශ්රී  රංකහ විදුලිඵර 

(ංවලෝධන) ඳන ක වකටුපතඳත පතඵන්ධවඹන් ඳළළ කවන වභභ 

විහදවය්දී "ඵරඹ"ිළිතඵ වකො  ගළන ඳභණක් භ  තිවඵන වපත 

වකටි කහරඹ තුශ කථහ කයන්න ඵරහවඳොවයො කතු වනහ. ඳක්ඹ 

අතවළය  ඹන්වන් නළතළික ඊවය් ඳථ කශ, එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 

දිනන්න  ජීවිත ඳරිතාහගවඹන්  න් කයනහඹ කිඹරහ ඊවය් 

අඳ භඟ කිඹපු, අවප් මිත්රෂ දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ ධනඹ, 

ඵරඹ ව යප්රනහද වනුවන් අවප් ආදයණීඹ ඳක්ඹ ඳහහ දීපු 

දවේ, ඒ කනගහටු ක එක්ක දීර්ඝ කථහ කයන්න   භහ 

ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් නළවළ.  

අද දින කශ ඒ ඳහහ දීභ නයමන්න  වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ 

ගළරරිඹ  ඳළමිණ, අවප් මිත්රෂ නීතිඥප ිතයහල් රක්තිරක භළතිතුභහ ව 

නීතිඥප වභත්රීව ගුණය කන භළතිතුභහ ඒ ගළන තුටින් ප්රනතිචහය 

දක්මින් වපත ගරු බහවේ ගළරරිඹ තුශ ක ුතතු කශ ආකහයඹ වද 

ඇසින් දුටු වකනකු වළටිඹ  භහ කිඹන්න   කළභතිික, ඳසු ගිඹ  

කහරඹ පුයහ එක් ක ජහතික ඳක්වය් අඩු ඳහඩු වඳන්හ වදන ඵ 

කිඹමින්, නහඹක කවය් අඩු ඳහඩු වඳන්හ වදන ඵ කිඹමින් වපත  

ිළරි කය ඇ කව ක  භව ක ව රැටීභක් ඵ. අද භ  ඒ ඵ ඳථ  

වනහ; ව කරුපත ඹනහ. අවප් මිත්රෂ දඹහසිරි  ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහ 

භහ රැටුහ; භවේ ඳක්ඹ රැටුහ; භවේ ය  රැටුහ. අද ද වපත 

යව්ට ප්රනජහතන්ත්රෂහදඹ  ක, එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ක, 

වඳෞද්ගලික දඹහසිරි ජඹවේකය භන්ත්රීවතුභහවේ වද්ලඳහරන 

ජීවිතඹ  ක  කනගහටුදහඹක දක් ඵ කිඹමින් භහ නතය වනහ. 

 
[අ.බහ. 5.57] 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වී න්නිආයච්ික භව කමිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතාතුමිඹ) 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ - லலு, சக்ெஷ 

அலச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

මූරහහනහරඪ ගරු භන්්රිCතුභනි, වපත යව්ට විදුලි ක්වේත්රෂඹ  

අලා ඉතහභ ළදග ක නීතිභඹ ංවලෝධන ගණනහක් ඉදිරිඳ ක 

කයන්න  රළබීභ ගළන භහ ඳශමුවන්භ වඵොවවොභ න්වතෝ 

වනහ. විවලේවඹන් වපත  වභොවවොත, භහින්ද  යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහවේ භහින්ද ිකන්තනඹ වඳයදළරි කය වගන රඵන 

ය න වි  සිඹලු රක්හසීන්  භ - වපත යව්ට ජනතහවගන්  

සිඹඹ  සිඹඹක  භ- විදුලිඹ රඵහ දීරහ ඉය කයන්න ක ුතතු කයන 

වභොවවොතක්. ඒ හ වේභ විදුලි ජනනඹ, පතවප්රනේණඹ  ව වඵදහ 

වළරීභ කිඹන වපත කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ ඉතහ කහර්ඹක්භ, ය   

හිතකය විධිඹ , යව්ට සිඹලුභ ජනතහ  විදුලිඹ රඵහ දීවපත අයමුණ 

මුල් කය වගන ක ුතතු කයන කහනුක්. වපත යව්ට ශීඝ්ර  

ංර්ධනඹක් සිද්ධ වන වපත වභොවවොව ක, වපත ය  විලහර 

ආර්ථික දිුතණුක  වගන ඹන වපත වභොවවොව ක භහින්ද ිකන්තන 

ළඩ ිළිත වශ ඹ ව ක විලහර ාහඳෘති ංඛ්යාහක් ඳ න් ගළනීභ  

අඳ ක ුතතු කය තිවඵනහ. ංර්ධනඹ ලක්තිභ ක කයන්න වපත 

ාහඳෘති ක්රිජඹහ කභක කිරීවපතදී  ඇතින විදුලි ඉල්ලුභ  රිරන 

විදුලිඹ ළඳයීවපතදී  අඳ  ලක්තිභ ක නීති යහමුක් අලාික. නීති  

යහමුක් හවේභ ක්රිජඹහ කභක ළ ඩ ිළිතවශකු ක අඳ  අලඹික. 

ාහඳෘති ගළන කථහ කයන වි  වපත බහවේ  වනොවඹකු ක කතන්දය 

කිඹළවුණහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි,   6.20 ඳභණ න 

වි  භවේ කථහ නතය කයන්න   ඕනෆ නිහ  භහ දීර්ඝ ඒ ගළන 

කථහ කයන්න  ඵරහවඳොවයො කතු න්වන් නළවළ.  

භ  කිඹන්න තිවඵන්වන් 1982 සි  වපත යව්ට විදුලි ජනන 

ළරළසවපත ගල් අඟුරු ඵරහගහය ෆදීවපත ංකල්ඳඹ තිබුණු ඵික. 

වභොකද ඒ න වි  ජරඹ ඳහවිච්ික කයරහ වළදිඹ වළකි විලහර 

ඵරහගහය ටික වදරහ අන් වරහ තිබුණහ. ඉන් ඳසු යව්ට 

අලාතහ  ගල් අඟුරු ඵරහගහය වදන්න ඒ හි පු කිසිභ 

වද්ලඳහරන නහඹකඹකු  වධර්ඹඹක් තිබුවණ් නළවළ. ඒ නිහ අඳ 

ඒ ගළන පුදුභ න්වන් නළවළ.  යව්ට NGOs විරුද්ධ වන වකො , 

ඳරියවේදීන් කිඹන අඹ විරුද්ධ වන වකො , ප්රනබහකයන් 

ඉසයවහ දණ ගවපු, ප්රනබහකයන්  ඳන්දපත අර සරපු එක් ක ජහතික 

ඳක්වය් නහඹකඹන්  වපතහ වදන්න වධර්ඹඹක් වනොතිබීභ 

ගළන අඳ ළඩිඹ කරඵර න්වන ක නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, 1982 දී වි.ආර්. ජඹර්ධන 

භව කභඹහ ්රිCකුණහභරවය් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වදරහ 1989 දී එඹ 

අන් කයන්න ක ළරසුපත කශහ. වළඵළික එඹ වළදුවේ නළවළ. ර ක 

තළනභ ඒහ වරොප් වුණහ. යණසිංව වප්රනේභදහ භව කභඹහ 1992 දී 

දකුවණ් එළනි ඵරහගහයඹක් වදන්න සිඹලු ක ුතතු කශහ. වළඵළික 

NGOs විරුද්ධ වන වකො , වද්ලඳහරන හසි ඵරහවගන එතුභහ ක 

ඒ ක ුතතු නළළ කතුහ. 1999 දී චන්ද්රිදකහ භළතිනිඹ ඳහ 

 වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ වදන්න ක ුතතු කයන වකො  ඹපත 

ඹපත ආගපත විවයෝධීන් ව විවිධ ඵරඳෆපත ආපු නිහ ඒ වධර්ඹඹ 

නළති එතුමිඹ ක ඒක නළළ කතුහ. නමු ක අතිගරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහවේ භහින්ද ිකන්තනඹ කිඹන ළඩ 

ිළිතවවශේ තිවඵන ප්රනඵර කඹ නිහ වපත වධර්ඹන්ත නහඹකඹහ  

ඵරඹ  ඳ ක වුණහ  ඳසවේ, 2006 දී වනොවයොච්වචෝවල් 

ඵරහගහයවය් ළඩ ක ුතතු ඳ න් ග කතහ. 

කරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ ඉවශ වකො කභවල් ඵරහගහයඹ ගළන 

කිේහ.  නමු ක ඒ ඇභතිරුභ කළබින්ට භණ්ඩරවය් තිඹහවගන, 

ඒහ ඳ න් ගන්න ඒ නහඹක කඹ, ඒ වධර්ඹඹ තිබුවණ් අතිගරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  ඳභණික.  ඒ නිහ තභික අඳ  

අද විදුලිඵර අර්බුදඹ  ඹපත භ්ට භක  විඳුපත වොඹහ ගන්න 
පුළුන් වරහ තිවඵන්වන්. අඳ  භතකික, එක් ක ජහතික ඳක් 

යජඹ කහරවය් හභඹ තිබුවණ ක නළති ඵ. 1982න් ඳසවේ 

ඵරහගහය වළදුව ක නළවළ. විදුලිඹ තිබුවණ ක නළවළ. 

එක්දවසනසිඹඅස ගණන්ර වපත ය  කළුවර් තිබුවණ් නළද්ද? 

1989, 1991, 1992 ව 1993 කහරර වපත ය  ඳළඹ ගණන් 

කළුවර් තිබුවණ් නළද්ද? කරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ 2002 දී 

විදුලිඵර ඇභති වුණහභ එතුභහ  නභක් ඳ  ඵළඳුවණ් නළද්ද?  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, අද අවප් විදුලි ජනන 

ළරළසවපත තිවඵන වෝෝඩ්රන්ඩ් ඵරහගහයඹ ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහවේ ප්රනධහන කවඹන් - 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! 

වපත අසථහවේදී ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ මූරහනඹ  

ඳළමිවණනහ ඇති.  

893 894 

[ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ] 
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අනතුරු ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනවඹන් ඉ ක 
වුවඹන්, නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, ஶண்னஷகு  ஜஶனக பண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ன் அகயவல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் 

ெலயல லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA  left the Chair and 
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  අඳ උභහ ඔඹ ඵරහගහයවය් 

ළඩ ක ුතතු දළන් ආයපතබ කය තිවඵනහ. ගරු ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහවේ ප්රනධහන කවඹන් වෝෝඩ්රන්ඩ් ඵරහගහයවය් ළඩ 

ක ුතතු වපත භහවය් ආයපතබ කශහ. ඒ හවේභ ඉතහ අඩු විඹදමින් 

විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ වහ කස කශ වනොවයොච්වචෝවල් 

ඵරහගහයවය් වදළනි අදිඹවර් ක ුතතු දළන් අන් වමින් 

ඳතිනහ. වපත යජඹ  තිවඵන ළරළසභ අනු අතිගරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ අඳ  උඳවදස රඵහ දී තිවඵනහ, භඟ 

වඳන්රහ තිවඵනහ වඳෞද්ගලික ඉන්ධන ඵරහගහයර  ඹන්න 

එඳහඹ කිඹරහ. ඒ ංර්ධන ක්රිජඹහ දහභවය්දී යජඹක් විධිඹ  තීන්දු 

ගන්න වකො , එතුභහ ඉතහ නිළරැදි තීන්දු, තීයණ අයවගන 

තිවඵනහ. අඩු විඹදභකින් විදුලිඹ නිඳදන වනොවයොච්වචෝවල් ගල් 

අඟුරු ඵරහගහයවය් වදළනි අදිඹවර් ළඩ ක ුතතු අන් කයරහ 

වපත අවුරුද්වද් අඳ එඹ ජහතිඹ  දහඹහද කයනහ. එිකන් ත ක විදුලිඹ 

වභගහවෝට 300ක් රඵන අවුරුද්වද් වපත ය   රඵහ වදනහ. අඳ ඒ 

ක ුතතු කයවගන ඹන වකො , ගරු සුනිල් වඳුන්වන කති 

භන්ත්රීවතුභහ වපත ගරු බහ  ඇවි ක, උ කතය වදන්න ඵළරි භවේ 

අභහතාහංලවය් වල්කපතයඹහවේ නභ වන් කයමින් ඉතහභ 

හදා වචෝදනහක් ඉදිරිඳ ක කශහ. ඒ ගළන භහ ඉතහභ කනගහටු 

වනහ. භභ කිේ ක, වනොකිේ ක කවුරු ක අවිහදවඹන් ුතතු 

ිළිතගන්නහ ෂර්ඩිනළන්ඩු භළතිතුභහ කිඹන්වන් වපත යව්ට ඉන්න 

ඉතහභ දක් ඳරිඳහරන නිරධහරිවඹක් ඵ. එතුභහ තභන්වේ සිඹලු 

කළඳ කිරීපත කයරහ විදුලිඵර ක්වේත්රෂවය් උන්නතිඹ වනුවන් 

ක ුතතු කය තිවඵනහ. ඒ හවේභ එතුභහ ඉතහභ අංක, වපත වළභ 

ක ුත කතක භ අලා නීතානුූලර ිළඹය අයවගන තිවඵනහ.  

එතුභහ භ  වචෝදනහ කශහ, 2009 ර්වය් රඵහ දීපු ව න්ඩර් 

එකක් ගළන.  වපත අවුරුද්වද් භළික භහවය් ව න්ඩර් එකක් දළපතභහ 

කිේහ, වනෝඵල් භහගභ  වදන්න. එවවභ එකක් සිදු වුවණ් 

නළවළ. එතුභහ ඵහවග  දළනවගනික කථහ කවශේ. භභ ඒකික කිේවේ, 

"වඵොරු කිඹන්න එඳහ" කිඹරහ. වනෝඵල් භහගභ  ගල් අඟුරු 

ව න්ඩර් එක රඵහ දුන්වන් 2009 අවුරුද්වද්ික.  ඒ වහ අලා 

තහක්ණ වහ මුරා වකොන්වද්සිර  අදහශ අඩුභ රන්සු 

ඉදිරිඳ ක කයපු වනෝඵල් භහගභ  ඒක රඵහ දීරහ තිවඵන්වන් යව්ට 

නීතිඹ  අනුික. ඒ හවේභ ඒ වහ අභහතා භණ්ඩරවය් 

අනුභළතිඹ ක රළබී තිවඵනහ. තමුන්නහන්වේරහ  වනොවඹකු ක 

කථහ කිඹන්න  පුළුන්. වජෝන් වවනවිය කන ඇභතිතුභහවේ 

කහරවය් ඒ ගල් අඟරු ඵරහගහයඹ ඳ න්ග කතහ. ඒ අලා ව න්ඩර් 

රඵහ දුන්නහ. ඒහ ඉතහභ නීතානුකුරික. වපත ගරු බහ  ඇවිල්රහ 

උ කතය වදන්න  ඵළරි නිරධහරිවඹකු ගළනික එතුභහ කථහ කවශේ.  

සුනිල් වඳුන්වන කති භන්ත්රීවතුභහ එළනි වද්ලඳහරන ංසකෘතිඹක් 

වපත බහ ගර්බඹ තුශ නිර්භහණඹ කිරීභ ගළන භහ ඉතහභ කනගහටු 

නහ. වභොකද, එතුභන්රහ  ක අලාික,  යජඹ ඹන  වපත ගභන  

ඵහධහ ඳමුණුන්න . වපත යව්ට අංක, දක් නිරධහරින්, 

කහර්ඹක්භ නිරධහරින්, ය  ඉදිරිඹ  වගන ඹන්න  කළඳවීවභන් 

ක ුතතු කයනහ. අභතක කයන්න එඳහ, යජඹක් කිඹන්වන් 

ඇභතිරුන් විතයක් වනොන ඵ. ඳහර්ලිවපතන්තුවේ ආණ්ඩු 

ඳක්ඹ විතයක් වනොවික,  යව්ට සිටින නිරධහරිනු ක එඹ  විලහර 

දහඹක කඹක් රඵහ වදනහ. එභ නිරධහරින්වේ දහඹක කඹ අනු 

තභික අභහතාහංල ව අවනකු ක සිඹල්ර එක  කළටි වරහ 

ඹන්වන්. ඇභතියවඹකු  තනිවඹන් අභහතාහංලඹක් වගන 

ඹන්න  ඵළවළ. භභ වපත වරහවේ භවේ අභහතාහංලවය් 

වල්කපතතුභහ කයන ඒ වේඹ ඉතහ ඉවිතන් අගඹ කයන අතය,  

එතුභහ ඇතුළු ඒ සිඹලුභ  නිරධහරින් කයන  කළඳවීභ ගළන භවේ 

සතුතිඹ පුද කයනහ. ඒ හවේභ විදුලිඵර භණ්ඩරවය් ගරු 

බහඳති ඩේලිේ.බී. ගවන්ගර භළතිතුභහ, ඒ හවේභ 

හභහනාහධිකහරී එ  ෂස.වක්. වභොහිඩීන් භළතිතුභහ ඇතුළු ඉතහභ දක්, 

ඉතහභ කහර්ඹක්භ, ඉතහභ කළඳවීභකින් ළඩ කයන එභ 

නිරධහරින්  භවේ සතුතිඹ පුද කයනහ.  

භභ වපත කිඹහවගන ආවේ, විදුලි ජනනඹ ගළනික. අිළ වපත විදුලි 

ජනන ළරළසභ වදහවගන ඹනහ.  වභගහවෝට 500ක හපතපර් 

ඵරහගහයවය් ළඩ ඳ න් ගළනීභ වහ  ඉන්දිඹහනු ආණ්ඩු ක 

එක්ක ගිවිසුපත අ කන් කයන්න   වපත අසථහවේ දී  අභහතාහංලඹ 

විධිඹ  අිළ  රහි රහිවය් ක ුතතු කයවගන ඹනහ. වපත ය   

අලා විදුලිඹ ඉතහභ අඩු මුදරක   ජනතහ   රඵහ දීභ වහ 

විදුලි ඵරහගහය ඇතිකය විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ වහ අිළ ළඩ 

ිළිතවශ කස කයවගන ඹනහ. වපත ක ුතතු කයවගන 

ඹනවකො  අඳ  වඳනී ගිඹ වදඹක් තභික, ඒ වහ තිවඵන 

අණඳන කර නීතිභඹ යහමුවේ ඹපත කිසි ඳයතයඹක් - gap එකක් - 

තිවඵන ඵ. වපත ක ුතතු කහර්ඹක්භ කයවගන ඹන්න, පරදහයී 

කයවගන ඹන්න, ඒ තිවඵන නීතිභඹ යහමුවේ ඹපත ඹපත ප්රනලසන 

තිවඵනහ. අිළ ඒ ප්රනලසන දළකපු නිහ තභික විදුලිඵර ඳනත  අද වපත 

ංවලෝධන වගවනන්වන්. වපතහ එකින් එක අයවගන ඵළලුවො ක 

වපත ඳනව ක ංවලෝධනර තිවඵනහ, මින් ඳසු වපත ය ව්ට විදුලි 

ජනන ඳද්ධතිඹ  හිවතන හිවතන විධිඹ ,  හිවතන හිවතන 

ආකහයඹ   වනොවඹකු ක ළඩි මිර ගණන්ර , ආවඹෝජන 

වගවනන්න ඵළවළ කිඹරහ. තදුය  ක වපත ංවලෝධනර 

තිවඵනහ, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් කස කයනු රඵන Least 

Cost Long Term Generation Expansion Plan එක භවජන 

උඳවඹෝගීතහ වකොමි වභන් අනුභත වුණහ  ඳසු ඒ අනු තභික 

වපත ය   වගවනන්වන් LNGද, වපත ය   වගවනන්වන් ගල් 

අඟුරුද, වපත ය   වගවනන්වන් තහඳ ඵරහගහයද, වභොන ආකහයවය් 

ය   හිතකය ඵරහගහයද වපත ය   වගවනන්වන් කිඹන එක 

තීයණඹ කයන්වන්.  ඒ සිඹලු කරුණු ක භඟ වපත ය    අලා 

න පුනර්ජනනීඹ ඵර ලක්ති ප්රනභහණඹ ඉතහභ අඩු විඹදභකින් වපත 

ය ව්ට  ජනනඹ කිරීභ වහ  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අවුරුදු 10ක  

වදන ඒ ජනන ළරළසභ  භවජන උඳවඹෝගීතහ වකොමිවභන් 

අනුභත කිරීවභන් එභ ළරළසභ වපත ංවලෝධනඹ තුශ නීතිගත 

නහ. ඊ  ඳසු අය ළඩි ගණන , වපත ළඩි ගණන  කිඹරහ ඕනෆ 

ඕනෆ විධිඹ  කතන්දය කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ.   

වපතහවය් අිළ දළක්ක අඩු ඳහඩු කිහිඳඹක් තිවඵනහ.  

උදහවයණඹක් ලවඹන්  ග කවතො ක,  පුනර්ජනනීඹ ඵර ලක්තිඹ 

වභගහවෝට 10ක් දක්හ අිළ අද රඵහ දීරහ තිවඵනහ. පුනර්ජනනීඹ 

ඵර ලක්ති ාහඳෘති අද යව්ට ක්රිජඹහ කභක නහ. වපතහ ව න්ඩර් 

කළවීභකින් වතොයික වළවදන්වන්. සර්ඹ ඵරහගහය න්න  

පුළුන්, එවවභ ක නළ කනපත සුශං ඵරවඹන් ක්රිජඹහ කභක න 

ඵරහගහය න්න  පුළුන්. එවවභ නළ කනපත ජර විදුලි ඵරහගහය 

න්න  පුළුන්.  

වභවතක් වපත යව්ට නීතිඹක් තිබුවණ් නළවළ; නීතිභඹ යහමු 

තුශ  ඇතුළු කයරහ තිබුවණ් නළවළ, වපත ආඹතනලින් විදුලිඹ 

මිරදී ගළනීභ වකොවවොභද නීතානුූලර වන්වන් කිඹරහ. භවජන 

උවඹෝගිතහ වකොමිභ වහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ එක් නිඹභ කයන 

මිර ගණන්ර  ආඹතනලින් විදුලිඹ  මිරදී ග කත ක ඒහවය් 

නීතිභඹ ත ක කඹ ලක්තිභ ක කයරහ තිබුවණ් නළවළ. ඒ නිහ අද ඒ 

නීතිභඹ ංවලෝධන අිළ වගනළල්රහ තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ වපත 

895 896 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

බහ තුටු වන්න ඕනෆ, අද විදුලිඹ ඉල්රන අඹ  සිඹඹ  

100ක්භ විදුලිඹ රඵහ වදන වකො . භවේ දිස්රිCක්කවය් භවේ 

හිතමිත්රෂ හසුවද් නහනහඹක්කහය ඇභතිතුභහ හවේ අඹ ක, අවප් වපත 

භළතිතුභන්රහ ක වපත ගළන ඩහ ක තුටු වික. වපත ය ව්ට මිනිසුන්  

විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ  connection charge එක නළ කනපත 

පතඵන්ධතහ රඵහ ගළනීභ  ඉසය රුිළඹල් රක් ගණන් ළඹ 

වුණහ; අද අිළ ප්රනතිඳ කතිභඹ තීයණඹක් අයවගන තිවඵනහ, වේ 

ඉසයව හි න කණු දක්හභ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් ඒ විඹදභ 

දළරිඹ ුතතුික කිඹරහ. එතවකො  රුිළඹල් රක් ගණන් ඒ අඹ  ළඹ 

වන්වන් නළවළ. ඊ  ඳසවේ ක රඵහ වදන පතඵන්ධතහ 

වනුවන් අඹ කයන රුිළඹල් 30,000ක මුදර තභන්වේ විදුලි 

බිවරන් හර්ෂික අවුරුදු ඳවකින් අඹ කය ගළනීභ  ක ංවලෝධන 

අිළ වපත ඳනත  ඇතුශ ක කයරහ තිවඵනහ.  

ග්රාහීටඹ ජර විදුලි වඹෝජනහ ක්ර භ තිවඵනහ. ආර්ථික හසි රඵහ 

ගන්වන් නළති, තභන්වේ ප්රනවද්ලඹ  විදුලිඹ රඵහ ගන්න පුළුන්,  

අහිංක මිනිසුන්  විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ වහ ගපතළසිඹන් විසින් 

ක්රිජඹහ කභක කයන කුඩහ ජර විදුලි ඵරහගහය තිවඵනහ. වපත අඹ  

විදුලි උ කඳහදනඹ , පතවප්රනේණඹ  ඵරඳත්රෂ රඵහ ගන්න ගිවඹො ක 

විලහර මුදරක් ළඹ නහ. ඒහ නීතිගත කයරහ, වපත ඵරඳත්රෂ රඵහ 

ගළනීභ ව ඊ  අදහශ ඉතිරි ක ුතතු කිරීවභන් නිදවස කිරීභ  වපත 

ඳනත  ංවලෝධන අිළ වගනළ ක තිවඵනහ, ඳසු ගිඹ ඳන කර 

තිබුණු අඩුඳහඩු දළකරහ.   

ප්රනහවද්ශීඹ වල්කපතරුන්  විදුලි විවයෝධතහ වහ තීන්දු 

ගළනීවපත ඵරඹ වපත ංවලෝධනලින් අිළ වගනළ ක තිවඵනහ. ය ක් 

විධිඹ  අිළ ව කරුපත ගන්න  ඕනෆ, භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ, වපත ආණ්ඩු අද වගන ඹන ළඩ ිළිතවශ 

වභොකක්ද කිඹරහ. වපත ය ව්ට භසත ශීඝ්ර  ආර්ථික ර්ධනඹක් සිද්ධ 

වන වකො  විදුලිඵර ක්වේත්රෂවය් අිළ ඹන්වන් ංුතක්ත 

ළරළසභක . තමුන්නහන්වේරහ  ක  තිවඵනහ  වපත බහවේ 

ඕනෆ වදඹක් කිඹන්න පුළුන්. විදුලිඵර භණ්ඩරවය් ඹපතකිසි 

දණඹක් තිවඵනහ නපත ඇික අල්රස වවෝ දණ වචෝදනහ 

විභර්ලන වකොමින් බහ  ඳළමිණිලි කයන්න ඵළරි? ඇික, ඹන්න 

ඵළරි වඳොලීසිඹ ? ඇික, වභන්න වභතළන වපත දණඹ සිද්ධ 

වනහික කිඹරහ අඳ  වඳ කභකින් වවෝ ලිඛිත දළනුපත වදන්න 

ඵළරි? භභ කිසි වරහක ිමඹ වන්වන් නළවළ; කිසි වරහක 

ඳළකිවශන්වන් නළවළ, ඒහ  ඳරීක්ණ කයන්න. නිකපත ක  

තිවඵනහ  කිඹරහ වරි ඹන්වන් නළවළ. නීතානුූලර, ඉතහභ 

නිළයදි, ඉතහභ ඳහයදෘලා විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතාහංලවය් 

ක ුතතු ක්රිජඹහ කභක කයනහික කිඹන එක  වපත අසථහවේදී වභභ 

ගරු බහ  භභ ප්රනතිඥපහ වදනහ.  

භභ දීර්ඝ කථහ කයන්න ගිවඹො ක කථහ කශ වළකි කහයණහ 

වඵොවවොභඹක් තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ LTL භහගභ ගළන 

කිේහ. වළභ දහභ වපත ගළන කිඹන වකො  වපතක  දිග භ උ කතය 

වනොදී හිටිවඹො ක එවවභ හිතනහ, අිළ වපත වළභ වදඹක්භ අනුභත 

කයනහික කිඹරහ.  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  LTL  භහගවපත වකො ස 

තිවඵන්වන් 63ික.  රුිළඹල් මිලිඹන 97ක් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ LTL  

භහගභ  ආවඹෝජනඹ කයරහ තිවඵනහ. වළඵළික ඒ භහගභ 

රහබඹ ලවඹන් රුිළඹල් මිලිඹන 2,858ක් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ   

වගරහ තිවඵනහ. වපත ගළන තමුන්නහන්වේරහ කථහ කයන්වන් 

නළවළ.  

දීර්ඝ කථහ කශ ුතතු ඹළික භහ විලසහ කයන්වන් නළවළ. 

විවලේවඹන්භ නළත තහක් භභ භතක් කයන්න  ඕනෆ, 

ඵරලක්ති අර්බුදඹ මුළු වරෝකඹභ කථහ කයන භහතෘකහක් ඵ. 

ඉන්ධන ිළරිභළසභ, ඵරලක්ති අර්බුදඹ ළනි වපත භහතෘකහර  අද 

වරොකු භහජ, වද්ලඳහරනභඹ ටිනහකභක් රළබිරහ තිවඵනහ. ඒ 

නිහ වපතහ  ආර්ථිකභඹ ටිනහකභකු ක රළබිරහ තිවඵනහ. ඒ 

විතයක් වනොවික, ඵරලක්ති අර්බුදඹ අද මුළු වරෝකඹභ 

අර්බුදඹක් වර රකනහ.   

වපතක  විඳුපත වවීභ වපත ඳහර්ලිවපතන්තුවේ සිටින අිළ  225 
වදනහවේභ ගීභක් කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒක  වද්ලඳහරනඹ 
ගහහ වගන තමුන්නහන්වේරහ ඳසු ගිඹ දසර strike එකක් 
කශහ. හර්ථක වුණහද? වපත යව්ට ජනතහ ඒ ළඩ ර්ජනඹ  
පතඵන්ධ වුණහද? නළවළ. වභොකද, වපත යව්ට මිනිසුන් වභෝඩ නළවළ. 

වපත යව්ට මිනිසුන් දන්නහ වපත යව්ට තිවඵන අර්බුදඹ කුභක්ද, 
ඒක  අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහවේ නහඹක කඹ 
ඹ ව ක සථියහය, දීර්ඝ කහලීන විඳුපත වේනහ කිඹරහ. එක් ක 
ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරවය් දහපු ඳළරළසතය විඳුපත වනොවික 
වදන්වන්. සථියහය ළඩ ිළිතවශක් වභතළන තිවඵනහ කිඹන 
එක වපත යව්ට ජනතහ දන්නහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්වේරහ  ඵළරි 
වුණහ වපත යව්ට ළඩ කයන ජනතහ ඳහය  ඵසහ ගන්න. 
තමුන්නහන්වේරහ කිඹන විධිඹ , භභ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
අභහතාහංලවය් ළඩ බහය ගන්නහ වි  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ බිලිඹන 
362ක් වපත අවුරුද්වද් වනොවඹකු ක ආඹතනර  වදන්න 

තිවඵනහ. භහ 2ක් ළසහ කිඹරහ, අවුරුද්වද් රහබ ඳහඩු ඵරන්න 
පුළුන්ද? ඒක වකොික යව්ට වකවයන ක ුත කතක්ද? වපත යව්ට 
කර්භහන්ත ක්වේත්රෂඹ  අද විදුලිඵර භණ්ඩරවඹන් රුිළඹල් බිලිඹන 
25ක වනහධහයඹක් වදනහ. වපත යව්ට ජනගවනවඹන් සිඹඹ  
50ක  විදුලි බිර ළඩි වුවණ්භ නළවළ. ඒ ිළරි වනුවන් යජවය් 
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රුිළඹල් බිලිඹන 23ක් ඳහඩු විඳිනහ. ඒ 
කථහන්තය ගළන තමුන්නහන්වේරහ කථහ කයන්වන් නළවළ. භහ 
2ක් හින වකො  තමුන්නහන්වේරහ කිඹනහ විදුලි බිර අඩු 
කයන්න කිඹරහ. ඕනෆභ ර්ඹක ආදහඹපත විඹදපත ඵළවරන්වන් 

අවුරුද්වද් අග. ඒ අනු යජඹ තීන්දුක් ගනීවි. වපත යජඹ කළභළතිික, 
වපත යව්ට ජනතහ  දිඹ වළකි සිඹලු වන රඵහ වදන්න. එවවභ 
කයන්න තභික අිළ වපත සිඹලු වනහධහය රඵහ දී වගන ඹන්වන්. 
නමු ක යව්ට ඇති වරහ තිවඵන ඒ ත ක කඹන් ව කරුපත ගන්න  
විඳක්වය් භන්ත්රීවරුන් බුද්ධිභ ක වික කිඹරහ භභ විලසහ 
කයනහ.  

භභ දීර්ඝ කථහ කයන්වන් නළවළ. වකවේ නමු ක අතිගරු 
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහවේ වපත ළඩ ිළිතවශ ඉතහභ 
ංුතක්ත ළඩ ිළිතවශක්. අඩුභ විඹදමින් විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ 

වහ ඉතහ විලහර ාහඳෘති ගණනහක් අිළ ඳ න් අයවගන 
ක්රිජඹහ කභක කය වගන ඹනහ. ඒ හවේභ ඒ වයවහ වපත යව්ට 
ජනතහ  රඵහ දිඹ වළකි වන රඵහ වදන්න  ඉදිරිවය්දී අිළ 
ක ුතතු කයනහ කිඹන කහයණඹ ක වන් කයනහ. එක් ක 
ජහතික ඳක්වය් භන්ත්රීවරුන්  අිළ නළත තහක් කිඹනහ, 
තමුන්නහන්වේරහ  ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වදන්න  ඵළරි වුණහ , -
1982, 1992 ඒහ වදන එක කල් දළපතභහ - තමුන්නහන්වේරහ 
ඳන්දපත අල්රහ වගන වනොවයොච්වචෝවල් ඵරහගහයඹ ශඟ  ගිහින්, 
එවවභ නළ කනපත ඉවශ වකො කභවල් ඵරහගහයඹ ගහ  ගිහින්, 

වෝෝඩ්රන්ඩ් ගහ  ගිහින්, උභහ ඔඹ ගහ  ගිහින් ඔඹ ඳන්දපත ටික 
අයවගන ජහතිවඹන් භහ ඉල්රන්න. අඳ  වපතහ කයන්න ඵළරි 
වුණ නිහ තභික වපත ය   ළඩි මිර  විදුලිඹ ගන්න සිද්ධ වරහ 
තිවඵන්වන්. තමුන්නහන්වේරහ ජනතහවගන් භහ ඉල්රහ 
සිටින්න. ඒ වළවයන්න  ළඩ කයන්න  ඵළරි වුණු 
තමුන්නහන්වේරහ  වන ක උ කතයඹක් නළවළ. වපත යජඹ ඉතහභ 
සථියහය ළඩ ිළිතවශක් ඹ ව ක අඩු මිර  ජනතහ  විදුලිඹ 
රඵහ වදන්න ක ුතතු කයවගන ඹනහ. එහි ඹපත කිසි නීතිභඹ අඩු 
ඳහඩු තිවඵනහ නපත ඒ ංවලෝධන නීතිගත කයමින් වපත යජඹ 

ඉදිරිඹ  ඹනහ කිඹන කහයණඹ ප්රනකහල කයමින්, වපත වහ ඔඵ 
සිඹලු වදනහභ රඵහ දුන් වවඹෝගඹ  සතුති කයමින්  භහ නිවඬ 
වනහ. වඵොවවොභ සතුතිික. 

 

ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක වකටුපතඳත ඊ  අනුූලර වද න ය කිඹන රදී.   
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அென்படி, சட்டனேயம் இண்டஶம் னெலமஶக ெஷப்பஷடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
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භතු ඳශන වඹෝජනහ බහ පතභත විඹ.: 
''ඳන ක වකටුපතඳත පර්ණ ඳහර්ලිවපතන්තු කහයක බහක  ඳළරිඹ 
ුතතු ඹ.'' [ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි න්නිආයච්ික භව කමිඹ] 

ெஸர்ஶனஷக்கப்பட்டது. 

"சட்டனேயம் னெலப் பஶஶலன்மக் குலவுக்குச் சஶட்டப் 

படுஶக"  [ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole 
Parliament." [The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi.] 

 
කහයක බහවහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ.] 

குலலஷல் ஆஶப்பட்டது. 

[பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் ெலயல லகஷத்ெஶர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  2 වතක් ගන්ති ඳන ක වකටුපතඳවතහි  වකො ක් වළටිඹ  

තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
1ஆம், 2 ஆம் லஶசகங்கள் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்கவலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

3 න ගන්තිඹ.- (ප්රනධහන ප්රනඥපප්තිවය් 2අ අලු ක 
ගන්තිඹ ඇතුශ ක කිරීභ.) 

லஶசகம் 3.- (னெென்லச் சட்டலஶக்கத்ெஷன் 2அ 

ன்னும் னெஷ பஷஶஷலல உட்னகுத்துெல்.) 
CLAUSE 3.- (Insertion of new section 2A in the principal enactment.) 

ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධන ඉදිරිඳ ක 

කයනහ: 
1 න ිළටුවේ,  (1) "21 න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඳවත දළක්වන 

වකො  ආවද්ල කයන්න. 

  '2අ (1) (අ) වකොමින් බහ විසින් වපත ඳනත 

භගින්' " 

  (2) "25 න ව 26 න වප්ිත ඉ ක වකො  ඒ වනු  

ඳවත දළක්වන වකො  ආවද්ල කයන්න. 

  'ඹපත නිරධයඹකු  වකොමින් බහ විසින්' 

 (3) "29 න වප්ිතඹ  ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්වන 

වකො  ආවද්ල කයන්න. 

  '(ආ) වකොමින් බහ විසින් වපත ඳනව ක 1 න 

උඳවල්ඛ්යනවය් අිකතභ 3, 4, 5 වහ 6 භගින් ඒ වත 

ඳයන රද ඵරතර කිසික් ඹපත ප්රනහවද්ශීඹ 

වල්කපතයඹකු වත ඳයනු රළබිඹ වළකි ඹ.' "

   

 
ංවලෝධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත 

විඹ. 
ெஷனோத்ெங்கள் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
3න ගන්තිඹ, ංවලෝධිතහකහයවඹන්, ඳන ක වකටුපතඳවතහි  

වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
3ஆம் லஶசகம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 න ගන්තිඹ ඳන ක වකටුපතඳවතහි  වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
4ஆம் லஶசகம் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக இனோக்க வலண்டுதனக் 

கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 4, ordered to stand part of the Bill. 

5 න ගන්තිඹ.- (ප්රනධහන ප්රනඥපප්තිවය් 9 න 
ගන්තිඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ.)  

லஶசகம் 5.- (னெென்லச் சட்டலஶக்கத்ெஷன் 9ஆம் 

பஷஶஷலலத் ெஷனோத்துெல்.) 
CLAUSE 5.- (Amendment of section 9 of the principal enactment.) 

 
 

 

ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධනඹ ඉදිරිඳ ක 

කයනහ: 
 2 න ිළටුවේ, 31 න වප්ිතඹ ඉ ක වකො  ඒ වනු  ඳවත 

දළක්වන වකො  ආවද්ල කයන්න. 

 " 'වභ.වො.25 ඉක්භහ ව අිමඵහ' " 
 

ංවලෝධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ 
පතභත විඹ. 

ெஷனோத்ெம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 

5න ගන්තිඹ, ංවලෝධිතහකහයවඹන්, ඳන ක වකටුපතඳවතහි  
වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 

5ஆம் லஶசகம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
6 සි  12 වතක් ගන්ති ඳන ක වකටුපතඳවතහි  වකො ක් වළටිඹ  

තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
6ஆம் லஶசகத்ெஷலினோந்து 12ஆம் லஶசகம் லல சட்டனேயத்ெஷன் 

பகுெஷஶக இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clauses 6 to 12 ordered to stand part of the Bill. 

 
 
 

13 න ගන්තිඹ.- (ප්රනධහන ප්රනඥපප්තිවය් 43 න 
ගන්තිඹ ප්රනතිවඹෝජනඹ කිරීභ.)    

லஶசகம் 13.- (னெென்லச் சட்டலஶக்கத்ெஷன் 43ஆம் 

பஷஶஷலல ஶற்மஸடு தசய்ெல்.) 
CLAUSE 13. - (Replacement of section 43 of the principal enactment.) 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධන ඉදිරිඳ ක 

කයනහ: 
 

(1) "12 න ිළටුවේ, 4 න වප්ිතඹ ඉ ක වකො  ඒ වනු  ඳවත 
දළක්වන  වකො  ආවද්ල කයන්න: 

 'වහ (1) න උඳ ගන්තිඹ ඹ ව ක' " 

(2) "11 න වප්ිතඹ ඉ ක වකො  ඒ වනු  ඳවත දළක්වන වකො  
ආවද්ල  කයන්න: 

 '(4) (2) න උඳගන්තිඹ ඹ ව ක' " 

(3) "25 න වප්ිතඹ ඉ ක වකො  ඒ වනු  ඳවත දළක්වන වකො  
ආවද්ල කයන්න: 

 'එවේ වුද, වපත ගන්තිවය් (6) න' " 

 (4) "14 න ිළටුවේ, 28  න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඒ වනු  ඳවත 
දළක්වන වකො  ආවද්ල කයන්න: 

 'ඳයහමිතීන්  අනුූලර (4) න' "  

 
ංවලෝධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ 

පතභත විඹ. 
ெஷனோத்ெங்கள் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

13න ගන්තිඹ, ංවලෝධිතහකහයවඹන්, ඳන ක වකටුපතඳවතහි  
වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 

13ஆம் லஶசகம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 ව 15 ගන්ති ඳන ක වකටුපතඳවතහි  වකො ක් වළටිඹ  

තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
14ஆம், 15ஆம் லஶசகங்கள் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக இனோக்க 

வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clauses 14 and 15 ordered to stand part of the Bill. 

 
16 න ගන්තිඹ.- (ප්රනධහන ප්රනඥපප්තිවය් 61 න 

ගන්තිඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ.)   
லஶசகம் 16.- (னெென்லச் சட்டலஶக்கத்ெஷன் 61ஆம் 

பஷஶஷலலத் ெஷனோத்துெல்.) 
        CLAUSE 16. - (Amendment of section 61 of the principal 

enactment.)                                   
  

ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධනඹ ඉදිරිඳ ක 

කයනහ:  

"20 න ිළටුවේ, 22 සි  25 දක්හ වප්ිත (ඒ වප්ිත වදක ද ඇතුළු) ඉ ක 

කශ ුතතුඹ" 

 

ංවලෝධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ 
පතභත විඹ. 

ெஷனோத்ெம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
16 න ගන්තිඹ, ංවලෝධිතහකහයවඹන්, ඳන ක වකටුපතඳවතහි  

වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
16ஆம் லஶசகம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17 න ගන්තිඹ.- (ප්රනධහන ප්රනඥපප්තිවය් 1 න 
උඳවල්ඛ්යනඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ.)   

லஶசகம் 17.- (னெென்லச் சட்டலஶக்கத்ெஷற்கஶன 1ஆம் 

அட்டலலைலத் ெஷனோத்துெல்.) 
CLAUSE 17. - (Amendment of Schedule I of the principal enactment.) 

ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධනඹ ඉදිරිඳ ක 

කයනහ: 

"22 න ිළටුවේ, 4 න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඒ වනු  ඳවත දළක්වන 

වකො  ආවද්ල කයන්න: 

'ඳත්රෂඹක් ඉදිරිඳ ක කය ති වඹක් ඇතුශත, ප්රනහවද්ශීඹ' " 

 

ංවලෝධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ 
පතභත විඹ. 

ெஷனோத்ெம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

17 න ගන්තිඹ, ංවලෝධිතහකහයවඹන්, ඳන ක වකටුපතඳවතහි  
වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 

17ஆம் லஶசகம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
18 න ගන්තිඹ.- (ප්රනධහන ප්රනඥපප්තිවය් II න 

උඳවල්ඛ්යනඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ.)  
லஶசகம் 18.- (னெென்லச் சட்டலஶக்கத்ெஷற்கஶன 

IIஆம் அட்டலலைலத் ெஷனோத்துெல்.) 
CLAUSE 18. - (Amendment of Schedule II of the principal enactment.)  

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධන  ඉදිරිඳ ක 

කයනහ. 

(1)  "23 න ිළටුවේ, 3 සි  19 දක්හ වප්ිත (ඒ වප්ිත වදකද ඇතුළු) ඉ ක 
කය ඒ වනු  ඳවත දළක්වන වකො  ආවද්ල කයන්න: 

 (අ) එභ උඳවල්ඛ්යණවය් 1 න අිකතභවය් (5) න වේදඹ ඉ ක 
කය ඒ වනු  ඳවත දළක්වන අලු ක අනුවේද ඇතුශ ක 
කිරීවභන්:  

  '(5) ගහසතු ක්ර භ ඳහරිවබෝගිකඹකු විසින් -  

 (අ)  ඹපත ඳරිේඹක  ඳඹන රද විදුලි ඵරඹ වනුවන් වඵදහ 
වළරීවපත ඵරඳත්රෂරහිමඹකු  අඹ විඹ ුතතු සිඹලු ගහසතු වවෝ 
ළඳුතවපත කහර්ඹ වහ ව ඹපත විදුලි ීට යඹක්, විදුලි 
භහර්ගඹක් වවෝ විදුලි ිළරිඹතක් ළඳයීවපත විඹදපත නිඹමිත 
කහරසීභහ තුශදී   වනවගවුවවො ක;     

 (ආ) ඵරඳත්රෂරහිමඹහ විසින් වන ක ඹපත ඳහරිවබෝගිකවඹකු  දී 
ඇති ළඳුතභ  අනිසි වර  වවෝ අනුිකත වර භළදිව ක න 
ඹපත වභරභක් බහවිත කිරීභ න කන වර නිඹභ කයමින් 
ඵරඳත්රෂරහිමඹහවගන් ර ක දළන්වීභක් අනු ක්රිජඹහ කිරීභ  
අවඳොවවො ක වුවවො ක; වවෝ 

 (ඇ) ඳනව ක 27 න ගන්තිවය් (1ආ) උඳගන්තිඹ  ඹ ව ක 
ඇතුශ ක ව ගිවිසුභක් ඹ ව ක නිඹමිත කහරසීභහක් වහ 
අඹ විඹ ුතතු භහසික හරික වවෝ ඳහරිවබෝගිකඹහ විසින් වඵදහ 
වළරීවපත ඵරඳත්රෂරහිමඹහ  වගවීභ  වඳොවයොන්දු වී ඇති 
වන ක ඹපත ගහසතු වගවීභ ඳළවළය වළරිඹවවො ක,'  " 

(2) "28 න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඒ වනු  ඳවත දළක්වන වකො  
ආවද්ල කයන්න:  

 'ඹන චන දක්හ ඉ ක කය" II න උඳවල්ඛ්යනවය් 8(1) (අ) 
අිකතභවය් විධිවිධහනර කුභක් වන් වු ද, නිවඹෝග භගින් නිඹභ 
කයන රද ඳරිදි වඵදහවළරීපත ඵරඳත්රෂරහිමඹහ' ";  

(3) "33 න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඒ වනු   ඳවත දළක්වන වකො  
ආවද්ල කයන්න:  

 'ඵරඳත්රෂරහිමඹහ විසින් වඳ.. 8 සි  ඳ.. 5 දක්හ විදුලි' "; 

(4) "24 න ිළටුවේ, 12 න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඒ වනු  ඳවත 
දළක්වන වකො  ආවද්ල කයන්න:  

 'වහ වවෝ වඳ.. 8 සි  ඳ.. 5 දක්හ' "; ව 

(5) "20 න වප්ිතඹ ඉ ක කය ඒ වනු  ඳවත දළක්වන වකො  
ආවද්ල කයන්න:  

  'වහ වවෝ වඳ.. 8 සි  ඳ..5 දක්හ ඳරිේඹ ' "  

 
ංවලෝධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ 

පතභත විඹ. 
ெஷனோத்ெங்கள் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
18 න ගන්තිඹ, ංවලෝධිතහකහයවඹන්, ඳන ක වකටුපතඳවතහි  

වකො ක් වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 
18ஆம் லஶசகம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக 

இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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 19 සි   21 දක්හ ගන්ති ඳන ක වකටුපතඳවතහි  වකො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී. 

19ஆம் லஶசகத்ெஷலினோந்து 21ஆம் லஶசகம் லல சட்டனேயத்ெஷன் 

பகுெஷஶக இனோக்க வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Clauses 19 to 21, ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රනඥපප්ති  ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳන ක වකටුපතඳවතහි වකො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ ුතතුඹික නිවඹෝග කයන රදී.  

ඳන ක වකටුපතඳත, ංවලෝධන හිත හර්තහ කයන රදී.  
சட்டஶகு லஶசகனெம் ெலயப்னம் சட்டனேயத்ெஷன் பகுெஷஶக இனோக்க 

வலண்டுதனக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

சட்டனேயம் ெஷனோத்ெங்கலடன் அமஷக்லக தசய்ப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු ඳවිත්රෂහවද්වි  න්නිආයච්ික භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) பலஷத்ஶவெலஷ லன்னஷஆச்சஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "ඳන ක වකටුපතඳත 

ංවලෝධිතහකහයවඹන් දළන් තුන්න ය කිඹවිඹ ුතතුඹ" ික භහ 

වඹෝජනහ කයනහ.        

ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක වකටුපතඳත ඊ  අනුූලර ංවලෝධිතහකහයවඹන්,  තුන් න 

ය කිඹහ පතභත කයන රදී.  
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அென்படி, சட்டனேயம் ெஷனோத்ெப்பட்டலஶன் னேன்மஶம்னெலமஶக 

ெஷப்பஷடப்பட்டு நஷலமவலற்மப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 කල්තළබීභ 
எத்ெஷலலப்ன 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
පතඳ ක කශභනහකයණ අභහතාතුභහ ව ඳහර්ලිවපතන්තුවේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(ஶண்னஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

னெகஶலத்துல அலச்சனோம் பஶஶலன்மச் சலப னெெல்லனோம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිවපතන්තු දළන් කල් 

තළබිඹ ුතතුඹ"ික භහ වඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රනලසනඹ බහිමමුඛ්ය කයන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
 

නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ කල් තඵන අසථහවේදී වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කිරීභ, ගරු 

ජහනක ක්කුඹුය භන්ත්රීවතුභහ. ඊ  වඳය කවුරුන් වවෝ ගරු 

භන්ත්රීවයවඹක් ගරු උදි ක වරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීවතුභහවේ නභ 

මූරහනඹ වහ වඹෝජනහ කයන්න. 
 

ගරු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  ெஷவனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ගරු නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "ගරු උදි ක වරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීවතුභහ දළන් මූරහනඹ ගත ුතතුඹ"ික භහ වඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරු ගරු  නිවඹෝජා කථහනහඹකතුභහ මූරහනවඹන් ඉ ක 
වුවඹන්, ගරු උදි ක වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනහරඪ විඹ.  

அென்பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ன் 

அகயவல, ஶண்னஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள் ெலயல 

லகஷத்ெஶர்கள்.  
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

  

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ.  
 

ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භන්ත්රීවතුභහ, වභොකක්ද ඔඵතුභහවේ 

point of Order එක? 
 

ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

සථහය නිවඹෝග අනු ගණපයණඹ කිඹහ ංකල්ඳඹක් 

තිවඵනහ. ඒ ිළිතඵ වපත අසථහවේ ප්රනලසනඹක් නළඟිඹ වළකි 

වු ක, භහ එභ ප්රනලසනඹ නඟන්වන් නළති ඵ ඔඵතුභහවේ 

අධහනඹ  රක් කයනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Adjournment Motion එක අසථහවේ ගණපයණඹක් අලා 

නළවළ වන්ද? 
 

ගරු අජි ක පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නළවළ, නළවළ. ඒ පතප්රනදහඹ කඩ කශහ. ඒක අඳ  භතක තිවඵන 

ඵික භභ කිඹන්වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භන්ත්රීවතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත 

තිවඵන කහරඹ ගත වනහ. ඒ නිහ කථහ කයන්න. 

 
කහසි ංයණඹ  

நஶைக்குற்மஷகரஷன் னறக்கம்  
CIRCULATION OF COINS 

 
ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஜஶனக லக்கும்ன) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, බහ කල් තඵන අසථහවේ 

භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ. 

"ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු මුදල් වනෝ්ටටු වහ කහසි මුද්රtණඹ කිරීභ වහ විලහර 

ිළරිළඹක් දයනු රඵික. මින් කහසි අච්චු ගළසීභ වහද විලහර ිළරිළඹක් 

දයනු රඵික. නමු ක වවශ වඳොශ  නිකු ක කයනු රඵන කහසි ප්රනභහණඹ  

හවප්ක් වවශ වඳොශ ංයණඹ න කහසි ප්රනභහණවය් අඩුක් 

දක්න  රළවේ. ීට  විවිධ භවජන ක්රිජඹහකහයකපත ඵරඳහ ඇත. 
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ඳහර්ලිවපතන්තු 

වභවේ වවශ වඳොශ ංයණඹ  නිකු ක කය ඇති කහසි ප්රනභහණ ක තයපත 

වනොතිබීභ වවේතුවන් ගනුවදනු කිරීවපතදී විවිධ අඳවසුතහ ඇති වේ. 

එඵළවින්, විවිධ ආඹතන වහ භව ජනතහ එකතු කය තඵහ ඇති කහසි නළත 

ංයණඹ වහ වගන්හ ගළනීභ  ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු භළදිව ක වී න 

ළඩ වනක් ක්රිජඹහ කභක කශ ුතතු ඹළික භහ වභභ ගරු බහ  වඹෝජනහ 

කයමි." 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, භහ වභභ වඹෝජනහ වගන 

ආවේ අද වවශ වඳොවශේ කහසි අඩුකභ ජනතහ  අඳවසුතහක් 

දළවනන වදඹක් වරහ තිවඵන නිික. භභ වගොඩක් වරහ  

දළකරහ තිවඵනහ, රුිළඹල් 20ක් රඵහ දී රුිළඹල් 18ක් ටිනහ 

ඹභක් මිරදී ග කවතො ක ඉතිරි රුිළඹල් වදක ආඳසු වදන්වන් නළවළ. 

ඒ වනු  ව ොෆිඹක් වවෝ වන ක වදඹක් වදනහ. එතවකො  

ඳහරිවබෝගිකඹහ  අලා වද් වනොවික රළවඵන්වන්. ඵසරදී ක 

ඔඹ විධිඹ  සිද්ධ වනහ කිඹහ ඳ කතයර ක ඳශ වුණහ. 

ඒ හවේභ දළන් වවශ වඳොවශේ තිවඵන බහණ්ඩර ක ඉසය 

වේ රුිළඹල් 13, 14 හවේ මිර ගණන් වන් කයරහ නළවළ. 

රුිළඹල් 10, 20, 30 හවේ මිර ගණන් තභික දළන් වන් 

කයන්වන්. ඒක  වවේතු තභික කහසිර හිඟකභ. භව ඵළංකු 

විසින් කහසි අච්චු ගවරහ තිබුණ ක වගොඩක් වරහ  එභ කහසි ඹපත 

ආඹතනර වවෝ එවවභ නළ කනපත කළ ර වවෝ තිවඵනහ. 

වගොඩක් වරහ  ිළං කළ ර  දභන කහසි ඉක්භනින් නළත 

යක් වවශ වඳොශ  එන්වන් නළති ඵ අිළ දන්නහ. ඒ නිහ භහ 

වඹෝජනහ කයන්වන් ඹපත ළඩ ිළිතවශක් වදරහ ඒ කහසි ඉක්භනින් 

නළත යක් වවශ වඳො ශ  වේන්න කිඹන එකික. එවවභ 

කවශො ක ජනතහ  න අඳවසුතහ භඟ වයන්න පුළුන්කභ 

රළවඵනහ. 

ඒ එක්කභ අිළ දන්නහ, පුංික දරුවෝ කහසි එකතු කයනහ 

කිඹරහ. ගරු ය ක අමුණුගභ ඇභතිතුභනි,  කහසි එකතු කිරීභ 

වහ සිය භහධා වයවහ අලු ක ළඩ වනකු ක විකහලඹ වනහ 

භභ දළක්කහ. ඒ හවේභ පුංික දරුවෝ එකතු කයන ල්ලි ඵළංකු 

වයවහ අඳ  එකතු කය ගන්න  පුළුන්. ඵළංකු  රඵහ වදන 

කහසිර  තෆේගක් වදනහ කිේවො ක පුංික දරුවෝ එකතු කයපු 

කහසි නළත යක් ඵළංකු වයවහ වවශ වඳොශ  රළවඵික. වභොකද, 

වගොඩහක් වරහ  ඒ කහසි එකතු කයන්වන් පුංික දරුවෝ. ඒ 

හවේභ කහසි එකතු න ආගමික ආඹතන ගණනහක් තිවඵනහ. 

අිළ ක ඹන එන ගභන් ඒහ  කහසි දභහ ඹනහ. ඉක්භනින්භ එභ 

කහසි ආඳසු ගන්න ළඩ ිළිතවශක් වදහ ග කවතො ක දළන් තිවඵන 

ගළ ලු නියහකයණඹ කයන්න පුළුන් වික. 

ගරු ය ක අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ක දන්නහ ඇති කහසිඹක් 

නිසඳහදනඹ කයන්න ඹන ිළරිළඹ ළඩිික කිඹහ. අවප් ය  තුශ 

වළංගිරහ තිවඵන කහසි ටික එිතඹ  ගන්න ළඩ ිළිතවශක් 

වළදුවො ක භව ඵළංකු  ළඹ න ඒ මුදර ඉතිරි නහ. ඒක නිහ 

භභ වපත ගරු බහවන් ව ගරු ය ක අමුණුගභ ඇභතිතුභහවගන් 

ඉල්රහ සිටින්වන්, කහසි හිඟකභ නිහ ජනතහ  ඇති න 

අඳවසුතහ භඟ වයන්න භව ඵළංකු භළදිව ක වරහ වළංගිරහ 

තිවඵන කහසි එිතඹ  ගන්න න ළඩ ිළිතවශක් වදන්න කිඹහික. 

 
ගරු ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ භව කමිඹ 
(ஶண்னஷகு (ெஷனோெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷவஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, ගරු ජහනක ක්කුඹුය 

භන්ත්රීවතුභහ විසින් අද දින බහ කල් තඵන අසථහවේදී ඉදිරිඳ ක 

කශ වඹෝජනහ භභ සථිය කයනහ. 

විවලේවඹන්භ ර්තභහනවය් ඇති වරහ තිවඵන ත ක කඹ ක 

එක්ක වභඹ ඉතහභ ක කහවරෝිකත වඹෝජනහක් විධිඹ ික භහ 

දකින්වන්. අද  කහසිඹක මූරාභඹ ටිනහකභ  ඩහ ද්රtාභඹ 

ටිනහකභ ළඩි වීභ භත එක ඳළ කතකින් වපත කහසි වවශ වඳොශ 

ගනුවදනුර  වඹොදහ  ගළනීභ අඩු වරහ තිවඵනහ. අවනක් 

ඳළ කවතන් වපතහ බහණ්ඩ විධිඹ  රැස කිරීභ  ක ජනතහ පුරුදු 

වරහ තිවඵනහ.  භවය වරහ  වපතහවය් තිවඵන වරෝවභඹ 

ටිනහකපත ප්රනවඹෝජනඹ  ගන්නහ. උදහවයණඹක් විධිඹ  

භහජවය් භවරු රුිළඹල් ඳවවේ කහසිඹ ඳහවිච්ික කයරහ ආබයණ 

වදහ ගන්නහ.  යන් බහණ්ඩර  ආවද්ිතත බහණ්ඩ තනහ ගන්න 

ඳහවිච්ික කයනහ.   වකවේ නමු ක, වවශ වඳොශ මුදල් ගනුවදනු 

තුශ වපත ඉතහ කුඩහ මුදල් ඒකක -කහසි- ඳහවිච්ිකඹ අඳ  අලා 

නහ.  විවලේවඹන්භ වපත කහසි නිසඳහදනඹ කයන්න  ඹන 

විඹදභ ඉතහ අධිකික. භව ඵළංකු විසින් නිකු ක කයනු රඵන මුදල් 

එක් තළනක එකතු වනොන විධිවය් ළඩ ිළිතවශක් කස කශ 

ුතතු වනහ. උදහවයණඹක් විධිඹ   ගරු ජහනක ක්කුඹුය 

භන්ත්රීවතුභහ කිේහ හවේ කහරඹක් තිසවේ කළ  තුශ කහසි එකතු 

කයන අසථහ තිවඵනහ. එවවභ නළ කනපත අිළ ඳන්ල් ඇතුළු 

ආගමික සථහනර  ගිහිල්රහ ිළං කළ ර  කහසි දභනහ. ඉතින් 

වපතහ එක තළනක ගඵඩහ වීභක් තභික එිකන් සිද්ධ න්වන්. ඒ 

නිහ නළත නළත මුදල් නිසඳහදනඹ කය  වවශ වඳොශ  

ළඳයීභ  ය ක  සිද්ධ නහ. එිකන්  විලහර ඳහඩුක් නහ. වපත 

ඳහඩු නළති කයරහ වපත මුදල් ංයණවය් වඹොදන්න ළඩ 

ිළිතවශක් කස විඹ ුතතුික. වපත වහ  කශභනහකයණ ළඩ 

ිළිතවශක  ඹහ ුතතුික කිඹන එකික  භවේ අදව. ගරු ජහනක 

ක්කුඹුය භන්ත්රීවතුභහ විසින් ඉදිරිඳ ක කයන රද වඹෝජනහ 

ඉතහභ ක කහවරෝිකත වඹෝජනහක් ඵ නළත යක් වන් 

කයමින් භහ නිවඬ නහ, සතුතිික.  

 

ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Presiding Member, I think it was the Hon. (Dr.) 

N.M. Perera, when he was Minister of Finance, who took 

out all the black money with a vision in sight. At that 

time, a large number of currency notes and coins were 

brought back to the Central Bank and deposited.  

Now, particularly the collection of coins - as 

mentioned by my good Friend, the Hon. Janaka 

Wakkumbura - is a matter of concern to the nation as a 

whole. When you go to Hospital Street in Fort, you can 

find coins, as my Colleague, the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama said, not only in tills in temples, mosques 

and kovils, but also being taken from people, paying a 

lesser value of the coins and certain decorations being 

made out of those. Like the sale of stamps, they sell those 

to foreigners. So, now there is a drain of coins out of the 

country. I can remember, Sir, in those days, Europeans 

and Australians who came in large ships and yachts, 

getting off from the old Harbour jetty and going toYork 

Street to purchase not only stamps but even currencies. 

As a result of the shortage, coins have been issued for 

circulation in the market and the Central Bank spends 

large sums of money, more than the value of the 

currencies, for printing banknotes and minting of coins. 

So, this is the pivotal issue my good Friend, the Hon. 

Janaka Wakkumbura, has been raising in this House.   

In the Annual Report, 2012 of the Ministry of Finance 

and Planning, there is Chapter 2.7 titled "Capital Flows", 

which states, I quote:  

"The volatility in capital flows to emerging market and developing 

economies is a major concern as their macroeconomic management 
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has become more challenging with an indication of vulnerabilities in 
external financial position. As given in World Economic Situation 

and Prospects 2013 by the United Nations,  this volatility is fuelled 

by the fragility in financial markets and quantitative easing policies 
of advanced economies."  

 

That is one aspect of this issue.  

"The April, 2013 issue of World Economic Outlook of IMF 
indicates a 70.7 per cent drop in net private financial flows (which 

includes direct investment, portfolio investment and other long and 

short-term investment flows) to emerging markets in 2012 mainly 
due to changing nature of risk perceptions."  

The Minister, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, works 

around-the-clock, not only in this country, but also visits  

major financial centres in New York, Geneva, 

Washington and other places. Also, I must place on 

record the great services rendered by the Governor of the 

Central Bank, Mr. Ajith Nivard Cabraal, in order to build 

up a strong economy.   

Although the Opposition always throws mud at him, - 

the Minister, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama contradicted 

this morning - it is very unfair. Why they choose to do 

that was proved beyond doubt with the resignation of the 

Hon. Dayasiri Jayasekara from Parliament and also from 

the United National Party today.  

He made a revelation today, Sir, and that must go on 

record. That is, the Leader of the UNP - his Leader, he 

said - the Hon. Ranil Wickremasinghe, at one point, got  

them round and taught how not to win the war.  ුතද්ධවඹන් 
ඳයහජඹ න්වන් වකොවවොභද කිඹන එක ගළන එතුභහ 
ඳහධභහරහක් ඳ කහ තිවඵනහ. This is a very dangerous 

issue. We have had in history, traitors in this country. But, 

I cannot find a more treacherous act than that in the 

history and nobody contradicted our good Friend, the 

Hon. Dayasiri Jayasekara. Sir, sometimes, these things are 

just allowed to go by. During Question Time, one 

Member of Parliament, the Hon. Ravi Karunanayake, did 

not ask Supplementary Questions according to the 

Standing Orders based on the Answer given. When asking 

questions, he goes all round the world making speeches. 

In fact, every time he speaks to the TV, it is not about the 

economy, not to the people, not to bring any salvation to 

the people or to reduce their burden. No, he speaks to the 

TV. 

Therefore, Sir, what the Hon. Dayasiri Jayasekara said 

should not be allowed to go unchecked. I even go to the 

extent of proposing to the House that a Select Committee 

be appointed to find out the veracity, the truth, of what he 

said today. That is about summoning generals, 

lieutenants, commanders and personnel of the Army, the 

Navy and the Air Force. At that time, they had been given 

lessons on how we could get ourselves defeated in the 

war and why the forces cannot win the war.  

Sir, I think these things have got to be revealed much 

more. Otherwise, we are lurking in danger. This 

conspiracy that has been hatched from the time this 

Government came into power under His Excellency 

Mahinda Rajapaksa is going beyond a certain limit when 

we, as national-minded people, have taken Oaths in 

Parliament to protect the sovereignty, the territorial 

integrity and the independence of the nation. But, to give 

lessons as to how not to win a war is a most treacherous 

act than those done by the traitors in the history of Sri 

Lanka. Therefore, while commending the Adjournment 

Motion, I would earnestly request that a Select 

Committee be appointed by the Government in order to 

find out the truth. 

Thank you very much.                                                                                                    
    
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ (ජහතාන්තය මූරා 
වවඹෝගිතහ අභහතා ව මුදල් වහ ක්ර භපතඳහදන නිවඹෝජා 
අභහතාතුභහ) 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக -  சர்லவெச நஷெஷ 

கூட்டிலைப்ன அலச்சனோம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அலச்சனோம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි,  එභ වඹෝජනහ වගනහ  ගරු 

ජහනක ක්කුඹුය භන්ත්රීවතුභහ  ක, එඹ සථිය කශ ගරු ශ්රි(ඹහනි 

විවිවික්ර භ භන්ත්රීවතුමිඹ  ක ඳශමුවන්භ භහ ඉතහභ ක සතුතින්ත 

වනහ. ඒ හවේභ වපත විඹ ගළන කරුණු ඉදිරිඳ ක කිරීභ 

ිළිතඵ අවප් හිත ක ගරු අසර් භන්ත්රීවතුභහ  ක භභ සතුතින්ත 

වනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වපත හවේ වඹෝජනහලින් 

ඔඵතුභන්රහ විලහර වේඹක් කයනහ කිඹරහ භහ හිතනහ. 

වභොකද, වද්ලඳහරන ළඩ ක ුතතු කයන ගභන්,  වන ක හභහජීඹ 

ළඩ ක ුතතු කයන ගභන් අවප් ඳතින නීති-රීති, ඳතින ළඩ 

ක ුතතු දිුතණු කිරීවපත අයමුණින් ඔඵතුභන්රහ වපත කයන වඹෝජනහ 

ඉතහභ ක ටිනහ කිඹහ භහ ප්රනකහල කයන්න කළභළතිික. ඒ හවේභ 

වපත ප්රනලසනඹ ගළන භභ භව ඵළංකු ක එක්ක හකච්ඡහ කශහ. 

වභොකද, එහි ඹපත කිසි තහක්ණික ඳළ කතකු ක තිවඵනහ. භහ ඒ 

අඹ  කිේහ, වපත විඹඹ ගළන භ   වනක් වදන්නඹ කිඹරහ.  

ඔඵතුභන්රහ ක ඉතහභ කහරුණික  ඹපත ඹපත ක්රිජඹහ භහර්ග  ිළිතඵ 

වඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කශහ. ඉතින් ඔඵතුභන්රහ  සතුතින්ත න 

අතවර්, ඒහ ගළන ක, වභහි ඹථහ ත ක කඹ, අනහගත ළරළසභ 

පතඵන්ධවඹනු ක චන සල්ඳඹක් භ  කථහ කයන්න පුළුන්. 

1.  2013.07.23 දින  ංයණවය් ඳළළති මුළු කහසි ංඛ්යාහ 
බිලිඹන 4.3ක් න අතය වභභ කහසි වතොගවය් මුළු 
ටිනහකභ රුිළඹල් බිලිඹන 7.2ක් වේ. ශ්රී  රංකහ භව 
ඵළංකු විසින් හර්ෂික න කහසි මිලිඹන 125ක් ඳභණ 
ංයණඹ වහ ඵළංකු වත නිකු ක කයනු රඵන අතය 
එභ කහසි  ංකන වහ දශ ලවඹන් රුිළඹල් මිලිඹන 800
-1000 ඳභණ ිළරිළඹක් දයනු රඵික. ඉවත ද කත  අනු, දශ 
ලවඹන් ංයණවය් ඳතින  කහසි ප්රනභහණඹ එක් 
පුද්ගරවඹකු තු කහසි 200ක ඳභණ ප්රනභහණඹකි.  එළනි 
දශ ංඛ්යාහක් වළභ  එක්වකනහවේභ අව ක තිවඵනහඹ 
කිඹන්වන් නළවළ. නමු ක ඒ තයපත මුදරක් ංයණඹ විඹ 
ුතතුික.   

2.  ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු විසින්, ඵළංකු විසින් ඉල්රහ සිටින ඳරිදි 
කහසි ංයණඹ  නිකු ක වකො  තිබුණද, භවජනතහ නිසි 
ඳරිදි නියන්තයවඹක් කහසි ඳරිවයණඹ  වඹොදහ වනොගළනීභ 
වවේතුවන් නිසි ඳරිදි ංයණඹ වහ එක් වනොවී 
කහරඹක් පු යහ කහසි තළන තළන රැස ඳළතීභ නිහ කහසි 
හිඟඹක් ඳළතිඹ වළකිඹ.  

907 908 



ඳහර්ලිවපතන්තු 

 ගරු භන්ත්රීවතුභහ කිඹන එක වරිඹ  වරි. ඵළංකු වයවහ කහසි 
වකොඳභණ වවශ වඳොශ  දළපතභ ක ඒහ වකොවවේ වරි හිය 
වනහ. ගරු භන්ත්රීවතුභහ ක, ශ්රි(ඹහනි විවිවික්ර භ 
භන්ත්රීවතුමිඹ ක ඒක ඉතහභ ඳළවළදිලි කිේහ. ඇ කත 
ලවඹන් ංයණඹ වහ එභ කහසි එන්වන් නළවළ. එක 
එක තළන්ර ඒහ හිය වරහ තිවඵනහ. ඒක ශ්රී  රංකහ භව 
ඵළංකු ක ිළිතගන්නහ.   

3. වපත ිළිතඵ භවජනතහ දළනුපත ක කය තළන තළන රැස 
ඇති කහසි නළත ංයණඹ  වඹදවීවපත අයමුණ වඳයදළරි 
ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු විසින් රින් ය කහසි එකතු කිරීවපත 
ළඩ  වන් ක්රිජඹහ කභක කය ඇත. 2007 වර්දී දිිකවන් 
දිස්රිCක් 22ක් ආයණඹ න ඳරිදි ඳහල් මූලික කය 
ගනිමින් කහසි එකතු කිරීවපත ළඩ  වනක් ක්රිජඹහ කභක 
කයන රදී. 

4.  කහසි එකතු කිරීවපත නමු අදිඹය 2012 වර් වදළපතඵර් 
භ සි  ක්රිජඹහ  නංනු රළබ අතය, ඳහල් ව වඳුනහග ක 
පජනීඹ සථහන වක්න්ද්රt කය ගනිමින් එක් රැසවී ඇති කහසි 
එකතු කිරීවපත ළඩ වන දළන  දීඳ ාහප්ත සිදු කයමින් 
ඳතී. ඒ අනු 2012 වදළපතඵර් සි  වපත දක්හ අසථහ 
78කදී පජනීඹ සථහන 18ක් වහ ඳහල් 32ක් ආයණ  
කයමින් ංයණඹ වනොවී ඳළති කහසි ළරකිඹ ුතතු 
ප්රනභහණඹක් එකතු කය නළත ංයණඹ වහ නිකු ක 
කිරීභ  ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු  වළකිඹහ රළබී ඇත. 

5.  ප්රනථභ ය  ප්රනමුඛ්යතභ භහධා ආඹතනඹක් පතඵන්ධ කය 
ගනිමින් පුළුල් භහධා ප්රනචහයඹක් වයවහ ජනතහ දළනු ක 
කයමින් භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහවේ ප්රනධහන කවඹන් 
2013.07.23 දින ජහ ඇරදී කහසි එකතු කිරීවපත දළළන්ත 
ළඩ  වනක් දිඹ ක කයන රදී.  

 ගරු භන්ත්රීවතුභහ වවො අසථහක තභික වපත ප්රනලසනඹ 
නළඟුවේ.  

 ඉදිරි දින 25 පුයහ ශ්රී  රංකහවේ දිස්රිCක්ක 6ක් ආයණඹ න 
ඳරිදි ගභන් භහර්ග 3ක් ඔසවේ ගපත නගය 225ක් මූලික 
කයවගන වපත ක ුත කත හර්ථක ක්රිජඹහ කභක වමින් 
ඳතී. 

 න්දනහකරුන් විසින් ඳරිතාහග කයන රද                  

ශ්රී  රංකහ කහසි විලහර ප්රනභහණඹක් ඉන්දිඹහවේ 
බුද්ධගඹහවේ එක් රැස වී ඳතින අතය, එභ කහසි 
වතොගඹ නළත ශ්රී  රංකහ  රඵහ ගළනීභ වහ 
2013 අවප්රනේල් භ 23 සි  ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු 
විසින් බුද්ධගඹහවේ අදහශ ඳහර්ලස භග හකච්ඡහ 
වකො  ඒ වහ ක ුතතු පතඳහදනඹ කයමින් ඳතී. 
ඒ අනු 2013.07.12 න දින ශ්රී  රංකහ භව 
ඵළංකුවේ නිරධහරින් වදවදවනකු බුද්ධගඹහ  
වගොස අදහශ ඳහර්ලස වමුවී මූලික එකඟතහක් ඇති 
කයවගන ඇත. වභහි ව ොන් 10ක ඳභණ කහසි 
ඳතින ඵ  හර්තහ වී ඇත. 

 ඵළංකු යහිතඹක් විසින් විලහර ලවඹන් කහසි එකතු 
න පජනීඹ සථහන යහිතඹකින් කහසි අඛ්යණ්ඩ 
එකතු කිරීභ දළන  කහරඹක සි  කයවගන ඹනු 
රළවේ. 

 දීඳ ාහප්ත කහසි එකතු කිරීවපත ළඩ වන  

භගහීට කහසි ඳරිවයණවය් නිළරැදි පුරුදු වහ එහි 
ප්රනතිපර ිළිතඵ භව ජනතහ දළනු ක කිරීභ 
වහ අඛ්යණ්ඩ වද්ලන ව පතභන්ත්රෂණ 
ඳළළ කවීභ වභන්භ, විද  ක වහ මුද්රිදත භහධා වයවහ 
ප්රනචහයණ ක ුතතු  ද  ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකු විසින් 
සිදු කයනු රඵික. 

 වපත වතොයතුරු තභික භව ඵළංකුවන් භ  රළබුවණ්. ඒ ළඩ 
ක ුතතු ප්රනලංනීඹ න අතය, ඔඵතුභන්රහ අද වන් 
කයපු වතොයතුරුලින් වපත ක ුත කත අඳ ත ක ර්ධනඹ 
කයන්න ඕනෆ ඵ භ  හිවතනහ. වභහි ප්රනලසනඹ වරහ 
තිවඵන්වන්- [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, කිඹන්න. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රඳහහිනිවය් ප්රනෘ කතිර  කිේහ, ඔඵතුභහ කිඹන ආකහයඹ  

ව ොන් 10ක ඳභණ කහසි එවවේ තිවඵනහ කිඹරහ. ඒහ වගන්හ 

ගන්න භහර්ගඹක් තිවඵනහද? එභ කහසි ඒ වගොල්රන්  

ප්රනවඹෝජන ක නළවළලු. දමදි න්දනහ ගභන් ඹන අවප් අඹ දභපු 

ව ොන් ගණන් කහසි එහි තිවඵනහ. ඒහ වකොවවේ වරි ශරහ දභික. 

ඒ නිහ වකවේ  වවෝ ඒහ වගන්හ ගන්න වභොකක් වරි 

උ කහවඹක් දළරුවො ක වවොික. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ 
(ஶண்னஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அனெனுக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීවතුභනි, වඵොවවොභ සතුතිික. අිළ නිරධහරින්  එවවේ 

ඹරහ, ඒවගොල්ර ක එක්ක හකච්ඡහ කයරහ ඒ ළඩ ටික කයන්න 

ඵරහවඳොවයො කතු නහ. වභහි තිවඵන ප්රනධහන ප්රනලසනඹ තභික එක 

එක තළන්ර වපතහ රැස වීභ. එවවභ රැස වුණහභ ඒහ ංයණඹ  

මුදහ වරින්වන් නළවළ. ඒ නිහ අඳ අනහගතවය් ීට  ක ඩහ ඒ ගළන 

ුතහුසුලු ක ුතතු කයනහ. වපත ප්රනලසනඹ ඔඵතුභන්රහ නළඟීභ ගළන 

වඵොවවොභ සතුතින්ත නහ.  භව ඵළංකු ක වපත ගළන 

ඔඵතුභන්රහ  සතුතින්ත නහ.  වඵොවවොභ සතුතිික.  

 
ප්රනලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිවපතන්තු ඊ  අනුූලර අ. බහ. 6.50 , 2013 ජලි භ 25 

න ෝවසඳතින්දහ අ.බහ.1.00 න වතක් කල් ගිවය්ඹ. 

அென்படி  பஷ.ப. 6.50 ைஷக்கு பஶஶலன்மம், 2013 னொலய 25, 

லஷஶறக்கஷறல பஷ.ப. 1.00 ைஷலல எத்ெஷலலக்கப்பட்டது. 

 Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

25th July, 2013. 
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[ගරු (ආචහර්ඹ) ය ක අමුණුගභ භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිවපතන්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් වගන්හ ගළනීභ අලා  
නපත ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. වකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, අංක 102, 
ිළඹසිරි වගොඩනළගිල්වල් යජවය්  ප්රනකහලන  කහර්ඹහංලවය්  අධිකහරී  වත  ෆභ  ර්ඹකභ  වනොළපතඵර්           
30 දහ   ප්රනථභ දහඹක  මුදල් වගහ ඉදිරි ර්වය් දහඹක කඹ රඵහ වගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුපත ඳ ක බහය ගනු වනොරළවේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெஶ ; வன்சஶட் அெஷகஶ அமஷக்லகஷன் லனோடஶந்ெ சந்ெஶ னௌபஶ 2,178. வன்சஶட் ெனஷப்பஷெஷ னௌபஶ 18.15. ெபஶற் 

தசயவு னௌபஶ 2.50. லனோடஶந்ெ சந்ெஶ னெற்பைஶக அத்ெஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷனைட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கலட வீெஷ, கஷனோரப்பலன, தகஶலம்ன 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அனுப்பஷ பஷெஷகலரப்  

தபற்ன்க்தகஶள்ரயஶம். எவ்வலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் வெெஷக்கு னென் சந்ெஶப்பைம்  

அனுப்பப்பட வலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷலடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்ன்க்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  
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යජයේ ගිණුම් පිළිඵ හය බහයේ හර්තහ 

 

ප්රේලසනර  හික පිළිුරරු 

 

යහජග යව වර්ධන මරග වසථහ (වසථහත 
කිරීයම්) ඳනත් යටුම්ඳත: 

    ඉල්රහ අස ය ්දනහ රදි 

 

යේශීඹ ආදහඹම් ඳනත : 
 යඹෝජනහ 

 

අ්දතර්ත ප්රේධහන රුණු 

பஷெஶன உள்ரடக்கம் 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ACCOUNTS 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

THE STATE EMPLOYEES' DEVELOPMENT 

FINANCE CORPORATION (INCORPORATION) 

BILL: 
 

     Withdrawn  
 

INLAND REVENUE ACT: 

    Resolution 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அசஶங்கக் கணக்குகள் பற்மஷ குழுலஷன் அமஷக்லக 

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷலடகள் 

அச ஊறஷர் அபஷலஷபைத்ெஷ நஷெஷக் கூட்டுத்ெஶபனம் 

(கூட்டிலணத்ெல்) சட்டபயம்: 

   அநெஷபெடன் லஶபஸ் தபமப்பட்டது 

உண்ணஶட்டு இலமலஶஷச் சட்டம் :  

 ெஸர்ஶனம் 

වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත : 
 නිඹභඹ 
 

මුේදය හසුර (වියලව විධිවිධහන) ඳනත: 
 නියඹෝඹ 
 

සුයහඵදු ආඥහඳනත: 
 නිඹභඹ 

 

ල්තළබීයම් යඹෝජනහ: 
 ආනඹනි ආවහය ද්රවගර සුය්ෂිතතබහඹ 

லஷசசட லஷஶபஶப் பண்ட அமவீட்டுச் சட்டம்: 

  கட்டலர 

பத்ெஷலத் ெஸர்லல (லஷசசட ற்பஶடுகள்) சட்டம்: 

  கட்டலர 

துலஶஷக் கட்டலரச் சட்டம்: 

  கட்டலர 

எத்ெஷலலப்புப் பஷசலண:  

  இமக்குெஷஶகும் உணவுப் தபஶபைட்கரஷன் 

பஶதுகஶப்பு 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT:  

   Order 

 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 

   Order 

 

EXCISE ORDINANCE:  

   Order 

 
ADJOURNMENT MOTION:  

   Safety of Imported Food Items 





 

ඳහර්ලියම්්දුර 
பஶஶளுன்மம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

 

2013 ජලි 25 න බ්රsවසඳින්දදහ 

2013 பேலய 25, லஷஶறக்கஷறல 

 Thursday, 25th July, 2013 

 
අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලියම්්දුර රැස විඹ. ථහනහඹුරභහ [රු 

චභල් යහජඳ්ෂ භවතහ] මරහනහරඪ විඹ.     
பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ணஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] ெலயல 

லகஷத்ெஶர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON. 
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 

නියේදන 
அமஷலஷப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳහර්ලියම්්දුර  යුුර පිළිඵ හය බහ රැසවීභ 
பஶஶளுன்ம அலுலல்கள் பற்மஷ குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලියම්්දුර  යුුර පිළිඵ හය බහයේ රැසවීභ්ෂ 2013 

ජලි භ 25 න බ්රsවසඳින්දදහ, එනම් අද දින ඳස රු 2.00  භහයේ 

නිර හභයයේදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවි්ද එඹ  ඳළමිණ වබහගි 

න යර රු භි භ්දත්රී ්ද යලඹලු යදනහ  යභන්්ද දළම්ම් දීභ  

ළභළත්යතමි. 

 

ලිපි යල්නහදිඹ පිළිළ්දවීභ 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2011 ර්ඹ වහ ඉඩම් ප්රේිනවසයණ  යොමි්ද බහයේ හර්ිත 

හර්තහ.- [අග්රාහභහතගුරභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතග රු 

දි.මු. ජඹයත්න භවතහ යම්  රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහයම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹන් නියඹෝ යන රදී. 
சபஶபீடத்ெஷல் இபைக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ පුත්තරභ දිසත්රි ්ෂ යල්ම් හර්ඹහරයේ හර්ඹ හධන 

හර්තහ වහ ගිණුම්.- [යහජග ඳරිඳහරන වහ සයේල  යුුර අභහතග රු 

ඩබ්ලිේ.ඩී.යේ. යයනවියත්න භවතහ යම්  රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහයම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹන් නියඹෝ යන රදී. 
சபஶபீடத்ெஷல் இபைக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2010 ර්ඹ වහ ෘිතර්භ යදඳහර්තයම්්දුරයේ හර්ිත හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [ෘිතර්භ අභහතග රු භින්දද ඹහඳහ අයබ්ර්ධන භවතහ යම්  

රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහයම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹන් නියඹෝ යන රදී. 
சபஶபீடத்ெஷல் இபைக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ ඵ්දධනහහය යදඳහර්තයම්්දුරයේ හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [පුනරුත්ථහඳන වහ ඵ්දධනහහය ප්රේිනවසයණ අභහතග රු 

ච්දද්රවයලරි ජදීය භවතහ යම්  රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහයම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹන් නියඹෝ යන රදී. 
சபஶபீடத்ெஷல் இபைக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතගුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසයේ ප්රේධහන 
වවිධහඹුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ெஷசனஷ் குணலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயலப்பு அலச்சபைம் அசஶங்கத் ெப்பஷன் 

பெற்சகஶயஶசஶநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹුරභනි, නළත ඳදිවික කිරීයම් අභහතගුරභහ 

යම්ය්ද භභ 2011 ර්ඹ වහ නළත ඳදිවික යවීයම් 

අධිහරියේ හර්ිත හර්තහ ව ගිණුම් ප්රේහලඹ ඉදිරිඳත් යමි.    

යභභ හර්තහ නළත ඳදිවික කිරීයම්  යුුර පිළිඵ 

උඳයේල හය බහ  යඹොමු ශ යුුර ඹළන් භභ යඹෝජනහ 

යමි.  
 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මීශඟ  හය බහ හර්තහ පිළිළ්දවීභ - වත්ළනි 

ඳහර්ලියම්්දුරයේ ඳශමුළනි ළයලහයඹ වහ යජයේ ගිණුම් 

පිළිඵ හය බහයේ ඳශමුළනි හර්තහ එභ හය බහයේ 

බහඳින රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ වියල්ද පිළිළ්දවීභ.  

 
යජයේ ගිණුම් පිළිඵ හය බහයේ 

හර්තහ  
அசஶங்கக் கணக்குகள் பற்மஷ குழுலஷன் 

அமஷக்லக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ACCOUNTS 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතග්දතය මරග 
වයඹෝගිතහ අභහතග ව මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන නියඹෝජග 
අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக -  சர்லசெச நஷெஷ 

கூட்டிலணப்பு அலச்சபைம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அலச்சபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු ථහනහඹුරභනි, වත්ළනි ඳහර්ලියම්්දුරයේ ඳශමුළනි 

ළයලහයඹ වහ යජයේ ගිණුම් පිළිඵ හය බහයේ ඳශමුළනි 

හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යනහ.  

එභ හය බහයේ ඹම් ඹම් නිරී්ෂණ ළන යම් අසථහයේ 
භභ චන සල්ඳඹ්ෂ ථහ ය්දන  ළභළිනන්.  යම් වහ අඳ  

ම්පර්ණ වයඹෝඹ දීභ ව යම් ළඩ  යුුර හර්ථ කිරීභ  

වහඹ දීභ ළන විණහධිඳිනුරභහ  ව එුරභහයේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ත්, යම් විඹඹ  ම්ඵ්දධ වුණු ඳහර්ලියම්්දුරයේ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ත් ඳශමුය්දභ භභ සුරින්දත යනහ.  
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ඳහර්ලියම්්දුර 

2010 භළන් භ 20ළනි දින වත්න ඳහර්ලියම්්දුරයේ ඳශමු 
ළයලහයඹ වහ යත්රීම් හය බහ වියල්ද නම් යන රද 
යජයේ ගිණුම් පිළිඵ හය බහ 2010 ජනි භ 08න දින 

ප්රේථභ ය  රැසවීයභ්ද අනුරරු නිිනඳතහ රැස වී ඳහර්ලියම්්දුරයේ 
සථහය නියඹෝ අව 125 ප්රේහය යජයේ ආඹතනර ගිණුම් 
විබහ යන රදී.  

යභභ හර්තහය්ද 2010 ජුනි භ 08ළනි දින යල  2011 
යදළම්ඵර් භ 31ළනි දින ද්ෂහ ව හර සීභහ ුරශ 2005 යල  
2009 ද්ෂහ ඳශ ව විණහධිඳිනයඹහයේ හර්තහ්දින දළ්ෂවුණු 

විණන යේද භත ඳදනම් විභර්ලනඹ යන රද අභහතගහවල 20්ෂ 
ඇුරළු යජග ආඹතන 69්ෂ ආයණඹ ය ඇත. එයභ්දභ 2009 
ර්යේ විණහධිඳිනයඹහයේ හර්තහයේ ව්ද ව 
අිනරි්ෂතඹ්ද, සීභහ ඉ්ෂභවීම්, අය යනොරත් හය ඳහඩු යභ්දභ 
එභ ආඹතනර ත්භ්ද හර්ඹ හධනඹ පිළිඵ ද යභභ හය 
බහ විබහ ය ඇත.  

හර්තහයේ ඳරිශිස  අව 01 ඹ යත් හය බහ වියල්ද 

වඳුනහ ්දනහ රද යහජග ආඹතන විලහර වගහ  යඳොදු ව 
රුණු හභහනග නිරී්ෂණ යර ඉදිරිඳත් ය ඇත. එකී ෆභ 
නිරී්ෂණඹ්ෂ භඟභ එභ රුණ  අදහශ හය බහ වියල්ද 
ඉදිරිඳත් යන රද නිර්යේල ව්ද යො  ඇත.  

ඳරිශිස  අව 2 ඹ යත් එ්ෂ එ්ෂ යජයේ ආඹතන 

ම්ඵ්දධයඹ්ද හය බහ වියල්ද නිරී්ෂණඹ යන රද 
ඌනතහ්ද, අඩු ඳහඩු ව ළයදි ක්රි ඹහහයම් යන වළය ද්ෂහ 
ඇත.  

නිරී්ෂණඹ්ද භඟි්ද වඳුනහ ත් අඩු ඳහඩු යජයේ 
ආඹතනඹ්දින ඳරදහයී ක්රි ඹහහරිත්ඹ භත අිනතය ඵර ඳෆභ්ෂ 
ඇින යන ඵළවි්ද අදහශ ඳහර්ලසඹ්ද හය බහ වියල්ද රඵහ දී 

ඇින නිර්යේල අම්භනඹ ය තභ ආඹතනයේ දළ්ෂභ, යභයවය 
ව අයමුණු හ්ෂහත් ය ම් ඇතළන් ඹන දළඩි විලසහඹ භත 
යභභ හර්තහ ඳහර්ලියම්්දුර යත ඉදිරිඳත් යම් රඵන්. 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ත රුණු එ්ෂ, යද්ෂ 
ඳභණ්ෂ භත්ෂ ය්දන ළභළිනන්. අඳ  යඳම්ණු එ්ෂ රුණ්ෂ 
තභන් යඵොයවෝ වි  අයේ යහජග අභහතගහවල වහ යදඳහර්තයම්්දුරර 
ප්රේධහීන්ද ව විණහධිඳිනුරභහ ව එුරභහයේ නිරධහරි්ද අතය 

මී  ඩහ යවො ම්ඵ්දධතහ්ෂ ිනයඵ්දන ඕනෆඹ කිඹන එ. 
යඵොයවෝ වි  ඒ අභහතගහවලඹ යවෝ යදඳහර්තයම්්දුර ුරශ 
විණනඹ ළන යවො විභර්ලනඹ්ෂ ය්දය්ද අයේ හය 
බහය්ද ළවීභ්ෂ රළබුණහ  ඳසයවන්. 

යම් යවො තත්ත්ඹ්ෂ යනොයන්. රු ථහනහඹුරභනි, 
විණහධිඳිනුරභහ රුණු ඉදිරිඳත් යපුහභ, ඒ අභහතගහවලඹ  

යවෝ යදඳහර්තයම්්දුර  අසථහ්ෂ ළරයනහ, වහදඹ්ෂ ඇින 
ය්දන. ඒ භුර යපු රුණු අම් යල්ම්ුරභහත් -ප්රේධහන මරග 
නිරධහරිඹහ- විණහධිඳිනුරභහත් අතය මලි වහදඹ්ෂ  ඇින 
ය්දන ඕනෆ. ඒ ඉදිරිඳත් යපු රුණුර  යල්ම්ුරභහ  
ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ ය්දන පුළු්ද. ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ 
ම්ඵ්දධයඹ්ද විණහධිඳිනුරභහ ෆහීභ  ඳත් යනහ නම් 
ඒ ඒ හර්තහ  ඇුරශත් ය්දය්ද නළවළ. දළ්ද අඳ  
යඳයන්දය්ද,  ඒ වහදඹ ඇින යනොවීයභ්ද සුළු සුළු යේල් ඳහ 
විණහධිඳිනුරභහයේ හර්තහර නිතයභ  ව්ද යන 

ආහයඹන්. ඒ නිහ අයේ   හරයඹ්ද යොඩ්ෂ ඒ රුණු යොඹහ 
ඵළලීභ වහ මිඩවගු යනහ.  

ඒ නිහ භයේ ඳශමුළනි නිර්යේලඹ තභන්, ඒ අභහතගහවලර 
යල්ම්රු ව යදඳහර්තයම්්දුර ප්රේධහනි්ද මුල් අසථහරදී -යම් 
රුණු යඳ්දරහ දු්දම් අසථහරදී- තත් විධිඹකි්ද කිඹනහ 
නම් ඹම් රුණ්ෂ විණහධිඳිනුරභහයේ හර්තහ  ඇුරළු 

ය්දන ඉසයල්රහ ඒ වහදඹ ඇින ය්දන කිඹන එන්. ඒ 
යරහයේදී විණහධිඳිනුරභහ ෆහීභ  ඳත් යනහ නම් ඒ 
රුණ එුරභහයේ හර්තහ  ඇුරශත් ය්දය්ද නළවළ. ඒ හයේභ 
අපි විබහ ය්දන අලග ය්දය්දත් නළවළ. ඒ ව්දදහ ඒ යන 
එ ඉතහභ අලගන්. අයේ ිනතත් ඩිේ ගුණයවය භළිනුරභහත්, 

භහත් යලඹලුභ යල්ම්රු්ද ය්දවහ. ය්දරහ  මී  ඩහ යවො 
ම්ඵ්දධඹ්ෂ ිනයඵ්දන ඕනෆ කිඹන හයණහ  අපි එුරභ්දරහ  
අධහයණඹ ශහ. එයවභ වුණහභ තභන්, අඳ  යයේ යවො ඳහරන  
තත්ත්ඹ්ෂ ඇින ය්දන පුළු්ද ්දය්ද. ඒ හයේභ 
ඳහර්ලියම්්දුර ත්  ඩහත් යවො   කිඹ්දන අඳ  පුළු්ද 
ය්දය්ද.  

යදළනි හයණහ යභඹන්. රු ථහනහඹුරභනි අඳ  

යඳම්ණහ, හුඟ්ෂ අසථහරදී ඒ රළබුණු ප්රේිනඳහදන 
ම්පර්ණයඹ්දභ ඳහවිච්ික ය්දය්ද  නළින ඵ.  

යඵොයවෝ අසථහරදී වියේචන එල්ර යනහ, යම් මුදල් භදි, 

යලඹඹ  වඹ්ෂ යද්දන ඕනෆ, යභච්චය යද්දන ඕනෆ, අච්චය යද්දන 

ඕනෆ කිඹරහ. එයවභ කිේහ , ඒ ඒ අභහතගහවල ව 

යදඳහර්තයම්්දුරර ගිණුම්  යුුර දිවහ ඵරන යො  ඇත්ත 

ලයඹ්ද අඳ  යඳයනනහ ර්ඹ අහනයේදී මුදල් විලහර 

ප්රේභහණඹ්ෂ ඉිනරි යනහ කිඹරහ; ඒහ ආඳසු බහණ්ඩහහයඹ  

ඹනහ කිඹරහ. එඹ ඳහරනඹ - governance - අින්ද එච්චය යවො 

යදඹ්ෂ යනොයන්. යම් රු බහ ඉතහභ ල්ඳනහහරී ඒ ඒ 

අභහතගහවලඹ  යවෝ යදඳහර්තයම්්දුර  මුදල් රඵහ දු්දනහ  

ඳසයව, එයවභ යලදු න එ යවො යදඹ්ෂ යනොයන්. එින තත් 

ඳළත්ත්ෂ ිනයඵනහ. යනත් යනකු  යනොදී තභන් අඳ ඒ මුදල් ඒ 

අභහතගහවලඹ  යවෝ යදඳහර්තයම්්දුර  රඵහ යද්දය්ද. ඒ නිහ 

එභ අභහතගහවලර ව යදඳහර්තයම්්දුරර යුුරභ්ෂ ිනයඵනහ, 

හුඟ්ෂ දුය  හච්ඡහ යරහ, වහද යරහ, ණ්ද ිනරේ ඵරරහ ඒ 

මුදල් නිඹභ ළරළසභ්ෂ අම් වරි විධිඹ  යඹොදහ ළීනභ . භහ 12 

ුරශ අඳ යොයවොභද යම් මුදල් ළඹ ය්දය්ද කිඹන එ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද යවො දළම්භ්ෂ ිනයඵ්දන ඕනෆ. එයවභ නළින 

ආහ  ගිඹහ   යුුර කිරීභ යවො නළවළ. යම් ඳහර්ලියම්්දුර රඵහ 

යදන ප්රේිනඳහදන ඳරිඳහරනභඹ ලයඹ්ද වරිඹ  ශභනහයණඹ 

යශව නළත්නම් ඒ ආඹතනර  යලදු ්දය්ද ඳහඩු්ෂ. ඒ විතය්ෂ 

යනොයන්. එඹ, මුදල් රඵහ ්දන ඕනෆභ ිනබුණු අයන්ෂ 

යදඳහර්තයම්්දුරර ත් ඳහඩු්ෂ. ඒ ඔ්ෂයෝ භත් ඩහ, නියල 

ළරසුම් ස යනොකිරීභ ුරළි්ද ය   යලදු ්දය්දත් ඳහඩු්ෂ. ඒ 

ව්දදහ භභ ිනතනහ, යම් රළයඵන ප්රේිනඳහදන වරි විධිඹ  ඳහවිච්ික 

කිරීභ ඉතහභ අලගන් කිඹරහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අඳ තත් හයණඹ්ෂ භත්ෂ ය්දන 

ඕනෆ. අයේ දළන  ිනයඵ්දය්ද performance audit කිඹන එන්.  

ඒ ඒ ආඹතනඹ ඹම් ඹම් ළඩ ශහ  ඳසයව අපි අඩු ඳහඩු යඳ්දහ 

යදනහ; රුණු යොඹහ ඵරනහ. අපි රුණු යොඹහ ඵරන යො  

ඒ ළයේ යලේධ යරහ ඉයන්.        

අයේ යොඹහ ඵළලීයම්දී, එ්ෂයෝ යවොය ළඩ්ෂ යපු යයන්ෂ 

අල්රහ ්දන පුළු්ද. එයවභ නළත්නම් අනහතයේදී රිවහ ඹ්දන 

පුළු්ද ිනර - loophole එ-  වරහ දභ්දන පුළු්ද. නමුත් ඒ 

න යො  එභ යලේධිඹ යලදු යරහ ඉයන්. යඵොයවෝ වි  අවුරුදු 

යද්ෂ, අවුරුදු ුරන්ෂ ත යරහ;  එයවභ නළත්නම් එභ යජයේ 

නිරධහරි්ද යනත් තළ්දර  භහරු යරහ. එභ නිහ භහ ිනතන 

වළටිඹ  අඳ  අලග නහ, රු අභහතග භණ්ඩරඹ භඟත් 

හච්ඡහ යරහ, යභොන යභොන යවවුර නිහද යභයවභ යලේධ වුයණ් 

කිඹරහ performance audit එ්ෂ, එයවභ නළත්නම් post-mortem 

එ්ෂ ය්දන. එතයො  යරඩහ භළරිරහ. ඒ නිහ ඒ එතයම් 

ළදත් නළවළ. නමුත් අනහත ළරසුම් ස කිරීභ  ඒ 

අලගන්. ඒ ක්රි ඹහත්භ න භ්දභ running audit එ්ෂ 

ය්දන අඳ  ළරසුම් වද්දන නහ. අනහතයේදී ඒ විධිඹ  

 යුුර ය්දන අපි ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ.  
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අහන ලයඹ්ද, අයේ විණහධිඳිනුරභහ ත්, එුරභහයේ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ත්, අයේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ ත්, ඒ හයේභ 

ඉතහභ යවො  ළඩ යන අයේ යල්ම්රු්ද  ව ඒ අඹයේ 

නිරධහරි භණ්ඩරඹ ත් නළත ය්ෂ භයේ සුරිනඹ පුද ය්දන 

ළභළිනන්. යඵොයවොභ සුරිනන්. 

 
රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, බහනහඹුරභහ යම්ය්ද භහ "එකී 

හර්තහ මුද්රවණඹ ශ යුුර ඹළන්"  යඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්රවණඹ ශ යුුරඹන් නියඹෝ යන රදී. 
அமஷக்லக அச்சஷடப்படக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

යඳත්ම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු සුයම්ධහ ජී. ජඹයවන භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඳවිත්රාහයේවි ්දනිආයච්ික භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත. 

රු දුමි්දද දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු ශ්රිනඹහනි වියේවි්රුභ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶணஷ லஷசஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ භහරයබ්, තරවභ උුරය, 

මිල්රවත්ත ඳහය, අව 767/4/1 දයන සථහනයඹින ඳදිවික 

ඒ.ඒ.ඩී.ඒ. ්දත භවතහය්ද රළබුණු යඳත්භ්ෂ පිළි්දමි. 
 
ඉදිරිඳත් යන රද යඳත්භ භවජන යඳත්ම් පිළිඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹන් නියඹෝ යන  රදී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நலலப் தபஶதுநக் குழுவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

 ප්රේලසනර  හික පිළිුරරු 
லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

වි යේල ආධහය : විසතය 
தலரஷநஶட்டு உெலஷத் தெஶலககள்: லஷபம் 

FOREIGN AID : DETAILS  

2588/’12 

1.  රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
    (ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

    (The Hon. Sajith Premadasa) 
 මුදල් වහ ්රුභ ම්ඳහදන අභහතගුරභහය්ද ඇස ප්රේලසනඹ- (1):  

(අ) ර් 2005 යල  2011 ද්ෂහ හර සීභහ ුරශ ශ්රී රවහ ,  

    (i) හර්ිත රළබුණු වි යේල ආධහය ප්රේභහණඹ්ද ය්ද 
ය්ද ලයඹ්ද  යොඳභණද; 

   (ii) ළඩිභ ේවිඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ යදන ප්රේධහන 

ය ල් දවඹ (10) යර්ද; 

 (iii) ේවිඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ දු්ද ඉවත එ්ෂ එ්ෂ ය  

රඵහ දී ඇින මුදල් ප්රේභහණඹ්ද ය්ද ය්ද 
ලයඹ්ද යොඳභණද; 

 (iv) ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ දු්ද ය ල් ව 

ජහතග්දතය ආඹතන යර්ද; 

 (v) ඵහුඳහර්ලසවි  ආධහය ළඩියඹ්දභ රඵහ දී ඇින   
ය ල් යවෝ ආඹතන 10 රඵහ දී ඇින ආධහයර 
ටිනහභ ය්ද ය්ද ලයඹ්ද යොඳභණද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද ය්දයනිනද? 

(ආ) ශ්රී රවහ  වියේල  ආධහය රඵහ ළීනභ වහ අම්භනඹ 

ය්දනහ ව උඳහඹ භහර් යර්ද ඹ්දන එුරභහ යභභ 
බහ  ද්ද්දයනිනද? 

(ඇ)   යනොඑයව නම්, ඒ භ්දද? 

 

நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சலக் சகட்ட லஷனஶ:  
 

(அ) 2005ஆம் ஆண்டு பெல் 2011ஆம் ஆண்டு 

லலஷயஶன கஶயப்பகுெஷஷநள் இயங்லகக்கு, 

 (i) லபைடஶந்ெம் கஷலடக்கப்தபற்ம தலரஷநஶட்டு 

உெலஷத்தெஶலககள் தலவ்சலமஶக ஶது; 

 (ii) ஆகக் கூடுெயஶன இபைெப்பு உெலஷகலர 

லறங்கும் பஷெஶனஶன  (10) பத்து நஶடுகளும் 

ஶலல; 

 (iii) இபைெப்பு உெலஷகலர லறங்கஷபெள்ர சற்குமஷப் 

பஷடப்பட்ட எவ்தலஶபை நஶடும் லறங்கஷ  

பணத்தெஶலக தலவ்சலமஶக ஶது; 

 (iv) பல்ெப்பு உெலஷகலர லறங்கஷ நஶடுகள் ற்பொம் 

சஶல்செச  நஷபொலனங்கள் ஶலல; 

 (v) ஆகக்கூடுெயஶன பல்ெப்பு உெலஷகலர லறங்கஷ 

பெள்ர 10 நஶடுகளும் அல்யது நஷபொலனங்களும் 

லறங்கஷபெள்ர உெலஷகரஷன் தபபொெஷ 

தலவ்சலமஶக ஶது; 

 ன்பலெ அலஶ ்குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இயங்லகக்கு தலரஷநஶட்டு உெலஷகலர தபற்பொக் 

தகஶள்லெஷல் பஷன்பற்மப்படுகஷன்ம உபஶ லறஷ 

பலமகள் ஶலல ன்பலெ அலஶ ் இச்சலபக்கு 

அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்சமல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state for the period from the year 2005 to 

2011- 

 (i) separately, the amounts of foreign aid 

received annually; 

 (ii) the 10 major countries that provide the 

highest amount of bilateral aid; 

 (iii) separately, the amounts of money provided 

by each of the aforesaid countries that 

provided bilateral aid; 
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 (iv) the countries and international institutions 

that provided multilateral aid; 

 (v) separately, the value of the aid provided by 

the 10 countries or institutions which have 

provided the highest amount of multilateral 

aid? 

(b) Will he inform this House the strategies that are 

adopted to obtain foreign aid to Sri Lanka? 

(c) If not, why? 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama )      
රු  ථහනහඹුරභනි,  මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන අභහතගුරභහ 

යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ   පිළිුරරු යදනහ.  
(අ)  (i)  ර් 2005 යල   ර් 2011ද්ෂහ  හර සීභහ ුරශ  

ශ්රී  රවහ     රළබුණු වියේල ආධහය ප්රේභහණඹ්ද  
ය්ද ය්ද  ලයඹ්ද  ඇමුණුභ 1 ින  ද්ෂහ ඇත.   

       (ii)      යභභ හර සීභහ ුරශ ළඩිභ ේවිඳහර්ලසවි ආධහය 
රඵහ යදන රද ප්රේධහන  ය ල් 10   ඳවත ද්ෂහ 
ඇත. 

 

                    1. චීනඹ  

 2. ජඳහනඹ 

                    3. ඉ්දදිඹහ 

                    4. එ්ෂත් යහජධහනිඹ 

                    5. ජර්භනිඹ  

                    6. යඩ්දභහර්ඹ 

                    7. යොරිඹහ     

                     8. යනදර්ර්දතඹ 

                     9. ප්රේවලඹ    

                   10. සවීඩනඹ. 

    (iii)  ඇමුණුභ 1 ින ද්ෂහ ඇත.  ඇමුණුභ 1 බහත* 
යමි.  

 (iv)   යභභ හර සීභහ ුරශ ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ 
දු්ද ජහතග්දතය ආඹතන ඳවත ද්ෂහ ඇත. 

 01. ආයලඹහම් වර්ධන ඵළවකු 

 02. යරෝ ඵළවකු 

 03. ආවහය වහ ෘිතර්භ වවිධහනඹ 

 04. ෘිතහර්මි වර්ධනඹ වහ ව  

  ජහින අයමුදර 

 05. එ්ෂත් ජහතී්දයේ ශභහ අයමුදර 

 06. යරෝ ආවහය ළඩ වන 

 07. එ්ෂත් ජහතී්දයේ වර්ධන  

  ළඩ වන 

 08. යණහතඹ්ද පිළිඵ එ්ෂත්  

  ජහතී්දයේ  භව යොභහරිස 

 09. එ්ෂත් ජහතී්දයේ ජනවන අයමුදර 

 10. යුයයෝපීඹ ආයඹෝජන ඵළවකු 

 11. යුයයෝඳහ වභඹ 

 12. යනෝර්ඩි්ෂ වර්ධන අයමුදර 

 13. ඔයඳ්ෂ අයමුදර 
 

 (v)    යභභ හර සීභහ ුරශ ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය 
ළඩියඹ්දභ රඵහ දී ඇින ආඹතන 10 ඳවත ද්ෂහ 
ඇින අතය, රඵහදී ඇින ආධහයර ටිනහභ ය්ද 
ය්ද ලයඹ්ද ඇමුණුභ 1ින ද්ෂහ  ඇත. 

 

 01. ආයලඹහම් වර්ධන ඵළවකු 

 02. යරෝ ඵළවකු 

 03. යරෝ ආවහය ළඩ වන 

 04. එ්ෂත් ජහතී්දයේ ශභහ අයමුදර 

 05. යුයයෝපීඹ ආ යඹෝජන ඵළවකු 

 06. යුයයෝඳහ වභඹ 

 07. ෘිතහර්මි වර්ධනඹ වහ ව  

  ජහතග්දතය අයමුදර 

 08. ආවහය වහ ෘිතර්භ වවිධහනඹ 

 09. එ්ෂත් ජහතී්දයේ වර්ධන  

  ළඩ වන  

 10. එ්ෂත් ජහතී්දයේ ජනවන අයමුදර.  

(ආ)  ශ්රී රවහ  වියේලහධහය රඵහ ළීනභ වහ අම්භනඹ 
ය්දනහ ව උඳහඹ භහර්, මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන 
අභහතගහවලයේ, වියේල ම්ඳත් යදඳහර්තයම්්දුරයේ වහ                
ශ්රී රවහ භව ඵළවකුයේ විවිධ හර්තහ්ද භඟි්ද ප්රේහල ය 
ඇින අතය, උඳහඹ භහර් පිළිඵ ඳවත දළ්ෂයන 
උපු නඹ්ද පිළියළි්ද ඇමුණු 2, 3 ව 4ින ද්ෂහ ඇත.  

 •  ඇමුණුභ 2   -  "ණඹ ළීනයම් උඳහඹ භහර්" 

ඹම්ය්ද වියේල ම්ඳත් 
යදඳහර්තයම්්දුර වියල්ද නිකුත් 
යන රද "වර්ධනයඹිනරහ 
යෝලීඹ වයඹෝගීතහඹ - 2011" 
පිටු 16 යල   18  

  •  ඇමුණුභ 3   -   "යජයේ ණඹ ශභනහයණ 

උඳහඹ භහර්"/ "ණඹ ළීනයම් 
ළඩ වන 2011" ඹම්ය්ද 
මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන 
අභහතගහවලඹ භඟි්ද නිකුත් යන 
රද හර්ිත හර්තහ 2011, පිටු 
154 වහ 155 

 •  ඇමුණුභ 4    -  "The Medium Term Debt 

Management Strategy 2013 - 

2017 and Issues And 

Challenges" ඹම්ය්ද ශ්රී රවහ 
භ  ව ඵළවකු වියල්ද නිකුත් යන 
රද "Public Debt Management 

in Sri Lanka - Performance 

in 2012 and Strategies for 

2013 and Beyond" හර්තහයේ 
31 යල  34 ද්ෂහ පිටු. 

 

 ඇමුණුම් 2, 3 ව 4 බහත** යමි. 

(ඇ)  ඳළන යනොනඟී. 
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*බහයම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 

   சபஶபீடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட இலணப்பு : 

   Annex tabled: 

**  පුසතහරයේ තඵහ ඇත. 

**  நூனஷலயத்ெஷல் லலக்கப்பட்டுள்ரது. 

* *Placed in the Library.  
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රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රේලසනඹ යභඹන්.  

මී  භහ ුරන  යඳය ඇයභරිහයේ වියේල යල්ම් යජෝ්ද යරී  

වියල්ද  එුරභහයේ වියේල ආධහය අඹ ළඹ යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන 

අසථහයේ දී  අයේ ය   රඵහ යදන වියේල ආධහයලි්ද යලඹඹ  

20්ෂ ේඳහදු ය්දන  යයනේ බහ න්, House of 

Representatives එ න් යඹෝජනහ ය ිනයඵනහ.  වියලවයඹ්දභ 

ඔඵුරභහයේ ආඹතනඹ ුරශ ිනයඵන භව ඵළවකු ුරළි්ද Majority 

Group කිඹන ආඹතනඹ  භහඹ  රුපිඹල් ර්ෂ 63්ෂ 

යනහ. Thompson Advisory  Group කිඹන ආඹතනඹ  

භහඹ  රුපිඹල් ර්ෂ 83්ෂ යනහ. යම් ආඹතන යදභ 

වියලවයඹ්දභ ත්යතොත් යඳශමවීයම් වවිධහන. එනම්, lobbying 

groups. Thompson Advisory  Group  ආඹතනඹ  භහඹ  

රුපිඹල් ර්ෂ 83්ෂ යනහ. යම් ආඹතන යද භ ය්දය්ද 

ඇත්ත ලයඹ්දභ ශ්රී රවහයේ ප්රේිනරඳඹ යොඩනඟ්දන න්. ඉින්ද 

යම් හයේ විලහර ධනස්දධඹ්ෂ  වියේශීඹ ආඹතන යද  -  

Majority Group එ න්, Thompson Advisory Group එ න් -  

භහසඳතහ යනයො , අයේ ය   ඇයභරිහ එ්ෂත් 

ජනඳදයඹ්ද රඵහ යදන ආධහය ේඳහදු ්දය්ද යොයවොභද,  යම් 

අඹ   යන මුදර   යම් අඹ අයේ ය  යම්ය්ද ඒ යුුරභ 

ඉස  යනහද කිඹරහ භහ රු ඇභිනුරභහය්ද අව්දන  

ළභළිනන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ යම් ප්රේලසනඹ අවපු එ ළන භභ 

ඔඵුරභහ   සුරින්දත නහ. යභොද, ඒ තත්ත්ඹ ළන මුළු 

ය  භ ඳළවළදිලි කිරීභ අතගලගන්. ඔඵුරභහත් ද්දනහ ඇින, 

ඇයභරි්ද ආර්ථිඹ අර්බුදඹ  ර්ෂයරහ ිනයඵන ඵ.  එභ 

නිහ ඇයභරි්ද යජඹ විවිධ ක්රි ඹහ භහර්ඹ්ද ්දනහ.  

තමු්දනහ්දයවරහ ද්දනහ, fiscal cliff  ළන. ඒ කිඹ්දය්ද 

ඳයණ විධිඹ භ ළඩ ය යන ගියඹොත් ආර්ථිඹ නළින බව න 

තත්ත්ඹ  ඳත් ය්දන ඉසයල්රහ ඇයභරි්ද ආණ්ඩු 

යන ණ්ඩහඹභන්, විරුේධ ඳ්ෂඹන් -අයේ හයේ යනොයන්, ඒ 

යොල්යරෝ යඵොයවොභ වයඹෝයඹ්ද ළඩ යනහ.- හච්ඡහ 

යරහ යඳොදු නිභනර   එශඹුණහ. වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභහ ඒ 

ළන යවො  ද්දනහ. ඔඵහභහ ජනහධිඳිනුරභහ කිේහ, "අපි ඹම් ඹම් 

ඉිනරිකිරීම් යම් විධිඹ  යනහ" කිඹරහ. අය යොල්යරොත් කිේහ, 

යම් ඵදු ළඩි කිරීභ භනඹ යනහ කිඹරහ. යම් මුළු යරෝඹ භ 

ඵරඳහන භසත තී්දදු්ෂ ඇයභරි්ද යජඹ ත්තහ. ඒ කිඹ්දය්ද 

යඵොයවෝ ආඹතනර  ඊ  ඉසයල්රහ අවුරුේයේ ිනබුණ 

ප්රේිනඳහදන අඩු ශහ. ඒ  across-the-board  කිඹරහ තභන් භභ 

කිඹ්දය්ද. යම්, ඇයභරිහ රවහ  විතය්ෂ දු්දන යඳොඩි 

තයටු්ෂ යනොයන් රු භ්දත්රී ුරභනි. ඒ යොල්යරෝ ප්රේිනඳත්ිනභඹ 

ලයඹ්ද  across-the-board යරෝයේ වළභ ය  භ යදන ආධහය 

ප්රේභහණයේ අඩුවීභ්ෂ ශහ.  

ඇත්ත ලයඹ්දභ ඔඵුරභහ ඇහු ප්රේලසනඹ  අදහශ රුණ ළන 

අපි එ විධිඹකි්ද ුරටු ය්දන ඕනෆ. යභොද,  අයේ යයේ තභන් 

අභ විධිඹ  මරගහධහය ඳරහ ිනයඵ්දය්ද. යන ය ර ඊ  

ළඩිඹ යොඩ්ෂ ඳරහ ිනයඵනහ. ඒ නිහ යම් රවහ , 

නළත්නම් අයේ මරග ශභනහයණඹ  විරුේධ ත්ත තීයණඹ්ෂ 

යනොයන්, ඒ යොල්ර්දයේ අබග්දතය තීයණඹ්ෂ. නිදසුන්ෂ 

ලයඹ්ද ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ ය්දන අඳ  පුළු්ද. භවය වි  

අයේ බහණ්ඩහහයඹත් කිඹනහ, යලඹලුභ ප්රේිනඳහදනලි්ද යලඹඹ  

10්ෂ අඩු යනහ කිඹරහ, යයේ ආර්ථි තත්ත්ඹ භත. යලඹඹ  

10්ෂ ළඩි යනහ කිඹරහ නම් භභ අවරහ නළවළ. නමුත් වදියලයේ, 

අසථහ අම්, වළභ ප්රේිනඳහදනයඹ්දභ යො ්ෂ අඩු යනහ. ඒ 

හභහනග මරග ශභනහයණයේ රකුණ්ෂ.  

ඒ නිහ භභ ඔඵුරභහ  යඵොයවොභ සුරින්දත නහ. භ  

යඳ්ද්දන ඕනෆ වුයණ්, රවහ  විරුේධ ශ යදඹ්ෂ යර 

යම් අර්ථථනඹ්ෂ කිරීභ  යොයවත්භ ඵළරි ඵන්.  

අද ඇයභරිහයේත් යරොකු වහදඹ්ෂ ිනයඵනහ ඇන් යම් යම් 

ය ලි්ද යම් විධිඹ  ළපුයේ, යනත් ය ලි්ද ළපුයේ නළත්යත් 

කිඹරහ. නමුත් fiscal cliff එය්ද යබ්යය්දන ඇයභරිහයේ 

ඔඵහභහ ජනහධිඳිනුරභහ ඒයොල්ර්දයේ විරුේධ Republican 

ඳහ්ෂිතඹ්ද භඟ එඟ වුණු ම්මුිනයේ ප්රේිනපරඹ්ෂ තභන් යම්. 

දළ්ද ඔඵුරභ්දරහයේ නහඹුරභහත් Republican ඳහ්ෂිතන්්ද 

භඟ ගිවිසුම් වරහ ිනයඵනහ ය්ද. ඒ නිහ එුරභහයම්ත් අවරහ 

ඵර්දන. රු භ්දත්රී ුරභහ, ඔඵුරභහ ෆහීභ  ඳත් යනහද භයේ 

අර්ථ ථනඹ පිළිඵ? 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ෆහීභ  ඳත් ්දය්ද නළවළ. යභොද, භභ අවපු 

ප්රේලසනඹ  යනොයන් උත්තයඹ දු්දය්ද. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇන් නළත්යත්? 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභිනුරභහ, භභ ඇහුයේ- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යදයනි අුරරු ප්රේලසනඹ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

යදයනි අුරරු ප්රේලසනඹ අව්දන යෝ. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභිනුරභහ, යඳොඩි නිළයදි කිරීභ්ෂ ය්දන ඕනෆ. දකුණු 

ආයලඹහය්දභ ළඩියඹ්දභ ආධහය ඳරහ ිනයඵ්දය්ද ශ්රී රවහයේ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. 
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රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ තභන් තග තත්ත්ඹ. භභ ඒන් ඔඵුරභහ  ඉදිරිඳත් 

යශව. භ්ෂ නළවළ. භභ රු උත් ඇභිනුරභහය්ද ඇහුයේ මුළු 

යරෝඹ භ එ විධිඹ  ආධහය ඳපු ථහ ළන යනොයන්. භව 

ඵළවකු භහසඳතහ Majority Group කිඹන ආඹතනඹ  වළ ුර්ද 

ර්ෂඹ්ෂ යනහ. Thompson Advisory Group කිඹන 

ආඹතනඹ  භහඹ  අසුර්ද ර්ෂඹ්ෂ යනහ. යම් ආඹතන 

යදභ යඳරමවීයම් භහම්. ඒ කිඹ්දය්ද lobbying firms. 

යභඳභණ මුදර්ෂ ළඹ ය්දය්ද ආධහය ඳහ ්දන යනොයන් 

ය්ද. භභ ඔඵුරභහය්ද ඇහුයේ යභඳභණ මුදර්ෂ යරත්, 

යභඳභණ ප්රේිනඳහදනඹ්ෂ විඹදම් යරහත් ඇයභරිහ එ්ෂත් 

ජනඳදඹ අයේ ය   රඵහ යදන ආධහය යලඹඹ  20කි්ද ඳනහ 

කිඹ්දය්ද- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ රළබුණු ප්රේිනරහබඹ යභෝෂද කිඹරහ අව්දන. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

-යම් යන මුදර අඳයත් ඹෆභ්ෂ යනොයන්ද කිඹහන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, ඔඵුරභහ ඇයභරිහයේ ඉයන ත්ත භ්දත්රී යයඹ්ෂ 

ය්ද. ඔඵුරභහ ද්දනහ ඇයභරි්ද ්රුභඹ ුරශ lobbying groups 

ිනයඵන ඵ. 

ුර්ෂකු විකුණන මිනිසු්දයේ lobbying firms ිනයඵනහ.  

නිතයභ ඒ ේටිඹ ඇවිල්රහ lobby යනහ. හනහ  

රවහයේ ඒහ ය්දය්ද යනොනිර ලයඹම්න්. නිර ලයඹ්ද 

ය්දය්ද නළවළ. නමුත් ඒ වඬ යනිඹ්දන ෘත්තීඹභඹ යො ස 

ඉ්දනහ. ර්භහ්දත වහ විතය්ෂ යනොයන්, ය ර ත් යම්  

lobbying groups ඳහවිච්ික ය්දන යලේධ යනහ. එයවභ  නළින 

අඳ  ඵළවළ, ඇයභරිහයේ ඉ්දන ඔ්ෂයොභ භ්දත්රී රු්ද  ථහ 

ය්දන. අඳ  ඵළවළ, ඔ්ෂයොභ ඵරධයන්්ද  ථහ ය්දන. ඹථහ 

තත්ත්ඹ ඒන්. ඹථහර්ථඹ   මුහුණ  යද්දන අඳ  යලේධ යනහ.  

එයවභ තභන් ජහතග්දතය ම්යදම් ම්ඵ්දධතහ ඇින ය්දය්ද. ඒ 

නිහ  වියලවයඹ්ද යුේධයඹ්ද යොඩ ආපු ය ්ෂ වළටිඹ  අඳ  

නිම් ඉ්දන ඵළවළ. ඩඹසයඳෝයහ දිනඳතහ විලහර මුදල් ප්රේභහණඹ්ෂ 

lobbying firmsර  යනහ. තහනහඳින හර්ඹහරර  විතය්ෂ  

බහය දීරහ යම් ය්දන  ඵළවළ. රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ ඵ  

යවොඳි්ද ද්දනහ. යම් භවය අනි්ෂ භ්දත්රී රු්ද  ඩහ ජිත් 

යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ ඒ ඵ ද්දනහ, එුරභහ අවුරුදු ුරන, වතය්ෂ 

ඇයභරිහයේ ින පු නිහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අවුරුදු ුරන්ෂ යනොයන් 

වතය්ෂ ිනටිඹහඹ කිඹහ ඒත් දළ්ද වද්දන ඹ්දන එඳහ.  

රු භ්දත්රී ුරභනි,  ඒ ්රුභඹ  අම්ත ය්දය්ද නළින අඳ ත් 

දළ්ද ය්දන යදඹ්ෂ නළවළ, වියලවයඹ්ද අඳ  මුහුණ යද්දන 

යරහ ිනයඵන අභියඹෝ ළන ඵරනයො . අද නිය්දතයයඹ්ද 

අඳ  විරුේධ, අයේ ය   විරුේධ, යජඹ  විරුේධ, අයේ 

ජනහධිඳිනුරභහ  විරුේධ ඒ යොල්ර්ද ප්රේචහයඹ්ෂ  යන ඹනහ. 

ඒ යරොකු වවිධහනඹ්ෂ. භහස ඳතහ  මිනිසසු්දය්ද ල්ලි එුර 

යරහ ඒහ  විඹදම් යනහ. ඒ නිහ අඳ  නිම් ඉ්දන ඵළවළ.  

අපි අවභ  කිඹ්දන ඕනෆ, අඳ ත් එළනි ණ්ඩහඹම් ඉ්දන 

ඕනෆ; ඒහ  විඹදම් ය්දන ඕනෆඹ කිඹන එ.  ඒ තභන් වළටි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ප්රේලසනඹ   ඳභණ්ෂ  විනහඩි 13්ෂ අයයන  ිනයඵනහ.  

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භයේ ුර්දළනි අුරරු ප්රේලසනඹ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ුර්ද ළනි අුරරු ප්රේලසනඹ යනොයන්, භභ යදළනි ප්රේලසනඹ  

ඹනහ.  

  
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද  ඇවිල්රහ ඉ්දන වගහත් අඩුන්.  

භ  ුර්දළනි  අුරරු ප්රේලසනඹ්ෂ අව්දන අසථහ රඵහ යද්දන. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, එුරභහ ඒ ප්රේලසන අවනහ නම් අඳ  

හයලන්.  

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භයේ ුර්දළනි අුරරු ප්රේලසනඹ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හයලඹ අය්ද යද්දන හයේ වද්දය්ද. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභිනුරභනි, අයේ යයේ අඳනඹනලි්ද යලඹඹ  21්ෂභ 

ඹ්දය්ද ඇයභරිහ එ්ෂත් ජනඳදඹ න්. නමුත් ඔඵුරභහයේ 

ආණ්ඩුයේ ඇභිනයයඹ්ෂ iPad ඳහවිච්ික යමි්ද, ඳවුයල් 

හභහජියඹෝ ඩිසනිර්දතඹ  ඹරහ, Gmail ඳහවිච්ික ය්දන 

එඳහ; Google ඳහවිච්ික ය්දන එඳහ; McDonald's එය්ද ්දන 

එඳහ; Kentucky Fried Chicken ්දන එඳහ ඹනහදී ලයඹ්ද 

ඇයභරිහම් බහණ්ඩ ර්ජනඹ කිරීයම් ප්රේඹත්නඹ නියත න 

යො  ඒය්ද ්රු වඥහ්ෂ ඹ්දය්ද නළේද ඇයභරිහ 

එ්ෂත් ජනඳදඹ  අයේ ය   රඵහ යදන වන, ආධහය ේඳහදු 

ය්දන කිඹරහ? 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්දත්රී ුරභහ, පිළිුරය යම්න්. අයේ යජඹ යරෝයේ ිනයඵන 

යලඹලුභ ය ල් එ්ෂ මිත්රාන්. ඇයභරිහ අයේ මිත්රා ය ්ෂ. යොන් 

විධිඹකි්දත් ඇයභරිහම් යජඹ  විරුේධ අයේ යජඹ ක්රි ඹහ 

යරහත්, ථහ යරහත් නළවළ. ඒ හයේභ අයන්ෂ ය ර ත් 

අපි විරුේධ ය්දය්ද නළවළ. අපි ඉතහභ යවො යනොඵළඳුණු 

ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ ක්රි ඹහත්භ යන ය ්ෂ. ඔඵුරභහ උඳල්ඳනඹ 

යනහ නම් ඇයභරිහ අඳ  ද යද්දන රළවළසිනන්, අඳ  

යනොයඹ්ෂ විධියේ යදය යනහ කිඹරහ, ඔඵුරභහයේ ිනයඵන ඒ 

දළම්භ අඳ  නළවළ. අපි ඵර්දය්ද වළභ යදනහත් එ්ෂභ යවොඳි්ද 

ඉ්දන. අයේ යවො තහනහඳිනයයඹ්ෂ ඇයභරිහයේ ඉ්දනහ. අපි 

හච්ඡහ යනහ. භභ අවුරුේද  යදය්ෂ ඹනහ; ඇයභරිහම් 

යජයේ බහණ්ඩහහයඹත් එ්ෂ අපි ථහ යනහ. අයේ යජඹ කියල 

විය  ඇයභරිහ වුරයය්ෂ වළටිඹ  රරහ නළවළ. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඇහුයේ විභල් වීයවල ඇභිනුරභහයේ ක්රි ඹහ රහඳඹ 

ළනන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, වරි ළඩ්ෂ යනහ. එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂඹ වළභ දහභ භය්ද අවනහ විභල් වීයවල භවත්භඹහයේ 

අදවස ළන. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵුරභහ එුරභහයේ ක්රි ඹහරහඳඹ ප්රේින්ෂයවඳ ය්දන. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමු්දනහ්දයවරහයේ ඳ්ෂයේ හයේ කිේටු ම්ඵ්දධතහ 

නළවළ, අයේ. 

 
හර්ිත යහජග ආදහඹභ : විසතය 

அசஶங்கத்ெஷன் லபைடஶந்ெ லபைஶனம்:லஷபம் 
ANNUAL GOVERNMENT REVENUE: DETAILS  
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2. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදල් වහ ්රුභ ම්ඳහදන අභහතගුරභහය්ද ඇස ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 ව 2012 ඹන මරග ර්ඹ්ද 
අහනයේදී,  

 (i) හර්ිත යහජග ආදහඹභ යොඳභණද;  

 (ii) හර්ිත යහජග ආදහඹභ ව විඹදභ අතය 
ව්දදනහත්භ යන යර්ද;  

 (iii) දශ යේශීඹ නිසඳහදිතඹ (GDP) යොඳභණද; 

 (iv) (අ)(ii) ින ව්ද යන රද යන අදහශ 

ර්යඹින දශ යේශීඹ නිසඳහදිතයඹින ප්රේිනලතඹ්ෂ 
යර යොඳභණද; 

 (v) ඒ පුේර ණඹ ප්රේභහණඹ  යොඳභණද;  

 (vi) ඒ පුේර ණඹ ප්රේභහණයඹින ව්දදනඹ 
රුපිඹල්ලි්ද ව ඇයභරිහ එ්ෂත් ජනඳද 
යඩොරර්ලි්ද යර්ද;  

 ඹ්දන එුරභහ ය්ද ය්ද ලයඹ්ද ව්ද ය්දයනිනද?         

(ආ) යනොඑයව නම්,  ඒ භ්දද? 

 
நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அலச்சலக் சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 ற்பொம் 2012 ஆகஷ நஷெஷஶண்டுகரஷன் 

படிலஷன் சபஶதுள்ரலஶபொ,  

 (i) அசஶங்கத்ெஷன் லபைடஶந்ெ லபைஶனம்; 

 (ii) அசஶங்கத்ெஷன் லபைடஶந்ெ லபைஶனத்ெஷற்கும் 

தசயலஷற்கும் இலடஷயஶன எப்பீட்டு ஶஸெஷஷயஶன 

லஷத்ெஷஶசம்; 

 (iii) தஶத்ெ உள்நஶட்டு உற்பத்ெஷ (GDP); 

 (iv) (அ) (ii) இல் குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர 

லஷத்ெஷஶசத்ெஷலன, அந்ெ லபைடத்ெஷன் தஶத்ெ 

உள்நஶட்டு உற்பத்ெஷஷன் செவீெஶகவும்; 

 (v) ஆதரஶபைலபைக்கஶன கடன்; 

 (vi) ஆதரஶபைலபைக்கஶன கடன் எப்பீட்லட 

பபஶலஷலும் க்கஷ அதஶஷக்க தடஶயஶஷலும் 

 அலர் தலவ்சலமஶகக் கூபொலஶஶ? 

(ஆ) இன்சமல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state as at the end of the financial years, 

separately, for the years 1950, 1960, 1970, 1980, 

1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 and 2012- 

 (i) the annual Government revenue; 

 (ii) the comparative difference in annual 

Government revenue and expenditure; 

 (iii) the Gross Domestic Product (GDP); 

 (iv) the difference referred to in (a) (ii) as a 

percentage of GDP in the relevant year; 

 (v) the per capita debt; and  

 (vi) the comparison of per capita debt in Rupees 

and USD? 

(b) If not, why? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන අභහතගුරභහ 

යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරය බහත* යනහ. 
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* බහයම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட லஷலட : 

* Answer tabled: 

(අ)  (i)   

 (ii) ඉවත ගුයේ (ii) තීරුයේ ද්ෂහ ඇත. 

 (iii) ඉවත ගුයේ (iii) තීරුයේ ද්ෂහ ඇත. 

 (iv) ඉවත ගුයේ (iv) තීරුයේ ද්ෂහ ඇත. 

 (v) ඉවත ගුයේ (v) තීරුයේ ද්ෂහ ඇත. 

 (vi) ඉවත ගුයේ (vi) තීරුයේ ද්ෂහ ඇත.  

 (ආ)  ඳළන යනොනඟී. 

රු භ්දත්රී ුරභනි, භ  රළබී ිනයඵන  වන භහ කිඹ්දනම්. 

අයන්ෂ විසතය ඔඵුරභහ  ඵරහ ්දන පුළු්ද. 

The Government debt at the end of 2012 totalled to 

Rs. 6,000.1 billion. This consisted of Rs. 3,232.8 billion 

of domestic debt and Rs. 2,767.2 billion of foreign debt. 

The total debt accounted for 79.1 per cent of GDP in 2012 

in comparison to 78.5 per cent recorded in 2011 and the 

highest ratio of 105.6 per cent which was recorded in 

2002. Accordingly, even though the debt has increased in 

absolute value, as a percentage of GDP it has gradually 

decreased over the period from 105.6 per cent in 2002 to 

79.1 per cent in 2012.  

Sri Lanka‟s per capita income has increased to US 

Dollars 2,923 in 2012. During the last eight years, the per 

capita GDP has more than doubled in comparison to the 

period of 15 years that took us to reach the US Dollars 

1,000 mark in 2004. This reflects that the country has 

reached a faster phase of growth during this period.  

The Government has been able to manage an average 

budget deficit of 7 per cent of GDP during the period of 

the last eight years in comparison to 19.2 per cent of 

higher deficit in 1980 and 10.4 per cent in 2001. The 

targetted deficit in 2013, which is 5.8 per cent of GDP, in 

the context of the last three years‟ achievement in 

reducing the deficit, reflects the Government 

commitment in strengthening fiscal consolidation 

towards lowering the deficit to below 5.0 per cent of 

GDP by 2015.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, thank you but even though you tabled 

the answer, I would like to ask more generalized 

questions as you have the ability to answer.  Hon. 

Minister, you are taking pride in saying that the debt to 

GDP has reduced drastically but the more alarming factor 

is that revenue to GDP had reduced even more 

drastically. It is from 16.9  to 13.1 per cent. That impact 

is far greater than the debt to GDP. Now, what I would 

like to reflect on the GDP, which I am sure you would 

also agree, is that the increase in the GDP on one side, 

artificially maybe, has created this distortion. Hon. 

Minister, can you give a reason as to why your revenue 

has dropped against GDP?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ ඒ revenue කිඹන  යො  ඳවත 

ඵළවළරහ ිනයඵනහඹ කිඹරහ අඳ පිළි්දනහ. ඇත්ත ලයඹ්ද යම් 

වර්ධන ළඩර  අයේ යයේ GDP එ ළඩි ය ළීනභ 

වහත්, අයේ විඹදම් ළඩි ය ළීනභ වහත් මී  ඩහ අයේ 

ආදහඹම් ළඩි ය ළීනභ අතගලගන්. යභතළන යවවුර යද්ෂ 

ිනයඵනහ.  අඳ වුරුත් පිළි්දනහ එ යවවුර්ෂ තභන් අයේ tax 

compliance කිඹන එ. ඔඵුරභ්දරහයේ යජඹ ිනබුණු හරයේත්, 

අඳ ත් යම් විලහර ප්රේලසනඹත් එ්ෂ ළය ්දන යලේධ නහ. යයේ 

ආදහඹභ විලහර ප්රේභහණඹ්ෂ ිනයඵනහ, රු ථහනහඹුරභනි. 

අයේ බහණ්ඩහහයඹ  නළත්නම් යජඹ  විඹදම් කිරීභ වහ 

රහයන එන ප්රේභහණඹ ඉ්ද යො ්ෂ. ඒ ළඹුය භ 

අධගඹනඹ යරහ හුඟ්ෂ විඳුම් අඳ දී ිනයඵනහ. එ හරඹ 

ආදහඹම් ඵදු යදඳහර්තයම්්දුර  අලග යව වගහ නළවළ 

කිඹරහ අඳ විලහර වගහ්ෂ ඵහ ත්තහ. ඒ හයේභ යවො 

යොඩනළඟිලි, න උඳයණ ඔ්ෂයොභ අඳ රඵහ දී ිනයඵනහ. ඒ 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

හයේභ ඊ ත් ඩහ ඔඵුරභහ පිළි්දනහ යදඹ්ෂ ිනයඵනහ. භහ 

ිනතන වළටිඹ  එඹ ඔඵුරභ්දරහත් ළභළින යදඹ්ෂ ය්දන ඕනෆ. 

අයේ ඵදු එවඹ ුරශත් හුඟ්ෂ ඳවසුම් අඳ රඵහ දී ිනයඵනහ.  

ඇත්ත ලයඹ්දභ ඵදු නගහඹ ඹ යත් ඒ ඵදු ්රුභඹ යර 
ය්දන, යර ය්දන ඒ පුේරඹහ  නළත්නම් යොම්ඳළනිඹ  
ය්දන ිනයඵන ඵදු ප්රේභහණඹ හධහයණ වළටිඹ  යඳයන්දන, 
යඳයන්දන තභන් ඒයොල්යරෝ ඵදු ය්දය්ද. යභොද, අයේ 
යයේ තභ ිනයඵ්දය්ද අයේ income එ අපිභ declare ය්දන 

ඕනෆ ්රුභඹ්ෂ. තභ්දභ තභන් ඒ income එ යවොඹහ ්දය්ද. ඒ 
නිහ අපි ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ වළටිඹ  පුළු්ද තයම් යම් ඵදු ්රුභඹ යර 
යනහ. Compliance ළඩි යනහ. භහ ඔඵුරභහත් එ්ෂ එඟ 
යනහ. Tax compliance must increase.  

රු ථහනහඹුරභනි, යදළනි ්රුභඹ තභන් අයේ tax 
ප්රේිනඳත්ිනඹ. යභෝෂද අයේ ඵදු ප්රේිනඳත්ිනඹ? යම් අසථහයේදී අයේ 
ඵදු ප්රේිනඳත්ිනඹ තභන්, වන ඵදු ්රුභඹ්ෂ ුරළි්ද ඒ මුදල් ය   රඵහ 
ළීනභ. භවය වි  ළු ල්ලි ය්දන පුළු්ද. යන යන 
විධියඹ්ද උඳඹහ ත් මුදල් ය්දන පුළු්ද. තමු්දනහ්දයවරහත් ඒ 
වහ එ එ උඳ්රුභ ශහ. තමු්දනහ්දයවරහ විතය්ෂ යනොයන්. 
එ්ද.එම්. යඳයර්යහ භවත්භඹහත් ඒ ශහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵුරභ්දරහත් ඒ ශහ. අපි ඒ නත්රහ නළත යනහහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහ ඒ  විරුේධ නහ යනොයන්ය්ද. භහ කිඹ්දය්ද, those 

are mechanisms to get that money. යඵොයවෝ වි  අපි එ එ්ෂ 

යනහ  ඵළණ ්දනහ. ඇන් යභයවභ යශව කිඹරහ, ඔඵුරභ්දරහ 

අපි  ඵණිනහ; අපි ඔඵුරභ්දරහ  ඵණිනහ. නමුත් ඇත්ත 

තත්ත්ඹ නම් අපි ඒ මුල් ප්රේලසනඹ  තභන් යම් අද මුහුණ යද්දය්ද. 

ඒ නිහ අයේ ඵදු collection එ දියුණු ය්දන දළ්ද අපි 

ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ. ඵදු මුදල් අඩු වීභ ළන භහ අයේ ඵදු 

නිරධහරි්ද එ්ෂ හච්ඡහ ශහභ ඔවු්ද  දළ්ෂව එ යවවුර්ෂ 

තභන්, අපි  එ එ යො සර  වන යද්දන යලේධ යරහ 

ිනබීභ. ආයඹෝජන යන යො සර  ය්දන පුළු්ද. 

වියලවයඹ්දභ ෘිතර්භ ්ෂයවත්රාඹ , ඒ හයේභ ධීය ්ෂයවත්රාඹ  

වන යද්දන යලේධ නහ. ඔඵුරභහ ද්දනහ අපි අද හුඟ්ෂ වන 
දීරහ ිනයඵන ඵ. අපි යනොයඹ්ෂ විධියේ වන දීරහ ිනයඵනහ. 

වනහධහය්රුභ ුරළි්ද වන රඵහ දීරහ ිනයඵනහ. ඒ නිහ භහ 

යොයවත්භ කිඹ්දය්ද නළවළ අපි ්දන ආදහඹභ ඇිනන් කිඹරහ. 

ඒ ළඩිදියුණු ය්දන ඕනෆ. ඒ භහර්යේ අපි ඹනහ කිඹරහ 

ඔඵුරභහ  භහ භත්ෂ යනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ දු්ද පිළිුරය භහ අඹ යනහ. රු 

ඇභිනුරභනි, අපි කිඹනයේත්, ඔඵුරභ්දරහ කිඹනයේත් අතය 

ඳයසඳයඹ්ෂ නළවළ. දළ්ද යභතළන ිනයඵ්දය්ද tax compliance. 

ඒ ඇත්තන්. භහ ිනත්දය්ද ඒ broadbase යරහ පුළු්ද තයම් 

tax  එ අඩු යරහ- 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Incentives දීරහ ්දන ඕනෆ. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Incentives දීරහ ඒ ළඩි යන එ තභන් ශ යුත්යත්. A 

higher tax compliance is better than trying to impose one 

hundred different taxes. අපි ඒ පිළි්දනහ. නමුත් භහ 

ඇහුයේ, දශ යේශීඹ නිසඳහදිතඹ වහ ආදහඹභ අතය ඇින ඳයතයඹන්. 

ඔඵුර්දරහයේ ඇසතයම්්දුර අම් යලඹඹ  98්ෂ රඵහ ිනයඵනහ. 

ඒ කිඹ්දය්ද, යභතළන ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵනහ. ඔඵුරභ්දරහ ්දන 

පුළු්ද උඳරිභ - maximum - ආදහඹභ රඵහ ්දනහ. ඒය්ෂ 

ඳයසඳයඹ්ෂ නළවළ. දළ්ද ජනතහ  ය්දන පුළු්ද උඳරිභඹ  

ඇවිල්රහ ිනයඵ්දය්ද. එයවභ නම් දශ යේශීඹ නිසඳහදිතයේ 

ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵනහ. ඔඵුරභහ ද්දනහ ඇිනය්ද. භහ අව්දන ඕනෆ 

නළවළ. ආණ්ඩුයේ නිහ කිඹ්දය්ද නළුර ඉ්දන යන්. නමුත් භහ 

කිඹ්දය්ද - 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇත්ත කිඹ්දන භභ පුළු්ද තයම් භව්දයල ්දනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එ ඳළත්තකි්ද ඔඵුරභ්දරහ භවයරොකු  ඳම්යඳෝරි වනහ, 

ඒ අඩු යනහ කිඹරහ. යම් ඊ  ඩහ බඹහන යදඹ්ෂ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යම් අසථහ ිනයඵ්දය්ද ථහ ඳත්්දන යනොයන්. ප්රේලසන 

අව්දනන්, පිළිුරරු යද්දනන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ  පිළිුරරු යද්දනම්. 

භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ යරයේ යොඹහ ත්ත එ ළන අපි 

යඵොයවොභ ුරටු යනහ.  අයේ ඵදු ආදහඹභ ළඩි ය ළීනභ  අපි 

යනොයඹ්ෂ පිඹයල් ්දනහ; පුළු්ද තයම් භව්දයල ්දනහ. 

භවය වි  ඊශඟ අඹ ළයඹ්ද ඒහ තත් ඳළවළදිලි ය්දන 

පුළු්ද.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ ුර්දළනි අුරරු ප්රේලසනඹ. 

කහතයඹෝ ළන යනොයන්. ඊයේ ඔඵුරභහ භ  කිේහ පී.බී. 

ජඹසු්දදය භළිනුරභහ ිනටියේ නළවළන් කිඹරහ. භහර්ුර 18න දින 

වළ්දහේ හර්තහයේ තීරු අව 2862ින යවජිත් යලඹමරහපිටිඹ 

භළිනුරභහ -එ  ින පු නියඹෝජග මුදල් ඇභින- කිඹනහ පී.බී. 

ජඹසු්දදය ිනටිඹහ කිඹරහ. භභ යම් වළ්දහේ හර්තහ ිනඹහ යනන් 

ථහ ය්දය්ද. හභහනගයඹ්ද මුදල් ප්රේලසන ම්ඵ්දධයඹ්ද භභ 

යඵොයවොභ ඕනෆමි්ද, ඳයයසමි්ද ථහ ය්දය්ද. යභොද, 

අඳ  - 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අව්දන ඕනෆභ ිනයඵ්දය්ද යභෝෂද? 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ  භභ උත්තයඹ්ෂ යද්දනම්. භ  වව්දන යදඹ්ෂ 

නළවළ.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

උත්තයඹ්ෂ යද්දන. යම් වළ්දහේ හර්තහ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

මිස ර් වීයයලවව අත්්ද ය දී ිනයඵන ලියුභ දීරහ ිනයඵ්දය්ද 

2005 ජුනි භහයේ 23ළනි දහ. ඒ හරයේ පී.බී. ජඹසු්දදය ිනටිඹහ 

කිඹරහ කිඹනහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. ඔඵුරභහ  භභ නිඹභ තත්ත්ඹ ඳළවළදිලි ය්දනම්. 

යභොද, නළත්නම්  යම් නය හීනඹ්ෂ හයේ වළභදහභ ඉදිරිඳත් 

යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඇත්ත ලයඹ්දභ  ඒ යරහයේ මුදල් 

ඇභින යරහ ිනටියේ භභ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නහටුන්. භභ යම් කිඹ්දය්ද යඵොයවොභ  කීයභ්ද. 

යභොද, නිවහල් ශ්රී අභයයවය භළිනුරභහ යම් ය   ඉභවත් 

යවඹ්ෂ ශ යයන්ෂ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළ්ද ඔඵුරභහ කිේහ ය්ද. දළ්ද භභ කිඹන යේත් අව්දන.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒත් ඳදනම් ය යන තභන් භභ කිඹ්දය්ද. එුරභහ යම් 

ම්ඵ්දධයඹ්ද ීනිනඹ ඉදිරිඹ  ගිිනල්රහ ිනයඵනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. භභ ඒ ඳළවළදිලි ය්දනම්. ඒ යරහයේ යවජිත් 

යලඹමරහපිටිඹ භළිනුරභහ භයේ නියඹෝජග ඇභිනුරභහ. භභ 

ඇභිනුරභහ. ඊ  ඉසය ිනබුණ යලේධී්ද ළන ඒ හරයේ පුත් 

ඳත්ලි්ද -අපි භහධගඹ  සුරින්දත ය්දන ඕනෆ-  භහධගයඹ්ද 

ථහ ශහ, ඊ  ඉසයයරහ ිනබුණ racket එ්ෂ ළන. ඒ එදහ 

ිනබුණ racket  එ්ෂ යනොයන්, රු භ්දත්රී ුරභනි. ඊ  ඉසයයරහ 

ිනබුණ, දීර්ක හරඹ්ෂ යරීයන ආපු racket එ්ෂ ළන ඒ 

අසථහයේදී තභන් භහධග වයවහ යවළිදයවු වුයණ්. ඒ අසථහයේදී 

භභත් ලියුභ්ෂ ලිේහ, භයේ නියඹෝජග ඇභිනුරභහත් ලිේහ, "යම් 

ඳත්තයර ළය නහ, ඒ නිහ  ඒ ළන ඳරී්ෂහ ය්දන" කිඹරහ. 

යම් යලේධී්ද ඇින වුයණ් යම් කිඹන හරයේ යනොයන්, ඊ  ඉසය 

හරයේ.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

1999. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අ්දන ඒන් ඒ narrative එ. ඒ ඔඵුරභහ ද්දනහ. යවො  

යත්යයනහ. ඒ යරහයේ අපි තභන් ඒ ළන ඵර්දන ඳරී්ෂණඹ්ෂ 

ඳ ්ද ්දන කිඹරහ වීයයලවව භවත්තඹහ ඳත් යශව. ඒන් 

ඉිනවහඹ. ඒ නිහ යම්ය්ෂ ළයදි යොඹහ ්දන අඳ  ඔඹ රුණු 

උදවු ය්දය්ද නළවළ.  

ඒ ඳරී්ෂණයඹ්ද ඵර්දන ඕනෆ. භ  ත කිඹ්දන පුළු්ද. 

ඒහ යම් යරහයේ කිඹ්දන භභ ළභළින නළවළ. යම්  අහු වුණු 

මිනිසසු හයේ හයේ supportersරහද කිඹරහ කිඹ්දන භ  

වුභනහ්ෂ නළවළ. ඒ යපු අඹ ඔඵුරභහත් යවො  ද්දනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ. යවො  ද්දනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එතයො  ඇත්ත ලයඹ්දභ කියල ළරැේද්ෂ යරහ නළවළ. ඒ 

යරහයේ භභත් යලටිඹහ. යලඹමරහපිටිඹ භවත්තඹහත් ිනටිඹහ. 

ජඹසු්දදය භවත්තඹහත් යලටිඹහ. අපි ුර්ද යදනහ යම් ඳරී්ෂණඹ 

ආයම්බ ශහ. ඒ යලේධී්ද ඇින වුයණ් ඊ  හුඟ්ෂ ලි්ද. That is the 

narration of it. යඵොයවොභ සුරිනන්. 
 

රසමුල්ර යයෝවර : ම්ඳත් ිනඟඹ 
லயஸ்பல்ய பைத்துலலன : லரப் பற்மஶக்குலம 

WALASMULLA HOSPITAL: SHORTAGE OF RESOURCES 
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3. රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යෞග අභහතගුරභහය්ද ඇස ප්රේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) වම්ඵ්දයතො  දිසත්රි ්ෂයේ පිිනටි රසමුල්ර 
යයෝවර අ  ම්භහන යහශිඹ යයෝගී ජනතහ  
යෞග යවහ්ද ඳඹම් රළබ  යයෝවර්ෂ ඵත්; 

 (ii) යම් න වි  එභ යයෝවයරින වදගරු්දයේ 
දළඩි ිනඟඹ්ෂ ඳිනන ඵත්; 

 (iii) යයෝවයරින යල් ඵළවකුයේ  යුුර ව භෘත 
ලරීයහහයයේ මිීන ළපීයම්  යුුර යලදු යනොන 
ඵත්; 

 (iv) එභ යයෝවයරින කියලදු හේටු  ය්දහයල 
යයෝගී්ද ඇුරශත් ය යනෝදනහ ඵත්; 

 (v) යෞග වදග නිරධහරි හර්ඹහරඹ රසමුල්ර 
නයයඹ්ද ඉත් කිරීභ  ළරසුම් ය ඇින ඵත්; 

 එුරභහ ද්දයනිනද? 

(ආ) රසමුල්ර යයෝවයරින ඳිනන භහන වහ යබෞින 

ම්ඳත් ිනඟඹ ඩිනමි්ද භ වළයවීභ   යුුර 

ය්දය්දදළන් එුරභහ යභභ බහ  ද්ද්දයනිනද? 

(ඇ) යනොඑයව නම්, ඒ භ්දද? 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

சுகஶெஶ அலச்சலக் சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i )  அம்பஶந்செஶட்லட ஶலட்டத்ெஷல் அலந்துள்ர 

லயஸ்பல்ய பைத்துலலனஶனது, சுற்பொக் 

கஷஶங்கள் பயலற்மஷலுள்ர சநஶஶரர்களுக்கு 

சுகஶெஶ சசலலகலர லறங்கஷ லந்ெ 

பைத்துலலன ன்பலெபெம்; 

 (ii )  இன்மரலஷல் குமஷத்ெ பைத்துலலனஷல் 

பைத்துலர்களுக்கஶன பஶஶஷ பற்மஶக்குலம 

நஷயவுகஷமது  ன்பலெபெம்; 

 (iii )  பைத்துலலனஷல் இத்ெ லங்கஷஷன் 

நடலடிக்லககள் பஷசெ அலமஷல் பஷசெப் 

பஶஷசசஶெலன நடலடிக்லககள் 

நலடதபபொலெஷல்லய ன்பலெபெம்; 

 (iv )  சற்படி பைத்துலலனஷன் ந்ெதலஶபை 

லஶட்டிலும் ெங்கஷஷபைந்து சஷகஷச்லச 

தபபொலெற்கஶக சநஶஶரஷகள் 

அநெஷக்கப்படுலெஷல்லய ன்பலெபெம்; 

 (v )  சுகஶெஶ பைத்துல உத்ெஷசஶகத்ெர் 

அலுலயகத்லெ லயஸ்பல்ய நகத்ெஷலிபைந்து 

அகற்ம ெஷட்டஷடப்பட்டுள்ரதென்பலெபெம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) லயஸ்பல்ய பைத்துலலனஷல் நஷயவும் னஷெ ற்பொம் 

தபரெஸக லரப் பற்மஶக்குலமல நஷலர்த்ெஷ தசய் 

துஶஷெஶக நடலடிக்லக டுப்பஶஶ ன்பலெ அலர் 

இச்சலபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்சமல், ன்? 

 

asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Walasmulla Hospital situated in 

Hambantota District is a hospital that had 

provided health services to the patients 

living in several surrounding villages;  

 (ii) a severe shortage of doctors exist in the 

aforesaid hospital by now;  

 (iii) the functions of the blood bank of the 

hospital and cutting open of the corpses at 

the mortuary are not carried out;  

 (iv) residential patients are not admitted to any 

of the wards of the aforesaid hospital; and  

 (v) it has been planned to shift the Office of the 

Medical Officer of Health from Walasmulla 

Town? 

(b) Will he inform this House whether prompt action 

will be taken to rectify the shortage of human and 

physical resources that exist in Walasmulla 

Hospital? 

(c) If not, why? 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (යෞග නියඹෝජග 
අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹුරභනි, යෞග අභහතගුරභහ යම්ය්ද භභ 

එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරය යදනහ. 

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  වදගරු ිනඟඹ භඟ වළයවීභ වහ යම් න වි  
 යුුර යයයමි්ද ඳතී. 

  යභොද වදගරු වියලුරන්ෂ අලගන්. දළන  
අ ්ෂ ඉ්දනහ. අපි යව  අනිේදහ  යදන 
ඳත්වීම්ලි්ද ඒ න වදගරු්ද ඹම් ප්රේභහණඹ්ෂ 
යම් යයෝවර වහ යඹොමු ය්දන 
ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ. 

 (iii)  යභභ යයෝවයල් යල් ඵළවකුයේ වහ භෘත 
ලරීයහහයයේ  යුුර හභහනග ඳරිදි  යලදු යම් 
රළයබ්.  

 (iv)  යයෝවර  හභහනග ඳරිදි යයෝගී්ද ඇුරශත් කිරීභ 
යලදු යමි්ද ඳතී.  

 (v)  එළනි ළරසුභ්ෂ යනොභළත.  

(ආ)  යභභ යයෝවයල් යබෞින වහ භහන ම්ඳත් ිනඟඹ භඟ 
වළයවීභ වහ යම් න වි   යුුර යයයමි්ද ඳතී. 

(ඇ)  ඳළන යනොනඟී. 

රු භ්දත්රී ුරභනි, දිහ යයෝවර්ෂ වළටිඹ  ිනබුණු යභභ යයෝවර 

මලි යයෝවර්ෂ ඵ  ඳත් ශහ. දළන  යභභ යයෝවයල් වියලවඥ 

වදගරු යද්දයන්ෂ ඉ්දනහ. ගිඹ ඳුදහ ශභහ යයෝ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද වියලවඥ වදගයයඹකුත් ඇවිල්රහ ිනයඵනහ. 

ඒ හයේභ හන් යයෝ වදගයයඹකුත් ඉ්දනහ. යම් යයෝවර 

උස කිරීභ නිහ වියලවඥ වදග යවහ භ  ඇවිල්රහ 

ිනයඵනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, යම් යයෝවල් යම් ආහයයඹ්ද 

ඳරිර්තනඹ  යයයන යො  ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම් ිනයඵනහ. 

යභොද තභ යම් යයෝවයල් ඳරිර්තන අසථහ. නමුත් ඒ 

යවහ්ද ළඳයීභ  තභන් යම් යයෝවර උස යරහ ිනයඵ්දය්ද. 

දළන  වියලවඥ වදගරු යදඳශ්ෂ ඇවිල්රහ ඉ්දනහ. යව  

අනිේදහ රළයඵන න ඳත්වීම්ලි්ද ඹම් ප්රේභහණඹ්ෂ යම් යයෝවර  

යඹොමු ය්දන අපි  යුුර යනහ. මලි යයෝවර්ෂ ඵ  ඳත් 

වුණහභ වදගරු වියලුරන්ෂ ඕනෆ නහ. දළන  අ න් ඉ්දය්ද. ඒ 

නිහ ත වදගරු ප්රේභහණඹ්ෂ අපි යම් යයෝවර  රඵහ යද්දන 

ඕනෆ.  

යල් ඵළවකු වහ වදගරු පුහුණු යරහ, ඒ පුහුණු ශ 

වදගරු රඵහ යද්දන ඕනෆ. ඒ වහත් දළ්ද  යුුර යනහ. 

ඒ වහ අලග උඳයණ ඔ්ෂයොභ රඵහ දීරහ ිනයඵනහ. 

යම් යයෝවයල් ලරගහහයඹ ළන භභ DMO භවත්තඹහත් 

එ්ෂ ථහ ශහ. ප්රේයේලයේ දහනඳිනයඹ්ෂ ඒ වහ අලග 

ම්පර්ණ මුදර රඵහ යද්දන  යුුර යරහ ිනයඵනහ. දළ්ද ඒ 

ළරසුම් ස ය යන ඹනහ. ඳශහත් බහයේ ප්රේධහන 

අභහතගුරභහ යතභවල් ඳරිඳහරන යොඩනළඟිල්යල් ඳශමුළනි 

පිඹය වහ අලග ප්රේිනඳහදන රඵහ යද්දන දළන  ඇසතයම්්දුර 

ස යරහ ිනයඵනහ. 

ඊ  අභතය යෞග අභහතගහවලයේ යල්ම්ුරභහ ඳත්පු 

හච්ඡහයේ ප්රේිනපරඹ්ෂ වළටිඹ  යලඹලුභ යොඩනළඟිලි 

933 934 

[රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ] 
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අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ යහජග ඉවජිය්දරු වසථහය්ද දළන  

ඇසතයම්්දුර ස යරහ ිනයඵනහ. ඒ වහ අපි ප්රේිනඳහදන රඵහ 

යදනහ. ඊ  අභතය අබග්දතය භහර් ඳේධිනඹ ර්ෂ 15්ෂ ළඹ 

ය ඉදි යරහ ිනයඵනහ. ''යෝ්ෂ භවත්භඹහ'' කිඹන ප්රේයේලයේ 

දහනඳිනයඹ්ෂ තභන් ඒ ප්රේිනඳහදන රඵහ දීරහ ිනයඵ්දය්ද. දළන  

යභභ යයෝවර පරදහන්තහ වහ යඳශ ළයවනහ. ඒත් 

යයෝවර  අලග යදඹ්ෂ.  

ගිඹ අවුරුේයේ -2012 ර්යේ- අබග්දතය යයෝගී්ද විලහර 

වගහ  - 9,879 යදයනකු - ප්රේිනහය යරහ ිනයඵනහ. 2013 

ඳශමුළනි හර්ුර න වි  2,576 යදයනකු  ප්රේිනහය යරහ 

ිනයඵනහ. ඒ නිහ යම් යයෝවර මලි යයෝවර්ෂ ඵ  

ඳරිර්තනඹ කිරීභ ඉතහභ ළදත් යනහ. යභොද, ඒ ප්රේයේලයේ 

විලහර යයෝගී්ද වගහ  යම් ුරළි්ද යවහ්ෂ යනහ. ඒ 

යවහ වහ අලග ඳවසුම් රඵහ යද්දන  යුුර යරහ 

ිනයඵනහ.    

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යම් යයෝවර මලි යයෝවර්ෂ යරහ අවුරුදු ණනහ්ෂ 

යනහ. 

 
රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ නිළරැදිභ කිේහ. භභ යම් 

ප්රේලසනඹ ඉදිරිඳත් යරහත් දළන  භහ 10්ෂ යනහ. දළ්ද එුරභහභ 

කිඹනහ, 23 යදයනකු යලටිඹ යුුර වදගරු්දය්ද දළන  

ඉ්දය්ද අ  යදනන් කිඹරහ. රු ථහනහඹුරභනි, එතයො  

අලග වදගරු්දයේ වගහය්ද ුරයන්ද එන් ඉ්දය්ද. භභ 

යම් ප්රේලසනඹ ඉදිරිඳත් යරහත් භහ 10්ෂ යනහ. ඒ නිහ ඉතහ 

ඳළවළදිලින්, ඳසු ගිඹ භහ 10 හරඹ ුරශදීත් ඉ්දන ඕනෆ 

වදගරු  වගහය්ද ුරයන්ද එන් ඉ්දය්ද කිඹන එ.   යම් 

වදගරු්දයේ වගහ ්ෂණි ළඩි ය්දන ක්රි ඹහදහභඹ්ෂ 

ිනයඵනහද, ඊ ශඟ සීභහහයල පුහුණුය්ද එන පිරි  අභතය? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

සීභහහයල වදගරු්දය්ද තභන් රඵහ යද්දන ය්දය්ද, 

රු භ්දත්රී ුරභනි. එයවභ නළුර අඳ  වදගරු යනත් 

සථහනලි්ද ්දන ඵළවළ. ඒ යලටින ප්රේභහණඹ ශභනහයණඹ ය 

්දන ඕනෆ.  ඳසු ගිඹ හරයේ තමු්දනහ්දයවරහයේ යෞග 

නියඹෝජග ඇභිනයයඹ්ෂ ිනටිඹහ. තමු්දනහ්දයව ද්දනහ ඇින, 

ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ යෞග නියඹෝජග ඇභිනයඹහ වළටිඹ  

ින පු හරයේ ිනබුණු තත්ත්ඹ යොයවොභද කිඹන එ. අපි තභන් 

යම් යයෝවර යම් තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ දියුණු ය්දන ඹ්දය්ද. 

දියුණු ය්දන ඹන යො  ඵළණුම් අව්දන යනහ. ඒ හභහනග 

යදඹ්ෂ. ළඩ යන යො  ය්ද ඵළණුම් අව්දන ය්දය්ද. පර 

ඇින රු   තභන් ල් ව්දය්ද.  

 
රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ යදළනි අුරරු ප්රේලසනඹ.  

එ්ෂස-යර් ඹ්දත්රා ක්රි ඹහ ය්දන්ද යනොභළින වීභත්, යල් 

ඵළවකු  අලග පුහුණු පිරි යනොභළිනවීභත් කිඹන ප්රේලසන යද  

 යභෝෂද ිනයඵන විඳුභ? 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දළන  යල් ඵළවකු  අලග උඳයණ ව සථහනඹ 

ිනයඵනහ. දළ්ද ඒ වහ පුහුණු කිරීභ්ෂ යනහ. පුහුණු 

වදගරු තභන්  ඒ වහ යඹොද්දන ඕනෆ. ඒ ය්දය්ද 

ජහින භේ යභ්ද. ඒ පුහුණු වදගරු රඵහ යද්දන අයේ 

යෞග අභහතගහවලයේ යල්ම්ුරභහ ගිිනල්රහ හච්ඡහ ය 

ිනයඵනහ. ඒ වදගරුත් අපි ඉ්ෂභන  රඵහ යදනහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, දිහ යයෝවර්ෂ මලි යයෝවර්ෂ ඵ  

ඳරිර්තනඹ යනහ.  

දළ්ද ඒ යවහ ිනත ඒ යයෝවර දියුණු ය්දන  යුුර ය 

ිනයඵනහ. භහත් ඳශහත් බහයේ ින පු යෞග අභහතගයයඹ්ෂ. 

මලි හරයේ අලග යලඹල්ර ය්දන වරි අභහරුන්. යභොද, යම් 

යයේ ිනයඵන ම්ඳත් ප්රේභහණඹ අඩුන්. නමුත් යම් ආහයයඹ්ද ඹන 

යො  අලග ප්රේිනපරඹ රළයඵනහ. දළ්ද යම් යයෝවර දියුණු 

තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ. ඒ වහ දහනඳිනයඹෝත් උදවු යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහයේ ඳශහයත් ඉ්දන දහන ඳිනයඹ්ෂ 

කිඹරහ ිනයඵනහ, කීඹ්ෂ ගිඹත් භ්ෂ නළවළ, ඒ යයෝවයල් 

ලරගහහයඹ යම්ය්ද අලග ම්පර්ණ මුදර යද්දන ළභළිනන් 

කිඹරහ. දළ්ද ඒ ඇසතයම්්දුර ස යරහ ිනයඵනහ. ඒ ළන අපි 

ුරටු ය්දන ඕනෆ. අබග්දතය භහර් ඳේධිනඹ යම්ය්ද ර්ෂ 

15්ෂ ළඹ යරහ ිනයඵනහ ''යෝ්ෂ භවත්භඹහ'' කිඹන දහන 

ඳිනඹහ. ඵර්දන යොච්චය යවොද කිඹරහ. ඒ යයෝවර දියුණු 

ය්දන යඵොයවොභ ඕනෆභ්ෂ ිනයඵනහ ඒ ප්රේයේලයේ ජනතහ . 

ඒ කිඹ්දය්ද, ඒ යයෝවයල්  යුුර යවොඳි්ද යලදු නහ කිඹන 

එන්.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යම් ප්රේලසනඹ  ත්ත හරඹ ළඩින්. 
 

රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ ුර්දන අුරරු ප්රේලසනඹ.  

දළ්ද ඒ යයෝවර මලි යයෝවර්ෂ ඵ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ 

කිඹන එ රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ ව්ද ශහ. රු 

ථහනහඹුරභහභ කිඹනහ ඒ යයෝවර මලි යයෝවර්ෂ ඵ  ඳත් 

යරහ දීර්ක හරඹ්ෂ ත යරහ ිනයඵනහ කිඹරහ. මලි 

යයෝවර්ෂ ඵ  ඳත් යරහ දීර්ක හරඹ්ෂ ත යරහ ිනබිඹදීත් 

අලග ම්ඳත් ටි රඵහ යද්දන ිනයඵන ප්රේභහදඹ යභෝෂද? ඒ 

හයේභ භහ යදළනි අුරරු ප්රේලසනයඹ්ද අවපු එ්ෂසයර් ඹ්දත්රා 

ක්රි ඹහරු්ද පිළිඵ ඇභිනුරභහ පිළිුරය්ෂ දු්දය්ද නළවළ. ඒ 

ප්රේලසන යද භ භ  පිළිුරරු යද්දන.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එ්ෂසයර් ඹ්දත්රාඹ්ෂ යදනහ නම් ඊ  අදහශ නිරධහරියඹකු 

යද්දනත් ඕනෆ. ඒ තභන් භහ කිේයේ, ඒ ඳරිර්තනඹ යලදු යන 

යො  ටි ටි අලග ම්ඳත් රඵහ යදනහ කිඹරහ. එ ඳහය  

යලඹල්ර රඵහ යද්දන ඵළවළ. 

 

රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඹ්දත්රා ිනයඵනහ. අලග පුේරඹ්ද නළින එ ළනන් භහ 

අව්දය්ද. 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යවහ  රඵහ දීරහ දළන  එභ යයෝවර දියුණු යයන ඹනහ.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ශසමුල්ර යයෝවර පිළිඵ රු ඇභිනුරභහයේ අධහනඹ  

යඹොමු ය්දන.  

 
යවෝභහභ, ඳහදු්ෂ ව වවළල්ර ප්රේහයේශීඹ යල්ම් 

යොේඨහ : ග්රාහභ නිරධහරි  
சவஶஶக, பஶதுக்க ற்பொம் வங்தலல்ய பஷசெச 

தசயஶரர் பஷஶஷவுகள்: கஷஶ உத்ெஷசஶகத்ெர்கள்  
HOMAGAMA, PADUKKA AND HANWELLA DIVISIONAL 

SECRETARIES' DIVISIONS : GRAMA NILADARIS 
3266/’12 

5.  රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යහජග ඳරිඳහරන වහ සයේල  යුුර අභහතගුරභහය්ද ඇස 

ප්රේලසනඹ - (1): 

(අ) යවෝභහභ, ඳහදු්ෂ ව වවළල්ර ප්රේහයේශීඹ යල්ම් 
යොේඨහඹ්දින භවය ග්රාහභ නිරධහරි ම්ර ග්රාහභ 
නිරධහරි්ද යවයේ යඹොදහ යනොභළින වීභ නිහ ඒ ඒ 
ප්රේයේලඹ්දින ම්හසීහු දළඩි දුසයතහ  ඳත් වී ඇින ඵ 
එුරභහ ද්දයනිනද? 

(ආ)  ඉවත ව්ද එ්ෂ එ්ෂ ප්රේහයේශීඹ යල්ම් යොේඨහයේ, 

 (i) දළන  යවඹ යම් රඵන ග්රාහභ නිරධහරි්ද 
වගහ යොඳභණද;  

 (ii) පුයේඳහඩු ඳිනන ග්රාහභ නිරධහරි ම්  වගහ 
යොඳභණද; 

 (iii) එභ ග්රාහභ නිරධහරි ම්ර නම් යර්ද; 

 ඹ්දන ය්ද ය්ද ලයඹ්ද එුරභහ යභභ බහ  
ද්ද්දයනිනද? 

(ඇ)  යනො එයව නම්, ඒ භ්දද? 
 

தபஶது நஷர்லஶக, உள்நஶட்டலுலல்கள் அலச்சலக் சகட்ட 

லஷனஶ:  

(அ) சவஶஶக, பஶதுக்க ற்பொம் வங்தலல்ய பஷசெச 

தசயஶரர் பஷஶஷவுகரஷலுள்ர எபை சஷய கஷஶ 

உத்ெஷசஶகத்ெர் பஷஶஷவுகரஷல் கஷஶ 

உத்ெஷசஶகத்ெர்கள் சசலலஷல் ஈடுபடுத்ெப்படஶெ 

கஶணத்ெஷனஶல் அப் பஷசெசங்கரஷன் க்கள் பஶஶஷ 

சஷங்களுக்கு உள்ரஶகஷபெள்ரனர் ன்பலெ அலர் 

அமஷலஶஶ? 

(ஆ) சசய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர எவ்தலஶபை பஷசெச 

தசயஶரர் பஷஶஷலஷலும், 

 (i) ெற்சபஶது சசலலஶற்பொம் கஷஶ 

உத்ெஷசஶகத்ெர்கரஷன் ண்ணஷக்லக 

ஶதென்பலெபெம்; 

 (ii) தலற்மஷடங்கள் நஷயவும் கஷஶ உத்ெஷசஶகத்ெர் 

பஷஶஷவுகரஷன் ண்ணஷக்லக ஶதென்பலெபெம்; 

 (iii) குமஷத்ெ கஷஶ உத்ெஷசஶகத்ெர் பஷஶஷவுகரஷன் 

தபர்கள் ஶலல ன்பலெபெம் 

 தலவ்சலமஶக அலர் இச்சலபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்சமல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs:  

(a) Is he aware that the villagers of certain areas in the 

Homagama, Padukka and Hanwella Divisional 

Secretaries' Divisions have been severely 

inconvenienced due to non deployment of Grama 

Niladaris in certain Grama Niladhari  Divisions of 

the said Divisional Secretaries' Divisions? 

(b) Will he inform this House, separately - 

 (i) the number of Grama Niladaris serving at 

present; 

 (ii) the number of GN Divisions with vacancies 

for Grama Niladaris; 

 (iii) the names of the aforesaid GN Divisions; 

 in each of the above-mentioned Divisional 

Secretaries' Divisions? 

(c) If not, why? 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජග ඳරිඳහරන වහ සයේල 
 යුුර නියඹෝජග අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க- தபஶது நஷபைலஶக, 

உள்நஶட்டலுலல்கள் பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

රු ථහනහඹුරභනි, යහජග ඳරිඳහරන වහ සයේල  යුුර 

අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරය යදනහ.  

(අ)  දින්න පුයහ ග්රාහභ නිරධහරි පුයේඳහඩු ඳිනන ම් වහ 
ළඩ ඵළලීභ  ග්රාහභ නිරධහරි්ද ඳත් ය ඇින අතය, යම් න 
වි ත් 2012.10.05 දිනළින ළේ නියේදනඹ අම් ග්රාහභ 
නිරධහරි පුයේඳහඩු පියවීභ වහ අඹදුම් ඳත් ළහ 
2013.05.04 දින විෘත තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ ඇත.           
එභ තය විබහයේ ප්රේිනපර ශ්රී රවහ විබහ 
යදඳහර්තයම්්දුරය්ද රද ඳසු සුදුසුම් රඵන 
අයේ්ෂඹ්ද ඒ ඒ ප්රේහයේශීඹ යල්ම් යොේඨහයේ 
ඳත්නහ පුයේඳහඩු වගහ අම් ඵහ ළීනභ   යුුර 
යයර්.  

(ආ) (i) 

 (ii) 
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(ඇ) අදහශ යනොයේ. 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ ඳශමුන අුරරු ප්රේලසනඹ යභඹන්.  

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ කිඹපු ආහයඹ  යම් න යො  

තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ පුයේඳහඩු පුය්දන රෆසින යරහ 

ිනයඵනහ. ඇභිනුරභනි, යහජග ඳරිඳහරන වහ සයේල  යුුර 

අභහතගහවලයේ යල්ම්ුරභහ යයොවහ්ද යත්තයලවව, එුරභහද ද්දය්ද 

නළවළ තභත් යල්ම්ුරභහ ලයඹ්ද යලටි්දය්ද.-  

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

නළවළ.  

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගිඹ යර් භහර්ුර භහයේ 17න දහ එුරභහ "Ceylon Today" 

පුත් ඳත  කිඹහ ිනබුණහ, ඒ ය -2012 ය- අ්ද න 

යො  තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ යභභ පුයේඳහඩු 4,000 පුයහ 

අ්ද යනහ කිඹරහ. නමුත් යම් න යො   ඔඵුරභහ කිඹන - 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඔඵුරමිඹ ව්ද ශ නභ ිනයඵන 

යල්ම්යඹකු ඳසු ගිඹ අවුරුදු යද, ුරන ුරශ අයේ 

අභහතගහවලයේ යලටියේ නළවළ. 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යහජග ඳරිඳහරන වහ සයේල  යුුර අභහතගහවලයේ 

යල්ම්ුරභහ එයව කිඹහ ිනයඵනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යල්ම්යඹහයේ නභ ළඩ්ෂ නළවළ.  

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යල්ම්යඹහයේ නභ යයව යතත් භහ අවන ප්රේලසනඹ 

යභඹන්. ගිඹ ය අ්ද න යො  එභ පුයේඳහඩු 

ම්පර්ණයඹ්දභ පුයනහඹ කිඹන භතඹ ුරශ - 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

අපි විබහඹ්ෂ ඳත්හ ිනයඵනහ.  

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

තය  විබහඹ්ෂ ඳත්නහඹ කිේහ. ඒ හයේභ භෘේධි 

නිරධහරි්ද යභභ පුයේඳහඩුර  ඳත් ය්දන ඹන ඵත්, ඒ තය 

විබහඹ ම්ඵ්දධයඹම්ත් යඳොඩි ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵන ඵත් එුරභහ 

ප්රේහල යරහ ිනයඵනහ. යම් න යො  එභ ප්රේලසනඹ නියහයණඹ 

යනොකිරීභ නිහත්, පුයේඳහඩු 4,000්ෂ ිනයඵන නිහත් ඒ ප්රේයේලයේ 

ජනතහ ඉතහභ  අසීරු තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ. යභභ 

පුයේඳහඩු ම්පර්ණ ය්දය්ද දහද ? 

939 940 



ඳහර්ලියම්්දුර 

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ග්රාහභ නිරධහරි පුයේඳහඩු පියවීභ  

2012.10.05 දිනළින ළේ ඳත්රායඹ්ද අඹදුම් ඳත් ළහ ිනයඵනහ. 

2013.05.04 න දින විෘත තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ ිනයඵනහ. 

ඒහයේ ප්රේිනපර එ්දනන් ිනයඵ්දය්ද. ඒ පුයේඳහඩු 4,000 වහ 

ඉතහ ඉ්ෂභනි්ද ඵහ ළීනම්  යුුර යනහ. ඔඵුරමිඹ කිඹපු 

විධිඹ  භෘේධි නිරධහරි්ද ඒ තනුරරුර  ඳත් ය්දන සදහනම් 

යරහ නළවළ. තය විබහයේ ප්රේිනපර අම් තභන් සුදුසු අඹ 

ප්රේහයේශීඹ යල්ම් යොේඨහ භේ මි්ද යතෝයහ ්දය්ද. 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ යදන අුරරු ප්රේලසනඹ යභඹන්.  

පුයේඳහඩු 4,000්ෂ ිනයඵනහ. එභ තය විබහඹ  යඳීන යලටි 

වගහ  කීඹද කිඹරහ දළන ්දන පුළු්දද? 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

එභ වගහ නම් භ  ඉදිරිඳත් ය්දන අඳවසුන්, රු 

ථහනහඹුරභනි. 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යභභ පුයේඳහඩු 4,000භ ම්පර්ණ ය්දනද යම්  යුුර 

ය්දය්ද? 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ම්පර්ණ ය්දන පුළු්ද.  

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ විබහඹ  යඳීන යලටි 

වගහ ද්දය්ද නළත්නම් යො යවොභද කිඹ්දය්ද යම් පුයේඳහඩු 

ම්පර්ණ ය්දන පුළු්ද කිඹරහ? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තය විබහඹ්ෂ නිහ විබහඹ  ඉල්ලුම් යපු වගහ 

කිඹ්දන. 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

විබහඹ  ඉල්ලුම් යපු වගහ තභන් භහ ඉල්ර්දය්ද, රු 

ථහනහඹුරභනි.  

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, විලහර පිරි්ෂ ඉල්ලුම් යරහ 

ිනයඵනහ.  ඒ පිරිය්ද ඒ අලග ප්රේභහණඹ ඵහ ්දන පුළු්ද. 

රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ව්ද ශ ප්රේයේලර ග්රාහභ 

නිරධහරි ම් යද, ුරන එභ නිරධහරිඹකු යහජහරි 

ආයණඹ යන යවවුර නිහභ ජනතහ අසීරු තත්ත්ඹ  ඳත් 

යරහ යලටිනහ. එභ නිහ එදියනදහ ළඩ  යුුර ය ්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹ  එභ ජනතහ ඳත් යරහ ිනයඵනහ.  

ඔඵුරභහ භ කිේහ,  යම් ආන ුරය්ද ඳභණ්ෂ පුයේඳහඩු 43්ෂ  

යම් න වි  ිනයඵනහඹ කිඹහ. යම් තයම් පුයේඳහඩු  ිනඹහයන  

යම් යයේ ජනතහයේ අලගතහ්ද ඉස  ය්දය්ද යොයවොභද 

කිඹන එන් භයේ යදන අුරරු ප්රේලසනඹ.  ඒන් භහ ඇහුයේ - 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඉතහ ඉ්ෂභනි්ද,  යම් ඵහ 

ළීනම්ර  අලග  යුුර ය ිනයඵනහ. ඉදිරි භහ යද 

ඇුරශත යම් යලඹල්රභ  අ්ද ය, ඒ නිරධහරි්ද  ඒ සථහනර  

යඹොද්දන  පුළු්දභ ිනයඵනහඹ කිඹරහ භහ විලසහ 

යනහ, රු භ්දත්රී ුරමිඹනි.  

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ ුර්දන අුරරු ප්රේලසනඹ යභඹන්. 

භභ නියඹෝජග ඇභිනුරභහය්ද යම් හයණඹ දළන ්දන  

ළභළිනන්. වියලවයඹ්ද අද තහ්ෂණඹ දියුණු යරහ  ිනයඵනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය කිඹ්දය්ද නළින ප්රේලසනඹ අව්දන. 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යම් අුරරු ප්රේලසනඹ  ඒ අදහශන් රු ථහනහඹුරභනි. 

වියලවයඹ්ද   "යම් යඳොත" කිඹහ  භෘදුහවඹ්ෂ  යම් යන යො  

නිර්භහණඹ යරහ ිනයඵනහ. යම් "යම් යඳොත" කිඹන 

භෘදුහවඹ - software එ- බහවිත ය්දන යම් ග්රාහභ නිරධහරි්ද  

අලග ඳවසුම්  යජඹ වියල්ද  රඵහ දී ින යඵනහ ද? ඒ වහ 

අලග යන  පුහුණු රඵහ දී  ිනයඵනහ ද? අද  ග්රාහභ 

නිරධහරියඹ්ෂ ම් යද ුරන ළඩ  යුුර යනහ. එිනදී 

ඔවු්ද  ඇින න  අසීරුතහ යම් ුරළි්ද අභ ය ්දන  

පුළු්දයන්  කිඹහ භහ ිනතනහ. යම්  පිළිඵ  රු  නියඹෝජග 

ඇභිනුරභහ දළම්ත් යරහ ිනයඵනහද?  

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි,  යලඹලුභ ග්රාහභ නිරධහරි්දයේ යවහ 

ඳවසු වහ අලග උඳයණ ව හර්ඹහර උඳයණ  

යලඹල්රභ රඵහ යද්දන  - 

 
රු යයෝයල යවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) சஶஸி சசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යම්  තහ්ෂණඹ ළන -යම් " යම් යඳොත" කිඹන භෘදුහවඹ 

ළන- රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ දළම්ත් යරහ ිනයඵනහ ද?  
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ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පිළිුරරු යද්දන ඉඩ යද්දන. 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු භ්දත්රී ුරමිඹ අඳ හච්ඡහ ය  ඉතහ ඉ්ෂභනි්ද laptops  

රඵහ දීභ  අලග  යුුර යම් යනයො  ය යන  ඹනහ. ඒ 

ුරළි්ද ග්රාහභ නිරධහරි්ද  ඒ යවඹ ඳවසුය්ද ය්දන  

පුළු්දභ ඇිනයේඹ කිඹහ අඳ ඵරහයඳොයයොත්ුර  යනහ. තද, 

අඳ "යවහ පිඹ" හර්ඹහර ඉදි යරහ  හර්ඹහලීඹ උඳයණ රඵහ 

යදනහ. ඒ යලඹල්රභ ක්රි ඹහත්භ යනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන අව  7- 3773/'13-(1), රු විජිත යබ්රුයොඩ භවතහ. 

 
රු විජිත යබ්රුයොඩ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜஷெ சபபைதகஶட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රේලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි,  ෘිතර්භ අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ  

එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරය  දීභ වහ භහඹ්ෂ ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
යයශ ම්ඳත් ශභනහයණ ගහඳෘිනඹ : 

ළඩ ව්ද 
கலசஶ லர பகஶலத்துலக் கபைத்ெஷட்டம்: 

நஷகழ்ச்சஷத்ெஷட்டங்கள் 
COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT : 

PROGRAMMES 

3871/’13 

8. රු යලවහ්ද  යවභයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு தசவஶன் சசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් වර්ධන අභහතගුරභහය්ද ඇස 

ප්රේලසනඹ- (1) : 

(අ)     2005 ර්යේ යල  යම් ද්ෂහ ව හරඹ ුරශ,  

 (i) යයශ ම්ඳත් ශභනහයණ ගහඳෘිනඹ භගි්ද 
ඉටු යන රද ළඩ ව්ද යර්ද;  

 (ii) ඩී යොම් ආඹතනයේ ක්රි ඹහහරීත්ඹ යර්ද;   

 (iii) රවහ ධීය වසථහ භගි්ද ඉටු යන රද භවජන 
යවහ්ද යර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ යභභ බහ  ද්ද්දයනිනද? 

(ආ) ඉවත ආඹතන ුරයනින අනහත වර්ධන ළරසුම් 
යර්ද ඹ්දන ය්ද ය්ද ලයඹ්ද එුරභහ ව්ද 
ය්දයනිනද? 

(ඇ) යනොඑයව නම්, ඒ භ්දද? 
 
கடற்தமஶறஷல், நஸக லரபயங்கள் அபஷலஷபைத்ெஷ 

அலச்சலக் சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) 2005ஆம் ஆண்டு பெல் இன்பொ லலஶன கஶயப் 

பகுெஷஷநள், 

 (i) கலசஶ லர பகஶலத்துலக் 

கபைத்ெஷட்டத்ெஷனஶல் நஷலமசலற்மப்பட்டுள்ர 

நஷகழ்ச்சஷத்ெஷட்டங்கள் ஶலல ன்பலெபெம்; 

 (ii )  `டீ தகஶம்' நஷபொலனத்ெஷன் தசற்பஶடு ஶது 

ன்பலெபெம்; 

 (iii )  இயங்லக கடற்தமஶறஷல் கூட்டுத்ெஶபனத்ெஷனஶல் 

ஆற்மப்பட்ட க்கள் சசலலகள் ஶலல 

ன்பலெபெம் 

 அலர் இச்சலபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) சற்படி பன்பொ நஷபொலனங்கரஷனதும் ெஷர்கஶய 

அபஷலஷபைத்ெஷத் ெஷட்டங்கள் ஶலல ன்பலெ 

ெனஷத்ெனஷச அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்சமல், ன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he inform this House in relation to the period 

from the year 2005 up to date - 

 (i) the programmes implemented by the 

Coastal Resources Management Project; 

 (ii) the functions of the institution known as "D 

Com"; and 

 (iii) the public services delivered by the Ceylon 

Fisheries Corporation? 

(b) Will he state separately the future development 

plans of the above three institutions? 

(c) If not, why? 

 
රු (වදග) යහජිත යවනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ම්ඳත් වර්ධන අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு (லலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ஶஜஷெ சசனஶத்ன - 

கடற்தமஶறஷல், நஸக லரபயங்கள் அபஷலஷபைத்ெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරය   යභයවන්. 

  (අ) (i)   යභභ ගහඳෘිනඹ යභභ අභහතගහවලඹ ඹ යත්  ක්රි ඹහත්භ 
යනොයේ. 

       (ii)    යභභ ආඹතනඹ  යභභ අභහතගහවලඹ  ඹ යත්  
ක්රි ඹහත්භ යනොයේ. 

 

යභභ ප්රේලසනයේ (අ) (iii)   යො ය්ද අහ ඇින   රවහ ධීය  

වසථහ භගි්ද ඉටු යන රද භවජන යවහ්ද  යර් ද  

ඹ්දන   පිටු ුරන  ඳභණ පිළිුරය්ෂ ිනයඵනහ. එභ නිහ භහ 

යභභ පිළිුරයයින ඉිනරි යො  බහත* යනහ.  
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* බහයම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරයයින ඉිනරි යො : 
* சபஶபீடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட லஷலடஷன் ஞ்சஷ பகுெஷ : 

* Rest of the Answer tabled: 

[යභභ ඇමුණුභ පුසතහරයේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்ெ இலணப்பு நூல் நஷலயத்ெஷலும் லலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
 

රු යලවහ්ද  යවභයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு தசவஶன் சசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

යඵොයවොභ සුරිනන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ නම් ළඩ යන ඇභිනයයඹ්ෂ.  

යයේ ිනයඵන හරගුණ තත්ත්ඹ දළන ්දන ඹම් ්රුභඹ්ෂ 

ිනයඵනහද කිඹරහ ඔඵුරභහ  කිඹ්දන පුළු්දද? යභොද ඳසු ගිඹ 

දහ ඇින වුණු හරගුණි යනසවීම් ධීයඹ්ද  දළන ්දන  ඵළරි 

වීයභ්ද ඉතහභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹ්ෂ ඇින වුණහ.  

 
රු (වදග) යහජිත යවනහයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு (லலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ஶஜஷெ சசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒයදි ඇත්ත භ අපි ජීවිත අිනමි වුණු- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ද්දනහ,  ඔඵුරභ්දරහ  පුළු්ද තයම් ළඩ ය ිනයඵන 

ඵ. යම් විසතය දළන ්දය්ද නළින අඳ  ඉදිරිඹ  ඹ්දන පුළු්ද 

්දය්ද යොයවොභද? යම් දිනර අිනතය හරගුණ තත්ත්ඹ්ෂ 

ිනයඵන නිහ භහළු මිර ළඩි යරහ ිනයඵනහ.  අඳ ඉදිරිඹ  

 යුුර යයන ඹ්දය්ද යොයවොභද? භහ ද්දනහ, ඔඵුරභහ 

භව්දයල යරහ ළඩ ය්දන වදනහ කිඹරහ.  

 
රු (වදග) යහජිත යවනහයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு (லலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ஶஜஷெ சசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, හරගුණ විදගහ යදඳහර්තයම්්දුර   

තහ්ෂණඹ පිළිඵ ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ, පුේරඹ්දයේ 

ප්රේලසනඹ්ෂ යනොයන්. ඒ ආඹතනයේ ිනයඵන අඩු ඳහඩු්ෂ. නමුත් 

අයේ ඹහත්රාහ සුඳරී්ෂහයණ ඳේධිනඹ  - Vessel Monitoring 

System කිඹන එ- දළ්ද  Cabinet-Appointed Negotiating 

Committee එය්ෂත් අහන අදිඹයර්න් ිනයඵ්දය්ද. එඹ අ්ද 

වුණහ  ඳසු ළබිනේ භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යරහ අම්භළිනඹ 
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අයයන යම් ය අහන ය්දන  යඳය එඹ ක්රි ඹහත්භ 

යනහ. ඒය්ෂ ිනයඵනහ නිඹභ satellite භහර්යඹ්ද ්දන 

weather forecast එ. ඒ කිඹ්දය්ද අනහත හරගුණ තත්ත්ඹ. 

එභඟි්ද ඳළඹ 24  ඉසය යරහ ඒ නිඹමිත හරගුණඹ යලඹලුභ 

ධීයඹ්ද  ද්ද්දන අඳ  පුළු්ද. ඵහුදින ඹහත්රාහර transponder 

එ භ අඳ  ඒ විසතය රඵහ යද්දන පුළු්ද. එ්ෂදින ඹහත්රාහර  

අයේ භධගසථහන වයවහ ඒ යතොයුරරු රඵහ යද්දන පුළු්ද.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ යදළනි අුරරු ප්රේලසනඹ යභඹන්. 

රු ඇභිනුරභනි, ඉ්දදිඹහයේ ව භහරදින්ය්ද ධීයඹ්ද අයේ 

රවහයේ    මුහුදුයඹ - territorial waters - ආ්රුභණඹ යනහ. 

යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද නිය්දතයයඹ්ද අඳ  යේනහ, යදඳළත්යත්දභ 

උහවිඹ  ඉදිරිඳත් යනහ, අත් අඩවගු  ්දනහඹ කිඹන 

ප්රේලසනඹ ිනයඵන ඵ. මී  ඩහ මිත්රාශීලී -ඉ්දදිඹහ ත් 

භහරදින්න ත් ප්රේලසනඹ්ෂ යනොන විධිඹ - අඳ  යම්  යුුර 

ය්දන ඵළරිද? ඒ හයේභ දවුර්දන ආණ්ඩු්රුභ ගසථහ 

වයලෝධනයඹ්ද ඳශහත් බහ රසන  යඵදරහ ිනයඵන එය්ෂ 

යඳොලීයලඹ අතය ප්රේලසන ිනයඵනහද, නළේද කිඹන එ  ඔඵුරභහ  

උත්තය යද්දන පුළු්දද?  

 
රු (වදග) යහජිත යවනහයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு (லலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ஶஜஷெ சசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

යභෝෂද ඔඵුරභහ ඇහුයේ? දවුර්දන ආණ්ඩු්රුභ ගසථහ 

වයලෝධනඹ- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵුරභහ යඵොයවොභ යවො සථහයඹ්ෂ අයයන යම් යයේ 

ආණ්ඩු්රුභ ගසථහ  අම්කර  යුුර යනහ. ඵරඹ 

විභධගත කිරීභ ුරශ යඳොලීයලඹ අතය ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵනහද?  

 
රු (වදග) යහජිත යවනහයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு (லலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ஶஜஷெ சசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ධීය ප්රේලසනඹ්ෂ  යනොයන්. යේලඳහරන ප්රේලසනඹ්ෂ ය්ද.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ ද්දනහ, ඔඵුරභහ යඵොයවොභ නිර්භීත, ආණ්ඩු්රුභ 

ගසථහ  අම්කර  යුුර ය ිනයඵන ඵ.  

 
රු භ්දත්රී යයඹ්ෂ 
(ஶண்புஷகு உபொப்பஷனர் எபைலர்) 

(An Hon. Member) 

ෘජු ථහ යනහ.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ. ඔඵුරභහ ෘජු ථහ යනහ. අඳ එඹ අඹ යනහ.  

 
රු (වදග) යහජිත යවනහයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு (லலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ஶஜஷெ சசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

යඳොලීයලඹ පිළිඵ භභ අද උයේ රඳහිනනිඹ ව ගු්ද විදුලිඹ 

වයවහ ඳළඹ යද්ෂ ථහ ශහ. එිනදී යලඹලුභ තත්ත්ඹ්ද දළ්දවහ.  

යම් ධීයඹ්දයේ ප්රේලසනඹ ළන භභ ඔඵුරභහ  කිඹ්දනම්. 

 අයේ ධීයඹ්ද ඉතහ සුළු ප්රේභහණඹන් ඉ්දදිඹහම් මුහුදු රහඳඹ 

ඳළත්ත  ඹ්දය්ද. ඒත් තනි තනි ගිින්ද අහු යන ඒහ විතයන්. 

ඒ අඹයේ අඹ එ්දය්ද යලඹ ණනි්ද; දවස ණනි්ද. ඒ නිහ ඳසු 

ගිඹ හරයේ අඳ දි භ ඔවු්ද භඟ හච්ඡහ ශහ. යජඹ්ද 

යජඹ්ද  අතය අඳ ම්ඵ්දධ යරහ  ථහ ශහ. ඒ යභොන තත්ත්ඹ 

ඹ යත්  යුුර ශත්, යභින කියලභ අඩු්ෂ ිනබුයණ් නළවළ. ඒ 

අම් ඳසු ගිඹ හරයේ අයේ යජඹත් තී්දදු ශහ අයේ අඹ  

යනහ හයේභ ඒ අඹත් අත් අඩවගු  අයයන ඵ්දධනහහයත 

යරහ නඩු අව්දන. ඒත් එ්ෂ දළ්ද ඒ ධීයඹ්දයේ ඳළමිණීභ 

ඉතහභ අභ තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ. දළන  යලඹඹ  

80්ෂ විතය එයවභ එ්දය්ද නළවළ. ින පු භ්ද යවොයය්ද එන 

යයන්ෂ විතයන්. යනදහ හයේ ණ්ඩහඹම් පිටි්ද එ්දය්ද 

නළවළ.    

භහරදින්යන්ද වුරුත් ඳළමියණ්දය්ද නළවළ. යනත් 

කියලභ ය කි්ද අඳ  ප්රේලසනඹ්ෂ නළවළ. යම් ධීය වවිධහන ව 

ය  අතය ප්රේලසනඹ්ෂ විධිඹ  වි්දන  විධිඹ්ෂ නළවළ. යභොද, 

ඒයොල්ර්ද ඉල්ලීභ ය්දය්ද අවුරුේද  දස 70්ෂ ඒ 

යොල්ර්ද  රඵහ යද්දන, අඳ  දස 70්ෂ එයව්ද රඵහ යදනහ 

කිඹරහ න්. ඒය්ද දහත් වි ඳුභ්ෂ රළයඵ්දය්ද නළවළ.  දස 

70්ෂ ඒ අඹ  දු්දයනොත්, ඒ අඹ දවස ණනි්ද ඇවිල්රහ යභින 

නහතළ්ද ආදිඹ ඳහවිච්ික යනහ. අයන්ෂ හයණඹ, ඒ අඹයේ 

ඳළත්ත   දස 70්ෂ යදන එය්ද උුරයර් ධීයඹ්ද  කියලභ 

ටිනහභ්ෂ රළයඵ්දය්ද නළවළ. යභොද, යරල්ර්ද අල්රහ 

ළීනභ වහ ඹ්දය්ද දකුයණ් ධීයඹම්න්. ඉින්ද එයවභ දකුයණ් 

ධීයඹ්ද යම්ය්ද එළනි තීයණඹ්ෂ ළීනයභ්ද උුරයර් 

ධීයඹ්ද  ඉතහභත්භ අහධහයණඹ්ෂ යලදු නහ.  ඒ නිහ උුරයර් 

ධීය වවිධහන එ්ෂත් ඒ  එඟ නළවළ. ඒ නිහ භභත් භඟ 

ම්ඵ්දධ යරහ යම් වවිධහන යදභ - දකුණු ඉ්දදීඹ ධීය 

වවිධහනඹත්, උුරයර් ධීය වවිධහනඹත් - හච්ඡහ ඳළළත්වුහ. 

නමුත් ඒ එ ත් ඔවු්ද එඟ වුයණ් නළවළ. භභත් 

ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ ලයඹ්ද ඒ  එඟ නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන අව 9, රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භයේ ුර්දළනි අුරරු ප්රේලසනඹ අවනහ. 

භහ අුරරු ප්රේලසන යදන් ඇහුයේ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එයවභ නම් භභ අයන්ෂ භ්දත්රී ුරභ්දරහ   ප්රේලසන අව්දන 

යද්දය්ද නළවළ, භභ වරිඹ භ 2.00  ප්රේධහන  යුුර ආයම්බ 

යනහ. යවොන්, ඔඵුරභහ ුර්දළනි අුරරු ප්රේලසනඹ අව්දන.  

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රේලසන ඇසීභ ඳ ්ද ත්යත් ඳසරු 

1.15 න්.  
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ඳහර්ලියම්්දුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ භභ ද්දය්ද නළවළ, නගහඹ ඳත්රාඹ ඵර්දන.  

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 යවොන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳසරු 2.00  ප්රේධහන  යුුර ආයම්බ යනහ.  ප්රේලසන ඇසීභ  

දීපු හරඹ අ්ද.  

ප්රේලසන අව 9 -2589/'12 - (1), රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රේලසනඹ අවනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුදල් වහ ්රුභ ම්ඳහදන අභහතගුරභහ 

යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු දීභ වහ භහඹ්ෂ ල් 

ඉල්රනහ.  
 
ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන අව 10 -2895/'12 - (1), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රේලසනඹ අවනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුදල් වහ ්රුභ ම්ඳහදන අභහතගුරභහ 

යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු දීභ වහ භහඹ්ෂ ල් 

ඉල්රනහ.  
 
ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන අව 11 -2921/'12 - (1), රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ. 

රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රේලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, යඹෞන  යුුර වහ නිපුණතහ 

වර්ධන අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු දීභ 

වහ ින යද්ෂ ල් ඉල්රනහ.  
 

ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන අව 13 -3775/'13 - (1), රු විජිත යබ්රුයොඩ භවතහ. 

 
රු විජිත යබ්රුයොඩ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜஷெ சபபைதகஶட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රේලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු දීභ වහ 

ිනඹ්ෂ ල් ඉල්රනහ.  
 
ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යදන  ඹ.  ප්රේලසන අව 4 -3072/'12 - (2), රු අජිත් පී. 

යඳයර්යහ භවතහ. 
 
රු යජෝ්ද අභයුරව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි,  රු අජිත් පී. යඳයර්යහ භ්දත්රී ුරභහ 

යම්ය්ද භභ ඒ ප්රේලසනඹ අවනහ.  
 

රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු දීභ වහ ින 

යද්ෂ ල් ඉල්රනහ.  
 

ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේලසන අව 6 -3683/'13 - (1), රු නිභල් වියේයලවව භවතහ. 

949 950 
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රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ථහනහඹුරභනි,  රු නිභල් වියේයලවව භ්දත්රී ුරභහ 

යම්ය්ද භභ ඒ ප්රේලසනඹ අවනහ.  
 

රු දිය්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷசனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ෘිතර්භ අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ 

එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු දීභ වහ භහඹ්ෂ  ල් ඉල්රනහ.  
 
ප්රේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නියඹෝ යන රදී. 
லஷனஶலல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டலரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
සී/ වරහත ළවිලි භහභ : ආදහඹභ ව  

රහබඹ/ අරහබඹ 
ல/ப சஷயஶபம் தபபைந்செஶட்டக் கம்பனஷ : லபைஶனம் 

ற்பொம் இயஶபநட்டம்  
CHILAW PLANTATIONS COMPANY LIMITED : INCOME AND 

PROFIT/ LOSS  

3684/’13 

12. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ (රු නිභල් 
වියේයලවව භවතහ යම් ) 

      (ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் - ஶண்புஷகு 

நஷல் லஷசஜசஷங்க சஶர்பஶக) 

         (The Hon. A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. Nimal 

Wijesinghe)  

  යඳොල් වර්ධන වහ ජනතහ ුර වර්ධන අභහතගුරභහය්ද 

ඇස ප්රේලසනඹ -  (1) :  

  (අ) (i) සී/ වරහත ළවිලි භහභ ඹ යත් ඳහරනඹ න 
ුර යර්ද;  

 (ii) එභ එ්ෂ එ්ෂ ත්යත් භමි ප්රේභහණඹ ව යම් 
රඵන ප්රේධහන හ්ද ය්ද ය්ද ලයඹ්ද 
යර්ද;  

 (iii) ඳසුගිඹ ර් 10 ුරශ එ්ෂ එ්ෂ ත්යත්ද රළබ 
ආදහඹභ ව රහබඹ යවෝ අරහබඹ ය්ද ය්ද 
ලයඹ්ද යොඳභණද;  

 ඹ්දන එුරභහ යභභ බහ  ද්ද්දයනිනද?         

(ආ) යනොඑයව නම්,  ඒ භ්දද? 
 

தெங்கு அபஷலஷபைத்ெஷ, க்கள் செஶட்ட அபஷலஷபைத்ெஷ அலச் 

சலக் சகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) ல/ப சஷயஶபம் தபபைந்செஶட்டக் கம்பனஷஷன் கஸழ் 

நஷர்லகஷக்கப்படும் செஶட்டங்கள் ஶலல 

ன்பலெபெம்; 

 (ii) சற்படி எவ்தலஶபை செஶட்டத்ெஷனதும் கஶணஷ 

ஷன் பப்பரவு ற்பொம் சற்தகஶள்ரப்படும் 

பக்கஷ பஷர்ச் தசய்லககள் ெனஷத்ெனஷச 

ஶலல ன்பலெபெம்; 

 (iii) கடந்ெ 10 லபைடங்களுக்குள் எவ்தலஶபை செஶட் 

டத்ெஷலிபைந்தும் கஷலடத்ெ லபைஶனம் ற்பொம் 

இயஶபம் அல்யது நட்டம் ெனஷத்ெனஷச 

வ்லரதலன்பலெபெம் 

     அலர் இச்சலபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்சமல் ன்? 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

 (a) Will he inform this House - 

 (i) the estates managed under Chilaw 

Plantations Company Limited; 

 (ii) the extent of land of each estate and the 

main crops cultivated in them separately; 

 (iii) the income derived from each estate along 

with the profit generated or the loss 

incurred by each estate during the last 10 

years? 

(b)   If not, why? 

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (යඳොල් වර්ධන වහ 
ජනතහ ුර වර්ධන අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ - தெங்கு அபஷலஷபைத்ெஷ, 

க்கள் செஶட்ட அபஷலஷபைத்ெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රේලසනඹ  පිළිුරය බහත* 

යනහ.  

 
* බහයම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் லலக்கப்பட்ட லஷலட : 

* Answer tabled: 

951 952 



ඳහර්ලියම්්දුර 

 (iii)  (iii) 

953 954 

[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ] 
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රු යජෝ්ද අභයුරව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, අයේ ම්ප්රේදහඹ ිනයඵ්දය්ද 

ඳහර්ලියම්්දුරයේ නගහඹ ඳත්රාඹ  ප්රේලසන 15්ෂ ඇුරශත් කිරීභ . අද 

නගහඹ ඳත්රායේ ිනයඵ්දය්ද ප්රේලසන 13න්. භභ දළන ්දන ළභළිනන්, 

කුභන යවවුර්ෂ භත  ප්රේලසන 13  සීභහ ශහද කිඹරහන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ භ ත් ප්රේලසනඹ්ෂ. භ්දත්රී යයඹ්ෂ එුරභහයේ ප්රේලසන ඉල්රහ 

අස යයන ිනයඵනහ.  

 
රු යජෝ්ද අභයුරව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ භ්දත්රී යඹහ තභ ඳහර්ලියම්්දුරය්ද අස යරහ නළවළ ය්ද. 

ඉල්රහ අස වීයම් ලිපිඹ්ෂ දීරහ නළවළ. භභ ද්දය්ද නළවළ ඇන් 

කිඹරහ. යම් අඳ  ප්රේයවවලිහ්ෂ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉල්රහ අස ය්දනභ ඕනෆ නළවළ. තමු්දනහ්දයව ත් 

ප්රේලසනඹ්ෂ අවරහ ඉල්රහ අසය ්දන පුළු්ද.  

රු යජෝ්ද අභයුරව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, ඊයේ එුරභහ ප්රේහලඹ්ෂ ශහ, එුරභහ 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ හභහජිත්යඹ්ද ඉල්රහ අස යරහ 

ඳහර්ලියම්්දුරය්ද ඉත් යරහ ඹනහ කිඹරහ. යම් යභෝෂද 

කිඹන එ අඳ  යඳොඩි ප්රේයවවලිහ්ෂ. අපි දළන ්දන ළභළිනන්,-

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේයවවලිහ්ෂ ඇින ය්දය්ද නළවළ. යව  යල  ප්රේලසන 15භ 

නගහඹ ඳත්රායේ ඳශ යනහ. ඒ හයේභ ප්රේලසන යලඹල්රභ -[ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] එුරභහ ඊයේ වළ්දදෆයේ ද්දරහ ිනයඵනහ. එතයො  යම් 

නගහඹ ඳත්රාඹ මුද්රවණඹ යරහ නළවළ.  

 
රු යජෝ්ද අභයුරව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ භ්දත්රී යඹහ  ළඹ්ෂ ිනයඵනහද ද්දය්ද නළවළ, එුරභහ  

භව ඇභිනභ  අයේ්ෂත්ඹ යනොරළයඵන් කිඹරහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ අව්දන ඕනෆ ඒ  ඳළත්යත්ද, භය්ද යනොයන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යවි රුණහනහඹ භ්දත්රී ුරභහයේ point of Order එ 

යභෝෂද?  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, අඳ  කිඹ්දන පුළු්දද, දහද යම් 

ඉල්රහ අස ය ත්යත් කිඹරහ. යභොද, හභහනගයඹ්ද අපි 

ප්රේලසනඹ්ෂ ඉල්රහ අස ය ්දන වළදුයොත් අඳ  කිඹනහ, 

සුභහනඹ්ෂ ල් ඕනෆ කිඹරහ. යභොද, print ය්දන යභයවභ 

schedule යරහ ිනයඵනහ කිඹරහ. යම් ප්රේලසන අලග නළවළන් 

කිඹරහ දහද කිේයේ?  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භවය ඒහ  එයවභ හරඹ්ෂ ළඩ්ෂ නළවළ. ප්රේලසනඹ්ෂ ඉල්රහ 

අස ය ්දන නම් ඕනෆ යරහ පුළු්ද, ඇුරළු ය ්දන 

තභන් අභහරු.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, විඳ්ෂඹ  එ විධිඹ්ෂ, ආණ්ඩු 

ඳ්ෂඹ  තත් විධිඹ්ෂ. යම් වරි ළඩ්ෂ ය්ද රු 

ථහනහඹුරභනි.  

955 956 



ඳහර්ලියම්්දුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඵර්දන, ඔඵුරභහත් අද ව  යද්දන,  ප්රේලසනඹ්ෂ ඉල්රහ අස 

ය ්දනහ කිඹරහ.  භභ යව  ඒ යලඹලු  යුුර -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ හයේ අසථහ්ෂ එ්දය්ද නළවළ. යභොද, අඳ  ඒ හයේ 

අසථහ්ෂ එ්දය්ද එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ අපි ආණ්ඩු 

ත්තහ  ඳසයව. අපි යභතළන අව්දය්ද යම් ප්රේලසන යොන් 

යරහයේද ඉල්රහ අස ය ත්යත් කිඹන එන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හරඹ්ෂ ිනබුණහය්ද, ඊයේ ව 3.00 යල .   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ කිඹ්දය්ද යම්  ඉසය තභන් යරහ ිනයඵ්දය්ද. ආ! 

එයවභ නම් ඒ වරි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 3.00 යල භ හරඹ ිනබුණහ.  

දළ්ද රු අම්ය දිහනහඹ භ්දත්රී ුරභහ.  

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, ඳහර්ලියම්්දුරයේ පුසතහරඹ  

අම්ඵේධ පිිනටුහ ිනයඵන Research Division එය්ද 

භ්දත්රී රු්ද  අලග විවිධ යතොයුරරු රඵහ ළීනභ වහ විලහර 

දහඹත්ඹ්ෂ ඳඹනහ. ජනහධිඳින යල්ම් හර්ඹහරඹ  ඹන 

ලිපිර  පිළිුරරු රඵහ යදනහ. එුරභ්දරහ රඵහ යදන යතොයුරරු 

අඳ  රඵහ යදනහ. නමුත් භභ ඳසු ගිඹ භළන් භහයේ 

යඳොලිසඳිනුරභහය්ද රඵහ ත යුුර යතොයුරරු ඹ්ෂ ඉදිරිඳත් 

ශහ. ඳර්යේණ ඒයඹ්ද ජුනි භහයේ 18 යනි දහ 

යඳොලිසඳිනුරභහ  ද්දහ ිනයඵනහ ඒ වහ යතොයුරරු රඵහ 

යද්දන කිඹරහ. නමුත් රඵහ දීරහ නළවළ.  භහඹ  ඳසු නළත 

භත්ෂ කිරීභ්ෂ යරහ ිනයඵනහ යම් යතොයුරරු රඵහ යද්දන 

කිඹරහ. නමුත් රු ථහනහඹුරභනි, යඳොලිසඳිනුරභහයේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වියල්ද මුළුභනි්දභ ඳහර්ලියම්්දුර  යභභ යතොයුරරු 

රඵහ දීභ ප්රේින්ෂයවඳ යො  ිනයඵනහ. එඹ ඳහර්ලියම්්දුර 

භ්දත්රී රු්ද  ඹම් යතොයුරරු රඵහ ළීනභ වහ යයයන 

ඵහධහ්ෂ යර තභන් ඳින්දය්ද. එභ නිහ රු 

ථහනහඹුරභහයේ අධහනඹ  යභභ රුණ යඹොමු ය්දන  

ළභළිනන්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභහයේ ප්රේලසනඹ ළන භභ යොඹහ ඵරහ, අලග  යුුර 

ය්දනම්. 

යහජග යව වර්ධන මරග වසථහ 
(වසථහත කිරීයම්) ඳනත් යටුම්ඳත 

அச ஊறஷர் அபஷலஷபைத்ெஷ நஷெஷக் 

கூட்டுத்ெஶபனம் (கூட்டிலணத்ெல்) 

சட்டபயம் 
THE STATE EMPLOYEES' DEVELOPMENT FINANCE 

CORPORATION (INCORPORATION) BILL 
 

රු යනය්දජ්ද වි්රුභයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு தநன்ஜன் லஷக்கஷசஷங்க)  

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 
රු ථහනහඹුරභනි, අද දින නගහඹ ඳත්රායේ අව 18 ඹ යත් 

ව්ද යහජග යව වර්ධන මරග වසථහ (වසථහත 

කිරීයම්) ඳනත් යටුම්ඳත භහ ඉල්රහ අස ය ළීනභ  අය 

ඳතමි. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහයේ එඟත්ඹ? 

 
රු භ්දත්රී රු  
(ஶண்புஷகு உபொப்பஷனர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

අය යදන රදු  ඳනත් යටුම්ඳත ඉල්රහ අසය ්දනහ රදී. 
சட்டபயம், அநெஷபெடன் லஶபஸ் தபமப்பட்டது. 

Bill, by leave, withdrawn. 

 
යේශීඹ ආදහඹම් ඳනත : යඹෝජනහ 

உண்ணஶட்டு இலமலஶஷச் சட்டம் : ெஸர்ஶனம் 
INLAND REVENUE ACT : RESOLUTION 

 
[අ.බහ. 2.05] 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතග්දතය මරග 
වයඹෝගිතහ අභහතග ව මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන නියඹෝජග 
අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக -  சர்லசெச நஷெஷ 

கூட்டிலணப்பு அலச்சபைம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அலச்சபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතගුරභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ ඳවත ව්ද 

යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

" 2013.06.18 දින ඉදිරිඳත් යන රද, ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵ්දධයඹ්ද 

ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ   

ශ්රී රවහ ප්රේජහතහ්දත්රි  භහජහදී ජනයජයේ ආණ්ඩු ව ඉ්දදීඹ 

ජනයජයේ ආණ්ඩු අතය 2013 ජනහරි භ 22 ළනි දින ඇින ය ත් 

ගිවිසුභ, 2006 අව 10 දයන යේශීඹ ආදහඹම් ඳනයත් 97(1)(අ) ්දිනඹ 

ඹ යත් අම්භත ශ යුුරඹළන් යභභ ඳහර්ලියම්්දුර යඹෝජනහ යන්. 

(අභහතග භණ්ඩරයේ අම්භිනඹ ද්දහ ිනයබ්.)" 

රු ථහනහඹුරභනි,  නගහඹ ඳත්රායේ යඹෝජනහ පිළිඵ 

දළම්ම්දීභ ව දින  නිඹමිත  යුුර ඹ යත් ඇින අව 1, 2, 3, 4 

ව 5 විඹඹ්ද අද අපි හච්ඡහ  ළීනභ  ඵරහයඳොයයොත්ුර 

957 958 
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නහ. ඒහ නම් ලයඹ්ද ව්ද යනහ නම්, 2006 අව 10 

දයන යේශීඹ ආදහඹම් ඳනත ඹ යත් යඹෝජනහ,  2007 අව 48 

දයන වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඹ යත් නිඹභඹ්ද යද්ෂ, 

2006 අව 12 දයන මුේදය හසුර (වියලව විධිවිධහන) ඳනත 

ඹ යත් නියඹෝඹ ව (52 න අධිහයඹ න) සුයහඵදු ආඥහඳනත 

ඹ යත් අව 957 දයන සුයහඵදු නියේදනඹ. යම් හයණහ තභන් අද 

අපි හච්ඡහ ය්දය්ද. 

ඒහ ඔ්ෂයොභ එ  අයයන විසතය ය්දනම්. අයේ මරග 
ඳරිඳහරනඹ ය යන ඹන අසථහර දී ඒ ඒ ප්රේසුරත 
ම්ඵ්දධයඹ්ද තීයණ ්දන යලේධ යනහ. යඵොයවෝ අසථහරදී 
ඒ තීයණ කියලඹම් හර සීභහ්ෂ ුරශ යම් රු බහයේ අම්භිනඹ  
වහ අපි ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ අම් තභන් යම් විවිධ  නිඹභඹ්ද,  
විවිධ  ඳනත්ර ඹම් ඹම් යො ස හච්ඡහ වහ ඉදිරිඳත් 
ය්දය්ද. භභ ඒහ එකි්ද එ විසතය ය්දනම් රු 
ථහනහඹුරභනි.  

ඳශමුළනි හයණඹ තභන්, ශ්රී රවහ වහ ඉ්දදිඹහ අතය 

ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුභ. දළන  ඳිනන ගිවිසුභ  

වයලෝධනඹ්ෂ යර ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ  වහ ඵදු 

යනොයහ භඟවළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ විසතයහත්භ යටුම්ඳත් 

ගිවිසුභ්ෂ 2012  යඳඵයහරි භ 23 ළනි දින  නිරධහරි භේ යභ්ද 

යොශමදී අත්්ද  යන රදි. එඹ 2012  ජනි භ 11 ළනි දින 

අභහතග භණ්ඩරඹ  වියල්ද අම්භත යන රදු, 2013 ජනහරි 22 

ළනි දින ඉ්දදිඹහයේ නදිල්ලි නයයේදී යහජග භේ යභ්ද  

විධිභත් යර අත්්ද යන රදි. යම්  විධිඹ  යේලඹ්ද අතය 

ේවිඳහර්ලසවි ඵදු ගිවිසුම් - ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුම්-   38්ෂ  

දළන  ිනයඵනහ. ඒ එ්ෂභ තභන් අඳ  ඉ්දදිඹහ භඟ ඇින ය 

ත් ගිවිසුභ ළන රහ ඵර්දන ය්දය්ද. එින ඳශමුන අයමුණ 

තභන් එ ය කි්ද තත් ය   ප්රේහේධනඹ, තහ්ෂණඹ වහ පිරිස 

රනඹ උන්දදු  යවීභ භඟි්ද  ආර්ථි වර්ධනඹ යේත් 

කිරීභ. යදන රුණ තභන්, එභ ආදහඹභ ම්ඵ්දධයඹ්ද ේවිත් 

ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ පිණි ආම්වගි ඳත්නහ ඵහධ ඉත් 

කිරීභ. වියේශි ආ යඹෝජන්්ද හභහනගයඹ්ද තභ්දයේ භේ 

යයේදී යභ්දභ තභ්ද ආයඹෝජනඹ යන යයේදීද ඵේද  ඹ ත් යේ. 

ඵදු ය්දයන්ෂ එභ ආදහඹභ යම්ය්ද, එභ හර සීභහ්ෂ 

වහ යදය්ෂ ඵදු යවීභ අලග යනොයේඹ ඹ්දන ේවිත් ඵදු 

ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුයභ්ද තවවුරු යන යදඹ්ෂ. ජහතග්දතය 

භනහභන  යුුර, යනෞහ යභයවයුම් ආදී යේල් භත රළයඵන 

ප්රේබ මර ධර්භඹ තදුය ත් ක්රි ඹහත්භ යන අතය අඹ යන 

ඵේද   යලඹඹ  ඳනවකි්ද අඩු ය ිනයඵනහ, යම් ගිවිසුභ ඹ යත්. 

යභභ ගිවිසුභ ක්රි ඹහත්භ කිරීභ නිහ ආදහඹභ  ඇින න ඳහඩු 

එතයම් විලහර යනොයේ. එයවත් ශ්රී රවහයේ ආයඹෝජන කිරීභ දිරි 

ළ්දවීභ වහ ව ශ්රී රවහ වහ ඉ්දදිඹහ අතය යයශ වහ 

ආර්ථි ඵතහ පුළුල් කිරීභ වහ ඇුරශත් යම් රළඵ ඇින 

විධිවිධහනලි්ද අත් න මරග ප්රේිනරහබ ඉවත ව්ද ශ 

ආදහඹයම් ්ෂණි ඇින න ඳවශ ළටීභ  ඩහ ළඩි ඵ 

අයේ්ෂහ ශ වළකිඹ. එයවභ යභළනි ගිවිසුම් යදය  අතය යවො 

ිනත, මිත්රාත්ඹ වහ මීඳ වයඹෝගීතහ යොඩ නළඟීභ ද 

යඵයවවි්ද ඉවල් ම් ඇත. ඒ, එ්ෂ. 

වියලවයඹ්ද භහ ව්ද ය්දන  ඕනෆ, අද යරෝයේ වළභ 

තළනභ හයේ ේවිත් ඵදුයණයඹ්ද මුදහ වළරීයම් ගිවිසුම් 

ිනයඵනහ, යහජග තහ්දත්රි  භේ මි්ද හච්ඡහ යරහ. ඒ අද 

යරෝඹභ පිළිත් නගහඹ්ෂ. පුයළයලඹ්ද යදය   අන්ින වුත්, 

යම් ගිවිසුභ ඹ යත් එ ය කි්ද ඳභණ්ෂ ඒ අඹ එුර යන ඵදු 

මුදල්ර  කියලඹම් වනඹ්ෂ ළරයනහ, වියලවයඹ්දභ 

ආයඹෝජනඹ දිරි ළ්දවීභ වහ. ඒ නිහ වියලවයඹ්ද අපි 

ඉ්දදිඹහත් එ්ෂ එළනි ගිවිසුභ්ෂ ඇින ය ළීනභ ඉතහභ 

අලගන්. යභොද, අයේ යයේ ආයඹෝජන දිවහ ඵළලුහභ ළරකිඹ 

යුුර ආයඹෝජනඹ්ෂ රළයඵ්දය්ද ඉ්දදිඹහය්ද කිඹරහ 

ඵරහයඳොයයොත්ුර ය්දන පුළු්ද. වියලවයඹ්ද රවහයේ 

ආයඹෝජනඹ යන යඳෞේලි අවලයේ අඹ අතරි්ද ඵළලුයොත් 

ඉ්දදිඹහ ඉතහභ ප්රේඵර තළන ඉ්දනහ. ඒ නිහ යම්ය්ද යම් 

ය   -අඳ - රළයඵන ආයඹෝජන ප්රේභහණඹ ශී්රන විධිඹ  ළඩි 

යනහ. ඒ  ඳසුතරඹ්ෂ වළටිඹ  තභන් අපි යම් වන රඵහ 

යද්දය්ද. ඒ තභන් ේවිත් යවීම් යනොය එ ය දී විතය්ෂ ඵදු 

යන ප්රේිනඳත්ිනඹ  ඹෆභ. 

ඊශඟ  අපි ළේ නියේදන කිිනඳඹ්ෂභ ඉදිරිඳත් යනහ. 

ඒහ වහ දළ්ද ඳහර්ලියම්්දුරයේ අම්භළිනඹ ්දන ඕනෆ. යභොද, 

තී්දදු්ෂ ත්තහ  ඳසයව නිඹමිත හර ඳරිච්යේදඹ ුරශ අඳ  ඒ 

වහ යභභ රු බහයේ අම්භළිනඹ රඵහ ්දන යලේධ යනහ. 

ඒහ අතරි්ද එ්ෂ තභන්, 2012.12.08 දිනළින අව 1787/41 දයන 

ළේ නියේදනඹ. 2012 ඹර ්දනයේදී යේශීඹ යරොකු ලම්, යුර 

ලම් වහ අර්තහඳල් අසළ්දන යයශයඳොශ  රළබී අ්ද යමි්ද 

ඳළතීභත් භඟ එකී ද්රවග්දින මිශ ඉවශඹහභ ළරකිල්ර  යන,  

ආනඹනි යරොකු ලම්, යුර ලම් වහ අර්තහඳල්  වහ ව ඵේද අඩු 

කිරීභ යභභ ළේ නියේදනඹ භඟි්ද යලදු ශහ. අයේ යේශීඹ stock 

එ අ්ද වීයන එන යො  ඇින න හභහනග පිළියත අම් 

මිර යොඩ්ෂ ඉවශ නඟිනහ. 

ඒ යරහ  ඳහරියබෝගිඹහ ළන ල්ඳනහ යරහ යජඹ  

භළදිවත් ය්දන යනහ. ඒ අම්, ආනඹනි යරොකු ලම් කියරෝ 

ග්රාෆභඹ  රුපිඹල් 50්ෂ ඳළළින ඵේද රුපිඹල් 15 ද්ෂහත්, 

අර්තහඳල් කියරෝ ග්රාෆභඹ  රුපිඹල් 50්ෂ ව ඵේද රුපිඹල් 15 

ද්ෂහත්, යුර ලම් වහ කියරෝ ග්රාෆභඹ  රුපිඹල් 25්ෂ ඳළළින 

ඵේද රුපිඹල් 15 ද්ෂහත් අඩු කිරීභ යභභ ළේ නියේදනඹ භඟි්ද 

යලදු යනහ.  

වළභ වි භ යජඹ  නිසඳහදඹහ ව ඳහරියබෝගිඹහ ඹන 
යදයදනහභ පිනන ක්රි ඹහ භහර්ර  ඹ්දන යනහ. යඵොයවෝ වි  

නිසඳහදඹහ  යවො මිර්ෂ රඵහ යද්දන ඕනෆ. ඒ මිර රඵහ දු්දය්ද 
නළත්නම් ඒ අඹ  ඒ නිසඳහදන ක්රි ඹහදහභයඹ්ද ඈත් ය්දන යලේධ 
යනහ. අයන්ෂ අත  ඳහරියබෝගිඹහ ත් රිරන විධිඹ  අඳ  ඒ 
මිර ස ය්දන යලේධ යනහ. නිය්දතයයඹ්දභ අඳ  ඒ 
ිනයඵන අණ ඳනත් ඹ යත්  හධහයණ මිර  ඳහරියබෝගිඹහ ත් 
ඒ බහණ්ඩ රඵහ යද්දන යලේධ යනහ. ඒ හයේභ අර, ලම්, 
අර්තහඳල් ළනි යේල්ර season එ ඉය වුණහ  ඳසයව මිර 
ළඩි න වි  අඳ  ඒ ඵදු ස යරහ ඳහරියබෝගිඹහ  වනඹ්ෂ 
යද්දන  යලේධ යනහ. නමුත් නළත ය්ෂ ඒ යේශීඹ යයශ 

යඳොශ ර්ධනඹ න යො , යේශීඹ නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ න 
යො   යස ඵේද ළඩි යරහ අඳ  පි  යටි්ද එන බහණ්ඩ සීභහ 
ය්දන පුළු්ද. 

ඊශඟ  වියලව යයශ බහණ්ඩ ඵේද ක්රි ඹහත්භ වීයම්දී 
අඹවඳත් හරගුණි තත්ත්ඹ්ද යවවුරය්ද අයේ්ෂිතත අසම් 
අඩු වීභ භත  එශලු ඇුරළු අතගලග ආවහය මිර ණ්ද ඉවශ 

ඹහයම් ප්රේණතහ්ෂ භුර ව ඵළවි්ද වහ ඳළින උත් භඹද 
ළරකිල්ර  යන ඳහරියබෝගි ජනතහ  අතගලග ආවහය 
යම්ය්ද වන ළරසීභ වහ ඳත්නහ ඵදු අම්ප්රේභහණ එයරභ 
ඳත්හ නිමි්ද යභභ ළේ නියේදනඹ ක්රි ඹහත්භ යම් 
රළබුහ.  

එඹ  අභතය යේශීඹ යඳොල්යතල් නිසඳහදන්්ද ආය්ෂහ 

ය ළීනයම් අයමුණි්ද අඩු ඵේද්ෂ ඹ යත් යභය   ය්දහ 
යඳොල්යතල් වහ රම් කිරීභ  යඹොදහ ්දනහ palm යඩි, භද 
යවෝ ඵහඵසු යතල් වියලව යයශ බහණ්ඩ ඵේද  ඇුරශත් ය 
ඉවශ ඵදු අම්ප්රේභහණඹ්ද ඳළනවීභද යභභ ළේ නියේදනඹ භඟි්ද 
යලදු වුණහ. වියලවයඹ්ද ඔඵුරභ්දරහ ද්දනහ අයේ යයේ 
යඳොල්යතල් ව palm oil කිඹන ඒ ද්රවග යද අතය එ්ෂතයහ 
භුරලිතතහ්ෂ ිනයඵ්දන ඕනෆ ඵ.  එ ඳළත්තකි්ද අපි යඳොල් 
නිසඳහදන්්ද රැ ්දන ඕනෆ. අඩු ඵේද  palm oil රහයන 
ආයොත් ය්දය්ද අයේ නිසඳහදඹහ  විලහර ඳවය්ෂ දින එන්. 

අයන්ෂ අත  ඒ යඳොල්යතල් නිසඳහදනඹ යන අඹත් ඉල්රහ 
යලටිනහ, යම් යටි්ද අලග ප්රේභහණඹ ්දන ඵළරි  වුයණොත් පි  

959 960 



ඳහර්ලියම්්දුර 

යටි්ද ඹම් කියල ප්රේභහණඹ්ෂ රඵහ දීරහ ඒ මි්රn ය්දන ඉඩ යද්දන 
කිඹරහ. ඉින්ද ඒ උච්චහචනඹ න තත්ත්ඹ  රිරන විධිඹ  
 යුුර ය එඹ  සථහය ය ළීනභන් අපි යස ඵදු ඳළනවීයභ්ද  

ඵරහයඳොයයොත්ුර ්දය්ද.  

ඊශඟ , මුේදය හසුර ම්ඵ්දධයඹ්ද ත නියඹෝඹ්ෂ අපි 
අම්භළිනඹ වහ ඉදිරිඳත් ය ිනයඵනහ. ඳසු ගිඹ අඹ ළයඹ්ද අපි 
මුේදය හසුර රුපිඹල් 250 ද්ෂහ ළඩි ශහ.  අඹ ළඹ විහදයේදිත් 
විරුේධ ඳ්ෂයේ ප්රේධහන භහතෘහ්ෂ වුණහ, යම් අඹ කිරීභ ළඩින් 
කිඹන එ.  

ඒ හයේභ ෘත්තීඹ ණ්ඩහඹම්, ීනිනඥ ණ්ඩහඹම්, 
යයජිසට්රාහර්රු ඒ මුදර අධින් කිඹහ යජඹ  රුණු කිඹහ යලටිඹහ. ඒ 
නිහ යඳොදුයේ අපි ඒ රුපිඹල් 50 ද්ෂහ අඩු ය ිනයඵනහ. ඒ 
අඩු කිරීභ  භහමී ළේ නියේදනඹකි්ද ඒ ීනතගම්කර 
ය්දන ඕනෆ. ඒන් එතළන ය ිනයඵ්දය්ද.  

අහන එ වළටිඹ  ිනයඵ්දය්ද ඊතන්ල් භදගහය පිළිඵ 
ප්රේලසනඹන්.  ඊතන්ල් භදගහයඹ එ අසථහදී තවනම් ය්දන 
 යුුර ශහ. යජඹ වියල්ද අම්භත යන රද ඳර්යේණ වහ 
අධගහඳනි ආඹතන, යයෝවල් ව යජ  යේ යදඳහර්තයම්්දුර භඟි්ද 
යඹොදහ ම් රඵන සප්රීආුර යේශීඹ ළඳයීයම්දී ලී ර් 500 ද්ෂහත්, 
ආනඹනඹ කිරීයම්දී ලී ර් 100 ද්ෂහත්, අ්ද  නිඳළයුභ සුයහ ඵේද 
යවීභ  ඹ ත් යනොන, ඖධ වහ හර්මි නිසඳහදන වහ 
යඹොදහ ම් රඵන සප්රීආුර යේශීඹ ළඳයීයම්දී ලී ර් 500 ද්ෂහත් 
සුයහ ඵේයද්ද නිදවස ඵ යභභ ළේ නියේදනයඹින ව්ද 
නහ.  

ඇත්ත ලයඹ්ද යම් යලඹලු අණඳනත්ර වයඹ නළත්තම් 
ම්පිණ්ඩනඹ තභන් අයේ ය   ඵරඳහන ඒ ආර්ථි හතහයණඹ 
යනස න වි , උච්චහචනඹ න වි  ඒ වහ භහන වනින 
ඵරතර රඵහ යන ළේ නි යේදන භඟි්ද ඒහ ඳහරනඹ කිරීභ. ඒ 
වහ අයේ රු බහයේ අම්භිනඹ රඵහ යදන යර භභ 
යෞයයඹ්ද ඉල්රහ යලටිනහ. යඵොයවොභ සුරිනන්, රු 
ථහනහඹුරභනි. 

 

ප්රේලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඊශඟ  (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභහ. ඊ  යඳය රු 

උදිත් යරොකුඵණ්ඩහය භ්දත්රී ුරභහයේ නභ මරහනඹ වහ 
යඹෝජනහ යන යර භහ ඉල්රහ යලටිනහ. 

 
රු ිනස යල්ලිඹේද භවතහ (ශභහ වර්ධන වහ හ්දතහ 
 යුුර අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ கல்லித்ெ - சஷபொலர் அபஷலஷபைத்ெஷ, கரஷர் 

அலுலல்கள்  அலச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women‟s Affairs) 
යම් අසථහයේදී "රු උදිත් යරොකුඵණ්ඩහය භ්දත්රී ුරභහ 

මරහනඹ ත යුුරඹ"න් භහ යඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරරු ථහනහඹුරභහ මරහනයඹ්ද ඉත් වුයඹ්ද, රු 
උදිත් යරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அென்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ 

அகயசல, ஶண்புஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள்  ெலயல 

லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. UDITH 

LOKUBANDARA took the Chair. 

[අ.බහ. 2.18] 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අද විහද යන යේශීඹ 

ආදහඹම් ඳනත ඹ යත් යඹෝජනහ, වියලව යයශ බහණ්ඩ ඵදු 

ඳනත ඹ යත් නිඹභඹ, මුේදය හසුර (වියලව විධිවිධහන) ඳනත 

ඹ යත් නියඹෝඹ ව සුයහඵදු ආඥහඳනත ඹ  යත් නිඹභඹ 

ම්ඵ්දධ රු ඇභිනුරභහ අඳ  දළ්දවහ. ඒ පිළිඵ අයේ අදවස 

කිිනඳඹ්ෂ යම් රු බහයේදී ඉදිරිඳත් ය්දන භහ 

ඵරහයඳොයයොත්ුර යනහ. රු ඇභිනුරභහ කිේහ, ේවිත් 

ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ශ්රී රවහ ව ඉ්දදිඹහ අතය ිනයඵන 

ම්ඵ්දධතහ යොඩ නළඟීභ වහ අලග යන ීනිනභඹ ඳසුබිභ 

ස ය්දන තභන් යම් යඹෝජනහ යනළවිත් ිනයඵ්දය්ද කිඹහ. 

ඇත්ත ලයඹ්දභ එුරභහන් භභන් යවො භ ද්දනහ, 

Comprehensive Economic Partnership Agreement කිඹන 

එ. ඒ කිඹ්දය්ද බහණ්ඩ වහ යවහ ම්ඵ්දධයඹ්ද පුළුල් 

ගිවිසුභ්ෂ ඉ්දදිඹහත් භඟ අත්්ද ය්දන යලඹලු  යුුර 

ම්ඳහදනඹ ය ිනබුණු අසථහ රු ජනහධිඳිනුරභහ එඹ 

අත්්ද ය්දන ඔ්දන යභ්දන ිනබිඹදී භවය පුේරඹ්දයේ 

යඳෞේලි ඕනෆ එඳහම් භත එඹ අත්්ද කිරීභ නතය ශහ. 

එයවභ නතය ය නළත හච්ඡහ  බහජනඹ ය්දන ඕනෆ 

කිඹහ කිේහ. භ  භතන් භවරු කිේහ, යම් ගිවිසුභ අත්්ද 

යශොත් ඵහඵර්රු ඳහ ඉ්දදිඹහය්ද එන් කිඹහ. ඉ්දදිඹහයේ භව 

යරොකු වගහ්ෂ ය්ෂහ නළුර යලටිනහ. ය්ෂහ නළුර යලටින අඹ 

යභයව එන් කිේහ. නමුත් භභ  ලිම්ත් ද්ෂ යභතළන කිඹහ 

ිනයඵනහ ඉ්දදිඹහයේ ඵහඵර්රු යභයව එනහ  ඩහ Ramani 

Salon එ, Nayana Salon එ හයේ  salons ිනයඵන උදවිඹ 

ඉ්දදිඹහයේ ගිින්ද ඵහඵර් හේපු දභහ ිනයඵනහඹ කිඹහ.  ඒ නිහ ඒ 

තර්ඹ කියලයවත්භ අදහශ තර්ඹ්ෂ යනොයන්. ඔවු්ද  අලග 

යරහ ිනයඵ්දය්ද ඵදු ළඩි ය  හර්ඹ්ෂභතහකි්ද යතොය 

ඔවු්දයේ නිසඳහදන හභහනග ඳහරියබෝජඹහ  ළඩි ණන  

විකුණ්දනන්. රු ඵළයලල් යහජඳ්ෂ ඇභිනයඹහ ඊයේ යඳයර්දහ 

ඳත්තයඹ  කිඹරහ ිනබුණහ, -ඒ ප්රේධහන ඳත්තයර මුර පිටුයේ 

ව්ද යරහ ිනබුණහ- දළ්ද CEPA එ අලගතහ්ෂ නළවළ කිඹහ. 

එුරභහ කිඹනහ, “There is no need for CEPA between Sri 

Lanka and India as both countries have moved along” 

කිඹරහ. 

ඒ කිඹ්දය්ද CEPA එ අලගන් කිඹහ කිඹේදි, රු 

ඇභිනුරභහ ඒ වහ යභතළන  ීනින වයලෝධන ඉදිරිඳත් යේදි, 

ය ල් යද අතය ම්ඵ්දධතහඹ යොඩ නඟ්දන ඕනෆ කිඹහ 

කිඹේදි, යේලඳහරන ලයඹ්ද යනොයඹකුත් ප්රේලසන ඳළන නළයඟේදි  

එ ඳළත්තකි්ද කිඹනහ අඳ  ඉ්දදිඹහ අලගන්, ඉ්දදිඹහත් 

එ්ෂ ආර්ථි ම්ඵ්දධතහ්ෂ යොඩ නඟ්දන ඕනෆ කිඹහ. අනි්ෂ 

ඳළත්යත්ද, “ඉ්දදිඹහත් එ්ෂ කියලභ ම්ඵ්දධඹ්ෂ යොඩ නළඟීභ 

යනොශ යුුරන්, ඉ්දදිඹහ අයේ ුරයය්ෂ” කිඹන යදබිඩි 

පිළියත්ෂ තභන් යම් ආණ්ඩු ඇත්ත ලයඹ්දභ ඉසයව  

අයයන ඹ්දය්ද. රු මුදල් නියඹෝජග ඇභිනුරභහ යභොනහ 

කිේත් යහජඳ්ෂරු්ද කිඹන යේ තභන් භහ ිනතන වළටිඹ  යලේධ 

්දය්ද. එතළනදී යම් යයනන නිඹභඹ්දර ඇින ප්රේයඹෝජනඹ 

යභෝෂද කිඹන හයණඹ පිළිඵ අඳ  ප්රේලසන ය්දන යලේධ 

නහ. යභතළනදී රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ කිේහ, 

ඳහරියබෝගිඹහ ළනත් ඵර්දන ඕනෆ, නිසඳහදනඹ යන 

පුේරඹහ ළනත් ඵර්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. යුර ලම් ළනන්, 

අර්තහඳල් ළනන් යභුරභහ කිේහ. රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, 

2004 ඉරහ -අවුරුදු අ  විතය- වළභ දහභ Dambulla market 

එය්ෂ යුර ලම්රන්, අර්තහඳල්රන් ිනබුණු මිර පිළිඵ යතොයුරරු 

ඇුරශත්  යල්නඹ්ෂ භහ ශඟ ිනයඵනහ. එුරභහ කිඹ්දන උත්හව 

ශහ, යම් නිඹභ යඹ්ද අර්තහඳල්රන්, යඵොම්ඵන් ලම්රන් ඵේද 

රුපිඹල් 50 ඉරහ රුපිඹල් 15  අඩු ශහඹ කිඹරහ. එයවභ ය්දද, 

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ? 
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[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ] 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ හරයේ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔේ. ඒ හරයේ. ඒ හරයේ කිඹ්දය්ද, යම් ඵේද අඩු යරහ 

ිනයඵ්දය්ද 2013 යඳඵයහරි භහයේ 08ළනි දහන්. ඊ  ඳසයව 

එුරභහ කිේහ, "නළවළ, නළවළ, නළතත් භවය යරහ  ළඩි 

ය්දන යලේධ නහ"ඹ කිඹරහ. එුරභහ  අභත වුණහද ද්දය්ද 

නළවළ, 2013 භළන් භහයේ 21ළනි දහ නළතත් යම් ඵේද රුපිඹල් 

15 ඉරහ රුපිඹල් 25  ළඩි ය ිනයඵන ඵ. භහ යභතළනදී ව්ද 

ය්දන ඕනෆ, මුව ඇ ර  රුපිඹල් 100න්, ේපිර  රුපිඹල් 

100න්, භෆර  රුපිඹල් 20න් ලයඹ්ද ගිඹ භහයේ නළතත් යම් 

ඵේද ළඩි ය ිනයඵන ඵ.  

රු ඇභිනුරභනි, භන්සර් ඳරිේපු වහ රුපිඹල් යදය්ෂ ිනබුණු 

ඵේද දළ්ද  ටි ද  ලි්ද රුපිඹල් 22 ද්ෂහ ළඩි ය 

ිනයඵනහ. භහ ද්දය්ද නළින නිහන් යම් ප්රේලසනඹ අව්දය්ද. යම් 

යයේ භන්සර් ඳරිේපු හ යන යොවි භවත්රු්ද  ඉ්දනහද?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්දත්රී ුරභහ, අඳ වද්දය්ද විල්ඳ යේල්; මුව ඇ  ළනි 

යේල්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භ  යත්යයනහ. ඔඵුරභහ කිඹන එ වරි. භහ අව්දය්ද 

යම්න්. භන්සර් ඳරිේපු න යොවි භවත්රු භ  වමු යරහ 

නළවළ. නමුත් භන්සර් ඳරිේපු න ඳහරියබෝගියඹෝ ඉ්දනහ. අයේ 

යයේ හභහනගයඹ්ද යොතයම් විල්ඳ ිනබුණත් මිනිසු්ද ඳරිේපු 

නහ. ඒහ  යනත් විල්ඳ ිනයඵනහ. නමුත් රු ඇභිනුරභනි, 

ඔඵුරභහන්, භහන් යදයදනහභ market එ  ගිඹහභ ඳරිේපු ්දනහ. 

යභොද ඔඵුරභහන්, භහන් යදයදනහභ හරයඹ්ද හරඹ  ඳරිේපු 

නහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, රුපිඹල් යද  ිනබුණු ඳරිේපු 

ඵේද රුපිඹල් 22  ළඩි යරහ ිනයඵනහ. ඒය්ද ඳවය ව්දය්ද 

යොන් ඳහරියබෝගිඹහ ද? ඒය්ද අත ිනත යද්දය්ද යොන් 

ඳරිේපු යයශ්දදහ ද? ඳරිේපු රවහයේ හ ය්දය්ද නළවළ. 

එතයො  ඳහරියබෝගිඹහ  ඳරිේපු ටි්ෂ යඳොල් ම්යඵෝර 

ටිකුත් එ්ෂ ආවහය යේර  එුර ය ්දන ඵළවළ. යොන් 

විධිඹ ත් යඳොල් ම්යඵෝරඹ  උම්ඵරඩ නම් එුර ය 

්දන ඵළවළ. යභොද, උම්ඵරඩර ඵදු යභුරභ්දරහ ළඩි යරහ 

ිනයඵනහ- 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

යර, උම්ඵරඩ, ජහඩි ඔ්ෂයෝභ රවහයේ වදනහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

උම්ඵරඩර  ඵේද රුපිඹල් 275න්. උම්ඵරඩර  

රුපිඹල් 275 ඵේද්ෂ ඳළයනේහභ මිනිසු්ද  යඳොල් ම්යඵෝරඹ  

උම්ඵරඩ දහ්දන ඵළවළ. අයේ යල්ර දළ්ද ෆභ වද්දය්ද 

උම්ඵරඩ නළුරන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එයවභ ය්දය්ද නළුර අයේ ධීයඹ්ද  ඒ ආය්ෂණඹ - 

protection එ- යද්දය්ද යොයවොභද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

යභතළන යරහ ිනයඵ්දය්ද, ආණ්ඩු  මුදල් අලග නිහ ඵදු 

ඳළනවීභන්. ඔඵුරභහභ රු යවි රුණහනහඹ භ්දත්රී ුරභහයේ 

ප්රේලසනඹ  උත්තය යදමි්ද කිේහ, "ඔේ. අයේ ආදහඹභ අඩු යරහ" 

කිඹරහ. දළ්ද ආදහඹභ අඩු යරහ නම් ඒ ආදහඹභ ළඩි ය ්දන 

ඵදු වනහ.  

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ, දළ්ද 2013 ර්යේ ඳශමු ළනි 

භහ 4  ඇසතයම්්දුර ශ ඵදු ිනයඵනහ ය්ද. ඒ ඇසතයම්්දුර 

ශ ඵදුර  හයේ්ෂ රළබුණු ඵදු ප්රේභහණඹත් ඔඵුරභහ මී  ින 

යද  ලි්ද ඳහර්ලියම්්දුර  ඉදිරිඳත් ශහ ය්ද. ඒ ඵදු 

යො සලි්ද යඵොයවොභඹ්ෂ අඩු යරහ ිනයඵනහ. 

ඇසතයම්්දුර  ඩහ යලඹඹ  20්ෂ, යලඹඹ  30්ෂ හයේ අඩු යරහ 

ිනයඵනහ. නමුත් අඩුය්දභ ඵදු අඩු යරහ ිනයඵ්දය්ද 

යභොනහරද? යලඹඹ  එකි්ද ඳභණ -අඩුය්දභ- ඵදු අඩු යරහ 

ිනයඵ්දය්ද, ආවහය ද්රවගර  වන ඵදුරන්. අපි ද්දනහ යම් 

යයේ ආවහය ද්රවගර  වන ඵේද ුරළි්ද තභන් ළඩිපුයභ ඵදු 

ප්රේිනලතඹ්ෂ එුර ය ්දන පුළු්ද යරහ ිනයඵ්දය්ද කිඹරහ. 

ඵදු යනොයන අඹ භව යොඩ්ෂ ඉ්දනහ. නමුත් අිනව 

මිනිසු්දයේ ඳරිේපු ටි , ලම් යඩිඹ  ඵදු වනහ.  

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ යවො භ ද්දනහ ඳසු 

ගිඹ අවුරුේයේ මුල් භහ වතය  හයේ්ෂ යම් අවුරුේයේ මුල් 

භහ ව තය ත්තහභ ළඩිපුයභ ඵදු ළඩි වුයණ් යභොනහ ද කිඹරහ. 

යලඹඹ  39කි්ද ළඩි වුයණ් යභොන ඵේදද? රු ඇභිනුරභනි, 

ඔඵුරභහ යවො භ ද්දනහ යලඹඹ  39කි්ද ළඩි වුයණ් ආවහය 

ද්රවගර  වන ඵේද කිඹරහ. ආවහය ද්රවගර  වන ඵේද තභන් 

ළඩිපුයභ ළඩි වුයණ්. ඒ තභන් යම් දසර- 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අපි යම් යයනන නිඹභඹ්ද ඹ යත් ඵදු අඩු යනහ. ඔඵුරභහ 

විසතය ඵර්දන. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, අඩු යශව යඳඵයහරි භහයේන්. 

දළ්ද ජලි භහඹ. යඳඵයහරි භහයේ අඩු ශහ  දළ්ද නළත ළඩි 

යරහ ිනයඵනහ. රු ඇභිනුරභනි, භහ ඔඵුරභහ  අභියඹෝ - 

challenge - යනහ, පුළු්ද නම් ඔඵුරභහ ඊශඟ ථිඹහ  

කිඹ්දන ඇත්ත ලයඹ්දභ ඵදු අඩු යරහද, ළඩි යරහද කිඹහ 

කිඹන යර. ඳසු ගිඹ භහයේ ළේ එ්ෂ භඟි්ද ඒහ ළඩි ශහ. 

අඩු ශ ඒහ ළන ථහ යරහ ළඩ්ෂ නළවළ. ඹථහර්ථඹ තභන් අඩු 

ශ ඒහ ඊ ත් ඩහ ළඩි යරහ ිනබීභ.  

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, අයන්ෂ හයණඹ තභන් 

ළභ්දර ආනඹන ඵේදත් රුපිඹල් යලඹඹකි්ද ළඩි යරහ 

ිනයඵනහ කිඹන එ. යම් දසර ජනයල්න වහ වගහ යල්න 

963 964 



ඳහර්ලියම්්දුර 

යදඳහර්තයම්්දුරය්ද මිනිසු්දයේ ඵත් ඳයත් ප්රේභහණඹ ළන 

රුණු ඉදිරිඳත් යනහ. යම් ඔඵුරභහභ ඕනෆ නම් ගිිනල්රහ 

ඵර්දන. ඔඵුරභහ  රළබිරහ ඇින. ඔඵුරභහයේ අභහතගහවලඹ 

ඹ යත්න් ඒ යදඳහර්තයම්්දුර ිනයඵ්දය්ද. අද මිනිසු්ද ඵත් න 

ප්රේභහණඹත් අඩු යරහ ිනයඵනහ; පිටිලි්ද වදන ආවහය න ඳහ්ද 

ව යයොටි න ප්රේභහණඹත් අඩු යරහ ිනයඵනහ. ඔඵුරභ්දරහ 

කිේහ, "මිනිසු්දයේ ඵත් ඳරියබෝජනඹ ළඩි ය්දන ඕනෆ නිහ 

තභන් අපි පිටිර ඵේද ඉවශ දභ්දය්ද" කිඹරහ. පිටිර ඵේද ඉවශ 

දළම නිහ දළ්ද මිනිසු්ද පිටි ආවහය ්දයනත් නළවළ.  මුදල් භදි 

නිහ ඵත් ්දයනත් නළවළ. ඒ තභන් ඇත්ත ථහ. භහ 

අතගඹ්ෂ කිඹනහ නම් ඒ අතගඹන් කිඹරහ ඔේපු යන යර  

ඊශඟ ථිඹහ  කිඹ්දන ඔඵුරභහ  පුළු්ද. අතගඹ  යනොයන්. 

ඳසු ගිඹ ිනයේ ජනයල්න වහ වගහ යල්න 

යදඳහර්තයම්්දුරය්ද ඉදිරිඳත් ය ිනයඵන දත්තර  අම්න්  භහ 

යම් ථහ ය්දය්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයන්ෂ හයණඹ තභන් 

ඊතන්ල් භධගහය ළන යම් රු බහයේ ථහ ශහ. ඒහ ඖධ 

වද්දන ඕනෆඹ කිේහ. නමුත් ඳත්තය ඵරන මිනිසු්ද, TV ඵරන 

මිනිසු්ද වළයභෝභ දළ්ෂහ, ඒ ඊතන්ල් භධගහය යනහයේ ඖධ 

වද්දන යනොයන් කිඹරහ. භතන් ය්ද containersර ඇවිල්රහ 

ිනබුණහ. ඒ containers විෘත ය්දන යද්දය්ද නළුර, ඒ  

යරොකු teledrama එ්ෂ ශහ. ඳසයව යඳොලීයලයඹ්ද ඳළනරහ, ඒහ 

විෘත ශහ. ඒහයේ යභොනහද ිනබුයණ්? ඊතන්ල් භධගහය. 

අය්ෂකු වද්දන තභන් ඊතන්ල් භධගහයඹ යනළල්රහ ිනබුයණ්. 

ඒහ මිනිසු්ද   වි කිඹරහ label එ්ෂ අරරහ ිනබුණහ. භහ 

ද්දය්ද නළවළ, භවය යේලඳහරනඥයඹෝත් ඒ  ම්ඵ්දධන් 

කිඹරහ ථහ්ෂ ිනයඵනහ.   

ඒහ ය පුයහ විකුණනහ. ඒ ඔවු්ද  මුදල් උඳඹ්දන ිනයඵන 

්රුභයේදඹ්ෂ වළය යන යභෝෂද කිඹරහ භ  ඔඵුරභහය්ද ප්රේලසන 

ය්දන යලේධ යනහ.  

යභිනදී භභ ඉතහභ ළදත් යදඹ්ෂ ථහ ය්දන ඕනෆ. අපි යම් 

ථහ ය්දය්ද ඵදු පිළිඵන්. එ වයලෝධනඹකි්ද ඵදු වනහ. 

ත වයලෝධනඹකි්ද ය ල් යද්ෂ අතය ඵදු ව්දය්ද නළින 

න විධිඹ  ීනිනඹ යනස යනහ.   

2013.07.23 ළනි අඟවරුහදහ "රවහදීඳ" ඳත්රායේ  යම් විධිඹ  

ව්ද   ිනයඵනහ. 

 "භයදහය්ද භවහ ඉඩභ්ෂ  යඳෞේ. භහභ්ෂ ගිලී" 

භභ යම් ලිපිඹ බහත* යනහ. එඹ වළ්දහේ හර්තහ  

ඇුරශත් යන යර ඉල්රහ යලටිනහ.  

යොශම 10, භයදහන ප්රේයේලයේ පිිනටි අ්ෂය 29 ඳභණ 

විලහරත්යඹ්ද යුත් ඉඩභ්ෂ ඩුඵහන් වහ චීන භහම්ර 

වයඹෝඹ ඇින ආයම්බ යන රද යචලීනහ එ්ද.ඊ.බී. රවහ 

යඳෞේලි භහභ  යද්දන කිඹරහ ළබිනේ ඳත්රි හ්ෂ දභරහ 

ිනයඵනහ. යඳොඩි ප්රේභහණඹ්ෂ යනොයන්, අ්ෂය 29්ෂ! ඳර්චස 

29්ෂ යනොයන්, භයදහය්ද අ්ෂය 29්ෂ. භභ යම් ළන යඳොේඩ්ෂ 

යොඹරහ ඵළලුහ. යොඹරහ ඵරන යො  භ  රළබුණහ, 

13/0949/561/011 Cabinet Memorandum එ.  

එින යභයව කිඹනහ:  

 “Proposal has been submitted by the BOI by Chelina NEB 

Lanka (Pvt.) Limited…”   

අ්ෂය 29කුත් රේ 2්ෂ විලහර, දළන  දුම්රිඹ 

යදඳහර්තයම්්දුර  ඵදු දී ිනයඵන ඉඩභ්ෂ ඔවු්දය්ද නළත 

ඳයහ යන ආයඹෝජන භණ්ඩරඹ  ඳයහ දීරහ, ආයඹෝජන 

භණ්ඩරයඹ්ද යචලීනහ එ්ද. ඊ. බී. කිඹන යඳෞේලි භහභ  

රඵහ යද්දන කිඹනහ. යම්ය්ෂ යභයවභ කිඹහ ිනයඵනහ:  

 “Sri Lanka Railways has given their written confirmation to 

hold the said land up to November 2013”.  

ඒ කිඹ්දය්ද, යචලීනහ භහභ ඔවු්දයේ ගහඳෘිනඹ ඳ ්ද 

්දනහ යත්ෂ, ඒ අ්ෂය 29 යචලීනහ  ඳභණ්ෂ යද්දන - 

exclusively - ිනඹහ යන ඉ්දනහ කිඹරහ දුම්රිඹ 

යදඳහර්තයම්්දුර කීයභ්ද යුුර ලියුභ්ෂ ලිඹරහ -ලිඛිත- දීරහ 

ිනයඵනහ ලු.  

මරහනරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අපි යම් ඳහර්ලියම්්දුර  

ඇවිල්රහ ප්රේලසන අවනහ. භහ ණනහ  ලි්ද ඉදිරිඳත් ශ 

ප්රේලසනඹ්ෂ 2013 අයප්රේවල් 23 ළනිදහ භභ ඇහුහ. එභ ප්රේලසනඹ එදින 

වළ්දහර් හර්තහයේ තීරු අව 1777ින යභයව ව්ද යනහ: 

" (අ) 1994 ර්යේදී ප්රේිනඳත්ින ළරසුම් ම්ඳහදන වහ ක්රි ඹහත්භ 

 කිරීයම් අභහතගහවලඹ භඟි්ද ආයම්බ යන රද භයදහන ිියඳොලි 

 යයශ වකීර්ණඹ නමි්ද සථහනඹ්ෂ ඳිනන ඵත්;"  

ිියඳොලි යයශ වකීර්ණඹ ිනයඵ්දය්ද ඔඹ කිඹන අ්ෂය 

29්ෂ විලහර ඉඩයම්. භභ ගිිනල්රහ ඵළලුහ. ඒ පි්දතූය ඳහ භහ ශඟ 

ිනයඵනහ. ඒ  ප්රේලසනයේ (ආ) (i)යො යල්ද භභ යභයවභ ඇහුහ.  

" ඉවත ව්ද යයශ භධගසථහනයේ ත්භ්ද බහයරු්ද 

වුරු්දද?  

යම් ප්රේලසනඹ    පිළිුරය එදින වළ්දහේ හර්තහයේ අව 1779 

ව 1780 තීරුර ව්ද යනහ.  

යම් ඉඩයම් අන්ිනහයඹහ දුම්රිඹ යදඳහර්තයම්්දුර කිඹරහ යම් 

ඳහර්ලියම්්දුරයේදී කිඹනහ.  

ඊශඟ , ආ (ii) යො යල්ද භභ යභයවභ අහ ිනයඵනහ:  

" අධි ආය්ෂිතත රහඳ ඳහ විෘත ය ඇින භඹ එභ යයශ 

භධගසථහනඹ  ඇුරළු න භහර් හ තළබීභ  යවවුර යර්ද?"  

 ිියඳොලි කිඹරහ market  එ්ෂ ිනබුණහ. ඒ market  එ 

රවහ යේභ ඉ්දන යොවි භවත්රු්ද  -යයශ 

භවත්රු්ද - ඇවිල්රහ ඔවු්දයේ බහණ්ඩ විකුණහ ්දන, ෘිත 

යබෝ විකුණහ ්දන, ඒහ පි  ය ර  ඹ්දන ඉඩ වදරහ ිනබුණු 

තළන්ෂ.  යම් අ්ෂය 29 ඉඩයම් තභන් ඒ ිනබුයණ්.  

ඒ ප්රේලසනඹ  උත්තයඹ වළටිඹ  යභයවභ ව්ද යනහ. 

යම් යවො  අව්දන.  

" යුේධ වමුදහ වුය්ෂ ුරශ ිනබිඹ යුුර ආය්ෂිතතබහඹ වහ යවගබහඹ 

යවවුරය්ද වුය භධගයේ පිිනටි යභභ යොඩනළඟිල්ර  යලවිල් 

පුේරඹ්ද ව  ඇුරළු වීභ වහ ඉඩ රහ දීභ  වළකිඹහ්ෂ 

යනොභළත." 

965 966 

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරයේ තඵහ ඇත. 
*  நூனஷலயத்ெஷல் லலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒය්ද කිඹ්දය්ද, "යම් අිනව මිනිසසු්ද  යභතළන 

යයශහම් ය්දන ඵළවළ; යම් යුේධ වමුදහ වුය්ෂ. යලවිල් 

ළයලඹ්ද  එ්දන ඵළවළ" කිඹන එන්. ඒ විධිඹ  උත්තයඹ යදනහ.  

ඊශඟ , ආ (iii) යො යල්ද භභ අවන ප්රේලසනඹ යම්න්: යම් 

තභන් ළදත්භ යේ.  

" එින ිනමිරු්ද  ගහඳහය  යුුර ය යන ඹහභ  එභ 

භධගසථහනඹ රඵහ යද්දය්දද?"  

ිියඳොලි යයශ වකීර්ණඹ ිනයඵ්දය්ද ඒ අ්ෂය 29 

ඇුරයශව ිනයඵන බිල්ඩියම්. ඒ ප්රේලසනඹ  යදන උත්තයඹ යම්න්: 

" ිියඳොලි යයශ වකීර්ණඹ ුරශ පිිනටි යුද වමුදහ  අඹත් හ ර්ඹහර 

සථහනත කිරීභ  අලග ඉඩම් වහ යොඩනළඟිලි රඵහ ළීනභ  

අලග  යුුර යලදු යයයමි්ද ඳිනන අතය ඒහ යුේධ වමුදහ 

යත රඵහ ත් ඳසු ිියඳොලි යුේධ වමුදහ වුය වකීර්ණඹ 

ම්පර්ණයඹ්දභ නිදවස කිරීභ   යුුර යඹොදහ ඇත." 

ඒ කිඹ්දය්ද, යම් අ්ෂය  29 ුරශ ිනයඵන ිියඳොලි එය්ෂ ඇින  

ගහඳහරිඹ්දයේ ඉඩම්, ඔවු්දයේ ආඹතන, ඔවු්දයේ ගහඳහය 

සථහනඹ රඵහ යදනහ කිඹන එ. 

භහ ශඟ ිනයඵනහ, Ministry of Defence එය්ද එපු ලියුම්. 

ඒහයේ ිනයඵන රුණු භභ කිඹ්දනම්. 2012 යනොළම්ඵර් 

භහයේ 19ළනි දහ යුද වමුදහඳින  යම් ලියුභ ලිඹ්දය්ද යහජග 

ආය්ෂ වහ නහරි වර්ධන අභහතගහවලයඹ්ද. යල්ම් 

යම්  අත්්ද යරහ ිනයඵ්දය්ද අිනයර් යල්ම්, යේ.ඒ. 

යවජිත් භවත්භඹහ.  

එින යභයව ව්ද නහ: 

" ඵඩහ ුරශ පිිනටි යොඩනළඟිලි යුද වමුදහ වියල්ද දළන භත් 

ඳරිවයණඹ යනොය්දය්ද නම්, අදහශ යේඳශ ිනමිරු්ද යත 

නිදවස කිරීභ   යුුර යන යර...."  

ිනමිරු්ද කිඹ්දය්ද යභතළන ඉ්දන අිනව යයශ්දයදෝ; 

එදහ දිසත්රි ්ෂ 21කි්ද එතළන  ෘිත යබෝ යනහපු පුේරයඹෝ. ඒ 

සථහන නළත ඔවු්ද  රඵහ යද්දන කිඹරහ යුද වමුදහඳිනුරභහ   

නියඹෝඹ්ෂ නිකුත් යනහ, යහජග ආය්ෂ වහ නහරි 

වර්ධන අභහතගහවලයේ යල්ම් යම්  අිනයර් යල්ම්.  

ඔඹ අතයුරය, ිියඳොලි ආඹතනයේ පුේරඹ්ද  යුද වමුදහය්ද 

ලියුභ්ෂ 2012 ඔ්ෂයතෝඵර් 25 යනි දහ එනහ. රු යත් 

අමුණුභ ඇභිනුරභනි, යම් අව්දන ඔඵුරභහ යම්හ දළන ්දන 

ඕනෆ.  

" යභභ යොඩනළඟිලි වකීර්ණඹ නිදවස ය දීභ  ඇින වළකිඹහ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද "ිියඳොලි" යුද වමුදහ වුයර් සථහනත යලටින 

මරසථහන/ඒ භඟ ම්ඵ්දධතහය්ද දීර්ක යර රුණු 

යොඹහ ඵරන රදී.  

 එිනදී ඳවත ව්ද යවවුර භත විඹත යොඩනළඟිල්ර යත යලවිල් 

පුේරන්්ද ව  ඇුරළු වීභ වහ ඉඩ ප්රේසතහ රහ දිඹ යනොවළකි 

ඵ  රුණු අනහයණඹ විඹ. 

අ. යලවිල් පුේරන්්ද වුරු භධගයේ පිිනටි විඹත 

යොඩනළඟිල්ර යත ඹහම්/ඊම් යලදු කිරීයම්දී වුයර් 

ආය්ෂහ  ඵර ඳළභ්ෂ ඇින වීභ."  

ඊ  ඳසයව කිඹනහ, "විලහර ටිනහභකි්ද යුත් 

යුයධෝඳයණ බහණ්ඩ යභින ිනයඵනහ. ආවහය ද්රවගර ආය්ෂහ 

අලගන්." කිඹරහ. 

ඊශඟ  ප්රේධහන ලයඹ්ද කිඹනහ, යභ්දන යභයවභ: 

" යොශම නයයේ ආය්ෂහ ඳඹන බ  පිරිස ය්ෂ්දද්රි්ත  යභභ 

ඵඩහ වකීර්ණයේ සථහනත යලටීභ."  

ඒ නිහ කියල විධිඹ ත් යම් "ිියඳොලි" එය්ෂ ඉඩභ ඒ 

ිනමිහයඹ්ද  යද්දන ඵළවළ කිඹරහ  2012 ඔ්ෂයතෝඵර් භහයේ 

25ළනි දහ ලියුභ්ෂ ඹ්දය්ද army එය්ෂ ඊ. පී. ද ඉයේ 

අයබ්යවය, යම්ජර් යජනයහල්; යුද වමුදහඳින යම් .  

භභ ඒ ලිපි බහත* යනහ. යභෝෂද එයවනම් යභතළන 

යලේධ ්දය්ද?   

භහ ශඟ ිනයඵනහ, යම් Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited 

කිඹන ආඹතනයඹ්ද ඉදිරිඳත් යරහ ිනයඵන proposal  එ. 

යම්ය්ෂ න ළනි පිටුයේ ිනයඵනහ, chart එ්ෂ. එින ිනයඵනහ, 

“Progress to date”  කිඹරහ. භභ යම් යල්නඹත් බහත* 

යනහ.  

යම්ය්ෂ ිනයඵනහ,  land survey, BOI accreditation, Draft 

Project pre-feasibility and exclusive status for CNEB. 

එයවභනම් යම්ය්ෂ අන්ිනඹ ිනයඵ්දය්ද exclusively   "ිියඳොලි" 

එය්ෂ ේටිඹ  යනොයන්, Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited 

කිඹන ආඹතනඹ  ඳභණන්. ඒ අන්ිනඹ දීරහ ිනයඵ්දය්ද දහද? 

2012 ජනහරි භහයේ. එ්ෂයෝ යම් මිනිසසු කිඹ්දය්ද 

අතගඹ්ෂ. එයවභ නළත්නම් ඳහර්ලියම්්දුරයේ යම් ප්රේලසනඹ  

උත්තය දීපු ඇභිනයඹහ කිේයේ අතගඹ්ෂ. එයවභත් නළත්නම් 

ආය්ෂ අභහතගහවලඹ කිඹ්දය්ද අතගඹ්ෂ. යම් රුණු ුරනභ 

ඇත්ත ය්දන ඵළවළ. යම් රුණු ුරයන්ද එන් ඇත්ත.  

ඊ  ඳසයව 2012 භහර්ුර භහයේ යභයව  කිඹනහ:  

Preliminary Project Report for submission to BOI and 

MOT.  

ඊ  ඳසයව 2012 අයප්රේවල් භහයේත් කිඹනහ. එයවභ දිගි්ද 

දි භ 2012 ජනහරි භහයේ යල  ඔ්ෂයතෝඵර් න ුරරු වළභ 

භහයේභ යම් අයණ මිනිසු්ද  කිේහ, "ඔයවවරහ  යම් යද්දන 

ඵළවළ, ඔයවවරහ යලවිල් පුේරයඹෝ, යම් army camp එ්ෂ, 

ඔයවවරහ යම්  ඇවිල්රහ ආය්ෂහ  යදය ඇින යන නිහ 

army camp එ  ඇුරළු ය්දන ඉඩ යද්දන ඵළවළ" කිඹරහ.  

එයවභ නම් වුද යම් යචලීනහ? වුද යචලීනහ? වුද 

යචලීනහ? යම්ය්ෂ ිනයඵනහ, ඔ්ෂයතෝඵර් 2012, "Meeting with 

Secretary to the Ministry of Transport" කිඹරහ. වුද ප්රේහවන 

අභහතගහවලයේ යල්ම්යඹහ? යඵරහජියඹෝ, එම්ජීඑම්, ඵළලිස 

කිඹන ළයලයනෝ ආඹතනර බහඳින ධම්මි යඳයර්යහ භළිනුරභහ 

තභන් යම් ප්රේහවන අභහතගහවලයේ යල්ම්යඹහ. දළ්ද එුරභහත් 

එ්ෂ වම්ඵ යරහ ථහ ශහ කිඹරහ කිඹනහ. දළ්ද ඵර්දන, ඊ 

ශඟ  යභොද ය්දය්ද කිඹහ. යඳයනනහ ය්දද, යභතළන යරහ 

ිනයඵන යේ? යඳයනනහ ය්දද? ඊ  ඳසයව ිනයඵනහ, "...the 

commitment given by BOI in principle based on the above 

undertaking of the CGR" කිඹරහ. එයවභ නම් ශ්රී රවහ දුම්රිඹ 

යදඳහර්තයම්්දුර යභොන අභහතගහවලඹ ඹ ත ද එ්දය්ද? ඒ 
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———————————— 
* ථහ අහනයේ ඳශ ය ඇත. 
*  உலஷனஷபொெஷஷல் ெப்பட்டுள்ரது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහර්ලියම්්දුර 

එ්දය්ද ප්රේහවන අභහතගහවලඹ ඹ යත්. එයවභ ය්දද? ප්රේහවන 

අභහතගහවලයේ යල්ම්යඹහ ලිඛිත ද්දරහ ිනයඵනහ, යම් 

යචලීනහ කිඹන එ  යම් ඉඩභ යදනහ කිඹරහ. ඒ undertaking 

එ ඹ යත් තභන් යම් යලඹලු යේ ය්දය්ද. යම්ය්ෂ 

ිනයඵනහ," ...based on the presentation made by the principal 

investor to the Secretary, Ministry of Defence and Urban 

Development, Secretary of Ministry of Transport, Chairman 

of the UDA and other authorities, they have granted 

preliminary approval for the design” කිඹරහ. 

ඔවු්ද  අම්භළිනඹ රඵහ දීරහ ිනයඵනහ, ඒ මලි ළඩ  යුුර 

ය්දන. දළ්ද ඔ්දන එනහ, යවො ථහ්ෂ: “The project will 

be implemented by the principal investor in two phases”. යම් 

principal investor කිඹරහ කිඹ්දය්ද Chelina NEB Lanka 

(Pvt.) Limited කිඹන ආඹතනඹන්.  යභ්දන යම් යවො භ අව 

ත්තහ නම් යවොන්. අයේ සුජී යවනයලවව භයේ රගහණ මිත්රා 

භ්දත්රී ුරභහයේ නඩු්ෂ ම්ඵ්දධයඹ්ද ඳත්තයර් ිනබුණහ. එුරභහ  

විරුේධ නඩු්ෂ දහරහ එුරභහ ඒ නඩු දිනරහ ිනබුණහ. ඊ ශඟ  

Phase I. යම් අ්ෂය 29 infrastructure facilities යභොනහද?  

"...development of base infrastructure facilities such as...... in 

the project land within internal roads". යරොකු ඉඩභ්ෂ ිනබුණහභ 

ඒ ඇුරයශව යඳොඩි ඳහයල් ටි්ෂ දහ්දන ඕනෆ. තහය ටි්ෂ දහරහ, 

හම් ටි්ෂ ඳ්දන ඕනෆ. The next is, Provision of Power 

Requirements. රන්ේ ්දන ම්බි අදි්දන ඕනෆ. ඊ ශඟ , 

Sewerage and Stormwater Management. අඳද්රවග ව ළින 

ුරය ඵින්දන හම් ඳ්දන ඕනෆ. හම් ඳ්දන approve යරහ 

ිනයඵන cost එ කීඹද? ඇයභරි්ද යඩොරර් මිලිඹන 350න්. 

රුපිඹල් බිලිඹන 47න්. රුපිඹල් යෝටි 4,700න්. යම් යොයවොභද 

ය්දය්ද? යොශම ිනයඵන අ්ෂය 29 යම් ඉඩභ පුය්දන 

ඕනෆ ඉඩභ්ෂ යනොයන්; flat land එ්ෂ. පුය්දන ඕනෆ නළවළ. 

යභොකුත් ය්දන ඕනෆ නළවළ. භයදහය්ද ිනයඵන යම් ඉඩභ  

යභොකුත් ය්දන ඕනෆ නළවළ. ශුේධ ශහ. ඳහයල් ටි්ෂ දළම්භහ. 

තහය දළම්භහ. හම් ළපුහ. රුපිඹල් යෝටි 4,700න්. යම් ය්දන 

ඵළවළ. යම්ය්ෂ  යභෝෂ වරි යරොකු යවොයඹ්ෂ ිනයඵනහ. 

යභෝෂද යභතළන ය්දය්ද?   

ඊ ශඟ  කිඹනහ, "Phase II". භභ එතළන  එ්දනම්. භභ ඒ 

ඳළවළදිලි යරහ යද්දනම්. " ".....construction of high-end 

commercial towers, residential towers, convention facilities, 

hotels, operational support services et cetera". ඒ  cost එ 

යඩොරර් මිලිඹන 1,000න්. ඒ කිඹ්දය්ද හම් ඳ්දන යඩොරර් 

මිලිඹන 350න්. යම් තේටු නිහ, යවෝ ල් වකීර්ණ යම් 

ඔ්ෂයෝභ වද්දන යඩොරර් මිලිඹන දහවන්. එයවභ නම් යම්ය්ෂ 

යව යභෝෂද? "...in order to implement this project, the 

principal investor, Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited, is 

now required to acquire the land on 99-year lease for it to 

make its initial payment for the land upfront by way of 

Foreign Direct Investment”.  

යම්ය්ෂ කිඹනහ, යම් අනූන අවුරුේද  ඵදු යදනහ කිඹරහ. 

ඇත්ත භ අනූන අවුරුේද  ඵදු යදන එන්, විකුණන එන් අතය 

යරොකු යන්ෂ නළවළ. භභ කිඹ්දනම් යභොද කිඹරහ. යම්ය්ෂ 

යභ්දන යභයවභ යදඹ්ෂ කිඹනහ. යම් අම්භළිනඹ ඉල්රරහ 

ළබිනේ එ  දහරන් ිනයඵ්දය්ද. According to this, the 

principal investor is required to include freehold transfer 

facility of condominium units in fourth floor and above to a 

third party.   

දළ්ද යභතළන කිඹනහ, අපි ආණ්ඩුය්ද අනූන අවුරුේද  

ඵදු ්දනහ, අයයන අපි ුර්දළනි ඳහර්ලසඹ  විකුණන යො  

ඔවු්ද  යල්දන්ෂය ඔේපු  විකුණ්දන ඉඩ යද්දන කිඹරහ. 

ඒ යොයවොභද එයවභ ය්දය්ද? වියේශිඹ්ද  යල්දන්ෂය 

ඔේපු  විකුණ්දන වදනහ.    

ඒ අලග ්දය්ද ඇන් කිඹරහ ඊ  ඳසයව කිඹනහ. ඒ 

අලග ්දය්ද, "...because it is much beneficial to the 

company for the smooth operation of the project". ඒ 

කිඹ්දය්ද, Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹන 

ආඹතනයේ ප්රේිනඹ වහ, ඔවු්ද  රහබ රඵහ ළීනභ වහ 

යභ්දන යම් විධිඹ  99 අවුරුදු ඵේද  ්දනහ ඉඩයම් වදන නිහ 

යල්දන්ෂයඹ  විකුණ්දන ළබිනේ අම්භළිනඹ යද්දන කිඹන 

එන්. ඊ  ඳසයව යභ්දන යභයවභ කිඹනහ:  

"....the difference attributable to the value of such 

condominium units being transformed from a 

leasehold basis to a freehold basis. That revenue 

collected shall be remitted to the Consolidated Fund”. 

ඒ කිඹ්දය්ද යභෝෂද? යල්දන්ෂය ඔේපු  විකුණන එ 

ව 99 අවුරුේයේ ඵේද අතය මියල් යන්ෂ ිනයඵනහ නම් ඒ 

යන බහණ්ඩහහයයේ ඒහඵේධ අයමුදර  දභ්දන කිඹනහ. 

ඉින්ද යභෝෂද යම් කිඹ්දය්ද? යම් ආණ්ඩුයේ භින්දද 

ික්දතනයේ යභෝෂද කිේයේ? එ ඉඩම් අඟර්ෂ විකුණ්දන 

යද්දය්ද නළවළ කිේහ; සුේද්ද  විකුණ්දන යද්දය්ද නළවළ 

කිේහ; යලඹඹ  යලඹඹ්ෂ ඵදු දභනහ කිේහ. නමුත් යභෝෂද යම් 

ය්දය්ද? එ ලත ඳව්ෂත් එන ඵේද්ෂ ළන යභින ථහ 

යනහද? එ ලත ඳව ඵේද්ෂ ව්දන ඕනෆ කිඹරහ 

කිඹනහද? දළ්ද ඳරිේපු කියරෝ එය්ෂ ඵේද රුපිඹල් 2 ඉරහ 

රුපිඹල් 22 ද්ෂහ ළඩි ශහ. ලම්ර ඵේද ළඩි ශහ. 

අර්තහඳල්ර ඵේද  ළඩි ශහ. ළභ්ද ටි්ද එය්ෂ ඵේද ළඩි ශහ. 

Reload එ  ඵේද ළඩි ශහ. යභින කිඹනහ ලත ඳව්ෂත් ඵදු 

ව්දන ඕනෆ නළවළ කිඹරහ. අයේ ජහින ම්ඳත් න 

පි යොටුයේ, භයදහය්ද, යෝල්යෂවස එය්ෂ ිනයඵන ඉඩම් සුේද්ද  

විකුණ්දන කිඹනහ ලත ඳවත් ඵදු නළින. දුේඳත් මිනියවකු 

ඉඩභ්ෂ පියයේයොත් අල්රහයන ගිින්ද දභනහ කඩුයේ. ද්ෂ 

යඳ්දම්හ ටීවී එය්ෂ -“යලය” රඳහිනනියේද යොයවවයදෝ- 

යොල්දහදුකුයේ යනෝනහ යනකු  යච්ච යලේධිඹ්ෂ. ඒ 

යොල්දහදුහ ළඩ ය්දය්ද යොශම. ඒ යොල්දහදුහයේ බිරි 

යඳොඩි නිහඹ්ෂ ඉදි ය යන ිනයඵනහ. එඹ ඉඩභ පුයරහ 

යපු අනය ඉදි කිරීභ්ෂ කිඹරහ ඒ යනෝනහ භවත්භඹහන්, ඹ 

අවුරුදු වතයර් ඳයවව ශභන් යද්දනහන් අයයන ගිිනල්රහ ඳළඹ 12්ෂ 

කඩුයේ දභරහ. ඊ  ඳසයව ප්රේිනබහ භවහනහභ යවවහ භවත්භඹහ ටීවී 

එ  කිේහ, ීනිනඹ  අම් යභයවභ ය්දන ඵළවළ, අම්භහ 

යයනකු යද්ෂ ශහ නම් දරු්ද යදයදනහ කඩුයේ දභ්දන 

ඵළවළ කිඹරහ. එයවභ යන ආණ්ඩු, එයවභ යන ඔඹ 

යඳොලීයලඹ, එයවභ යන ආය්ෂ අභහතගහවලඹ සුේද්ද  යදනහ 

ලත ඳව්ෂත් ්දය්ද නළින යොශම භධගයේ අ්ෂය 29්ෂ. 

යභින කිඹනහ, යම් ඉඩභ හධහයණ මිර  යද්දන කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, රුණහය නිලසලබ්ද ්දන. යම් 

අසථහයේදී රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ මරහනඹ ්දනහ 

ඇින.  

969 970 

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ] 
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අනුරරු රු උදිත් යරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනයඹ්ද ඉත් 
වයඹ්ද, නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ [රු ච්දදිභ වීය්ෂයොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

 

அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயசல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் [ஶண்புஷகு 

சந்ெஷ வீக்தகஶடி] அலர்கள்  ெலயல லகஷத்ெஶர்கள். 

 
Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and MR. DEPUTY SPEAKER (THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY) took the Chair. 

 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, යම් ආඹතනඹ  යම් ඉඩභ 

රඵහ යද්දන නම් යම් ඉඩභ දුම්රිඹ යදඳහර්තයම්්දුරය්ද BOI 

එ  ඳයහ ්දන ඕනෆ. වරි ය්ද රු ඇභිනුරභනි? ඒ ඳයහ 

ළීනභ තභන් නළත ඳයහ යද්දය්ද Chelina NEB Lanka (Pvt.) 

Limited එ . යභින යභ්දන යභයවත් කිඹනහ:  

“To authorize the Commissioner General of Lands to transfer an 

extent of 29 acres and 2 roods to the Board of Investment of Sri 

Lanka as an outright grant without any cost”. 

ඒ කිඹ්දය්ද, කියලභ යවීභකි්ද යතොය යම් transfer 

ය්දන කිඹරහන්. ඊ  ඳසයව යභයවභත් කිඹනහ:  

“To authorize the Commissioner General of Lands to include the 

following conditions in the said free grant of land to the BOI”.  

වරි ය්දද? යම් ඉඩභ BOI එ  නිම් යදන යො  

යෝදයේයල ඹ්ෂ දභ්දන කිඹනහ. යෝදයේයල දභනහ ය්ද. 

වරි, අපි කිඹනහ, යවොන්  කිඹරහ. යෝදයේයල දභරහ තභන් 

යද්දය්ද. යභොනහද යෝදයේයල?           

යභභ යෝදයේයලර ිනයඵ්දය්ද යභයවභන්: “To authorize 

the BOI to lease the land to Chelina NEB Lanka (Pvt.) 

Limited on a 99-year lease”. 

කීඹ ණය්දද යම් ඉඩභ විකුණ්දය්ද? කීඹ ද යම් ඉඩභ 

විකුණ්දන ඵරහයඳොයයොත්ුර ්දය්ද? “BOI shall lease out such 

land to principal investor, Chelina NEB Lanka (Pvt.) 

Limited, on a 99-year lease based on the valuation by the 

Government Chief Valuer”. ඒ කිඹ්දය්ද  ප්රේධහන 

ත්ෂයවරුරුයේ මිර  අම් යම් ඉඩභ ඳය්දන පුළු්ද 

කිඹනහ.  

දළ්ද අපි ල්ඳනහ ය ඵරමු, Krrish Group එ ළන. යම් 

දසර ඒ ළන වළභ යදනහභ ථහ යනහ ය්ද. Krrish Group 

එ  දීරහ ිනයඵ්දය්ද, අ්ෂය 4්ෂ යඩොරර් මිලිඹන 50 න්. 

එතයො  අ්ෂය 29්ෂ -නිම් ණ්ද වළදුයොත්, වයඹ්ද ළඩි 

යශොත්- යඩොරර් මිලිඹන 350්ෂ, යඩොරර් මිලිඹන 360්ෂ විතය 

යනහ. ඒ අ  ිනයඵන ඉඩම් එ්ෂ ඵළලුහභ යඩොරර් මිලිඹන 

360්ෂ තභන් යභභ ඉඩයම් හධහයණ ටිනහභ ය්දන ඕනෆ. 

එතයො  යභතළන කිඹන යඩොරර් මිලිඹන 360ත්, හණු 

ඳ්දනන්, තහය දභ්දනන් කිඹන යඩොරර් මිලිඹන 350ත් අතය  

යඵොයවොභ යරොකු ම්ඵ්දධඹ්ෂ ිනයඵනහ. එතයො  යම් 

කිඹ්දය්ද, යඩොරර් මිලිඹන 360  ඳහයර් තහය දභරහ, හණු 

ඳරහ ඒ ආණ්ඩු  යදනහ කිඹන එන්.  

දළ්ද ඵර්දන. යභින ත හයණඹ්ෂ ිනයඵනහ. භහ ලි්ද 

ඉදිරිඳත් ශ ඔවු්දයේ financial proposal එය්ෂ 8න පිටුයේ 

යභ්දන යභයවභ ිනයඵනහ. “Transport Towers” එින 

පි්දතූයඹ්ෂ භහ ශඟ ිනයඵනහ. යම් ප්රේහවන කුලුම් වද්දය්ද 

දුම්රිඹ යදඳහර්තයම්්දුර  - 

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have only two more minutes left. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භ්දත්රී ුරභහ  නිඹමිත යරහය්ද විනහඩි 

5්ෂ භ  යදනහ.  

යභින යභයව ව්ද නහ: 

“CNEB will provide the MoT with a modern Grade-A office facility 

(Transport Towers) as consideration for a 99-year lease for the site”.  

යභින එඹ යළි්දභ ඉදිරිඳත් යනහ. රු මුදල් වහ 

්රුභම්ඳහදන නියඹෝජග අභහතගුරභනි, එඹ  ය්දය්ද නළවළ. 

යභඹ barter ්රුභඹ්ෂ. ලතඹ්ෂත් ය්දය්ද නළවළ. ඒ යම්  

ප්රේහවන අභහතගහවලඹ  building එ්ෂ යදනහ. ප්රේහවන 

අභහතගහවලඹ  යභොනහ ද buildings රු ඇභිනුරභනි? ඔඹ 

ිනයඵන buildings යවො භ ඇින. ගිඹ අවුරුේයේ ප්රේහවන 

අභහතගහවලයේ ඳහඩු රුපිඹල් යෝටි 380න්. රුපිඹල් යෝටි 

4,700්ෂ ටිනහ යභභ ඉඩභ එ තම යදොන්ුර්ෂත්, එ 

යඩොයරඹ්ෂත්, එ ඳවුභ්ෂත්, එ යුහ්ද එ්ෂත්, එ 

යඹ්ද එ්ෂත් ඵදු ව්දය්ද නළුර රුපිඹල් යෝටි 4700 

යම්  යම් යොල්යරෝ කිඹන ඳරිදි යඩොරර් මිලිඹන 350  

හුභහරු ය ්දන වදනහ.  

ජනහරි භහයේ යල  අයප්රේවල් භහඹ ද්ෂහ යඳොයවොය 

වනහධහයඹ  යොඳභණද දු්දය්ද රු ඇභිනුරභනි? මුදල් වහ 

්රුභම්ඳහදන අභහතගහවලයේ හර්ිත හර්තහ  අම් 2013 

ජනහරි යල  අයප්රේවල් ද්ෂහ යඳොයවොය වනහධහයඹ වහ ය්ද 

ය ිනයඵ්දය්ද රුපිඹල් යෝටි 640න්; ඳහල් යඳොත්, නිර ඇඳුම් 

වහ ය්ද ය ිනයඵ්දය්ද රුපිඹල් යෝටි 123න්. නමුත් ඉඩයම් 

ඵදු නිදව රුපිඹල් යෝටි 4,700න්. වුද යභතයම් හනහ්දත 

ආයඹෝජයඹෝ? ඔවු්ද වුද කිඹරහ භහ කිඹ්දනම්. අපි ඒ ළන 

යොඹහ ඵළලුහ. Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited. යභින 

ිනයඵනහ, ඔවු්දයේ Chelina Capital Corporation කිඹන භවු 

භහයම් Corporate Profile එ. භහ යභඹ බහත* යනහ.  

යභින යභයවභ ිනයඵනහ - Strategic Advantages of Chelina 

Capital Corporation.යභෝෂද කිඹ්දය්ද? “Our professional 

team is well capable of successfully securing government 

971 972 

———————————- 
* ලිඹවිල්ර ඉදිරිඳත් යනොයන රදී. 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

stand-alone projects...”යභ්දන ඳශමු න යේ. ඒ යොල්ර්දයේ 

strategic advantage එ යභෝෂද? ඒ යොල්ර්දයේ strategic 

advantage එ තභන්, ආණ්ඩුයේ projects ඔවු්ද  ්දන 

පුළු්දඹ කිඹන එ. ඒ යළි්දභ ළු, සුදුලි්ද ලිඹහ 

ිනයඵනහ.  

ඊශඟ  ඔවු්ද කිඹනහ, අයේ clientsරහ වුද කිඹරහ. What is 

our track record? අයේ භ්ද භඟ කුභ්ෂද? 

යභ්දන අව්දන රු ඇභිනුරභනි.  යභතළන  කිඹනහ, 

යභ්දන යභයවභ: 

 “We have been successful in winning many mega projects for 

our clients ...” It further states that “Most of our achievements 

remain undisclosed due to sensitivity of shared interest by 

parties involved”.  

යභෝෂ ද කිඹ්දය්ද රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි? 

යභතළන කිඹනහ, "අයේ ප්රේධහනභ වළකිඹහ තභන්, යජයේ 

යෝදත්රාහත්ුර රඵහ ළීනභ  පුළු්ද වීභ" කිඹහ. ඔවු්ද ඒහ 

යභොනහ ද කිඹහ කිඹ්දය්ද නළවළ. යභොද? ඒහ  යවගත නිහ. 

මිනිසු්දයේ ල්ලි ත හ  යවෝ යෝදත්රාහත්ුරර  යදනහ නම්, 

ඒහ යොයවොභ ද රු නියඹෝජග  ථහනහඹුරභනි, යවගත 

ය්දය්ද?  

රු නියඹෝජග ථහනහඹතුරභනි, භහ දළ්ද ප්රේලසන ුරන්ෂ 

ඉදිරිඳත්  යනහ, යහඹ අභහතගුරභහ , භවහභහර් අභහතගුරභහ   

ව  මුදල් ඇභිනුරභහ . 2009 ජනහරි 1 නදහ යල  Chelina 

Capital Corporation යවෝ ඊ  අම්ඵේධ ආඹතන භඟ ශ 

ම්යදම්   යභොනහ ද කිඹ්දන.  ඔවු්ද  යව මුළු මුදල් ප්රේභහණඹ 

යොඳභණ ද? ඔවු්දයේ අධග්ෂ භණ්ඩරයේ විසතය යභොනහ ද?  

යම්හ අඳ  අව්දන  යලේධ යනහ. යභ්දන ඵර්දන.  

With absolute arrogance they say that their strategic 

advantage is to win government projects but they will not 

disclose information because of the secrecy and sensitivity of 

those projects.  හයේ  යවස ද  යම්  යකි්දය්ද? හ ද sensitize  

ය්දන වද්දය්ද?  

අහන ලයඹ්ද රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, අඳ 

යොඹහ ඵළලුහ, Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹ්දය්ද 

වු ද කිඹහ.   භහ නම් කිඹ්දන ළභළින ්දය්ද  නළවළ.  නමුත් 

අයබ්යලවව කිඹහ පුේරයඹ්ෂ ඉ්දනහ. ඒ අයබ්යලවව කිඹන 

පුේරඹහ  Sri Lankan යයන්ෂ. ජමීල් යසුෂස කිඹ්දය්ද  අයහබි 

ජහ ිනයඹ්ෂ. එේේ බුල්ජ්දස කිඹහ  ත  Sri Lankan  යයන්ෂ 

ඉ්දනහ. හභහනග ජනතහ  යද්දන   ඵළවළන්  කිඹපු, army එ 

ඉ්දන නිහ ිියඳොලි එය්ෂ යයශ්ද්ද  ඳ්දනපු තළන -යම්   

අ්ෂය 29- යද්දන ඹනහ යම් යචලිනහ කිඹන ආඹතනඹ . අභ 

ලයඹ්ද රුපිඹල් යෝටි 4700්ෂ ්දන ඕනෆ ඉඩභ ,  යලඹඹ  

යලඹයේ ඵේද ළහුහභ තත් යෝටි  4700්ෂ   ඵදු වළටිඹ  ්දන 

ඕනෆ. ඊ  ඳසයව යභොවු්ද ඉදිරිඳත් යනහ, ඇයභරි්ද යඩොරර් 

බිලිඹන 1.3්ෂ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රුපිඹල් බිලිඹන 140්ෂ. රුපිඹල් 

යෝටි 17,000  ළඩි ආයඹෝජනඹ්ෂ ය්දන ඉල්ර්දය්ද.  

දළ්ද අඳ ඵළලුහ, විලහර  යොම්ඳළනිඹ්ෂ ය්දන  ඇින  කිඹහ. වුද  

යම්? මුළු   shares ප්රේභහණඹ කීඹ ද?  shares ුරනන්. Per share 

රුපිඹල් 10 න්. Total stated capital එ රුපිඹල් 30න්. වත් 

යදන්ඹය්ද! රුපිඹල්  ිනයවව total stated capital එ ිනයඹන 

ආඹතනඹ්ෂ ඔවු්දයේ strategic advantage එ ුරළි්ද   රුපිඹල් 

යෝටි දව දවස ණන  ආණ්ඩුයේ project එ්ෂ  ්දන 

උත්හව යනහ. අයබ්යලවව  කිඹන පුේරඹහ  වදියලයේභ ගිඹ 

භහයේ යම්ය්ද ඉල්රහ අසයරහ,  ඒ යම්   එදහ භ ත 

යයන්ෂ ඳත් යරහ. ඇන් යම් ඉල්රහ අසවීභ? වුද යම් 

පුේරඹහ? වුද යම්  අයබ්යලවව? යම්හ  ළන අධහනඹ  යඹොමු 

ය්දන  යලේධ ය්දය්ද, යම් අ්ෂය 29 නිහ ඳභණ්ෂ 

යනොයන්. ජනතහ  තභන් යම් ඵදු ව්දය්ද. ජනතහ  තභන්  

ජීත් ය්දන ඵළරි. ජනතහ  තභන් යම් දු යද්දය්ද.  ඊයේ 

දඹහයලරි  ඳනිනහඹ කිඹහ  එයව්ද යරොකු  show එ්ෂ ශහ. යන 

යභෝෂ යවෝ එ්ෂ කිඹහ  යරොකු show එ්ෂ  යනහ. Rugger 

matches වනහ. Cricket matches   වනහ.  මිනිසු්ද  ඒහ 

ඵර්දන  යදනහ.  මිනිසසුත් බිල්යරෝ හයේ,  යම්යඵෝ  හයේ, 

ඉබ්යඵෝ හයේ  ඕහ ඵර ඵරහ ඉ්දනහ. ඒ අතයුරය  මුළු ය භ 

දණඹ යනහ. මුළු යයේභ ල්ලි  යවොයහ නහ. ඒ තභන් 

ය්දය්ද. This is a "Smoke and Mirrors" show. You say, 

“No, everything is okay”. 

CHOGM එ එනහ, අය එනහ, ඔ්ෂයොභ වරි කිඹරහ ඒ 

ළුයර් ගිින්ද යභොද ය්දය්ද? ළුයර් ගිින්ද මිනිසු්දයේ 

යේල් යවොයහ නහ. රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, මී  ඩහ 

යම් පිළිඵ ථහ ය්දන යදඹ්ෂ ඉුරරු යරහ නළවළ කිඹරහ භහ 

ල්ඳනහ යනහ. රු නියඹෝජග මුදල් ඇභිනුරභනි, භහ විලසහ 

යනහ ඔඵුරභහ යම් ඵදු පිළිඵ ථහ යේදි යම්හ ළන 

යවො  යවොඹහ ඵරහවි කිඹරහ. because this is an unsolicited 

proposal. This proposal did not come through a tender 

process. When you are giving an unsolicited proposal, how 

can you give 29 acres of land to a company that has a stated 

capital of Rs. 30? It just does not make sense.  
 
 

රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

These are all gonibilla companies. 

 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Yes, therefore there must be an invisible hand. 

 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Exactly. 

 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

So, I ask this House, particularly the Hon. Minister, to 

look into this. 

රු ඇභිනුරභනි, එ යදඹ්ෂ ය්දන. යම්හ  ඵදු ඳන්දන. 

යම්හ  ඵදු ඳනරහ අද ඔඹ ළඩි යපු අර ඵේද අඩු ය්දන; අද 

ළඩි යපු ඳරිේපු ඵේද අඩු ය්දන; අද ළඩි යපු යඵොම්ඵන් ලම් 

ඵේද අඩු ය්දන; අද ළඩි යපු ළභ්ද ඵේද අඩු ය්දන. ඒහ 

අඩු යරහ යම් අඹ  ඵදු ඳන්දන. යඵොයවොභ සුරිනන්.  
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රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ  යුුර 
අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன - கஷஶஷ அலுலல்கள் 

அலச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි,  අද ඉදිරිඳත් ය ඇින 

යඹෝජනහ වහ නිඹභඹ්ද ළන ථහ යමි්ද මුදල් අභහතගහවලඹ වහ 

අනිකුත් අභහතගහවල ළන ඹම් ඹම් අදවස ඉදිරිඳත් ය්දන 

යඹදුණහ. අයේ ආචහර්ඹ වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභහ භවජනඹහ  

අඳවහ න විධිඹ  ථහ ශහ. මිනිසසු ඉබ්යඵෝ හයේ ඵරහ 

ඉ්දනහඹ, යම්යඵෝ හයේ ඵරහ ඉ්දනහඹ කිඹරහ එුරභහ  

කිේහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔේ, ඔේ. ඒහත් යනොකිඹහ ථහ ය්දන 

ිනබුණහ ය්ද.  මිනිසසු  යභොශඹ්ෂ නළින, උත්භ්ෂ දළම්භ්ෂ නළින 

ඉබ්යඵෝ යම්යඵෝ හයේ ඵරහ යන ඉ්දනහ කිඹරහ ඒ 

ආචහර්ඹුරභහ කිේහ. ආචහර්ඹුරභහ යම් යයේ ජනතහ ළන 

ිනත්දය්ද ඒ ආහයඹ  හයන් භ  යේ්දය්ද. භභ නම් 

කිඹ්දය්ද එුරභහ ජනතහ  නි්දදහ්ෂ ශහ කිඹරහන්.  අයේ ඡ්දද 

දහඹඹ්ද  එුරභහ අඳවහඹ්ෂ යශව. එුරභහ  ිනයඵ්දය්ද ඒ 

කිඹපු ථහ ඉල්රහ අස ය ්දනන්.  ඒ ථහ ඉල්රහ අස ය 

්දන ආචහර්ඹුරභනි. රු වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ 

යම්යඵෝ, ඉබ්යඵෝ කිඹරහ ජනතහ  අඳවහ යරහ යම් යන 

නහ ගඹ යභෝෂද? යභෝෂද යම් ජනිහ?  

ඊයේ ඔඵුරභ්දරහ දඹහයලරි ජඹයවය භ්දත්රී ුරභහ ළනත් ඒ 

විධිඹ  කිේහ. භව එ්ෂයනහයේ වළයලරීයම් ඉරහභ ඔඹ හයේ 

තභන් ජනතහ  ථහ ය්දය්ද. ඒ නිහ තභන් දඹහයලරි 
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[යභභ යල්න පුසතහරයේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்ெ ஆலணங்கள் நூல் நஷலயத்ெஷலும் லலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This Documents are also placed in the Library.] 



ඳහර්ලියම්්දුර 

ජඹයවය භ්දත්රී ුරභහ කිේයේ ත දව අවුරුේද ත්, යේන 

යත්ෂ භහනයේත් එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ   වරි භඟ්ෂ නළවළ 

කිඹරහ. අ්දන ඒ භඟ නළින ය ්දන ජනතහ  අඳවහ ය්දන. 

යම්යඵෝ කිඹ්දන, ඉබ්යඵෝ කිඹ්දන, වය්ෂ කිඹ්දන. තභ්දයේ 

ඡ්දද දහඹඹ්ද ත් එ්ෂන් එයවභ කිඹ්දය්ද.  යඑ්දපී එය්ෂ 

ඡ්දද දහඹඹ්ද ත් එ්ෂන් ඔඹ කිඹ්දය්ද. තභ්දයේ ඡ්දද 

දහඹඹ්ද  ඔඹ විධිඹ  නි්දදහ ය්දන එඳහ. ආචහර්ඹ තනුරය්ෂ 

දයහ යන  එළනි නි්දදහ වත චන ථහ ය්දන යවොද?  

ඡ්දද දහඹඹහ යභොන තීයණඹ්ෂ දු්දනත් ඒ තීයණඹ වරි කිඹරහ 

ින නභරහ පිළි අයයන යම් යයේ කීභ, ඳහරනඹ බහය ්දනහ 

මි්ෂ යභයවභ ථහ කිරීයම් ්රුභඹ්ෂ නළවළ. ඔඵුරභහ කියලභ 

වයඹ්ෂ නළින, ළඹුය්ෂ නළින යම් යයේ ජනතහ අඳුය්දය්ද 

නළින යයනකු හයේ ථහ ශහ. ඒ නිහ යම් යපු නි්දදහ  

ජනතහය්ද භහ ්දන, ඒ චන ඉල්රහ අස ය ්දන 

කිඹරහන් භභ අහන ලයඹ්ද කිඹ්දය්ද.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ ඒ ථහ ඉල්රහ අස ය ්දනහ.  

 
රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

යඵොයවොභ යවොන්. ඒ යවො ශීරහචහයභ්ෂ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ඇභිනුරභනි, භභ ඒ යරහයේ ජනතහ වෆල්ලු ය්දන 

ිනතරහ යම්යඵෝ, ඉබ්යඵෝ කිඹරහ කිේයේ නළවළ.  

එයවභ අදවස වුණහ නම්, භහ එඹ ඉල්රහ අස ය ්දනහ.  

භභ එයවභ ජනතහ  අඳවහ යන ජහිනයේ භ්දත්රී යයඹ්ෂ 

යනොයන්. භභ කිේයේ, ජනතහ  ආණ්ඩු ර්දය්ද ජනතහ 

යම්යඵෝ, ඉබ්යඵෝ හයේ ිනතහයනන් කිඹන එන්. යඵොයවොභ 

සුරිනන්.  

 
රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

නළවළ, නළවළ, එයවභ යනොයන් කිේයේ. ඕනෆ නම් තළටිත 

යපු එ අයයන ඵර්දන. ඇුරශ  ගිිනල්රහ යේේ යපු එ 

ඉල්රහ යන ඵර්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] සුජී යවනයලවව 

භ්දත්රී ුරභහ, තමු්දනහ්දයව ඒ භ්දත්රී ුරභහ රැ ්දන  ථහ 

යනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ යනභ එ්ෂ.  යේේ යපු එ 

අයයන ඵර්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] නළවළ, නළවළ, ඒ යනභ 

එ්ෂ. ජනතහ යොයම් ශහ යනොයන් ය්ද. ජනතහ යොයම් 

යරහ නළවළ  ය්ද. ඒ යොයම් යන අඹ  ඳවය වන එ 

යනභ යදඹ්ෂ. ජනතහ  යම්යඵෝ, ඉබ්යඵෝ හයේ ඵරහ ඉ්දනහ 

කිඹරහන් කිේයේ. [ඵහධහ කිරීම්] යම්හ කිඹේදී යභුරභ්දරහ  යම් 

එ එ නහ ග යඟඳහනහ. නමුත් එුරභහ එයවභ තභන් කිේයේ. 

සුජී යවනයලවව භ්දත්රී ුරභනි, තමු්දනහ්දයව යභතළන නහ ග 

යඟඳෆහ  එුරභහ අහනයේ ඒ යත්රුම් අයයන එඹ ඉල්රහ අස 

ය ත්තහ. [ඵහධහ කිරීම්]  තමු්දනහ්දයව ඒ ප්රේහලඹ  

ම්ඵ්දධයඹ්ද  එුරභහ යකි්දන ථහ යනහ. ආචහර්ඹුරභහ ඒ 

යත්රුම් අයයන ඒ ප්රේහලඹ ඉල්රහ අස ය ත්තහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

තමු්දනහ්දයවරහ  තත් ඒය්ෂ ඳළ ලිරහ ඹ්දය්ද නළින හඩි 

ය්දන.  ඒ යෝද ළයේ තත් එල්ලිරහ ඹ්දය්ද නළින හඩි 

ය්දන. ඒ යත්රුම් ්දන.  යම් හයේ ළරැේද්ෂ වුණහභ ඒ 

යඳ්දහ යද්දන අඳ  යුුරභ්ෂ ිනයඵනහ. ආචහර්ඹුරභහ  ඒ යපු 

හර්ඹ යඵොයවොභ යවොන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] යභුරභහ ආචහර්ඹ 

යනොයන් ය්ද. යභුරභහ යභොන ආචහර්ඹද? යභුරභහ අනහචහර්ඹ. 

දළ්ද නළඟි රහ ථහ ය්දය්ද අනහචහර්ඹ. ඵර්දන, යම් 

අනහචහර්ඹ ථහ යනහ.  ආචහර්ඹුරභහ  ඒ ප්රේහලඹ ඉල්රහ  අස 

ය ත්තහ. ඒ යම්  දළ්ද අනහචහර්ඹ නළඟි රහ ථහ යනහ. 

යභෝෂද යම් ථහයේ යත්රුභ? 

යභොන ආණ්ඩු්ෂ ආත් ඵදු ඳනනහ, ඵදු අඩු යනහ, ඵදු 

අස ය ්දනහ. එයවභ තභන් ආණ්ඩු  යුුර ය්දය්ද. ඒ ඒ 

යුඹ්දර ිනයඵන තත්ත්ඹ්ද අම්, ඒ අලගතහ්ද අම් එභ 

 යුුර යලදු යනහ. අද යභුරභහ මුදල් නියඹෝජග ඇභිනුරභහ 

වළටිඹ   රුණු ඉදිරිඳත් යශව, ලි්ද ර  ඇින න ඒ 

තත්ත්ඹ්ද අම්න්. භවය ඒහ  ඵදු ළඩි ය්දන  යලදු නහ.  

අයේ යයේ අර්තහඳල් අසළ්දන ළඩි න හරඹ  පි  යටි්ද 

ය්දන අර්තහඳල්ර  ඵදු ළඩි යනහ.  අයේ යයේ යොවී්ද 

යකි්දනන්, එළනි ළඩ පිළියශල් ස ය්දය්ද. ඒ අම් 

තභන්  යුුර ය්දය්ද. ඒ නිහ ඵදු ඳළනවීභ, ඵදු අඩු කිරීභ, 

ඵදු ඉත් කිරීභ ඉිනවහයේ ෆභදහභ ෆභ ආණ්ඩු්ෂ වියල්දභ යලදු 

යරහ ිනයඵනහ. ඒ ළන යදෝඹ්ෂ කිඹ්දන ඵළවළ.  ඒහ යලේධ 

නහ. එයවභ ය්දන පුළු්ද. එයවභ විඹ යුුරන්.   

තමු්දනහ්දයවරහ ඳසු ගිඹ හරයේ ආණ්ඩුය්ද ඇහුහ, යෝ 

ආයඹෝජන කිඹරහ. වුද ආයඹෝජනඹ්ද ය්දන එ්දය්ද, යන 

ආයඹෝජන  යභොනහද කිඹරහ ඇහුහ.  දළ්ද ආයඹෝජන නළවළ, 

ආණ්ඩුයේ ප්රේිනඳත්ිනඹ  විරුේධන්,  රුපිඹර ඵිනනහ, යඩොරර් එ 

නඟිනහ හයේ යේල් කිඹ කිඹහ යලටිඹහ.  දළ්ද ආයඹෝජඹ්ද 

එනයො  - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] සුජී යවනයලවව භ්දත්රී ුරභනි, 

තමු්දනහ්දයවයේ යරහයේ දී ඒ ළන ථහ ය්දන. අපි 

තමු්දනහ්දයවරහයේ ළඩ ළන ථහ යශව නළවළ. යම් භෆත 

යුයේ තයම් ආයඹෝජනඹ්ද යම් යයේ මී  යඳය ඇින යරහ නළවළ. 

යම් ය  වද්දන  අඳ  ළඩි ළඩියඹ්ද ආයඹෝජනඹ්ද ඕනෆ.  

හභහවශිඹ්ද වළටිඹ  අපි ඉසය ල්ඳනහ යශව  චීනඹ ත්තත් 

අයන්ෂ ය ල් ත්තත් වියේශිඹ්ද  ආයඹෝජනඹ්ද ය්දන  

ඉඩ දීභ සුදුසු නළවළ කිඹහන්.  ඉසය අපි එයවභන් ල්ඳනහ යශව. 

ඒ අම් වියේශිඹ්ද යභින ආයඹෝජනඹ යරහ ිනබුණු ඒහත් අපි 

නළත රඵහ ත්තහ. චීනඹත් දළ්ද වියේශීඹ ආයඹෝජනඹ්ද  යදොය 

විෘත යරහ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ යරෝයේ ෆභ ය භ 

ිනයඵන - 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Sujeewa 

Senasinghe? 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, භභ යම් ඇභිනුරභහය්ද 

අව්දන ළභළිනන්, යම් ය   ආපු ආයඹෝජන යද්ෂ ළන 

කිඹ්දන පුළු්දද කිඹරහ. 

977 978 

[රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ] 
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නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  රු ඇභිනුරභහ ථහ ය්දන.  

 
රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

තමු්දනහ්දයව point of Order  කිඹ කිඹහ යභෝෂද ඉදිරිඳත් 

ය්දන වද්දය්ද?  ඹ්දන  යෝ, වළ්දදෆ  අය Galle Face 

එ . වළ්දදෆ  ගිින්ද Galle Face එ දිවහ ඵරහ යන 

ඉ්දනයෝ. Galle Face එය්ෂ තේටු කීඹ යවෝ රඹ්ෂ වදනහද? 

ඒ ආයඹෝජනඹ්ෂ යනොයන්ද? යභයවව ඇවිත් යවෝ ල් වද්දන 

ඊ  ළඩිඹ යරොකු යොම්ඳළනිඹ්ෂ යරෝයේ ිනයඵනහද? යම් 

ආණ්ඩු යන ළඩ නත්්දන, දුර්ර ය්දන,  ආයඹෝජඹ්ද 

අතය, වියේශිඹ්ද අතය ළයදි  ප්රේචහයඹ්ද යනිඹ්දන 

තමු්දනහ්දයවරහ ඊර්ගහය්ද, වයයඹ්ද යන ගහඳහයඹ්ෂ 

තභන් යම් ය යන ඹ්දය්ද.  

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යවෝ රඹ වදන යොම්ඳළනිඹ යභෝෂද? 

 
රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

තමු්දනහ්දයව  උත්තය යද්දන භභ ඵළඳිරහ නළවළ. භභ ථහ 

ය්දය්ද මරහනඹ න්. තමු්දනහ්දයව හඩි යරහ නිම් 

ඉ්දනහ.  

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යවොයේල් එය්ෂ නභ කිඹ්දන. යභෝෂද ද්දය්ද නළවළ. ඒ 

ළන ද්දය්ද නළින ේටිඹ ඉ්දනහ. යවෝ රයේ නභ යභෝෂද?  

 
රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

භ්දත්රී ුරභහ ගිින්ද හුශව දි්දනත් එ්ෂ  Galle Face එය්ෂ 

ඉයන ඉ්දනයෝ. ඉයන ඉරහ ඵර්දනයෝ. අය වදහ යන 

වදහයන ඹ්දය්ද.  ඒ යවෝ රඹ යොඩනඟරහ ඉය යන 

හරඹත් ඒය්ෂ දහරහ ිනයඵනහ. ඵරහ යන ඉ්දන.  

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යභයරෝ යදඹ්ෂ යත්යය්දය්ද නළවළ. තල් ස ටි නම් 

ළයරේහ.  

 
රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு  அெஶவுெ தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ආයඹෝජන යද්ෂ කිඹ්දන කිඹරහ ය්ද කිේයේ. ඔ්දන එ්ෂ 

කිේහ. තත් කිඹහ ්දන ඕනෆද? ආයඹෝජන නළේද, යම් යයේ? 

ඒ නිහ ත තත් ළඩි ළඩියඹ්ද ආයඹෝජන රවහ  ය්දහ 

්දන තභන් අයේ වුභනහ; අයේ අයමුණ. යම් යයේ වර්ධනඹ 

ළඩි යරහ, නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ, රැකී ය්ෂහ ළඩි යරහ, යම් 

යයේ දුේඳත්භ අඩු ය ්දන  ිනයඵන එ භහර්ඹ්ෂ තභන් 

වියේශීඹ ආයඹෝජන. ඒ අඹ අපි ළහ ්දන ඕනෆ. ආයඹෝජන 

ය්දන ඕනෆ.  

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, අද යවෝ ල් ්ෂයවත්රාඹ විෘත 

යරහ ිනයඵනහ. යවෝ ල් වද්දන ප්රේයේල ය්ද යරහ දීරහ 

ිනයඵනහ. ඒ ප්රේයේලර යවෝ ල් වළදී යන එනහ. වචහයඹ්ද 

ළඩි යනහ. ඒ එ අවලඹ්ෂ.  

තත් අවලඹ්ෂ තභන් ගහඳහය ඳ ්ද ළීනභ වහ, ර්භහ්දත 

ඳ ්ද ළීනභ වහ ඒ ඒ ගහඳහරිඹ්ද  අලග විධිඹ  ඒ  යුුර 

ස ය ්දන ඳවසුම් ළරසීභ. ඒ ගහඳහරිඹ්ද ආර්ණඹ 

ය ්දන ඒ ළඩ පිළියශ  අපි ඹ්දන ඕනෆ. ඒ වහ ව ළඩ 

පිළියශල් ස යරහ, ඒ අඹ ළරහ, ඒ අඹ  බහය දු්දනහභ, 

ඒ අඹ නිසඳහදනඹ ළඩි ය්දන, ළඩි ය්දන; ඒ යොල්ර්ද 

දියුණු ය්දන, දියුණු ය්දන  ඒ යොල්ර්දය්ද ඵදු ළීනභ, ඵදු 

ළඩි ය ළීනභ ළනි ඒ  යුුර ළඩි ළඩියඹ්ද ක්රි ඹහත්භ න 

යො  අඳ  අසථහ රළයඵනහ, අඳයේ ආර්ථිඹ දියුණු ය 

්දන. එයවභ ව ළඩ පිළියශ්ෂ තභන් අපි ක්රි ඹහත්භ ය්දන 

ඹ්දය්ද.  

තමු්දනහ්දයවරහ කිඹ්දය්ද අපි ණඹ ්දනහ ළඩින් 

කිඹරහන්.  තමු්දනහ්දයවරහ ද්දනහ, World Bank එ අපි දළ්ද 

යනිඹන ළඩ පිළියශ  සුරින යනහ; අයේ වර්ධනඹ  

සුරින යනහ කිඹරහ. අයේ වර්ධනයේ යේඹ ළන ඔවු්ද 

ුර   ඳත් යරහ ඉ්දනහ. ඒහ ළන ුර   ඳත් යරහ ඒ අඹ 

ථහ යනහ. එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ යොම්ඳළනිඹ තභන් 

යම්  විරුේධ ථහ ය්දය්ද.  

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ය  වර්ධනඹ  ණඹ 

අලගන්. ණඹ නළුර වර්ධනඹ වුණු ය ්ෂ නළවළ; වර්ධනඹ 

යන ය ්ෂ නළවළ.  ඇයභරිහ යම් හරයේ යොච්චය ණඹ 

්දනහද? ණඹ අලගන්. ණඹ රඵහ ්දන ඕනෆ. එයව ණඹ රඵහ 

යන තභන් වර්ධනඹ ය්දය්ද. අයේ යයේ ෆභ අවලඹභ ඒ 

වර්ධනඹ ගහේත ය යන ඹනහ. අලුයත්ද යර්ල් ඳහයල් 

වදනහ, ගු්ද  යතොටු යඳොශල් වදනහ, යහඹල් වදනහ, විදුලි 

ඵරහහය වදනහ. ණඹ අයයන යවෝ යොයවො භ යවෝ යම්හ 

වදමි්ද යම් ය  වර්ධනඹ යහ ඹමි්ද යලටිනහ.  ඒ භඟි්ද තභන් 

යම් ය  වර්ධනඹ යහ යනිඹ්දන ිනයඵ්දය්ද. එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂයේ, තමු්දනහ්දයවරහ හයේ ෆ වපු යයන්ෂ තභන්, ඔඹ 

හයේභ ආණ්ඩු  ඵළණපු යයන්ෂ තභන්, තමු්දනහ්දයවරහ 

හයේ නි්දදහ යපු යයන්ෂ තභන්, උඩ ඳළනපු යයන්ෂ තභන් 

ඊයේ ආණ්ඩු  ආයේ.  තත් එ්දන අඹ ඉ්දනහ.  

යේවීපී එ යභොනහද කිඹ්දය්ද? යේවීපී එය්ෂ ෆල්ර්ෂ 

යභයවව; ෆල්ර්ෂ ළඩිරහ. යේවීපී එ  ඡ්දදයඹ්ද ඵරඹ  එ්දන 

ඵළවළ, අපි යනභ අයරඹ්ෂ යනහ කිඹරහ ෆල්ර්ෂ ළඩිරහ 

එයව්ද භන්ෂ ඹනහ. යඳයටුහමී භහජහදී අයටුද, යඳයමුණද 

කිඹරහ එ්ෂ එයව්ද ඹනහ. යභයව්ද ඳයණ යේවීපී එ ය 

වයන ඹනහ. යේවීපී එය්ෂ ින පු අඹ කී යදයන්ෂ යභවහ  

ඇවිල්රහ අද වසථහර බහඳිනරු්ද යරහ ඉ්දනහද? තනුරරු 

රඵහ යන ඉ්දනහද? අධග්ෂරු යරහ ඉ්දනහද? ඇන්?  ඒ 

කිඹ්දය්ද ඒ ඳ්ෂයේත් භන්ෂ නළවළ; අනහතඹ්ෂ 

යඳයන්දය්ද නළවළ; අනහතඹ්ෂ දකි්දන නළවළ. 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂඹ  යභෝෂද ිනයඵන තත්ත්ඹ? එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ත් 

හරඹ්ෂ අනහතඹ්ෂ යේ්දය්ද නළවළ. අද යම් යයේ ජනතහ  

ඡ්දදඹ යද්දන ිනයඵන ඳ්ෂඹ යභෝෂද? යභොන ඳ්ෂඹ ද 

ඡ්දදඹ යද්දන පුළු්ද? එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ද? එ්ෂත් 

ජහින ඳ්ෂඹ  ඡ්දදඹ යද්දය්ද යභො ද? ආණ්ඩු්ෂ 

වද්දනද? එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  ආණ්ඩු්ෂ වද්දන පුළු්දද? 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

යේවීපී එ  ඡ්දදඹ දීරහ ආණ්ඩු්ෂ වද්දන පුළු්දද? යත් 

යෂෝදයවහ  ඡ්දදඹ දීරහ ආණ්ඩු්ෂ වද්දන පුළු්දද? ඒ අඹ  

ඵරඹ  එ්දන පුළු්දද? ය  වර්ධනඹ ය්දන පුළු්දද? 

යභෝෂද ඒ අඹ  ිනයඵන ළරළසභ?  

යඑ්දපී එය්ෂ යනිල් වි්රුභයලවව භවත්භඹහ අවුරුදු යද්ෂ විතය 

අභළින ධුයයේ ිනටිඹහ. එුරභහ  යභෝෂද යශව? එුරභහයේ 

හරයේ යහජග යවඹ ේඳහදු ය්දන, යහජග යවන්්ද ඳත් 

යන එ නතය ය්දන රළවළසින ශහ. 900,000්ෂ යලටිඹ 

යහජග යවන්්ද වගහ 600,000 ද්ෂහ අඩු ය්දන  තී්දදු 

යරහ ිනබුණහ. අපි එඹ 1,400,000්ෂ, 1,500,000්ෂ ද්ෂහ ළඩි 

යරහ යහජග යවඹ ල්ෂිනභත් ශහ. අපි 42,000්ෂ උඳහධිධහරි්ද 

යහජග යවඹ  ඵහ ත්තහ.  උඳහධිධහරි්ද යලඹලුභ යදනහ  

ය්ෂහල් දීරහ අඳ යම් ය  ඉදිරිඹ  යන ඹනහ. අපි දුේඳත්භ 

යලඹඹ  7 ද්ෂහ අඩු යරහ ිනයඵනහ. උේධභනඹ අඩු යරහ 

ිනයඵනහ. ඒ අම් යම් විධිඹ  යයේ වර්ධනඹ ය යන 

ඹනහ. ඒ අම් තභන් යම් ය  යොඩ නඟ්දන  ිනයඵ්දය්ද. යම් 

ය  යොඩ නඟ්දන  යනත් පිළියශ්ෂ නළවළ.  

තමු්දනහ්දයවරහයේ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ යනිල් වි්රුභයලවව 

භවත්භඹහ අභළින ධුයයේ යලටි හරයේ එ ම්රුය්ෂ, එ 

driver යයන්ෂ, එ යවයඹ්ෂ යහජග යවඹ  ඵහ ත්යත් 

නළවළ. එ්ෂ යයනකුත් ඵහ ත්යත් නළවළ.  

ඊශඟ  එුරභහ යභෝෂද යශව?  එුරභහයේ ආර්ථි නගහඹ 

යභෝෂද? එුරභහ යොඩ නළඟු ආර්ථි නගහඹ යභෝෂද? 

යභෝෂද යශව? ශ යදඹ්ෂ ිනයඵනහද? ශ යදඹ්ෂ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද එ හර්තහ්ෂ ඉදිරිඳත් ය්දන  පුළු්දද? වළද 

එ සථහනඹ්ෂ කිඹ්දන  පුළු්දද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] වළද එ 

යොඩනළඟිල්ර්ෂ යඳ්ද්දන  පුළු්දද? වළද එ  ඳහය්ෂ 

යඳ්ද්දන  පුළු්දද? වළද එ ඳහරභ්ෂ යඳ්ද්දන  පුළු්දද? 

යභෝෂද යඳ්ද්දන  පුළු්ද? යනිල් වි්රුභයලවව භවත්භඹහ 

2002 - 2004  ද්ෂහ අභළින ධුයයේ ඉරහ යොඩ නඟපු එ 

ඳහරභ්ෂ කිඹ්දන ඵර්දන; එ ඳහය්ෂ කිඹ්දන ඵර්දන; එ 

ගු්ද යතොටුයඳොශ්ෂ කිඹ්දන. යභොනහද යරහ ිනයඵ්දය්ද? 

ශ යදඹ්ෂ කිඹ්දන ඵර්දන. කිඹ්දන යදඹ්ෂ නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] ඔේ, රු සුජී යවනයලවව භ්දත්රී ුරභනි, තමු්දනහ්දයවත් 

දඹහයලරි හයේ තභන්. යව  අනිේදහ න වි  යම් ඳළත්යත් ඉඳීවි. 

තමු්දනහ්දයවත් යභවහ  එ්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  ඹන එන භඟ්ෂ 

නළවළ. ඹන එන භඟ්ෂ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔේ, ඔන්  ඩහ 

පච්චහනම් කිඹහපු ේටිඹ, අඳ  කුණුවරුඳයඹ්ද ඵළණපු ේටිඹ 

දළ්ද යම් ඳළත්යත් ඉ්දය්ද. දළ්ද යම් ඳළත්යත් මුල් පුටුර ඉ්දය්ද 

එුරභ්දරහන්. එුරභ්දරහ තභන් දළ්ද තමු්දනහ්දයවරහ  උත්තය 

යද්දය්ද.  උත්තය යද්දන අපි ඕනෆ නළවළ. යඑ්දපී අඹ  දහරහභ 

තභන් ආඳසු තමු්දනහ්දයවරහ  උත්තය යද්දය්ද. එුරභ්දරහ 

තභන් තමු්දනහ්දයවරහ  යවෝෂ  අනි්දන  ථහ ය්දය්ද.  

යඑ්දපී යරෝෂයෝ තභන් යභයවව ඉරහ තමු්දනහ්දයවරහ  

උත්තය යද්දය්ද.  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අඳ  ඕනෆ නළවළ, අඳ  ඕනෆ 

නළවළ. රු සුජී යවනයලවව භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහත් එයවභ තභන්. 

ඔඵුරභහ ත් ඕනෆ යේල් ඒ විධිඹ  කිඹහ ්දන පුළු්ද. යඑ්දපී 

එ යභොන භන්ෂද ඹ්දය්ද? යභෝෂද ඹ්දන පුළු්ද භන? 

භන්ෂ නළවළ. ඳන්්ද භනකුත් නළවළ. යපු යදඹකුත් නළවළ. යම් 

යයේ යපු වර්ධනඹකුත් නළවළ. වුරුත් තමු්දනහ්දයවරහ  

ය  ඵහය යද්දන  රළවළසින නළවළ; ඡ්දදඹ යද්දන රළවළසින 

නළවළ. දීරහ ළඩ්ෂ නළවළ. ඡ්දදඹ අව  ඹන, ඡ්දදඹ අඳයත් ඹන, 

ඡ්දදඹ විනහල න ළඩ්ෂ යම් ය යන ඹ්දය්ද. ඒ නිහ 

තමු්දනහ්දයවරහ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඉින්ද ඳරිේපු ඉල්රහ යන 

්දන යෝ. ඉල්රහ යනභ ්දන යෝ ඳරිේපු. උයේ ත් ්දන, 

දල් ත් ්දන, රෑ ත් ්දන. ්දන, තමු්දනහ්දයවරහ ඳරිේපු 

්දන. ඳරිේපු ිනයඵනහ. ඳරිේපු නළත්යත් නළවළ. ඳරිේපු රළබිරහ 

ිනයඵනහ. ඩර ඳරිේපු ිනයඵනහ. ඕනෆ නම් උඹරහත් 

යද්දනම්. යවෝ ල්ර  ගිිනල්රහත් ්දන. ඒ විධිඹ  වදරහ 

්දන. ඳරිේපුභ ්දන. ඳරිේපුභ ්දන. ඳරිේපු හරහ තභන් දළ්ද 

ඇින යරහ ිනයඵ්දය්ද. යේවීපී එ  ඹන එන භඟ්ෂ නළවළ. 

විේරඹකුත් නළවළ; ඡ්දදඹකුත් නළවළ. විේරඹත් නළවළ; 

ඡ්දයදත් නළවළ; භනත් නළවළ. ඒ නිහ යම් අඹ යොවහ ද 

ඹ්දය්ද? ඹන භන්ෂ නළවළ.  

අිනරු ජනහධිඳිනුරභහයේ භින්දද ික්දතන ළඩ පිළියශ 

ඹ යත් යම් ය  ඓිනවහයල ලයඹ්ද භවහ වර්ධන ළඩ 

පිළියශල් -දළළ්දත වර්ධන ළඩ පිළියශල්- ිනත අලුත් 

හර්තහ ිනත අලුත් යුඹ  යන ඹ්දන ඹන යරහන් යම්. යම් 

ය  වර්ධනඹ යහ යන ඹන යරහ යම්. යම් ය  

ඓලසචර්ඹත් ය ්ෂ ඵ  ඳත් ය්දන  යන ඹන යරහයේ 

තමු්දනහ්දයවරහත් උදවු ය්දන; දුර්රම් යඳ්දරහ යද්දන. 

ඒ දුර්රම් පුළු්ද තයම්  වදහයන ය  වද්දන අපි ළඳ යමු. 

ඒ වහ තභන් තමු්දනහ්දයවරහ   යුුර ය්දන  ිනයඵ්දය්ද. 

එයවභ නළින තමු්දනහ්දයවරහ යම් බහ  ඇවිල්රහ ෆ යෝ 

වරහ, අඳ  ඵළණරහ ළඩ්ෂ නළවළ. ඵළණ්නහ  යම් ය  

වළයද්දය්ද නළවළ. තර් විතර් ඉදිරිඳත් ශහ  යම් ය  

වළයද්දය්ද නළවළ. ප්රේහයඹෝගි ලයඹ්ද යම් ළඩ පිළියශ 

ක්රි ඹහත්භ ය යන ඹ්දන තමු්දනහ්දයවරහයේ වයඹෝඹ 

අඳ  අලග යනහ. 

ඒ නිහ තභන් ෆභ යයන්ෂභ අඳ භඟ එුර යරහ 

ිනයඵ්දය්ද. දළ්ද අයේ ආණ්ඩු ජහින ආණ්ඩු්ෂ. දළ්ද අයේ 

ආණ්ඩුයේ මුසලිම් යොවග්රාඹ ඉ්දනහ; ුරයයේ යතොණ්ඩභ්ද 

ඇභිනුරභහයේ ඳ්ෂඹ ඉ්දනහ. යලඹලු යදනහභ ඉ්දනහ. ඒ 

ඔ්ෂයොභ  එුර යරහ ඉ්දය්ද යම් ආණ්ඩු ඹන භන නිළයදි 

නිහන්. යඳොඩි යඳොඩි අඩු ඳහඩුම් ිනයඵනහ.  

ඳහු ගිඹ  හරයේත් යම් යයේ එ  එ ප්රේලසන ිනබුණහ. යම් 

යයේ ආම් යබ්ද ඇින යරහ, යණ්ඩු ඇින යරහ ප්රේලසන ඇින 

ය්දන වදනහ. අපි ඒහ  ම්පර්ණයඹ්දභ විරුේධන්. අඳ  යම් 

යයේ වර්ධනඹ ඉදිරිඹ  යන ඹ්දන භගිඹ  භහදහනඹ 

අලගන්. ඒ තත්ත්ඹ ආය්ෂහ ය යන ඹ්දන නම් යලඹලු 

යදනහභ ඉදිරිඳත් ය්දන ඕනෆ;  යුුර ය්දන ඕනෆ. ජහින යබ්ද 

අවුසරහ, රඵන භළිනයණයේදී වහමුදුරු්ද එ්ෂයයන්ෂ 

යද්දයන්ෂ ඉදිරිඳත් යරහ ආනඹ්ෂ යද්ෂ දිනහ ්දන 

පුළු්දද කිඹරහ ඵරන මිනිසසුත් ඉ්දනහ. නමුත් යේලඳහරනඹ 

කිඹ්දය්ද ඒ යනොයන්. එදහ යලදුවත් කුභහයඹහ  ඕනෆ නම් 

ිනබුණහ, කිඹුල්ත් ම්ය තභ්දයේ පිඹුරභහයේ යහජගඹ බහය 

්දන. නමුත් එයවභ යශව නළවළ. යේජුරු්දයේ වලඹ ඒ, 

භයේ වලඹ යම්න් කිඹරහ පිඬු යලඟහ ශහ උ්ද ව්දයව ඒ 

 යුුර යයන ගිඹහ. දළ්ද යම් අඹ  ඕනෆ යනහ  භ්දත්රී ම්;  

ත ත යේල් ඕනෆ  යනහ. ඒ බුේධහභ යනොයන්; ඒ 

යඵෞේධ දර්ලනඹ යනොයන්. ජහිනහදඹ ඇින යරහ  ඡ්දදයේදී  

ඒ භුර යරහ ්දන වදනහ.  

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ඒ  හයේභ  ජහිනහදඹ  ඇින 

යන අඹ  උදවු යන වියේශීඹ ඵරයේ ිනයඵනහ. 

NGOහයඹ්ද උදවු යනහ.  එයවභ උදවු යරහ, තත් යණ්ඩු 

ඇින යරහ, ඒ අඹ භඟි්ද  ආණ්ඩු වියයෝධී භ්ද භඟ , ය   

වුරරුම් යන අඹ  උදේ ය්දන, ඩඹසයඳෝයහ  උදේ 

ය්දන, එ්ෂත් ජහතී්දයේ භණ්ඩරයේ ඉ්දන අඳ  විරුේධ  

නිරධහරි්දයේ  වුභනහ්ද ඉස  ය්දන, අයේ ය  විනහල 

ය්දන, ය   වුරරුම් ය්දන, ඒ හයේ ඹම් ඵරයේ වද්දන 

උත්හව යනහ.  ඒහ  රැය ්දය්ද නළින අයේ ය  යබ්යහ 

යන යම් යජඹ ඉදිරිඹ  ඹන යම් භන  උදේ ය්දන ඕනෆ. 

981 982 

[රු අතහවුද යයනවියත්න භවතහ] 



2013 ජලි 25  

භවය අඹ කිේහ, ඳශහත් බහ අයවෝයල ය්දන ඕනෆ, ඳශහත් 

බහලි්ද ළඩ්ෂ නළවළ කිඹරහ. ජනහධිඳිනුරභහ කිේයේ ඳශහත් 

බහ ඡ්දදඹ ිනඹනහ කිඹරහන්. දළ්ද ඳශහත් බහ භළිනයණඹ  

නහභ යඹෝජනහ ළහ ිනයඵනහ. යම් ය   ඕනෆ යේ ය්දන 

ජනහධිඳිනුරභහ අලග  යුුර  ය යන ඹනහ. ඒ අම් යම් ය  

වද්දන, යම් ය  දියුණු ය්දන, යම් යයේ යලඹලු ජහතී්ද යකි්දන, 

යම් ය  ඉදිරිඹ  යන ඹ්දන අයේ ජනහධිඳිනුරභහ තභන්  යම්  

යුයේ යම් යයේ ඉ්දන නහඹඹහ. ඒ යඳෞරුත්ඹ, ඒ 

නහඹත්ඹ භඟි්ද ය  ආර්ථි ඳළත්යත්ද හයේභ ෆභ 

ඳළත්තකි්දභ දියුණු ය ිනයඵනහ. භසතඹ්ෂ වළටිඹ  ඒ 

ළඩපිළියශ ය යන ඹනහ. නමුත් ඹම් පිරිහීභ්ෂ ිනයඵනහ. 

අවුරුදු 40්ෂ, 50්ෂ යුද වමුදහයේ, යඳොලියලයේ ීනින-රීින ඇින ක්රි ඹහ 

යපු යුද තත්ත්ඹ්ෂ ිනබුණු ය ්ෂ යම්. ඒ තත්ත්ඹ ුරශ නය 

පුරුදු ඇින යච්ච අඹ ඉ්දනහ. ඒ හයේභ යම්  විෘත ආර්ථිඹ 

ුරශ ඉ්ෂභනි්ද බහණ්ඩ ්දන, ද්රවග ්දන, ඵඩු මුේටු  ්දන, 

ඉ්ෂභනි්ද යඳොයවොත් ය්දන,  "New Rich"  class එ්ෂ  

වද්දන තභන්  වළයභෝභ උත්හව ය්දය්ද. ඒ නිරධහරි්ද 

අතයත් ඒ පිරිහීභ ිනයඵනහ. යේලඳහරඹ්ද අතයත් ඒ පිරිහීභ 

ිනයඵනහ. නඩුහයඹ්ද අතයත් ඒ පිරිහීභ ිනයඵනහ. ීනිනඥන්්ද 

අතයත් ඒ පිරිහීභ ිනයඵනහ. පුජරු්ද අතයත් ඒ පිරිහීභ  

ිනයඵනහ. යම් විධිඹ  භසත පිරිහීභ්ෂ යම් යයේ ිනයඵනහ. ඒ 

නිහ ඒ තත්ත්ඹ නිළයදි ය්දන ඕනෆ.  

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ඒ හයේභ යලඹලු 

යේලඳහරන ඳ්ෂ යම් ය  වද්දන එුර ය්දන ඕනෆ. ඒ තභන් 

නහඹඹ්දයේ කීභ. ඒ  අලග භහජ ිනහත්ෂ, භහජ 

දර්ලනඹ්ෂ, භහජ විග්රාවඹ්ෂ ඉදිරිඳත් යරහ යම් ය  වදන ළඩ 

පිළියශ ඉදිරිඳත් ශ යුුර ිනයඵනහ. ඒ අලගන්. ඒ වහ 

ඉදිරිඳත් යරහ ළඩ කිරීභ ඉතහභ ළදත් වළටිඹ  භහ රනහ. 

භහජඹ නය ඳළත්ත  ්දන එ යඵොයවොභ යරයවයලන්; 

දුණඹ  ්දන එ යඵොයවොභ යරයවයලන්; ඒ දුඵරම් ඇින න 

තළන  ඳත් න එ යරයවයලන්. ඒ නිහ තභන් යනොයඹ්ෂ ළයදි 

ක්රි ඹහලි්ද ල්ලි යවොඹන, ල්ලි යහ වමහ ඹන භහජඹ්ෂ විෘත 

ආර්ථිඹත් එ්ෂ යම් යයේ ඇින යරහ ිනයඵ්දය්ද. ඵහු බහණ්ඩ 

යුඹත් එ්ෂ ඒ  තත්ත්ඹ ඇින යරහ ිනයඵනහ. යම් ළයදි වදහ 

යන ඹ්දන  ඕනෆ. ඒ වහ දළළ්දත නළගිටීභ්ෂ, ගහඳහයඹ්ෂ 

අලග යනහ. ඹවඳත් භහජඹ්ෂ, වය භහජඹ්ෂ වදහ  ්දන 

ඒ අලග යනහ. එළනි භහජ ්රුභඹ්ෂ ඇින ය ්දන අඳ 

උත්හව ශ යුුර ිනයඵනහ. ඒ භන ඹ්දන අපි යලඹලු යදනහභ 

එුර යමු කිඹහ ආයහධනහ යමි්ද භයේ ථහ අ්ද යනහ.  

 
[අ.බහ. 3.24] 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ආණ්ඩු නළතත් 

ජනතහයේ අතගලග බහණ්ඩ ණනහ  ඵදු ඳනන 

යඹෝජනහ අද ඳහර්ලියම්්දුර  ඉදිරිඳත් ය ිනයඵනහ. අද 

ආණ්ඩුයේ එභ ඳළළත්භ වී ිනයඵ්දය්ද ඵදු, දඩ ව ණඹ භත. 

ඵදු, දඩ ව ණඹ වයවහ උඳඹහ ්දනහ යම් මුදල් තභන් යම් 

ආණ්ඩු ඉතහභ ළරැදිවත යර, ඉතහභ  දිතත යර අද 

යඹොදමි්ද ිනයඵ්දය්ද. ඒ මුදල් ජනතහයේ වුභනහ 

යම්ය්ද යනොයන් යඹොද්දය්ද. භහ රු යත් අමුණුභ 

ඇභිනුරභහය්ද අවනහ, එ ිනඹ්ෂ ුරශ තමු්දනහ්දයවරහ 

ළබිනේ භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යන ළබිනේ ඳත්රි හ වයවහ 

යභොන තයම් මුදල් ප්රේභහණඹ්ෂ දිතත ය්දන ඵරහයඳොයයොත්ුර 

යරහ ිනයඵනහද කිඹරහ. රු වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභහ ඉදිරිඳත් 

ශ රුණ පිළිඵ ඳසු ථහ ය්දන ඵරහයඳොයයොත්ුර යමි්ද 

භභ ඳශමුය්දභ යභභ රුණ ඉදිරිඳත් යනහ.  

යම් යයේ "භහතහ" කිඹරහ ිකත්රාඳ ඹ්ෂ වළදුහ. "භහතහ" කිඹන ඒ 

ිකත්රාඳ ඹ ය  පුයහ යලනභහවල්ර යඳ්දම්හ. යඳ්දම්හ  ඳසයව, 

ඒ ත දුය ත් දු්දන ඵළරි, යලනභහවල්ර  රහබ උඳඹහ ්දන 

ඵළරි අකුශහ ත්තහ. ඒ අකුශහ ත්තහ  ඳසයව 

තමු්දනහ්දයවරහ අද යභෝෂද ය්දන වද්දය්ද? ඒ දු්දය්ද 

නළින, අකුශහ ත්ත ිකත්රාඳ ඹ තමු්දනහ්දයවරහ ල්ලි දීරහ ්දන 

වදනහ. දළ්ද භභ මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන නියඹෝජග 

අභහතගුරභහය්ද අවනහ, ඒ ිකත්රාඳ ඹ මිරදී ්දන 

තමු්දනහ්දයවරහ යජයේ ල්ලි ය්ද යනහද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ත දුය ත් ඒ ළන ථහ ය්දන ඕනෆ 

නළවළ. යභොද, ඇත්ත ලයඹ්දභ ඒ ිකත්රාඳ ඹ යනෝදන යජඹ 

තීයණඹ ශහ. 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යනෝදන තීයණඹ ශහද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ. ඒ නිහ ඒ ළන රඵර ය්දන එඳහ. 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ද ඵර්දනයෝ. යම් ළබිනේ ඳත්රි හයේ ව්ද යරහ 

ිනයඵනහ ඒ ිකත්රාඳ යේ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන එයලඹ,- [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] යඳොේඩ්ෂ ඉ්දන, යඳොේඩ්ෂ ඉ්දන. රු ඇභිනුරභහ හඩි 

ය්දන යෝ. ඇන් රඵර ය්දය්ද?  ආචහර්ඹ  භර්වි්ද යලල්හ 

භළිනුරභහ ළබිනේ ඳත්රි හ ඉදිරිඳත් යරහ ිනයඵනහ. එුරභහ 

ඉදිරිඳත් ශ ළබිනේ ඳත්රි හයේ ිනයඵනහ, "භහතහ" ිකත්රාඳ යේ 

විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 139න්, ිකත්රාඳ යඹ්ද රද ආදහඹභ රුපිඹල් 

මිලිඹන 17න් කිඹරහ. ය  පුයහ යලනභහවල්ර ඒ යඳ්දම්හ. ිනඹ 

යද ඹන යො  cinema hallsලි්ද ඒ ඉත් ශහ. ඒ දු්දන 

ඵළරි ිකත්රාඳ ඹ්ෂ. දළ්ද තමු්දනහ්දයවරහයේ ආණ්ඩු වදනහ, 

රුපිඹල් මිලිඹන 122්ෂ ඳහඩු රළබ ිකත්රාඳ ඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

87.5්ෂ දීරහ මිරදී ්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ්දය්ද නළත්නම් 

යවොන්. දළ්ද යම් ආණ්ඩු ිනයඵ්දය්ද ඵවයොයරොත් වුණ ිකත්රාඳ  

දු්දනද? භව ජනඹහ  ඵදු වරහ එුර ය ්දන ල්ලිලි්ද 

ඵවයොයරොත් යච්ච ිකත්රාඳ  ්දන වදනහ. 

ඒ ිකත්රාඳ ඹ ්දන කිඹරහ ලියුම් එ්දය්ද වුද? 

තමු්දනහ්දයවරහයේ යේදිහර ින පු වයේදී රහහයයඹෝ. 

එ්ෂයයන්ෂ තභන් භවහචහර්ඹ යයෝවණ ර්ෂසභ්ද පිඹදහ. ඉසය 

ළරණිඹ විලසවිදගහරයේදී එුරභහ  කිේයේ "යර පිඹහ" කිඹරහ. 

එුරභහ අත්්ද යරහ ලියුභ්ෂ එරහ ිනයඵනහ, "යම් ිකත්රාඳ ඹ 

යවොන්, ත්තහ  භ්ෂ නළවළ" කිඹරහ. ඊශඟ  වුද? රහකීර්ින 

එේවි්ද ආරිඹදහ. එුරභහ තභන් අය ප්රේයලේධ  යවොයය්ෂ එ්ෂ එ  

ඡහඹහරඳ වයන business යපු පුේරඹහ. ඊශඟ  වුද? 

ප්රේවීණ යවන ශිල්පී ශ්රිනඹ්දත යභ්දඩිස. ඒ යොල්යරෝ දළ්ද 

යොයවවද ඉ්දය්ද? ඊශඟ  වුද? ප්රේවීණ ිකත්රාඳ  වහ ය ලි අධග්ෂ 

ජඹ්දත ච්දද්රවයලරි. ඊශඟ  වුද? යජගසඨ ථිහචහර්ඹ ධම්භ 

දිහනහඹ. ඒ යොල්යරෝ දළ්ද යොයවවද ඉ්දය්ද? ඒ යොල්යරෝ 

983 984 



ඳහර්ලියම්්දුර 

යම් ආණ්ඩු  කිඹනහ, "යම් යවො ිකත්රාඳ ඹ්ෂ, ය  ළන 

ිනයඵන ිකත්රාඳ ඹ්ෂ, ඒ ආණ්ඩු ්දන" කිඹරහ. දළ්ද යම් 

ආණ්ඩු ිනයඵ්දය්ද ඵවයොයරොත් යච්ච ිකත්රාඳ  දු්දනද? අපි 

ඒන් තමු්දනහ්දයවරහය්ද අව්දය්ද. 

එතළනි්ද නතය ය්දය්ද නළවළ. ඊශඟ  තමු්දනහ්දයවරහ 

භවරගඹ්ෂ න ්දන වදනහ. ඒ තභන්, 2013 යනොළම්ඵර් 

භහයේ 15 යල  17 ද්ෂහ ඳළළත්යන යඳොදුයහජග භණ්ඩරයීඹ 

යහජග නහඹ මුළු. යම් භවහ ඳයණ, ඵවයොයරොත් වුණ, 

යහජගතහ්දත්රි  ලයඹ්ද යරෝයේ කියලදු පිළිළීනභ්ෂ නළින, 

යරෝයේ යලේධ න කියලදු හර්ඹඹ  භළදිවත් ය්දය්ද නළින, 

ඵවයොයරොත් වුණ සුදු අධියහජගඹහයේ භන යදොශ පිනවීභ වහ 

අ රහ ිනයඵන ඵවයොයරොත් ආඹතනඹ්ෂ. ඒ වභඹ යභෝෂද 

යරෝඹ  යරහ ිනයඵ්දය්ද? යරෝ ආර්ථිඹ පිළිඵ 

යභෝෂද යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ වභයේ ිනයඵන භළදිවත් වීභ? 

යරෝ හභඹ පිළිඵ යභෝෂද යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ 

වභයේ ිනයඵන භළදිවත් වීභ? යරෝ ප්රේජහත්දත්රාහදඹ පිළිඵ 

යභෝෂද යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ වභයේ ිනයඵන භළදිවත් වීභ? 

ඒ නිම් සුදු රැජිනයේ භන යදොශ පුයහ ළීනභ වහ අ හ ත් 

ආඹතනඹ්ෂ; මුළු්ෂ. දළ්ද ඒ මුළු රවහයේ ඳත්්දන 

වදනහ. ඒ වහ යොච්චය විඹදම් යනහද? ජී.එල්. පීරිස 

අභහතගයඹහ ළබිනේ ඳත්රි හ්ෂ ඉදිරිඳත් යරහ භව ජනඹහයේ 

මුදල්ලි්ද යෝටි ප්රේයෝටි ණ්ද ය්ද ය ත්තහ. අද 

තමු්දනහ්දයවරහ ඳරිේපු කියරෝ එ  ඵේද්ෂ වනහ, ළභ්ද 

ටි්ද එ  ඵේද්ෂ වනහ. ඵදු ලයඹ්ද එුර ය ්දනහ යම් 

මුදල්ලි්ද යභෝෂද ය්දය්ද? යහජග නහඹඹ්දයේ මුළු 

ිනඹ්දන, බහඳින පුටුර හඩි ය්දන යෝටි ප්රේයෝටි ණ්ද 

ය්ද යනහ. එන්්ද එ යො ්ෂ විතය්ෂ භභ කිඹ්දනම්. 

යභ්දන, යයවළිඹ යඹු්ෂළල්ර ඇභිනුරභහ ඉදිරිඳත් ශ 

ළබිනේ ඳත්රි හ. යභෝෂද එුරභහ කිඹ්දය්ද? "භහධග වහ 

ප්රේචහයණඹ වහ න අම් මිටුයේ හර්ඹඹ්ද වහ ප්රේිනඳහදන 

ය්ද ය ළීනභ."  ඒ කිඹ්දය්ද භහධග ළයේ වහ. යඳොදු යහජග 

භණ්ඩලීඹ මුළුයේ භහධග ළයේ වහ කීඹ්ෂ ය්ද යනහද? 

යබ් අඩවි වහ රුපිඹල් මිලිඹන 15න්, භහධග භධගසථහන වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 800න්, ප්රේචහය  යුුර වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

160න්. මුළු විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 975න්. නමුත් විදගහ වහ 

තහ්ෂණ අභහතගහවලඹ භ  ය්ද යරහ ිනයඵ්දය්ද රුපිඹල් 

මිලිඹන 20න්. 

යොවි ජනතහයේ වි්රnහභ ළටුඳ ය්දන ළඹ ්දය්ද 

රුපිඹල් මිලිඹන 120න්.  යොවි ජනතහයේ වි්රnහභ ළටුඳ ඳනහ. 

විදගහ වහ තහ්ෂණ අභහතගහවලඹ  ය්ද යනහ රුපිඹල් මිලිඹන 

20්ෂ. යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ යහජග නහඹ මුළුයේ ප්රේචහය 

විඹදම්ර  විතය්ෂ යභච්චය යරොකු මුදර්ෂ ළඹ යනහ. භත 

තඵහ ්දන, ඔඹ යයනන BMW car, Mercedes-Benz carර  

යනොයන්, ප්රේචහය විඹදම්ර . හයේ ල්ලිද යම්? [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] ය්දන ඕනෆද? ය්දන ඕනෆ තභන්. එතයො ය්ද, 

ජනභහධග ඇභිනයඹහ  එතළන යරහ ව ්දන පුළු්ද 

්දය්ද; ඉදි කිරීම් ඇභිනයඹහ  එතළන යරහ ව ්දන පුළු්ද 

්දය්ද. ඒ නිහ ඒහ ය්දන ඕනෆ තභන්.  යොච්චය මුදර්ෂද 

යම්? රුපිඹල් මිලිඹන 975න්. අපි අවනහ, යව  යල  ළඩි න 

ඳරිේපු කියරෝ එ  වපු ඵේද, යව  යල  ළඩි න ළභ්ද ටි්ද 

එ  වපු ඵේද එුර යරහ  යභෝෂද යම් යරහ ිනයඵ්දය්ද 

කිඹරහ. යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ යහජග නහඹ මුළුයේ භහධග 

රැසවීභ  විතය්ෂ, භහධග ප්රේචහය ළඩ  යුුරර  විතය්ෂ විඹදභ 

රුපිඹල් මිලිඹන 975න්. අපි අවනහ, යභෝෂද එච්චය මුදරකි්ද 

ය්දන ිනයඵ්දය්ද කිඹරහ. ඳත්තයර  ads  ටි්ෂ දභ්දනන්, 

රඳහිනීන දළ්දවීභ්ෂ වද්දනන් -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, what is your point of Order? 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, we are a member of the 

Commonwealth Parliamentary Association. Therefore, 

the Hon. Member cannot make a scathing attack on the 

Queen and the Commonwealth Parliamentary 

Association. Non-Aligned Summit එ ත් යම්න් කිේයේ. 
- [Interruption.]  

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! That is not a point of Order. - 

[Interruption.]   

 
රු භවර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

One of the core values of the Commonwealth is 

freedom of expression.   

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අම්ය දිහනහඹ භ්දත්රී ුරභහ ථහ ය්දන. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, යම් කිඹ්දය්ද යභෝෂද? 

[ඵහධහ කිරීම්] යම් යම් රැජින -  [ඵහධහ කිරීම්]   

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  රුණහය, රු භ්දත්රී ුරභහ  ථහ ය්දන 

ඉඩ යද්දන. [ඵහධහ කිරීම්] රු සුජී යවනයලවව භ්දත්රී ුරභහ හඩි 

ය්දන. 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ගිරුහඳත්ුරයේ ඉඳදුණු, 

කුයව්ද තරඳ න, කුයව්ද හ ඹ දභහයන ඉ්දන, ළමි සු 

ිනයඵන, යල් නිඹයර් ඇවිදින, ්ෂයඩ්ද අත යවෝදපු යම් 

නහඹඹහ ය්ද සුදු රැජින  දළ්ද ආඩ්දය්ද. යන වුද? 

එයවභය්ද යම් කිඹ්දය්ද. දළ්ද යරොකු යරහ ිනයඵ්දය්ද සුදු 

රැජිනද? අපි අව්දය්ද ඒන්. ඒ යම්ය්ද රුපිඹල් මිලිඹන 

975න්. යම් යයේ භවජනඹහයේ මුදල්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] උත්ඹ  

985 986 

[රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ] 
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යනොයන්, එින ප්රේචහය ළඩ යුුරර . ඳත්තයර දළ්දවීම් 

ටි න්, රඳහිනීන දළ්දවීභ න් රුපිඹල් මිලිඹන 975්ෂ.  

තමු්දනහ්දයවරහ භවජනඹහයේ ල්ලි යම් විධිඹ  නහසින 

යනහද? ඒ එ්ෂ.  

ඊශඟ ප්රේධහන රුණ තභන්-  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අය්ද! ගිිනල්රහ 

අය සුදු යබ්බි  ළරහ එ්දනයෝ. ුර්ද යනි යහජ කුභහයඹහත් 

ඉඳදිරහ ය්දද? යභතළන ෆ ව ව ඉ්දය්ද නළින ගිිනල්රහ ඒ 

කිරි ේඳඹහ ත් ළරහ එ්දනයෝ.  එච්චයන් ිනයඵ්දය්ද.  අය 

ුර්ද යනි- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  
 

රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

හභහනගයඹ්ද ශභන්්ද ඩහ ්දන එ-  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අය 

අලුත ඉඳදුණු- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. රු අම්ය දිහනහඹ 

භ්දත්රී ුරභහ ථහ ය්දන. 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ුර්ද යනි යහජ කුභහයඹහයේ 

nappy එ ඉත් කිරීභ වහ යවඹකු යවොඹනහලු. භභ 

ිනතනහ, එුරභහ  ඒ හර්ඹ භණ්ඩරඹ  ඵළ යන එ යවොන් 

කිඹරහ,  ශව යවෝදනහ  ඩහ  ඒත් ටි්ෂ යවොන් කිඹරහ. යහජ 

කුභහයඹහයේ nappy එ ය්ද. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඉින්ද භභ යම් 

කිඹ්දය්ද රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ- [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] රඵර ය්දය්ද නළින හඩි ය්දනයෝ. යභෝෂද 

යම්? වරි යදයඹ්ෂය්ද. 

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අසර්  භ්දත්රී ුරභහ, රුණහය, ඵහධහ ය්දන එඳහ. 

එුරභහ  ථහ ය්දන ඉඩ යද්දන. ථහ ය්දන, රු 

භ්දත්රී ුරභහ.  

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊශඟ  යම් ිනයේභ ඉදිරිඳත් යපු  ඊශඟ ළබිනේ ඳත්රි හ 

යභෝෂද? රු වර් භ්දත්රී ුරභහත් යම් පිළිඵ ඳළවළදිලි ශහ. 

භයදහය්ද එල්ෆි්දස ්ද යඟවයල් යල  ය ්ෂනිල් ව්දදිඹ ද්ෂහ  

ප්රේයේලයේ ිනයඵන යම් කිඹන ඉඩභ භහ ිනත්දය්ද යොශම 

නයයේ ඉිනරි වී ිනයඵන ඉතහභත් ටිනහභ ඉඩභ. ඉඩයම් ප්රේභහණඹ 

අ්ෂය 29න්, රේ යදන්. දළ්ද තමු්දනහ්දයවරහ යම් අ්ෂය 

29න්, රේ යද ඉඩභ 99 අවුරුේද  භහභ  ඵදු යද්දන 

ඹනහ.  යම් 2013 ර්ඹ. 99 අවුරුේද්ෂ කිඹ්දය්ද 2112 දී තභන් 

යම් ඵදු හරඹ ඉය ය්දය්ද. එතයො  යම්  අත්්ද යපු 

අඹත් නළවළ, යම් ඳහර්ලියම්්දුර ආය්ෂහ යපු අඹත් නළවළ. 99 

අවුරුදු ඵේද කිඹරහ කිඹ්දය්ද, තමු්දනහ්දයවරහයේ යවොයභ 

හ ළීනභ වහ අරහ ිනයඵන ළු්ෂ මි ඇත්ත ථහ්ෂ 

යනොයන්. දළ්ද යම් අ්ෂය 29න්, රේ යදය්ෂ ඉඩභ යොශම 

නයයේ ිනයඵන ඉතහභත් ටිනහ ඉඩභ. දළ්ද තමු්දනහ්දයවරහ 

යමි්ද ිනයඵ්දය්ද යභෝෂද? යයේ ළදත්භ යයශ 

භධගසථහනර ිනයඵන ඉඩම් ටි තමු්දනහ්දයවරහයේ ිනතත් 

යෝර ඵහරඹ්ද  විකුණ්දනන් වද්දය්ද. ජනහධිඳිනුරභහ භවම්ය 

ගිඹ යරහයේ කිේහ, යඵෝම්ඵය ිනය යදය එතළන ිනයඵන එ 

යවො නළවළ, ඒ යන යොතළන  යවෝ යන ඹ්දන ඕනෆඹ 

කිඹරහ. යභොද, එතළන තභන් ම්ය යවොභ ඉඩම් ටි 

ිනයඵ්දය්ද. ඊශඟ  දළ්ද ළරසුභ්ෂ ිනයඵනහ, ළලිඩ ිනය 

යදය එතළන ිනයඵන එ යවො නළවළ, ඒත් ළල්රහඹ ඳළත්ත  

අයයන ඹ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ.  යභොද, එතළනත් ිනයඵනහ  

යවො ඉඩම් ටි්ෂ.   

වමුදහ වුරු එතළන ිනයඵන එ යවො නළවළ, ඒත් යන 

ඳළත්ත  යන ඹ්දන ඕනෆ කිඹරහ. එතළනත් ිනයඵනහ, යවො 

ඉඩම් ටි්ෂ. දළ්ද තමු්දනහ්දයවරහ යභෝෂද යම් ය්දය්ද? 

යයේ ඉතහභත් ටිනහ, මිර ශ යනොවළකි තයයම්, යයේ වදත ඵඳු 

යොශම නයයේ ිනයඵන ප්රේධහන ඉඩම් තභ්දයේ 

යෝරඵහරන්්ද  යද්දන ළරසුම් ය ිනයඵනහ. දළ්ද අ්ෂය 29 

රේ 2 ඉඩභ තමු්දනහ්දයවරහ යද්දන වද්දය්ද හ ද? 

Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹන භහභ . රු 

නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, යම් භහභ යම්ය්ෂ ඳශමු න 

පිඹය  යඩොරර් මිලිඹන 350කුත් යදන පිඹය යම්ය්ද 

යඩොරර් මිලිඹන 1,000කුත් ළඹ යනහඹ කිඹහ යම් ළබිනේ 

ඳත්රි හයේ ිනයඵනහ. රු වර් භ්දත්රී ුරභහත් රුණු ඉදිරිඳත් 

ශහ. යම් භහයම් ප්රේධහ න යො සරු්ද ුර්ද යදනන් ඉන සය්ද. 

ඒ ප්රේධහන යො ස රු්ද ුර්ද යදනහ භ ින යඹ්දය්ද එ 

යො  ණය්ද. රුපිඹල් 10 යො ස ුරනන්. ඒ කිඹ්දය්ද 

රුපිඹල් 30න්. රුපිඹල් 30්ෂ ිනයඵන භහභ්ෂ තභන් යඩොරර් 

මිලිඹන 1350 ගහඳෘිනඹ  අත ව්දන ඹ්දය්ද. රුපිඹල් 

30්ෂ ිනයඵන භහභ්ෂ යඩොරර් මිලිඹන 1350 ගහඳෘිනඹ්ෂ 

ය්දය්ද යොයවොභද? රුණහය, භ   කිඹ්දන. රුපිඹල් 30්ෂ 

ිනඹහ යන බුරත්වි  ඩඹ්ෂ ය්දන පුළු්දද? සුරුේටු ඩඹ්ෂ 

ය්දන පුළු්දද? තමු්දනහ්දයවරහය්ද අව්දය්ද එච්චයන්. 

සුරුේටු ඩඹ්ෂ ය්දන ඵළරි, බුරත්වි  ඩඹ්ෂ ය්දන ඵළරි 

රුපිඹල් 30්ෂ විතය්ෂ තළ්දඳුර ිනයඵන රුපිඹල්  10 යො ස 

ුරන්ෂ විතය්ෂ ිනමි යො සරුයෝ ුර්ද යදයන්ෂ විතය්ෂ යලටින 

යම් භහභ  යම් ඉඩභ යඩොරර් මිලිඹන 1350 ආයඹෝජනඹ්ෂ 

යම්ය්ද යදනහ. පිළි්දනහද? යහජිත යවනහයත්න ඇභිනුරභහ 

යම් ළබිනේ ඳත්රි හ  අත ඉසසුහද කිඹහ භභ ද්දය්ද නළවළ. 

වුද යම්ය්ෂ ඉ්දය්ද? Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited 

එය්ෂ මී  භහඹ  ලි්ද අන්්ද ව - 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 යලීනහද? යචලීනහද? 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යචලීනහ. 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යළිඹහ යනොයන්. 

 
රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, යළිඹහ යනොයන්.  යළිඹහ තභන්. ඉඩභ  යළිඹහ. 

වළඵළන්, භහභ  යචලීනහ. යම් භහයම් ළි්දභ ිනටියේ යරෝලිත 

අයබ්යලවව. යරෝලිත අයබ්යලවව තභන් භහඹ  ලි්ද යම්ය්ෂ 

Director Board එය්ද අන්්ද ්දය්ද. යභොද, එුරභහ ඉයන 

යම් යද්දන ඵළවළ. දු්දයනොත් ළඩඹ අහු  යනහ. වුද, යරෝලිත 

අයබ්යලවව කිඹ්දය්ද? පුළු්ද නම් ඇභිනරු නළඟි රහ කිඹ්දන. 

යරෝලිත අයබ්යලවව කිඹ්දය්ද වුද? Chelina NEB Lanka (Pvt.) 

Limited එය්ෂ ප්රේධහන යො සරුකු න යරෝලිත අයබ්යලවව 

වුද? ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රේධහීන හමිණී යනයත්යේ 

ඥහිනඹහ. යන වුද? යන හ ද යම් ඉඩභ යද්දය්ද?  

රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ  පුළු්දද අඩුභ 

තයයම් යොශම නයයඹ්ද ඳර්චස එ්ෂ ්දන? 

ඇභිනයයඹකු  පුළු්දද ඳර්චස 10්ෂ ්දන? එයවභ හ ත් 

්දන ඵළවළ. වළඵළන්, අද යභෝෂද යලේධ යරහ ිනයඵ්දය්ද? යම් 

භහභ ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රේධහීන හමිණී යනයත්යේ 

ඥහිනයඹකු  යද්දන වද්දය්ද. එුරභහ භහඹ  ලි්ද Director 

Board එය්ද අන්්ද යනහ. අන්්ද ්දය්ද ඇන්? එුරභහ යලටිඹදී 

දු්දයනොත් ළඩඹ අහු යනහ. යම් යොයශව වරහ ව්දය්ද 

හ ද? යම් යො ස  රුපිඹල් 30්ෂ ිනයඵන භහභ  යඩොරර් 

මිලිඹන 1350 ආ යඹෝජනඹ්ෂ යයන්දන. යම් 

ඳහර්ලියම්්දුර  විලසහ ය්දන පුළු්දද? ළබිනේ භණ්ඩරයේ 

තමු්දනහ්දයවරහ විලසහ යනහද? තමු්දනහ්දයවරහ    

අරි්දන ඵළවළ. පුළු්ද නම්  කිඹ්දන යහජිත ඇභිනුරභනි, යම් 

ළබිනේ ඳත්රි හ  එඟ නළවළ කිඹහ. ළබිනේ භණ්ඩරයේ 

ඔඵුරභහ  කිඹ්දන ඵළවළ.  ඇන්?  ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රේධහීන 

ඔඵුරභහ  ඩහ ඵරත්.  ඇභිනයඹ්ද  ඩහ ඵරත් ජනහධිඳින 

හර්ඹ භණ්ඩර ප්රේධහීන. යම් න වි  එුරභහ  ය්දන ඵළරි යදඹ්ෂ 

නළවළ. එුරභහ යජයේ වසථහ කීඹ යලටිනහද? භභ ද්දය්ද නළවළ 

එුරභහ විසණු යදවියඹෝද කිඹහ, ඇඟ වළභ තළනභ අත ඳඹ යොඩ්ෂ 

ිනයඵන. එයවභද කිඹහ ිනයතන තයම්. මුහුණු ඹන් අත් යදොශන් 

යභොණයහ පි  හවය්ද. ඒ හයේද කිඹහ ිනයතනහ. එුරභහ භවජන 

ඵළවකුයේ බහඳින. ය්ෂණ වසථහ ත්  ම්ඵ්දධන්. ඇඳයරෝ 

යයෝව ර ත් ම්ඵ්දධන්. ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රේධහීන. [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] ම්යඑළියේ ඉ්දනහ. රවහයේ ප්රේධහන - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

යම් ඔ්ෂයොභ එ ප්රේධහනියඹකු  ය්දන පුළු්දද? යම් 

ප්රේධහනිඹහ වයවහ තභන් එ්දය්ද. ඒ ඵ අද වුරුත් ද්දනහ. එුරභහ 

යන වුරුත් යනොයන්. ජනහධිඳිනයඹහයේ බහණ්ඩහහරි 

කිඹ්දන. ඒ යොල්ර්දයේ මුදල් ිනයඵ්දය්ද ඒ යොල්ර්ද ශඟ. ඒ 

යොල්යරෝ වයවහ තභන් යම්හ යඹොද්දය්ද. යම් යම් යයේ 

ජනතහ දළන ්දන ඕනෆ. යෝටි ප්රේයෝටි ණ්ද යවොයම් 

යන - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ යභයව.   

භභ භර්වි්ද යලල්හ ඇභිනුරභහ භඟ එඟන්. එුරභහ භඟ 

එඟ ්දය්ද එුරභහ එුරභහයේ ිකත්රාඹ භළනවි්ද යඳ්දනහ. 

යඳ්දමි්ද එුරභහ ළඩඹ යදනහ. එතයො  හධහයණන් ය්ද. 

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ හධහයණන්. එුරභහයේ ප්රේහලනඹත් වරි. 

එුරභහ කිඹන ප්රේහලත් යවොන්. ඒ අඹ්දන පුළු්ද. යභොද, 

එ අභහතගයයඹ්ෂ. එුරභහයේ ළඵෆ පි්දතූයඹන් එුරභහයේ ළඩන් 

අතය භහනභ්ෂ ිනයඵනහ. වළඵළන්, ර්තභහන ආණ්ඩු එයවභ 

යනොයන් ය්ද. ර්තභහන ආණ්ඩුයේ ප්රේධහනිඹහ  

[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වදහ යන ිනයඵන ිකත්රාඹ යභෝෂද? බුදු රැස විිනයදන, යඳෝඹ  

යලල් ්දන- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] වදහ යන ිනයඵ්දය්ද එයවභන්. 

යරොකු ිකත්රාඹ්ෂ වදහ  යන  යම් යඳ්දම්ම් ය ිනයඵ්දය්ද භවහ 

යඵෝධිත් ගුණහවලි්ද පිරුණු නහඹයඹ්ෂ කිඹහ. වළඵළන්, 

ය්දය්ද යභොනහද? ඒන් දළන ්දන ිනයඵ්දය්ද. එ 

භහධගඹ ත් විරුේධ ලිඹ්දන ඵළවළ.  

එ භහධගඹ්ෂ විරුේධ ලිේයොත් යභොද ය්දය්ද?  දකුණු 
අින්ද ලිඹන භහධගයේදිඹහ  පුරුදු ය්දන යනහ, ම් අිනම්ත් 
ලිඹ්දන. දකුණු අින්ද ලිඹන භහධගයේදිඹහ විරුේධ ඒ ළන 
ලිේයොත් ම් අිනම්ත් ලිඹ්දන පුහුණු අය ත්යතොත් විතයන් 
ආඳසු ඔහු  ලිඹ්දන පුළු්දභ රළයඵ්දය්ද. යභොද ලිේයොත් 
අත නළවළ; ලිේයොත් යඵල්ර නළවළ; ලිේයොත් භහධග ආඹතන 
නළවළ. භහධගලි්ද පුම්ඵන රද, භහධගලි්ද රැයණඹ අයයන 
ිනයඵන, භහධගලි්ද ප්රේඵ්දධඹ්ෂ යර යොඩ නඟරහ ිනයඵන, 
භහධගඹ ඳභණ්ෂ තභ්දයේ ඵරයේ ප්රේධහන යභරභ ඵ  ඳත් 
යයන ිනයඵන නහඹයඹකු ය  යභයවඹ නහ. යම්න් 
ඇත්ත ථහ. එයවභ යස මුහුණු දහ ත්ුර, යඵොරු වදහ ත්ුර, 
ආයණඹ දහ ත්ුර නහඹයඹකු ය  යභයවයුයොත් යභොද 
ය්දය්ද? යයේ යලඹලු ම්ඳත්, ටිනහභ යේඳශ ඔයවව ඹ්දන 
යදනහ. ඊ  ඳසයව ඇවිල්රහ යේල යප්රේවමිත්ඹ පිළිඵ, යයේ භවහ 
ආලසචර්ඹඹ්ද පිළිඵ, භවහ හේ ප්රේරහඳ ඉදිරිඳත් ය්දන ඳ ්ද 
අයයන ිනයඵනහ. යම් හධහයණද? ඒන් භහ කිඹ්දය්ද, 
භර්වි්ද යලල්හ ඇභිනුරභහන්, ඔහුයේ ක්රි ඹහන් අතය භහනභ්ෂ 
ිනයඵනහ කිඹරහ. ඒ   රු ය්දන ඕනෆ. ඔහුයේ යඳම්භන්, 
ඔහුයේ ක්රි ඹහහරිත්ඹන් භහන න එ යවොන්. වළඵළන් ඔහුයේ 
ක්රි ඹහහරිත්ඹ ව ඔහු වදහයන ිනයඵන ිකත්රාඹ යලඹඹ  යලඹඹ්ෂ 
ඳයසඳයන්. ඒ භ  ඩහ යවො   ද්දනහ, ළබිනේ භණ්ඩරයේ 
ඇභිනරු.  ළබිනේ භණ්ඩරයේ යොයවොභද ථහ ය්දය්ද, 
ඇභිනරු්ද  යොයවොභද අදවස ඉදිරිඳත් ය්දන අසථහ 
යද්දය්ද, යොයවොභද වරිවභ්ද වහදඹ්ෂ ය්දය්ද, වහදඹ 
අදවස ඉදිරිඳත් ය්දය්ද යොයවොභද, හච්ඡහ්ෂ ය්දන 
පුළු්දද, විනහඩි 5්ෂ ඹ්දන ලි්ද භළේලි්ද ව්දය්ද නළේද 
කිඹන හයණහ පිළිඵ ළබිනේ භණ්ඩරයේ ඇභිනරු අඳ  
ඩහ යවො  ද්දනහ. යභෝෂද යම් ිනයඵ්දය්ද? යම් ය්ද 
ඇත්ත ථහ.  

දළ්ද අඳ අව්දය්ද එ යදඹන්. යම්හ ජනඹහයේ ඉඩම්. 
ඵරඹ  ඳත් න  යො  යභෝෂද කිේයේ? අන්ිනරුහ 
යනොයන්, බහයරුහ කිේහ. දළ්ද බහයරුහ  දීරහ ිනයඵනහද, 
තභ්දයේ හර්ඹ භණ්ඩ රයේ ප්රේධහනිඹහයේ ඥහතී්ද  යොශම 
නයයේ ඉඩම් විකුණ්දන? ඔහු බහයරුහද? යම් අ්ෂය 29 
රේ 2, රුපිඹල් 30්ෂ ිනත භහභ  විකුණ්දය්ද.  ඒහ ථහ 
යන යො  අතහවුද යයනවියත්න ඇභිනුරභහ යන යන ඒහ 
කිඹනහ. ඒහ ළඩ්ෂ නළවළය්ද. ඇත්ත ප්රේලසනඹ කිඹ්දන. ඒ 
විතය්ෂ  යනොයන්, කිඹ්දය්ද අනූන අවුරුේද  ඵදු යදනහඹ 
කිඹරහන්. වළඵළන් ඊ  ඳසයව යභොද ය්දය්ද? ුර්ද ළනි 
ඳහර්ලසඹ  විකිණිඹ වළ කිඹරහ කිඹනහ. දළ්ද ආණ්ඩු 
විකුණ්දය්ද නළින ආණ්ඩු යන ඳහර්ලසඹ  දීරහ ුර්ද ළනි 
ඳහර්ලසඹ්ෂ වයවහ ඒ ඉඩම් විකුණනහ. ඒ ඳහර්ලසඹ යභොද 
ය්දය්ද? ඒය්ෂ මිර ණ්ද අඳ  තීයණඹ ය්දන ඵළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභ්ෂ]  ආණ්ඩුයේ ඉඩම් ටි තභ්දයේ ිනතතහ  යදනහ. ඊ  
ඳසයව ුර්ද ළනි ඳහර්ලසරුහත් අතය ම්යදම් යයය්දය්ද 
ඒයොල්යරෝ. ඔහු තභන් ුර්දළනි ඳහර්ලසරුහ  මිර කිඹ්දය්ද. 
ඔහු  කිඹ්දන පුළු්ද "භහ ඳහඩු  වි්ෂහ, භහ රුපිඹර්ෂ රහබ 
ිනඹහයන වි්ෂහ, භහ රුපිඹල් යද රහබ ිනඹහ ත්තහ" කිඹරහ. 
එයවභ කිඹ්දන පුළු්දය්ද. ඒ නිහ  තමු්දනහ්දයවරහ යම් යයේ 
ඉඩම් ුර්ද ළනි ඳහර්ලසඹ  විකුණ්දනත්, යොමිස ව්දනත්, 
යෝටි ප්රේයෝටි ණ්ද වචහ ය්දනත්, යම්  යේඳශ ඳහවිච්ික 
යමි්ද ිනයඵනහ.  

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

යඵොයවොභ සුරිනන්. 
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රු අම්ය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ ථහ අ්ද යනහ, රු නියඹෝජග ථහනහඹුරභනි. 
අඳ  ඊයේ දළ්ෂහ, අය ඩු හර්මින්්දයේ උේයකෝණඹ  
ගිිනල්රහ ජී්ද කුභහයණුරව අභහතගයඹහ  යඵෝතල් ප්රේවහයඹ්ෂ 
එල්ර වුණහ. ෆීලි්ෂස යඳයර්යහ ඇභිනුරභහත් ඒ හයේ 
අයතළබ්ඵඹ  මුහුණ දීරහ ිනයඵනහ. යම් යඳ්දම්ම් යමි්ද 
ිනයඵ්දය්ද අ්ද ය්ෂත් යනොයන්, භවජනඹහ  එල්ර වී 
ිනයඵන පීඩනයේ තයභන්. ඒ  නිහ යම් යවොයම් ව්දන ඕනෆ. 
යම්හ තමු්දනහ්දයවරහ ආය්ෂහ ය්දන ඕනෆ. යම්හ එළිදයවු 
වුයණොත් ත තත් ඳහය  ඵින්දන ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ තභන් 
තමු්දනහ්දයවරහ  උදහ ය්දය්ද කිඹරහ ප්රේහල යමි්ද භහ නතය 
යනහ. යඵොයවොභ සුරිනන්. 

 
නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

යඵොයවොභ සුරිනන්. රු ිනරව සුභිනඳහර භවතහ. Order, 

please!  Will an Hon. Member propose the Hon. Udith 

Lokubandara to take the Chair? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නියඹෝජග ථහනහඹුරභහ මරහනයඹ්ද ඉත් 

වුයඹ්ද, රු උදිත් යරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ 

அகயசல, ஶண்புஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள்  ெலயல 

லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ථහ ය්දන, රු භ්දත්රී ුරභහ. 
 

[අ.බහ. 3.43] 
 

රු ිනරව සුභිනඳහර භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

යභභ විහදඹ  ම්ඵ්දධ වී චනඹ්ෂ ප්රේහල කිරීභ  රළබීභ 
ළන භහ ්දයතෝ නහ. භ  ලි්ද විඳ්ෂයේ අම්ය 
දිහනහඹ භ්දත්රී ුරභහත්, වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභහත් ම්යදම්්ෂ 
ළන යඵොයවොභ දළඩි ප්රේවහයඹ්ෂ එල්ර ශහ. ඒ අද දයව 
විහදඹ  කියලභ ම්ඵ්දධඹ්ෂ නළින යදෝ කිඹරහන් භහ ල්ඳනහ 
යශව. ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද ථහ ය්දන යනභ විහදඹ්ෂ 
ඉල්ර්දන.  

අද යම් විහදඹ පිළිඵ ඳළන නළ යඟන අිනලඹ ළදත් යේ 
තභන් අයේ මුේදය හසුර රුපිඹල් 250 යල  රුපිඹල් 50 ද්ෂහ අඩු 
කිරීභ. ඒ ළන අඳ ්දයතෝ නහ. යභොද  ගිඹ අඹ ළයේදී 
විලහර ලයඹ්ද අඳ යම් මුේදය හසුර ළඩි ශහ. නමුත් 
ජනතහය්ද ඉල්ලීභ්ෂ ිනබුණහ, එඹ ළඩින් කිඹරහ. නළත එඹ 
වයලෝධනඹ  කිරීභ ළන හුඟ්ෂ ්දයතෝන්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ අද විඹඹ්ද 5්ෂ 

ඉදිරිඳත් ය ිනබුණත් වියලවයඹ්දභ එ රුණ්ෂ ම්ඵ්දධ භහ 

ළඩි පුයභ අධහනඹ යඹොමු ය්දන ළභළිනන්. ඒ තභන් යේශීඹ 

 ආදහඹම් ඳනත ඹ යත් යඹෝජනහ.  2013.06.18 දින ඉදිරිඳත් 

යන රද, ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵ්දධයඹ්ද ේවිත් ඵදුයණඹ 

ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ ශ්රී රවහ 

ප්රේජහතහ්දත්රි  භහජහදී ජනයජයේ ආණ්ඩු ව ඉ්දදීඹ 

ජනයජයේ ආණ්ඩු අතය 2013 ජනහරි භ 22 ළනි දින ඇින 

යත් ගිවිසුභ ප්රේහය, එයවභ නළත්නම් double taxation කිඹන 

එ ම්ඵ්දධයඹ්ද අයයන ඇින ප්රේිනචහයඹ පිළිඵ. යභොද, 

ඹම් ආයඹෝජයඹකු  යවෝ ආඹතනඹ  -අපි වුණත් යන ය  

ආයඹෝජනඹ යනහ නම් යවෝ යන ය  යයනකු රවහයේ 

ආයඹෝජනඹ යනහ නම්.- ය ල් යද භ ආදහඹම් ඵදු යවීභ  

යලේධ වුයණොත් ඒ ආඹතනඹ  වහ ඒ පුේරඹහයේ ආදහඹභ  විලහර 

ප්රේලසනඹ්ෂ ඇින නහ. දළන  ය ල් 34 විතය යභළනි 

ක්රි ඹහදහභඹ්ෂ යලේධ නහ. ඒ නිහ භහ ිනතනහ ඒ අිනලඹ 

ළදත් හයණඹ්ෂ කිඹරහ. එභ පුේරඹකුය්ද ය ල් 

යදකි්ද ඵදු අඹ ය ළීනභ ීනින ප්රේහය ත්යතොත් එභ යද්ෂ 

වහ යයනකු  යදතහ්ෂ උහවි යදකි්ද දඬුභ්ෂ යදනහ 

හයේ ළඩ්ෂ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භහ කිඹනහ අයේ ඵදු 

ප්රේිනඳත්ිනඹ පිළිඵ යනස භඟ  ඹහ යුුරභන් කිඹරහ. භහ එයව 

කිඹ්දය්ද, අයේ ආඹතනලි්ද අඹ යන ඵදු ප්රේිනලතඹ -

Corporate Tax - යලඹඹ  35්ෂ ඵ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ. නමුත් 

යලඹඹ  35  ිනබුණු ප්රේිනලතඹ යලඹඹ  25 ද්ෂහ අඩු යරහ 

ිනයඵනහ. ඹයභ්ෂ යඳෞේලි ඵදු යනහ නම් එඹත් ඳසු ගිඹ 

යර් යල  අඩු යරහ ිනයඵනහ. නමුත් අයේ යයේ තත්ත්ඹ 

අම් යඳෞේලි ආදහඹභ ඉවශභ තරයේ, එයවභ නළත්නම් 

මිලිඹන 5 , එයවභ නළත්නම් මිලිඹන 10  ඩහ ළඩි න වළභ 

අසථහදීභ යඳෞේලි ඵදු ප්රේිනලතඹ ්රුභ්රුභයඹ්ද ළඩි විඹ 

යුුරන්. ර්තභහනයේ අයේ යයේ යඳෞේලි ඵදු ව ආඹතනලි්ද 

අඹ යන ඵදු -Corporate Tax- ඹන යදභ භ ලයඹ්ද තභන් 

ය්දන යලේධ ්දය්ද. යභිනදී යඳෞේලි ආදහඹම් උඳඹන 

යයනකු ආඹතනඹ ආදහඹභ ළඩි වුණත් ආඹතනඹ යවිඹ යුුර 

ඵදු ප්රේභහණඹ ළඩි නම් ඔහු උන්දදු ්දය්ද නළවළ ආඹතනඹ  

මුදල් යඹොමු ය්දන. නමුත් අපි  පුළු්ද නම් ්රුභ්රුභයඹ්ද 

්රුභ්රුභයඹ්ද අයේ ආඹතනර ඵදු - Corporate Tax - ප්රේිනලතඹ 

අඩු යරහ එඹ යලඹඹ  20  යනි ඹ්දන එඹ ඉතහ යවොන්.  

ඒ හයේභ භහ ිනතනහ යඳෞේලි ආදහඹම් ඵදු යලඹඹ  35, 40 

ද්ෂහ ළඩි වුණත් භ්ෂ නළවළ කිඹරහ ඉවශ ආදහඹම් රඵහ ්දනහ 

අඹ . එයව යනොවුණහභ ්දය්ද, තභ්දයේ ආදහඹම් භේ ම් 

යඳෞේලි ළඩි ය  යන, ළඩි ය යන ඹනහ. වළඵළන් ය  

ුරශ ඵදු අඹ ය ළීනම් ුරළි්ද ඵදු යඵදහ වළරීභ්ෂ යලදු ්දය්ද 

නළවළ. අඳ  ඵදුලි්ද රළයඵන ආදහඹම්  ජනතහ අතය යඵදහ 

වළරීභ්ෂ යලදු ය්දන ඵළරි නහ. ඒ නිහ භ ඵදු ප්රේිනලතඹ්ෂ 

ඇින කිරීයභ්ද අපි ජනතහ උන්දදු ය්දය්ද නළවළ 

ආයඹෝජනඹ . උදහවයණඹ්ෂ ත්යතොත් යඳෞේලි ආදහඹභ 

රුපිඹල් ර්ෂ 5්ෂ ිනයඵන යයනකු දළ්ද රුපිඹල් ර්ෂ 2 

ඵේද්ෂ යනහ නම්, ඔහු  ර්ෂ 3්ෂ හයේ ප්රේභහණඹ්ෂ ඵදු 

ය්දන යලේධ වුයණොත් ඔහු ිනතනහ ඒ මුදර ආඹතනඹ  යවෝ 

යො ස යයශ යඳොශ  යවෝ එයවභ නළත්නම් ගහඳහයඹ  

ආයඹෝජනඹ ය්දන. එයව ආයඹෝජනඹ ය්දන උන්දදු 

කිරීයභ්ද ය  ුරශ නිසඳහදන ධහරිතහ පුළුල් නහ. දශ යේශීඹ 

නිසඳහදනඹ ළඩි නහ. එිනදී යවහ අසථහ ළඩි නහ. 

යවහ්දලි්ද බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ළඩි නහ. ඒ නිහ දශ 

යේශීඹ ආදහඹභ ළඩි ය ්දන නම්, නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි ය 

්දන නම් ඵදු ප්රේිනඳත්ිනයේ යන්ෂ විඹ යුුරන් කිඹහ භහ දළඩි 

යර යලතනහ. යභොද, යවවුර? අද ඳළවළදිලි යඳයනනහ ධනඹ 

991 992 



ඳහර්ලියම්්දුර 

ළඩිපුය උඳඹ්දන පුළු්ද අඹයේ ඵදු ප්රේිනලතඹ අඩු කිරීයභ්ද කියල 

යවත්භ අපි ඵරහයඳොයයොත්ුර න ආදහඹම් භයව යඵදහ වළරීයම් 

ප්රේිනඳත්ිනඹ  ඹ්දන අභහරු ඵ.  

වියලවයඹ්දභ යුේධයඹ්ද ඳසයව අඳ  ආයඹෝජන අසථහ 

යහශිඹ්ෂ ඇින යරහ ිනයඵනහ. අයේ ගහඳහරි අසථහ ළඩි 

යරහ ිනයඵනහ. වළඵළන් ය  ුරශ ධනඹ ළඩිපුය උඳඹන අඹ  ඒ 

මුදල් ආයඹෝජනඹ කිරීභ , ආඹතන වයවහ ආයඹෝජනඹ කිරීයභ්ද 

නිසඳහදන ධහරිතහ, යවහ ධහරිතහ ළඩි වීභ  උන්දදු යනොය ඒ 

අඹයේ ආදහඹම් ඒ අඹභ යඳෞේලි භු්ෂින විරහ, ඒහ තභ්ද 

අතයභ යඵදහ වළරීයම් ්රුභයේදඹ  ඹෆයභ්ද අඳ  ය  ුරශ මුදල් 

යඵදහ වළරිභ්ෂ යලදු නහ කිඹහ යලත්දන අභහරුන්. ඒ නිහ භහ යම් 

හයණඹ ළන අයේ මුදල් වහ ්රුභ ම්ඳහදන නියඹෝජග 

ඇභිනුරභහයේ අධහනඹ යඹොමු යනහ.  

ඳසු ගිඹ අඹ ළයේදී ඒ ඵදු ර් යද භ ප්රේභහණඹකි්ද තභන් 

අඩු යශව. අපි යරෝයේ අයන්ෂ ය ල්ර ඵදු ප්රේිනලතඹ්ද 

නිමු. අද යරෝයේ දියුණු වුණු ය ්ෂ න ළනඩහ ත්යතොත් 

එින Corporate Tax එ යලඹඹ  15න්. යඳෞේලි tax එ යලඹඹ  

29න්. ඕසයසලිඹහ ත්යතොත් යඳෞේලි tax එ යලඹඹ  45්ෂ 

යනහ. දියුණු වුණු ය ල් ඵළලුයොත් ජර්භනියේ  Corporate 

Tax  එ යලඹඹ  29න්, යඳොේලි tax   එ යලඹඹ  45න්. වළභ 

ිනසයවභ ය  යඳෞේලි ඵදු ප්රේභහණඹ ආඹතන ඵදුර  ඩහ 

යලඹඹ  15්ෂ 20්ෂ ළඩින්. යම් ළන උන්දදු ශ යුුරභන්. විඳ්ෂඹ 

භුර යන යනොයඹකුත් යේල් යවො වියේචන යර ්දනහ 

මි්ෂ, ඒහ ඳළවළය වරි්දන නයන්. යභොද, ඹම් ඹම් නිරධහරි්ද 

භළදිවත් යරහ යොයම් යනහ නම්, යභොනහ වරි ්රුභඹ   

යනොභඟ ඹනහ නම්, ඒ ළන යොඹරහ ඵරරහ ඒ යතොයුරරු තග 

නම් විභයලල්යර්ද යලටීභ යද්ෂ නළවළ. වළඵළන් අයේ රු අම්ය 

දිහනහඹ භ්දත්රී ුරභහ ථහ යශව "ඵදු", "දඩ" ව "ණඹ" ඹන 

චන ළනන්. ඵදු ව්දය්ද නළින, ණඹ ්දය්ද නළින, දඩ 

ව්දය්ද නළින කියලභ ය ්ෂ යරෝයේ ිනයඵනහද කිඹරහ භභ 

අව්දන ළභළිනන්.  ඵදු ්දය්ද නළින, ණඹ ්දය්ද නළින, දඩ 

්දය්ද නළින  කියලභ ය ්ෂ යරෝයේ නළවළ. උදහවයණඹ්ෂ 

වළටිඹ  එළනි ය ්ෂ  ිනයඵනහ නම් අඳ  යොඹහ ඵර්දන 

පුළු්ද ඒ යයේ ආර්ථි තත්ත්ඹ ඳත්හ යන ඹ්දය්ද 

යොයවොභද කිඹරහ. එයවභ ය්දන ඵළවළ. එුරභහ ණඹ මුදල් රඵහ 

ළීනභ ළන හයණහ කිිනඳඹ්ෂ කිේහ. එ්ෂ තභන් අඳ  ණඹ 

්දන ඵළවළන් කිඹන එ. ණඹ යද්දය්ද නළවළන් කිේහ. අඳ  

ණඹ ය්දන ඵළවළන් කිේහ. අයේ ය   ණඹ්ෂ යද්දන ඉසය 

යරහ ඹම් ඹම් යේල්; indicators  යොඹහ ඵරනහ. ඒ කිඹ්දය්ද 

ඊශඟ අවුරුදු ඳව, දවඹ, විස ුරශ ප්රේිනඳත්ින ළන යොඹහ ඵරනහ. 

සථහයබහඹ පිළිඵ යොඹහ ඵරනහ. ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද අඳ  

ිනයඵන එ හයලඹ්ෂ තභන් යේලඳහරන සථහයබහඹ; Political 

stability එ. ඊශඟ එ ආර්ථි ප්රේිනඳත්ිනයේ  සථහයබහඹ. ඒ 

හයේභ අපි ඹන භ්ද භහර්යේ ප්රේහේධනඹ ළඹ ය්දය්ද යභොන 

හයේ ගහඳෘින වහද කිඹන එත් ඵරනහ.  භභ ිනතන විධිඹ  

ණඹ ළීනයම් දී අඳ  ඒ වහ අලග ඳසුබිභ  වළදිරහ ිනයඵනහ. ඒ 

වහ අලග යලඹලුභ දත්තඹ්ද - නිර්ණහඹඹ්ද - අම්භනඹ ය 

ිනයඵනහ. ඒ නිහ ණඹ ළීනභ ඳවසු නළවළ, එයවභ ණඹ්ෂ 

යද්දය්ද නළවළන් කිේහ  ණඹ ළීනභ  අලග ඳසුබිභ, 

්රුභයේදඹ, ඒ භ්ද භහර්ඹ යඵොයවොභ ඳළවළදිලි සථහයඹ 

ිනයඵනහ.  

දඩ මුදල් ළන කිේයොත් ආහ  ගිඹහ  දඩ ්දන ඵළවළ. දඩ 

අඹ කිරීයම්දී ඹම්කියල ීනින-රීින ඳේධිනඹ්ෂ නළත්නම් ්රුභයේදඹ්ෂ 

අම්භනඹ ය්දන ඕනෆ. ඒ ුරළි්ද  ආදහඹභ්ෂ රඵහ ්දනහ භ්ද 

ජනතහ ුරශ ඹම්කියල විනඹ්ෂ ඇින ය්දන පුළු්ද. එඹ ය  ඹන 

භන පිළිඵ ඹම්කියල ප්රේිනඳත්ින භහරහ්ෂ, භ්ද භහර්ඹ්ෂ වහ 

යඹොමු කිරීභ්ෂ. ඒ නිහ එින යද්ෂ නළවළ. භභ ිනතනහ මිනිසසු 

යන ළයදි හයේ්ෂ ඵළලුහභ අයේ යඳොලීයලර  මී  ඩහ 

විලහර ආදහඹභ්ෂ රඵහ ්දන පුළු්ද කිඹරහ. භවය යරහ  ඒ 

ආදහඹම් රඵහ ළීනයම් අසථහ ඳළවළය වරිනහ. ඒ වහ ්රුභයේද, 

නවීන උඳ්රුභ ිනයඵනහ. යභොද, රවහයේ ඳහයර හවන 

තදඵදඹ ළන කිඹනහ. හවනර ළයදි කිඹනහ.  No-Parking  

ළන කිඹනහ.  තත් යනොයඹ්ෂ යේල් ළන කිඹනහ. යරෝයේ 

හභහනගයඹ්ද දියුණු ය ල් ව විලහර ලයඹ්ද දියුණු වුණ 

ය ල් එ්ෂ ඵළලුයොත් ඹම්කියල මුදර්ෂ ළඹ යරහ තහ්ෂණඹ 

දියුණු යශොත්,  vehicle monitoring system එ්ෂ ඇින කිරීභ 

ුරළි්ද හවන තදඵදඹ නළින යරහ, ළයදි යන අඹ  දඩ වරහ  

ආදහඹම් ළඩි ය ්දන අඳ  පුළු්ද. හවනර ළයදි 

ම්ඵ්දධයඹ්ද යොඹ්දන  උඳ්රුභශීලී ඒ ්රුභ යඹොමු ශහ නම් 

ආදහඹම් රඵහ ්දන පුළු්ද.  එුරභහ යභතළනදී යභොනහ කිේහ 

වුණත් දඩ ළන අයේ අදව ඒන්.  

එුරභහ ඵදු ළනත් ථහ ශහ. ඵදු ප්රේිනඳත්ිනඹ ළනත් මී  ඩහ 

යනස ආහයයඹ්ද යලත්දන ඕනෆ. විඳ්ෂයේ තමු්දනහ්දයවරහ 

ඳළවළදිලි දළන ්දන ඕනෆ අපි ය යන ඹන ළඩ වන 

යභෝෂද කිඹරහ. අයේ ය  ෘිතර්භඹ වහ විලහර ලයඹ්ද 

ආයඹෝජනඹ ශ ය ්ෂ. ෘිතර්භඹ වහ ශ ආයඹෝජනයේ 

ප්රේිනපරඹ්ෂ වළටිඹ  යම් හයේ යුඹ  ආර්ථියේ යරොකුභ 

ළ ලු අ ඳ  දයහ ්දන පුළු්ද යරහ ිනයඵනහ. ඕනෆභ ය ්ෂ 

යහ ඳින්දය්ද  යේශීඹ ලයඹ්ද ෘිත ආර්ථිඹ භතන්. අපි 

ඒ  ඳළවළදිලි ළඩ වන්ෂ ඇින ය ිනයඵනහ. ඳසුගිඹ අවුරුදු 

වඹ්ෂ ත්යතොත්, වතය්ෂ ත්යතොත්, යද්ෂ ත්යතොත් අඳ  ඒ 

ළන යද්ෂ කිඹ්දන ඵළවළ.  

යභිනදී Non-Aligned Movement එ ළන ඹම්කියල අදව්ෂ 

ඉදිරිඳත් යරුණහ. භ  භතන්, අපි යඳොඩි හරයේ Non-

Aligned Movement එය්ෂ Conference එ්ෂ රවහයේ ිනබුණහ. 

ඒ 1976 අයෝසුර භහයේ 16ළනි දහ යලරිභහයෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 

අභළිනනිඹයේ හරයේ. ඒ මුළුය්ද ඳසයව යම් ය   රළබුණු 

හයලඹ ළන අඳ  අයඵෝධඹ්ෂ ිනයඵනහ. යම්යදි අනලග 

විඹදම් ිනයඵනහ නම්, නහසිනහය ළඩ යයයනහ නම්, ඒහ 

ළන දළම්ත් කිරීභ ළන ප්රේලසනඹ්ෂ නළවළ. නමුත් යම් 

Commonwealth එ -යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ ජන 

නහඹන්්දයේ වමු- අපි යම් යයේ අනහතඹ වහ හයලඹ  

වයහ ්දන ඕනෆ. යභොද යම් වහ භහමී ජනතහ, ඒ හයේභ 

ආයඹෝජන්්ද, ගහඳහරි ප්රේජහ විලහර ලයඹ්ද ම්ඵ්දධ 

නහ. ඒ නළවළ කිඹ්දන ඵළවළ.  Commonwealth Business 

Forum එ්ෂ  ිනයඵනහ. ඒ හයේභ Commonwealth Youth 

Forum එ්ෂ වළදිරහ ිනයඵනහ. Commonwealth Heads of 

Government කිඹරහ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ යම් නගහඹ ඳත්රායේදී 

හච්ඡහ යන යොඩ්ෂ රුණු ඊශඟ  ඉදිරිඳත් නහ, 

තමු්දනහ්දයවරහ කිඹන එ්ෂත් ජහතී්දයේ වවිධහනඹ . අද UN 

එය්ෂ ප්රේඵරන්්ද වළටිඹ  ත්යතොත්, UN Security Council එය්ෂ 

ප්රේඵරන්්ද වළටිඹ   ඵහුතයඹ්ෂ ය ල් යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ 

ය ල් එයවභ නළත්නම් යම් Commonwealth countries. 

යුේධයඹ්ද ඳසයව යවී ගිිනල්රහ ිනයඵ්දය්ද අවුරුදු වතයන්. 

යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ ය ර හභහජිඹ්දය්ද භ්දවිත යම් 

ළඩ වන 2009්ද ඳසයව අඳ  රළයඵ්දය්ද ඳශමුළනි 

තහ න්. යරෝඹ ඉදිරියේ අයේ ය  ළන; ය  අබග්දතයයේ 

ිනයඵන ද්ෂතහ ව අඳ  ිනයඵන නය අරවයණඹ පිළිබිඹු 

ය්දන  යභඹ යවො අසථහ්ෂ. එයවභ නළත්නම් ඒ යේල් 

showcase ය්දන ය   ිනයඵන අසථහ්ෂ යභඹ. ඳ්ෂ, 

විඳ්ෂ යේදඹකි්ද යතොය යම් අසථහය්ද ප්රේයඹෝජනඹ ත 

යුුරන්. ඔඵුරභ්දරහ  යම් ළන වියේචන ිනයඵනහ; නහසිනඹ ළන 

වියේචන ිනයඵනහ. නහසිනඹ ළන වියේචන යන එ ප්රේලසනඹ්ෂ 
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නළවළ. ඒ ළන යජ ඹ දළම්ත් ය්දන තමු්දනහ්දයවරහ  

කීභ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද අවුර්ෂ නළවළ. නමුත් 

යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ මුළු අයේ යයේ ඳළළත්වීයභ්ද අයේ 

ය   ිනමි න හයලඹ සුළු යො  ිනත්දන එඳහ. යම් අසථහය්ද 

උඳරිභ ප්රේයඹෝජන ත යුුරන් කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ. යම් 

අසථහ යඵොයවොභ හරඹකි්ද උදහ ්දය්ද. වළඵළන් යම් 

අසථහයේදී ය  ුරශ  එන ජහතග්දතය ප්රේජහ ුරශ ිනයඵන අදව 

හුඟ්ෂ යනස. යම් ය   යනොඳළමිණි; එ්දන යවවුර්ෂ නළින විලහර 

පිරි්ෂ යම් යනොළම්ඵර් භහයේ රවහ  එනහ. රවහ ළන ඒ 

අඹයේ ඔළුයේ; ඒ අඹයේ භනයව ිනයඵන ිකත්රාඹ අඳ  ඉසය 

"ඵළේඩෆේ" හයේන්, අඳ  ඉසය "ඉයහඹ" හයේන්. ඒ නිහ 

 යභය යම් මුළු අඳ යයේ ඳළළත්වීභ ඒ පි්දතූයඹ යනස 

කිරීභ  ිනයඵන භවඟු අසථහ්ෂ කිඹමි්ද භ  යම් අසථහ රඵහ 

දීභ ළන සුරින්දත යමි්ද භභ නිවඬ නහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

යඵොයවොභ සුරිනන්.  

මීශඟ  රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භ්දත්රී ුරභහ. ඔඵුරභහ  විනහඩි 

25 හරඹ්ෂ ිනයඵනහ. 

 

 

[අ.බහ. 3.57] 

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අද අයේ ිනරව සුභිනඳහර 

භ්දත්රී ුරභහ යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ මුළු ළන ව්ද ශහ. 

භභ ඉසයල්රහභ කිඹ්දන ඕනෆ,  ඒ මුළු රවහයේ ඳත්්දන 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹත්, එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ නහඹඹහත් 

මුර ඉරහභ වයඹෝඹ දීරහ ිනයඵනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ ළන 

කියලභ ළරැදි අදව්ෂ ප්රේහල යනොශ යුුරන් කිඹහ භහ ිනතනහ.  

භභ එඹ නිළරැදි ය්දන  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ අද භහතෘහ  

එ්දන ප්රේථභයඹ්ද ඊයේ වුණු යලදුවීභ ළන අදත් ථහ යපු නිහ 

භභත් ඒ ළන චනඹ්ෂ එුර ය්දන ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ. 

යේලඳහරනඥඹ්ද හුඟ්ෂ යරහ  ජනතහ  යඹොමු ය්දය්ද 

ඔවු්ද යද භන්. නමුත් ඳහර්ලියම්්දුර භ්දත්රී රු වළටිඹ  

ඇත්ත භ අඳ  ිනයඵ්දය්ද යයේ යඳොදු ජනතහයේ ප්රේලසන ළන 

ථහ යරහ ඒහ  විඳුම් යොඹ්දනන්. දඹහයලරි ජඹයවය 

භ්දත්රී ුරභහ ඊයේ යම් ඳළත්යත් ඉරහ ඔඹ ඳළත්ත  ගිඹහ. ඳ්ෂඹ 

භහරු ශහ. භභ ද්දනහ, යම් යජඹ  ඇභිනරු යොඹහ ්දන 

අඳවසුතහ්ෂ ිනයඵනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ලි්ද ර  විඳ්ෂයේ 

යලටින භ්දත්රී රු බිලී ඵහ යන, ඒ අඹ  ඇභින ධුය දීරහ යම් යයේ 

ඇභින භණ්ඩරඹ ඒ විධිඹ  භ්දවිත ය යන ඔවු්ද ක්රි ඹහ ය 

යන ඹනහ. නමුත් භභ දහත් ිනුරයේ නළවළ, ශ්රී රවහ නිදවස 

ඳ්ෂයේ ඳහ්ෂිතඹ්ද අතරි්ද භව ඇභින යයන්ෂත් යතෝයහ 

්දන ශ්රී රවහ නිදවස ඳ්ෂඹ  ඵළරි ඹන් කිඹරහ.  

ඇත්ත භ ශ්රී රවහ නිදවස ඳ්ෂයේ ඉ්දන භහන ම්ඳත 

ළන ඉයබ් භ ප්රේලසනඹ්ෂ ඇින යනහ. ඒ විතය්ෂ යනොයන්, යම් 

යජඹ ්දධහන යජඹ්ෂ. ශ්රී රවහ නිදවස ඳ්ෂයඹ්ද භවඇභින 

අයේ්ෂයඹ්ෂ යවොඹහ ්දන ඵළරි වුණහ නම් ්දධහනයේ 

අයන්ෂ ඳ්ෂලි්දත් -්දධහනයේ තත් ඳ්ෂ කිිනඳඹ්ෂ 

ිනයඵනහ- යයන්ෂ යතෝයහ ්දන ිනබුණහ. එයවභත් යතෝයහ 

්දන ඵළරි නම් භහධග දළම්ත් යරහ, ඳත්තයර දහරහ යයනකු 

යතෝයහ ්දන ිනබුණහ. යම් යයේ හුඟ්ෂ විේුර්ද ඉ්දනහ. 

ෘත්ිනඹයේදි්ද ඉ්දනහ. ඒ අසථහ දු්දනහ නම් එන්්ද යයන්ෂ 

වරි ඔඹ අභියඹෝඹ බහයයන ක්රි ඹහ ය්දන රළවළසින යරහ 

එනහ ඇින.  

 
රු ඒ.ඩී. සුයලල් යප්රේවභජඹ්දත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනීනඹ ඵරල්ෂින අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷசஜந்ெ - சுற்மஶடல், 

புதுப்பஷக்கத்ெக்க சக்ெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ඔඵුරභහ භ  අය යදනහද, ඒ  පිළිුරය්ෂ යද්දන? 

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නළවළ. භ  යඵොයවොභ යටි හරඹන් ිනයඵ්දය්ද. ඔඵුරභහයේ 

ථහයේදී ඒ ළන කිඹ්දන පුළු්ද. භභ අඟවරුහදහ විදුය 

වි්රුභනහඹ භ්දත්රී ුරභහ භඟ ගු්ද විදුලි ළඩ වන ඉ්දන 

යො  අඳ   කිිනඳ යදයන්ෂ දුයථනයඹ්ද ථහ ශහ. එ 

පුේරයඹකු ථහ යරහ කිේහ, භභ ශ්රී රවහ නිදවස ඳ්ෂයේ 

අවුරුදු 42 හභහජියඹ්ෂ;  නිරතර දයරහ, දය දිඹ ඇදරහ ක්රි ඹහ 

යපු යයන්ෂ කිඹරහ. එයවභ ව්ද යරහ කිේහ,  යම් හයේ 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයඹ්ද එන එන අඹ  තළන යදන නිහ භ  

විලහර නහටු්ෂ ඇින යනහ කිඹරහ. ඊශඟ  භය්ද 

යළි්දභ ප්රේලසනඹ්ෂ ඇහුහ, දඹහයලරි ජඹයවය කිඹන ඔඹ 

භ්දත්රී ුරභහ ඒ ඳළත්ත  ඹන එ ඇත්තද කිඹරහ.   ඳ්ෂඹ  දීර්ක 

හලීන, විලසහයඹ්ද ළඩ යන පුේරඹ්ද , ඳ්ෂඹ  

ශළදිඹහ්ෂ ිනයඵන, ඒ ගුණහව ිනයඵන අඹ  අද යේලඳහරනයේ 

තළන්ෂ නළවළඹ කිඹරහ නහටුය්ද වරි කිඹ්දන ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] ඒ නිහ යේලඳහරන ඳ්ෂ භහරු කිරීභ යයේ ජනතහ 

පිළිකුල් යන යදඹ්ෂ කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

 
රු ඒ.ඩී. සුයලල් යප්රේවභජඹ්දත භවතහ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷசஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

භවර භයවීය භ්දත්රී ුරභහත් ඳ්ෂ භහරු යරුහ ය්ද. 

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ය   යවඹ යනහ; අයේ ඳ්ෂ ුරශ අහධහයණ යලදු 

යනහ; යම් හයේ යේල් හුඟ්ෂ අඹ කිඹහ යන, කිඹහ යන 

ඹනහ. භභත් යම් ඳහර්ලියම්්දුර  ඇවිල්රහ දළ්ද අවුරුදු ුරන්ෂ 

යනහ.    

 
රු භවර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ ඳළ්දනහ යනොයන්, භහ ඳළ්දම්හ. 

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භවර භයවීය භ්දත්රී ුරභහ ින පු යජගසඨ ඇභින යයන්ෂ. 
දළ්ද ඔහු ව්ද ශහ, ඔහු ඳළ්දය්ද නළවළ, ඳළ්දම්හ කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීම්] යම් එ එ යේල් කිේහ  භභත් ඳහර්ලියම්්දුර  
ඇවිල්රහ අවුරුදු ුරන්ෂ යනහ. යම් ම්පර්ණයඹ්ද භ  
ළ යව්දය්ද නළවළඹ කිඹරහ ඔඵ ිනත්දන  පුළු්ද. නමුත් ටි්ෂ 
යභෝයරහ ය්දන ඇින; බහය  දළ්ද තළම්බිරහ ය්දන ඇින. 

995 996 



ඳහර්ලියම්්දුර 

ජනතහ යේ ්දන හ ත් ඵළවළ. ඳ්ෂ භහරු කිරීභ, පිල් භහරු 
කිරීභ ඳ්ෂයඹ්ද ඳනින යනහයේ හයලඹ  මි නළත්නම්  

 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හයලඹ  මි ඒ ඳ්ෂයේ හයලඹ  යනොයන් කිඹරහ ව්ද 
ය්දන  ඕනෆ. ඒ නිහ ය  පිළිකුල් යන යේලඳහරන 
වසෘිනඹ්ෂ තභන් යම් යයේ අද ඇින යරහ ිනයඵ්දය්ද. දළ්ද භභ 
අද විහදඹ  නිඹමිත භහතෘහ  එ්දන අලගන්. එ එ ඵදුර 
ප්රේිනලතඹ ය්ද කිරීභ ළන යම් බහයේ හච්ඡහ්ෂ ඇින වුණහ. 
භභ යත් අමුණුභ නියඹෝජග මුදල් ඇභිනුරභහ කිේ භවය 

යේල් එ්ෂ එඟ ය්දය්ද නළවළ. යභොද යඵොයවොභ ශඟි්ද 
ඵළලුයොත් යම් ඵදුර ඹම් කියල ළඩිවීම් ිනයඵන නිහ.  

ලම්, අර්තහඳල්, ඳරිේපු, සීනි, වල් කිඹන මිනිසු්ද ප්රේධහන 

ලයඹ්ද ඳහරියබෝජනඹ යන යේල් ත්තහභ ඒහයේ මිර 

යතො වයවහ ඳවශ භේ භ ිනඹ්දන ෆඹභ්ෂ ිනයඵනහ. භභ 

උදහවයණ කිිනඳඹ්ෂ අයයන ථහ ය්දන ඕනෆ. උදහවයණඹ්ෂ 

වළටිඹ  ඵළලුයොත් වහල්ර මිර 2006, 2007 අතයර් යලඹඹ  65ත්, 

70ත් අතය ළඩිවීභ්ෂ ිනයඵනහ.  

අවුරුේද  අදහශ ඵළලුයොත් යලඹඹ  15 විතය ළඩි වීභ්ෂ 

ිනයඵනහ.  කුකුළු භසර මිර ඵළලුයොත්, යලඹඹ  86 ළඩි 

වීභ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ කිඹ්දය්ද, කුකුළු භසර මියල් යලඹඹ  20 

විතය ළඩි වීභ්ෂ හර්ිත ිනයඵනහ. ඵර භහළු අයයන 

ඵළලුයොත්, යලඹඹ  30 විතය යනස වීභ්ෂ ිනයඵනහ. යර 

අයයන ඵළලුයොත්, යර මිර ළඩි වීභ යලඹඹ  188න්. 

අවුරුේද හරඹ්ෂ ුරශ ඵළලුයොත් යලඹඹ  40 විතය මිර ළඩි 

වීභ්ෂ ිනයඵනහ. ලම්ර මිර ළඩි වී භ යලඹඹ  167න්. අවුරුේද  

අදහශ ඵළලුහභ යලඹඹ  40න්. එශලුර ඳභණන් යලඹඹ  10-20 

අතයර් න අඩු ප්රේිනලතඹකි්ද මිර ළඩි යරහ ිනයඵ්දය්ද. ඒ 

වළයය්දන අයන්ෂ ෆභ ආවහය ද්රවගඹභ මිර ළඩි ප්රේිනලතඹකි්ද 

ළඩි යරහ ිනයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, උේධභනඹ අඩුන් කිඹරහ 

ලි්ද ර  භව ඵළවකුයේ හර්තහය්ද අඳ  කිඹනහ. භව 

ඵළවකුයේ හර්තහ පිළියඹර යන යො  උේධභනඹ  අදහශ 

ආවහය පිළිඵ මිර පිළිඵ දත්ත ්දය්ද යතො ආඹතනයඹ්ද. 

යතො ආඹතනඹ යභෝෂද ය්දය්ද? භවය යරහ  

යතො ගිින්ද යශ යඳොයශ්ද ළඩි මිර  බහණ්ඩ  අයයන අඩු 

මිර  විකුණනහ. අඳ අභත යනොශ යුුර යදඹ්ෂ ිනයඵනහ. 

ආවහය ද්රවග විකිණීභ  යතො යශ ළල් 268්ෂ විතය 

ිනයඵනහ. නමුත් යම් යයේ ඳහරියබෝගිඹහ -යම් යයේ ජනතහ- 

යම් ඵඩු බහණ්ඩ ්දය්ද හභහනගයඹ්ද යඳේටි ඩඹකි්ද, 

ඳවුර්ෂ නිහඹ යන ඩඹකි්ද. එතළන ිනයඵන මිරන්, 

යතො මිරන් අතය යන්ෂ ිනයඵනහ. නමුත් යතො  

ිනයඵ්දය්ද යශ යඳොශ ප්රේභහණයඹ්දභ යලඹඹ  10න්. යලඹඹ  

90  ඩහ යම් ඵඩු බහණ්ඩ ්දය්ද යඳොඩි යඳොඩි ඩ 

හේපුලි්ද. ඒ අඹ එශලු, භස භහළු, වහල් ආදී යලඹල්ර ්දය්ද 

ඔඹ යඳොඩි යඳොඩි ඩලි්ද. යභොනහද යම් දත්තලි්ද ය්දය්ද ? 

යම් අඩු මිර දත්ත යඳ්දනරහ උේධභනඹ අඩුන් කිඹරහ 

යඳ්දනනහ. ඇත්ත භ උේධභනඹ ඊ  ඩහ හුඟ්ෂ ළඩින්. 

උේධභනඹ ළඩි වීයභ්ද ඳවය දි්දය්ද හභහනග ජනතහ න්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අපි ද්දනහ යජඹ ඵදු ්දන 

ඕනෆ කිඹරහ. යජඹ  ඵදු අලගන්. නමුත් යොයවොභද යම් ඵදු 

්දය්ද? එ්ෂයෝ ඍජු ඵදු ්දන පුළු්ද; එයවභ නළත්නම් 

්රු ්දන පුළු්ද. නමුත් යම් යයේ ඵදු ළඩි ළඩියඹ්ද ්දය්ද 

්රුන්. බහණ්ඩ වයවහ තභන් ළඩියඹ්දභ ඵදු ්දය්ද. බහණ්ඩ 

වයවහ ඵදු ත්තහභ එඹ ෆභ යනකු භ එ වහ භහන 

ක්රි ඹහත්භ යනහ. නමුත් ආදහඹභ අඩු පුේරඹහ  එින අහයලඹ 

ිනයඵනහ; ආදහඹභ ළඩි පුේරඹහ  එින හයලඹ ිනයඵනහ. 

ආදහඹභ අම් ඍජු ඵේද්ෂ ත්යතොත්, ළඩියඹ්ද වම්ඵ යන 

පුේරඹහ ළඩියඹ්ද ඵදු ය්දන ඕනෆ. නමුත් යම් යයේ ඍජු ඵදු 

යලඹඹ  20  ඩහ අඩුන්; ්රු ඵදු යලඹඹ  80  ඩහ ළඩින්. ඉින්ද, 

ඵදු  ඉවශ  ඹන යො , උේධභනඹ ඉවශ  ඹන යො  

වියලවයඹ්ද අඩු ආදහඹම්රහභි්ද  තභන් එඹ විලහර ප්රේලසනඹ්ෂ 

යරහ ිනයඵ්දය්ද. ඳරිේපු ත්යතොත්, ඳරිේපු කියරෝ  

රුපිඹල් යද්ෂ ිනබුණු ඵේද රුපිඹල් 22්ෂ ශහ කිඹරහ අද දල් 

ව්ද  ශහ. උම්ඵරඩ ත්තහභ, කියරෝ එ  රුපිඹල් 

275 ඵේද්ෂ වරහ ිනයඵනහ. අද දල් කිේහ හයේ ඳරිේපු 

්දනත් ඵළවළ. අඳ  උම්ඵරඩ දහරහ ම්යඵෝ රඹත් ්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹ්ෂ තභන් දළ්ද උදහ යරහ ිනයඵ්දය්ද. ටි්ද භහළු අය 

යන ඵර්දන. ටි්ද භහළු වළභ ඳවුර්ෂභ හයේ වළභ ිනඹභ 

්දනහ යදඹ්ෂ යරහ ිනයඵනහ. ඒ ළභ්ද ටි්ද එය්ෂ ඵේද 

ඇත්ත භ ළඩි ශහ. යම් ිනයඵ්දය්ද 2012 භළන් 23 දිනළින  අව 

1757/23 දයන ළේ ඳත්රාඹන්. එඹ  2012 යනොළම්ඵර් 08 දිනළින 

අව 1783/17 දයන ළේ ඳත්රාඹත් එ්ෂ රහ ඵළලුයොත්, ඒ 

භහ වඹ ුරශදී ටි්ද භහළුර  අදහශ ඵේද රුපිඹල් 85 ඉරහ 

රුපිඹල් 100  ළඩි යරහ ිනයඵන ඵ යඳයනනහ. ඒ ඵදු 

ප්රේභහණඹ යලඹඹ  17කි්ද විතය ළඩි යරහ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ 

ළභ්ද, යවරි්ද ආදි ෆභ භහළු ර්ඹභ ඵේද ළඩි යරහ 

ිනයඵනහ. යතො මිර -wholesale price එ- ත්යතොත් ග්රාෆම් 
425 ළභ්ද ටි්ද එ රුපිඹල් 160ත් 180ත් අතය යනහ. 

නමුත් අපි යේ  ගිින්ද ඒ ්දනයො  භවය වි  රුපිඹල් 

230්ෂ ඳභණ ය්දන  නහ.  

ඒ විතය්ෂ යනොයන්. යම් ඊයේ යඳයර්දහ නළතත් - 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ ඳළවළදිලි ය යද්දන, අයේ යයේ  ඹම්කියල බහණ්ඩඹ්ෂ 

නිසඳහදනඹ යනහ නම්, පි  ය ත් ඒ බහණ්ඩඹ  නිසඳහදනඹ 

යනහ නම්, අයේ යොවිඹහ , ධීයඹහ  ඹම්කියල හයලඹ්ෂ 

ර්දන ඒ බහණ්ඩඹ  යස ඵේද්ෂ ඳළනවීයම් ළරැේද යභෝෂද 

කිඹරහ. වළභ යරහයේභ තමු්දනහ්දයවරහයේ ප්රේිනඳත්ිනඹ ඒ 

තභන්. පිටි්ද යනළවිත් න එ. යම්හ ඔ්ෂයොභ විකුණහ යන 

න එ. අපි ඒ  එඟ ්දය්ද නළවළ. 

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ප්රේලසනඹ ඇසුහ  යඵොයවොභ සුරිනන්. ඒ ප්රේලසනඹ  භහ දළ්ද 

පිළිුරරු යද්දනම්. ඔේ, ඵදු අඹ ය්දන ඕනෆ. යොවිඹහ ආය්ෂහ 

ය්දන ඕනෆ. ඳහරියබෝගිඹහත් ආය්ෂහ ය්දන ඕනෆ. ඒ 

යදභ ය්දන අලගන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අපි යභතළන ථහ 

ය්දය්ද යොවිඹහ ආය්ෂහ ය්දය්ද යොයවොභද, 

ඳහරියබෝගිඹහ  ආය්ෂහ ය්දය්ද යොයවොභද කිඹරහන්. 

ඔඵුරභහ යොවිඹහයේ ආය්ෂහ ළන ථහ ය්දන ඕනෆ නළවළ. 

දළ්ද භ  යඳොයවොය වනහධහයඹ ළනත් ථහ ය්දන  යනහ. 

නමුත් ඒ  යරහ  නළවළ. ඒ ම්ඵ්දධ යතොයුරරු භහධගලි්ද 

දකි්දන ඇින. ඒ නිහ යජඹ යොවිඹහ  ආය්ෂහ ය්දය්ද 

යොයවොභද කිඹරහ භහ දළ්ද ථහ ය්දන ඹ්දය්ද නළවළ. 

යොවිඹහයේ වි්රnහභ ළටුඳත් ඒ විධිඹන්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, සීමිත හරඹ්ෂ ිනයඵන නිහ 

අපි ඳහරියබෝගිඹහ ළන යභොයවොත්ෂ ථහ යමු. අද 

ඳහරියබෝගිඹහ  ළඩි මිර්ෂ ය්දන යලදු යරහ ිනයඵනහ. 

ඊයේ, යඳයර්දහ ඔඵුරභහ කිේහ, මිර අඩු යරහ කිඹරහ. නමුත් 

ලම්ර  ඳනන ඵේද නළතත් ළඩි ශහ. ඒ ඵේද රුපිඹල් 15, 

20, 30 යරහ ිනයඵනහ. යම් අභත ය්දන එඳහ. ඒ ඒ 

ිනබුණු ප්රේභහණඹ භ ඳත්හ යන ඹ්දන ිනබුණහ. යභඹ  

997 998 

[රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ] 
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යභොයවොත්ෂ ඇහුම් ්ද යද්දන ඇභිනුරභනි. භහඹ හරඹ්ෂ 

ුරශදී, ලම් ය ෝද එ මිර යඩොරර් 200, යඩොරර් 220 යල  

යඩොරර් 500 ද්ෂහ ඉවශ ගිඹහ. යඩොරර් 500 ද්ෂහ ඉවශ ගිඹහභ 

රළයඵන ඵදු ප්රේභහණඹ ඉයබ් භ ළඩි නහ. නමුත් ඔඵුරභහ 

ය්දය්ද යභොනහද? ඔඵුරභහ ය්දය්ද ඒ  හයලඹත් ඵේද වයවහ 

්දන එන්. ඒ විතය්ෂ යනොයන්. ඵේයේ ප්රේිනලතඹත් ළඩි යරහ 

එ ය්ෂ යනොයන්, යදය්ෂ ඳහරියබෝගිඹහ  ඵදු වනහ. ඒ 

තභන් ඔඵුරභහ යරහ ිනයඵ්දය්ද. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භ  විනහඩිඹ්ෂ යද්දන. භහ ඒ ළන කිඹ්දනම්. ප්රේිනලතඹ 

යනොයන් ප්රේිනපරඹ ඵර්දන. අපි ළඩි ල් ඹ්දන ඉසයල්රහ 

ලම්ලි්ද, වහල්ලි්ද, අර්තහඳල්ලි්ද යම් ය  සඹවයඳෝිතත 

යනහ. ඒන් අයේ අයමුණ. 

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඹ සඹවයඳෝිතත ථහ අපි දිගි්ද දි භ අවරහ ිනයඵනහ. 

ඇන් ඔඵුරභහ එයවභ නම්, - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

ඳහරියබෝගිඹහ  විතය්ෂ යනොයන්. යතො  ිනයඵ්දය්ද 

ඩ 268න්. නමුත් යම් යයේ යඳේටි ඩ, යඳොඩි ඩ දදවස 

ණනි්ද ිනයඵනහ. ඒ විතය්ෂ යනොයන්, මුඳහය ඩ 8,000්ෂ 

විතය ිනයඵනහ. ඒහ ආය්ෂහ ය්දය්ද වුද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

ඕනෆභ යඳොඩි ඩඹ යලටින අම්භහ යයන්ෂ යවෝ තහත්තහ 

යයන්ෂ කිඹන්, යම් යජයේ ප්රේිනඳත්ිනඹ නිහ යම්  යුුර 

යොඳභණ අභහරුය්දද ය යන ඹ්දය්ද කිඹරහ. යම් 

බහණ්ඩලි්ද යලඹඹ  10්ෂ ඳභණන් යජඹ   විකුණ්දන පුළු්ද 

යරහ ිනයඵ්දය්ද. අනි්ෂ ඒහ විකුණ්දය්ද යඳොඩි මිනිසු්දයේ 

ඩ වයවහන්. ඒ යඳොඩි මිනිසු්දයේ ආර්ථිඹ තභන් 

තමු්දනහ්දයවරහ හ යන ඹ්දය්ද.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ම්පර්ණයඹ්ද ළරැදින්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] UNP එ  - [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ] 
 

රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

UNP එ ළන භ  කිඹ්දන අලග නළවළ. යභොද, භහ ඉරහ 

ිනයඵ්දය්ද UNP එය්ෂ විතයභන්. භහ ඳ්ෂ යද ඉරහ නළවළ. 

ඉින්ද භහ UNP එය්ෂ ප්රේිනඳත්ිනඹ ද්දනහ; භහ ඒ අඳුනනහ. 

භවය වි  UNP එ ළන භ  ඩහ ඔඵුරභහ ද්දනහ ය්දන 

පුළු්ද. ඔඵුරභහ යම් ඳළත්යතත් යලටිඹහ ය්ද. එයවභ ය්දන 

පුළු්ද. ඒ ළන භහ තර් ය්දන ඹ්දය්ද නළවළ. වළඵළන් භහ 

කිඹ්දන වද්දය්ද, ඳහරියබෝගිඹහ  ඳනහ ිනයඵන ඵදු නිහ මිර 

ළඩි වීභ ළනන්. ආවහයර උේධභනඹ හභහනග උේධභනඹ  ඩහ 

ශී්රන යර ළඩි යරහ ිනයඵනහ. ආවහයර මිර ඉවශ , ඉවශ  

ඹමි්ද ිනයඵනහ.  

එඳභණ්ෂ යනොයන්, ඇභිනුරභනි. දළ්ද යම් ඔ්ෂයොභ 

එ්දය්ද මුඳහය වහ අබග්දතය යශ අභහතගහවලඹ ඹ ත න්. 

ඒ තභන් භහ කිේයේ, යඳොඩි මිනිහ ආය්ෂහ න විධිඹ  යඳොඩි 

ඩහයඹහ ආය්ෂහ න විධිඹ , SMEs ආය්ෂහ න විධිඹ   

 යුුර යනහ කිේහ  ඒ යොල්ර්ද  කියලභ වනඹ්ෂ නළවළ 

කිඹරහ.  

යඳොදු ගහඳහය පිළිඵ හය බහයේ හර්තහ ජලි භහයේ 

23න දහ ඳහර්ලියම්්දුර  ඉදිරිඳත් ශහ. අභ ලයඹ්ද යම් 

හය බහ  එන භහම් ුරන්ෂ ිනයඵනහ. එ්ෂ යහජග 

යතො යයශ  භහභ. යම් භහභ 2010 යල  ක්රි ඹහත්භ 

යරහ නළවළ. යම් භහභ ක්රි ඹහත්භ යනොවුණත් යවඹ්ද  

ඳඩි යහ යන ඹනහ. අවුරුදු ුරනකුත් ගිිනල්රහ  තභත් ඳඩි 

යනහ. ඇන්  යභයවභ යලදු ය්දය්ද? යම් භහභ ව්දන 

කිඹරහ මුදල් අභහතගහවලයඹ්ද භ නිර්යේලඹ්ෂ දීරහ ිනයඵනහ. 

ඒත් යනොරහ, දළන  අවුරුදු ුරන්ෂ ගිිනල්රහත් දිගි්ද දි භ 

යම් භහභ ඳත්හයන ඹනහ.   

යම් හර්තහයේ 86 න පිටුයේ  යතො ළනත් ඹභ්ෂ ව්ද  

යනහ. It states that the financial management system is 

inadequate. ඒ  කිඹ්දය්ද මරග ඳරිඳහරනඹ  ්රුභයේදඹ්ෂ නළවළ  

කිඹන එන්. යම්  භහයම් මරග ඳරිඳහරනඹ  ්රුභයේදඹ්ෂ 

නළවළ. ඊශඟ  යම් හර්තහයේ 147 න පිටුයේ CWE   එ ළන 

ව්ද යනහ. ඒ ඉතහභ ළදත්. භහ එඹ  කිඹ්දන  ඕනෆ. 

යම් හර්තහය්දභ කිඹ්දන  ඕනෆ. ඒ  හර්තහයේ යභයවභ 

කිඹනහ: 

"It was noted that the evidence relating to the balances of accounts 

of Rs. 5,482,050,935/- had not been submitted for audit." 

Then,  under Comments and Decisions of the COPE  

it states, I quote: 

"It was stated that they were confronted with the problem of 

unavailability of necessary documents ............." 

There were no documents to provide  to the Audit.      

යම් හර්තහ ය්ද කිඹ්දය්ද, යතොයව රුපිඹල් බිලිඹන 5.4්ෂ 

නළත්නම් රුපිඹල් මිලිඹන 5400 මුදර්ෂ ළන  විණහධිඳින  

විණනඹ ය්දන   ඵළරි යරහ ිනයඵන ඵන්. ඒහ පිළිඵ  

විසතයත් CWE   එය්ෂ නළවළ. අයේ ඳහරියබෝගි මිර දර්ලඹ 

ඉවශ  ඹ්දය්ද යරෝ යයශයඳොශ නිහත්, යොවිඹහ 

නිහත්  යනොයන්, යම්හ නිහ. අපි යොවිඹහ  හධහයණ මිර්ෂ 

යද්දන ඕනෆ. යරෝ යයශ යඳොයශව  යුුර ඔඵ ත් භ ත්  

තීයණඹ ය්දන ඵළවළ. නමුත් අඳ  තීයණඹ ය්දන  පුළු්ද 

යේල් ිනයඵනහ. ඒ තීයණඹ ය්දන  පුළු්ද යේල්ලි්ද 

එ්ෂ තභන් යම් ආඹතන  ශභනහයණඹ  කිරීභ. බිලිඹන 5.4්ෂ 

විණනඹ  ර්ෂ ය නළවළ කිඹරහ යම් හර්තහයේ කිඹනහ.  රු 

ඇභිනුරභනි, බිලිඹන 5.4්ෂ කිඹ්දය්ද විලහර මුදර්ෂ. ඒ 

විණනඹ  බහජන ය නළවළ. යම්  බිලිඹන  5.4   යභොනහ ද 

යරහ ිනයඵ්දය්ද කිඹරහ අව්දන  ඕනෆ. යම් හයේ දණඹ  නිහ  

තභන් යම් යයේ  උේධභනඹන්, ඵඩු මිරන් ඉවශ  ඹ්දය්ද. [ඵහධහ 

කිරීභ්ෂ]  යම්හ වළභ ින සයවභ ව්දන ථහ ය්දන එඳහ.  

යම් ඳහර්ලියම්්දුර  ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ්ෂ. භයේ හර්තහ්ෂ 

යනොයන්. යම් හය බහයේ හභහජිඹ්ද 31 යදයන්ෂ 

ඉ්දනහ.  යම් හය බහයේ  බහඳින යජයේ ඇභින යයන්ෂ; 

යජගසඨ ඇභින යයන්ෂ. එභ නිහ යම් රුණු අවයන ඉරහ, 

 යම් රුණු පිළියන, යම් හර්තහයේ ිනයඵන යේල්ර  වරි 

පිළිුරය්ෂ යද්දන රු ඇභිනුරභනි. භහ ඒ ළන විතයන් යම් 

හර්තහය්ද  ථහ ය්දන ඹ්දය්ද. ඒ ළන විතය්ෂ ථහ  

ය්දය්ද යම් අභහතගහවලඹ   අදහශ නිහ ඳභණන්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ත රුණු  යහශිඹ්ෂභ ථහ 

ය්දන ිනයඵනහ. අද  අඳ දණඹ වචහ ළන ථහ ශහ. 

දණඹ වචහ ළන ථහ ශහභ යඵොයවෝ යරහ  කිඹනහ, 

"ඒ භහතෘහ  අදහශ නළවළ" කිඹරහ. නමුත් ඒ භහතෘහ  

999 1000 



ඳහර්ලියම්්දුර 

අදහශන්. යභොද,  දණඹ  ිනයඵනහ නම්,  වචහ  යනහ නම්, 

ඳහ වනහ නම්, අල්රස ්දනහ නම්,  ඒහ අහනයේ ඵඩු 

මිර  එුර යනහ. ඒ විඹදභ වුරු යවෝ පිඹ්දන ඕනෆ.  

Krrish Group එය්ෂ ආයඹෝජනඹ ළන යම් ිනයේ භ 

ඳත්තයර හර්තහ ිනබුණු ඵ අඳ ද්දනහ. යම් ළන අඳ මුර 

ඉරහභ ථහ යරහ කිේහ.  අයඹෝජනඹ්ෂ  ය   එන යො ,  

වුද අයඹෝජඹහ, ආයඹෝජඹහයේ ත්ම් ඵළයම් යභොනහ ද, 

යම් යයේ ය්දන  ඹන ආයඹෝජනඹ පිළිඵ  ඒ ආයඹෝජඹහ   

අත් දළකීභ්ෂ ිනයඵනහ ද, නළේද  කිඹහ යොඹහ ඵර්දන ඕනෆ.  

Krrish Group එ ළන මුර ඉරහ අඳ  ිනබුණු ප්රේලසනඹ  තභන්,  

ඔවු්ද යම් යයේ ය්දන ඹන ආයඹෝජනඹ පිළිඵ  අත් දළකීභ්ෂ  

නළවළ කිඹන එ.   

ඒ තභන් අඳ  Krrish Group එ ළන මුලි්දභ ිනබුණු 

ප්රේලසනඹ.  අ්දිනභ  ඒ අ්ෂය වතය  බිලිඹන ඳව  ආ්දන 

මුදර  Krrish Group එ  දු්දනහ. ඒ දු්දනහ  ඳසයව ලි්ද 

ර  අඳ ඇහුහ ඒ මුදල් රළබිරහ ිනයඵනහද කිඹරහ. යො ්ෂ 

රළබුණහ, රළබුයණ් නළවළ, හර යේරහ ඉ්ෂභහ ගිඹහ, අඳ හර 

යේරහ දි්ෂ ශහ කිඹ කිඹහ ඔයවොභ යො යල්ද යො  ආහ.  

 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹ හරඹ්ෂ ිනයඵ්දය්ද.  

 
 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

යවොන්. භභ ඉ්ෂභන භ කිඹ්දනම්.  

අ්දිනභ  භ  දළන ්දන ඕනෆ යම්න්. රු ඇභිනුරභනි, 

ඔඵුරභහ පිළිුරරු යදන යො  පුළු්ද නම් යම්හ ත් පිළිුරරු 

යද්දන. තභත් ඒ ල්ලිලි්ද මිලිඹන 700්ෂ රළබිරහ නළවළ. ඒ 

ජලි භහයේ 15ළනි දහ රළයඵ්දන ිනබුණහ. අඳ  දළන ්දන ඕනෆ 

ඇත්ත භ ඒ රළබුණහද කිඹරහන්. නමුත් ඊ  ළඩිඹ විලහර 

ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 400්ෂ ඳහ්ෂ වළටිඹ  

දු්දනහ කිඹරහ යචෝදනහ ිනයඵනහ. ඒ දු්දය්ද යජගසඨ 

නිරධහරියඹකු  කිඹරහ කිඹනහ. ඒ යජගසඨ නිරධහරිඹහ කිඹනහ 

ඒ යේලඳහරනඥඹ්ද  දු්දනහ කිඹරහ. අඳ  දළන ්දන ඕනෆ යම් 

යජගසඨ නිරධහරිඹහ වුද, යම් යේලඳහරනඥඹ්ද වුද කිඹරහන්. 

යම්හ යම් යයේ ජනතහයේ මුදල්.  

අද යම් යයේ විලහර ඉඩම් යොල්රඹ්ෂ යලදු යනහ. එඹ යලදු 

්දය්ද උුරරු, නළ යඟනිනය ඳශහත්ර ඳභණ්ෂ යනොයන්. එඹ 

යොශම යලදු යනහ. පි යොටුයේ, යො ටුයේ, යොම්ඳඤසඤ 

වීදි යේ, යොල්ලුපිටියේ ඒ ඉඩම් යොල්රඹ යලදු යේයන ඹනහ. 

අද ඉඩම් යොල්රඹ යලදු ්දය්ද වියේශිඹ්ද යනළල්රහන්. 

රවහයේ අඹ ත් යනොයන් ඒ ඉඩම් යද්දය්ද. වියේශිඹ්ද 

යනළල්රහ යම් front companies  වදරහ තභන් යම් ඉඩම් 

යොල්රඹ යලදු ්දය්ද. යම් යොම්ඳළනිර  මරගත් නළවළ. අද 

අඳ  අලුත් යදඹ්ෂ අව්දන රළබුණහ, යචලීනහ කිඹන භහභ 

ළන. යභෝෂද යම් භහභ? රුපිඹල් 30 ටිනහභ්ෂ ිනයඵන 

භහභ  යඩොරර් මිලිඹන 350 ක්රි ඹහලිඹ්ෂ ය්දන 

පුළු්දද? යම් යචලීනහ කිඹන භහභත්-  

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, අ්ද ය්දන.  

 
රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අ්ද ය්දනම්.  

අඳ මුර ඉරහභ කිඹනහ යම් යචලීනහ කිඹන භහභත් 

Krrish Group එ හයේභ යවොයභ්ෂ කිඹරහ. ප්රේයේලම් 

ය්දන. යම් පිටිඳසයව ඉ්දන මිනිසසු වුද කිඹරහ යම් රු 

බහ  ද්ද්දනළන් කිඹමි්ද භයේ ථහ අ්ද යනහ. 

සුරිනන්. 

 

 

[අ.බහ. 4.21] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (යෞග නියඹෝජග 
අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භභ යඵොයවොභ නහටු 

යනහ අයේ ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භ්දත්රී ුරභහ යඵොයවොභ 

ආයේයඹ්ද, ඊර්ගහය්ද ථහ කිරීභ ළන. යභුරභ්දරහ 

ආයඹෝජන එනහ ත් ළභළිනන්. ඒහ නළින යනහ ත් ළභළිනන්. 

ආයඹෝජයඹ්ෂ එන යො  එ්ෂයෝ සදුහයයඹ්ෂ කිඹරහ 

කිඹනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අඳ  ආයඹෝජන 

භණ්ඩරඹ්ෂ ිනයඵනහ. ඉින්ද ආයඹෝජයඹෝ එනහ. ඒ එන අඹ 

ගහඳහයඹ්ෂ ය්දන ඕනෆ, එ්ෂයෝ භහභ්ෂ ය්දන ඕනෆ. 

භහභ්ෂ වළටිඹ  ආහභ ඒය්ෂ ඉිනවහඹ යවොඹ්දන, 

යෝදයේයල දභ්දන අලග නළවළ. ගිවිසුභ්ෂ ිනයඵනහ. ගිවිසුම් 

ඇින යයන ඒ ආ යඹෝජනඹ ය   යේනහ. යෝදයේයල දභරහ 

ඒ අඹ ආඳසු ගිඹහභ යභුරභ්දරහ අනි්ෂ ඳළත්ත  තභන් ෆ 

ව්දය්ද, අ්දන ආයඹෝජනඹ ය්දන ආහ, ගිඹහඹ කිඹරහ.  ඒ 

නිහ ඔඵුරභ්දරහ ඊර්ගහය්ද, වයයඹ්ද ථහ ය්දන එඳහ. 

ය  වර්ධනඹ්ෂ යන යො  ඒ ව ර්ධනඹ  අඳ පුළු්ද 

තයම් ප්රේයේලඹ්ද ඇින ය්දන ඕනෆ.  

රු ඉයහ්ද වි්රුභයත්න භ්දත්රී ුරභනි, තමු්දනහ්දයව 

භහතෘහ  අදහශ ථහ යනොශහ ,  ඉතහ යවො යඹෝජනහ්ෂ, 

නියඹෝඹ්ෂ ව නිඹභඹ්ද ුරන්ෂ අද අඳ යම් ඉදිරිඳත් ය 

ිනයඵනහ. යම්හ ඉතහභත් ළදත් යනහ. යභින ප්රේධහනභ 

හයණඹ තභන්, ශ්රී රවහ වහ ඉ්දදිඹහ අතය ේවිත් ඵදුයණඹ 

ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුභ. අඳ  අයේ අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි ය 

ළීනභ  අලගන්.  වුරු ආණ්ඩු ශත්, යවුම් යලව ිනඟඹ්ද අඩු 

ය ්දන , එ ඳළත්තකි්ද අඳ අඳනඹනඹ යන බහණ්ඩ 

ප්රේභහණඹ ළඩි ය ්දන ඕනෆ. ආනඹනඹ  අඳ ආයේලනඹ්ද 

ඇින ය්දන ඕනෆ. අඳ ආනඹනඹ යන සීනි ටි ය්දන 

පුළු්ද, යඵයවත් ටි ය්දන පුළු්ද, ඇඟලුම් ර්භහ්දතඹ  

අලග යඵොත්තභ ය්දන පුළු්ද අඳ ඒහ යම් යයේභ නිසඳහදනඹ 

ය ්දන  ්රුභයේදඹ්ෂ වද්දන ඕනෆ. ශ්රී රවහ ඉ්දදිඹහ ේවිත් 

ඵදුයණ ගිවිසුභ විතය්ෂ යනොයන්, යම් යයේ යභළනි ගිවිසුම් 

32්ෂ ඳභණ ිනයඵනහ. යභළනි ේවිත් ඵදුයණ ගිවිසුභ්ෂ වයවහ 

යලදු ්දය්ද ඒ ය ල් යදය්ෂභ ඉ්දන ආයඹෝජඹ්ද ේවිත් 

ඵදුයණඹ  අසුවීභ ළශළ්ෂවීභන්. ඊශඟ හයලඹ යභඹන්. යම් 

ගිවිසුභ  අදහශ ය ර  අඳනඹනයේදී වන රඵහ දීභන්. ඒ නිහ 

යම් ගිවිසුභ ළදත් යනහ, මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. යම් 

ගිවිසුභ අත්්ද යශව 2013 ජනහරි 22ළනි දහන්. දළ්ද එඹ 

ක්රි ඹහත්භ යනහ.  
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දශ ලයඹ්ද අයේ අඳනඹන ත්යතොත්, යම් ගිවිසුභ ඹ යත්  

බහණ්ඩ ර්  431්ෂ අඳ  ඵදු වන ඹ යත් ඹ්දන ඵළවළ. ඒ 

වනඹ අඳ  රළයඵ්දය්ද නළවළ. ඒ හයේභ රවහ  අඳ බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ යන වි ත් බහණ්ඩ ර් 1,280  අඳ තවනභ්ෂ 

ඳනහ ිනයඵනහ. යභොද, යයන්ෂ කිඹ්දන  පුළු්ද ඉ්දදිඹහ 

යරොකු ය ්ෂ, ඒ ය  යරොකු නිහ ඉ්දදිඹහයේ ගහඳහරියඹෝ 

ළඩින්, ඒ නිහ යම් ගිවිසුභ වයවහ අඳ  අහයලඹ්ෂ යලදු නහ 

කිඹරහ. නළවළ, ඒය්ද එයවභ අහයලඹ්ෂ යලදු ්දය්ද නළවළ. 

යභොද යවවුර, අපි අඳනඹන යයශ යඳොශ යහ ඹනහ නම්, 

අපි යභළනි ගිවිසුම් ඇින යත යුුරන්. අඳනඹන යයශ යඳොශ 

ිනයඵන ඉ්දදිඹහ හයේ ය ර ජනවනඹ ළඩින්; 

ආයඹෝජඹ්ද ළඩින්.  එතයො  ඒ ආයඹෝජඹ්ද අයේ ය   

ය්දහ ්දන, ඔවු්ද  වනඹ්ෂ රඵහ යද්දන, අපි  යුුර 

ය්දන  ඕනෆ. ඒ හයේභ යම් වයවහ අයේ නිසඳහදනඹ්ද 

ඉ්දදිඹහ  ඹ්දනත් අපි  යුුර ය්දන  ඕනෆ. එයවභ නම් 

අපි බහණ්ඩ ර් 1280  ඵදු වන යද්දය්ද නළිනයො , 

ඉ්දදිඹහ බහණ්ඩ ර් 431 න්, ඵදු වනඹ රඵහ යද්දය්ද 

නළත්යත්. එතයො  අපි  එතළනිම්ත් හයලඹ්ෂ ිනයඵනහ. යම් 

ගිවිසුභ වයවහ යත් යභිි්ෂ ය ෝද 15,000්ෂ ඉ්දදිඹහ  ඹ්දන 

අපි  ඵදු වනඹ්ෂ ිනයඵනහ. එතයො   යම් යයේ යත් 

නිසඳහදඹහ  යභිි්ෂ ය ෝද 15,000්ෂ ද්ෂහ ඵේද්ෂ යිනත 

ඉ්දදිඹහ  යත් ඹ්දන පුළු්දභ රළයඵනහ. එතයො  එින 

ප්රේයඹෝජනඹ රඵ්දය්ද, - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  ඒ යනන්.  නමුත් 

අයේ යත් යභිි්ෂ ය ෝද 15,000්ෂ  ඉ්දදිඹහ   - අල්ළයල 

යයශ  යඳොශ  - ඵේද්ෂ යනොභළින ඹ්දන පුළු්දභ 

ිනයඵනහ. ඒ හයේභ ඇඟලුම් ර්භහ්දතඹ ත්තහභ,  ඇඟලුම් 

මිලිඹන 8්ෂ ඵදු වන ඹ යත් අඳ  ඉ්දදිඹහ  ඹ්දන පුළු්ද. 

එතයො   ශ්රී රවහ වහ ඉ්දදිඹහ  අතය ේවිත් ඵදුයණඹ 

ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුභ ඹ යත් තභන් යම් ප්රේිනරහබඹ අයේ ය   

රළයඵ්දය්ද. එතයො  ඇඟලුම් මිලිඹන අ ්ෂ ඵදු යිනත 

ඉ්දදිඹහ  ඹ්දන, අපි අත්්ද යපු යම් ශ්රී රවහ ඉ්දදිඹහ 

ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුභ ඹ යත් ඵදු වනඹ්ෂ 

රළයඵනහ. ඵ ිනය ය ල් ඒ දීරහ ිනයඵන වන ඉත් 

යනයො , එයවභ නම් අඳ  විල්ඳඹ්ෂ ිනයඵ්දන  ඕනෆ.  

අඳ  විල්ඳඹ්ෂ අල්ළයල -  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු වරි්ද ප්රේනහ්දදු භ්දත්රී ුරභනි, රුණහය ඔඵුරභහයේ 

ජවභ දුයථනඹ  බහ ර්බඹ ුරශ ඳහවිච්ික ය්දන එඳහ. ඒ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද රු ථහනහඹුරභහ උඳයදස දීරහ ිනයඵනහ. 

ඔඵුරභහ එළිඹ  ගිිනල්රහ ථහ ය්දන.  යඵොයවොභ සුරිනන්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ දු්ද ඒ නියඹෝඹ භහ 

අඹ යනහ. යභොද, භහ නියඹෝජග හය බහඳින ධයයේ 

යලටිනයො  යම් රු බහ ුරශ  කියලභ ජවභ දුයථනඹ්ෂ 

යයන්දන  දු්දය්ද නළවළ. එ්ෂ භ්දත්රී යයඹකුයේ දුයථනඹ්ෂ 

එළිඹ  යන ඹ්දනත් භහ නියඹෝ ශහ. යභොද,  අපි යම් 

බහයේ යෞයඹ ආය්ෂහ ශ යුුරන්. Standing Orderර 

ව්ද යරහ ිනයඵනහ, යම් රු බහ ුරශ පුත්ඳත් ඵර්දන  

ඵළවළ, බහ  පිටුඳහ ථහ ය්දන  ඵළවළ කිඹරහ. යභොද රු 

භ්දත්රී යයඹ්ෂ යම් රු බහයේ ථහ යනයො , තත් 

භ්දත්රී යයඹ්ෂ දුයථනයඹ්ද ථහ ය ය යලටිනහ නම් ඒ 

අයලෝඵනන්. අපි යවො ආදර්ලඹ්ෂ දිඹ යුුර තළන්ෂ තභන් යම් රු 

බහ.  රු භ්දත්රී යයඹ්ෂ බහයේ ථහ යනයො , තත් 

භ්දත්රී යයඹ්ෂ බහ  පිටුඳහ ථහ යමි්ද යලටිනහ නම්;  

භ්දත්රී රු්ද යදයදනහ ඵළගි්ද ළරැලි ළසී ථහ යමි්ද යලටිනහ 

නම් ඒ අයබෝබනන්.  යභොද, යම් රු බහ තභන් උත්තරීතය 

ආඹතනඹ.  යම්  රු බහ  එනයො  දුයථනඹ  switch off   

ය යන එ්දන  ඕනෆ.  යභතළන  ඇවිල්රත් දුයථනයඹ්ද 

වෆලි ථහ ය්දන ඕනෆ නළවළ ය්ද. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භභ යම් 

කිඹ්දය්ද ඇත්තන්. යම් දළ්ද ම්ප්රේදහඹ්ෂ විධිඹ  යයයනහ භහ 

දකිනහ. ඳසු ගිඹ හරයේ අපි හ ත් බහ ුරශ ජවභ 

දුයථන ඳහවිච්ික ය්දන  ඉඩ දු්දය්දත් නළවළ; යම් රු  බහ 

ුරශ  රැයන එ්දන අය දු්දය්දත් නළවළ.  යම් හරයේ ළටුේ, 

තීරු ඵදු යිනත හවන, යම් යලඹල්රභ රළයඵනයො  අපි ඳ්ෂ 

විඳ්ෂ යේදයඹ්ද යතොය යම් රු බහ ුරශ අයේ කීම්  ඉටු 

ශ යුුරන්. අපි භවජන ඡ්දදයඹ්ද ඳත්යරහ යම් බහ  එ්දය්ද 

ඒ යුුරම්, කීම් ඉටු ය්දනන්. ඒ නිහ අයේ කීම් අපි 

යෞයයඹ්ද ඉටු ශ යුුරන්. ඒ නිහ එළනි නියඹෝඹ්ෂ දීභ 

ළන ඔඵුරභහ  භහ සුරින්දත නහ, මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි. ඔඵුරභහයේ පිඹහ ින පු ථහනහඹයයඹ්ෂ. ඒ 

ආදර්ලඹ නිහ ්දන  ඇින ඔඵුරභහ නිඹභහහයයඹ්ද ඒ 

නියඹෝඹ රඵහ දු්දය්ද. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ ළන එච්චයන්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි,  යම් ශ්රී රවහ ඉ්දදිඹහ ේවිත් 

ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීයම් ගිවිසුභ වයවහ එභ ඵදු වනඹ අඳ  

රළයඵනහ. ඒ අම් යම් ගිවිසුයම් ප්රේිනරහබ අඳ  රඵහ ්දන  

පුළු්ද. ඒ අම් කියලභ ඵේද්ෂ ය්දය්ද නළින ඉ්දදිඹහ  

ඕනෆ තයම් ඳරුරරු ඹ්දන අඳ  පුළු්දභ රළයඵනහ. 

ඵර්දන, යොච්චය වනඹ්ෂ යම් ගිවිසුභ වයවහ අයේ ය   

රළබිරහ ිනයඵනහද කිඹරහ. නමුත් අපි එන්්ද ප්රේයඹෝජනඹ ්දය්ද 

නළවළ. අපි ඒහ ඹ්දන  නිසඳහදඹ්ද උන්දදු ය්දන   ඕනෆ.  

අයන්ෂ ඳළත්යත්ද ත්තහභ, අපි ඉ්දදිඹහ  අඳනඹනඹ යන 

ප්රේභහණයේ ටිනහභ ඇයභරි්ද යඩොරර් මිලිඹන 567්ෂ 

යනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යයන්ෂ යම් ගිවිසුභ 

දිවහ ළරැදි විධිඹ  ඵර්දන  පුළු්ද.  අපි ඇයභරි්ද යඩොරර් 

මිලිඹන 567්ෂ න බහණ්ඩ ඉ්දදිඹහ  අඳනඹනඹ යනයො  

එන්්ද යලඹඹ  80්ෂභ යම් ගිවිසුයම් ප්රේිනරහබ, නළත්නම් අය තීරු ඵදු 

යිනත වනඹ අඳ  රළයඵනහ. ඉ්දදිඹහ, ඒයොල්ර්දයේ මුළු 

අඳනඹන ටිනහභ න  US Dollars  3500 බහණ්ඩ අයේ ය   

එනයො  යලඹඹ  80්ෂභ ඔවු්ද ගිවිසුයම් හයලඹ රඵහ ්දය්ද 

නළවළ. ගිවිසුයම් හයලඹ යනොයන, ගිවිසුභ  රවගු යනොන 

බහණ්ඩ තභන් අඳ  එරහ ිනයඵ්දය්ද. එතයො  යයන්ෂ ළරැදි 

ආල්ඳඹ්ෂ යද්දන  පුළු්ද, යභළනි ගිවිසුම්ර  එශඹීභ 

ුරළි්ද අඳ  වහනිඹ්ෂ යලදුනහ කිඹරහ.  නළවළ, එළනි වහනිඹ්ෂ 

යම් ගිවිසුභ ුරළි්ද යලදු යරහ නළවළ. ඔවු්ද ඇයභරි්ද යඩොරර් 

3500්ෂ ටිනහ බහණ්ඩ අයේ ය   එනයො  ඔවු්ද යලඹඹ  80 

වනඹ රඵහ ්දය්ද නළවළ. නමුත් අපි යලඹඹ  80 වනඹ 

රඵහයන තභන් ඉ්දදිඹහ  ඒ බහණ්ඩ ටි අඳනඹනඹ ය 

ිනයඵ්දය්ද.  

ඒ නිහ යම් ගිවිසුභ ුරළි්ද ළඵෆ හයලඹ්ෂ යම් ය  ඇුරශ  

එනහ. යජඹ ඉ්දදිඹහ භඟ ඇින ය ත්ත යම් ේවිත් 

ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ ව 

ගිවිසුභ ඹ යත් යම් ය  , යම් යයේ කුඩහ ඳරිභහණ නිසඳහදඹ්ද , 

අඳනඹන නිසඳහදඹ්ද , ඒ ගහඳහයර  විලහර වනඹ්ෂ 

රළයඵන් කිඹරහ භභ ිනතනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අපි න තත්ත්ඹ  ඹ්දන 

ඕනෆ. යඵයවත් ද්රවග අපි ආනඹනඹ යනහ. යඵොයවොභඹ්ෂ අපි 

ආනඹනඹ ය්දය්ද ඉ්දදිඹහය්ද. ඒ වහ රුපිඹල්  මිලිඹන 

1,000  ආ්දන මුදර්ෂ අඳ  ළඹ ය්දන  යනහ. 

හභහනගයඹ්ද දශ ලයඹ්ද අපි රුපිඹල් මිලිඹන 400්ෂ 700්ෂ  

විතය ඒ වහ විඹදම් යනහ. ඒ යඵයවත් ද්රවග ටි යම් යයේ 

නිසඳහදනඹ ය්දන අඳ  ඒ ආයඹෝජඹ්ද යම් ය   ළ්දන 

පුළු්ද නම් ඒ ආනඹනඹ වහ අපි යන විඹදභ අඩු ය ්දන 

පුළු්ද. යවුම් යලවඹ අඩු ය ්දන ඒ අඳ  ඵරඳෆභ්ෂ 

යනහ.  
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ඳහර්ලියම්්දුර 

සීනි ආනඹනඹ ය්දන දශ ලයඹ්ද රුපිඹල් මිලිඹන 200්ෂ 

විතය ඉ්දදිඹහ  ළඹ ය්දන අඳ  යලදු යරහ ිනයඵනහ. යම් 

යයේ සීනි නිසඳහදනඹ ය්දන භෆතදී ඉ්දදිඹහයේ යර්ණුහ සීනි 

භහභ භඟ අපි ගිවිසුම් ඇින ය යන ිනයඵනහ. එතයො  

අය ගිවිසුභ වයවහ රළයඵන වන රඵහ දීරහ අයේ විඹදම් අඩු ය 

ළීනභ  පුළු්දභ රළයඵනහ. ඒ නිහ අපි අද හච්ඡහ යන 

යම් ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ 

ළශළ්ෂවීභ වහ ව ගිවිසුභ ඇින කිරීභ ළන අපි යජඹ  

සුරින්දත නහ. ගහඳහරි ප්රේජහ දළම්ත් යරහ ඒ ුරළි්ද අපි 

ඒ ප්රේයඹෝජනඹ ්දන   ඕනෆ.   

ඵදු ළන ථහ යන වි , වියලවයඹ්දභ 2007 අව 48 දයන 
වියලව යයශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඉතහභ ළදත් නහ. ඵේද 

ළන ථහ යන වි  යඵොයවෝ අඹ ිනත්දය්ද  අයේ යජඹ නඩත්ුර 

ය්දන ඵදු අඹ යනහ කිඹරහ. නළවළ. අද ඉදිරිඳත් යන ඵේයේ 

වියලව රුණු ිනයඵනහ. යභොද, අයේ යොවිඹහ යරොකු ලම් 

නිසඳහදනඹ යනහ. යේශීඹ යරොකු ලම් නිසඳහදනඹ යයශ 

යඳොශ  එන යො  අපි අනිහර්ඹයඹ්දභ යන යදඹ්ෂ තභන් 

ආනඹන ඵේද ළඩි යන එ. එයව කියරෝ එ  රුපිඹල් 50්ෂ 

වුණ ඵේද අද රුපිඹල් 15  අඩු යරහ ිනයඵනහ. එයවභ අඩු 

ය්දය්ද යේශීඹ යයශ යඳොශ  අලග ළඳයුම් අපි යේශීඹ 

යයශ්දදහය්ද අයයන ඉයන්. නමුත් ලම්ර මිර ඉවශ 

ඹෆභ්ෂ යලදු යනහ. එතයො  ඳහරියබෝගිඹහ ආය්ෂහ ය්දන 

කියරෝ එ  රුපිඹල් 50්ෂ වපු ඵේද අපි රුපිඹල් 15  අඩු 

යරහ ිනයඵනහ. යරොකු ලම් යොවිඹහ ආය්ෂහ ය්දන අපි 

රුපිඹල් 50 ඵේද්ෂ වරහ,  නිසඳහදනඹ යයශ යඳොශ  එන 

යො  අපි යොවිඹහ  ඒ වනඹ එයව රඵහ යදන අතයභ, 

යොවිඹහයේ නිසඳහදනඹ යයශ යඳොශ  ත්තහ  ඳසයව ලම් 

ිනඟඹ්ෂ ඇින න යො , මිර ඉවශ ඹන යො  ඒ ආනඹන ඵේද 

රුපිඹල් 15 ද්ෂහ අඩු යරහ  යයශ යඳොයශව ලම් ිනඟඹ්ෂ ඇින 

ය්දන ඉඩ යද්දය්ද නළුර එඹ භනඹ යනහ. ඒ හයලඹ අපි 

රඵහයද්දය්ද ඳහරියබෝගිඹහ .  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යම් හයේ බහණ්ඩ 31්ෂ වයවහ 

යම් වන රඵහ දීරහ ිනයඵනහ. වහල්භළස්ද ය්දන පුළු්ද, 

ඳරිේපු ය්දන පුළු්ද, යනත් යදඹ්ෂ ය්දන පුළු්ද, වනඹ 

රඵහ දීභ වහ යජඹ යම් ක්රි ඹහ භහර්ඹ ළීනභ ඉතහ ළදත් නහ. 

යභොද, යවවුර? අපි ඳහරියබෝගිඹහයේ ඳළත්ත ඵර්දන ඕනෆ. 

යජඹ්ෂ වළටිඹ  එඹ ඉතහභ ළදත් නහ.  

ග්රාහමීඹ ණඹ යඹෝජනහ ්රුභ ළන ඵළලුයොත් අපි වියලවයඹ්දභ 

ඵර්දන ඕනෆ, ෘිත ව ඳශු ම්ඳත් වර්ධන අවලයේ ණඹ 

යඹෝජනහ ්රුභඹ යද. ඳසු ගිඹ අවුරුේයේ යොවී්ද 13,282 

යදයනකු  රඵහ දී ිනයඵන මුළු ණඹ ප්රේභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

1,573්ෂ.  ප්රේිනලතඹ්ෂ වළටිඹ  ත්තහභ එඹ යලඹඹ  65.9්ෂ. ණඹ 

රඵහ දී ිනයඵන යඳෞේලි අවලයේ ආයඹෝජඹ්ද වගහ 

911්ෂ. ඔවුන  රුපිඹල් මිලිඹන 813්ෂ රඵහ දී ිනයඵනහ. ණඹ 

රඵහ දී ිනයඵන මුළු වගහ ත්තහභ 14,193න්, මුළු ණඹ ප්රේභහණඹ 

ත්තහභ රුපිඹල් මිලිඹන 2,386්ෂ. ෘිත වහ ඳශු ම්ඳත් 

වර්ධනඹ වහ ඒ ණඹ යඹෝජනහ ්රුභඹ ඹ යත් යම් ණඹ රඵහ දී 

ිනයඵනහ.  

යරොකු අඹ  විතය්ෂ යනොයන්, ග්රාහමීඹ අවලඹ ත් ණඹ වන 

රඵහ දීරහ ිනයඵනහ. 2012 අවුරුේයේ යබෝ අම් ණඹ රඵහ දීරහ 

ිනයඵනහ.  ඒ කිඹ්දය්ද මිරිස, ඵඩ ඉරිඟු, ලම්, අර්තහඳල්, එශලු 

හයේ යේර  රඵහ දී ිනයඵන වගහ ත්යතොත් මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රී ුරභනි, 1,12,413්ෂ.  ණඹ ප්රේභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

9,359්ෂ. ඒ ඹ යත් අ්ෂය  3,55,752.9්ෂ හ ය ිනයඵනහ.  

යම් යජඹ සුළු යොවී්ද ආය්ෂහ ය්දන යම් වනඹ්ද රඵහ 
දීරහ ිනයඵනහ. ඒ නිහ යම් යජඹ යම් යොවිඹහ, යම් 
ආයඹෝජඹහ, සුළු ර්භහ්දතරුහ ළන තභන් ඵර්දය්ද. ඒ 

නිහ තභන් එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ යොන් තයම් ෆ ළහුත් ඊ යේ 
න යො  ආණ්ඩු ගියරන නළ්ෂ යනොයන්, ත ඉදිරිඹ  ඹන 
නළ්ෂ යඳ්දම්ම් යශව.  

ගියරන නළ තභන් එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ. ද්ෂ භ්දත්රී රු්ද 
අද අයේ ඳළත්ත  එ්දය්ද. අඳ  එ්දය්ද රු දඹහයලරි භ්දත්රී ුරභහ 
හයේ අඹ. ඒ අඹ අඳ  එුර ය්දය්ද යම් යජඹ ඹම් කියල 
භන්ෂ ඹන නිහ. අපි ඳසු ගිඹ ඳශහත් බහ භළිනයණත් 
ජඹග්රාවණඹ ශහ. යභයත් ඹම ඳශහත් බහ, උුරරු ඳශහත් 
බහ ව අයන්ෂ ඳළත්යත්ද භධගභ ඳශහත් බහ අපි නිඹත 
ලයඹ්ද ජඹග්රාවණඹ යනහ. එින ඳශමුයනි යඩි මුයඹ තභන් 
ඊයේ ඳහර්ලියම්්දුරයේ ිනබුයණ්. භභ ිනතන වළටිඹ  ඒ යම් යයේ 
ජනතහ යත්රුම් ත්තහ. 

අපි එ යදඹ්ෂ කිඹ්දන  ඕනෆ. අපි “Thirteen Plus”, 

“Thirteen Minus” ළන ථහ යනහ. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි, “Plus”, “Minus” යභොනහ වුණත් අපි ඳළවළදිලි 

කිඹ්දන  ඕනෆ හයණඹ්ෂ ිනයඵනහ. අවුරුදු 33  යඳය 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂ ආණ්ඩු හරයේ යේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භවත්භඹහ යම් ය   ඳශහත් බහ ්රුභඹ යනහහ. නමුත් ඒ 

යනහ ඳශහත් බහ ්රුභඹ ළඵෆ යරභ යම් යඳොයශෝ තරඹ ුරශ 

ක්රි ඹහත්භ ්දය්ද අිනරු භින්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහයේ 

ආණ්ඩු්ෂ ඹ යත්න්. අද උුරයර් එල්ටීටීඊ අධියණ නළවළ; අද 

උුරයර් යනභ නියඹෝ නළවළ. අද අපි උුරය  ඳශහත් බහ 

භළිනයණඹ්ෂ දීරහ ිනයඵනහ. ඒ නිහ අපි ඒ මුල් තළන  ථහ 

යමු. “Plus” , “Minus” ළන ථහ යරහ යම්ය්ෂ credit එ; 

යම්ය්ෂ ම්භහනඹ ආණ්ඩු , ජනහධිඳිනුරභහ  යද්දය්ද නළින 

ඒ යනත් ඳළත්ත  වයන කුභ්දත්රාණ ිනයඵනහ. ඒහ  

රැය ්දන එඳහ. අපි උුරයර් ජනතහ ත් කිඹ්දය්ද, 

ප්රේබහය්දයේ ත්රාසතහදයඹ්ද තමු්ද යබ්යහ ත්ත අිනරු 

භින්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහයේ ආණ්ඩු  යවෝඹ යද්දන 

කිඹරහ. එදහ උුරයර් ජනතහ භයේදී, තභ්දයේ යවෝදය 

භ්දත්රී රු්ද භයේදී, තභ්දයේ දරුයෝ භයේදී, ඵරවත්හයයඹ්ද 

තභ්දයේ දරුයෝ යුේධඹ  නිේදී නිවඬ යලටිඹ TNA එ   

උුරයර් ජනතහ ඡ්දදඹ යද්දය්ද නළවළ කිඹන එ අපි ඳළවළදිලි 

කිඹනහ. උුරයර් ජනතහ ප්රේජහත්දත්රාහදඹ රු යන ජනතහ්ෂ 

වළටිඹ  ඒ ප්රේිනපරඹත් එ්ෂත් ජනතහ නිදවස ්දධහනඹ  රඵහ 

යදන් කිඹහ අපි ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මී ශඟ  රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ. 
 

රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භ  යොඳභණ යරහ්ෂ 

ිනයඵනහද? 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ  විනහඩි 25 හරඹ්ෂ ිනයඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.35] 
 

රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, වියලවයඹ්දභ ඵදු එවඹ, 

ේවිත් ඵදු වන හයේභ භසත ආර්ථිඹ පිළිඵ හච්ඡහ 

න යම් යභොයවොයත් අදවස කිිනඳඹ්ෂ එුර ය්දන  රළබීභ 

ළන භභත් ුරටු නහ.  
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[රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යජෝ්ද ජහ්ෂ රයෝ කිඹන 

දහර්ලනිඹහ ඉදිරිඳත් යරහ ිනයඵනහ “Social Contract” කිඹන 

නගහඹ. ඒ නගහයේ ව්ද යරහ ිනයඵ්දය්ද භහජ ගිවිසුභ්ෂ 

පිළිඵ. අපි වළයභෝභ ද්දනහ ය  ජනතහත් ඳහරන්ම්ත් 

අතය භහජ ගිවිසුභ්ෂ ිනයඵන ඵ. වියලවයඹ්දභ ඒ ඉවග්රීඅයල 

බහහය්ෂ කිඹනහ නම්, “The social contract exists between 

the rulers and the rule” ඳහලිතඹ්ද ව ඳහරයඹෝ  අතය ිනයඵන 

භහජ ගිවිසුභ  තභන් “social contract” එ කිඹ්දය්ද.  

අද ය  දිවහ ඵළලුහභ, 2005 දීත් 2010 දීත් ර්තභහන යජඹ යම් 

යයේ ජනතහත් භඟ ගිවිසුම්ත වුණු භහජ ගිවිසුභ  යභෝෂද 

අද යලදු යරහ ිනයඵ්දය්ද? ඇත්ත ලයඹ්දභ ඒ භහජ ගිවිසුභ 

කීුර කීුරර  ඉයහ දභරහ,  කුණු ඵ්ෂකිඹ  වීයල ශ යුඹන් අද 

අපි යම් විහදඹ  වබහගී වී යලටි්දය්ද. ඇන් භභ එයවභ 

කිඹ්දය්ද? දළ්ද ඵදු ළන ථහ යනහ; ේවිත් ඵදු අයවෝයල කිරීභ 

ළන ථහ යනහ. ඵදුලි්ද යජඹ  ආදහඹභ්ෂ රළයඵනහ. රු 

මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, භභ ඔඵුරභහය්ද 

අව්දන ළභළිනන් යම් වන ඵදුලි්ද යජඹ  ආදහඹභ්ෂ 

රළයඵනහ නම් ඇන් ය යදවභහය්ෂ මුළුල්යල් යොවි වි්රnහභ 

ළටුඳ රඵහ යනොයද්දය්ද? රුපිඹල් 1,000 - 4,166ත් අතය 

යඵොයවොභ සුළු මුදර්ෂ තභන් යම් යොවි වි්රnහභ ළටුඳ ඹ යත් රඵහ 

යද්දන ිනයඵ්දය්ද. ඵදු වනහ නම්, ඵදු එුර යනහ නම්, ඵදු 

ආදහඹභ්ෂ රඵනහ නම් අිනව යොවි ඳයපුය , ය   ඵත ඳඹන 

යයේද ඵළනිඹභ, යභ ර්ේ එ අඳින යොවි ජනතහ  එ්ෂත් 

ජහින ඳ්ෂ යජඹ්ෂ ුරළි්ද රඵහ දු්ද යොවි වි්රnහභ ළටුඳ රඵහ 

යනොයද්දය්ද ඇන් කිඹන එ භ ත් යරොකු ප්රේයවවලිහ්ෂ. භවහ 

ආලසචර්ඹත් යජඹ්ෂ ලු. ජනතහයේ යලුරම් ඳළුරම් වඳුනනහ ලු. 

නමුත් යොවි ්රnහභ ළටුඳ ය යදවභහය්ෂ මුළුල්යල් අක්රි ඹන්. 

නහටුය්ද යවෝ කිඹ්දන  ඕනෆ යඳෝලිම් ණ්ද භළින 

ඇභිනරු්ද ඇවිල්රහ කිඹනහ, "අද යදනහ යොවි වි්රnහභ ළටුඳ, 

යව  යදනහ යොවි වි්රnහභ ළටුඳ" කිඹරහ. යොවි වි්රnහභ ළටුඳ  

අද ඵහරගිරි යදෝඹ ළරඳිරහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ ඵදු ළන හච්ඡහ 

යන යම් යභොයවොයත්, ඵදුලි්ද යජඹ  ආදහඹභ්ෂ රළයඵන යම් 

යභොයවොයත් රුපිඹල් 350 යඳොයවොය වනහධහයඹ  යලදු යරහ 

ිනයඵ්දය්ද යභෝෂද කිඹහ භභ අව්දන ළභළිනන්. අද රුපිඹල් 

350  යඳොයවොය නළවළ. රුපිඹල් 1200 ත් යඳොයවොය නළවළ. අද 

අයේ යයේ යඳොයවොය ිනඟඹ්ෂ ිනයඵනහ. උුරරු අප්රිලහය්ද ව 

තත් විවිධ ය ලි්ද අයේ ය   ඵහර යඳොයවොය ය්දරහ, 

ප්රේමිිනඹ්ෂ නළින යඳොයවොය ය්දරහ ළේමිඹම් ආනි්ෂ අඩවගු 

යඳොයවොය ය්දරහ යඳොයවොය වනහධහයයේ නහභයඹ්ද  යයේ 

කුඩු වතඹ ගහේත ය්දන  යම් යජඹ  යුුර ය 

ිනයඵනහඹ කිඹන එ භභ භත්ෂ යනහ. එයවභ නම් 

යදතහ්ෂභ යම් භහජ ගිවිසුභ - Social Contract එ - යම් යජඹ 

ම්පර්ණයඹ්දභ ඩ ය ිනයඵනහ. යඳොයවොය වනහධහයඹ  

ළන ථහ යනයො  වියලවයඹ්දභ අඳ භත්ෂ ය යද්දන 

ඕනෆ, ඉවශ ප්රේමිිනයඹ්ද යු්ෂත ව යඳොයවොය ය්දනහ නම් 

ඇත්ත ලයඹ්දභ යයේ යොවි ජනතහ  ඒ යරොකු වනඹ්ෂඹ 

කිඹන එ.  වි අඩවගු යඳොයවොය යනොයන්, ඉවශ ගුණහත්භ 

ඵකි්ද යු්ෂත ව යඳොයවොය ටි රඵහ යද්දන   යම් ආලසචර්ඹත් 

ආණ්ඩු  ඳළකියශ්දය්ද ඇන් කිඹන එ යරොකු ප්රේලසනඹ්ෂ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ ඵදු වනහඹ 

කිඹන එ ළන ථහ යනයො  ඵදුලි්ද එුර න 

මුදල්ලි්ද යම් යයේ වී යොවිඹහ  ිනයහය වින මිර්ෂ රඵහ 

යනොයද්දය්ද ඇන්  කිඹහ අපි අවනහ. අයේ රු න්දදිමිත්රා 

ඒනහඹ නියඹෝජග ඇභිනුරභහ භභ යම් කිඹන හයණහ 

අවයන ඉ්දනහ. භව යරොකු  පුයහයම් යදොඩනහ රුපිඹල් 

32,  රුපිඹල් 35 මිර්ෂ නහඩු, ම්ඵහ  කිඹන වී ර්ර  රඵහ 

යදනහඹ කිඹහ. ඔඵුරභහ ද්දනහ ඇින, ඳහුගිඹ ්දනයේ වී ටි 

විකිණුය්ද කියරෝ රුපිඹල් 18 , රුපිඹල් 20 , රුපිඹල් 22 ඹ 

කිඹන එ. ඒන් තග  ථහ. භව යරොකු  යම් යයේ 

භවජනතහ භත ඵදු ඵය ඳ හ,  යහජග ආදහඹභ රඵහ යන අයේ 

යයේ භසත වී අසළ්දයන්ද මිර දී ්දය්ද යලඹඹ  4, 5 

යොච්චම් ප්රේභහණඹ්ෂඹ කිඹන එ භභ යම් අසථහයේදී භත්ෂ 

ය්දන ඕනෆ.  

 මරහනහරඪ  රු භ්දත්රී ුරභනි,  භින්දද ික්දතනඹ  ුරළි්ද 

2005 දී යම් යයේ ජනතහ භඟ වපු ඒ භහජ ගිවිසුයම් 

යඳොයයෝදදු්ෂ  ිනබුණහ, වළභ  යදීභ වළභ භ භ යල් 

25 ණය්ද වදනහඹ කිඹහ. යම් නයො  යොච්චය යල් වදහ 

ිනයඵනහද කිඹහ ඳහු ගිඹ ද  භභ ඉදි කිරීම්, ඉවජිය්දරු යවහ, 

නිහ වහ යඳොදු ඳවසුම් අභහතගුරභහය්ද ප්රේලසන ශහ. භින්දද 

ික්දතනඹ  ුරළි්ද යයේ ජනතහ  භඟ වපු ගිවිසුභ  අම් 

අවුරුදු ඳවදී යම් නයො  යල් වතළිස යදර්ෂ ඳනස 

දහව්ෂ වළදිරහ ිනයඵ්දන ඕනෆ. 2013 ළන භභ ථහ ය්දය්ද 

නළවළ.  2005 - 2010 අතය හරඹ ළනන් භභ ථහ ය්දය්ද.  ඒ 

හරඹ ඇුරශත යල් වතළිස යදර්ෂ ඳනස දහව්ෂ වළදිරහ 

ිනයඵ්දන ඕනෆ. නමුත් කිඹ්දනත් රළේජන්, විභල් වීයවල රු 

ඇභිනුරභහ යම් උත්තරීතය බහ  ඇවිත් කිඹනහ, අය්ද 

යදවිඹය්ද! යල් ර්ෂ යදන්   වදහ ිනයඵ්දය්ද කිඹහ. අ්දන 

එතළනදී භහජ ගිවිසුභ ම්පර්ණයඹ්දභ ඩ යරහ ිනයඵනහ. 

විභල් වීයවල ඇභිනුරභහ යම් උත්තරීතය බහ  ප්රේහල ශහ, 

යණයලවව යප්රේවභදහ උළුස්ෂ වදන යො ත්, උළු ිනඹනයො ත්, 

යදොය්ෂ දභන යො ත් යඹ්ෂ වළදුහඹ කිඹනහඹ කිඹහ. 1996 දී 

යඳොදුජන එ්ෂත් යඳයමුණු ආණ්ඩු වළබි හේ ම්යම්රනඹ  

ඹනයො  යයේ නිහ ළඩ වන ළන හර්තහ්ෂ වදහ 

ිනයඵනහ. යඳොදුජන එ්ෂත් යඳයමුණු ආණ්ඩු වළබි හේ 

ම්යම්රනඹ  ඉදිරිඳත් ශ  හර්තහයේ කිඹහ  ිනයඵ්දය්ද 

යභෝෂද? නිහ ර්ෂඹ, ද ර්ෂඹ, ඳවයශොස ර්ෂඹ ඹන 

ළඩ ව්ද අතරි්ද නිහ වියලවඹ ර්ෂයේ ළඩ වන තයම්           

ශ්රී රවහ ඉිනවහයේ උත්තරීතය නිහ ළඩ වන්ෂ කියලභ 

යභොයවොත, කියලභ අසථහ  ක්රි ඹහත්භ වුයණ් නළවළ කිඹහ 

එ  නිහ අභහතගයඹහ ලයඹ්ද යලටි නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ 

භළිනුරභහ ව්ද ය ිනයඵනහ. එභ හර්තහ භභ බහත* 

යනහ. එයවභ නම් අය වදනහඹ කිඹපු යල් ටිත් 

ඳළවළදිලිභ අයේ ය   අිනමි යරහ යලටින යභොයවොතන් අපි 

යලටි්දය්ද.   

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි,  ඉතහභත්භ අදයදර්ශී, ඇඟ 

පුයහභ යභො ශඹ ිනයඵන මිනිසු්දයේ වියේල ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ 

අම්භනඹ කිරීභ නිහ අයේ ය   GSP  වනඹ අිනමි යරහ 

ිනයඵනහ. GSP Plus වනඹ අිනමි වීභ ුරළි්ද අයේ යයේ යලඹ 

ණන්ෂ ර්භහ්දතලහරහ ම්පර්ණයඹ්දභ ළසී ගිින්ද ිනයඵනහ. 

දදවස ණන්ෂ විරැකිඹහ යඳෝලිභ  එුර යරහ ිනයඵනහ. එදහ 

යේශීඹ වියේශීඹ ආයඹෝජන්්ද  යුර ඳර්ෂ දභරහ ඇඟලුම් 

ම්වල් යදසීයේ ළඩ වන ආයම්බ ශහ. නයඹ  සීභහ යරහ 

ිනබුණු වර්ධනඹ භ  යන ඹන ඇඟලුම් ම්වල් යදසීයේ එභ 

ළඩ වන වයවහ යයේ ජනතහ  යොන් තයම් ල්ෂිනඹ්ෂ 

වනඹ්ෂ රළබුණහද කිඹන එ අඳ  භත්ෂ යනහ. නමුත් එදහ 

ර්භහ්දතලහරහ බිින වුණු යුඹ අ්ද යමි්ද අද තයඹ , 

යඳෝලිභ  ර්භහ්දතලහරහ ළසී ඹනහ. GSP Plus වනඹ අිනමි 

වුණු අයේ යයේ ර්භහ්දතලහරහ ඉ්දදිඹහ, ඵවරහයේලඹ, 

විඹේනහභඹ ව Cambodia ළනි ය ර  පි ත් ය ඹන 

ඉතහභත්භ නි්දදිත යුඹ අද අපි ජීත් නහඹ කිඹන එ 

නහටුය්ද යවෝ භත්ෂ ය්දන  ඕනෆ. 
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*  පුසතහරයේ තඵහ ඇත. 
*  நூனஷலயத்ெஷல் லலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලියම්්දුර 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ භව යරොකු  

ජනතහත් භඟ ඇින ය ත් ඒ භහජ ගිවිසුයම් ිනයඵනහ, 

දළම්යම් ය්ෂ්දද්රවසථහනඹ යොඩ නඟනහඹ කිඹහ. දළ්ද යොයවොභද 

යම් ර්තභහන යජඹ දළම්යම් ය්ෂ්දද්රවසථහනඹ අයේ යයේ යොඩ 

නඟමි්ද ඹ්දය්ද? භභ කිඹ්දනම්. අයේ යයේ ඳහල් ද දරු්ද 

වතළිසුර්ද ර්ෂඹය්ද යලඹඹ  27  දිහ ආවහයඹ යදනහ. 

යලඹඹ  73  දිහ ආවහයඹ ේඳහදු යනහ. අයේ යයේ 

ඳහල්ලි්ද විදුලිඹ නළින ඳහල් යලඹඹ  18්ෂ ිනයඵනහ; ජරඹ 

නළින ඳහල් යලඹඹ  15්ෂ ිනයඵනහ; ළයලකිළි නළින ඳහල් යලඹඹ  

11්ෂ ිනයඵනහ; පුසතහර නළින ඳහල් යලඹඹ  66්ෂ ිනයඵනහ; 

ඳරිණ විදගහහය නළින ඳහල් යලඹඹ  67්ෂ ිනයඵනහ. ඒ 

හයේභ භසත ඳහල් 9,731 ුරශ හභහනග යඳශ විදගහහය නළින 

ඳහල් යලඹඹ  72්ෂ ිනයඵනහ; උස යඳශ විදගහහය නළින ඳහල් 

යලඹඹ  92්ෂ ිනයඵනහ; ක්රීඋඩහවන නළින ඳහල් යලඹඹ  36්ෂ 

ිනයඵනහ.  ආලසචර්ඹයේ ප්රේිනරහබඹ ජනතහ , යම් යයේ අධගහඳන 

ඳේධිනඹ  රඵහ යද්දය්ද යභයවභද කිඹන එ භභ අව්දන  

ළභළිනන්. 

ඒ විතය්ෂ යනොයන්. භහ ශඟ ිනයඵන වගහ යල්න අම් 

යම් න වි  ගුරුරු්ද 8,534 යදයනකුයේ ිනඟඹ්ෂ ිනයඵනහ. 

ඵසනහිනය ඳශහයත් 1,723න්, භධගභ ඳශහයත් 1,338න්, උුරරු භළද 

ඳශහයත් 1,374න්, ඹම ඳශහයත් 580න්, ඌ ඳශහයත් 699න්, 

ඵයමු ඳශහයත් 620න්, දකුණු ඳශහයත් 653න්, උුරරු ඳශහයත් 

1,455න්. යම් ඹනහදී ලයඹ්ද ගුරු ිනඟඹ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ 

2012 ය න වි  අධගහඳන ්ෂයවත්රාඹ ුරශ ඵසනහිනය ඳශහයත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 104 ිනඟ ළටුේ යවීභ  ිනයඵනහ. භධගභ 

ඳශහයත් රුපිඹල් මිලිඹන 117්ෂ, උුරරු භළද ඳශහයත් රුපිඹල් 

මිලිඹන 55්ෂ, ඹම ඳශහයත් රුපිඹල් මිලිඹන 90්ෂ, ඌ ඳශහයත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 12්ෂ, දකුණු ඳශහයත් රුපිඹල් මිලිඹන 61්ෂ, 

උුරරු ඳශහයත් රුපිඹල් මිලිඹන 147්ෂ ව නළ යඟනිනය ඳශහයත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 62්ෂ ලයඹ්ද ිනඟ ළටුේ යවීභ  ිනයඵනහ.  

යම් වන ඵදුලි්ද යම් යයේ අධගහඳන ්ෂයවත්රායේ ආලසචර්ඹඹ උදහ 

ය්දය්ද යභයවභද කිඹන එ ර්තභහන ඳහරන්්දය්ද -

ර්තභහන යජයඹ්ද- භභ අව්දන ළභළිනන්. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ අද ය  දිවහ ඵරන 

යො  යඳයනනහ භහජ භහනහත්භතහ සථහඳනඹ යනහ 

යම්  භහජ අභහනහත්භතහ ගහේත යරහ ිනයඵනහ 

කිඹරහ. යම් න වි  social equity යම්  social inequality 

ප්රේර්ධනඹ යමි්ද ඳිනනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, 

යත් අමුණුභ භළිනුරභහය්ද යනොයඹකුත් අසථහරදී අඳ  

අව්දන  රළයඵනහ ඒ පුේර ආදහඹභ එ්දන එ්දන ළඩි 

යනහඹ කිඹහ. දළ්ද ඵර්දන, 2009 දී ඒ පුේර ආදහඹභ 

ඇයභරිහම් යඩොරර් 2,057න්, 2010 දී ඇයභරිහම් යඩොරර් 

2,400න්, 2011දී ඇයභරිහම් යඩොරර් 2,836න්, 2012 දී 

ඇයභරිහම් යඩොරර් 2,923න්. 2016 දී යොයවොභ වරි ඒ 

ඇයභරිහම් යඩොරර් 4,000්ෂ ය ්දනහලු. නමුත් යම්           

වගහ යල්න ුරශ ළඟවුණු තගඹ යභෝෂද? ළඟවුණු තගඹ 

යම්න්. යඳොයවොත්භ යලඹඹ  20 යම් යයේ ජහින ආදහඹයභ්ද 

යලඹඹ  54.1්ෂ බු්ෂින විඳිනහ; දුේඳත්භ යලඹඹ  20 බු්ෂින 

විඳි්දය්ද යයේ ජහින ආදහඹයභ්ද යලඹඹ  4.5්ෂ ළනි ඉතහභත්භ 

සුළු ප්රේභහණඹ්ෂ. රු යත් අමුණුභ ඇභිනුරභනි, යම් හයේ 

තත්ත්ඹ්ෂ ුරශ නළින ඵළරි ව ඇින වළකි ඳයතයඹ එ්දන එ්දනභ 

ර්ධනඹ න යුඹ යම් භහජ අභහනහත්භතහ, යම් ඵරත් 

යද නිළයදි ය්දන  යජඹ ්දනහ පිඹය යභෝෂද කිඹන එ 

භභ යම් අසථහයේ ඔඵුරභහය්ද අව්දන  ළභළිනන්. 

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, යම් යයේ ඳහරන්්ද, ඔඵුරභ්දරහ 

යයේ ජනතහ විඳත  ඳත් යන යභොයවොත යයේ ජනතහ  

රන ආහයඹ ුරළි්ද, අඳ  ඳළවළදිලි නිභනඹ  එ්දන 

පුළු්ද, යම් යයේ ජනතහ  යොන් තයම් ආදයඹ යනහද 

කිඹරහ.  ඳසු ගිඹ හර හම් ුරශ සුළි කුණහටු්ෂ ඇවිල්රහ 

ධීයන්්ද 51යදනකුයේ ජීවිත අිනමි වුණහ. ඒ ෘව මලි ඳවුල් 

ඒර  ප්රේධහන ආදහඹම් උඳඹ්දනහ අිනමි වුණහ. වළඵළන්, අයේ 

යයේ හරගුණ විදගහ යදඳහර්තයම්්දුරයේ ඵයඳතශ ඌනතහ්ද 

ිනයඵනහ; ප්රේභහණත් පිරිස නළවළ; විදගහඥ යවයේ පුයේඳහඩු 

22්ෂ ිනයඵනහ; ශභනහයණ වහයරු්ද 15 යදනකුයේ 

පුයේඳහඩු ිනයඵනහ; නවීන ඒහඵේධ හරගුණ අනහළකි ඳේධින 

නළවළ; Doppler radar system එ ිනයඵ්දය්ද යොවර ඳභණන්; 

රිස ්ද ප්රේයේලයේ එඹ තභත් සථහඳනඹ ය නළවළ. යම් හයේ 

ඵයඳතශ අඩු ඳහඩුම් රැ්ෂ ිනයඵනහ. වළඵළන්, රුපිඹල් මිලිඹන 

1,100කි්ද -යෝටි 110කි්ද- යම් ප්රේලසනඹ වි්දන  පුළු්ද. 

නමුත් තභත් මුදල් අභහතගහවලඹ යම් වහ මුදල් ය්ද ය 

නළවළ. වළඵළන්, යම් යයේ රුපිඹල් යෝටි 2,000්ෂ ඳහඩු රඵන             

ශ්රී රව්ද එඹහර් රන්්දස ආඹතනඹ  යෝටි 3,150්ෂ ළඹ යරහ 

නවීන අවස ඹහත්රාහ -ගු්ද ඹහත්රාහ- 10්ෂ ඇණවුම් ය්දන  භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ ත්, මුදල් අභහතගහවලඹ ත් ල්ලි ිනයඵනහ.  

නමුත් අයේ යයේ හරගුණ විදගහ යදඳහර්තයම්්දුර ළඩි දියුණු 

ය්දන , විඵර ්ද්දන  යෝටි 110්ෂ ය්ද ය්දන 

ල්ලි නළවළ. යම් තභන් යයේ ජනතහත් භඟ එශළඹී ිනයඵන  

භවහ භහජ ගිවිසුභ.  

රු මුදල් වහ ්රුභම්ඳහදන නියඹෝජග ඇභිනුරභනි, යඳොදු 

යහජග භණ්ඩලීඹ යහජග නහඹ උත්ඹ ම්ඵ්දධ භහ 

ඔඵුරභහයේ අධහනඹ යඹොමු යනහ. යම් ළන යඵොයවෝ යදනහ 

ථහ ශහ. ඇත්ත ලයඹ්දභ ය   ආදයඹ යන 

යේලඳහරනඥන්්ද වළටිඹ ,  යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ නහඹ වමු  

යවෝ යනත් යහජග තහ්දත්රි  ජහතග්දතය වමු අයේ යයේ 

ක්රි ඹහත්භ යනහ  අපි කියල යවත්භ විරුේධ ්දය්ද නළවළ. අපි 

යේලඳහරන කුවයඹෝ යනොයන්. පි  රැටිඹ්ද අයේ ය   ආහභ 

අපි ය  වියේචනඹ යරහ ය  ඳහහ යද්දන ඹ්දය්ද නළවළ. 

වළඵළන්, හවන ය්ද්දන යෝටි ප්රේයෝටි ණ්ද මුදල් ළඹ 

ය්දන  ඹනහ. රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි,  දින ුරන්ෂ වතය්ෂ 

ඳභණ්ෂ ඳත්න යම් මුළු  ප්රේහවන ඳවසුම් රඵහ යද්දන  

යම් යයේ යඳොයවොුර්ද  අන්ින අධි සුයෝඳයබෝගී හවන දින 

ඳව  සයේච්ඡහය්ද රඵහ යද්දනඹ කිේයොත් අය විඹදම් යන 

භවහ මුදලි්ද යො ්ෂ ඉිනරි යනහ ය්දද කිඹන එ භහ 

ඔඵුරභහය්ද අව්දන ළභළිනන්.  ඒ ඉිනරි න මුදලි්ද යඳොයවොය 

වනහධහයඹ යද්දන පුළු්ද ය්දද? ගුණහත්භ යඳොයවොය 

ය්ද්දන පුළු්ද ය්දද? ඒ හයේභ යොවි වි්රnහභ ළටුඳ රඵහ 

යද්දන පුළු්ද ය්දද? යම් යයේ ඳහල් ඹන භසත ද දරු්ද  

දිහ ආවහයඹ යද්දන පුළු්ද ය්දද? ඳහල් දරු්දයේ දිහ 

ආවහයඹ යලඹඹ  27  ඳභණ්ෂ රඵහ දීරහ යලඹඹ  73  ේඳහදු 

යරහ ිනයඵනහ. රේජන්, රු නියඹෝජග ඇභිනුරභනි.  දින ුරන 

වතය්ෂ ඳභණ්ෂ ඳත්න යම්  යහජග තහ්දත්රි  භවහ භඟුර  යම් 

තයම් යෝටි ණ්ද ල්ලි ය්ද යරහ  යුුර ය්දය්ද ඇන්?  

යම් ය  යඳෝණඹ යන, යම් ය   ල්ෂිනඹ රඵහ යදන පුවික 

භම්ගඹහ  ල්ෂිනඹ රඵහ යද්දන   භවහ බහණ්ඩහහයයඹ්ද මුදල් 

ය්ද යනොය්දය්ද ඇන් කිඹන එ භහ යම් අසථහයේ අව්දන 

ළභළිනන්.  
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආචහර්ඹ යත් අමුණුභ නියඹෝජග ඇභිනුරභහ. 
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[රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ] 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්දත්රී ුරභනි,  දළ්ද ඔඵුරභහ විනහඩි -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Point of Order එ්ෂ යනොයන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ, යභෝෂද point of Order එ? 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භයේ යරහ ්දන එඳහ.  

  
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එයවනම් උත්තයඹ්ෂ ඕනෆ නළේද? [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵුරභහ දළ්ද 

විනහඩි 10්ෂ විතය "ඇන්, ඇන්, ඇන්" කිඹරහ ඇහුහ. භහ 

ආභ්දත්රාණඹ ශහ. යඵොයවොභ ්දයතෝන්. භහ කිඹ්දන 

ළභළිනන්,  අපි යම් හවන ්දය්ද දළන භත් ඒ අභහතගහවලර  

ය්ද යපු ප්රේිනඳහදනලි්ද ඵ. අලුත් මුදල්ලි්ද යනොයන්. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භහ ඳළවළදිලි යම් අසථහයේ 

ප්රේහල ය්දන  ඕනෆ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] එුරභහ  mike එ දීරහ 

ිනයඵ්දය්ද යභොද? මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, point of 

Order එ්ෂ නළවළ. යභොනහ යවෝ ඳහ්ෂ යදනහද mike එ 

දහ්දන. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, නළවළ-[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එයවනම් යභොද mike  එ දභ්දය්ද? යභෝෂ යවෝ යහජග 

තහ්දත්රි  ඳහ්ෂ යදනහද?  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභිනුරභනි, point of Order  එ කිඹ්දන. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ. Point of Order එ්ෂ නළවළ. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි, භ  ඵහධහ ය්දන එඳහ. යදඳළත්ත භ එ වහ 

භහන ර්දන. 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභිනුරභනි, point of Order  එ කිඹ්දන. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I am raising a point of Order. - [Interruption.] 
 
රු හසුයේ නහනහඹ්ෂහය භවතහ (ජහින බහහ වහ 
භහජ ඒහඵේධතහ අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு லஶசுசெல நஶணஶக்கஶ - செசஷ தஶறஷகள், 

சபக எபைலப்பஶட்டு அலச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

Sir, you must allow the point of Order to be raised.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please raise your point of Order.   
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

යම් රු බහයේ ඹම් කියල භ්දත්රී යඹකු  ආභ්දත්රාණඹ  යරහ 

ප්රේලසනඹ්ෂ ඇහුහභ එුරභහ  අන්ිනඹ්ෂ ිනයඵනහ; ම්ප්රේදහඹඹ්ෂ 

ිනයඵනහ; ඒ  ඉඩ යද්දන ඕනෆ. ඒ තභන් -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

නළවළ. අපි  පිළි්දන ඵළවළ. යම් ඳහර්ලියම්්දුරයේ ඹම් කියල 

ම්ප්රේදහඹ්ෂ ිනයඵනහ. යභොද, -[ඵහධහ කිරීම්]  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහයේ ථහ ය්දන.

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රු ඇභිනුරභහ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භ්දත්රී ුරභහ 

ඔඵුරභහ  ඉඩ යද්දය්ද නළවළ.  

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ යම් අසථහයේ ඉල්ලීභ්ෂ යනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඇභිනුරභහ  උත්තය යද්දන  ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ 

යරහ යදනහද? 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵුරභහය්ද ඉල්ලීභ්ෂ යනහ, භයේ හරඹ ්දය්ද 

නළුර භ  ථහ ය්දන ඉඩ රඵහ යද්දන කිඹරහ. මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රී ුරභනි, භභ ඔඵුරභහය්ද ඉල්ලීභ්ෂ යනහ, 

රුණහය භ යේ අදවස ඉදිරිඳත් ය්දන අසථහ රඵහ යද්දන 

කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ර්තභහන යජඹ යද ඵළලුහභ ඇත්ත 

ලයඹ්දභ රු භ්දත්රී ුරභනි, ක්රි ඹහත්භ ්දය්ද දි යදය්ෂ යහජග 

ඳහරනඹ්ෂ. දි යදය්ෂ ළඩ වන්ෂ ක්රි ඹහත්භ ්දය්ද. යම් 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

යජඹ යනභභ වියේශීඹ වවිධහන යද  -ආඹතන යද - 

මුදල් යනහ. Majority Group එ  භහඹ  ර්ෂ 63කුත් 

Thompson Advisory Group  එ  භහඹ  ර්ෂ 83කුත් 

වළභ භහඹභ භව ඵළවකුය්ද යනහ. යභොනහ ද? අයේ 

ය   ළඩි ළඩියඹ්ද ඇයභරිහය්ද ආධහය රඵහ ්දන. අයේ 

ය   ළඩි ළඩියඹ්ද වන රඵහ ්දන. අයේ  ය   

ඇයභරිහය්ද ළඩි ළඩියඹ්ද ආයඹෝජන ල්ෂිනඹ රඵහ ්දන. 

භහඹ  Majority Group එ  ර්ෂ 63්ෂ යනහ. 

Thompson Advisory Group එ  ර්ෂ 83්ෂ යනහ. එ 

ඳළත්තකි්ද භව ඵළවකු එයවභ යවනඹ්ෂ ක්රි ඹහත්භ යන වි  

තත් ඳළත්තකි්ද යජයේභ ඳහර්ලසඹ්ෂ න විභල් වීයවල 

භළිනුරභහ යභෝෂද කිඹ්දය්ද? එුරභහ කිඹනහ, Google ර්ජනඹ 

ය්දන; Gmail  ර්ජනඹ ය්දන; Kentucky Fried Chicken  

ර්ජනඹ ය්දන; McDonald's ර්ජනඹ ය්දනඹ කිඹහ. යජඹ 

එ ඳළත්තකි්ද ඇයභරිහම් ආඹතන යද  මුදල් යනහ; 

යම් ය   ආයඹෝජනඹ යන එ්දන; යම් ය   ආධහය රඵහ ්දන; 

යම් ය   ල්ෂිනඹ රඵහ ්දන.  යම්  දි යදය්ෂ ජනිහ, දි 

යදය්ෂ යහජග තහ්දත්රි  භවහ යවනඹ ුරශ විභල් වීයවල ඇභිනුරභහ 

කිඹනහ, Google ඳහේිකික ය්දන ඵළවළ; Gmail ඳහවිච්ික ය්දන 

ඵළවළ;  McDonald's එය්ද ්දන ඵළවළ; Kentucky Fried 

Chicken ්දන ඵළවළ කිඹහ. යභොන විිනළු්ෂද? යභෝෂද යම් දි 

යදය්ෂ යවනඹ? යභෝෂද යම් දි යදය්ෂ යේලඳහරනඹ?  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඳළවළදිලිභ භභ ඔඵුරභහයේ 

අධහනඹ යම් හයණඹ  යඹොමු යනහ. භහ ිනතත් උත් රු 

යත්අමුණුභ ඇභිනුරභනි,  යම් යයේ අඳනඹනලි්ද යලඹඹ  

21.7්ෂ ඹ්දය්ද යොවහ ද කිඹහ  ඔඵුරභහ ද්දනහ. ඇයභරිහ 

එ්ෂත් ජනඳදඹ න්. ඔඵුරභහ භ  කිඹ්දන,  Google ර්ජනඹ 

ය්දන; Gmail  ර්ජනඹ ය්දන කිේහභ අයේ අඳනඹන 

විවිධහවගියණඹ යනහද; අඳ  අලුත් අඳනඹන යයශ 

යඳොශල් රළයඵනහද කිඹහ. යභෝෂද යම් විිනළු? යම් වරිඹ  

දවුර්දන ආණ්ඩු්රුභ ගසථහ වයලෝධන වදර්ලනඹ හයන්. 

හසුයේ ඇභිනුරභහ කිඹනහ, දවුරන ිනඹහ ්දන; දවුරන plus  

ය්දන කිඹහ. වීයවල භළිනුරභහ කිඹනහ, දවුරන minus  

ය්දන කිඹහ. යම් ේවිත් යවනඹ්ෂ යනොයන්; කුල් දවයේ 

යවනඹ්ෂ.  ඒ නිහ  රු ඇභිනුරභනි, භභ යම් අසථහයේ 

ඔඵුරභහය්ද ඉල්ලීභ්ෂ යනහ, යම් දි යදය්ෂ යවනඹ නතය 

ය්දන කිඹහ. යම් යයේ යඳෝත්භ යලඹඹ  20  ජහින 

ආදහඹයභ්ද යලඹඹ  54.1්ෂ  රළයඵනහ. දුේඳත්භ යලඹඹ  20  

රළයඵ්දය්ද යලඹඹ  4.5න්. වළඵළන්, රු ඇභිනුරභනි, ද්දනහද 

යම් යහජග යවනයේ භිනභඹ? අපි තහ්ෂණ විදගහරඹ්ෂ වද්දන 

උ්දඩහ  යඩොරර් මිලිඹන 1.5්ෂ යදනහ. යඩොරර් මිලිඹන 

1.5්ෂ උ්දඩහ  යද්දන පුළු්ද. අයේ යයේ යොවි ජනතහ  

යොවි වි්රnහභ ළටුඳ යද්දන ඵළවළ; ධීයන්්ද  ඉ්දධන 

වනහධහයඹ යද්දන ඵළවළ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ථහ අහන ය්දන. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යම් යයේ යල් වතළිස යදර්ෂඹ වද්දන ඵළවළ. වළඵළන්, 

උ්දඩහ  යද්දන පුළු්ද මිත්රාත් තහ්ෂණ විදගහරඹ්ෂ වද්දන 

යෝටි 19.5්ෂ. ඒ විතය්ෂ යනොයන්, ඵ ිනය උ්දඩහයේ ඳහීනඹ 

ජර ප්රේලසනඹ වි්දන  රුපිඹල් යෝටි 1,950්ෂ යද්දන ල්ලි 

ිනයඵනහ. වළඵළන්, යම් යයේ  යලඹලුභ ඳහල් ද දරු්ද  දිහ 

ආවහයඹ යද්දන ඵළවළ; යදළනි නිර ඇඳුම් ේ රඹ්ෂ යද්දන 

ඵළවළ; ඳත්ුර කේ භ්ෂ යද්දන ඵළවළ. ඒහ යද්දන ඵළවළ. 

වළඵළන්, උ්දඩහ  යද්දන පුළු්ද. යභෝෂද යම් යවනඹ? 

යභෝෂද යම් විිනළු? යම් යජඹ ඉ්දය්ද උ්දඩහයේ ජනතහ යේ 

පිිනය ්දද, එයවභ නළත්නම් රවහහසී ජනතහයේ පිිනය ්දද 

කිඹන හයණඹ භහ අව්දන ළභළිනන්. භහ දළ්ද භයේ ථහ 

අහන ය්දන ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භයේ 

ථහ අහන ය්දන අසථහ යද්දන.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භයේ ථහ අහන ය්දන 

භ  අසථහ රඵහ යද්දන. ඊයේ දයව විදුලි ඵර ්ෂයවත්රාඹ 

පිළිඵ හච්ඡහ යන  යභොයවොයත් අඳ දළ්ෂහ, යම් යයේ ඵදු 

ය්දන්දයේ ල්ලිලි්ද ක්රි ඹහත්භ න ඳහර්ලියම්්දුරයේ 

ඳළළින ඒ යඟ දළ්ෂභ. ඊයේ විදුලි ඵරඹ ළන ථහ යශව නළවළ; 

විදුලි ඳහරියබෝගිඹහ  යදන වන ළන ථහ යශව නළවළ. 

යනත් ඵහුබත තභන් ථහ යශව. ඳහර්ලියම්්දුර්ෂ රැස 

ය්දය්ද යම් ද? යම් යයේ ඵදු යන ජනතහයේ ල්ලිලි්ද 

ක්රි ඹහත්භ න ඳහර්ලියම්්දුර ඊයේ දයව ල්ඳල් ථහ 

ය්දන  යුුර ශ ආහයඹ  භහ දළ්ෂහ. ල්ඳල් තභන්  ඊයේ 

ථහ යශව. යම් උත්තරීතය බහ ිනයඵ්දය්ද යු්ෂිනරු 

ය   ීනින ම්ඳහදනඹ යරහ යයේ ජනතහ ජීත් ය්දනන්.  

භහ ධම්භඳදයේ හථහකි්ද භයේ ථහ අහන යනහ.  

 

" වසභපි යච හචහ - අනත්ථඳදවිනතහ 

  එව අත්ථඳදව යයඹගො -  ඹව සුත්හ උඳම්භින" 

 
යරොේුරයහ බුදු යජහණ්ද ව්දයව යේලනහ යරහ ිනයඵනහ, 

නිරු ඳද දව  ළඩිඹ යයරස  දුයරන එ ඳදඹකි්ද 

ය  ත්, ජනතහ ත් යත්ෂ ළරයනහ කිඹරහ. ඒ බුදු දනි්ද 

භයේ චන සල්ඳඹ  අ්ද යනහ. යඵොයවොභ සුරිනන්. 

 
[5.01 p.m.] 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Presiding Member, before I discuss the subject 

that is before the House, I think it is a duty cast on me, 

not only as a Member of the Government but also as a Sri 

Lankan to meet certain unfounded charges made by both 

the JVP, who were earlier Gathakayas in this country, the 

Hon. Anura Dissanayake, and also my good Friend - I 

call him a "baby" because I carried him as a baby.  It is a 

far cry from a man who wanted to build up - 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to  a point of Order.  

භහ අසර් භ්දත්රී ුරභහය්ද ඉල්ලීභ්ෂ යනහ, නහභල් 

යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ  නිරු ය්දන එඳහ කිඹරහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Point of Order එ කිඹ්දන. 
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රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ තභන් කිේයේ. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Point of Order එ්ෂ නළවළ. රු අසර් භ්දත්රී ුරභහ ථහ 

ය්දන.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු භ්දත්රී ුරභහ, එුරභහ ය්රnවසඨ නහඹයඹකුයේ ය්රnවසඨ 

පුයත්ෂ. නමුත් තභ්දයේ පිඹහයේ ය්රnවසඨත්ඹ රැ ්දන  

ද්දය්ද නළින පුතකු පිළිඵ ථහ යරහ ළඩ්ෂ නළවළ. 

තමු්දනහ්දයව භ  එදහත් ඵඵහ; අදත්  ඵඵහ. තභ ළඩිරහ නළවළ; 

mature යරහ නළවළ. දළ්ද යභෝෂද කිඹ්දය්ද? යඳොදුයහජග 

භණ්ඩර ම්යම්රනයඹ්ද කියලභ ළඩ්ෂ නළවළලු. සුදු රැජිනයේ 

යභෝෂද ව ්දන යම් ම්යම්රනඹ ඳත්නහලු. ඒ එ්ෂත් 

ජහින ඳ්ෂයේ ප්රේිනඳත්ිනඹද,  policy statement  එද කිඹරහ භහ 

අව්දන ුරටුන්. භහ ජිත්  -පුවික ඵඵහ - කිඹ්දන  ඕනෆ, 

එුරභහයේ පිඹහ -ආර්. යප්රේවභදහ භළිනුරභහ- Commonwealth Heads 

of Government Meeting එ ඒ දසර එවර්දතයේ  ිනඹන 

යො  යභයවව ඉරහ ඇ  යරෝයලඹස මුදරහලිත් එ්ෂයන 

ගිිනල්රහ Commonwealth නහඹරු්ද  යතොයණ වදරහ 

යඳ්දම් ඵ. යතොයණ වදරහ යඳ්දම්හ. අයේ ය්රnවසඨත්ඹ 

යඳ්දම්හ, “These are our assets” කිඹරහ. එළනි 

නහඹරු්දයේ - 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to  a point of Order. This Hon. Member is 

misleading the House. What the Hon. Sajith Premadasa 

said was that he has nothing against the Commonwealth 

Heads of Government Meeting.  He only criticized the 

way it is to be conducted.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භහ එුරභහ පිළිඵත් නහටු නහ. ඊයේ දඹහයලරි 

භ්දත්රී ුරභහ  එඳහ යරහ, එඳහ යරහ, එඳහ යරහ යභවහ  ඳළ්දනහ. 

යලරියොයත්ද යඳොඩි න ුරරු වරහ, වරහ  දහ වරි එුරභහත් 

ඉ්ෂභන  යම් ඳළත්ත  එන ඵත්,  ඒ යරහ  ''ආඩහ'' කිඹහ 

තමු්දනහ්දයව  ඩහ ්දනත් භහ ළභළිනන් කිඹරහ කිඹනහ.   

ජිත් යප්රේවභදහ භවත්භඹහ  හුඟ්ෂ යේල් ඉයන  ඕනෆ. He 

brings statistic from all over. His job during the Question 

Time is to bring in statistic. He never recognizes or 

honours the Standing Orders followed in the House. 

When three Supplementary Questions could be asked 

from the Answer given, he goes around and asks the same 

thing.   

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

There is no point of Order, Sir. I have not spoken 

anything against the Standing Orders.  
 

රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, according to the Standing Orders, the speakers 

have to have capabilities in proper pronunciation. It is 

“statistics”. Please ask him to pronounce it well.  
  

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I taught him අ, ආ, I taught him A, B, C, D  before 

he went to London and took a certificate from a pavement 

tutory. Sir, he took a certificate from a pavement tutory; I 

feel very sorry for him. What a character he has turned 

out to be! That is far, far away from the image His 

Excellency R. Premadasa wanted to build up.  

Sir, with regard to the CHOGM, Mr. Raj Pal 

Abeynayake, the Editor of the “Daily News” has a 

premonition. He has written a timely, appropriate 

editorial on  the 22nd of July, 2013. Perhaps, he knows 

that the Hon. Sajith Premadasa and the Hon. Anura 

Dissanayake would be castigating the CHOGM. Now, 

look at this. I quote:  

“ The Powerful CHOGM Message” 

“ The Cassandras are at it again, and their droning on is worse 

than a lethal U.S government unmanned aircraft 

assault……..People are free to fantasize about such positions in 

a free country such as ours...” 

You can speak freely  because there is freedom in this 

country. - [Interruption.] You do not know Sinhala. How 

can you teach me English? You had better pronounce 

Sinhala words correctly. 

I further quote: 

“ …..but one needs to wonder about the productivity of such 
fantasies in the long term. People should indeed be more 

worried about their long term prospects and without a doubt 

these will be served by the Commonwealth Heads of 
Government meeting. All countries which have had events 

such as CHOGM on their calendar during a phase of growth 

and development have benefited enormously from the 
visibility that these events afforded such countries - Malaysia 

and Singapore being the two prime examples.” 

Sir, the reality is powerful. He is not ready to listen. 

He cannot understand English. He is running away; he 

cannot understand what is there in the "Daily News".   

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order please! Will an Hon. Member propose the  

Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair? 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I propose that the Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair.  
 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු රු උදිත් යරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනයඹ්ද ඉත් 

වුයඹ්ද, රු ශ්රිනඹහනි වියේවි්රුභ භවත්මිඹ මුරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயசல, ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶணஷ 

லஷசஜலஷக்கஷ அலர்கள்  ெலயல லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took the Chair. 
 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, යම් අසථහයේ ඔඵුරමිඹ 

මරහනඹ  ඳළමිණීභ අඳ ුරටි්ද පිළි්දනහ.  

I again quote: 

“ This reality is powerful - and a few chatterers on the sidelines 

will merely represent the pathetic state of denial of the 

chattering classes, 
  
 and that‟s what mainly underlies the recent spate of predictions 

by the Cassandras to the effect that the next months are „make or 
break‟, or that there is irredeemable division within the 

government. All this provides a sort of a comic backdrop to a 

happy upbeat scenario. It‟s as if the clowns are doing their bit 
before a very riveting show begins.”   

They  have turned into clowns. I am not worried about  

the Hon. Anura Dissanayake. But, there is a new clown. 

ෆයරහ හයේ යොච්චය ෆ ළහුහත් ජිත් යප්රේවභදහ 

භළිනුරභහ  යලරියොයත් තළන්ෂ රළයඵ්දය්ද නළවළ. යෝේයේ භඩ 

ගුයර් තභන් ඔඵුරභහ ඔඵ්දය්ද. එතයො , භවය වි  

තමු්දනහ්දයව ආය්ෂහ ය්දන අපි එ්දනත් පුළු්ද. අ්දන ඒ 

ිනතහ ්දන. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඹ ෆ වන හුඟ යදයන්ෂ යම් 

ඳළත්ත න් එ්දය්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, අද අයේ රු ආචහර්ඹ යත් 
අමුණුභ ඇභිනුරභහ යඹෝජනහ ය්දය්ද යභොනහද? යභ්දන 
ඵර්දන.  

"බහණ්ඩ 31්ෂ වහ ළේ නියේදන 4්ෂ ඹ යත්, වියලව 
යශ බහණ්ඩ ඵේද ක්රි ඹහත්භ ව අතය ඒහයේ රවගු හරඹ 
අ්ද වීභ  නිඹමිත ව ඵළවි්ද, ඒ වහ න ළේ නියේදනඹ්ෂ 
නිකුත් කිරීභ අදහශ ඳනත ප්රේහය යලදු ශ යුුර විඹ. යභභ හරයේ 
ඇින ව අඹවඳත් හරගුණ තත්ත්ඹ්ද යවවුරය්ද අයේ්ෂිතත 
අසම් අඩු වීභ භත එශලු ඇුරළු අතගලග ආවහය මිර ණ්ද 
ඉවශ ඹහයම් ප්රේණතහ්ෂ භුර ව ඵළවි්ද වහ ඳළින උත් භඹද 
ළරකිල්ර  යන, ඳහරියබෝගි ජනතහ  අතගලග ආවහය 
වහ රන වනඹ්ද එයරභ ඳත්හ ළීනයම් අයමුයණ්දද, 
ඳත්නහ ඵදු අම්ප්රේභහණ එයරභ ඳත්හ නිමි්ද යභභ ළේ 
නියේදනඹ ක්රි ඹහත්භ යන රදී. එඹ  අභතය, යේශීඹ යඳොල් 
යතල් නිසඳහදන්්ද ආය්ෂහ ය ළීනයම් අයමුයණ්ද, අඩු 
ඵේද්ෂ ඹ යත් යභය   ය්දහ යඳොල් යතල් වහ රම් 
කිරීභ  යඹොදහ ්දනහ ඳහම් යඩි භද යවෝ ඵහඵසු යතල් වියලව 
යශ බහණ්ඩ ඵේද  ඇුරශත් ය ඉවශ ඵදු අම්ප්රේභහණඹ්ෂ 
ඳළනවීභද යභභ ළේ නියේදනඹ භඟි්ද යලදු විඹ." 

ඳයතෝරඹ්ෂ උස්ද ගිඹහ  අද ඳයතෝරඹත් නළවළ. ඳයතෝරඹ 
ඔහ  යන ගිඹ මිනිවහත් නළවළ. ඳයතෝරඹ  ය වපු යනහත් 
නළවළ. ළඩී බිඳී ගිිනල්රහ. අපි ඊයේ දළ්ෂහය්ද, යභතළන 
යභෝෂද වුයණ් කිඹන එ. අද වුරුත් නළවළ.  

භහතය දිසත්රි ්ෂයඹ්ද ප්රේථභ තළන  ආහ බුේධි ඳිනයණ 

භ්දත්රී ුරභහ. යෝ, එුරභහ  තළන්ෂ නළවළ. අද න යො  එ්ෂත් 

ජහින ඳ්ෂයේ නහඹඹ්ද 68 යදයනකු ඳභණ භින්දද යහජඳ්ෂ 

භළිනුරභහයේ එ්ෂත් ජනතහ නිදවස ්දධහනඹ  එුර යරහ 

ිනයඵනහඹ කිඹන එ භහ තමු්දනහ්දයව  භත්ෂ යනහ යම් 

රු බහයේදී. යභ්දන, එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ වෆල්ලු  ඳත් 

යරහ ිනයඵ්දය්ද; නහඹ ඹනහ. රේජන්,  පිරියවනහ. ඒ නිහ 

තමු්දනහ්දයව ඔඹ ටුස්දය්ද ඳරිසම් ්දන. වුද 

කිඹ්දය්ද? යම්යඵෝ කිේහ. වුද එයවභ කිඹ්දය්ද?  වර් ද 

යලල්හ. එඹහ  ආචහර්ඹ ඳේ භ්ෂ දු්දය්ද වුද?  

යම් ඵර්දන Ministry of Finance and Planning එය්ෂ 2012 

ර්යේ Annual Report  එ. යම් යවො  ළඩ යන අඹ. 

ආචහර්ඹ පී.බී. ජඹසු්දදය භවතහ. ඒ හයේභ තභන් Central Bank 

එය්ෂ අජිත් නිහේ බ්යහල් භළිනුරභහ. ඒ අඹ ළන යභෝෂද 

යම්යොල්ර්ද  ිනයඵන ළ්ෂකුභ? [ඵහධහ කිරීම්] අ්දන වරි. 

ජිත් යප්රේවභදහ භළිනුරභහයේ    දළ්ද සීනි ටි්ෂ දභ්දන ඕනෆ. 

 ඒයොල්ර්ද භවහචහර්ඹ භවහචහර්ඹරු. යභොද, ය  නව්දන, ය  

වර්ධනඹ ය්දන, යම් යජයේ ප්රේිනඳත්ින යඳය  යන ඹෆභ 

වහ රෑ දල් යදය්ෂ යයව භව්දයල යරහ ළඩ යන අඹ. 

තමු්දනහ්දයව හයේ  ුරය බිබී ළයල් දුන අඹ යනොයන්. 

ඒයොල්ර්ද ළඩ යනහඹ කිඹන එ භහ තමු්දනහ්දයව  

අධහයණඹ යනහ. ඔඵුරභහ තත් ුරය යඵෝතරඹ්ෂ යඵෝදන. 

බි බී ඉ්දන.  එඳභණන් යම් රු බහයේ ය්දන ද්දය්ද. යභළනි 

අඹ  යභෝෂද යම් රවහයේ ිනයඵ්දනහ ව අනහතඹ? යම් 

CHOGM එ යම් යයේ ඳත්්දන  එඳහ  කිඹන මලි රුණ 

යභෝෂද? 

What is the reason behind this? It is a conspiracy, an 

international conspiracy, and the local conspirators have 

joined hands with them. The other day, the Hon. Mangala 

Samaraweera said that Callum Macrae of Channel 4 will 

not sleep until we solve the human rights problem. What 

is the human rights problem that they are speaking of? 

They must look at their figures in the mirrors. Then, they 

would see what is in the West.  Day in and day out, the 

Palestinian people are suffering. We know about the 

torture camps that are conducted in certain Western 

countries. They are the people who are violating the 

human rights day and night. You had better turn to them.  

Now, what is happening? The conspiracy is this. After 

CHOGM takes place in this country, our President 

elected by a majority of nearly 20 lakhs of votes will be 

the Leader of the Commonwealth for the next two years. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යවොන්, යවොන්. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ කිඹනහ, යවොන් කිඹරහ. ඒත් 

යවොන්. ඒත් යවො ථහ්ෂ. ඒන් ළයලල්ර. ඒන් ඊර්ගහ. 
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ඒ නත්්දන වදනහ. ගිිනල්රහ කිඹරහ ිනයඵනහ, භහන 

අන්ිනහයලම් ළන. යභොන භහන අන්ිනහයලභ්ෂද ිනයඵ්දය්ද? 

යලඹලුභ භහන අන්ිනහයලම් ආය්ෂහ යන යජඹ්ෂ යම්. 

උදහවයණඹ්ෂ වළටිඹ  කිඹ්දනම්. අද උුරරු යොශම ඉරහ 

දකුණ  ඹ්දන; ළල්රත්ත  ඹ්දන. භේ ්ෂකුලියේ ඉරහ, 

යොච්ිකයේ ඉරහ ළල්රත්ත  ඹ්දන. අයේ සුවද මිුරය්ද; 

ද්රවවිඩ ජහිනඹ්ද යභොන තයම් අරවහය විධිඹ  බිසනස යනහද; 

ල්ලි වම්ඵ යනහද කිඹරහ ඵර්දන. ඊයේ යඳයර්දහ- 

The Vel cart and procession went through the streets 

without any problem and in the absence of His Excellency 

the President, Madam Shiranthi Rajapaksa received the 

Vel cart at his official residence, "Temple Trees". Now, 

we proceed further away to the Colombo Tamil Sangam 

in Wellawatte. 

See how the Tamil Language is being fostered and 

developed. Everyday, they hold seminars at Tamil 

Sangam. The Indian lecturers are coming, lecturing and 

launching Tamil books here. At the Ramakrishna 

Mission, there is also the “Kamban Vila” festival held 

annually. There is no problem whatsoever. Our ladies - 

ெஷழ்ப் தபண்கள் பூவும் தபஶட்டும் லலத்து அறகஶக 

உலடணஷந்து வீெஷஷசய தசல்கஷன்ம கஶட்சஷல நஶங்கள் இந்ெ 

வஷந்ெ ஶஜபக்ஷ ஆட்சஷஷல்ெஶன் கண்டுகரஷக்கக்கூடிெஶக 

இபைக்கஷன்மது. உங்கரஶல் பஶர்க்க படிஶலஷட்டஶல் கண்கலரப் 

தபஶத்ெஷக்தகஶள்ளுங்கள். அறகஶன தபண்ணஷகள்! அன்பொ 

அவ்லஶபொ அலர்கரஶல் சபஶக படிலஷல்லய - நடஶட 

படிலஷல்லய; பத்ெஶல் - பீெஷஶல் அலர்கள் 

நடுநடுங்கஷனஶர்கள். அப்படிஶன நஷலயலல இல்யஶல் 

தசய்ெது ஶர்? அெலன நஶங்கள் பெலில் அமஷ சலண்டும். 

இன்பொ இன்தனஶபை நஶடகம் அங்சகற்மப்பட்டிபைக்கஷன்மது. 

அதுெஶன் லடக்கு ஶகஶணத்துக்கஶன செர்ெல்! நஶங்கள் 

தபஶபைரஶெஶத் துலமஷசய லடக்லகபெம் அபஷலஷபைத்ெஷ 

தசய்துதகஶண்டுெஶன் இபைக்கஷன்சமஶம். இன்பொ நஶன் 

ஶழ்ப்பஶண அசஶங்க அெஷபர் சுந்ெம் அபைலநஶகம் 

அலர்கசரஶடு தெஶலயசபசஷஷல் தெஶடர்புதகஶண்டு சஷய 

லஷடங்கலரக் சகட்டமஷந்சென். ஶழ்ப்பஶணத்லெ அபஷலஷபைத்ெஷ 

தசய் ஶத்ெஷம் 68,683.20 ஷல்லின் பபஶல அசஶங்கம் 

தசயவு தசய்ெஷபைக்கஷன்மது. அசெசபஶல், கஷரஷதநஶச்சஷ 

ஶலட்டத்லெ அபஷலஷபைத்ெஷ தசய்லெற்கஶக 28,775 ஷல்லின் 

பபஶய் தசயலறஷக்கப்பட்டிபைக்கஷன்மது; தெஶடர்ந்தும் 

தசயலறஷக்கப் பட்டு லபைகஷன்மது. A sum of Rs. 216 billion has 
already been spent by the Government to develop the North. That is 
how this Government functions.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ථහ අ්ද ය්දන. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භ  ත මිනිත්ුර යද්ෂ යද්දන. ත එ හයණඹ්ෂ 

කිඹ්දන ිනයඵනහ. Now, see what the "Virakesari"  of 22nd 

July, 2013 states, I quote: 

"சர்லசெசத்ெஷன் நஷலயப்பஶட்லட அமஷந்செ பெயலச்சர் 

சலட்பஶரர் தெஶஷவு" - சம்பந்ென் 

So, in the North, there is dictatorship. Yesterday, on a 

TV show, the veteran politician, Hon. V. Anandasangaree 

said that there is dictatorship in the TNA and he said the 

Hon. R. Sampanthan is a dictator.  

"சர்லசெசத்ெஷன் நஷலயப்பஶட்லட அமஷந்செ ெஷழ்த் செசஷக் 

கூட்டலப்பஷன் லட ஶகஶண சலப பெயலச்சர் சலட்பஶரர் 

தெஶஷவு இடம்தபற்மது." 

ன சலும் அப்பத்ெஷஶஷலக குமஷப்பஷடுகஷமது. இந்ெ நஶட்டு 

க்கலரப் பற்மஷசஶ, லடபகுெஷஷல் இபைக்கஷன்ம ெஷழ் 

க்கலரப் பற்மஷசஶ சஷந்ெஷக்கஶல், சர்லசெசத்லெத் 

ெஷபைப்ெஷப்படுத்துலெற்கஶகசல கூட்டலப்பஷனர் 

லஷக்கஷசனஸ்லன் அலர்கலரத் தெஶஷவுதசய்ெஷபைக்கஷன்மஶர்கள். 

"பெயலச்சர் சலட்பஶரஶகக் கரத்ெஷல் குெஷக்க நஶன் ெஶர் - 

ஶலல ம்.பஷ. தெஶஷலஷப்பு" 

ன்பொம் 'வீசகசஶஷ' கூபொகஷமது. சஶ! லஷக்கஷசனஸ்லன் 

ஶலலத் தெஶஷவுதசய்ெ நஶரஷலிபைந்து நஶங்கள் ந்ெநஶளும் 

கண்டு பறகஷ அந்ெ பகம் - ஶலல சசனஶெஷஶஜஶ ஶ - 

இந்ெச் சலபக்கு லபைலெஷல்லய. னசல, இப்படிஶன 

லஷடங்கரஷல் அலர்கள் ன்ன தசய்கஷன்மஶர்கள்? 

 

රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Madam Presiding Member,  I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුජී යවනයලවව භ්දත්රී ුරභහ. 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, විේය්දලසය්ද භළිනුරභහ 

ළන යභොකුත් කිඹ්දන එඳහඹ කිඹ්දන. යභොද, අයේ 

ඇභිනයයඹකු  එුරභහයේ ඥහින ම්ඵ්දධභ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ 

නිහ විේය්දලසය්ද භළිනුරභහ ළන ව්ද යමි්ද ථහ කිරීභ 

ඉතහභත් අහධහයණන්. ආණ්ඩුයේ ඇභිනයයඹකු  එුරභහයේ 

ඉතහභත්භ ශඟ ඥහින ම්ඵ්දධතහ්ෂ ිනයඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ ථහයේ සථහය නියඹෝර  ඳ වළනි ඹභ්ෂ ිනයඵනහ 

නම් එඹ  ඉත් යන යර  භහ නියඹෝ යනහ.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
යම් හයේ ඔශයභොේ ශයඹෝ  
ිනඹහ යන එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ වද්දය්ද යොයවොභද?  
 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යම් "සුඩර් ඔළි" පුත් ඳයත් යවො යවො යේල් ිනයඵනහ. 

1019 1020 



ඳහර්ලියම්්දුර 

රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order. 
 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Point of Order යදය ගිිනල්රහ අව්දන. දළ්ද යදය 

වුරුත් නළවළ ය්ද. එඹහ යදය ඉ්දය්ද නළවළ ය්ද. එඹහ 

ඉ්දය්ද යන යදය. 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, යම් ළන යඳොේඩ්ෂ 

නියඹෝජග භව යල්ම්ුරභහය්ද අව්දන. තත් භ්දත්රී යඹකු  

intentions impute ය්දන ඵළවළ. ඒ ළන ඔඵුරමිඹ Ruling 

එ්ෂ යද්දන.  
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔශයභොේ ශ කිඹ්දය්ද යභෝෂද? ඒ යලවවර චනඹ- 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එයවභ ථහ ය්දන ඵළවළ. ම්පර්ණයඹ්දභ සථහය 

නියඹෝර  ඳ වළනින්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ යලවවර චනඹ- 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තභ්දයේ නභ යනත් යනකු  කිඹ්දන ඵළවළ. තභ්දයේ 

නභ තභ්ද  විතයන් කිඹහ ්දන පුළු්ද.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ ප්රේහලඹ ඉත් ය්දන නියඹෝ යනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ය්ද ශ හරඹ අහනන්. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

නළවළ, නළවළ. භභ ඔශ යභොේ  කිේයේ- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ 

යලවවර චනඹත් යත්යය්දය්ද නළවළ. බුේධියඹ්ද යතොය ථහ 

යන මිනිසසු්ද  තභන් ඔශ යභොේ  කිඹ්දය්ද.  

යම් "සුඩර් ඔළි" පුත් ඳයත් කිඹනහ, භහව යවනහධියහජහ 

පිළි්දන- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

"லடக்குத் ெஷழ் க்கரஷன் ெஷர்கஶயம் சகள்லஷக்குமஷ" 

"ஶலலலச் சந்ெஷத்து லவுனஷஶ ெஷழ்ச் சபகம் கடும் அெஷபைப்ெஷ"  

இப்படி  'சுடர் எரஷ' பத்ெஷஶஷலகஷசய நல்ய தசய்ெஷகலர 

எவ்தலஶன்மஶக தலரஷஷட்டு லபைகஷன்மஶர்கள். 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

අඳවහ ය ළීනයභ්ද ශකි්දන කිඹරහ භහ  නියඹෝ 

යනහ. එකියනහ  අඳවහ ය ්දන එඳහ. 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
அலர்களுக்கு ெஷர்கஶயம் இல்லய. 
 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ය්ද ශ හරඹ අහනන්. 

ථහ අ්ද ය්දන.  
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இபொெஷஶக எபை லஷடத்லெ நஶன் தசஶல்ய 

லஷபைம்புகஷன்சமன். அெஶலது, ஶழ்ப்பஶண க்களுக்கு 

அபஷலஷபைத்ெஷ செலல; அலர்களுக்கு நல்ய ஏர் ெஷர்கஶயம் 

செலல; அலர்களுலட பஷள்லரகள் படிக்க சலண்டும்; 

அலர்கள் நல்ய லஶழ்வு லஶற சலண்டும். அந்ெ அடிப்பலடஷல் 

அலர்கள் ல்சயஶபைம் அசஶங்கத்துக்கு ஆெலரஷப்பெற்கு 

பன்லந்ெஷபைக்கஷன்மஶர்கள் ன்ம நல்ய தசய்ெஷல உங்களுக்குச் 

தசஶல்லதுடன், லடக்கஷலும் அசஶங்கம் தலற்மஷதபபொதன்பொ 

கூமஷ, நஶன் லஷலட தபபொகஷன்சமன். ஷகவும் நன்மஷ.  

ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ, යත්රුණහද? 

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Madam Presiding Member,  I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ  

 
රු ජිත් යප්රේවභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷசெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, සථහය නියඹෝර  

අම්කර කුලිඹ  ින්දන තවනම්. කුලිඹ  ින්දන ඵළවළ. ඒ 

යඳොේඩ්ෂ ඳළවළදිලි ය යද්දන.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ රීින ප්රේලසනඹ්ෂ  යනොයන්.  

මීශඟ  රු යත් වීයයවය භ්දත්රී ුරභහ. ඔඵුරභහ  විනහඩි 

12 හරඹ්ෂ ිනයඵනහ.   

 
[අ.බහ. 5.20] 
 

රු ආචහර්ඹ යත් වීයයවය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீசசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඵදු ්රුභඹ ළන ථහ යන 

යම් අසථහයේ දී ේවිත් ඵදු ්රුභඹ ළන චන සල්ඳඹ්ෂ ථහ 
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ය්දන  රළබීභ ළන භහ ුරටු යනහ. ආයඹෝජනඹ තභන් ය  

වර්ධනඹ වහ ඵරඳහන ප්රේධහනතභ හධඹ. යභොද, 

ආයඹෝජනඹ යයේ වර්ධනඹ  ඍජුභ ඵරඳහන නිහ. යයේ 

වර්ධනඹ  ආයඹෝජනඹ ඵරඳහන නිහ, ආයඹෝජඹ්ද  

තභ්දයේ යයේ හයේභ, යනත් ය  ආයඹෝජනඹ යනහ නම් 

ඒ ආයඹෝජනඹ යන යයේ ඵදු ්රුභඹ  ඹ ත් ය්දන යලදු වුයණොත් 

ඒ ඉතහභ අහධහයණන්. ඒ අහධහයණත්ඹ නිහභ තභන් 

ආයඹෝජනඹ කිරීභ ම්ඵ්දධයඹ්ද ඔවු්ද අවධර්ඹ  ඳත් 

්දය්ද. ඒ නිහ තභන් ේවිත් ඵදු ්රුභඹ අයවෝයල ය්දන  යම් 

තීයණඹ අය යන ිනයඵ්දය්ද.  

ය ්ෂ වර්ධනඹ ්දන  නම් ආයඹෝජන ය්දන  ඕනෆ. 

එයවභ ආයඹෝජන ය්දන  නම් යයේ හභඹ සථහපිත යරහ 

ිනයඵ්දන ඕනෆ. එයවභ නම් අපි අතීතඹ  ඹ්දන අලගන්. 

යභොද, ඒත් යම් ආයඹෝජනඹ ව වර්ධනඹ   ඍජු ව 

්රු ඵරඳහන හධඹ්ෂ නිහ.  

අද එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ රු ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ 

කිේහ, භහජ ගිවිසුභ කීුර කීුර යරහ ිනයඵනහඹ කිඹරහ. භභ 

ිනත්දය්ද නළවළ, යභොන හයේ තත්ත්ඹ්ෂ ඹ යත් ඒ හයේ 

ප්රේහලඹ්ෂ යනහද කිඹරහ.  එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ ඳභණ්ෂ 

යනොයන්, භහජයේ යලටින යලඹලුභ පුයළයලඹ්ද  ජීත් වීයම් 

නිදව රඵහ දී ිනයඵ්දය්ද අයේ යජඹ වියල්ද; අයේ අිනරු 

ජනහධිඳිනුරභහ වියල්ද. භභ ිනතන වළටිඹ , ඒභ ඇින.  භහජ 

ගිවිසුභ ය ණනහ  සථහපිත ශහඹ කිඹරහ කිඹ්දන 

පුළු්ද යවොභ හධඹ්ෂ තභන් ඒ. යුේධඹ ඳළුරණු අවුරුදු 

ිනව, ිනසඳව  හරඹ ුරශ දී විවිධ ආණ්ඩු ිනබුණහ. ඒ හයේභ 

විවිධ යහජග නහඹයඹෝ, යවනහධිනහඹයඹෝ යුේධඹ ළන දළ්ෂව 

ආල්ඳ ළන භ  ඉතහ යවො දළම්භ්ෂ, අයඵෝධඹ්ෂ ිනයඵනහ.  

යභොද, යුේධඹ ආයම්බ යන යො ත්, යුේධඹ අහන යන 

යො ත් අවුරුදු 39්ෂ ිනසයව භභ වමුදහයේ හභහජියඹකු යරහ 

ින පු නිහ. ඒ විවිධ අසථහර අයේ ම්භහනර ළයලඹ්ද ඳහ 

යො හ කීුර කීුර යරහ කහතනඹ යන යො  ඒ ඒ යහජග 

නහඹන්්ද දළ්ෂව ආල්ඳ භහ ඉතහභ යවොඳි්ද ද්දනහ. ඒ හයේභ 

ර්තභහන යහජග නහඹඹහයේ වද යත් ිනබුණු ළසභ ව ඇින ව 

යේදනහ ළනත් භහ ඉතහභ යවොඳි්ද ද්දනහ.  

 රු ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ කිේහ, GSP Plus අඳ  නළින 

වුණහ කිඹරහ. අඳ   GSP Plus නළින වුයණ් ඇන්? ඇත්ත 

ලයඹ්දභ GSP Plus  අඳ  නළින ය්දන එ යවවුර්ෂ වුණහ,  

ඵ ිනය ය ල් කිඹන යේ අව්දය්ද නළින අයේ අිනරු 

ජනහධිඳිනුරභහ ව ආය්ෂ යල්ම්ුරභහ යම් යුේධඹ දි භ ය 

යන ගිිනල්රහ ප්රේබහය්ද විනහල කිරීභ.  1987 ර්යේ යලදු ශ 

ඩභහයච්ික යභයවයුයම්දී ඉ්දදිඹහයේ ඵර ඳෆභ  ඹ ත් යරහ එදහ 

ින පු යහජග නහඹඹ්ද නි  යරහ, යඵර හීන යරහ, බිඹගුලු 

යරහ යම් යුේධඹ නළළත්වයේ යොයවොභද කිඹරහ අපි ද්දනහ. 

ඇත්ත ලයඹ්දභ අඳ  එදහ තභන් ප්රේබහය්ද විනහල ය්දන 

ිනබුයණ්. එදහ එයවභ වුණහ නම්, අඳ  ඳසු නළින වුණු දවස ණ්ද 

ජීවිත ආය්ෂහ ය ්දන ිනබුණහ. ඒ හයේභ ින පු ජනහධිඳින 

යප්රේවභදහ භවතහයේ හරයේදී ඉ්දදිඹහයේ වමුදහ යභයවව යලටින 

යො  යොටි්ද  ආයුධ දීරහ ඉ්දදිඹ්ද වමුදහ ඹළේහ. එදහ 

ඉ්දදිඹ්ද වමුදහ ුරළි්ද අපි යොටි විනහල ශහ නම්, එදහ තභන් 

එල්ටීටීඊ ත්රාසතහදඹ විනහල ය්දන අඳ  ිනබුණු යදළනි 

අසථහ. යම් හයේ යේල් ශ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  අද 

භහජ ගිවිසුභ ඩ ශහඹ කිඹරහ කිඹ්දන කියලභ දහචහයහත්භ 

අන්ිනඹ්ෂ නළවළන් කිඹන එ භභ යම් අසථහයේදී කිඹහ යලටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඒ හයේභ ප්රේබහය්ද ඇුරළු 

ත්රාසතහදී්ද විනහල යරහ යුේධඹ ම්පර්ණයඹ්දභ නළින යරහ 

අද අයේ ය  වර්ධනඹ යහ එශයමන යුඹ  ඳළමිණ 

ිනයඵනහ. ඒ නිහ තභන් අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ ඊයේ යඳයර්දහ 

ප්රේහලඹ්ෂ යශව, "ත දුය ත් අපි ම්භළළි ජහිනඹ්ෂ යනොයන්, 

මුළු ය භ අද ළඩ බිභ්ෂ."ඹ කිඹරහ. අඳ රඵහ ත් යම් ඓිනවහයල 

යුද ජඹග්රාවණයඹ්ද ඳසයව යම් යන යො  අපි ය වතය්ෂ ඳසු 

යරහ ිනයඵනහ. ඒ ය වතය ුරශදී යභොන තයම් ශී්රනයඹ්ද අයේ 

යයේ ඹටිතර ඳවසුම් ර්ධනඹ වුණහද කිඹරහ ඕනෆභ යයන්ෂ 

ද්දනහ. අද යන යො  අයේ යයේ ප්රේයේල රැ  විදුලි ඵරඹ 

රඵහ දීරහ ිනයඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, 

දිහභඩුල්ර දිසත්රි ්ෂයේ යලටින යලඹඹ  අසඳව ජනතහ  අද 

විදුලි ඵරඹ රළබී ිනයඵන ඵ ඔඵුරමිඹත් ද්දනහ. ඒ හයේභ 

තභන් අද ඳහයල් වළදිරහ ිනයඵනහ. අද අම්ඳහයර් යල  භවඔඹ  

ඹ්දන ත ්දය්ද විනහඩි 45න්. භවඔඹ යල  අයරවවිර ඳහයර් 

යඳොයශෝදනරු  විනහඩි 45න්. එදහ ඒ භන  ඳළඹ වතය්ෂ, 

ඳව්ෂ ත වුණත්, අද ඳළඹ එ වභහයකි්ද අම්ඳහයර් යල  

යඳොයශෝදනරු  ඹ්දන පුළු්ද. යම් විධිඹ  විලහර ලයඹ්ද 

ඳහයල් වර්ධනඹ වුණහ. ඒ හයේභ යඵෝ්ෂකු වළදුණහ. ගු්ද 

ඳහරම් වළදුණහ. යහඹල් වළදුණහ. ගු්ද යතොටුයඳොශ වළදුණහ. 

යුේධඹ නිභහ යරහ ජීත් වීයම් නිදව ය   අයයන දු්දනහ  

ඳසයව යම් විධිඹ  ශී්රනයඹ්ද ඹටිතර ඳවසුම් වර්ධනඹ වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඒ හයේභ තභන් මුදහ ත් 

ප්රේයේල ම්පර්ණයඹ්දභ රු හය වුණහ. ඒ හයේභ යමළ්ද ඔඹ, 

උභහ ඔඹ හයේ විලහර හරි ර්භහ්දත යඹෝජනහ ්රුභ ුරළි්ද විඹළි 

බිම්, වරිත බිම් ඵ  ඳත් ශහ. යම්හ තභන් ඹටිතර ඳවසුම්. ඒ 

නිහ වුරු යභොනහ කිේත් අද මුළු ය භ ද්දනහ, අපි 

වල්ලි්ද ම්පර්ණයඹ්දභ සඹවයඳෝිතතන්, උඳුලි්ද 

ම්පර්ණයඹ්දභ සඹවයඳෝිතතන්, ඒ හයේභ ඵඩ ඉරිඟුලි්ද 

ම්පර්ණයඹ්දභ සඹවයඳෝිතතන් කිඹරහ.  

අද යතොයුරරු තහ්ෂණඹ අයේ යයේ යලඹඹ  ිනසඳව්ෂ පුයහ 

ඳළිනරී ිනයඵනහ. ඒ යලඹඹ  වළත්තෆඳව ද්ෂහ ඉදිරි ය 

කිිනඳඹ ුරශදී නවනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඒ හයේභ තභන් තහ්ෂණ 

විඹ නිර්යේල වල්ඳඹ ුරළි්ද අපි අධගහඳනයේ විේරඹ්ෂ ඇින 

ය්දන ඵරහයඳොයයොත්ුර නහ. ඉදිරියේදී හභහනග යඳශ ව 

උස යඳශ භත් යරහ එළිඹ  ඹන යලසු්ද න්දනත්තහය ්දය්ද 

නළවළ. ඔවු්ද  අනිහර්ඹයඹ්දභ රැකිඹහ ඵරහයඳොයයොත්ුර තඵහ 

්දන පුළු්ද. යම් විධිඹ  යයේ දශ යේශීඹ නිසඳහදනයඹ්ද 

යලඹඹ  වඹ්ෂ ඹටිතර ඳවසුම් වහ යජඹ ආයඹෝජනඹ යන 

යො  යඳෞේලි ව යේශීඹ, වියේශීඹ ආයඹෝජන්්ද වියල්ද 

අයන්ෂ යේල්ර  යලඹඹ  වියලවතය්ෂ ආයඹෝජනඹ ශ යුුරන්. 

යම් තභන් හභහනගයඹ්ද පිළිත් ආර්ථි නගහඹ. උදහවයණඹ්ෂ 

විධිඹ  රුපිඹල් මිලිඹන වඹකි්ද අපි ඳහය්ෂ වදනහ නම්, ඒ ඳහය 

යදඳළත්යත් පුේරයඹෝ ව යේශීඹ, වියේශීඹ ආයඹෝජනඹ රුපිඹල් 

මිලිඹන වියලවතය ටිනහභකි්ද ිනයඵ්දන ඕනෆ. ඒ වහ ඒ 

ඳහය යදඳළත්යත් අඳ  නිහ වද්දන පුළු්ද, එයවභ නළත්නම් 

යශ  ළල් විෘත ය්දන පුළු්ද. 

එයවභ නළත්නම් නම් ර්භහ්දතලහරහ දහ්දන පුළු්ද. යම් 

තභන් පිළිත් ආර්ථි නගහඹ. යම් අින්ද ගියඹොත් තභන් ය   

දියුණු ය්දන පුළු්ද. එයවභ නම් ය   ආයඹෝජනඹ දළ්ද එ්දන 

ඳ ්ද අයයන ිනයඵනහ. අපි ද්දනහ, පි  යටි්ද අපි  වම්ඵ 

යන මුදල්ර  ඩහ අපි පි  ය   ඹන මුදල් නළත්නම් 

ආනඹනඹ වහ යන මුදල් ඉතහභ ළඩින් කිඹරහ. ආනඹන 

විඹදම්ලි්ද යලඹඹ  25්ෂ ඹ්දය්ද නිජ යතල් ආනඹනඹ 

වහන්. අපි නිජ යතල් නිසඳහදනඹ ය්දය්ද නළින නිහ ඒ 

විඹදභ අපි අනිහර්ඹයඹ්දභ ශ යුුරන්. නමුත් අඳ  නිසඳහදනඹ 

ය්දන පුළු්ද යේල් ිනයඵනහ. අඳ  යලයභ්දින නිසඳහදනඹ 

ය්දන පුළු්ද. අඳ  ඹඩ, හය්ද නිසඳහදනඹ ය්දන 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

පුළු්ද. අඳ  කිරි නිසඳහදනඹ ය්දන පුළු්ද. අඳ  සීනි 

නිසඳහදනඹ ය්දන පුළු්ද. යම්හ නිසඳහදනඹ ය්දන යජඹ  

ඳභණ්ෂ ඵළවළ. වියේල ආයඹෝජඹ්ද ඳළමිණිඹ යුුරන්. ඒ 

ර්භහ්දතලහරහ ඇින විඹ යුුරන්. ඒ වියේල ආයඹෝජඹ්ද යභවහ  

ය්ද්දන ිනයඵන, ඔවු්ද දිරිභත් ය්දන ිනයඵන එ 

වල්ඳඹ්ෂ තභන් ේවිත් ඵදු ්රුභඹ ම්පර්ණයඹ්දභ අයවෝයල 

කිරීභ. ඇත්ත ලයඹ්දභ ඒ තභන් අද යභතළනදී ය්දය්ද. ඒ 

ේවිත් ඵදු ්රුභඹ අයවෝයල යමි්ද, ඒ ආයඹෝජඹ්ද උන්දදු 

ශහ  ඳසයව අඳ  රැකී ය්ෂහ යඵොයවෝ වගහ්ෂ එනහ. ඒ 

හයේභ නිද්රවහ  ඳත් යරහ ිනයඵන ම්ඳත් යඵොයවොභඹ්ෂභ අඳ  

උේදීඳනඹ යරහ භුර ය ්දන - surface ය ්දන - පුළු්ද. 

ඇත්ත ලයඹ්දභ ඒ ුරළි්ද තභන් ය ්ෂ වර්ධනඹ ය්දය්ද.  

අයේ ය , ය ල් 40්ෂ භඟ යම් ේවිත් ඵදු අයවෝයල කිරීයම් 

ගිවිසුභ අත්්ද යරහ ිනයඵනහ. ඉ්දදිඹහ, චීනඹ, යඵල්ජිඹභ, 

ඵවරහයේලඹ, ළනඩහ හයේ ය ල් භඟ ඒ ගිවිසුම් අත්්ද 

යරහ ිනයඵනහ. ඉින්ද ඒ හයේ ය ර ආයඹෝජයඹෝ යම් යයේ 

ආයඹෝජනඹ ශහභ ඒ ේවිත් ඵදු ්රුභයඹ්ද නිදවස යනහ. 

උදහවයණඹ්ෂ ලයඹ්ද ළනඩහයේ ඉ්දන පුයළයලයඹ්ෂ යම් යයේ 

ආයඹෝජනඹ යරහ යම් යය ්ද ඹම් කියල ආදහඹභ්ෂ ත්යතොත් 

රවහයේ ීනිනඹ අම් ඔහු ඵදු ්රුභඹ  ඹ ත් යනහ. නමුත් ඒ 

පුේරඹහ නළත ළනඩහ  ගියඹොත් රවහයේ උඳඹහත් 

ආදහඹභ  අම් ඔහු  ඒ යයේ ඵදු ්රුභඹ ත් ඹ ත් ය්දන යලදු 

යනහ. යම් ්රුභඹ ම්පර්ණයඹ්ද අහධහයණ නිහ තභන් යම් 

ේවිත් ඵදු ්රුභඹ ම්පර්ණයඹ්දභ අයවෝයල යරහ එ ය  

ඳභණ්ෂ නළත්නම් ආයඹෝජනඹ යන යයේ ඳභණ්ෂ ඵදු ීනිනඹ  

ඹ ත් යන ්රුභඹ්ෂ වදරහ ිනයඵ්දය්ද. ඒය්ෂ යඳොලිඹ ව 

අයනකුත් ිනයඵන විසතයහත්භ යේල් ඒ ය ල් යද අතය 

හච්ඡහ යරහ ඹම් කියල නිභනඹ  ඳළමියණනහ.  

රු අම්ය දිහනහඹ භ්දත්රී ුරභහත් ඒ හයේභ එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂයඹම්ත්  කිේහ, යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ යහජග නහඹ 

මුළු වහ ඹන විඹදම් ළන. යඳොදු යහජග භණ්ඩරයීඹ යහජග 

නහඹ මුළු කියලභ පර්ෂ නළවළ, යරෝයේ හභඹ ළන, 

යරෝයේ ප්රේජහත්දත්රාහදඹ ළන, යරෝයේ විවිධ ප්රේලසන ළන 

කියලභ විඳුභ්ෂ යද්දය්ද නළින යම් හයේ මුළු්ෂ අයේ යයේ 

ඳත්්දන යභතයම් විලහර මුදර්ෂ ළඹ ය්දය්ද ඇන් කිඹරහ ඒ 

යොල්ර්ද ඇහුහ. නමුත් ඒය්ද ්රු ව ෘජු එන ප්රේිනපර 

ළන අයඵෝධඹ්ෂ නළින එ ළන ඇත්ත ලයඹ්දභ භ  

නහටුන්. ඒ නහටුය්ද කිඹ්දන ඕනෆ.  

අපි ද්දනහ, යම් යයේ වමුදහ යොයවොභද යුේධ යශව 

කිඹරහ. එදහ න්දදිඩහල් රපුයේ අල් ඳරහ ප්රේබහය්ද ද්රවවිඩ 

ජනතහ 200්ෂ ඳභණ   යයන ඉරහ ඒ අල්ර  යඵෝම්ඵ 

අුරයරහ දුයසථ ඳහරලි්ද ඒහ ම්පර්ණයඹ්ද පුපුයන යො  

අයේ යොල්දහදු්ද  ිනබුණහ, ඉතහභ යරයවයලයඹ්ද හරුර්ෂකු 

ප්රේවහය එල්ර යරහ ප්රේබහයම්න්, අය යදභශ ජනතහ 200න් භයරහ 

යුේධඹ නත්්දන. නමුත් අයේ යොල්දහදු්ද එයවභ යශව 

නළවළ. ඒ ද්රවවිඩ ජනතහයේ ජීවිත යබ්යහ ්දන ඒ අල් උඩි්ද 

300්ෂ ගිඹහ. ඒ ගිඹ අඹය්ද 220 ණනයේභ එ්ෂයෝ කුල් 

යදභ අිනමි වුණහ; එ්ෂයෝ එ කුර්ෂ අිනමි වුණහ. නළත්නම් 

භවය අඹ ජීවිත්ෂඹ  ඳත් වුණහ. අ්දන එයවභ තභන් අපි භහන 

ිනමිම් ආය්ෂහ යශව.  

භභ අවුරුදු 28්ෂ නහවි වමුදහයේ ඉ්ද මුහුයේ  ්ද යරහ 

ිනයඵනහ. අපි මුහුයේ  ්ද යන යො  යොටි යඵෝේටු්ෂ 

විනහල වුණහභ ත්රාසතහදියඹෝ ුර්ද, වතය යදයනකු මුහුයේ ළටිරහ 

දඟරන යො  අපි ඔවු්ද  යඩි ිනඹරහ භය්දය්ද නළවළ. ඔවු්ද 

රණු්ෂ දහරහ යඵෝේටු  අයයන අත ඳඹ ළ  වරහ ්දන 

යඵෝදන දීරහ අපි ඔවු්ද වමුදහ  බහය යදනහ. නමුත් භභ 

ගිිනල්රහ ිනයඵනහ, ත්රාසතහදි්ද වියල්ද අත් අඩවගු  ත්ුර අයේ 

යොල්දහදු්ද යයන්දන. භභ යභොනහද දළ්ෂය්ෂ? ඔවු්දයේ 

ඇස උගුල්රරහ, ්ද රරහ, දත් උගුල්රරහ, යවඟ ඳරහ; යම් 

හයේ දරුණු ද දීරහ භළරිච්ච භශ මිීන තභන් අපි යේ්දය්ද. අපි 

භහන ිනමිම් රැකුයේ එයවභන්. යොටි භහන ිනමිම් රැකුයේ 

එයවභන්. ඒ වුණහ  භහන ිනමිම් ළඩුන් කිඹරහ අද අඳ  

විරුේධ තභන් එ්ෂත් ජහින්දයේ වවිධහනයේදී යම් හයේ අභත 

යචෝදනහ ය්දය්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, ඒ හයේ ය ල් යභවහ  

ආහ  ඳසයව යොයවොභද අපි ද්රවවිඩ ජනතහ  ර්දය්ද, අය 

අසර් භළිනුරභහ කිේහ හයේ නළ යඟනිනය ව උුරයර් ජනතහ  

යභොන හයේ වර්ධනඹ්ෂ යරහ ිනයඵනහද කිඹරහ ඔවු්ද  

තභ්දයේ ඇස යදය්දභ ඵරහ ්දන පුළු්දභ රළයඵනහ.  

ඒ දිවහ ඵරරහ ඔවු්ද පුදුභඹ  ඳත් යේවි. උුරරු ඳශහයත් ද්රවවිඩ 

ජනතහ ළන කිේයොත්, ද්රවවිඩ ජනතහ යලඹඹ  52්ෂ අද ජීත් 

්දය්ද යලවවර ජනතහ භඟන්. යභ්දන යම්හ ළන ඉතහභ 

යවො අයඵෝධඹ්ෂ ඔවු්ද  රළයබ්වි. ඒ හයේභ තභන් යයේ 

ිනයඵන ඹටිතර ඳවසුම් ළන ඔවු්ද ඉතහභ යවො අ යඵෝධඹ්ෂ 

රඵහ ත්යතොත් ඇත්ත ලයඹ්ද ඔවුම්ත් ආයඹෝජනඹ වහ 

ම්පර්ණයඹ්ද දිරිභත් යේවි. ඒ නිහ තභන් භහ ිනත්දය්ද යඳොදු 

යහජග භණ්ඩලීඹ මුළු යම් යයේ ඳළළත්වීයම් දළඩි අලගතහ්ෂ 

ිනයඵනහ කිඹරහ. යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ මුළු අයේ යයේ 

ඳළළත්විඹ යුුරභන්. භහ නළත ය්ෂ එයව කිඹහ යලටි්දය්ද අයේ 

ය  ළන ිනයඵන ඒ ළරැදි අයඵෝධඹ ජහතග්දතය ප්රේජහ ඉදිරියේ 

ම්පර්ණයඹ්ද නියවුල් යරහ යවො ප්රේිනරඳඹ්ෂ ඇින ය්දන 

අඳ  පුළු්ද නිහන්. ඒ හයණඹ කිඹමි්ද, භ  රඵහ දීපු හරඹ 

අහන නිහ යම් අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵුරමිඹ  යඵයවවි්ද 

සුරින්දත යමි්ද භයේ ථහ අ්ද යනහ මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රී ුරමිඹනි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

යඵොයවොභ සුරිනන් රු භ්දත්රී ුරභනි. මීශඟ  රු සුජී 

යවනයලවව භ්දත්රී ුරභහ.  

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, භ  විනහඩි කීඹ්ෂ 

ිනයඵනහද කිඹරහ දළන ්දන ළභළිනන්.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ  විනහඩි 20්ෂ ිනයඵනහ.  

 
[අ.බහ. 5.33] 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යඵොයවොභ සුරිනන් මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි. අද ඵදු 

ම්ඵ්දධ යඹෝජනහ ළන ථහ ය්දන නිඹමිත ිනබුණත් යත් 

වීයයවය භ්දත්රී ුරභහ වියලවයඹ්ද යුේධඹ ම්ඵ්දධයඹ්ද අදවස 
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ප්රේහල ශහ. කියල ඳළකිළීභ්ෂ නළින එුරභහත් එ්ෂ අපි එඟ 

යනහ. යුේධඹ ම්ඵ්දධයඹ්ද ත්රි විධ වමුදහ අම්භනඹ යපු 

ක්රි ඹහ භහර් පිළිඵ, යුේධඹ ම්ඵ්දධයඹ්ද ශ්රී රවහ යජඹ 

අම්භනඹ යපු ක්රි ඹහ දහභඹ පිළිඵ අයේ එඟතහ ඳශ 

යනහ. එඹ අයේ ඳළසුභ  ර්ෂ යනහ. රු යත් වීයයවය 

භ්දත්රී ුරභහ කිේහ, භහන ිනමිම් ආය්ෂහ යමි්ද ඒ හර්ඹ 

බහයඹ ඉටු ශහ කිඹරහ. රු භ්දත්රී ුරභනි, යුේධඹ අ්ද යරහ 

ත ව අවුරුදු වතය හරඹ ුරශ ඔඵුරභ්දරහ වියේල  යුුර 

ම්ඵ්දධයඹ්ද නිළරැදි ක්රි ඹහ ශහ නම්, ඒ ඳණිවුඩඹ නිළරැදි 

පි  ය ර  අයයන ගිඹහ නම්, ඒ හයණඹ ඳවදහ යද්දන යඳොදු 

යහජග භණ්ඩලීඹ යහජග නහඹඹ්දයේ මුළු්ෂ අලග නළවළ 

කිඹරහන් භහ ිනත්දය්ද. එදහ යභයවව යලේධ වුණු යේල් භ  භතන්. 

එදහ ඵෆ්ද කී ම්ද භවත්භඹහ යභයවව  ය්දම්හ; එුරභහ  

යනොයඹකුත් යඳොයයෝදදු දු්දනහ. නමුත් ඒ යඳොයයෝදදු ඩ ශහ. 

එයවභ යන භ්දභ ජනහධිඳිනුරභහ වරිඹ  ළබිනේ භණ්ඩරඹ 

වළයලයවයේ නළවළ. එ ඇභිනයයඹ්ෂ එ යදඹ්ෂ කිේහ. ත 

ඇභිනයයඹ්ෂ ත යදඹ්ෂ කිේහ. ඒ ආහයඹ   යුුර යනොය 

අයේ යයේ යලවවර ජනතහයේ, ඒ හයේභ යදභශ, මුසලිම් 

ජනතහයේ ආයේ එ්ෂ යල්රම් යනොය, ඡ්දද 

ඵරහයඳොයයොත්ුරය්ද යේලඳහරනඹ යනොය, ත ව අවුරුදු වතය 

ුරශ වියේල ය ර  ඒ හයණඹ නිළරැදි කිඹරහ යද්දන 

ඔඵුරභ්දරහ  වළකිඹහ රළබුණහ නම්, යහජග තහ්දත්රි  ම්ඵ්දධතහ 

ඳත්න පුේරඹ්ද -ඒ නියඹෝජිතඹ්ද- ඒ හයණඹ නිළරැදි 

ජහතග්දතයඹ  කිඹරහ දු්දනහ නම් ඔඵුරභහ කිඹපු ආහයඹ  මී  

ඩහ ඉ්ෂභනි්ද යම් ප්රේලසනඹ විහ ්දන අඳ  වළකිඹහ ිනබුණහ 

රු යත් වීයයවය භ්දත්රී ුරභනි. එයවභ  යුුර ශහ නම් යඳොදු 

යහජග භණ්ඩලීඹ මුළු  යම් හයේ විඹදභ්ෂ යරහ, යයේ 

දුේඳත් ජනතහයේ මුදල් විනහල යරහ එළනි හර්ඹ බහයඹ්ෂ 

කිරීභ වහ ඒ හයණඹ ඉිනරි ්දය්ද නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, අද වියලවයඹ්ද යේශීඹ 

ආදහඹම් ඳනත ඹ යත් යඹෝජනහ, වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු 

ඳනත ඹ යත් නිඹභඹ්ද, මුේදය හසුර (වියලව විධිවිධහන) ඳනත 

ඹ යත් නියඹෝඹ, සුයහඵදු ආඥහඳනත ඹ යත් නිඹභඹ ළන ථහ 

යනහ. විසතයහත්භ යම් එ එ්ෂ ළන ථහ ය්දන භභ 

ඵරහයඳොයයොත්ුර ්දය්ද නළවළ. යභොද, භහ අද විඳ්ෂයේ 

අ්දිනභ ථිඹහන්. විලහර පිරි්ෂ අද ඒහ ම්ඵ්දධයඹ්ද අදවස 

ප්රේහල ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, භභ ඇත්ත භ ්දයතෝ 

යනහ රු යත් අමුණුභ ඇභිනුරභහ දළ්ද යභතළන යලටිඹහ නම්. 

එුරභහ භයේ භ න භවම්ය ප්රේයේලයේ යයන්ෂ, ඒ හයේභ 

භයේ ඳහයල් ඉයන ත්ත යයන්ෂ. එුරභහ යභඳභණ 

යරහ්ෂ තනිභ යම් බහ ර්බයේ රැඳී යලටිඹහ. ආණ්ඩු 

යම්ය්ද යම් යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ ආර්ථිඹ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද එුරභහ අදවස ප්රේහල ශහ. එුරභහ දළ්ද යභින 

යලටිඹහ නම්  එුරභහ එ්ෂ අදවස හුභහරු ය නිමි්ද භ  මී  

ඩහ හර්ථ ථහ්ෂ ය්දන ිනබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, අද රු ජිත් යප්රේවභදහ 

භළිනුරභහ  ආර්ථිඹ ම්ඵ්දධයඹ්ද, අයනකුත් යලඹලු හයණහ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද අදවස ඉදිරිඳත් යමි්ද ථහ්ෂ ශහ. එිනදී 

එුරභහ එකි්ද එ රුණු ඳවදහ දු්දනහ. යම් ආණ්ඩු නිදව රඵහ 

ත්තහ  ඳසයව අඳ ඵරහයඳොයයොත්ුර ව වර්ධනඹ, ජනතහ 

ඵරහයඳොයයොත්ුර ව ර්ධනඹ, ආයලඹහයේ සුය පුයඹ යම් යයේ ඇින 

වුණහද නළේද ඹ්දන ම්ඵ්දධයඹ්ද එුරභහ අදවස දළ්ෂවහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, යත් අමුණුභ භළිනුරභහ 

 යශ බහණ්ඩ ළන, ඒ හයේභ හභහනගයඹ්ද යශ යඳොයශව 

ිනයඵන බහණ්ඩ ළන ථහ ශහ. වියලවයඹ්ද එුරභහ කිේහ, 

රවහයේ යශඳු්ද ල්ෂිනභත් ය්දන ඕනෆ, යශඳු්ද  යවො 

ආදහඹභ්ෂ රඵහ යද්දන ඕනෆ, යවො මිර්ෂ රඵහ යද්දන ඕනෆ 

කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරමිඹ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, රුණහය නිලසලබ්ද ්දන. යම් අසථහයේ 

වුරු්ද යවෝ රු භ්දත්රී යයඹ්ෂ මරහනඹ වහ රු ජහන 

ඵණ්ඩහය භ්දත්රී ුරභහයේ නභ යඹෝජනහ ය්දන. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරමිඹනි, "රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී ුරභහ දළ්ද මරහනඹ ත යුුරඹ" න් භභ යඹෝජනහ යනහ.  

 
රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ 
(ஶண்புஷகு கந்ெ  கபைணஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

 
වියල්ද සථිය යන රදී. 
ஆசஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු රු ශ්රිනඹහනි වියේවි්රුභ භවත්මිඹ මරහනයඹ්ද ඉත් 

වයඹ්ද, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶணஷ லஷசஜலஷக்கஷ 

அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயசல, ஶண்புஷகு ஜஶனக 

பண்டஶ அலர்கள் ெலயல லகஷத்ெஶர்கள். 
 

Whereupon THE HON.(MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left 

the Chair and THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, රු යත් අමුණුභ 

ඇභිනුරභහ යශ බහණ්ඩ ම්ඵ්දධයඹ්ද අදවස ප්රේහල ශහ. අද 

අඳ යලඹලු යදනහ ද්දනහ යදඹ්ෂ තභන් යම් යයේ ජනතහ ජීත් 

්දය්ද අභහරුය්දඹ කිඹන එ. වතය යදනකු ඉ්දන ඳවුර  

රුපිඹල් 7,500කි්ද ජීත් ය්දන පුළු්ද කිඹරහ ආණ්ඩුයේ 

ඇභිනයයඹ්ෂ කිේහ. වළඵළන් වගහ යල්න අම් ඵළලුයොත් 

අද වතය යදනකු ඉ්දන ඳවුර  ජීත් ය්දන  භහඹ  

රුපිඹල් 45,000්ෂ හයේ ප්රේභහණඹ්ෂ  අලගන්.  

එයවභ නම් හභහනග ඳවුර ආදහඹභ රුපිඹල් 40,000්ෂ, 

රුපිඹල් 42,000්ෂ හයේ ප්රේභහණඹ්ෂ ඵ  ඳත් විඹ යුුරන්. 

ඔඵුරභ්දරහ කිඹන ආහයයඹ්ද ඒ පුේර ආදහඹභ ළඩි වුණහ. 

වළඵළන් විඹදභ ඊ  ඩහ ළඩි යරහ ිනයඵනහ, මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි. යයේ මු්ෂත ආදහඹභ ව මු්ෂත විඹදභ වරිඹහහය 

ණනඹ යශොත් ආදහඹභ  ඩහ බහණ්ඩ විඹදභ ළඩි යරහ 

ිනයඵනහ. යම් නයො  ජීත් වීයම් ඉතහභත් අභහරු අසථහ්ෂ 

යම් යයේ ඇින යරහ ිනයඵනහ. ජීත් ්දය්ද යවොඳි්දද, නළේද 

කිඹහ යභභ ඳහර්ලියම්්දුරයේ යවඹ යන හර්ඹ භණ්ඩරයඹ්ද 

ඇහුයොත් එුරභ්දරහ අඳ  යවො උත්තයඹ්ෂ යදන්. වියලවයඹ්දභ 

ඳහර්ලියම්්දුර භ්දත්රී රු්ද න අපි අද භ  යලඹලුභ දීභනහ 

එුර යරහ රුපිඹල් ර්ෂඹ විතය ළටුඳ්ෂ රඵහ ්දනහ. 

වළඵළන් අද අඳ ත් ජීත් ්දන අභහරු තත්ත්ඹ්ෂ ිනයඵනහ. 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

යවොයම් ය්දය්ද නළත්නම්, භවය ඇභිනරු්ද හයේ -භහ ඒ 

ළන ඉදිරියේදී ව්ද ය්දනම්- ක්රි ස,  හ හ ආඹතනලි්ද 

අයයන යවොයහ න මුදරත් එ්ෂ තභ්දයේ ආදහඹභ ළඩි ය 

්දය්ද නළත්නම් ජීත් වීයම් අඳවසුතහ්ෂ අද මුළු යයේභ 

ජනතහ  ිනයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යත් අමුණුභ භළිනුරභහ 

කිේහ හයේ  භින්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ යම් යයේ සුය පුයඹ්ෂ 

භරහ නළවළ. යුේධඹ අ්ද ශ ඵ ඇත්ත. යුේධඹ අ්ද 

කිරීභ වහ ඒ ක්රි ඹහ භහර් ළීනභ ම්ඵ්දධයඹ්ද ත්රි විධ වමුදහ , 

භින්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ , යෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ , ඒ 

හයේභ යත් යෂෝදයවහ භළිනුරභහ , යනිල් වි්රුභයලවව 

භළිනුරභහ , ච්දද්රි්හ කුභහයුරව භළිනනිඹ  ඹන යලඹලු යදනහ භ 

අයේ ප්රේලවහ යභභ අසථහයේදී පිරිනභනහ. 

ඒ විතය්ෂ යනොයන්. යම් යලඹලු යදනහ භ ළඩියඹ්ද 

වියලවයඹ්ද ත්රි විධ වමුදහ  අයේ ප්රේලවහ ිනමි විඹ යුුරන්. යම් 

යයේ යුේධඹ ය්දන යම් ඳසයදනහ  ඩහ දහඹ වුයණ් ත්රි විධ 

වමුදහන්. ඒ ඳවුල්ර තභ්දයේ දරුහ, තභ්දයේ දිඹණිඹ, 

තභ්දයේ නළඟණිඹ ජීවිත පජහ ශහ. භහ ිනතන වළටිඹ  ජීවිත 

25,000්ෂ නළින වුණහ; ඳයම්ඳයහ ණන්ෂ අනහථ වුණහ, 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. වළඵළන් යම් පිරි  ආණ්ඩු 

රන ආහයඹ ඵළලුයොත් ඉතහභත් අප්රේ්දනන්. අපි ගිඹ තහයේ 

ප්රේලසනඹ්ෂ ඇහුහ, ත්රි විධ වමුදහ  යල් කීඹ්ෂ දු්දනහද කිඹරහ. 

යම් යයේ ත්රි විධ වමුදහයේ 25,000්ෂ මිඹ ගිින්ද ිනයඵනහ; අත් ඳහ 

නළින වුණු අඹ 29,000්ෂ ළනි ප්රේභහණඹ්ෂ ඉ්දනහ.  

භහ සුරින්දත නහ, යභභ අසථහයේදී යත් අමුණුභ 

භළිනුරභහ යභභ රු බහ  ඳළමිණීභ ම්ඵ්දධයඹ්ද. භහ ිනතන 

වළටිඹ  අද දින බහයේ  යුුර ආයම්බයේ යල භ යභුරභහ බහයේ 

රැඳී යලටිඹහ. එුරභහ  භහ සුරින්දත නහ. එුරභහ යජගසඨ 

ඇභිනයයඹ්ෂ. වළඵළන් එුරභහ ඒ කියල යදඹ්ෂ යනොරහ 

ආයම්බයේ යල භ එුරභහයේ ථහය්ද ඳසයව ශ යලඹලුභ 

ථහර  ඇහුම් ්ද යදමි්ද යභභ රු  බහයේ රැඳී යලටිඹහ. ඒ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද එුරභහ  භයේ වියලව සුරිනඹ පිරිනභනහ. එුරභහ 

භයේ දිසත්රි ්ෂඹ න භවම්ය දිසත්රි යේ යයන්ෂ, ඒ හයේභ 

භයේ ඳහයල් ආදි ශිගයඹ්ෂ. එුරභහ එුරභහයේ හර්ඹ බහයඹ ඉටු 

යනහ. ඒ ළන භ ත් ්දයතෝන්.  

රු ඇභිනුරභනි, භයේ ප්රේලසනඹ  පිළිුරරු ලයඹ්ද ඔඵුරභහ 

ය යශඳු්ද ල්ෂිනභත් ශ යුුර ආහයඹ ළන ථහ ශහ. 

ඇභිනුරභනි, යත් ළන ශ ථහ භහ අවයන යලටිඹහ. වළඵළන් 

අහන අවුරුේද න යො  අයේ යත් නිසඳහදනඹ යලඹඹ  4කි්ද 

ඳවත ළටිරහ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ අනිකුත් යබෝ නිසඳහදනඹ 

ඳවත ළටිරහ ිනයඵයනහ. ගිඹ ය අඹ ළයේදී ථහ ශ ඵඩ ඉරිඟු 

විතයන් යම් යයේ සඹවයඳෝණඹ යරහ ිනයඵ්දය්ද. අනිකුත් 

යලඹලුභ යයශහම් ළන භහ එකි්ද එ  ඔඵුරභහ  යඳ්ද්දනම්. 

භහ ගිඹ ය අඹ ළඹ විහදයේදී ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද යඳ්දම්ම් ශහ. 

වියලවයඹ්දභ දශ ජහින නිසඳහදනඹත් එ්ෂ ඵළලුහභ අයේ 

යලඹලුභ යබෝ නිසඳහදනඹ අඩු යරහ ිනයඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ඇභිනුරභනි, වියලව ප්රේලසනඹ්ෂ ිනයඵනහ. අයේ 

බහණ්ඩ ළඩි ්දය්ද නළවළ. යයේ හ යන එශලු ළඩි ්දය්ද 

නළවළ. පි  යටි්ද යයනන අතගලග බහණ්ඩර මිර ණ්ද ළඩි 

නහ. ඒ ළඩි වීභ නිහ අයේ ය   ආදහඹභ්ෂ රළයඵ්දය්ද නළවළ 

ඇභිනුරභනි. ආදහඹභ ඹ්දය්ද පි  ය  න්.  

ඒ විතය්ෂ යනොයන්. ඔඵුරභහ කිේහ, ඳරිේපු, ලම්, ටි්ද භහළු 

ළන. ඇභිනුරභනි, භහ ිනතන වළටිඹ  ම්යඵෝර ව ඳරිේපු තභන් 

අයේ යයේ හභහනග ආවහයඹ. ම්යඵෝර ව ඳරිේපුත් එ්ෂ රෑ  

ඳහ්ද නහ නම් ඒ  අභහරුය්ද බිත්තය බහඹ්ෂ එුර ය 

්දනහ. එයවභ නළත්නම් එඹ  යන ඹම් යදඹ්ෂ එුර ය 

්දනහ. වළඵළන් ම්යඵෝර ව ඳරිේපු ්දනත් ඵළරි 

තත්ත්ඹ්ෂ අද යයේ ඇින යරහ ිනයඵනහ. යයේ ධනත් පිරි  

යම් දළයන්දය්ද නළවළ, ඇභිනුරභනි. යම් දළයන්දය්ද දුේඳත් 

ජනතහ න්. වියලවයඹ්දභ ජනවනයඹ්ද යලඹඹ  70 , 

යලඹඹ  80  ඳභණ පිරි  යභඹ ඵරඳහනහ. ඔඵුරභ්දරහ 

ඵරහයඳොයයොත්ුර වුණු ආර්ථි වර්ධනඹ යයේ ජනතහ  රළබිරහ 

නළවළ. ආදහඹභ ළඩි වුණහ  කිඹහ ඔඵුරභහ කිඹන එ භහ 

පිළි්දනහ. අදහඹභ  හයේ්ෂ විඹදභ ළඩි යරහ ිනයඵනහ. 

එයවභ නම් අපි ලි්ද ඵරහයඳොයයොත්ුර වුණු ආයලඹහයේ සුය පුය 

අයේ දුේඳත් ජනතහ  රළබිරහ නළවළ. ඔඵුරභහ අදවස යන 

ආහයඹ  යොශම ඹම්කියල ප්රේයේලඹ  ආයලඹහයේ සුය පුය 

රළයඵ්දන පුළු්ද. වළඵළන් එන්්ද රහබඹ රඵහ ිනයඵ්දය්ද 

ඇභිනුරභනි, ආණ්ඩුයේ ඉවශභ තළන  ම්ඵ්දධ ඥහින ිනත 

මිත්රාහදී්ද වළයය්දන යම් යයේ හභහනග ජනතහ යනොයන්. 

ඉදිරියේදී භහ ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ද ය්දනම්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යොවිඹහ ළන අයේ 

ඇභිනුරභහ ථහ ශහ. යොවිඹහ  යරහ ිනයඵ්දය්ද යභොනහද? 

අද යොවිඹහ  යඳොයවොය ්දන ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ ඇින යරහ 

ිනයඵනහ. රුපිඹල් 300  යනොයන්, රුපිඹල් 400  යනොයන්, 

රුපිඹල් 500  යනොයන්, රුපිඹල් 1,200 ත්, රුපිඹල් 

1,300 ත් යඳොයවොය රඵහ ්දන ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ අද ඇින 

යරහ ිනයඵනහ.  

ඒ විතය්ෂ  යනොයන්. යොවි වි්රnහභ ළටුඳ ළන ඵරමු. ඔඵුරභහ 

ද්දනහ, ඳහර්ලියම්්දුර භ්දත්රී යඹ්ද න අඳ  භහඹ ළටුඳ 

රළබුයණ් නළත්නම් ජීත් ්දන යොඳභණ අභහරුද කිඹරහ; 

ළටුයඳ්ද යලඹඹ  30්ෂ ළපුයොත් ජීත් ්දන යොඳභණ 

අභහරුද කිඹරහ. ඒ හයේභ ඳහර්ලියම්්දුර යවඹකු  තභ්දයේ 

ළටුයඳ්ද යලඹඹ  20්ෂ, යලඹඹ  30්ෂ ළපුයොත්, ඹම්කියල 

දීභනහ්ෂ යද්දය්ද නළත්නම් ජීත් ්දන යොඳභණ අභහරුද? 

යභොද අ්දිනභ අභහරුය්ද අපි ජීත් ්දය්ද. භහඹ අ්ද 

න යො  අයේ අ්දිනභ ලතඹත් ඉයන්. එතයො  මිලිඹනඹ්ෂ 

ඳභණ පිරි  යොවි වි්රnහභ ළටුඳ යද්දන ඵළරිභ්ෂ අද ඇින 

යරහ ිනයඵනහ. වියලවයඹ්දභ ජනහධිඳිනුරභහ 
 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යයේ ජනතහ ළන, යොවි  ජනතහ ළන ථහ යනහ. 

වළඵළන් එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  ඇඟිල්ර දි්ෂ ශහ ,  එුරභහ 

යවඹ ය්දය්ද  යම්  යයේ ධනුර්ද කිිනඳ යදයනකු  ඳභණන්. 

ඒ තභ්දයේ යවෝදයඹ්ද  , තභ්දයේ ඳවුර , තභ්දයේ ඳවුර  

ම්ඵ්දධ පිරි න්. ඒ වළය, යුේධඹ ඉය වුණහ  ඳසයව  දුේඳත් 

ජනතහ  එුරභහ යන යවඹ්ෂ නළවළ.  

රු ඇභිනුරභනි,  යම් යයේ ආයඹෝජන ම්ඵ්දධ ඔඵුරභහ 

ව්ද ශහ. ය   ආයඹෝජන අලගන්, ය   මුදල් එ්දන 

අලගන් කිඹහ අඳ පිළි්දනහ රු ඇභිනුරභනි. දළ්ද යභෝෂද 

ය්දය්ද? චීනයඹ්ද වියලව නියඹෝජිත පිරි්ෂ ඇවිත් ඉ්දනහ. 

භහ දළ්ද එතළන  ගිඹහ. ඒ නියඹෝජිත පිරි ථහ යනහ භහ විනහඩි 

දවඹ්ෂ ඳවයශෝෂ අවයන ිනටිඹහ. භයේ ථහ ය්දන ිනබුණ 

නිහ භහ ඳල්යරවහ  ආහ. යභොනහද එුරභ්දරහ ව්ද 

ය්දය්ද? රු ඇභිනුරභනි, එුරභ්දරහ යම් ය  තභ්දයේ කුණු 

ඵ්ෂකිඹ්ෂ යර  ඳහවිච්ික යනහ. චීනයඹ්ද ආ ඒ නියඹෝජිතරිඹ 

කිඹනහ, "රවහ basket එ්ෂ හයේ රහ, ඒ basket එ  

ඒ අඹ පුළු්ද, පුළු්ද යේල් රඵහ යදනහඹ" කිඹහ.  චීනයඹ්ද 

රවහ  ඵහසේ එ්ෂ ඇය වම්බු වුණු යදඹ්ෂ නළවළ. රු 

ඇභිනුරභනි, යඳොලිඹ යලඹඹ  7.2න්; යලඹඹ  6.8න්.  
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රු ඇභිනුරභනි,   ඔඵුරභහ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ ිනටිඹහ.  

ඔඵුරභහ ද්දනහ, භවළලිඹ යනයො  අඳ  අවුරුදු දවඹ 

grace period  එ්ෂ වම්බු වුණහ; අඳ   වම්බු වුණු  ණඹ යඳොලී 

අම්ඳහතඹ යලඹඹ   1.5න්; යලඹඹ 1.6න් කිඹහ. ඒ  හයේභ  යම් ය   

යලඹඹ  50 මුදර්ෂ රළබුයණ් ආධහය ලයඹම්න්. ණඹ ලයඹ්ද 

යනොයන්. යඳොලිඹ  යනොයන්. අඳ  ණඹ රඵහ දු්ද  එවර්දතඹ, 

සවිේර්ර්දතඹ, යනෝර්යේ හයේ ය ල් ඒ ආධහය දීරහ ඒ ය ර 

්රnභ ඵරහඹ යභවහ  යනහයේ  නළවළ. අද යභෝෂද ය්දය්ද? 

චීනයේ විලහර පිරි්ෂ අද අයේ ය   ය්දනහ. අද, යම් ය  

චීනයේ යොශණිඹ්ෂ ඵ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ.  ඔඵුරභ්දරහ  

යවො  භත ිනඹහ්දන,  අනහතයේදී  යම් ය  ළරය්දන  

ඵළරි  උගුර   අහු යන ඵ. 

රු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහයේ ගුණ ර්ණනහ යන භ්දභ භහ 

වියලවයඹ්ද හයණඹ්ෂ  කිඹ්දන  ඕනෆ. භහ ථහ යන  

අතයුරය විභල් වීයවල අභහතගුරභහ භ  ඵහධහ  යමි්ද  කිේහ, 

ක්රි ස ආඹතනයඹ්ද භභ මිලිඹන 10 -යඩොරර් මිලිඹන දවඹ්ෂ ද, 

රුපිඹල් මිලිඹන දවඹ්ෂ ද කිඹහ කිේයේ නළවළ- ඳහ්ෂ ඉල්ලුහඹ 

කිඹහ. භහ ඒ  උත්තය යද්දන ගියේ නළවළ. යභොද, භහ උත්තය 

යද්දන  ගියේ නළත්යත්? භවය  ේටිඹ  භය්ද ඇහුහ, "ඇන් 

උත්තය දු්දය්ද නළත්යත්?" කිඹහ. භය්ද ඇහුහ "ඔඵුරභහ 

ඉල්ලුහ ද නළේද?" කිඹහ. භහ ද්දය්ද නළින එ  භහ යභො ද 

උත්තය යද්දය්ද? භහ ක්රි ස ආඹතනඹ ළන අවරහත් නළවළ. 

යභතළන වතය ඳස යදයන්ෂභ කිේහ "ඔඵුරභහ ත්තහද නළේද 

කිඹහ කිඹ්දන" කිඹහ. යභෝෂද යම් කිඹ්දය්ද කිඹහ භහ යොඹහ 

ඵළලුහ.  ක්රි ස ආඹතනඹත් එ්ෂ භයේ ම්ඵ්දධ ඹ්ෂ ිනබුයණ්ත් 

නළවළ. ඔඵුරභහ ව්ද ශ ආහයඹ  අ්ෂය 4්ෂ  ක්රි ස 

ආඹතනඹ , අ්ෂය 29 ්ෂ යචලීනහ ආඹතනඹ , ත අ්ෂය 12්ෂ 

ළ්දග්රි.රහ ව යය ්ද කිඹන ආඹතනර  දු්දනහ. යම්හන්්ද 

රළබුණු මුදල්ර  යභොද ය්දය්ද? ඔඵුරභ්දරහ ව්ද යන 

ආහයඹ  යුේධඹ අ්ද  වුණහ  ඳසයව වදහ ිනයඵ්දය්ද යල් 

350න්. අවුරුදු වතය්ෂ ඹනයො  අඩුභ ණය්ද ත්රි විධ වමුදහ  

යල් දව දහව්ෂ වදහ යද්දන  පුළු්ද වුණහ නම්, අඩුභ ණය්ද 

යල් ිනස දහව්ෂ වදහ යද්දන  පුළු්ද වුණහ නම්! රු 

අභහතගුරභනි, යුේධයඹ්ද අනහථ වුණු ඳවුල්  29,000්ෂ ඉ්දනහ.  

මිඹ ගිඹ අඹ 25,000න්. අද යන ුරරු යම් ඳවුල්ර අඹ  වරි වභ්ද  

නි්ෂ  වදහ යද්දන  ඔඵුරභ්දරහ  වළකිඹහ  යනොභළින වී 

ිනයඵනහ.  

රු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභ්දරහ දව්ද යන ආහයඹ  

ආයඹෝජන අලගන්. යරෝය්ද වයන අයේ ය  ඇුරයශව 

ිනඹහයන යම් යේල් දියුණු ය්දන  පුළු්දඹ කිඹහ අඳ 

කිඹ්දය්ද නළවළ. අඳ එයවභ කිඹ්දය්ද නළවළ. අඳ ඒ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද ඔඵුරභහත් එ්ෂ එඟ යනහ. වියලවයඹ්ද 

ඔඵුරභහ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයඹ්ද රළබ ඳ්දනයඹත් එ්ෂ යම් 

ය  යවො තළන  අයයන ගිින්ද ිනයඵනහ. අඳ පිළි්දනහ. 

නමුත් අඳ ඔඵුරභ්දරහය්ද ඵරහයඳොයයොත්ුර ය්දය්ද යම් 

යවොයභ නත්්දන  යුුර යහවිඹ කිඹන එන්.   

රු ඇභිනුරභනි, අද "Lanka-e-News" එ යම් page එ 

block යරහ ිනයඵනහ. එින යම් හයණඹ ව්ද වුණහ. පිරි  

උත්තය යද්දන  ඵළරි නිහ භහ නම් ම් ව්ද ය්දන  

ඹ්දය්ද නළවළ මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. "Securities and 

Exchange Commission Chairman‟s life under threat" කිඹහ 

තභන් Lanka-e-News එය්ෂ ව්ද ය්දය්ද. නහර 

යොඩයවවහ කිඹන පුේරඹහ  මිලිඹන 400 මුදර්ෂ රඵහ දු්ද 

ඵ   ක්රි ස ආඹතනඹ ව්ද යනහ. එින තත් වියලව නම් 

යද්ෂ ව්ද යනහ. යජයේ ඉතහභ ඵරම්ඳ්දන 

යදයදයනකුයේ  නම් යද්ෂ යභින ව්ද යනහ. යම් නම් 

එකියන ළන භහ ථහ ය්දන  ඹ්දය්ද නළවළ. වියලවයඹ්දභ 

තරුණ භ්දත්රී යයඹකුයේ නභ්ෂ ව්ද යනහ. සථහය 

නියඹෝ අම් ඒ භ්දත්රී රු්දයේ නම් ව්ද කිරීභ  භහ භළළි 

යනහ. වළඵළන් අනිහර්ඹයඹ්දභ ඔඵුරභ්දරහ යම් 

ම්ඵ්දධයඹ්ද ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී භනි, භහ යොම්ඳඤසඤවීදියේ නිහ 

අිනමි වුණු ජනතහයේ නඩු යනහ. භභ නඩුයේ ඳහ 

ඉල්රනහඹ කිඹහ භ  විරුේධ ඳළමිණිල්ර්ෂ දළම්භහ. අද යන 

ුරරු ඒ නඩු ඉදිරිඹ  ය යන ඹ්දන  විධිඹ්ෂ නළවළ. භහ අත් 

අඩවගු  ්දනඹ කිඹහ වියලව ඵර හඹ්ෂ  යඹදුහ. හභහනග 

යඳොලීයලයේ ඳළමිණිල්ර යශව. ඒත් හභහනග යඳොලිසීයේ 

ඳළමිණිල්ර CD එ  ඹළේහ. එිනදී "පුළු්ද නම් විබහ ය්දන, 

පුළු්ද නම් භහ ය්ද්දන" කිඹහ භහ කිේහ. භහ ය්දවයේ 

නළවළ. එින "හ්ද" කිඹන පුදරයඹකුයේ නභ්ෂ ව්ද ශහ. 

ඔහු භයේ යන නඩු client යයන්ෂ. ඒ පුේරඹහ  භහ ථහ 

ය ඇහුහ, "යභෝෂ ද යම් කිඹන ථහ" කිඹහ. යම්, සජී 

යවනයලවව භළිනුරභහයේ යේලඳහරන ජීවිතඹ නළින ය්දන , 

එුරභහයේ අනහතඹ නළින ය්දන   ආණ්ඩුය්ද  යන 

කුභ්දත්රාණඹ්ෂඹ කිඹහ එුරභහ එවර්දතයඹ්ද affidavit   එ්ෂ 

භ  අත්්ද ය එේහ. "යඩොරර් මිලිඹන යද්ෂ යද්දනම්. සුජී 

යවනයලවව භ්දත්රී ුරභහ ල්ලි ඉල්ලුහඹ කිඹහ යභෝෂ යවෝ 

වන්ෂ ය්දන" කිඹහ එුරභහ  කිේහලු. අද යනයො  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, නඩු ය යන ඹ්දන ඵළවළ. 

ඳළමිණිල්ර ය යන ඹ්දන  විධිඹ්ෂ නළවළ. එයවභන් අඳ  

ර්දය්ද. හභහනග ජනතහ යම්ය්ද -ඳවුල් 600්ෂ 

යම්ය්ද-  අඳ යම් ථහ ය්දය්ද. අ්ෂය වත්ෂ  -යම් යයේ 

ප්රේධහන භමි බහඹ්ෂ-   හ හ ආඹතනඹ   යද්දන ඹනහ.    

යම් ඉඩයම් ඳර්චස එ්ෂ රුපිඹල් මිලිඹන ඳවභහය්ෂ ටිනහ. 

නමුත් ත ඳව්ෂත් ය්දය්ද නළින ඒ ඉඩම්ලි්ද ඒ ජනතහ 

ඉත් ය ින යඵනහ. යම්හ ඔවු්ද  අන්ින ඉඩම්. ඔවු්ද ඒ 

ඉඩම්ර ඵයර්ද ඳදිවික යරහ යලටි අඹ යනොයන්. තභ්ද  අන්ින ඒ 

ඉඩම්ලි්ද ජනතහ ඵයර්ද ඉත් යනහ. යම් ඔවු්දයේ 

භහන අන්ිනහයලම් ඩ කිරීභ්ෂ. ඔවු්ද  ඒ ඉඩයභ්ද අන්ින 

ිනයඵ්දය්ද ඳර්චස යද්ෂ ය්දන පුළු්ද; ඳර්චස ුරන්ෂ 

ය්දන පුළු්ද. නමුත් එුරභ්දරහයේ ළභළත්ත අම් එතළනි්ද 

ඉත් යරහ ඒ සථහනයේ ඹම් ළඩ පිළියශ්ෂ යනහ නම් අයේ 

අභළත්ත්ෂ නළවළ. අඳ එඹ  වහඹ ඳශ යනහ. ඔඵුරභ්දරහ 

යම් ළන වරිවභ්ද අදව්ෂ ඉදිරිඳත් ය්දන.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යම් පිළිඵ වියලවයඹ්දභ 

භභ රු ථහනහඹුරභහ  කිේහ. එුරභහ කිේහ, "අඩුභ ණය්ද 

අන්ින ්දන ඕනෆ නළවළ, ඹම් පුේරයඹකු  එතළන ර් අඩි 

1,000 භමි ප්රේභහණඹ්ෂ ිනයඵනහ නම් ඒ පුේරඹහ  අඩුභ 

ණය්ද ර් අඩි 2,000්ෂ යද්දන එතළනි්ද ඉත් ය්දන" 

කිඹරහ. ඒ යද්දය්ද තේටු 10්ෂ උඩි්ද; එ්ෂයෝ තේටු 15්ෂ 

උඩි්ද. ඒ ඳවුර ඹ අම්භහ, තහත්තහ යයන්ෂ ඉ්දනහ නම් 

ඒ අඹ  ඒ තයම් උඩ  නඟි්දනත් ඵළවළ.  ඔවු්ද ඳවශ  ඵළසයොත් 

ඵළසහභන්; උඩ  නළේයොත් නළේහභන්. රු ඇභිනුරභනි, යම් 

රුණු ඔඵුරභ්දරහයේ අධහනඹ  ්දන. යම්හ තනිය 

යවොයම්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, තළරැේරුහ  යඩොරර් 

මිලිඹන 20්ෂ වම්ඵ යනහ කිඹහ ඒ ම්යහස කිඹන පුේරඹහ 

කිේහලු. භ  විරුේධ තභන් ඳශමුය්දභ ඔහු ඳළමිණිල්ර දළම්යම් 

භභ භයණ තර්ජනඹ්ෂ ශහ කිඹරහ. අ්දිනභ  භයණ තර්ජනඹ 

ඳහ තර්ජනඹ්ෂ වුණහ. ඒ ඳහ තර්ජනඹ ත් හ්ෂිත නළවළ. අද ඒ 

නඩු  යයන ඹ්දන විධිඹ්ෂ නළවළ. භ  භතන්, යම් රු 

බහයේදී විභල් වීයවල ඇභිනුරභහ කිේහ භ  විරුේධ ිනයඵන ඒ 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

රුණු -භභ ඳහ ඉල්රහ ිනයඵනහ කිඹරහ - ඔේපු යනහ 

කිඹරහ.  වළඵළන් අද යන ුරරු ඒහ ඔේපු ය ්දන විධිඹ්ෂ 

නළින ගිින්ද ිනයඵනහ. නමුත් ඵර කිරීම් යරහ අයේ භ්දත්රී රු 

ඩළවළ ්දන ඵරනහ. ඵරඳෆම් යරහ අයේ භ්දත්රී රු ්දන 

ඵරනහ. අඳ  තයටු යරහ, තර්ජනඹ යරහ අඳ  ිනයඵත් 

්දන සදහනම් යරහ අඳ  ්දන ඵරනහ. නමුත් අඳ කිඹනහ, 

අඳ යේලඳහරනඹ  ආයේ ජනතහ  ඳරිතගහශීලී ඵ. භභ අනි්ෂ 

භ්දත්රී රු ළන ථහ ය්දන ඹ්දය්ද නළවළ. අඳ යේලඳහරනඹ  

ආයේ ඹම් කියල අයමුණ්ෂ, ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ ඇිනන්. නළත්නම් 

යේලඳහරනයඹ්ද ආඩහ ්දන, යේලඳහරනයඹ්ද යඵ්දස හර් 

එ්ෂ ්දන, යේලඳහරනයඹ්ද නි්ෂ ්දන යනොයන්. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භභ යොශම වත ප්රේයේලයඹ්ද 

නි්ෂ ත්තහ. භභ දළ්ෂහ "්දයේ ඔබ්ර්ර්" පුත් ඳයත් 

ව්ද ය ිනයඵනහ, භභ ඒ නි ත්යත් ඒ නියව 

අන්ිනහයඹහ ඵඹ යරහඹ කිඹරහ. භභ ඒ නි  රුපිඹල් මිලිඹන 

43්ෂ යේහ. ඒ භයේ වළකිඹහය්ද, භයේ යදභේපිඹ්දයේ 

වළකිඹහය්ද වම්ඵ යපු ල්ලිලි්ද. ඒ යවොයම් යපු ල්ලි 

යනොයන්. භයේ ඳයම්ඳයහ වතය්ෂ ීනිනඥරු. භභ නිය ත්යත් 

එයවභන්. නමුත් ුර්දළනි ඳහයත් ඳත්තයය්ද භ  භඩ වරහ 

ිනයඵනහ, භභ ඒ යදය ත්යත් ඒ යදය ඉ්දන ේටිඹ ඵඹ 

යරහ, අඩු  කිඹරහ.  භභ නඩු්ෂ දභනහ. ඳත්තයය්ද භ  භඩ 

වන එ භභ නත්තනහ. ඔඵුරභ්දරහ යම්හ විභර්ලනඹ 

ය්දන.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඊශඟ  ක්රි ස ආඹතනඹ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද තරුණ භ්දත්රී යඹකුයේ නභ ිනයඵනහ, එුරභහ  

රුපිඹල් මිලිඹන 200්ෂ යේහඹ කිඹරහ. එුරභහ ආණ්ඩුයේ ප්රේඵර 

ඳවුර  ම්ඵ්දධ භ්දත්රී යයඹ්ෂ. තත් රුණු යභින ව්ද 

ය ිනයඵනහ. යම් නහර යොඩයවවහ කිඹන පුේරඹහය්ද අඳ 

ප්රේලසන ශහ.  යොම්ඳළනි 40 , 50  ළඩි ප්රේභහණඹ්ෂ එුරභහත් 

එ්ෂ ම්ඵ්දධන්.  එුරභහ තභන් අද Securities and Exchange 

Commission එය්ෂ Chairman. There is a conflict of interest. 

යොයවොභද ඳත් ය්දය්ද? යොයවොභද stock exchange එ 

යයේ ඳත්හයන ඹ්දය්ද? එඹ ඳත්හයන ඹ්දන ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, එවර්දතයේ යසේමිනිස ර් 

ඳහර්ලියම්්දුරයේ ඳළළින ින යද ළඩ  මුළු  භභ වබහගී 

වුණහ.  තභ්දයේ ඥහිනයඹ්ෂ, තභ්දයේ ඹහළුය්ෂ, ඹම් කියල 

ආඹතනඹ  ම්ඵ්දධම් ිනයඵන පුේරයඹ්ෂ යම් හයේ 

තනුරරුර  ඳත් ය්දන පුළු්දද කිඹරහ එුරභ්දරහය්ද භභ 

ඇහුහ.  එවර්දතයේ පුේරඹ්ද  යනොයන් රු ඇභිනුරභනි, 

යඳොදු යහජග භණ්ඩරයේ යලඹලුභ හභහජිඹ්ද, දුේඳත් ය ර අඹ 

ඒ මුළුයේ ිනටිඹහ. යලඹලු යදනහභ කිේයේ යොන් තයම් සුදුසුම් 

ිනබුණත්, තභ්දයේ ඳවුයල් උදවිඹ, තභ්දයේ යවෝදයඹ්ද, 

තභ්දයේ ඥහතී්ද, තභ්දයේ ිනතමිත්රාහදී්ද ඳත් ය්දන ඵළවළ 

කිඹරහන්. එුරභ්දරහ කිේහ එතයො  there would be a conflict 

of interest, ඒ හයේභ ඒ සථහනයේ යවොයභ කිඹන යේ ඳ ්ද 

්දනහඹ කිඹරහ. 

 මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ක්රි ස ආඹතනයේ ම්යදම් 

ම්ඵ්දධයඹ්ද අඳ යොඹහ ඵළලුහ. ක්රි ස ආඹතනඹ මිලිඹන 400්ෂ 

යේහ කිඹනහ. ඔඵුරභ්දරහ පී. බී. ජඹසු්දදය භවත්භඹහ 

ඳහර්ලියම්්දුර  ළ්දන ඕනෆ. ක්රි ස ආඹතනඹ ව්ද යනහ 

මුල් යවීභ්ෂ ලයඹ්ද මිලිඹන 400්ෂ එුරභ්දරහ යේහ කිඹරහ. 

නමුත් යභින මුළු ණන රුපිඹල් බිලිඹන 5,000්ෂ හයේ 

ප්රේභහණඹ්ෂ. ඹම් කියල යශහභ්ෂ යනහ නම් යම් ප්රේභහණඹ අද 

ය   ිනමි විඹ යුුර ිනයඵනහ. වළඵළන් යම්හ  ය ්දඩර් නළවළ. 

ඒ තභන් රු ඇභිනුරභනි අයේ ප්රේලසනඹ. ඔඵුරභ්දරහ විෘත 

ක්රි ඹහ යනහ නම් අඳ  යම්හ ඉදිරිඳත් ය්දන ඕනෆ. යම්හ 

අයේ යයේ ජනතහ  අන්ින ඉඩම්. යොශම අ්ෂය 4න්, අයයයව්ද 

29න්, යභයව්ද 7න්. දළ්ද එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  ඇඟිල්ර දිගු 

යනහ. ඔඵුරභහ  භභ ඉතහ රුණහය්ද  යම්හ කිඹ්දය්ද. 

ඔඵුරභහ යම්හ ඳරී්ෂහ ය ඵර්දන.   හ හ ආඹතනඹ  දීපු ඉඩභ 

ළන ඵර්දන. ඒ ආඹතනඹ  තභ්දයේ ඒ apartments 

යල්දන්ෂය යර විකුණ්දන පුළු්ද.   
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි යද හරඹ්ෂ 

ිනයඵ්දය්ද.  
 

රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)    

යවොන්.  

ඒ ප්රේභහණඹ ඳභණ්ෂ යනොයන්,  හ හ ආඹතනඹ  ඒ මුළු 
අ්ෂය වයත්භ ිනයඵන buildings ටි යල්දන්ෂය ්රුභඹ  පි  
ය  ඕනෆභ පුේරයඹකු  විකුණ්දන පුළු්ද. ඒ හයේභ තභන් 
යම් හයණඹත්. අයේ වර් ද යලල්හ භ්දත්රී ුරභහත් ව්ද ශහ 
යම් යචලීනහ කිඹන ආඹතනඹ  දීපු අ්ෂය 29 ළන. ඒ  දීපු 
ඒහත් විකුණ්දන පුළු්ද. අවුරුදු 99න් ඵේද. නමුත් ඒ ඉඩම් 
යල්දන්ෂය යර විකුණ්දන පුළු්ද. යම්ය්ෂ යලදු ්දය්ද විලහර 
යවොයභ්ෂ රු ඇභිනුරභනි. අඳ යනොයන්, ඔඵුරභහ යනොයන්, 
ඊ  ඩහ විලහර ඵරඹ්ෂ ිනයඵන වසතඹ්ද යම්  යේ 
ළයයනහ රු ඇභිනුරභනි.   

යම් ය  යම්ය්ද ඒ යුේධඹ අ්ද යශව, වියලවයඹ්දභ 

ම්ර යලටින ද දරු්ද, නළඟනිඹ්ද, යවෝදයඹ්ද. ඔවු්දයේ  

යල්ලි්ද, ඔවු්දයේ රීරි භහවලි්ද තභන් අපි යුේධඹ ජඹග්රාවණඹ 

යශව. යම් ය  ිනමි ්දන  ඕනෆ, භින්දද යහජඳ්ෂ 

භවත්භඹහ ත්, යෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භවත්භඹහ ත්, යත් 

යෂෝදයවහ භවත්භඹහ ත්, ඔඵුරභහ ත්, භ ත් යනොයන්.  

අපි ඉ්දය්ද අයේ ජනතහ ඵරහ ්දනන්. යම් යයේ යලඹලු හයඹ 

ිනමි විඹ යුත්යත් යම් යයේ දුේඳත් ජනතහ න්. වළඵළන්,  අඳ  

ිනයඵන දු, ඔඵුරභ්දරහ ව්ද ශ සුයපුයඹ, ඔඵුරභ්දරහ 

ව්ද ශ ආයලඹහයේ ආලසචර්ඹ - ආයලඹහයේ විසභඹ - යම් යයේ 

යලටින යඳොයවොත්, ඵරත් කිිනඳ යදයනකු  ඳභණ්ෂ උරුභ 

යරහ ිනයඵන එන් රු ඇභිනුරභනි. යයේ දුේඳත් ජනතහ 

තභත් දු්ෂ විඳිනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

යවොන්, රු භ්දත්රී ුරභනි.  ථහ අ්ද ය්දන.  

 
රු සුජී යවනයලවව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல சசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භ  ත විනහඩිඹ්ෂ යද්දන, මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. 

ඔඵුරභ්දරහයේ අධහනඹ  යඹොමු කිරීභ වහ වියලවයඹ්දභ 

නම් කිිනඳඹ්ෂ භහ ව්ද ය්දන  ළභළිනන්. අ්දතර් ජහරයේ 

Lanka-e-News එය්ෂ යම් පිටු අද  block යරහ ිනයඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අ්දතර් ජහරයඹ්ද උපු හ ත් එභ 

ප්රේෘත්ිනඹ භහ යම් අසථහයේ දී බහත* යනහ.  

1033 1034 

[රු සුජී යවනයලවව භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරයේ තඵහ ඇත. 
*  நூனஷலயத்ெஷல் லலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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යභින වියලවයඹ්දභ නම් ව්ද ය ිනයඵන ධම්මි 

යඳයර්යහ, නිභල් යඳයර්යහ ව දිලිත් ජඹවීය ඹන පිරි  අයේ 

යො ස යයශ යඳොශත් එ්ෂ ම්ඵ්දධම් ිනයඵන පිරි්ෂ. 

යම් මිර ණ්ද එවහ යභවහ කිරීභ ළන භභ වළභ යරහයේභ ප්රේලසන 

ශහ. යභුරභ්දරහ ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද වියලව හර්ඹ බහයඹ්ෂ යලදු 

යනහ.  එයවභ නම් ඔඵුරභ්දරහ තයහිනයභ යනොඵරහ යම් ළයදි 

යම්ය්ද ීනිනඹ ක්රි ඹහත්භ ය්දන. හ ද යම්හ අන්ින යරහ 

ිනයඵ්දය්ද, වුද යම්හ  ම්ඵ්දධම් ිනයඵ්දය්ද කිඹරහ 

යොඹහ ඵර්දන. යම් රුපිඹල් මිලිඹන 400 ම්ඵ්දධ 

ඔඵුරභ්දරහ ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය්දන. අඳ  යඵොරු අරහද නඟරහ, 

අඳ යඳොලීයලඹ  ය්දරහ, CID එ  ය්දරහ අඳ  යදය 

ය්දන පුළු්ද නම්, ඔඵුරභ්දරහ යම් රුපිඹල් මිලිඹන 400 

ම්ඵ්දධයඹම්ත් ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය්දන. පී. බී. ජඹසු්දදය 

භවත්භඹහ ඳහර්ලියම්්දුර  ය්දරහ අව්දන, යම් රුපිඹල් 

මිලිඹන 400 වම්ඵ වුණහද, නළේද කිඹරහ. යම් රුපිඹල් මිලිඹන 400 

දු්දය්ද හ ද කිඹරහ අව්දන. ඳශමුය්ද රුපිඹල් මිලිඹන 200්ෂ 

දු්දය්ද හ ද? ඉිනරි රුපිඹල් මිලිඹන 200 දු්දය්ද හ ද? 

ඳශමුළනි යවීභ්ෂ යර ආණ්ඩු  යම් මුදර රළබුණහද කිඹරහ 

ඔඵුරභ්දරහ ඵර්දන. අනිහර්යඹ්දභ ඒ වහ ීනිනඹ ක්රි ඹහත්භ 

ය්දන. නළත්නම් යම් ය   යඳොදු යහජග භණ්ඩරඹ යනොයන්, 

වුරු ආත් යම් ය  ඳවශ භ ගිිනල්රහ විනහල න ඵ ව්ද 

යමි්ද භයේ චන සල්ඳඹ අ්ද යනහ. යඵොයවොභ 

සුරිනන්.  

 
[අ.බහ. 5.54] 
 

රු ටී. යවජිත් ද යොන්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் ெ தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අද රු යත් අමුණුභ 

ඇභිනුරභහ වියල්ද ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය 

වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ ශ්රී රවහ ජනයජයේ ආණ්ඩු ව ඉ්දදීඹ 

ජනයජයේ ආණ්ඩු අතය ඇින ය ත් ගිවිසුභ අම්භත ය ළීනභ 

වහ ඉදිරිඳත් යන රද යේශීඹ ආදහඹම් ඳනත ඹ යත් යඹෝජනහ 

පිළිඵ හච්ඡහ න යම් අසථහයේ දී යභභ හයණඹ භහ 

ඳශමුය්දභ ව්ද ශ යුුරන්. යම් ඉදිරිඳත් යන රද  

යඹෝජනහ අද දයව යයේ ආර්ථිඹ ල්ෂිනභත් කිරීභ වහ ඉතහභ 

ළදත් ආහයයඹ්ද ඵරඳහන ළදත් යඹෝජනහ්ෂ කිඹන එ 

මුලි්දභ ව්ද ය්දන  ඕනෆ.  

යේශීඹ ආර්ථිඹ ල්ෂිනභත් යමි්ද, යේශීඹ යොවිඹහ ව 

ගහඹඹහ ල්ෂිනභත් කිරීභ වහ භින්දද ික්දතන ළඩ 

පිළියශ අම් ය  යොඩනළඟීභ  අලගභ යන තීයණ කිිනඳඹ්ෂ 

යම් ුරළි්ද ක්රි ඹහත්භ යයයනහ. යභින ව්ද න ආහයඹ  

එ්ෂ අසථහ වියලව බහණ්ඩ වහ ඵදු අඩු කිරීභ  යඹෝජනහ 

ය ිනයඵනහ, වියලවයඹ්දභ අතගලග ආවහය ද්රවග වහ. ඒ 

නිසඳහදනර අඩුවීභ්ෂ යලදුන අසථහර දී යයශ යඳොශ ුරශ 

මිර ණ්ද භුරලිත ඳත්හ ළීනභ පිණි එභ ද්රවග වහ අඹ 

යන ඵේද අඩු ය්දන  යඹෝජනහ ය ිනයඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රී ුරභනි, වියලවයඹ්දභ ඉ්දදිඹහත් ශ්රී රවහත් අතය 

යවො ිනත, මිත්රාත්ඹ, වයඹෝගිතහ, ආය්ෂහ න ආහයඹ  යම් 

න යඹෝජනහ ස ය ිනයඵනහ. යේලඳහරනඹ පිළිඵ මලි 

අ යඵෝධඹ්ෂ යවෝ ිනයඵන යයන්ෂ යභඹ අතගලගයඹ්දභ ශ 

යුුර රුණ්ෂ වළටිඹ  පිළි්දනහ ඇින කිඹරහ භහ විලසහ 

යනහ.  

යභළනි ළදත් තී්දදු තීයණ කිිනඳඹ්ෂ යයේ ප්රේධහන 

ආඹතනඹ න ඳහර්ලියම්්දුර  ඉදිරිඳත් යරහ හච්ඡහ  

ළයනන යම් අසථහයේ දී විරුේධ ඳ්ෂඹ නියඹෝජනඹ යමි්ද 

රු භ්දත්රී ුරභ්දරහ විවිධ අදවස දළ්ෂවුහ. එුරභ්දරහයේ අදවස 

දළ්ෂවීභ අද දින ඉදිරිඳත් යන රද යම් නියඹෝඹ  යොතයම් දුය  

අදහශ නහද කිඹන එ පිළිඵ නම් අඳ  ඵයඳතශ ප්රේලසනඹ්ෂ 

ිනයඵනහ. එුරභ්දරහ ථහ යශව යභොනහද කිඹරහ එුරභ්දරහභ  

ද්දය්ද නළවළ. භභ ිනතන විධිඹ  අවයන ින පු අඹ  එඹ 

ද්දය්දත් නළවළ.  

වියලවයඹ්දභ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ නියඹෝජනඹ යමි්ද 

ථහ යපු රු ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ  විවිධ රුණු පිළිඵ 

ථහ ශහ. එුරභහයේ ථහයේ එ්ෂ අසථහ  දී ව්ද වුණහ, 

"ඊයේ දයව , යම් බහයේ ථහ යශව ළඩ  නළින ල්ඳල්" 

කිඹරහ. ශ්රී රවහ විදුලිඵර (වයලෝධන) ඳනත් යටුම්ඳත පිළිඵ 

හච්ඡහ වුණු ඊයේ දයව යම් රු බහයේ ථහ යශව ළඩ  

නළින ල්ඳල් කිඹරහ එුරභහ කිේහ. ඊයේ යම් රු බහ ුරශ යලදු 

වුණු තත් යලේධිඹ්ෂ අපි දළ්ෂහ. ඊයේ රු දඹහයලරි ජඹයවය 

භ්දත්රී ුරභහ විඳ්ෂ නහඹුරභහ යම් බහයේ යලටිඹදී ඉතහභ 

ඵයඳතශ ප්රේහලඹ්ෂ යම් රු බහ ුරශ ශහ.  

ඒ යපු ප්රේහලඹ,  ල්ඳල් වෆල්ර්ෂ විධිඹ  ජිත් යප්රේවභදහ 

භ්දත්රී ුරභහ අර්ථ නිරඳණඹ ශහ. ඒ එුරභහ  ළදත් නළින 

ඇින. වළඵළන් මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ජිත් යප්රේවභදහ රු 

භ්දත්රී ුරභහයේ යම් අදවස දළ්ෂවීභ ව එුරභහයේ ක්රි ඹහ රහඳඹ 

පිළිඵ, යේලඳහරනඹ පිළිඵ උන්දදු්ෂ ද්ෂන උදවිඹ 

වළටිඹ  අඳ  ඵයඳතශ ළඹ්ෂ ිනයඵනහ. යභොද, 

හරහ්දතයඹ්ෂ ිනසයව ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ ලි නහ, 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ නහඹත්ඹ  එ්දන.  නහඹඹහ වීභ 

වහ යනිල් වි්රුභයලවව විඳ්ෂ නහඹුරභහ  එයයින විවිධ ක්රි ඹහ 

භහර් අයයන, ඳ්ෂඹ ුරශ විවිධ ල්ලි ණ්ඩහ ඹම් වදහ යන, 

ඉතහභ ්රුභහම්කර භන  එුරභහ ළයයලරහ යලටිනහ. එයව 

ළයසුණු  භය්ද එ ්දධිසථහනඹ්ෂ වළටිඹ  අපි ද්ෂනහ,  

එ  එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ නියඹෝජග නහඹඹහ වළටිඹ  

ින පු රු ජඹසරිඹ භළිනුරභහත් එ්ෂ ම්ඵ්දධ යරහ, ''යනිල් 

වියයෝධී පිර'' කිඹරහ ණ්ඩහඹභ්ෂ වදහ යන භවයරොකු 

ළරැල්ර්ෂ ළහු අසථහ. යනිල් වි්රුභයලවව විඳ්ෂ නහඹුරභහ 

වළරුණුයො , එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ යදළනිඹහ වළටිඹ  

ිනටියේ රු ජඹසරිඹ භළිනුරභහ. නමුත් රු ජඹසරිඹ භවත්භඹහ 

එ්ෂ යනභ ණ්ඩහඹභ්ෂ වදහ යන, රු ජඹසරිඹ භවත්භඹහ 

එ්ෂ යඵොයවෝ දුය ගිිනල්රහ, අහනයේ රු ජඹසරිඹ භවත්භඹහ 

තනි ශහ; රු ජඹසරිඹ භවත්භඹහ අතයභව වුණහ. ඊ  ඳසයව 

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ුරශ රු ජඹසරිඹ භමිහ ඉය වුණහ.  

ඊ  ඳසයව එුර ශහ, දඹහයලරි ජඹයවය භ්දත්රී ුරභහ ඇුරළු 

ත ණ්ඩහඹභ . දඹහයලරි ජඹයවය භ්දත්රී ුරභහත් එ්ෂ 

ළයලිහය ණ්ඩහඹභ්ෂ වදරහ, යඟඳහරහ අහනයේ දඹහයලරි 

ජඹයවය  ආණ්ඩු  ඹ්දන යභතළන ඉ්ද ථහ 

ඳත්නයො   ේද නළුර, ඵම් නිරහයන, බිම් ඵරහ යන 

ිනටිඹහ. ඒ විධිඹ  දඹහයලරි ජඹයවය භ්දත්රී ුරභහයේ එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂඹ ුරශ භමිහත් ඊයඹ්ද අ්ද වුණහ. දළ්ද ත 

ණ්ඩහඹභ්ෂ එුර යයන, තත් ළයලිහය භ්දත්රී රු්ද වදහ 

යන  නහඹුරභහ  විරුේධ  ළරැල්ර්ෂ යභයවඹන ආහයඹ 

යඳ්දනහ. එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ නහඹඹකු  ය්දන 

උත්හව යන වළභ යනහභ දව යඩිඹ  ද්ෂරහ, ඉතහ  ඳවසු 

යටි ්රුභඹකි්ද ජිත් යප්රේවභදහ භවත්තඹහ එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂයේ ඵරඹ ඳළවළය ්දන වදන ඵර අයරඹ  වළය යන 

යදඹ්ෂ අඳ  එුරභහය්ද යඳයන්දය්ද නළවළ. යම් තභන් ජිත් 

යප්රේවභදහ භවත්තඹහ නහඹත්ඹ  එ්දන යන අයරඹ; ඒ ළඩ 

පිළියශ.  බිින යන වළභ නහඹයඹ්ෂභ දව යඩිඹ  ද්ෂරහ, 

තල්ලු යරහ දහරහ, ඉතහ යටි ්රුභඹකි්ද එුරභහ එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂයේ නහඹඹහ ය්දන වදනහ. නමුත් යභතළන  ඇවිල්රහ 

ථහ යනහ, ''ඊයේ දයව යම් බහ ුරශ ළඩ  නළින භවහ 

ල්ඳල් යොඩ්ෂ ථහ ශහ'' කිඹරහ. ල්ඳල් ටි ඔ්ෂයොභ 
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අනරහ, භළල්ලුභ වදරහ දීරහ දඹහයලරි ජඹයවය භවත්භඹහ 

ආණ්ඩු  තල්ලු යන යො  එුරභහ නිම්භ ඵරහයන යලටිඹහ. 

යම්න්, එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ අද රඵරහ ිනයඵන දුර්බහගඹ, 

අබහගඹ ම්ඳ්දන හර ඳරිච්යේදඹ. එයවභ යයන්ෂ තභන්  අද 

යභතළන ඉ යන කිඹ්දය්ද, "යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ  

ම්යම්රනඹ  ළඩ  ඇින යදඹ්ෂ යනොයන්, ඇන් යම්  යම් 

තයම් හර් ය්ද්දය්ද, ඇන් යම්  යම් තයම් විඹදම් 

ය්දය්ද?" කිඹරහ.  ඒ ළන එුරභහ භවහ විලහර යකෝහ්ෂ 

නඟනහ. වළඵළන් අඳ  භතන්, එුරභහයේ පිඹහ යම් යයේ 

ජනහධිඳිනයඹහ වළටිඹ  යලටිඹදී,  හර්්ෂ ම්යම්රනඹ-දකුණු 

ආයලඹහම් වයඹෝගිතහ වවිධහනයේ ම්යම්රනඹ - රවහයේ 

ිනඹ්දන ගිිනල්රහ, ඉ්දදිඹහ ඇුරළු ය ල් ආයේ නළින ඵ. ඒ 

යරහයේ ඳහකිසතහනඹ විතය්ෂ යභවහ  ආහ. එදහ දකුණු ආයලඹහම් 

ය ල් ටි යොශම  රැස ය ්දන ඵළරි වුණු ඳහරන 

හම්්ෂ යම් ය  ුරශ ිනබුණහ.  

ඒ විතය්ෂ යනොයන්, එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ප්රේමු අයන්ෂ 

භ්දත්රී රු අද දිගි්ද දි භ කිඹනහ, යම් යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ 

ම්යම්රනඹ  ඇන් යම් තයම් විඹදම් ය්දය්ද, යම් අනලග 

යදඹ්ෂ කිඹරහ. වළඵළන් අඳ  භත්ෂ යනහ, 2005, 2006, 2007 

හයේ අවුරුදුර එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ දිගි්ද දි භ කිේයේ, 

"රවහ හුදරහ වුණු යහජගඹ්ෂ, යරෝයඹ්ද යෝද වුණු 

යහජගඹ්ෂ, යරෝයඹ්ද යෂවල් වුණු ය ්ෂ, යරෝයේ කියලභ ය ්ෂ 

එ්ෂ ජහතග්දතය ම්ඵ්දධතහ නළින, යරෝඹ පිළි්දය්ද නළින 

අහර්ථ යහජගඹ්ෂ ඵ  රවහ ඳත් යරහ ිනයඵනහ"  

කිඹරහන්. අඳ  උදවු ය්දය්ද යරෝයේ ිනයඵන ිනඟන ය ල් 

කිඹරහ එ තහ්ෂ කිේහ. යරෝයේ ඉ්දන ිනඟ්දම් ටි තභන් 

රවහ  උදවු ය්දය්ද, ඉිනයඹෝපිඹහ, සුඩහනඹ, බුරුභඹ  කිඹන 

යම් ය ල් වළය යරෝයේ පිළිත්, ළදත් ය ල් අඳ  උදවු 

ය්දය්ද නළවළන්  කිේහ. අද භවහ බ්රිගතහනගඹ ඇුරළු යඳොදු යහජග 

භණ්ඩලීඹ යලඹලු ය ල්  ඒභින රවහ  එ්දන තී්දදු යරහ 

ිනයඵන යරහ, යඳොදු යහජග භණ්ඩලීඹ ම්යම්රනඹ හර්ථ 

ය්දන යලඹලු  යුුර සදහනම් යන යරහ දළ්ද අවනහ, 

"ඇන්, යම් තයම් යම්  විඹදම් ය්දය්ද, ඒය්ද යොවි වි්රnහභ 

ළටුඳ යේයොත් යවො නළේද, ඒය්ද ඵදු අඩු යශොත් යවො 

නළේද?" කිඹරහ. වළඵළන්, අපි භත්ෂ ය්දන ඕනෆ,  අපි ය ්ෂ 

වළටිඹ , ආණ්ඩු්ෂ වළටිඹ  ළඩ  යුුර ය යන ඹෆයම්දී, 

යහජගඹ්ෂ යරෝඹ  යන ඹෆයම්දී, ජහතග්දතය ම්ඵ්දධතහ  ඇින 

යරෝඹ පිළිත් ය ්ෂ වළටිඹ  ඳත් කිරීයම්දී, යඳොදු යහජග 

භණ්ඩලීඹ ය ්ෂ වළටිඹ , එින හභහජිඹකු වළටිඹ  යම් අසථහ 

ආයලඹහ භ රළබුණු භවහවිලහර යෞයඹ්ෂ යව රනහ මි,  

ඒ  අඳවහ කිරීභ, අභහන කිරීභ යහජග ඵරඹ කීඳ තහ්ෂ 

යවොඵපු එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ   යනොළශයඳන යදඹ්ෂ කිඹන 

එ.  

ඒ එ්ෂභ අිනරු භින්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහයේ 

නහඹත්ඹ ඹ යත් යම් ය  ුරශ දළළත්ත ප්රේිනරඳඹ්ෂ නිර්භහණඹ 

යරහ ඒ ජහතග්දතයඹ  යන ඹන යරහයේදී, ජහතග්දතයඹ 

පිළිත්ත යරෝයේ හර්ථ යහජගඹ්ෂ ඵ  ශ්රී රවහයේ නභ 

ප්රේිනසඨහඳනඹ යරහ ිනයඵන යරහ ඒ දයහ ්දන  ඵළරි, 

විවිධහහය භතහද ඉදිරිඳත් යමි්ද, විවිධහහය අඳවහර  යම් 

ය  ර්ෂ කිරීභ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ළටිරහ ිනයඵන 

ඵවයොයරොත් ඵ ප්රේදර්ලනඹ කිරීභ්ෂ වළටිඹ  අපි නළත නළතත් 

ප්රේහල ය්දන  ඕනෆ,  මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි.  

අපි වදන යල් ළන කිේහ. "අපි යම්ය්ද අපි" ගහඳෘිනඹ 

ඹ යත් යොච්චය යල් වළදුහද කිඹරහ අවනහ. යප්රේවභදහ 

යුයේ තභන් යම් යයේ යල් වළදුයේ, යම් භින්දද යහජඳ්ෂ 

යුයේ යල් වද්දය්ද නළත කිඹරහ වදපු යල් ළන 

හර්තහ්ෂ කිේහ. නමුත් අපි ද්දය්ද නළවළ යම් 

හර්තහල්යොයව්ද ත්තහද, යොයවොභ යොඹහ ත්තහද කිඹරහ. 

නමුත් අඳ  භතන්, එදහ අපි ඳහල් ශිගයඹෝ වළටිඹ   යලටි 

යප්රේවභදහ යුයේදී උදහ ම්, නඟින ම්, ඵිනන ම්, යඳයර්ත ම්, 

කුම්බහණ්ඩ ම් හයේ නම් ිනඹ ිනඹහ, ම්භහන වද වදහ ගිඹහ 

කිඹරහ කිේහ  යයේ නිහ ප්රේලසනඹ එ තළන ඳල් වුණු 

හම්්ෂ ිනබුණහ.  රු ජිත් යප්රේවභදහ භ්දත්රී ුරභහ ඇවිල්රහ 

ණ්ද අවනහ. යල් 350න් වදරහ ිනයඵ්දය්ද කිඹනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, නමුත් අපි භත්ෂ ය්දන  ඕනෆ 

අපි නියඹෝජනඹ යන ඳශහත්ර, අයේ භළිනයණ යොේ ඨහයේ 

රුපිඹල් ර්ෂ 20 ටිනහභ්ෂ ිනයඵන නිහ ණනහ්ෂ "අපි 

යම්ය්ද අපි" නිහ  ගහඳෘිනඹ ඹ යත් වදරහ විෘත ශ ඵ.  

ඒහ  විෘත ය්දන   අපි ගිඹහ. වමුදහයේ යඵළු්ද  ඒහ වදරහ 

දීරහ ඒහ විෘත යන අසථහර  අපි ගිඹහ. යල් ළන වගහ 

යල්න අවන එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ භ්දත්රී රු්ද  කිඹ්දන  

ඕනෆ ඈත එපි  ම්භහනර  ගිින්ද ඵර්දන කිඹරහ. එුරභ්දරහ  

කිඹ්දන නළින ඇින යම්හ විෘත ය්දන එ්දන කිඹරහ;  යම්හ  

ඵර්දන එ්දන කිඹරහ. නමුත් අපි ගිඹහ. වමුදහ යඵ ළු්ද 

යම්ය්ද රුපිඹල් ර්ෂ 20  ළඩි ටිනහභ්ෂ ිනයඵන 

යල් ණනහ්ෂ ආණ්ඩුයේ මුදල්ලි්ද වදරහ දු්දනහ. "අපි 

යම්ය්ද අපි" නිහ ගහඳෘිනඹ ඹ යත් යල් වදනහ. 

"සුනි්ද යන" ගහඳෘිනඹ ඹ යත් රු විභල් වීයවල 

අභහතගුරභහයේ අභහතගහවලයඹ්ද වළභ භභ ඳ්දර ම්ඵ්දධ 

යයන, දහඹ බහ ම්ඵ්දධ යයන දළ්ද වළභ භ්ෂ 

හය්දභ යල් වදහයන ඹනහ. භෘේධි ළඩ පිළියශ ඹ යත් 

"දිරිඹ පිඹ" නිහ යඹෝජනහ ්රුභඹ ඹ යත් වළභ භ භ 

ල්ලි දීරහ, නිහ නළින අඹ  යල් වදහ යන ඹනහ. යම්හ 

ළන ද්දය්ද නළින, යජයේ ළඩ පිළියශ  අම්ත ්දය්ද 

නළින, ඒහ ළන අව්දය්ද නළින, ඒහ දළරහ නළින, "යල් 

වළදුයේ නළවළ. අයේ හරයේ විතයන් යල් වළදුයේ." කිඹරහ 

කිඹන උදවිඹ  අපි පිළිුරය්ෂ වළටිඹ  කිඹ්දන  ඕනෆ, 

ම්භහනර  ගිින්ද ඵළලුයොත් යම් නිහ ගහඳෘිනඹ ඹ යත් 

යජඹ යොන් තයම්  ක්රි ඹහත්භ යරහ ිනයඵනහද කිඹන එ දළ 

්දන  පුළු්ද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ වී මිරදී ළීනභ 

ළනත් ථහ ශහ. අපි නියඹෝජනඹ ය්දය්ද භවළලි රහඳඹන්. 

අපි භවළලි රහඳඹ ුරශ ජීත් න යොවියඹෝන්. නමුත් අපි 

භත්ෂ ය්දන  ඕනෆ, යරෝයේ කියලභ ය  ීනිනඹ්ෂ නළවළ, 

නිසඳහදනඹ යන  ඔ්ෂයොභ වී ටි ආණ්ඩු මිරදී ්දන ඕනෆඹ 

කිඹරහ.  එයවභ  ීනිනඹකුත් නළවළ, ආණ්ඩු  එයවභ ය්දනත් 

ඵළවළ. නමුත් අපි යොවිඹහ  සථිය මිර්ෂ රඵහ යදමි්ද, 

තයහරීත්ඹ්ෂ ුරශ යතොය්ද වී මිරදී ්දනහ; වී අයශවි 

භණ්ඩරයඹ්ද වී මිරදී ්දනහ. තයහරීත්ඹ ුරශ වී මිරදී 

ළීනභ වහ යජඹ ළඩ පිළියශ්ෂ ස යරහ ිනයඵනහ. අද 

වහල් කියරෝ්ෂ රුපිඹල් 45න් කිඹරහ වුරුත් කිඹ්දය්ද නළවළ. 

නමුත් වී විකුණහ ්දන ඵළවළන් කිඹනහ. යම්හ කිඹ්දන  යදඹ්ෂ 

නළින න වි  තභ තභ්ද වියල්ද නිර්භහණඹ ය ත්ත ප්රේරහඳඹ්ද 

ඵ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අහන ලයඹ්ද  භහ  ප්රේහල 

ය්දන  ඕනෆ,  අද දින රු යත් අමුණුභ ඇභිනුරභහ වියල්ද 

ඉදිරිඳත් යන රද යම්  ඵදු පිළිඵ නිඹභඹ්ද ුරශ යර ඵදු 

්රුභඹ්ෂ ය   වඳු්දහ දීයම් අිනරු ජනහධිඳිනුරභහයේ  

ප්රේිනඳත්ිනඹ ඩහත් නිළයදි ක්රි ඹහත්භ යමි්ද යම් යයේ 

ජනතහ  ඩහත් වන රන ළඩ පිළියශ්ෂ අ්දතර්ත 

යරහ ිනයඵන ඵ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භ  යරහ 

රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵුරභහ  සුරින්දත යමි්ද භභ නිවඬ 

යනහ. 
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රු  ෆීලි්ෂස යඳයර්යහ භවතහ (භහජ යවහ අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபசஶ - சபக சசலலகள் அலச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අද දින ඉදිරිඳත් යන රද,   

ඵදු ම්ඵ්දධ නිඹභඹ්ද ව යඹෝජනහ පිළිඵ විහදඹ  

ම්ඵ්දධවීභ  අසථහ්ෂ රළබීභ පිළිඵ භභ ්දයතෝ 

යනහ. ඇත්ත ලයඹ්දභ ඳශහත් බහ කිඹන ආඹතනඹ  

ඹළයඳ්දය්ද භව ආණ්ඩුය්ද. ඒ අපි යත්රුම් ්දන  ඕනෆ. එින 

අදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 49.2න්. විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 150.5න්. 

භධගභ යජයඹ්ද හර්ිත රුපිඹල් බිලිඹන 112්ෂ ඳශහත් බහ  

යදනහ. අයන්ෂ ප්රේධහන හයණඹ යභඹන්. භභ යම් කිඹ්දය්ද 

ප්රේහයඹෝගි අත් දළකීභන්.  "A" ව "B" ඳහයල් අන්ින ්දය්ද භව 

ආණ්ඩු න්. "C" ව "D" ඳහයල් අන්ින ්දය්ද ඳශහත් 

බහර න්. අයේ ම්ඳව දිසත්රි ්ෂයේත් ඳශහත් බහ  අන්ින 

ඳහයල් ටි වද්දය්ද ආර්ථි වර්ධන අභහතගහවලයඹම්න්. 

යම්හ විණනඹ යරහ වරිඹ  ළඩ  ය්දන  ඕනෆ කිඹන 

භතයේ තභන් භභ ඉ්දය්ද.  

ඊශඟ , අද දින ඉදිරිඳත් ය ිනයඵන මුේදය හසුර (වියලව 

විධිවිධහන) ඳනත ඹ යත් නියඹෝඹ ුරළි්ද මුේදය ආදහඹභ, දිවුරුම් 

යඳත්ම් වහ අඹ යම් රඵන මුේදය හසුර  ම්පර්ණයඹ්දභ 

ඳශහත් බහ   රළයඵනහ. ය්ෂණ ඔේපු්ෂ ලිවීයම්දී  රුපිඹල් 

250 හසුර්ෂ අඹ ය්දන  ඉසය තීයණඹ්ෂ ිනබුණහ. දළ්ද 

ඒ රුපිඹල් 50 ද්ෂහ අඩු යරහ ිනයඵනහ.  ඒ හසුර ළඩින් 

කිඹහ ථහ්ෂ ිනබුණහ.  දළ්ද ඒ අඩු යරහ ිනයඵනහ.  භත්ඳළ්ද 

ඵර ඳත්රා වහ  අඹ යපු රුපිඹල් 10,000 හසුර දළ්ද රුපිඹල් 

20,000්ෂ ද්ෂහ ළඩි යරහ ිනයඵනහ. භත් ඳළ්ද යශහභ වහ 

හසුර ඉසය ිනබුයණ් රුපිඹල් 1000න්. දළ්ද 2000්ෂ යරහ  

ිනයඵනහ. එළනි ළඩි කිරීභකුත්  ිනයඵනහ. ම්පර්ණ ආදහඹභ 

රළයඵ්දය්ද ඒ යොල්ර්ද න්. 2010  ර්යේදී ඉඳය ඵදු මුදර 

රුපිඹල් මිලිඹන 4501න්; 2011දී රුපිඹල් මිලිඹන 8968න්. ඒ අම් 

ඒ ආදහඹභ ළඩි යරහ ිනයඵනහ. 2012දී රුපිඹල් මිලිඹන 7530න්; 

2013දී රුපිඹල් මිලිඹන 3051්ෂ යම් ද්ෂහ -ජනි 30 ළනි දහ ද්ෂහ-  

එුර යරහ ිනයඵනහ. මුේදය ආදහඹභ, ඵදු ආදහඹභ ඳවශ ඵසපු 

එ යඳොේඩ්ෂ ඉවශ ඹනයො   මරග විනඹ ආය්ෂහ ය  ළීනභ 

වහ අඳ  ඹම්කියල ්රුභයේද වද්දන යලේධ යරහ ිනයඵනහ.  

COPE  එ ිනයඵනහ.  ඒ නිහ යම්  යන  ්රුභඹ්ෂ වද්දන 

ඕනෆ. යභොද, ඒ අඹ හුඟහ්ෂ යරහ  Nescafe machines   

යදමි්ද  යුුර යනහ. ඒ නිහ යම් මුදල් වරි වළටි ඳරිවයණඹ  

යනහද කිඹන එ අපි ඵර්දන ඕනෆ. යභොද, යම් යයේ 

ජනතහ ්රු ඵදු යහ තභන් අයේ යයේ ආර්ථිඹ  උදේ 

ය්දය්ද. ෘජු ඵදු යන අඹ හුඟහ්ෂ අඩුන්. ගහඳහරියඹෝ 

තභ්දයේ  ආදහඹභ යඳ්දන භ්ද විඹදභත් ඒ   යවවත්ුර 

යනහ. ඒ භළේද  තභන් ඵදු  ටි ය්දය්ද. ආදහඹභ එ  

ඳළත්තකි්ද ිනයඵනහ.  විඹදභත් ඒ ණන   ශව යරහ යඳොඩි 

ණන  ඵදු යනහ.  ඵදු යම්ය්ද සත්ෂයවරු්ෂ  

ය්දන තභන් අඳ  පුළු්ද ය්දය්ද. අඳ  වියල්දභ අඳ ත්ෂයවරු 

යරහ ඵදු යන system  එ්ෂ තභන් රවහයේ ිනයඵ්දය්ද.  ඒ  

නිහ ඒ ළනත් අපි  ල්ඳනහ  ය්දන ඕනෆ. 

ඊශඟ , අයේ යයේ අර්තහඳල් නිසඳහදනඹ ළන ථහ 

යනයො  යම් යයේ නිසඳහදනඹ යනහ හයේභ  පි යටිම්ත්  

විලහර ප්රේභහණඹ්ෂ ය්දනහ. යම් ළන  ඳරී්ෂණඹ්ෂ   ය්දන 

භහ එ තහ්ෂ ඵවේරහ යේලඹ  ගිඹහ. රු ථහනහඹුරභහත් 

ගිඹහ. ඒ යොල්ර්දයේ අර  නිසඳහදනඹ ළඩි ය්දය්ද 

යොයවොභද කිඹහ අපි ඵළලුහ. ඒ යයේ ඳු අඩුන්. ඵවේරහ යේලයේ 

වහල්ලි්ද එන යයෝද භඩ විලහර  ප්රේභහණයඹ්ද කුඹුරුර 

තළ්දඳත් යනහ. ඒ නිහ ඒ යයේ අර  නිසඳහදනඹ  ළඩි යරහ 

ිනයඵනහ. 1: 100්ෂ, 1:150්ෂ ආදී ලයඹ්ද ඒ යයේ අර  

නිසඳහදනඹ  විලහර ලයඹ්ද  ළඩි යරහ ිනයඵනහ. නමුත් අයේ 

යයේ ඳු ඵෆවුම්ර තභන් අර හ ය්දය්ද. එතයො  මුර 

භ්ද  ය්දය්ද යඵොයවොභ යඳොඩි දුය්ෂ විතයන්. එයවභ වුණහභ 

යඳොයවොය ටි හදනඹ යරහ ගිින්ද නිසඳහදනඹ අඩු යනහ.  

භයේ දළීනයම් වළටිඹ  නම් අඳ  අර යභිි්ෂ ය ෝද ර්ෂඹ්ෂ 

අලග යනහ. නමුත් අයේ යයේ නිසඳහදනඹ ය්දය්ද ඒය්ද 

යලඹඹ  50න්. අවුරුේද  අර්තහඳල්  යභිි්ෂ ය ෝද  180,000්ෂ 

අලගන්. ලි්ද  භහ කිේයේ ලම් ළනන්. ඒය්ද යලඹඹ  40්ෂ 

විතයන් අපි නිසඳහදනඹ  ය්දය්ද.  ඒ නිහ  නිසඳහදනඹ ිනයඵන 

අසථහයේදී  යොවිඹහ ආය්ෂහ කිරීභ  වහ විටි්ද වි  ඵදු ළඩි 

යන භ්ද, නිසඳහදනඹ අඩු න යරහයේදී ඵදු අඩු කිරීභ යජයේ 

ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ ඵ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ. ඒ නිහ යම් ප්රේිනඳත්ින 

ටි යවොන්. ඒහ අපි ක්රි ඹහත්භ ය්දන ඕනෆ. ඊශඟ  අපි 

ද්දනහ සීනි, මිරිස, යරොකු ලම් ආදිඹත් ආනඹනඹ ය්දන අඳ  

යලේධ යරහ ිනයඵනහ. ආනඹනඹ යනොය යභිනභ  ඒහ හ 

යශොත් යවොන්. 

ඊශඟ , අයේ යඳොයවොය වනහධහයඹ ළනත් කිඹ්දන ඕනෆ. 

යඳොයවොය වනහධහයඹ ුරළි්ද  නිසඳහදනඹ  ළඩි යනහ හයේභ 

ආනි්ෂ, heavy metals  ළඩි වීභ නිහ අද කුඩු යයෝගී්ද 

විලහර ලයඹ්ද ළඩි යරහ ිනයඵනහ. දළමිඹ යුුර යඳොයවොය 

ප්රේිනලතඹ  කුභ්ෂද කිඹහ වරිඹ  ත්ෂයවරු ය්දය්ද  නළින 

අනලග  විධිඹ   යඳොයවොය යඹදීභ නිහ ඒහ භත ජරඹ   මි්රn 

යරහ, භමිඹ   මි්රn  වීභ නිහ  ඳ  විනහල යරහ  ිනයඵනහඹ 

කිඹන එ තභන් අද විේුර්දයේ භතඹ යරහ ිනයඵ්දය්ද. ඒ 

නිහ යම් වහ විදගහත්භ ්රුභයේද ඳහවිච්ික යශොත් 

බහණ්ඩහහයයේ ල්ෂිනඹ ළඩි ය ්දන පුළු්ද යනහ.  

යභුරභ්දරහ එ එ යචෝදනහ යයනනහ. චීනඹ ළනත් ථහ  

ශහ.   චීනඹ ළන ථහ යනයො  ඹභ්ෂ කිඹ්දන ඕනෆ. අපි 

යහජග ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ වද්දය්ද  යහජග උඳහඹ භහර්  අම්න්. 

ඒ කිඹ්දය්ද ඹම් කියල යහජගඹ්ෂ එ්ෂ ම්යදම් ය්දය්ද 

නිම් යනොයන්. එයව ම්යදම් කිරීයම්දී යොයවොභද ඒ 

ම්යදම් යලේධ ය්දය්ද කිඹරහ අපි ඵරනහ.  එිනදී අපි 

වියලවයඹ්දභ ඵර්දන ඕනෆ හයණඹ්ෂ ිනයඵනහ. යභොද, 

අයේ යබෞමි අණ්ඩතහ ආය්ෂහ ය යන ඵ ිනය ය ලි්ද 

එන ඵරඳෆම්ර  ඔයයොත්ුර යද්දන අපි ල්ෂිනභත් ඹහළුය්ෂ 

එ්ෂ ඉ්දන ඕනෆ. එතයො  ඒ ඹහළුහ අඳ ආය්ෂහ ය 

්දනහ. එයවභ නළුර යයශහයම් ිනයඵන අිනරි්ෂතයේ 

ප්රේිනලතඹ ව ආනඹනඹ අඳනඹනඹ අතය ිනයඵන ඳයතයඹ 

විධිඹ  යනොයන්. අඳ  යවො ඹහළුය්ෂ ඉ්දන ඕනෆ. අපි ද්දනහ 

අඳ  යවො ඹහළුය්ෂ ඉ්දනහ. ඒ තභන් අල්රපු ය , ඉ්දදිඹහ. 

ඊශඟ  යභුරභ්දරහ කිේහ, චීනඹ  වළභ යේභ යදනහ, චීනඹ 

යවයභ යනහ, චීනඹ අපි නහසින යරහ දහනහ කිඹරහ. නමුත් 

එ ඳළත්තකි්ද අපි කිඹනහ, යහජග තහ්දත්රි  ඵතහරදී උඳහඹ 

භහර්ගි වයඹෝගීතහ කිඹ්දය්ද ඉතහභ ඉවශ භේ භ ිනඹහ 

්දන ඕනෆ යදඹ්ෂ ඵ. ආර්ථි, භහජයීඹ, වසෘින 

වයඹෝඹ ඳභණ්ෂ යනොයන්, ආය්ෂහ පිළිඵත් එභ 

වයඹෝගීතහ ළදත්. වුද අඳ  යුේධයේදී ආය්ෂහ  ිනටියේ? 

අපි ද්දනහ, එ යරහදී ඉ්දදිඹහ අඳ  ඳරිේපුත් දහරහ 

එයවවදී ත්රාසතහදී්ද  පුහුණුකුත් දු්දන ඵ. ඉ්දදීඹ භධගභ 

ආණ්ඩු ඳළත්ත  දහ්දනයෝ. තමිල්නහඩුයේ එළනි යලේධී්ද 

ඇින වුණහ. නමුත් අඳ  ආය්ෂහ  ිනටියේ වුද? අඳ  ආයුධ 

දු්දය්ද වුද? අඳ ආය්ෂහ යශව වුද? ඒ ආය්ෂහ 

යනොිනබුණහ නම් යම් ය  අද ත්රාසතහදී්දයේ නිජ බිභ්ෂ ය්දන 

ිනබුණහ ය්දද? යම්හ ළනත් අපි ල්ඳනහ ය්දන ඕනෆ. ඒ නිහ 

වියේල ප්රේිනඳත්ිනර balance එ්ෂ ිනයඵ්දන  ඕනෆ. 

ජනහධිඳිනුරභහ ඒ balance එ යවොඳි්ද ඳත්හයන ඹනහ 

කිඹන එ තභන් අපි විලසහ ය්දය්ද. 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ ඳසු ගිඹ හරයේ 

අඳ  විරුේධ ඵ ිනය ය ල් ළඩ ය යන ඹේදී අප්රිලහම් 

ය ල් යහශිඹ්ෂ අඳ  උදවු වුණහ. වුද භ්දත්රී යයඹ්ෂ කිේහ, 

නන්ජීරිඹහ  යවෝ කහනහ  අයේ යය ්ද යභොනහද දු්දනහ 

කිඹරහ. නමුත් අපි එළනි ම්ඵ්දධතහ ඳත්හ  ්දන ඕනෆ. අපි 

යදය  ඹේදීත් තෆේ්ෂ අයයන ඹ්දන ඕනෆ. ජනහධිඳිනුරභහ 

ජහතග්දතය ලයඹ්ද ය  ය ර  ගිිනල්රහ ම්ඵ්දධතහ ජහරඹ 

යොඩ නඟහ ත්තහ. එින අ්ද ප්රේිනපරඹ ය්දය්ද  කුභ්ෂද? අයේ 

ආය්ෂහ පිළිඵ අඳ  ඵඹ්ෂ නළුර, ළ්ෂ නළුර ඉ්දන 

පුළු්ද යරහ ිනයඵනහ. නළත්නම් අඳ  වදත් ළින ළහී තභන් 

ඉ්දන යලේධ ය්දය්ද. අඳ තනි යන්ද, අඳ තනි යන්ද, අඳ  

ඹහළුය්ෂ නළේද -මිත්රායඹ්ෂ නළේද- කිඹන භතයේ අඳ  ඉ්දන 

යලේධ යනහඹ කිඹන එ යම් අසථහයේදී ප්රේහල ය්දන ඕනෆ. 

ඊශඟ  භභ අයේ එතයනෝල් නිසඳහදනඹ ළනත් ඹභ්ෂ 

කිඹ්දන ඕනෆ. 2012 ර්යේදී එතයනෝල් ලී ර් මිලිඹන 2්ෂ 

ආනඹනඹ යරහ ිනයඵනහ. 2013 මුල් බහයේදී එතයනෝල් 

ආනඹන කිරීභ තවනම් ශහ. එින අයමුණ වුයණ් රවහයේ 

එතයනෝල් නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ ය ළීනභ කිඹහන් කිේයේ. නමුත් 

එතයනෝල් බහවිතහ ය යම් රඵන ප්රේධහන නිසඳහදන න 

ඇල්යොයවොල් ව යහඹනි යම් රඵන ේරහසටි්ෂ 

ර්භහ්දතඹ ත් ඒහ අලග යනහ. 

අයේ යයේ වල් අිනරි්ෂතඹ්ෂ ිනයඵනහ. එභ අිනරි්ෂතඹ  

අපි කුභ්ෂද ය්දන ඕනෆ? භයේ සුළු දළීනභ අම් භ  කිඹ්දන 

පුළු්ද ඕනෆභ ධහනගඹ්ෂ ටි හරඹ්ෂ ඹේදී ගුල්යරෝ වනහ, 

එ්ෂයෝ ඳයණ යනහ, එයවභ නළත්නම් ඒ ධහනගයේ ිනයඵන 

ගුණහත්භබහඹ අඩු යනහ. ගුණහත්භබහඹ අඩු යේදී ඒහ 

බහවිතඹ , නළත්නම් ඳරියබෝජනඹ  ම්සුදුසු තත්ත්ඹ්ෂ දියන්ද 

දින -දයල්ද ද- ර්ධනඹ යනහ. ගුණහත්භබහඹ ළඩි 

ය්දය්ද නළවළ, ම්සුදුසු තත්ත්ඹ ර්ධනඹ යනහ. නමුත් 

අය්ෂකු නම් ඳයණ ය්දන, ඳයණ ය්දන ණ්ද ළඩි යනහ; 

විසකි නම් ඳයණ ය්දන, ඳයණ ය්දන ණ්ද ළඩි යනහ. 

හභහනගයඹ්ද ධහනග ර් යේ යේල් ශභනහයණඹ 

ය්දන නම් අුරරු නිසඳහදන යහශිඹ්ෂ ය්දන ඕනෆ. ඒ නිහ අපි 

ඒ  යඳොඩි ප්රේමුත්ඹ්ෂ යද්දන ඕනෆ. අයේ යයේ වල් විලහර 

ප්රේභහණඹ්ෂ නිසඳහදනඹ යනහ. එභ විලහර ප්රේභහණඹ යම් 

ආර්ථිඹ  ප්රේලසනඹ්ෂ යරහ යොවියඹෝ ඒය්ද ඉත් වුයණොත් 

අඳ  තත් අර්බුද රැ  මුහුණ යද්දන යලේධ යනහ. ඒහ 

ළනත් අපි ල්ඳනහ ය්දන  ඕනෆ. 

ඊශඟ  සුයහඵදු ආඥහඳනත ළනත් කිඹ්දන ඕනෆ. යජඹ වියල්ද 

අම්භත යන රද ඳර්යේණ වහ අධගහඳනි ආඹතන, යයෝවල් 

ව යජයේ යදඳහර්තයම්්දුර භඟි්ද යඹොදහ ම් රඵන (ඊතන්ල් 

භදගහය) සප්රීආුර යේශීඹ ළඳයීයම්දී ලී ර් 500 ද්ෂහ ද ආනඹනඹ 

කිරීයම් දී ලී ර් 100 ද්ෂහ ද, ඵදුලි්ද නිදවස යනහ. 

ේබහයඹ්ද යන රුණු හයණහ වහ ලී ර් 100 ද්ෂහ 

ඵදුලි්ද නිදවස යරහ, අ්ද නිඳළයුභ සුයහ ඵේද යවීභ  ඹ ත් 

යනොන, ඖධ වහ හර්මි නිසඳහදන වහ යඹොදහ ම් රඵන 

(ඊතන්ල් භදගහය) සප්රීආුර යේශීඹ ළඳයීයම්දී ලී ර් 500 ද්ෂහ ද 

සුයහඵේයද්ද නිදවස  යන අතය, ආනඹන ඵේද රුපිඹල් 75්ෂ 

ඳභණ්ෂ ඳනනහ. ඕ තභන් අලුත් වයලෝධනඹ. භත්ඳළ්ද 

වහ නිසඳහදනඹ යන (ඊතන්ල් භදගහය) සප්රීආුර වහ ෆභ 

ලී යඹ භ රුපිඹල් 100්ෂ ය්දන ඕනෆ, ආනඹනඹ වහ 

රුපිඹල් 200 ඵේද්ෂ ය්දන ඕනෆ. 

අශුේධ ඊතන්ල් භදගහය සප්රීආුර ඒ කිඹ්දය්ද හර්මි සප්රීආුර, 

දුර්ර සප්රීආුර වහ ෆභ ලී යඹ භ යේශීඹ ළඳයුභ  රුපිඹල් 

150්ෂද, ආනඹනඹ වහ රුපිඹල් 800්ෂද ලයඹ්ද ඵදු ය්දන 

ඕනෆ. යම් ප්රේිනඳත්ිනඹ යවොන්.  දළ්ද අපි යජඹ වියල්ද අම්භත යන 

රද ඳර්යේණ වහ අධගහඳනි ආඹතන, යයෝවල්, යජයේ 

යදඳහර්තයම්්දුර වහ යම්හ ආනඹනයේදී ලී ර් 100්ෂ ද්ෂහ ඵදු 

නළවළ. ලී ර් 500 ද්ෂහ ඒහ  යඵොයවොභ සුළු ඵේද්ෂ තභන් අඹ 

ය්දය්ද. ඉින්ද යම් තත්ත්ඹ අපි ඉසයව  යයන්දන ඕනෆඹ 

කිඹන එ භත්ෂ ය්දන ඕනෆ.  

ඊශඟ  ඵරඳත්රා රඵහ දීභ ම්ඵ්දධයඹම්ත් වියලවයඹ්ද භත්ෂ 

ශ යුුර හයණහ්ෂ ිනයඵනහ. භහ වළභ දහභත් යම් භතයේ 

ඉ්දනහ.  යභොද, එ පුේරඹකු licences 15, 20, 50, 60 

අයයන ිනයඵනහ, විවිධ නම්ලි්ද.  නමුත් අපි කීඹද අඹ 

ය්දය්ද? රුපිඹල් 20,000න්. නමුත් ඒහ විකුණ්දය්ද කීඹ ද?  

ර්ෂ 200 , 300  අත ඹටි්ද විකුණනහ. යම් ජීන විඹදයම් ඵය 

අඩු ය්දන යඹෝජනහ්ෂ ලයඹ්ද භහ කිඹනහ, යම්හ යජඹ  

්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. යම්හ අවුරුදු ණන්ෂ ඳයම්ඳයහර  රඵහ 

යද්දය්ද නළින යඩ්දඩර් ළහ යද්දන ඕනෆ. ය ්දඩර් 

යපුහභ ඹම් කියල ආර්ථි හයලඹ්ෂ රළබුයණොත් ජනතහයේ 

ඹවඳත යම්ය්ද අඳ  එඹ යඹොද්දන පුළු්ද. උදහවයණඹ්ෂ 

ලයඹ්ද යලවේපරුයේ භත්ඳළ්ද ඵරඳත්රාඹ්ෂ රවගු ්දය්ද 

අවුරුදු යද න්. අලුත් කිරීභ  රළයඵ්දය්ද ින යදන්. ඒ 

දියුණු ය ්ෂ. ඉ්දදිඹහයේ නම් ඹම් යනකු භත්ඳළ්ද ඳහනඹ 

යනහ නම් ඒ ත් licence එ්ෂ ්දන ඕනෆ. දින  රුපිඹල් 

5්ෂ ය්දන ඕනෆ. ඊශඟ  ප්රේහවනඹ ත් ඵදු ්දනහ. දින  

රුපිඹල් 5න්. භත් ඳළ්ද ඳහනඹ ය්දන  ර්ඹ භ licence එ 

ත්යතොත්  රුපිඹල් 100්ෂ ඉ්දදිඹහ අඹ යනහ.  ඒහත් ්රු 

ඵදු.  

ඉින්ද අද යම් නිඹභඹ ඉදිරිඳත් ය ිනයඵන යරහයේ ඒ 

නිරධහරි භවත්රු්ද  භහ කිඹනහ, යම් ම්ඵ්දධයඹම්ත් 

අධහනඹ යඹොමු ය්දනඹ කිඹරහ. එුරභ්දරහ අයේ ආර්ථිඹ  

අත්ළර්ෂ යදන නිරධහරි්ද. යඵොයවොභ යවො  නිරධහරි්ද. ඒ අඹ 

තභ්දයේ යහජහරිඹ යවො  ඉස  යනහ. නමුත් යම්හ ළනත් 

අධහනඹ යඹොමු ය  යුුර ය්දන ඕනෆ. එයවභ  යුුර 

යශොත් දුේඳතහ  ිනයඵන ජීන ඵය අඳ  හුඟහ්ෂ දුය  අඩු 

ය්දන පුළු්ද.  2013.04.03 දින, අව 1804/16 දයන අින 

වියලව ළේ නියේදනයේ, සුයහඵදු ආඥහ ඳනත ඹ  යත්, අව 957 

දයන සුයහඵදු  නියේදනඹ ුරළි්ද  යම් රුණු හයණහ ඉදිරිඳත් ය 

ිනයඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි යද හරඹ්ෂ 

ිනයඵනහ. 
 

රු ෆීලි්ෂස යඳයර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபசஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

යවොන්. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඊශඟ  භත් 

ද්රවගලිම්ත් යරොකු වහනිඹ්ෂ යලදු යනහ. යරොකුභ ප්රේලසනඹ වජහ 

ප්රේලසනඹ. 2010දී වජහ කියරෝ එ්ෂර්ෂ දහවතයදවස 

ුර්දයලඹඅනූ්ෂ අත් අඩවගු  අයයන ිනයඵනහ. 2009ත් එ්ෂ 

ළඳීයම්දී 2010දී වජහ ම්ඵ්දධයඹ්ද අත්අඩවගු  ඳත් 

ව්දයේ වගහ යලඹඹ  52කි්ද ඉවශ ගිිනල්රහ ිනයඵනහ.  දළ්ද 

ඵර්දන,  ය්ෂයලි්ද තභන් වජහ යයන්දය්ද. ය්ෂයලි්ද වජහ 

යයනනහ හයේභ යලයේ  ආනඹනඹත් යනහ. අපි  ද්දනහ 

යලයේ යවො නළවළ, ඒහ බහවිතඹ ුරළි්ද මිනිසසු්ද  යනොයඹකුත් 

යරඩ යයෝ වළයදනහ, ර්ෂ ණ්ද මිඹ ඹනහ කිඹහ. නමුත්  

යලයේ ුරළි්ද ආර්ථිඹ මිඹ ඹන ්රුභඹකුත් ිනයඵනහ.  ඒ,  අද 

වියේල ය ලි්ද යයනන "Gold Seal" කිඹන යලයේ එ 

ුරළිම්න්. එින cost එ රුපිඹල් 2න්. විකුණ්දය්ද රුපිඹල් 8 . 

වළඵළන්, යයශ්දදහ  රුපිඹල් 6්ෂ යදනහ. භවය වි  රුපිඹල් 

12  විකුණනහ; රුපිඹල් 4 ත් විකුණනහ. ළඩි මුදර යවයභ 

1041 1042 

[රු  ෆීලි්ෂස යඳයර්යහ භවතහ] 
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ඹ්දය්ද යයශ්දදහ . ලත ඳව්ෂත් tax ය්දය්ද නළවළ. විලහර 

ලයඹ්ද ඒ යලයේ ආනඹනඹ යනහ. ඒ නිහ ීනිනඹ 

වයලෝධනඹ යරහ යම් අඹ  උඳරිභ දඬුභ යද්දන ඕනෆ.  යලය 

දඬුම්, ඵයඳතශ ළඩ ඇින යලය දඬුම් යද්දන ඕනෆ. යභොද, යම් 

යලයේ ආනඹනඹ ුරළි්ද එ ඳළත්තකි්ද ජීවිත වහනිඹ  ඳත් 

යනහ. අයන්ෂ අින්ද ඒ අඹ ආර්ථිඹ  යරොකු ඳවය්ෂ වනහ.  

ඒ නිහ වියලවයඹ්ද ඒ ළන  භත්ෂ ය්දන ඕනෆ.  

ඊශඟ  2011 දින්න පුයහ යපු ළ ලීම්ලි්ද වජහ කියරෝ 

යදර්ෂ ුර්දදවස ඳ්දයලඹඹ්ෂ අත් අඩවගු  ඳත් යරහ 

ිනයඵනහ. 2009ත් එ්ෂ ළඳීයම්දී 2010 දී වජහ ම්ඵ්දධයඹ්ද 

අත් අඩවගු  ඳත් ව වගහ යලඹඹ  58කි්ද ඉවශ ගිිනල්රහ 

ිනයඵනහ.  

දළ්ද රවහයේ වජහ යඵෝදන ඵළවළලු. ඒත් ය්ෂයශයඹ්ද 

තභන් යයන්දන යරහ ිනයඵ්දය්ද. මුහුදු භහර්යඹ්ද තභන් 

යලඹලු  යේල් යලදු ්දය්ද. මුහුදු භහර්යඹ්ද අයේ යය ්ද ඵය 

ණන්ෂ ඕසයසලිඹහ  ඹනහ. ඕසයසලිඹහ  ගිින්ද යඵෝේටු 

500්ෂ අඳ  අිනමි වුණහ. ඕසයසලිඹහ  මිනිසසු ඹනහ විතය්ෂ 

යනොයන්, යඵෝේටුත් එයව දභහ එනහ. යභයවභ ගියඹොත් යදන 

ඳයම්ඳයහයේ ධීය ර්භහ්දතඹ ය්දන වුරුත් නළින යනහ. 

ඔඵුරභ්දරහ යම්හ ළන යවො  ඵර්දන. රු යත් අමුණුභ 

ඇභිනුරභහ  ආර්ථි  යුුර පිළිඵ යවො දළම්භ්ෂ ිනයඵනහ. 

ඒ නිහ යම්හ ළන ඵරහ අලග ීනිනභඹ  යුුර ය්දනඹ කිඹහ 

භහ එුරභහය්ද ඉල්රහ යලටිනහ. එයවභ නළින වුයණොත් අයේ 

අිනරු ජනහධිඳිනුරභහත් ඒ හයේභ ආර්ථි වර්ධන 

අභහතගුරභහත් යොච්චය උත්හව ශත් ප්රේිනපරඹ්ෂ ්දන ඵළරි 

යනහ. පි ින්ද ිනල් ිනයඵන  බහජනඹ  යොච්චය ුරය 

දළම්භත් පියය්දය්ද නළවළ හයේ, ඹටි්ද යඳොේඩ යඳොේඩ leak  න 

නිහ  වරිඹ  පුයහ ්දන ඵළරි තත්ත්ඹ  ඳත් යනහ හයේ 

ඒ උත්හවඹ අඳයත් ඹනහ.  

දළ්ද අයේ යයේ විසකි යඵොන උදවිඹ ළඩි යරහ.  2006 දී 

විසකි ලී ර් 240,008්ෂ ඳහනඹ ය ිනයඵනහ. 2010 දී ලී ර් 

5422න්. 2011 න වි   ලී ර් 744,585්ෂ විසකි ඳහනඹ ය 

ිනයඵනහ. ඇයභරිහ වහල්ලිම්ත් විසකි වදනහ. අයේ වල් 

අිනරි්ෂතයඹ්ද යභොනහ යවෝ ය ත්යතොත් අයේ ආර්ථිඹ 

ශභනහයණඹ ය්දන පුළු්ද කිඹන එ භත්ෂ යමි්ද භයේ 

චන සල්ඳඹ අ්ද යනහ. 

 
ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

I 

වියලව යයශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත: නිඹභඹ 
லஷசசட லஷஶபஶப் பண்ட அமவீட்டுச் 

சட்டம் : கட்டலர 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER  

රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතගුරභහ ව ඳහර්ලියම්්දුරයේ 
බහනහඹුරභහ ) 
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

பகஶலத்துல அலச்சபைம் பஶஶளுன்மச் சலப பெல்லபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අග්රාහභහතගුරභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ ඳවත 

ව්ද යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ආණ්ඩු්රුභ ගසථහයේ 44(2) ළනි ගසථහ භ කිඹවිඹ යුුර, 2007 

අව 48 දයන වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනයත් 2 ළනි ්දිනඹ ඹ යත්, 

වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵ්දධයඹ්ද ජනහධිඳිනයඹහ වියල්ද හදන රදු, 

2012 යදළම්ඵර් 08 දිනළින අව 1787/41 දයන අින වියලව ළේ ඳත්රායේ ඳශ 

යම් රළඵ, 2013.07.12 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිඹභඹ අම්භත ශ යුුර ඹ. 

(අභහතග භණ්ඩරයේ අම්භිනඹ ද්දහ ිනයබ්.)" 

 
ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

II 

රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අග්රාහභහතගුරභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ ඳවත 

ව්ද යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ආණ්ඩු්රුභ ගසථහයේ 44(2) ළනි ගසථහ භ කිඹවිඹ යුුර, 2007 

අව 48 දයන වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනයත් 2 ළනි ්දිනඹ ඹ යත්, 

වියලව යශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵ්දධයඹ්ද ජනහධිඳිනයඹහ වියල්ද හදන රදු, 

2013 යඳඵයහරි 08 දිනළින අව 1796/20 දයන අින වියලව ළේ ඳත්රායේ ඳශ 

යම් රළඵ,  2013.07.12 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිඹභඹ අම්භත ශ යුුර ඹ. 

(අභහතග භණ්ඩරයේ අම්භිනඹ ද්දහ ිනයබ්.)" 

 
ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මුේදය හසුර (වියලව විධිවිධහන) ඳනත: 

නියඹෝඹ 
பத்ெஷலத் ெஸர்லல (லஷசசட ற்பஶடுகள்) 

சட்டம் : கட்டலர 
STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 

ORDER 

 
රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අග්රාහභහතගුරභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ ඳවත 

ව්ද යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ආණ්ඩු්රුභ ගසථහයේ 44(2) ළනි ගසථහ භ කිඹවිඹ යුුර, 2006 

අව 12 දයන මුේදය හසුර (වියලව විධිවිධහන) ඳනයත් 3 ළනි ්දිනඹ 

ඹ යත් මුේදය හසුර ම්ඵ්දධයඹ්ද ජනහධිඳිනයඹහ වියල්ද ඳනන රදු, 

2013 භළන් 10 දිනළින අව 1809/19 දයන අින වියලව ළේ ඳත්රායේ ඳශ යම් 

රළඵ, 2013.07.11 දින ඉදිරිඳත් යන රද නියඹෝඹ අම්භත ශ යුුර ඹ. 

(අභහතග භණ්ඩරයේ අම්භිනඹ ද්දහ ිනයබ්.)" 

 
ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

සුයහඵදු ආඥහඳනත: නිඹභඹ 
துலஶஷக் கட்டலரச் சட்டம் : கட்டலர 

EXCISE ORDINANCE: ORDER 
 
රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අග්රාහභහතගුරභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතගුරභහ යම්ය්ද භහ ඳවත 

ව්ද යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"(52 ළනි අධිහයඹ න) සුයහඵදු ආඥහඳනයත් 22(1) ළනි ්දිනඹ 

ඹ යත් සුයහඵදු ම්ඵ්දධයඹ්ද මුදල් වහ ්රුභ ම්ඳහදන අභහතගයඹහ වියල්ද 

ඳනන රදු, 2013 අයප්රේවල් 03 දිනළින අව 1804/16 දයන අින වියලව ළේ 

ඳත්රායේ ඳශ යම් රළඵ, 2013.07.11 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිඹභඹ අම්භත 

ශ යුුර ඹ. 

(අභහතග භණ්ඩරයේ අම්භිනඹ ද්දහ ිනයබ්.)" 

 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ල්තළබීභ 
எத்ெஷலலப்பு 

ADJOURNMENT 
 
 

රු නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ''ඳහර්ලියම්්දුර දළ්ද ල් 

තළබිඹ යුුරඹ''න් භහ යඹෝජනහ යනහ. 
 

 

ප්රේලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

බහ ල් තඵන අසථහයේ යඹෝජනහ, රු ඹ්දත 

රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ. 

 
ආනඹනි ආවහය ද්රවගර සුය්ෂිතතබහඹ 

இமக்குெஷஶகும் உணவுப்தபஶபைட்கரஷன் பஶதுகஶப்பு 
SAFETY OF IMPORTED FOOD ITEMS 

රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ 
(ஶண்புஷகு கந்ெ  கபைணஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, බහ ල් තඵන අසථහයේදී 

භහ ඳවත ව්ද යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"බ්රsසීරයඹ්ද ආනඹනඹ ශ සුදු සීනිර මිනිස යලරුය  වහනි යලදු ශ වළකි 

වි ිනත යරෝවඹ්ෂ න 'ළේමිඹම්' අඩවගු වී ඇින ඵ ්දයනෝරු ෘිත 

ඳර්යේණ ආඹතනඹ වියල්ද යලදු යන රද ඳරී්ෂණලි්ද යවළි ය යන 

ඇත. 

යභභ යවළිදයේ  අම් යඳීන ඹ්දය්ද යභය   යභළනි ආවහය ද්රවග 

තත්ත් ඳරී්ෂණඹකි්ද යතොය ය්දවීභ  ඇින වළකිඹහ යභ්දභ මිනිස 

යලරුය  අිනතය ආවහය ද්රවග නිදවයව යයශහම් කිරීභ  ඇින වළකිඹහඹ. 

යභභ තත්ත්ඹ යවවුරයො  යයේ යලඹලු ජනතහ කුඩු යයෝ, පිළිහ 

ව දිඹළඩිඹහ ළනි යයෝ ළශඳීයම් අදහනභ යලටින ඵ යඳ්දහ දිඹ වළ. 

එඵළවි්ද යභභ තත්ත්ඹ ශ්ෂහ ළීනභ වහ ආනඹනි ආවහය ද්රවග 

දළඩි ඳරී්ෂහ  ර්ෂ කිරීභ ව යයශ යඳොයශින විකිණීභ  ඇින ආවහය ද්රවග 

යෞගහය්ෂිතත ඵ  වින ය ඒහ ඳහරියබෝගිඹහ  මිරදී ළීනභ  යඳය 

වඳුනහ ළීනභ  සුදුසු ්රුභයේදඹ්ෂ ඩිනමි්ද හ ජන ජීවිතඹ සුය්ෂිතත 

කිරීභ   යුුර යඹොදන යර යභභ රු බහ  යඹෝජනහ යමි." 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ආනඹනි සුදු සීනිර 

"ළේමිඹම්" ළනි මිනිස යලරුය  අිනතය යරෝව ිනයඵන ඵ  

්දයනෝරු ෘිත ඳර්යේණ ආඹතනඹ ඳසු ගිඹ දසර යවළි 

ය යන ිනබුණහ. ඒ භඟභ භුර න ඵයඳතශ හයණඹ තභන් 

අයේ යයේ ජනතහ තදුය ත්  කුඩු යයෝ, පිළිහ ව 

දිඹළඩිඹහ ළනි යයෝර   යොදුරු වීයම් ඵයඳතශ අදහනභ්ෂ 

දකි්දන රළබීභ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඳසු ගිඹ හරයේ 

වි යහඹනි ද්රවග, ල් නහල, ෘමි නහල, යහඹනි 

යඳොයවොය, ආනි්ෂ හයේභ ඉතහ වි යහඹනි ද්රවග යවවුරය්ද 

අයේ යයේ දවස ණන්ෂ ජනතහ ඒහ  යොදුරු යරහ භවරු 

මිඹ ගිඹහ. ෆයවන පිරි්ෂ යයෝගී්ද ඵ  ඳත් වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යෞග අවලයේ ඉතහ යවො 

දර්ලඹ යලටි අයේ ය  ඳසු ගිඹ දල යද ුරශ ඵයඳතශ 

අ්දදභ  යම් හයේ භහයහ්දින යයෝ ගහේත වීභ නිහ 

යෞගභඹ ලයඹම්ත් විලහර ලයඹ්ද ඳල්රම්  ඵළ ිනයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යම් ළන බහයේ අධහනඹ  
යඹොමු ය්දන ල් තළබීයම් විහදඹ්ෂ ත්යත් අයේ යයේ 
ජනතහ සීනි ඳරියබෝජනඹ ළන  විලහර උන්දදු්ෂ ද්ෂන 
නිහන්.  

ව  යෝේඳඹ , plain tea එ , කිරි වීදුරු  හයේභ 

යනොයඹකුත් ආවහයර  සීනි බහවිත යනහ. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි, අයේ ය  ුරශ ඳහරියබෝගි අලගතහ  ප්රේභහණත් 

තයම් සීනි නිසඳහදනඹ වීභ්ෂ ළන අඳ  යඳයන්දන නළවළ. 

ිනඟුයහන ළන, ්දතයල් ළන යනොයඹ්ෂ යේල් කිේත් ඒ ඒ 

තයම් ප්රේභහණත් නළවළ. සීනිර  අයේ යයේ යනභ 

ඇභිනයයඹකුත් ඉ්දනහ. භහ ිනතන වළටිඹ  තභත් යයේ සීනි 

අලගතහය්ද යලඹඹ  90්ෂ විතය පි  යටි්ද තභන් ආනඹනඹ 

ය්දය්ද. වියලවයඹ්දභ බ්රsසීරඹ හයේ ය ලි්ද ය්දනහ. 

නමුත් යම් යයනන ආනඹනි ද්රවගර ගුණහත්භබහඹ 

පිළිඵ ප්රේභහණත් යොඹහ ඵළලීම් යලදු නහද කිඹන හයණඹ අද 

ප්රේලසනඹ්ෂ. සුදු සීනි ළන ථහ ය්දන  යඳය යම් බහයේදී මී  

යඳය ආනඹනි කිරි පිටි ම්ඵ්දධයඹම්ත් හච්ඡහ ශහ. ඇතළම් 

ය ලි්ද ආනඹනඹ යන කිරි පිටිර ප්රේමිිනඹ ළන, ඒහයේ 

ිනයඵන යහඹනි යේල් ළන ථහ ඵව වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, සීනි යේහ, කිරි පිටි යේහ, 

අනිකුත් ඕනෆභ ආවහයඹ යලරුය  අිනතය යහඹනි ද්රවග 

ිනයඵනහ නම්, එභ ආවහය ඳරියබෝජනඹ කිරීයභ්ද අයේ ජනතහ 

යයෝගී්ද නහ නම් ඒ ඉතහභ ඵයඳතශ හයණඹ්ෂ. යම් හයණහ 

ළන වියලව, ඩිනම් අධහනඹ යඹොමු විඹ යුුරන්. ඒ වහ 

්ෂණි පිඹය ්දන  ඕනෆ. "අසඹහ ඳළන ගිඹහ  ඳසු 

ඉසතහරඹ ළසීභ" හයේ ආණ්ඩුයේ යඵොයවෝ යේර  ්දන 

තී්දදු යම්  අයයන වරි ඹ්දය්ද නළවළ. ඳසු ගිඹ හරයේ 

ආනි්ෂ ළන ථහ ශහ. ෘිත ර්භහ්දතඹ  යඹොදහ ්දනහ ල් 

නහල, ෘමි නහල, යහඹනි යඳොයවොය ළන ථහ ශහ. යම් 

නිහ ඇතළම් වි යහඹනි ද්රවග තවනම් ශහ කිඹරහත් කිේහ. 

නමුත් ඒ තවනම් යපු ඇතළම් වි යහඹනි ද්රවග තභත් 

යයශ යඳොයශව  විකුණ්දන ිනයඵන ඵ ත් භත ඳශ යනහ.  
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මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යම් යේදී  යයේ ඵයඳතශ 

අර්බුදඹ්ෂ ඵ  ඳත් ිනයඵන කුඩු, පිළිහ, දිඹළඩිඹහ ළනි 

යයෝර  ඵරඳහන යම් හයණහ ළන  කි යුුර අවල ව 

අභහතගහවලර කියලභ ඒහඵේධතහ්ෂ දකි්දන  නළින වීභ 

යරොකුභ දුර්රතහ්ෂ වහ යේදහචඹ්ෂ. ෘිතර්භ අභහතගහවලඹ 

එ්ෂ කිඹනහ; යෞග අභහතගහවලඹ ත එ්ෂ කිඹනහ; 

ඳහරි  යබෝගි සුඵහධන අභහතගහවලඹ තත් හයණඹ්ෂ කිඹනහ. 

වරිඹ  හරගුණ ප්රේලසනඹ ආපු යරහයේ ධීය අභහතගහවලඹන්, 

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතගහවලඹන් ත්දදය කිඹ කිඹහ ිනටිඹහ 

හයේන්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ යයේ ජනතහයේ ජන 

ජීවිතඹ ම්ඵ්දධයඹ්ද ිනයඵන යභළනි ඵයඳතශ හයණහ ළන 

මී  ඩහ වියලව අධහනඹකි්ද  යුුර කිරීයම් අලගතහ ඇත්ත 

ලයඹ්දභ ිනයඵනහ. වියලවයඹ්දභ ඳසු ගිඹ හරයේ භධගභ 

ඇයභරිහම් ය ර වි යහඹනි යවවුරය්ද ජනතහ යයෝගී 

යරහ ඵයඳතශ යෞග අර්බුද භුර වුණහභ ඒ ය ල් ඒහඵේධ 

යරහ භහ වඹ්ෂ හයේ යටි හරඹකි්ද ඒ යෞග ළ ලුලි්ද 

ඒ ජනතහ මුදහ ්දන  යුුර යපු වළටි අඳ ආදර්ලඹ  ්දන 

ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි,  නමුත් අහනහ  තභ 

අයේ යයේ යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද  යුුර යන අභහතගහවල යද, 

ුරන  එ  එුර යරහ නියල ්රුභයේදඹ්ෂ, ළඩ පිළියශ්ෂ 

ආයම්බ ය්දන  ඵළරි යරහ ිනයඵනහ.  

ආනඹනි සුදු සීනි ම්ඵ්දධයඹ්ද භුර න යම් තත්ත්ඹ 

භභ අනිකුත් ආනඹනි ආවහයර ගුණහත්භබහඹ ත 

දුය ත් ඳරී්ෂහ කිරීභ  පිඹය ළීනභත් අතගලග හයණඹ්ෂ 

වළටිඹ  අඳ දකිනහ. අඳ ද්දනහ, යම් ය   යවොය ඳහයය්ද ඕනෆභ 

දව ජයහ්ෂ යනළත් කියලභ යදයඹ්ෂ නළින විකිණීභ  තභත් 

ඉඩඩ ිනයඵන ඵ. භවය යරහ   යවො එශලු ටි්ෂ, යවො 

ඳරුරරු ටි්ෂ ඵඹ්ෂ ළ්ෂ නළින අම්බ ය්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹ්ෂ තභන් අද අයේ යයේ ිනයඵ්දය්ද. අව්දන, දකි්දන 

ිනයඵන යතොයුරරුලි්ද ඒ යවො  යඳයනනහ.  ඳසු ගිඹ 

හරයේ   අයේ යයේ ගහේත යරහ ිනබුණු කුඩු යයෝඹ 

භළඬලීභ  යරෝ යෞග වවිධහනඹ ඹම් ඹම් නිර්යේල ළඳයහ. 

ඒහ ක්රි ඹහත්භ වුයණ් යඵොයවොභ භ්දදහමී සබහඹකි්ද. ඒ 

හයේභ තභන් ජහින ඖධ ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ ළන අවුරුදු ණනහ්ෂ 

ිනසයව කිේහ. ඔ්දන යයනනහ, යභ්දන යයනනහ, 

ිනයඹ්ද යයනනහ, ින යදය්ද යයනනහ කිඹරහ යම් භළින 

ඇභිනරුන සයේ ටි්ද පි  වුණහ. නමුත් ඒ ප්රේිනඳත්ිනඹ යයන්දන 

තභ ඵළරි වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ හයේභ ය   ිනතත් 

විේුර්ද, ඹම් ඹම් විඹඹ්ද ළන වියලවඥඹ්ද වළටිඹ  ඉ්දන 

උදවිඹ, දළම්භ්ෂ ිනයඵන අඹ භත ඳශ ශහභ ඒහ  ද්ෂන 

ළරකිල්ර යඵොයවොභ භදි ඵ අඳ  යඳයන්දන ිනයඵනහ. යම් 

හයණහ ළන තමු්දනහ්දයවරහ අය ඩි්ද ඩ ඳත්න 

භළිනයණර  ද්ෂන උන්දදුත් නළින වීභ ළන අඳ නහටු 

නහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ ය   ය්දන ආවහය 

ඇුරළු අයනකුත් ආනඹනි බහණ්ඩ යහඹ ඳරි්රnඹ ුරශදීභ විධිභත් 

ඳරී්ෂණ ්රුභයේදඹ  ඹ ත් ශ යුුරන් කිඹහ භහ ල්ඳනහ 

යනහ. එයවභ යනහ නම් යම් හයේ යලේධී්ද යඵොයවෝ දුය  

අඳ  භඟ වයහ ්දන පුළු්දභ රළයඵන්. ඒ හයේභ ප්රේමිින 

ආඹතන, විදගහත්භ ඳර්යේණ යලදු යන ආඹතන ළනි තළ්ද 

ත තත් උස භේ භ  ඳත් ය්දන අපි  යුුර ශ යුුර 

ිනයඵනහ.  යම් යයේ ජනතහ මුදල් යනොයඹකුත් යේල්ර  නහසින 

යනහ. වළඵළන් ඒ හයේ තළ්ද ළන අපි අධහනඹ යඹොමු ශ 

යුුර ිනයඵනහ. ඒහ  අලග නවීන තහ්ෂණඹ රඵහ දීභ 

අලගන්. ආවහය ද්රවග ඇුරළු ආනඹනි බහණ්ඩ පිළිඵ ඳරී්ෂහ 

ය්දන අඳ  ිනයඵන දියුණු විදගහත්භ ඳවසුම් ප්රේභහණත්ද 

කිඹන එ ළන ිනත්දන යරහ ිනයඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි, යඵොයවෝ වි  අඳ  යභළනි ළ ලු ඇින වුණහභ 

භවය යේල් ළන ඳරී්ෂහ ය්දන විලහර මුදර්ෂ ළඹ ය 

වියේල ය ර  ඹ්දනත් යලදු වුණු අසථහ අඳ දළ ිනයඵනහ. ඒ 

නිහ යභළනි හයණහ යයයින අධහන ඹ යඹොමු යනොකිරීයම් 

විඳහර  අද අපි මුහුණ යදනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඵහර ඉ්දධන ය්දහ යඵදහ 

වළරිඹ වළටි අපි දළ්ෂහ. ඒ එ අසථහ යනොයන්, අසථහ 

කීඳඹදී  යලේධ වුණහ. ර්තභහන යජඹ ඹ යත් භවය යේල් -

ඵහර ඵඩු යයනන එ, ඵහර යේල් ය්දහ ඳහරියබෝගිඹහ 

අත  යදන එ, ම්යදම් යලේධ න එ- නිම් විරහයලතහ්ෂ 

ඵ  ඳත්යරහ ිනයඵනහ. ඵහර ඉ්දධන යනළල්රහ යභෝෂද 

වුයණ්? ඒහන්්ද ඳරියඹ දණඹ නහ. ඒ හයේභ ඊඹම් 

ප්රේභහණඹ පිළිඵ ප්රේලසන ඇින වුණහ. ප්රේමිිනඹ ළන ප්රේලසන භුර වුණහ. 

වියලවයඹ්දභ අපි ද්දනහ හවන දුභ ජනතහ  ඒ තයම් ිනතය 

නළවළ කිඹරහ. ඒ ඵහර ඉ්දධනලි්ද පි  න දුභ වියලවයඹ්දභ 

ළබිනි භහතහ්ද , හ්දතහ්ද  යඵොයවොභ අිනතයන් කිඹහ අඳ 

අහ ිනයඵනහ. යම්හ පිළිඵ ය ්ෂ වළටිඹ  අපි ල්ඳනහ ශ 

යුුර ිනයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ යයේ යජය  ප්රේයේලයේ 

අම්යහධපුය, යඳොයශෝදනරු ඇුරළු ඳශහත් ණනහ කුඩු 

යයෝගී්දයේ, පිළිහ යයෝගී්දයේ, ඒ හයේභ දිඹළඩිඹහ 

යයෝගී්දයේ වගහ එ්දන එ්දනභ ර්ධනඹ්ෂ තභන් අඳ  

දකි්දන ිනයඵ්දය්ද. අවුරුදු කීඳඹ  ඉසයල්රහ ඒ යයෝගී්දයේ 

වගහ යල්න ඵරරහ ර්තභහනඹත් එ්ෂ ව්දදනඹ යන 

යො  ඉතහභ බඹහන තත්ත්ඹ  අද අපි ඇද ළය මි්ද 

ිනයඵනහ. කුඩු යයෝගී්දයේ වගහ දිවහ ව මිඹ ගිඹ ව 

යයෝගී වුණු පිරිස ළන ල්ඳනහ යන යො  ත්රාසතහදඹ ත් ඩහ 

බඹහන තළන  දළ්ද අඳ භ්ද යමි්ද යලටිනහ. ඳසු ගිඹ හර 

සීභහ ුරශ 22,000  ළඩිඹ මිඹ ගිින්ද ිනයඵනහ. 15,000්ෂ 

විතය යයෝගී තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ තභන් 

පිළිහ යයෝගී්ද. අද ඔඵුරභ්දරහ අපි වුරුත් යේලඳහරනඥයඹෝ 

වළටිඹ  අයේ ම්ර ිනයඵන භශ යල්ර  ගිඹහභ මිඹ ගියේ 

යොයවොභද කිඹරහ අවන යො ,  නිම් උණ්ෂ යවම්බිරිහ්ෂ 

ණන  මිනිසු්ද කිඹනහ පිළිහ යයෝයඹ්ද මිඹ ගිඹ ඵ. අඳ 

යම්හ පිළිඵ දළඩි යර ල්ඳනහ ශ යුුර තළන  දළ්ද 

ඇවිල්රහ ිනයඵනහ. යම්හ යේලඳහරන ලයඹ්ද එවහ  යභවහ  

ථහ ය ්දනහ භහතෘහර  ඩහ, අපි ය ්ෂ වළටිඹ  යයේ 

ජනතහයේ ජන ජීවිතඹ යම්ය්ද ්ෂණි තී්දදු තීයණර  

ඹහ යුුර තළන  ඇවිත් ිනයඵනහ. ඒ හයේභ තභන් දිඹළඩිඹහ 

යයෝගී්දයේ ගහේිනඹ. අපි යම් බහ ල් තළබීයම් යඹෝජනහ 

ඉල්ර්දන වියලවයඹ්දභ ඵරහයඳොයයොත්ුර වුයණ් සුදු සීනි, ඳරිේපු, 

ඇඳල්, කිරි පිටි ඇුරළු ආනඹනඹ යන ද්රවග, වියලවයඹ්දභ 

ඳරියබෝජනඹ  ්දන ආවහය හයේ යේල් වියලව ඳරී්ෂහ  

ර්ෂ ය ජනතහ අතය  ඹළවීයම් ්රුභයේදඹ්ෂ අලග නිහන්.  

යයශ යඳොයශව ිනයඵන ආවහය ද්රවගඹත්, ප්රේමිිනයඹ්ද යුුරද , 

ජනතහයේ  ලරීය යෞගඹ  ළශයඳනහද කිඹන එ 

නිය්දතයයඹ්දභ ඳරී්ෂහ  යඹොමු ශ යුුරඹ කිඹරහ අපි 

කිඹ්දන ළභළිනන්. ඒ නිහ ආනඹනඹ යන යේල් වරි, යේශීඹ 

නිසඳහදනඹ යන යේල් වරි, යොන් විධියඹ්ද වරි 

ඳහරියබෝගිඹහ අත  ඹන වළභ යදඹ්ෂභ ඳරියබෝජනඹ  සුදුසුද, 

ජනතහයේ ලරීය යෞගඹ  ළශයඳනහද කිඹන එ ළන 

අධහනඹ යඹොමු යරහ, ඳරී්ෂහ  ර්ෂ යරහ ඵඹ්ෂ ළ්ෂ 

නළින යම් යයේ ජනතහ  ඒහ ඳරියබෝජනඹ ය්දන පුළු්ද 

හතහයණඹ්ෂ ඇින කිරීභ වහ වහභ -ඩිනම්- පිඹය ්දන 

කිඹන එ තභන් යම් යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීයභ්ද අපි 

ඵරහයඳොයයොත්ුර ්දය්ද.  
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ඳහර්ලියම්්දුර 

යම්හ පුත් ඳත්ර ඳහ දළඩි යර ඳශ වුණහ. "යටි්ද යේන 

සුදු සීනිර යලරුය  අිනතය වි. කුඩු යයෝගී මුත්රාහ 

ඳරී්ෂහදී යවළියන්" කිඹරහ ඳත්තයර ගිඹහ. ආනඹනි සුදු 

සීනිර අිනතය යරෝව ිනයඵන ඵ ඳශ වුණහ. යම් වළභ 

එකි්දභ විවිධ විධිඹ  කිඹළවුයණ් යභළනි යේල් නිහ අද අයේ 

යයේ ඳහරියබෝගිඹහ  බඹහන තත්ත්ඹ්ෂ උදහ යරහ ිනයඵන 

ඵන්.  

භභ මී  ඩහ හරඹ ්දය්ද නළවළ. ණපයණඹ ළන ථහ 

යන ආණ්ඩු්ෂ ඳසු ගිඹ දසර අපි දළ්ෂහ. ණපයණඹ 

යයව යතත්, ඇභිනරු ිනස යරහ ිනටිඹත් යයශ ඇභිනුරභහ 

කීභ්ෂ ිනයඵන ඇභිනයයඹ්ෂ.  

 
රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ (මඳහය වහ අබග්දතය 
යශ අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு சஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து - கூட்டுமவு, உள்நஶட்டு 

லர்த்ெக அலச்சர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 

අපි යදයදනහභ ඉ්දනහ.  

 
රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ 
(ஶண்புஷகு கந்ெ  கபைணஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

භභ ද්දනහ ඊයේ ඉරහ ඳ්ෂඹ ඇුරයශව කුරුණෆර 

භළිනයණ තයඹ ළඩි වුණහ කිඹරහ.  එළනි යරහ  එුරභහ ඒ 

යලඹල්රභ ඳය දභරහ අද යම් ල් තළබීයම් විහදඹ  වබහගිවීභ 

ළන භයේ වියලව සුරිනඹ එුරභහ  පුද යනහ. යෝ ත් 

වතරඹ හයේ වළභදහභ යෞග ළන ථහ යන යො  

ම්පර්ණ ඵය ය  ්දනහ නියඹෝජග යෞග ඇභිනුරභහත් අද 

යභතළන  ඳළමිණීභ ළන අයේ සුරිනඹ ප්රේහල යනහ. 

තමු්දනහ්දයවරහ  කි යුුර පුේරඹ්ද. ද්ෂ ඇභිනයයඹ්ෂ 

න අයේ යයශ ඇභිනුරභහ භභ වළභ දහභ අඹ යනහ. එුරභහ 

තභ්දයේ ද්ෂතහ අම් යම් ප්රේලසනඹ ත් යභෝෂ වරි 

උත්තයඹ්ෂ අඳ  රඵහ යදන් කිඹරහ ඵරහයඳොයයොත්ුර යනහ. දළ්ද 

යඹෝජනහ සථිය කිරීභ රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ 

වියල්ද යනහ ඇින. යඵොයවොභ සුරිනන්. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

යවොන්, යඵොයවොභ සුරිනන්. යඹෝජනහ සථිය කිරීභ රු අජිත් 

භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ.  

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, රු ඹ්දත රුණහිනර 

භ්දත්රී ුරභහ ඉදිරිඳත් ශ යඹෝජනහ සථිය යමි්ද,  ඒ යඹෝජනහ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද භභ  අදවස ප්රේහල යනහ. යභොද, යම් ප්රේලසනඹ 

ය   හයේභ භහ නියඹෝජනඹ යන අයේ ම්ඳව දිසත්රි ්ෂඹ ත් 

යම් දසර යඵොයවෝ දුය  ඵරඳහන ප්රේලසනඹ්ෂ යරහ ිනයඵනහ. 

වියලවයඹ්දභ ම්ඳව දිසත්රි ්ෂයේ නළදු්දමුයේ ිනයඵන 

විනියග්රාෝස ආඹතනඹ යවවලීස ආඹතනඹ  අන්ින එ්ෂ. ුරයර  

ඇයලේ මි්රn යරහ කිඹරහ ඒ අ  ප්රේයේලහසී්ද යලඹලු යදනහභ දළ්ද 

ඵඹ යරහ යලටිනහ. යම් ළන ඳරී්ෂහ ය්දන තළන්ෂ තභ 

වරිඹ  ළරපිරහ නළවළ. භත ජරයේ ඇයලේ ිනයඵනහ, භත 

ජරයේ pH  අඹ 4  ඩහ අඩු යරහ ිනයඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. 

ඒ අඹ  ුරය යඵෝදන විධිඹ්ෂ නළවළ. National Water Supply 

and Drainage Board එ කිඹනහ යම් ුරය අිනතයන්, 

යඵෝදන එඳහ, විවිධ යයෝ වළයද්දන පුළු්ද, පිළිහ වළයද්දන 

පුළු්ද කිඹරහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ කිඹන එ යවොන්.  

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

භභ ථහ ශහ  ඳසයව ඔඵුරභහ ථහ ය්දන. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ේරවුස නිසඳහදන ආඹතනඹ්ෂ නිහ යම් තත්ත්ඹ ඇින යරහ 

ිනයඵනහඹ කිඹරහ අද "ිනරු" නහළිහය්ද කිේහ. යම් 

ම්ඵ්දධයඹ්ද  යුුර යන අයේ වදග අමුණුභ භවත්භඹහ 

යම් අසථහයේ නිරධහරි  භළදිරියේ ඉ්දනහ. යම් news  එ අවපු 

භ්දභ භභ යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද ලියුභ්ෂ ව්දනත් තී්දදු ශහ. 

වහභ යම් ළන  යුුර ය්දන කිඹරහ භභ එුරභහ ත් උඳයදස 

යද්දනම්. ඒ ුරයර pH  අඹ අඩුන් කිඹරහ "ිනරු" නහළිහයේ 

"යුර මිනිත්ුර" කිඹන ළඩ වනි්ද ප්රේචහයඹ වුණහ. භභ ඒ  

ඇහුම්්ද දු්දනහ. භභ ඒ යරහයේභ විසතය ටි ලිඹහ ත්තහ. 

වදග අමුණුභ භවත්භඹහත් යම් අසථහයේ ඉ්දනහ.  

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

යවන්, යඵොයවොභ සුරිනන්.  භත ජරයේ ඇයලේ ිනයඵන නිහ 

දළ්ද National Water Supply and Drainage Board  එය්ද 

කිඹනහ,  pH  අඹ 4  ඩහ අඩු යරහ ිනයඵන නිහ යම් ුරය 

යඵෝදන කියලයවත් සුදුසු නළවළන් කිඹරහ. යම් යවවුර නිහ 

ඌරුර, නළදු්දමු, යුරඳසර, ිනරිපිටිඹ, ව හන, කිරිකිත්ත 

හයේ ප්රේයේලර  මිනිසසු ඵඹ යරහ දළ්ද ුරය යඵෝදය්ද නළින 

ඉ්දන එය්ෂ ප්රේණතහ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ ඳළත්යත්ද ඹන මිනිසසු 

යොච්චය ුරය ිනඵව්ෂ වළදුනත් දළ්ද ඒ ුරය යඵෝදය්ද නළවළ. 

එළනි තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ ිනයඵනහ. ඒ ප්රේයේලර 

මිනිසසු්දයේ ජීවිත ළන විලසහඹ්ෂ නළින දරු්දයේ ජීවිත ළන 

විලසහඹ්ෂ නළින තත්ත්ඹ  ඒ ම්භහන යලඹල්රභ -යරොකු 

ප්රේයේලඹ්ෂ- ඳත් යරහ ිනයඵනහ. යම් යන යො  National 

Water Supply and Drainage Board  එය්ද- ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරයඹ්ද- ඵවුර් යදකි්ද ඒ ප්රේයේලඹ  ුරය 

අදිනහ. ප්රේහයේශීඹ බහය්ද ඵවුර් යදකි්ද ුරය අදිනහ. 

National Water Supply and Drainage Board එය්ද 

යනළල්රහ යම් ම්භහන ුරශ දළන  ලී ර් 500  ළවකි 100්ෂ වි 

ය ිනයඵනහ. ලී ර් 1000  ළවකි 25්ෂ විතය ිනයඵනහ. යම් 

හයේ ළඩ යො ්ෂ ය යන ඹනහ. 

වියලවයඹ්දභ යම්ය්ෂ අන්ිනහයඹහ ජනහධිඳිනුරභහත්  
 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එ්ෂ යඵොයවොභ ම්ඵ්දධ යයන්ෂ නිහ- 

1049 1050 

[රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ] 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භ්දත්රී ුරභනි, භ  යඳොඩි අසථහ්ෂ යදනහද? 

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භයේ ථහ අහන වුණහ  ඳසයව ථහ ය්දන. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ත යේරහ ිනයඵන නිහ රු නියඹෝජග ඇභිනුරභහ  

අසථහ රඵහ යද්දනද? 

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භයේ ථහ අහන වුණහ  ඳසයව එුරභහ  අසථහ රඵහ 

යද්දන.  

යවවලීස ආඹතනයේ අන්ිනහයඹහ ජනහධිඳිනුරභහත් 
 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එ්ෂ යඵොයවොභ ම්ඵ්දධ නිහ ජනතහ  විලසහඹ්ෂ නළවළ, 

වරි උත්තයඹ්ෂ රළයඵන් කිඹරහ. ජනතහ සී සී ඩ දුනහ. 

ජනතහ යජඹ විලසහ යරහ ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුර  

යම් ප්රේලසනඹ ඉදිරිඳත් යනහ. ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුරය්ද 

යම් යේල් ඳරී්ෂහ ය්දන ඵළවළන් කිඹනහ. දළන  සුභහන ුරන, 

වතය යල  ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුරයේ ඵළය යරෝව ඳරී්ෂහ 

යන machines ළඩිරහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අතග ප්රේහල ය්දන එඳහ. 

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භභ  කීයභ්ද කිඹ්දය්ද. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභහ  ථහ ය්දන යද්දන. 

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භ  ථහ ය්දන යද්දන.  

යම් machinesර  යඹොදන "ආ්ද" කිඹන හයු ඉය 

යරහ. ඒ හයු යනළල්රහ නළවළ. ඒ නිහ ඵළය යරෝව ඳරී්ෂහ 

ය්දන ඵළවළ. යම් ඵළය යරෝව ඳරී්ෂහ ය්දන පුළු්දද කිඹරහ 

භභ අදත් ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුර  ගිිනල්රහ ඵළලුහ. 

"ආ්ද" හයු අ්ද වීභ නිහ සුභහන ුරන ඳභණ හරඹ 

යල   ඵළය යරෝව ඳරී්ෂහ ය්දන ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, එ ඳළත්තකි්ද යයේ 

තහ්ෂණඹ දියුණු නහ කිඹනහ. අයන්ෂ වළභ යේභත් දියුණු 

නහ කිඹනහ. ය  computer යුඹ  ඹනහ කිඹනහ. නමුත් 

අයන්ෂ ඳළත්යත්ද මිනිහයේ ආයු එ්දන එ්දනභ අඩු නහ. 

එදහ මිනිකුයේ ආයු අවුරුදු 120්ෂ. අද එභ ආයු අවුරුදු 100 , 

90  ඳවශ ඵළවළරහ. ඹ්දත රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ කිේහ 

හයේභ දළ්ද අපි භශ යදය  ගිඹහභ යඳයනනහ, භළරුණු 

යනහයේ ඹ අවුරුදු 70්ෂ, 80්ෂ ඵ. අවුරුදු 80 ඉ්ෂභ ව 

යයනකුයේ භශ යඹ්ෂ අව්දන රළයඵ්දය්දත් යඵොයවොභ 

අඩුය්ද. නමුත් තහ්ෂණඹ දියුණුන්. යම්  යවවුර, අයේ යයේ 

 කි යුත්ත්ද ශී්රනයඹ්ද යනස න ඳරියඹ දිවහ  ඵර්දය්ද 

නළිනභන්.  

ඳසු ගිඹ දසර ජනභහධගයඹ්ද යවළි වුණහ, සීනිර වි 

ද්රවග, වහල්ර වි ද්රවග, කිරි පිටිර වි ද්රවග, ෘිත යහඹන 

ද්රවගර වි ද්රවග ිනයඵනහ කිඹරහ. එ එ යරහ  එ එ 

යේ ළන යවළිදයවු නහ. අපි ඳරියබෝජන යන එශලු වින්. 

යම් හයේ යේල් යලේධ වුණහ. යම්හ ඳරී්ෂහ ය්දන ඵළවළ. ඒ 

හයේභ ඵහර යඵයවත් ආහ;  යවරන්්ද යඵෝතල්ර වීදුරු ටු 

ිනයඵනහ. යම්හ ඳරී්ෂහ  ර්ෂ ය්දය්ද නළවළ. ඒ හයේභ 

ඵහර යඳට්රාල් ආහ. ඒ නිහ හවන භඟ නළුරණහ. ඒ හයේභ  ඵහර 

යලයභ්දින යනහහ. ඒ නිහ buildings ඩහ යන ළය නහ. ඒ 

යලයභ්දිනලි්ද වදපු buildingsර ඉ්දන මිනිසසු බඹන්. යභොද 

buildings  වළදුහ  ඳසයවන් ඵහර යලයභ්දින කිඹරහ භහධගයඹ්ද 

යවළිදයවු ය්දය්ද. යම්හයේ තත්ත්ඹ ඳරී්ෂහ කිරීභ අයේ 

යයේ අද අ්දිනභ ඳවශ  දභහ ිනයඵනහ. 

ඒ විතය්ෂ යනොයන්, ආනඹනි යේල් ම්ඵ්දධයඹම්ත් අපි 

වියලවයඹ්ද අධහනඹ යඹොමු යනහ. යම්හ එ්දය්ද යර්ගු 

වයවහ. වියලවයඹ්දභ ආවහය ද්රවග ආනඹනඹ යනහ නම්, 

අනිහර්ඹයඹ්දභ ඳරී්ෂණඹ  බහජන ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ 

ීනිනඹ්ෂ වද්දන ඕනෆ. වළභ ආවහය ද්රවගඹ්ෂභ ඳරී්ෂණඹ  

බහජන ය්දය්ද නළින යයන්දන ඵළවළ කිඹරහ ීනිනඹ්ෂ 

ිනයඵ්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, නමුත් අද යම් යේල් ළන 

ඳරී්ෂහ ය්දන ිනයඵන සථහන දිවහ ඵළලුයොත් ප්රේධහන ලයඹ්ද 

ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුර ිනයඵනහ. නමුත් අද එතළනි්ද 

ඵළය යරෝව test ය්දන විධිඹ්ෂ නළවළ. "ආ්ද" හයු නළින 

නිහ ඒ සථහනයේ ිනයඵන machines ක්රි ඹහත්භ ය්දය්ද නළවළ. 

ඒ ආඹතනඹ ලි්ද ිනබුණු  සථහනයඹ්ද දළ්ද  යනත් 

සථහනඹ  භහරු යරහ. අලුත්ළඩිඹහ කිරීම්,  ඒ machines වි 

කිරීභ නිහත් ඒ  යුුර අඩහශ තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ.  

යම්හ ඳරී්ෂහ ය්දන අඳ  ළුතය, ජහින යෞග 

විදගහඹතනඹ, යොශම නහරි ය ඳරී්ෂණහහයඹ අඳ  

ිනයඵනහ. වළඵළන්, ඒ සථහනර ඵළය යරෝව ඳරී්ෂහ ය්දය්ද 

නළවළ. යජයේ ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුර විතයන් යලඹඹ  

යලඹඹ්ෂ යජඹ  අන්ින ආඹතනඹ්ෂ ලයඹ්ද ඒ ඳරී්ෂහ ය්දන 

ිනයඵ්දය්ද. ඊශඟ  කුරුණෆර, ප්රේහයේශීඹ ය ඳරී්ෂණහහයඹ 

ිනයඵනහ. ඊශඟ  අම්යහධපුය ආවහය යහඹනහහයඹ ිනයඵනහ. 

ම්යත් ආඹතනඹ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ හයේභ semi-government 

ආඹතනඹකුත් ිනයඵනහ ITI - Industrial Technology Institute 

එ කිඹරහ. ඒ හයේභ වියේශීඹ ය ්ෂ එ්ෂ ම්ඵ්දධඹ්ෂ 

ිනයඵන ආඹතනඹ්ෂ ිනයඵනහ, SGS Lanka (Pvt.) Limited 

කිඹරහ. යම් හයේ ආඹතන තභන් අඳ  ිනයඵ්දය්ද.  

අද කිඹනහ, දළම්භ ිනයඵන මිනිසු්දය්ද යරෝයේ 

වඹළනිඹ , වත්ළනිඹ  යලටි්දය්ද අයේ ය  කිඹරහ. නමුත් යම් 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

යයේ යම් හයේ යේල් ඳරී්ෂහ ය ළීනයම් වරි විධිඹ්ෂ අඳ  

නළවළ. ඒ වහ අලග ඳවසුම් නළවළ. යම් හයේ ය   ඒ විධියේ 

ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය්දන යම් ආඹතන  වත අ  ඳභණන් ිනයඵ්දය්ද.  

අඩුභ ණය්ද අපි ආවහය ළන වියලව අධහනඹ්ෂ යඹොමු 

ය්දන ඕනෆ. ආවහය ආනඹනඹ යන යො  ඒ  ීනින 

ළය්දන ඕනෆ. ආවහය ළන ඳරී්ෂණ ඳත්්දය්ද නළින 

ආනඹනඹ කිරීභ නත්්දන ඕනෆ. වි ද්රවග ිනයඵනහද, ඵළය 

යරෝව ිනයඵනහද කිඹන යම් හභහනග යේල් ටිත් ඵර්දන 
ඕනෆ.  ඳසු ගිඹ දසර කිරි පිටිර ප්රේලසන ආහ. හභහනග වි ද්රවග  

ඳරී්ෂහ ය්දනත් අලග ඳවසුම් අයේ යහඹර ඇින ය්දන 

ඕනෆ. අපි කිඹනහ,  ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුරයේ ලහහ්ෂ 

යහඹ ුරශ විෘත ය්දන කිඹරහ. නළත්නම් ITI එය්ෂ ලහහ්ෂ 

යහඹ ුරශ විෘත ය්දන කිඹරහ. යම් වහ මුදල් යන එ 

ප්රේලසනඹ්ෂ නළවළ. ආනඹනඹ යන පුේරඹහ ඒ වහ මුදල් යහ 

අදහශ හර්තහ ීනවි. ඔහු අදහශ හසුර යන්. යොශම යහයේ 

යභළනි ප්රේලසනඹ්ෂ නළවළ. යභොද යොශම යභළනි ආඹතන ඕනෆ 

තයම් ිනයඵන නිහ. 

ය ඳරී්ෂ යදඳහර්තයම්්දුර ිනයඵනහ; ITI ආඹතනඹ 

ිනයඵනහ.  නමුත් වම්ඵ්දයතො  යහඹ  එන ආවහය ඳරී්ෂහ 

ය්දන යොයවවද තළන්ෂ ිනයඵ්දය්ද? ඒ යොල්ර්ද එ්දන ඕනෆ  

ළුතය . වම්ඵ්දයතො  යහයේ ්දයේනර් එ ඵහරහ,  ළුතය  
ඇවිල්රහ ඳරී්ෂහ යයන ආඳහු ඹ්දන ඕනෆ. නමුත්  යහඹ්ෂ 

වදන යො  යම් හයේ  වියලව සථහන-    

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

අයේ ිනතත් න භ්දත්රී ුරභහ නිහ යම් ළන කිඹ්දන ඕනෆ. 

එුරභහ ජනහධිඳිනුරභහ  
 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது.] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ළන කිේහ. සථහය නියඹෝ අම් එයවභ කිඹ්දන ඵළවළ. 

"ජනහධිඳිනුරභහයේ 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது.] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මිත්රායඹ්ෂ, ිනතයත්ෂ නිහ යම් පිළිඵ අඳ  ළඩි විසතය........" 

ආදී ලයඹ්ද ජනහධිඳිනුරභහ  
 
[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது.] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ම්ඵ්දධ යරහ එුරභහ ථහ ශහ.    

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 

ඳළළත්භ, වළයලරීභ පිළිඵ ප්රේහල ය්දන ඵළවළ. එ්ද 

ප්රේහලඹ්ෂ අ්දතර්ත යනහ නම් එඹ වළ්දහේ හර්තහය්ද 

ඉත් යනහ. 

රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මිත්රාඹකු නිහ බඹ්ෂ ිනයඵනහ කිඹරහන් භභ ඳළවළදිලි යශව.   

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

[මරහනයේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டலரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔේ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මිත්රායඹ්ෂ නිහ ඹම් හයණඹ්ෂ  යලදු යරහ කිඹනහ නම් ඒ 

එුරභ්දයේ වළයලරීභ, ඳළළත්භ පිළිඵ ප්රේලසනඹ්ෂ. එළනි ප්රේහල 

ය්දන ඵළවළ. එභ ප්රේහලඹ වළ්දහේ හර්තහය්ද ඉත් 

යනහ. 

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
යවොන්.  

වම්ඵ්දයතො  හයේ යහඹ්ෂ වදේදී ඒ  ය්දන ඵඩු ඳරී්ෂහ 
ය්දනත් අලග ආඹතන වද්දන ඕනෆ. ය   ආවහය ද්රවග 

එ්දය්ද යම් හයේ තළ්ද යද, ුරනකි්ද විතයන්. යම් ප්රේලසන 

යොඩ්ෂ ඇින ය්දය්ද ආනඹනඹ යන රද ආවහය ද්රවග 

ම්ඵ්දධයඹ්ද තභන්. කිරි පිටි ය්දන පුළු්ද, වහල් ය්දන 

පුළු්ද, සීනි ය්දන පුළු්ද, ඒ හයේ ආනඹනඹ යන 

යේල්ර තභන් යම් ප්රේලසන  ිනයඵ්දය්ද. එයවභ නම් අභ 

ලයඹ්ද යම් ප්රේධහන වි ද්රවග, ඒ කිඹ්දය්ද ඵළය යරෝව ය්දන 

පුළු්ද, යන ඵළ්ෂටීරිඹහ ය්දන පුළු්ද, ඒහ ඳරී්ෂහ යන 

ආඹතනඹ්ෂ යහඹ්ෂ ුරශ ිනයඵ්දන ඕනෆ. ඒ ආඹතනඹ 

යහයඹ්දභ ඳහරනඹ ය්දන ඕනෆ කිඹරහ අපි කිඹ්දය්ද නළවළ. 

ඒ යනත් ආඹතනඹ, ය ඳරී්ෂ ආඹතනඹ හයේ එ 

ලහහ්ෂ ය්දන පුළු්ද.    

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භවය ර්භහ්දතලහරහ 

ම්භහන ඇුරයශව ිනයඵනහ. යම්හයේ ය්දය්ද ආනඹනඹ 

යන රද ඵඩුර ල් ඉකුත්වීයම් දිනඹ - expiry date එ- ිනත 

යල්ඵල් රරහ, ල් ඉකුත්වීයම් දිනඹ ිනත අලුත් යල්ඵල්  

වන එන්. ඉින්ද ඒ බහණ්ඩඹ මිරදී යන ඵළලුහභ ල් 

ඉකුත්වීයම් දිනඹ වරි. යභොද, අලුත් ල් ඉකුත් වීයම් දිනඹ ිනත 

අලුත් යල්ඵල් එ්ෂ අරරහ ිනයඵන නිහ. කුණු යච්ච, අන්්ද 

යපු ඵඩු  යනළල්රහ ඒහයේ යල්ඵල්  රරහ අලුත් යල්ඵල් 

ටි්ෂ වනහ. එතයො  ඒ මිනිසසු යොච්චය රහබඹ්ෂ 

උඳඹනහද? යඵොයවොභ රහබ රඵනහ. නමුත් මිනිසසු  නහ.  

අ්දන ඒ හයේ යේල්  ර්දන ඹම් ළඩ පිළියශ්ෂ ිනයඵ්දන 

ඕනෆ.  

යවවලීස එය්ෂ ප්රේලසනඹ නළත්නම් යම් නළදු්දමු ෂළ්ෂ රියේ 

ප්රේලසනඹ  පිළිඵ අපි  ථහ යරහ, ය ඳරී්ෂ 

යදඳහර්තයම්්දුරය්ද ඒහ  ඳරී්ෂහ ය්දන ඕනෆඹ  කිේහභ, 

ඳුදහ ව අඟවරුහදහ විතයන් ඵඩු බහය ්දය්ද ඒ 

යදඳහර්තයම්්දුරය්ද කිේහ. භභ ඒ නිරධහරි්ද  ඵනි්දය්ද 
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නළවළ. මුළු රවහයේභ ය ඳරී්ෂ  යුුර ය්දන ිනයඵන 

ආඹතනඹ ඒ. එ තයො  ිනයේ දින වයත්භ යයනන ඵඩු 

ඳරී්ෂහ ය්දන ඒ යොල්ර්ද  ඳවසුම් නළවළ.  

යම් හයේ හරඹ ආනඹනි ඵඩු විවිධ විධිඹ  යනස 

යනහ. ඒ නිහ වළභ තළනභ, අඩු ණය්ද දිසත්රි ්ෂ භේ  මි්ද ඵළරි 

නම් ඳශහත් භේ මි්දත් යම් හයේ ද්රවග  ඳරී්ෂහ ය්දන 

පුළු්ද සථහන වරිස්දන ඕනෆ.  ඒ වහ අලග ීනින 

ම්ඳහදනඹ ය්දන ඕනෆ. අයේ යයේ භවය ඒහ  ීනින නළවළ. 

උදහවයණඹ්ෂ විධිඹ  අජිනයභොය ෝ ්දන. අජිනයභොය ෝ 

කිඹ්දය්ද යයශ නහභඹ්ෂ. ඒය්ෂ විදගහත්භ නහභඹ තභන් 

යභොයනොයෝඩිඹම් ේල යම්ේ. යම්හ ලරීයඹ  අිනතයන්. නමුත් 

යම්හ ලරීයඹ  අිනතයන් කිඹරහ  ර්දන පුළු්ද ීනිනඹ්ෂ 

යොයවවත් නළවළ. නමුත් internet එ  ගිිනල්රහ ඵළලුයොත් 

යඳයනනහ, යභොයනොයෝඩිඹම් ේල යම්ේ ලරීයඹ  අිනතයන් 

කිඹරහ. ඒහන්්ද   ව්දදි යයෝ ඇින ය්දන පුළු්ද, ආභහල ප්රේලසන 

ඇින ය්දන පුළු්ද කිඹනහ. Internet එය්ෂ විවිධ යේල් ළන 

විසතය ිනයඵනහ. නමුත් අයේ යයේ යම් අිනතය ද්රවග  ර්දන, 

නළින ය්දන ීනින නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ නිහ භභ වියලවයඹ්දභ 

යම් බහයේ අධහනඹ  යඹොමු යනහ, ඹ්දත රුණහිනර 

භ්දත්රී ුරභහයේ යඹෝජනහයේ ව්ද ඳරිදි යම් ආනඹනඹ යන 

යේල්ර යම් වි ද්රවග ිනයඵනහ හයේභ, ඒහ ඳරී්ෂහ යන 

තළ්ද ල්ෂිනභත් ය්දන ඕනෆ කිඹරහ. අයේ යයේ දළම්භ ිනයඵන 

මිනිසසු ඉ්දනහ. ඒ වහ අලග machines   යනළත් දීරහ ඒ 

 යුුර ඳවසුය්ද ය ්දන පුළු්ද විධිඹ   ළඩ පිළියශ්ෂ 

වද්දන ඕනෆඹ කිඹන එ වියලවයඹ්දභ කිඹනහ. අපි යම් යයේ 

මී  ළඩිඹ ල්ලි නහසින යනහ. යහඹ වදනහ; ඒය්ෂ භුරන 

ල් ඩනහ. ඒහ  ල්ලි විඹදම් යනහ. නමුත් වි යේල් 

ය   ආනඹනඹ යන එ නත්්දන ඳරී්ෂණහහයඹ්ෂ අඳ  

වදහ ්දන ඵළවළ. අපි ඒහ ළනත් අධහනඹ යඹොමු ය්දන ඕනෆ. 

නමුත් අපි ඒ ළන අධහනඹ යඹොමු ය්දය්ද නළවළ. අපි ළරරිඹ 

්දයතෝ ය්දන තභන්, ළරරියේ අධහනඹ ්දන තභන් අයේ 

අධහනඹ යඹොමු ය්දය්ද. නමුත් භම්ග ජීවිතඹ ල්ෂිනභත් කිරීභ 

වහ,  භම්ග ජීවිත නි යයෝගිභත් කිරීභ වහ,  ආනඹනඹ යන 

ඵඩුර තත්ත්ඹ ඳරී්ෂහ ය්දන අපි අධහනඹ යඹොමු යරහ 

නළවළ.  

එ හරඹ ප්රේලසනඹ්ෂ ආහ, කිරි පිටිර යභරභන්්ද 

ිනයඵනහ කිඹරහ. එතයො  ඇත්ත භ අපි ඒ ළන දළනයන 

ිනටියේ නළවළ.  ඒ නිහ, ඒහ ඳරී්ෂහ යශව නළවළ කිඹරහ යදොස 

කිඹ්දන අඳ  ඵළවළ. යභරභන්්ද කිඹන යදඹ්ෂ කිරි පිටිර 

ිනයඵනහ කිඹරහ අපි  දළනයන ිනටියේ නළවළ. ඒ නිහ ඒහ 

ඳරී්ෂහ ය්දන අඳ  විධිඹ්ෂ ිනබුයණ් නළවළ.  

ඒ හයේභ කිරි පිටිර DCD ිනයඵනහ කිඹරහ ඊයේ, යඳයර්දහ 

ඉ්ද කිඹ්දන ඳ ්ද ත්තහ. දළ්ද ඒහ ඳරී්ෂහ යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අපි යම් අිනතය ද්රවග වඳුනහ 

්දන නම් ම්ඵ්දධතහ යොඩ නඟහ ්දන ඕනෆ. යන ය ල් 

යම් අිනතය ද්රවග ලි්ද වඳුනහ ්දනහ. ඒ නිහ ඒ ය ල් 

එ්ෂ ිනයඵන අයේ ම්ඵ්දධතහ යොඩ නඟ්දන ඕනෆ.  

අලුත් අලුත් යේල් යොඹහ ත්තහභ, අලුත් අලුත් යයෝ 

ිනයඵනහ කිඹරහ යතොයුරරු internet එ  ආහභ ඒහ අයේ යයේ 

අදහශ ආඹතන යත යඵදහ වළරීයම් - distribute කිරීයම්- ්රුභඹ්ෂ 

ිනයඵ්දන ඕනෆ. ඵළය යරෝව හයේ යේල් ම්ප්රේදහඹහම්කර test 

ය්දන අඳ  පුළු්ද වුණහ  එ එ හරඹ  යනත් නම්ලි්ද 

එ එ යේල් එනහ. උදහවයණඹ්ෂ තභන් කිරි පිටිර DCD 

ිනයඵනහ කිඹන හයණඹ. DCD කිඹ්දය්ද වයකු්ද ආවහයඹ  

්දනහ තණ යොශර  වපු යඵයවත් ර්ඹ්ෂ. ඒ වයකු්ද 

කිඹ්දය්ද කිරි ්දනහ වයකු්ද. ඒ වයකු්දයේ මත්රා වහර  

එුර යරහ ජරඹ අපිරියලදු යරහ ඵළ්ෂටීරිඹහ වළයදනහඹ, ඒ 

ජරඹ වයකු්ද ආවහයඹ  ්දනහ තණ යොශ භඟ මි්රn යනහඹ 

කිඹහ ිනතරහන් DCD තණ යොශර  ළහුයේ. ේබහයඹ්ද 

තභන් DCD වන ළයේ යරහ ිනයඵ්දය්ද. එින ිනයඵන 

අිනතය තත්ත්ඹ ළන ඒ යොල්යරෝ ද්දය්දත් නළවළ. නමුත් 

අ්දිනයම්දී ඒ වයකු්දය්ද ්දනහ කිරිලි්ද වදන කිරි පිටිර 

DCD කිඹන වි ද්රවග ිනයඵනහ කිඹරහ කිේහ. ඉින්ද යම්හ ළන 

අපි ද්දය්ද නළවළ. එයවභ නම් යතොයුරරු ඳඹන භධගසථහනඹ්ෂ 

-යනභ ආඹතනඹ්ෂ- අයේ ය   ිනයඵ්දන ඕනෆ. ඒ ආඹතනඹ 

යනත් ය ල් එ්ෂ ම්ඵ්දධ ය්දන ඕනෆ. යනත් ය ල් 

එ්ෂ ම්ඵ්දධ යනහඹ කිේහ , ථහ ය්දන ඹ්දන ඕනෆ 

නළවළ. අද අ්දතර්ජහරඹ  - internet එ - ඔඹ යතොයුරරු 

ඔ්ෂයෝභ එනහ. අ්දතර්ජහරයඹ්ද ඒ යතොයුරරු අයයන  යඵදහ 

වරි්දන පුළු්ද. අ්දතර්ජහරඹ ළන ද්දනහ යවො expertරහ, IT 

Technicianරහ අයේ යයේ ඉ්දනහ. නමුත් අපි ඒ අඹ යතොයුරරු 

තහ්ෂණඹ යද , යතොයුරරු ය  ුරශ  රහ එන ්රුභඹ්ෂ යද  

යඹොමු යරහ නළවළ. ඒ අඹ ඒ ්ෂයවත්රායේ උස නිර්භහණ යරහ 

යනත් ය ර  විකුණනහ; programmes වදරහ විකුණනහ. ඒ 

අඹ එළනි යේල් යනහ. ඒ හයේභ, වියලවයඹ්ද යතොයුරරු 

රඵහ ළීනයම් තහ්ෂණඹත් අයේ යයේ ිනයඵ්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ රු ඹ්දත 

රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ ළදත් යදඹ්ෂ යම් යඹෝජනහ ුරශ 

ව්ද ශහ. එුරභහ ප්රේහල ශහ යම් හයේ ප්රේලසනඹදී 

ෘිතර්භ, යහඹ, යෞග, ධීය, ඳරිය හයේ අභහතගහවල 

ඒහඵේධ ය්දන ඕනෆ කිඹරහ. ඒ අඹ ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද ථහ 

ය්දන ඕනෆ. ධීයඹ්ද යම්ය්ද ධීය අභහතගහවලඹ ඒ වහ 

එ්ෂහසු ය්දන ඕනෆ; ඒ හයේභ ඳරිය අභහතගහවලඹ, 

ෘිතර්භ අභහතගහවලඹ, යහඹ අභහතගහවලඹ, යෞග 

අභහතගහවලඹ -දළ්ද ඵහර යඵයවත් එනහ- එ්ෂහසු ්දන ඕනෆ. 

යම් ඔ්ෂයෝභ එුර යරහ යම් ඳරී්ෂණර  ේබහයඹ්ද 

යඹොමු ්දන ඕනෆ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභහ, ඔඵුරභහ  තත් විනහඩිඹ හරඹ්ෂ 

ිනයඵනහ.  

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
යවොභන් මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි, ඊශඟ  අපි ථහ යමු අයේ යයේ ිනයඵන ආවහය 

ද්රවග ළන. රු ඇභිනුරභනි, අපි යඳොඩි හරයේ යභයවභ 

යල්දදුකුත් කිේහ:  

" ඇල්යව්ද ඵල්රහ 

 ඵනිස යඩිඹ ගිල්රහ  

 ඒය ින පු ගුල්රහ 

 ඒ  යශ ගිල්රහ"  

එයවභ යල්දදු්ෂ අපි යඳොඩි හරයේ කිේහ. ඒ කිඹ්දය්ද ඒ 

හරයේ පිටිර ගුල්යරෝ; ඵනිස යඩියේ, ඳහ්ද යඩියේ 

ගුල්යරෝ. අද පිටිර ගුල්යරෝ නළවළ. යභොද, ඒ පිටිර ත් 

chemicals වනහ. පිටිර දළ්ද ගුල්යරෝ නළවළ. අද වළයදන 
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ඳහර්ලියම්්දුර 

වකුව යොශ ටි්ෂ ත්යතොත්, ඒහ ෘමියඹෝ හරහ නළවළ. 

ත්ෂහලි ත්යතොත් ඵර්දන රසණන්. ඵල්බ් හයන් ත්ෂහලි. 

යභොද, නය්ෂ ව එ්ෂත් නළවළ. යභ්දන යම් හයේ යේලුත් 

ිනයඵනහ. නයහධිඳිනයඹකු ලයඹ්ද ළඩ යපු හරයේ භභ 

දළ ිනයඵනහ, යනත් ය ර යම් තත්ත්ඹ නළින ය්දන 

 යුුර ය ිනයඵන ආහයඹ. ඒ ය ර farmer‟s market 

ිනයඵනහ. ඒ කිඹ්දය්ද යොවිඹහයේ යශ යඳොශ්ෂ. අයේ යයේ 

වළභ තළනභ ිනයඵනහ ෘිතර්භ යදඳහර්තයම්්දුරයේ හර්ඹහර. ඒ 

හයේභ යොවිජන යවහ යදඳහර්තයම්්දුරයේ හර්ඹහර ිනයඵනහ. 

ඒහ අම්ග්රාවයඹ්ද අඳ  ඵළරිද, ෘිත යහඹන වපු නළින ආවහය 

ද්රවග ිනඹ  ළයඹ්ෂ විකුණන යඳොශ්ෂ වද්දන? දළ්ද මිනිසසු 

market එය්ෂ ිනයඵන එශලුර  ඩහ යම් ිනයඵන එශලු ළඩි 

මිර  ්දනහ. යොවිඹහ හ යරහ යනහහ නම් ඒහ 

්දනහ. ඒ ත් ඳරී්ෂණ ්රුභඹ්ෂ ිනයඵ්දන ඕනෆ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රී ුරභහ, ථහ අ්ද ය්දන.  

 
රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, භ  තත් විනහඩිඹ්ෂ යද්දන. 

ඉසය යම් යඳොශ ිනබුයණ් යම් මිනිසු්ද  තභහ හ යන 

යේල් යනළල්රහ විකුණ්දනන්. අද යම් යඳොශ භ  නළින 

යරහ. යශ ගහඳහරියඹෝ යො ්ෂ යඳොයශ්ද යඳොශ  ඳුදහ, 

අඟවරුහදහ, ඵදහදහ යේ දසර ඹනහ. නමුත් දළ්ද ඒ ්රුභඹ 

නළින යරහ. භහ කිඹ්දය්ද අ්දන  ඒ හයේ යේල් පිිනටුවීභ ුරළි්ද 

අඳ  යම් ප්රේලසනඹ වි්දන පුළු්ද යනහ කිඹරහන්. යඵොයවොභ 

සුරිනන් මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. 

 
රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ (මඳහය වහ අබග්දතය 
යශ අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு சஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து - கூட்டுமவு, உள்நஶட்டு 

லர்த்ெக அலச்சர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, රු ඹ්දත රුණහිනර 

භ්දත්රී ුරභහ යම් යඹෝජනහ ටි්ෂ ල් ගිිනල්රහන් යනළල්රහ 

ිනයඵ්දය්ද කිඹරහන් භහ ිනත්දය්ද. අපි ද්දනහ භෆත යුයේ 

DCD කිරි පිටිර ිනයඵනහ කිඹරහ ප්රේචහයඹ්ෂ ගිඹ ඵ. එයවභ 

ප්රේචහයඹ්ෂ ගිඹහභ ආවහය ඳනත  අම් හභහනගයඹ්ද ඒහ 

ම්ඵ්දධ  යුුර ය්දය්ද යෞග අභහතගහවලඹන්. ඒ හයේභ 

ඳහරියබෝගි  යුුර පිළිඵ අධිහරිඹ අන්ින අභහතගහවලයේ 

විඹඹ බහය ඇභිනයඹහ වළටිඹ  භභ ඒ යරහයේභ ඒ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද යොඹහ ඵර්දන හම්ඳල් ඹළේහ යලවේපරු . 

ඩහ යවො න් එයවභ යශව. යදතහ්ෂභ ඹළේහ. රඵර 

ය්දය්ද නළින ඹළේහ. යවවුර, ආවහය ම්ඵ්දධ තී්දදු තීයණ 

අයයන ඹම් ඹම් ප්රේහල යන එ අඳ වරි ඳයයසයභ්ද 

ය්දන ඕනෆ යදඹ්ෂ, මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි. රඵර 

යරහ ඒහ ය්දන ඵළවළ. යේලඳහරන තී්දදු එයවව යභයවව ්දන 

පුළු්ද රඵර යරහ. ඔඹ හයේ ප්රේහල ය්දන පුළු්ද 

රඵර යරහ. වළඵළන් ආවහය ම්ඵ්දධ තී්දදු තීයණ නිේදී අපි 

වරි ඳයයසම් ්දන ඕනෆ. යභොද, අපි යලඹලු යදනහ ආවහය 

අම්බ යනහ. අඳ  යතොයුරරු ආහ ඒහයේ DCD යොයවත්භ 

නළවළ කිඹරහ. අද ත් භභ ඒහ භහධගඹ  දීරහ නළවළ. ඳශමුළනි 

 යේ ආහ 'ිනයඵනහ' කිඹරහ. ඇත්ත ලයඹ්ද එයවභ ිනබිරහ 

ිනයඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ රු අජිත් 

භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ කිේහ, internet එ  ගිඹහභ 

යතොයුරරු ඵරහ ්දන පුළු්ද කිඹරහ. ඔේ, internet ගිඹහභ ඵරහ 

්දන පුළු්ද ඒ ය රත් උේයකෝණඹ යරහ ිනයඵන ඵ. ඒ 

වුරුත් ද්දනහ යදඹ්ෂ. වළඵළන් අද න යො  DCD නළවළ කිඹන 

එ ම්පර්ණයඹ්ද තවවුරු යරහ ිනයඵනහ.       

ඊශඟ  සීනි ම්ඵ්දධ හයණඹ ළන ඵරමු. සුදු සීනි 

ම්ඵ්දධයඹ්ද ්දයනෝරු යේ ෘිත ඳර්යේණ ආඹතනඹ ශ 

ඳරී්ෂණඹ්ෂ ළන ඳත්රායේ ිනයඵනහ භහ දළ්ෂහ. ඒ තභන් 

ඹ්දත රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ යම් අල්රහ යන ිනයඵ්දය්ද, 

සුදු සීනිර ළේමිඹම් ිනයඵනහඹ කිඹරහ. වළඵළන් යම්ය්ෂ 

ඵරධහරිඹහ යෞග අභහතගහවලඹන්. භහ ිනතන වළටිඹ  යෞග 

අභහතගහවලඹ tests ණනහ්ෂ යරහ, ඳරී්ෂණ ණනහ්ෂ 

යරහ ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද  යුුර යරහ ිනයඵනහ. එභ නිහ අපි 

ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද රඵර ය්දන යවො නළවළ.  

ආවහයර  යේලඳහරනඹ ඇදරහ ්දන යවො නළවළ. දළ්ද 

අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ යභභ බහය්ද ගිඹහ. එුරභහ 

යඵොයවොභ අිනව පුේරයඹ්ෂ. භහ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ 

ඉ්දන හරයේ එුරභහ නයහධිඳිනුරභහ වළටිඹ න් යලටියේ. එුරභහ 

ථහ ය යන ගියේ යභඹ නය බහ කිඹහ ිනතහ යනන්. යභඹ 

උත්තරීතය ඳහර්ලියම්්දුරන්. එුරභහ ිනතහ යන ඉ්දය්ද මුත්රාහ 

හම්ඳල් test ය්දන ව්දදි ණය්ද යහඹනහහය ිනයඵනහ 

හයේ සුදු සීනි ම්ඵ්දධයඹ්ද ඳරී්ෂහ ය්දන ව්දදි ණය්ද 

යහඹනහහය දභනහඹ කිඹරහන්. එයවභ ඵළවළ. යම් ITI ආඹතනඹ 

ිනයඵනහ. එභ ආඹතනයඹ්ද තභන් යෞග අභහතගහවලඹත් එභ 

ඳරී්ෂණ  යුුර ය ්දය්ද. භහ එුරභහය්ද අව්දන 

ළභළිනන්, එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂ යජඹ හරයේ ඒහ දළම්යම් 

නළත්යත් ඇන් කිඹරහ. එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂ යජඹ හරයේ සීනි 

ආයේ බ්රsසීරයඹ්ද යනොයන්ද, ඉ්දදිඹහය්ද යනොයන්ද, 

තහන්ර්දතයඹ්ද යනොයන්ද? එයවභ නළුර  ව ය්ද යනහහද, 

යන යොයව්ද යවෝ යනහහද? නළවළ.  

 
රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ 
(ஶண்புஷகு கந்ெ  கபைணஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ එුරභහය්ද අව්දන ඕනෆ. ඒ හරයේ එුරභහ යලටියේ 

නළවළ ය්ද. 

 
රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ   
(ஶண்புஷகு சஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නළවළ ය්ද. එුරභහත් ිනටිඹහ. එුරභහත් දළ්ද ඉින්ද යනිල් 

වි්රුභයලවව භවත්භඹහ  පි්ද යද්දන ඕනෆ. එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂයේ අඹ ඔ්ෂයොභ ඳ්ෂඹ අත් වළය ඹේදී එුරභ්දරහ  

ඳහර්ලියම්්දුර  එ්දන අසථහ රළයඵනහ. වළඵළන් යම්හ ළන 

මී  ඩහ ඵර්දන. වළභ යදඹ භ යේලඳහරනඹ ඇද ්දන එඳහ. 

ළේමිඹම් ළන ථහ ය්දන ගිින්ද අ්දිනභ  එුරභහ නතය 

වුයණ් වම්ඵ්දයතො  යහයඹ්ද. එුරභහ කිඹනහ වම්ඵ්දයතො  

යහයඹ්ද ආවහය ද්රවග ණනහ්ෂ එනහඹ කිඹරහ. වළඵළන් භවය 

භ්දත්රී රු කිඹ්දය්ද වම්ඵ්දයතො  යහඹ  එ නළ්ෂත් 

එ්දය්ද නළවළ; එ නළන් ආයේ කිඹරහන්. භඩලි්ද නෆවිරහ 

ඉ්දය්ද. භඩ ව්දන ගිිනල්රහ මුළු ඳ්ෂඹභ දිඹ යරහ. ඹ්දත 

රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ ද්ෂඹහ. එුරභහ ආණ්ඩු ඳ්ෂඹ  ආයේ 

නළින වුණහ , එුරභහ ඇත්ත භ වරිඹ්දය්ද භින්දද යහජඳ්ෂ 

ජනහධිඳිනුරභහ න්.  
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රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එුරභහ එන්, එන්. දහ යවෝ එනහ. 

 
රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ   
(ஶண்புஷகு சஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එුරභහ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ අිනද්ෂයඹ්ෂ; භම්ගභ 

ිනයඵන යවො පුේරයඹ්ෂ. එුරභහ සුදුසු ය්දද, මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රී ුරභනි? එුරභහ සුදුසු යභවහ ඳළත්ත න්. එුරභහ යරහ  

තී්දදු නින්. වළඵළන් අයේ අජිත් භහ්දනේයඳරුභ න 

භ්දත්රී ුරභහ  කිඹ්දන ඕනෆ, මී  ඩහ යවොඳි්ද යොඹහ ඵරහ ථහ 

ය්දන කිඹරහ.  

දළ්ද යුේධඹ අ්ද යරහන් ිනයඵ්දය්ද. ඒ හරයේ යම්හ 

ළන ථහ යනහ ිනඹහ යම්හ ළන ලිඹ්දනත් පුේර යඹෝ 

යලටියේ නළවළ. යුේධඹ නිහ ඊ  ඩහ භවහ ඵයඳතශ ප්රේලසනඹ  ය  

මුහුණ දීරහ ිනබුණහ. දළ්ද යුේධඹ ජඹග්රාවණඹ යරහ ිනයඵනහ. 

දළ්ද ථහ ය්දන ිනයඵන භහතෘහ තභන් කුඩු ප්රේලසනඹ. 

ඔඵුරභහත් කුඩු ප්රේලසනඹ ළන ථහ යන එ මී  ඩහ යවොන්. 

ළබිනේ භණ්ඩරයේදී විනහඩි 45්ෂ ඳභණ අපිත් ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද 

ජනහධිඳිනුරභහ භඟ ථහ යනහ. අපි  කි යුුර යජඹ්ෂ 

වළටිඹ  ප්රේලසනලි්ද ඳළනරහ ඹ්දය්ද නළවළ. ප්රේලසන යභොනහද 

එ්දය්ද, අභියඹෝ යභොනහද එ්දය්ද, අපි ඒහ ළන  යවො  

හච්ඡහ යරහ ළරසුම්වත ඒහ  මුහුණ යදන ඵ 

ඳළවළදිලි කිඹ්දන ළභළිනන්.  

ආවහය ඳහන ය්දන යො  ඹම් ඹම් ප්රේමිතී්ද - standards - 

ිනයඵනහ. ටි්ද භහළුර  ප්රේමිතී්ද ිනයඵනහ. කිරි පිටිර  

ප්රේමිතී්ද ිනයඵනහ. එුරභහ ිනතන විධිඹ  යර්ගුයේ යහඹනහහයයේ 

දභහ යන ඳරී්ෂහ යරහ එළිඹ  දභ්දය්ද නළවළ. ළභ්ද 

ය්ද්දන භහභ  අය දු්දයනොත්, ඉසයල්රහභ ඒය්ෂ 

ප්රේමිිනඹ ඵරහ එඹ අම්භත යනහ. ඊ  ඳසයව ළභ්ද ය්ද්දන 

අය යදනහ. එයවභ ය්දන යො  වළභ ්දයේනයයඹ්දභ 

check  ය ඵරනහ. යවො නළින  container load එ්ෂ ආයොත් 

ඳහරියබෝගි  යුුර පිළිඵ අධිහරිඹ  ද්දහ වහභ ඒහ අත් 

අඩවගු  යන සීල් යනහ. එයවභ නළත්නම් ආඳසු ඹ්දන 

කිඹනහ. ඒ යය ම්ත් හර්තහ්ෂ යදනහ. එයවභන්  යුුර 

ය්දය්ද.  

අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ කිේහ, ඉසය පිටිර 

ගුල්යරෝ යලටිඹහ, දළ්ද පිටිර ගුල්යරෝ නළවළන් කිඹරහ. දළ්ද 

එුරභහ  අවුරුදු 50්ෂ ආඳස  ගිින්ද ගුල්ර්ද එ්ෂ පිටි ්දන 

ඕනෆද? යඳොේඩ්ෂ ල්ඳනහ ය ඵර්දන. යම් යරෝඹ දියුණු 

යරහන් ිනයඵ්දය්ද. ඳහරියබෝගි ජනතහ ්දන ඵර්දය්ද 

ප්රේමිිනඹ  අම්කර බහණ්ඩන්. ජනතහ ද්දනහ, ප්රේමිිනඹ  අම්කර 

නළින බහණ්ඩ වහ ප්රේමිිනඹ  අම්කර බහණ්ඩ යභොනහද කිඹරහ. 

ඒ විතය්ෂ යනොයන්. එුරභහ ඒ අසයව කිේහ, ඵහර යලයභ්දින 

යනහහඹ කිඹරහ. ඵහර යලයභ්දිනලි්ද වදරහ යොන් 

යොඩනළඟිල්රද ඩහ යන ළටුයණ්? ඵහර යලයභ්දිනලි්ද වදරහ 

ඩහ ළටුණු යොඩනළඟිල්ර්ෂ යඳ්ද්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

යොයවවද? ඹ්දන යදඹ්ෂ නළවළ. අජිත් භහ්දනේයඳරුභ 

භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ථහ යන යො  මී  ඩහ යඳොේඩ්ෂ ඔළු 

ඳහවිච්ික යරහ ථහ ය්දන. උ ිනබුණහ  වරිඹ්දය්ද නළවළ, 

යභොයශත් යඳොේඩ්ෂ ඳහවිච්ික ය්දන. ඒ තභන් එ්ෂත් ජහින 

ඳ්ෂඹ  වුයණ්. ඵහර යලයභ්දින නිහ එයවභ යලේධ යරහ නළවළ. 

ඒහ  නියල තී්දදු, තීයණ අපි ත්තහ. එ්ෂ එ්ෂ භහෆිඹහර  ඔළු 

න්දන සදහනම් ආණ්ඩු්ෂ යනොයන්, අයේ ආණ්ඩු. 

යනොයඹ්ෂ භහෆිඹහල් ිනයඵනහ. යශ යඳොයශවත් ිනයඵනහ. 

ඒහ අඳ වරිඹ  වසුරුහ ිනයඵනහ. එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  ඒහ 

වසුරු්දන   ිනුරයේත් නළවළ. භහත් ඒ ආණ්ඩුයේ ළබිනේ 

ඇභින  යයන්ෂ වළටිඹ   ිනටිඹහ. රු ඹ්දත රුණහිනර 

භ්දත්රී ුරභහ ද්දනහ. අවුරුදු යදය්ද යදය ඹ්දන   යලදු වුණහ.  

එභ නිහ  යඳොේඩ්ෂ ල්ඳනහ  ය ඵර්දන. යවො යදඹ  යවොන් 

කිඹ්දන. නය යදඹ  නයන් කිඹ්දන.  වළඵළන් ආවහයඳහන 

ළන අයයන  ඒහන්්ද  යේලඳහරනඹ ය්දන  වද්දන එඳහ. 

අඳත් යම් ආවහයඳහන  ඳරියබෝජනඹ යනහ. අඳත් යම්හ 

ඳරියබෝජනඹ යන අඹ වළටිඹ  යම්හ  අම්භිනඹ යද්දන, 

ඔඵුරභ්දරහ ිනතනහ ද  යම්  ආණ්ඩු ඒ තයම් යභෝඩ තතීරු 

ආණ්ඩු්ෂ ඹ කිඹහ? එයවභ යද්දය්ද නළවළ. භහ යශ ඇභින 

වළටිඹ  ඉතහභත්  කීයභ්ද  යුුර ය  ිනයඵ්දය්ද. ම්සුදුසු 

යේල් ආහභ අඳ ඒහ    විරුේධ  යුුර යනහ.   

රවහ ඉිනවහයේ  ඳශමුන තහ   වළභ අවුරුේයේභ  

සීභහිනත යව  පිරිකි්ද -එයලඹ ණනකි්ද- ළ ලීම් 

වතළිස දහව්ෂ  යනහ. රවහයේ නඩු වහය දහවන්  ළඩිභ  

ලයඹ්ද ිනබුයණ්. අඳ හගිල්ස එත් අල්රනහ. යම් ඉ්දන 

ඩ භවත්භඹහත් ඵරනහ. අඳ යතොත් අල්රනහ. අඳ 

මුඳහයඹත්  අල්රනහ. භයේ අභහතගහවලඹ ඹ යත් ිනයඵන 

යතො ත් භභ ගිින්ද නඩු දහරහ ිනයඵනහ. යභොද, ප්රේමිිනඹ ළන  

වරි කීභකිම්න්  අඳ   යුුර ය්දය්ද. අඳ එයවභ විනහලඹ්ෂ 

යහ යන ඹ්දන  ඉඩ යද්දය්ද නළවළ. භහ ඒ ඉතහභත් 

කීයභ්ද කිඹ්දන   ළභළිනන්.  

සීනි ම්ඵ්දධ, කිරිපිටි ම්ඵ්දධ අඳ ඉතහභත්  කීයභ්ද  

කිඹනහ. අද ළඩ ඵරන යෞග ඇභින වළටිඹ  යලටින රු රලිත් 

දිහනහඹ ඇභිනුරභහ ද්ෂ ඇභිනයයඹ්ෂ. යම් ම්ඵ්දධ 

එුරභහ කිඹහවි. යෞග අභහතගහවලඹත්,  අයේ අභහතගහවලඹත්  ඒ 

හයේභ ඳහරියබෝගි අධිහරිඹත්  ඒහඵේධ  ළඩ පිශයශ්ෂ 

ක්රි ඹහත්භ ය ිනයඵනහ. අඳ කියලයවත් ම්සුදුසු යදඹ  ඇුරළු 

්දන  ඉඩ යද්දය්ද  නළවළ.  ළ ලීම් ය්දන  ිනයඵන   වළභ 

තළනභ අඳ ළ ලීම් යනහ. වළභ ඵඩහ්ෂභ භහඹ  

ළයඹ්ෂ  අඳ ළ ලීම් යනහ. ළ ලීම් ය යොඹහ ඵරනහ. එභ 

නිහ තභන් ඉිනවහයේ ඳශමු න තහ  කුණු අර අහුය්දය්ද. 

කුණු අර යනහයේ  යම් හරයේ විතය්ෂ යනොයන්. ආණ්ඩුය්ද 

අර යේ්දය්ද නළවළ. බී ලම් යේ ්දය්ද නළවළ. ඒහ යේ්දය්ද 

යඳෞේලි අවලයඹ්ද. යඇ්දපී හරයේ යනහයේත් යඳෞේලි 

අවලයඹ්ද. ඒ හරයේත් යනහහ. යනහහ  ඇල්ලුයේ නළවළ. 

දළ්ද අපි අල්රනහ. අල්රරහ  ළයදිර   උඳරිභ ලයඹ්ද දඬුම් 

යනහ. ළයදි යන පුේරඹ්ද  විරුේධ  යුුර යරහ, දඩ 

ලයඹ්ද බිලිඹන යලඹඹ්ෂ යජඹ  උඳඹහයන ිනයඵනහ.   

රු ඹ්දත රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ  විඳ්ෂඹ යම්ය්ද 

යම්හයේ යේලුත් යයන්දන  ඕනෆ. වළඵළන් ටි්ෂ මී  ඩහ  

යොඹහ ඵරහ යේ්දන.  

 
රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ 
(ஶண்புஷகு கந்ெ  கபைணஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ය    යම්ය්ද. 

 
රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ   
(ஶண்புஷகு சஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ය  යම්ය්ද යඳීන යලටි්දය්ද රු භින්දද  යහජඳ්ෂ 

ජනහධිඳිනුරභහ තභන්. ඒ යම්ය්ද ඔඵුරභ්දරහ  ිනත්දන ත් 

ඵළවළ. ය  යම්ය්ද කිඹරහ  කිේයොත්, යයේ ජනතහ ද්දනහ  

ය  යම්ය්ද ඉ්දන නහඹඹහ භින්දද යහජඳ්ෂ 

1059 1060 



ඳහර්ලියම්්දුර 

ජනහධිඳිනුරභහඹ කිඹහ. යන  වුරුත් යනොයන්. ඒ  ්ද ඳහඨඹ 

තමු්දනහ්දයවරහ  ්දන ිනත්දන ත් එඳහ.  ය  ඩන තළන, ය  

යඵදන තළන, යොටි්ද  යය ්ද බහඹ්ෂ යදන තළන තභන්   

එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ  ිනටියේ.  ය  යම්ය්දඹ කිේයොත් 

එ්දය්ද  භින්දද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනුරභහ.  

 
රු ඹ්දත රුණහිනර භවතහ 
(ஶண்புஷகு கந்ெ  கபைணஶெஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඇන් දඹහයලරි ජඹයවය  -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ   

(ஶண்புஷகு சஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

දඹහයලරි ඉින්ද අයේ මිත්රාඹහය්ද.  දඹහයලරි ආහභ  අපි ඉතහභ 

ආදයයඹ්ද පිළිත්තහ. ඔඵුරභහ ආත් අඳ ඉතහභත් ආදයයඹ්ද 

පිළි්දනහ. ඔඵුරභ්දරහ හයේ ද්ෂ අඹ ඉ්දන ඕනෆ ආණ්ඩුයේ. 

[ඵහධහ කිරීම්] භහ ින පු ඳ්ෂඹ;   ඒ  යනභ යදඹ්ෂ. වළඵළන්, 

යවන ළිනරහ, භඵෆවිරහ, විනහලයරහ ගිිනල්රහ. ඔඵුරභ්දරහයේ 

තරුණ හරඹ. ඔඵුරභ්දරහ ද්ෂයඹෝ. ඔඵුරභ්දරහ හයේ  අඹ 

ආණ්ඩුයේ තනුරරු ත්තහ නම් විලහර ළඩ  යො ්ෂ යහවි. 

[ඵහධහ කිරීම්] රු  අජිත් භහ්දනඳ සයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ ද්ෂයඹ්ෂ 

ය්දන ත හු්ෂ ල් ඹහවි. එුරභහ  තභ training period   

එය්ෂ. ඔයවව පුරුදු යනහ. පුරුදු යරහ ඇවිත් ආණ්ඩු   උදවු 

යනහ. යවවුර, යභොද,  යේනයත්ෂ භහනඹ ඵරඹ්ෂ   නළින 

ඵ ද්දනහ. අවුරුදු විස්ෂ ද,  ිනව්ෂ ද, ඳයම්ඳයහ ණන  

ඵරඹ රඵහ ්දන ඵ්ෂ  යේ්දය්ද නළවළ. අඳ ද්දනහ ය්ද. 

විනහල යරහ; දිඹ යරහ. ඹම ඳශහත් බහයේ ප්රේිනපරඹ ආහභ 

ඵර්දන. ගිඹ ින යද  විතය්ෂ  එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයඹ්ද 

ඳවයශොස දහව  ඩහ පිරි්ෂ අයේ ඳ්ෂඹ  අය යන 

ිනයඵනහ. ඳසු ගිඹ භව භළිනයණයේත්, ජනහධිඳිනයණයේත් භ  

කියල යයන්ෂ වම්ඵ ය්දන යරහ්ෂ රළබුයණ් නළවළ. 

ජනහධිඳිනයණ යේදීත්, භව භළිනයණයේදීත් භභ 

ජනහධිඳිනුරභහත් එ්ෂ  ය  යේ ගි යේ. භයේ දිසත්රි ්ෂයේ දස 

දවඹන් ඉ්දන වම්ඵ වුයණ්.  

භහ ්දන භ්දත්රී  වගහන්, හභහජි වගහන් 

තමු්දනහ්දයවරහ   ත ින කිිනඳඹකි්ද යඳ්ද්දනම්.  භහධග 

ඔ්ෂයොභ වගහ යල්න අය යන ිනයඵ්දය්ද. ඔඹ ඔ්ෂයොභ 

එනහ. ඔවු්ද ද්දනහ, යභොනහ ශත්, ප්රේිනඳත්ිනඹ වළටිඹ  

යඑ්දපීයේ ිනටිඹත්  යම් ය   ජනහධිඳිනුරභහ ළඩ යන ඵ. යම් 

හයේ ළඩ ශ නහඹයඹ්ෂ රවහ ඉිනවහයේභ බිින යරහ 

නළවළ. යුේධඹ අ්ද ශහ.  "ආර්ථිඹ වද්දන  ඵළවළ"න් කිඹහ 

තමු්දනහ්දයවරහ කිේහ.  තමු්දනහ්දයවරහ යභොනහ කිේත් අද 

යයේ ආර්ථිඹ වදනහ.  

යනිල් වි්රුභයලවව භවත්භඹහ, ඔඵුරභ්දරහ වම්ඵ්දයතො  යහඹ 

ළන ථහ ශහ. යනිල් වි්රුභයලවව භවත්භඹහ ප්රේිනඳත්ින 

ප්රේහලනයේ දළම්භහ, එඹ වදනහඹ කිඹහ. නමුත් වළදුයේ නළවළ. 

භින්දද යහජඳ්ෂ භළිනුරභහ  ප්රේිනඳත්ින ප්රේහලනයේ  දළම්භහ, ඒ 

වදනහඹ කිඹහ. වළදුහ. ගු්ද යතොටුඳශ්ෂ යභොනයහර  

යදනහඹ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ කිේහ. ජනහධිඳිනුරභහ 

වම්ඵ්දයතො   ඒ වළදුහ.  වදරහ විෘත ශහ. යයේ මිනිසසු - 

ජනතහ්ෂ වළටිඹ  ුරටු ්දන  ඕනෆ.  

යයන වළභ තත්ඳයඹදීභ ශ්රී රවහයේ යඹෝධ වර්ධනඹ්ෂ 

යලදු යනහ. හ ත් ඒ නළවළ කිඹ්දන ඵළවළ. ඒ නිහ රු අජිත් 

භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ   සීනි ළනත්, ගුල්යරෝ 

ළනත් ථහ යරහ දහත් ආණ්ඩු ඵරඹ ්දන වම්ඵ 

්දය්ද නළවළ. ඔඵුරභහ ය   ආදයඹ ය්දන. යයේ ක්රි ඹහත්භ 

යන ළඩ ව්ද ළන යවො ථහ  ය්දන. නය්ෂ යනහ 

නම් ඒ යඳ්දරහ යද්දන. ඒන් භහ කිඹ්දය්ද.  

මී  ඩහ දීර්ක ලයඹ්ද ථහ ය්දන භහ ඵරහයඳොයයොත්ුර 

්දය්ද නළවළ. අඳ ඉ්දන තහ්ෂ ල් වි ිනයඵන ආවහය කියල 

යවත්භ ශ්රී රවහයේ ඳහරියබෝගිඹ්ද  යද්දය්ද නළවළ. යම් යයේ 

ඳහරියබෝගිඹ්ද යම්ය්ද අඳ ඒ අකුය භ ක්රි ඹහත්භ 

යනහ. අඳ යලඹලු යදනහභ යම් යයේ ඳහරියබෝගියඹෝ. ඹ්දත 

රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ යේහ, අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ 

යේහ, යම් රු බහයේ ඉ්දන අයේ රු ඇභිනුරභහ යේහ, අයේ 

අසර් භ්දත්රී ුරභහ යේහ -ඒ වළභ යදනහභ- ඳහරියබෝගියඹෝ. ඒ 

නිහ  අයේ ඳහරියබෝගිඹ්ද  වි ආවහය ්දන අඳ සදහනම් 

නළවළ. යුයඹ්ද යුඹ  යරෝයේ එන අභියඹෝ, ආවහය 

ම්ඵ්දධ ශ්රී රවහයේ අඳ  එන අභියඹෝර  වරි විධිඹ  

මුහුණ දීරහ, යම් ප්රේලසනර  විඳුම් යේනහ කිඹන එත් භභ 

භත්ෂ ය්දන ළභළිනන්. එයවභ නළින, ඔඵුරභ්දරහ අඳ  භඩ 

ළහුහ, එ අභහතගහවලඹ්ෂ යභයවභ කිඹනහ, යභයවභ කිඹනහ, 

තී්දදු තීයණ ්දය්ද නළවළ කිඹරහ ිනතන, එයවභ  ඩහ ළටුණු 

ආණ්ඩු්ෂ යනොයන් අපි. අයේ ආණ්ඩු යඵොයවොභ ඵරම්ඳ්දන 

ආණ්ඩු්ෂ. අඳ නිළරැදි තී්දදු, තීයණ  ්දනහ. ඒ නිළරැදි තී්දදු, 

තීයණ අයයන අඳ ය  යභයවඹ නහඹ කිඹන එ භහ 

ඳළවළදිලි ප්රේහල යනහ. යඵොයවොභ සුරිනන්.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී ුරභහ 
(ெலயலெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  පිළිුරරු ථහ. රු රලිත් දිහනහඹ නියඹෝජග 

ඇභිනුරභහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (යෞග නියඹෝජග 
අභහතගුරභහ) 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அலச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අයේ මුඳහය වහ අබග්දතය 

ය ශ අභහතග රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භළිනුරභහ භහ ිනතන 

වළටිඹ  යම් වහ විසතයහත්භ පිළිුරය්ෂ රඵහ දු්දනහ. යයව 

යතත්, අද අයේ රු ඹ්දත රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ ඉදිරිඳත් 

ය ඇින බහ ල් තළබීයම් යඹෝජනහය්ද කිඹ්දය්ද සීනිර 

ළේමිඹම් නළභළින යහඹන ද්රවගඹ්ෂ අඩවගු යරහ ිනයඵන ඵ 

හර්තහ යරහ ිනයඵනහ කිඹරහන්.   

සීනි කිඹ්දය්ද යම් ය   ළදත් ද්රවගඹ්ෂ.  උයේ  යත් එ 

යඵෝදන, දල් , ව  -ඒ ඕනෆභ යරහ - යත් එ යඵෝදන 

ශ්රී රහවකි ජනතහ ලයඹ්ද අඳ ළඩියඹ්දභ ඳහවිච්ික ය්දය්ද 

සීනි තභන්.  නමුත් යෞග ඳළත්යත්ද නම් අඳ එච්චය කිඹ්දය්ද 

නළවළ සීනි ඳහවිච්ික ය්දන කිඹරහ.  යභොද, අද යම් යයේ යඵෝ 

යනොන යයෝ ම්ඵ්දධ අ භියඹෝඹ  අඳ මුහුණ දී යලටින 

නිහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, යම් ය   ආවහය ර් යන 

ඒයම්දී ඒ පිළිඵ අයේ ජහින ප්රේිනඳත්ිනඹ්ෂ, ්රුභයේදඹ්ෂ 

ිනයඵනහ. භහ ිනතන වළටිඹ  යම් රු භ්දත්රී ුරභ්දරහ යදඳශභ ඒ 

ළන ඒ තයම් අයඵෝධඹකි්ද යනොයන් ථහ යශව. අයේ යශ 

ඇභිනුරභහත් කිේහ, රු අජිත් භහ්දනේයඳරුභ භ්දත්රී ුරභහ කිේ 

ආහයඹ  සීනි භනි්දන අඳ  තළන තළන යහඹනහහය දභ්දන 

ඵළරි ඵ. යම්හ යන ආඹතන ිනයඵනහ. යෞග අභහතගහවලඹ 

වළටිඹ  වියලවයඹ්දභ යම් ය   ය්දන ආවහය ද්රවගර ර් 

යද්ෂ ිනයඵනහ. වියලව යඹ්දභ ශදරු කිරි පිටි හයේ යේල් 

1061 1062 

[රු යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු භවතහ] 
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දළඩි අධහනඹ  ර්ෂ යන ආවහය ද්රවග. ත යො ්ෂ ිනයඵනහ 

දළඩි අධහනඹ  ර්ෂ යනොන. නමුත්  ඒ වළභ ආවහය ද්රවගඹ්ෂභ 

ඳරී්ෂහ ය්දන ඕනෆ. ආවහය ද්රවගඹ්ෂ ලයඹ්ද රවහයේ 

යහඹ  එන ෆභ සීනි ්දයේනයඹ්ෂභ අඳ ඳරී්ෂහ  ර්ෂ 

යනහ. යෞග අභහතගහවලයේ ඳරී්ෂහය්ද  යතොය, 

හර්තහකි්ද යතොය ඒහ එළිඹ  එ්දය්ද නළවළ.  ITI  එ භඟි්ද 

ඳරී්ෂහ  ර්ෂ යරහ, ඒ යලඹලු  යුුර නිභ වහ  ඳසු තභන් 

ඳරියබෝගිඹහ  ඒහ නිදවස ය්දන රළයඵ්දය්ද.  

මරහනහරුඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, අද යම් යයේ භහධගඹ  විලහර 

නිදව්ෂ ිනයඵනහ. භභ අවනහ, අඩුභ තයමි්ද අද යම් යයේ 

ළභ්ද ටි්ද එ්ෂත් වි යරහ ශභයඹ්ෂ යයෝවර  ඇුරළු 

ශහ කිඹරහත් හර්තහ යරහ ිනයඵනහද කිඹරහ. නළවළ ය්ද. 

යභොද එයවභ වුණහ නම් භහධගර ඒ යරොකු  ඳශ යන්.  

එයවභ යදඹ්ෂ නළවළ. අද ආවහය ද්රවග විලහර ලයඹ්ද 

ය්දනහ.  ඒ ය්දන ආවහය ම්ඵ්දධයඹ්ද අඳ   කීභ්ෂ 

ිනයඵනහ. යභුරභහ නඩු දභරහ බිලිඹන 1,00  ආ්දන 

ප්රේභහණඹ්ෂ ආදහඹභ ත්තහ කිඹරහ කිඹනහ. අයේ යෞග 

යවහයේත් භවජන යෞග ඳරී්ෂ භවත්රු සීමිත ප්රේභහණඹ්ෂ 

තභන් ඉ්දය්ද.  ඔවුම්ත් යම් ආවහය ද්රවග ළ ලීම් ම්ඵ්දධ 

වියලව ළඩ ව්ද ක්රි ඹහත්භ යනහ. ඒ නිහ යම් යයේ 

ජනතහ   ඹම් කියල  කීභකි්ද තභන් ඒ  යුත්ත අඳ ඉටු 

ය්දය්ද.  

ඳසු ගිඹ හරයේ කිරි පිටි ම්ඵ්දධයඹ්ද ප්රේධහන ප්රේලසනඹ්ෂ 

ිනබුණහ. ඒ නිහ කිරි පිටි ම්ඵ්දධයඹ්ද ඳරී්ෂණ ඳත්රහ අඳ 

හර්තහ 128්ෂ රඵහ යන ිනයඵනහ. යභොද, ඳසු ගිඹ දසර 

හර්තහ යරහ ිනබුණහ යම් කිරි පිටිර යෞගඹ  අිනතය DCD 

කිඹන ද්රවගඹ අඩවගු යනහඹ කිඹරහ. ඒ  samples ඹරහ අඳ 

හර්තහ රඵහයන ිනයඵනහ. ඒ රඵහ ත් හර්තහ එයලඹ 

වියලඅයේභ කිරි පිටිර  DCD ඇින ඵ  හර්තහ යරහ නළවළ. යභභ 

ඳරී්ෂණඹ ය ිනයඵ්දය්ද තහන්ර්දතයේ SGS Laboratory 

එය්ද. ඒ නිහ අඳ  ඳළවළදිලි කිඹ්දන පුළු්ද කිරි පිටි 

ම්ඵ්දධයඹ්ද ඹම්කියල භතඹ්ෂ ිනබුණහ නම් ඒ ම්පර්ණ යඹ්ද 

අතගඹ්ෂ ඵ. යම් කිරි පිටි ඳරියබෝජනඹ වහ නිකුත් යන 

යො , අනිහර්ඹයඹ්දභ යෞග අභහතගහවලඹ වළටිඹ  අඳ ඒ 

හර්තහ නිකුත් ය ිනයඵනහ. යම් ප්රේලසනඹ ඇින වුණු නිහභ අඳ 

තහන්ර්දතයේ ඒ යහඹහනහහයඹ  කිරි පිටි samples ඹරහ හර්තහ 

128්ෂ රඵහ ත්තහ.   ඒ හර්තහ එයලඹ වියලඅයේභ කිඹහ ිනයඵනහ 

එළනි තත්ත්ඹ්ෂ නළවළ, ඒ කිරි පිටි පිරියලදුන් කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ නිහ යම් තත්ත්ඹ්ද 

පිළිඵ අපි පුන පුනහ කිඹ්දන   දඟර්දය්ද නළවළ. එයවභ 

කිඹ්දන  අලගතහකුත් නළවළ.  අඳ  යත් යෝේඳඹ ුරශ 

කුණහටු්ෂ ඇින ය්දන  අලගතහ්ෂ නළවළ. අභහතගරු්ද, 

නියඹෝජග අභහතගරු්ද වළටිඹ  අපි භහධගඹ  ඹම් යදඹ්ෂ 

කිේයොත්,  භවය යරහ  ඒය්ද යරොකු ප්රේලසනඹ්ෂ ඇින 

්දන  පුළු්ද.   යම් යයේ කුරුළු උණ යයෝඹ ඳළිනය ඹනහ 

කිඹරහ යෞග ඇභිනුරභහ භහධගඹ  කිේයොත්  ඒය්ද යරොකු 

ප්රේලසනඹ්ෂ ඇින ්දන  පුළු්ද. ඒ internet  එයත් ඳශ 

යනහ.  වචහයයඹෝ අයේ ය   එ්දන ඉසය යරහ  යම් යයේ 

ඳළිනයයමි්ද ිනයඵන යයෝ යභොනහද කිඹහ ඵරනහ. යඩවගු 

යයෝඹ, ඒ හයේ  තත් යයෝ ඳළිනයයමි්ද ිනයඵනහද කිඹරහ  

ඵරනහ. ඊයේ යඳයර්දහ අයඳ්ද හර්තහ්ෂ ඉල්රහ ිනබුණහ, යඩවගු 

යයෝයඹ්ද භළයයන වගහ කිඹ්දන කිඹරහ. අපි කිේහ,  ඒ 

කිඹ්දන අලගතහ්ෂ නළවළ කිඹරහ. යභොද, භළයයන වගහ 

කිේහ කිඹරහ ඒය්ද ය   සුිනඹ්ෂ යලදු ්දය්ද නළවළ ය්ද. 

නමුත්  internet එ වයවහ ඒ ඵරන වචහයඹහ ඊශඟ  යභොද 

ය්දය්ද? යම් යයේ යභච්චය යදයනකු  යඩවගු යයෝඹ 

ිනයඵනහ, යම් ය   ඹ්දන ඕනෆ නළවළ කිඹරහ ිනතනහ. යභොද, 

වචහයඹ්ද  ළභළින ය්දය්ද නළවළ ය්ද එයවභ යයෝ ඳළිනය 

ඹේදී යම් ය   එ්දන. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ තභන් එන්්ද අපි 

ඵරහයඳොයයොත්ුර වුයණ්.  ඉින්ද අපි ජනතහ  යම් යේල් ප්රේහල 

කිරීයම් දී එින ඹම් කියල  කීභ්ෂ ිනයඵ්දන  ඕනෆ.  

යම් ආනඹනි සීනිර ගුණහත්භබහඹ ම්ඵ්දධයඹම්ත් 

අපි එයවභන්  යුුර ය්දය්ද.  ඒහයේ samples  රඵහ ළීනභ 

අනිහර්යඹ්දභ යෞග අභහතගහවලඹ වයවහ යලදු නහ. එයව රඵහ 

යන ඳරී්ෂණ යරහ හර්තහ රළයඵන යත්ෂ ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද 

කියලභ යතොයුරය්ෂ පි  ය්දය්ද නළවළ, රු භ්දත්රී ුරභනි.  ඒ 

යතොයුරරු පි  ය්දය්ද යම් ම්ඵ්දධයඹ්ද හර්තහ රඵහ 

ළීනයභ්ද ඳසුන්. යම් වහ යර්ගු යදඳහර්තයම්්දුර, 

ඳහරියබෝගි අධිහරිඹ, යෞග අභහතගහවලඹ ඹන යම් යලඹල්ර භ 

 කීභ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ අඹයේ හර්තහ රළබුණහ  ඳසු තභන් යම් 

ම්ඵ්දධයඹ්ද යතොයුර රු පි ත  යවළි ය්දය්ද. ඒ විතය්ෂ 

යනොයන්. යම් හර්තහ ළනයො  අපි ඒ යයේ නිසඳහදන 

හර්තහත් ළනහ. යඵයවත් ද්රවග ම්ඵ්දධයඹම්ත්  දළ්ද අපි 

හර්තහ්ද ළනහ. භවය වි  ඹම් යඵයවත්ෂ ඵහර 

තත්ත්යඹ්ද ිනයඵ්දන  පුළු්ද. නමුත් ඒ යම් යයේ 

නිසඳහදනඹ යපු එ්ෂ යනොයන්,  ඒ පි  යටි්ද ය්දන 

යඵයවත්ෂ ්දන  පුළු්ද. එතයො  අපි ඒ  යයේ  අදහශ 

භහභ  විරුේධන් ථහ ය්දන  ඕනෆ. නමුත් අද ඇඟිල්ර දිගු 

ය්දය්ද යෞග අභහතගහවලඹ න්. ඒ ය්දන යඵයවත 

නිසඳහදනඹ ය්දයනත් අපි යනොයන්.  එඹ රඵහ යද්දයනත් 

යනොමියල්න්. නමුත් ඒ ය්දන යඵයවත ඹම් කියල ඵහර 

තත්ත්යේ එ්ෂ වුයණොත් ඇඟිල්ර දිගු ය්දය්ද රවහයේ 

යෞග අභහතගහවලඹ න්.  නමුත් ඒ ළන කිඹ්දන ඕනෆ ඒ 

යඵයවත නිසඳහදනඹ යපු යොම්ඳළනිඹ න්. ඇන් අඳ  ඵහර 

යඵයවත් යද්දය්ද කිඹරහ ඒ යොම්ඳළනියඹම්න් අව්දන ඕනෆ.  

නමුත් විඳ්ෂයේ තමු්දනහ්දයවරහ ඇඟිල්ර දිගු ය්දය්ද 

යෞග අභහතගහවලඹ න්. ඒය්ද ප්රේිනපරඹ්ෂ එ්දය්ද නළවළ. 

අඳ  එයවභ ඵහර යඵයවත් ය්දවීයම් අලගතහ්ෂ නළවළ.  

එයවභ ඵහර යඵයවත් ය්දහ ජනතහ  යද්දන අයේ යජඹ  

අලගතහ්ෂ නළවළ.  

යම් යයේ ජනතහ අඳ යයයින යරොකු විලසහඹ්ෂ තඵහ 

ිනයඵනහ. ඒ නිහ තභන් යම් යයේ ජනතහ යභච්චය දීර්ක 

හරඹ්ෂ ිනසයව අඳ  යම් යයේ ඵරඹ රඵහ දීරහ ිනයඵ්දය්ද. ඒ 

නිහ තභන් තමු්දනහ්දයවරහයේ ඳ්ෂයේ දඹහයලරි ජඹයවය 

භ්දත්රී ුරභහ ළනි භ්දත්රී රු්ද අයේ ඳ්ෂඹ  එුර ්දය්ද. යම් 

අසථහයේ යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු ඇභිනුරභහ අයේ ඳළත්යත් 

යලටිනහ.  ආණ්ඩු ඳ්ෂඹ ඳළත්යත් දළ්ද ඡ්දදඹ්ෂ ඳළළත්වුයොත්, 

ළඩිපුයභ යම් ඳළත්යත් යලටි්දය්ද  එදහ එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ -

අද එ්ෂත් ජහින ඳ්ෂයේ කිඹරහ භභ කිඹ්දය්ද නළවළ-   ින පු 

ේටිඹන්. භභ ළභළින නළවළ,  අද යභුරභ්දරහ  ඳයණ යුඑ්දපී 

ේටිඹ කිඹරහ කිඹ්දන. යභොද, යභුරභ්දරහ දළ්ද අයේ 

ඳ්ෂයේ ඉ්දය්ද. ඒ නිම් යනොයන්. යුුරම්,  කීම් ඉටු 

යරහ, විබහයඹම්ත් භත් යරහ ඇවිල්රහ ිනයඵ්දය්ද.  

යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු ඇභිනුරභහ කුරුණෆලි්ද අව එ  

යත්රිරහ ඇවිල්රහ ිනයඵ්දය්ද. අසර් භ්දත්රී ුරභහත් තභ අයේ 

ඳළත්යත් ඉ්දනහ. එදහ එුරභහ එවහ ඳළත්යත් ඉයන අපි  ෆ 

වපු භ්දත්රි යයඹ්ෂ. ඉින්ද අද අපි යම් ළන ුරටු නහ. ඒ 

තභන් අයේ ද්ෂභ;  අයේ නහඹුරභහයේ ද්ෂභ. යභොද, 

යම් යයේ ළඩ ය්දන  පුළු්ද භවජන නියඹෝජිතඹ්ද එුර 

ය යන එුරභහ ඒ  යුුර යනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රු 

භ්දත්රී ුරභනි, ඉින්ද තමු්දනහ්දයවත් යම් ඳළත්ත  එ්දන. අපි 

ළභළිනන් ඔඹ තරුණභ, තරුණ ජඹ, අයේ ඳ්ෂඹ  එුර ය 

්දන.  යජෝදස ්ද ප්රේනහ්දදු ඇභිනුරභහයේ තරුණ ජයඹ්ද 

තමු්දනහ්දයවරහ අයවෝයල යපු යතො ආඹතනඹ අද නළත 
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ඇින යරහ ිනයඵනහ. අද කුරුණෆර දිසත්රි ්ෂඹ විතය්ෂ 

යනොයන්,  මුළු රවහ පුයහභ යතො යයශ ළල් ආයම්බ ය 

ිනයඵනහ. අයේ අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ වියල්ද එුරභහ  බහය දු්ද 

මුඳහය වහ අබග්දතය යයශ අභහතගහවලයේ යුුරම්,  කීම් 

යලඹල්ර එුරභහ යවොඳි්ද ඉටු යනහ. අව  යුුර යන 

ඕනෆභ යයන්ෂ ම්ඵ්දධයඹ්ද අයේ අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ  

දහත් අව ඵරරහ නළවළ. ඒ යලඹලු යදනහ භ එුරභහ යවොඳි්ද 

රහ ිනයඵනහ. ඊයේ අයේ ඳ්ෂඹ  ආපු දඹහයලරි ජඹයවය 

භ්දත්රී ුරභහ ත් එයවභන්.  එුරභහ ත් යවොඳි්ද රනහ. යභොද, 

එුරභහ ද්දනහ  ළඩ ය්දන පුළු්ද මිනිසසු යම් ආණ්ඩු  

ත්යතොත් තභන්, ය   ළඩ්ෂ ය්දන පුළු්ද ය්දය්ද කිඹරහ. 

එුරභහ ඒ යේ දකිනහ. ඒ නිහ ඹම ඡ්දද ප්රේිනපරඹත් ඕභන්.  

රු භ්දත්රී ුරභනි, විඳ්ෂඹ වළටිඹ  තමු්දනහ්දයවත් යභොනහ 

වරි යඹෝජනහ්ෂ යයන්දන ඕනෆ ය්ද.  ආනඹනි සීනි 

ම්ඵ්දධයඹ්ද, කිරි පිටි ම්ඵ්දධයඹ්ද යවෝ යනත් ආවහය ද්රවග 

ම්ඵ්දධයඹ්ද එයවභ ළ ලු්ෂ නළවළ. අපි යම් යයේ ජනතහ  

වි ආවහය ර්  ්දය්ද නළවළ. අයේ යෞග අභහතගහවලයේ 

යවො නිරධහරි භණ්ඩරඹ්ෂ යලටිනහ.  යම් යයේ ජනතහ  ඉතහභ 

ඉවශ ගුණහත්භ යෞග යවහ්ෂ අයේ අභහතගහවලඹ භඟි්ද 

ඳඹනහ. අයේ අභහතගහවලයේ යලටින වියලවඥ වදගරු්දයේ 

දළම්භ වයවහ අඳ  ත  කීභ්ෂ ඉටු ය්දන  ිනයඵනහ. 

යයෝගී්ද  ප්රේිනහය කිරීභ  අභතය තභන් යම් යයශ 

අභහතගහවලයේ  කීභත් තමු්දනහ්දයවරහ අඳ  බහය දීරහ 

ිනයඵ්දය්ද.  යෞග අභහතගහවලඹ  යුුර ය්දන  ඕනෆ 

යයෝගී්ද  ප්රේිනහය කිරීභ ම්ඵ්දධන්. නමුත් අපි යම්  කීභත් 

බහයයන  යුුර ය්දය්ද, එඹ අයේ  කීභ්ෂ යර 

රරහන්. ඒ නිහ යෞග අභහතගහවලඹ වළටිඹ  අපි ඒ  කීභත් 

ඉටු යනහ. වළඵළන්,  යම් එ එ භත අයයන, ඒහ තවවුරු 

ය්දය්ද නළින අපි ඒ ළන ථහ ය්දන  යවො නළවළ. කුඩු 

යයෝගිඹකු  ඳරී්ෂහ යරහ, සීනිර ළේමිඹම් ිනබුණු නිහ එයවභ 

වුණහ කිඹරහ කිඹ්දන ඵළවළ. ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද අදහශ 

ඳර්යේණහඹතනර හර්තහ යද්දන  ඕනෆ. එයවභ නළින 

කුඩු යයෝගිඹකුයේ මුත්රාහ ඳරී්ෂහ යරහ සීනිර ළේමිඹම් 

ිනයඵනහ කිඹරහ කිඹ්දන ඵළවළ. යරෝයේ කුඩු යයෝඹ  

වළයද්දන යවවුර තභ යොඹහ යන නළවළ. යම් කුඩු යයෝ 

ම්ඵ්දධයඹ්ද විවිධ භත ිනයඵනහ. නමුත් යම් යලඹල්ර එ  

ළටි යරහ අඳ  ආණ්ඩු  ඇඟිල්ර දිගු ය්දන ඵළවළ.  

අද යරෝයේ විවිධ යහඹනි ද්රවග ඳහවිච්ික යනහ. විවිධ 

යහඹනි යඳොයවොය ඳහවිච්ික යනහ. යහඹනි  යඳොයවොය 

බහවිතඹ නිහ යම් ප්රේලසනඹ ඇින යනහ කිඹරහ කිේහ. අපි කුඩු 

යයෝ ම්ඵ්දධයඹ්ද ඳරී්ෂහ කිරීභ  මිටු්ෂ ඳත් ශහ.   

ෘිතර්භ අභහතගහවලඹ, යෞග අභහතගහවලඹ, ඳරිය 

අභහතගහවලඹ ඹන යම් යලඹල්ර එුර යරහ ෘිත නහල ද්රවග 

ුරන්ෂ අපි තවනම් ශහ.  

හර්තහ අම් අපි ඉදිරියේ දී ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද ත දුය ත් 

 යුුර යනහ. ඒ හයේභ දළඩි ක්රි ඹහහරි ළඩ වන්ෂ අපි 

අ යයන ගිඹහ, කුඩු යයෝගී්ද ම්ඵ්දධයඹ්ද. අපි යම් ප්රේලසනඹ 

ළන දළන යන යලටිඹහ. අපි 2000 දී තභන් භවම්ය ප්රේධහන කුඩු 

යයෝ භධගසථහනඹ ආයම්බ යශව. මී  ලි්ද අපි යම් ම්ඵ්දධ 

ළඩ යරහ ිනයඵනහ. ඊයේ යඳයර්දහ යනොයන් අපි යම් ළන 

අධහනඹ යඹොමු යශව. යම් ළන අයේ යෞග අභහතගහවලයේ 

මලි  කීභ්ෂ ිනබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලි 

කිඹ්දන  ඕනෆ,  සීනි ම්ඵ්දධයඹ්ද අපි යම් න වි  ITI 

ආඹතනයඹ්ද හර්තහ 49්ෂ රඵහ යන ිනයඵන ඵ. ඒය්ද 

ප්රේිනපර 24්ෂ රළබී ිනයඵනහ. ඹහ ඇින  මුළු sample ණන 73න්. 

බ්රsසීරයඹ්ද ආනඹනඹ ය ිනයඵන සීනිලි්ද sample 21්ෂ අපි 

දළන  ඳරී්ෂණඹ  ඹරහ ිනයඵනහ. යභන්්ද එ්ෂ ඳරී්ෂණ 

හර්තහ්ෂ අඳ  දළන  රළබිරහත් ිනයඵනහ. ඵළය යරෝව අඩවගුන් 

කිඹරහ කියලභ  වන්ෂ ඒහයේ  නළවළ. ඉ්දදිඹහ, ඳහකිසතහනඹ, 

යොරිඹහ, තහන්ර්දතඹ කිඹන ය ලි්ද අපි සීනි ආනඹනඹ 

යනහ. ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද අපි හර්තහ  ය්දරහ ිනයඵනහ. ඒ 

හර්තහර යම් සීනිර ඵළය යරෝව ිනයඵනහන් කිඹරහ අඳ  කියල 

තළන හර්තහ යරහ නළවළ.   

අයේ ඳහරියබෝගිඹ්ද  ඹම් කියල ආවහය ද්රවගඹ්ෂ නිකුත් 

කිරීයම්දී, යෞග අභහතගහවලයඹ්ද ඒ හයේභ මුඳහය වහ 

අබග්දතය යයශ අභහතගහවලයඹ්ද අපි ඹම් කීභකි්ද  යුුර 

යනහ. එයවභ වි ද්රවග අඩවගු යේල් නිකුත් ය ිනයඵනහන් 

කිඹරහ ඹම් භතඹ්ෂ, එයවභත් නළත්නම් පුත් ඳත්ර වන්ෂ 

ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ, තභ. ඒ කීභ අඳ  ිනයඵනහ. එයවභ 

ිනබුණහ නම් භහධග වයවහ මී  ළඩිඹ යභඹ ප්රේචහයඹ ය්දන ඕනෆ.  

අල්රපු ළයේ ඉ්දදිඹහයේ, ශභන් වියල ණන්ෂ ඊයේ යඳයර්දහ 

භළරුණහ, ආවහය වි යරහ. නමුත් එයවභ තත්ත්ඹ්ෂ යම් යයේ 

ඇින යරහ නළවළ. යභොද, අපි යම් වහ ඹම් කියල ්රුභයේදඹ්ෂ 

අම්භනඹ යනහ. වළඵළන් අපි යම් යන  යුත්ත ළන 

යඵොයවෝ අඹ ද්දය්ද නළවළ. වම්ඵ්දයතො  යහයඹ්ද, යනත් 

යහඹකි්ද ය්දවහ කිඹරහ එයවභ යදඹ්ෂ නළවළ. යොන් 

යහයඹ්ද ආත්, යෞග අභහතගහවලයඹ්ද ඒ අදහශ නිරධහරි්ද 

ගිිනල්රහ  sample අයයන  ඳරී්ෂහ යනහ. යහඹ 

වම්ඵ්දයතො ද, යහඹ ඔලුවිල්ද, චීන යහඹද කිඹරහ ප්රේලසනඹ්ෂ 

නළවළ.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

හීයනම්ත් යහඹ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔේ, හීයනම්ත් යහඹ.   

අපි ඒ අදහශ sample අයයන ඳරී්ෂහ යනහ. ඒ container 

එ යභවහ  එ්දන ඉසය යරහ sample අයයන  යුුර 

ය්දන නිරධහරි්ද ඉ්දනහ. ඒ නිහ එතළන  ඹ්දන ඕනෆ නළවළ. 

යම් වහ ්රුභයේදඹ්ෂ ිනයඵනහ. ඒ ්රුභයේදඹ අම් තභන් අපි 

 යුුර ය්දය්ද. වම්ඵ්දයතො  යහයඹ්ද යනහ එය්ෂ sample  

ඳරී්ෂහ ය්දය්ද නළුර ඒ බහණ්ඩ අපි නිකුත් ය්දය්ද නළවළ; 

ඒ container එ යොශම  යයන්දය්ද නළවළ. ඒ  අදහශ 

අයේ ඹ්දත්රාණඹ්ෂ ිනයඵනහ. අදහශ නිරධහරි්ද ගිිනල්රහ sample 

අයයන ඳරී්ෂහ යරහ තභන් ඒහ නිකුත් ය්දය්ද.  

ඊශඟ , යම් භහතෘහ  අදහශ නළතත්,  භහ්දනේයඳරුභ 

භ්දත්රී ුරභහ ඉදිරිඳත් ශහ, ම්ඳව ප්රේයේලයේ ිනබුණු ආයඹෝජන 

භණ්ඩරයේ - BOI  එය්ෂ - project  එ ප්රේලසනඹ්ෂ ළන. 

ඳශමු කිඹ්දන ඕනෆ, මරහනහරඪ රු භ්දත්රී ුරභනි, එළනි 

ආඹතනඹ  යචෝදනහ්ෂ ආත් එ යභ එඹ අරවගු ය්දන 

අඳ  ඵරඹ නළින ඵ. ගිවිසුභ්ෂ ිනයඵනහ, ඒ අම් අපි අදහශ 

තළන  දළම්ම් යද්දන ඕනෆ. අයේ නියඹෝජග අධග්ෂ ජනයහල් 

(භවජන යෞග යවහ)  අමුණුභ භවතහ  යම් අසථහයේ බහ 

ර්බඹ  ඹහඵද නිරධහරි්දයේ භළදිරියේ ඉ්දනහ.  භභ 

එුරභහය්ද යතොයුරරු ත්තහ.  
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[රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ] 
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අද දල් "ිනරු" නහලිහය්ද ප්රේචහයඹ වුණු "යුර මිනිත්ුර" 

ළඩ වනි්ද යම් ඳණිවුඩඹ ඹන යො  භභ ඇහුම්්ද දු්දනහ. 

භභ  ඒ යරහයේභ  ව්ද ය යන ඒ ම්ඵ්දධයඹ්ද අමුණුභ 

භවත්තඹහ  දළම්ම් දීභ   යුුර ශහ. ඳශහත් බහයේ යෞග 

ඇභිනුරභහ , ම්ඳව යෞග වදග නිරධහරිුරභහ  - MOH - ඒ 
හයේභ නියඹෝජග යෞග අධග්ෂුරභහ  යම් රුණු ඇවිල්රහ 

ිනයඵ්දය්ද. ඒ නිහ යම් තත්ත්ඹ භ  දළම්ම් යද්දන ලි්ද අයේ 

ඵසනහිනය ඳශහයත් යෞග ඵරධහරි්ද ඒ   යුුර යරහ 

ිනයඵනහ. ඒ BOI  එ  හර්තහ යරහ ිනයඵනහ; ඒ හයේභ 

අයේ අභහතගහවලයේ නියඹෝජග අධග්ෂ  ජනයහල් (භවජන යෞග 

යවහ)  අමුණුභ භවත්තඹහ  හර්තහ යරහ ිනයඵනහ. අපි අදහශ  

තළ්දර  යතොයුරරු ඹරහ ිනයඵනහ. ඒ හර්තහ අම් ඒ ඳශහයත් 

ජරයේ වි ද්රවග ිනයඵනහ නම් යම් ආඹතනඹ ව්දන යවෝ ඒ 

අලග  යුුර ය්දන ඕනෆ. එයවභ නළුර යම් ළන 

ජනහධිඳිනුරභහ  යචෝදනහ යරහ, තත් යනකුයේ ිනතයත්ෂ 

කිඹරහ යඵොරු  භත යනළත් ළඩ්ෂ නළවළ. යජඹ වළටිඹ  අලග 

යතොයුරරු හර්තහ යරහ ිනයඵනහ. BOI  එ යම් යතොයුරරු 

ය්දහ යන,  ඒ ඳරී්ෂහ යරහ ඵරරහ, අදහශ ආඹතනඹ  ඒ 

ඵ දළම්ම් දීරහ අහද - warn - යරහ, එයවභ නම්  ඒ ආඹතනඹ 

ව්දන  යුුර ය්දන ඕනෆ. එයවභ නළුර ිනතූභයත්  ඒ 

ආඹතන ව්දන ගියඹොත් ආයඹෝජයඹෝ එ්දයනත් නළින යන්; 

ත මිනිසසු එ්දයනත් නළින යන්; යම්හ අකුශහයන ඹන්. ඒ නිහ 

යජඹ්ෂ වළටිඹ  අපි  යුුර යන යො   කීයභ්ද ඒ 

යතොයුරරු ය්දහ යනන්  යුුර ය්දන ඕනෆ.   

සීනි ළන යයව යතත්, යත් යෝේඳයේ කුණහටු්ෂ ළන 
කිඹ්දන යවෝ යභයවභ යදඹ්ෂ ිනයඵනහ කිඹරහ කිඹ්දන යවෝ 
වුරු වරි ඉ්දන ඕනෆ ය්ද. යභොද, දඹහයලරි ජඹයවය 
භ්දත්රී ුරභහත් ඊයේ අයේ ඳළත්ත  ආපු යරහයේ වුරු යවෝ 
යභොනහ යවෝ යදඹ්ෂ කිඹ්දන එඳහ ඹළ. අයේ ඹ්දත 
රුණහිනර භ්දත්රී ුරභහ භවජන නියඹෝජිතයඹකු වළටිඹ  
එුරභහයේ ඹම්කියල යුුරභ්ෂ  කීභ්ෂ ඉටු ය්දන   යුුර 
කිරීභ ළන අපි සුරින්දත යනහ. එුරභහ යනහ  යඹෝජනහ 
නිහ ජනතහ  යම් හයණහ ළන ඹථහ තත්ත්ඹ අයඵෝධ ය 
්දන අසථහ රළබීභ ළන භභ ුරටු යනහ. නමුත් භභ 
නහටු නහ යම් අසථහයේදී ඳහර්ලියම්්දුර ළරරියේ කියලභ 
භහධගයේදිඹකු යනොයලටීභ ළන. ිනටිඹහ නම් යවොන්. යභොද, යම් 
රුණු යම් ඳහර්ලියම්්දුර ුරශත්, යම් බහ ර්බඹ ුරශත් 
හච්ඡහ කිරීභ ඳභණ්ෂ ළඩ්ෂ නළවළ. යම් රුණු භහධග වයවහ 
ජනතහ  ඹ්දන ඕනෆ. අයේ යුුරභ,  කීභ අඳ ඉටු යනහ. 
ජනභහධගයේදි්ද ළරරියේ යලටිඹහ නම් ඔඵුරභහ ත් යවොන්; 
අඳ ත් යවොන්; ආණ්ඩු ත් යවොන්. යඵොයවොභ සුරිනන්. 

 

ප්රේලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳහර්ලියම්්දුර ඊ  අම්කර අ. බහ. 7.25 , 2013 ජලි භ 26න 
යලකුයහදහ අ.බහ.1.30 න යත්ෂ ල් ගියේඹ. 

அென்படி  பஷ.ப. 7.25 ணஷக்கு பஶஶளுன்மம், 2013 பேலய 26, 

தலள்ரஷக்கஷறல பஷ.ப. 1.30 ணஷலல எத்ெஷலலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 26th 

July, 2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලියම්්දුර විහද හර්තහර හර්ිත දහඹ මිර රු. 2178කි. පි ඳත්ෂ ය්දහ ළීනභ අලග  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. යොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභවඩ ඳහය, අව 102, 
පිඹයලරි යොඩනළගිල්යල් යජයේ  ප්රේහලන  හර්ඹහවලයේ  අධිහරී  යත  ෆභ  ර්ඹභ  යනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රේථභ දහඹ  මුදල් යහ ඉදිරි ර්යේ දහඹත්ඹ රඵහ යන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දියන්ද ඳසු  එම් රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳත් බහය ම් යනොරළයබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெஶ ; வன்சஶட் அெஷகஶ அமஷக்லகஷன் லபைடஶந்ெ சந்ெஶ பபஶ 2,178. வன்சஶட் ெனஷப்பஷெஷ பபஶ 18.15. ெபஶற் 

தசயவு பபஶ 2.50. லபைடஶந்ெ சந்ெஶ பற்பணஶக அத்ெஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷபட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கலட வீெஷ, கஷபைரப்பலன, தகஶழும்பு 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அநப்பஷ பஷெஷகலரப்  

தபற்பொக்தகஶள்ரயஶம். எவ்சலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் செெஷக்கு பன் சந்ெஶப்பணம்  

அநப்பப்பட சலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷலடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ணப்பங்கள்  

ற்பொக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
 

ප්රණලසනර  හික ිළිතුරරු 
 

ගලෝ ප්රණහලඹ : 

 රු එම්. භවරුෂස භවතහ 

 රු ගේ.යි.එම්. විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ 
 

ගභඩිසිනහ ඕල් ගේටීහ ආඹතනඹ (ංසථහත කිරීගම්) ඳනත් ගටුම්ඳත  :  

 ගදන ය කිඹහ  “ ඒ ”සථහය හය බහ  ඳයන රදී. 
 

ල්තළබීගම් ගඹෝජනහ  :  

 ඳළයණි ජංභ දුයථන අඳවයණඹ  
 

ප්රණලසනර  ලිිතත ිළිතුරරු 

අේතර්ත ප්රණධහන රුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
VOTE OF CONDOLENCE:  

     Hon.  M. Mahroof  

     Hon. K.Y.M. Wijeratna Banda  
 
INSTITUTE OF MEDICINA ALTERNATIVA (INCORPORATION) BILL: 

      Read a Second time, and allocated to Standing Committee "A"   
 
ADJOURNMENT MOTION:  

    Disposal of Used Mobile Phones 
 
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS  

PRINCIPAL  CONTENTS 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 

 

றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள் 

 

அதரதத் லர்ரணம்: 

 ரண்புறகு ம். ஹ்போப் 

 ரண்புறகு கக.க.ம். றகேத்ண தண்டர 

 

தடிசறணர ஏல்டகணடிர றபொணம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம்: 

  இண்டரம்பகந றப்தறடப்தட்டு றகனக்குள ‘’ க்கு சரட்டப்தட்டது 

 

எத்றகப்புப் தறகக:  

  தரகணக்குர தசல்பௌடத் தரகனகதசறககப அறத்ல் 

 

றணரக்களுக்கு ளத்துபன றகடகள் 
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අ. බහ. 1.30  ඳහර්ලිගම්ේුර රැස විඹ. නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 

[රු චේදිභ වීයේගොඩි භවතහ] මූරහනහරඪ විඹ.     

தரரளுன்நம் தற.த. 1.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு  சந்ற வீக்தகரடி]  
கனக கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 1.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER           

[THE  HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 
  

 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 

  
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රී  රංහ ප්රණජහතහේ්රිt භහජහදී ජනයජගආ ආණ්ඩුර භ 

යසථහග  154(6) යසථහ ප්රණහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  ඳශමුළනි හණ්ඩගආ XIළනි 

ගො , ුරේළනි හණ්ඩගආ IVළනි ගො , ඳසළනි 

හණ්ඩගආ IXළනි ගො  ව වඹළනි හණ්ඩගආ XXIIIළනි 

ගො ; 2011 මුදල් ර්ඹ වහ විණහධිඳතියඹහගේ 

හර්තහග  වඹළනි හණ්ඩගආ VIIIළනි ගො ; ව 2012 මුදල් 

ර්ඹ වහ විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  අ ළනි 

හණ්ඩගආ IIIළනි ගො  භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුරභහ ව ඳහර්ලිගම්ේුරග  
බහනහඹුරභහ ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

பகரகத்து அகச்சபைம் தரரளுன்நச் சகத பல்பைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, "එකී හර්තහ මුද්රnණඹ ශ 

යුුරඹ" යි භභ ගඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදිේ, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්රnණඹ ශ යුුරඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිිළ ගල්නහදිඹ ිළිතළේවීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, උස අධයහඳන 

අභහතයුරභහ ගනුගේ භභ 2010 ව 2011 ර් වහ 

ළරණිඹ විලසවිදයහරගආ ම්ඳව විර භහය්චික ආයුර්ග ද 

විදයහඹතනගආ හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හර්තහ උස අධයහඳන  යුුර ිළිතඵ උඳගකල 

හය බහ  ගඹොමු ශ යුුරඹළයි භභ ගඹෝජනහ යමි.  
 
ප්රණලසනඹ විභන රදිේ, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ හරගුණ විදයහ ගදඳහර්තගම්ේුරග  හර්ක  ඳහරන 

හර්තහ.- [ආඳදහ ශභනහයණ අභහතය රු භිනේද අභයවීය භවතහ 

ගනු  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ]   

 
 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

  
ගඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත.   

 
රු තිස අත්තනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඳවත වේ ගඳත්ම් 

දවුරන භභ ිළිතේමි.  

1. ගඳොල්වගර, ගොශම ඳහය, ඉවශ ගදයත්ගතින ඳදිංික 
ආර්. ධර්භගේන භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

2. ගේයහගදනිඹ, ඳවශ ඊරිඹභ, අං 172 දයන සථහනගඹින 
ඳදිංික  ගේ.ඩී. නිභරගේන භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

3. යේහන, ංගොඩ ඳහය, ඔගයේේ ෆීල්ඩ්ින ඳදිංික ජඹර්ධන 
භළදත්ත භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

4. ඇල්ර, කුමල්ගර, අං 233 දයන සථහනගඹින ඳදිංික  
යි.එම්. සුනිල් ධනයත්න භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

5. අම්ිළටිඹ, උඩුගර ඳහය, අං 273/4 දයන සථහනගඹින 
ඳදිංික දඹහයත්න ඵණ්ඩහ භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

6. භිනඹංනඹ, අයහත්ත, ගරම්ඳළගල් ණිසඨ විදයහරගආ 
ඒ.එම්. ගුණයත්න භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

7. වත්ත, ඹහයිේන, “සිඹත්” නිගින ඳදිංික එල්.එ්ච. 
ගයජිනල්ඩ් භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 
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8. ඵරංගොඩ, ගභොයවළර, උඩගර ඳදිංික එේ.පී. උඩත්ත 
භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

9. නහමිණිඔඹ-විල්මු, වළයමිටිහර, 53 ඇර, අං 2126 
දයන සථහනගඹින ඳදිංික ආර්.එම්. ඩිංගිරි ඵණ්ඩහ 
භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

10. ඳල්ගරඵළකද, ගොසළටිඹ, විභරහයහභගඹින ළඩ න 
පජය භවභ සුභණ ිනමිගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

11. වඳහේගොඩ, ගවොයණ ඳහය ඹන ලිිළනගඹින ඳදිංික 
එස.ඒ.ඩී. ලිලිතහ සුයවීය භවත්මිඹගේ රළබුණු ගඳත්භ; 

12. ගදොඩේගොඩ, නහගොඩ, භඟි භහත ඹන ලිිළනගඹින 
ඳදිංික එම්.ඒ.ගේ. ගප්රණේභරහල් භවතහගේ රළබුණු ගඳත්භ; 
ව 

13. භිනඹංනඹ, පජහ නයඹ, අං 59/100 දයන සථහනගඹින 
ඳදිංික ඩබ්ලි .එම්. ජඹගේය භවතහගේ රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද ගඳත්ම්  භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිගඹෝ යන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

 
ප්රණලසනර  හික ිළිතුරරු 

றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
"එ භ  එ ළඩේ" යහඳිතිඹ : විසතය 

"எபை கறரத்துக்கு எபை ககன" கபைத்றட்டம் : றதம் 
 "ONE WORK FOR ONE VILLAGE" PROGRAMME : DETAILS 

2590/’12 

1. රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ආර්ථි ංර්ධන අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ -  (1): 

(අ) (i) "එ භ  එ ළඩේ" ඹන යහඳිතිඹ 
ක්රිඅඹහත්භ කිරීගම් අයමුණු ගර්ද; 

    (ii) එභ යහඳිතිඹ භඟිේ  ආයණඹ න ම්භහන 
ංයහ ගොඳභණද; 

    (iii) ගභභ යහඳිතිඹ ක්රිඅඹහත්භ යනු රඵන එ 
භේ ගනුගේ ළඹ යන මුළු මුදර 
ගොඳභණද; 

     (iv) දීඳ යහේත ඉවත යහඳිතිඹ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ 
ගනුගේ ළඹ යනු රඵන මුළු මුදර 
ගොඳභණද; 

 (v) එභ මුදල් උේත යහඳිතිගආ නිලසිකත ඉරේඹේ 
ශඟහ ය ළනීභ ගනුගේභ ගඹොමු කිරීභ වහ 
ළසු ළරසභ ගර්ද; 

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ආ) ඉවත ළඩ වන ක්රිඅඹහත්භ කිරීගම්දී අඳෂනඳහීව 
 යුුර කිරීභ  ේනහ ව ිළඹය ගර්ද ඹේන එුරභහ 
ගභභ බහ  දේේගනිනද?  

(ඇ)    ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 

ததரபைபரர அதறறபைத்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) "எபை கறரத்துக்கு எபை ககன" தம் 

கபைத்றட்டத்க அபனரக்குன் கரக்கம் 

ரகதன்தகபெம்; 

 (ii) கற்தடி கபைத்றட்டத்றல் உள்படக்கப்தடுகறன்ந 

கறரங்கபறன் ண்றக்கக த்கண 

ன்தகபெம்; 

 (iii) இக்கபைத்றட்டம் அபனரக்கப்தடுகறன்ந எபை 

கறரத்றற்கரக தசனறடப்தடுகறன்ந தரத்ச் 

தசனவு ரதன்தகபெம்; 

 (iv) ரடபரற ரலறறல் கற்தடி கபைத்றட்டத்க 

அபனரக்குற்கரக தசனறடப்தடுகறன்ந 

தரத்ப் தத்தரகக ரதன்தகபெம்; 

 (v) அப்தத்க கற்தடி கபைத்றட்டத்றன் 

றட்டட்டரண இனக்குககப அகடற் 

கரகக ஆற்பொப்தடுத்துற்கரக குக்கப் 

தட்டுள்ப றட்டம் ரதன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) கற்தடி றகழ்ச்சறத் றட்டத்க அபனரக்கும் கதரது 

தக்கச்சரர்தறன்நற தசனரற்ந கற்தகரள்பப்கதரகும் 

டடிக்கககள் ரக ன்தகபெம் அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the objectives of the implementation of the 

project named “One Work for One 

Village” (Eka Gamakata Eka Wedak); 

 (ii) the number of villages covered by the 

aforesaid project; 

 (iii) the total amount of money spent per village 

where this project is being implemented; 

 (iv) the total amount of money spent for the 

islandwide implementation of the above 

project; and 

 (v) the plan devised to utilize the aforesaid 

amount of money exclusively for the 

attainment of the specific objectives of the 

aforesaid project? 

(b) Will he inform this House of the steps that will be 

taken to act impartially in implementing the above 

programme? 

(c) If not, why? 

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
නිගඹෝජය අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றகசண - ததரபைபரர அதறறபைத்ற 

தறற அகச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 

Economic Development) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ආර්ථි ංර්ධන 

අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය ගදනහ. 

1071 1072 

[රු තිස අත්තනහඹ භවතහ] 



2013 ජලි 26   

(අ) (i) භිනේද ිකේතන ප්රණතිඳත්ති ප්රණහලනගආ වේ 
අයුරිේභ ගෞේදර්ඹගඹේ, ශ්රී  විතිතිගඹේ වහ 
ගගනවසිේ ිළරුණු ඳයභහදර්ශී භේ ිළිතඵ 
සිිනනඹ ඹථහර්ථඹේ ඵ  ඳත් කිරීභ වහ 
තහනුති භධයත ංර්ධන ංල්ඳගඹේ 
ඔබ්ඵ  ගොස ජහති භට් ගම් ංර්ධනගආ පර 
ඳවශ සතයඹ වහ හේදුන ආහයඹ  ජහති 
ංර්ධනගආ ේෂුද්රn භධයසථහනඹ ගර භ ඳහද 
යත් භධයත ංර්ධන ළඩ වනේ ගර 
භ නළගුභ ළඩ වන මූලි ලගඹේ දහඹ 
ග . 

  භ ජහති ංර්ධනගආ ගේේද්රnසථහනඹ ඵ  
ඳත් යමිේ ශ්රී  රංහග  සිඹලුභ ම්භහන 
භිකධිභත් ම්භහන ගර පුනර්ජීනඹ කිරීගම් 
අයමුණිේ භ නළගුභ ළඩ වන 2006 ර්ගආදී 
ආයම්බ ගරිණි. 

  එභ ළඩ වගේ අයමුණු හේහත් යළනීභ 
වහ ග්රාහමීය ඹ භහර් ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිරීභ, 
විදුලිඹ ගනොභළති ෆභ භ භ විදුලිඹ රඵහ දීභ, 
ප්රණජහ ජර ඳවසුම් ංර්ධනඹ, ගත් බිම් වහ 
හරි ජරඹ ළඳයීභ, භහති වහ ශභහ ගෞය හඹන 
භධයසථහන ඉදි කිරීභ, සිඟිති උඹන භළදි ගො ත් 
ගඳය ඳහල් ඉදි කිරීභ, වී ඵඩහ වහ ගඳොගවොය 
ඵඩහ ඳවසුම් ළඳයීභ ව ක්රීමඩහ වහ උදයහන 
ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිරීභ ළනි ංර්ධන 
හර්ඹඹේ සිදු යනු රළගබ්.  

    (ii) ග්රාහභ නිරධහරි ම් 13,098 ක්රිඅඹහත්භ ග . 
උුරරු ඳශහත  අඹත් දිස්රිtේර විගකල ආධහය 
යහඳිති ක්රිඅඹහත්භ න ඵළවිේ එභ ග්රාහභ නිරධහරි 
ම් වහ "එේ භ  එේ ළඩේ" යහඳිතිඹ 
ක්රිඅඹහත්භ ගනොග .  

    (iii) රුිළඹල් මිලිඹන 01කි. 

     (iv) රුිළඹල් මිලිඹන 9,757කි.  

 (v)   ග්රාහමීය ඹ ජන බහ විසිේ ගතෝයහ ේනහ රද 
ගඹෝජනහලිේ ළදුම්රත් ප්රණහගකශීඹ ංර්ධන 
ළරළසභ, ප්රණහගකශීඹ ම්ඵේධියණ මිටුග  වහ 
දිස්රිtේ ම්ඵේධියණ මිටුග  අනුභළතිගඹේ 
ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ. 

      අනුභත යහඳිතිඹ ගම් අදහශ ප්රණජහ ංවිධහනඹේ 
විසිේ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ. 

    සුළු හරිභහර් යහඳිතිඹේ නම් එභ ගම් ගොවි 
ංවිධහනඹ විසිේ ක්රිඅඹහත්භ ශ යුුර ග .   

(ආ)  ගම් ජන බහග  ළඩි ළභළත්ත භත යහඳිතිඹ ගතෝයහ 
ත යුුර වීභ. 

(ඇ)  අදහශ ගනොග . 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ඳශමු න අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි. රඵහ දුේ ිළිතුරය ිළිතඵ රු නිගඹෝජය 

අභහතයුරභහ  සූතතිේත ගනහ. රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභනි, 

ඔඵුරභහගේ යජඹ "එ භ  එ ළඩේ, භ නළඟුභ, භඟ 

නළඟුභ, දිවි නළඟුභ" ඹනහදී නම් ලගඹේ ළඩ වේ ක්රිඅඹහත්භ 

යනහ. ඔඵුරභහ ිළිතුරගර් වේ ශහ, "එ භ  එ 

ළඩේ" ළඩ වන  රුිළඹල් මිලිඹන 9,757ේ ගේ ය 

තිගඵනහ කිඹරහ. රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභනි, දළේ යගට් 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ඳරහ. ධීයඹේ  ඉේධන වනහධහයඹ 

ගදේගේ නළවළ. ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ඳරහ. ඳහල් ද 

දරුේගේ සිඹඹ  27 යි දිහ ආවහයඹ රඵහ ගදේගේ.  "එ 

භ  එ ළඩේ" කිඹන ළඩ වන ඹ ගත් ඔඵුරභේරහ  

ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ ගදේගේ නළත්ගත් ඇයි, ධීයඹේ  

ඉේධන වනහධහයඹ රඵහ ගදේගේ නළත්ගත් ඇයි? [ඵහධහ 

කිරීභේ] 

රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභනි, ආර්ථි ංර්ධන අභහතයහංලගආ 

ම්ඳත් ටි එ එ යහඳිතිර නම් ඹ ගත් වංනහ ගනු , 

ඳපු ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ ගදේන ගඹොදහ ගනොේගේ 

නළත්ගත් ඇයි? [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එුරභහ ප්රණලසනඹ ඇුවහ, රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභහ ිළිතුරරු 

ගදේන. 

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු භේත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ අවපු ප්රණලසනඹ  භභ  උත්තය දුේනහ. 

ඒ ප්රණලසනඹ  අදහශ අුරරු ප්රණලසන අවේන. ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ, 

ධීය විශ්රාහභ ළටුඳ ළන ගනභ ප්රණලසන අවේන. ඒහ ගනභ 

විඹඹේ. ඒහ ගම්  ඳ රහ ේන එඳහ. ප්රණලසනඹ ඳ රහ 

ගන තමුේනහේගේ රඳහිනනිඹ  ථහ යේන  ගිඹහ , ඒ 

වරිඹේගේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒ තභයි. ළරරිගආ ඉේන 

ශභයිේ  ඇත්ත කිඹේන ඕනෆ ගේ.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

උත්තය ගදේන ඵළරි නම්, "ඵළවළ"  කිඹේන. 

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගභොනහ ද උත්තය ගදේගේ? තමුේනහේගේ නිළයදි 

ප්රණලසනඹ අවේන. ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ළන ගනභ අවේන. ධීය 

විශ්රාහභ ළටුඳ ළන ගනභ අවේන. තමුේනහේගේ ඇුවග  "එ 

භ  එ ළඩේ" ළන ගේ. ඉතිේ ඒ ළන  අවේන. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භේත්රී.ුරභහ ඇුවග  "එ 

භ  එ ළඩේ"  ළන. "එ භ  එ ළඩේ"  ව ගොවි 

විශ්රාහභ ළටුඳ අතය ම්ඵේධඹේ නළවළ. ඒයි ගොවි විශ්රාහභ 

ළටුඳයි අතය ම්ඵේධඹේ නළවළ. ඒ අනු භේත්රී.ුරභහ  ඒ අුරරු 

ප්රණලසන අවේන ඵළවළ. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භේත්රී.ුරභහ, ඔඵුරභහ සථහය නිගඹෝ 

ළන ඉතහභ ඳළවළදිලි ළ හීභේ තිගඵන ගජයසඨ භේත්රී.යගඹේ. 

සථහය නිගඹෝ ප්රණහය, අුරරු ප්රණලසන අවේන පුළුේ ප්රණලසනඹ  

රඵහ ගදන ිළිතුරය අනු ඳළන නඟින හයණඹේ ම්ඵේධයි. ඒ 

අනු රුණහය ඊ  අදහශ ගදන අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන. 
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රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භභ ඔඵුරභහගේ 

ගෞයගඹේ ඉල්ලීභේ යනහ භ ත් ගඳොඩ්ඩේ ේ ගදේන 

කිඹහ.  භභ ප්රණලසනඹ අවරහ තිගඵේගේ "එ භ  එ ළඩේ" 

ළන. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භේත්රී.ුරභහ, භභ ීවේදුේ දීරහ ඉයයි. සථහය නිගඹෝ 

ප්රණහය ඔඵුරභහ ගදන අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

"එ භ  එ ළඩේ" කිඹේගේ, ගම් ජීත් න 

ජනතහ  ළඩේ කිරීභ. එගවභ නම්, "එ භ  එ ළඩේ"   

ඹ ගත්, ඒ මුදල් ප්රණතිඳහදනලිේ, ගම් ජීත් න ජනතහගේ 

ඳපු ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ, ගඳොගවොය වනහධහයඹ, ධීයඹේගේ 

ඉේධන වනහධහයඹ රඵහ ගනොගදේගේ ඇයි?  

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු භේත්රී.ුරභහ, තමුේනහේගේ ජහති අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

යන ගරහග දී ථහ යේන ඕනෆ ගදඹේ ගම් ථහ යේගේ. 

අඹ ළඹ ළන හ්චඡහ යන ගරහ නම් ගම් හගේ ප්රණලසන 

ඉදිරිඳත් ශහ  භේ නළවළ. එ භ  එ ළඩේ  ළඩ වන 

ළන අවරහ ධීය ප්රණලසනයි, ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳයි, - 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ අවපු ප්රණලසනඹ  උත්තය ගදේන. ගම් කිඹන ඒහයිේ ළඩේ 

තිගඵනහද? 

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ළඩේ තිගඵනහ. ඒ විධිඹ  ප්රණලසන අවේන. තමුේනහේගේ 

ඇුවග  ගන එේ ගේ.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ළඩේ තිගඵනහ නම් උත්තය ගදේන. අවපු ප්රණලසනඹ  උත්තය 

ගදේන. 

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමුේනහේගේ අවේගේ ගන ගදඹේ.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරේ ළනි අුරරු ප්රණලසනඹ. 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භහ අවපු ප්රණලසනඹ  

රුණහය උත්තය ගදේන කිඹේන. භහ ඇුවග  එ භ  එ 

ළඩේ- 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නිගඹෝජය ඇභතිුරභහ ිළිතුරරු රඵහ දුේනහද?  

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, එුරභහ අවරහ තිගඵන 

ප්රණලසනර  භහ උත්තය දීරහ ඉයයි.  ගනත් ප්රණලසන ගභුරභහ දළේ 

අවේගේ. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ ුරේ ළනි අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභහ ප්රණහල ශහ, එ භ  එ 

ළඩේ යනහ  කිඹරහ. එගවභ ගේද? 

 
රු එස.එම්. චේද්රnගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔ . 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එ භ  එ ළඩේ යනහ කිඹරහ ඔඵුරභේරහ ප්රණහල 

ය තිගඵනහ. රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභනි, එ භ  එ 

ළඩේ ක්රිඅඹහත්භ යන ගො , ීවේදු ීවයණ ළනීගම් බහේ 

තිගඵනහඹ කිඹරහ ඔඵුරභහ ප්රණහල ශහ. එගවභ ගේද? 

විගලේගඹේ ගම් බහර ප්රණධහන හර්ඹ බහයඹේ ඉස  යනහ, 

ප්රණහගකශීඹ බහර බහඳතිරු. ඔඵුරභහ ඒ ිළිතේනහ ගේ.  

රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභනි,  ඵරේන ප්රණහගකශීඹ බහර 

බහඳතිරු "එ භ  එ ළඩේ" යහඳිතිඹ ක්රිඅඹහත්භ 

කිරීගම් හර්ඹ බහයගආ නියත ගරහ සිටින ගො , දළේ 

ඹටිඹේගතො  ප්රණහගකශීඹ බහ බහඳති ඳහ වරහ; රල්රහවි  

බහඳතිත් ඳහ වරහ; භහනළල්ගල් ප්රණහගකශීඹ බහ බහඳති මිනී 

භයරහ. ඉතිේ භහ ඔඵුරභහගේ අවේන ළභළතියි-  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය රු භේත්රී.ුරභහ- [ඵහධහ කිරීම්] 
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රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භගේ අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන ඉඩ ගදේන. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භේත්රී.ුරභහ, ඳහර්ලිගම්ේුර විිනළුේ ඵ  ඳරිර්තනඹ 

ය ේගේ නළුර සථහය නිගඹෝ ප්රණහය අුරරු ප්රණලසන 

අවේන.   

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන ඉඩ ගදේන.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ  ථහ යේන ගේ යන අසථහ ගඹොදහ ේන 

ථහ ඳත්ේන. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ අුරරු ප්රණලසනඹ අවරහ ඉයත් නළවළ. ගභොද රඵර 

ේගේ? ඇයි ඔ්චචය රඵර ේගේ? ළරරිගආ ද දරුගෝ ඵරහ 

ගන ඉේනහ. ගම් ඳහල් ද දරුගෝ ඵරහ ගන ඉේනහ. භ  

අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන ගදේන. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භේත්රී.ුරභහ, ද දරුේ ගනොගයි සිඹලු ගදනහභ 

භ්චචරඹ  රේ යයි ඔඵුරභහ ගම් ආහයඹ  වළසිරුගණොත්.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. භහ වුරුත් භ්චචරඹ  රේ යේගේ නළවළ. 

අඳේඳහීව ීවේදු ගදේන. එතගො  තභයි වරි ඹේගේ.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගම් ඳහර්ලිගම්ේුරග  සථහය නිගඹෝ තිගඵනහ. රුණහය 

ඒහ  ළශගඳන ආහයගඹේ ඉතහභ ගටිගඹේ ප්රණලසනඹ  අදහශ 

අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගවොයි. භගේ ුරේළනි අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹුරභනි, භහ ඔඵුරභහ වයවහ භගේ ගම් අුරරු ප්රණලසනඹ රු 

නිගඹෝජය ඇභතිුරභහගේ අවනහ.  

රු නිගඹෝජය ඇභතිුරභනි, භහ ඳළවළදිලි යරහ දුේනහ "එ 

භ  එ ළඩේ" ළඩ වගේ ප්රණධහන හර්ඹ බහයඹේ ඉස  

යන ඵ ප්රණහගකශීඹ බහ බහඳති. භහ ප්රණලසනඹ  අදහශයි අුරරු 

ප්රණලසනඹ අවේගේ. 

නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අදහශ නළවළ. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. අදහශයි. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගම්ේුරග  හරඹ නහසති යේන ඵළවළ. ඔඵුරභහ එ 

ප්රණලසනඹ  විනහඩි 15ේ ත්තහ. ප්රණලසන 15 භ තිගඵේගේ ඳළඹයි.  

ප්රණලසන අං 2, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵුරභහගේ ගඵොගවොභ ගෞයහේවිත ඉල්ලීභේ 

යනහ, භ  භගේ ුරේ ළනි අුරරු ප්රණලසනඹ අවේන අසථහ 

ගදේන කිඹරහ.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given you four chances. You are only making 

speeches; you are not raising relevant Questions. You 

have already asked four Questions.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

No, I have asked only two Questions.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන අං 2- රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 

 
රංහ ගඳොලිස ගේඹ : ගොසතහඳල්රුේ  

இனங்ககப் ததரபௌஸ் கசக  : கரன்ஸ்டதறள்கள் 
 SRI LANKA POLICE  SERVICE :  CONSTABLES  

    

     2898/’12 

2. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
 (ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (1): 

(අ) 2012 ජලි 01 දින නවි , 

 (i) ගභය  ිළිනටි ගඳොලිස සථහන ංයහ 
ගොඳභණද;  
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

 (ii) ශ්රී  රංහ ගඳොලීසිගආ සිටින ගඳොලිස 
ගොසතහඳල්රුේ ංයහ ගොඳභණද; 

 (iii) ගඳොලිස ගේඹ ුරශ සිටින නිගඹෝජය 
ගඳොලිසඳතිරුේ ංයහ ගොඳභණද; 

 (iv) ගඳොලිස ගොසතහඳල්යගඹකුගේ හභහනය 
භහසි ළටුඳ ගොඳභණද; 

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද?         

(ආ) 2003, 2006 ව 2009 ර්ර ජලි භ 01 දින නවි , 

 (i) ශ්රී  රංහ ගඳොලීසිගආ ගේඹ ශ  ගඳොලිස 
ගොසතහඳල්රුේ ංයහ  ගොඳභණද; 

 (ii) ශ්රී  රංහ ගඳොලීසිගඹින නිගඹෝජය 
ගඳොලිසඳතිරුේ ංයහ ගොඳභණද; 

 (iii) ගඳොලිස ගොසතහඳල්යගඹකුගේ හභහනය 
භහසි ළටුඳ ගොඳභණද; 

 ඹේනත් එුරභහ ගේ ගේ ලගඹේ වේ 
යේගනිනද?         

(ඇ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භේද? 

  
  தற அகச்சபைம் ததபத் சரசண,  அபல்கள் 

அகச்சபைரணகக்  ககட்ட றணர: 

(அ) 2012 பேகன 01ஆம் றகறறபள்பரநரக, 

 (i) ரட்டிபள்ப ததரபௌஸ் றகனங்கபறன் 

ண்றக்கக ரதன்தகபெம்; 

 (ii) இனங்ககப் ததரபௌவல் கடகரற்பொம் 

ததரபௌஸ் கரன்ஸ்டதறள்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகபெம்; 

 (iii) ததரபௌஸ் கசகறபள்ப தறறப் ததரபௌஸ் 

ரஅறதர்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தக 

பெம்; 

 (iv) ததரபௌஸ் கரன்ஸ்டதறள் எபைரறன் சரசரற 

ரரந்ச் சம்தபம் வ்பதன்தகபெம் 

       அர் கூபொரர? 

(ஆ) 2003, 2006 ற்பொம் 2009ஆம் ஆண்டுகபறன் பேகன 

01ஆம் றகறறபள்பரநரக, 

 (i) இனங்ககப் ததரபௌசறல் கடகரற்நற 

ததரபௌஸ் கரன்ஸ்டதறள்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகபெம்; 

 (ii) இனங்ககப் ததரபௌவபௌபைந் தறறப் ததரபௌஸ் 

ரஅறதர்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தகபெம்; 

 (iii) ததரபௌஸ் கரன்ஸ்டதறள் எபைரறன் சரசரற 

ரரந்ச் சம்தபம் வ்பதன்தகபெம் 

  அர் கூபொரர? 

(இ) இன்கநல் ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state as at 01stJuly,  2012 - 

 (i) the number of police stations in the 

country ; 

 (ii) the number of Police Constables in the Sri 

Lanka Police;  

 (iii) the number of Deputy Inspectors-General in 

the Police Service; and 

 the average monthly salary of a Police Constable? 

(b) Will he also state separately, as at 01st July in the 

years of 2003, 2006 and 2009 - 

 (i) the number of Police Constables who 

served in the Sri Lanka Police; 

 (ii) the number of Deputy Inspectors-General in 

the Sri Lanka Police; and 

 (iii) the average monthly salary of a Police 

Constable? 

(c) If not why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි,  අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතුරරු ගදනහ.  

(අ)   (i)    430කි. (වහයසිඹ තිවකි.) 

        (ii)  47289කි. (විගලේ හර්ඹ ඵරහඹ භඟ ) (වතලිස 
වත්දවස ගදසිඹ අසනඹකි.) 

       (iii)    34කි. (තිසවතයකි.) 

       (iv)    භහසි මූලි ළටුඳ රුිළඹල් 14280කි. (රුිළඹල් 
දවවතයදවස ගදසිඹ අසකි.) 

(ආ)   (i)    2003.07.01 දින  (විගලේ හර්ඹ ඵරහඹ භඟ)-  
21957කි. (විසිඑේදවස නසිඹ ඳනසවතකි) 

               2006.07.01 න දින  (විගලේ හර්ඹ ඵරහඹ 
භඟ)- 17932 කි. (දවවත්දවස නසිඹ 
තිසගදකි.) 

             2009.07.01 න දින  (විගලේ හර්ඹ ඵරහඹ 
භ) -  49040කි. (වතලිසනදවස වතලිවකි) 

       (ii)   2003.07.01 දින      36කි.  

              2006.07.01 දින      25කි. 

             2009.07.01 දින       35කි.  

       (iii)    2003.07.01 දින  මූලි ළටුඳ රුිළඹල් 4540/-කි. 
(රුිළඹල් වහයදවස ඳේසිඹවතිතවකි.) 

               2006.07.01 න දින  මූලි ළටුඳ රුිළඹල් 
12130/-කි.(රුිළඹල් ගදොගරොසදවස එසිඹතිවකි.)  

              2009.07.01 න දින  මූලි ළටුඳ රුිළඹල් 
14280කි. (රුිළඹල් දවවතයදවස ගදසිඹ අසකි) 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 
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නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Parliamentary Delegation led by 

the Hon. (Ms.) Eleanor Laing from CPA, UK Branch, 

now present in the Speaker’s Gallery. 

ඳශමුළනි අුරරු ප්රණලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Speaker, while acknowledging their 

presence in this House, I would like to ask the Hon. 

Minister whether he accepts the fact that the basic salary 

of a Police Constable is half  the per capita income of the 

country. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

How can you compare the per capita income with the 

salary? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I am talking of the per capita income, ඒ පුකර 

ආදහඹභ. The per capita income of this country which you 

all are boasting of is US Dollars 2,900  which represents 

Rs. 28,000 monthly. So, what you are telling is that a 

person who contributes to keep peace in this country is 

earning half  the per capita income of this country. 
 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

What was the salary paid by the UNP Government? 

What was the per capita income at that time? How much 

was  a Police Constable paid at that time? Can you give 

me answers to those questions? - [Interruption.] Hon. 

Deputy Speaker, that is not a rational question. 
 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Please do not convert this to a debate. This is time for 

Questions and Answers. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, you do not need to lose your 

disposition on a matter that you have got stumped. You 

yourself answered - 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Minister, will you please answer? 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, it is not a rational Question because these salaries 

have been fixed by the National Salaries and Cadre 

Commission, taking into consideration the salary levels 

of others in the public sector.     

That is the salary which has been fixed. If you say that 

that salary is not enough, that is your view. But, this is 

the salary that the Government has given the Police 

Constables.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The second Supplementary Question, please.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ගද ළනි අුරරු 
ප්රණලසනඹ ගභඹයි. භභ ඒ අුරරු ප්රණලසනඹ සිංවර බහහගේ අවේනම්, 
විගකශීඹ දත ණ්ඩහඹභේ ඇවිල්රහ ඉේන නිහ. ගඳොලීසිගආ අඹ 
ගම් හගේ අඩු ළටුඳේ රඵන නිහද, ඩීඅයිජීරහ හගේ අඹ කුලී 
ඳදනභ  මිනී භයේගේ? ඩීඅයිජී හස ගුණර්ධනගේ ප්රණලසනඹේ 
තිගඵනහ. ඒ  ගොල්රේ කිඹරහත් තිගඵනහ, කුලිඹ  භයරහ 
තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ අඹ  ල්ලි රළගඵේගේ නළති නිහ ද 
එගවභ ගේගේ?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඹම් පුකරගඹකු  විරුකධ 
ගචෝදනහේ තිගඵේන පුළුේ. අිළ ඒ අඹ ආයේහ යේන 
ඹේගේ නළවළ. නමුත් ඒ චූදිතඹහ යදරු  න ගතේ ඔුව 
නිර්ගදෝඹ කිඹන නයහඹ තභයි අගේ රංහග  ඳතිේගේ. ඒ 
නිහ අඳ  ඒ ප්රණලසනඹ  උත්තය ගදේන පුළුේභේ නළවළ. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්රණලසන අං ුරන. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රසන  දේනහ, ංගු දහරහ කිඹේන. ගවොයි එගවභ 

කි  එ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ුරේළනි අුරරු 
ප්රණලසනඹ ගභඹයි. උුරරු ඳශහත් බහ භළතියණඹත් එේ ගඳොලිස 
ඵරතර ම්ඵේධගඹේ ගරොකු ආේගදෝරනඹේ ඇති ගරහ 
තිගඵනහ. භභ දේනහ, ඔගබ් භතඹ එේ ේන පුළුේ.  
ආණ්ඩුග  භතඹ ගනත් එේ ගේන පුළුේ. භභ ථහ යන 
ගම් ගභොගවොත න වි  උුරරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ 
ඳත්ේන  යුුර ගඹොදරහ තිගඵනහ.   

The elections to the  Northern Provincial Council has 

been gazetted now. There is a big issue on police powers. 

So, I am asking you, as the Hon. Leader of the House, 

there is a lot of  aberration on the “white van" syndrome, 

where police powers have been - 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, he is making a statement. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, please raise the Supplementary 

Question. This is not the time for a debate or a speech.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I am trying  to do it according to the British system, 

Sir. In the British system, we are able to show - 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You know that we have got only one hour for 15 

Questions. Now, the two of you have taken almost half-an

-hour. Please shorten your Supplementary Questions.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

We are trying to keep the vibrancy of Parliament.  

  
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You are well aware of the Standing Orders of this 

House. Please strictly adhere to those and raise your 

Supplementary Questions. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, we want to keep a sense of vibrancy in 

Parliament. Then, I am sure even the British will be very 

proud that we, Sri Lankans as well, are doing what they 

are doing in the UK. So, Hon. Leader of the House, please 

tell us whether the fact that the Independent Police 

Commission has been submerged owing to the Eighteenth 

Amendment overriding the Seventeenth Amendment, has 

led to the erosion of the independence of the Police? 

Now, this "white van" syndrome that has taken place -  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

How many questions have been asked? If  you want to 

know about the Police Commission - 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, please raise your Supplementary 

Question. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I will come from the main road to the byroad. My 

Question is, please tell us: is there any harm owing to the 

devolution of powers through this particular basis, and is 

the independence of the Police Commission being put to 

test owing to the fact that there is this devolution of 

power that has been given to the provinces? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

This Question does not arise from the Question which 

has been asked. But, anyway I will answer. With regard 

to the question of devolution, there is a Committee 

appointed by Parliament and we have asked everybody to 

come there and air their views and reach a consensus. So, 

it will be decided in that Committee what the consensus 

is.    

 
   

ධීය ංසථහ : රහබ/ඳහඩු 
கடற்தநரறல் கூட்டுத்ரதணம் : இனரத ட்டம் 

FISHERIES CORPORATION : PROFIT/LOSS 
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3.  රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
 (ரண்புறகு புத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයුරභහගේ ඇස 

ප්රණලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ර්තභහන ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 
අභහතයුරභහ එභ අභහතයහංලඹ බහය ේනහ 
අසථහ න වි  ධීය ංසථහ රහබ රළබුග ද; 
නළතගවොත්, ඳහඩු රළබුග ද; 

 (ii) එභ අසථහග දී රළබ  රහබඹ ගවෝ ඳහඩු 
ගොඳභණද; 

 (iii) 2012.12.31 දින  ධීය ංසථහ රළබ රහබඹ ගවෝ 
ඳහඩු ගොඳභණද; 

 ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ආ) (i) ගම් න වි  ධීය ංසථහග  ගේඹ යන 
තහහලි, අනිඹම් ව සථිය ගේයිේ වහ 
නිරධහරිේ ංයහ ගේ ගේ ලගඹේ 
ගොඳභණද; 

 (ii) 2009 ර්ගආ සි  ගම් දේහ විිත යන රද න 
ධීය ගශ ල් ංයහ හර්ක , ගේ ගේ 
ලගඹේ ගොඳභණද; 

 (iii) එභ ගශ ල් වහ ඳසු ගිඹ ර් 3 හර 
සීභහ ුරශ ගන රද මුළු කුලී මුදර ගොඳභණද; 

 (iv) එභ ධීය ගශ ල්ර ගේඹ යනු රඵන 
ගේයිේ ංයහ ගොඳභණද; 

 (v) ගම් න වි  ධීය ංසථහ ුර ඳතින ත්ම් 
ගර්ද; 

 ඹේනත් එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද?  

(ඇ) ගනො එගේ නම්, ඒ භේද? 
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கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் அதறறபைத்ற 

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்கதரக கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் 

அதறறபைத்ற அகச்சர் கற்தடி அகச்கச 

ததரபொப்கதற்ந கதரது கடற்தநரறல் கூட்டுத் 

ரதணம் இனரதம் ஈட்டிர அல்னது ட்டத்றல் 

இங்கறர ன்தகபெம்; 

 (ii) அச்சந்ர்ப்தத்றல் ததநப்தட்ட இனரதம் அல்னது 

ட்டம் வ்பதன்தகபெம்; 

 (iii) 2012.12.31ஆம் றகறபறல் கடற்தநரறல் 

கூட்டுத்தரணம் ஈட்டி இனரதம் அல்னது 

ட்டம் வ்பவு  ன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இன்நபறல் கடற்தநரறல் கூட்டுத்ரதணத்றல் 

கசகரற்பொம் ற்கரபௌக, அக ற்பொம் 

றந் ஊறர்கள் ற்பொம் உத்றகரகத்ர் 

கபறன் ண்றக்கக தவ்கநரக வ்பவு 

ன்தகபெம்; 

 (ii) 2009ஆம் ஆண்டிபௌபைந்து இன்பொக றநந்து 

கக்கப்தட்ட புற லன் றற்தகண றகனங் 

கபறன் ண்றக்கக பைடரந்ம் தவ்கநரக 

வ்பதன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி றற்தகண றகனங்களுக்கரக கடந் 3 

பைட கரனப்தகுறறல் தசபத்ப்தட்ட தரத் 

ரடககத் தரகக வ்பவு ன்தகபெம்; 

 (iv) கற்தடி லன் றற்தகண றகனங்கபறல் கசக 

ரற்பொகறன்ந தறரபர்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகபெம்; 

 (v) இன்நபறல் கடற்தநரறல் கூட்டுத்ரதணத்துக் 

குச் தசரந்ரண தசரத்துக்கள் ரக ன்தக 

பெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Fisheries Corporation was 

making profits or making losses at the time 

that the incumbent Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development took over 

the Ministry;  

  (ii) the amount of loss incurred or profit earned 

at that time; and 

  (iii) the amount of loss incurred or profit earned 

by the Fisheries Corporation as at 
31.12.2012? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the number of temporary, casual 

and permanent staff and officials who serve 

in the Fisheries Corporation by now; 

 (ii) separately, the number of new fish stalls 

that were opened in each year from the year 

2009 to date;  

 (iii) the total amount of rent paid for aforesaid 

stalls for the past three years;  

 (iv) the number of staff who work in the 

aforesaid fish stalls; and 

 (v) the assets that belong to the Fisheries 

Corporation at present? 

(c) If not, why? 

 
රු (වදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) ரேற கசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 

ගභගේඹ. 

 
(අ)  (i)   අරහබ (ඳහඩු) රඵන තත්ත්ගආ ඳළුරණි. 

 (ii)   අරහබඹ (ඳහඩු) රුිළඹල් 103,889,475 (රුිළඹල් 
මිලිඹන 103) 

 (iii)   2012.12.31 දිගනේ අේ ර්ගආ හර්තහ වී 
ඇති අරහබඹ රුිළඹල් 41,763,563 (රුිළඹල් 
මිලිඹන 41) අිළ රුිළඹල් මිලිඹන 62කිේ ඳහඩු 
අඩු ය ගන තිගඵනහ. 

(ආ)  (i)      

                   සථිය      විධහඹ පුුවණු      ගොේත්රාහත්         අනිඹම් 

විධහඹ  

නිරධහරිේ  71 01             07                      - 

අගනකුත්      

හර්ඹභණ්ඩරඹ  536 -          674                   01 

මුළු හර්ඹ  

භණ්ඩරඹ  607 01          681            01 = 1290 

 

  (ii)   සථහිළත යන රද න අගශවි ල් ංයහ: 

  2009  - - 

  2010  - 22 

  2011  - 32 

  2012  - 17 

  2013  - 03 

  එුර  - 74 

 (iii)   ඳසු ගිඹ ර් 03ින ගහ ඇති කුලී මුදර: 

  2010 - 1,076,050.00 

  2011 - 7,315,449.60 

  2012 -       12,032,914.60 
 

 (iv)   එභ අගශවි ල් ගත සථිය වහ ගොේත්රාහත් 
ඳදනභ  අඹත් ගේයිේ ංයහ 162ේ 
අනුයුේත ගො  ඇත. 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

 (v)      රංහ ධීය ංසථහ ුර ඳත්නහ ත්ම් ඳවත 
රළයිසුරග  දළේගන අතය, එින අඹ 2012.12.31 
දින  රුිළඹල්   497,258,613.57      

                    ත්ම් 

                     ඉඩම් 

                     ඵකද  ත් ගොඩනළඟිලි 

                     ගොඩනළඟිලි ව ගනත් 

                     ගඵෝට්ටු 

                     ගභෝ ර් යථ 

                     ිව බහණ්ඩ 

                     හර්ඹහලීඹ උඳයණ 

                    අධි ශීතයණ 

                    අගනකුත් උඳයණ   

                     ගනත් සථහය ත්ම් 

                     ඳරිණ 

                     ඳහඳළදි 

                     ශීතහහය වහ ල්ඵදු දුේ ශීතහහය 

                     අයිස ඹේත්රාහහය 

                     තයහදි 

(ඇ)       අදහශ ගනොග .  

 
රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ  ඵරහගඳොගයොත්ුර වුණු ආහයගආ අං ම්පර්ණ ිළිතුරයේ 

දීභ ළන  රු ඇභතිුරභ  භහ සුරතිේත ගනහ. රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹුරභනි,  එයිේ භ  ඳළන නළ   ගඟන ඳශමු න අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

රු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභහ ගඳේහ දුේ ආහයඹ ,  ඔඵුරභහ 

 ගභඹ බහය ේනගො  මිලිඹන 103ේ ලගඹේ ව අරහබඹ  ගම් 

න වි  මිලිඹන 41ේ දේහ  අඩු වී තිගඵනහ. ධීය ංසථහ රහබ 

රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් ය ේන  ගම් ර්ඹ ුරශ වළකි ගයි 

කිඹහ ඔඵුරභහ අගේේහ යනහද,  නළත්නම් ඒ වහ තත් ඹම් 

හරඹේ ත ග  ද කිඹහ  භහ දළන ේන  ළභතියි.   

 
රු (වදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) ரேற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රඵන අවුරුකගක භළද බහඹ න වි   ධීය අභහතයහංලඹ 

රහබදහයි තත්ත්ඹ  ඳත් ය ේනහ. රු භේත්රී.ුරභහ,  අඳ  

ගම් රහබ රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් ය ේන තිබුණහ. අගේ ගශ 

ළල් දි භ විිත ශහ. අඳ ගම් න වි  ගශ ළල්  128ේ 

නඩත්ුර  යනහ. ඳශමු න හයණඹ, ඒහ  අලය හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ඳඹේන ඕනෆ කිඹන එයි.  ඒ හගේභ ඒහ  අලය  

භහළු විලහර ප්රණභහණඹේ ගතො ලගඹේ  ේනහ.  ගදන 

හයණඹ ගතො 225  ශීතයණ භහළු නිකුත් යනහ කිඹන 

එයි.  ඒ සිඹලු විඹදම් දයරහ තභයි ගම් අරහබඹ  මිලිඹන 63කිේ  

අඩු ය ේන  අඳ   වළකිඹහ රළබුගණ්.  

රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භගේ ගදළනි අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. රු ඇභතිුරභනි, 

ගඵොගවෝ වි  ිජුභ ඳහරිගබෝගිඹහ ත්, ගතො හගේ අතයභළදි 

ගශළල් ඉරේ ය ගනත් තභයි ධීය ංසථහ ගකශීඹ භහළු 

විකිණීභ යේගේ. නමුත් අඳ දේනහ අද ජඳහනඹ ළනි ය ලිේ 

අගේ භවය භහළුර  දළඩි ඉල්ලුභේ තිගඵන ඵ. ඒ දළළේත 

රහබඹ -ඒ විගකල මුදල්-  අගේ ගකශීඹ ආර්ථිඹ  එුර ය 

ළනීභ ම්ඵේධ ධීය ංසථහ ුර තිගඵන උඳහඹ භහර්ඹ 

ගභොේද?   

 
රු (වදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) ரேற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භේත්රී.ුරභනි, ඒ විලහර ඳරිශ්රාභඹේ දළරිඹ යුුර 

 යුත්තේ. ගභොද ිළ  ය   භහළු ඹනහ නම් අඳ ගනභභ 

processing factories වදේන ඕනෆ. ඒ වහ රුිළඹල් මිලිඹන සිඹ 

ණනේ විඹදම් යේන ඕනෆ. එළනි මුදරේ විඹදම් යරහ අඳ  

භහළු අඳනඹනඹ යේන ඵළවළ. නමුත් ගම් දසර භභ හ්චඡහ 

ය ගන ඹනහ ජඳහනඹ  ගනත් භහළු ර් -ඒ කිඹේගේ 

process යපු ඒහ ගනොගයි, ගිතේභ sashimiර  ඹන භහළු

- ධීය ංසථහ වයවහ ඹළවීභ  වළකිද කිඹරහ. සිංේපරුග දීත් 

භභ ශ්රී  රහංකීඹ  ආනඹනරුේ භඟ ථහ ශහ.  රංහගේ 

භහළු ේන ගො  ගඳෞකලි අංලගඹේ හගේභ ධීය 

ංසථහගනුත් ටිකිේ ටි ේන කිඹන ඉල්ලීභ එිනදී භභ ශහ. ඒ 

ිළිතඵ හ්චඡහ ගගයනහ. නමුත් ඒ ගරොකු ළඩ 

ිළිතගශේ. ගභොද අඳ විගලේගඹේභ රහබඹ ඳභණේ ගනොගයි 

ගේඹ ඵරේන ඕනෆ.  ඔඵුරභහ  භහ කිඹේන ඕනෆ ගම් ළඩ 

ිළිතගශ ඹ ගත් ධීය ංසථහත්, බහණ්ඩහහයඹත් 2011 ගර් 

සි  වදනි භහළු මිර අධීේණඹ යන ඵ. ජීන විඹදම් 

මිටු අතිරු ජනහධිඳතිුරභහගේ ප්රණධහනත්ගඹේ යුුර වළභ 

භහඹභ රැස ගනහ. 2011 සි  2013 ගර් ගම් න ුරරු භහළු 

මිගල් ගනේ ගරහ නළවළ. වළභ දහභ graph එ තිගඵේගේ 

වයස අත යි. එගවභ ය ේන අඳ  පුළුේ ගේගේ 

ගො ගවොභද? ගම් ළඩ ිළිතගශ තිගඵන ප්රණධහන නය ගභොනහද, 

ඒ වළභ එභ භහළු මිර ධීය ංසථහත් එේ භහමීය  ඹේන 

ගනහ. නළත්නම් අනිේ අඹගේ භහළු විකිගණේගේ නළවළ.  

 
රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නි ගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ුරේළනි අුරරු 

ප්රණලසනඹ  ගභඹයි. රු ඇභතිුරභනි, භභ ඔඵුරභහගේ ගම් හයණඹ 

දළන ේන ළභළතියි. අඳ  ගඳගනනහ ඊගආත්, අදත්, ඒ හගේභ 

ගව  ව අනිකදහ කිඹන දසරත් හරගුණ තත්ත්ගආ ඵයඳතශ 

ගනේ තිගඵන ඵ.     

ගම් තත්ත්ඹ ුරශ ඳසුගිඹ දසර සිදු වුණු ආහයගආ 

ගේදහචඹේ ධීයඹේ  නළතත් සිදු ගනොේන  ගම් 

ගභොගවොත නගො  අභහතයහංලඹ ගන තිගඵන ක්රිඅඹහ භහර්ඹ 

ගභොේද කිඹරහ භහ දළන ේන  ළභළතියි.  

 
රු (වදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) ரேற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දළේ තිගඵන ප්රණලසනඹ ගම්යි, බුකධි ඳතියණ භේත්රී.ුරභනි.   

ගභඹ  එ ඳහය භ ගටි රකිේ  විඳුභේ ගඹොදේන ඵළවළ. 

අගේ vessel monitoring system එ ආපු ද  ගම් තත්ත්ඹ 

ෆ ගවන ප්රණභහණඹකිේ අඳ  ගනස ය ේන  පුළුේ. එභ 

ඳකධතිඹ ගම් අවුරුකද අේ ේන  ගඳය ආයම්බ යේන  අිළ 
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[රු (වදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ] 
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ඵරහගඳොගයොත්ුර ගනහ. ඒත් එේ satellite  එගේ රළගඵන  

හරගුණ හර්තහ  - weather forecast එ - ඳළඹ 24  ලිේ   

අඳ  රළගඵනහ. දළේ තිගඵන ර භඹ  අනු හරගුණ 

ගදඳහර්තගම්ේුරගේ අඳ  හරගුණ හර්තහ රඵහ ගදනගො  

අගේ ධීයගඹෝ ිළ ත් ගරහ ගිිනේ ඉයයි.  එතගො   ධීයඹේ  

ඒ ළන  දළනුම් දීගම් වළකිඹහේ අඳ  නළවළ.  නමුත්  VMS  එ 

ඹ ගත් ෆභ ඵුවදින ඹහත්රාහභ transponder එේ තිගඵනහ. 

අගනකුත් ඹහත්රාහර  අගේ centres භඟිේ ඳණිවුඩ රඵහ ගදේන  

පුළුේ. එිනදී හරගුණගආ නය තත්ත්ඹේ තිගඵනහ නම් - 

සුිත සුශඟේ, කුණහටුේ, සුනහමි තත්ත්ඹේ, ති චරන හගේ 

ගදඹේ - ඒ ළන ඔවුේ   දළනුම් ගදේන  අඳ  වළකිඹහ 

තිගඵනහ. ඒ වළගයේන  අිළ රඵන ජනහරි භහගආ ඳශමු ළනි 

දහ ඉරහ ආයේ ඵහඹත්, යේණඹත් ධීයඹේ  අනිහර්ඹ 

යනහ. 
 

 
ඵසනහිනය ඳශහත් බහග  ප්රණඥපේති: විසතය 

கல் ரகர சகதறன் றறச் சட்டங்கள் : றதம் 
STATUTES OF WESTERN PROVINCIAL COUNCIL:  DETAILS 

3073/’12 

5. රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
   (ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

     (The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (2):   

(අ) (i) ඵසනහිනය ඳශහත් බහ ිළිනටුහ එින  යුුර 
ආයම්බ යන රද දිනඹ ගර්ද; 

 (ii) ඵසනහිනය ඳශහත් බහ විසිේ ගම් න වි  ම්භත 
ය ඇති ප්රණඥපේති ංයහ  ගොඳභණද; 

 (iii) එභ එේ එේ ප්රණඥපේතිගආ නභ, අංඹ ව ම්භත 
ශ දිනඹ ගේ ගේ ලගඹේ ගර්ද; 

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භඟිේ ම්භත යන රද,  

 (i) ආණ්ඩුර භ යසථහග  නළනි උඳගල්නගආ I 
ළනි රළයිසුරග  (ඳශහත් බහ රළයිසුරග ) 
විඹඹේර  අදහශ  ප්රණඥපේති;  

 (ii) ආණ්ඩුර භ යසථහග  නළනි උඳගල්නගආ 
III ළනි රළයිසුරග  (භහමීය  රළයිසුරග ) 
විඹඹේර  අදහශ  ප්රණඥපේති; 

 ගර්ද ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 

 
 உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் ககட்ட 

றணர: 

(அ) (i )  கல் ரகரசகத ரதறக்கப்தட்டு அன் 

தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற ரதன்த 

கபெம்; 

 (ii) கல் ரகரசகதறணரல் இதுக றகந 

கற்நப்தட்டுள்ப றறச்சட்டங்கபறன் ண்றக் 

கககபெம்; 

  (iii) கற்தடி எவ்தரபை றறச்சட்டத்றணதும் 

ததர், இனக்கம் ற்பொம் றகநகற்நப்தட்ட 

றகற தவ்கநரக ரக ன்தகபெம் 

          அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) கற்தடி ரகர சகதறணரல் றகநகற்நப்தட்ட, 

 (i) அசறனகப்தறன் என்தரது அட்டக 

றன் I து றபௌன் (ரகரசகத றபௌன்) 

றடங்களுக்குரற றறச் சட்டங்கள் 

ரகதன்த கபெம்; 

 (ii) அசறனகப்தறன் என்தரது அட்டக 

றன் III து றபௌன் (எபைங்கறக றபௌன்) 

றடங்களுக்குரற றறச் சட்டங்கள் ரக 

தன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Western Provincial 

Council was established and commenced 

its functions; 

 (ii) the number of Statutes that have been 

adopted by the Western Provincial Council 

by now; and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in 

List I of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Provincial Council List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in 

List III of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List); 

 (iii) which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c)    If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරරු ගදනහ.  

(අ) (i) 1988.06.22 

 (ii) 165කි. 

 (iii) ඇමුණුම් අං 01ින දේහ ඇත.  

(ආ)  (i)    61 කි. ඇමුණුම් අං 02ින දේහ ඇත. 

        (ii)    2  කි. ඇමුණුම් අං 03ින දේහ ඇත.   

(ඇ)  අදහශ ගනොග . 

ඇමුණුම් බහත* යමි. 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

*බහගම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුම්: 
   சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்புகள்: 

   Annexes tabled: 
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[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 
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රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ඳශමුන අුරරු 

ප්රණලසනඹ භභ අවනහ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් 

බහ ර භගආ තිගඵන හර්ථත්ඹ, අහර්ථත්ඹ ිළිතඵ අිළ 

ගම් දිනර ළඹුරු ගර හ්චඡහ යනහ. නමුත් ගම් රළයිසුර 

අනු ගඳගනනහ, ය 20  අධි හරඹේ ත ගරහත් යගට් 

ළඩිභ ම්ඳත් තිගඵන ඳශහත් බහ න ඵසනහිනය ඳශහත් බහ, 

ආණ්ඩුර භ යසථහගේ තභේ  ඳයහ තිගඵන විඹඹේර  

අදහශ ප්රණඥපේති ස ය ළනීභ ඉතහභ සුළු ලගඹනුයි සිකධ 

යරහ තිගඵේගේ කිඹරහ. ඒ, ය  ගදේ ුරනේ ඳභණයි. 

ගම් ඳශහත් බහර හර්ඹේභතහ ළඩි ය ේන ගම් යජගඹේ 

යරහ තිගඵන ගක ගභොනහද?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජ ය ථහනහඹුරභනි, එුරභහ කි  ගදඹ  භභ 

එඟ ගේගේ නළවළ.  
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————————— 
[ගභභ ඇමුණුම් පුසතහරගආ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இகப்பு தல் றகனத்றபம் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This Annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිගම්ේුර 

ගභතළන තිගඵන ඇමුණුම් අං1ින  ප්රණඥපේති 165ේ දේහ 

තිගඵනහ.  ඇමුණුම් අං 2 ින  ප්රණඥපේති 61ේ දේහ තිගඵනහ.  

ඇමුණුම් අං 3ින ප්රණඥපේති 2ේ දේහ තිගඵනහ. ඉතිේ ඵරේන, 

ප්රණඥපේති ගදසිඹ ණනේ විතය ම්භත ය ගන තිගඵනහ. ඒ 

අනු ඉතහභ හර්ඹේභ විධිඹ  තභේගේ විඹ ඳථඹ ළන ඔවුේ 

ළඩ යරහ තිගඵන ඵයි භගේ වළඟීභ.  

 
රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ගදන අුරරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. ඔඹ රළයිසුර ඵළලුගොත් ඔඵුරභහ  ගඳගනයි, ළඩිපුය 

ප්රණභහණඹේ තිගඵේගේ මුකදය හසුර ම්ඵේධ ංගලෝධන ඵ. 

විලහර ප්රණභහණඹේ තිගඵේගේ ඒහ. උදහවයණඹේ විධිඹ  

ගොවිජන ගේහ විඹඹ ම්ඵේධ ඵසනහිනය ඳශහත් බහගේ 

ප්රණඥපේති වදරහ නළවළ. ඉඩම් ිළිතඵ ප්රණඥපේතිඹ වළදුහ, අම්පර්ණයි, 

ඒ අතවළරිඹහ. ඒ හගේ ප්රණධහන විඹඹේ ිළිතඵ ඵසනහිනය 

ඳශහත් බහග  ප්රණඥපේති ස යරහ නළවළ. මුකදය හසුර ිළිතඵ 

තිගඵන මුල් ප්රණඥපේතිඹත් ංගලෝධනත් ඳභණයි තිගඵේගේ. ඒ 

නිහ වයඹහත්භ විඹඹේ ිළිතඵ ඵසනහිනය ඳශහත් බහත් -

ඉුරරු ඳශහත් බහර ගොගවොභත් නළවළ- ප්රණඥපේති ස ය 

නළවළ. ඔඵුරභහ ඒ හයණඹ ිළිතේනහද? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඒ ළන  ඳරීේහ ය 

ඵළලීගම්දී  එුරභහ කිඹන හයණගඹින ඹම් තයතහේ තිගඵන ඵ 

ගඳගනනහ. රු භේත්රී.ුරභනි, භභ ිනතේගේ, ඒ 

ඔඵුරභේරහගේ ඳේගආ දුර්රතහේඹ කිඹහයි. ගභොද, 

ඵසනහිනය ඳශහත් බහ ුරශදී තභයි  ඒ ළන  ප්රණලසන යරහ වඬ 

නඟේන ඕනෆ.  ඳහර්ලිගම්ේුර  ුරශදී ඒ ළන වඬ නළඟුහභ අඳ  

යේන පුළුේ ගේගේ  ඒ ඳශහත් බහ   දළනුම් දීභ 

ඳභණයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I stood up to ask the third Supplementary 

Question. Hon. Minister, we are made to understand that 

there are certain amendments to be brought to the 

Provincial Council system and the Eastern Provincial 

Council, which has not been supportive of certain ideas, is 

going to be dissolved, brought under the Governor’s 

control and through that, you are trying to get consent for 

the amendments to the Thirteenth Amendment. - 

[Interruption.] Is it correct that the Eastern Provincial 

Council is going to be dissolved in the next couple of 

days owing to the fact that you are unable to extract 

support from it?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි,  ආණ්ඩුර භ යසථහ 

ිළිතඵ රු  යවි  රුණහනහඹ භළතිුරභහ  තිගඵන දළනුභ 

ිළිතඵ භභ නහටු ගනහ. Provincial Council එ dissolve 

යේන එගවභ  පුළුේභේ නළවළ. Provincial Council  එේ 

විසුරුහ වරිේන නම් ඵුවතය ළභළත්ත අනු ප්රණධහන අභහතයයඹහ 

විසිේ ආණ්ඩුහයයඹහ  එළනි දළනුම් දීභේ යේන ඕනෆ.  අඳ  

එළනි කිසිභ දළනුම් දීභේ යරහ නළවළ.   

 

  
ඵේධනහහයඹ ුරශ සිදුන අඹථහ සිදුවීම් : ිළඹය 
சறகநச்சரகனறதள் இடம்ததபொம் பகநககடுகள் : 

டடிக்கக 
IRREGULARITIES WITHIN PRISONS: MEASURES TAKEN 
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6.  රු පී. වළරිේ භවතහ 
      (ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

      (The Hon. P. Harrison) 

 පුනරුත්ථහඳන වහ ඵේධනහහය ප්රණතිංසයණ  

අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ඵේධනහහය රැවිඹේ ඵළලීභ  එන පුකරඹේ 
ව ඵේධනහහය නිරධහරිේ  ඵේධනහහයඹ  
ඇුරල්වීගම්දී ඳරීේහ  රේේගේද;  

 (ii) එගේ නම්, ඵේධනහහය ුරශ  භත්ද්රnය ව ජංභ  
දුයථන රැගන එන අඹ වුරුේද;  

 (iii) ඵේධනහහය ඇුරශත සිදුන අඹථහ සිදුවීම්ර  
ඵේධනහහය නිරධහරිේගේ වගඹෝඹ 
රළගඵන ඵ දේගේද; 

 (iv) එගේ නම්, එභ නිරධහරිේ ම්ඵේධගඹේ නු 
රඵන ිළඹය ගර්ද; 

 ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ආ) (i) ළලිඩ ඵේධනහහයඹ ුරශ ඉඩ ඳවසුම් රඵහ 
දිඹ වළකි රැවිඹේ ංයහ ගොඳභණද; 

 (ii) දළන  එභ ඵේධනහහයඹ ුරශ යහ ඇති රැවිඹේ 
ංයහ ගොඳභණද; 

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද?         

(ඇ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භේද? 

 
  புணர்ரழ்பறப்பு, சறகநச்சரகனகள் பொசலகப்பு  

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) சறகநக் ககறககபப் தரர்ப்தற்கரக பைம் 

தர்கள் ற்பொம் சறகநச்சரகன உத்றகரகத் 

ர்கள் சறகநச்சரகனறதள் தறகசறக்கும்கதரது 

கசரகணக்கு உட்தடுத்ப்தடுகறன்நணர 

ன்தகபெம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், சறகநச்சரகனறதள் கதரகப் 

ததரபைள் ற்பொம் தசல்பௌடத் தரகனகதசறககபக் 

தகரண்டு பைதர்கள் ரர் ன்தகபெம்; 

 (iii) சறகநச்சரகனறதள் இடம்ததபொம் பகந 

ககடரண சம்தங்களுக்கு சறகநச்சரகன உத்ற 

கரகத்ர்கபறன் எத்துகப்பு கறகடக்கறன்ந 

தன்தக அர் அநறரர ன்தகபெம்; 

 (i v ) அவ்ரநரறன், அந் உத்றகரகத்ர்கள் 

தரடர்தரக கற்தகரள்பப்தடும் டடிக் 

கககள் ரகதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 
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(ஆ) (i) தபௌக்ககட சறகநச்சரகனறதள் இட சற 

ங்கப்தடக்கூடி ககறகபறன் ண்றக்கக 

வ்பவு ன்தகபெம்; 

 (ii) ற்கதரது கற்தடி சறகநச்சரகனறல் டுத்து 

கக்கப்தட்டுள்ப ககறகபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகபெம்;  

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Rehabilitation and Prison 

Reforms:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether visitors of the prison inmates and 

prison officers are checked when they enter 

prisons; 

 (ii) if so, the persons who smuggle drugs and 

mobile phones into prisons; 

 (iii) whether he is aware that the irregularities 

that take place within prisons are supported 

by prison officers; and 

 (iv) if so, the measures that will be taken 

regarding such officers? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of inmates that could be 

accommodated in Welikada Prison; and 

 (ii) the number of inmates detained in the said 

prison at present? 

(c)   If not, why? 

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵේධනහහය ප්රණතිංසයණ  අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல - புணர்ரழ்பறப்பு, 

சறகநச்சரகனகள் பொசலகப்பு அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation  and Prison Reforms) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ිළිතුරය ගභගේයි: 

(අ) (i) ඔ . ඵේධනහහයත ය ඇති සිය ළරුේ 
මුණ ළසීභ  ඳළමිගණන ඥපහීවේ ිනතුරේ 
අතරිේ භයණීඹ දණ්ඩනඹ ව විගලේ ණගඹින 
රහ ළරගන සිය ළරුේ ඵළලීභ  
ඳළමිගණන පුකරයිේ වළය ගසු සිය 
ළරුේ ඵරහ ළනීභ ිළණි එන අඹලුේ  
ඵේධනහහයඹ ුරශ  ඹළවීභේ සිදු ගනොග .  

  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ව විගලේ ණගඹින  රහ 
ළරගන සිය ළරුේ ඵළලීභ  ඳළමිගණන 
අමුත්තේ ව ඔවුේ රැගන එන බහණ්ඩ බුකධි වහ 
ආයේ ඒගආ නිරධහරිේ විසිේ ඳරීේහ  
රේ යන අතය අමුත්තේ ගඳේවීභද ගේරර් 
යගඹකුගේ අධීේණඹ ඹ ගත් සිදු යයි.  

  ෆභ ඵේධනහහය ආඹතනඹ භ ඳළමිගණන 
නිරධහරිේ ප්රණධහන ගදොයටුග දී  ගෝදිසි කිරීභ  
රේ න අතය ගොශම ඵේධනහහය ආඹතනර 
ප්රණධහන ගදොයටුග  ගෝදිසිඹ  අභතය 
ඵේධනහහය බුකධි වහ ආයේ ඒගආ 
නිරධහරිේ විසිේ ඳළඹ 24 පුයහ ක්රිඅඹහත්භ න 

ඳරිදි  ගෝදිසිඹ  රේ කිරීභේ සිදු යනු  රළගබ්. 
මීය   අභතය ගම් න වි ත් ගඵෝම්ඵය දුම්ඵය 
ඵේධනහහයගආ ඳරීේහ කිරීගම් තහේණි 
උඳයණ වි ගො  ඇත.  

 (ii) ඉවත 1 අනු සිය ළරුේ ඵළලීභ  
ඳළමිගණන අමුත්තේ ව ඵේධනහහය 
නිරධහරිේ ගෝදිසි කිරීභ සිදු න අතය 
ඵේධනහහය ආඹතන ුරශ  ඳළමිගණන රැවිඹේ 
ඉවත කී ගෝදිසිර  අභතය වමුදහ නිරධහරිේ 
විසිේද ගෝදිසිඹ  රේ යනු  ඇත.  

  ගභභ සිඹලු  ගෝදිසි කිරීම් ශ්රාමි සිදු යන අතය 
තහේණි උඳයණ බහවිතගඹේ ගෝදිසි 
කිරීභ  (parcel scanners/body scanners) 
උඳයණ ගනොභළති  තත්ත්ඹ ුරශ රැවිඹේ 
විසිේ ලරීයඹ අබයේතයඹ ුරශ ඟහ ගන එනු 
රඵන නීතිවිගයෝධී  

  ද්රnය වඳුනහ  ළනීභ  වළකිඹහේ රළබී නළත. ගභඹ 
ශේහලීභ වහ දළන භත් සුනයිේ ගඹොදහ 
ළනීගම් වහ න තහේණි උඳයණ මිර දී 
ළනීගම් මූලි  යුුර ආයම්බ ය ඇත.  

 (iii) නිරධහරිේගේ ඹම් ප්රණභහණඹේ අඹතහ සිකධීේර  
ම්ඵේධ වී ඇති ඵ හර්තහ වී ඇත. එනම්, 

  2011 ර්ගආ නිරධහරිේ 04 (ඕර්සිඹර් 01, 
නිඹහභ 03) 

  2012 ර්ගආ නිරධහරිේ 07 (නිඹහභ 06, ඖධ 
ංගඹෝජ 01) 

  2013 ර්ගආ නිරධහරිේ 03 (නිඹහභ 02, ඖධ 
ංගඹෝජ 01) - (ගම් න වි ) 

 (iv) ගභභ නිරධහරිේ  විරුකධ දණ්ඩ නීති ංග්රාවඹ 
ඹ ගත් නඩු ඳළරීභ   යුුර ය ඇත. ගභඹ  
අභතය සිකධිඹ ළර ව වහභ ඔවුේ ළඩ 
තවනභ  රේ යන අතය, මූලි විභර්ලනඹේ 
ඳත්හ ඒ අනු විධිභත් විනඹ ඳරීේණඹකිේ 
ඳසු ඹම් ගවඹකිේ ළරැදිරුේ න අඹ  
ආඹතන ංග්රාවගආ ගදන හණ්ඩගආ XLVIII 
ඳරි්චගේදගආ 24 ේතිඹ ඹ ගත් උඳරිභ දඬුම් 
රඵහ දීභ සිදු යනු රඵයි. 

(ආ) (i) රැවිඹ වළකි අනුභත ංයහ 1,683යි. 

 (ii) සිය ළ 4,142 ගදගනකු 2013.05.20න දින  
යහ ඇත. 

  රු භේත්රී.ුරභනි, ඔඵුරභහ ගම් ප්රණලසනඹ අන 
ග රහ න වි  ගභභ ප්රණභහණඹ ුවඟේ අඩු යරහ 
තිගඵනහ. 

  ගම් න වි ත් රැවිඹේ ළලිඩිේ ඉත් ය 
ළනීභ සිදු යමිේ ඳතින අතය, ගම් ගර් 
අගෝසුර භහඹ අේ න වි  ළලිඩිේ 
රැවිඹේ 2,500 ගදගනකු විතළේ කිරීභ  අලය 
 යුුර සිදු යමිේ ඳීව. 

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ඳශමුළනි අුරරු 
ප්රණලසනඹ ගභඹයි. ඳසු ගිඹ දිනර දිගිේ දි භ සිදු ව ේඳම් 
ළනීම්, ඒ හගේභ භත් ද්රnය ජහහයම් ඵේධහහයඹ ුරශ ඉේන 
සියරුේ ඵේධනහහයඹ ුරශ ඉගන තභයි ළරසුම් ගශේ. 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

රු ඇභතිුරභනි, ඒ හගේභ ඵේධනහහය ුරශ සිදු න භත් ද්රnය 
ජහහයම් ඳරීේහ  රේ යනහ නම් ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  ඒහ 
ලරීයගආ ඟහගන ඹේගේ ගොගවොභද? ම්පර්ණගඹේභ 
ඇඳුම් රරහ ඳරීේහ  රේ යරහයි ඒ අඹ ඇුරශ  ේගේ. 

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

භවය උඳයණ ලරීය අබයේතයගආ ඟහ ගන එනහ. 

භහන ිනමිම් නීති අනු ඒහ ගෝදිසි යේන  පුළුේභේ 

නළවළ. ඇත්ත ලගඹේභ ඒ වහ අිළ තහේණි උඳයණ 

ඳඹහ ේන ඕනෆ. දළේ ඒ  යුුර සිදු ගමිේ තිගඵනහ. 

ඔඵුරභහ කිඹන රුණ තයඹේ. 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ගදළනි අුරරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. රු ඇභතිුරභනි, ඳසු ගිඹ දසර ළලිඩ 

ඵේධනහහයඹ ගෝදිසි කිරීභ වහ එසටීඑෂස එ ගඹොදහ ගෝදිසි 

කිරීගම්දී සිදු ව ගඩි තළබීභ නිහ රැවිඹේ ණනහගේ ජීවිත 

නළති වුණහ. භභ ඔඵුරභහගේ අවේන ළභළතියි, එදහ රැවිඹේ 

ඳරීේහ කිරීභ  ගෝදිසි ගයේුරේ ත්තහද? එගවභ නම් කුභන 

උහවිගඹේද ඒ ත්ගත්? ඒත් එේභ ඔඵුරභහ මිටුේ ඳත් 

යරහ එභ සිකධිඹ ිළිතඵ හර්තහේ ඉදිරිඳත් යනහ කිඹරහ 

කි හ. නමුත් තභ එින විසතයඹේ අඳ  රළබුගණ් නළවළ. 

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

එතළන අුරරු ප්රණලසන කීඹේද? 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

එයි. 

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ප්රණලසන ගදේ ඇුවහ.  රු  නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, 

ඵේධනහහයඹ ුරශ ගෝදිසි කිරීභ ගශේ ඵේධනහහය බුකධි අංලඹ 

විසිනුයි.  

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

නළවළ, STF එ- 

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

භභ කිඹනම් ඉේන.  ඵේධනහහය බුකධි අංලඹ ඒ ගෝදිසි 

කිරීභ  විගලේ හර්ඹ ඵර හඹ ගඹොදහ ත්ගත් දියුණු තහේණි 

උඳයණ ප්රණභහණත්  ගනොතිබ නිහයි. ඒ හගේභ ඒහ 

ඳරිවයණඹ කිරීගම් දළනුභ තිබුගණ් විගලේ හර්ඹ ඵර හඹ යි. ඒ 

නිහ විගලේ හර්ඹ ඵර හගආ වගඹෝඹ ගම් වහ රඵහ ත්තහ. 

නමුත් ගම් ගෝදිසි කිරීභ යපු ඒ ඵේධනහහය රැවි හට්ටුර 

ගභගතේ කිසිභ දිගන ගෝදිසි කිරීභේ යේන ඉඩ තිබුගණ් 

නළවළ. ඒ ඵේධනහහයගආ ින පු වළභ ගනකුභ දේනහ. 

දහත් ගෝදිසිඹ  රේ යේන ඉඩ දුේගේ නළවළ. ඒත් 

භඟ ඇති වුණු සිකධිගආදී ඳරීේණ කිරීභ වහ මිටුේ ඳත් 

ශහ. ඒ මිටු හර්තහ තභත් අඳ අත  ඳත් වුගණ් නළවළ. 

තභත් දීර්ක හේක  විභර්ලනඹ ගඹගදනහ. ඒ හර්තහ රළබුණු 

ඳසු ඒ ළන රුණු අනහයණඹ යේනම්. 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගදන අුරරු ප්රණලසනඹ භ අදහශ භහ අවේන ළභළතියි, ඒ 

අඳ  ඉදිරිඳත් යේන ගෝචචය හරඹේ ඹනහද කිඹරහ. 

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඔඵුරභහගේ ලිේ ප්රණලසනඹත් ඒභයි.  ්රිtපුකර මිටුකිනුයි 

ඒ විභර්ලන  යුුර යේගේ. ඔවුේ අඳ  හර්තහ ය තිගඵනහ,  

තත් හේක   වේ ය ළනීභ  තිගඵනහ කිඹහ. භහ ිනතනහ 

ගම් භහගආ අේ න  ගො  ගවෝ රඵන භ භළද බහගආත් 

අඳ  ඒ හර්තහ රළගබ්වි කිඹරහ. ඹම් හරඹේ දීර්ක යන ගර 

ඉල්රහ සිටිඹහ. අිළ ඒ  එඟ වුණහ. 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භගේ ුරේන අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 
 

රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

නළවළ, දළේ අුරරු ප්රණලසන ුරනභ අවරහ ඉයයි. 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

නළවළ. භගේ ුරේන අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භේත්රී.ුරභනි, ගටිගඹේ අවේන. 

 
රු පී. වළරිේ භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භගේ ුරේන අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. රු ඇභතිුරභනි, 

ඔඵුරභහ ිළිතත්තහ  ළලිඩ ඵේධනහහයගආ එේදවසුරේසිඹ 

ණනේ දභේන පුළුේ තළන  වහයදවස ණනේ ඉේනහ කිඹහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, 2009.11.26 දින නිකුත් 

යන රද අතිවිගලේ ළට් ඳත්රාගආ වේ නහ, හභහනයගඹේ 

කිගරෝ 50ේ ඵය ඌගයකු  ර් මීය  ර් ුරන ඉඩ ප්රණභහණඹේ 

අලයයි කිඹරහ.  ඒ හගේභ අවුරුදු ගද මීය  ඹකු  ර් අඩි 

15 ඉඩ ප්රණභහණඹේ ඕනෆඹ කිඹරහ තිගඵනහ. ඔඵුරභහ 

ිළිතේනහද,  අඩු ණගේ  ුරේ  රන ළරකිල්රත් ගම් 

ිනය ගල්ර මිනිසසුේ  නළවළ කිඹරහ.  

 
රු චේද්රnසිරි ජදීය භවතහ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, සිය ගඹ ුරශ සිය දඬුම් 

රඵන අඹ ව ළරුේ ඹනුගේ ගදර්ඹේ ඉේනහ.  

1099 1100 

[රු පී. වළරිේ භවතහ] 
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නමුත් ළරුේ නිලසිකත වළභ ගරහග භ ඒ ඇුරගශේ 

ඉේගේ නළවළ.  ඒ අඹගේ ංයහ නඩුගේ නඩු  ගනස 

ගනහ.  

ඒ නිහ නිලසිකත ංයහේ කිඹේන පුළුේභේ නළවළ. 
ඵේධනහහය ුරශ ඳතින තදඵදඹ අඩු යේන ඵේධනහහය 
ප්රණතිංසයණඹ ඹ ගත් දළන  නිසි ිළඹය අයගන තිගඵනහ. 
න ඵේධනහහය ළරසුම් ය ගන ඹනහ. ඒ හගේභ ළලිඩ 
ඵේධනහහයඹ ුරශ තදඵදඹ අඩු කිරීභ  ිළඹය ත් නිහ, 
අගෝසුර භහඹ න වි  2,500 ගදගනේ ඉත් යේන වළකිඹහ 
රළබී තිගඵනහ.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන අං 8 -3290/'12- (2), රු යේජේ යහභනහඹ භවතහ. 

 
රු යේජේ යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ අවනහ. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, විගකල රැකිඹහ ප්රණර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ 
වහ ති ගද හරඹේ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

උත් ඳහඩම් වහ ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ ජනහධිඳති 
ගොමිභ : නිර්ගකල 

கற்ந தரடங்கள் ற்பொம் ல்பௌக்க சணரறதற 

ஆகக்குள: றப்புககள் 
LESSONS LEARNT AND RECONCILIATION COMMISSION : 

RECOMMENDATIONS 

2591/’12 

10.රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ ලහන වහ ආමි  යුුර 
අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (1):  

(අ) (i) උත් ඳහඩම් වහ ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ ජනහධිඳති 
ගොමිභ විසිේ ඉදිරිඳත් යන රද අේතර්හලීන 
නිර්ගකල ගේ ගේ ලගඹේ ගර්ද; 

    (ii) ගභභ නිර්ගකලඹේ ප්රණසිකධිඹ  ඳත් ශ දිනඹ 
ගර්ද;  

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ආ) (i) ගම් න වි ත් ඉවත ගොමිභ ඉදිරිඳත් ශ 
අේතර්හලීන නිර්ගකලඹේ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  
යජඹ භත්වී තිගබ්ද; 

   (ii) ගනොඑගේ නම්, ගභභ අේතර්හලීන නිර්ගකලඹේ 
ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  ඉදිරිගආදී  යුුර යේගේද; 

 (iii) එගේ නම්, එභ දිනඹ ගර්ද;  

 ඹේන ගභභ බහ  එුරභහ දේේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම් ඒ භේද? 

தற அகச்சபைம் புத் சரசண,  அபல்கள் 

அகச்சபைரணகக்  ககட்ட றணர: 

(அ) (i) கற்ந தரடங்கள் ற்பொம் ல்பௌக்க சணரறதற 

ஆகக்குளறணரல் சர்ப்தறக்கப்தட்ட இகடக் 

கரன றப்புககள் ணறத்ணறக  ரக 

ன்தகபெம்; 

 (ii) கற்தடி றப்புககள் தகறங்கப்தடுத்ப்தட்ட  

றகற ரதன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ற்கணக கற்தடி ஆகக்குள சர்ப்தறத் 

இகடக்கரன றப்புகககப கடபகநப் 

தடுத் அசரங்கத்ரல் இபரறபைந்ர 

ன்தகபெம்; 

 (ii) இன்கநல் கற்தடி இகடக்கரன றப்புகககப 

கடபகநப்தடுத் றர்பைம் கரனத்றல் 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், அத் றகற ரதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) separately, the interim recommendations, 

presented by the Presidential Commission 

on Lessons Learnt and Reconciliation; and 

 (ii) the date on which these recommendations 

were publicized? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government has been able to 

implement the interim recommendations 

made by the aforesaid Commission by now; 

 (ii) if not, whether action will be taken to 

implement these interim recommendations 

in future; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතුරරු ගදනහ. 

(අ) (i) අේතර්හලීන නිර්ගකල 

  යහ තළබීභ 

  A. ගචෝදනහ යිනත දිගු හලීන රැවුම් බහයගආ 
 සිටින අඹගේ සිකධි එකිේ එ ඳරීේණඹ කිරීභ 
 වහ විගලේ ඹහේත්රාණඹේ ඇති කිරීභ ව එභ 
  යුුර අේ කිරීභ  ක්රිඅඹහලිඹේ නිර්ගකල 
 කිරීභ. 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

  B. 1. රැවිඹේගේ නම් රළයිසුරේ ප්රණහලඹ  ඳත් 
 කිරීභ. 

  2. මුදහ වරින රද රැවිගඹකු  එගයින න 
 හේය රළබුගණ් නම් ඳභණේ වළය ඔුව නළත 
 අත් අඩංගු  ඳත් වීභ ළශගන ඳරිදි මුදහ වරින 
 අසථහග දී වතිඹේ නිකුත් කිරීභ. 

     3. රැවිඹේ  ගචෝදනහ ගොනු කිරීභ ගවෝ ඔවුේ 
 මුදහ වළරීභ ඩිනම් කිරීභ වහ හභහනයගඹේ 
 ඇති න නීතිඹ ක්රිඅඹහත්භ කිරීගම් ප්රණභහදඹේ  
 විභසීභ. 

  ඉඩම් ප්රණලසන 

  1. නළත ඳදිංික කිරීම් වහ කිසිදු යජගආ 
 ආඹතනඹේ විසිේ පුකලි ඉඩම් උඳගඹෝගි 
  ගනොයන ඵ  යජඹ විසිේ ඳළවළදිලි ප්රණහලඹේ 
 නිකුත් කිරීභ. 

  නීතිඹ වහ හභඹ 

  1. හභඹ වහ නීතිඹ ආයේහ කිරීභ වහ  
 විගලේගඹේ නීති විගයෝධී ේනකධ ණ්ඩහඹම් 
 නියහයුධ කිරීභ වහ විගලේ ිළඹය වඳුේහ 
 දීභ. 

  ඳරිඳහරනඹ වහ බහහ ප්රණලසන 

  1. දිගුහලීන ළඩ වේ ක්රිඅඹහත්භ න ුරරු 
 යජගආ හර්ඹහරර ේනිග දනඹ ඳවසු 
 යලීභ වහ සුදුසු ඳරිදි බහහ ඳරිර්තඹේ 
 ගඹොදහ ළනීභ. 

  භහජ ආර්ථි/ජීගනෝඳහඹ ප්රණලසන 

  1. ආර්ථි, භහජයීඹ ව ංසිති 
 ක්රිඅඹහහයම්ර වබහගිත්ඹ වති යනු 

 ස A-9 භහර්ගආ නිදවස භනහභනඹ දිරිභත් 
 කිරීභ. 

  2. සිවිල් ඳරිඳහරනඹ හභහනය තත්ත්ඹ  ඳත් 
 කිරීභ උගදහ දිස්රිtේ ගල්ම්රුේ ව 
 ආයේ අංල අතය ම්ඵේධියණඹ ව  
 ේනිග දනඹ ඉවශ භට් භකිේ ඳත්හ ගන 
 ඹෆභ. 

 (ii) 2011.12.16. 

(ආ) (i) සිඹලුභ අේතර්හලීන නිර්ගකල ජහති ක්රිඅඹහහරී 
ළරළසභ ුරිතේ ක්රිඅඹහේභ යනු රළබීභ ිළණි 
විධිවිධහන රහ තිගබ්. නිර්ගකල ඵුවතයඹේ 
ක්රිඅඹහත්භ යනු රළබීභ දළන  නිභහගො  
තිගඵන අතය, අගනකුත් ඒහ ක්රිඅඹහත්භ 
ගගයමිේ ඳීව.  

 (ii) අදහශ ගනොග . 

 (iii) අදහශ ගනොග . 

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිුරභනි, භහේන. (අ) (ii) ිළිතුරය භ  වරිඹ  

ඇුවගේ නළවළ. ප්රණසිකධිඹ  ඳත් ශ දිනඹ? 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

2011.12.16 ගනි දහ. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භහගේ ඳශමුගනි අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි.  

රු ඇභතිුරභනි, ගම් උත් ඳහඩම් වහ ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ 

ජනහධිඳති ගොමිභ සථහඳනඹ යන වි  රු ජනහධිඳතිුරභහ 

විලසහඹ ඳශ යරහ තිගඵනහ ගභින හභහජිඹේගේ 

විචේණශීලිබහඹ, වළකිඹහේ, සහධීනත්ඹ ව 

විලසහනීඹත්ඹ ිළිතඵ. ගම් සිඹල්ර  ළනභ භහ ුර තිගඵන 

ඳ්රිtහග  වේ ගරහ තිගඵනහ. භභ ඔඵුරභහ ගේ අවේන  

ළභළතියි, ගභේන ගභඹ.   උත් ඳහඩම් වහ ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ 

ජනහධිඳති ගොමිගම් හර්තහග  අඩංගු ගනහ,  ගම් අේතර් 

හලීන ගඹෝජනහ, නිර්ගකල  ක්රිඅඹහත්භ යරහ නළවළ; ඒ ිළිතඵ 

ෆහීභ  ඳත් න සන  ඵළවළ  කිඹරහ.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භ  ප්රණලසනඹ වරිඹ  ඇුවගේ නළවළ. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අේතර් හලීන ගඹෝජනහ ව නිර්ගකල  ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  
යජඹ  යුුර යරහ නළවළයි කිඹරහ ගම් හර්තහග  වේ 
ගනහ. ගභඳභණ විලසහඹ ඳශ යපු ණ්ඩහඹභේ, යජගආභ 
නිගඹෝජිතඹේ ණ්ඩහඹභේ ඉදිරිඳත් ශ ගම් උත් ඳහඩම් වහ 
ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ ජනහධිඳති ගොමිේ බහ හර්තහ 
ක්රිඅඹහත්භ යේන  ඇයි ගභ්චචය භළලිභේ දේේගේ?   

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, කිසිභ භළලිභේ නළවළ. 

ගොමිේ බහේ විසිේ  අේතර් හලීන ගඹෝජනහ ව දීර්ක 

හලීන ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශ ඳසු, ඒහ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ 

ිළිතඵ විවිධ ප්රණලසන වහ ළ ලු ඇති ේන  පුළුේ. නමුත් යජඹ 

සුවිලහර ප්රණඹත්නඹේ දයරහ ගම් අසථහග දී ක්රිඅඹහත්භ ශ වළකි 

ගකල් ක්රිඅඹහත්භ යරහ තිගඵනහ. අිළ ඒ හර්තහ  රු යරහ 

තිගඵනහ. ඒ ගොභහරිසරුේගේ විචේණශීලිබහඹ ිළිතඵ 

අඳ  කිසිභ ප්රණලසනඹේ නළවළ. අිළ ඔවුේ ඳත් ගශේ ඔවුේගේ 

ගවො නිර්ගකල රඵහ ේනයි. එභ නිර්ගකලලිේ, -භභ ප්රණලසනගආදී 

ිළිතුරරු දුේ ආහයඹ - අඳ  ගභගතේ ශ වළකි ගකල් දළන  

යරහ තිගඵනහ. ඉතිරි ටි ඉදිරිගආදී යනහ. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිුරභනි, භහගේ ගදගනි අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි.  

ඔඵුරභේරහ ඳත් ශ උත් ඳහඩම් වහ ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ 

ජනහධිඳති ගොමිගම් හභහජිඹේ ිළිතඵ ඔඵුරභේරහ 

ගභඳභණ විලසහඹ ඳශ යනහ නම්, රුණහයරහ භ  

කිඹේන එභ ගොමිේ බහ හර්තහග  382 ගනි ිළටුග  

ගඹෝජනහ යරහ තිගඵන සහධීන ගඳොලිස ගොමිභ දහද 

සථහඳනඹ යේගේ කිඹරහ. 
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රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඹම් ගොමිේ බහේ ඳත් 

යරහ, අිළ ඒ ගොමිේ බහගේ ඉල්රේගේ නිර්ගකල ඳභණයි. 

නිර්ගකල ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ ිළිතඵ ීවයණඹ තිගඵේගේ යජඹ . 

දළේ ගඳොලීසිඹ ඉතහභ සහධීන විධිඹ  ළඩ  යුුර යගන 

ඹනහ.  ඒ නිහ අමුුරගේ සහධීන ගොමිේ බහ ඕනෆ නළවළ. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சேறத் தறகரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භගේ ුරේළනි අුරරු ප්රණලසනඹ, රු ඇභතිුරභනි.  

ඔඵුරභහගේ ිළිතුරගයේ ප්රණහල ශහ, ගම් උත් ඳහඩම් වහ 

ප්රණතිේධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳති ගොමිම් බහග  නිර්ගකල 

ක්රිඅඹහත්භ කිරීගම් අමතභතඹ තිගඵේගේ යජඹ යි කිඹරහ. ගභින 

නිර්ගකලර  ඹව ඳහරනඹ වහ ගඹෝජනහ ය තිගඵන සහධීන 

භළතියණ ගොමිභ, සහධීන යහජය ගේහ ගොමිභ සථහඳනඹ 

යේන  ඔඵුරභේරහ  යුුර යනහද, නළකද? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි කි හ, 

ගම් ගඹෝජනහ අුරරිේ ප්රණහගඹෝගි ඒ ඒ අසථහේිනදී අඳ  ඉටු 

ශ වළකි සිඹල්ර අඳ ඉටු යගන ඹනහ   කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ 

රුණු එේ, එේ ලගඹේ ිළිතුරරු දීභ  පුළුේභේ නළවළ. 

අඳ භසතඹේ ලගඹේ ගභින අර්ථඹ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  ඵළ  

ඉේනහ. 
 
 

රඳහිනනී නහලිහ වහ ංයහත : ගේ කිරීභ 
தரகனக்கரட்சற றபொண அகனரறகசகள்:எதுக்கலடு 

FREQUENCY FOR TV CHANNELS : ALLOCATION 

2902/’12 

11.රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (1):  

(අ) (i) විදුලි ංගකල නිඹහභන ගොමිභ ක්රිඅඹහත්භ 
ේගේ ය අභහතයහංලඹේ ඹ ගත්ද;  

 (ii) විදුලි ංගකල නිඹහභන ගොමිගම් ත්භේ 
අධයේ ජනයහල්යඹහගේ නභ ව 2006 සි  ගම් 
දේහ එින එභ තනුරය දළර අඹගේ නම් හර්ක  
ඳදනමිේ ගර්ද;  

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද?       

(ආ) (i) 2006 ර්ගආ සි   අද දින දේහ, රඳහිනනී 
නහලිහර  ංයහත ගේ යදීගභේ ඉඳළය 
ආදහඹභ එේ එේ නහලිහ අනු, හර්ක  
ඳදනමිේ ගොඳභණද;  

 (ii) රඳහිනනී නහලිහර  ගේ යන රද ඇතළම් 
ංයහත ඉත් යගන, ඒහ ඹිත ගනත් න 
ගවෝ ඳළයණි රඳහිනනී නහලිහ ගත රඵහ දී 
තිගබ්ද;  

 (iii) එගේ නම්, ඉවත කී ඳරිදි ඉවත ංයහත නළත 
ගේය දුේ භහම්ර නම් ගර්ද; 

 (iv) එගර ලිේ ඉත් යත් ංයහත නළත 
රඵහදීගභේ උඳඹහත් ආදහඹභ ගොඳභණද;  

 ඹේනත් එුරභහ වේ යේගනිනද?         

(ඇ) ගභගර රඳහිනනී නහලිහර  ංයහත ගේය දීභ 
ුරිතේ ඉේදිඹහ විලහර ප්රණභහණඹ ආදහඹභේ උඳඹන 
ඵත්, ඉවත කී ංයහත ළයදි ගර ගේ ය දීගම් 
විලහර ඳරිභහණගආ ජහහයභේ ඉේදිඹහග  ක්රිඅඹහත්භ ව 
ඵත් එුරභහ දේගනිනද?  

(ඈ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භේද? 
 
 

தற அகச்சபைம் ததபத் சரசண,  அபல்கள் 

அகச்சபைரணகக்  ககட்ட றணர: 

(அ) (i) ந் அகச்சறன் கலழ் தரகனத்தரடர்புகள் 

எளங்குதடுத்ல் ஆகக்குள (தர.எ.ஆ) 

தசற்தடுகறநது ன்தகபெம்; 

 (ii) தர.எ.ஆ. இன் ற்கதரக தறப்தரபர் 

ரகத்றன் ததர் ற்பொம், 2006ஆம் ஆண்டு 

பல் இப்தறக கறத்ர்கபறன் ததர்கள் 

ஆகறணற்கந பைடரந் அடிப்தகடறபம் 

 அர் கூபொரர? 

(ஆ) (i) 2006 பல் இற்கந க தரகனக்கரட்சற 

றபொணங்களுக்கு அகனரறகசக எதுக் 

கறகறணரல் ஈட்டப்தட்ட பைரணத்க 

பைடரந் ற்பொம் றபொணத்றன் அடிப்தகட 

றபம்; 

 (ii) தரகனக்கரட்சற றபொணங்களுக்கு எதுக்கப் 

தட்ட சறன அகனரறகசகள் லபப் ததநப்தட்டு 

அக புற அல்னது தக தரகனக்கரட்சற 

றபொணங்களுக்கு லள் எதுக்கப்தட்டர 

ன்தகபெம்; 

 (iii) அவ்ரதநணறல், கற்கூநப்தட்டன் தறகரம், 

கற்குநறப்தறடப்தட்ட அகனரறகசகள் லள் 

எதுக்கப்தட்ட கம்தணறகபறன் ததர்ககபபெம்; 

 (iv) லபப் ததநப்தட்ட அகனரறககககப லள் 

எதுக்கலடு தசய்றபௌபைந்து ஈட்டப்தட்ட 

பைரணம் வ்பவு ன்தகபெம் 

 அர் கூபொரர? 

(இ) தரகனக்கரட்சற றபொணங்களுக்கு அகனரறகசக 

எதுக்குன் பனம் தரரற அபறனரண தத்க 

இந்றர சம்தரறத்து ன்தகபெம், கற்தடி 

அகனரறகசககப தறகரண பகநறல் எதுக்கலடு 

தசய்ன் பனம் தரரறபவு கரசடி இந்றரறல் 

இடம்ததற்நது  ன்தகபெம் அர் அநறரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the Ministry under which the 

Telecommunica t ions Regula tory 

Commission - TRC - is functioning; and 

 (ii) the names of present Director General of 

the TRC and the names of the persons 

previously occupied the same post since 

2006 on per year basis? 

(b) Will he also state - 

 (i) the revenue earned by allocating 

frequencies to the TV channels from 2006 

to date on per year, per channel basis; 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

 (ii) whether some frequencies allocated to TV 

channels have been withdrawn and 

reallocated to new or old TV channels; 

 (iii) if so, the names of the companies to which 

the aforesaid frequencies were reallocated 

as per the above; and 

 (iv) the revenue earned from the reallocation of 

withdrawn frequencies? 

(c) Is he aware that India earns a huge amount of 

money through frequency allocation for TV 

channels and also there was a huge scam in India 

for wrongful allocation of the aforesaid 

frequencies? 

(d) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Prime Minister 

and Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs, I 

answer Question No. 11.    

(a) (i) The Telecommunications Regulatory 

Commission of Sri Lanka is coming under 

the purview of the subject and functions of 

His Excellency the President of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. 

 (ii) The name of the Present Director General is 

Mr. V.P.K. Anusha Palpita. 
Name  Duration 

Mr. Kanchana Rathwatta    21.12.2005 - 01.01.2008 

Mr. Priyantha Kariyapperuma     02.01.2008 - 07.02.2010 

Mr. V.P.K. Anusha Palpita      08.02.2010 - to date 

(b) (i) Please refer to Annex 1, which I table*. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, can you tell me the total revenue 

earned?   

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

The total revenue is Rs. 109,122,607. 

 (ii) No. 

  Frequencies will be reserved for a particular 

broadcaster on submission of relevant 

application forms for a maximum period of 

1 year. Within the said reservation period 

frequencies has to be used (ie. Should 

commence transmission). If not, 

frequencies will be automatically cancelled 

at the end of the reservation period. 

Thereafter frequencies once again become 

the property of TRCSL which will be 

reserved for the next user on request.  

  During the reference period, the 

Telecommunications Regula tory 

Commission has not withdrawn any 

frequency assigned to any broadcasting 

institution.   

 (iii) Not relevant. 

 (iv) Not relevant.  

(c) No. 

(d) Not applicable.    

 
*බහගම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்பு : 

  Annex tabled: 

1107 1108 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 

————————— 
[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගආ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இகப்பு தல் றகனத்றபம் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This Annex is also placed in the Library.] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ඳශමුළනි අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

රු ඇභතිුරභනි, විලහර ඳරිභහණගආ ජහහයභේ ඉේදිඹහග  

ක්රිඅඹහත්භ ව ඵේ දේගේ නළතළයි කිඹහ ිළිතුරගර් වේ 

ගනහ.  භහ ිනතන වළටිඹ  ිළිතුරය ළඳය ගනහ ඒගේ 

ටිනහභ ගනොදේනහ ගේන ඇති. ඒගේ අගේ පුංික රංහ  

ගරොකු ආදහඹභේ ගොඹහ ේන පුළුේ අසථහකුයි ගිලිහී ගිිනේ 

තිගඵේගේ. ඔඵුරභහ දේනහ, ගම් අසථහග  මිලිඹන 109ේ 

රඵහ ේනහ කිඹේගේ ඉතහභ අඩු ප්රණභහණඹේ ඵ.  අිළ දේනහ 

විධිඹ  කිසිභ මුදරේ අඹ යේගේ නළුර ආණ්ඩුග  මිුරයේ  

licence දීගභේ යජඹ  රඵහ ත වළකි ඵදු මුදර අඩු ගරහ 

තිගඵනහද, නළකද?  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

යජගආ මිුරයේ  එගර අඩු මුදර  දුේනහඹ කිඹහ අඳ  නම් 

ආයංික ගරහ නළවළ. ඔඵුරභහ එගවභ කිඹනහ නම්, ඒ ගනභ 

ප්රණලසනඹකිේ අවේන, අල් ගනහ  ගභඳභණ මුදර  දුේනහද 

කිඹරහ. එතගො  අඳ  ඒ ිළිතඵ තියහය උත්තයඹේ රඵහ 

ගදේන පුළුේ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ගදළනි අුරරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. 

ඉේදිඹහග  2G spectrum scam එ  ඇභතිරු ුරේ 

ගදගනකුත් අසු ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ US Dollars 38 billion 

ඉේදිඹහ  රඵහ ේන පුළුේ වළකිඹහ අඩු නහ කිඹරහ 

ඇභතිරු ුරේ ගදගනකු ිනය ගදය  ඹළ හ. ගභළනි හයණහ 

දළන ගනත් අගේ පුංික රංහ  ටිනහභේ, ආදහඹභේ උඳඹහ 

ේන පුළුේ අසථහ ගිලිහී ඹන ගො  ඒ ගනුගේ 

ඳරීේණඹේ යේන ඔඵුරභේරහ අළභළතිද? ඳරීේණඹේ 

ගනොයේගේ ඒහ ඳස ගදොගයේ දී තිගඵන නිහද? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඉේදිඹහග  සිදු වුණු ගකල් ළන ඉේදිඹහ ඵරහ ේන ඕනෆ. 

ගම් උත්තයගඹේ කිඹහ තිගඵේගේ, රංහග  එගවභ ගදඹේ 

ගරහ නළවළ කිඹරහගේ. සිදු ගනොවුණු ගදඹේ ිළිතඵ 

ඳරීේණඹේ ඳළළත්වීභ  අලයතහේ නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ුරේළනි අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

රු ඇභතිුරභනි, ඔඵුරභේරහ ඒ ළන ටිනහභේ 

ගනොදේනහ වුණහ , අඳ ගම් අසථහග දී කිඹනහ, එින 

ටිනහභේ තිගඵන ඵ. ඒ නිහ රුණහයරහ වළභ අවුරුකගකභ 

ඒගේ ඹම් මුදල් ප්රණභහණඹේ රඵහ ේන පුළුේ විධිඹ  ළඩ 

ිළිතගශේ ඇති යේන. ගම් අිනං මිනිසුේගේ කිරි ඳළට් 

එගේ, තිමිගතල් ලී යගඹේ රඵහ ේනහ ඵදු ප්රණභහණඹ 

නත්රහ, ඉතිරි තිගඵන licence ප්රණභහණඹ auction යරහ මුදල් 

ගේන වළකිඹහ තිගඵන අඹගේ ඵදු මුදල් රඵහ ේන 

ළභළතිද නළකද කිඹන එ ය   ගවිතදයවු යේන. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගඵොගවොභ ළදත් අදවේ. ඔඵුරභහගේ අදව භහ අදහශ 

අභහතයුරභහ  ඉදිරිඳත් යේනම්.  

 
ගඹෝජිත ත්ගෝදයහනඹ : මූරය ප්රණතිඳහදන 

உத்கச றனங்கறணக் கரட்சறசரகன : றற ற்தரடு 
 PROPOSED ZOOLOGICAL GARDEN : FINANCIAL PROVISION  

2924/’12 

12.රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

උකමතද උදයහන වහ ගඳොදු විගනෝදහත්භ  යුුර 

අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ිළේනර අලි අනහථහහයඹ  ඹහඵද 
ත්ගෝදයහනඹේ  ඉදිකිරීගම්  යුුර ගම් න වි  
ආයම්බ ය තිගබ්ද; 

 (ii) එභ යහඳිතිඹ වහ ළඹ කිරීභ  අගේේක ත මුදර 
ගොඳභණද; 

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ආ) (i) ගඹෝජිත ත්ගෝදයහනඹ ඉදිකිරිභ වහ ප්රණතිඳහදන 
ඳඹහ නු රඵේගේ ගකශීඹ අයමුදල්ලිේද: 
නළතගවොත්, විගකශීඹ අයමුදල්ලිේද; 

 (ii) එභ ප්රණතිඳහදන ඳඹහ නු රඵන ආඹතනගආ ගවෝ 
ආඹතනර නම් ගර්ද; 

 (iii) එභ එේ එේ ආඹතනඹ රඵහ ගදන මුදර ගේ 
ගේ ලගඹේ ගොඳභණද; 

 ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 

  
ரறல் பூங்கரக்கள், ததரதுப் ததரளதுகதரக்கு 

அபல்கள் அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) தறன்ணன ரகணகள் சரனத்றற்கு 

அபைகறல் றனங்கறணக் கரட்சறச் சரகனதரன்கந 

றர்ரறக்கும் தறகள் ற்கதரது ஆம்தறக்கப் 

தட்டுள்பர ன்தகபெம்; 

 (ii) கற்தடி கபைத்றட்டத்துக்கு தசனறடுற்கு 

றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக வ்ப 

தன்தகபெம்  

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) உத்கச றனங்கறணக் கரட்சறசரகனக 

றர்ரறப்தற்கரண றற ததநப்தடுது உள் 

ரட்டு றறத்றபௌபைந்ர இன்கநல் தபறரட்டு 

றறத்றபௌபைந்ர ன்தகபெம்; 

 (ii) கற்தடி றற ததற்பொக்தகரள்பப்தடும் றபொணத் 

றன் அல்னது  றபொணங்கபறன் ததர்கள் 

ரக ன்தகபெம்; 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

 (iii) கற்தடி எவ்தரபை றபொணபம் ததற்பொக் 

தகரடுக்கும் தத்தரகக தவ்கநரக 

வ்பதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Botanical Gardens and Public 

Recreation:  

(a) Will he state - 

 (i) whether activities for construction of a 

zoological garden adjoining the Pinnawala 

Elephant Orphanage have commenced by 

now; and 

 (ii) the amount of money expected to be spent 

on this project? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether provisions for construction of the 

proposed zoological garden are secured 

from local funds or foreign funds; 

 (ii) the name/s of institution or institutions from 

which such provisions are secured; and 

 (iii) separately, the amount of money provided 

by each of the said institutions? 

(c) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, උකමතද උදයහන වහ ගඳොදු 

විගනෝදහත්භ  යුුර අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  

ිළිතුරය ගදනහ. 

(අ) (i) ආයම්බ ය තිගබ්. 

 (ii) රු. මි. 5,020 

(ආ) (i) ගකශීඹ අයමුදල් වහ ත්ගෝදයහන ංර්ධන 
අයමුදර භඟිේ. 

 (ii) භවහ බහණ්ඩහහයඹ වහ ත්ගෝදයහන ංර්ධන 
අයමුදර.  

 (iii) භවහ බහණ්ඩහහයඹ - රු. මි. 3000 

  ත්ගෝදයහන ංර්ධන අයමුදර - රු.මි. 2020 

(ඇ) රුණු ඉදිරිඳත් ය ගනොභළත.  

 
රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

රු නිගඹෝජය  ථහනහඹුරභනි, භගේ ඳශමුළනි අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි.  රු ඇභතිුරභනි,  භභ දළන ේන  ළභළතියි, 

ගම් ඉදි යන ත්ගෝදයහනගආ ළඩ  යුුර අේ යේන  

ගඹෝජිත තිගඵේගේ ගොඳභණ හරඹකිේද කිඹරහ. ගභොද, 

දළේ අවුරුදු ණනහේ තිසගේ ගම් ත්ගෝදයහනඹ වදමිේ 

තිගඵනහ. ගට්  වපු ළ ල් ඳහ දියහ ගිිනේ තිගඵනහ. ළරෆ 

ළවිරහ තිගඵනහ. ඉදි යනහඹ කි හ  ඵහිනරිේ නම් 

ගඳගනේගේ අමු ෆරෆේ. ඉදි කිරීගම්  යුුර ආයම්බ ය 

තිගඵන ඵ ගභින වේ ය තිගඵනහ.  ඔඵුරභහ  විඹ බහය 

අභහතයයඹහ ගනොන නිහ ඔඵුරභහ  ගභඹ  ිළිතුරයේ ගදේන 

අභහරු ඇති.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵුරභහ ලිේ ඇුවහ නම් අදහශ අභහතයහංලගඹේ ඒ විසතය 
රඵහ ේන තිබුණහ. ඔඵුරභහ අගේ උඳගකල හය බහ  
ඇවිල්රහ ගම් ිළිතඵ ප්රණලසන යේන. භභ ඒ ඵ  දේේනම්. 
එගවභ නළත්නම් ඔඵුරභහ  එඹ  උත්තයඹේ රඵහ ගදන ගර  
භහ  අදහශ අභහතයුරභහ  දේේනම්.  

 
රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, භගේ ගදන අුරරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. ගම් ිළේනර අලි අනහථහහයඹ  ඹහඵද ඉදි යන 

ගඹෝජිත ත්ගෝදයහනගආ ළඩ  යුුර අේ වීගභේ ඳසු 

ගදිනර ත්ගෝදයහනඹ ම්පර්ණගඹේ වරහ එින සිටින ත්ුර 

ව නිරධහරිේ ිළේනර  ගන ඹේනද ඵරහගඳොගයොත්ුර? 

එගවභ නළත්නම් ත්ගෝදයහන ගදේ ඳත්හ ගන ඹේනද 

ඵරහගඳොගයොත්ුර? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භභ අදහශ විඹ බහය අභහතයයඹහ ගනොන නිහ ඒ ළන 

දේගේ නළවළ. නමුත් භභ ිනතන වළටිඹ  ඒ ත්ගෝදයහන ගදභ 

ඳත්හ ගන ඹනහ.  

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුරේන අුරරු ප්රණලසනඹ. 

 
රු බුකධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අුරරු ප්රණලසන ගදයි.  

 

 

භ ගෞය විගලේඥපග දී උඳහධි ඳහඨභහරහ : 
විසතය 

இகந் சுகரர சறநப்புப் தட்ட கற்ககதநற : 

றதம் 
ALLIED HEALTH SPECIALIZED DEGREE COURSE : 

DETAILS  

3075/’12 

13.රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

උස අධයහඳන අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ- (2) :  

(අ) (i) ගේයහගදණිඹ විලසවිදයහරඹ ුරශ භ ගෞය 
විගලේඥපග දී උඳහධිඹ ආයම්බ යන රද ර්ඹ 
ගර්ද; 

 (ii) එභ ඳහඨභහරහ වහ ගම් දේහ ලිඹහ ඳදිංික වී 
ඇති ශිය ංයහ එේ එේ ර්ඹ අනු, ගේ 
ගේ ලගඹේ ගොඳභණද;  
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[රු බුකධි ඳතියණ භවතහ] 
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 (iii) ගම් න වි  එභ ඳහඨභහරහ වදහයහ උඳහධි 
රඵහගන ඇති  ංයහ ගොඳභණද; 

 ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ආ) (i) භ ගෞය විගලේඥපග දී උඳහධි ඳහඨභහරහග  
අධයඹන හරඹ ර්  3 ේ දේහ අඩුකිරීභ  
ීවයණඹ ය තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ නම්, එඹ  ගවේුර ගර්ද;   

 ඹේනත් එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ඇ) ඉවත උඳහධි ඳහඨභහරහග  ගුණහත්භබහඹ තවවුරු කිරීභ 
වහ ගන ඇති ිළඹය ගර්ද ඹේන එුරභහ ගභභ 
බහ  දේේගනිනද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 
  

 உர் கல்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) கதரகணப் தல்ககனக்ககத்றல் இகந் 

சுகரர சறநப்புப் தட்ட கற்ககதநற 

ஆம்தறக்கப்தட்ட ஆண்டு ரதன்தகபெம்; 

 (ii) கற்தடி கற்கக தநறக்தகண இன்பொக தறவு 

தசய் ரர்கபறன் ண்றக்கக 

எவ்கரரண்டிற்கும் அக  தவ்கநரக 

ரதன்தகபெம்; 

 (iii) ற்கதரது கற்தடி கற்கக தநறக கற்பொ 

தட்டம் ததற்பொள்ப ண்றக்கக 

ரதன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இகந் சுகரர சறநப்புப் தட்ட 

கற்ககதநறறன் கற்ககக் கரனத்க 03 

ஆண்டுகள் க குகநப்தற்கு டடிக்கக 

டுக்கப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன் அற்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) கற்தடி தட்டப் தடிப்தறன் த்றகண 

உபொறதசய்ற்கு கற்தகரண்டுள்ப டடிக்கககள் 

ரக ன்தக அர் இச்சகதறல்                

அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education:  

(a) Will he state - 

 (i) the year in which the Allied Health 

Specialized Degree Course was initiated in 

the University of Peradeniya;   

 (ii) separately, and in relation to each year, the 

number of students who got registered to 

follow that course; and 

 (iii) the number of graduates who have 

completed that course, at present? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether a decision has been taken to reduce 

the period of the Allied Health Specialized 

Degree Course to 3 years; 

 (ii) if so, the reasons for that? 

(c) Will he inform this House the steps that have been 

taken to ensure quality of the above degree 

course? 

If not, why? 

 

රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධයහඳන 
අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 

ගභගේයි. 

(අ) (i) ර් 2007 දී. 

 (ii)  
 

 

 (iii) 323කි. 

(ආ) (i) භ ගෞය විගලේග දී උඳහධි ඳහඨභහරහග  
හරඹ ර් 04කි. 

 (ii) ගකශීඹ වහ විගකශීඹ ලගඹේ විලහර ඉල්ලුභේ 
ඳතින උඳහධිධහරීේ බිින යන භ ගෞය 
විගලේග දී උඳහධිඹ ම්ඵේධගඹේ යජගආ 
වදය නිරධහරිේගේ ංභඹ - GMOA - විසිේ 
දේන රද දළඩි විගයෝධතහ ගවේුරගේ වහ ඒ 
ිළිතඵ එශඹි අධියණභඹ ක්රිඅඹහ ගවේුරගේ 
2009 ජුනි භ සි  භ ගෞය විගලේග දී උඳහධි 
ඳහඨභහරහග  අධයඹන හරඹ ුරේ අවුරුදු 
හභහනය උඳහධිඹ භඟ සි  අවුරුදු විගලේ 
උඳහධිඹ ගර ළරගේ.  

(ඇ) ඔ . 

 ගේයහගදණිඹ විලසවිදයහරඹ ුරශ ගම් වහ න 
ගොඩනළඟිල්රේ වහ යහඹනහහයඹේ ඉදි කිරීභ ඇුරළු 
ඹටිතර ඳවසුම් ංර්ධනඹ, ඳහඨභහරහ වහ අලය 
නවීන උඳයණ මිරදී ළනීභ   යුුර කිරීභ. හඹනි 
පුුවණු ර භත් කිරීභ වහ ළඩි කිරීභ, අලය 
ආචහර්ඹරුේ ංයහ ඵහ ළනීභ   යුුර කිරීභ. 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ඇභතිුරභනි, භගේ ඳශමුළනි අුරරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි.  

ය  ුරශ ව යටිේ ිළ ත ඉවශ ටිනහභේ ඇති ගම් උඳහධිගආ 

ගුණහත්භබහඹ  ඵහධහ කිරීභ යේගේ යජගආ වදයරුේ 

කිඹරහද ඔඵුරභහ කිඹේගේ? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔ , ඳළවළදිලිභ. කුවමිේ වහ ජයහ, ඵලු විධිඹ  
 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔවුේ විරුකධ ගනහ. 
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අධයඹන ර්ඹ ංයහ 

2007/2008 119 

2008/2009 118 

2009/2010 141 

2010/2011 151 

2011/2012 190 



ඳහර්ලිගම්ේුර 

රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, රු අභහතයුරභහ කිඹන 

ආහයඹ  ගම්  උඳහධිඹ ිළිතඵ කුවමිේ වහ ජයහ, ඵලු විධිඹ   
 

[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යජගආ වදයරු විරුකධ නහ නම්, ඉවශ ටිනහභේ තිගඵන 

ගම් උඳහධිඹ ලේතිභත්, ඩහත් ලේතිභත් ජහතයේතයඹ 

ිළිතේනහ ආහයඹ  ඳත්හ ගන ඹේන, ුරගනේ ගද 

ඵරඹේ තිගඵන, විධහඹ ජනහධිඳතිුරභහ සිටින ලේතිභත් යජඹේ 

විධිඹ  ඒ කුව, ඵලු ප්රණතිඳත්තිඹ  
 

[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳයහජඹ යරහ ජනතහ ිනතහදී ගම් ආණ්ඩු වධර්ඹේත 

ිළඹයේ ේගේ නළත්ගත් ඇයි? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

වධර්ඹේත ිළඹයේ ත්තහ. ගම් අවුරුදු වතගර් විගලේ 

ඳහඨභහරහ ඳභණේ ඳත්හ ළනීභ  අසථහ ණනහදීභ අිළ 

ීවේදු ශහ. අිළ වදය ංභගආ ගම් ීවේදු  එඟ වුගණ් 

නළවළ. ගභඹ භහ ගම් ඇභති ධුයඹ බහය ේන ලිේ වුගණ්. උස 

අධයහඳන අභහතයහංලඹත්, විලසවිදයහර ප්රණතිඳහදන ගොමිේ 

බහත් ගම් වහ එඟ වුගණ් නළවළ. ඳසගේ ගශ්රාේසඨහධියණඹ  

ගිඹහ. ගශ්රාේසඨහධියණගආ ීවේදු වුගණ් -එදහ ින පු අග්රා 

විනිලසචඹහය යත් නේද සිල්හ භවතහගේ ීවේදු වුගණ්- 

නීතිඳතිුරභහ භළදිවත් ගරහ විලසවිදයහර ප්රණතිඳහදන ගොමිේ 

බහ ව වදයරුේගේ ංභඹ එඟ න ගඹෝජනහේ 

ක්රිඅඹහත්භ යේන කිඹන එයි. වදයරුේගේ ංභඹ ගම් 

ඳහඨභහරහ අවුරුදු ුරන එේ යේන ඕනෆඹ කිඹරහ දි භ 

කි හ. අහනගආ ඉතහභ අභහරුගේ අවුරුදු ුරගේ හභහනය 

උඳහධිඹේ ව ඒගේ ඹම් කිසි ළඩි රකුණු ප්රණභහණඹේ ේනහ 

අඹ  අවුරුදු වතගර් විගලේ උඳහධිඹේ දීභ ිළිතඵ එඟත්ඹ  

ආහ. ඒ අධියණභඹ ීවේදු නිහ එතළන  විලසවිදයහර 

ප්රණතිඳහදන ගොමිේ බහ  එේන වුණහ. ඒ ළභළත්ගතේ වුණු 

ගදඹේ ගනොගයි. ඉතහභ අභළත්ගතේ වුණු ගදඹේ. 

 
රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அேறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි,  භගේ ුරේළනි අුරරු 

ප්රණලසනඹ ගභඹයි. විලසවිදයහර ඳරිඳහරනඹ ිළිතඵ ඉතහභ දළඩි 

විනඹේ තිගඵේන ඕනෆ, ඒ හගේභ විනඹ විගයෝධී ගර වළසිගයන 

අඹ භර්දනඹ යේන ඕනෆඹ කිඹරහ ඉතහභ දළඩි සථහයඹ රු 

ඇභතිුරභහ ඉේනහ. එගවභ සථහයඹ ඉරහ විවිධහහය ිළඹය 

ළනීම්, අත් අඩංගු  ළනීම් සිකධ ගකදිත් විලසවිදයහර ඳකධතිඹ 

තභත් හර්ථ වහ හභහමීය  ඳත්හ ගන ඹේන ඵළරි ගරහ 

තිගඵේගේ ඔඵුරභහගේ අභහතයහංලගආ තිගඵන අහර්ථත්ඹ 

නිහ කිඹරහ ඔඵුරභහ ිළිතේනහද? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඉතහභ හර්ථ විලසවිදයහර  යුුර ය ගන ඹනහ. අිළ 

විලසවිදයහර එේ ගඵොගවොභ ශඟිේ ම්ඵේධතහ ඳත්හ ගන 

ඹනහ. ඳසු ගිඹ දසර ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ  අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ ගිඹහ. එේත් ජහති ඳේ ආණ්ඩු හරගආ 

ඇභතියගඹේ ගවෝ නිගඹෝජය ඇභතියගඹේ ගවෝ ආණ්ඩු 

ඳේගආ භේත්රී.යගඹකුත් ඒ ඳළත්ත ඳශහගත් ගිගආ නළවළ. 

එගවභ ඹේන ගිඹ අඹ  "හූ" කිඹරහ වරහ එගශ හ. ඒ විධිඹ  

විලසවිදයහරර  ඹේන ගිිනල්රහ ඊරිඹගොල්ර ගවො භ ගුටි 

ෆහ, ඒ.සී.එස. වමීය ඩ් ගවො භ ගුටි ෆහ, ඇුරරත්මුදලි ගුටි 

ගනොහ ඹේතම් ගබ්රිරහ ආහ. කිසි ථහේ නළති ඳසු ගිඹ 

දසර භභ, ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිුරභහත් එේ ඵයමු 

විලසවිදයහරඹ  ගිඹහ. ගව  අනිකදහ අගේ ඇභතිරු වත්, අ  

ගදගනේ විිත කිරීම් ණනහ  ඹම විලසවිදයහරඹ  ඹනහ. 

දළේ ගම් විලසවිදයහරර  යුුර ගවො  ගරී ගන ඹනහ. 

 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන  ඹ. 

 
ගුරු අුරරු ළටුේ ගඹෝජනහ : ිනඟ ළටුේ 
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4. රු ගජෝේ අභයුරං භවතහ (රු අකිර වියහේ හරිඹම් 
භවතහ ගනු ) 
(ரண்புறகு கேரன் அதுங்க - ரண்புறகு அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
අධයහඳන අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (3) :   

(අ) (i) ගුරුරුේගේ  ිත්ීවඹ ගෞයඹ රැගන ඳරිදි 
ජීන විඹදභ  රිරන සථහය ළටුේ ර භඹේ 
ස ය ගනොභළති ඵත්; 

 (ii) අධයහඳන අභහතයහංලඹ එඟ වී ඇති ඳරිදි අුරරු 
ළටුේ ගඹෝජනහ ිනඟ ළටුේ ිනත රඵහ දීභ  
තභත් නිසි ර භග දඹේ ස ය ගනොභළති 
ඵත්; 

 එුරභහ දේගනිනද? 

(ආ) (i) ඉවත වේ අුරරු ළටුේ ගඹෝජනහ ිනඟ ළටුේ 
ිනත රඵහ දීභ  ගභගතේ ගනොවළකිවීභ  ගවේුර 
ගර්ද;  

 (ii) එභ අුරරු ළටුේ ගඹෝජනහ  අනු ගුරුරුේ  
ිනමි විඹ යුුර මුළු ිනඟ ළටුේ ප්රණභහණඹ ගොඳභණද;  

 (iii) ළටුේ ළ ලු  අභතය ගුරු-විදුවල්ඳති 
එමුුර විසිේ ශ අගනකුත් ඉල්ලීම්  ඉටු ය 
දීභ   යුුර යේගේද;  

 (iv) ගුරුරුේ වහ විදුවල්ඳතිරුේ ගනුගේ 
සථහය ළටුේ ර භඹේ ස ය  ඔවුේගේ 
ළටුේ ගවීභ  ගොඳභණ හරඹේ තග ද; 

 ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 

 
கல்ற அகச்சகக்  ககட்ட றணர: 

(அ) (i) ஆசறரறரக்பறன் தரறல் தகௌத்க 

தரதுகரக்கும் றத்றல் ரழ்க்ககச் தசனவுக்கு 

ற்த  றகனரண சம்தபத் றட்டதரன்பொ 

ரரறக்கப்தடறல்கன ன்தகபெம்; 
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  (ii) கல்ற அகச்சு உடன்தட்டுள்பரபொ, 

இகடக்கரன சம்தபத் றட்டத்க றபகச் 

சம்தபத்துடன் ங்குற்கரண ந்தரபை 

தசல்பகநபெம் இதுக ரரறக்கப் 

தடறல்கன ன்தகபெம் 

 அர ்அநறரர? 

(ஆ) (i) ககன குநறப்தறட்டுள்ப இகடக்கரன சம்தபத் 

றட்டத்க றபகச் சம்தபத்துடன் ங்கு 

ற்கு இதுக இனரற் கதரணகக்கரண 

கரங்கள் ரக; 

 (ii) கற்தடி இகடக்கரன சம்தபத் றட்டத்துக்கு 

அக ஆசறரறரக்ளுக்கு கறகடக்க கண்டி 

தரத் றபகச் சம்தபம் ரது; 

 (iii) சம்தபப் தறச்சறகணக்கு கனறகரக ஆசறரறர் - 

அறதர் என்நறத்றணரல் பன்கக்கப்தட்ட 

கண ககரரறக்ககககப றகநகற்நறக் 

தகரடுப்தற்கு டடிக்கக கற்தகரள்ரர; 

 (iv) ஆசறரறரக்ள் ற்பொம் அறதரக்ளுக்கரண 

றகனரண சம்தபத் றட்டதரன்கநத் ரரறத்து 

இரக்ளுக்கு சம்தபம் ங்குற்கு வ்பவு 

கரனம் டுக்கும் 

 ன்தக அர ்இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a stable salary scale which can meet the cost 

of living has not been formulated for 

teachers in order to safeguard their 

professional dignity; and 

 (ii) a proper methodology has not yet been 

prepared to grant the interim salary proposal 

with salary arrears, as agreed to by the 

Ministry of Education? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reason for failing to grant the aforesaid 

interim salary proposal with salary arrears 

up to now; 

 (ii) the total amount of salary arrears due for 

teachers as per the aforesaid salary 

proposal; 

 (iii) whether steps will be taken to grant the 

other requests made by the Teachers-

Principals Association in addition to the 

salary problem; and 

 (iv) the period of time that will be taken to 

formulate a fixed salary scheme for teachers 

and principals and pay their salaries based 

on it? 

(c) If not, why? 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, අධයහඳන අභහතයුරභහ 
ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය බහත* යනහ. 

 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ිළිතත ගනොවළ. භේද එඹ ළටුේ වහ ගේ ගොමිේ 
බහග  ීවයණඹකි. 

 (ii) අුරරු ළටුේ ගඹෝජනහ වහ ළටුේ වහ ගේ ංයහ 
ගොමිේ බහග  අනුභළතිඹ රඵහ දී ගනොභළත. 

(ආ) (i) අදහශ ගනොග . 

 (ii) අදහශ ගනොග . 

 (iii) අගනකුත් ඉල්ලීම් ගභොනහද ඹේන වේ ශ ඳසු 
ිළිතුරරු ඉදිරිඳත් ශ වළ. 

 (iv) ගුරු ගේහ යසථහ අනුභත ව ඳසු යහ.ඳ.ච අං 6/2006

(viii) භඟිේ එඹ ඉටු න අතය, යහ.ඳ.ච. අං 28/2010 අනු 
ඊ  අදහශ ළටුේ 2011.01.01 දින  ණනඹ ය ගවීභ  
 යුුර යනු ඇත. 

  ගුරුරුේගේ ිනඟ ළටුේ ීවයණඹ ේගේ ඔවුේගේ 
ර්තභහන ළටුඳ වහ ළටුේ ර්ධගආ ටිනහභ අනුඹ. 
එේ ගුරු ගශ්රාේණිඹ  අඹත් ගුරුරුේ  වුද විවිධ ළටුේ 
ිළඹයඹේ රඵන ඵළවිේ ගවිඹ යුුර ිනඟ ළටුේ ප්රණභහණඹ 
ණනඹ කිරීභ  නම්, 2011 ර්ගආ ගේගආ නියුුර සිටි 
ගුරුරුේ  206,827 ගදනහගේභ පුකලි ලිිළගොනු 
එකිේ එ රැගන ණනඹ ශ යුුර න අතය, එඹ රේ 
ත න අසීරු රුණේ ඵ දේමි. 

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
 

විශ්රාහභ ළටුේ නිර්ගකල ක්රිඅඹහත්භ ගනොකිරීභ: විසතය  
ஏய்வூறம் தற்நற சறதரரறசுகள்  

கடபகநப்தடுத்ப்தடரக: றதம் 

NON-IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF 

PENSION : DETAILS  

3283/’12 

7. රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ (රු ගභොවභඩ් 
අසරම් භවතහ ගනු ) 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு 

தரயட் அஸ்னம் சரர்தரக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Mohamed Aslam) 

ජනභහධය වහ ප්රණිත්ති අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ - (2) :   

(අ) ර් 1967.01.05 දින  ගඳය ගුේ විදුලි 

ගදඳහර්තගම්ේුරග  (ංසථහේ ගර සථහඳනඹ කිරීභ  
ගඳය) අනිඹම් ඳදනභ භත ගේගආ ගඹදී සිටි ගේ. එල්. 
රුණහගේන, එම්. ඩී. සී. පී. ගඳගර්යහ, එල්. පී. 
රුණහයත්න, ඊ. එම්. විභරගේන ඹන අඹ  විශ්රාහභ ළටුේ 
රඵහ ගනොදීභ ම්ඵේධගඹේ, ශ්රී  රංහ භහන ිනමිම් 
ගොමිේ බහ විභර්ලනඹ කිරීගභේ අනුරරු නිකුත් 

යන රද අං HRC/5518/06/L-13 වහ 2007.08.20 
දිනළති නිර්ගකලඹේ ගභගතේ ක්රිඅඹහත්භ ය ගනොභළති 
ඵ එුරභහ දේගනිනද? 

(ආ) (i) ඉවත වේ නිර්ගකල ගභගතේ ක්රිඅඹහත්භ 
ගනොකිරීභ  ගවේුර ගර්ද; 

 (ii) අං 17/2005 වහ 2005.10.05 දිනළති යහජය 
ඳරිඳහරන චර ගල්ඹ ගගයින අධහනඹ ගඹොමු 
යමිේ ඉවත නම් වේ අඹ ම්ඵේධගඹේ 
අලය ිළඹය ේගේද; 

 ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) 1967.01.05ஆம் றகறக்கு பன்ணர் எபௌதப்புத் 

றகக்கபத்றல் (கூட்டுத்ரதணரக 

ரதறக்கப்தடுற்கு பன்ணர்) அக அடிப்தகடறல் 

கசகரற்நற கக. கபைரகசண, ம்.டீ.சல.தற 

ததகர, ல்.தற. கபைரத்ண, ஈ.ம். றனகசண 

ஆகறகரபைக்கு ஏய்வூறம் ங்கப்தடரக 

தரடர்தரக, இனங்கக ணற உரறககள் 

ஆகக்குளறணரல் புனணரய்வு தசய்ப்தட்டன் 

தறன்ணர் ங்கப்தட்ட  HRC/5518/06/L - 13ஆம் 

இனக்க  2007/8/20ஆம் றகற சறதரரறசுகள் இதுக 

கடபகநப்தடுத்ப்தடறல்கன ன்தக அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) கற்குநறப்தறட்ட சறதரரறசுகள் இதுக 

கடபகநப்தடுத்ப்தடரகக்கரண   

கரங்கள் ரகதன்தகபெம்; 

 (ii) 17/2005ஆம் இனக்க,  2005/10/05ஆம் றகற 

ததரது றர்ரகச் சுற்நநறக்கக தரடர்தரக 

கணம் தசபத்ற ககன ததர் 

குநறப்தறடப்தட்டர்கள் தரடர்தரக ககரண 

டடிக்ககககப கற்தகரள்ரர 

ன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Mass Media and Information:  

(a) Is he aware that recommendations number 

HRC/5518/06/L-13 dated 20/08/2007 issued by 

the Human Rights Commission of Sri Lanka 

subsequent to an inquiry into non-payment of 

pensions to K.A. Karunasena, M.D.C.P. Perera, 

L.P. Karunaratne, E.M. Wimalasena who were 

employed in the Department of Broadcasting on 

casual basis (before being incorporated as a 

Corporation) before 5/1/1967 have still not been 

implemented? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for not implementing the above 

mentioned recommendations; and 

 (ii) whether action will be taken as regards the 

above mentioned persons paying due 

attention to Public Administration Circular 

No. 17/2005 dated 05/10/2005? 

(c) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ජනභහධය වහ ප්රණිත්ති 
අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය බහත* 

යනහ. 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(අ) ගභභ විශ්රාහමිඹේ සි ගදනහගේ ගේ.එල්. රුණහගේන වහ ඊ.එම්. 
විභරගේන ඹන භවුරේ ගදගදනහ විශ්රාහභ ළටුේ ිනමිම් රඵහ ගනොදීභ 
ම්ඵේධගඹේ අං එ්චආර්සී/5518/6/12-13 ඹ ගත් භහන ිනමිම් 
ගොමිභ ගත ඳළමිණිලි කිරීගභේ ඳසු ඔවුේ විශ්රාහභ ළටුේ ිනමි 
තත්ත්ඹ  ඳත් ශ යුුර ඵ එභ ගොමිභ විසිේ ීවයණඹ ය ඇත. 
ඉතිරි විශ්රාහමියිේ ගදගදනහ ඉවත භහන ිනමිම් ගොමිේ බහ 
අං ඹ ගත් ඳළමිණිලි ය නළත. 

(ආ) (i) 1996 අං 08 දයන ශ්රී  රංහ ගුේවිදුලි ංසථහග  විගලේ 
විධිවිධහන ඳනත ඹ ගත් විශ්රාහභ ළටුේ ිනමිභ රළබීභ වහ 
1967/01/05 දින  ගඳය ගුේවිදුලි ගදඳහර්තගම්ේුරග  
සථිය ළටුේ ිනත තනුරයේ දයහ තිබිඹ යුුර අතය, 
ඳළමිණිලිරුේ ගදගදනහ එභ සුදුසුම් පුයහ ගනොභළත. ඒ 
ඵ 2007/09/21 දින භහන ිනමිම් ගොමිේ බහ ගත 
දේහ ඇත. 

 (ii) අදහශ ගනොග . 

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
ගඳොල් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ   අඹත් ගඳොල් ුර : 

රහබඹ/අරහබඹ 
தங்கு ஆரய்ச்சற றபொகத்றற்குரற தன்ணந் 

கரட்டங்கள் : இனரத ட்டம் 
COCONUT ESTATES BELONGING TO COCONUT RESEARCH 

INSTITUTE :  PROFIT/LOSS 

3685/’13 

9. රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ (රු නිභල් 
විගේසිංව භවතහ ගනු ) 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு றல் 

றகேசறங்க சரர்தரக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Nimal Wijesinghe) 

ගඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතයුරභහගේ 

ඇස ප්රණලසනඹ -  (1) : 

(අ) (i) ගඳොල් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ   අඹත් ගඳොල් ුර 
ගර්ද; 

 (ii) එභ එේ එේ ත්ත  අදහශ තිමි ප්රණභහණඹ  ගේ 
ගේ ලගඹේ ගොඳභණද;  

 (iii) ඳසු ගිඹ ර් 5 ුරශ එභ එේ එේ ත්ගත් ගඳොල් 
පරදහ ගේ ගේ ලගඹේ ගොඳභණද;  

 (iv) ඳසු ගිඹ ර් 5 ුරශ එේ එේ ත්ගත් විඹදභ, 
ආදහඹභ ව රහබඹ ගවෝ අරහබඹ ගේ ගේ 
ලගඹේ ගොඳභණද;  

 ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ආ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භේද? 
 
தங்கு அதறறபைத்ற, க்கள் கரட்ட அதறறபைத்ற 

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) தங்கு ஆரய்ச்சற றபொகத்றற்கு தசரந்ரண 

தன்ணந் கரட்டங்கள் ரக ன்தகபெம்; 

 (ii) கற்தடி எவ்தரபை கரட்டத்றணதும் 

கரறறன் தப்தபவு ணறத்ணறக 

வ்பதன்தகபெம்; 

 (iii) கடந் 5 பைடங்கபறல் கற்தடி எவ்தரபை 

கரட்டத்றணதும் கங்கரய் றகபச்சல் 

ணறத்ணறக வ்பதன்தகபெம்; 
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 (iv) கடந் 5 பைடங்கபறல் எவ்தரபை 

கரட்டத்றணதும் தசனறணம், பைரணம் 

ற்பொம் இனரதம் அல்னது ட்டம் ணறத்ணறக 

வ்பதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the coconut estates belonging to the 

Coconut Research Institute; 

 (ii) separately, the extent of land pertaining to 

each of the aforesaid estates; 

 (iii) separately, the coconut yield of each of 

those estates within the past five years; and 

 (iv) separately, the expenditure, income and 

profit made or loss incurred by each of 

those estates in the past five years? 

(b) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ගඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ 

ුර ංර්ධන අභහතයුරභහ ගනුගේ භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 
බහත* යනහ. 

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

ගලෝ ප්රණහලඹ : රු එම්. භවරුෂස භවතහ 
அதரதத் லர்ரணம்:  

ரண்புறகு ம். ஹ்போப் 
VOTE OF CONDOLENCE : HON. M. MAHROOF 

 

[අ.බහ. 2.32] 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුරභහ ව ඳහර්ලිගම්ේුරග  
බහනහඹුරභහ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

பகரகத்து அகச்சபைம் தரரளுன்நச் சகத பல்பைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ගොශම දිස්රිtේ ජනතහ 

නිගඹෝජනඹ යමිේ ය ණනහේ ඳහර්ලිගම්ේුර 

භේත්රී.යඹකු වහ අභහතයයඹකු ලගඹේ ගභභ උත්තරීතය බහ 

ගලෝබහත් ශ අබහප්රණහේත ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ ිළිතඵ 

ගලෝඹ ඳශ කිරීගම් ගඹෝජනහ ගභභ අසථහග දී භභ ගම් රු 

බහ  ඉදිරිඳත් යේගනමි. 

ගොශම භව නය බහග  නහරි භේත්රී.යඹකු ලගඹේ 

 යුුර ශ නීතිඥප ගොගරොේදර් භරිේහර් ගභොවභඩ් භවරුෂස 

භළතිුරභහගේත්, නර් හෆිහ භවරුෂස භවත්මිඹගේත් පුත්රා යත්නඹේ 

ගර 1956 භහර්ුර භ 7ළනි දින ගභොවභඩ් භවරුෂස භවතහ 

ගභගරො එිතඹ දුටුග ඹ. ෂහතිභහ භහක ඹහ ජිසති වහ ගයිනහබ් 

සීනිඹහ වරේ නම් ව ළඩිභවල් ගොගවොයුරිඹේ ගදගදගනේද 

එුරභහ  සිටි අතය, ඔවුේ අතය දළඩි ගවෝදය ඵළ භේද ඳළතිණි. 

ගොශම ලහේත ගඵනඩිේට් විදයහරගඹේ මූලි අධයහඳනඹ 

රළබ භවරුෂස ශියඹහ උස අධයහඳනඹ ඇේයිනහස විදයහරගඹේ 

රඵහ ත්ගත්ඹ. ඉගනීම්  යුුරරදී විවිධ දේතහේ දළේව 

එභ සිසුහ ඳහගල් ළපී ගඳගනන ශියගඹකු ව අතය, තභ 

ිළඹහගේ අඩි ඳහගර් ඹමිේ නීතිඥපඹකු වීගම් ඵරහගඳොගයොත්ුරගේ 

සිටිඹද, ආර්ථි අඳවසුතහ ගවේුරගේ එභ අදව අත්වළය දළමීය භ  

සිදු විඹ. 

ගරීනහ ගයිනහබ් භවරුෂස භවත්මිඹ භඟිේ යු දිවිඹ ත 

ශ එුරභහ ඳහතිභහ ඩීනහ ව ක තිනහ ඳහතිභහ නභළති දිඹණිඹේ 

ගදගදගනකුත්, ගභොවභඩ් අයුබ් නභළති පුත්රාගඹකුත් ගභගරො  

දහඹහද ගශේඹ.  

අයිසීඑම්ඒ විබහඹ භත්වීගභේ ඳසු යහඳහරි  යුුරර 

නිඹළලුණු එුරභහ ඳසු හලීන භවළලි භළරීේ සිගභේති 

යහඳහයගආ ිනමිරුහද විඹ. ජීවිතගආ තරුණ විගආ ඳසුව භවරුෂස 

භවතහ එේත් ජහති ඳේඹ වහ ම්ඵේධ ගමිේ තභ 

අනහතඹ ගනුගේ ගකලඳහරන ේගේත්රාඹ ගතෝයහ ත්ගත්ඹ. එින 

ප්රණතිපරඹේ ලගඹේ භළද ගොශම නි  ඵහර් නහරි 

ගොට්ඨහඹ  1983 ර්ගආදී තය ගො  ජඹ රඵහ ගොශම භව 

නය බහ භේත්රී.යඹකු ලගඹේ ගත්රී ඳත් විණි. ඹිත 1987 දී 

ඳළති නය බහ භළතියණගඹේ ගදළනි ය ත් ජඹත් එුරභහ 

1991 දේහ නහරි ජනතහ ගනුගේ අනුඳගම්ඹ ගේහේ 

සිදු ගශේඹ. එභ හර සීභහ ඇුරශත දිංත යණසිංව ගප්රණේභදහ 

භළතිුරභහගේ ම් උදහ ළඩ වගේ ප්රණධහන ංවිධහඹයඹකු 

ලගඹේ අනුයහධපුය, ඇඹිලිිළටිඹ, තයභ, භිනඹංනඹ ආදි 

දියිගේ විවිධ ප්රණගකලඹේින සිදු ශ ගේහ ජනතහ සිත් තේ 

ුරශ දහල්ිනභ රැ  ඳතියි. 

1123 1124 

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 

————————— 
[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගආ ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இகப்பு தல் றகனத்றபம் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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ගප්රණේභදහ ජනහධිඳතිුරභහගේ මීය ඳතභගඹකුව භවරුෂස භවතහ 

එුරභහගේ "ම් උදහ" ඇුරළු විවිධ ළඩ  වේරදී දේන රද 

ක්රිඅඹහහරී වගඹෝඹ නිහගේභ ජනතහ අතය ළපී ගඳගනන 

ගකලඳහරනඥපගඹකුගේ තත්ත්ඹ  ඳත්විණි. එකී හර්ඹශයත්ඹ 

ගවේුරගේභ ුරේළනි ය ත් ගොශම භව නය බහ  ගත්රී 

ඳත් ව එුරභහ එින නිගඹෝජය නයහධිඳති ධුයගආ  කීභ බහය 

නිමිේ 1996 දේහභ  යුුර ගශේඹ. 

එභ ගර්දීභ භළද ගොශම එේත් ජහති ඳේ ප්රණධහන 

ංවිධහඹ ලගඹේ ඳත් යනු රළබ ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ 

2000 ගර් ඳළති ඳහර්ලිගම්ේුර භව භළතියණගඹේ ජඹග්රාවණඹ 

අත්ඳත් ය නිමිේ ගභභ උත්තරීතය බහග  අසුේ ළනීගම් 

බහය ඳශමුය  ිනමි ය ත්ගත්ඹ. ඹිත 2001 ර්ගආදී ඳත්න 

රද භව භළතියණගඹේද ගොශම දිස්රිtේ ඳහර්ලිගම්ේුර 

භේත්රී.යඹකු ලගඹේ ගත්රී ඳත්වුණු එුරභහ නහරි වහ භවජන 

උඳගඹෝගිතහ අභහතයයඹහ ලගඹේ දිවුරුම් ගදමිේ ගඳොදු ජන 

සුඵගත උගදහ උඳරිභ ගේහේ ඉටු ගශේඹ. 

2004 ර්ගආ ඳළළති ඳහර්ලිගම්ේුර භව භළතියණගආදී ද 

එේත් ජහති ඳේඹ ඹ ගත් තය ශ ඒ භවතහ ුරේළනි ය  

ද විශිස  ජඹග්රාවණඹේ ිනමි ය නිමිේ ගොශම දිස්රිtේ 

ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු ලගඹේ ගභභ බහග  අසුේ 

ත්ගත්ඹ. තභ භළතියණ ඵර ප්රණගකලගආ ඳේ විඳේ හගේත් 

අලයතහ භළනවිේ ඉටු යමිේ ඒ ෆභ අසථහදීභ ක්රිඅඹහ ශ 

රු භවරුෂස භළතිුරභහ ගෞයඹ, අධයහඳනඹ, නිහ වහ විදුලිඹ 

ආදි විවිධ ේගේත්රා ඔසගේ ඉභවත් ගේහේ තභ ඡේද දහඹඹේ 

ගනුගේ ඉටු ගශේඹ. එ  ථහනහඹ ධුයඹ ගවඵව වි.ජ.මු. 

ගරොකුඵණ්ඩහය භළතිුරභහගේ නහඹත්ඹ ඹ ගත් එේත් 

යහජධහනිඹ ඵරහ ගිඹ ඳහර්ලිගම්ේුර දත ණ්ඩහඹගම් හභහජිඹකු 

ලගඹේද එුරභහ  යුුර ගශේඹ.  

අතිරු ජනහධිඳති භිනේද යහජඳේ භළතිුරභහගේ භිනේද 

ිකේතන ළඩ  වන ගගර් ඳළවළදීභ  ඳත් එුරභහ ශ්රී  රංහ 

නිදවස ඳේඹ වහ ම්ඵේධ ගමිේ 2011 ර්ගආදී ඳළළති 

ගොශම භව නය බහ භළතියණඹ  එේත් ජනතහ නිදවස 

ේධහනඹ ඹ ගත් තය ගො  ජඹ රඵහ ත්ගත්ඹ. නය බහ 

ුරශ විඳේ භේත්රී.යඹකු ලගඹේ  යුුර ශ එුරභහ , මිලිේද 

ගභොයගොඩ භවතහ විඳේ නහඹ ධුයගඹේ ඉත් වීගභේ ඳසු එභ 

තනුරය බහය ළනීභ  සිදු විඹ. ඳහර ඳේගආ සිටිඹද, විඳේගආ 

සිටිඹද තභේගේ ගඳොදු භව ජනතහ  සිදු විඹ යුුර ගේහ කිසිදු 

අඩුේ ගනොන අයුරිේ ඉටු කිරීභ  එුරභහ නියුරරු ළදී ඳළවළදී 

සිටි භහන ිනතහදි ගකලඳහරනඥපගඹේ විඹ. නහරි භේත්රී.යඹකු 

වුද, ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු වුද, අභහතයයඹකු වු ද ඒ 

ෆභ අසථහදීභ එ ගරසිේ ජනතහ ගේගඹින නිඹළළීභ  

තයම් රු භවරුෂස භළතිුරභහ නිවතභහනි විඹ; අං විඹ.   

ගොශම 14, අ හල් හවිඹහ ගකසථහනගආ බහයරු 

ලගඹේ ද, ගොශම 12, භළගේජර් වීදිගආ උම්මුල් හවිඹහ 

ගකසථහනගආ මිටු හභහජිඹකු ලගඹේද ඉසරහම් ආගම් 

අමතිකධිඹ ගනුගේ ඉභවත් ළඳවීභේ ශ එුරභහ ගොශම 

ලහේත ගඵනඩිේට් විදයහරයීඹ ආදි ශිය ංභගආ හභහජිඹකු 

ලගඹේ ද එභ ඳහඨලහරහග  අධයහඳනඹ වදහයන ද දරුේගේ 

ඹවඳත ගනුගේ ද විලහර වගඹෝඹේ රඵහ දුේගේඹ.  

ජහති, ආම් ගබ්ද කිසිේ ගනොරමිේ, ගරොකු කුඩහ 

වුරුේ අතයත් එ ගරසිේ ජනප්රිකඹත්ඹ  ඳත් සිටි රු 

ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ වදිසිගආ ඇතිව ගයෝහඵහධඹේ 

ගවේුරගේ කිසිකුත් ඵරහගඳොගයොත්ුර ගනොව ගභොගවොත අවුරුදු 

56ේ ආයු ශහ 2012 ගදළම්ඵර් භ 03න දින ගභගරොවිේ 

මුත්ගත්ඹ. භවරුෂස භළතිුරභහ ඇදහූ ශුකධ ව ඉසරහම් ආභ  

අනුකර එුරභහ  ජේනුරල් ිළර්දවුස නම් ඉවශභ සර්ඹ 

රළගබ්හයි ප්රණහර්ථනඹ යමි.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභනි, ගභභ උත්තරීතය බහ 

ගලෝබහත් ශ දේ ථිඹකු ව, හගේත් ගවො ිනත දිනහ 

ළේභ  භත්ම් දළේව ින පු ගොශම දිස්රිtේ ඳහර්ලිගම්ේුර 

භේත්රී. ව නහරි වහ භවජන උඳගඹෝගිතහ අභහතය රු 

ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහගේ අබහඹ ම්ඵේධගඹේ ගභභ 

ඳහර්ලිගම්ේුරග  ගලෝඹ ගභයිේ ප්රණහල යන අතය, විගඹෝ  

ඳත් එුරභහගේ දඹහඵය බහර්ඹහ, ද දරුේ ඇුරළු ඳවුගල් ඥපහතිේ 

ගත අඳ ළභගේ ගලෝඹ දේහ ඹන ගර ගඹෝජනහ ය සිටිමි.  

 

 
[2.38 p.m.] 

 
රු යනිල් විර භසිංව භවතහ (විරුකධ ඳහර්ලසගආ 
නහඹුරභහ) 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற பல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Hon. Deputy Speaker, I got to know the Hon. 

Mohamed Mahroof in 1983, when he was contesting the 

election for the Colombo Municipal Council. His father 

had also been a Municipal Council Member. I remember 

the meeting where I met him; he came leading a large 

procession of supporters. The Hon. Mahroof was a part of 

the Colombo Central Organization of the UNP. The late 

President, Hon. R. Premadasa, had made it one of the best 

electoral organizations - if not, the best one - of  the UNP 

in the country. He had a team of dedicated people who 

worked with him, both in local politics as well as the 

activities of his Ministry, led by the Hon. Sirisena Cooray 

and the others included the Hon. Mohamed Mahroof. He 

was involved in the “Gam Udawa” as well as many other 

political and public projects of President Premadasa.  

Subsequently, he was the Deputy Mayor of Colombo 

in which role I had to deal with him on many occasions. 

Then, in 1996, I made him the Organizer for Colombo 

Central because he was a very active Member - even the 

Hon. Fowzie would agree with me - involved at grass 

roots level politics. Colombo Central is a good place for 

training in grass roots level politics: on how would you do 

it, how would you manage it and we used to watch who 

used to climb up that organization.  

The Hon. Mohamed Mahroof happened to be one of 

those who came up and I was impressed with his work; I 

was impressed with his commitment to the Party and I 

made him the Organizer. It was for a short time just 

before he came to Parliament in 2001. He contested the 

2001 Election and came to Parliament at the end of that 

year. The Hon. Mohamed Mahroof during that period, 

played a very important role in the Party agitation 

activities especially, in the City of Colombo. He had 

organized the crowds well. We had a Jana Bala 

Meheyuma and many other protest meetings in which the 

Hon. Mohamed Mahroof played a key role. I must 

recognize the role that he played during this eventful 

period of our modern history.  
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Subsequently, I made him the Minister of Urban 

Public Utilities. He kept a low profile but he knew the 

work. Having worked under President Premadasa when 

he was the Minister of Local Government and having 

worked with the Hon. Sirisena Cooray, he was quite 

aware of the functions of public utilities and he did a good 

job, both in regard to Colombo as well as the whole 

country. But, I must say that being a Member of 

Parliament, he paid special attention to the City of 

Colombo and the Colombo Central Electorate. There were 

very few issues that came up. He foresaw many of the 

problems and was able to deal with them long before it 

came up. I think that was one of his strengths.  

Thereafter, he was in the Opposition with us. At the 

2011 Municipal Council Elections, he parted company 

with us and went on to the UPFA and became the Leader 

of the Opposition.  

His death was a sudden one. But, I do fondly 

remember the work I have done with him: how often he 

used to be involved, how often he used to come and meet 

us because he was a grass roots level organizer. He knew 

how to keep the grass roots going and he was quite 

successful in mobilizing the votes in the Colombo City 

itself. So, this period that he worked as Organizer from 

1996 till 2011 was an eventful period and the period in 

which we worked together. Unfortunately, he had to part 

company but nevertheless, I remember the work he has 

done and we are grateful for it.  

I wish to convey my condolences to the members of 

his family. 

Thank you. 
 

[2.43 p.m.] 

 
රු ඒ.එ්ච.එම්. ෂවුසි භවතහ (නහරි  යුුර 
අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு . ச். ம். ததபவ - க அபல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Deputy Speaker, I rise with deep sorrow to pay 

my tribute to the late Hon. Mohamed Mahroof, former 

Minister of Urban Public Utilities and a Member of this 

august Assembly, whose very calm and peaceful face 

lingers still before my eyes. 

I am thankful to you, Mr. Deputy Speaker, for 

granting this opportunity to recall the memory of a highly 

pleasing personality who has been one of those rare 

politicians with great qualities. His services to the people 

of the Colombo District, particularly the people of 

Colombo Central, were vast and very great. Although he 

was many years younger to me in age, I had enjoyed his 

friendship as he was a politician of high eminence and a 

princely figure in politics. 

He was held in high esteem by all political parties as 

he showed respect for other's views. He was one of the 

most honest, modest and a lovable personality who 

moved with men of all shades. He transcended the 

boundaries of race, religion, caste and creed and 

embraced all people alike. He was also in the forefront in 

social, cultural and economic activities pertaining to the 

people of his electorate. 

As a philanthropist, he had a large heart in helping 

poor people who came seeking his help. He was a 

charitable person who was liberal in giving away from 

his wealth as charity. He was also an ardent religious and 

pious person who helped many organizations and 

institutions and also most temples, mosques, churches 

and kovils disregarding  religious differences. 

As a social worker with an objective vision, he was a 

quiet and an unassuming personality with very fine 

human qualities. Throughout his life, he served the 

people without fanfare.  
 
නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 

අනුරරු නිගඹෝජය ථහනහඹුරභහ මූරහනගඹේ ඉත් 
වුගඹේ, නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභහ  [රු  මුරුගේසු චේද්රnකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்பொ 

அகனக, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்புறகு  

பபைககசு சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

රු ඒ.එ්ච.එම්. ෂවුසි භවතහ 
(ரண்புறகு  .ச்.ம். ததௌவ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Mahroof, as a man who fostered fellowship among the 

different ethnic communities, was an ardent believer in 

the concept of multiculturalism and ethnic harmony. He 

always looked into the grievances of the people with 

great understanding. His approach to various issues had 

been unique in respect of each case. He played a silent 

role in building bridges between the different 

communities of the country. He was also a staunch 

democrat who was always ready to listen to many a 

descending view with his ears turned to the aggrieved. 

Compassion and human kindness were personified in 

him.  

1127 1128 

[රු යනිල් විර භසිංව භවතහ] 



2013 ජලි 26   

He began his political career as a member of the 

Colombo Municipal Council and had been privileged to 

hold the post of Deputy Mayor. At the time of his demise, 

he was holding the post of the Leader of the Opposition of 

the Municipal Council. He was extraordinarily 

considerate to others, giving priority to the welfare of 

others before him. He was particularly concerned about 

the educational upliftment of poor children and helped 

them with their needs.  

The people of Colombo Central will remember him 

forever for his significant contribution to their welfare. 

Men of his calibre are very rare. He was truly a people’s 

man who untiringly toiled for the welfare of the people.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, I join the 

Members of this House in paying my tribute to him and 

convey my deepest condolence to his family members: 

Mrs. Zareena Zainab Mahroof, his three children Fathima 

Deenah, Sithina Fathima, Mohamed Ayub and other 

members of his family.  

May Allah grant him the felicity of the Heaven, 

"Jennathul-Firdouse"!     

Thank you.  
 

[2.49 p.m.] 
 
රු ගජෝේ අභයුරං භවතහ 
(ரண்புறகு கேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the late Hon. 

Mohamed Mahroof was a very strong supporter of the 

United National Party. I remember him because he was a 

very close associate of the late President J.R. 

Jayewardene and gave him the maximum support in his 

election campaigns. I am personally aware that he 

sacrificed quite a lot of his own wealth for the well-being 

of former Presidents and of the United National Party.         

Subsequently, when he was appointed as the Leader of 

the Colombo Central on behalf of the United National 

Party, he served the people of the Colombo Central and 

sacrificed a major part of his wealth for the welfare work 

of the voters of the Colombo Central electorate. He was 

also a close associate of former President Ranasinghe 

Premadasa and undertook a great deal of charitable work 

assigned to him by President Premadasa .   

In 1983, he became a Member of the Colombo 

Municipal Council and in 1996, became the Deputy 

Mayor. In 1998, he became the UNP Organizer for the 

Colombo Central; in 2001, a Member of Parliament and 

in 2002, he was not only a Member of Parliament but also 

a Minister in the then UNP Government.  

We see that he had sacrificed the better part of his life 

for the cause of the people, more particularly when we 

consider the fact that even though he was a leading 

businessman with quite a lot of wealth at the time he 

entered into politics, towards the end he neglected his 

business and the wealth he had got, depleted. There were 

no allegations levelled against him as a politician, a 

Deputy Mayor, a Member of Parliament or as a Minister. 

He was truly a people’s man who worked tirelessly for 

the people, whether he was in the United National Party 

or in the PA, subsequently having joined it.  

Therefore, we are really saddened that we have lost 

him. It was not much of an age for a man to depart but 

nevertheless, the call had been there and he had to go. So, 

on behalf of the United National Party, let me extend my 

condolences to the bereaved family, his wife, children and 

relatives. As, when a person dies, we say in Catholicism, 

may he rest in peace! 

Thank you.  

 
[2.53 p.m.] 
 
රු යවුෂස වකීම් භවතහ (අධියණ අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I rise to pay 

my tribute to the late Hon. Mohamed Mahroof on behalf 

of the Sri Lanka Muslim Congress and on my personal 

behalf.  

Sir, the Colombo City and more particularly, the 

Colombo Municipal Council, has virtually been the cradle 

from which many an illustrious Parliamentarian has been 

groomed. The Hon. Mohamed Mahroof was one such 

political leader from that long line of Municipal 

Councillors from Colombo, who adorned the national 

Parliament. 

The political persona of the Hon. Mohamed Mahroof 

was, perhaps, not the same as that of some of the people 

who came to Parliament from the Colombo Municipal 

Council, who would have been very articulate in their 

oratory or whose personality could be considered as being 

very flamboyant. But, yet, he possessed certain qualities 

which are rare in men and one such quality was his 

philanthropy, which knew no bounds. 

During this holy month of Ramazan, we, as Muslims, 

have to perform an obligatory function of our faith, give 

generously towards the underprivileged people. I am sure 

many people in the City of Colombo would remember the 

generous donations and contributions the late Hon. 

Mohamed Mahroof made to them and many of them had 

benefited from his philanthropy.  

Sir, having said that, I must also say that he was a very 

popular and dedicated leader of the most deprived 

sections of Colombo, whom I would describe as those 
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coming from the underbelly of our Capital City. I am 

referring to those hundreds and thousands of city dwellers 

who come from the so-called "gardens" or wattas, which 

should now be called as "underserved settlements" of 

Colombo. He had done so much to uplift the living 

conditions of those underprivileged people. Something 

that was very unique in his political career was that he not 

only attended to the day-to-day needs of his people but 

was also very keen to uplift the educational standards of 

those underprivileged tenement garden population. He 

would particularly be remembered for the help he had 

rendered for the upliftment of many schools within the 

Colombo City . As for the Muslims, I am sure they would 

remember the services he had rendered to a few of the 

oldest educational institutions in Colombo: Hameed Al-

Husseiniya College, a National School, Al-Nasser 

Muslim School in Grandpass, Al-Hidaya Maha Vidyalaya 

in Sri Sangaraja Mawatha, Fathima Muslim Ladies' 

College in Bandaranaike Mawatha and Khairiya Muslim 

Girls' School. Those are a few schools that I could 

mention, which had benefited from the services of the late 

Hon. Mahroof.   

As a Municipal Councillor and Deputy Mayor, he did 

another unique service, which should be mentioned while 

we pay tribute to him: upgrading the Ayurvedic 

dispensaries that were being run by the Municipal 

Council of Colombo. There, he introduced another 

novelty by bringing in one other indigenous medical 

system - the Yunani medicine - through a few Ayurveda 

dispensaries that were set up in Abdul Hameed Street, 

Prince of Wales Mawatha and perhaps many others, 

which I think is a unique attempt made by him.  

Another important development with which he was 

involved together with the late President Ranasinghe 

Premadasa and a former Mayor of Colombo, the Hon. 

Sirisena Cooray, was the Nawagampura Stage 1 and 

Stage 2 Settlement Schemes. Those came about as a 

multifaceted facility to provide housing, water, sanitation 

and various other facilities for those underprivileged 

people who were settled there. What was unique in that 

settlement was that it was a multicultural setup with 

multireligious communities living within the same 

environment, which we see even up to date. Hindus, 

Christians, Buddhists and Muslims, all have got their 

separate places of religious worship and they live very 

much in harmony in a settlement of that nature. 

That, we see all over Colombo. In many of these 

underprivileged areas, there is hardly a friction among 

these communities.  Unfortunately, in some areas today 

we find that certain extremist forces are fanning the 

flames of tension among different communities on 

religious grounds but within the City of Colombo, people 

of the calibre of the Hon. Mohamed Mahroof did  a 

service to all communities without discrimination 

whatsoever in uplifting their living standards.  

Having said that, I must also mention here about his 

specific involvement with one of the revered sections of 

the Muslim faith, the Shazuliya Thareeqa in Colombo 

and various parts of this country where he was supposed 

to be an important member of that congregation.  He 

followed the footsteps of his late father, Proctor C.M.M. 

Mahroof, who was a pioneer of the Shazuliya Thareeqa in 

Sri Lanka.  He had been involved in this Movement and 

those who are involved in the religious functions of this 

Movement would very fondly remember the 

contributions that the Hon. Mohamed Mahroof made to 

the Shazuliya Thareeqa and its adherence in several parts 

of this country.  

He was originally a member representing the 

Grandpass area in the Colombo Central, the New Bazaar 

area, which was originally nurtured by the legendary 

Muslim leader from Colombo who was one of those 

pioneers who built up the United National Party, the late 

Dr. M.C.M. Kaleel.  That was his own ward.  The New 

Bazaar Street - Masangas Veediya area was his cradle 

from which he entered politics and he was very much 

identified with President Premadasa and the former 

Mayor, Mr. Sirisena Cooray, and the Hon. Karu 

Jayasuriya who is present in the House now. As a Mayor, 

he worked tirelessly to uplift the living standards of the 

poor and downtrodden people who lived in underserved 

settlements of Colombo.  He would be fondly and dearly 

remembered forever in their memory for the great 

services that he rendered to them.  

He had built several Community Centres. There is one 

monument which exists in Centre Road,  Barber Street 

junction.  That is the water tank which has been named 

after him. It is called “Mahroof Tower” and it provides 

non-stop water supply to all the areas surrounding Barber 

Street. That was one achievement of the Hon. Mahroof 

which cannot be left out when you speak about him.  His 

municipal career and Parliamentary career have earned 

him respect from people of all shades of opinion and he 

always had a very friendly and outgoing demeanour 

which brought us all very close to his heart.  He had 

always been a friend of all those who associated with 

him; he hardly had enemies to speak of.  That was one of 

those wonderful qualities of the Hon. Mohamed Mahroof.   

In conclusion, according to Islam faith it is said in 

Arabic, “Kullu Nafsin Daiqathul Mauth” - whoever who 

is born has to die one day. It means that death embraces 

everyone.  Perhaps, the Hon. Mahroof’s life had been 

snuffed away much earlier than it should be.  From the 

way things happen, his demise is something very difficult 

for us to bear but still I must condole with his family, his 

children and his dear wife on behalf of my Party, the Sri 

Lanka Muslim Congress, and  a vast number of 

supporters all over the Island, in paying this tribute to the  

Hon. Mohamed Mahroof. 

Thank you very much, Mr. Deputy Chairman of 

Committees. 
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[අ.බහ. 3.06] 

 
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்புறகு கபை ேசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභනි, ින පු නිගඹෝජය 

නයහධිඳතියඹකු වහ ින පු අභහතයයඹකු න ගභොවභඩ් භවරුෂස 

භළතිුරභහගේ අබහඹ ගනුගේ ගලෝඹ ඳශ යන ගම් 

අසථහග  එුරභහ ළන ථහ යේන අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ 

ඳශමුගේභ ඔඵුරභහ  සුරතිේත ගනහ.   

භවරුෂස භළතිුරභහගේ විශිස  ජීවිතඹ ම්ඵේධගඹේ අගේ මිත්රා 

යවුෂස වකීම් ඇභතිුරභහ දීර්ක විසතයඹේ ශහ. ඒ හගේභ ආණ්ඩු 

ඳේගආත්, විඳේගආත් නහඹඹේ භවරුෂස භළතිුරභහ  ශ 

අනහ ගේහ ඳළවළදිලි ශ නිහ ඒ රුණු එකිේ එ නළතත් 

කිඹේන භහ ඵරහගඳොගයොත්ුර ේගේ නළවළ. භභ ඒ සිඹලුභ 

රුණු අනුභත යනහ.  

ගම් අසථහග දී අඳ  භවරුෂස භළතිුරභහ භතේ ේගේ, නය 

බහග  ඉේන වි ත්, ඳහර්ලිගම්ේුරග  ඉේන වි ත්, 

අභහතයයඹකු ලගඹේ  යුුර යන වි ත්   භව ජනතහ  

ගේඹ යේන නිතයභ ළඳ වුණු, භව ජනතහ ගනුගේ 

වදත උණු වුණු, රුණහේත භේත්රී.යඹකු ලගඹේ.  

භවරුෂස භළතිුරභහ උඳේගේ ගවො ගගශ යහඳහරි 

ඳවුරයි. එුරභහ ලහේත ගඵනඩිේට් විදයහරගඹේ අධයහඳනඹ 

රඵරහ, ිළඹහගේ ඇෆගභේ ඳසු යහඳහරි  යුුරර ගඹදුණහ. 

එුරභහ ජීත් වුගණ් ගවො මුසලිම් භවත්භඹකු ලගඹේ. එුරභහ 

තභේ  රළගඵන ගක තභේගේ දෆතිේභ දේ ගදන විධිගආ 

ගගනේ. භ   භතයි, විවිධ අසථහර විවිධ පුකරඹේ අඳ 

මුණළගේන එනහ. ඔවුේ ඇවිත් කිඹනහ, "භවරුෂස භවත්තඹහ 

ගදේන ලියුභේ ගදේන" කිඹරහ. ඒ අඹගේ දුේ යදයර  

වනඹේ රහ ේන, ගඹේ වදහ ේන, ගරඩ  දු  

ගඵගවත් ේන, භයණඹ  උදවු ය ේන, ශභගඹේ ඳහර  

ඹහ ේන  -ඒ විවිධ ප්රණලසනරදී- මුදල් අලය වුණහභ ඔවුේ 

භවරුෂස භළතිුරභහ ශඟ  ඹනහ.  අගඳනුත් ලියුභේ අයගන ගිිනේ 

ඒ ලිඹභන එුරභහ  දීරහ  ඔවුේ ඒ  යුත්ත ය ේනහ.  තභේ 

වමු  ඳළමිගණන ඕනෆභ ගනකු  උදවු කිරීගම් උුරම් භනුය 

ගුණඹ එුරභහ ුරශ තිබුණහ.  

භවරුෂස භළතිුරභහ 1983 දී යණසිංව ගප්රණේභදහ භළතිුරභහගේ 

මීය ඳතභඹකු ලගඹේ  යුුර යමිේ භළද ගොශම නි  ඵහර් 

නහරි ගොට්ඨහඹ ජඹග්රාවණඹ යරහ තභයි ඳශමුගේභ 

ගකලඳහරනඹ  ප්රණවිලස  වු ගණ්. එුරභහ  ඳසු නිගඹෝජය නයහධිඳති 

ධුයගඹේ ිළදුම් රළබුහ. භ  භතයි ඒ අසථහ.  එේත් ජහති 

ඳේගආ නිගඹෝජය නයහධිඳතියඹහ ගතෝයේගේ ගොගවොභද 

කිඹරහ අඳ හ්චඡහ ශහ. ඳසු අඳ ීවයණඹ ශහ ඒ තළනළත්තහ  

ඡේදගඹේ ගතෝයහ ේන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ අනු නහරි 

භේත්රී.රු සිඹලු ගදනහභ ළරහ ඳළළත්ව ඡේදගඹේ විශිස  

ජඹග්රාවණඹේ රඵහ ගන එුරභහ නිගඹෝජය නයහධිඳති ධුයඹ  ඳත් 

වුණහ.  

එුරභහ ඒ ඳදවිඹ දයන ගො  විලහර ගේඹේ යපු ආහයඹ 

භ  භතේ ගනහ. උගක, දවල්, රෑ,  ෆභ වි භ ජනතහ ගේඹ 

ගනුගේ එුරභහ ළඳ වුණහ. තභේ නිගඹෝජනඹ යපු 

ගොට්ඨහගආ ඳභණේ ගනොගයි,  ප්රණගකලගආ  සිඹලුභ ජනතහ 

ගනුගේ නිගඹෝජය නයහධිඳති ලගඹේ එුරභහ විශිස  

ගේඹේ ශහ.  එුරභහ  යපු ගේහ  ම්ඵේධගඹේ රු යවුෂස 

වකීම් භළතිුරභහ දීර්ක විසතයඹේ ශ නිහ භහ ඒ රුණු  එකිේ 

එ නළත වේ යේන  ඵරහගඳොගයොත්ුර ේගේ නළවළ. 

විගලේගඹේභ අඩු ආදහඹම් රළබ අඹ  ගනුගේ  එුරභහ යපු ඒ 

උදහය ගේඹ ින පු නයහධිඳතියඹකු ලගඹේ භහද ගම් 

අසථහග  දී සිිනඳත් ශ යුුරයි. ගභොද, එඹ ඉතිවහත න  

ගේහේ නිහ.  

2000 භවහ භළතියණගආ දී  එුරභහ ගොශම දිස්රිtේඹ 

නිගඹෝජනඹ යමිේ ඳශමු ය  ඳහර්ලිගම්ේුර  ගත්රී ඳත් 

වුණහ.  ඉේඳසු  2001  භව භළතියණගඹේ ගත්රී ඳත් වුණු  යනිල් 

විර භසිංව අග්රාහභහතයුරභහගේ යජඹ ඹ ගත්  නහරි වහ භවජන 

උඳගඹෝගිතහ අභහතයහංලඹ එුරභහ  බහය වුණහ. ඊ  ඳසු විවිධ 

ගකලඳහරන ගවේුර භත 2011 දී එුරභහ එේත් ජනතහ නිදවස 

ේධහනඹ  ඵළඳුණහ.  ඳසු එුරභහ  එේත් ජනතහ නිදවස 

ේධහනගඹේ භළතියණඹ  ඉදිරිඳත් ගරහ ගොශම නය 

බහග  විඳේ නහඹ ධුයඹ  ඳත්වුණහ.    

ගභොවභඩ් භවරු ෂස භවතහ ඉතහ හර්ථ යහඳහරිගඹේ. ඒ 

හගේභ එුරභහ දේ ංවිධහඹයගඹේ. එුරභහ යහඳහරිඹකු 

ලගඹේ භවළලි සිගභේති ගඵදහ වළරීගම් යහඳහයඹ යගන 

ගිඹහ.  එයිේ රළබුණු  ආදහඹම් සිඹල්රභ හගේ එුරභහ ජනතහ 

ගනුගේ පුද ශ වළටි භ   භතයි.   භහ එේත් ජහති 

ඳේගආ බහඳතියඹහ ලගඹනුත්, ඒ හගේභ නිගඹෝජය 

නහඹයඹහ ලගඹනුත්  යුුර යපු ෆභ අසථහදීභ දුටු 

ගදඹේ වේ යේන  ඕනෆ.  ඳේගආ ගභොේ වරි උත්ඹේ 

ළනි අසථහරදීභ, එගවභ නළත්නම් ගොශම දිස්රිtේගආ 

ගභොේ වරි  ංවිධහඹ  යුත්තේ යේන වුභනහ  වළභ  

අසථහදීභ අිළ  ඒ  යුත්ත බහය දුේගේ ගභොවභඩ් භවරුෂස 

භළතිුරභහ යි.  එතළනිේ එවහ  අඳ  යේන ගදඹේ ඉතිරි ගරහ 

තිබුගණ් නළවළ. ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ  ඒ  යුත්ත බහය 

දීරහ අඳ  තිබුගණ් නිඹමිත ගරහ  ඒ උත්ඹ  වබහගි වීභ 

ඳභණයි.  ඒ ෆභ  යුත්තේභ ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ බහය 

ත්තහ. එුරභහ ඳේඹ ගනුගේ විලහර මුදල් ම්බහයඹේ විඹදම් 

ශහ.  ගම් අසථහග  දී ඒ ළන වේ කිරීභ භගේ යුුරභේ 

ගනහ. සුළුඳටු මුදරේ ගනොගයි, රුිළඹල් ගෝටි ණන, 

මිලිඹන ණන මුදල් එුරභහ එදහ ඳේඹ ගනුගේ විඹදම් 

ශහ.  

1989  ත්රාසතහදී අයර ඳළළති හරගආ ජනහධිඳතියණඹ 

ගනුගේ  රැසවීභේ ංවිධහනඹ යමිේ සිටින අතගර් දී  එුරභහ 

එදහ ජීවිතේඹ  ඳත් න තයම් අසථහ   මුුවණ දුේනහ භ  

භතයි. නමුත් එුරභහගේ කුභේ ගවෝ හනහ   ඒ අසථහග  

ත්රාසතහදීේ අත තිබු ණු ටී.56 ුරේකු ක්රිඅඹහ ගනොකිරීභ නිහ ගඩි 

තඵේන ඵළරි වුණහ. ඊ  ඳසගේ ගඵෝම්ඵඹේ ිළිළරීභ නිහ 

එුරභහගේ ඳහදඹ ුරහර වුණහ. නමුත් තදුය ත් ජීත් ගේන 

එුරභහ  හනහ තිබුණහ.  

ඒ විතයේ ගනොගයි. භහ ගඳෞකලි ලගඹේ ගභොවභඩ් 

භවරුෂස භළතිුරභහ  රු යනහ. අිළ විවිධ අසථහරදී විවිධ 

ගකලඳහරන භත දළරුත් භවය රුණුර  අිළ එඟ වුණහ, 

භවය රුණුර  අිළ එඟ වුගණ් නළවළ. භහ ගකලඳහරන 

ජීවිතඹ  ප්රණවිස  ගරහ ඳශමුගේභ ගොශම නයහධිඳතියඹහ 

ලගඹේ තය කිරීභ  ඉදිරිඳත් වුණු අසථහග දී භගේ භළතියණ 

යහඳහයගආ විලහර ළඩ ගො ේ ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ 

ශහ. භ  ඒ දහත් අභත යේන ඵළවළ. එුරභහ අගේ 

ඳේගඹේ ඈත් න ගො  භ  ථහ ශ අසථහග දී භහ 

එුරභහ  එභ හයණඹ භතේ ශහ. එභ අසථහග දී එුරභහගේ 

ඇසලිේ ඳුළු ආහ. එුරභහ කි හ, "භහ යපු උද  ඔඵුරභහ 

භත තිඹහ ේන එ භ  ගරොකු ගදඹේ" කිඹරහ. එභ භළතියණ 
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යහඳහයගආදී එුරභහ භහ ගනුගේ දිහ රෑ ගනොඵරහ ක්රිඅඹහ ශහ. 

එභ නිහ භහ එභ හයණඹත් ගභභ අසථහග දී වේ යනහ. 

ඒ හගේභ ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ ිනත ගවො, ගවො ති 

ඳළුරම්ලිේ වහ භනුය තිගුණලිේ ිළරුණු ගකලඳහරනඥපඹකු 

ඵත් භහ ගභභ අසථහග දී වේ යේන ළභළතියි.  

එුරභහ ඉසරහම් දවභ  අනුකර ඳරිතයහශීලි ජීවිතඹේ ත 

ශහ. අහන ලගඹේ අඳ ගන ඹේගේ ථහ ශ ඹවඳත් 

චනත්, ඉටු ශ ඹවඳත් ගදඹත් ඳභණයි කිඹන කිඹභන භනහ 

ප්රණ  යමිේ, එුරභහ ිනස අතිේ ඳළමිණ 56න විගආදී ිනස අතිේභ 

ගභගරො වළය ගිඹහ. අල් භයණඹේ සිදු ගනොවී ත හරඹේ 

ජීත් වුණහ නම් එුරභහ  ගකලඳහරන භේ භ  ගේ ත ගඵොගවෝ 

ඉදිරිඹ  ඹේන තිබුණහ. එුරභහ අිනමි වීභ එුරභහගේ ඳවුගල් 

ෆභගදනහ  ගභේභ විගලේගඹේභ දුේඳත් ජනතහ  විලහර 

ඳහඩුේ වුණහ. 

ගභභ අසථහග දී එුරභහගේ භළතිනිඹ, දරුේ ඇුරළු ඳවුගල් 

සිඹලු ගදනහ භ භගේ ගඳෞකලි ගලෝඹත්, එේත් ජහති 

ඳේගආ ගලෝඹත් පුද යමිේ, එුරභහ ඳළූත සර්සථඹ ශඟහ 

ග හ!යි කිඹහ ප්රණහර්ථනහ යනහ. ගඵොගවොභ සුරතියි. 

 

 
[3.14 p.m.] 

 
රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem.  

Allahummaghfirlahum Warhamhum - May Allah 

extend His pardon on him and also shower His mercy on 

him.  

Today, I rise in this House to pay my tribute to one of 

the best known Parliamentarians who adorned the 

benches of this august Assembly. Mohamed Mahroof is a 

name that would remain etched in the hearts of not only 

the people of the Colombo Central but people in the entire 

country. He was the driving force in carrying forward the 

projects of the then Government. He always took a front 

seat in organizing the "Gam Udawa" project of the late 

President R. Premadasa. I can remember very well that he 

used to visit those "Gam Udawa" sites much earlier than 

the other officers did, along with the former Minister and 

Mayor of Colombo, Hon. Sirisena Cooray. He joined 

hands with people of the calibre of Jehan K. Cassim, who 

was at one time the Chairman of the Common Amenities 

Board and also the Chairman of the Bank of Ceylon and 

M. Mohinudeen Hajiar of Delmon fame.   

Sir, Mohamed Mahroof was a person deeply involved 

in Islamic religious activities. He was a dutiful member of 

the Shazuliya Thareeqa in Sri Lanka. He also was an 

ardent supporter and benefactor of the Refai Thareeq. He 

frequented himself in every Mosque, particularly in 

Colombo, around Grandpass, Messenger Street, Kuruwe 

Street, Old Moor Street, New Moor Street, Barber Street 

and other areas.  

Sir, I used to meet him at the All-Ceylon Refai 

Thareeqa Association Headquarters in First Mosque 

Lane, Colombo 12, which was earlier called "Siripina 

Mudukku". My thoughts go to about 30 years back. At 

Layards Broadway, lived Mr. A.L.M. Thassim Hajiar 

who was popularly known as "Thassim Baass". He was a 

great religious person. Dignitaries from the Androth 

Island in India visit this place annually. Religious 

personages like Pookoya Thangal, Attukoya Thangal, 

Nallakoya Thangal and other Thangals annually visit his 

house and conduct the Refai Ratheeb. Today, this 

Association is led by the dynamic figure His Eminence 

Alhaj Ashique Koya Thangal. In fact, the lane  named 

Refai Thareeqa Lane. 

The Hon. Mahroof extended not only monetary 

assistance but also supported its development.  

Today, Sir, the people of Colombo in particular, do 

shed tears in the absence of Mohamed Mahroof as they 

are observing the holy fast in the month of Ramazan - 

Ramazan Kareem! This is the time one could observe the 

charitable disposition of the Hon. Mohamed Mahroof, 

who had no limits in extending his benevolence in 

abundance.  

He did not leave out a single - what we sometimes 

call muddukkus - lane in Colombo.  He helped the poor 

people in these areas to observe their fast and celebrate 

the Eid Festival.  He was such a towering figure in 

Colombo. I should say that the poor in some of these 

areas shed tears when they are overcome with the thought 

of Mahroof.  

At Awwal Zaviya  Road in  Grandpass, he used to 

have the students of the  Ahadiya movement lined up to 

distribute uniforms, books et cetera to them.  Once, he 

invited me also when I was the Minister of Muslim 

Affairs as the Chief Guest. It was a very beautiful and a 

serene sight to see such a large number of Muslim female 

children assembled there wearing the purdah.  

"Thassim Baass" of Layards Broadway, whom I 

mentioned earlier, also  frequently visited my uncle Mr. 

A.L.J. Deen who was fondly called “Deen Baass Maama” 

at Azhar Place, Maharagama. Incidentally, when we were 

rebuilding the Masjidul Azhariya Mosque in Azhar Place, 

Temple Road, Maharagama, he helped us by donating   

necessary cement for that venture.  

Today, I am happy to mention in this House, that this 

Mosque has been renovated, upgraded and modernized 

by my cousin - a son of Alhaj  A.L.J. Deen -  Dr. Alhaj 
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M. Haris Z. Deen of Hertfordshire,  London. He is  an 

Hafiz  and  also an author of several books in Islam  and 

Jurisprudence. 

The Hon. Mohamed Mahroof had the sterling quality 

of associating himself closely with the Ulama community. 

He was a close friend of the All-Ceylon Jamiyyathul 

Ulama and helped in its revival and  progress.  

When I mention this Sir, it comes to my mind that a 

couple of days ago one of his admirers,  a great scholar, 

Alhaj Moulavi Dr. H. Salahudeen (Bari) passed away. I 

know he very often visited him. Moulavi H. Salahudeen, 

by the way, is an author of 247 books on Islam and 

Jurisprudence in Tamil. He also translated many books 

into Sinhala for the benefit of the Sinhalese brethren in 

this country. And, at last, like the Mahawansa, Moulavi 

Salahudeen also produced a Mahapotha. In all these 

ventures, we could see Mahroof  always associating and 

extending a helpful hand. His benevolence and 

philanthropy never ceased until he breathed his last. He 

helped Colombo schools like Al-Hikma, Al-Nasser in 

Grandpass, Al-Iqbal in Slave Island and many other 

schools in which underprivileged and low income 

students studied. 

He helped them by providing uniforms and books. He 

wanted to have an educated society in the Colombo 

District where he was a Member. Other very notable 

institutions were the Fathima Girls' School in 

Bandaranaike Mawatha, Aluthkade and also Khairiya 

Girls' School in Dematagoda. The Khairiya Girls' School 

goes down in history as the first Muslim girls’ school 

which was started by the three ladies called, Khaleefatha, 

Oseelatha and Jaleelatha. They are the pioneers in the 

education of the Muslim females in Colombo.  

All the other political and social activities of the Hon. 

Mahroof have been very clearly dealt by the Leader of the 

House, the Hon. Nimal Siripala de Silva.   

He was educated at St. Benedict’s College, Kotahena, 

where during his time he played football and took part in 

other sports activities. He gave a helping hand to the late 

Mr. V.A. Sugathadasa, a former Minister of Sports and 

Mayor, when the Sugathadasa Stadium was started by 

him. After that, he entered Aquinas University College 

and qualified himself in the ICMA examination.  

His father, the late Mr. C.M.M. Mahroof was also an 

influential personality in Grandpass and Messenger Street 

area, sometimes called Masangas Veediya. He was also a 

Member of the Municipal Council and a well-known 

lawyer. Sir, Mohamed Mahroof, the son, also wanted to 

become a lawyer, but unfortunately that was not to be. 

Culanthai Marikkar Mohamed Mahroof was his father’s 

full name.  

His mother’s name was Noor Shafiqa Mahroof. He 

had two sisters - Fathima Maziya Jisthi and Zainab Zeena 

Haroon. ඒ ගදගදනහ එුරභහගේ ළඩිභවල් ගොගවොයුරිඹේ. He 

was married to the graceful lady, Mrs. Shereena Zainab 

and they had three children. He had two daughters, 

Fathima Deenah and Sithina Fathima and also a young 

son, Mohamed Ayub.  

He headed the Lafarge Mahaweli Marine Cement 

(Pvt.) Limited as mentioned earlier.  

He entered the Colombo Municipal Council. He was 

always a formidable figure, not only a formidable 

candidate. In every election where the Hon. Mahroof 

contested, his rivals felt that they had no chance of 

overcoming the large number votes that would go into the 

ballot box of this candidate, Mohamed Mahroof. He was 

elected for the Colombo Municipal Council for the 

second time in 1987 and did his civic services to uplift the 

downtrodden people of the Colombo City. He was elected 

to the Colombo Municipal Council for the third time and 

became the Deputy Mayor in 1996. He was, in every 

sense, the most qualified person to become the first 

citizen of the City of Colombo, but tragically, it was not 

to be. When one considers the amount of funds, as the 

Hon. Karu Jayasuriya rightly said in this House that he 

gave, with no return, to his Party, the then United 

National Party, his philanthropic mind showed no end in 

helping this political party.  

I remember going with him around Colombo in 

demonstrations organized by him. He used to be always 

in the forefront; thousands and thousands of party 

supporters and cadres in all those events were fed by the 

Hon. Mohamed Mahroof. That is an open secret. There 

had been Mr. S.H.M. Kamil, Mr. Rifai Bahaudeen, Mr. 

Premasiri Perera, who was a close associate of Mr. Vijaya 

Kumaranatunga, who worked for our great personality, 

the Hon. Mohamed Mahroof. Some people compare the 

water tank at Barber Street to his physical figure. It is 

such a massive tank.  

All the people there, and particularly the Hameed Al-

Husseini College benefited largely through the 

philanthropic mindedness of  the Hon. Mohamed 

Mahroof.  

From there, he makes a beeline to Rifai Thareeqa 

Mosque to meet Ashique Thangal.  

Sir, the Hon. Mohamed Mahroof was the Minister of 

Urban Public Utilities, when I was the Minister of 

Muslim Affairs. Whatever occasion that arose, he always 

sought my assistance in the House to make his point of 

view heard by the Legislature and I never hesitated to 

help him. At last, I am sorry to say, heartbroken, he could 

not prolong any further with the party that he helped to 

resuscitate and build to be such a strong movement that 

he left the United National Party. He was so convinced of 
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the “Mahinda Chintana” and the dynamic personality who 

leads the SLFP, His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa that he joined the ruling United People's 

Freedom Alliance in 2011. The CMC election then 

followed and he again won convincingly. It was under the 

leadership of Mr. Milinda Moragoda. After Mr. Milinda 

Moragoda resigned, dutifully and lawfully the Hon. 

Mahroof enjoyed that position.  

As I told you, this is the holy month of Ramazan. 

During this month, we give charity and "zakath".  It  is 

2½  

per cent of one's income, ordained by Islam. The Hon. 

Mohamed Mahroof was very helpful to the Colombo 

Dewatagaha Mosque, not only to the devotees who 

congregate there but all others too in the surrounding 

areas.   

The Hon. Mohamed Mahroof  is no more; Allah is 

great; He knows best! 

The Hon. Mohamed Mahroof was a Member in this 

House for a total period of 9 years, 1 month and 8 days.  

Sir, I would like to quote from the booklet, “40 - 

Rabbana” - ATHINA FIDDUNYA. It is the opening 

Verse of any prayer. This was incidentally - with personal 

nostalgia I recall - printed in memory of my own teacher 

at Zahira, Mr. M.S.M. Faleel, by his son M. Shahey 

Faleel and the family members, and was distributed to the 

people who attended the 40th "Kathamul Quran" of my 

teacher, M.S.M. Faleel. There are 40 Du'as - prayers. In 

conclusion, I would like to quote Du’a 37 from this 

booklet:  

 
 

 

 

 

“RABBANAGHFIR LANA WA LI’IKHWANI-NAL-LADHINA 

SABAQUNA BIL IMANI WA LA TAJ AL FI QULUBINA 

GHILLAL-LIL-LADHINA AMANU RABBANA INNAKA 
RA’UFUR-RAHIM.     

 

Our Lord! Forgive us and those of our brethren who preceded 

us in faith, and do not put any spite in our hearts towards 

those who believe, O our Lord! Verily You are the Most-
Kind, the Ever Merciful.    

     

   - Al-Hashr 10" 

That is the Quran. So, with these words, I wind up and 

pray for Allah Subahana Tha'ala in this month of 

Ramazan to grant his Adiyan - his follower, Mohamed 

Mahroof - the highest felicity in “Jennathul-Firdouse”. 

[අ.බහ. 3.36] 

 
රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

අබහප්රණහේත රු එම්. භවරුෂස භළතිුරභහ ිළිතඵ ගලෝඹ 

ප්රණහල යන ගම් අසථහග  ඊ  ඹභේ එුර යේන  රළබීභ 

ළන භහ ප්රණථභගඹේභ ේගතෝ ගනහ. ගොශම දිස්රිtේඹ 

නිගඹෝජනඹ යමිේ එේත් ජනතහ නිදවස ේධහනඹ ඹ  ගත් -

අඳ ඳේඹ නිගඹෝජනඹ යමිේ, අඳ යජඹ නිගඹෝජනඹ යමිේ- 

අහන ලගඹේ  ගොශම  නය බහග  විඳේ නහඹ වළටිඹ  

 යුුර ශ, විගලේගඹේභ ගොශම නයගආ දුේඳත් ඳවුල්ර 

අඩු ආදහඹම් රඵන ජනතහ  විලහර ගේහේ ශ භවරුෂස 

භළතිුරභහ අිළ ගඵොගවොභ ඕනෆමිේ සිිනඳත් යනහ. එුරභහ 

ගඵොගවොභ ගටි හරඹකිේ ගොශම නය බහ  ඳළමිණිරහ 

නහරි ජනතහ ගනුගනුත් විගලේ ගේහේ ශහ. එුරභහ 

නහරි ජනතහ ගනුගේ ගේඹ ය ඳසු ඳහර්ලිගම්ේුර 

නිගඹෝජනඹ ශහ. යුකධඹ ඳළළති හරගආදී, ගම් යගට් ඉතහභ 

ළදත් අසථහදී අතිරු භිනේද යහජඳේ භළතිුරභහ  

වගඹෝඹ රඵහ ගදමිේ ගම් යජගආ සථහයබහඹ  වගඹෝඹ 

දළේවහ. ඒ හගේභ අහන හරගආදී ගොශම නය බහ 

නිගඹෝජනඹ යමිේ එින විඳේ නහඹ වළටිඹ , නය බහ 

ුරශ අගේ ය ජගආ ප්රණධහනභ නිගඹෝජිතඹහ ඵ  ඳත් ගේන එුරභහ  

පුළුේ වුණහ. ආභර් වීදිඹ ත්තත්, භංස වේදිඹ ප්රණගකලඹ 

ත්තත්, ඒ හගේභ ග්රාෆේඩ්ඳහස ප්රණගකලඹ ත්තත්, ජිේුරිළටිඹ, 

 එගවභ නළත්නම් ගො ගවේන, භයදහන ප්රණගකල ත්තත් එුරභහ ඒ 

වළභ තළනභ ජනතහ භඟ ජීත් වුණු ගගනේ. ගදභ ගොඩ 

ප්රණගකලගආ, ඒ හගේභ භහලිහේද ප්රණගකලගආ අද ත් අිළ 

ගකලඳහරන  යුුරර  ම්ඵේධ ගරහ  යුුර යන ගො  

විගලේගඹේභ ඉසරහම් ජනතහගේ ආමි තහත් යන ගම් 

යුගආ ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ ගඵොගවොභ ඕනෆමිේ භතේ 

යනහ. ඒ  ගවේුර, එුරභහ දුගී දුේඳත් ජනතහ , ම් 

භට් මිේ ඇුරගශේ තිගඵන ුරර සිටි ජනතහ  , ුරය ටි 

නළුර විදුලිඹ නළුර සිටි ජනතහ , ඉඩම් වහ නිළයදි ඔේපු 

තියේපු නළුර අනයගඹේ සිටි ජනතහ , යසහල් නළුර 

ගඵොගවොභ අභහරුගේ pavement එගේ සිටි ජනතහ , 

ගඵොගවොභ අභහරුගේ එදහ දගේ ආදහඹභ ගොඹහ ේන ඵළරි 

සිටි ජනතහ  අං ගේඹ යපු ගගනේ වීභයි. 

යණසිංව ගප්රණේභදහ භවතහගේ යුගආ තභයි එුරභහ 

ගකලඳහරනඹ  ඳළමිගණේගේ. ඒ නිහ තභයි එුරභහ  සිරිගේන 

කුගර් භළතිුරභහගේ වගඹෝඹ රළබුගණ්. රු ජඹසරිඹ භළතිුරභහ 

කි හ හගේ, එුරභහ එභ ඳේඹ ත් විලහර ගේහේ  ශහ. ඒ 

යුගආදී එුරභහ එේත් ජහති ඳේඹ නිගඹෝජනඹ ශත්, 

අහන හරගආදී ර්තභහන යජඹත් එේ එුර ගරහ 

ගකලඳහරන  යුුර ශහ. ගකලඳහරනගආදී එුරභහගේ භතඹ  

ඩහ, එුරභහ දයපු ගකලඳහරන සථහයඹ  ඩහ ගඵොගවොභ යර 

අිනංභේ ගභොවභඩ් භවරුෂස භළතිුරභහ ගඳේනුම් ශහ. ඒ 

තභයි අිළ එුරභහ ුරශ දුටු විගලේත්ඹ. එුරභහ  ගඵොගවොභ යර 

අිනං භනුසගඹේ. වළඩි දළඩි ගවො ගඳනුභේ තිබුණත් එුරභහ 

ඉතහභ අිනං පුකරගඹේ වළටිඹ  තභයි අිළ දළේගේ. ළඩිපුය 

ථහඵව  යේගේ නළවළ. නහඹත්ගඹේ ගවෝ ඳේගඹේ 

ීවේදුේ අයගන තභේ  ඹම් කිසි ර්තයඹේ ගවෝ කීභේ 

දුේගනොත් ඒ ගනුගේ ක්රිඅඹහත්භ වුණහ. ගොශම නයගආ 

මුසලිම් ජනතහ ගනුගේ ගම් ආණ්ඩු නිගඹෝජනඹ ශ, 

මුසලිම් ජනතහගේ අලයතහ ගනුගේ  යුුර ශ ගගනේ 

තභයි භවරුෂස භළතිුරභහ. එුරභහගේ අහන හරගආදී අගේ 

ඳේඹ භඟ ුවඟේ මීය ඳ ළඩ ශත්, එුරභහ එේ ගකලඳහරන 

 යුුර යේන භ  අසථහේ රළබුගණ් නළවළ. ගභොද ගවේුර, 

භභ ඳශහත් බහග  ඉේන ගො  එුරභහ ඳශහත් බහග  සිටිගආ 

නළවළ.  
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භභ ඳහර්ලිගම්ේුර  එන අසථහග ත් එුරභහ ිනටිගආ 

ඳහර්ලිගම්ේුරග  ගනොගයි. නමුත් එුරභහ, අගේ ඳශහත්ර 

ගකලඳහරන  යුුරරදී නියේතයගඹේ මුණ ළසුණු ගවො 

භවත්භගඹේ. ඒ නිහ අිළ එුරභහ සිිනඳත් යේගේ, අඳ අතය 

සිටි ගවො මිත්රාගඹේ, ගඵොගවොභ නිවතභහනී අිනං භනුසගඹේ 

ගර යි. එුරභහ ගඵොගවොභ අඩු ඹසිේ අඳ අතරිේ ගේ වුණහ. 

ගම් නයගආ සිටින ගඵොගවොභ දුේඳත්, අඩු ආදහඹම් තිගඵන, 

ආර්ථි සථහයඹ අඩු එගවභ නළත්නම් එදිගනදහ ජීවිතඹ ඹම්තමිේ 

ළ  වගන ජීත් න  අිනං ජනතහ, ුරයගආ ජනතහ, 

ඒ හගේභ ඒ ඳශහත්ර ගඵොගවොභ අභහරුගේ ජීත් න 

ජනතහත් එුරභහ නිතය ගෞයගඹේ භතේ යනහ. උුරරු 

ගොශම, භළද ගොශම, ගඵොරැල්ර, නළ ගඟනිනය ගොශම, ඵ ිනය 

ගොශම කිඹන ආන ඳගවේ විගලේගඹේභ මුසලිම් ජනතහගේ 

විලහර ආර්ණඹේ එුරභහ ගගයින තිබුණහ. ඒ ගනුගේ 

එුරභහ නිගඹෝජනඹ ශහ. ඒ ශ නිගඹෝජනඹ වහ එුරභහ 

ළඳවීභේ ශහ. ඕනෆභ ගරහ ඹම් කිසි පුකරගඹකු  

ප්රණලසනඹේ වුගණොත් එුරභහ ලියුභේ දීරහ ඒ අදහශ සථහනඹ  ඔවුේ 

ඹනහ. භනුසගඹේ එුරභහ වම්ඵ ගේන ආහභ කිසිභ 

ග රහ ඔුව නිම් ඹළ ග  නළවළ. ඒ ප්රණලසනඹ ගවොඹරහ ඵරරහ, 

ලියුභේ දුේනහ; මුණ ළගවේන ඕනෆ අඹ ගත ගඹොමු ශහ; අදහශ 

ආඹතනගආ නිරධහරිේ එේ හ්චඡහ ශහ. වළභ ග රහග භ 

එුරභහ උත්හව ත්තහ, එුරභහ ශඟ  ආ අඹ  උදවු යේන. 

එගර අං ළඩ ශ, ගඵොගවොභ නිවතභහනී ගකලඳහරන 

නහඹඹහ අිළ ගෞයගඹේ සිිනඳත් යනහ.  

ගඵෞකධඹේ වළටිඹ  අිළ මිඹ ගිඹ වළගභෝ භ ඳතේගේ 

අජයහභය නිනයි. නමුත් එුරභහ අදවපු ආභ න ඉසරහම් ආගම් 

වළටිඹ  එුරභහ ඵරහගඳොගයොත්ුර වුණු ඒ අදහශ සථහනඹ එුරභහ  

රළගබ්හ!  

එුරභහගේ ඳවුගල් අඹ  එුරභහගේ අබහඹ ගනුගේ අඳගේ 

නහටු ප්රණහල යේනත් භහ ගභඹ අසථහේ ය ේනහ. ඒ 

හගේභ එුරභහගේ ආදයණීඹ පුතහ  ව දරුේ  අිළ 

ගෞයගඹේ භතේ යනහ, එුරභහ ගොශම දිහග  ගෞයනීඹ 

විධිඹ  ජීත් වුණු ිළඹුරගභේ; ආදර්ලත් ිළඹුරගභේ ඵ. ඕනෆභ 

ගනකු  ශඟ  ගිිනල්රහ ථහ යේන පුළුේ, ගඵොගවොභ යර, 

නිවතභහනී, අිනං ගවො භනුසගඹකුයි අඳ අතරිේ ගේ 

ගරහ ගිගආ. එුරභහ, ඳවුගල් අඹ ත් ගෞයනීඹ විධිඹ  ජීත් 

ගේන පුළුේ ඳසුබිභේ වදපු ිළඹුරගභේ.  

අගේ ගොශම දිහග  නහරි භේත්රී.රුේ ගනුගනුත්, 

විඳේගආ සිටිඹත් ඒ නහරි භේත්රී.රුේ දවඹ ගදනහගේ 

නහඹඹහ ගනුගනුත්, ඒ හගේභ ගොශම ආන ඳව 

නිගඹෝජනඹ යන ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.රුේ ගනුගනුත්, 

ඳශහත් බහ භේත්රී.රුේ ගනුගනුත්, විගලේගඹේභ ගොශම 

දිස්රිtේගආ එදහ ගභදහ ුරය අඳ ඳේඹ නිගඹෝජනඹ ශ භළති 

ඇභතිරුේ ගනුගනුත් එුරභහගේ අබහඹ ිළිතඵ අඳගේ 

ගලෝඹ ප්රණහල යමිේ භභ නිවඬ නහ.  

 

[தற.த. 3.43] 

 
රු ුවගනයිස ෂහරේ භවතහ 
(ரண்புறகு யளகணஸ் தரபோக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்ககப, 

இன்கந றணம் அல்யரஜ் தரயட் ஹ்போப் 

அர்களுகட கநகதரட்டி அதரதப் 

தறககறன்லது உகரற்நக் கறகடத்துள்பகக்கு 

பபௌல் இகநதக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்கநன். 

பன்ணரள் அகச்சரகவும் தரத் ஆகும்ததரளது தகரளம்பு 

ரக சகதறன் றர்க்கட்சறத் கனரகவும் இபைந் 

அன்புக்கும் ததபைறப்புக்குபரற அல்யரஜ் தரயட் 

ஹ்போப் அர்களுக்கு தேன்ணத்துல் தறர்தபஸ் தம் சுண 

தரக்கறம் கறகடக்க கண்டுதண இந்ப் புணற நரன் 

ரத்றல் ரன் இகநணறடம் தறரர்த்கண தசய்கறன்கநன்.  

உண்கறல் தரத் ஆண சககரர் ஹ்போப் அர்கள் 

தரக்கறம் ததற்நர் ன்கந தசரல்னகண்டும். தணணறல், 

தற மல்னல்னரயள அகனயற மல்னம் அர்களுகட 

கரனத்றல் இஸ்னரத்க றகனரட்டுற்கு பனரரகத் 

தரடுக்கப்தட்ட தத்ர்  பெத்த்றல் மயரதரக்கள் 

யலரக்கப்தட்டரர்கள். அந் தத்ர் பெத்ம் கடததற்நது 

இன்கந றணத்றனரகும். அரது நரன் ரம் 17ஆது 

தறகந தள்பறக்கறக ரபறல் தத்ர்  பெத்ம்  கடததற்நது. 

கரக எவ்தரபை பைடபம் நரன் ரம் ந்து 

தசல்கறன்நது. ஆணரல், க்கர தற்நறதகரள்பப்தட்ட 

தத்ரது றணரகற நரன் ரத்றன் 17 ஆது தறகந 

தள்பறக்கறகரக அகந்துள்ப இன்கந ரளும் 

சககரர் தரயட் ஹ்போப் அர்களுக்கு அதரதம் 

தரறறக்கும் ரபரக அகந்துள்பது. இன்மர அல்னரஹ்! 

இறபௌபைந்து இகநன் அபைக்கு சுர்க்கத்கக் 

தகரடுப்தற்கு ரடிபெள்பரன் ன்தக ந்ற சந்ககபம் 

இன்நற அதரணறக்கனரம். அர் எபை தரக்கறசரபௌ! 

கபம், ன்ணற ரட்டப் தரரளுன்ந உபொப்தறணரண 

ரன் அபைகட அதரதப் தறககறன்லது அந் 

ன்ணற ரட்ட பஸ்பௌம் க்கபறன் சரர்தறல் 

உகரற்பொற்குச் சந்ர்ப்தம் கறகடத்கறட்டுப் 

ததபைறகடகறன்கநன். வுணறர, பல்கனத்லவு, ன்ணரர் 

ரட்டங்ககப உள்படக்கற  து தறகசங்கள் றகவும் 

கஷ்டப்தட்ட தறகசங்கபரகும். ணது தள்பறப்தபை சறபொ 

தர கரனத்றல் து தறகசத்றகன தள்பறரசல் என்கநக் 

கட்டுரறன் அப்தறகசத்றபள்ப ஊர் க்கபரல் ட்டும் 

அந்ப் தள்பறரசகன பற்பொபளரகக் கட்டி படிக்க படிர 

றகனறல் அர்கள் அற்கரக தகரளம்புப் தறகசத்றபள்ப 

ர்த்கர்கபறன் உறக ரடி பைது க்கம் ன்ததும், 

அற்கரக அந் க்கள் தட்டில் ரரறக்கும்ததரளது 

க்கரக சககரர் தரயட் ஹ்போப் அர்களுகட 

ததக பனரரகப் கதரடுதும் ணக்கு 

ஞரதகறபைக்கறநது. தள்பறரசகனக் கட்டுற்கரக அல்னது 

எபை ததரது ககனத்றட்டத்துக்கரக அரறடம் 

தசல்பம்ததரளது குகநந்தட்சம் எபை சலதந்துப் 

கதக்கற்கநரது அர் ர்ம் தசய்றபைக்கறன்நரர். அந் 

ககறல் ன்ணற ரட்ட பஸ்பௌம் க்கபரகற ரங்கள் 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் அபைக்கரகப் தறரர்த்கண 

தசய்கண்டிது அசறரணரகும். 

அககதரன்பொ சககரர் ஹ்போப் அர்கள் 

ற்கநர்களுக்கு ஏர் டுத்துக்கரட்டரண  அசறல் 

கனரக இபைந்து  இவ்வுனகக றட்டுச் தசன்நறபைக்கறநரர். 

தகரளம்பு ரட்டத்றல் குநறப்தரக சறபொதரன்க இணத்கச் 

கசர்ந் எபைர் ரக சகத உபொப்தறணரககர அன்நற 

தரரளுன்ந உபொப்தறணரககர தரறவுதசய்ப்தடுரறன் 

ணறரக அபைகட இணத்ர்கள் ரத்றம் ரக்கபறத்து 

அந் அங்கத்துத்கப் ததந படிரது. சககரர் தரயட் 

ஹ்போப் அர்களுகட அசறல் ரழ்றல் அர் பன்பொ 

டககளுக்கு கல் ரக சகத உபொப்தறணரகவும் இண்டு 

டககள் தரரளுன்ந உபொப்தறணரகவும் க்கபரல் 

தரறவுதசய்ப்தட்டிபைக்கறன்நரர். ணக, இவ்ரபொ 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

சறபொதரன்க இணத்கச் கசர்ந் எபைர் ரக சகதக்கும் 

தரரளுன்நத்துக்கும் உபொப்தறணரகத் தரறவுதசய்ப் 

தட்டறபௌபைந்து அர் தகரளம்பு ரட்டத்றகன இண, , 

தரற கதங்களுக்கப்தரல் ஆற்நற கசகறன்பனரக 

கண இண க்ககபபெம் கர்ந்றபைக்கறநரர் ன்தது 

புனணரகறன்நது. அபைக்கு றழ் க்கள் ரக்கபறத்றபைக் 

கறன்நரர்கள்; சறங்கப க்கள் ரக்கபறத்றபைக்கறன்நரர்கள்; 

பஸ்பௌம் க்கள் ரக்கபறத்றபைக்கறன்நரர்கள். அரது, 

ததபத், இந்து, கறநறஸ், இஸ்னரம் த்கச் கசர்ந்ர்கள் 

ரக்கபறத்றபைக்கறன்நரர்கள். இன் கரரகத்ரன் அர் 

எபை ரக சகத உபொப்தறணரக, தறற கரக, 

தரரளுன்ந உபொப்தறணரகத் ணது தறககபத் 

க்ககத்துக்தகரண்டரர்.  

கடந்கரன னரற்நறல் தன இஸ்னரம் த்கச் கசர்ந் 

அசறல் கனர்கள் தள்பறரசல்கள் கட்டுற்கு 

ட்டுன்நற ககரறல்கள் கட்டுற்கும் கறநறஸ் 

கரனங்கள் கட்டுற்கும் தன்சகனககபக் கட்டுற்கும் 

றற உற ங்கறறபைக்கறன்நரர்கள். அககதரன்பொ, இந்து 

த்கச் கசர்ந்ர்கள் பஸ்பௌம் தள்பறரசல்கள் 

கட்டுற்கும் தன்சகனககபக் கட்டுற்கும் கறநறஸ் 

கரனங்கள் கட்டுற்கும் உற தசய்றபைக்கறன்நரர்கள். 

இவ்ரபொ கண ஸ்னங்ககபக் கட்டுற்கு 

உறதசய்பெம் கனர்கபரகத்ரன் அன்கந அசறல் 

கனர்கள் இபைந்ரர்கள். யறங்ககணறல் இபைக்கறன்ந 

சரறகக் - "Samadhi Statue" கட்டுற்கு பஸ்பௌம்கள் 

உற தசய்றபைக்கறன்நரர்கள். இங்கக ன்ணறடம் எபை தட்டில் 

இபைக்கறன்நது. இந்ப் தட்டிபௌன்தடி, Maliban Textiles 

Garment, AMS Motors, Fahir Tyre Works, Bibila Tradings, Central 

Trading Company and Mr. Sulaiman உரறகரபர்கள் ததபத் 

தன்சகன கட்டுற்கு உற தசய்றபைக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், 

இன்பொள்ப கனர்கபறன் றகனகப் தரர்த்ரல், அற்கு 

பற்பொபளரக ரற்நரக இபைக்கறன்நது. ங்கபது இணம் 

ப கண்டும்; ரங்கள் தறன்தற்பொகறன்ந பம் 

தரறபெம்ரன் ப கண்டும்; கணற்கந பறடரது 

அறக்ககண்டும் ன்ந சறந்கணககபரடு 

தசற்தடுகறன்நர்ககபக ரங்கள் இன்பொ 

தரர்க்கக்கூடிரக இபைக்கறன்நது.   

இன்பொ ரன் இந் இடத்றல் எபை றடத்கச் 

தசரல்னகண்டும். அதுவும் தல்பௌண க்கபறன் ணங்ககபக் 

கர்ந் எபை கனபைக்கு அஞ்சபௌ தசபத்துகறன்ந இந் 

ரபறல் அக ஞரதகபட்ட றபைம்புகறன்கநன். கடந் 18ஆம் 

றகற யறங்ககணறல் ஏர் அசறல்ரற - ஆளும் 

கட்சறகச் கசர்ந் ஏர் அகச்சர் - அங்கு கடந் 22 

பைடங்கபரக ேளம்ஆ தரளகக கடததற்பொந் 

தள்பறரசகன படுரபொ உத்றட்ட எபை சம்தம் 

கடததற்நறபைக்கறன்நது. சறன இணரறகபறணரல் இகபஞர்கள் 

தூண்டப்தட்டு, இஸ்னரம் த்றல் பஸ்பௌம்கபறணரல் ந் 

றபைகம் தபொக்கப்தடுகறன்நகர - அல்குர்-ஆன், யலவல் து 

அபைபைக்கத்க்கதணக் கூநப்தடுகறன்நகர - அந் 

றபைகத்றன் உடற் தரகங்ககப புணற ரன் ரம் 

ன்பொகூடப் தரர்க்கரல் தள்பறரசபக்குள் 

வீசறறபைக்கறன்நரர்கள். இந்ப் புணற ரன் ரத்றல் 

பஸ்பௌம்கள் இவு தகல் தரரது தள்பறரசல்களுக்குச் தசன்பொ 

ரர்க்கக் கடகககப - இதரத்துககப - அறகரகச் 

தசய்க்கூடி, ங்களுகட தறரர்த்கணககபக் 

ககட்கக்கூடி இடம்ரன் ஸ்ேறத். இவ்ரநரணதரபை 

ஸ்ேறதுக்குள்ரன் இந் தநறரட்டம் டத்ப் 

தட்டிபைக்கறன்நது. இற்குப் தறன்ணறறல் ஏர் அசறல் 

கனக இபைக்கறன்நது ன்நரல், அல்னது இணரறகள் 

இபைக்கறன்நரர்கள் ன்நரல், இர்களுக்குரற ண்டகணக 

ல்னரம் ல்ன அல்னரயளத்ஆனர ங்க கண்டுதன்பொ 

இந்ப் புணற ரன் ரத்றல் ரன் கரன்பு கரற்நணரக 

இச்சகதறபௌபைந்துதகரண்டு தறரர்த்றக்கறன்கநன். இற்கரண 

ண்டகணக ங்குற்குத் குற ததற்ந எக எபைன், 

அகணகபெம் தகடத் க இகநகணத் ற 

கபொரபைறல்கன. இதுதரடர்தறல் உரற றசரககள் 

டத்ப்தடரறட்டரல் அல்னது இற்குரற ண்டகண 

தகரடுக்கப்தடரறட்டரல் அல்னது இவ்ரநரண இண 

கரல்ககப ற்தடுத்துற்கு றரண டடிக்கககள் 

பன்தணடுக்கப்தடரறட்டரல், இற்குப் தறன்ணறறல்  

இபைக்கறன்ந அத்கண கதபைக்கும் ண்டகணக ங்க 

கண்டுதன்பொ ரன் இகநணறடம் தறரர்த்றக்கறன்கநன்.  

 

றல றடுகனப் புபௌகளுக்கு ன்ண டந்து? 

பஸ்பௌம்ககப டக்கறபௌபைந்து றட்டிணரர்கள்; அங்கு 

பஸ்பௌம்கள் தரள தள்பறரசல்ககப அடித்து, தரபைக்கறத் 

கட்டரக்கறணரர்கள். இபொறரக கதரர்க ேளம்ஆ 

தள்பறரசபௌல் லனரதுன் தற றர ஆம்தறத் கத்றல் 

அர்கள் ரக்குல் டத்றணரர்கள். அதுரன் அர்கபறன் 

ககடசறத் ரக்குல். அந்ப் தள்பறரசல்லது கககத்து, 

பஸ்பௌம்ககப டக்கறல் இபைந்து தபறகற்நறது, அங்கு 

பஸ்பௌம் தள்பறரசல்ககப படி ககப 'தரங்கு' ஏகச 

எபௌப்தக றபொத்றது கதரன்ந தசல்கபரல் பள 

உனககபெம் ஆட்டிக்தகரண்டிபைந் றடுகனப் புபௌகபறன் 

அறவு ஆம்தரகறது. றடுகனப் புபௌகளுக்கு இகநன் 

ண்டகண தகரடுத்து அர்ககப இபைந் இடறல்னரல் 

அறத்ரன். இன்பொ இனங்ககறல் பஸ்பௌம்களுக்கு றரகவும் 

பஸ்பௌம்கபறன் தள்பறரசல்களுக்கு றரகவும் ரலஆ வுக்கு 

றரகவும் ரக்குல் டத்துல், றட்டம் லட்டுல் 

கதரன்நற்நறல் ஈடுதடுதர்களுக்கும் அக றகனகரன் 

ற்தடும். தள்பறரசல்களுக்கு றரக டத்ப்தடுகறன்ந 

ரக்குல்கள் இனங்ககறல் ரத்றல்ன உனகத்றல் 

ரழ்கறன்ந அத்கண பஸ்பௌம்களுக்கும் ககனக 

ற்தடுத்துகறன்ந எபை றடம் ஆகும். ணக, இந்ப் புணற 

ரன் ரத்றல், சககரர் ஹ்போப் அர்ககப 

ஞரதகப்தடுத்துகறன்ந இந்த் றணத்றல் ரன் அகணத்து 

பஸ்பௌம் க்ககபபெம் தரர்த்து எபை கண்டுககரள் றடுக்க 

றபைம்புகறன்கநன். அரது இந்ச் சறகள் இடம்ததநர 

ண்ம் இந்ப் புணற ரன் ரத்றல் ககப 

தரளககறன்கதரது தறரர்த்கண தசய் கண்டும். 

கரன்பு துநக்கறன்ந ககபறல் ககட்கப்தடுகறன்ந துஆக்கள் 

அககதரன்பொ 'யஜ்ேத்' தரளககறல் ககட்கப்தடுகறன்ந 

துஆக்கள் அங்கலகரறக்கப்தடுரக இஸ்னரம் கூபொகறன்நது. 

அககம் தரறக்கப்தட்ட எபைர் அல்னது 

அறரத்துக்குள்பரண எபைர், அது பஸ்பௌரக இபைக்கனரம் 

அல்னது கபொ ந் ஏர் இணத்கச் கசர்ந்ரகவும் 

இபைக்கனரம், அர்களுக்கு றரம் ங்கும்ததரபைட்டு 

அர்கபறன் துஆக அங்கலகரறப்தரகவும் 

அல்னரயளத்ஆனர ரக்குபொற அபறத்றபைக்கற்ன்நரன். இன்பொ 

ரங்கள் அறரத்கத் ட்டிக் ககட்க படிர, அற்கு 

றரக டடிக்கக டுக்க படிர எபை சபகரக 

இபைக்கறன்கநரம். ணக, இந்ப் புணற ரன் ரத்றல் 

இகநன் கரட்டித் ந், தற (மல்) அர்கள் கரட்டித் ந் 

அந் றறன் தறகரம் பஸ்பௌம்கள் அகணபைம் 

எட்டுதரத்ரக தறரர்த்கண புரற கண்டும். இகநன் 

இந் அறரங்ககபச் தசய்ர்களுக்கு றக றகறல் 

ண்டகண தகரடுக்க கண்டும்; அற்நறல் 

1143 1144 

[රු ුවගනයිස ෂහරේ භවතහ] 
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சம்தந்ப்தட்டர்ககப ங்களுக்கும் இந் உனகுக்கு 

தபறக்கரட்ட கண்டும் ன்பொ துஆ ககட்க கண்டும். 

அத்துடன், து அசறல் றகரட்டிரக இபைந் சககரர் 

ஹ்போப் அர்ககப ஞரதகப்தடுத்துகறன்ந இந் ரபறல் 

ரங்கள் அபைக்குச் சுர்க்கம் கண்டிப் தறரர்த்றக்க 

கண்டும் ன்பொம் ரன் இந் உரற சகதறல் 

ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.   

சககரர் ஹ்போப் அர்கபறன் குடும்தத்ர்கள் இன்பொ 

இந்ச் சகதறன் தரர்கரபர் 'கனரற'றல் 

சபகபறத்றபைக்கறன்நரர்கள். அன்ணரரறன் தறரறரல் 

துபைபொகறன்ந அர்களுக்கும் அககதரன்பொ அபைகட 

ண்தர்கள், உநறணர்கள் ற்பொம் தகரளம்பு ரட்ட 

ரக்கரபர்கள் அகணபைக்கும் ரன் இந் கத்றல் ணது 

சரர்தறபம் ன்ணற ரட்ட க்கள் சரர்தரகவும் து அகறன 

இனங்கக க்கள் கரங்கறஸ் கட்சற சரர்தரகவும் 

அதரதத்கத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்கநன். இந்ப் புணற 

ரன் ரத்றல் இன்பொ "தத்ர் சயரதர"க்களுகட 

ஞரதகரர்த் றணம் ஆகும். அக றணத்றல் சககரர் ஹ்போப் 

அர்ககபபெம் ரங்கள் இங்கு ஞரதகப்தடுத்துகறன்கநரம். 

இபொறரக, சககரர் ஹ்போப் அர்களுக்கு "தேன்ணத்துல் 

தறர்தபஸ்" தம் கனரண சுர்க்கம் கறகடக்க ல்ன ரன் 

அல்னரயளத்ஆனரறடம் தறரர்த்றத்து றகடததபொகறன்கநன். 

ன்நற, ஸ்மனரம்.  
    

නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I wish to associate myself with the sentiments 

expressed by both sides of  Parliament on the death of the 

Hon. Mohamed Mahroof, ex-Member of Parliament.  

I shall direct the Secretary-General of Parliament to 

send a copy of the Official Report, Hansard, to the 

Members of the bereaved family.  

The next Vote of Condolence is on the  Hon. K.Y.M. 

Wijeratna Banda, ex-Member of Parliament.  

     
 

ගලෝ ප්රණහලඹ :  
ගේ.යි.එම්. විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ 

அதரதத் லர்ரணம் :  

ரண்புறகு கக.க.ம். றகேத்ண தண்டர 
VOTE OF CONDOLENCE :  

HON. K.Y.M.WIJERATNA BANDA 

[අ.බහ. 3.58] 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුරභහ ව ඳහර්ලිගම්ේුරග  
බහනහඹුරභහ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

பகரகத்து அகச்சபைம் தரரளுன்நச் சகத பல்பைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු  නි ගඹෝජය හය බහඳතිුරභනි, ගොයණහගතො  

භළතියණ ගොට්ඨහගආ ජනතහ නිගඹෝජනඹ යමිේ  

ඳර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු ගර ය ණනහේ තිසගේ ගභභ 

උත්තරීතය බහ ගලෝබහත් ශ අබහප්රණහේත ගේ.යි.එම්. 

විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ිළිතඵ ගලෝ ප්රණහල ගඹෝජනහ 

ගභභ රු බහ ගත භභ ඉදිරිඳත් යේගනමි. 

    1927 අ ගෝසුර භ 30 ළනි දින  ඵදුල්ර, 

මුත්ගතට්ටුග භදී උඳත රද ගොටුගොඩළල්ගල් ඹහඳහ 

මුදිඹේගේරහගේ විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ දඹහඵය 

ිළඹහණේ වගආ ගොයණහගතො   විහව, උේඳළේන වහ භයණ 

ගල්ම් ලගඹේ වහ ගොයණහගතො  ගෝයශගආ ගෝයහගශේ 

තනුරය දළර ගේ.යි. එම්. පුංික ඵණ්ඩහ භළතිුරභහයි. දඹහඵය 

භෆණිඹේ වගආ  යත්නහඹ මුදිඹේගේරහගේ භකදුභ කුභහරිවහමි 

භළතිනිඹයි. 

ඵදුල්ර ගොයණහගතො  විදයහරගඹේ මූලි අධයහඳනඹ රද 

 විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ ඉේ අනුරරු යිරගොඩ                           

ශ්රී  කධර්භහනේද භව ිළරිගණ  ඇුරශත් ළඩිදුය අධයහඳනඹ 

රඵහ ත්ගත්ඹ. ික හර්මි  යුුරර ගභේභ යහඳහරි 

 යුුරර ගඹගදමිේ  සිඹ ජීන  භන ඉදිරිඹ  යහ ගන ගිඹ 

එුරභහ, එ්ච.එම්. ඵණ්ඩහය භළණිගේ ගභගනවිඹ භඟිේ විහව 

ජීවිතඹ  ඇුරශත් ය   දළඹ  ළඩදහයී ද දරුේ වත් ගදගනකු 

ගභගරො  දහඹහද ගශේඹ. එුරභහගේ ගනළල්ර ඵඳු සිටි එභ 

භළතිනිඹ ගම් න වි  ගභගරොවිේ විගඹෝවී ඇත. 

ඔවුේ ගදඳශගේ උත් ද දරුේ ව තිමිය විගේඵණ්ඩහය ඹහඳහ  

ඵදුල්ර රංහ ඵළංකුග ද, භංර පී.බී. ඹහඳහ ගොශම නළ  

ත හහංනගආ ද, විපුර ඵණ්ඩහය ඹහඳහ ගොශම විලස විදයහරගආ 

ද, අමිතහ භල්හේති කුභහරි ඹහඳහ ඌ ඳශහත් අධයහඳන 

ගදඳහර්තගම්ේුරග  ද ගේගආ නිඹළලී සිටින අතය, ේතහ 

කුභහරි ෆර ආය්චික සිංේපරු ග  ද, උගකනි චේද්රnරතහ කුභහරි  

ඹහඳහ ඇගභරිහ  එේත් ජනඳදගආ ද, ජත් චේදන ඵණ්ඩහය 

ඹහඳහ ඔසග ලිඹහග ද විවිධ  රැකිඹහර නියත සිටියි. 

ශ්රී  රංහ නිදවස ඳේඹ වහ ම්ඵේධගමිේ ගකලඳහරන 

 යුුරර නිඹළලුණු  විගේයත්න  ඵණ්ඩහ භවතහ ප්රණගකලහසීේ 

අතය ඉේභනිේභ ජනහදයඹ  ඳත් චරිතේ ව ගවයිේ භ 

ගොයණහගතො  ම්හර්ඹ බහ නිගඹෝජිතඹකු ගර  ගත්රී 

ඳත්වීගම් යම් රළබීඹ. එභ ම් බහග  බහඳති තනුරය ඳහ 

දළරීගම් හනහ ිනමි ය ත් එුරභහ 1960 භහර්ුර භහගආ ඳළළති 

භව භළතියණගආදී ශ්රී  රංහ නිදවස ඳේඹ ඹ ගත්  තය ගො   

අලුතිේ ඇති  යන රද  ගොයණහගතො  භළතියණ  ගොට්ඨහගආ 

භවජන භේත්රී.යඹහ ලගඹේ ඳහර්ලිගම්ේුර ගත ඳශමුය  ඳහ 

නළගුග ඹ.  

ඹිත 1965 ගර් ඳළති ඳහර්ලිගම්ේුර භව  භළතියණගඹේ ද 

සුවිගලේක  ජඹග්රාවණඹේ අත්ඳත් ය නිමිේ ගද ළනි ය ත් ගභභ 

උත්තරීතය බහ ගත ඳළමිණි විගේයත්න ඵණ්ඩහ එභ 

අසථහග දී විඳේ භේත්රී.යගඹකුගේ විඹ යුුර හර්ඹ බහය 

ගනොිළරිගවශහ ඉටු   ගශේඹ.  

ජනතහ  භඟ ඉතහ කිට්ටු ම්ඵේධතහේ ඳත්හගන 

ඹමිේ ඔවුේගේ අලයතහ ඉටු ය දීභ වහ නියුරරු  යුුර 

ශ එුරභහ 1970 දී  ඳළති භව භළතියණගඹේ ජඹග්රාවණඹ රඵහ 

නිමිේ ුරේ න ය ත් ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු ලගඹේ 

ගත්රී ඳත් විණි. ප්රණගකලගආ අධයහඳන  යුුර නංහලීභ වහ 

ඳහල් ගොඩනළඟිලි ඉදි යහ ගදමිේද, ගුරු අලයතහේ පුයහ 

ගදමිේද ජනතහ  ඉභවත්  ගේහේ රහ දුේ එුරභහ ප්රණගකලගආ 

ගෞය  තත්ත්ඹ වහ භනහභනඹ නංහලීභ වහත්, භවහ 

භහර්  ළඩිදියුණු කිරීභ වහත් අනුඳගම්ඹ ගභගවයේ ඉටු ශ 

ඵ ගනොයවකි. ගඳොදු  ජනතහගේ එදිගනදහ අලයතහ ඉටු ය  
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

ගදමිේ ඔවුේ වහ මීය ඳ සිටි එුරභහ  1973 ගර්දී ඵදුල්ර 

දිස්රිtේගආ ගකලඳහරන අධිහරිගආ බහඳති  තනුරයද ඵහය 

ළනීභ  සිදු ව අතය එභඟිේ ඩහත් පුළුල් ගේහේ ළඳයීභ  

වළකිඹහ රළබිණ.  

1977 ය දේහ ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු ලගඹේ උදහය 

හර්ඹ බහයඹ නිඹළලුණු එුරභහණේ ඵදුල්ර භව ගයෝවගල් 

ගයෝවල් මිටුග  හභහජිගඹකු ලගඹේද ගොයණහගතො   

ප්රණහගකශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරගආ භවජන විභසුම් මිටුග  

හභහජිගඹකු ලගඹේද, දුේින ත්ත එේත් අගනයොනයහධහය 

මිතිඹ වහ ඵදුල්ර අයණ යණ මිතිගආ රු අනුලහ 

ලගඹේද  විවිධ තනුරරු උසුරමිේ  සිදු ශ භහජ ගභගවය 

සුළු ඳටු ගනොග .  

ආමි ලගඹේද විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ පුළුල් 

ගභගවය නිඹළලුණු අතය ප්රණගකලගආ  ෆභ විවහයසථහනඹභ 

අමතිකධිඹ ගනුගේ නියුරරු  යුුර ගශේ   භවහ 

ංකයත්නගආ අහද, අනුලහනහ ිනසමුදුනිේ ිළිතනිමිනි. 

ආභහනුකර ජීවිතඹේ ත ශ  විගේයත්න ඵණ්ඩහ නම් ව  යු 

පුරුඹහ ය 86ේ ආයු ශහ ගභභ ගර් ගඳඵයහරි භ 4 ළනි 

දින ඵදුල්ර, ගොයණහගතො   ප්රණගකලහසීේ ත්, ඳවුගල්  

ඥපහීවේ ත් ග දනහේ ගන ගදමිේ ගභගරොවිේ මු ත්ගත් ඹ.   

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභනි, ම්බහ නිගඹෝජිත ඹකු 

ගර ගකලඳහරන  ේගේත්රාඹ  ිළවි, ම්බහ බහඳතියඹකු වහ 

භවජන භේත්රී.යඹකු ලගඹේ අමිර ගේහ නිඹළලුණු, 

ිතවසත ගකලඳහරනඥපඹකු ව   අබහප්රණහේත   ගොටුගොඩළල්ගල් 

ඹහඳහ මුදිඹේගේරහගේ  විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහණේ  නිේ 

සු ප්රණහර්ථනහ යන අතය ගභභ උත්තරීතය  බහග  ගලෝඹ 

එුරභහගේ දඹහඵය ද පුුරේ ඇුරළු ඳවුගල් ඥපහීවේ ගත දේහ 

ඹන ගර ඉල්රහ සිටිමි. 

 
[අ.බහ. 4.04] 

 
රු ගජෝේ අභයුරං භවතහ 
(ரண்புறகு கேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභනි,  අද   දින ගම් ගලෝ 

ප්රණහල ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිගඵේගේ ින පු ඳහර්ලිගම්ේුර 

භේත්රී.යඹකු ව විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ අබහඹ  

ිළිතඵයි. භ  ගඳය ථහ ශ බහනහඹුරභහ ින පු 

ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු ව දිංත විගේයත්න ඵණ්ඩහ 

භළතිුරභහ ළන දීර්ක විසතයඹේ ශහ. එුරභහගේ ගකලඳහරන 

ජීවිතඹ ළනත්, භහජ ගේඹ ළනත් එිනදී ථහ යේන  

ගඹදුණහ. භභත් එුරභහ ළන විසතය ටිේ ගොඹහ ඵළලුහ. භහ 

ඳහර්ලිගම්ේුර  එේන  ප්රණථභගඹේ තභයි එුරභහ  ඳහර්ලිගම්ේුර  

නිගඹෝජනඹ යරහ ඒ යුගආ භවහ ගභගවයේ ය තිගඵේගේ.  

ගොයණහගතො  ම්හර්ඹ බහගේ තභයි එුරභහගේ ගකලඳහරන 

ජීවිතඹ ආයම්බ ය තිගඵේගේ. ගඳොදු භවජනතහගේ ම් 

භට් ගම් නිගඹෝජිතගඹේ වළටිඹ  තභයි එුරභහ ගකලඳහරන ජීවිතඹ 

ආයම්බ ය තිගඵේගේ.  ඉේ අනුරරු එින බහඳති ඳදවිඹ  ඳත් 

වීභ  ඳහ එුරභහ  වළකිඹහ රළබී තිගඵනහ. ඉේ අනුරරු, එුරභහ 

ඳහර්ලිගම්ේුර භව භළතියණඹ  මුුවණ දීරහ ජඹ රඵහගන 

ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු වළටිඹ  අවුරුදු 12 හර්තහේ 

ගවොඵහ තිගඵනහ.  අඳ  දළනේන රළබී තිගඵනහ, ඒ හර 

සීභහ  ුරශ එුරභහගේ ඒ ප්රණගකලඹ , ඒ දිස්රිtේඹ  භවත් 

ගේඹේ ඉටු වුණු ඵ. ඒ නිහ  කුභන  ඳේඹ ිනටිඹත්                           

-ශ්රී  රංහ නිදවස ඳේගආ ිනටිඹත්, එේත් ජහති ඳේගආ 

ිනටිඹත්-  භවජන  නිගඹෝජිතඹකු වළටිඹ  එුරභහ ශ ගභගවය, 

ගේඹ අඳ අඹ ශ යුුර ගනහ. ඒ තභයි  ඳහර්ලිගම්ේුරග  

ම්ප්රණදහඹ. විඳේ නහඹුරභහ  අද දින වදිසිගආ 

ඳහර්ලිගම්ේුරගේ ඵළවළය ඹහභ  සිදුවුණු නිහ දිංත  

ගේ.යි.එම්. විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ අබහඹ ිළිතඵ    

එේත් ජහති ඳේඹ ඇුරළු විඳේඹ ගනුගේ අගේ 

නහටු ගම් අසථහග දී ගභින ඳළමිණ සිටින එුරභහගේ 

බහර්ඹහ, ද දරුේ ආදී සිඹලු ගදනහ ගත  ිළිතේමිේ එුරභහ  

නිේ සු රළගබ්හ!යි   ප්රණහර්ථනහ යමිේ භහ  නිවඬ ගනහ. 

 
නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara. Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 
ප්රණලසනඹ විභන රදිේ, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු නිගඹෝජය හය බහඳතිුරභහ මූරහනගඹේ ඉත් 

වුගඹේ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு  ேரணக தண்டர 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
මූරහනහරඪ භේත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිුරභනි, ථහ යේන. 

 
[අ.බහ. 4.07] 

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (ගඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு .பீ. ேகத் புஷ்தகுர - தங்கு அதறறபைத்ற, 

க்கள் கரட்ட அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඌ ගල්රස කිඹේගේ, 

1818 ළරැල්ර අසථහග   විගකල ආර භණිඹේ  විරුකධ  

 ේ ඳත්හගන ගොස  ජඹ රළබ ප්රණගකලඹයි. ඒ උත්තරීතය 

ප්රණගකලගආ එ  ඉවශ ඌ, ගොයණහගතො  භළතියණ 

ගොට්ඨහගආ ජනතහ නිගඹෝජනඹ යමිේ ගකලඳහරනඹ  

ඳළමිණ  සුවිලහර ගේහේ ඉටු ය, අඳ අතරිේ ගේ ව රු 

ගේ.යි.එම්. විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ අබහඹ ිළිතඵ 

ගලෝ ගඹෝජනහ ගන එන ගම් අසථහග දී, ඌ ඳශහගත්භ 

ඳවශ ඌ නිගඹෝජනඹ යමිේ ගලෝඹ ඳශ යේන  භ  

අසථහේ රඵහ දීභ ම්ඵේධගඹේ භහ ඔඵුරභහ  සුරතිඹ පුද 

යනහ.  

1147 1148 

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 
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මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, රු විගේයත්න ඵණ්ඩහ 

භළතිුරභහ 1960 ර්ගආ භහර්ුර භහගආ ඳළළති භව 

භළතියණගඹේ ගොයණහගතො  භළතියණ ගොට්ඨහඹ 

ජඹග්රාවණඹ ශත්, එදහ ඳත් වුණු ආණ්ඩු ගඵොගවොභ ගටි 

හරඹේ ුරශ ගනස වීගභේ අනුරරු, එුරභහ ත්  භේත්රී. ධුයඹ 

අිනමි වුණහ. නමුත් 1965 ර්ගආ ඳළළති ඳහර්ලිගම්ේුර භව 

භළතියණගඹේ ජඹග්රාවණඹ ය 1977 ර්ඹ දේහ අණ්ඩ 

ගම් උත්තරීතය බහ නිගඹෝජනඹ යේන දිංත රු 

විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ  වළකිඹහ රළබුණහ ඳභණේ 

ගනොගයි, එදහ  ගරෝගආ ගශ්රාේසඨතභ ඳශමුළනි හේතහ 

අභළතිුරමිඹ වළටිඹ  ඳත් වුණු දිංත සිරිභහගෝ ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹගේ නහඹත් ඹ ඹ ගත් ඵදුල්ර දිහ 

ඳහරන අධිහරිගආ බහඳති තනුරගර්  යුුර යේනත් වළකිඹහ 

රළබුණු ඵ  වේ යේන ළභළතියි.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඒ හගේභ ඵදුල්ර 

දිස්රිtේගආ  ගොයණහගතො  භළතියණ ගොට්ඨහගආ එදහ 

ඳළළති ගොයණහගතො  ම් හර්ඹ බහග  නිගඹෝජිතඹකු 

වළටිඹ ත් එුරභහ ගත්රී ඳත් වුණහ.  ඳයම්ඳයහගේ ගකලඳහරනඹ  

ආපු අඹකු  ඩහ මිේ බිින වුණු නහඹඹකු වළටිඹ යි අිළ එුරභහ 

දකිේගේ. ගම් ම් හර්ඹ බහග  නිගඹෝජිතඹකු වළටිඹ  ඳත් 

ගරහ ඇවිල්රහ අනුරරු අවුරුදු 12  අධි හරඹේ 

ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු වළටිඹ  ගේඹ යේන එුරභහ  

අසථහ රළබුණහ.  ඒ හරගආ ගනකු  එ දි  අවුරුදු 12ේ 

හගේ හරඹේ ඳහර්ලිගම්ේුර නිගඹෝජනඹ යේන ගල්සිගඹේ 

අසථහ  රළගඵේගේ නළවළ. ඒ ම්ර අවුරුදු ඳගවේ ඳව   

රැල්ර  හගේ භේත්රී. ධුය ගනස න යුඹේ තිබුගණ්. එේ 

අසථහ අණ්ඩ එළනි නිගඹෝජනඹේ යේන එුරභහ  

වළකිඹහ රළබුගණ් එුරභහ ුරශ ඳළළති නිවතභහනී ගුණඹත්, 

ජනතහ ඒයහශී යගන ජනතහගේ සිත් දිනහ ළනීභ  තිබුණු 

සුවිගලේෂී වළකිඹහත් නිහ ඵ විගලේගඹේ ගම් අසථහග  වේ 

යේන ළභළතියි.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඒ හගේභ ගම් උත්තරීතය 

බහ නිගඹෝජනඹ යන හරගආ ඒ ළඩ  යුුර යන භේ 

එුරභහ තභේගේ දරුේ  ගවො  ඉළේනුහ. විගලේගඹේ ගම් 

ේගේත්රාගආ  යුුර යන ගො  ඳවුගල් උදවිඹ අභත ගනහ. 

නමුත් එුරභහ දරුේ ළන ල්ඳනහ යරහ ඒ දරුේ  ගවො 

අධයහඳනඹේ රඵහ  දීභ ුරශ ඒ අඹ උත් දරුේ වළටිඹ  අද 

භහජඹ  ගේඹ යනහ.  ඒ අනු, තිමිය විගේඵණ්ඩහය ඹහඳහ 

භළතිුරභහ  ඵදුල්ර රංහ ඵළංකුග  ගේඹ යනහ. භංර පී.බී. 

ඹහඳහ භළතිුරභහ ගොශම නළ  ත හහංනගආ ගේඹ යනහ. ඒ 

හගේභ විපුර ඵණ්ඩහය ඹහඳහ භළතිුරභහ ගොශම විලසවිදයහරගආත්, 

අමිතහ භල්හේති කුභහරි ඹහඳහ භළතිනිඹ ඌ ඳශහත් අධයහඳන 

ගදඳහර්තගම්ේුරග ත් ගේගආ ගඹදී සිටිනහ. ඒ හගේභ ේතහ 

කුභහරි ෆර ආය්චික භළතිනිඹ සිංේපරුග ත්, උගකනි චේද්රnරතහ 

කුභහරි ඹහඳහ භළතිනිඹ ඇගභරිහ එේත් ජනඳදගආත්, ජත් 

චේදන ඵණ්ඩහ ඹහඳහ භවතහ ඕසග ලිඹහග ත් රැකිඹහර නියත 

සිටිනහ.  

ය   උුරේ බිින ශහ  ඳභණේ ගනොගයි, ගකලහ 

ගකලහේතයර ඹහ ගවො උත් බුකධිභත් දරුේ ිළරිේ   ගම් 

භහජඹ  බිින යේන  යුුර ශ   ගශ්රාේසඨ නහඹ ගඹේ වළටිඹ  

වේ යේන ඕනෆ. ර්තභහනගආ ගොයණහගතො  භළතියණ 

ගොට්ඨහඹ නළති වුණත් එදහ ඵදුල්ර, වහලි ඇශ ප්රණගකල ම්ඵේධ 

ය ගන ඒ ප්රණගකලගආ තිබුණු දුසය තත්ත්ඹ නළති යේන, 

අධයහඳන  යුුර නංහලීභ  අධයහඳනඹ වහ සුවිලහර  

ගේහේ ඉටු ශහ. ප්රණගකලගආ ගෞය තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු 

යේන සුවිලහර ගේහේ ඉටු ශහ. ප්රණහවන ඳවසුම් රඵහ 

ගදේන, භවහ භහර් ඳකධති ළඩිදියුණු යේන අනුඳගම්ඹ 

ගේහේ ඉටු ශ ගශ්රාේසඨ නහඹගඹේ වළටිඹ  විගලේගඹේ ගම් 

අසථහග දී  වේ යේන ඕනෆ. එදහ එේ එේ දිස්රිtේඹේ 

ඳහහ දිහ ඳහරන නළත්නම් දිස්රිtේ ගකලඳහරන අධිහරිගආ 

තනුරරු ඳත් යන වි  විවිධ ගකලඳහරන නහඹත්ඹේ අතරිේ 

ඵදුල්ර දිස්රිtේ ගකලඳහරන අධිහරිගආ බහඳති තනුරය  

විගේයත්න ඵණ්ඩහ  භේත්රී.ුරභහ ඳත් ගශේ අගේ සිරිභහගෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ ුරශ එුරභහ ගගයින තිබුණු අනුඳ ගම්ඹ 

විලසහඹ නිහ කිඹන එ විගලේගඹේ භතේ යේන ළභළතියි. 

ඒ හගේභ ගයෝවල් මිටුර, විවිධ සග ්චඡහ ංවිධහනර 

නහඹත්ඹ දයමිේ, අනුලහනහ ගදමිේ ශ ගභගවඹ අිළ 

විගලේගඹේ වේ යේන ඕනෆ. ආමි ලගඹේ පුළුල් 

ගභගවයේ ඉටු ශ නහඹගඹේ වළටිඹ  ගම් අසථහග දී 

වේ යේන ඕනෆ. ඒ විවහයසථහනර ගෞයනීඹ භවහ 

ංකයත්නගආ අහද අනුලහනහ රඵමිේ  යුුර ශ විගේයත්න 

ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ  ගම් අවුරුකගක අඳ අතරිේ ගේ වුණත් 

එුරභහගේ ගේහ අඳ  අභත යේන ඵළවළ. ඒ ගනුගේ 

ඳවශ ඌ නිගඹෝජනඹ යන, ගභොණයහර දිස්රිtේඹ 

නිගඹෝජනඹ යන, ගල්රස නිගඹෝජනඹ යන ගගනේ 

වළටිඹ  ඉවශ ඌ  වි ලහර ගේහේ ඉටු ශ විගේයත්න 

භළතිුරභහගේ අබහඹ ගනුගේ අගේ ඳහර්ලිගම්ේුරග  -ගම් 

උත්තරීතය බහග - ගලෝඹ ඳශ යන භේ එුරභහ  නිේ සු 

අත්ග හ කිඹහ ප්රණහර්ථනහ යේන ගල්රසගේ ආදයණීඹ ජනතහ 

ගනුගේ ගභඹ අසථහ ය නිමිේ, ඒ ඳවුගල් සිඹලු ගදනහ  

ගල්රසගේ ජනතහ ගනුගේ ගලෝඹ ඳශ යන භේ 

එුරභහ  නිේ සු ප්රණහර්ථනහ යමිේ භගේ ථහ ගභයිේ වභහය 

යනහ.  

 
[අ.බහ. 4.14] 

 
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்புறகு கபை ேசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ින පු ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී. 

ගේ.යි.එම්. විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ිළිතඵ චන 

කිිනඳඹේ ථහ කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵේධගඹේ භභ 

ඔඵුරභහ  සූතතිේත ගනහ. දිංත භේත්රී.ුරභහගේ කීර්තිභත් 

චරිතහඳදහනඹ ගඵොගවොභ විසතයහත්භ බහනහඹුරභහ විසිනුත් 

ඒ හ ගේභ ආණ්ඩු ඳේගආත් විඳේගආත් භේත්රී.ුරභේරහ විසිේ 

ඳළවළදිලි ය දුේ නිහ රුණු එකිේ එ ේන ඵරහගඳොගයොත්ුර 

ේගේ නළවළ. නමුත් අිළ විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ළන ථහ 

යන වි  සිින ේ  ගේ භවජන නිගඹෝජිතගඹේ. එුරභහ 

ඳහර්ලිගම්ේුරග  සිටින වි  භහ ගනොසිටිඹත් එුරභහ ශ ගේහ 

ම්ඵේධත්, භවජන නිගඹෝජිතගඹේ ලගඹේ එුරභහ ජීවිතඹ 

ආයම්බ ශ ආහයඹ ම්ඵේධත් සිඹලු විසතය අිළ ගවොඳිේ 

දේනහ. එුරභහ ගවො ළදත් ඳවුර උඳත රළබුහ. එුරභහ ම් 

බහගේ ගකලඳහරනඹ ආයම්බ ශහ. ඊ  ඳසු ඉතහ ගටි 

හරඹේ ුරශ ම් බහග  බහඳති ධුයඹ  එුරභහ ඳත් වුණහ. ඒ 

ුරිතේභ ගඳගනනහ, තභේගේ ප්රණගකලගආ ජනතහගේ ආදයඹ  

ගොතයම් රේ වුණහද කිඹහ. 1960 භහර්ුර භහගආ භවහ 

භළතියණගඹේ ගොයණහගතො  භළතියණ ගොට්ඨහඹ  

ඉදිරිඳත්   ගරහ 1960දී එුරභහ  ඳත් ගේන ඵළරි වුණත් එදහ                 

ශ්රී  රංහ නිදවස ඳේඹ ප්රණධහන යජඹේ ිළිනටුේන වළකි වුණහ.  

එුරභහ ආනඹ ුරශ ගභේන ගම් ආහයගආ ගේහේ ඉටු 

ශහ. ඳශමු ම්බහ භේත්රී.ගඹේ, ම් බහඳතියගඹේ වුණහ. 

ඳසු  ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යගඹේ වළටිඹ  අවුරුදු 12ේ 

ඳහර්ලිගම්ේුර ළසි හය ුරන එුරභහ ගේඹ ශහ. ඒ ඉතහ දීර්ක 

ගේහේ.  එේ අණ්ඩ හරඹේ  එුරභහ  දිනහ ේන වළකි 

වුගණ් තභේගේ ප්රණගකලගආ ජනතහ භඟ ඉතහභ කිට්ටු ජීත් 

වුණු පුකරගඹේ ව නියි.  
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

එුරභහ ජනතහ  ආදයඹ ශහ; ජනතහ එුරභහ  ආදයඹ ශහ. 

ඒ හගේභ ගම් ඳරියඹ ුරශ මිනිසුේගේ ගරඩ  දු , භඟුර  

භයණඹ  හගේ ෆභ ගදඹ භ වබහගි ගරහ ජනතහ භඟ 

ජීත්වීභ නිහ ගම් විධිඹ  අණ්ඩ ළඩ  යුුර යේන  

එුරභහ  වළකි වුණහ.  

එුරභහ ගවො භවජන නිගඹෝජිතගඹකු හගේභ, ගවො ඳවුල් 

ජීවිතඹේ ත ශ ගගනේ. ගවො ද පුුරේ වත් ගදගනකු 

ගභගශො  දහඹහද ශහ. භ  ගඳය ථහ ශ රු භේත්රී.රුේ ඒ 

ිළිතඵ විසතය ශහ. ඒ දරුේ ගම් යගට්ත් විගකලරත් විවිධ 

ේගේත්රාර සිටිනහ. එුරභහ ආඩම්ඵය ේන  පුළුේ ගවො ඳවුල් 

ජීවිතඹේ ත ශහ හගේභ ගවො ද දරුේ බිින ශහ. ඒ අඹ අද 

ගම් භහජඹ  ගේඹ යනහ. ඒ හගේභ එුරභහ ළවිලිරුගේ 

ලගඹනුත්, ධහර්මි යහඳහරිගඹකු ලගඹනුත්  යුුර ශහ. 

එුරභහ අබහඹ  ඳත් න වි  අවුරුදු 86ේ වුණත්, එුරභහ ජීත් 

වුණු හරඹ ුරශ ශ ෆභ ක්රිඅඹහේභ ධහර්මි, හධහයණ ශ 

ගගනේ, ගකලඳහරන ඵරඹ තිබුණත් නළතත්. එුරභහ කුව 

ගකලඳහරනඹේ ගශේ නළවළ; ඳිතත්ගත් නළවළ. එුරභහ වළකි ෆභ 

වි භ ජනතහ  ගේඹේ ශ ඳයභහදර්ශී ගකලඳහරනඥපගඹකු 

ලගඹේ භ  ගම් අසථහග දී වේ යේන  පුළුේ. ගභළනි 

ගකලඳහරනඥපයිේ  ගෞය කිරීභ අගේ යුුරභේ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, භහ ගම් අසථහග දී නළඟී 

සිටිගආ එේත් ජහති ඳේඹ ගනුගේ ව භගේ ගඳෞකලි 

ගලෝඹ විගේයත්න භළතිුරභහගේ ආදයණීඹ ද පුුරේ, මුණුපුරු 

මිණිිළරිඹේ ඇුරළු ඳවුගල් සිඹලුභ ඥපහීවේ  පුද යේන යි. ඒ 

හගේභ භභ ප්රණහර්ථනහ යනහ එුරභහ  අජයහභය නිේ සු 

රළගබ්හ කිඹහ. ගඵොගවොභ සුරතියි.  

 
[අ.බහ. 4.18] 

 
රු ආර්.එම්. යංජිත් භකදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ேறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඌ ගල්රස ගභේ බිින 

වුණු නහඹගඹේ වණු විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ අේ භේ 

ගිිනේ ගලෝ ප්රණහල ඉදිරිඳත් යන ගරහග  ඌ ගල්රසගේ 

පුකරගඹේ විධිඹ  ඒ ගලෝඹ ගඵදහ ේන ; එුරභහ  නිේ සු 

ප්රණහර්ථනහ යේන  භභ අදවස යනහ. එුරභහ ඉඩම් ිනමි 

ළවිලිරුගේ විධිඹ  ජීවිතඹ ත යරහ ම් බහගේ 

ගකලඳහරනඹ  ිළවිසිරහ තිගඵනහ. අිළ දේනහ, 40 දලඹ 50 

දලඹ න වි  ගම් ඳහර්ලිගම්ේුර  ආපු ළඩි ගදනහ එදහ ම් 

බහගේ ගකලඳහරනඹ  ිළවිසිරහ, ම් බහගේ ඳේනයඹ 

රඵරහ තභයි ගකලඳහරනඹ  ඇවිත් තිගඵේගේ කිඹරහ. අිළ 

දේනහ, විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ගම් පුකරගඹේ, ඌ 

ගල්රසගේ පුකරගඹේ. නමුත් ඒ හනු න වි  ුවඟේ 

ගරහ  ඵදුල්ර දිස්රිtේඹ ව ගභොනයහර දිස්රිtේඹ 

ගනුගේ ඳහර්ලිගම්ේුර නිගඹෝජනඹ ගශේ ගනත් 

ඳශහත්ලිේ ඇවිල්රහ ඡේදඹ ඉල්රරහ, ගනත් ඳශහත්ර උදවිඹ 

තභයි ඒ ප්රණගකල ගනුගේ ඳහර්ලිගම්ේුර  ආග . ඒ යුගආ ඒ 

ර භඹ ගනස යේන  විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ගල්රසගේ 

පුත්රාගඹේ විධිඹ  විලහර හර්ඹ බහයඹේ යරහ තිගඵනහ. එුරභහ 

වතය ළයඹේ ඡේදඹ ඉල්රරහ එ ළයඹේ ඳභණයි ඳයහජඹ 

ගරහ තිගඵේගේ. 1965 - 1977 ගනම් ගොයණහගතො  

 ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹහ විධිඹ  එුරභහ  යුුර යරහ 

තිගඵනහ. ඒ විතයේ ගනොගයි, 1973 ගර්  ඵදුල්ර දිස්රිtේ 

ගකලඳහරන අධිහරිගආ බහඳතියඹහ විධිඹ ත් ඵදුල්ර 

දිස්රිtේඹ  භව විලහර ළඩ ගො ේ යරහ තිගඵනහ. ඒ 

යුඹ න වි  ඌ ඳශහත, ගල්රස ඳශහත වළභ අතිේභ 

ගනොදියුණු ප්රණගකල වුණහ. විදුලිඹ නළවළ; භං භහත් නළවළ; 

අධයහඳනඹේ නළවළ. එළනි යුඹ තභයි විගේයත්න ඵණ්ඩහ 

භළතිුරභහ භේත්රී.යගඹේ විධිඹ  ගේඹ යරහ තිගඵේගේ. 

එුරභහ භේත්රී.යගඹේ විධිඹ  ගේඹ යරහ, ගකලඳහරනගඹේ 

විශ්රාහභ ගිිනේ ගනොගඵෝ දහ අබහප්රණහේත වුණහ. පුසඳකුභහය 

ඇභතිුරභහ කි හ එුරභහගේ ඳවුගල් ද දරුගෝ විලහර තනුරරු 

ගවොඵමිේ අද ගල්රස ප්රණගකලඹ , ඌ  උදවු යේන ,  

ගේඹ යේන   යුුර යනහ කිඹරහ. එගවභ නම් ඌග  

පුත්රාගඹේ විධිඹ  විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ශ ගේඹ නළත 

යේ ගෞයගඹේ සිිනඳත් යනහ. භභ, විගේයත්න ඵණ්ඩහ 

භළතිනිඹ ත්, ඳවුගල් ද දරුේ ත්, ඥපහීවේ ත් එේත් ජහති 

ඳේගආත්, අගේත් නහටු ප්රණහල යමිේ විගේයත්න ඵණ්ඩහ 

භළතිුරභහ  නිේ සු ප්රණහර්ථනහ යනහ. ගඵොගවොභ සුරතියි. 

 

 
[අ.බහ. 4.21] 

 
රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, අගේ බහනහඹ රු නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිුරභහගේ දිස්රිtේඹ නිගඹෝජනඹ යමිේ 

ගම් රු බහ ප්රණබහත් ශ ඳහර්ලිගම්ේුර  භේත්රී.යගඹකු තභයි 

ගොටුගොඩළල්ගල් ඹහඳහ මුදිඹේගේරහගේ විගේයත්න ඵණ්ඩහ 

භළතිුරභහ. ගභුරභහ දුේඳත් ජනතහ අතයයි හඹ ගශේ; දුේඳත් 

ජනතහ ගනුගනුයි ගේඹ ගශේ. එුරභහ ගොයණහගතො  

ගෝයශගආ ගෝයහගල් තනුරය දළර ගේ.යි.එම්. පුංික ඵණ්ඩහ 

භළතිුරභහගේ ව යත්නහඹ මුදිඹේගේරහගේ භකදුභ කුභහරිවහමි 

භළතිනිඹ ඹන ගදඳශගේ පුත්රා යත්නඹයි. ඵදුල්ර, ගොයණහගතො  

විදයහරගඹේ මූලි අධයහඳනඹ රළබ විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ 

ඉේ අනුරරු යිරගොඩ ශ්රී  කධර්භහනේද භව ිළරිගන  

ඇුරශත් ළඩිදුය අධයහඳනඹ රළබුහ. එුරභහගේ ආදයණීඹ බිරි 

තභයි එ්ච.එම්.  ඵණ්ඩහය භළණිගේ භළතිනිඹ. එභ ගදඳශ  දරුේ 

වත් ගදගනකු ිනටිඹහ. ඒ අඹ දළේ උස තහනහේතය දයමිේ ය   

ආදර්ලත් පුකරඹේ ලගඹේ යහජය ගේගආ ගඹදී සිටිනහ. එඹ 

දිංත විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ නහභඹ  රු කිරීභේ 

ගනහ.  

1960 දී තභයි ප්රණථභ ය  එුරභහ ඳහර්ලිගම්ේුර  ගත්රී ඳත් 

වුගණ්. එ  තිබුණු ගොයණහගතො  ආනඹ භහ ිනතන වළටිඹ  

දළේ රේර වහ අනිකුත් ප්රණගකල ආයණඹ යන ආනඹේ 

ගනහ. එුරභහ ඊ  ඳසු 1965 දී ඳළති භව භළතියණගආදී 

විලහර ජඹග්රාවණඹේ රළබුහ. එුරභහ ඳහඨලහරහ, ආමි 

සිකධසථහන, ඒ ඳශහගත් ගෞය ගේඹ, භවහ භහර් ආදී විවිධ 

ේගේත්රාර නිඹළළී  යුුර ශහ. විගලේගඹේභ ගොවි ම්රු 

ජනතහ ගනුගේ භවඟු ගේඹේ ශ ඵ අඳ ගම් අසථහග දී 

භතේ ය සිටිනහ.  

එඳභණේ ගනොගයි, අගේ රු පුසඳකුභහය ඇභතිුරභහ ප්රණහල 

ශහ ගභේ ගොයණහගතො  ඓතිවහසි ප්රණගකලඹේ. 1818 

ළරැල්ර ළන අඳ භතේ යන වි  ළේගඳටිගඳොර භව දිහ 

ළනි වීගයෝදහය පුරුයිේ උඳේ බිගභේ තභයි ගභුරභහත් 

ගභගරො එිතඹ දළේගේ. ප්රණථභගඹේභ ගොශම දිස්රිtේගඹනුත්, 

ඳසු ඵදුල්ර දිස්රිtේගඹනුත් ගකලඳහරනඹ  ඳළමිණි එුරභහ 

1151 1152 

[රු රු ජඹසරිඹ භවතහ] 
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අවුරුදු තිවේ ළනි  දීර්ක  හරඹේ ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යඹකු 

ලගඹේ ව ඇභතියඹකු ලගඹේ  ගම් ය   ගේඹ ය 

තිගඵනහ. යගට් ගෞයනීඹ ආඹතනඹේ න ඳහර්ලිගම්ේුරග  

බහනහඹ තනුරය දයන අගේ නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

භළතිුරභහගේ ආබහඹත් එුරභහ  රළබුණහ. භවය වි  විගේයත්න 

ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ ගකලඳහරන විඥපහනඹ රඵහ ේන  නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිුරභහ ත් පුළුේභ රළබුණහ. ඵදුල්ර භව 

ගයෝවල් මිටුග  හභහජිගඹකු ලගඹනුත් එුරභහ ගේඹ ය 

තිගඵනහ. ගෞය තත්ත්ඹ නඟහලීභ ිළණිත්, ගෞය 

තත්ත්ඹ ඉතහභත්භ උස සථහනඹ  ගන ඒභ ත් අගේ 

බහනහඹ නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිුරභහ  වළකි වීභ එ 

අතකිේ  විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ආයම්බ ශ එභ ළඩ 

ිළිතගශ භල්ඳර ළේවීභේ වුණහ  කිසිභ ළඹේ නළවළ.  

විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ජීත් වුණු අඹ ළන ඳභණේ  

ගනොගයි, දිංත වුණු අඹ ිළිතඵත් තභේගේ අධහනඹ ගඹොමු 

ශහ. එුරභහ  අගනයෝනයහධහය මිතිර බහඳති ධුයඹත් දළරුහ. 

ම්බහ භේත්රී.යගඹකු ලගඹේ ආයම්බ ශ එුරභහගේ ඳිථුර 

ගේඹ, ගකලඳහරන බුකධිඹ ඒ ආනගආ අඹ  ඳභණේ ගනොගයි, 

භවය වි  ඳහර්ලිගම්ේුරග  අනිකුත් භේත්රී.රුේ ත් ආබහඹේ 

වුණහ; උදහවයණඹේ වළටිඹ  ේන  පුළුේ වුණහ. අවුරුදු 86 

දීර්ක හරඹේ ආයු ශහ එුරභහ අේ ුවසභ ගවළුහ.  

1960 භහර්ුර භහගආදී ඳළළති භවහ භළතියණගඹේ ප්රණථභ ය  

ඳහර්ලිගම්ේුර  ඳළමිණි විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ  භහඹේ 

ඳභණයි ඳහර්ලිගම්ේුරග  ඉේන සිදු වගආ. ගභොද, නළත ජලි 

භහගආ භවහ භළතියණඹේ ඳළළුරණහ. 1965 දී ඳළළති භවහ 

භළතියණගඹේ නළත ඳහර්ලිගම්ේුර  ඳත් ව එුරභහ 

ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යගඹකු ලගඹේ අවුරුදු ඳවේ ඉතහභත් 

අකවිීවඹ ගේඹේ තභේ නිගඹෝජනඹ ශ ඳශහගත් ජනතහ ත්, 

අගනකුත් ප්රණගකලර ජනතහ ත් ඉටු ශහ.  

1970 භළතියණගඹේ ඳසු අවුරුදු 1යි භහ 11ේ 

ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යගඹකු වීගම් බහය එුරභහ  රළබුණු අතය, 

1972 භළයි 20ළනිදහ සි  1977 භළයි 18 ළනිදහ දේහ අවුරුදු 4යි 

භහ 11ේ එුරභහ ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී.යගඹකු ලගඹේ ගේඹ 

ය තිගඵනහ. ගම් ඳහර්ලිගම්ේුර ඉතිවහ ගආ අවුරුදු 10  ඩහ 

ගේඹ ශ අකවිීවඹ ගශ්රාේසඨ ජනතහ පුත්රාඹකු වහ නහඹගඹකු 

ලගඹේ අඳ  විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ වඳුේේන පුළුේ. 

එුරභහගේ පර්ණ හලීන ඳහර්ලිගම්ේුර ගේඹ අවුරුදු 12කුත් භහ 

1ේ වුණහ. එුරභහ ශ ඒ ගේගඹේ ප්රණතිරහබ රඵහ ත් ජනතහ 

ගනුගනුත් අිළ එුරභහ  ගම් අසථහග දී ගලෝඹ ඳශ යනහ. 

ශ්රී  රංහ නිදවස ඳේගආ අමතිකධිඹ තහ, දියුණු තහ  යුුර 

ශ එුරභහ ගොයණහගතො  භළතියණ ගොට්ඨහගආ ඳභණේ 

ගනොගයි, ඵදුල්ර දිස්රිtේගආභ උේනතිඹ තහ ළඩ ශ, 

ඳේඹ  ිනතත්භ හභහජිඹකු වුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, භහ ගම් අසථහග දී  ත එ 

හයණඹේ භතේ යේන  ඕනෆ. රේර ආනඹ බහය ඉේන 

අගේ ිනතත් ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී., රු රේසභේ ේත 

ගඳගර්යහ භළතිුරභහ  අඳ  දළනුම් දුේනහ, එුරභහ  අද 

ඳහර්ලිගම්ේුර  එේන  පුළුේභේ ගනොභළති ඵළවිේ රු 

විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහගේ අබහඹ ගනුගේ එුරභහගේ 

ගලෝඹත් ඳශ යේන කිඹරහ. රු රේසභේ ේත ගඳගර්යහ 

භළතිුරභහගේ ගලෝඹත් භහ ගම් අසථහග  ඳශ යමිේ, රු 

විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ  නිේ සු අත්ග හ කිඹහ ප්රණහර්ථනහ 

යමිේ භගේ ථහ අේ යනහ. 

[අ.බහ. 4.28] 

 
රු ගේ.ආර්.පී. සරිඹේගඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு கே.ஆர்.பீ. சூரறப்ததபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, රංහ ඳහර්ලිගම්ේුර  

ගභේ ඳළමිණි භේත්රී.යඹකු විධිඹ  විතයේ ගනොගයි, 1818 

ළරැල්ගල්දී බ්රි්තහනය වමුදහ විසිේ විනහල යන රද ඌ ඳශහගත් 

පුනර්ජීනඹ  ඳශමුළනි ිළඹය ත්තහ ව භේත්රී.ුරභහ වළටිඹ යි භහ 

විගේයත්න ඵණ්ඩහ භේත්රී.ුරභහ ළන අද චන කීඳඹේ ථහ 

යේගේ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, රංහ සිතිඹගභේ භහ දභහ 

තිබුණු ප්රණගකලඹේ තභයි ඌ ඳශහත. ඒ ඳශහත විනහල යේන 

ගවේුර ගම්යි.  භවනුය යහජධහනිගආ ඵත් ඳහත්රාඹ වළටිඹ  

ළරකුග  ඌ ඳශහතයි. ඌ ඳශහත සිංවර යේජුරුේ  ිනමි 

ගරහ තිගඵන ුරරු, ඌ ඳශහත භවනුය යහජධහනිගආ ගො ේ 

ගරහ තිගඵන ුරරු  ඹ ත් ය ේන ඵළරි ඵ ඉංග්රීාසි ආණ්ඩු 

 වහ ත්තහ. ඒ නිහ ඳශමු භවනුය ඹ ත් ශහ  ඳසගේ ශ 

ගදළනි ක්රිඅඹහ තභයි, අවුරුදු ුරන  ඳසගේ ඌ ඳශහත 

ම්පර්ණගඹේභ ගඳොශ  භතරහ කිරීභ. 1818 ළරැල්ර ආයම්බ 

න ගො , ජනතහගේ විගයෝධඹ ඳශ න ගො  ඉංග්රීාසි ආණ්ඩු 

ළට් එගේ නිග දන ඳවේ ශහ. එේ තභයි, මුළු ඌ 

ඳශහගත්භ සිටින අවුරුදු 18  ළඩි ෆභ ිළරිමි ශභගඹකුභ ගඩි 

තඵහ භයහ දභේන  නිඹභ කිරීභ. ගදළනි එ, ඒ ඳශහගත් ඉේන 

 ම්ඳත   කිරීභ වහ ෆභ ගඹකුභ ගඩි තඵහ භයහ 

දභේන නිඹභ කිරීභ. ුරේළනි එ තභයි, මිනිහ  ප්රණගඹෝජනත් 

ෆභ වේභ ඳහ දභහ ඒ හේතහය ප්රණගකලඹේ යේන නිඹභ 

කිරීභ. වතය ළනි එ තභයි, ෆභ ළභ ළ  ණ්ඩිඹ ඇුරේ 

දභහ ිනල් ය ජරහල ම්පර්ණගඹේභ විනහල යේන නිඹභ කිරීභ. 

ගම් විධිඹ  අවුරුදු ණනේ තිසගේ විනහල යපු ප්රණගකලඹේ ළන 

තභයි අිළ අද ඌ ඳශහත කිඹරහ ථහ යේගේ.  

ඒ ප්රණගකලගආ ගොයණහගතො  කිඹරහ භවහ දුසය ම්භහනඹේ 

තිගඵනහ. ඒ ගොයණහගතො  ම්භහනගආ 1818 ළරැල්ගල් ඉරහ 

1843 ර්ඹ දේහ අවුරුදු 25ේ තිසගේ සුදු යුකධ වමුදහේ නතය 

යරහ,  අවුරුකදේ ඳහහභ ඒ ප්රණගකලඹ ගට් භ ගිිනල්රහ ගල් 

විනහල යරහ, මිනිසසු නළති යරහ ජන ශුනයබහඹේ ඇති ය 

ගන ගිඹහ. එ වමුදහේ ගොයණහගතො  ිනටිඹහ. අගනේ වමුදහ  

ඌ ඳයණභ රගොටුග  ිනටිඹහ. ගම්ගේ අබහඹ  ගිඹ 

ප්රණගකලඹ නහේතයත වුණහ. මිනිසසු ඒ ප්රණගකලඹ 

ම්පර්ණගඹේභ අතවළයරහ ගිඹහ විතයේ ගනොගයි, ජීත් වුණු 

කිිනඳ ගදනහ නම් ඳහ භහරු ශහ. සිංවර ජනතහ මුසලිම් නහභ 

ඳහ ත්තහ. යත්නහඹ මුදිඹේගේරහගේ යසුේ ගරබ්ගබ් හගේ 

නම් අය ගන තභයි,  ඉංග්රීාසි ආණ්ඩුගේ භයණගඹේ ගබ්රිරහ 

ිනටිගආ. ඒ විධිගආ භවහ බඹහන තත්ත්ඹේ තිබුගණ්. තභත් 

රංහග  ඳශහත්ලිේ ඉතහභ අඩුගේ ංර්ධනඹ වුණු 

ප්රණගකල ඹේ තභයි ඌ ඳශහත. ඒ ගඵොගවොභ නහටුදහඹ 

හයණඹේ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඒ ඳශහගත් 1960 ඳවශ වුණු, 

ම්පර්ණ අර්ථඹ අනුභ ජනතහ පුත්රාගඹේ කිඹරහ  කිඹේන 

පුළුේ ගගනේ තභයි ගම් රු විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ. 

එුරභහ තභයි ගභේ ඳළමිණි ඳශමුළනි නිගඹෝජිතඹහ. භභ එුරභහ 

ගවො  දේනහ; භගේ ඥපහතියගඹේ. එුරභහ තභයි ඒ ගම් තිබුණ 

දුේ ගෝගිේන ගම් රු බහ  ඇවිල්රහ කි ග . රු යංජිත් 

භකදුභඵණ්ඩහය භේත්රී.ුරභහ කි හ හගේ, එගතේ ල් ගභේ 

ඳළන නළඟුණු අඹ ගඵොගවොභ රහුරයකිේ තභයි ඉවශ  භුර ගරහ 

ආග . එුරභහගේ අබහඹ ළන අද අිළ නහටු ප්රණහල යනහ. 

රු සිරිභහගෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹගේ යජඹ තිගඵන 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

හරගආදී ගභුරභහ ගගයින එුරමිඹ ගරොකු විලසහඹේ තිඹරහ 

තිබුණහ.  ගභේ ඳළන නළඟුණු ඒ භේත්රී.ුරභහ  ඨහනහේතය දීරහ 

ගඵොගවොභ ආදයගඹේ ළරක නහයිහේ තභයි රු සිරිභහගෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ. 1960 දේහ ගම් ම් හර්ඹ බහග  

 යුුරලිේ ඳ ේ ගන ඉවශ  භුර ගරහ ආපු, ඳශපුරුකදේ 

තිබුණු ගම් භේත්රී.ුරභහ 1977 දේහ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹගේ 

යජඹ හරගආ ඵදුල්ර නය ප්රණගකලගආ කීභ බහය දී තිබුණු 

ගඵොගවොභ  කි යුුර භවත්භගඹේ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඒ හගේභ තත් හයණඹේ 

භභ ආඩම්ඵයගඹේ කිඹේන ඕනෆ. දරුේ ගනුගේ උඳරිභ 

යුුරභ ශ ිළඹකු වළටිඹ යි භභ විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ  

ගෞය යේගේ. මීය   ලිේ ථහ ශ රු  භේත්රී.ුරගභේ 

කි හ හගේ එුරභහගේ දරුගෝ පුදුභහහය භවේසිඹකිේ 

අධයහඳනඹ රළබුග .  ඌ ඳශහගත් එ ඳවුරත් ගම් තයම් 

හර්ථ අධයහඳනඹේ රළබ දරු ිළරිේ වළද ිළගඹේ ළන භභ 

දේගේ නළවළ. නයඹ  ඔගයොත්ුර ගදන ගර   ඉතහභ දේ 

ගර ඉවශ අධයහඳනඹේ දීරහ හරඹ  ඔබින දරුගෝ ටිේ 

එුරභහ වළදුහ. රංහග  ගොශම ග හ, ගම් ග හ, ිළ  ය  

ග හ ඕනෆභ තළන  ගිිනල්රහ ගේඹ යේන පුළුේ 

ආඩම්ඵයහය දරුගෝ ටිේ වදපු ිළගඹේ තභයි ගභුරභහ. 

ිළඹකුගේ සිකධ විඹ යුුර ප්රණධහන යුුරභේ ගම් භවත්භඹහ යරහ 

තිගඵනහ. අගනේ අඹ ත් ඒ ගඵොගවොභ ළදත්. ඒ උත්තභ 

ිළඹහ  ගම් රු බහග  ගෞයඹ  ිළරිනළමුහ. ිළඹකුගේ යුුරම් 

අතය, භගේ යුුරම් අතය ඔඹ ගො  ප්රණධහනභ තළනේ 

ේනහ.  

එඳභණේ විතයේ ගනොගයි, මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, 

දළේ අවුරුකද  ඉසයගරහ භභ ඵදුල්ර දිස්රිtේඹ  ගිඹහ.  

1958 ඉරහ ගඵොගවොභ හරඹේ -ගේ.ඇම්.පී. යහජයත්න 

භවත්භඹහගේ  හරගආ ඉරහ- ඵදුල්ර දිස්රිtේගආ, ළලිභඩ, 

ඌ ඳයණභ ප්රණගකලගආ  ජනතහ ආශ්රාඹ  යමිේ ඳදිංික ගරහ 

හගේ  යුුරර ගඹගදමිේ ිනටිඹහ. එදහ ව අද ඵදුල්ර 

දිස්රිtේගආ ගන ළන කි ත්, ඇත්ත ලගඹේභ 

තමුේනහේගේරහ ගිිනේ ඵරන ුරරු ඒ අදවේගේ නළවළ. 

එදහ ඵදුල්ර නයගආ තිබුගණ් දුම්රිඹ සථහනඹ, ඩ ගඳොශ ව 

තහනහඹභ විතයයි. ගම් ශඟ  භභ ගිගආ.  තභ අවුරුකදේත් ත 

වුගණ් නළවළ. භහ ළටු ගිගආ රු අභහතය, අගේ බහනහඹ 

නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිුරභහයි. භභ ඵදුල්ර නයඹ දළේහභ 

පුදුභඹ  ඳත් වුණහ. භභ කි හ, "ඇභතිුරභනි, භ   රැසවීභ  

විතයේ ථහ යරහ භදි. රුණහයරහ භ  මුළු නයගආභ 

තදහේන ප්රණගකලර ංචහයඹ යරහ ඵරේන රළවළසති යේන" 

කිඹරහ. ඊ  ඳසගේ එුරභහභ භහ අයගන ගිඹහ. 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, භභ ඉතහභ ආඩම්ඵයයි 

කිඹේන, එුරභහ භහ ඌ ගල්රස විලසවිදයහරඹ  එේ 

ගන ගිඹහ. භභ එතළන විනහඩි 10ේ, 15ේ රැ  සිටිඹහ. එතළන 

ඉතහභ දර්ලනීඹ ිළට් නිඹේ, ඳඩිගඳශේ, ඒ හගේභ ගොඩනළඟිලි 

තිබුණහ. භභ ඒහ දිවහ ඵරහ එුරභහ ත් කි හ, ගොශම ඇවිල්රහ 

අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ ත් කි හ, භභ ගේයහගදනිඹ 

විලසවිදයහරගආ ඉගන ේනහ හරගආ ගිිනල්රහ දුටු 

විලසවිදයහරඹ  ඩහ සිඹ හයඹකිේ විසමිත, ආර්ණීඹ, 

ගෞේදර්ඹහදී විලසවිදයහරඹේ වදරහ තිගඵනහ කිඹරහ. එඹ 

පුදුභහහයයි. ඒ හගේභ ඉසිළරිතහර වදහ තිබුණහ. අධියණ 

ංකීර්ණ වදරහ තිබුණහ.  

ගොශඹිේ ිළ  රංහග  එේතයහ නයඹේ දියුණු ගරහ 

තිගඵනහ නම්, ඒ නයඹ ඵදුල්ර නයඹ වළටිඹ  භභ තඵනහ. 

ඵදුල්ර නයඹ වහ තදහේන ඌ ප්රණගකලඹ භ අලුත් නගෝදඹේ 

ඇති යරහ තිගඵනහ. මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ඒ ිළිතඵ 

ගෞයඹ භභ එ ගවශහභ  අගේ බහනහඹ රු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ භළතිුරභහ  -අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ ත් භභ කි හ- 

ප්රණදහනඹ ශ යුුරයි. භ  එදහ ඉරහ ගම් ප්රණගකලඹ ළන පුදුභ 

ගෞයඹේ ඇති වුණහ.  

1818 ළරැල්ගරේ සිදු වුණු ආඵහධ, විනහල ඒ ඔේගොභ භහ 

 ළනීගම් ගරොකු යහඳහයඹේ දළේ ඇවිල්රහ තිගඵනහ. 

ඉතිවහඹගආදී සිදු වුණු අහධහයණම් භන ජනතහ පුත්රාගඹේ 

වළටිඹ  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිුරභහ  විසිළනි සිඹගේ 

අලුත් ශිස හචහයඹ  ඵදුල්ර නයඹ ඇුරළු ඌ ඳශහත ගරොකු 

ිළම්භකිේ අයගන ගිිනල්රහ තිගඵනහ.  

ගම්  යුුරර  පුගයෝහමීය  වුණු ම්ඵද ජනතහ පුත්රාඹකු න 

අබහප්රණහේත රු විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ තභයි අද අඳ 

සිිනඳත් යේගේ. ගම් ප්රණගකල තමුේනහේගේරහ ගිිනල්රහ ඵරේන 

ඕනෆ. ගොයණහගතො  කිඹේගේ ඌ ඳශහගත් තිගඵන ඉතහ 

දුසය ප්රණගකලඹේ. ඒ ප්රණගකලඹ නිගඹෝජනඹ යමිේ ඳළමිණ, 

අවුරුදු 86ේ න ුරරු ජනතහත් එේ සිටිමිේ, ජනතහ  ගේඹ 

යරහ, ආඩම්ඵයහය දරුගෝ ටිේ බිින යරහ ඒ ප්රණගකලඹ  

ගෞයනීඹ  නහභඹේ බිින ශ අබහප්රණහේත රු විගේයත්න 

ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ ළන අිළ ගලෝ නහ. භගේ කිට්ටු ඥපහතිගඹකු 

නිහ එුරභහ ළන භභ අතිලයිේභ ගලෝ නහ. භ  ගඵොගවොභ 

ිනතත්. ඒ හගේභ ශඟ  ගිගඹොත්, වම්ඵ වුගණොත් ගඵොගවොභ 

ආදයගඹේ ථහ යරහ එුරභහ අඳ  ංග්රාව යනහ. දළේ එුරභහ 

අඳ අතය නළවළ.  

එුරභහගේ දරුගෝ ඉතහභ ළඩ දහඹ සථහනර සිටිනහ. ඒ 

ශභයිේ  භභ එ ගදඹේ කිඹේන ඕනෆ. රංහග , ගරෝගආ, 

ගොගවේ ගිඹත් ඌ ඳශහගත් ගොයණහගතො  භ අභත යේන 

එඳහ. ගොයණහගතො  කිඹේගේ ඉතිවහගආ අහධහයණඹේ වුණු 

ප්රණගකලඹේ. ඒ ප්රණගකලඹ  ඹවඳතේ ඉස  වීභ වහ ිළඹහ ගිඹ අඩි 

ඳහගර් ඹමිේ, එුරභහ ශ ගේඹ නළත ඌ ප්රණගකලඹ  රඵහ 

ගදේන ගම් ශභයි ඇඳ ළඳ ේන ඕනෆ.  එගේ කිඹමිේ ටිනහ 

ගේඹේ යන රද, එගේභ ගනොනළගන නහභඹේ ිළිනටුන රද 

රු විගේයත්න ඵණ්ඩහ භළතිුරභහ  ඥපහතිඹකු ලගඹනුත්, 

පුයළසිඹකු ලගඹනුත්, ගම් බහග  භේත්රී.යඹකු ලගඹනුත් 

භගේ ගෞයඹ ිළරිනභමිේ, එුරභහ  නිේ සු රළගබ්හයි 

ප්රණහර්ථනහ යනහ. 

 
 
 

 
මූරහනහරඪ භේත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සුරතියි. 

ින පු ඳහර්ලිගම්ේුර භේත්රී. රු ගේ.යි.එම්. විගේයත්න 

ඵණ්ඩහ භවතහගේ අබහඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිගම්ේුරග  

ගදඳහර්ලසගඹේභ යන රද ගලෝ ගඹෝජනහ අනුභත යමිේ භභ 

ඒ භඟ එුරවීභ  ළභළත්ගතමි. රැසවීභ  අදහශ නිර හර්තහග  

ිළ ඳතේ ගලෝඹ  ඳත් ඳවුගල් අඹ ගත ඹන ගභේ 

ඳහර්ලිගම්ේුරග  භව ගල්ම්යඹහ  භභ නිගඹෝ යමි. දිංත 

රු ගේ.යි.එම්. විගේයත්න ඵණ්ඩහ භවතහ  නිේ සු ප්රණහර්ථනහ 

යමි. 

1155 1156 

[රු ගේ.ආර්.පී. සරිඹේගඳරුභ භවතහ] 
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ගභඩිසිනහ ඕල් ගේටීහ ආඹතනඹ
(ංසථහත කිරීගම්) ඳනත් ගටුම්ඳත 
தடிசறணர ஏல்டகணடிர றபொணம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம் 
INSTITUTE OF MEDICINA ALTERNATIVA  

(INCORPORATION) BILL 

 
 
ගද න ය කිඹවීගම් නිගඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

"ගභඩිසිනහ ඕල් ගේටීහ ආඹතනඹ (ංසථහත කිරීගම්) 

ඳනත් ගටුම්ඳත දළේ ගද න ය කිඹවිඹ යුුරඹ"යි භහ ගඹෝජනහ 

යනහ. 
 

ප්රණලසනඹ විභන රදිේ, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

ඳනත් ගටුම්ඳත ඊ  අනුකර ගද න ය කිඹන රදිේ, 48(3) 
න සථහය නිගඹෝඹ ඹ ගත්, මූරහනහරඪ භේත්රී.ුරභහ විසිේ එඹ 
''ඒ'' සථහය හය බහ  ඳයන රදී. 

சட்டபனம் இன்தடி, இண்டரம் பகந றப்தறடப்தட்டு றகனக் 

கட்டகப  48(3)இன்தடி றகனக்குள " "க்கு    

 கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கபரல் சரட்டப்தட்டது. 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDING MEMBER  to Standing Committee "A"  under  Standing 

Order 48(3). 
 

 
 

ල්තළබීභ 
எத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, "ඳහර්ලිගම්ේුර දළේ ල් 

තළබිඹ යුුරඹ"යි භහ ගඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රණලසනඹ බහමතමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

 

මූරහනහරඪ භේත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ල් තළබීගම් ගඹෝජනහ, රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් 

භවතහ. 

ඳළයණි ජංභ දුයථන අඳවයණඹ  
தரகணக்குர தசல்பௌடத்தரகனகதசறககப 

அறத்ல்  
DISPOSAL OF USED MOBILE PHONES 

 
රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Mr. Presiding Member, I move,  

“A remarkable growth has been seen in the field of communication 
owing to the speedy development taking place in communication 

facilities at present. Further, the use of mobile phones has also increased 
rapidly. As a result, a large quantity of mobile phones and spare parts 

are dumped by the people to environment. The soil and water is faced 

with the threat of pollution due to the dumping of mobile phones and 
spares to environment. 

Therefore, it is moved in this House that it is advisable to launch an 

island-wide programme with the intervention of the Ministry of 
Environment and Renewable Energy for the disposal of the used mobile 

phones.” 

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion 

to be included in Hansard. 

 
*බහගම්ඹ භත තඵන රද ගඹෝජනහග  සිංවර වහ ගදභශ 

ඳරිර්තනඹ: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட தறககறன் சறங்கப ற்பொம் 

றழ் தரறததர்ப்புகள்: 

*Sinhala and Tamil versions of Motion tabled: 

"ගම් න වි  ේනිග දන ඳවසුම් සිදු ගමිේ ඳතින ග ත් 

ංර්ධනඹ නිහ ේනිග දන ේගේත්රාඹ ුරශ විලහර දියුණුේ රඵහ ඇත. 

එගේභ ය  ුරශ ජංභ දුයථන බහවිතඹ ශීඝ්රගඹේ ඉවශ ගොස ඇත. එගභේභ 

හර්ක  ජංභ දුයථන වහ අභතය ගො ස විලහර ප්රණභහණඹේ භවජනතහ 

විසිේ ඳරියඹ  ඵළවළය යයි. ගභභ ජංභ දුයථන අභතය ගො ස 

ඳරියඹ  ඵළවළය කිරීභ ුරිතේ ඳ වහ ජරඹ දණඹ වීගම් තර්ජනඹ  රේවී 

ඇත. 

එඵළවිේ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති අභහතයහංලඹ භළදිවත් වී 

ඳළයණි ජංභ දුයථන අඳවයණඹ කිරීගම් දීඳ යහේත ළඩ වනේ දිඹත් 

කිරීභ සුදුසු ඹළයි ගම් රු බහ  භහ ගඹෝජනහ යමි." 

"ற்கதரது தரடர்தரடல் துகநறல் இடம்ததற்பொபைம் ககரண 

அதறறபைத்ற கரரக, தரடர்தரடல் துகந தரரற பர்ச்சறக 

ட்டிபெள்பது.  கபம், ரட்டிதள் தசல்பௌடத் தரகனகதசறகபறன் 

தரகண துரறரக அறகரறத்துள்பது. அககதரன்பொ பைடரந்ம் 

ததபைபவு தசல்பௌடத் தரகனகதசறகள் ற்பொம் உறரறப்தரகங்கள் க்கபரல் 

சுற்நரடபக்கு லக்கப்தடுகறன்நண. கற்தடி தசல்பௌடத் தரகனகதசற 

உறரறப்தரகங்கள் சுற்நரடபக்கு லக்கப்தடுன் பனம் றனபம் லபைம் 

ரசகடபெம் அச்சுபொத்பக்கு உள்பரகறபெள்பண.  

ஆகக, சுற்நரடல், புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சு கனறட்டு 

தக தசல்றடத் தரகனகதசறககப அகற்பொகறன்ந ரடபரற 

றகழ்ச்சறத்றட்டதரன்கந ஆம்தறத்ல் உசறரகுதண இந் தகப 

சகதக்குப் தறகரறக்கறன்கநன்."  

Sir, this is a remarkable world, what you call the 21st 

Century. The world is advancing and we are also 

advancing equally. We are now not an underdeveloped 

country. We are a developing country.  

The total amount of telephones in Sri Lanka has 

increased to a titanic amount of 23.8 million during 2012, 

an 8.4 per cent increase compared to last year. A number 

1157 1158 



ඳහර්ලිගම්ේුර 

of 23.8 million telephones are there in the hands of Sri 

Lankan people: the young, the old, the middle-aged, 

school children, office workers and even housemaids 

carry telephones. The reason behind this huge increase is 

the recorded hike of mobile phones in the country in 10.9 

per cent last year. At the end of 2011, the total count of 

telephones in Sri Lanka was 87.8 per cent. And during 

2012, it has increased up to 100 per cent. 

Sri Lanka has a population of around 20 million, but 

there are more phones than that. So, what an advanced 

state we have attained under the “Mahinda Chintana” so 

ably led by our dynamic President, His Excellency 

Mahinda Rajapaksa.   

Sri Lanka’s telephone density rose to 100.8 lines per 

100 persons in 2010 showing that fixed and mobile 

connections had overtaken the population, in a telling 

demonstration of the results of ending state monopoly. 

Telephone density rose from 86.6 in 2009 in a country 

with a population of 20.6 million, according to data 

published by the Central Bank. Two decades ago, in 

1990, Sri Lanka’s teledensity was one line per 100 

persons. 

Mobile phone users grew by 20.9 per cent in 2010 to 

17.2 million. Industry analysts say owners of more than 

one mobile Subscriber Identity Module - SIM - are 

growing as there are no restrictions on use of SIMs, 

removable cards that store mobile phone identification 

data. 

In 1992, there were only 2,644 mobile phones in Sri 

Lanka. Now, it has increased to over 20 million. You 

would see the amazing rise! 

There is one other area I would like to give my 

thought to. That is the use of mobile phones by school 

children. They take in their satchels to schools mobile 

phones and they are more interested in calling even their 

own mates in the class or their friends rather than 

concentrating on the studies.  Now, this is not a good 

phenomenon at all.  

බුකධි ර්ධනඹ ඇති ගේගේ, ගඳොත ඳත කිඹවීගභේ; ඳහඨ 

ලහරහගේ. අිළ ගදය ගිිනල්රහ ඒහ revise යනහ. භ  භතයි, 

අිළ ගඳොඩි හරගආ Zahira College එගේ ඉගන ේන ගො  

ගඳොත් ඳත් අයගන ගිිනල්රහ Viharamahadevi Park එගේ - එදහ 

Victoria Park එගේ- ඳහඩම් යපු ආහයඹ. එඹ අරංහය, 

සුවිලහර උදයහනඹේ ඵ  ඳරිර්තනඹ යන ඒ අනර්ක ළඩ 

 යුත්ත අගේ ආයේ  අභහතයහංලඹ ව ආයේ ගල්ම් 

ගෝඨහබඹ යහජඳේ භළතිුරභහ දළේ නිභ යමිේ ඳතිනහ. 

ඉසය අිළ එගවේ ගිිනල්රහ ඉගන ත්තහ. අගේ class work එගවේ 

ගිිනල්රහ revise යනහ. අිළ ඳහඨ ලහරහග  ඉගන ත්තහ. අිළ 

ගදය ඳහඩම් ගරුහ. Park එ  ඇවිදිේන ගිගආ නළවළ. භල් 

ඩේන ගිගආ නළවළ. උසුළු විසුළු යේන  ගිගආ නළවළ. අගේ 

හරගආදී, අිළ ගඳොත් ඳත් අයගන තභයි ඔඹ උදයහනර  ගිගආ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, අිළ ඒ දසර ගභෝදය 

"ඩීේගඩ්ේ'' ින හඹ යන ගො  එින තිබුණහ, Ellie House Park  

කිඹරහ එේ. ඒ අරංහය park එේ. උුරරු ගොශම  ජරඹ 

ඳඹන ුරය  ළංකි එගවේ තිගඵනහ. ඒ ආශ්රිුතත් උදයහනඹේ - 

park එේ- තිගඵනහ. ඒ ගභොන තයම් රසනද? භභ 

ිනතේගේ, අගේ ශභයිේ දළේ ගම්  පුරුදු යේන ඕනෆ 

කිඹරහයි. අගේ ඳහඨලහරහර ආචහර්ඹ භණ්ඩරඹ  ගම් ිළිතඵ 

විලහර  කීභේ තිගඵනහ. නළත්නම් ගභොද ගේගේ? 

ශභයිේ ගභොේ වරි කිඹරහ, computer  එගේ ඒ ළඩ වේ 

ව ඳහඨභහරහ  රඵහ ගන විබහ pass යේන පුළුේ. නමුත් 

බුකධිඹ? බුකධිඹ ගෝදිසි යරහ ඵරන ගො  අිළ ඳහතහරඹ යහ 

ශං ගන ඵ තභයි ගඳගනේගේ.   

අගේ රු සරිඹේගඳරුභ භළතිුරභහ ගම් ගඹෝජනහ සථිය 

යේන  ඵරහගඳොගයොත්ුරගේ සිටිනහ. එුරභහ දේනහ, ගම් 

ළන. භභ අද ගම් ඳහර්ලිගම්ේුරග දී ගඹෝජනහ යනහ, ගම් 

ිළිතඵ දළනුත් යේන වළභ ඉසගෝරඹ භ  සරිඹේගඳරුභ 

භේත්රී.ුරභහ ඹේන කිඹරහ. ගභොද එුරභහ රසන  ගම්හ විදවහ 

දේනහ; ශභයිේ  කිඹරහ ගදනහ. එුරභහ තභයි කි ග , ගම් 

යගට් වළභ තළනභ ළගන ගොස හඳල්රහ; ගදල් හඳල්රහ; ඒහ 

හරහ ජඹ ඇති දරුේ වදඳල්රහ කිඹරහ. අඳ  භහජඹේ 

තිගඵේන  ඕනෆ. ජනවනඹේ තිගඵේන  ඕනෆ. අයලිඹව 

භේදියගආ ඳළළත්වුණු රැසවීම්රදී ඒ ළදත් ගකලනඹ අඳ , 

අගේ ඳේඹ  ඳළළත්වගආ -භභ  කිඹේගේ එුරභහ  ආචහර්ඹුරභහ 

කිඹරහ- ආචහර්ඹ සරිඹේගඳරුභ භළතිුරභහයි.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, භවය ය ර බුකධිඹ 

ර්ධනඹ ගනොගන ඉගනුම් ර භ තවනම් යරහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේ අගේ ශභයිේ ත් ගම් තවනම් යේන වුභනහ යනහ. 

අද ඉසගතෝේපුග  ඉේන ගනෝනහ භවත්මිඹ කුසසිගආ ඉේන ඒ 

ළඩහය ගනහ  දුයථනගඹේ ථහ යරහ අවනහ, ෆභ 

රෆසතිද, ෆභ අයගන එේන කිඹරහ. ඉසයව ඉේන 

ගතෝට් හයඹහ ත් telephone එගේ ථහ යරහ අවනහ, 

''ඒයි,  භල්ර  ුරය දළම්භහද'' කිඹරහ. ගභළනි පුදුභහහය 

තත්ත්ඹේ අද ඇති ගරහ තිගඵනහ. ගම් දියුණුත් භඟ බුකධිඹ 

ර්ධනඹ ගේන  ඕනෆ. ඥපහනඹ ර්ධනඹ ගේන  ඕනෆ. එ ගේ 

ගනොවුගවොත් භුරලිත - balance - යේන ඵළරි භහජඹේ 

තභයි ගොඩ නඟේන  අඳ  පුළුේ ේගේ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, අද භහ කිඹේගේ ජංභ 

දුයථන ළනයි. ගම් ඵරේන, භහ ශඟත් handphone එේ 

තිගඵනහ. ඵඹ ගේන එඳහ, ගම් off යරහයි තිගඵේගේ 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි. Mobile phone ළන තභයි භහ ගම් 

ගඹෝජනහග දී ථහ යේගේ. ඉසරහමීය ඹ අර්ථ ථනඹකිේ භභ 

ගම් handphone එ ළන කිඹනහ, "ගම් සුල්තහේ ව 

ගයිතහේ" කිඹරහ. 'සුල්තහේ' කිඹේගේ, හේුරයගඹේ. 

'ගයිතහේ' කිඹේගේ හතේ . ජංභ දුයථනගඹේ  ගවො 

ගකල් ථහ යේන පුළුේ. ළයදි ආයංික ඳුරරුේන පුළුේ. 

අද අගේ භව රැජින  -එිතගඵත් භවහ යහජිනිඹ - ගභතළන 

ඉරහභ ගම්ගේ ඳණිවුඩඹේ ගදේන, SMS එේ ඹනේන 

 අඳ  පුළුේ. අඳ  එුරමිඹගේ අවේන පුළුේ සු දුේ. භගේ 

භතගආ වළටිඹ  ුරේළනි යේජුරුේ වීගම්, යජ කිරුශ  ිනමිම් 

කීගම් හනහ ගජෝර්ේ ඇගරේළේඩර් කුභරු  රළගඵනහ. 

ගඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ නහඹරුේගේ ම්ගම්රනඹ ඳත්ේන 

ආේන ගම් අසථහග දී අිළ සුබ ඳතනහ ඒ යහජිනිඹ . ඊගආ ගම් 

ඳහර්ලිගම්ේුරග දී ඉතහභ ඳවත් ගර භව රැජින  ඵළණ ළදුණහ; 

ගදෝහගයෝඳණඹ ශහ. භ  අනුය කුභහය දිහනහඹ භළතිුරභහ 

කි හ, අේන යජ කුභගයේ ඉඳදිරහ ඉේනහ, ඔුව ඵරහ ේන 

application ඉල්රනහ, ඕනෆ නම් ඹේන කිඹරහ. ඔ , භේ 

නළවළ. යජ කුභයකු වදහ ඩහ ේන  බහයඹේ භ  තිගඵනහ 
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නම් භහ ගොයි තයම් හනහේතඹකුද කිඹරහ ගභොගවොත  

ිනගතනහ. නමුත් කහතන ංසිතිඹේ ගම් යගට් ඇති ශ අඹ  

රැජින වුභනහ යේගේත් නළවළ, ුවසනි මුඵහයේ වුභනහ 

යේගේත් නළවළ, ඔඵහභහ  වුභනහ යේගේත් නළවළ. ඒ ඵණින 

අඹ  භනුයඹේ ිළිතඵ වළඟීභේ නළවළ; ජීත් න භනුයඹේ 

ිළිතඵ වළඟීභේ නළවළ. ඒ නිහ තභයි එළනි ප්රණහලඹේ ගම් රු 

බහග දී ගශේ.  

Sir, on behalf of the Members of Parliament, I take 

this opportunity to wish good luck to the newly-born 

Prince of Prince William and Princess Kate.  It is very 

significant that when we are about to host the 

Commonwealth Heads of  Government Meeting in our 

country, the Queen has already seen the third successor to 

the British Crown. British Crown means the Head of the 

Commonwealth of which we are also an honoured 

members. At this point, I must also say that the next two 

years is going to be a proud moment in  Sri Lanka’s 

history. In 1976, අගේ රු සිරිභහගෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 
භළතිනිඹ ගනොඵළඳි ජහීවේගේ ම්ගම්රනගආ නහයිහ වුණහ. 
She became the Head of the Non-Aligned Movement. එදහ 
ඒ  'හිළරි ම්ගම්රනඹ' කිඹපු අඹ තභයි අදත් භව රැජින  
ඵළණ දිේගේ. පුදුභඹේ ගනොගයි එඹ. ඒ ඵණින අඹ 
භනුසභ දේගේ නළති, දහචහයඹ දේගේ නළති අඹයි. 
British people ශඟ ුවඟේ  ගවො ගකල් තිගඵනහ. අඳ 
බ්රි්තහනය අධියහජයහදඹ  විරුකධ වුණත් ඒ යගට් මිනිසුේ 
බ්රි්තහනය යජ ගඳශඳත  ගභොන තයම් ආදයඹේ දේනහද? 
ඩඹනහ කුභරිඹ ව Prince Charles අතිනත ත් ද ත් ඩහ  
ය  ළසිඹේ විලහර ංයහේ ඵකිංවළම් භහිතහ ඉදිරිිළ  රැස 
වී සිටිඹහ, යජ දරුහ ිළිතඵ ඳශමු ආයංිකඹ රඵහ ළනීභ . 
ඵරේන, ඒ තභයි ම්ප්රණදහඹ; රු කිරීභ; ංසිතිඹ. That is 

culture; that is civilization that we have to learn.  නමුත් 
මිනී භයමිේ ගකලඳහරනඹ යමිේ ගම් ඳහර්ලිගම්ේුර  රිංහ 
ත් අඹ - [ඵහධහ කිරීභේ] They cannot understand that.  

Sir, I call this handphone a Sultan and a Shaithan.  

You can give a wrong message. You can spread a canard 

all over the world by pressing the keys in this phone. A 

good message is Sultan; a false message is Shaithan. 

Therefore, it has got to be assured that these mobile 

phones are used in the proper way so that we will enjoy 

the rapid advancement technologically in the 21st 

Century. At the same time, we should guard our children 

from falling into the pit of degradation.  

The Hon. Minister has now arrived and I hope that he 

has a very good opportunity now to place before the 

House a comprehensive statement so that the threat of 

pollution caused due to dumping of mobile phones and 

spares to the environment could be saved.  

Thank you very much.   
 

මූරහනහරඪ භේත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඹෝජනහ සථීය කිරීභ, රු ගේ.ආර්.පී. සරිඹේගඳරුභ 

භේත්රී.ුරභහ. 

රු ගේ.ආර්.පී. සරිඹේගඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு கே.ஆர்.பீ. சூரறப்ததபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ගම් ගඹෝජනහග  දි ඳශර 

ලගඹේ ඵළලුගොත් ගඳගනනහ, 21න ලත ර්ඹ  අඳ 

ඇුරශත් න අසථහග  අඳ  ගරොකු ඳණිවුඩඹේ ගදන 

ගඹෝජනහේ තභයි රු අසර් භේත්රී.ුරභහ ඉදිරිඳත් ගශේ කිඹරහ. 

ටිනහ පුත් ඳත්ග දීේ කිිනඳ ගදගනේ ආතර් සී. ේරහේ 

භවත්භඹහගේ ඇුවහ, 21න ලතර්ඹ ආයම්බ වුගණ් දහද 

කිඹරහ. ආතර් සී. ේරහේ භවත්භඹහ කි හ, 21න ලතර්ඹ 

ආයම්බ වුගණ්, ළරළේඩයඹ අනු නම් ර් 2000 දීයි, නමුත් 

තහේණ දිසටි ගෝණගඹේ ඵළලුගොත් ඇත්ත ලගඹේභ 

21න ලතර්ඹ ආයම්බ වුගණ් 1969 දීයි කිඹරහ. එදහ තභයි fax 

machine එ ව ජංභ ග ලිගෂෝනඹ - mobile phone එ- භව 

ජනතහ අත  ආග . ජංභ ග ලිගෂෝනඹ අත  ආහ  ඳසගේ, 

ගභගතේ ල් ඹේන ඵළරි ගරහ තිබුණු දුයේ ඹේන පුළුේ 

වුණහ. ගභගතේ ල් ගම් ගරෝඹ ුරශ ම්ඵේධතහ ගොඩ 

නළඟීභ ඹර් එගේ එල්ලිරහ, ඹර් එ භහධය ය ගනයි ශ 

යුුර තිබුගණ්. නමුත් ජංභ ග ලිගෂෝනඹ ගුේ විදුලිගඹේ ඇති 

වුණහ හගේ තත්ත්ඹේ ඇති යරහ මිනිහ  දුය කිඹන එ 

අභත යවහ. අිළ ගභගතේ ල් සථහන ගදේ අතය ඳයතයඹ 

භළේගේ ළතපුම්ලිේ, කිගරෝමීය  ර්ලිේ. ජංභ ග ලිගෂෝනඹ 

ඒ ළඩුහ. ළතපුම් කිගරෝමීය  ර් කිඹන ඒ චේයඹ අව  වීසි 

යරහ ඊ  ඳසගේ ළරළේඩයඹ ගනු  'තත්ඳයඹ' කිඹන අලුත් 

චේයඹේ දීරහ, ජංභ ග ලිගෂෝනඹ - mobile phone එ- 

මිනිසුේ අත  දීරහ තිගඵනහ. අගේ ශභයිේ ගම් අලුත් 

ශිස හචහ යගආ පීනේගේ ඔඹ වඳේභ උඩයි. රු අසර් 

භේත්රී.ුරභහ කි හ, රංහග  ජනවනඹ මිලිඹන 20යි, නමුත් 

මිලිඹන 23ේ ජංභ ග ලිගෂෝන - mobile phones - තිගඵනහ 

කිඹරහ.  

ගම් ම්ඵේධගඹේ ගදභවුිළඹේ ව  කි යුුර අඹ 

ල්ඳනහ යේන ඕනෆ. භළද ගඳයදි ගිිනේ අගේ ගේ 

ගේවිහේ වම්ඵ යන මුදර  ඩහ ළඩි මුදරේ mobile phones 

මිලිඹන 23ේ නඩත්ුර යේන, ඒ වහ අලය cards මිර දී 

ේන ිළ  ය   ඇදිරහ ඹනහ. ිළ  යටිේ අඳ  වම්ඵ ය ගදන 

මුදර  ඩහ ළඩි මුදරේ ගම් mobile phonesලිේ ඇගභරිහ 

ආඳසු ඇදරහ ේනහ. එභ නිහ හර්මි විේරඹ, තහේණ 

විේරඹ වළකි ඉේභනිේ රංහග  ජනතහගේ විේරඹේ කිරීභ 

වහ ගම් ආදහඹභ රංහග  ංයණඹ යේන ර භඹේ ළන 

ල්ඳනහ ශ යුුරයි.  

අද අගේ දරුේ ම්පර්ණගඹේභ ජීත් ේගේ ගම් 

ශිස හචහයඹ ුරශයි. ගම් ශිස හචහයගඹේ ඉත් ගේන ඵළවළ. 

ආතර් සී. ේරහේ භවත්භඹහ කි හ, "භ  පුදුභයි. ගරෝගආ 

විශිස ත්ගආ එේ තභයි ෂළේස භළක භ" කිඹරහ. ආතර් සී. 

ේරහේ භවත්භඹහ කිඹේගේ, ගරෝ ගආ ඉතහභ විශිස  උුරම් 

භවත්භගඹේ. ඒ භවත්භඹහ තභයි, අිළ ින ත් තළන ඉරහ ළතපුම් 

23,000ේ ඉවශ අව , ඇවළ  ගඳගනේගේ නළති අව  

ගඵෝරඹේ විකගක. ඒ ගඵෝරඹ  තභයි චේද්රිඇහ - satellite - 

කිඹන චනඹ ආග . ඒ චේද්රිඇහ භඟිේ මුළු ගරෝඹ භ 

ඇගවේන තත්ඳයඹ  ඳණිවුඩ රේ ණනේ දින ඳතහ ඹේන 

අලුත් ර භඹේ වදහ දීරහ ඇස ගද ිළඹහ ත් උත්තභගඹේ තභයි, 

ආතර් සී. ේරහේ භවත්භඹහ.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, එුරභහ තභේගේ තරුණ 

හරඹ ඳහවි්චික ගශේ ගොම්ිළයු යඹ වදේනයි. ගරෝගආ 

ඳශමුගේභ වදහපු ගොම්ිළයු යඹ ඉතහ විලහරයි. 1946 වළද 

ගොම්ිළයු යඹ අේය 6ේ විලහරයි. අේය 6 තිමි ප්රණභහණඹේ 

අලය වුණහ, තනි ගොම්ිළයු යඹේ වදේන. එභ ගොම්ිළයු යඹ 

ර භහනුකර වදරහ, වදරහ දියුණු ය ගන අද ඒ ඔගඩොේකුග  
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

තඵහ ේන පුළුේ ගඳොතේ වහ භහන  laptop  එ  ඇවිත් 

තිගඵනහ. ඒ විතයේ ගනොගයි. ත අරුදු 5ේ ඇුරශත 

ගොම්ිළයු යඹ පුංික telephone එේ තයම් කුඩහභ තත්ත්ඹ  

එේන පුළුේ. එඳභණේ විතයේ ගනොගයි. අගේ සුශළඟිල්ගල් 

නිඹගඳොත්ගත් ප්රණභහණඹ  හගේ ිළඹල්ර  චන 25,000ේ 

ඵඩහ යේන පුළුේ විලසමිත ශිස හචහයඹේ එේන පුළුේ, 

ශභයිේ  අවුරුදු 18ේ, 20ේ න ගො . නමුත් චන 25,000ේ 

ඵඩහ ශහ  භදියි. ඒ චන 25,000 ඵඩහ යේන ඕනෆ, 

පුසතහරගආ ගනොගයි; ශභයිේගේ ඔළුග . එභ නිහ කිඹවීභ 

කිඹන එ ඉතහභ ග ගඹේ යේන ඕනෆ. භහ කුඩහ අධිගආදී 

උගක  ගදය ඉරහ ඳහර  ඹන ගො   ඉංග්රීාසි චන 5ේ ලිඹහ 

ගන, ඒහගආ අකුරු - spellings -   ඳහඩම් කිරීභ වහ 

හේකුග  දභහ ගන ගදය ඉරහ ඳහර  ඹන අතයදී   ඳහඩම් 

යනහ. ඳහගල් ඉරහ ගදය එන ගො  ත චන 5ේ භහ   

ඳහඩම් ය ත්තහ. ඔඹ විධිඹ  අභහරුගේ තභයි භහ භගේ ඉංග්රීාසි 

බහහ වදහ ත්ගත්.  

ඒ විතයේ ගනොගයි. ඹ අවුරුදු 10 ඉරහ භහ ඇට්රස 

සිතිඹම් ගඳොත ඳහවි්චික යේන ඳ ේ ත්තහ. ඉගන ේනහ ෆභ 

ශභඹකුගේභ ගම්ඹ අර බිත්තිගආ අරහ තිගඵේන ඕනෆ, 

ගරෝ සිතිඹභයි, රංහ සිතිඹභයි. ගම් එ සිතිඹම් ගඳොතේ 

රුිළඹරයි. ගඳොත් හේපුර තිගඵනහ. ඒ ගදභවුිළගඹෝ ශභයිේ  

අරහ ගදේන ඕනෆ. ශභඹහ දළන ේන ඕනෆ, රංහග  සිතිඹභ 

ළන. දරුකු  සිතිඹභ දිවහ ගනොඵරහ භතගඹේ සිතිඹභ අඳිේන 

පුළුේ ගේන ඕනෆ, ගම් භගේ ටිනහ භවු බිභ කිඹරහ. ඒ හගේභ 

ගොශඹිේ ිළ ත් න නළේ රේඩේ නුය  ඹන නළ  භහර්ඹ 

ගභොේද කිඹරහ ගනකුගේ අවරහ දළන ේන ඕනෆ. නළ  

භහර්ගඹේ ජඳේ ය   ඹේගේ ගොගවොභද? මීය   ඳසගේ සිතිඹභ 

නළුර ඹේන ඵළවළ.  

ටුනහඹ   ගිඹහභ  අවසඹහත්රාහ    නඟිනහ.  අවසඹහත්රාහ  

ය ල් ණනහ  ඉවිතනුයි ඹේගේ; වළතළේභ ඳවේ ඉවිතනුයි 

ඹේගේ; ශකුළු තට්ටු ුරන   ඉවිතනුයි ඹේගේ.  ඒ ඹන භන 

ගොගවේ ද   අඳ ඹේගේ  කිඹහ ද දළන ත යුුරයි. රේඩේර   

ඹනගො , ජඳේ ය   ඹනගො   ගභොන ගභොන ය ල් උඩිේ ද  

අඳ  ඹේගේ කිඹහ දළන ත යුුරයි.  ඒ තභයි අධයහඳනඹ. එභ 

නිහ තිගෝර විදයහ අද සිඹල්ර භ ඩහ ළදත්. තිගෝර විදයහ 

මුළු ගරෝඹභ ගෝරඹේ වළටිඹ  අයගන,  ගෝලීඹයණඹ ය 

අයගන ශභයිේ  උේනහ. ඉසය  ඩහ  ශභයි  දළේ 

දේයි. ඉසය  ඩහ  ශභයි  දළේ උනේදුයි. හය ම්ඳත් ළන 

ගොඹනහ.  එභ නිහ ගම් අසථහග දී    ඒ ඳළත්ත ළන ළ ඩිගඹ 

ථහ යේගේ නළවළ.  නමුත් ශභයිනි,   තහේණ විේරඹ කිඹහ  

එේ ඇවිත් තිගඵනහ. රු භිනේද යහජඳේ ජනහධිඳතිුරභහගේ  

එභ  ප්රණහර්ථනහ අගේ ගම් පුංික ශභයිේගේ ගට්  තහේණ 

විේරඹ ිළිතඵ යේකිරි  හේන යි. ගම්  අධයහඳන විේරඹ 

යේගේ ඒ යි. අගේ ශභයින ස  අඳ ඉගන ගනොත් ගකල් 

උේේන   ඕනෆ. අඳ අවුරුදු  18දී  ඉගන ත් ගකල් ගම් 

ශභයි අවුරුදු  වගත්දී ඉගන ේනහ. ගම් ශභයිේ  තහේණි 

විේරඹ ිළිතඵ, අලුත් ගරෝඹ ිළිතඵ  යේකිරි   හේන   

ඕනෆ. ගම් ශභයිේ අවුරුදු 20 ගනගො  ගම් යගට් ඉංජිගේරුගෝ 

ඵ   ඳත් ගේන  ඕනෆ.  ගම් ශභයිේ විශිස  විදයහඥපඹේ ඵ  

ඳත් ේන    ඕනෆ.  ඒ  අත්තිහයභ   දහරහ යි දළේ තිගඵේගේ. 

භහ ඒ ළන මීය   ඩහ ථහ යේන  ඹේගේ නළවළ.  

ගම් ටිනහ  භේත්රී.යගඹේ, උත් භේත්රී.යගඹේ, අගේ  

බහග  ඉේන උත්ම් තිගඵන, ඉංග්රීාසි, සිංවර ව ගදභශ බහහ 

ිළිතඵ ගරොකු අගඵෝධඹේ තිගඵන  ගජයසඨ භේත්රී.යගඹේ 

තභයි රු අල්වහේ ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භේත්රී.ුරභහ. එුරභහ  ඉදිරිඳත් 

ශ ගම් ගඹෝජනහ,  දුයදි ඵරහ, ළඹුය ඵරහ ශ ගඹෝජනහේ.  

භහ එභ ගඹෝජනහ   වගඹෝඹ වහ අනුභතිඹ  දේමිේ භගේ 

ථහ භහේත යනහ. ගම් ළන තමුේනහේගේරහ තදුය ත් 

රහ ඵරන වළටිඹ   ඉල්රහ සිටිනහ.   

 
මූරහනහරඪ භේත්රී.ුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගඵොගවොභ සුරතියි.   

ිළිතුරරු  ථහ රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රණේභජඹේත  අභහතයුරභහ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රණේභජඹේත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறகேந் - சுற்நரடல், 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 
මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, රු  ඒ.එ්ච.එම්. අසර් 

භේත්රී.ුරභහ  අද දින ඉදිරිඳත් ය තිගඵන  බහ ල් තඵන 

අසථහග  ගඹෝජනහ   ව, "ගම් න වි  ේනිග දන ඳවසුම් 

සිදුගමිේ ඳතින ග ත් ංර්ධනඹ නිහ ේනිග දන 

ේගේත්රාඹ ුරශ විලහර දියුණුේ රඵහ ඇත. එගේභ ය  ුරශ  ජංභ 

දුයථන බහවිතඹ ශීඝ්රගඹේ ඉවශ ගොස ඇත. එගභේභ හර්ක  

ජංභ දුයථන වහ අභතය ගො ස විලහර ප්රණභහණඹේ භවජනතහ 

විසිේ ඳරියඹ  ඵළවළය යයි. ගභභ ජංභ දුයථන අභතය 

ගො ස ඳරියඹ  ඵළවළය කිරීභ ුරිතේ ඳ වහ ජරඹ දණඹ වීගම් 

තර්ජනඹ  රේ වී ඇත. එඵළවිේ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලේති අභහතයහංලඹ භළදිවත් වී ඳළයණි ජංභ දුයථන 

අඳවයණඹ කිරීගම් දීඳ යහේත ළඩ වනේ දිඹත් කිරීභ සුදුසු 

ඹළයි ගම් රු බහ   ගඹෝජනහ ය සිටී යි"   ඹන ගඹෝජනහ   

ඉතහභත් හලීන  ව ළදත්  ගඹෝජනහේ.  

  ගම් ගඹෝජනහග  වේ බහවිත යන රද ජංභ දුයථන 
අඳවයණඹ කිරීගම් ළඩ ිළිතගශ ිළිතඵ අඳ ඳරිය වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති  අභහතයහංලඹත්, ඊ  අදහශ ේනහ ව 

අගනකුත්  ගදඳහර්තගම්ේුර, ආඹතන  භඟිේ ගම් න වි  ගන 

ඇති ක්රිඅඹහදහභඹ ිළිතඵ ගභභ රු බහ ුරිතේ භහධය ුරිතේ 

ජනතහ දළනුත් යේන   රළබීභ ළන භහ ද ුරටු ගනහ.  

ගම් ම්ඵේධගඹේ අගේ අභහතයහංලගආ භගේ 

ප්රණධහනත්ගඹේ මීය   ති ුරන  ගඳය රැසවීභේ  ළහ තිබුණහ.  

ඒ රැසවීගම්දී අඳ ඹම් ඹම් ීවේදු ීවයණ කිිනඳඹේ ත්තහ. ජලි 

භහගආ 1 න දහ තභයි ගම් ිළිතඵ ්චඡහ තිබුගණ්. ඊශඟ  

භහ විසිේ  ගම් හයණඹ දවහ මිටුේ ඳත් ශහ.         

එභ මිටු  අඳ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති 

අභහතයහංලඹ, ගෞය අභහතයහංලඹ, ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන 

ගදඳහර්තගම්ේුර, භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ, විදුලි ේගකල 

නිඹහභන ගොමිේ බහ, ශ්රී  රංහ ප්රණමිති ආඹතනඹ, ශ්රී  රංහ 

ග ලිගොම් ගභොබිග ල් ආඹතනඹ, ඩඹ ගරොේ ආඹතනඹ ව 

සිංර් ගඳෞකලි භහභ අදහශ ය ත්තහ. ගභොද ගඳෞකලි 

අංලඹ ගම් ජංභ දුයථන ආනඹනඹ කිරීභ ඵුවර ලගඹේ සිදු 

යන නිහ. ඒ අනු  ඒ මිටු හර්තහත් ගම් න වි  ඉදිරිඳත් 

ගරහ තිගඵනහ.  

ඊ  ගඳය භහ ළභතියි, දළන  ජංභ දුයථන බහවිතඹේ 

ිළිතඵ තිගඵන තත්ත්ඹ ඳළවළදිලි යේන. අගේ සරිඹේගඳරුභ 

භේත්රී.ුරභහ වේ ශහ හගේ, විගලේගඹේභ අඳ දකිනහ    

විදයහ වහ තහේණ දියුණුග  ප්රණතිපර වළටිඹ  අද ගරෝගආ 

1163 1164 
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ඉගරේගොොනි වහ විදමත් උඳයණ ඉතහභ ඵුවර ගර බහවිත 

යන ඵ. හභහනයගඹේ අඳ කන අඳද්රnය කිඹේගේ එදිගනදහ 

අගේ ගදය ගදොගර්, ළඩඳගශේ, ආඳන ලහරහග , ගවෝ ල්ලිේ 

ඵළවළය රන කන ද්රnයර යි. ඒ කිඹේගේ දිඹය ගනොගයි. 

දිඹයභඹ ඒහ  අඳ හභහනයගඹේ liquid කිඹරහ ගේ කිඹේගේ. 

ඉංග්රීාසි බහහගේ ගම්හ  කිඹේගේ  solid waste කිඹරහයි. කන 

අඳද්රnය. ගදය බහවිත යරහ ඉත රන ෆභ ටි අඹත් ේගේ 

solid wasteර යි. ගදය ප්රණගඹෝජනඹ  අයගන ඉත රන ුරය 

ගඵෝතරඹ අඹත් ේගේත් ඒ solid waste ණඹ යි. ළභේ ටිේ 

එ නම් භහළු ටි අයගන ඉත රන ඒ ිනස ටිේ එ අඹත් 

ේගේත් කන අඳද්රnයර යි. අගේ යගට් කන අඳද්රnය ළඩිභ 

ප්රණභහණඹ එුර ේගේ ගොශම ප්රණගකලගආයි. භව ගොශම ඵර 

ප්රණගකලඹ ත්ගතොත්, ගොශම ව තදහේන ප්රණගකලර දින  

කන අඳද්රnය ග ොේ 1,300ේ එුර ගනහ.  ඒ වහ ගනභ ළඩ 

ිළිතගශේ තිගඵනහ. වළඵළයි අසර් භේත්රී.ුරභහගේ ගඹෝජනහග  

ථහ ගේගේ ඒ ළන  ගනොගයි.  

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, අතිරු ජනහධිඳතිුරභහගේ 

නහඹත්ගඹේ යුුර ගම් යගට් යුකධඹ අේ ශහ  ඳසු, 

ඉතහභ ගටි හරඹේ ුරශදී,  අවුරුදු 4ේ, 5ේ ඇුරශත ජංභ 

දුයථන ආනඹනඹ කිරීභ ව ඉගරේගොොනි ලගඹේ - e-

waste වළටිඹ  අඳ වඳුේන- ඳරිණ, රළේග ොේ ළනි ගකල් 

අගේ ය   ආනඹනඹ කිරීභ ඉතහ ඵුවර ගර ළඩි වුණහ. අිළ ගම් 

ිළිතඵ තිගඵන ංයහ ගල්න අයගන ඵරමු. ජංභ දුයථන 

ළන ඳභණේ ථහ ගශොත්, ශ්රී  රංහ දකුණු ආසිඹහනු 

රහඳගආ ඒ පුකර ජංභ දුයථන බහවිතඹ ළඩිභ ය ේ.  ලිඹහ 

ඳදිංික ංයහ ගල්න අනු 2010 දී රංහග  බහවිත ව ජංභ 

දුයථන ප්රණභහණඹ මිලිඹන 17.3යි. අගේ යගට් ජනවනඹ දළේ 

මිලිඹන 21  ආේන ගරහ තිගඵේගේ. 2010 ංයහ ගල්න 

අනු අගේ යගට්  නිර ලගඹේ ජංභ දුයථන මිලිඹන 17.3ේ  

බහවිත ගරහ තිගඵනහ .  2011 න වි  - අවුරුකදේ ුරශදී-  ගම් 

ංයහ මිලිඹන 18.3ේ දේහ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ, 6.1 

ග ඹකිේ.  2011 ගර් දත්ත අනු ජංභ දුයථන බහවිත 

යේනේගේ ංයහ භසත ජනවනගඹේ සිඹඹ  87.8ේ. 

අගේ ය  තභයි රහඳගආ ළඩිභ හේයතහ තිගඵන ය . ඒ නිහ 

ඉතහභ ඩිනමිේ ගම් ර භග දර  ුවරු ගනහ; බහවිත ගනහ.  

ඒ හගේභ යගට් ගටි හලීන ශීඝ්ර ංර්ධනඹේ සිදු වුණහ. 

ගභේන ගම් දත්ත අනු 2011 ගන ගො  මිලිඹන 18.3ේ දේහ 

සිඹඹ  6.1 ග ඹකිේ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භේත්රී.ුරභනි, ගම් 18.3 අය 6.1 ග ගආභ 

ඳත්හගන ගිඹහඹ කිඹහ උඳල්ඳනඹ යරහ ඊශඟ අවුරුදු 

ගද  ණේ වදරහ ඵළලුගොත්, ගම් න වි  අගේ යගට් තිගඵන 

මුළු ජංභ දුයථන ංයහ ජනවනඹ වහ භහනයි. ඒ ණන 

මිලිඹන 20 ඳනිනහ.       

ගභේන ගම් තත්ත්ඹ ුරශ ඉගන තභයි ගම් ප්රණලසනඹ  

ිළිතුරරු දිඹ යුත්ගත්.  තහේණඹ ඉතහ ඉේභනිේ ර්ධනඹ නහ. 

තහේණගආ දියුණුත් එේ, නිසඳහදනගආ ළඩි වීභත් එේ ගම් 

ජංභ දුයථන මිර අඩු නහ. එතගො  මිර දී ළනීගම් 

වළකිඹහ - purchasing power - ළඩි නහ.  ඉතහභ ඳවශ 

භට් ගම් රැකිඹහේ යන,  අඩු ආදහඹම්රහභීේ ශඟ වුණත් අද  

ජංභ දුයථනඹේ දකිේන  තිගඵනහ.  ඒ ගවොයි.  ඉතහභ 

ගටි රේ බහවිත කිරීගභේ ඳසු  ඉත රන ජංභ දුයථන 

ව e-waste  එුර කිරීභ, අඳවයණඹ  කිරීභ, ගෞයඹ  

තර්ජනඹේ ගනොන ආහයඹ  ඳත්හ ගන ඹහභ ිළිතඵ 

අමතගඹෝඹ  ඉතහභ ගටි රේ ුරශ අඳ  මුුවණ ගදේන  සිදු 

නහ. ගභොද, අනගේේක ත ගම්හගආ ශීඝ්ර ර්ධනඹේ 

තිගඵනහ.   

ජංභ දුයථන අඳද්රnය  ඇති න ර භ වතයේ තිගඵනහ.  

එේ තභයි, තහේණගආ ගනස වීභ වහ ර්ධනඹ.  

ගදළනි එ, ගභෝසතයඹ වහ භහදිලිගආ  ගනස වීභ.  දළේ 

අගේ තරුණ තරුණිඹේ ජංභ දුයථනගආ භහදිලිඹ ගනස වුණු 

භේ ඳයණ එ ශඟ තිබුණහ වුණත් අලුත්භ ගභෝසතයඹ - latest 

model -   මිර දී ේනහ. භභ ිනතේගේ දළේ බහවිත න අලුත් 

ජංභ දුයථනඹ  "Nokia Lumia 920" ගේන ඇති කිඹරහයි. 

ඒ ගම්  ඳසු ගිඹ භහගආ  අලුගතේභ ආපු  model එ. දළේ ඒ 

තභයි බහවිත යේගේ.  

ඊශඟ  ුරේළනි එ, නිඳදේනේ භඟිේ රඵහ ගදනු රඵන 

විවිධ දිරිළේවීම්.  දළේ ඵරේන, අිළ රඳහිනනිගආ හණිජ 

ගගශ දළේවීම් ඵළලුගොත්, ගොයි තයම් ප්රණභහණඹේ ජංභ 

දුයථන ිළිතඵ ව ඇභීවම් ිළිතඵ ර්ධනඹේ ඇති 

යේන   යුුර යනහද කිඹරහ.  අගේ reality  ළඩ වේ 

ත්ගතොත් ළඩි වරිඹේභ - භවයේ ඒහ සිඹඹ  65ේ ඳභණ,  

භවය ඒහ සිඹඹ  100භ හගේ -  ගභගවඹේගේ  SMS 

භඟිේ. ඉතිේ ගම් SMS ඹේන බහවිත යේගේ ජංභ 

දුයථනඹ ගේ. ඒගනුත් promotion එේ ගනහ.  

ඊශඟ  වතයළනි එ, භවය උඳයණර ඳතින ගටි 

ආයු හරඹ.  භවය ඒහ ගටි හරඹයි බහවිත ේගේ, ඊ  

ඳසු ඉත් යේන  සිදු නහ. ගභේන ගම් ර භ වතය භඟිේ  

ජංභ දුයථන බහවිතගඹේ ඉත් ගනහ. ගභගේ ඉත් න 

ජංභ දුයථන ඳරියඹ  එුර නහ. ගභොද, ඒහ අඳවයණඹ 

කිරීගම් - ඵළවළය කිරී ගම් - නිලසිකත ර භග දඹේ නළවළ. ගගනේ 

රහ්චචු දභහ තිඹයි; තත් ගගනේ ගඳට්ටිඹ දභහ තිඹයි; 

තත් ගගනේ කුණු ගොඩ  විසි ය දභයි.  ගම් ආදී ලගඹේ 

විවිධ ර භ බහවිත නහ. ගම්හයිේ ිළ  න දයහය  මිනිස 

ලරීයඹ  ඇුරළු වීභ ුරිතේ ගඳනවළු ිළිතහ ඇති වීභ, විදඹ ගයෝ 

ඇති වීභ, අේභහ ඇුරළු ඉේද්රිඇඹඹේ  වහනි සිදු වීභ සිදු ේන  

පුළුේ. ඒ හගේභ ගර ෝමිඹම් ව ඊඹම්, එගවභ නළත්නම් Lead 

ළනි මූර ද්රnය,  ඒ හගේභ යදිඹ මිනිස සිරුගර් වරර 

ංයුතිඹ ගනස කිරීභ  ඵරඳහේන  පුළුේ. මිනිස ලරීයගආ 

ෆභ ඉේද්රිඇඹ භ අිනතය ගෞය ඵරඳෆම්ර  මුුවණ 

ගදේන  සිදු නහ. අිළ දළරහ තිගඵනහ, භවරුේ ගම්හ 

ගිනිගොඩල්ර  දභරහ පුළුසනහ. එගවභත් සිදු න අසථහ 

තිගඵනහ.  ගිනි  ගොගඩ් අගනේ ද්රnයත් එේ ගම්හත් එ  

ිළිතසගනහ. එතගො  ගභොද ගේගේ?  ගම්හ දවනඹ 

නගො  ඒ ුරිතේ  ඩගඹොේසීේ වහ  ෆියුයහේ ඹන වි හයු ිළ  

ගනහ. ගභේන ගම් වි හයු ව ඊඹම් - Lead - ජර ධහයහ  

එුර වීගභේ - ගඳොගශොගේ ඳවශ  seepage  එත් එේ -  

ජරඹ අඳවිත්රා ේන  පුළුේ. ගභභ ඉගරේගොොනි අඳද්රnය 

විලහර ලගඹේ ගෞයඹ  තර්ජනඹේ නහ. අය භභ මුලිේ 

කි  කන අඳද්රnය, ගදය එදිගනදහ ඉතිරි න ආවහය ද්රnය ළනි 

හඵනි ද්රnය  නම් එිතගආ ගොගවේ වරි තළන දභරහ තිබුණත්,  

දින 45ේ, 60ේ ඹනගො  ඒහ ඵළේටීරිඹහ ක්රිඅඹහහරිත්ඹ නිහ 

ඉ ගබ්භ දියහ ගොස ගොම්ගඳෝසට් ඵ  ඳත් ගනහ. වළඵළයි, 

ගම්හ එගවභ ගනොගයි.  එේගෝ අිළ ගම්හ ආයේ උඳර භ 

ගඹොදහ ගන ප්රණතිචක්රීමයණඹ යේන  ඕනෆ. එගවභ නළත්නම් 

ගම්හ අඳවයණඹ කිරීගම් නිලසිකත ර භග දඹේ ඇති යේන  

ඕනෆ. අද ගරෝගආ ඳරිය තර්ජනඹේර  ගභඹ ගවේුර ගරහ 

තිගඵනහ.  

ඊශඟ ප්රණලසනඹ, ගම්හ ප්රණතිචක්රීමයණඹ කිරීභ ළනයි.  දළේ  ගම්  

e-waste ප්රණතිචක්රීමයණඹ කිරීගම් විලහර අමතගඹෝඹේ තිගඵනහ. 

ගම් වහ නවීන තහේණඹ ගඹොදහ ේන  ඕනෆ. එතගො  එඹ 

ගඹොදහ ේගේ ගොගවොභද?  ගභභ අඳද්රnය ඉත් කිරීභ වහ 

ගරෝඹ දළන  බහවිත යන ප්රණධහන ර භග ද ුරනේ තිගඵනහ.  

එේ තභයි නීති, ගයගුරහසි ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ.  ඒ ුරිතේ ගභඹ 

ඳහරනඹ යේන පුළුේ. ගදළේන ජනතහගේ දළනුත්බහඹ - 

awareness - ර්ධනඹ කිරීභ.  ඒ ගරගවසි නළවළ. ගභොද, 
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නිගේ එුර න දියහඳත් න  කන අඳද්රnය -හඵනි-; දියහඳත් 

ගනොන ගඳොලිීවේ, ේරහසටිේ ළනි ගක; වීදුරු ව ගරෝව ඹන 

ර් ුරන  ගේ ය ළනීභ ත් භවය දියුණුයි කිඹන ය රත් 

අවුරුදු දවඹේ ඳවගශොේ ත ගරහ තිගඵනහ. දළේ අිළ 

උත්හව යේගනත් ඒ යි. ඉතිේ එගවභ නම් ගොයි තයම් 

හරඹේ ගම්  ත ගයිද? ගභඹ ගරෝගආ ිළිතත් 

ර භ ග දඹේ.  විගලේගඹේභ ගම් තත්ත්ඹ ුරශ  ජලි 01 න දහ 

ප්රණධහන ආනඹනරුේ ගේරහ, ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහර,  

විදුලි ංගකල නිඹහභන ගොමිේ බහ, භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ, 

ශ්රී  රංහ ප්රණමිති  ආඹතනඹ ගම් සිඹල්රභ ඒයහශි යරහ ති 

ගදේ ල් දුේනහ, ගම් ම්ඵේධගඹේ හර්තහේ ඉදිරිඳත් 

යේන  කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹේභ භභ ුරටු නහ, අගේ 

නිරධහරිේ ති ගදේ ුරශ හර්තහේ ස යරහ, නිර්ගකලඹේ 

භඟ දීරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ භ   ඳවසු වුණහ  අද ඔඵුරභහගේ ගම් 

ප්රණලසනඹ , ගම්  න ගො  ඳරිය අභහතයහංලඹ අයගන  තිගඵන 

ළඩ ිළිතගශ  ම්ඵේධගඹේ  ඉතහභ ඳළවළදිලි ිළිතුරයේ රඵහ 

ගදේන.   

ඒ විතයේ ගනොගයි. ගභින වේ නහ, දළන  ඳතින 

දත්තර  අනු ෆභ යභ මිලිඹන ඳවේ ඳභණ ව ජංභ 

දුයථන ංයහේ ආනඹනඹ යන ඵ. දශ ලගඹේ 

ර්ඹ  ආනඹනඹ යන න ජංභ දුයථන ංයහ මිලිඹන 

5ේ.  

අිළ ය ේ වළටිඹ  ඵහගල් ම්මුතිගආ ගේේද්රී ඹ රේඹේ 

ගර ක්රිඅඹහ යන නිහ, ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති 

අභහතයහංලඹ ඵළ  සිටිනහ, ගම් අඳද්රnය ඵළවළය කිරීභ ඳරිය 

ිනතහමීය  ගර කිරීභ  ඵරහ ළනීභ . ඵහගල් වහ 

සග ොේගවෝම් කිඹරහ Conventions ගදේ තිබුණහ. ඒ 

Conventions ගද  අිළ ඳහර්ලරුේ වුණහ. ඒ නිහ 

ජහතයේතය ලගඹේ අිළ ඒ වහ ඵළ භ  රේ ගරහ 

තිගඵනහ.  

ගම් ශඟදී භභ ජිනීහ ගිඹ ග රහග දී ම්පර්ණගඹේභ 

හ්චඡහ ගශේ ගම් e-waste  ශභනහයණඹ - manage -  

යේගේ ගොගවොභද කිඹන හයණඹ ළනයි. ඒ අනු නිර්ගකල 

කීඳඹේ ගම් මිටු භඟිේ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ 

නිර්ගකලඹේගේ එේ තභයි, අභ ලගඹේ ය  

කීගභේ යුත් ජංභ දුයථන ආනඹනඹ වහ ර භග දඹේ 

ස කිරීභ.  

ඊශඟ රුණ, දළනුත් කිරීභ,  නීතිභඹ ගයගුරහසි ඇති කිරීභ 

ඹන  ිළිතත් ර භ ගද  අභතය ආර්ථි උඳයණ භත ීවයණ 

ළනීභ ගගයින අධහනඹ ගඹොමු කිරීභ.  

අිළ දේනහ, ගඵොගවෝ ය ර  ක්රිඅඹහත්භ න  එ ර භඹේ 

තභයි දළනුත් කිරීභ.  නීති ගයගුරහසි ඇති කිරීභ තත් රුණේ. 

ගගශ උඳර භඹේ වළටිඹ  ගභඹ promote යනහ හගේභ, 

අගනේ ඳළත්ත  බහවිත යරහ ඉත රන ජංභ දුයථනඹේ 

ගනු  අලුත් එේ මිරදී ළනීගම්දී එඹ විකුණන ආඹතනඹ ඒ 

වහ ට් භේ ගදනහයි කිඹරහ කි ගොත් ගම් අඹ ඒ return  

යනහ.  

අගේ සරිඹේගඳරුභ භේත්රී.ුරභනි, අිළ කුඩහ හරගආ -ඳහල් 

ඹන හරගආ- දළේ තයම් ඳළණි බීභ  තිබුගණ් නළවළ ගේ. බීභ 

ආඹතන තිබුගණ්ත් නළවළ, ඳළට් යරහ තිබුගණ්ත් නළවළ, import  

ගශේත් නළවළ. අලිඹහ බීභ තභයි තිබුගණ්. අලිඹහ බීභ ආග  වීදුරු 

ගඵෝතරඹ. අලුත් අලිඹහ  බීභ ගඵෝතරඹේ අිළ  මිරදී ේන නම් 

අය ඳයණ ගඵෝතරඹ ගනිිනේ ගදේන ඕනෆ. නළත්නම් ඒ  

ගනභ ණනේ ේනහ. ඒ එදහ බහවිත ශ යර ර භඹ. ඒ 

අිළ ංර්ධනඹ යරහ ඒ වහ ඹම් ට් භේ රඵහ ගදේන 

 යුුර යේන ඕනෆ. අලුත් ජංභ දුයථනඹේ අයේන ඕනෆ 

ඳයණ ජංභ දුයථනඹ ආඳසු දීරහයි. එතගො  අලුත් ජංභ 

දුයථනගආ නිඹමිත ණන රුිළඹල් 15,000 නම්, රුිළඹල් 

14,000   ඒ ේන පුළුේ නම් රුිළඹල් 1,000 ට් භේ 

රළගඵනහ. එතගො  උනේදු නහ, ගම් ඳයණ දුයථනඹ 

ආඳසු ගදේන. ඒ වීසි ගශොත් ඒ වීසි යේගේ මුදරේ; 

ටිනහභේ. ඒ නිහ නළත ඳයණ ජංභ දුයථනඹ ආඳසු 

ගදනහ. ඒ තභයි ඉතහභ හර්ථ ර භග දඹ. E-waste ඳරියඹ  

මුදහ වරිේගේ නළුර collecting centresලිේ එුර ය 

ළනීභත් ගම් වහ ගඹොදහ ේනහ ව උඳර භඹේ. ගරෝගආ 

ගනත් ය ල් ඵුවර ලගඹේ ලගඹේ බහවිත යන ර භඹ 

ඒයි.   

ඊශඟ හයණඹ තභයි ජංභ දුයථන ඵළ රි. එතළනත් 

ප්රණලසනඹේ තිගඵනහ. විවිධ භට් ම්ර ඵළ රි ගම් ජංභ 

දුයථනර  ඳහවි්චික යනහ. ගම් වහත් ගඹෝජනහේ 

ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ඒ තභයි අේතර් ජහති ජංභ දුයථන 

වඳුනහ ළනීභ වහ ඇති අංඹ - International Mobile Station 

Equipment Identity - IMEI - බහවිත යරහ ජංභ දුයථන වහ 

ඵළ රි වහ අනනයතහ වතිඹේ නිකුත් යරහ 

ඳහරිගබෝජනගඹේ ඉත රන ජංභ දුයථන ගභොනහද කිඹරහ 

ඳරිණ ජහරත ළඩ ිළිතගශේ ුරිතේ වඳුනහ ළනීභ.    

එගවභ වුණහභ වළභ item එ භ  ංගේත අංඹේ 

තිගඵනහ. එතගො  ඒ ඵළවළය වුණහද නළකද කිඹන එ ළන 

දත්ත ඵඩහ යරහ ගොඹහ ේන ර භග දඹේ තිගඵනහ.  ඒ 

ත ර භඹේ.  ඒ වහ අඳ  විදුලි ංගකල  නිඹහභන ගොමිේ 

බහග  වගඹෝඹ රඵහ ේන පුළුේ. අිළ ඒ ළන හ්චඡහ  

යරහ තිගඵනහ. ඒ අනු  ඉදිරි හරගආදී IMEI අංඹේ නිකුත් 

යේන  අිළ ඵරහගඳොගයොත්ුර ගනහ.  

ගම් අනු දී තිගඵන  නිර්ගකලඹේ  අතය, විගලේගඹේභ 

අලුතිේ ජංභ දුයථන ආනඹනරුේ ව අගශවිරුේ 

පුුවණු කිරීභ, දළනුත් කිරීභ ත හයණඹේ වළටිඹ  තිගඵනහ. 

විගලේගඹේභ  ජංභ දුයථන බහවිත  යනහ නම් ඒ  ුරිතේ 

ඇති ගේන පුළුේ අිනතය ඵරඳෆම් ළන  දළනුත් කිරීභ. ඒ 

ගෞය අභහතයහංලගආ අදවේ. ඊශඟ  අභ ලගඹේ ය 

කීම් වතිඹේ තිබීභ. ඊශඟ  එුර කිරීගම් භධයසථහන 

ඳකධතිඹේ ඇති කිරීභ. ජංභ දුයථන විකුණන  

representativesරහ ය   පුයහභ ඉේනහ ගේ. ඒ නිගඹෝජිතඹේගේ 

ආඹතනඹභ collecting centre එ වළටිඹ  බහවිතහ යේන 

පුළුේ. එතගො  ගඵොගවොභ ඳවසුයි.  

ඊශඟ  භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ භඟිේ ප්රණතිචක්රීමඹයණඹ  

කිරීගම් විධිභත් ළඩ ිළිතගශේ, ඒ වහ තිගඵන භහම්, න 

තහේණඹ ගඹොදහ ගන ඇති කිරීභ. ඊශඟ  අත් වශ -ඹල් ිළන-  

ජංභ  දුයථන ගවෝ ඒ ආශ්රිුත උඳහං ඳරිය ිනතහමීය  ගර 

ඵළවළය කිරීගම් ර භග දඹ වහ ඳහරිගබෝගිඹහ, නිසඳහදඹහ 

ගවෝ ආනඹනරුහ, යජඹ ඹන  ඳහර්ලස ්රිtත්ඹභ එුර ගරහ 

ඉගරේගොොනි අඳද්රnය අඳවයණඹ ිළිතඵ ජහති  ළඩ වනේ 

දිඹත් කිරීභ.  ගභේන ගම් නිර්ගකලඹේ  ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ වහ  

දළන    අභහතයහංලඹ  යුුර  යගන ඹනහ. තත් නිර්ගකල 

ණනහේ තිගඵනහ.  ඵරේන, ගොයි තයම් ඉේභනිේ අඳ ගම් 

ිළිතඵ ිළඹය අයගන තිගඵනහද කිඹහ.  ගම්  හර්තහේ  

නිකුත් වුණු භේභ -දළන  තිඹ  ලිේ- ආනඹන වහ 
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අඳනඹන ඳහර ගදඳහර්තගම්ේුර භඟිේ ආනඹන වහ අඳනඹන 

ඳහරුරභහ - Controller of Imports and Exports  විසිේ 

IECD/04/01/10 දයන අනු අංඹ ඹ ගත් ගභළනි ආඹතන 

සිඹල්ර භ චර ගල්ඹේ නිකුත් ය තිගඵනහ. භභ එින 

අේතර්තඹ  - content එ - කිඹේනම්, මූරහනහරඪ රු 

භේත්රී.ුරභනි. එින heading  එ තිගඵේගේ “Electronic Waste 

Disposal” කිඹරහයි.  
 
It states, I quote: 

 

“I would like to draw your kind attention to my letter dated 

07.01.2013..… 

-ඒ කිඹේගේ ඊ  ලිනුත් ලියුභේ ඹරහ තිගඵනහ.- 
  

.........on the above matter. (A copy is attached herewith.) You 

have been requested to report the mechanism of disposal of used 

mobile phones at the end of their lifetime by this letter. It was 

identified that most of the importers do not have a proper 
mechanism of e-waste disposal. 

Since the importation of mobile phones has doubled in 2012 there 

is a grown concern on mobile phone waste disposal. Therefore, 
several discussions on this matter were taken place with the 

Ministry of Environment and Renewable Energy, 

Telecommunication Regulatory Authority and the other 
stakeholders in this regard.  

 

Accordingly, following decisions will be implemented with effect 

from 01.10.2013 to mitigate negative impacts of e-waste disposal 
to the environment with the collaboration of Ministry of 

Environment and Renewable Energy. 

1.  Each and every importer of Mobile Phones should declare 

the mechanism of mobile phone-waste disposal to be eligible 

for an Import Control License. This should be a CEA 

(Central Environmental Authority) approved manner of 

collecting and disposing. 

2.  The monetary benefit given for the customers who are 

returning used phones and batteries should be included in the 

disposing mechanism. 

3.  At least one year warranty period should be provided for the 

phones imported to the country. 

4.  Conformity assessment report from an accredited body with 

the opinion on essential requirements of R&TTE Directive 

1999/5/EC should be provided with the application to import 

a Brand/Model for the first time. 

 

 Please acknowledge the receipt of this letter.” 

 
This letter was signed by the Controller of Imports and 

Exports. 

දළේ ඵරේන රු භේත්රී.ුරභනි,  ගොයි තයම්  ඩිනමිේ 

හර්ඹේභ අිළ ගම් ිළඹය අයගන තිගඵනහද කිඹහ. ගම් 

න ගො  ගම් චර ගල්ඹ ජංභ  දුයථන  ආනඹනඹ යන  

ෆභ  භහභ භ ගිිනේ අේ.  එත ගො  අය මිටුග  

නිර්ගකලර ෆගවන ප්රණභහණඹේ ගම්  ුරිතේ ආයණඹ ගනහ.  

ඔේගතෝඵර් භහඹ න ගතේ භහ  ුරනේ විතය ගම් වහ  ල් 

දුේගේ ඒ වහ අලය ඹේත්රාණඹ ස ය ේන ඕනෆ නිහයි. 

ඔේගතෝඵර් භහගආ 1ළනි දහ නගො  අිළ ජංභ දුයථන  ආදී 

ඉත රන ගකල් - e-waste - එුර ය ළනීගම්  ර භග දඹ, 

දළනුත් කිරීභ හගේභ ගගශ උඳර භ බහවිත කිරීභ වහ අලය 

ළඩ ිළිතගශ ස යරහ ඒ වහ අලය ගයගුරහසි  ඳළනවීභ 

සිදු ගගයනහ. ඒ අනු ඔඵුරභේරහ   ළ ගවනහ ඇති ඳරිය 

වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති අභහතයහංලඹ ගම් වහ ගම් න වි  

අයගන ඇති ිළඹයඹේ ළන.  ජංභ දුයථනර e-waste 

ම්ඵේධගඹේ විතයේ ගනොගයි, තත් ළඩ ිළිතගශේ 

ක්රිඅඹහත්භ යනහ.  එගවභ නළත්නම් ඔඵුරභහ ත ල් තළබීගම් 

ගඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් යහවි. ඒ ගභොේද?   

අද නගො  ගඹෝට් ගෝේඳ, අයිස ක්රීමම් ගෝේඳ, ගජලි 

ගෝේඳ මිලිඹන 20ේ භ  ගගශ ගඳොශ  එනහ. ඳහවි්චික 

ය ඉත රන ඒ බහජන ගනොදියන ඒහයි.     

ගෞය අභහතයහංලගආ ංයහ ගල්න අනු එභ ගනොදියන 

ේරහසටිේ ගෝේඳ නිහ සිදු න ගඩංගු ගඵෝ වීගම් ප්රණතිලතඹ 

සිඹඹ   44ේ ගනහ. ගඹෝට් ගෝේඳ, ේරහසටිේ ගෝේඳ ව 

අගනකුත් ේරහසටිේ ද්රnය නිහ ගඩංගු ගඵෝ වීභ  රඵහ ගදන 

වහඹ සිඹඹ  66ේ ගනහ. එතගො , අිළ ඒ වහ විධිභත් 

ර භග දඹේ ගඹොදහ ත්ගතොත් අඩුභ තයමිේ ගම් ප්රණලසනගඹේ 

සිඹඹ  60ේ ඉත් යේන පුළුේ. ඒ වහ අිළ නිසඳහදන 

ආඹතන 32ේ භඟ හ්චඡහ ඳළළත්වහ. ඒ විධිඹ  අිළ ඒ අඹ 

දළනුත් යරහ ළඩ ිළිතගශේ වළදුහ. භධයභ ඳරිය අධිහරිගආ 

ඳනත අනු ගයගුරහසි වදරහ නිකුත් යේන දළේ අිළ  යුුර 

යමිේ ඉේනහ. ඒ අනු අිළ ත භහ ුරනදී භභ ලිේ කි  

ර භග දඹභ ආයම්බ යනහ. ගභොේද? Yoghurt cup එේ 

return යන ගො  ගෝේඳඹ විතයේ ගදනහ නම් රුිළඹල් 3ේ 

රළගඵනහ. වළේදත් එේ දුේගනොත් රුිළඹල් 4ේ රළගඵනහ. 

ගෝේඳගආ උඩ තිගඵන ඊඹම් ආයණඹත් එේ දුේගනොත් 

රුිළඹල් 5ේ රළගඵනහ. එතගො , ඒ සිඹලු ගො ස ිනත 

ගෝේඳ 10ේ බහය දීරහ ගඹෝට් 10ේ මිරදී ේන ගො  ගඹෝට් 

12ේ රළගඵනහ. එගවභ නළත්නම් ගේන ඕනෆ ගඹෝට් 8 

ල්ලි විතයයි. ගම් තභයි එේ ගගශ උඳර භඹේ ේගේ. 

ඉතිේ නිම් ිනතේන, ගඹෝට් ගෝේඳ මිලිඹන 20ේ එන ගො  

ර භහනුකර හර්ඹේභතහ ළඩි යරහ ඒහ එුර ගශොත් 

ගොගවොභද කිඹරහ. ගභොද, මිල්ගෝ ආඹතනඹ ත්ගතොත්, එභ 

ආඹතනගආ නිගඹෝජිතරු ය  පුයහ ඉේනහ. ඔවුේ භහර්ගඹේ 

තභයි ඒ අඹ ය  පුයහ ගඹෝට් ගඵදහ වරිේගේ. ඒ නිගඹෝජිතඹේ  

පුළුේ එභ ගඹෝට් ගෝේඳ නළත මිරදී අයගන ආඳුව 

ගේේන. අගනේ ඳළත්ගතේ ඒහ ප්රණතිචක්රීමඹයණඹ කිරීගම් 

ර්භහේතලහරහ ඇති යේන අිළ  යුුර යනහ. එතගො  

එ ඳළත්තකිේ ඉතරන වළභ ගක භ මූරයභඹ ටිනහභේ 

රඵහ දීරහ, එභ ටිනහභ ුරිතේ ඒහ එුර කිරීගම් හර්ථ 

ර භග දඹේ ව ඵළවළය කිරීගම් ර භග දඹේ ස යනහ. 

ඊශඟ  අිළ ුරය ගඵෝතල්ර ත් ර භඹේ ස යනහ. 

ඊශඟ  shopping bagsර ත් ර භඹේ වදනහ. ගම් ආදී 

ලගඹේ අිළ නිලසිකත හර හනුේ ුරශදී ඒ සිඹල්ර යනහ. 

භිනේද ිකේතනඹ ුරශ වේ ගනහ වරිත ශ්රී  රංහේ - Green 

Sri Lanka - ගොඩ නඟනහ කිඹරහ. ඒ නිහ වරිත    ශ්රී  රංහේ 

ගොඩ නළඟීගම්දී අිළ e-waste, ේරහසටිේ ඇුරළු ගනොදියන දෆ 

ඉත් කිරීගම් ිළිතත් ව හර්ඹේභ ර භග දඹේ වඳුේහ දීගම් 

ළඩ ිළිතගශ දළන භත් ආයම්බ ය තිගඵන ඵ ඔඵුරභේරහ  

ළ ගවනහ ඇති. අභහතයහංලඹ  ගවෝ භධයභ ඳරිය 

අධිහරිඹ  විතයේ ගම් තනිභ යේන ඵළවළ. ගම් වහ 

භසත පුයළසිඹේගේභ වගඹෝඹ අලය ගනහ. ඒ රළගඵන 

දහඹත්ඹ ුරිතේ තභයි ගභභ ළඩ ිළිතගශ හර්ථ ගේගේ. 

ගම් අනුේගේ ප්රණලසනඹේ ගනොගයි, ගම් තභේගේ ප්රණලසනඹේ. 

ඒ නිහ තභේගේ ප්රණලසනඹේ විහ ළනීභ වහ සිඹලුභ ගදනහ  

1169 1170 



ඳහර්ලිගම්ේුර 

ආයධනහ යමිේ, අසර් භළතිුරභහ ගම් අසථහග  ගභළනි 

ළදත් ගඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් කිරීභ ිළිතඵ සුරතිේත ගමිේ, 

එගේ ඉදිරිඳත් කිරීභ නිහගේභ ගම් රු බහත්, ජනතහත් 

දළනුත් කිරීගම් අසථහ භ  රළබුණු ඵත් වේ යමිේ භගේ 

ථහ අේ යනහ. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදිේ, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගම්ේුර ඊ  අනුකර අ. බහ. 5.30 , 2013 අගෝසුර 06 

න අඟවරුහදහ අ. බහ. 1.00 න ගතේ ල් ගිගආඹ. 

அன்தடி தற.த. 5.30 றக்கு தரரளுன்நம், 2013 ஏகஸ்ட் 06, 

தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 5.30 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 06th 

August, 2013. 

 

ප්රණලසනර   ලිිතත ිළිතුරරු 
றணரக்களுக்கு ளத்துபன றகடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 

අනය ඳදිංිකරුේ වහ නිහ රඵහදීභ: එම්. 

යහභහමි භවතහ 
அதறற்ந குடிறபைப்தரபர்களுக்கு வீடு 

ங்குல்: றபை. ம். இரசரற 

PROVISION OF HOUSES TO UNAUTHORIZED SETTLERS: MR. 

M. RAMASAMY 

3193/’12 

1.  රු එම්.ටී. වේ අලි භවතහ  
(ரண்புறகு ம்.ரல. யமன் அபௌ)  

(The Hon. M.T. Hasen Ali) 

අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ  — (1) :  

(අ) (i) දළන  ගොශම 9, ගදභ ගොඩ, ගබ්සරයිේ ඳහගර්, 

අං 575/17 දයන සථහනගආ තහහලි 

ඳදිංික එම්. යහභහමි භවතහ  අනය 

ඳදිංිකරුේ වහ නිහ රඵහ දීගම් ළඩ 

 වන ඹ ගත් ඳෆලිඹගොඩ අඩු ආදහඹම් නිහ 

ංකීර්ණගඹේ කුලී ඳදනභ ඹ ගත් නිේ රඵහ 

දීභ  නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ එඟතහඹේ 

ඳශ ය ඇති  ඵත්; 

 (ii) යහභහමි භවතහ  ඳදිංිකඹ වහ නිේ රඵහ දීභ  

නහරි ංර්ධන අධිහරිගආ අධයේ ජනයහල් 

විසිේ අං 10.05.187 වහ 2005.09.26 දිනළති 

ලිිළඹ භගිේ ශ්රී  රංහ භහන ිනමිම් ගොමිේ 

බහ ගත අං HRC/165/03/7 (VI) ඹ ගත් ද 

එඟතහඹ ඳශ යනු රළබුත් එඹ ගම් දේහ 

ක්රිඅඹහත්භ වී ගනොභළති ඵත්;  

 එුරභහ දේගනිනද? 

(ආ) යහභහමි භවතහ  නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ වයවහ සථිය 

ඳදිංිකඹ වහ නිේ රඵහදීභ  ගනොඳභහ ිළඹය 

ේගේද ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භේද? 

தற அகச்சபைம் ததபத் சரசண ,  அபல்கள் 

அகச்சபைரணகக் ககட்ட றணர:  

(அ) (i) ற்கதரது தகரளம்பு 09, தட்டதகரட, 

கதஸ்கனன் வீற, 575/17ஆம் இனக்க இடத்றல் 

ற்கரபௌகரக சறக்கும் றபை. ம். இரசரறக்கு 

அதறற்ந குடிறபைப்தரபர்களுக்கரக 

வீடுககப ங்கும் றட்டத்றன்கலழ் 

கதபௌதகரகட குகநந் பைரணம் 

ததபொகறன்நர்களுக்கரண வீடகப்புத் தரகுற 

றபௌபைந்து ரடகக அடிப்தகடறல் 

வீதடரன்கநப் ததற்பொக்தகரடுப்தற்கு க 

அதறறபைத்ற அறகரசகத இக்கம் 

தரறறத்துள்பதன்தகபெம்; 

 (ii) றபை. ம். இரசரறக்கு குடிறபைப்தற்கரக 

வீதடரன்கநப் ததற்பொக்தகரடுப்தற்கு க 

அதறறபைத்ற அறகரசகதறன் தறப்தரபர் 

ரகம் 10.05.187ஆம் இனக்க 2005.09.26ஆம் 

றகற கடித்றன்பனம் இனங்கக ணற 

உரறககள் ஆகக்குளவுக்கு HRC/165/03/7

(VI) இனக்கத்றன்கலழ் இக்கம் தரறறத்றபைந் 

கதரறபம் அது இதுக கடபகநதடுத்ப் 

தடறல்கன ன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) றபை. ம். இரசரறக்கு க அதறறபைத்ற அறகர 

சகதறன்பனம் றந் குடிறபைப்தறன்ததரபைட்டு  

வீதடரன்கநப் ததற்பொக்தகரடுப்தற்கு உடணடிரக 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

  

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that— 

 (i)  the Urban Development Authority has 

agreed to provide a house to Mr. M. 

Ramasamy residing temporarily at No. 

575/17, Baseline Road, Dematagoda, 

Colombo 9 at present, under the rent basis 

from the Peliyagoda Low Income Housing 

Complex under the programme to provide 

houses to unauthorized settlers; and 

 (ii)  though the Director General of the Urban 

Development Authority, through the letter 

No. 10.05.187 dated 26.09.2005 expressed 

agreement to provide a house for 

occupation to Mr. Ramasamy under 

HRC/165/03/7(VI) of the Human Rights 

Commission of Sri Lanka, it has so far not 

been implemented? 

(b) Will he state whether action will be taken without 

delay to provide a house for permanent occupation 

to Mr. Ramasamy through the Urban 

Development Authority? 

(c) If not, why? 
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[රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රණේභජඹේත භවතහ] 
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 රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ ලහන 
වහ ආමි  යුුර අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு டி.ம்.ேத்ண - தற அகச்சபைம் ததபத் 

சரசண,  அபல்கள்  அகச்சபைம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

(අ) (i) ගදභ ගොඩ ගබ්සරයිේ ඳහගර් අං 575/17 දයන 
සථහනගආ තහහලි ඳදිංික ඹළයි වේ එම්. 
යහභහමි භවතහ ගදභ ගොඩ ිළිනටි ඔුව වේ 
යන ඉඩභ, නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ  
අත්ඳත් ය ළනීභ  අවුරුදු ණනහ  ගඳය 
ඳදිංික සි  ඇති  අතය 1983 ජලි රඵර 
හරගආදී ඔුව  එභ සථහනඹ අතවළය ඹහභ  සිදු ව 
ඵ ඳමිේ ඳදිංිකඹ වහ නිේ නහරි 
ංර්ධන අධිහරිගඹේ ඉල්ලුම් ය ඇත. 

  එගභේ භ ඔුව විසිේ ගම් ම්ඵේධගඹේ අං 
HRC/165/03/7(IV) දයන ඳළමිණිල්රේ භහන 
ිනමිම් ගොමිේ බහ ගත ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

  ගභිනදී භහනුක  වහ හනුම්ිළත ගවේුර රහ 
යජගආ තේගේරුරු විසිේ ීවයණඹ යනු රඵන 
කුලිඹ අනු අඹ ය ළනීගම් ඳදනභ  ඔුව ගත 
නිේ රඵහ දීභ  නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ 
 යුුර ශ ද එභ අසථහග දී අධිහරිඹ ුර 
ිනස තත්ත්ගආ ඳතින නිහ ගනොතිබිණි. 
එඵළවිේ ගභොුව  නිේ ඉදිය ළනීභ  
ඳෆලිඹගොඩ ංර්ධන යහඳිතිගආ ිළිනටි ිනස බිම් 
ගො ේ රඵහ දීභ   යුුර ශ ද යහභහමි 
භවතහ එඹ  එඟ ගනොවීඹ. ඳසු අවිසහග ල්ර 
භහනිේ ත්ත ිළිනටි අධිහරිඹ  අඹත් නිේ 
ඔුව ගත රඵහ දීභ   යුුර ශ ද ගොශඹිේ දුය 
ප්රණගකලඹ ඹළයි ඳමිේ එඹ ද ඔුව විසිේ 
ප්රණතිේගේඳ ය ඇත. 

 (ii) ඉවත ිළිතුරය භ අදහශ ග . 

 

(ආ) නහරි ංර්ධන අධිහරිගආ ඵර ඳත්නහ නීති රීති 
ගයගුරහසි වහ ප්රණතිඳත්තිභඹ සීභහේ ඹ ගත් යහභහමි 
භවතහ  රඵහ දිඹ වළකි උඳරිභ වන රඵහ දීභ  ගභභ 
අධිහරිඹ  යුුර ශ ද ඔුව විසිේ එභ වනඹේ  
තභහගේ එඟතහඹ රඵහ ගනොදීභ ගවේුරගේ යහභහමි 
භවතහගේ ඉල්ලීභ ඉටු කිරීභ ම්ඵේධ තදුය ත් ිළඹය 
ත ගනොවළකි ඇත. 

 

(ඇ) එම්. යහභහමි භවතහ ුර කිසිභ ගකඳරේ ගභභ අධිහරිඹ 
ගත ඳයහ ළනීභේ ගවෝ ගභභ අධිහරිගආ කිසිඹම් 
ංර්ධන  යුත්තේ ගවේුරගේ ඔුව අතළේ වීභේ ගවෝ 
සිදු වී ගනොභළති ගවයිේ, එම්. යහභහමි භවතහ  නිේ 
රඵහ දීභ  ගභභ අධිහරිගආ  වනති ඵළ භේ ගනොභළත. 

 
(அ)  (i )   தட்டதகரகட கதஸ்கனன் வீற, இனக்கம் 

575/17 தம் இடத்றல் ற்கரபௌகரக 

சறப்தரகக் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றபை. ம். 

ரசரற அர்கபறன் தட்டதகரகடறல் 

அகந்துள்ப அர் குநறப்தடும் கரற, க 

அதறறபைத்ற அறகர சகத சுவீகரறப்தற்கு தன 

பைடங்களுக்கு பன் ரன் அங்கு சறத்ரகவும் 

1983 ேளகன கனத்றன்கதரது அர் 

இவ்றடத்கறட்டுச் தசல்ன கர்ந்து 

ணக்கூநற சறப்தற்கு வீதடரன்கநப் 

ததற்பொத்பைரபொ க அதறறபைத்ற அறகர 

சகதறல் றண்ப்தறத்துள்பரர்.                                                                          

  அத்துடன், இவ்றடம் தரடர்தரக அர் 

HRC/165/03/7 ( IV )  தம் இனக்கபகட 

பகநப்தரதடரன்கந ணற உரறககள் 

ஆகக்குளறடம் பன்கத்துள்பரர்.  
 

  இச்சந்ர்ப்தத்றல் ணறரதறரணம் ற்பொம் 

கபைகபெடன் கரங்ககப கரக்கற அச 

றப்பீட்டரபர் லர்ரணறக்கும் ரடககத் 

தரகககப் ததற்பொக்தகரள்ளும் அடிப்தகட 

றல் வீதடரன்கநப் ததற்பொக்தகரடுக்க க 

அதறபைத்ற அறகரசகத டடிக்கக 

கற்தகரண்ட கதரறபம் அச்சந்ர்ப்தத்றல் 

அறகரசகதறடம் தற்நறடபள்ப வீடுகள் 

கரப்தடறல்கன. ணக வீதடரன்கநக் 

கட்டிக்தகரள்ற்கு கதபௌதகரட  

அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டத்றல் அகந்துள்ப 

கரறத்துண்தடரன்கநப் ததற்பொக்தகரடுக்க 

டடிக்கக கற்தகரண்டகதரதும் றபை. 

ரசரற அர்கள் அற்கறங்கறல்கன. 

தறன்ணர், அறசரகப ரறக்ககரட்டத்றல் 

அறகரசகதக்கு உரறகரண வீதடரன்கநப் 

ததற்பொக்தகரடுக்க டடிக்கக 

டுத்கதரறபம் தகரளம்தறபௌபைந்து அறக தூம் 

ணக் கூநற அர் அகண பொத்துள்பரர். 
 
 ( i i )  கபள்ப றகட ற்புகடரகும். 
 
(ஆ) க அதறறபைத்ற அறகரசகதறன் அறகரங் 

களுக்குட்தட்ட சட்டறட்டங்கள், தறரங்கள் 

ற்பொம் தகரள்கககபறன் ககநக்குட்தட்ட 

ககறல் ரசரற அர்களுக்கு ததற்பொக்தகரடுக்க 

படிபெரண சகன றரங்ககபபெம் ததற்பொக் 

தகரடுக்க இவ்றகரசகத டடிக்கக டுத் 

கதரறபம் அர் அந்றரங்களுக்கு உடன் 

தடரக கரரக ரசரற அர்கபறன் 

கண்டுககரகப றகநகற்ந படிரதுள்பது. 
 
(இ)  ம். ரசரற அர்கபறன் வ்றரண தசரத்கபெம் 

இவ்றகரசகத சுவீகரறக்ககர அல்னது 

இவ்றகரசகதறன் அதறறபைத்ற டடிக்கக 

என்பொக்குப் ததற்பொ அர் இடம்ததகர இல்கன 

ன்தரல், ம். ரசரற அர்களுக்கு வீதடரன்கநப் 

ததற்பொக்தகரடுக்க இவ்றகரசகதக்கு கடகப் 

தரதடரன்நறல்கன.  

 
(a)  (i)  Mr. M. Ramasamy residing temporarily at 

No.575/17, Baseline Road, Dematagoda, 

Colombo 09 has requested for a house from 

the Urban Development Authority by 

stating that he had resided at Dematagoda 

in that particular land and vacated it due to 

the Black July riot in 1983, before the 

acquirement by the Urban Development 

Authority. He had forwarded a complaint 

as well to the Human Rights Commission 

under No. HRC/165/03/7(iv) regarding the 

above matter. Even though necessary 

action was taken to provide a house by the 

Urban Development Authority on a 

payment basis, according to a rent which 

was decided by the Government Assessor 
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considering the humanitarian and 

compassionate issues, the Urban 

Development Authority had not possessed a 

vacated house at that moment. Therefore 

measures were taken to provide a land plot 

at Peliyagoda Development Project. But, he 

had refused that offer. After that necessary 

action was taken to provide a house situated 

at Avissawella Manikka Estate which 

belonged to the Authority, where he had 

also refused that offer by stating “it is an 

outstation from Colombo”. 

 (ii)  Same answer in above. 

 

(b) Further steps cannot be taken to fulfil the 

requisition of Mr. Ramasamy as he had refused 

every offer which had been forwarded by the 

Authority, where all necessary steps were taken to 

provide maximum relief to the said person under 

the rules, regulations and policies enforced by the 

Urban Development Authority. 
 

(c) The Authority had not been legally bound with 

Mr. M. Ramasamy, as the Authority had not 

acquired any property which belonged to Mr. M. 

Ramasamy or he had not been displaced by any 

development activity of the Urban Development 

Authority. 

 
ගේනපුය ම්භහනගආ ළසිඹේ නළත ඳදිංික වීභ: අය 

கசணபு கறர க்கபறன் லள்குடிகற்நம்: அதற 
RESETTLEMENT OF SENAPURA RESIDENTS: PERMISSION 

3281/’12 

2. රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ 
(ரண்புறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුරභහගේ 

ඇස ප්රණලසනඹ — (1) :   

(අ) (i) 1986 ර්ගආදී ශ්රී  රංහ භවළලි අධිහරිඹ විසිේ 
අකුයණ ප්රණහගකශීඹ ගල්ම් ගොට්ඨහගඹේ 
ගතෝයහත් ඳවුල් 31ේ භවළලි “බී” රහඳගආ, 
ළලිේද ගොට්ඨහඹ  අඹත්, ගේනපුය 
ම්භහනගආ ඳදිංික යන රද ඵත්; 

 (ii) 1992.04.14 දින ගොටි ත්රාසතහදීේ විසිේ 
අලිංජිගඳොතහන ම්ළසිඹේ කහතනඹ කිරීභ භ 
ඇතිව භයණ තර්ජන වමුග  ගේනපුය ම්භහනගආ 
ඳදිංිකරුේ ගොඩ ව හරි ඉඩම්ලිේ ඉත් 
ගිඹ ඵත්; 

 (iii) යුකධඹ අේවී ඇතිවී තිගඵන හභහමීය  ඳරියඹ 
ඹ ගත් ඔවුේ නළත එභ ඉඩම්ර ඳදිංිකඹ  ඹෆභ  
ළභළත්ත දළේවත්, ඒ වහ ගම් දේහ එභ 
ිළරි  ශ්රී  රංහ භවළලි අධිහරිඹ භගිේ අයඹ 
රඵහදී ගනොභළති ඵත්; 

 එුරභහ දේගනිනද?  

(ආ) අතළේ ව ිළරිේ ගර දළන  ජීත්න ගේනපුය 
ළසිඹේ  නළත එින ඳදිංිකවීභ  ව  ගොවිතළේ කිරීභ  
අය රඵහ ගදේගේද ඹේන එුරභහ වේ 
යේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්, ඒ භේද? 

 
லர்ப்தரசண, லர் ப பகரகத்து அகச்சகக் ககட்ட 

றணர:  

(அ) (i )  1986ஆம் ஆண்டு இனங்கக கரபௌ அறகர 

சகதறணரல் அக்குக தறகச தசனரபர் 

தறரறறபௌபைந்து தரறவுதசய்ப்தட்ட 31 குடும் 

தங்கள் கரபௌ ‘தற’ னத்றல், தபௌகந் 

தறரறவுக்குச் தசரந்ரண கசணபு கறரத்றல் 

குடிகற்நப்தட்டுள்பணர் ன்தகபெம்; 

 (ii) 1992.04.14ஆம் றகற புபௌப் தங்க 

ரறகபறணரல் அபௌஞ்சறததரரண கறர 

ரசறகள் தடுதகரகன தசய்ப்தட்டகத்  

தரடர்ந்து ற்தட்ட  அச்சுபொத்ல் 

கரரக, கசணபு கறரத்றன் குடிறபைப் 

தரபர்கள் கட்டு றன ற்பொம் லர்ப்தரசண 

கரறகபறபௌபைந்து தபறகநறச் தசன்பொள்பரர்கள் 

ன்தகபெம்; 

 (iii) கதரர் படிவுற்பொ ற்தட்டுள்ப சரரண 

சூழ்றகனறன்கலழ் இர்கள் லண்டும் குநறத் 

கரறகபறல் குடி றபைப்தம் தரறறத் 

துள்பகதரறபம், இனங்கக கரபௌ அறகர 

சகத இதுக அற்கரண அதறக 

இர்களுக்கு ங்கறல்கன ன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) இடம்ததர்ந்துள்ப றகனறல் ற்கதரது சறத்துபைம் 

கசணபு க்களுக்கு லண்டும் அங்கு குடிர்ற்கும் 

றசரம் தசய்ற்கும் அதற ங்குரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

  

asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a)  Is he aware that— 

 (i)  31 families selected from the Akurana 

Divisional Secretary’s Division were 

settled in Senapura village belonging to the 

Welidkanda Division of the Mahaweli "B" 

Zone by the Sri Lanka Mahaweli Authority 

in the year 1986; 

 (ii) in the face of death threats following the 

massacre of the villagers of Alinjipothana 

by Tiger terrorists on 14/04/1992, the 

residents of Senapura left their dry lands 

and irrigated lands; 

 (iii) though they have expressed desire to return 

to these lands in the wake of peaceful 

environment created with the conclusion of 

war, they have so far not been granted 

permission by the Mahaweli Authority ? 
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(b) Will he state whether permission will be granted to 

the residents of Senapura who are living as 

displaced persons, to resettle there and cultivate 

lands ? 

(c) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුරභහ ව ඳහර්ලිගම්ේුරග  
බහනහඹුරභහ ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

பகரகத்து அகச்சபைம் தரரளுன்நச் சகத பல்பைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament) 

(අ) (i) 1986 ර්ගආදී ශ්රී  රංහ භවළලි අධිහරිඹ විසිේ 

අකුයණ ප්රණහගකශීඹ  ගොට්ඨහලගඹේ ගතෝයහත් 

ඳවුල් 31 ේ භවළලි "බී" රහඳගආ ගේනපුය 

ම්භහනගආ ඳදිංික ය ඇත. 

 (ii) 1992.04.14 න දින ගොටි ත්රාසතහදීේ විසිේ 

අලිංිකගඳොතහන ම්හසීේ කහතනඹ කිරීභ භඟ 

ඇති ව භයණ තර්ජන වමුග  ගේනපුය ම්භහනගආ 

ඉවත ඳදිංිකරුේ ගොඩ ව හරි ඉඩම්ලිේ 

ඉත් ගොස ඇත. 

 (iii) ඉවත (අ) i ින වේ ට්ටිරුේ 31 ගදනහ 

ඉඩම් ංර්ධනඹ ගනොකිරීගම් ඳදනභ භත ඉඩම් 

ංර්ධන ආඥපහ ඳනගත් විධිවිධහන ඹ ගත් 

ඔවුේගේ ගත්රීම්රහභීත්ඹ අරංගු ය ගනත් 

ගත්රීම්රහභීේ  එභ ඉඩම් බහය දී ඇත. එඵළවිේ එභ 

ඉඩම් මුල් ඉඩම්රහභීේ  නළත රඵහදිඹ ගනොවළකි 

අතය, ඳදිංිකඹ වහ ගොඩඉඩම් ඳභණේ රඵහදීභ 

ගනුගේ ඳරීේණඹේ ඳළළත්වීභ  අනුභළතිඹ 

රඵහ දී ඇත. ඒ අනු 2013.08.02 ඳරීේණඹේ 

ඳළළත්වීභ   යුුර ගඹොදහ ඇති අතය, සුදුසුම් 

පුයන අඹ ගත ගනත් ඉඩම් බහය දීභ   යුුර 

යනු රළගබ්. 

(ආ) ගභභ ිළරිගේ ඉඩම්රහභීත්ඹ අරංගු ය ඇති ඵළවිේ එභ 

ඉඩම්ර ඳදිංික වී ගොවිතළේ කිරීභ  අයඹ රඵහ දිඹ 

ගනොවළ. ඉවත (අ) (iii) ින වේ ඳරීේණගඹේ 

සුදුසුම් රඵන අඹ ගත ඳදිංිකඹ වහ ඉඩම් රඵහදීගභේ 

අනුරරු ඔවුන  එින ඳදිංික වීභ  අයඹ රඵහදිඹ වළ. 

(ඇ) (ආ) ින ිළිතුරය අදහශ ග . 

 

(அ)  (i )  1986ஆம் ஆண்டு இனங்கக கரபௌ அறகர 

சகதறணரல் அக்கு தறகசச் தசனரபர் 

தறரறறபௌபைந்து தரறவு தசய்ப்தட்ட 31 

குடும்தங்கள் கரபௌ “தற” னத்றல், கசணபு 

கறரத்றல் குடிகற்நப்தட்டுள்பணர். 

 ( i i )  1992.04.14ஆம் றகற புபௌப் தங்கரற 

கபறணரல் அபௌஞ்சறததரரண கறரரசறகள் 

தடுதகரகன தசய்ப்தட்டகத் தரடர்ந்து 

ற்தட்ட  அச்சுபொத்ல் கரரக, 

கசணபு கறரத்றபௌபைந் ககன குநறக்கப்தட்ட 

குடிறபைப்தரபர்கள் கட்டு றனங்கள் ற்பொம் 

லர்ப்தரசணக் கரறகபறபௌபைந்து தபறகநறச் 

தசன்பொள்பணர். 

 ( i ii )  ககன (அ) (i )  இல் குநறக்கப்தட்டுள்ப 31 

கரறரபர்களுக்கும் கரற அதறறபைத்ற சட்ட 

எளங்கறன் றறபகநகளுக்கு அக 

கரறககப அதறறபைத்ற தசய்ர 

றட்டத்றன்கலழ் அர்கபது கர்வுத் ன்கக 

இத்துச்தசய்து, கற்பொத் கர்ரபர்களுக்கு 

அக்கரறகள் ங்கப்தட்டுள்பண. இணரல் 

அக்கரறககப ஆம்த கரற உரறக 

ரபர்களுக்கு லண்டும் ததற்பொக்தகரடுக்க 

படிரதுள்பதுடன், குடிகற்நத்துக்தகண 

கட்டு றனங்ககப ரத்றம் ததற்பொக் 

தகரடுத்ல் தரடர்தறல் ஆய்தரன்கந 

கற்தகரள்ற்கு அதற ங்கப் 

தட்டுள்பது. அன் அடிப்தகடறல், 

2013.08.02ஆம் றகற ஆய்தரன்கந 

கற்தகரள்ற்குத் றட்டங்கள் குக்கப் 

தட்டுள்பதுடன், குறததபொதர்களுக்கு கபொ 

கரறககப ங்குற்கும் டடிக்கக 

டுக்கப்தடும். 
 

(ஆ) இர்கபது கரற ததபொம் உரறக இத்துச் 

தசய்ப்தட்டுள்பரல் அக்கரறறல் குடிகநற 

றசரத்க கற்தகரள்ற்கு அதற 

ங்கபடிரது. ககன (அ) (iii)  இல் குநறக்கப்தட்ட 

ஆய்றன்பனம் குற ததபொகரபைக்கு கரறககபப் 

ததற்பொக்தகரடுத் தறன் அர்களுக்கு அங்கு 

குடிகபொற்கு அதறக  ங்கனரம். 

 

(இ) (ஆ) றன் றகடபெடன் தரடர்புதடும். 

 
 

(a) (i) Thirty one families selected from Akurana 

Divisional Secretary’s Divison by MASL 

in the year 1986 have been settled in 

Senapura village of Mahaweli system B. 

 (ii) The above settlers of Senapura have left 

their upland and irrigation lands due to 

death threats encountered with the 

slaughter of villagers of Alinchipothana by 

Tiger terrorists on 14.04.1992. 

 (iii) The selection of 31 settlers mentioned 

above in (a)(i) was cancelled under the 

provisions of the Land Development 

Ordinance on the basis of lands not having 

been developed. The above lands were 

given to other settlers.  Therefore, those 

lands could not be given to first land 

holders but an approval has been granted to 

hold an inquiry for granting highlands only 

to settle down. Much arrangements are 

made to hold an inquiry on 02.08.2013 and 

lands would be granted to those qualified. 

(b) Their ownership of land has been cancelled. 

Therefore, permission cannot be granted to settle 

down and cultivate in this land. Permission can be 

given to settle down there only after granting 

lands to settle down for those who would be 

qualified after the inquiry mentioned above in (a)

(iii). 

(c) Answer for (b) is applicable. 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

 3 න ප්රණලසනඹ   

රු අජිත් කුභහය භේත්රී.ුරභහ විසිේ අහ ඇති අද දින නයහඹ 

ඳත්රාගආ වේ අං 3289/’12 දයන ප්රණලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ  යහඹ 

වහ භවහභහර් අභහතය රු ගයෝිනත අගබ්ගුණර්ධන භවතහ ති 

ගදේ ල් ඉල්රහ ඇත.  

ரண்புறகு அேறத் குரறணரல் ககட்கப்தட்ட, இன்கந 

எளங்குப்தத்றத்றல் உள்ப 3289/’12 இனக்க றணரவுக்கு 

றகடபறப்தற்கு துகநபகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் 

அகச்சர் ரண்புறகு கரயற அகதகுர்ண இண்டு 

ர கரன அகரசம் ககட்டுள்பரர். 

The Hon. Rohitha Abeygunawardana, Minister of 

Ports and Highways, has requested for two weeks’ time to 

reply Question No. 3289/’12 raised by the Hon. Ajith 

Kumara appearing in today’s Order Paper. 

 
නිර නිගේ  අනය ඳදිංිකඹ : ඉත් කිරීභ 

உத்றகரகபூர் இல்னத்றல் அத்துலநற குடிறபைப்பு: 

தபறகற்நல் 
 UNAUTHORIZED OCCUPATION OF OFFICIAL RESIDENCE: 

EVICTION 

3194/’12 

4. රු එම්.ටී. වේ අලි භවතහ  
(ரண்புறகு ம்.ரல. யமன் அபௌ)  

(The Hon. M.T. Hasen Ali) 

ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ අභහතයුරභහගේ ඇස 

ප්රණලසනඹ — (1) : 

(අ) (i) ගොශම 9, ගදභ ගොඩ, ජරහලඹ ඳටුභගේ අං 

87/4 දයන සථහනගආ ිළිනටි ගොශම භව නය 

බහ  අඹත් නිර නි, ගොශම භව නය 

බහග  ජරහල බහයහයධයඹ දළර ඒ. එස. පී. 

ගගනවියත්න නළභළත්තහ  ඳදිංිකඹ වහ රඵහදී 

තිබ ඵත්; 

 (ii) එභ පුකරඹහ 2007 ර්ගආදී මිඹ ගොස ඇති 

ඵත්;   

 (iii) ඔුවගේ බිරි ගවෝ දරුේ ගනොභළති තත්ත්ඹ 

ං ගො  ගම් න වි  එභ නිර නිගේ 

ගනවියත්න ඹන නමිේ වළඳිේේගනකු වහ 

ඳවුරේ ඵරවත්හයගඹේ ඳදිංික වී සිටින ඵත්; 

 (iv) භහලිහේද භගවසත්රාහත් අධියණගආ ඳත්නු 

රළබ  නඩු විබහඹකිේ අනුරරු (නඩු අං 

13724/එම්) ඔවුේ එභ සථහනගඹේ ඉත් කිරීභ 

වහ ීවේදුේ රඵහ දී ඇති ඵත්; 

 එුරභහ දේගනිනද? 

(ආ) ඉවත වේ සථහනගආ ගම් න වි  සිටින අනය 

ඳදිංිකරුේ ගනොඳභහ ඉත් කිරීභ   ිළඹය ේගේද 

ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්,  ඒ භේද? 

  
உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் ககட்ட 

றணர:  

(அ) (i )  தகரளம்பு 9, தட்டதகரட லர்த்கக்க 

எளங்ககறல் 87/4ஆம் இனக்க இடத்றல் 

அகந்துள்ப தகரளம்பு ரக சகதக்குரற 

உத்றகரகபூர் இல்னம், தகரளம்பு ரக 

சகதறன் லர்த்கக்கப் ததரபொப்தரபர் தறக 

கறத் றபை. .ஸ்.தற. தசணறத்ண 

குடிறபைப்தற்கரக ங்கப்தட்டிபைந்து 

ன்தகபெம்; 

 (ii) அந் தர் 2007ஆம் ஆண்டு உறரறந்துள்பரர் 

ன்தகபெம்; 

 (iii) அது கணற அல்னது தறள்கபகள் 

இல்னரக கநத்து ற்கதரது அந் 

இல்னத்றல் தசணறத்ண தம் ததரறல் 

அகக்கப்தடுதர் எபைபைடன் குடும்ததரன்பொ 

தனந்ரக குடிர்ந்து உள்பதன்தகபெம்; 

 (iv) ரபறகரகந் லரன் லறன்நத்றல் 

கடததற்ந க்கு றசரகறன் தறன்ணர் 

(க்கு இன. 13724/ம்) இர்ககப 

அங்கறபைந்து தபறகற்ந லர்ப்பு 

ங்கப்தட்டுள்பதன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) கற்கூநற இடத்றல் ற்கதரதுள்ப அத்துலநற 

குடிறபைப்தரபர்ககப உடணடிரக தபறகற்ந 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்கநல் ன்? 

  
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that— 

 (i)  the official residence at No. 87/4, Reservoir 

Lane, Dematagoda, Colombo 09, of the 

Colombo Municipal Council was provided 

for the occupation of A.S.P. Seneviratne, 

who held the post of reservoir keeper in the 

Colombo Municipal Council; 

 (ii)  the aforesaid person has died in 2007; 

 (iii)  a person named Seneviratne and a family 

are residing in the aforesaid official 

residence by force at present concealing the 

fact that the person mentioned above had 

neither a wife nor children; and 

 (iv)  a judgment has been given to evict them 

from the aforesaid place following a case 

(Case No. 13724/M)  heard in the 

Maligakanda Magistrate’s Court? 

(b) Will he state whether steps will be taken to evict 

the squatters who are occupying at the aforesaid 

place at present without delay? 

(c) If not, why? 

 
රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ අභහතයුරභහ) 
(ரண்புறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ளூரட்சற, ரகர 

சகதகள் அகச்சர்) 

(The Hon. A.L.M. Athaulla - Minister of Local Government 

and Provincial Councils) 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 
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 (iii) ඔ . 

 (iv) ඔ . 

(ආ) ඔ . 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

(அ)  (i )  ஆம். 

 ( i i )   ஆம். 

 ( i ii )  ஆம். 

 ( i v )  ஆம். 

(ஆ) ஆம். 

(இ) றல்கன 

 (i) Yes. 

 (ii) Yes. 

 (iii) Yes. 

 (iv) Yes. 

(b) Yes. 

(c) Does not arise. 

 

ගනිළටිඹ, යගඳොර ළ ප්රණගකලඹ: යේක ත ඉඩම් 
தசணதறட்டி, கததரனத தறகசம்: எதுக்கக் 

கரறகள் 
SEVANAPITIYA, KARAPOLA TANK AREA: RESERVED LANDS 
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5. රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ 
(ரண்புறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුරභහගේ 

ඇස ප්රණලසනඹ —  (1) : 

(අ) (i) ඇුරර, නගේනපුය, ළලිේද, අං 61 දයන 

සථහනගආ දළන  ඳදිංික ඒ. හදර් මීය යහ ඇුරළු ිළරි 

විසිේ හ ය 1992 ර්ගආදී සිදුව 

ත්රාසතහදී ප්රණවහයඹකිේ ඳසු අත්වළය දළමූ  භවළලි 

“බී” රහඳගආ ගනිළටිඹ, යගඳොර ළ 

ප්රණගකලගආ යේක ත ඉඩම් ව ඳහයම්ඳරි 

ඉඩම්ලිේ භේවිත අේය 22 රඩ් 01 ඳර්චස 

31 හ තිමිඹ නළත රඵහ ගදන ගර ඉල්රහ 

ඇති ඵත්; 

 (ii) එභ ඉඩම් ආඳසු රඵහදීභ  අදහශ ගඹෝජනහ ුරනේ 

ශ්රී  රංහ භවළලි අධිහරිගආ අධයෂන ජනයහල් 

විසිේ අං එල්/බී/3/2 වහ 2010.12.28 දිනළති ලිිළඹ 

භඟිේ භවළලි අධිහරිගආ “බී” රහපීඹ 

ගේහසි ශභණහරු ගත දළනුම් දී ඇති 

ඵත්; 

 (iii) ගභගතේ එභ ගඹෝජනහ  ක්රිඅඹහත්භ වී ගනොභළති 

ඵත්;  

 එුරභහ දේගනිනද? 

(ආ) ඉවත ලිිළගආ අං 1 ඹ ගත් වේ ගඹෝජනහ අනු ඒ. 

හදර් මීය යහ ඇුරළු ිළරි  විඳුභේ රඵහදීභ  ිළඹය 

ේගේද ඹේන එුරභහ වේ යේගනිනද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්, ඒ භේද? 

லர்ப்தரசண, லர் ப பகரகத்து அகச்சகக் ககட்ட 

றணர:  

(அ) (i )  துகன,  கசணபு,  தபௌகந்,  இனக்கம்  61 

இல்  ற்கதரது  சறக்கும்  . கரர் லர 

உட்தட்ட சறனரறணரல் தறர்ச்தசய்கக தசய்ப் 

தட்டு, 1992ஆம் ஆண்டு இடம்ததற்ந தங்க 

ர ரக்குபௌன் தறன்ணர் ககறடப்தட்ட 

கரபௌ “தற” னத்றன் தசணதறட்டி, 

கததரனத தறகசத்றன் எதுக்கக் கரற 

ககபபெம் தரம்தரற கரறககபபெம் தகரண் 

டுள்ப 22 க்கர், 01 போட், 31 தர்சஸ் தகரண்ட 

தறர்ச்தசய்கக றனத்க லண்டும் ததற்பொத் 

பைரபொ ககரப்தட்டுள்பதன்த கபெம்; 

 (ii) கற்தடி கரறககப லண்டும் ங்குதுடன் 

தரடர்புகட பன்பொ பன்தரறவுகள் 

இனங்கக கரபௌ அறகரசகதறன் 

தறப்தரபர் ரகத்றணரல் ல்/தற/3/2ஆம் 

இனக்க 2010.12.28 ஆம் றகற கடிம்பனம் 

கரபௌ அறகரசகதறன் “தற” ன றறட 

பகரகரபபைக்கு அநறறக்கப்தட்டுள்பது 

ன்தகபெம்; 

 (iii) இதுக குநறத் பன்தரறவுகள் கடபகநப் 

தடுத்ப்தடறல்கன ன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ககன குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கடித்றல் 01ஆம் 

இனக்கத்றன்கலழ் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப பன்தரறறன் 

தடி . கரர் லர உட்தட்ட சறனபைக்கு லர்தரன்கந 

ங்குற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தக 

அர் குநறப்தறடுரர?  

(இ) இன்கநல், ன்? 

  
asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a) Is he aware that— 

 (i)  a request has been made for the return of the 

farm land of 22 acres, 01 rood and 31 perches 

consisting of reserved lands and traditional 

lands of the Karapola tank area, Sevanapitiya 

in the Mahaweli "B" Zone, cultivated by A. 

Cader Meera and others currently residing at 

No. 61, Welikanda, Nawasenapura, Athugala 

and abandoned subsequently following a 

terrorist attack in the year 1992; 

 (ii) three proposals pertaining to the return of the 

said land had been communicated to the 

Residential Manager of the 'B' Zone of the 

Mahaweli Authority by the Director General of 

the Mahaweli Authority through his letter No. 

L/B/3/2 dated 28.12.2010; 

 (iii)  these proposals have hitherto not been 

implemented? 

(b)  Will he state whether steps will be taken to offer a 

solution to A. Cader Meera and others as per 

proposal contained under number 1 of the above 

letter? 

(c)  If not, why? 
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ඳහර්ලිගම්ේුර 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 

(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

(අ) (i) ඇුරර නගේනපුය ළලිේද අං 61 ලිිළනගආ 
ඳදිංික ඒ. හදර් මීය යහ ඇුරළු ිළරි විසිේ හ ය 

1992 ර්ගආ ත්රාසත විඳත් ගවේුරගේ අතවළය 

දළමූ යගඳොර ළ ප්රණගකලගආ යේක ත ඉඩම් ව 

ඳහයම්ඳරි ඉඩම්ලිේ භේවිත අේය 22 රඩ් 

01 ඳර්චස 31  න තිමි ගො  භවළලි 

ංර්ධන  යුුර වහ එනම්, න ජීවි රහඳඹ  

වහ ජර ළලුම් නිම්න රහඳඹ  ගේ ය ඇති 

ඵළවිේ එභ ඉඩම් ගො  ඔවුේ  රඵහ දිඹ 

ගනොවළ. ඉතිරි ගො  ඔවුේ ඉඩම් අත්වළය ගිඹ 

නිහ ගනත් ඳදිංිකරුේ ගත නීතයහනුකර 

රඵහ දී තිගබ්. 

 (ii) වහ (iii) ශ්රී  රංහ භවළලි අධිහරිගආ අධයේ ජනයහල්ගේ 

අං එල්/බී/3/2 වහ 2010.12.28 දිනළති ලිිළගඹේ 

ගඹෝජනහ 03 ේ ඉදිරිඳත් යමිේ ගභභ ළ ලු 

නියහයණඹ යන ගර බී රහඳගආ ගේහසි 

යහඳහය ශභනහහය ගත උඳගදස දී ඇත. එින 

වේ රුණු ළරකිල්ර  ගන ප්රණහගඹෝගි 

ශ වළකි ව හර්ඹඹ ගර හදර් මීය යහ ඇුරළු 

ඉල්ලුම්රුේ 08 ගදනහගේ සුයත් උම්භහ, 

හදර් මීය යහ, ගභොගවොභඩ් හලි, අබ්දුල් වමිදු ව ඊ. 

මුනහජීයහ ඹන අඹ දවහ ගණිළටිඹ 

ගොට්ඨහලගආ මුුරර ඒගඹේ හරි ඉඩම් ද, 

ගේනපුය ඇුරර ඒ ගඹේ  ගොඩ ඉඩම් ද රඵහ 

දී ඇත. මුල් අයිතිරුේ ව  අේය 18  ඉඩම් 

ප්රණභහණඹේ ිනමි තිබී ඇති අතය, මිේ අේය 12 

ේ ඉවත නම් වේ 05 ගදනහ වහ නිදවස ය 

ඇත. ඉතිරි 03 ගදනහ න ලිේ උම්භහ, ඊ. උේ 

වහ ඊ. බඹහුර උම්භහ ඹන අඹ ඉඩම් රඵහ දීභ වහ 

සුදුසුම් ඳරීේහ කිරීභ  ඳරීේණඹ  ළහ 

ඇත. ළවීම් ලිිළ 02 ේ ඹහ ඇතත් ඳරීේණඹ 

වහ ඳළමිණ නළත. 

(ආ) ලිේ උම්භහ, ඊ. උේ වහ ඊ. බඹහුර උම්භහ ඹන අඹ  

2013.08.14 න දින ගඳ. . 10.00   ඳරීේණඹ වහ 

ඳළමිගණන ගර දේමිේ 2013.07.15 දින ලිිළඹේ ඹහ 

ඇත. 

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

  

(அ) (i )   துகன, கசணபு, இனக்கம் 61இல் சறக்கும் . 

கரர் லர உட்தட சறனரறணரல் தறர்ச்தசய்கக 

தசய்ப்தட்டு, 1992ஆம் ஆண்டு தங்கர 

அச்சுபொத்ல் கரரகக் ககறடப்தட்ட 

கனததரன த தறகசத்றன் எதுக்கக் 

கரறககபபெம், தரம்தரறக் கரறககபபெம் 

தகரண்டுள்ப 22 க்கர், 04 போட், 31 தர்சஸ் 

றஸ்லம்தகரண்ட கரற கரபௌ 

அதறறபைத்றப் தறகளுக்கு, அரது ண 

றனங்கு னத்துக்கும், லகரட்டப் 

தள்பத்ரக்கு னத்துக்குதண எதுக்கப் 

தட்டிபைப்தரல் அக்கரறக அர்களுக்குப் 

ததற்பொக்தகரடுக்க படிரதுள்பது. இர்கள் 

கரறககப றட்டுறட்டுச் தசன்நரல் ஞ்சற 

தகுறகள் சட்ட ரலறரக கற்பொக் 

குடிகற்நரசறகளுக்கு ங்கப்தட்டுள்பண. 

 ( i i )  ற்பொம் (iii )  

  இனங்கக கரபௌ அறகரசகதறன் 

தறப்தரபர் ரகத்றணரல் இனக்கம்: ல்/பீ/3/2 

ற்பொம் 2010.12.28ஆம் றகறபெகட கடித்றன் 

பனம் “தற” ன றறடக் கபைத்றட்ட 

பகரகரபபைக்கு பன்பொ பன்தரறவுகள் 

பன்கக்கப்தட்டு இப்தறச்சறகணகத் லர்க்கு 

ரபொ அநறவுபொத்ப்தட்டது. அக்கடித்ற பள்ப 

பன்தரறவுககபக் கபைத்றதனடுத் றறடக் 

கபைத்றட்ட பகரகரபர் கரர் லர உட்தட 08 

றண்ப்தரரறகபறபௌபைந்து சூத் உம்ர, கரர் 

லர, தரதயரட் சரபௌ, அப்துல் யம்து, 

ற்பொம் ஈ. பணரேறர ஆகறகரபைக்கு 

தசணதறட்டி தறரறறன் பதுகன அனகறபௌபைந்து 

றசர றனங்ககபபெம், கசணபு துகன 

அனகறபௌபைந்து தற்பொக் கரறககபபெம் 

ததற்பொக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக 

டுத்துள்பரர். பல் உரறகரபர்களுக்கு 18 

க்கர் றஸ்லபள்ப கரறகள் உரறக 

ரகறபைப்ததுடன், அற்பொள் 12 க்கர் 

றஸ்லபள்ப கரறகள் ககன ததர் 

குநறக்கப்தட்ட பைக்கும் தசரந் உரறக 

பெகடகடணரக ங்கப்தட்டுள்பண. 

ஞ்சற பபைக்கும், அரது கபௌன் உம்ர, ஈ. 

ஊசன் ற்பொம் ஈ. யரது உம்ர ஆகறகர 

பைக்கும் கரறககபப் ததற்பொக் தகரடுப்தற்கு 

அர்கபறடம் உரற ககககள் உள்பணர 

ன்தகப் தரலட்சறப்தற்கு பைரபொ இண்டு 

அகப்புக் கடிங்கள் அதப்தப் தட்டரபம், 

இர்கள் பபைம் அற்குச் சபகம் றல்கன. 
 
(ஆ) கபௌன் உம்ர, ஈ. உசன் ற்பொம் ஈ. யரது உம்ர 

ஆகறகரபைக்கு 2013.08.14ஆம் றகற ப.த. 10.00 

றக்கு கககககபப் தரலட்சறப்தற்கு 

சபகம்பைரபொ அநறறப்தற்கு 2013.07.15ஆம் றகற 

கடிதரன்பொ அதப்தப்தட்டுள்பது. 

(இ) ரது. 

 
(a) (i) An extent of 22 acres 01 rood 31 perches 

comprising reserved and traditional lands in 

Karapolawewa area cultivated by A. Cader 

Meera who resided at No. 61 Welikanda 

Navasenapura Athugala and abandoned due to 

terrorist commotion in the year 1992 has been 

allocated for Mahaweli development purposes, 

namely, wild life system and water flow valley 

system. Therefore the said extent of land 

cannot be granted. Balance has been granted 

legally to other settlers because they have 

abandoned the said land. 

 (ii)  and (iii)  

 The Regional Project Manager of system B 

was advised to adjust the issue by the letter No. 

L/B/3/2 dated 28/12/2010 of the Director 

General of MASL and forward three proposals. 

Taking into consideration those matters as a 

practical action, those namely Surath Umma, 

Cader Meera, Mohamed Sali, Abdul Hamidu 
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and E. Munajeera out of 8 applicants including 

Cader Meera were given irrigation lands from 

Mutugala unite of Sevanapitiya Division and 

highlands from Senapura Athugala unite. An 

extent of 18 acres belonged to the first 

landholders out of which 12 acres were freed 

for above mentioned five. The balance three, 

namely, Kalin Umma, E. Usan, E. Bhayatu 

Umma were invited for an inquiry to check 

their qualifications for granting lands. Two 

invitation letters were sent but they did not 

come for the inquiry. 

(b) A letter has been sent to Kalin Umma, E. Usan and 

E. Bhayatu Umma informing them to come for an 

inquiry on 15.07.2013 at 10.00 a.m. 

(c) Not applicable. 

 
එම්. ඉගඩ්. ගභොවභඩ් භවතහ ව ෂහතිභහ නීයහ 

භවත්මිඹ  අඹත් ඉඩභ : යහජ ඔේපු 

றபை. ம்.இமட். தரயட் ற்பொம் றபைற 

தரத்றர சணலரவுக்குச் தசரந்ரண கரற: கதரபௌ 

உபொற ரரறத்க 
LAND BELONGING TO MR. M.Z. MOHAMED AND MRS. 

FATHIMA SANEERA: FORGED DEED 

3195/’12 

6. රු එම්.ටී. වේ අලි භවතහ  
(ரண்புறகு ம்.ரல. யமன் அபௌ)  

(The Hon. M.T. Hasen Ali) 

අග්රාහභහතයුරභහ ව බුකධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතයුරභහගේ ඇස ප්රණලසනඹ —  (1) : 

(අ) (i) හල්ර, මිලිකදු, එ්ච. ගේ. එඩ්භේඩ් භහගත්, අං 
160 දයන සථහනගආ ඳදිංික එම්. ඉඩ්. ගභොවභඩ් 
භවතහ ව ෂහතිභහ නීයහ භවත්මිඹ  අඹත් 
ගඳෞකලි ඉඩභේ යහජ ඔේපුේ භගිේ අේුර 
ය ළනීභ ිළිතඵ හල්ර විගලේ අඳයහධ 
විභර්ලන අංලඹ භඟිේ, හල්ර භගවේසත්රාහත් 
අධියණගආ අං 21972 ඹ ගත් ඳයන රද 
නඩු ගඳොලිසිඹ විසිේභ ඉල්රහ අසය ගන 
තිගඵන ඵත්; 

 (ii) අං 1977 වහ 2002.11.23 දිනළති එභ යහජ 
ඔේපුග  අත්ේ ගවෝ භහඳ  ඇඟිලි රකුගණ් 
විිතිබහඹේ ඳතින ඵ  ඇඟිලි  වේ 
ගයජිසොහර් විසිේ අං ලී.ගල්. 07/2009 වහ 
2010.02.08 දිනළති නිර ගල්නඹ භඟිේ 
භගවේසත්රාහත් අධියණඹ ගත දළනුම්දීභ 
ගවේුරගේ එකී නඩු ඉල්රහ අසය නු රළබ 
ඵත්; 

 (iii) එභ යහජ ඔේපු සයන රද 
ගනොතහරිසයඹහ  ගවෝ එකී නඩුග  චූදිතයිේ  
එගයින ගභගතේ නීතිභඹ ිළඹයේ ගන 
ගනොභළති ඵත්; 

 එුරභහ දේගනිනද? 

(ආ) එභ යහජ ඔේපු ස යන රද ගනොතහරිස ඇුරළු අදහශ 
ළරුේ  එගයින  ගනොඳභහ නීතිභඹ ිළඹය 
ේගේද ඹේන එුරභහ ගභභ බහ  දේේගනිනද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නම්,  ඒ භේද? 

  

தற அகச்சபைம் ததபத் சரசண,  அபல்கள் 

அகச்சபைரணகக் ககட்ட றணர:  

(அ) (i )  கரபௌ, றபௌத்தூ, ச்.கக. ட்ன்ட் ரத்க, 

இனக்கம் 160 தறடத்றல் றபெம் றபை. 

ம்.இமட். தரயட் ற்பொம் றபைற தரத்றர 

சணலரவுக்குச் தசரந்ரண ணறரர் 

கரறதரன்பொ கதரபௌரண உபொறதரன்நறன் 

பனம் உரறக ரற்நம் தசய்ப்தட்டுள்பக 

தரடர்தரக கரபௌ, றகசட குற்நப் புனணரய்வுப் 

தறரறறணரல் கரபௌ லரன் லறன்நறல் 

21972ஆம் இனக்கத்றன்கலழ் தரடப்தட்டுள்ப 

க்கு ததரபௌசரரறணரகனக ரதஸ் 

ததநப்தட்டுள்பது ன்தகபெம்; 

 ( i i )  1977ஆம் இனக்க, 2002.11.23ஆம் றகற 

குநறத் கதரபௌ உபொறறல் ககதரப்தம் அல்னது 

ததபைறல் அகடரபத்றல் றரறபுதட்ட 

ன்கதரன்பொ கரப்தடுரக றல் 

அகடரபப் தறரபரறணரல் இன. ப்.கன 

07/2009 ற்பொம் 2010.02.08ஆம் றகற 

உத்றகரகபூர் அநறக்ககறன்பனம் லரன் 

லறன்நத்றற்கு அநறறக்கப்தட்டுள்பரல் 

கற்தடி க்கு ரதஸ் ததநப்தட்டுள்பது 

ன்தகபெம்; 

 ( i ii )  கற்தடி கதரபௌ உபொறகத் ரரறத் 

தரத்ரரறசுக்கு அல்னது க்கறல் குற்நஞ் 

சரட்டப்தட்டர்களுக்கு றரக இதுகறல் 

சட்ட டடிக்கக டுக்கப்தடறல்கன 

ன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 
 
(ஆ)  குநறத் கதரபௌ உபொறகத் ரரறத் தரத்ரரறசு 

உள்படங்கற சம்தந்ப்தட்ட சந்கக தர்களுக்கு 

றரக ரறக்கரது சட்ட டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 
 

(இ) இன்கநல், ன்?  

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that— 

 (i)  the case filed by the Special Crimes 

Investigation Unit of Galle in the 

Magistrate’s Court of Galle under Case No. 

21972 regarding the disposal of a private 

land, which belongs to Mr. M.Z. Mohamed 

and Mrs. Fathima Saneera residing at 

No.160, H.K. Edmond Road, Milidduwa, 

Galle, under a forged deed, has been 

withdrawn by the Police themselves; 

 (ii)  the aforesaid case has been withdrawn due 

to the fact that it was informed to the 

Magistrate’s Court by the official document 

No. ලී.ගල්. 07/2009 dated 08.02.2010 of the 

Registrar of Finger Print that there is a 

distortion of the signatures or the thumb 

impression that have been placed in the 

aforesaid forged deed No. 1977 dated 

23.11.2002; and 

 (iii)  legal action has not yet been taken against 

neither the notary who prepared the 
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aforesaid forged deed nor the accused of the 

aforesaid case ? 

(b) Will he inform this House whether prompt legal 

action will be taken against the suspects including 

the notary who prepared the aforesaid forged 

deed? 

(c) If not, why? 

 

 රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ேத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
(අ) (i) ගභින වේ ප්රණලසනත ගඳෞකලි ඉඩභ ිනමි 

ගභොගවොභඩ් හසිම් උම්මු යුවභහේ නභළති 
තළනළත්තිඹ විසිේ කිසිකුගේ ඵරඳෆභකිේ 
ගතොය සකීඹ ළභළත්ගතේභ ඉවත ගකඳශ 
ඳහුරභහ නුසතිඹහ නභළත්තිඹ  ලිඹහ ඳයහ දී ඇති 
අතය ගම් ම්ඵේධගඹේ සිදු යන රද 
විභර්නරදී ඒ ඵ තදුය ත් තවවුරු වී ඇත. 
ඉවත සිකධිඹ ම්ඵේධගඹේ තදුය ත් විභර්ලන 
සිදු  ය ගභින අඳයහධඹේ සිදු වී ඇති ද ඹේන 
ගොඹහ ඵළලීභ   යුුර ය ඇති අතය ඳළමිණිල්ර 
භගිේ යහජ ගල්නඹේ ඵ  වඳුේන අං 
1977 දයන ඉඩම් ඔේපුග  යහජත්ඹේ ඇති ඵ  
කිසිදු හේක ඹේ ගවිත වී ගනොභළත. ගභභ රුණු 
අනු අං 21972 ඹ ගත් ඳයන රද නඩු 
අඳයහධ නඩු  යුත්තේ ගර  ඳත්හගන 
ඹහගම් වළකිඹහේ ගනොභළති ඵළවිේ ගභභ නඩු 
2012.01.05 දින C 04 ඹ ගත් අේයත ය 
අේ ය ඇත. 

 (ii) ඇගිලි  වේ ගයජිසොහර්ගේ හර්තහ අනු අං 
1977 දයන ඉඩම් ඔේපුග  උම්මු යුවභහේගේ ම් 
භහඳ  ඇගිලි රකුගණ් ළටි රේණ අනු එින 
නියදයතහඹ ම්ඵේධගඹේ භතඹේ ප්රණහල ශ 
ගනොවළකි ඵ හර්තහ ය ඇත. ඉවත ඉඩම් 
ඔේපුග  කඨත්ඹේ ඇති ඵ  කිසිදු හේක ඹේ 
භඟිේ ගවිත වී ගනොභළති  අතය ගභින අඳයහධ 
තත්ත්ඹේ ගනොඳතින නිහ නඩු අේ ය 
ඇත. 

 (iii) ගභභ සිකධිගආදී යහජ ඔේපු ස කිරීභේ සිදු වී 
ගනොභළත. 

(ආ) යහජ ඔේපු ස කිරීභේ සිදු වී ගනොභළත. 

(ඇ) අදහශ නළත. 

 

(அ)  (i )   இங்கு குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தறச்சறகணக்குட் 

தட்ட ணறரர் கரற உகடகரபர் 

தரதயரட் கரசறம் உம்ப யளரன் ன்தர் 

பைகட வ்றரண அச்சுபொத்பறன்நற 

சுறபைப்தறன் கதரறல் கற்குநறப்தறட்ட கரறக 

தரதுர தஸ்கறர ன்தபைக்கு ளற 

எப்தகடத்துள்பரர். இந் றடரக 

டரத்ப்தட்ட றசரககபறன்கதரது 

இவ்றடம் கபம் உபொறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

கற்குநறப்தறட்ட றடம் தரடர்தரக கபம் 

றசரககள் டரத்ற இங்கு குற்நததுவும் 

இடம்ததற்பொள்பர ன்தக அநற 

டடிக்கக டுக்கப்தட்டுள்பதுடன் 

பகநப்தரட்டரபர் கதரபௌ ஆதரன்தநணக் 

குநறப்தறடும் 1977 தம்  இனக்கபகட கரற 

உபொறறல் கதரபௌத்ன்க துவும் உள்பற் 

கரண வ்றரண சரட்சறபெம் கரப்தட 

றல்கன. இவ்றடங்கபறன்தடி 21972 தம் 

இனக்கத்றல் தறவுதசய்ப்தட்ட க்கு 

குற்நறல் க்தகரன்நரக தரடர்ற்கரண 

சரத்றம் இல்னரகறணரல் இவ்க்கு 

2012.01.05ஆம் றகற C 04 இன்கலழ் 

ளத்றடப்தட்டு றகநவு தசய்ப்தட்டுள்பது. 

 ( i i )  றல் அகடரபப் தறரபரறன் அநறக்ககறன் 

தடி 1977ஆம் இனக்க கரற உபொறறல் உம்ப 

யளரன் ன்தரறன் இடது கக ததபைறல் 

அகடரபப் தறறன் உண்கத்ன்க 

தரடர்தரகக் கபைத்ததுவும் கூநபடிரதணக் 

கூநறபெள்பரர். இக்கரற உபொறறல் 

கதரபௌத்ன்ககள் துவும் உள்பற்கரண 

சரட்சறகள் கரப்தடரகறணரல் இங்கு 

குற்நங்கள் துவும் இடம்ததற்நரகக் 

கபைபடிரதுள்பது. ணக, இவ்க்கு 

றகநவு தசய்ப்தட்டுள்பது. 

 ( i ii )  இச்சம்தத்றல் கதரபௌ உபொற ரரறக்கப் 

தட்டிபைக்கறல்கன. 

(ஆ) கதரபௌ உபொற ரரறக்கப்தட்டிபைக்கறல்கன. 

(இ) ற்புகடத்ரகரது. 

 

(a) (i) The owner of the aforesaid problematic 

land Mrs. Mohammed Kasim Ummu 

Rahuman had transferred the said property 

to Mrs. Fathima Nusthiya by herself 

without the influence of any other party, 

and investigations carried out regarding the 

matter further ensured the aforesaid facts. 

Necessary measures have been taken to 

carry out further investigations, in order to 

find out any possibility; whether a crime 

had occurred in respect of the said matter, 

where any evidence against this deed No. 

1977 dated 23.11.2002 have not been 

revealed to prove the forgery of the 

document. The aforesaid case which was 

filed under Case No. 21972 had been 

terminated on 05.01.2012 under C04, as it 

cannot be continued as a Criminal Case due 

to the facts revealed above. 

 (ii) The Report of the Registrar of Finger Print 

had indicated that any opinion regarding 

the accuracy of the finger print cannot be 

stated as per the traits indicated in the left 

thumb; of crime reported against this case, 

there were no evidence to prove that a 

forgery had taken place in the deed. 

 (iii) Preparation of forged deed had not taken 

place in this incident. 

(b) Preparation of forged deed had not taken place in 

this incident. 

(c) Not relevant. 
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[රු එම්.ටී. වේ අලි භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිගම්ේුර විහද හර්තහර හර්ක  දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතේ ගේහ ළනීභ අලය  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. ගොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි ගොඩනළගිල්ගල් යජගආ  ප්රණහලන  හර්ඹහංලගආ  අධිහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රණථභ දහඹ  මුදල් ගහ ඉදිරි ර්ගආ දහඹත්ඹ රඵහ ගන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිගනේ ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳත් බහය නු ගනොරළගබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் பைடரந் சந்ர பதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற் 

தசனவு பதர 2.50. பைடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டபனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறபைபப்தகண, தகரளம்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்பொக்தகரள்பனரம். எவ்கரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் கறக்கு பன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட கண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்பொக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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