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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුර  ු
 

පඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීපමන් ඇස ප්රහනය: 
 ශටන්ඩර් කළවීභකින් ශතොය මිනයල් අශශවි කිරීභ 
 

නීති විදයළ ප්රපශය - 2013 :  
  අධිකයණ අභහතයතුභහශ  ්රකහලඹ 
 

පඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප ඳන ක පකටුම්ඳ ක: 
 එක්ත් මුසලිම් උම්භහවස  (ංසථහගත කිරීශම්)- [ගරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී 
 

 ශ්රී රංකහ රායහ ඳදනභ  (ංසථහගත කිරීශම්)-[ ගරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී 
 

කල් තෆබීපම් පයෝජනළල: 
 ගංතුරින් විඳතට ඳත් වන්ට වන 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුණු 

பஷதஶன உள்ரடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Sale of Minerals without adhering to Tender Procedure 

LAW COLLEGE ENTRANCE  - 2013: 

   Statement by Minister of Justice 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

   United Muslim Ummah (Incorporation) – [The Hon. Hunais Farook] – Read the First time 

   Sri Lanka Hira Foundation (Incorporation) – [The Hon. Hunais Farook] – Read the First time 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Relief for Flood Victims 

PRINCIPAL  CONTENTS 

லஷனஶக்கமக்கு லஶய்மூய லஷமடகள் 

தனஷ அமஷலஷத்தல்மூய லஷனஶ: 

 ககள்லஷ ககஶப்படஶது கனஷப் தபஶமெள் லஷற்பமன 

சட்டக் கல்ம்ஶஷ அததஷ - 2013 :  

 நஸதஷ அமச்சஶஷனது கூற்மை 

தனஷ உமைப்பஷனர் சட்டமூயங்கள்: 

 க்கஷ முஸ்மொம் உம்ஶ (கூட்டிமைத்தல்) - [ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக்]- முதன்முமம   தஷப்பஷடப்பட்டது 

       ஸ்ரீயங்கஶ வஷஶ தபரன்கடளன்  - [ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக்]- முதன்முமம   தஷப்பஷடப்பட்டது 

 

எத்தஷமலப்தைப் பஷகமை: 

       தலள்ரத்தஷனஶல் பஶதஷக்கப்பட்கடஶமெக்கு நஷலஶைம் 
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අ.භළ.1.00   ඳළර්ලිපම්න්ුරල රැවහවිය. කථළනළයකුරමළ        
[ගු චමල් රළජඳක් මශතළ]  මූළවනළරූඪ විය. 

பஶஶமன்மம் பஷ.ப.1.00 ைஷக்குக் கூடிது. சபஶநஶகர்  

அலர்கள்  [ஶண்தைஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER                 

[THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்தஷங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ 
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  ඳළර්හලප  ප්රධළන 

වංවිධළයකුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு தஷகனஷ் குைலர்தன - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயமப்தை அமச்சமெம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

முதற்ககஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් 2011 ර්ඹ වහ 
ශේහ නියුක්තඹන්ශ  බහය අයමුදල් භණ්ඩරශේ හර්ෂික හර්තහ 

භභ ඉදිරිඳත් කයමි.  

ශභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන කටයුතු පිිබඵ 
උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

කයමි.  

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2011 ර්ඹ වහ විශ්රහභ ළටු ද ශදඳහර්තශම්න්තුශව හර්ෂික 

කහර්ඹපර හර්තහ වහ ගිණුම් හර්තහ.-[යහජය ඳරිඳහරන වහ 
සශ්ධල කටයුතු අභහතය ගරු ඩ්ලලිව.ී..ශ.. ශශනවියත්න 
භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

   

වභළපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சபஶதேடத்தஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன)    

(The Hon. Dinesh Gunawardena)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඛනිජ ශතල් කර්භහන්ත අභහතයතුභහ 
ශනුශන් 2008 ව 2009 ර් වහ රංකහ ඛනිජ ශතල් 
නීතිගත ංසථහශව හර්ෂික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි.  

ශභභ හර්තහ ඛනිජ ශතල් කර්භහන්ත කටයුතු පිිබඵ 

උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ 
කයමි.   

  
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2011 ර්ඹ වහ සුළු අඳනඹන ශබෝග ්රර්ධන 
අභහතයහංලශේ කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [සුළු අඳනඹන ශබෝග 

්රර්ධන අභහතය ගරු ශයිනශනෝල්්  කුශර් භවතහ ශනුශන් ගරු 
දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 

වභළපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சபஶதேடத்தஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහශව ජහතික බු්ධධිභඹ ශ්ධඳශ 
කහර්ඹහරශේ කහර්ඹහධන හර්තහ ව හර්ෂික ගිණුම්.- 

[කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතය ගරු රිහ්  ඵදියුදීන් භවතහ 
ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

වභළපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சபஶதேடத்தஷல் இமெக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු 
ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් 2008 ර්ඹ වහ ශඳොල් 

ංර්ධන අධිකහරිශේ හර්ෂික හර්තහ භභ  ඉදිරිඳත් කයමි.  

ශභභ හර්තහ ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන 
කටයුතු පිිබඵ උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතුඹළයි 
භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ිළිතගන්ලන ද ලළර්තළ 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட அமஷக்மககள் 

REPORTS PRESENTED 
 

රංකහ ලහන්ත ශජෝ ද ශොශවොයුයන්ශ  
ංගභඹ (ංශලෝධන) ඳනත් ශකටුම්ඳත 

இயங்மக தைனஷத சூமசப்பர் சககஶதர் சமப 

(தஷமெத்தம்) சட்டமூயம் 
SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST. JOSEPH 

(AMENDMENT) BILL 
 

ගු චන්දිම වීරක්පකොඩි මශතළ (නිපයෝජය 

කථළනළයකුරමළ වශ කළරක වභළඳතිුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷ மக்தகஶடி - பஷதஷச் சபஶநஶகமெம் 

குமௐக்கரஷன் தலஷசஶரமெம்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 
Chairman of Committees) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, "රංකහ ලහන්ත ශජෝ ද 
ශොශවොයුයන්ශ  ංගභඹ (ංශලෝධන)" නභළති ඳනත් 

ශකටුම්ඳත පිිබඵ "බී" සථහය කහයක බහශව හර්තහ ව එරා 
කහර්ඹ ටවන් භභ ඉදිරිඳත් කයමි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

"ලළර්තළල 
'රංකහ ලහන්ත ශජෝ ද ශොශවොයුයන්ශ  ංගභඹ (ංශලෝධන)' 

නභළති ඳනත් ශකටුම්ඳත නීති ශකටුම්ඳත් ම්ඳහදක විසින් කයන 

රද ංශලෝධන රාත කහයක බහ රකහ ඵළල අතය, ශභඹට 

අමුණහ ඇති පුනර් මුද්රණශේ දළක්ශන ඹශථෝක්ත ංශලෝධන 
රාත ඳනත් ශකටුම්ඳතට එකඟ වී ඇත.  

ශභභ ඳනත් ශකටුම්ඳතට අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ රළබී 

තිශ්ල." 

 

ඳන ක පකටුම්ඳත ''බී'' වහථළලර කළරක වභළල විසින් ලළර්තළ කරන 
ද ඳරිදි 2013 ජනලළරි 10 ලන බ්රශවහඳතින්දළ වකළ බනු ෆප..   

 

சட்டமூயம் நஷமயக்குமௐ "பஷ" இனஶல் அமஷக்மக தசய்ப்பட்டலஶமை 

2013 சனலஶஷ 10, லஷஶறக்கஷறம பஶஷசஸமொக்கப்படலஷமெக்கஷமது. 
 

Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon 

Thursday, 10th January, 2013. 

 
පඳ කවම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ (පද්ශීය වලදය  
අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு சஶமொந்த தஷசஶநஶக்க - சுகதச மெத்துலத்துமம 

அமச்சர்) 

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 
Medicine) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ උහුමීඹ, ඇශ උඹන, 3 ශනි 
ඳටුභග ඳදිංචි එච්.එම්.පී. ශවේයත් භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් 

පිිබගන්මි. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු සුන්ත පුංචිනිරශම් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  
ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කුරුණෆගර, ඳනහදයගභ, 
ශකොස ත්ත ඳදිංචි ශක්.ජී. භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ ඇතුළු 
පිරිශගන් රළබුණු ශඳත්භක් පිිබගන්මි. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
  

ගු ටී. රංජි ක ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඵරන්ශගොඩ, මීශගොඩ, කිරිඳිගර 

ඳදිංචි යූ.ඩ්ලලිව. ශල්ටන් භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් 
පිිබගන්මි.  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු යි.ජී. ඳ්ධභසිරි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු පී. පිඹශේන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  
ගරු අිනත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු රුන් යණතුංග භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගු විදුර වික්රමනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷதும லஷக்கஷநஶக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ  ශවොයණ, ඇල්ඵට් පී රිස භහත, 
අංක 40 දයන සථහනශඹරා ඳදිංචි ඒ.අයි. ගභශ  භවතහශගන් 

රළබුණු ශඳත්භක් පිිබගන්මි.  
 
ඉදිරිඳ ක කරන ද පඳ කවම්  මශජන පඳ කවම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  දී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்கமரப் தபஶதுதக் குமௐமக்குச் சஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
லஷனஶக்கமக்கு லஶய்மூய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

විගණකළධිඳති පදඳළර්තපම්න්ුරල : කළර්ය මණ්ඩය 
கைக்கஶய்லஶரர் தமயம அதஷபதஷ தஷமைக்கரம்: 

பைஷஶட்தடஶகுதஷ 

AUDITOR-GENERAL'S DEPARTMENT : STAFF 

1407/’11 

1. ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
     (ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

     (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු  
අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු පිරාටුනු රළබ 
දිනඹ කශර්ද;  

 (ii) විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුශව අනුභත කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹට අඹත් ශේක ංඛයහ ශකොඳභණද; 

 (iii) ශභභ ශදඳහර්තශම්න්තුශව ත්භන් ශේක 
ංඛයහ ශකොඳභණද; 

 (iv) කහර්ඹ භණ්ඩරශේ පියවීභට ඇති පුය දඳහඩු 
ංඛයහ ශකොඳභණද; 

 (v) කහර්ඹ භණ්ඩරඹට රාමි ළටු ද ව අශනකුත් දීභනහ 
කශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද?       

(ආ) විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු  ශ්ධලඳහරනීකයණඹ වීභ 
පිිබඵ එක්ත් ජහතීන්ශ  හර්තහශව වන්වී තිශ්ලද 
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනරාද?  

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

பஷத அமச்சமெம் தபஶரத்த சஶசன, த அமௌலல்கள் 

அமச்சமெஶனலமக் ககட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) கைக்கஶய்லஶரர் தமயம அதஷபதஷ 

தஷமைக்கரம் ப்கபஶது நமடமுமமக்குக் 

தகஶண்டுலப்பட்டது ன்பமதமம்; 

 (ii) கைக்கஶய்லஶரர் தமயம அதஷபதஷ 

தஷமைக்கரத்தஷன் அங்கஸகஶஷக்கப்பட்ட 

பதலஷைஷஷல் உள்ர உமைப்பஷனர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மகமமம்; 

 (iii) தஷமைக்கரத்தஷன் தற்கபஶமத 

பைஷஶட்தடஶகுதஷஷனஶஷன் ண்ைஷக்மகமமம்; 

215 216 



2013 ජනහරි 09 

 (iv) பதலஷைஷஷல் நஷப்பப்பட கலண்டி 

தலற்மஷடங்கரஷன் ண்ைஷக்மகமமம்; 

 (v) பைஷஶட்தடஶகுதஷஷனமெக்கு உஶஷத்தஶக உள்ர 

சம்பரங்கள் ற்மைம் மன ஊதஷங்கமரமம் 

 அலர் சமபக்குத் ததஶஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) கைக்கஶய்லஶரர் தமயம அதஷபதஷ தஷமைக்கரத்தஷன் 

அசஷல் ப்படுத்துமக குமஷத்து .நஶ அமஷக்மக 

குமஷப்பஷட்டுள்ரதஶ ன்பமதமம் அலர் கூமைலஶஶ? 

(இ) இன்கமல், ன்?. 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to when the Auditor General’s 

Department was brought into existence; 

 (ii) the number of staff members in the 

approved  cadre of the Auditor General’s 
Department; 

 (iii) the current strength of the Department; 

 (iv) the number of vacancies in the  cadre to be 

filled; and  

 (v) the salaries and other emoluments that the 

staff is entitled to? 

(b) Will he state whether the UN Report has referred 

to the politicization of the Auditor General’s 
Department? 

(c) If not, why? 

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුරු 
ශදනහ.  

(අ) (i) 1799.01.24  

 (ii) 1,838   

 (iii) 1,358යි. 

 (iv) 480යි. 

 (v)   

 ලෆටුප් 2011 2012.10.31 

  (ුිළයල්) දක්ලළ (ුිළයල්) 
01. ඒකහඵ්ධධ ළටුඳ 346,840,863 289,877,536 

02. අශනකුත් දීභනහ 
 ජීන විඹදම් දීභනහ, බහහ  
 දීභනහ, කහර්ඹසථහන දීභනහ 114,950,186 123,599,611 

03. දිරිදීභනහ 107,000,000 107,000,000 

 එකුරල 568 791 049 520 477 147 

 

(ආ) විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු ශ්ධලඳහරනීකයණඹ වීභ 
පිිබඵ එක්ත් ජහතීන්ශ  හර්තහශව වන් වී තිබීභ 
පිිබඵ කිසිඹම් ශතොයතුයක් ශම් දක්හ අනහයණ වී නළත. 
එශේ වුද, එක්ත් ජහතීන්ශ  ංවිධහනඹ 2011 ශදළම්ඵර් 
22න දින ම්භත කයශගන තිබ අංක A/66/209 දයන 

ශඹෝජනහ භඟින් ජහතයන්තය උත්තරීතය විගණන 
ආඹතන ලක්තිභත් කයමින් යහජය ඳරිඳහරනශේ 
කහර්ඹක්භතහ, ගණන් දීශම් ගකීභ, පරදහඹකත්ඹ, 
විනිවිදබහඹ ්රර්ධනඹ කිරීභ භඟින් ජහතයන්තය එකඟ 
ව ංර්ධන ඉරක්ක වහ වස්ර ංර්ධන ඉරක්ක 
ක්රිඹහත්භක කිරීශම්දී උත්තරීතය විගණන ආඹතනර 
වශඹෝගඹ ශභරභක් ශර බහවිත කිරීභ වහ 
උත්තරීතය විගණන ආඹතනර ධහරිතහ ර්ධන 
අලයතහ අධහයණඹ කය ඇත.  ශම් පිිබඵ උත්තරීතය 
විගණන ආඹතනඹන සශ  ජහතයන්තය ංවිධහනශේ භව 
ශල්කම්යඹහ විසින් භහ ශත එහ තිබ අංක 200/371- 
INTOSAI/2011 වහ 2012 ජනහරි භ හර්තහශව 
පිටඳතක්  වභළගත* කයමි. 

(ඇ) අදහශ ශනොශව. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ඇභතිතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භට 
කිඹන්න අලය න්ශන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් විගණකහධිඳති 

ශදඳහර්ත ශම්න්තු පුළුන් තයම් ලක්තිභත් කයන්න අලය ඵයි.  
ඊශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශවදී කිඹනහ අඳට ඇහුණහ, ශ්රී රංකහ 
ශටලිශකොම් ආඹතනශේ  විශ්ධශීඹ ජහතිකඹකු න CEOට රුපිඹල් 

රක් 50ක්  භහඹකට ශගන ඵ. එළනි අසථහකදී  අශ ද  
විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුශව ශඵොශවොභ දක් 
විගණකහධිඳතිරු ව ඊට අනුඵ්ධධ සිඹලුභ ශේක පිරික් 
ඉන්නහ.  ඔවුනට මීට ළඩිඹ ශවො ළටු ද ්රභහණඹක් ශගවශොත් 

එතළන යහ ගන්න පුළුන්. අපි  ඒ අඹත් එක්ක කථහ කයන 
නිහයි කිඹන්ශන්.  ශඳෞ්ධගලික අංලශේ ව ශනින් තළන්ර ඊට 
ළඩිඹ  ළටු ද ශගන අසථහක ශම් යජශේ ශදඳහර්තශම්න්තුශව 

ඔවුන් රැඳී සිටීශම් තිශඵන ටිනහකභ ශභොකක්ද?  ඒ ආඹතනඹ 
ලක්තිභත් කයන්න ඕනෆයි කිඹන ඳදනමින් භභ කිඹනහ,  
කරුණහකයරහ ශම් අඹට නිසිඹහකහය ළටුඳක් ශගරහ අශ ද 

විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු මීට ළඩිඹ ලක්තිභත් කයන්න 
කටයුතු කයන්න කිඹරහ.   

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔව, භභ රාතන වළටිඹට ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹන කහයණඹ 

ශකශයරා අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ඔඵතුභහ 
දන්නහ, ශ්රී රංකහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව අනුගභනඹ කයන 
ළටු ද ශශ්රේණි අනු ගභන් කයමින් තභයි විගණන 

ශදඳහර්තශම්න්තු යජශේ ශේශේ සුවිශලේෂී ශදඳහර්තශම්න්තුක් 
වළටිඹට කටයුතු කයන්ශන්. ඔඵතුභහ  ඉදිරිඳත් කයන ශම් කහයණඹ 
ගරු කථහනහඹකතුභහත්, ඳහර්ලිශම්න්තුශව සිඹලු ඳක් 
නහඹකයිනුත් රැස ශරහ අඳට  ඵරඳහන විගණන කටයුතු පිිබඵ 

කථහ කයරහ යජඹත් භඟ කථහ කිරීභයි භභ රාතන්ශන් උචිත.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

අශ ද ඳහර්ලිශම්න්තුශව ශඳොදු යහඳහය පිිබඵ කහයක බහට 
ආඹතන 267ක් කළහ තිශඵනහ. ඒ ආඹතන 267න් 238ක් 
අරහබඹට රක් ශරහ තිශඵනහ. විගණකහධිඳතිශ  හර්තහ අනු 
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————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

එයින් සිඹඹට 75ක විතය තත්ත්ඹ ශඵොශවොභ අදහනම් කිඹරහ 
ශතොයතුරු ඉදිරිඳත් කය තිශඵන අසථහක, ඒ කිඹන්ශන් 
Disclaimer Report එකක් ඉදිරිඳත් කය තිශඵන අසථහක ඒ 

ආඹතන බහය ඇභතිරු ව ආණ්ඩු වරිඹට එභ ආඹතනර 
කටයුතු ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් නළති තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ 
තිශඵනහ.  

අද රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරශේ අරහබඹ ශකෝටි 11,800යි. 
රංකහ ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංසථහශව අරහබඹ ශකෝටි 9,500යි. 
ශම්හ කිඹ කිඹහ තිශඵන ශ්ධල්. විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු 

ශම් ම්ඵන්ධ ශඳොදු යහඳහය පිිබඵ කහයක බහට දන්හ 
තිශඵනහ. දළන් අපි උත්තරීතය ඹළයි කිඹන ඳහර්ලිශම්න්තු ශම් 
ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? ගරු 

කථහනහඹකතුභහ තුිබන් තභයි භභ ගරු ඇභතිතුභහශගන් ඒ 
ම්ඵන්ධ අවන්ශන්.  

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ්රලසනඹ ගරු කථහනහඹකතුභහශගන් අවන විධිඹයි 
ශඳශනන්ශන්.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අඳට ගරු කථහනහඹකතුභහ තුිබන් තභයි ්රලසන අවන්න 
තිශඵන්ශන්. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව උත්තරීතයබහඹ ගළනයි අවන්ශන්.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එතුභහ තභයි අශ ද captain. අඳ ආයක්හ කයන එතුභහ තුිබන් 
ක්රහකහය තභයි අපි ඔඵතුභන්රහශගන් අවන්ශන්.  

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, ශ්රී රංකහ ඛනිජ ශතල් නීතිගත 

ංසථහ ආදී ආඹතන අඹත් න අභහතයහංල ඹටශත් 
අභහතයරුන්ට ශම් ්රලසන එකින් එක ශඹොමු කිරීභයි ඩහ ශවො. 
ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ COPE හර්තහශව අන්තර්ගත කය 

තිශඵනහ. එඹ ඉතහභ ළදගත්. ඒ ගළන යජශේ අධහනඹ ශඹොමු 
කය කටයුතු කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ගරු කථහනහඹකතුභහට ඉතහ ඕනෆ කමින් කිඹන්ශන්, 

අවුරුදු 19ක් ඳහර්ලිශම්න්තුශව ඉරහ, හර්තහ 10ක් දළකරහ 

තිශඵනහ කිඹරහයි. නමුත් විගණකහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුට තම 
ලතඹක ටිනහකභක් ඇති න විධිඹකට කටයුත්තක් කය නළවළ. 

විඳක්ඹ ඳළත්ශත් ඉන්නහඹ කිඹරහ ඒශගොල්රන්ට රාරිවළය 
කයරහ, ආණ්ඩු ඳක්ඹට ගිඹහභ හුයතල් කය කය ඉන්න 
සරඳඹක් තභයි ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්. විගණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශම්න්තු තුිබන් තභයි යශට් ආර්ථිකඹ ආයක්හ කය 

ගන්න පුළුන් න්ශන්.  

අධිකයණඹට අභිශඹෝග කයන ශම් අසථහශව තිශඵන 
තත්ත්ඹ ශඳශනනහ ශන්. ඒ නිහ විගණකහධිඳති  
ශදඳහර්තශම්න්තුශන් රළශඵන ශතොයතුරු ඳහවිච්චි කය 

ඳහර්ලිශම්න්තු ලක්තිභත් කයන්නඹ කිඹහ   අපි කරුණහශන් 
ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉතහ ළදගත් අදවක්. ඹම් නීතිරීති ං ශලෝධනඹන් අලයයි. 
ඒහ පිිබගනිමින් කටයුතු කිරීභට  අඳට  සිදු ශනහ.   

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශම් ්රලසන අවන පිිබශශශේත් ශභොකක් ශවෝ ංශලෝධනඹක් 

කයන්න ශනහ.   

්රලසන අංක 2 - 1886/'11 - (2), ගරු බු්ධධික  ඳතියණ භවතහ. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහ නහඹකතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 
අභහතයතුභහ ශනුශන්  භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ ති 
ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
කළල් න් ක්රීඩළ නළලිකළල : විකළන අයිතිය 

கஶல்டன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமச : எமொபப்தை 

உஶஷம 
CARLTON SPORTS NETWORK : TELECASTING RIGHTS 

 

1903/’11 

3.  ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
      (ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

      (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ජනභහධය වහ ්රතත්ති අභහතයතුභහශගන් ඇීමභට - (4) :  

(අ) (i) කහල්ටන් ක්රීඩහ නහලිකහශව (CSN) අයිතිඹ යජඹ 
ශවෝ යජඹ අනුඵ්ධධ ආඹතනඹක් තුන්ශන්ද; 

 (ii) එරා අයිතිඹ ශඳෞ්ධගලික ආඹතනඹක් තු නම්, එභ 
ආඹතනශේ රාමිකරු ශවෝ රාමිකරුන්ශ  නම් 
ව ලිපිනඹන් කශර්ද; 

 (iii) එභ ආඹතනශේ අධයක් භණ්ඩරශේ නම් ව 
ලිපිනඹන් කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනරාද? 
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[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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(ආ) (i)  කහල්ටන් ක්රීඩහ නහලිකහශව විකහලන කටයුතු 
ආයම්බ කශ දිනඹ ශවෝ ආයම්බ කිරීභට නිඹමිත 
දිනඹ කශර්ද; 

        (ii) එභ නහලිකහ ආයම්බ කිරීභට ශන් කශ තයංග 
ඳයහඹන් (frequency range) කශර්ද; 

       (iii) කහල්ටන් ක්රීඩහ නහලිකහට විකහලන අයිතිඹ රඵහ 
ශදන ර්ධශ්ධ කය කහරීමභහක් වහද; 

        (iv) එභ නහලිකහ ආයම්බ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ දුන් 
ශල්ඛන ව විකහලන අයිතිඹ රඵහ දීභට අදහශ 
ගිවිසුභ කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද? 

(ඇ) (i) එභ නහලිකහ ආයම්බ කිරීභ වහ ශගන රද 
මුදර ශකොඳභණද; 

 (ii) එභ ශගවීභට අදහශ ශල්ඛන ඉදිරිඳත් කයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනරාද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
தலகுசன ஊடக, தகலல் அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) கஶல்டன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமசஷன் (CSN)  

உஶஷம அசுக்கு அல்யது அசு சஶர்பஶன 

நஷமைலனதஶன்மைக்கு உஶஷத்தஶனதஶ ன்பமத 

மம்; 

 (ii) இந்நஷமைலனம் தனஷஶர் நஷமைலனதஶன்மைக்குச் 

தசஶந்தஶனதஶக இமெப்பஷன் இந்நஷமைலனத்தஷன் 

உஶஷமஶரது அல்யது உஶஷமஶரர்கரஷன் 

தபர்கள் ற்மைம் முகலஶஷகள் ஶமல 

ன்பமதமம்; 

 (iii) இந் நஷமைலனத்தஷன் பைஷப்பஶரர் சமபஷனஶஷன் 

தபர்கள் ற்மைம் முகலஶஷகள் ஶமல 

ன்பமதமம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) கஶல்டன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமசஷன் 

எமொபப்தைப் பைஷகள் ஆம்பஷக்கப்பட்ட தஷகதஷ 

அல்யது ஆம்பஷக்க உத்கதசஷக்கப்பட்டுள்ர தஷகதஷ 

ஶததன்பமதமம்; 

 (ii) கற்படி அமயலஶஷமசம ஆம்பஷப்பதற்கஶக 

எதுக்கப்பட்டுள்ர அமய அதஷர்தலண் மச்சஷமட 

(frequency range) ஶததன்பமதமம்; 

 (iii) கஶல்டன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமசக்கஶன எமொ 

பப்தை உஶஷம லறங்கப்பட்டுள்ர கஶயகட்டம் 

ஶததன்பமதமம்; 

 (iv) கற்படி அமயலஶஷமசம ஆம்பஷப்பதற்கஶக 

அங்கஸகஶம் லறங்கப்பட்ட பஷசு ற்மைம் 

எமொபப்தை உஶஷமம லறங்குலதுடன் 

ததஶடர்தைமட உடன்படிக்மக ஶததன்பமதமம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ (i) கற்படி அமயலஶஷமசம ஆம்பஷப்பதற்கஶக 

தசமௌத்தப்பட்ட பைத்ததஶமக ஶததன்பமத 

மம்; 

 (ii) கற்படி தகஶடுப்பனமடன் ததஶடர்தைமட 

ஆலைங்கமர சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பமதமம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்கமல், ன்? 

asked the Minister of Mass Media and Information: 

(a) Will he state - 

 (i) whether the ownership of Carlton Sports 

Network is with the Government or an 
institution affiliated to the Government; 

 (ii) if its ownership is with a private institution, 
the name/names and address/addresses of 

the owner/owners of that institution; and 

 (iii) the names and addresses of the Board of 

Directors of that institution? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the date on which telecasting of Carlton 
Sports Network was started or is due to be 

started; 

 (ii) the frequency range allocated for the 

purpose of starting that channel; 

 (iii) the period of time for which telecasting 

rights were granted to Carlton Sports 

Network; and 

 (iv) the documents that granted approval for 

starting that channel and the agreements 

relevant to the granting of broadcasting 
rights? 

(c) Will he state - 

 (i) the amount paid for starting that channel; 

and 

 (ii) whether the documents relevant to the 

aforesaid payment will be submitted? 

(d) If not, why? 

    
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ (ජනමළධය ශළ 
ප්රලත කති අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய - தலகுசன ஊடக, 

தகலல் அமச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media and  Information) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි: 

(අ)  (i)  නළත. 

 (ii)  ශකොටස රාමිඹන්      

          නම          ලිිළනය 
චිත්ර කවිහන්  7/2, Vidyala Road, 

දිහනහඹක භවතහ Mount Laviniya. 

   Off Temple Road, 

 අලහන් යබිනහත්         29/3, Samudra Mawatha 

 ්රනහන්දු භවතහ Panadura. 

 ලහදිඹහ කරුණහජී  31/3, Horton Place,  

 ශභනවිඹ Colombo 7. 

 ශයොවහන් ළලිවිට  33, Hospital Road,   

 භවතහ Galavilawatte, 

  Homagama 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (iii) අධයක් භණ්ඩරඹ 

  නම   ලිිළනය 
 

 කවිහන් දිහනහඹක 7/2, Vidyala Road,  

 භවතහ Off Temple Road, 

  Mount Laviniya. 
 

  අලහන් ්රනහන්දු භවතහ 29/3, Samudra 

 Mawatha, Panadura. 
 

 ලහදිඹහ කරුණහජී 31/3, Horton Place,   

 ශභනවිඹ Colombo 7. 
     

  දිශන්ස ජඹර්ධන  248, Vauxhall Street,  
  භවතහ  Colombo 2. 

 
ලිපින භහරු ශරහ නළවළ. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහරු ශරහ තිශඵන්ශන්. 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඇත්තද? දළන් ශන්න ඇති. භට ශදන ශකොට එශවභ භහරු 

ශරහ නළවළ. 
 

(ආ)  (i) රඳහරානී විකහලන ඵරඳත්රඹ රඵහ ශදන ර්ධශ්ධ 
2011 භහර්තු 03නදහ සිටඹ.  

 (ii) ශකොශම UHF 22, ශදනිඹහඹ UHF 28, නහඹඵළ්ධද 
UHF 30, නුයඑිබඹ UHF 47, භවනුය UHF 41, 
භහතශල්  UHF 32, ශකොකහවිල් UHF 29, ඹහඳනඹ 
UHF 30. 

 (iii)  කහරීමභහක් ඳනහ ශනොභළත. 

 (iv)  ශබෞමික රඳහරානී විකහලන (Free to Air 
Terrestrial Television Broadcasting Network) 
ආයම්බ කය ඳත්හශගන ඹහභ වහ 2011.03.03 
දිනළති විකහලන ඵරඳත්රඹක් රඵහ දී ඇත. 

(ඇ) (i) විකහලන ඵරඳත්රඹ නිකුත් කිරීශම් ගහසතු රුපිඹල් 
100,000කි. (රුපිඹල් එක්රක්ඹකි) 

 (iii) ඔව. 

  අංක H/21 695283 ව 2011.03.03 දිනළති මුදල් 
බහය ගළනීශම් කුවිතහන්සිඹ. 

(ඈ) අදහශ ශනොශව. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භශ  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ භභ අවනහ. භභ ශම් ්රලසනඹ 
ඇහුහට ඳසශේ අධයක් භණ්ඩරශේ නම් ව ලිපිනඹන් භහ 

කිරාඳඹක් ඇතුශත භහරු ශරහ තිශඵනහ. ඇත්තටභ භභ ශම් 
්රලසනඹ මුලින්භ අවපු දශේ තභයි පිිබතුයක් රඵහ ගළනීභට අලය 
වුශණ්. භභ ශම් ්රලසනඹ 4ළනි තහටයි අවන්ශන්. ඔඵතුභහත් 

අනීඳ ශරහ සිටිඹහ. භභ ඒක දන්නහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහට එන්න 

ඵළරි වුණහ. ඇවිල්රහත් උත්තය දුන්ශන් නළති අසථහ තිබුණහ. ඒ 

නිහ ශභභ ආඹතනශේ මුර ඉරහ රාටපු අධයක්රුන්ශ  නම් 
ටික ව ඒ දිනඹන් භට රඵහ ශදන්න පුළුන්ද? එශවභ ශදන්න 
පුළුන් නම් ශරොකු ශදඹක්. 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒ පිිබඵ ්රලසනඹක් අවන්න. භභ විසතය රඵහ ශදන්නම්. 

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ශවොයි. එතශකොට අශනක් කහයණඹ තභයි කහල්ටන් ක්රීඩහ 

නහලිකහට විකහලන අයිතිඹ වහ කහර ීමභහක් රඵහ දී නළවළ. 
අශනක් නහලිකහරට විකහලන අයිතිඹ වහ ඹම් කහර ීමභහක් 
තිශඵනහ. නමුත් ශම් ආඹතනඹට ඳභණක් කහර ීමභහක් නළති 

ශම් විකහලන අයිතිඹ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ශම් ඔක්ශකොටභ එක විධිඹට විකහලන අයිතිඹ රඵහ දීරහ 
තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] මුදල් අයශගනත් නළවළ. ශම්ක නිකම් 

දීරහ තිබුශණ්. ඳසු කහරඹක තභයි මුදල් ගන්න තීයණඹ කයරහ 
තිශඵන්ශන්. මුදල් එක්කභ ඒ කටයුතුත් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 
වළඵළයි  අලය ශරහක ඹම් කිසි ්රලසනඹක් භතු වුශණොත් ඒ 

්රලසනඹ ඳරීක්හට රක් කයරහ, එඹ ඹම් කිසි විධිඹක 
නිරීක්ණඹකට රක් කිරීශම් අයිතිඹ තිශඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහට විශලේ කහයක බහශව බහඳතිතුභහ වරිඹට උදවු 
කයනහ ශන්. 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔව. අශ ද එශවභ ්රලසනඹක් නළවළ, ඔඵතුභන්රහ එක එකහ භයහ 
ගත්තහට. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භශ  තුන්ළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 
ඒ හශ භ භභ කිඹන්න කළභළතියි, ඇත්ත ලශඹන් රඳහරානිඹට 
තිබුණු "අයි" නහලිකහශව ශන් කශ තයංග ඳයහ තභයි ශම් 

කහල්ටන් ක්රීඩහ නහලිකහට රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. 
හභහනයශඹන් අවුරුදු 10, 15 ශම් යශට් තිබුණු රඳහරානි ආඹතන 
තිශඵනහ. "ටීඑන්එල්" ආඹතනඹ, "සිය" ආඹතනඹ හශ  
ආඹතන තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ ආඹතනරට ශම් frequencies - 

තයංග ඳයහඹන්- ශදන්ශන් නළවළ. නමුත්  2011 භහර්තු භහශේ 
ඳටන් ගත්ත ශම් ආඹතනඹට රංකහ ශට් ඕනෆ තළනක 
ශඳන්න්න තයංග ඳයහ දීරහ තිශඵනහ. ශම් නහලිකහට  

ශභශවභ ළඩිශඹන් රකන්න තයම් ඔඵතුභන්රහට ඹම් කිසි 
ආදයඹක්, ශගෞයඹක් ඇතිශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? භභ අවන්ශන් 
ඒකයි. ඒ තයම් ආදයඹක් තිශඵන්ශන් ඇයි, තයංග ඳයහ 

ගණනහ ක් ශදන්න.  
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[ගරු ශකශවිබඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ] 
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ශභඹ විලහර තයංග ඳයහ ගණනහක්. අවුරුදු 15ක්, 20ක් 

තිබුණු රඳහරානි ආඹතනරට කිසිභ ශදඹක් රඵහ දීරහ නළවළ. 
ඒක ක්රභහනුකර ඵරරහ ශදන්න තිබුණහ ශන්. ඇයි  ශම් කහල්ටන් 
ක්රීඩහ නහලිකහට විතයක්  ඔඵතුභන්රහ ළඩිශඹන් රකන්ශන්?  

ශභොකක් වරි ම්ඵන්ධඹක් තිශඵනහද? එශවභ නළත්නම් යහජ 

නිශඹෝගඹක් තිශඵනහද? 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ හශ භ තභයි ඉල්රපුහභ ශදනහ. 

 
ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශන කට්ටිඹට ශදනහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ ශන ශන ඒහ ශන්.  

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
භභ දන්ශන් නළවළ, භභ කිවහඹළ ශන ශන ඒහ කිඹරහ? 

ඔඵතුභහ ශන ශන ඒහ ඉල්ලුහභ භභ ශභොනහ කයන්නද? භභ 
කිවශව ඉල්රපුහභ ශදනහ කිඹරහ.  

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහත් ඉල්රපුහභ ශදනහ. ඔඵතුභහත් එශවභයි, ඉල්රරහ 

කහරහ, ඇද ශගන ළටිරහත් තිශඵනහ ශන්.  

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒකට භට කයන්න ශදඹක් නළවළ. භභ ඉල්ලුශොත් විතයයි 
ශදන්ශන්. එශවභ නළති ඔඵතුභහ හශ  ශදන්ශන් නළවළ. 

ඵරවත්කහයශඹන් ශදන්ශන් නළවළ. ඉල්රරහ නළවළ. ඔඵතුභහ 
වන් කශ අශනක් රඳහරානී නහලිකහ ඉල්රරහ නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] එශවභ ඉල්රරහ නළවළ. ඉල්රපු ඒහට දීරහ තිශඵනහ. 

පුළුන් ඒහ දීරහ තිශඵනහ. ඉල්ලුශොත් ශදනහ.  

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඉල්රරහ කන්න ගිඹහ. 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒක වරි. ඒක ශනභ ්රලසනඹක්. ඉල්ලුශොත් ශදනහ. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තයංග ළයයි, ඒකයි. 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඉල්ලුශොත් ශදනහ ඕනෆ ශරහක. ඔඵතුභහට පිටු ඳසශේ 
ඉන්න ශකනහට ශනොශයි කිඹන සශන්, ඔඵතුභහට. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසන අංක 4-2220/'12-(3), ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භවතහ. 
 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු වන්ත අගියලන්න මශතළ (ඉදිිරීමම්  ඉංජිපන්ු 

පවේලළ, නිලළව ශළ පඳොදු ඳශසුකම් නිපයෝජය   අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு யசந்த அயகஷலன்ன - நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் 

கசமலகள், மடமப்தை, தபஶதுலசதஷகள் பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඉදිකිරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, නිහ වහ 
ශඳොදු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය 

දීභ වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශම් බහශවදී එක එක නම් කිඹරහ කථහ කයන්න එඳහ. කථහ 

කයන භන්ත්රීයඹහ ඳභණයි කථහ කයන්න ඕනෆ. 

 
ලියළ ඳදිංික ජනමළධයපශදීන් වශ ජනමළධය 

ණයතන : විවහතර 
பதஷமதசய்த ஊடகலஷயஶரர்கள் ற்மைம் ஊடக 

நஷமைலனங்கள் : லஷபம் 
REGISTERED MEDIA PERSONNEL AND MEDIA 

INSTITUTIONS : DETAILS 
     2503/’12 

5.  ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
 (ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

 (The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ජනභහධය වහ ්රතත්ති අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (3): 

(අ) (i) 2005 ර්ශේ සිට ශම් දක්හ එක් එක් ර්ශේදී 
යජශේ ලිඹහ ඳදිංචි වී සිටි ජනභහධයශවදින්ශ  
ංඛයහ;   

 (ii) එභ කහරඹ තුශදී අතුරුදන් ව ව ඝහතනඹට රක් 
ව භහධයශවදින්ශ  ංඛයහ; 

 ශන් ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් 
කයන්ශනරාද? 

(ආ) (i) 2011 ර්ඹ න විට ලිඹහ ඳදිංචි කය ඇති පුත් 
ඳත්, ගුන් විදුලි ශේහන්, රඳහරානී නහලිකහ 
ව ශ්ල අඩවි ංඛයහ ශන් ශන් ලශඹන් 
ශකොඳභණද; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (ii) 2005 ර් ශේ සිට ශම් දක්හ තවනම් කයන රද 
භහධය ආඹතන ංඛයහ ශකොඳභණද; 

 (iii) එභ එක් එක් භහධය ආඹතනඹ තවනම් කිරීභට 
ශවේතු කශර්ද; 

  ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
தலகுசன ஊடக, தகலல் அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டு முதல் இற்மமலம எவ்தலஶமெ 

ஆண்டிமௌம் அசஶங்கத்தஷல் பதஷமதசய்து 

தகஶண்டுள்ர ஊடகலஷயஶரர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶததன்பமதமம்; 

  (ii) கற்படி கஶயகட்டத்தஷல் கஶைஶற்கபஶன 

அல்யது தகஶமயதசய்ப்பட்ட ஊடகலஷயஶரர் 

கரஷன் ண்ைஷக்மக ஶததன்பமதமம் 

 தலவ்கலமஶக அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) (2001) ஆம் ஆண்டஶகஷன்மகபஶது பதஷமதசய்ப் 

பட்டிமெந்த பத்தஷஶஷமககள், லஶதனஶமொச் 

கசமலகள், ததஶமயக்கஶட்சஷச் கசமலகள் ற்மைம் 

இமைத்தரங்கரஷன் ண்ைஷக்மக தலவ் 

கலமஶக வ்லரதலன்பமதமம்; 

 (ii) 2 0 0 5ஆம் ஆண்டு முதல் இற்மமலம 

தமடதசய்ப்பட்ட ஊடக நஷமைலனங்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶததன்பமதமம்; 

 (iii) கற்படி எவ்தலஶமெ ஊடக நஷமைலனமும் தமட 

தசய்ப்படுலதற்கஶன கஶைம் ஶததன்பமத 

மம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்கமல், ன்? 

 
asked the Minister of Mass Media and Information: 

(a) Will he state separately - 

 (i) the number of media personnel who had 

registered with the Government in each of 

the years during the period from the year 

2005; and 

 (ii) the number of media personnel who 

disappeared and the number of media 
personnel who were killed during the 

aforesaid period? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of registered 

newspapers, radio channels, television 

channels and websites as at 2011; 

 (ii) the number of media institutions which 

were banned during the period 2005 up to 

now; and 

 (iii) the reasons for banning each of the 

aforesaid media institutions? 

(c) If not, why ? 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි. ශභභ 
්රලසනශේ (අ) (i) ව (ii) වහ දීර්ඝ විසතයඹක් තිශඵනහ.  ගරු 
භන්ත්රීතුමිඹ පිිබතුය කිඹන්න ඕනෆද, බහගත කයන්නද? 

 
ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale)   

බහගත කයන්න. 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

එශවභනම්,  පිිබතුය භහ වභළගත* කයනහ. 

 
* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶதேடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2005 ලර්ය 

ශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 2,723 

විශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 205 

2004 ව 2005 ර් වහ ්රහශ්ධශීඹ ජනභහධයශවදින්- 1,624 

 

2006 ලර්ය 2007 ලර්ය 

ශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 2,904 ශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 3,200 

විශ්ධශීඹ භහධයශවදින්- 214  විශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 280 

2006 ව 2007 ර් වහ ්රහශ්ධශීඹ ජනභහධයශවදින්- 1,702 

 

2008 ලර්ය   2009 ලර්ය 

ශ්ධශීඹ භහධයශවදින්  - 4,055 ශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 3,225 

විශ්ධශීඹ භහධයශවදින්- 266 විශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 301 

2008 ව 2009 ර් වහ ්රහශ්ධශීඹ ජනභහධයශවදින්- 1,702 

 

2010 ලර්ය   2011 ලර්ය 

ශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 4,088 ශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 3,367 

විශ්ධශීඹ භහධයශවදින්- 245 විශ්ධශීඹ භහධයශවදින් - 280 

2010 ව 2011 ර් වහ ්රහශ්ධශීඹ ජනභහධයශවදින්- 1,702 
 

2012 ලර්ය 
ශ්ධශීඹ භහධයශවදින්    - 2,884 
විශ්ධශීඹ භහධයශවදින්   - 197 
2012 ව 2013 ර් වහ ්රහශ්ධශීඹ ජනභහධයශවදින්- 1,278 

 (ii) අුරුදශන් ව මළධයපශදින් වංඛයළල 

  2007 - 01 

  2010 - 01 

  2012.11.23 දක්හ - 01 

   

  ඝළතනය  ක්ව මළධයපශදින් වංඛයළල 

  2005 -  02 

  2006 - 01 

  2007 - 02 

  2008 - 02 

  2009 - 01 
 

(ආ) (i) පුත් ඳත්  - 167  

  ගුන්විදුලි ශේහන් - 62  

  රඳහරානී නහලිකහ  - 24  
  ශ්ල අඩවි  - 51  
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[ගරු තරතහ අතුශකෝයර භවත්මිඹ] 



2013 ජනහරි 09 

 (ii) ආඹතන  -  01  

  නහලිකහ  - 01  

 (iii) රාරු FM නහලිකහ භඟින් ළරැදි ශතොයතුරු ්රතත්ති විකහලඹ 
වයවහ ්රචාහයඹ කිරීභ ශවේතුශන් ඒෂිඹහ ශරෝ් කහසටින් 
ශකෝඳශර්න් භහධය ජහරඹ තවනම් කයන රදී.  

  භහධය ආචාහය ධර්භරට ඳටවළනි ආකහයශඹන් ළඩ ටවන් 
ශභශවඹවීභ ශවේතුශන් යජ FM නහලිකහ තවනම් කයන 

රදී. 

(ඇ) අදහශ ශනොශව.  

 
ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භශ  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභශේයි. 

අතුරුදවන් ව ශවෝ ඝහතනඹට රක් ව භහධයශවදින්ශ  ඳවුල්රට 
ශවෝ ඹළශඳන්නන්ට, ඒ හශ භ ඳවය දීභට රක්ව භහධයශවදින්ට, 
ඔවුන්ශ  ඳවුල්රට ශවෝ ඹළශඳන්නන්ට ශම් කහරඹ තුශ ඹම්කිසි 
වනඹක් ශවෝ න්දිඹක් රහ තිශඵනහද?    

 
ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

(අ) (ii)ට උත්තයඹ දුන්ශන් නළවළ ශන්. 

 
ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

(අ) (ii)  ද? 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔව. 

 
ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Table කශහ ශන්.  

 
ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

(අ) (ii)ට උත්තයඹ.  

 
ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ (විපද් රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ 

සුබ වළධන අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு டியஶன் தபகஶ - தலரஷநஶட்டு கலமயலஶய்ப்தை 

ஊக்குலஷப்தை, நயகனஶம்தைமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 

ඒ ශකොටට අදහශ උත්තයඹ table කයනහට ඒ ගරු 

භන්ත්රීතුමිඹ කළභළතියි කිවහ ශන්. ඔඵතුභහට ශභොකද එක ඳහයට 
චූන් එකක් ගිශේ?  

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, භහ එඹ table කශහ.  

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භහ න්න ඕනෆ. කරුණහකය (අ) (ii)ට 

උත්තයඹ කිඹන්න. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Table කශහභ ඇති කිඹපු නිහ ඒක table කශහ.  
 

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ (අ) (i)ට අදහශ එකයි. 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

(ii) අුරුදශන් ව මළධයපශදින් වංඛයළල 

  2007 - 01 

  2010 - 01 

  2012.11.23 දක්හ - 01 

   

  ඝළතනය  ක්ව මළධයපශදින් වංඛයළල 

  2005 -  02 

  2006 - 01 

  2007 - 02 

  2008 - 02 

  2009 - 01 

 

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

භහ කලින් අතුරු ්රලසනඹක් ඇහුහ. වරිඹට උත්තයඹ රළබුශණ් 
නළවළ. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරිඹට අවන්න. වරිඹට ශදයි. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භහ ඒක තභයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළදී ඳළවළදී සිටින්ශන්. 
 

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අතුරුදවන් වුණු ශවෝ ඝහතනඹට රක් වුණු ශවෝ ඳවය දීභට 

රක් වුණු භහධයශවදින් ශනුශන් ශවෝ ඔවුන්ශගන් ඹළශඳන්නන් 
ශනුශන් 2005 ර්ශඹන් ඳසශේ ඔඵතුභන්රහ ඹම් කිසි 
වනඹක් ශවෝ න්දිඹක් රහ දී තිශඵනහද? 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භහධයශවදින් ම්ඵන්ධ අඳට හර්තහ රඵහ දී තිශඵන්ශන් 
ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශන් ව ශනත් අදහශ ශදඳහර්තශම්න්තු 
භඟිනුයි. ඒ අඹට හභහනයශඹන් නීතිඹට අනු කයන න්දි 
ශගවීම්රට අභතය විශලේෂිත ව ළඩ පිිබශශක් නළවළ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
භශ  ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

්රගීතත් එක්නළිබශගොඩ භහධයශවදිඹහ අතුරුදවන් ව භහධයශවදිඹකු 
වළටිඹටද, එශවභ නළත්නම් ඝහතනඹ වුණු භහධයශවදිඹකු වළටිඹටද 

රකන්ශන්? 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

අපි රාතන්ශන් අතුරුදවන් ශරහ කිඹරහයි. 
 

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රාතන එක ශනොශයි. භහ ඔඵතුභහශගන් උත්තයඹක් 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

උත්තයඹ එඹයි. දළනට තිශඵන්ශන් ඒ විධිඹටයි. ශභොකද, 
හර්තහක් නළවළ. දළනට රඵහ දී තිශඵන ශඳොලිස හර්තහන් අනු 

අතුරුදවන් වුණු වළටිඹටයි තිශඵන්ශන්. 
 

ගු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (தஷமெதஷ) தயதஶ அத்துககஶய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අතුරුදවන් වුණු ශවෝ ඝහතනඹට රක් වුණු  ශවෝ ඳවය දීභට 

රක් වුණු භහධයශවදින් ම්ඵන්ධශඹන් කිසිභ ළරකිල්රක් නළතු 
ශඳොලීසිශේ තිශඵන ශතොයතුරු භත ඳභණක් කටයුතු කයමින්, 
laptop ව ශඳොලී යරාත ණඹ රඵහ ශදන්ශන් ඔවුන් අතුරුදවන් 

වුණු නිහ ශන්න ඇති කිඹහ භහ රාතනහ.  

ඒ ශගොල්රන්ට තත් existence නළති නිහ  න්නට  ඇති 

කිඹරහ භහ රාතනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  

තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. භහධය ආඹතනඹක් තවනම් 
කිරීශම්දී අනුගභනඹ කයනු රඵන නිර්ණහඹක ශභොනහ ද?  

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒක තභයි භභ කිවශව. ඒ නිර්ණහඹක තභයි, නහිබකහ භගින් 

්රතත්ති විකහලනඹ වයවහ ළයදි ශතොයතුරු  ්රචාහයඹ කිරීභ, ආචාහය 

ධර්භරට ඳටවළනි ආකහයශඹන්  ළඩටවන්  ශභශවඹවීභ ළනි 
කරුණු.   [ඵහධහ කිරීභක්] සිඹලුභ භහධය ආඹතනරට ආචාහය ධර්භ 
පිිබඵ හර්තහක් අවුරු්ධදකට ළයඹක් රඵහ ශදනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ශවොයි. ඉල්ලීභක් කයන්නශකෝ. 

 

ජළතික ඳළවල් : විවහතර 
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6. ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake)    

අධයහඳන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2) :  

(අ) 2011 ශදළම්ඵර් 31න විට,  

 (i) ශභයට ඳළති ජහතික ඳහල් ංඛයහ; 

  (ii) එභ ඳහල්ර සිටි ශිය ංඛයහ වහ ගුරුරුන් 
ංඛයහ;  

 (iii) ජහතික ඳහල් වහ 2012 ර්ඹ ශනුශන් 
ශන්කශ මුළු මුදර; 

 (iv) ශම් නවිට විදුවල්ඳති පුය දඳහඩු ඳතින ජහතික 
ඳහල් ංඛයහ; 

 (v) ජහතික ඳහල්ර ඳශමුළනි ශශ්රේණිඹට ඇතුළුවීභ 
වහ 2011 ව 2012 ර් තුශදී ඉල්ලුම් කයන 
රද ශිය ංඛයහ;  

 (vi) ඉල්ලුම් කයන රද ශිය ංඛයහශන් එභ 
ඳහල්රට ඇතුශත් කයගනු රළබ ශිය ංඛයහ; 

 ශකොඳභණද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද? 

(ආ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 
 

கல்லஷ அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) இந்நஶட்டில், 2011ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ஶதம் 

31ஆம் தஷகதஷரலஷல் கஶைப்பட்ட கதசஷ 

பஶடசஶமயகரஷன் ண்ைஷக்மக 

ஶததன்பமதமம்; 

 (ii) கற்படி பஶடசஶமயகரஷல் கல்லஷ கற்கும் 

ஶைலர்கள் ற்மைம் ஆசஷஶஷர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶததன்பமதமம்; 

 (iii) கதசஷ பஶடசஶமயகமக்தகன 2012 ஆண்டின் 

தபஶமெட்டு எதுக்கப்பட்ட தஶத்தப் 

பைத்ததஶமக  ஶததன்பமதமம்; 

 (iv) தற்கபஶது அதஷபர்கமக்கஶன தலற்மஷடங்கள் 

கஶைப்படுகஷன்ம கதசஷ பஶடசஶமயகரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶததன்பமதமம்; 

 (v) கதசஷ பஶடசஶமயகரஷல் முதயஶம் தத்தஷல் 

கசர்லதற்கஶக 2011 ற்மைம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகரஷல் லஷண்ைப்பஷத்தஷமெந்த 

ஶைலர்கரஷன் ண்ைஷக்மக; 

 (vi) லஷண்ைப்பஷத்தஷமெந்தலர்கரஷன் ண்ைஷக்மகஷல் 

கற்படி பஶடசஶமயகமக்குச் 

கசர்த்துக்தகஶள்ரப்பட்ட ஶைலர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶததன்பமதமம் 

 அலர் இச்சமபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்கமல், ன்? 

 
asked the Minster of Education : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of National Schools that were 
there in this country as at 31st December, 
2011;  

 (ii) the number of students and the number of 
teachers at those schools;  

 (iii) the total amount of money allocated for 
National Schools for the year 2012; 

 (iv) the number of National Schools where 
vacancies for principals exist at present; 

 (v) the number of students who applied for 
admission to grade one of the National 
Schools in the years 2011 and 2012; and 
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 (vi) the number of students who had been 

admitted to those schools out of those who 
applied for admission? 

(b) If not, why? 
 

ගු  ගළමිණී විජි ක  විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ ( අධයළඳන 

නිපයෝජය  අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ  த தசஶய்சஶ - கல்லஷ 

பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 
එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ජහතික ඳහල් 342. 

 (ii) ශිය ංඛයහ -799817 (වත් රක්  අනනදවස 
අටසිඹදහවතයි) 

  ගුරුරු ංඛයහ - 34396  (තිස වතය දවස 
තුන්සිඹ  අනවඹයි.) 

 (iii) පුනයහර්තන ්රතිඳහදන -රුපිඹල් 
13,513,729,000.00(රුපිඹල් දවතුන් බිලිඹන 
ඳන්සිඹ දවතුන් මිලිඹන  වත්රක් විසිනදහවයි) 

  ්රහ ධන විඹදභ - රුපිඹල් 983,350,000.00(රුපිඹල් 
නසිඹ අූ තුන් මිලිඹන  තුන්රක් ඳනස දහවයි.) 

 (iv) ජහතික ඳහල් 103යි. ඇමුණුභ වභළගත* කයමි. 

 (v) 2011 ර්ශේ දී අඹදුම් ඳත්ර 107318 (එක්රක් 
වත්දවස තුන්සිඹදවඅටයි) 

  2012 ර්ශේ දී අඹදුම් ඳත්ර 100612 (එක්රක් 
වඹසිඹශදොශවයි) 

 (vi) 2011 ර්ශේ දී 33,517 (තිසතුන්දවස ඳන්සිඹ 
දහවතයි)  

  2012 ර්ශේ දී 32,819 (තිසශදදවස 
අටසිඹදවනඹයි)  

  ්රහථමික ඳහල් ජහරඹ වහ ්ධවිතීයික ඳහල් 
දවක් ංර්ධනඹ කිරීශම් ජහතික ළඩටවන් 
ඹටශත් ජහතික ඳහල් ශඵොශවොභඹක ඳශමු 
ශශ්රේණිඹ ඉත් කය ඇති ඵළවින් 2012 ර්ශේ 
ජහතික ඳහල්රට ඇතුශත් වීභට කයන රද 
ඉල්ලීම් ංඛයහ වහ ඇතුශත් කය ගන්නහ රද 
දරුන් ංඛයහ 2011 ර්ඹට හශ දක් අඩු වී 
ඇත.  

(ආ) අදහශ ශනොශව.  
 

*වභළපම්වය මත තබන ද ඇමුණුම: 
   சபஶதேடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட இமைப்தை : 

   Annex tabled: 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ 
ශභශේයි. ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශ  පිිබතුශයන් 
වන් කශහ,  ජහතික ඳහල්ර විදුවල්ඳතිරු 103ශදනකුශ  

රාඟඹක් තිශඵනහ කිඹහ. ශභභ ජහතික ඳහල්ර විදුවල්ඳති ධුයඹට 
ඳත් කිරීභ වහ සුදුසුකම් රඵන රද විලහර පිරික් ඉන්නහ. එක 
ඳළත්තකින් ජහතික ඳහල්රට සුදුසුකම් රඵන්න පිරික් සිටිඹදී, 

ත  ඳළත්තකින් ජහතික ඳහල්ර විදුවල්ඳතිරුන්ශ  පුය දඳහඩු 
තිශඵනහ.   

 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ඔව. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශම් තිශඵන තත්ත්ඹ ශනස ශකොට ඒ සුදුසුකම් 
රළබන්ශගන් පුය දඳහඩු වී ඇති ජහතික ඳහල්ර විදුවල්ඳති ධුය 
පුයන්න ඔඵතුභහ  තීයණඹක් ගන්ශන් කදහද? 

 
ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි ශම් න විට තීයණඹක් අය ශගන, පුත් 
ඳත් දළන්වීම් දභරහ ජහතික ඳහල් තුන්සිඹ ගණනක විදුවල්ඳති 

තනතුරු වහ ඉල්ලුම් ඳත් කළ ශවත් සිඹඹකට භක් ළඩි 
ංඛයහක් තභයි ඉල්ලුම් ඳත්ර රළබී තිශඵන්ශන්.  

ඒක එක ්රලසනඹක්. අනික, -ශම්ක භහ දන්නහ ශ්ධ-  ජහතික 

ඳහල් වහ සුදුසුකම් තිශඵන ශශ්රේණිධහරි විදුවල්ඳතිරුන්ට 
ඳත්වීම් රඵහ දුන්නහභ ඒ අඹ බහය ගන්න අකළභළති ඵ දන්මින් 
ශඳෞ්ධගලිකත් භහ වම්ඵ ශන්න ආහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඳහර්ලිශම්න්තුට ඒ පිිබඵ හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයන්න 
ඔඵතුභහට පුළුන්ද?  

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

පුළුන්.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ- 
 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ගරු වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභනි, විනහඩිඹක් ඉන්න. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි,   විදුවල්ඳතිරුන් එන්න ඵළවළ කිව කහයණහ 
ම්ඵන්ධශඹන් භභ හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයන්නම්. 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ළඩඵරන විදුවල්ඳතිරුන්- 
 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ළඩඵරන කථහ ශනොශයි.  ශඳෝ ඩක් ඉන්න ඳනින්ශන් 

නළති.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ, අතුරු ්රලසනඹ අවන්න.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශ  පිිබතුශර් 
තිබුණහ ඳහල්රට ශමුන් ඇතුශත් කය ගළනීශම් න ළඩ 
පිිබශශ නිහ 2012 ශර් ඉල්ලුම් කශ ්රභහණඹන් අඩු ශරහ 
තිශඵනහ කිඹරහ. 

 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

භක්.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඒක ශනොශයි භශ  ්රලසනඹ. ඒක 
නිහ ශනත් ගළටලු ගණනහක් භතු ශරහ තිශඵනහ. ශභරාදී භට 
එක කහයණඹක් දළන ගන්න ඕනෆ. අද දශේත් ශකොට්ටහ 
ධර්භඳහර විදයහරඹ ශඟ ඳහශර් ශදභහපිඹන් හඩි ශරහ 
උ්ධශඝෝණඹ කයනහ,  හසුභති කිඹන පුංචි ඉසශකෝරඹකට -ඉඩ 
නළති තළනකට- ඒ ඳහශල් ්රහථමිකඹ ශගන ඹන නිහ. අශ ද ගරු 
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ශම් ්රලසනඹ ගළන විශලේශඹන් 
දන්නහ. එතුභහශ  නිශඹෝිනත භවත්රුනුත් අද ඒ අසථහට 
වබහගි ශරහ තිබුණහ. දළනටත් ඒ ශදභහපිඹන්ට ශම් 
ම්ඵන්ධශඹන් උත්තයඹක් දීරහ නළවළ. ඉතින් ඔඵතුභහශගන් භහ 
ඉල්රන්ශන් ශභන්න ශම් ්රලසනරට විඳුභක් ශදන්න කිඹරහයි.  
විශලේශඹන් ශකොට්ටහ ධර්භඳහර විදයහරශේ ්රහථමිකඹ ඉත් 
කිරීභ කිඹන ්රලසනඹ අද න ශකොට ඵයඳතශ ්රලසනඹක් ඵට ඳත් 
ශරහ තිශඵනහ. ශභොකද, ඒක විදුවල්ඳතිතුභහශ  
අත්තශනෝභතික තීන්දුක් ඵට ඳත් ශරහයි තිශඵන්ශන්.  
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[ගරු ගහමිණී විිනත්  විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ] 
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ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ඔඵතුභහ ඉතහ ශවො ්රලසනඹක් ඇහුශව. ඊශේ උඳශ්ධලක 
කහයක බහශවදී භශ  ගරු ඇභතිතුභහ -උඳශ්ධලක කහයක බහශව 
බහඳතිතුභහ-  තීන්දුක් ගත්තහ. එතුභහ කිවහ ඹම් කිසි ශකනකු 

විරු්ධධ නම් -[ඵහධහ කිරීභක්] ශඳෝ ඩක් ඉන්නශකෝ. ඹම් කිසි 
ශකනකු picket කයනහ නම්, ශඳශඳහිබ ඹනහ නම්, විරු්ධධ 

නහ නම් ඳහල් දවශේ යහඳතතිශඹන් ඒ ඳහර ඉත් කයනහ 

කිඹරහ. ඒ නිහ භභ නිශඹෝග කයනහ ඒ ඳහල් දවශේ 
යහඳතතිශඹන් ඒ ඳහර ඉත් කයරහ ්රහථමිකඹ තිබුණු තළනභ 
තිඹන්නඹ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 1000 තුශ නළ්ධද? නළත්නම් භට 

කයන්න ශදඹක් නළවළ.  එශවනම් ඒක ගළන ඒ ඳශහශත් 
ශ්ධලඳහරනඥශඹෝ ඵරහ ගන්න ඕනෆ. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්න අතුරු ්රලසනඹ. ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නිශඹෝග කයන ඵ 
ඇත්තයි. ශම් ශකොට්ටහ ධර්භඳහර විදයහරඹ ම්ඵන්ධ ්රලසනඹ 

ඊශඹත් භහ ඔඵතුභහශගන් ඇහුහ. වහභ ශම් ගළටලු විනහඹ 
කිඹරහ ඔඵතුභහ කිවහ.  

 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ඒ කිවශව ඳහල් දවශේ යහඳතතිඹට අයශගන තිශඵනහ නම්. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වළඵළයි ශම් ඳහර ඒකට අයිති ශන්ශන් නළවළ. භභ 
ඔඵතුභහශගන්  ශගෞයශඹන් ඉල්රනහ, ශම් ගරු දිශන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහශ - 

 
ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

කවුරුත් ඇඳඹට තිඹන්න ඕනෆ නළවළ. ්රලසනඹ අවන්නශකෝ. 

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතුභහත් ඉන්නහ, ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහත් 

ඉන්නහ. ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහ ශදශදශනක් ඉන්නහ.  

 
ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

වරි, වරි. ඇඳඹට තිඹන්න ඕනෆ නළවළ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ්රලසනඹ ගුණර්ධන භළතිතුභහශ ද?  

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළදගත් ්රලසනඹක් භහ ඇහුශව.  

ගුණර්ධන භවත්රු ශදන්නහභ ශනුශන්භ භහ ්රලසනඹ 
අවන්නම්. ශභඳභණ කහරඹක් තිසශේ තිබුණු ශකොට්ටහ 
ධර්භඳහර විදයහරඹ ඳළරළන්ත්ශත් හසුභතී විදයහරඹ කිඹන කුඩහ 
විදයහරඹකට අයශගන ගිරාල්රහ ආදර්ල කණිසව විදයහරඹක් 
වදන්න ූ දහනම් ශනහ. ඳශහත් බහ භව ඇභතියඹහශ යි, ඒ 
අදහශ ්රශ්ධලශේ ඉන්න ශ්ධලඳහරනඥඹන් එක්ශකශනක් 
ශදන්ශනකු ශ යි අත්තශනෝභතික තීයණඹක් ශම්ක. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ශම් විධිඹට එක එක්ශකනහට ඕනෆ විධිඹට 
විදයහර ශකොටසරට කඩරහ එක තළනකට ශකොටක් ශගන 
ඹන්නයි, තත් තළනකට ත ශකොටක් ශගන ඹන්නයි ඉඩ 
ශදන්න පුළුන්ද? ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහශගන් 
ශගෞයශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ කරුණහකයරහ ශම් කහයණඹට 
භළදිවත් ශන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහ භළදිවත් ශරහ ශම් ම්ඵන්ධ 
ඹම් කිසි තීන්දුක් අයශගන ඳශහත් බහත් දළනුත් කය ශම් 
විනහලඹ නතය කයන්න. ශකොට්ටහ ධර්භඳහර විදයහරඹ කිඹන්ශන් 
ඳසු ගිඹ කහර කහනුශව ඉතහභ උස ්රතිපර ශඳන්පු ඳහරක්.  

 
ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

භට ඳළවළදිලියි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ දළන් අභහතයහංලඹට 

ගිඹ ගභන් ඵරනහ ශම්ක ජහතික ඳහරක්ද, ඳශහත් ඳහරක්ද 
කිඹරහ. කුභන ර්ගශේ ඳහරක් වුණත් - 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක ඳශහත් ඳහරක්.  
 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

 ඳශහත් ඳහරක්. [ඵහධහ කිරීභක්] වරි. ඉතින් ඔඵතුභහ 

ඳනින්ශන් නළතු ඉන්නශකෝ.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභනි, ශඳෝ ඩක් ඉන්න. ගරු 

නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඳළවළදිලි ශකටිශඹන් උත්තය ශදන්න.  
 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් භහගල් හශ  ්රලසන ඇහුහභ 

ශකටිශඹන් උත්තය ශදන්නත් ඵළවළ ශන්. විසතය කිඹන්න එඳහ ඹළ. 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ විනහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු අධයහඳන නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, ශම් ්රලසනඹ ශම් 

ධර්භඳහර විදුවරට විතයක් ශනොශයි  භහගභටත් තිශඵනහ. ව්ධද 
පිටියටත් තිශඵනහ. ඒ ඳශහශත් ශභයි ඇතුළු කය ගන්න 
ඉසශකෝර නළවළ. ඒ ඉසශකෝරර ්රහථමිකඹ ශන තළන්රට  

අයශගන ගිරාල්රහ. ශම්හ ගළන ඵරන්න. ශම්හ ජනතහශ  ්රලසන. 
ශම් ්රලසන ්රතිඳත්තිරට ීමභහ කයන්න එඳහ. පුළුන් තයම් 
්රහශඹෝගික ඵරන්න.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜமுனஷ த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ වහ භළදිවත් ශනහ.  

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශම්න්තු උත්තරීතය නිහ, 

අජයහභය නිහ අපි ශකොශවොභ වරි ශම් ්රලසනඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශන්භ විමු.  

 
ර කපතො  විවිධ පවේලළ වමුඳකළර වමිතිය : මූය 

අර්බුදය 
த்கதஶட்மட பயகநஶக்குக் கூட்டுமமச் சங்கம் : 

நஷதஷ தநமெக்கடி 
RATTOTA MULTI PURPOSE CO-OPERATIVE SOCIETY : 

FINANCIAL CRISIS  
 

 2884/'12 

7.  ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මුඳකහය වහ අබයන්තය ශශශ අභහතයතුභහශගන් ඇූ  
්රලසනඹ - (2) :    

(අ) (i) මුඳකහය මිතිර  මුරය වහ ඳරිඳහරන ඵරතර 
නිරයණශඹන් ඳත්න බහඳති ව අධයක්ෂ 
භණ්ඩරඹ ශත රාමිවීශභන් එභ මිතිර දණ වහ  
අක්රමිකතහ සිදුන ඵත්;  

 (ii) එභ තත්ත්ඹ ඹටශත් භහතශල්, යත්ශතොට විවිධ 
ශේහ මුඳකහය මිතිශේ මරය ඳරිඳහරනශේදී 
සිදු ඇති ංචාහ වහ දණ ශවේතුශන් එඹ දළඩි මරය 
අර්බුදඹකට රක් ඇති  ඵත්; 

 (iii)  මරය අර්බුදඹ ශවේතුශන්, එභ මුඳකහය මිතිඹට 
තභ ්රශ්ධශික ව “ශකෝ දසිටි" ඳත්හශගන 
ඹෆභට  ශනොවළකිවීශභන් ඳහරිශබෝගිකඹන් දළඩි 
පීඩහට ඳත් ඇති ඵත්; 

           එතුභහ පිිබගන්ශනරාද? 

(ආ) යත්ශතොට විවිධ ශේහ මුඳකහය මිතිශේ, 

 (i) ්රහශ්ධශික ව "ශකෝ දසිටි" ංඛයහ වහ දළනට 
ක්රිඹහකහරී තත්ත්ශේ ඇති ්රහශ්ධශික ව 
"ශකෝ දසිටි" ංඛයහ ව ශේක ංඛයහ;  

  (ii) නිරයණඹට ්රහශ්ධශිකලින් වබහගි විඹ යුතු භව 
බහ නිශඹෝිනතඹන් ංඛයහ ව 2010.03.20 දින 
නිරයණඹට වබහගීත ව නිශඹෝිනතඹන් ංඛයහ; 

 ශකොඳභණද ඹන්න ශන් ශන්  ලශඹන් එතුභහ වන් 
කයන්ශනරාද? 

(ඇ)    (i) මුඳකහය මිතිර ඳරිඳහරන  දුර්රතහ, දණ වහ 
අක්රමිකතහ පිිබඵ  ගන්නහ ක්රිඹහභහර්ග කශර්ද; 

 (ii) යත්ශතොට විවිධ ශේහ මුඳකහය මිතිශේ සිදු වී 
ඇති අක්රමිකතහ පිිබඵ විධිභත් ඳරීක්ෂණඹක් සිදු 
කයන්ශන්ද; 

 (iii) එශේ නම්, එභ දිනඹ කශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ශනරාද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 கூட்டுமம, உள்நஶட்டு லர்த்தக அமச்சமக் ககட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) கூட்டுமமச் சங்கங்கரஷன் நஷதஷ, நஷமெலஶக 

தத்துலங்கள் கதர்தமொனஶல் நஷஷக்கப்படும் 

தமயலர் ற்மைம் பைஷப்பஶரர் சமபஷடம் 

மகரஷக்கப்படுலதனஶல் குமஷத்த சங்கங்கரஷல் 

ஊறல் ற்மைம் முமமககடுகள் 

இடம்தபமைகஷன்மன ன்பமதமம்; 

 (ii) இத்தமக நஷமயமஷல், ஶத்தமர-

த்கதஶட்மட கூட்டுமமச் சங்கத்தஷன் நஷதஷ 

நஷமெலஶகத்தஷல் இடம்தபற்மைள்ர கஶசடி ற்மைம் 

ஊறல் கஶைஶக குமஷத்த சங்கஶனது பஶஶஷ 

நஷதஷ தநமெக்கடிக்கு  முகம் தகஶடுத்துள்ரது 

ன்பமதமம்; 

 (iii) நஷதஷ தநமெக்கடி கஶைஶக கற்படி கூட்டுமம 

லஷற்பமன நஷமயங்கள் ற்மைம் `ககஶப்சஷட்டி' 

நடத்தஷச் தசல்ய முடிஶத நஷமயஷல் உள்ர 

தகர்கலஶர் ஷகுந்த தநமெக்கடிக்கு 

ஆரஶகஷமள்ரஶர்கள் ன்பமதமம் 

 அலர் ற்மைக்தகஶள்லஶஶ? 

(ஆ) த்கதஶட்மட கூட்டுமமச் சங்கத்தஷன், 

 (i) கூட்டுமம லஷற்பமன நஷமயங்கள், `ககஶப்சஷட்டி', 

தற்கபஶது இங்கும் நஷமயஷல் உள்ர கூட்டுமம 

லஷற்பமன நஷமயங்கள் அல்யது `ககஶப்சஷட்டி' 

ற்மைம் ஊறஷர்கரஷன் ண்ைஷக்மக; 

 (ii) கூட்டுமம லஷற்பமன நஷமயங்கரஷமொமெந்து 

கதர்தமொல் கயந்துதகஶள்ர கலண்டி 

தபஶதுச்சமப பஷதஷநஷதஷகரஷன் ண்ைஷக்மக 

ற்மைம் 2010.03.20ஆம் தஷகதஷ நமடதபற்ம 

கதர்தமொல் கயந்துதகஶண்ட  

கற்குமஷப்பஷடப்பட்ட பஷதஷநஷதஷகரஷன் 

ண்ைஷக்மக 

 ஶததன்பமத அலர்  தலவ்கலமஶகக் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) (i) கூட்டுமமச் சங்கங்கரஷல் இடம்தபமைம் நஷர்லஶகக் 

குமமபஶடுகள், ஊறல் ற்மைம் முமமககடுகள் 

ததஶடர்பஷல் டுக்கப்படும் நடலடிக்மககள் 

ஶமல ன்பமதமம்; 

 (ii) த்கதஶட்மட பயகநஶக்குக் கூட்டுமமச் சங்கத்தஷல் 

இடம்தபற்மைள்ர  கஶசடிஶன 

தகஶடுக்கல்லஶங்கல்கள் ததஶடர்பஷல் முமமஶன 

லஷசஶமை கற்தகஶள்ரப்படுஶ ன்பமதமம்; 

 (iii) ஆதனஷல், குமஷத்த தஷகதஷ ஶது ன்பமதமம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்கமல், ன்?. 

  

asked the Minister of Co-operatives and Internal 
Trade: 

(a) Will he admit the facts that - 

 (i) vesting the financial and administrative 

powers of the co-operative societies in the 
elected chairmen and the board of directors, 

lead to corruption and malpractices in those 

societies; 

 (ii) the Matale, Rattota Multi Purpose Co-

operative Society has plunged in to a  huge 

financial crisis owing to fraud and 
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corruption that has occurred in the financial 

affairs of the Society within the aforesaid 
context; and 

 (iii) the customers are immensely 
inconvenienced owing to the inability of the 

Society to run its outlets and "Co-op Cities"  

due to the financial crisis ? 

(b) Will he state separately and in relation to Rattota 

Multi Purpose Co-operative Society- 

 (i) the number of outlets and "Co-op Cities", 

the number of functioning outlets and "Co-

op cities" and employees; and 

 (ii) the number of representatives of the 

General Assembly who should be present at 

an election  from the outlets, and  the 

number of such  representatives who  were 
present at the election   held on 20.03.2010? 

(c) Will he also state - 

 (i) the measures to be adopted regarding the 

incidents of administrative weaknesses, 
corruptions and malpractices in the co-

operative societies; 

 (ii) whether a formal investigation will be 

conducted regarding the corruptions that 

have taken place in the Rattota Multi 

Purpose Co-operative Society ; and 

 (iii) if so, when ? 

(d) If not, why ? 
 

ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ (වමූඳකළර ශළ අභයන්තර 
පලෂ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து - கூட்டுமம, உள்நஶட்டு 

லர்த்தக அமச்சர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 
and Internal Trade) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.  

(අ)  (i)  දළනට ඳත්නහ මුඳකහය නීතිඹ අනු මුඳකහය 
මිතිර නිරයණශඹන් ඳත් න බහඳති ඇතු 
අධයක් භණ්ඩරඹ ඳරිඳහරන වහ මරය 
කටයුතුලින් ඉත් කිරීශම් ඵරඹක් ශනොභළත.  

 (ii)   ඇමුණුශභරා දක්හ ඇත.  

 (iii)   2000 ශර් සිට ශභභ මුඳකහය මිතිශඹන් 
භත්ධධි මු්ධදය ඉත් ව ඵළවින් එශතක් ක්රිඹහත්භක 
ව ්රහශ්ධශික 26 ක්රභශඹන් හ ඇත. 2007න් ඳසු 
ආයම්බ කශ "ශකෝ ද සිටිඹ" වහ "මිනි ශකෝ දසිටි" 
03 ඇතුළු ශශශ ළල් 04 දළනට අක්රිඹ ඳතී.  

(ආ)  (i)  ඇමුණුශභරා දක්හ ඇත. ඇමුණුභ වභළගත* කයමි.   

  (ii)   වබහගි විඹ යුතු භව බහ නිශඹෝිනතයින් ංඛයහ 
126කි.  වබහගි ව හභහිනකයින් ංඛයහ 106කි.   

(ඇ) (i) මුඳකහය මිති ්රඥ දතිශේ 44 ගන්තිඹ අනු 
2010.09.30 දක්හ යසථහපිත විගණනඹ සිදු කය 
ඇති අතය, වඳුනහගත් කශභනහකයණ දුර්රතහ 
පිිබඵ මිතිඹ දළනුත් කය ඒහ නිළයදි කය 
ගළනීභට උඳශදස රඵහ දී ඇති ඵ භධයභ ඳශහත් 
මුඳකහය ංර්ධන ශකොභහරිස විසින් දන්හ 
ඇත. 

 (ii) මලික ඳරීක්ණඹක් සිදු කය භධයභ ඳශහත් 
මුඳකහය මිති ්රඥ දතිශේ 46(1) ගන්තිශේ 
විවිවිධහන අනු විභර්ලනඹක් සිදු කිරීභ වහ 
ළරසුම් කය ඇති ඵ භධයභ ඳශහත් මුඳකහය 
ංර්ධන ශකොභහරිස විසින් දන්හ ඇත. 

 (iii) මලික ඳරීක්ණ හර්තහශව නිර්ශ්ධල අනු 
2013.01.31 දිනට ශඳය එකී ඳරීක්ණඹ ආයම්බ 
කයනු රළශ්ල. 

(ඈ) අදහශ ශනොශව. 
 

*වභළපම්වය මත තබන ද ඇමුණුම: 
   சபஶதேடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட இமைப்தை : 

   Annex tabled: 
 

 (අ ) (ii) භධයභ ඳශහත් මුඳකහය මිති ්රඥ දතිශේ 60(ඇ) 
ගන්තිශේ විධිවිධහන අනු ීම/ යත්ශතොට විවිධ ශේහ 
මුඳකහය මිතිශේ යහජය අයමුදල් වහ මරය ඳරිඳහරනඹ 
කහ ර්ඹක්භ කශභනහකයණඹ වහ අධයක් භණ්ඩරඹට 
බහඳති ව හභහිනකඹන් ශදශදශනක් 2010.05.17 දින 
භධයභ ඳශහත් ශකොභහරිසයඹහ විසින් ඳත් කයන රදී. 
අධිකයණශේ රිට් 12/2010 ඹටශත් ඳත් කයන රද 
බහඳතියඹහ ව හභහිනකයින් ඉත් කිරීභට තවනම් 
නිශඹෝගඹක් රඵහ ශගන ඉත් කය එභ බහඳති ඇතුළු 
අධයක් භණ්ඩරඹ නළත ඳත්වී ඇති නිහ 
ශදඳහර්තශම්න්තුට ඒ පිිබඵ ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභට 
ශනොවළකි වී ඇත.  

(ආ)  (i)   ්රහශ්ධශික 26 - දළනට ක්රිඹහත්භක ශනොශව.  

   ශකෝ දසිටි 01 - දළනට ක්රිඹහත්භක ශනොශව. 

     යත්ශතොට 

    මිනි ශකෝ දසිටි 03 - දළනට ක්රිඹහත්භක ශනොශව. 

    ඳල්ශල්ශවයගභ 

    අමගසතළන්න 

     ඵණ්ඩහයශඳොශ 

පවේලක වංඛයළල 

2000 ශර් පිරිසඵර තක්ශේරු අනු ශේකයින් 80ක් සිටි 
අතය 2012 ංශලෝධිත පිරිසඵර තක්ශේරු අනු ශේකයින් 26 
ශදශනකු අනුභත කය ඇත. ශම් න විට ශේක ංඛයහ 11ක් න 
අතය ඉන් 03ශදශනකු ්රධහන කහර්ඹහරශේ වහ ඉතිරි 08 ශදනහ 
ග්රහමීඹ ඵළංකුරට අනුයුක්ත ශේඹ කයනු රළශ්ල.  

 

ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ 

ශභඹයි.  

ගරු ඇභතිතුභනි, යත්ශතොට විවිධ ශේහ මුඳකහය මිතිඹට 
අඹත් ලහඛහ 28ක් තිශඵනහ. ශම් ලහඛහ 28භ දළනට ක්රිඹහත්භක 
ශන්ශන් නළවළ,  දණ, අක්රමිකතහ තිශඵන නිහ. ඔඵතුභහ ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් ගන්නහ ව පිඹය ශභොකක්ද? 

 
ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළනට ක්රිඹහත්භක ශන මුඳකහය 
ඳනත 1993 දී ංශලෝධනඹ කය තිශඵනහ. දණඹක් සිදු වුණහභ 
මුඳකහය ශකොභහරිසට ගන්න තිබුණු සිඹලුභ නීතිභඹ ක්රිඹහ 

භහර්ග ම්පර්ණශඹන්භ මුඳකහයඹට ඳයරහ දීරහයි තිශඵන්ශන්. 
වීයසිංව භල්ලිභහයච්චි ඇභතිතුභහ එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ 
කහරශේ තභයි ශම් ඵරඹ ම්පර්ණශඹන්භ මුඳකහයඹට රඵහ දීරහ 

තිශඵන්ශන්. අද මුඳකහයශේ ඹම් දණඹක් ඇති වුශණොත් ඒ 
දුණඹ ගළන ශොඹහ ඵරන්න පුළුන්. එශවභ ශොඹහ ඵරහ ඒ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

හර්තහ එන්න ඕනෆ, දෂිත අධයක් භණ්ඩරඹටභයි. ඒ අධයක් 
භණ්ඩරඹ ඒ හර්තහ ්රතික්ශේඳ කශශොත් එතළනින් එවහට 
ක්රිඹහත්භක කයන්න කිසි ඵරඹක් නළවළ. ඒ නිහ තභයි මුඳකහය 

ඳනත ංශලෝධනඹ කයන්න අපි තීන්දු කයරහ තිශඵන්ශන්.  

 ශම්  ඳශහත් බහට අයිති විඹඹක්. ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් 
්රලසන ඳහර්ලිශම්න්තුශවදී අවනහට ඩහ ඳශහත් බහශවදී අවරහ  

විහ ගන්න ඕනෆ. වළඵළයි ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව ඉන්න 
භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ශම් ්රලසනඹ ඇීමභ ම්ඵන්ධ ගළටලුක් 
නළවළ.  ඔඵතුභහශ  ්රලසනඹට ම්ඵන්ධ ඒ බහඳතියඹහ ඉත් කය 

ශනභ නිරධහරිශඹකු ඳත් කයරහ තිශඵනහ. නමුත් උහවිශඹන් 
රිට් ආඥහක් අයශගන නළත හයඹක් ඒ බහඳතියඹහයි, ඒ 
අධයක් භණ්ඩරඹයි ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ වුණත් ශම් 

ඳරීක්ණ කටයුතු ක්රිඹහත්භක ශනහ. ඒ ශභොනහ වුණත්, ශම් 
ඳනත ංශලෝධනඹ කයන  ශතක් මුඳකහයශේ ඇති ශන දණ 
ශක්න්න  වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. ශම්ක තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. 
ශම්ක තභයි ඹථහර්ථඹ. 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ ලහඛහ ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් නළත්නම් ඒ 
නිරයණඹ ඳත්න්ශන් ශකොශවොභද? 

 
ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ නිරයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ අවන ්රලසනඹට භට 

උත්තය ශදන්න ඵළවළ. ඒක ඳශහත් බහශව ළඩක්. ඳශහත් බහශව 
්රඥ දතිඹක් තිශඵනහ. 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ඇභතිතුභහ ඹටශත් තභයි ඔහු ඉන්ශන්. ශභොකද ඇභතිතුභහටයි 

ගකීභ තිශඵන්ශන්.  

 
ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නළවළ. භශ  ඹටශත් ශනොශයි ඉන්ශන්. 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ඔඵතුභහට විභන්න පුළුන්. ඳහර්ලිශම්න්තුට උත්තය ශදන්න 
ඔඵතුභහට පුළුන් ශන්.  

 
ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 ඳශහත් බහර ්රලසන තිශඵනහ, ශකොභහරිසරුන්ශ  ්රලසන 
තිශඵනහ, මිතිර ්රලසන තිශඵනහ. භහ ශම් ශකොභහරිසතුභහ 
අශ ද උඳශ්ධලක කහයක බහට ශගන්න්නම්. එතශකොට 

ඔඵතුභහට පුළුන් ්රලසන අවරහ එතුභහශගන් ඒ ශතොයතුරු දළන 
ගන්න. භහ එතුභහ ශගන්හ  ශදන්නම්.  

ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භශ  ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභහ 

කිව විධිඹට ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ Co-op Cities ආයම්බ කයන්න 
රුපිඹල් රක් 30ක් ළඹ කය තිශඵනහ. කශභනහකයණශේ 
දුර්රකභ නිහ දළන් ශම් න  ශකොට ඒහ ක්රිඹහත්භක න්ශන් 
නළවළ. සථහන තුනක තභයි ක්රිඹහත්භක වුශණ්. නමුත් ඒ සථහන 
තුශන්භ දළන් ඒහ ක්රිඹහත්භක න්ශන් නළවළ.  

 

ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 
යත්ශතොට විතයක් ශනොශයි, විවිධ ්රශ්ධලර එළනි 

තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. යජශේ, ඳශහත් බහ කිඹරහ අපි අත වළයරහ  
නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් ගත්තහභ 
ඒහට අලය කයන මුදල් ශදනහ. වළඵළයි ඒහශේ ඳරිඳහරන 
කටයුතු ම්පර්ණශඹන්භ තිශඵන්ශන් ඳශහත් බහරට.  ඒ නිහ 
අපි ඳශහත් බහරට අනලය ශර ඇඟිලි ගන්ශන් නළවළ. 
ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ්රහශ්ධශිකර  ්රලසන තිශඵනහ. එක්ත් 
ජහතික ඳක් යජශේ ඳහරන භශේ -ශ්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශ  
කහරශේ- මුඳකහය ඇභතිතුභහ තභයි ශම් ඳනත ංශලෝධනඹ 
කශශේ. ංශලෝධනඹ කය මුඳකහයඹ  විනහල කශහ. තිබුණු ඵරතර 
සිඹල්රභ ඉත් කය  විනහල කය දළම්භහ.  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුන්න අතුරු ්රලසනඹ අවන්න.  
 

ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

1993 දී ඒ ගත්තහ ව ළයදි තීන්දු තීයණර පරවිඳහක තභයි 
දළන්  අඳට වි දයන්න ශරහ තිශඵන්ශන්.  

 

ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ඒහ ංශලෝධනඹ කයන්න.  
 

ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒහ ංශලෝධනඹ කයනහ. එදහට ඔඵතුභහ අත් ශදක ඔරහ 
උදවු කයන්න ඕනෆ ඒ ඳනත ංශලෝධනඹ කයන්න. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුන්න අතුරු ්රලසනඹ, ගරු බු්ධධික ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.     

ශම් ශභොශවොත න ශකොට  ශභොයක් ශකෝයශල් විවිධ ශේහ 
මුඳකහය මිතිශේ ශරොකු අර්බුදඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ,  ශම් 
හශ භ ඒ බහඳතියඹහ, උඳ බහඳතියඹහ ව අධයක් 
භණ්ඩරශේ දණ ංචාහ ශවේතුශන්. ශේකශඹෝ ළඩ යරහ 
තිශඵනහ, හභහිනකශඹෝ 45,000ක් අනහථ ශරහ ඉන්නහ, 
ශේකශඹෝ 700ක් අනහථ ශරහ ඉන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 
ගන්නහ ක්රිඹහ භහර්ගඹ ශභොකක්ද? 
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කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශම් ්රලසනශේ පිිබතුයට අදහශ නළවළ.  

 

ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක ශම් ්රලසනඹට අදහශ නළවළ.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔව. අදහශ නළවළ.  

 

ගු පජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ஶண்தைஷகு கஜஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශම් භන්ත්රීතුභහ වදන්ශන් ශඵොය දිශේ භහළු ඵහන්න.  
ශ්ධලඳහරනඹ කයරහ ඒකත් විනහල කයන්න වදනහ. ඒක ඳශහත් 

බහට අයිති ශදඹක්.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු ඇභතිතුභහ ශඹෝජනහ කශහ, උඳශ්ධලක කහයක බහට 

සිඹලු ශදනහ ශගන්නහ කිඹරහ. ඉතින් සිඹලු ශදනහටභ වබහගි 
න්නට පුළුන්.  

 

අමළතයලුන් වශ නිපයෝජය අමළතයලුන් : ලෆටුප් 

වශ ප්රතිළභ 
அமச்சர்கள் ற்மைம் பஷதஷமச்சர்கள் : சம்பரம் 

ற்மைம் சமௌமககள் 
MINISTERS AND DEPUTY MINISTERS : SALARIES AND PERKS 
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8. ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු  

අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ- (3): 

  (අ) (i) 2011 ජුනි භ 01 ළනි දින සිට කළබිනට් 
අභහතයයශඹකුට ශගනු රඵන භහසික ළටුඳ 
ශකොඳභණද;  

 (ii) අභහතයයඹකු ව අභහතයයඹකු වහ ඳත් කය 
ඇති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ විසින් භහසික භුක්ති විඳින 
ශනත් අභතය ්රතිරහබ කශර්ද;  

 (iii) 2011 ජුනි භ 01 ළනි දින සිට නිශඹෝජය 
අභහතයරුන් වහ ශගනු රඵන භහසික ළටුඳ 
ශකොඳභණද;  

 (iv) නිශඹෝජය අභහතයයඹකු ව ඔහුශ  කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ භහසික භුක්ති විඳින ශනත් අභතය 
්රතිරහබ කශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද?         

(ආ) (i) අභහතයයඹකුට ශවෝ නිශඹෝජය අභහතයයඹකුට 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකුට රාමි භහසික ළටුඳ 
ශගනු රඵන්ශන් නම්, එකී අභහතයයඹහ ශවෝ 
නිශඹෝජය අභහතයයඹහ විසින් රඵහ ගන්නහ භහසික 
ළටුඳ ශකොඳභණද;  

 (ii) අභහතයරුන්/ නිශඹෝජය අභහතයරුන් විසින් 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු ශර ඉවත (අ) 
ශකොටශරා වන් ්රතිරහබ භුක්ති විඳින්ශන්ද;  

 (iii) අභහතයරුන්ට/නිශඹෝජය අභහතයරුන්ට 
්රභහණත් ළටුඳක් ශගනු රඵන්ශන්ද;  

 (iv) ශනොඑශේ නම්, එභ කරුණ නිළයදි කයනු 
රඵන්ශන් ශකශේද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනරාද?         

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
பஷத அமச்சமெம் தபரத்த சஶசன, த அமௌலல்கள் 

அமச்சமெஶனலமக் ககட்ட  லஷனஶ: 

(அ) (i) 2011 மன் 1ஆம் தஷகதஷ முதல் அமச்சமல 

அமச்சர் எமெலமெக்கு தசமௌத்தப்பட்ட ஶதஶந்தச் 

சம்பரம் வ்லரம ன்பமதமம்; 

 (ii) அமச்சமெம் அமச்சமெக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர 

பைஷஶட்தடஶகுதஷஷனமெம் ஶதஶந்தம் 

அதபலஷத்து லமெம் பஷம சமௌமககமரமம்; 

 (iii) 2011 மன் 1 முதல் பஷதஷ அமச்சர் எமெலமெக்கு 

தசமௌத்தப்பட்ட ஶதஶந்தச் சம்பரத்மதமம்; 

 (iv) பஷதஷ அமச்சர் எமெலமெம் அலது 

பைஷஶட்தடஶகுதஷஷனமெம் ஶதஶந்தம் 

அதபலஷத்து லமெம் பஷம சமௌமககமரமம் 

 அலர் இச்சமபக்குத் ததஶஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) (i) அமச்சர் அல்யது பஷதஷ அமச்சர் எமெலமெக்கு 

பஶஶமன்ம உமைப்பஷனர் எமெலர் தபம 

அமெகமதமள்ர ஶதஶந்தச் சம்பரத்மத லறங்கும் 

பட்சத்தஷல் அலர் தபற்மைக்தகஶள்மம் ஶதஶந்தச் 

சம்பரம் வ்லரம ன்பமதமம்; 

 (ii) பஶஶமன்ம உமைப்பஷனர் ன்ம லமகஷல் 

அமச்சர்கள்/பஷதஷ அமச்சர்கள் கற்படி (அ) 

இல் குமஷப்பஷடப்பட்ட நன்மகமர 

அதபலஷக்கஷன்மனஶ ன்பமதமம்; 

 (iii) அமச்சர்கள்/பஷதஷ அமச்சர்கள் ஆகஷகஶமெக்கு 

கபஶதஷரம சம்பரம் லறங்கப்படுகஷன்மதஶ 

ன்பமதமம்; 

 (iv) அவ்லஶதமனஷல், இமத வ்லஶமை நஷலர்த்தஷக்க 

முடிமதன்பமதமம் 

 அலர் கூமைலஶஶ? 

(இ) இன்கமல், ன்? 
 

asked  the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs :  

(a) Will he inform this House of -  

 (i)   the monthly salary payable to a Cabinet 

Minister from 1st June 2011; 

         (ii) the other perks that a Minister and the staff 

assigned to a Minister enjoy per month; 

         (iii) the monthly salary payable to Deputy 

Ministers from 1st June 2011 ; and 

  (iv) the other perks that a Deputy Minister and 

his staff enjoy per month? 

(b) Will he also state - 

 (i)  the monthly salary drawn by a Minister or a 

Deputy Minister if he or she is paid the 

monthly salary entitled to a Member of 

Parliament; 
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    (ii) whether the Ministers/Deputy Ministers 

enjoy the benefits  referred to in part (a) as a 

Member of Parliament; 

    (iii)  whether the Ministers/ Deputy Ministers are 

paid a sufficient salary; and 

 (iv)  if so, as to how the matter is rectified? 

(c) If not, why? 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 
අගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ  එභ ්රලසනඹට පිිබතුය 
ශදනහ.  

(අ)   (i)  රුපිඹල් 65,000.00 

      (ii)   දීර්ඝ විසතයඹක් තිශඵනහ. අදහශ විසතය ඇමුණුභ 
1 රා දක්හ ඇත.  

    (iii)  රුපිඹල් 63,500.00 

 (iv) අදහශ විසතය ඇමුණුභ 02 රා දක්හ ඇත.  

(ආ) (i) ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකුට රාමි ළටුඳ ශගනු 
ශනොරළශ්ල. 

 (ii) අභහතයරුන් වහ නිශඹෝජය අභහතයරුන් 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් ශේ රකහ දීභනහ 
ශගනු රළශ්ල. අදහශ විසතය ඇමුණුභ 03 රා දක්හ 
ඇත.  

  ඇමුණුභ බහගත* කයමි. 
 (iii) ඔව. 

 (iv) අදහශ ශනොශව. 

(ඇ) අදහශ ශනොශව. 
 

*වභළපම්වය මත තබන ද ඇමුණුම්: 
*சபஶதேடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட இமைப்தைகள் : 
* Annexes tabled: 

ඇමුණුම 1 
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ඇමුණුම 2 

ඇමුණුම 3  
[පමම ඇමුණුම් පුවහතකළප  ද තබළ ඇත.] 
[இந்த இமைப்தைகள்  தல் நஷமயத்தஷமௌம் மலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annexes is also placed in the Library.] 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම් ඇභති භණ්ඩරඹ ඳත්හ ශගන ඹන්න දශ ලශඹන් 

භහඹකට රුපිඹල් මිලිඹන කීඹක් විතය ඹනහද?  

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ඒ ්රලසනඹ අවරහ නළවළ. අභහතයරු ංඛයහ අනු ඒ 
මුදර අඩු ළඩි ශනහ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භශ  අතුරු ්රලසනඹ ඒක තභයි. අභහතයරු 140ක් ඉන්නහ. 

එක ඇභතියඹකුට කීඹක් ඹනහද කිවශොත්, ඒක ළඩි කයරහ 
උත්තයඹ රඵහ ගන්න පුළුන්.  

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහශ  කළභළත්ත ඳරිදි ළඩි කයරහ ශවෝ අඩු කයරහ 
උත්තයඹ රඵහ ගන්න. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු උත්තරීතයයි. ඒ නිහ අවන ්රලසනරට 

උත්තය ශදන්න. අඳට ශන තළනකට ඹන්න අසථහක් නළවළ. 

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉතහභ උත්තරීතය නිහ ඇභතියඹකු ශවෝ නිශඹෝජය 
ඇභතියඹකු විඹ වළක්ශක් භන්ත්රීයඹකුට ඳභණයි.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ්රලසන අවන්ශනත් ජනතහ ශනුශන් කිඹරහ භතක තඵහ 

ගන්න ඕනෆ. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශන යටල්ර භන්ත්රීකභක් නළතු ඇභතිකභක් දයන්න 
පුළුන්. අශ ද යශට් ඵළවළ. ඒකයි උත්තරීතයබහශේ විශලේ 

රක්ණඹ. ඔඵතුභහ අවන ්රලසනඹට භහ ශඟ ම්පර්ණ විසතය 
නළවළ. ජනභහධයඹට ශන් ශභඹ අලයඹ. ළඩි කයරහ ගත වළකියි.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ජනභහධයඹට ්රථභ ජනතහ නිශඹෝිනතඹන් ලශඹන් අපි දළන 

ගන්න අලයයි. විකතති කයරහ ලිඹනහට ළඩිඹ- 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ දන්නහ ශන් ඇභතියඹකු කීඹක් ගන්නහද, 
භන්ත්රීයඹකු කීඹක් ගන්නහද, telephones කීඹක් එශවන් 

ගන්නහද, ශභශවන් ගන්නහද කිඹරහ. ඒ ඔක්ශකෝභ අපි දන්නහ 
ශ්ධල් ශන්. ඉතින් අවන්ශන් ශභොකටද? 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහ තභයි ඇභතිරු. අපි ඇභතිරු ශනොශයි. 

ඔඵතුභන්රහ එශවන් ගන්නහද, ශකොශවන් ගන්නහද කිඹන එකයි 

අපි අවන්ශන්. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷகனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, පිිබතුශර් දීර්ඝ විසතයඹක් තිශඵනහ. 

ඒහ එකින් එක කිඹන්න ගිශඹොත් දීර්ඝ ශවරහක් ගත න නිහ 
ඒ විසතය බහගත කය තිශඵනහ.   

249 250 

තනුරර ඉන්ධන දීමනළල 

ජංගම 

දුරකථන 
දීමනළල 

රැවහවීම් 

දීමනළල 

ගරු අභහතය දිසත්රික්කඹ අනු 
ශනස න ඉන්ධන 
දීභනහක් ශගනු 
රළශ්ල. එභ හර්තහ 
ඇමුණුශභරා වන්  
කය ඇත. ඇමුණුභ 

වභළගත* කයමි. 

රු. 2,000/- 

ඳළමිණි 
දිනක් 
වහ          
රු. 500/- 

ගරු නිශඹෝජය 
අභහතය 

දිසත්රික්කඹ අනු 
ශනස න ඉන්ධන 
දීභනහක් ශගනු 
රළශ්ල. එභ හර්තහ 
ඇමුණුශභරා වන් 
කය ඇත. 

රු. 2,000/- 

ඳළමිණි 
දිනක් 
වහ         
රු. 500/- 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශන අතුරු ්රලසන අවන්ශන් 

නළවළ. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. භන්ත්රීරුන්ටත් හධහයණඹක් ඉසට 

කයන්න ඕනෆ. ඒ ය්රහද ඔක්ශකෝභ ශදන්න ඕනෆ. ඒක ශන්ද 

අවන්ශන්?  

්රලසන අංක 9, ගරු බු්ධධික ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීතුභහ, දළන් කහරඹ ගත ශරහ ඉයයි. 

්රලසන අංක 9 අවන්නඹ කිඹහ භභ ්රකහල කයරහත් ඉයයි.  
උහවිශේ හශ  තභයි. ආඳසට ඹන්න ඵළවළ.   

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එතුභහට ශඳොඩි චාහන්ස එකක් ශදමු, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එශවභ නම් ශකටිශඹන් ්රලසනඹ අවන්න. ශකටිශඹන් පිිබතුරු 

ශදන්න.  

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳහර්ලිශම්න්තු උත්තරීතය  නිහ අඳට ඕනෆ ශදඹක් කයන්න 

පුළුන් ශන්, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඔඵතුභහට ඕනෆ ශදඹක් 
කයන්න පුළුන්. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ ශගදය, ශභශවේ ඵළවළ.  

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ටත් 

ඒ ය්රහද  රළශඵන්න ඕනෆඹ කිවහ.  භහ ශභරාදී කිඹන්න ඕනෆ, 
ඉතිවහශේදී අඳට තිබුණු ය්රහදඹක් අනු  අඳට අලය 
ංඛයහක් ශම් ගළරරිඹට ශගන්රහ ඳහර්ලිශම්න්තු ඵරන්න 

අසථහක් රඵහ ශදන්නට වළකිඹහක් තිබුණු ඵ. භභ ශම් 
කහයණඹ කිඹන්ශන් ශන ශවේතුක් නිහ ශනොශයි. ඊශේ, 
ශඳශර්දහ ඉරහ, වඹ ශදශනක් ශගන්නහ නම් එක 

පු්ධගරශඹකුශගන් අඹ කයන ගණන රුපිඹල් 600 දක්හ ළඩි කය 
තිශඵනහ. ඒ වහ ඹම්කිසි මුදරක් විඹදම් න ඵ අපි දන්නහ. 

නමුත් ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් විධිඹට අපි ගශම් ඉන්න පිරික් 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට කළහ ශගන එන්ශන් ඔවුන්ට ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තු ඵරන්න අසථහක් රඵහ දීරහ ංග්රවඹකුත් කයරහ 
ඹන්නයි. ඒක භන්ත්රීරුන් වළටිඹට අඳට තිශඵන 
අයිතිහසිකභක්.  ඉසය රුපිඹල් 10ට තිබුණු කෆභ එක රුපිඹල් 

150ක් කය ගත්තහ. ඒකට කභක් නළවළ. දළන් ඒක රුපිඹල් 600ක් 
දක්හ ළඩි  කය තිශඵනහ.  ශදන්ශනක්  ශගන්රහ ංග්රව කශහභ 
අඳට දිනකට රළශඵන ඳළමිණීශම් දීභනහ ඉයයි. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහට ශගෞයශඹන් භතක් 
කයන්ශන්  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඹම්කිසි  තීන්දුක් ගන්නඹ කිඹහයි.  
ආණ්ඩු  ඳක්ශේ භන්ත්රීරුන් නම් අභහතයහංලඹට බිර දභනහ.  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ ඵළවළ. 
 

 ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)  
ඇත්තයි, එශවභ  ශනහ. ඊශේ දිවි නළගුභ ඳනත් ශකටුම්ඳත 

විහදඹට ගත් අසථහශවදී 150ක්  ශගන්නුහ. ඒ 150ටභ කෆභ  

දුන්ශන් නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභහ ශනුශන් ශන් ව 
මුදල්ලිනුයි. එශවභ වුණත් අපි එිබඹට ඹනශකොට අඳට ''හ'' 
කිවහ. අශඳන් කෆභ කහරහ අඳටභ ''හ'' කිවහ. කරුණහකයරහ ඒ 

ය්රහදඹ  නළත අඳට රඵහ දී  ඹම්කිසි හධහයණඹක් ඉසට 
කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රනහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි, භභ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරන්නම්. නමුත් එශවභ ශදඹක් 

ශන්න ඵළවළ. 

 
මළලර ප්රළපද්ශීය පරෝශ : ප්රතිවංවහකරණය 

ஶலய பஷகதச மலத்தஷசஶமய : தைனமமப்தை 
MAWARALA DIVISIONAL HOSPITAL : RENOVATION  

      
     1889/’11 

9.   ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ශෞඛය අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) භහතය දිසත්රික්කශේ, වක්භන ්රශ්ධලශේ පිරාටි 
භහයර ්රහශ්ධශීඹ ශයෝවශරරා භතත ලරීයහගහයඹ 
ඉතහ අඵරන් වී ඇති ඵත්; 

 (ii) ඉතහ දුසකය ්රශ්ධලඹක පිරාටි එභ ශයෝවශරරා 
ඳතින ඉවත අඩුඳහඩු නිහ ්රශ්ධලහීමන් දළඩි 
දුසකයතහන්ට මුහුණඳහන ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනරාද?  

(ආ)  (i) එභ ශගොඩනළගිල්ර කඩිනමින් ්රතිංසකයණඹ 
කිරීභට කටයුතු කයන්ශන්ද; 

 (ii) ශම් නවිට ඒ වහ ්රතිඳහදන ශන්කය තිශ්ලද; 

 (iii) එශේ නම්, ්රතිංසකයණ කටයුතු ආයම්බ කයන 
දිනඹ කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද?       

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 
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சுகஶதஶ அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ஶத்தமம ஶலட்டத்தஷன் வக்ன பஷகதசத்தஷல் 

அமந்துள்ர ஶலய பஷகதச மலத்தஷ 

சஶமயஷன் பஷகத அமம ஷகமம் கசதமடந் 

துள்ரது ன்பமதமம்; 

 (ii) ஷகமம் கஷ்டப்பஷகதசத்தஷல் அமந்துள்ர 

கற்படி மலத்தஷசஶமயஷல் நஷயமம் குமம 

பஶடுகள் கஶைஶக இப்பஷகதசலஶழ் க்கள் 

தபமெம் கஷ்டங்கமக்கு முகம்தகஶடுத்துள்ரஶர்கள் 

ன்பமதமம்; 

 அலர் அமஷலஶஶ? 
(ஆ) (i) கற்படி கட்டிடத்மத துஶஷதஶக தைனமப் 

பதற்கு நடலடிக்மக டுப்பஶஶ ன்பமதமம்; 

 (ii) இதற்கஶக தற்கபஶது நஷதஷ ற்பஶடுகள் 

எதுக்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பமதமம்; 

 (iii) ஆதனஷல், தைனமப்தைப் பைஷகள் ப்கபஶது 

ஆம்பஷக்கப்படும் ன்பமதமம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்கமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the mortuary of the Mawarala Divisional 
Hospital situated at Hakmana area in 
Matara District is in a very dilapidated 
condition; and 

 (ii) the people of the area are faced with severe 
difficulties as a result of the aforesaid 
shortcoming prevailing at this Hospital, 
which is situated in a very difficult area? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to renovate the 
aforesaid building soon; 

 (ii) whether allocations have been made for this 
purpose by now; and 

 (iii) if so, the date on which the renovation work 
will be commenced? 

(c) If not, why?  

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ (පවෞඛය නිපයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு யமொத் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ශෞඛය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ඔව. 

 (ii) ඔව. 

(ආ) (i) ඔව. 

 (ii) ඔව. 2013 ර්ශේ ංර්ධන ළරළසභට ්රතිඳහදන 
ශන් කය ඇති අතය ඒ වහ ඇසතශම්න්තුගත 
මුදර රුපිඹල්  698,800කි. 

 (iii) 2013 ශර් ්රතිංසකයණඹ කිරීභට නිඹමිතඹ. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහට කහරඹ ඉතිරි කයන්න ඕනෆ 

නිහ භභ අතුරු ්රලසන ශදකයි අවන්ශන්. භශ  ඳශමුන අතුරු  

්රලසනඹ ශභඹයි. වක්භන ්රශ්ධලශේ පිරාටහ තිශඵන ශභභ භහයර 

ශයෝවශල් භතත ලරීයහගහයඹ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්කශේ 
ජනතහටත්, ඒ ්රශ්ධලඹට අදහශ භහතය දිසත්රික්කශේ ජනතහටත් 

්රශඹෝජනත් ශනහ. ශම්  ඇසතශම්න්තුගත මුදලින් ශකශයන 

්රතිංසකයණ කටයුතු වහ  ශකොඳභණ කහරඹක් ගත ශනහද  

කිඹහ භභ දළන ගන්න කළභළතියි. 

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு யமொத் தஷசஶநஶக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

භභ රාතන වළටිඹට ඳශමුළනි කරුණ ගළන භට ළඩිඹ ශවොට 

ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති. භහයර ශයෝවර ආන්නශේ කඹුරුපිටිශේ 
ව ශදයිඹන්දය ශයෝවල් ශදකක් තිශඵනහ. දුය ්රභහණඹ භභ 

දන්ශන් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධ භට ළඩිඹ, ගශම් සිටින ඔඵතුභහ 

දන්නහ ඇති ශන්. භතත ලරීයහගහය ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් 

පුයළසිශඹකුට ්රලසනඹක් ඇති වුශණොත් ඒ ශයෝවල් ශදශකන් ඒ 

්රලසනඹ විහ ගන්න පුළුන්. ඒ අතය තුය ශම් ශගොඩනළඟිල්ර 

්රතිංසකයණඹ කිරීභට දළනට ්රතිඳහදන ශන් කය තිශඵනහ. 

යජශේ මුදල් ශයගුරහසි අනු ශටන්ඩර් ඳටිඳහටි ක්රිඹහත්භක කය  
ඳශහත් බහ භඟින් ඒ කටයුත්ත ඉතහ ඉක්භනින් කයයි. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  
භහ  දළන ගන්න කළභළතියි, ශම් භතත ලරීයහගහයඹට අලය ්රතිඳහදන 

ශන් කය තිශඵන්ශන් ශගොඩනළඟිල්ර ඉදි කිරීභ වහ ඳභණක්ද, 
එශවභ නළත්නම් ඒකට අලය අශනකුත් ඵඩු බහණ්ඩ මිරදී 
ගළනීභටත් එක්කද කිඹරහ. 

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு யமொத் தஷசஶநஶக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

 ශභරා ඒ විසතය ම්පර්ණශඹන් දභහ නළවළ. ඒක අදහශ ඳශහත් 

බහශන් අවන්න ඕනෆ. අඳට රළබී තිශඵන ශතොයතුරු අනු 
ඇසතශම්න්තුගත මුදර රුපිඹල් 698,000යි. මුළු ඇසතශම්න්තුභ 
අඳට එරහ නළවළ. ඒහ අදහශ  ඳශහත් බහශන් ඵරහ ගන්න ඕනෆ. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ තුන්ශනි අතුරු ්රලසනඹක් අවන්ශන් නළවළ. ඒ ඵඩු 
බහණ්ඩත් අඵරන් ශරහ තිශඵන නිහ ඒහ රඵහ ශදන්න කිඹන 

ඉල්ලීභ තභයි භභ කයන්ශන්. 

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு யமொத் தஷசஶநஶக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

හභහනයශඹන් අලුත් ශගොඩනළඟිල්රක් ශදන ශකොට අලුත් ඵඩු 
බහණ්ඩත් ශදනහ ශන්. ඒක වළටිඹක් ශන්. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කළල් න් ක්රීඩළ නළලිකළපශ ඉල්ම ම : කෆව ප ඳ  
ණදිය  

கஶல்ன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமசஷன் 

ககஶஶஷக்மக : எரஷப்பதஷம ஆதஷன 
REQUEST OF CARLTON SPORTS NETWORK: CASSETTES ET 

CETERA 
1907/’11 

10. ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
 (ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ජනභහධය වහ ්රතත්ති අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ -  (4) : 

(අ) (i)  ජහතික රඳහරානිඹ තු ක්රීඩහ තයග ඳටිගත කශ 
කළට් ඳට ශවෝ දතඪ තළටි කහල්ටන් ක්රීඩහ 
නහලිකහ (CSN) ශත රඵහ දීභට කටයුතු ශඹොදහ 
තිශ්ලද; 

 (ii) එශේ  නම්, ඊට ශවේතු කශර්ද; 

 (iii) එභ කළට් ඳට  ශවෝ දතඪ තළටි රඵහ දුන් ඳදනභ 
කශර්ද; 

 (iv) එභ කළට් ඳට රඵහ ගළනීභ ශනුශන් කහල්ටන් 
ක්රීඩහ නහලිකහ විසින් ජහතික රඳහරානිඹ ශත 
ශගන රද මුදර ශකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද? 

(ආ) (i) කහල්ටන් ක්රීඩහ නහලිකහ විසින් එභ කළට් ඳට 
ශවෝ දතඪ තළටි රඵහ ශදන ශර ඉල්ලීභක් කශශේ 
නම්, එභ ඉල්ලීම් කශ අඹශ  විසතය කශර්ද; 

 (ii) එකී ඉල්ලුම් ලිපිඹ කුභක්ද; 

 (iii) ජහතික රඳහරානිඹ විසින් එකී කළට් ඳට ශවෝ 
දතඪ තළටි නිදවස කිරීභට ඵරඹ රඵහ දුන් 
නිරධහරිඹහශ  නභ ව තනතුය කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ  බහට ඉදිරිඳත් කයන්ශනරාද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
தலகுசன ஊடக, தகலல் அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) கதசஷ ததஶமயக்கஶட்சஷக்குச் தசஶந்தஶன, 

லஷமரஶட்டுப் கபஶட்டிகமர எரஷப்பதஷம 

தசய்துள்ர நஶடஶக்கமர அல்யது இமைலட்டு 

கமர கஶல்ன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமசக்கு 

(CSN) லறங்குலதற்கு நடலடிக்மக டுக்கப் 

பட்டுள்ரதஶ ன்பமதமம்; 

 (ii) ஆதனஷல், அவ்லஶமை லறங்குலதற்கஶன 

கஶைங்கள் ஶததன்பமதமம்; 

 (iii) கற்படி நஶடஶக்கள் அல்யது இமைலட்டுகள் 

லறங்கப்பட்ட அடிப்பமட ஶததன்பமதமம்; 

 (iv) கற்படி நஶடஶக்கமர தபற்மைக்தகஶள்லதற்கஶக 

கஶல்ன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமச கதசஷ 

ததஶமயக்கஶட்சஷக்கு தசமௌத்தஷ பைத்ததஶமக 

வ்லரதலன்பமதமம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(அ) (i) கஶல்ன் லஷமரஶட்டு அமயலஶஷமசஷனஶல் 

கற்படி நஶடஶக்கள் அல்யது இமைலட்டுகமர 

தபற்மைத் தமெம்படி கலண்டுககஶள் லஷடுக்கப் 

பட்டிமெப்பஷன் கற்படி கலண்டுககஶமர லஷடுத்த 

லஶஷன் லஷபங்கள் ஶமலதன்பமதமம்; 

 (ii) கற்படி கலண்டுககஶள் கடிதம் ஶததன்ப 

மதமம்; 

 (iii) கதசஷ ததஶமயக்கஶட்சஷஷனஶல் கற்படி 

நஶடஶக்கள் அல்யது இமைலட்டுகமர லஷடுலஷப்ப 

தற்கு அதஷகஶம் லறங்கஷ உத்தஷகஶகத்தஶஷன் 

தபர் ற்மைம் பதலஷ ஶததன்பமதமம் 

  அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்கமல், ன்? 

 
asked the Minister of Mass Media and  Information: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether arrangements have been made to 
provide the Carlton Sports Network (CSN) 

with cassettes or CDs belonging to the 

National Television, which contain 

recordings of sports events; 

 (ii) if so, the reasons for providing, them as 

mentioned above; 

 (iii) of the basis on which such cassettes or hard 

discs were provided; and 

 (iv) of the amount of money paid by the Carlton 

Sports Network to the National Television 
for obtaining those cassettes?  

(b) Will he submit to this House - 

 (i) if the Carlton Sports Network has made a 
request to obtain those cassettes or hard 

discs, the details of persons who made that 

request; 

 (ii) the letter relevant to the aforesaid request; 

and 

 (iii) the name and the designation of the officer 

who gave permission for the aforesaid 

cassettes and hard discs to be released  by 
the National Television?  

(c) If not, why? 

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි. 

(අ)  (i)   නළත. 

      (ii)   අදහශ ශනොශව. 

     (iii)   අදහශ ශනොශව. 

     (iv)   අදහශ ශනොශව. 

(ආ)  (i)   කහල්ටන් ක්රීඩහ නහලිකහශව ක්රීඩහ අධයක් ගිවහන් 
භයනහඹක භවතහ විසින් ඉල්ලීභක් කය ඇත. 

 (ii)  එභ ලිපිඹ 2011.08.04 න දින ශ්රී රංකහ රඳහරානී 
ංසථහශව නිශඹෝජය අධයක් ජනයහල් නිලහන්ත 
උශ්ලංල භවතහ ශත එහ ඇත. රඳහරානී 
ංසථහ තු ඳටිගත වහ ංයක්ෂිත ක්රීඩහ 
ළඩටවන්ලින් ශතෝයහ ගත් භවයක දර්ලන 
පිටඳත් රඵහ ශදන ශර ඒ භඟින් ඉල්රහ තිශ්ල.  
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 (iii)  ජහතික රඳහරානිඹ විසින් කහල්ටන් ක්රීඩහ 
නහලිකහ ශත කළට් ඳට ශවෝ දතඪ තළටි නිදවස 
කිරීභක් සිදු කය ශනොභළත. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශව. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ සිටින කහරශේ ශනොශයි ශම්ක 

සි්ධධ වුශණ්. ඒ ලිපිශේ පිටඳතක් භහ ශඟ තිශඵනහ.  එක 
එක්ශකනහ ගවපු notes තිශඵනහ. ඒ notes ර තිශඵනහ, ශම්ක 

වහභ රඵහ ශදන්න කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහට ඒ ලිපිශේ පිටඳතක් 
ශදන්නම්. ඊට ඳසශේ භභ ශම් ම්ඵන්ධ ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කශහ, 
අශනක් ආඹතනරටත් ශම්ක ශදන්නඹ කිඹරහ. 

අශනකුත් රඳහරානී ආඹතන තිශඵනහ. එශවභ නම් 1980 
ගණන්ර ඉරහ තිශඵන රඳ යහමු ගන්න ඒ ශගොල්රන්ටත් ශම් 
හශ  අයිතිඹක් තිබිඹ යුතුයි. නමුත් ඒ ආඹතනරට 

හභහනයශඹන් ඒහ ශදන්ශන් නළවළ. ඒහ ංයක්ෂිත තඵහ ශගන 
ඉන්නහ. නමුත්, ඒ නිරධහරින් ශම් ලිපිඹට අනු කහල්ටන් 
ආඹතනඹට විතයක් ඒහ ශදන්න රක රළවළසති ශරහ තිබුණහ. 

නමුත්, භභ ලිපිඹක් ඹරහ ඹහන්තම් ඒක නතය කය ගන්න 
වළකිඹහ රළබුණහ. ගරු ඇභතිතුභනි, එභ අයිතිඹ ශදනහ නම් 
කරුණහකයරහ වළභ රඳහරානී ආඹතනඹකටභ ශදන්න කිඹරහ භභ 
ඔඵතුභහශගන් ඉල්රනහ. හභහනයශඹන් ජහතික රඳහරානීශේ 

තිශඵන ංකයක්ෂිත දර්ලන ශනත් ආඹතනරට ශදන්ශන් 
නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, නමුත් කිසිභ ශගවීභකින් ශතොය 
එභ දර්ලන ශදන්න කටයුතු කශ ලිඛිත ශතොයතුරු හක්ෂි ලශඹන් 

භශ  ශඟ තිශඵනහ. ශකොශවොභ වරි ඒක නතය වුණහ. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු භන්ත්රිතුභනි, ඒ විසතය ශම්ශක් ඳළවළදිලි තිශඵනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, එශවභ රඵහ දීරහ නළවළයි කිඹන එක ශඵොශවොභ 
ඳළවළදිලි ්රකහල කය තිශඵනහ. ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹන්ශන් රඵහ 
දීභට ූ දහනභක් තිබුණහඹ, minutes තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒශක් 

අහන minute එශක් ශදන්න  එඳහඹ කිඹහ වන් කය තිශඵනහ. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කහල්ටන් එක ම්ඵන්ධ භභ ත අවන්නම්. අද ඇවිල්රහ 

තිශඵන්ශන් කහල්ටන් දක්. එභ ආඹතනඹ භඟින් විකහලනඹ 
කශ,-[ඵහධහ කිරීභක්] සිඹලුභ ක්රීඩහන් විකහලනඹ කයන්න ශවො 

නහලිකහක් විධිඹට තභයි CSN නහලිකහ වන් කයරහ 

තිශඵන්ශන්. ගරු ඇභතිතුභනි, භභ ගිඹ තිශේ දක ඳහන්දය 5ට 
විතය නළඟිටරහ ශ්රී රංකහ ඕසශරේලිඹහ ක්රිකට් match එක ඵළලුහ. 

එක ඳහයටභ match එශක් රඳ යහමු නළති වුණහ. CSN නහලිකහශව 

රඳ ශ දන්ශන් නළති වුණහ. විකහලනඹ නතය ශරහ. ඕසශරේලිඹහශව 
match එක ගවනහ, ශභශවේ ශ දන්ශන් නළවළ. 

 

ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு யமொத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශභතුභහ ශඵොරුට නිදි භයරහ. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කහල්ටන් කිඹන එශක් ශත්රුභ ඒකද? එශවේ match එක ගවන 

ශකොට ශභශවේ ශ දන්ශන් නළති එකද? What has happened to 

Carlton Sports Network? ඇත්තටභ එශවේ ගවන එක ශභශවේ 

ශ දන්ශන් නළති එකද කහල්ටන් එකට ශන්ශන්? 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ශකොයි ශරහශවද? 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, කහල්ටන් එකට ශන්ශන් එශවේ 

ගවනහ ශභශවේ ශ දන්ශන් නළති එකද? 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳහන්දයද ඕක වුශණ්? 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳහන්දය 5ට match එක ඳටන් ගන්ශන්. 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඇන්ශටනහ එක ළඩ කයන්ශන් නළති ඇති, check කයරහ 

ඵරන්න. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශභොකක්ද? 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහශ  ඇන්ශටනහ එක ළඩ කයන්ශන් නළති ඇති, 
check කයරහ ඵරන්න. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ශරහට ඇන්ශටනහ එක ශවොට ළඩ කයනහ. 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ශඳශක් අඹශ  ඒහ ඳහන්දයට ළඩ කයන්ශන් නළවළ. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳහන්දය 5ට ඇන්ශටනහ එක ශවොට ළඩ කයනහ. ඳහන්දය 5ට 

කහල්ටන් එශක් ඇ න්ශටනහ එක ළඩ කශශේ නළවළ. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

එක්ශකෝ ඒක ළඩ කයරහ ළඩියි. ඒ නිහ දළන් ළඩ කයන්ශන් 
නළවළ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි, උත්තයඹ දුන්නහ. ශභොකක්ද ළඩ කයන්ශන් නළවළ 
කිඹරහ කිවහශන්. දළන් තුන්ළනි අතුරු ්රලසනඹ අවන්න. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳහන්දය 5ට කහල්ටන් එශක් ඇ න්ශටනහ එක,- 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

කරුණහකයරහ ඇන්ශටනහ එක check කයරහ ඵරන්න. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශභොකක්ද? 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඇන්ශටනහ එක check කයරහ ඵරන්න. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහශ  ඇන්ශටනහ එක ළඩ කයපු නිහ තභයි අය 

ශකොශවේද ගිරාල්රහ කඩහශගන ළටුශණ්. 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒක ළඩ කයනහ. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ඳළත්ශතන් ශම් ඳළත්තට ඳනින්න ගිරාල්රහ. 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහශ  මිතුයන්, මිතුරිඹන් ඒකට හක්ෂි දයනහ. 

 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තභයි, ඒ ඇන්ශටනහ ශවොට ළඩ කශහ නම් ඔඹ හශ  

තත්ත්ඹක් ශන්ශන් නළවළ. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ අලය නළවළ. 
 

ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு யமொத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අශවරහශව match ඵරන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉක්භනට ්රලසන අවන්න. නිඹමිත ශවරහක් තිශඵනහශන්. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භශ  තුන්ළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. පිදුරුතරහගර පිරාටි 

ම්ශ්රේණ කුලුන කහල්ටන් ආඹතනඹට දීරහ තිශඵනහ. 
ඔඵතුභන්රහශ  රඳහරානී ංසථහට අඹත් කුලුනු ටික කහල්ටන් 
ආඹතනඹටත් ඳහවිච්චි කයන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. 

 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ආඹතන ගණනහක් විසින් ඳහවිච්චි කයනහ. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නළත්ශත් ශභොකද? 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශන ශභොන ආඹතනරටද දීරහ තිශඵන්ශන්? ත 

ආඹතනඹක නභක් කිඹන්න. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භභ ඒ විසතයඹ ශදන්නම්. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉතින් කිඹන්න. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහ අවන විධිඹට කිඹන්න භභ ූ දහනම් නළවළ. ඔඵතුභහ 

කවුද, "කිඹන්න, කිඹන්න" කිඹරහ භශගන් අවන්න. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසනඹ අවන්න. ්රලසනඹ ශකටිශඹන් අවන්න. 
 

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කරඵර ශන්න එඳහ. 
 

ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

අනිකුත් නහලිකහරට රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  
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ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහධය ඇභතිතුභහ විධිඹට, - භහධය ඇභතිතුභහ ශම් පිිබඵ දළන 

ගන්න වුභනහයි ශන්, ගරු කථහනහඹකතුභනි.- ශභොන 
ආඹතනරට ද දීරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ එතුභහට කරුණහකයරහ 

කිඹන්න කිඹරහ භහ ශගෞයශඹන් ඉල්රනහ.  

 
ගු පකපශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தகதவமொ ம்தைக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒ නහලිකහ සිඹල්ර පිිබඵ  විසතයඹක් තිශඵනහ. ඒක 
ශදන්නම්. විලහර විසතයඹක් තිශඵනහ. අලුතින් දහපු tower 

එශකන් ඔක්ශකොටභ දීරහ තිශඵනහ.  

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශන ශන නහලිකහ ගළන ඔඹ කිඹන්ශන්. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසන අංක 11-2221/'12-(2), ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භවතහ. 

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ  එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු වන්ත අගියලන්න මශතළ  
(ஶண்தைஷகு யசந்த அயகஷலன்ன ) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, නිහ වහ 
ශඳොදු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ ්රලසනඹට පිිබතුරු දීභ 
වහ  ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ඉතළලිය  වශ මෆපල්සියළල  යලන ද            

ශ්රී ළංිරකයන් : රැිරයළ  
இத்தஶமொ ற்மைம் கயசஷஶமக்கு அதப்பப்பட்ட 

இயங்மகர்:  கலமயலஶய்ப்தை  
SRI LANKANS SENT TO ITALY AND MALAYSIA : 

EMPLOYMENT 

1849/’11 

12. ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විශ්ධල රැකිඹහ ්රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  

්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2004 ර්ශේ සිට ශම් දක්හ ව කහරඹ තුශ එක් 
එක් ර්ශේ දී යජඹ විසින් ඉතහලිඹ ව 
භළ ශල්සිඹහ ඹන යටරට රැකිඹහ වහ ඹන රද 
ශ්රී රහංකිකයින්ශ  ංඛයහ ශකොඳභණද;  

 (ii) ඉතහලිඹට ව භළශල්සිඹහට පු්ධගරයින් ඹළවීශම් දී 
ඒ වහ ඳහදක කයගත් නිර්ණහඹකඹ කශර්ද;  

 (iii) එභ යටර රැකිඹහක් රඵහ දීභ වහ එක් 
පු්ධගරශඹකුශගන් අඹකයගත් මුදර ශකොඳභණද; 

 (iv) ඉවත කී යටරට යජඹ විසින් ඹන රද 
පු්ධගරශඹකුශ  රැකිඹහට අදහශ ගිවිසුශම් කහර 
ීමභහ ශකොඳභණද; 

 (v) එභ යටර රැකිඹහක නියුතු පු්ධගරශඹකුශ  
හභහනය ළටුඳ ශකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ්රකහල කයන්ශනරාද?        

(ආ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
தலரஷநஶட்டு கலமயலஶய்ப்தை ஊக்குலஷப்தை, நயகனஶம்தைமக 

அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i)  அசஶங்கத்தஷனஶல் 2004ஆம் ஆண்டு முதல் 

இற்மமலம கலமயலஶய்ப்தைகமக்கஶக 

இத்தஶமொ, கயசஷஶ ஆகஷ நஶடுகமக்கு 

அதப்பஷமலக்கப்பட்டுள்ர இயங்மகர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மகம லமெட லஶஶஷஶகமம்; 

 (ii)  இத்தஶமொ, கயசஷஶ ஆகஷ நஶடுகமக்கு 

நபர்கமர அதப்தைலதன் 

மூயப்பஷஶைங்கமரமம்; 

 (iii)  அந்நஶடுகரஷல் கலமய என்மம லறங்குலதற்கு 

எவ்தலஶமெ நபஶஷடமும் இமெந்து 

அமலஷடப்பட்டுள்ர ததஶமகமமம்; 

 (iv)  அசஶங்கத்தஷனஶல் கற்படி நஶடுகமக்கு 

அதப்பஷ மலக்கப்பட்டுள்ர நபர் எமெலஶஷனது 

கலமய எப்பந்தத்தஷற்கஶன கஶய அரமலமம்; 

 (v)  அந்நஶடுகரஷல் ததஶறஷல்தைஶஷமம் நபர் எமெலஶஷன் 

சஶசஶஷ கலதனத்மதமம் 

 அலர் கூமைலஶஶ? 

(ஆ) இன்கமல், ன்? 
 

 
asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of Sri Lankans that have been 
sent to Italy and Malaysia for employments 

by the Government from 2004 to date on 

per year basis; 

 (ii) the criteria in sending the people to Italy 

and Malaysia;  

 (iii) the amount that has been charged from each 

person to provide a job in those countries; 

 (iv) the duration of a job contract of a person 

sent by the Government to aforesaid 

countries; and 

 (v) the average salary of a person working in 

those countries?  

(b) If not, why? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு டியஶன் தபகஶ ) 

(The Hon. Dilan Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි. 

(අ) (i) 

 

(ii) 1. තහනහඳති කහර්ඹහරලින් ඳරීක්හ කය වතික 
කයන රද රැකිඹහ ඇණවුභක් රඵහ තිබීභ; 

  2. ශ්ධශීඹ රැකිඹහ නිශඹෝිනත ආඹතනර ඇති 
රංගුබහඹ ඳරීක්හ කිරීභ; 

  3. විශ්ධල රැකිඹහ ඇණවුශභරා ඇති ශේහ වහ 
ශකොන්ශ්ධසි කහර්ඹහංලශේ නීති රීතිරට අනුකර 
වීභ; 

 4. ශ්ධශීඹ රැකිඹහ නිශඹෝිනත ආඹතනර ඇති ශඳය 
ඳළමිණිලි ඳරීක්හ කය ඵළලීභ; 

 5. විශ්ධල රැකිඹහ ඒජන්ත අහදු ශල්ඛනගත වී ඇති 
දළයි ඳරීක්හ කිරීභ; 

 6. විශ්ධල රැකිඹහ ඇණවුශභරා ළටු ද කහර්ඹහංලශේ 
අනුභත ළටු දරට ඩහ අඩු ශනොවීභ. 

(iii) ඉතහලි යට වහ 2004 ව 2009 ය වහ ඳභණක් 
ඒජන්සි ආඹතනලින් අනුභළතිඹ රඵහ ඇති අතය එභ 
කහර කහනුශරා ඒජන්සි ආඹතන වහ අනුභත අඹ 
කිරීභක් කහර්ඹහංලශඹන් රඵහ දී ශනොභළත. 

 භළශල්සිඹහ යටට ගතව ශේවිකහ වහ අඹ කිරීභක් 
ශනොභළත.  අශනකුත් රැකිඹහන් වහ ඔවුන්ශ  ළටුඳ, 
ශකොන්ත්රහත් කහරඹ, විනිභඹ අනුඳහතඹ රකහ ඵරහ එභ 
අගශඹන් සිඹඹට 10ක ්රභහණඹ ඔවුන්ශ  අනුභත අඹ 
කිරීභ ශර ළරශක්. 

(iv) ඉතහලි යට වහ යජඹ විසින් ඹන රද පු්ධගරශඹකුශ  
රැකිඹහට අදහශ ගිවිසුශම් කහර ීමභහ ය 02ක් ඳභණ 
ශව. 

  භළශල්සිඹහ යට වහ යජඹ විසින් ඹන රද 
පු්ධගරශඹකුශ  රැකිඹහට අදහශ ගිවිසුශම් කහර 
ීමභහ ය 02ත්, 03ත් ඳභණ ශව. 

 (v) ඉතහලි යශටරා රැකිඹහක නියුතු පු්ධගරශඹකුශ  
හභහනය ළටුඳ යූශයෝ 375ක් ඳභණ ද, 

  භළ ශල්සිඹහනු යශටරා රැකිඹහක නියුතු 
පු්ධගරශඹකුශ  හභහනය ළටුඳ භළශල්සිඹහනු 
රිගිට් 850ක් ඳභණ ශව. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිතුභනි, ඉතහලිඹට ව භළශල්සිඹහට කී ශදශනක් 

දළනට ගිරාල්රහ තිශඵනහද කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද? 

 
ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2004 ඉරහ 2011 දක්හභ  භළශල්සිඹහට 

ගිරාල්රහ තිශඵන්ශන් 14,524 ශදනහයි. ඒශකන් ශ්රී රංකහ විශ්ධල 
රැකිඹහ ඒජන්සි ආඹතනඹ භඟින්, ඒ කිඹන්ශන් ආණ්ඩුට අයිති 
ආඹතනඹ භඟින් ගිරාල්රහ තිශඵන්ශන් 99 ශදනහයි. ශනත් රැකිඹහ 

ඒජන්සි ආඹතන භඟින් භළශල්සිඹහ රැකිඹහ වහ පිටත් ව ංඛයහ 
11,677යි. ඒජන්සි ආඹතනශඹන් ශතොය, සඹං ලිඹහ ඳදිංචි 
භඟින් භළශල්සිඹහ යටට ශගොස තිශඵන රහංකිකයින් ංඛයහ 

2,748යි. 2004 ඉරහ 2011 දක්හභ ඉතහලිශේ රැකිඹහ වහ පිටත් 
ව  ම්පර්ණ රහංකිකයින් ංඛයහ 180යි. 

එයින් සඹං ගිරාන් තිශඵන්ශන් 176යි. 4 ශදශනකු ශ්රී රංකහ 

ආණ්ඩුට අයිති ඒජන්සි ආඹතනඹ භඟින්. ශනත් ඒජන්සි 
ආඹතනලින් කවුරුත් ගිරාන් නළවළ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ටිකක් ඕනෆකමින් එතළන ශනක් 

කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තුශන් සිටින ඇභතියශඹක්.  

 

ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Thank you. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ පිරිසිදු කය ශගන ඹන ගභශන්දී ඔඵතුභහට ශඳනිරහ 
තිශඵනහද, -ඉතහලිශේ අඹ කයන ගහසතු තුිබන්- යක්හ වහ 
ඹන පු්ධගරයින්ට ඒ හශ  ය්රහදඹක් රළශඵනහ කිඹරහ? අපි 

දළකරහ තිශඵනහ, ්රලසනඹක් ඇති ශරහ තහනහඳති කහර්ඹහරඹට 
ගිඹහභ හුඟ ශදශනකුට ශභොනත් රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹරහ. 

 

ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන් ඉතහලිඹ ගළන කිඹන්නට ඕනෆ. 
ඉතහලිඹට ඹන ක්රභඹ පිිබඵ විලහර ්රලසන තිබුණ නිහ ඳසු ගිඹ 
අවුරු්ධශ්ධ, -ඉතහලි යශට් ්රලසන තිබිඹදීත්- අඳට වළකිඹහ රළබුණහ, 
ඉතහලිශේ කම්කරු ඇභතිතුභහත් භඟ ඉතහලිඹට ශ්රී රහංකිකයින් 

263 264 

   ලවර මෆපල්සියළපශ රැිරයළ වශළ ිළ  ක ව 
ළංිරකයින් වංඛයළල 

ඉතළලිප  රැිරයළ වශළ ිළ  ක ව 
ළංිරකයින් වංඛයළල 

  ශ්රී 
රං
කහ 
විශ්ධ
ල 
රැකි
ඹහ 
ඒජ
න්සි 
ආඹ
තන
ඹ 
භඟි
න් 

ශන
ත් 

ඒජන්සි 
ආඹත
න 
භඟින් 

සඹං 
ලිඹහ 
ඳදිංචි 
භඟින් 

එකතු ශ්රී 
රං
කහ 
විශ්ධ
ල 
රැකි
ඹහ 
ඒජ
න්සි 
ආඹ
තන
ඹ 
භඟි
න් 

ශ
නත් 
ඒජ
න්සි 
ආඹ
තන 
භඟි
න් 

ස
ඹං 
ලිඹහ 
ඳදිං
චි 
භඟි
න් 

එක
තු 

2004 0 153 82 235 4 0 12 16 

2005 0 1021 147 1168 0 0 64 64 

2006 0 3421 163 3584 0 0 7 7 

2007 0 817 226 1043 0 0 24 24 

2008 0 857 436 1293 0 0 17 17 

2009 11 544 495 1050 0 0 22 22 

2010 60 3021 609 3690 0 0 15 15 

2011 28 1843 590 2461 0 0 15 15 

එකුරල 99 11677 2748 14524 4 0 176 180 
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රැකිඹහ වහ පිටත් කය වළරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ආණ්ඩු ශදක අතය 

ගිවිසුභක් අත්න් කයන්නට. ඒ ගිවිසුශභන් ඳසු දළන් ආණ්ඩු 
ශදක අතය හකච්ඡහ ශකශයනහ. ඒ අඹශ  කම්කරු 
ශදඳහර්තශම්න්තුත් -රළ්ලශයෝ එකත්- අශ ද විශ්ධල ශේහ නියුක්ති 
කහර්ඹහංලඹත් එකතු ශරහ දළන් ඹහන්ත්රණඹක් වදනහ, -ආණ්ඩු 

ශදක අතය අත්න් කශ ගිවිසුභ වයවහ- ලතඹක්ත් ල්ලි ගන්ශන් 
නළති ඉතහලිඹට රැකිඹහ වහ පිටත් කය වළරීභට. ඔඵතුභහ 
දන්නහ ශම් දසර ඉතහලිශේ ඹම් ආකහයඹක ආර්ථික ්රලසනඹක් 

තිශඵන ඵ. ඒ නිහ ඒ ඹහන්ත්රණඹ නිර්භහණඹ  ශමින් ඳතින්ශන් 
ශඵොශවොභ ශවමින්. ගරු භන්ත්රීතුභනි, භළශල්සිඹහ ම්ඵන්ධශඹන් 
තත්ත්ඹ ඔඵතුභහ කිඹන තත්ත්ඹට- 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ඳරිදි ශම් අවුරුදු 6ට 

ඉතහලිඹට ගිරාන් තිශඵන්ශන් 180යි. ඊට ළඩිඹ ශඵෝට්ටුශව ගිරාන් 
තිශඵනහ. 

 

ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒ නිහ තභයි ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ආණ්ඩු ශදක අතය ශම් 

අශඵෝධතහ ගිවිසුභ අත්න් කශශේ. එතශකොට ඹන කහට වුණත් 

ශඵෝට්ටුලින් ඹන්ශන් නළති, ශරොරිලින් ඹන්ශන් නළති 

ක්රභහනුකර ඹන්න ූ දහනම් කයන්න පුළුන්. භළශල්සිඹහ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ කිඹන කහයණශේ ඹම් තයඹක් 

තිශඵනහ. භළශල්සිඹහශව අඳට තිශඵන රැකිඹහ අසථහන් රඵහ 

ගළනීභ වහ අපි භළශල්සිඹහත් භඟ මීට අවුරුදු ගණනහකට 

ශඳය අත්න් කශ අශඵෝධතහ ගිවිසුභ නළත ංශලෝධනඹට රක් 

කශ යුතුයි කිඹරහ භභ ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ භළශල්සිඹහට ගිඹහභ විශ්ධල 

ශ්රමිකයින් ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන ඒ යශට් නිශඹෝජය 

ඇභතිරිඹට කිවහ. එතුමිඹත් පිිබගත්තහ එඹ ංශලෝධනඹට රක් 

කයන්ශන් නළති භළශල්සිඹහට රැකිඹහ වහ ඹන ශ්රී 

රහංකිකයින්ශ  රැකිඹහ තත්ත්ඹ ආයක්හ කිරීභත් ඒ හශ භ 

පුහුණු ශ්රමිකයින් ඹළවීභත් අඳවසුයි කිඹරහ. ඒ නිහ අපි උත්හව 

කයනහ ශම් අවුරු්ධශ්ධ භළශල්සිඹහ භඟ දළනට අත්න් කය 

තිශඵන අශඵෝධතහ ගිවිසුශම් ඇති කයන ංශලෝධනඹක් වයවහ -

විශලේශඹන් දළනට සිංග දපරුශව expansion එක ඉඩ භදි නිහ, 

භළශල්සිඹහශව ශකොටකට එළනි expansion එකක් එනහ.- 

රක් 10ක ඳභණ අලුත් රැකිඹහ ්රභහණඹක් එශවේ නිර්භහණඹ 

ශන්න තිශඵනහ. ඒ රැකිඹහ ්රභහණඹ වහ අශ ද පුහුණු 

ශ්රමිකයින්ට අසථහ රඵහ ගන්නට අපි කල්ඳනහ කයනහ. 

භළශල්සිඹහ භඟ අත්න් කයන අශඵෝධතහ ගිවිසුශභන් අඳට ඒ 

වළකිඹහ රළශඵයි. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශරහ ගතශනහ. ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ශරහ ඳස රු 

2.00යි.  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ශකටිශඹන් අවන්නම් ගරු කථහනහඹකතුභනි. භශ  

ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභශේයි. ඹම් යටක් තභ යට ළසිඹන් විශ්ධල 

ශේඹට ඹන්ශන් ඒ යශට් ශේහ නියුක්තිඹ අඩුශන් තිශඵන 

අසථහකයි. ගරු ඇභතිතුභනි, නමුත් දළන් ඔඵතුභන්රහ දළනුත් 

කය තිශඵනහ රංකහශව විරැකිඹහ සිඹඹට 6ට, 4ට අඩු ශරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. භහ එඹ පිිබගන්ශන් නළවළ. පිට යට රැකිඹහරට 

ඹන එක අඩු කයන්න ඇභතිතුභහ ලශඹන් ඔඵතුභහට වරි, 

ආණ්ඩුට වරි ඵළරිද? අශ ද යශට් ශ්රභඹ පිට යටරට ගිරාන් ඒ 

යටල් ංර්ධනඹ න ශකොට ශම් යශට් ංර්ධනඹ ඇණ රාටීභ 

පිිබඵ ්රලසනඹක් ඇති ශනහ.  

 

ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, රැකිඹහ ර්ග අනු ශනක් තිශඵනහ. ශම් 

න ශකොට භළද ශඳයදිග යටර හශ  යටර ශගන ළටුඳට 

අශ ද යශටන් රැකිඹහ ශොඹහ ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ, 

ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹපු කහයණඹ, එනම් ශම් යශට් රැකිඹහ ශඵොශවෝ 

්රභහණඹක් නිර්භහණඹ ශරහ තිබීභ කිඹන කහයණඹ නියි.  

වළඵළයි භවය රැකිඹහ තිශඵනහ අශ ද යශට් ශගන ළටුඳට 

ඩහ ළඩිපුය ළටුඳක් පිට යටරදී ශගන. උදහවයණඹක් වළටිඹට 

ඒ යටර ගතව ශේවිකහ හශ  රැකිඹහරට කයන ශගවීභ අශ ද 

යශට් ශගනහට ඩහ ළ ඩියි. භභ උත්හව කයනහ විවිධ 

ශයගුරහසි දභරහ ගතව ශේවිකහන් වළටිඹට පිට යට ඹන එක 

අධධර්ඹඹට ඳත් කයන්න. ඒ නිහභ රංකහ ඉතිවහශේ ්රථභ 

තහට ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ තභයි පිට යට රැකිඹහරට ගිඹ 

කහන්තහන්ට ඩහ පිරිමි ්රභහණඹ ළඩි වුශණ්. රංකහ ඉතිවහශේ 

්රථභ තහටයි එළන්නක් සිදු වුශණ්. විශ්ධල ශේඹට ගිඹ 

ංඛයහශන් සිඹඹට 51ක් ගිශේ පිරිමි. සිඹඹට 49ක් වුණහ 

කහන්තහන්ශ  ්රභහණඹ. වළඵළයි විශ්ධල ශේඹට ඹන 

කහන්තහන්ශ  ශගොශඩනුත් ළඩි පුය ඹන්ශන් ගතව ශේවිකහන් 

විධිඹටයි. ශවේතු ශම්කයි. ගතව ශේවිකහන් වළටිඹට පිට යට ඹන 

අඹට තිශඵන සුදුසුකම් අනු ඔවුන් රංකහශව රාටිඹත් කිසිභ 

රැකිඹහක් කයන්න ඵළවළ.  

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ අඹ පුහුණුට ඹළවහභ, ඒ අඹට අයහබි 

බහහ පුහුණු කයන ශකොට අඳට ශත්රුම් ගිරාන් තිශඵනහ අයහබි 

බහහ පුහුණු කයන්න ශඳය ඒ අඹශගන් භවය අඹට තභහශ  භවු 

බහහ උගන්න්න ඕනෆ කිඹහ. ඒ අඹ සිංවර නම් සිංවර බහහ 

උගන්න්න ඕනෆ; ශදභශ නම් ශදභශ බහහ උගන්න්න ඕනෆ. 

තභන්ශ  භවු බහහත් ලිඹන්න ඵළරි, කථහ කයන්න ඵළරි උදවිඹ 

තභයි භවය ශරහට ඒ රැකිඹහරට ඹන්ශන්. එළනි අඹ 

රංකහශව සිටිඹහ නම් රංකහශවදී ශනත් රැකිඹහක් ශොඹහ ගන්න 

ශකොශවත්භ ඵළරි තත්ත්ඹකුත් තිශඵනහ. එළනි රැකිඹහරට 

ඹන ශකොට එඹ නළළත්වීභ වුණත් අඳට එශවභපිටින් කයන්න 

ඵළවළ. ශවේතු, ඒ අඹ ශඵොශවෝ විට ඹන්ශන් ඒ අඹට තිශඵන දළනුභ 

ව ඒ අඹට තිශඵන-   

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිතුභනි, ගතව ශේවිකහන් විධිඹට තභයි සිඹඹට 85ක් 

ඹන්ශන්.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඇති.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ තත් එක අතුරු ්රලසනඹක් අවනහ ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

ගතව ශේවිකහන් විධිඹට තභයි සිඹඹට 85ක්, 90ක් ඳභණ ඹන්ශන්. 
ඒ කිඹන්ශන් කිසිභ ඳශපුරු්ධදක් නළති-   

 
ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

දළන් විශ්ධල රැකිඹහරට ඹන අඹශගන් සිඹඹට 49ක් ඹන්ශන් 

කහන්තහන්. සිඹඹට 51ක් පිරිමි. ඒ සිඹඹට 49ක් ව කහන්තහන්ශ  
ශගොශඩන් සිඹඹට 85ක් තභ ඹන්ශන් ගතව ශේවිකහන් විධිඹට 
තභයි. ඒ කහයණඹ වරි.  

 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිතුභනි, රිහනහ නෆීක් ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ 

භළදිවත් ශරහ කටයුතු කය තිශඵනහ. අද ඳත්තයර ඇඹ ගළන 
හර්තහ ශරහ තිශඵනහ; ඳයසඳය භතඹක් ඉදිරිඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. එක ශරහක කිඹනහ 'ඔව' කිඹරහ. අද කිඹනහ 
"Imminent hanging will take place" කිඹහ. 

 

 

ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  டியஶன்  தபகஶ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ශම්ක විශ්ධල කටයුතු අභහතයහංලඹට අදහශ 
වුණත් භහ ඒ කහයණඹ ඳළවළය වරින්ශන් නළවළ. ශභොකද, අශ ද 

අභහතයහංලඹ ඹටශත් ලිඹහ ඳදිංචි ශරහ ගිඹ ශකශනක් නිහ. ශම් 
පිිබඵ භභත් අහන ලශඹන් දළක්ශක් රංකහශව ශෞදි 
අයහබිශේ තහනහඳතිතුභහ ගිඹ තිශේ පුත් ඳත්රට කයපු 

්රකහලඹක් තුිබනුයි. එතුභහ තභයි ශෞදි අයහබිශේ යජතුභහ 
නිශඹෝජනඹ කයන රංකහශව තහනහඳතිතුභහ. එතුභහ ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් පුත් ඳත්රට කිඹහ තිබුණහ. ෆභ පුත් ඳතකභ 

ඳශ වුණහ, රිහනහ ශවෝදරිඹශ  නිදවස වීභ පිිබඵ ශඵොශවොභ 
හධනීඹ ආකහයඹට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න තත්ත්ඹට 
තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ එක්කභ website එකක තත් හර්තහක් භහ 

දළක්කහ. ශම් තත්ත්ඹට ්රතිවිරු්ධධ හර්තහක් තභයි එරා ඳශ 
ශරහ තිශඵන්ශන්. ගරු භන්ත්රීතුභනි, එරා තය කථහන්දයඹ 
ශභඹයි. රිහනහ ශවෝදරිඹට අධිකයණලින් ශදයක් භයණ 

දඬුභ නිඹභ ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ භයණ දඬුභ ක්රිඹහත්භක 
ශනොකය රිහනහට භහ දීභ ඵරහශඳොශයොත්තුශන් යජඹ, 
ජනහධිඳතිතුභහ, විරු්ධධ ඳක්ශේ තමුන්නහන්ශේරහ, ඒ යශට් චීන 
තහනහඳතිතුභහ, යුශයෝපීඹ යටර තහනහඳතිරුන්, අශ ද තහනහඳති 

කහර්ඹහර ශන ශනභ එකඟ ශරහ කහරඹක් තිසශේ කයපු 
ඉල්ලීම් සිඹල්රභ නිහ තභයි ඒ ශවෝදරිඹශ  භයණ දඬුභ 
ක්රිඹහත්භක ශනොවී තභත් ඇඹ ඵන්ධනහගහයගත ඉන්ශන්. අපි 

තභත් ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, අශ ද ශ්රී රංකහශව ඉන්න ශෞදි 
තහනහඳතිතුභහ ්රකහල කශ විධිඹටභ ඒ හධනීඹ තත්ත්ඹන් තත් 
ර්ධනඹ ශමින් ඒ ශවෝදරිඹට භහ රඵහ ගන්න වළකි ශවවි 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශකොශවොභටත් ඳහර්ලිශම්න්තු තභයි 
උත්තරීතය. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් කහරඹ අන් ශරහයි තිශඵන්ශන්.  

ඉන්දියළනු වමළගමක  බළ දුන් ලරළය අධිකළරිප  
ගුදම  : විවහතර 

இந்தஷக் கம்பனஷக்கு லறங்கஷ துமமமுக 

அதஷகஶசமபக் கரஞ்சஷசஶமய : லஷபம் 
 WAREHOUSE OF SRI LANKA PORTS AUTHORITY GIVEN TO 

INDIAN COMPANY : DETAILS 

1940/’11 

13. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2):   

(අ) ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිශේ බහණ්ඩ ගඵඩහ කිරීභට ශන් 
කය තිබ ගුදම් අංක 04 භන්නහයශම් ශතල් කළණීශම් නියත 
ඉන්දිඹහනු භහගභකට රඵහ දී ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනරාද? 

(ආ) (i) එභ ගුදභ ඉන්දිඹහනු භහගභට රඵහ දීභට ශවේතු 
කශර්ද; 

 (ii) එඹ රඵහ දී ඇති ඳදනභ කශර්ද; 

 (iii) එභ ගුදභ ඉන්දිඹහනු භහගභකට රඵහ දීශභන් 
අශ දක්ෂිත ආදහඹභ ශකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනරාද?        

(ඇ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
துமமமுகங்கள், தநடுஞ்சஶமயகள் அமச்சமக் ககட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) இயங்மக துமமமுக அதஷகஶ சமபஷல் தபஶமெட்கமர 

கரஞ்சஷப்படுத்துலதற்தகன எதுக்கப்பட்டிமெந்த 

04ஆம் இயக்க கரஞ்சஷசஶமய ன்னஶஶஷல் 

ண்தைய் அகழ்லஷல் ஈடுபட்டுள்ர  ஏர் இந்தஷக் 

கம்பனஷக்கு லறங்கப்பட்டுள்ரது ன்பமத  அலர் 

அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i)  இக்கரஞ்சஷசஶமய இந்தஷக் கம்பனஷக்கு 

லறங்கப்பட்டமக்கஶன கஶைங்கள் ஶமல; 

 (ii)  இது ந்த அடிப்பமடஷல் லறங்கப்பட்டுள்ரது; 

 (iii)  இக் கரஞ்சஷசஶமய இந்தஷக் 

கம்பனஷதஶன்மைக்கு லறங்கப்பட்டதன் மூயம் 

தஷர்பஶர்க்கப்படும் லமெஶனம் ஶது 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்கமல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Is he aware that the warehouse No. 04 that had 

been allocated for the storage of items of the Sri 

Lanka Ports Authority has been provided to an 

Indian company engaged in oil excavation in 
Mannar? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for providing that warehouse to 

the Indian company ;  

 (ii) the basis on which it has been provided ; and 

 (iii) the income expected through the provision of 

that warehouse to the Indian company? 

(c) If not, why? 

267 268 
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ගු පරෝහිත අප.ගුණලර්ධන මශතළ (ලරළය ශළ මශළමළර්ග 
නිපයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு கஶவஷத அகபகுைலர்தன - துமமமுகங்கள், 

தநடுஞ்சஶமயகள் பஷதஷ அமச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 
Ports and Highways) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) ඔව, ශකොශම යහශේ ඵණ්ඩහයනහඹක ජළටිශේ පිරාටි අංක 
04 ගුදභ ශනො අංක 02 දයන ගුදශභරා ශකොටක්  ශකටි 
කහලීන ඳදනභක් භත ශතල් ගශවණ කටයුතුර ශඹශදන 
භහගභකට ඵදු දී ඇත. 

(ආ) (i) භන්නහයම් ශඵොක්ශක් ශතල් ගශවණ කටයුතු 
වහ එභ භහගභට අලය උඳකයණ ද්රය වහ 
ශේහ ළඳයුම් ම්ඳහදනඹට ඳවසුකම් ළරීමභ 
වහඹ. 

 (ii) බිම් කුලී ඳදනභ භත වහ 2012 අශගෝසතු 01 දින 
සිට භහ 12ක කහරඹකට. 

 (iii) අශ දක්ෂිත භහසික ආදහඹභ ඇශභරිකහනු එක්ත් 
ජනඳද ශඩොරර් 23,242.20 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 
නළව භඟින් රංකහට ශගනළවිත් යහඹ තුශදීභ ශන් කයන 
බහණ්ඩ ගඵඩහ කයන්න, සුනහමි අසථහශවදී සුනහමි බහණ්ඩ ගඵඩහ 
කයන්න, ඇතළම් අසථහරදී යුද උඳකයණ ගඵඩහ කයන්න  
ඳහවිච්චි කශ ශම් ගුදභ දළන් ශම් විධිඹට ඵදු දුන්නහභ ශභළනි ගඵඩහ 
ඳවසුකම් වහ විකල්ඳ සථහන ව විකල්ඳ ළඩ පිිබශශක්       
ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹට තිශඵනහද? 

 

ගු පරෝහිත අප.ගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்தைஷகு கஶவஷத அகபகுைலர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් ගුදම් ංකීර්ණඹ අපි දළඩි ශර 
ඳහවිච්චි කශශේ යු්ධධඹ ඳළළති කහර කහනු තුශ උතුයට ශගන 
ඹෆභ වහ වමුදහශව ශොල්දහදුන්ට, නිරධහරින්ට අලය කයන 
ශ්ධල් ගඵඩහ කිරීභට ව ඒ වහ අලය කයන ළඩ 
පිිබශශටයි. 

එයින් ඳසු, ඒ කිඹන්ශන් 2009 ර්ශඹන් ඳසශේ ශම් ගුදම් 
ංකීර්ණඹ ඳහවිච්චි කශශේ නළවළ. ඳහවිච්චි කයන්නට අලයතහක් 
තිබුශණ් නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන අශනකුත් කටයුතුරට අලය 
ගුදම් තිශඵනහ. ශම්ක අඳ ඵදු දුන්ශන් ජහතික අලයතහකට 
ඉල්රන  නිහයි. ඒ තහකහලික ඵදු දීභ තුිබන් අඳට ඹම් 
ආදහඹභකුත් රළශඵනහ.  
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශ  ශදන අතුරු  ්රලසනඹ ශභඹයි. 
ශම් ගුදම් ංකීර්ණශේ ඵදු දුන් ශකොට  ශම් භහගම් ඳහවිච්චි 
කයන්ශන් ඳරිඳහරන කටයුතු  වහ ඳභණක් ද,  එශේ  නළත්නම් 
ඔවුනුත් ඳරිඳහරන කටයුතුලින්  එවහ ගිඹ  විවිධ ගඵඩහ කිරීම් 
වහ,  ශනත් කටයුතු වහ ඳහවිච්චි කයනහ ද?  

 

ගු පරෝහිත අප.ගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்தைஷகு கஶவஷத அகபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භන්නහයම් ශඵොක්ශක් තභයි ශම් ශතල් 

ගශවණ කටයුතු කයන්ශන්. විශලේශඹන් ඒ කටයුතුරට 

යහඹක් අලයයි. ඔවුන්ශ  ද්රය, උඳකයණ සිඹල්ර ආයක්ෂිත 
යහ තඵහ ගළනීභට තභයි ශභඹ ඳහවිච්චි කයන්ශන්.  

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශ  තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. ශම් ගුදභ  ඵදු දුන් කහර 
ීමභහ ත දීර්ඝ  කයන්න යජඹ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ ද?  

 
ගු පරෝහිත අප.ගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்தைஷகு கஶவஷத அகபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඒ අඹ අශඳන් ඉල්ලීභක් කශහ, 2012 අශගෝසතු භහශේ 01 
න දහ සිට ත යකට ඵදු කහර ීමභහ  දීර්ඝ කය ශදන්නටඹ 
කිඹහ.  රඵන  අවුරු්ධශ්ධ අශගෝසතු භහඹ න තුරු අඳ ඒ කහර 

ීමභහ දීර්ඝ කය  දී තිශඵනහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසන අංක 15-2222/'12-(2), ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භවතහ. 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ  එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

 

ගු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ஶண்தைஷகு யசந்த அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, නිහ වහ 

ශඳොදු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශන්  එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ 

වහ  ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶமெ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශදන ටඹ.  
 

රජය වුර පඳෞද්ගලික වමළගම් : විවහතර 
அசஶங்கத்துக்குஶஷ தனஷஶர் கம்பனஷகள்: லஷபம் 

PRIVATE COMPANIES OWNED BY GOVERNMENT : DETAILS 
   1986/’11 

14. ගු පජෝන් අමරුරංග මශතළ (ගු දයළසිරි ජයපවේකර 
මශතළ පලනුල  ) 
(ஶண்தைஷகு கஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ 

ஜகசக சஶர்பஶக )  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Dayasiri 
Jayasekara )    

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (4) : 

(අ) (i)  ශම් න විට යජඹ තු ශඳෞ්ධගලික භහගම් 
ංඛයහ ශකොඳභණද; 

 (ii)  එභ භහගම්ර නම් ව ඒහ අදහශ න 
අභහතයහංලඹ ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද; 

 (iii)  එභ එක් එක් භහගශම් අධයක්ෂ භණ්ඩර 
භහිනකයින්ශ  නම් ව ලිපිනඹන් කශර්ද; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (iv) එභ එක් එක් භහගම්ර ල ර ී රංකහ යජඹ තු 
ශකොටසර ්රතිලතඹ ව ශඳෞ්ධගලික අංලඹ 
විසින් ආශඹෝජනඹ කය ඇති ශකොටසර ඳ රතිලතඹ  
ශන් ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද; 

 (v)  ශඳෞ්ධගලික ආශඹෝජකයින්ශ  නම් ව ලිපිනඹන් 
එක් එක් භහගභ අනු කශර්ද; 

 ( vi) එභ එක් එක් භහගභ 2009 ව 2010 ර්රදී 
රඵහ ඇති ශු්ධධ රහබඹ ශවෝ අරහබඹ ශන් ශන් 
ලශඹන් ශකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනරාද? 

(ආ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
நஷதஷ தஷட்டஷடல் அமச்சமக் ககட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) தற்கபஶது அசஶங்கத்துக்குச் தசஶந்தஶகமள்ர 

தனஷஶர் கம்பனஷகரஷன் ண்ைஷக்மக த்தமன 

தன்பமதமம், 

 (ii) இக்கம்பனஷகரஷன் தபர்கமம் அமல 

உஶஷதஶகமள்ர அமச்சுக்கமம் தனஷத்தனஷஶக 

ஶமலதன்பமதமம், 

 (iii) எவ்தலஶமெ கம்பனஷஷனதும் பைஷப்பஶரர் சமப 

அங்கத்தலர்கரஷன் தபர்கமம் முகலஶஷகமம் 

ஶமலதன்பமதமம், 

 (iv) கற்படி எவ்தலஶமெ கம்பனஷஷமௌம் இயங்மக   

அசஶங்கத்துக்குச் தசஶந்தஶகமள்ர பங்குகரஷன் 

சதமதம் ற்மைம் தனஷஶர்  துமமஷனஶல் 

முதமோடு தசய்ப்பட்டுள்ர பங்குகரஷன் சதமதம் 

தனஷத்தனஷஶக வ்லரம ன்பமதமம், 

 (v) தனஷஶர் முதமோட்டஶரர்கரஷன் தபர்கமம் 

முகலஶஷகமம் எவ்தலஶமெ கம்பனஷலஶஶஷஶக 

ஶமலதன்பமதமம், 

 (vi) கற்படி எவ்தலஶமெ கம்பனஷமம் 2009 ற்மைம் 

2010 ஆம் ஆண்டுகரஷல் தபற்மைள்ர  கதமஷ 

இயஶபம் அல்யது நட்டம் தனஷத்தனஷஶக  

வ்லரதலன்பமதமம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ)  இன்கமல் ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of private companies owned by 

the Government at present; 

 (ii) separately, the names of those companies 

and the relevant ministries; 

 (iii) the names and the addresses of the members 

of the Board of Directors of each of the 

companies;  

 (iv) separately, the percentage of the shares 

owned by the Government and the 

percentage of the shares owned by the 
private sector in each of the aforesaid 

companies; 

 (v) the names and the addresses of the private 

investors who have invested money in each 
of the companies; and 

 (vi) separately, the net profit earned or the loss 
incurred by each of the aforesaid 

companies in the years 2009 and 2010? 

(b) If not, why? 

 
ගු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ (ජළතයන්තර මූය 

වශපයෝගිතළ අමළතය වශ මුදල් ශළ ක්රමවම්ඳළදන නිපයෝජය 
අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷதஷ  சத் அமுதக -  சர்லகதச நஷதஷ 

கூட்டிமைப்தை அமச்சமெம் நஷதஷ, தஷட்டஷடல் பஷதஷ 

அமச்சமெம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශන්  එභ ්රලසනඹට පිිබතුය භහ වභළගත* කයනහ.  
 

* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶதேடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 
* Answer tabled:  

 

(අ) (i)  

 (ii) ඇමුණුභ  1රා (i) වහ (ii) ඹටශත් වන් ශව. 

 (iii) ඇමුණුභ II රා  වන් ශව. 

 (iv) ඇමුණුභ 1රා (iii)  වහ (iv) ඹටශත්   වන් ශව. 

 (v) ඇමුණුභ IIIරා වන් ශව. 

 (vi) ඇමුණුභ 1රා  (v) ඹටශත් වන් ශව.  ඇමුණුම් 1, II ව III 

ඉදිරිඳත් කයමි. 

  ඇමුණුම් පුසතකහරශේ  තඵහ ඇත. 

(ආ) ඳළන ශනොනගීත. 
 

පඳෞද්ගලිකල  දෆනුම් දීපමන් ඇස ප්රහනය 
தனஷ அமஷலஷத்தல் மூய லஷனஶ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ප න්ඩර් කෆවීමිරන් පතොරල මිනරල් අපෂවි ිරීමම 
ககள்லஷ ககஶப்படஶது கனஷப்தபஶமெள் லஷற்பமன 

SALE OF  MINERALS WITHOUT ADHERING TO TENDER 

PROCEDURES 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග 23/2 ඹටශත් ශභභ 

්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ භභ 
ශඵශවවින් සතුතින්ත ශනහ.  

ශටන්ඩර් කළවීභකින් ශතොය පුල්මුශ්   ඛනිජ  ළලි ංසථහ 

තු ඳතින මිනයල් ශභට්රික්ශටොන්  65,000ක් අශශවි කිරීභ 
ම්ඵන්ධ ශභභ ගරු බහශව අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. 
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[ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ] 

යජඹ තු  ශකොටස අයිතිඹ 50% ට ළඩි භහගම් 42කි.  විසතය  ඇමුණුම් 1*, 
II* ව  III* රා වන් ශව. 

(යජඹ තු ශකොටස අයිතිඹ 50%ට අඩු භහගම් 48) 
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ශභභ මිනයල් ශතොගශේ  අද මිර ගණන් අනු මුළු ටිනහකභ 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 25ත්-26ත්  අතය නහ.  අද ඳතින 
ශම් මිර ඉදිරිශේදී ළඩි වීභට පුළුන්. ශශශ ශඳොශ තත්ත්ඹ 
අනු ශභභ මිර ගණන් ශනස නුශේ චීන භහගම්ර ඉල්ලීභට 
අනුයි. චීන භහගම් ත ත ළඩිපුය  ඉල්ලුශොත් ශභභ  මිර 

ඉවශ ඹහභට ඉඩ තිශඵනහ.  

කඩිනම් කළබිනට් අනුභළතිඹ රඵහ ශගන  ශභභ ඛනිජ ළලි 
ශතොගඹ විකිණීභට ඹන්ශන්, ඔවුන්ශ  තළරැවකහය භහගභ න  

Gold Medal Consortium (Pvt.) Limited භහර්ගශඹන්  

ශභට්රික්ශටොන් එකක් ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 400-450ත් අතය  
ගණනකටයි. දළනටභත් ශභොවුන් විසින් චීනශේ භහගම්රට 

ඔවුන්ශ  තළරැවකහය භහගම් වයවහ ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිශඹන් 
ශතොය ශම් මිර ගණන්රට විකිණීභට අඹදුම් කය තිශඵනහ.   
තභ ඔඵතුභන්රහ අනුභළතිඹ දී නළවළ.  

BOI යහඳතතිඹක් ඹනුශන් යටහ ශම් ඛනිජ ළලි ශතොගඹ 

මුළුභනින්භ චීනඹට විකිණීභට ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිශඹන් ශතොය 
දළනටභත් චීන භහගම්ලින් අඹදුම් කය තිශඵනහ. ඔවුන් විසින් 

ශම් ටිනහ ඛනිජ ළලි ශතොගඹ ඉත දභන ළලි ඹනුශන් යජඹ 
ශනොභඟ ඹහ Gold Medal Consortium  ආඹතනඹ ඉල්රන මිරට 

දීභට ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඒ වහ ඳසු ගිඹ රවසඳතින්දහ 
ඉදිරිඳත් කශ කළබිනට් ඳත්රිකහ භහ තු තිශඵනහ. එක්තයහ 

අභහතයයඹකු විසින් ඒකට නිර්ශ්ධල අලයයි කිවහ. ඒ  

විදයහත්භක කටයුතු ශජයසව අභහතයතුභහයි.  ඒ නිහ ශවට දිනශේ 

ඒ කළබිනට් ඳත්රිකහ නළත කළබිනට් භණ්ඩරඹට ශගන ඒභට 
නිඹමිත තිශඵනහ. එකතු කශ ටිනහකභ ගළනීභ ශටන්ඩර් 
ඳටිඳහටිශඹන් ශතොය කශ ශනොවළකියි. ශභභ ඉල්ලීභ අනුභත 
වුශවොත් Gold Medal Consortium   ආඹතනඹ ඉල්රන මිරට 

ඉදිරිශේදී රින් ය අඩු මිරට ශම් ශතොගඹ විකිණීභට සිදු ශනහ.   

ශභභ ඛනිජ ළලි ශභට්රික් ශටොන් 65,000 ඉතහ ටිනහ ඛනිජ 

ළලි ඵ කිඹන්නට කළභළතියි. ශම් ශතොගශේ ilmenite, zircon, 

rutile  ළනි ඉතහ ටිනහ මිනයල් ළඩිභ ්රතිලතඹක් තිශඵනහ. ඒ 

ඵ පුල්මුශ්  ඛනිජ ළලි යහඹනහගහයශේ ඳරීක්ණ හර්තහලින් 

නහථ ශනහ. ඒ Test Report භහ ශඟ තිශඵනහ. ඳරීක්ණ 

හර්තහ අනු ශම්හ ඉතහභත් පිරිසිදු ඛනිජ ළලි කිඹරහ අනුභත කය 

තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ අද ශම්හ වඳුන්න්ශන් කශ ළලි 

කිඹරහයි. ශභභ ටිනහ ඛනිජ ළලි ශතොගශේ නිඹභ ටිනහකභ 

ගළනීභට නම් ජහතයන්තය ශටන්ඩර් කළවීභක් කයන්න ඕනෆ. 

එශවභ කශශොත් ශභරා ඇත්ත ටිනහකභ ශොඹහ ගන්න පුළුන්.  

ශභභ ඛනිජ ළලි ශතොගශඹන් ශභට්රික් ශටොන් 10,000ක් ඳසු 

ගිඹ 2012 ශනොළම්ඵර් භහශේ  ශභට්රික් ශටොන් එකක් 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 394.30 ඵළගින් ශටන්ඩර් භඟින් විකුණහ 

තිශඵනහ. ශභභ ඛනිජ ළලි ශතොගශඹන් ශභට්රික් ශටොන් 20,000ක් 

ඳසු ගිඹ ජලි භහශේ ශභට්රික්ශටොන් එකක් ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 

539කට ශටන්ඩයඹක් රළබුණහ. ශම් අඹ විසින් එභ මිර වහ 

ශටන්ඩයඹ දුන් ආඹතනශඹන් ශකොමිස මුදරක් ඉල්රහ තිශඵනහ.  

ශභඹ ඉතහ ගකීශභන් කිඹන්ශන්. මුළු ශටන්ඩයශේ ටිනහකභ 

ශභට්රික් ශටොන් 20,000ක් වහ එකය මුළු මුදරට ණඹය ලිපි 

ඹළවීභට අඹදුම් කශත් එඹ අරංගු කය ඔවුන්ශ  රුපිඹල් මිලිඹන 

60ක තළන්ඳත් මුදරක් යහජ න්තක කශහ. ශම්ක තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහ ගත් තීයණඹ. යටට ඉතහභත්භ හසි වගත 

ගනුශදනුක් අත්වළරිඹහ.  

ඊශඟට ශභභ non-magnetic minerals ශන් කිරීශම් වහ 

titanium ෆදීශම් කර්භහන්තලහරහක් චීනඹ භඟ රංකහශව ඳටන් 

ගළනීභට ූ දහනම් කිඹන මුහශන් තභයි ශම්ක ශදන්න වදන්ශන්. 

වළඵළයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ වහ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 200කට ඩහ ළඩි මුදරක් ඹනහ. නමුත් BOI එකට 

ඉදිරිඳත් කයන රද ඔවුන්ශ  අඹළදුම් ඳත්රශේ ඔවුන්ශ  ආශඹෝජන 
මුදර පිිබඵ කිසිදු ආකහයඹකින් වන් කයරහ නළවළ. ඒ නිහ ශම් 
එකතු කශ අගඹ භත කර්භහන්තලහරහක් ශගොඩ නළඟීභට ඹනහ 

කිඹන එක මිථයහක්; අතයඹක්. ඒ වහ ශම් ආඹතනඹ තු 
ල්ලි නළවළ. අවුරු්ධදක කහරඹක සිට ශම් ටිනහ minerals 

ශතොගඹ, ශභට්රික් ශටොන් 65,000ක් ශටන්ඩර් ශනොකය එකතු 

කශශේත් ශම් ළරසුභ ූ දහනමින් තිබ නිහයි. එඹ පුල්මුශ්  
කර්භහන්තලහරහශව සිඹලු ශදනහ දන්නහ කහයණඹක්. ජනතහ 
ශනොභඟ ඹළවීභට ශභභ minerals ශතොගඹ දළන් ඉත දභන රද 

ළලි කිඹරහ නම් කශත් ඳසු ගිඹ ශටන්ඩර් ශදකටභ ශම් 
ශභට්රික්ශටොන් 65,000භ නම් කය තිබුශණ් Hi-Ti non-magnetic 

Heavy Minerals ඹනුශනි. ඉතහභත් ටිනහ minerals කිඹරහයි 

තමුන්නහන්ශේරහ කලින් ශම් ශටන්ඩයඹ දළම්ශම්. අද කිඹනහ 
කශ ළලි කිඹරහ. එශවභ ශන්ශන් ශකොශවොභද? දළන් ශම් අඹ 
ූ දහනම් නුශේ, ඉත දභන ළලි නමින් නම් කය, 

විනිවිදබහඹකින් ශතොය විටින් විට අඩු කශ මිර ගණන් ශශශ 
ශඳොශ මිර ගණන් නමින් දක්හ ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිශඹන් ශතොය 
අතයභළදි ආඹතනඹ භඟ චීන භහගභකට විකුණහ දළමීභටයි. ඒ 

වහ තභයි කළබිනට් ඳත්රිකහ තමුන්නහන්ශේ ගිඹ තිශේ දළම්ශම්. 
ඒක තමුන්නහන්ශේ දළන ශගන රාටිඹහද කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ. 
කළබිනට් ඳත්රිකහශව තමුන්නහන්ශේශ  අත්න තිශඵනහ. ශවට 
ඒක ඒභට නිඹමිත තිශඵනහ. ඒක ඔඵතුභහ වළද එකක්ද කිඹන්න 

භහ දන්ශන් නළවළ. භට රළබී තිශඵන ශතොයතුරු අනු එශවභ 
ශනොශයි කිඹරහ භහ රාතනහ.  

ශභභ තත්ත්ඹ තුශ භතු න ඳවත ගළටලු ශකශයරා විඹ බහය 

අභහතයයඹහ පිිබතුරු රඵහ ශදනු ඇතළයි භහ අශ දක්හ කයනහ. 
ශකොශවොභ වුණත් ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ විඹ බහය 
අභහතයතුභහයි. ඉතින් කවුරු ශභොනහ කශත් ඔඵතුභහට උත්තය 

ශදන්න ශනහ. ශම් ගනුශදනු ඇත්තටභ කයන්ශන් කවුද 
කිඹරහත් අපි ශවොඳින් දන්නහ. එරා බහඳතියඹකු ඳත් 
ශනොශකොට එභ ආඹතනඹ ක්රිඹහකහරී අධයක්යඹකු වයවහ 

ශභශවඹන්ශන් ඇයි කිඹරහත් අපි දන්නහ. පුල්මුශ්  ඛනිජ ළලි 
ංසථහට තභ බහඳතියඹකු ඳත් කයරහ නළවළ. වළඵළයි 
ක්රිඹහකහරී අධයක්යඹකු වළටිඹට ඉන්නහ, ඉතහභත් ශඳටි  

ශකොලු ගළටශඹක්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශම්ක තභයි ඇත්ත කථහ.  ශම් 
පිිබඵ ගරු ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහට පිිබතුරු ශදන්න ඕනෆ.  

01. ශටන්ඩර් කළවීභකින් ශතොය ශභභ mineral ශතොගඹ 

අශශවි කිරීභට තීයණඹ කශශේ ඇයි?   

02.  මීට ශඳය අශශවිඹන් වහ ංන්දනඹ කයන විට සිදු න 

ඳහඩු ගණනඹ කය තිශ්ලද?   

03.  ශම් වහ කළබිනට් භණ්ඩරඹ ඉදිරිඳත් කයන රද කළබිනට් 

ඳත්රිකහ අනුභත  ශකොට තිශ්ලද?   

04.  කළබිනට් භණ්ඩරඹට ශභභ කළබිනට් ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභට ශඳය පුල්මුශ්  ඛනිජ ළලි ංසථහශව සිටින 

අධයක් භණ්ඩරඹ වයවහ  ශභභ කළබිනට් ඳත්රිකහ අනුභත 

කශහද? එශවභ නළති කළබිනට් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් වහට 

ඳසු අධයක් භණ්ඩරඹට ශභභ කළබිනට් ඳත්රිකහ 

ඉදිරිඳත් කශහට ඳසශේ ඳසු ගිඹ සිකුයහදහ අධයක් 

භණ්ඩරඹ විසින් ශභභ කළබිනට් ඳත්රිකහ ්රතික්ශේඳ කශහද 

කිඹරහ ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න කළභළතියි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු දයළශ්රිත තිපවේරළ මශතළ (රළජය වම්ඳ ක ශළ ලයලවළය 
වංලර්ධන  අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு  தஶசஷமஷத தஷகசஶ - அச லரங்கள், 

ததஶறஷல்முற்சஷ அபஷலஷமெத்தஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources 
and Enterprise Development) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශටන්ඩර් කළවීභකින් ශතොය අශශවි 

කිරීභට තීයණඹ කශශේ ඇයි කිඹරහ ගරු භන්ත්රීතුභහ නළ ප ්රලසනර 
ඇහුහ. නමුත් ශටන්ඩර් කළනහද, නළ්ධද කිඹරහ තභ අපි 
තීන්දුක් අයශගන නළවළ.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කළබිනට් ඳත්රිකහශව ඒක දහරහ- 
 

ගු දයළශ්රිත තිපවේරළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஶசஷமஷத  தஷகழஶ) 
(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

භභ උත්තය ශදන්නම්. කරුණහකය භට උත්තය ශදන්න 
අසථහ රඵහ ශදන්න.  

ඒ එක්කභ ඔඵතුභහ ශදනු අහ තිශඵනහ මීට ශඳය 
අශශවිඹන් වහ ංන්දනඹ කයන විට සිදු න ඳහඩු ශකොඳභණද 
කිඹරහ. ඒ ගළන තීන්දුක් ගන්න ඵළවළශන්. ඒ හශ භ ශම් වහ 

කළබිනට් තීයණඹක් ශගන තිශ්ලද කිඹහ ඔඵතුභහ අහ තිශඵනහ. ඒ 
වහ කළබිනට් ඳත්රිකහක් ශඹොමු කය තිශඵනහ. ඒ කළබිනට් 
ඳත්රිකහශව තීයණඹ අනුයි භභ අභහතයහංලඹ තුශ කටයුතු 

කයන්ශන්. ඒ ්රලසන තුන තභයි ඔඵතුභහ අහ තිශඵන්ශන්.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අධයක් භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ ගත්තහද?  
 

ගු දයළශ්රිත තිපවේරළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தஶசஷமஷத  தஷகழஶ) 

(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

ශම්ක unsolicited ශඹෝජනහක් වළටිඹට ආපු එකක්. ඒ අනු 

ශම් ශඹෝජනහ භභ SCARC එකටත්, BOI එකටත් ඉදිරිඳත් 

ශකරුහ. ඒ අනු BOI එශකනුත්, SCARC එශකනුත් අඳට ශඹොමු 

කය තිශඵනහ ආඹතනඹට ඳහඩු ශනොන ආකහයඹට, ශශශ 

ශඳොශ තුශ ඹන මිර ගණන් අනු ශම් යහඳතතිඹ වහ අශ ද 
ආඹතනඹ තුශ තිශඵන ළලි රඵහ ශදන්න කිඹරහ.  

ඒ අනු භට ශම් ගළන තීන්දුක් ගන්න ඵළරි නිහ, ශම් වහ 

ගත යුතු පිඹය කුභක්ද කිඹන එක ගළන විභන්න අශ ද යහජය 
මුදල් චාක්රශල්ඛනශේ 444.1 ගන්තිඹ ඹටශත් භභ ශම්ක Cabinet 

එකට ඉදිරිඳත් කශහ. ශම් ළලි ශතොගඹ රඵහ ශදන්ශන් ශකශේද 
කිඹරහ භට තභ Cabinet එශකන් තීයණඹක් දීරහ නළවළ. ශම්හ 

ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කයරහ ශදනහද, නළත්නම් 
ශටන්ඩර් ඳ ටිඳහටිශඹන් ශතොය ශදනහද කිඹන තීයණඹ භට තභ 
රළබිරහ නළවළ. 

ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහ ශඵොශවොභ 
විලසහඹක් ඇති තභයි භට ශම් අභහතයහංලඹ බහය දීරහ 
තිශඵන්ශන්. භභ ශම් අභහතයහංලඹ බහය ගන්න ශකොට, ශම් 

ආඹතනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 280ක රහබඹක් තභයි රළබුශව. ශම් 
ර් ශදක ඇතුශත ශම් ආඹතනඹ මිලිඹන 2,000ත් ඉක්භහ 
බහණ්ඩහගහයඹ ශත මුදල් රඵහ දීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. 

ඔඵතුභහ කිවහ හශ  අඳ ජහතයන්තය ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ දක්හ 
ගිරාන් තිශඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ semi-projectsරට අයින් 

කයන non-magnetic අඵලි ළලි වළටිඹට තභයි ශම්හ 

වඳුන්න්ශන්. ඒකට ශවේතු ශම්කයි. ඔඵතුභහ කිවහ හශ  ශම්හ 
තුශ rutile ව zircon කිඹන  ටිනහ අමු ද්රය අඩංගු ශරහ 

තිශඵනහ. අඳ ශම් අභහතයහංලඹ බහය අයශගන ශම් ආඹතනඹ 
වයවහ ශම් කටයුතු කය ශගන ඹ්ධදි ශඩොරර් 30ට, 50ට තභයි ශම් 
ළලි විකිණිරහ තිශඵන්ශන්. නමුත් ඳසු ගිඹ දිනර අඳ  ශටන්ඩර් 
ඳටිඳහටිඹක් අනුගභනඹ කශහ. ඔඵතුභහ කිවහ හශ  ශම් ළලි 

539ට ගිඹහ. ඒ ගළණුම්කරු ආශව නළවළ. කවුරුත් එශවභ අල්රක් 
නම් ඉල්ලුශව නළවළ. ඒ ්රකහලඹ කරුණහකය ඉල්රහ අස කය 
ගන්න කිඹන්න. අඳ එශවභ අල්රස ඉල්රන්ශන් නළවළ. ශම් ළලි 

539ට ඉල්ලුහ. ශදළනි ඉල්ලුම්කරු 489ටත් ඉල්රහ තිශඵනහ. 
නමුත් ඒ ශදන්නහභ ආශව නළවළ. ශභොකද ඒ කහරඹ තුශ ශශශ 
ශඳොශශේ ළටීභක් ඇති වුණහ. ශනොළම්ඵර් භහශේ ඒ ශටන්ඩයඹ 

ඹ්ධදි ශශශ ශඳොශශේ ළටීභක් ඇති වුණු නිහ ශම් 
ඉල්ලුම්කරුන් ආශව නළවළ. ඉන් ඳසු අඳ නළත ශභට්රික් ශටොන් 
10,000ක් ශටන්ඩර්  කශහ. ඒක 394කට මිර වුණහ. ඒ ඉල්ලුම්කරු 

ඒක ගත්තහ. ඒ අනු ශම් ආපු ආශඹෝජකඹහ ඒ මිර අනු අශඳන් 
ශම්ක ඉල්ලුහ. ඒ නිහ ශම්කට අඳට තීන්දුක් ගන්න ඵළවළ.  
[ඵහධහ කිරීභක්] අඳ BOI එශකන්, SCARC එශකන් විභසුහභ 

ආපු පිිබතුය ගළන භභ ෆහීභකට ඳත් වුශණ් නළවළ. ඒ නිහ භභ 
කිවහ, "ශම්ක Cabinet එකට ඉදිරිඳත් කයරහ එරාදී ගන්න තීන්දු 

අනු අපි කටයුතු කයමු" කිඹරහ.   

ඒ අනු කටයුතු කිරීභට තභයි භභ ඵරහ ශගන ඉන්ශන්. භභ 

රාතන වළටිඹට ශවට Cabinet එශක්දී ඒ වහ පිිබතුයක් රළශ්ලවි. 

ඒ අනු ආඹතනඹට, යටට වහනිඹක් ශනොන ආකහයඹට ශම් 
ආඹතනඹ රැක ගන්නහඹ කිඹන -[ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ ශන 

එකක් නළවළ. Cabinet එක තුශ ගන්න තීන්දු ශවො තීන්දුක් 

ශයි කිඹන භතඹ තුශ තභයි භභ ඉන්ශන්. BOI එශකන්, 

SCARC එශකන් ආපු තීයණඹ අනු භට තීන්දුක් ගන්න 

අඳවසුයි. ඒ නිහ Cabinet එශකන් රළශඵන තීන්දු අනු භභ 

කටයුතු කයනහ. ඒ තීන්දුත් ශවො තීන්දුක් ශයි කිඹරහ භභ 
රාතනහ .  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු ඇභතිතුභනි.  

මීශඟට අභහතයහංල නිශවදන. ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ.  
 

 

නීති විදයළ ප්රපශය - 2013 : අධිකරණ 

අමළතයුරමළපප ප්රකළය 
 சட்டக் கல்ம்ஶஷ அததஷ 2013 : நஸதஷ 

அமச்சஶஷனது கூற்மை 
 LAW COLLEGE ENTRANCE 2013 : STATEMENT 

BY MINISTER OF JUSTICE 
 

ගු රවුසහ ශකීම් මශතළ (අධිකරණ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு மமப் வகஸம் - நஸதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Speaker, I wish to make a Ministerial Statement 

regarding the controversy relating to the Law College 

Entrance Examination.  
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2013 ය වහ ශ්රී රංකහ නීති විදයහරඹට සිසුන් ඇතුශත් කය 
ගළනීශම් ්රශවල විබහගශේ ්රතිපර නිකුත් වීශභන් අනතුරු සිවිල් 
ංවිධහන ගණනහක් ව එක් ශ්ධලඳහරන ඳක්ඹක් භහධය ශත 
අදවස දක්මින් නීති විදයහර ්රශවල විබහගඹ ඳළළත්ව  ආකහයඹ 
පිිබඵ වහ අන් ්රතිපරඹ ම්ඵන්ධශඹන් විවිධ ශචාෝදනහ එල්ර 
කයමින් ්රකහල නිකුත් කයන රදී. ඉන් අනතුරු ශභභ ංවිධහන 
තත් ශිය ංවිධහන කීඳඹක් වහ එකතු විවිධ උ්ධශඝෝණ වහ 
ශඳශඳහිබ ංවිධහනඹ කයමින් සිටිති.   

භහධය හර්තහරට අනු ශභභ ශර් නීති විදයහර ්රශවලඹ 
වහ මුසලිම් ජහතික සිසුන් 78 ශදශනකු ශත්රී ඳත් වීභ අහභහනය 
කරුණක් ශර ශභභ විශයෝධතහ වහ උ්ධශඝෝණ ඳත්න 
ංවිධහන ්රකහල කය සිටිති. තදුයටත් ඔවුන් ්රකහල කයන්ශන් 
ශභභ ්රශවල විබහගශේදී ඉවිබන්භ භත් වී ඇති සිසුන් තිශදනහභ 
මුසලිම් ජහතිකඹන් වීභත්, නීති විදයහරඹ වහ ශතෝයහශගන ඇති 
ඳශමු සිසුන් 50 ශදනහ අතයට මුසලිම් ජහතිකඹන් 28 ශදශනක් 
ශත්රී ඳත් සිටීභත් නිහ නීති ්රශවල විබහගඹ පිිබඵ ඇති ළකඹ 
තදුයටත් ර්ධනඹ න ඵකි.  

මුල් අසථහර ඳළළත් ව විශයෝධතහ ව උ්ධශඝෝණරදී 
භතු කශ එක් ්රධහන ශචාෝදනහක් වශේ නීති විදයහර ්රශවල විබහග 
්රලසන ඳත්ර ඉං්රීසි බහහශන් ශදභශ බහහට ඳරිර්තනඹ කිරීභ 
වහ කටයුතු කශ ඇතළම් පු්ධගරඹන් එභ ්රලසන ඳත්රඹ මුසලිම් 
ජහතික විබහග අශ දක්කඹන් ශත කලින්භ රඵහ දීභ ශවේතුශන් 
එභ විබහග අශ දක්කඹන්ට විශලේ හසි වගත තත්ත්ඹක් රළබී 
තිබ ඵත්, එභ නිහ සිංවර ව ඉං්රීසි භහධය විබහග 
අශ දක්කඹන්ට ඵයඳතශ අහධහයණඹක් සිදු ව ඵත් ඹ. මුසලිම් 
ජහතික විබහග අශ දක්කඹන් 78 ශදශනකු නීති විදයහරඹට ඇතුශත් 
වීභ වහ සුදුසුකම් රඵහ තිබීභ ම්ඵන්ධශඹන් අධිකයණ 
අභහතයයඹහ ශර භහ ශතද විවිධහකහයශේ ශචාෝදනහ එල්ර කයන 
රදී. ශභරාදී විශලේශඹන් භතු කයනු රළබ කරුණක් වශේ, 
අධිකයණ අභහතයයඹහ ශර භහ විසින් නීති විදයහර ්රශවල 
විබහගඹ ඳළළත්වීභ ව ඉන් ඳසු සිදු ව ක්රිඹහලිශේදී අනිසි 
භළදිවත්වීභක් සිදු කය මුසලිම් ජහතික විබහග අශ දක්කඹන් ශත 
විශලේ ළරකිල්රක් දක්හ ඇති ඵයි. ශ්රී රංකහ නීති විදයහරශේ 
කශභනහකයණඹ ව ඳරිඳහරන කටයුතු ශභශවඹනු රඵන්ශන් 
නීති අධයහඳන ඳනත ඹටශත් ඳත් කයනු රඵන නීති අධයහඳන 
බහ භඟිනි. ශභභ බහශව බහඳති ධුයඹ වහ නිර ඵරශඹන් 
අග්ර විනිලසචාඹකහයයඹහ ඳත් ශන අතය එරා ශසු හභහිනකඹන් 
න්ශන් ශශ්රේසවහධිකයණ විනිලසචාඹකහයරුන් ශදශදශනක්, 
අධිකයණ අභහතයහංලශේ ශල්කම්, නීතිඳතිතුභහ, ශොලිසිටර් 
ජනයහල්තුභහ, ශ්රී රංකහ නීති ංගභඹ නම් කයනු රඵන ශදශදශනක් 
ව අධිකයණ අභහතයයඹහ විසින් ඳත් කයනු රඵන 
නිශඹෝිනතඹන් ශව.  

ඉවත වන් ඳනශත් විධිවිධහනරට අනු අධිකයණ අභහතය 
ධුයඹ ශවොඵන තළනළත්තහට නීති විදයහරශේ කටයුතු 
ම්ඵන්ධශඹන් භළදිවත් වීභට ඇති අසථහ ඉතහභ අල්ඳ ශව. ඒ 
අතය, නීති අධයහඳන බහශව අධයක්රුන් නම් කිරීභ එභ බහ 
විසින් ඳනනු රඵන රීති වහ එකඟත්ඹ රඵහ දීභ ව එභ රීති 
අනුභළතිඹ වහ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත ශඹොමු කිරීභ වන් කශ 
වළක. එභ කරුණුරට ඳරිඵහරාය අධිකයණ අභහතයයඹහට නීති 
විදයහරශේ ධදනික කටයුතුරට ශවෝ ශනත් විශලේ කටයුතු 
වහ භළදිවත් වීභට කිසිදු අසථහක් නළත.  

නීති අධයහඳනඹ ශ්රී රංකහ සිසුන් අතශර් ජනරිඹ වීභත් භඟභ 
නීති විදයහර ්රශවලඹ වහ අඹදුම් ඳත් විලහර ංඛයහක් ඉදිරිඳත් 
වීභ නිහ 2000 ශර් සිට  නීති විදයහර ්රශවල විබහගඹ 
ඳළළත්වීශම් කහර්ඹඹ විබහග ශදඳහර්තශම්න්තු ශත ඳයන රදී. 
නීති විදයහර ්රශවල විබහගඹ ඳළළත්වීශම්දී නීති විදයහරඹ කිසිදු 
භළදිවත් වීභක් සිදු ශනොකයන අතය, විබහගඹ ඳළළත්වීශභන් 
අනතුරු විබහග ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් භසත ්රතිපරඹ නීති 
විදයහරඹ ශත දන්හ ඹනු රළශ්ල. එභ ්රතිපර රළබීශභන් ඳසු 
නීති අධයහඳන බහ රැස වී අදහශ ය වහ ශකොඳභණ සිසුන් 

ංඛයහක් ඇතුශත් කය ගන්ශන්ද ඹන කහයණඹත්, ඒ වහ 
අලය කඩඉම් රකුණු ංඛයහ ශකොඳභණද ඹන්නත් තීයණඹ 
කයනු රඵයි. ඉන් අනතුරු නීති විදයහරඹ විසින් එකී තීයණඹ 
විබහග ශදඳහර්තශම්න්තු ශත දන්හ ඹනු රඵන අතය, විබහග 
ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් එභ නිර්ණහඹකඹන්ට අනුකර නීති 
විදයහරඹට ්රශවල වීභට සුදුසුකම් රඵන සිසුන්ශ  රළයිසතුක් 
නීති විදයහරඹට එනු රඵයි. ඉන් අනතුරු නීති විදයහරඹ විසින් 
නීති විදයහරඹට අතුශත් වීභ වහ සුදුසුකම් රළබ සිසුන් ශත 
ලිඛිත දන්හ ඹනු රළශ්ල.  

නීති විදයහරශේ ්රශවල විබහගඹ පිිබඵ ඳළන නළඟී ඇති 
ගළටලුකහරී තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් න විටත් නීති අධයහඳන 
බහ, නීති විදයහරශේ විදුවල්ඳති ව විබහග ශකොභහරිසයඹහ 
භහධය ශත ්රකහල නිකුත් කයමින් ්රකහල කය ඇත්ශත් නීති 
්රශවල විබහගඹ නිසි ඳරිදි යවසිගත ආකහයශඹන් ඳත්හ ්රතිපර 
නිකුත් කය ඇති ඵයි. විබහග ශකොභහරිසයඹහ ශම් 
ම්ඵන්ධශඹන් තදුයටත් ්රකහල කය ඇත්ශත් නීති ්රශවල විබහග 
්රලසන ඳත්රඹ ළකීමභ, උත්තය ඳත්ර ඇගීමම් ව රකුණු රඵහ දීභ 
විබහග ඳළළත්වීශම් ම්භත ක්රභඹ අනු විනිවිදබහඹකින් යුතු 
සිදු කය ඇති ඵයි. විවිධ සිවිල් ංවිධහන විසින් එභ ශර් නීති 
විදයහර ්රශවල විබහගශේ ්රතිපර ජහතිහදී සබහශඹන් විග්රව 
කිරීභට ශඳරඹීභ කනගහටුදහඹක කරුණක් ඵ වන් කයන්නට 
කළභළත්ශතමි.  

ශම් අයුරින් මුසලිම් ජහතික අශ දක්කඹන් 78 ශදශනකු නීති 
විදයහර ්රශවල විබහගඹ භත්වීභ ශකශයරා විබහගඹ ඳළළත්වීශම් 
අක්රමිකතහක් සිදු වශේද නළතශවොත් එභ විබහග 
අශ දක්කඹන්ශ  දක්තහ භත සිදු වශේද ඹන්න පිිබඵ 
ගළඹුරින් රකහ ඵළලීභ සුදුසු ඹළයි සිතමි. නමුත් ශම් න විටත් 
අදහශ ඵරධහරින්, එනම් නීති අධයහඳන බහ, නීති විදයහරශේ 
විදුවල්ඳතිතුභහ ව විබහග ශකොභහරිසතුභහ නීති විදයහර ්රශවල 
විබහගශේ විලසහනීඹබහඹ පිිබඵ කරුණු ඉදිරිඳත් කය ඇති 
ඵළවින් ශභභ ්රලසනඹ හුශදක් මුසලිම් ජහතික අශ දක්කඹන් ළඩි 
පිරික් භත් වීභ නිහභ ඳභණක් ළකඹට බහජන ශනොකශ යුතු 
ඵ භහශ  විලසහඹයි. ශම් අර්බුදඹ භතු වීශභන් අනතුරු ශම් 
ම්ඵන්ධශඹන් භභ විවිධ ඳහර්ලසඹන් වමු වී හකච්ඡහ කය 
ශතොයතුරු රඵහ ගතිමි. ශභරාදී අනහයණ  ව එක් කරුණක් නුශේ 
2009 ය න ශතක් ශදභශ භහධයශඹන් ඉදිරිඳත් න විබහග 
අශ දක්කඹන්ශ  ඳවසු වහ නීති විදයහරඹ විසින් නිකුත් 
කයන රද අත් ශඳොශත් ඳරිර්තන කටයුතුරදී ළයදි ගණනහක් 
තිබ ඵත්, එභ නිහ ශදභශ භහධයශඹන් ්රශවල විබහගඹට ශඳනී 
සිටි අශ දක්කඹන්ට ඵරත් ්රලසන ගණනහකට මුහුණ දීභට සිදු 
ව ඵත්, ඳසු ඒ පිිබඵ නීතිඥරුන් පිරික් කරුණු ඉදිරිඳත් 
කිරීශභන් අනතුරු එභ අත් ශඳොත නිළයදි කයන රද ඵත්ඹ. 
තද ශම් ම්ඵන්ධශඹන් උනන්දුක් දක්නු රළබ නීතිඥරුන් 
පිරික් විසින් නීති විදයහර ්රශවල විබහගඹට ශදභශ භහධයශඹන් 
ශඳනී සිටීභට ූ දහනම් න අඹ වහ උඳකහයක ඳන්ති ගණනහක් 
්රධහන නගය කීඳඹකභ ඳත්න රද අතය, ඒ වහ භගහමී නීති 
විදයහර අධයහඳනඹ පිිබඵ උනන්දුක් දක්න පිරිස  දළනුත් 
කිරීශම් යහඳහයඹක්ද සිදු කයන රදී. ශම් ශවේතුශන් 2009 
ර්ශඹන් ඳසු නීති අධයහඳනඹ වහ ශදභශ භහධයශඹන් ශඳනී 
සිටීභට ඉදිරිඳත් ව අශ දක්කඹන්ශ  ංඛයහශව ර්ධනඹක් සිදු ව 
ඵ ඳළවළදිලි ශව.  

අහන ලශඹන්, භරාන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශත් 
සිඹලු ශදනහටභ අධයහඳන ක්ශේත්රශේ භ අසථහ රඵහ දීභ මලික 
්රතිඳත්තිඹක් ශර පිිබශගන ඇති ශවයින් නීති අධයහඳනඹ 
ම්ඵන්ධශඹන්ද ශභශතක් ඳළළති ආකහයඹටභ සිඹලු ශදනහ 
ශනුශන් විතත ඵත්,  සිඹලු ශදනහටභ  කිසිදු ශේදඹකින් ශන් 
කය ළරකීභකින් ශතොය අසථහ රඵහ දීභට ඉදිරිඹටත් කටයුතු 
කයන ඵ ්රකහල කිරීභට කළභළත්ශතමි.  

Thank you. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිතුභහ අධහනඹ ශඹොමු කශශේ, ශම් න විට භහජශේ 
විලහර ආන්ශදෝරනඹකට තුඩු දීරහ තිශඵන ්රලසනඹක් 
ම්ඵන්ධශඹන්. අද භහ දළක්කහ, විබහග ශකොභහරිසතුභහ ්රකහලඹක් 
කයරහ තිශඵනහ, නීති විදයහරශේ විදුවල්ඳතිතුභහ ඉල්ලීභක් 
කයනහ නම් ශම් පිිබඵ නළත මීක්ණඹක් ඳත්න්න විබහග 
ශකොභහරිසයඹහ ූ දහනම් කිඹරහ. ශම් ්රලසනඹ අශ ද යශට් සිංවර, 
ශදභශ, මුසලිම් ජහතිකත් අතය ගළටුභක් නිර්භහණඹ කිරීභ දක්හ 
තල්ලු ශන්න පුළුන්. ඒ නිහ ශම් පිිබඵ ඉතහ ශවොඳින් 
අධහනඹ ශඹොමු කයරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ විතත ංහදඹක් 
ඇති කය ගන්න අඳට පුළුන් නම් ඩහත් ශවොයි. ශභොකද, අවුරුදු 
30ක යු්ධධඹකින් ඵළටකහපු ජනතහක් අපි. ඒ නිහ එළනි කය 
ශවෝ ජහතිකත්ඹන් අතය තත් ගළටුභක් නිර්භහණඹ කිරීභ කිසි 
ශේත්භ ශඹෝගය න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශම් පිිබඵ තයතහ ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ශකශයන විහදඹකින් තවවුරු කය ගත යුතුයි 
කිඹරහ ඉල්රනහ. ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභහශ  ්රකහලඹ පිිබඵ 
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව කල් තළබීශම් විහදඹක්ත් ඳළළත් විඹ යුතුයි 
කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

 

ඳළර්ලිපම්න්ුරපශ රැවහවීම් 
பஶஶமன்ம அர்ம 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 
වම්ඳ ක කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිපම්න්ුරපශ 
වභළනළයකුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

முகஶமத்துல அமச்சமெம் பஶஶமன்மச் சமப முதல்லமெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water  Resources Management and Leader of  the 
House of Parliament)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ:  

"සථහය නිශඹෝග 7 රා විධිවිධහනර ව 2010.07.09 දින ඳහර්ලිශම්න්තු 

විසින් ම්භත කයන රද ශඹෝජනහශව කුභක් වන් තිබුණ ද, අද දින රැසවීම් 

ඳළළත්ශන කහර ශවරහ අ.බහ. 1.00 සිට අ.බහ. 6.30 දක්හ විඹ යුතුඹ. අ.බහ. 

2.00ට සථහය නිශඹෝග 7(5) ක්රිඹහත්භක විඹ යුතු ඹ." 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප ඳන ක පකටුම්ඳ ක 
தனஷ உமைப்பஷனர் சட்டமூயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

එක්ව ක මුවහලිම් උම්මළශහ (වංවහථළගත ිරීමපම්) ඳන ක 

පකටුම්ඳත 
க்கஷ முஸ்மொம் உம்ஶ (கூட்டிமைத்தல்) 

சட்டமூயம்  
UNITED MUSLIM UMMAH (INCORPORATION) BILL 

 
ගු හුපනයිවහ සළරූක් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

I move, 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the United 

Muslim Uammah.” 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆகஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය. 
ඳන ක පකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිපයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිපයෝගය ය ප ක ඳන ක 

පකටුම්ඳත වමළජ පවේලළ අමළතයුරමළ පලත ඳලරන දී. 
 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூயம் முதன்முமம தஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 
 

சட்டமூயம் நஷமயக் கட்டமர இய. 47 (5) இன்படி சமூக 

கசமலகள் அமச்சமெக்கு அமஷக்மக தசய்ப்படுதற்கஶகச் 

சஶட்டப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 
 

ශ්රී ංකළ හිරළ ඳදනම (වංවහථළගත ිරීමපම්) 

ඳන ක පකටුම්ඳත 
ஸ்ரீ யங்கஶ வஷஶ தபரன்கடளன் (கூட்டிமைத்தல்) 

சட்டமூயம்  
SRI LANKA HIRA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 
ගු හුපනයිවහ සළරූක් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

I move, 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Sri 

Lanka Hira Foundation.” 

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆகஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය. 
ඳන ක පකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිපයෝග කරන දී.  
 

ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිපයෝගය ය ප ක ඳන ක 
පකටුම්ඳත වමළජ පවේලළ  අමළතයුරමළ පලත ඳලරන දී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூயம் முதன்முமம தஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 
 

சட்டமூயம் நஷமயக் கட்டமர இய. 47 (5) இன்படி சமூக 

கசமலகள் அமச்சமெக்கு அமஷக்மக தசய்ப்படுதற்கஶகச் 

சஶட்டப்பட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 
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කල්තෆබීම 
எத்தஷமலப்தை 

ADJOURNMENT 

 

ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් කල් තළබිඹ 
යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
ගංලුරරින් විඳත  ඳ ක වලන්  වශන  

தலள்ரத்தஷனஶல் பஶதஷக்கப்பட்கடஶமெக்கு நஷலஶைம் 
RELIEF FOR FLOOD VICTIMS  

 
[අ.බහ. 2.30] 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභහට භහ ශම් අසථහශවදී  සතුතින්ත 

ශනහ, ශභභ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ 
රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින බහ කල් තඵන අසථහශවදී 

භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:  

 "භහ කිරාඳඹකට ශඳය ශ්රී රංකහ දළඩි නිඹඟඹකට මුහුණ දුන්ශන්ඹ.  අද 
න විට අපි යට පුයහ ඳතින ගංතුය තත්ත්ඹකට මුහුණ දී සිටිමු. එළනි 

උඳද්රඹන්ට මුහුණඳහන ජනතහට වන ළරීමභ වහ ආඳදහ කශභනහකයණ 

අභහතයහංලඹ පිරාටුනු රළබීඹ. ශම් න විට මිලිඹන එකකට අධික ජනතහ 

ගංතුශයන් පීඩහට ඳත් ඇති අතය, 3,50,000ක් ඳභණ ශදනහට උන්රාටි තළන් 

අරාමි වී ඇත.  එශේ පීඩහට ඳත් සිඹලුභ ජනතහට අලය උඳකහය ව 
ඳවසුකම් රඵහ දී ඇති ඵ වළ ශඟන තත්ත්ඹක් රඳහරානිඹ වයවහ නිර්භහණඹ 

කයනු රළබුද, යජඹ ශවෝ ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ විසින් එශේ 

අයණ ව ජනතහට ්රශඹෝජනත් ශර වන ඳඹහ දීභට අශඳොශවොත් වී 

තිශ්ල.  

ගංතුශයන් විඳතට ඳත් වන්ට වන ළඳීමභ වහ අද න විට ශ්රී රංකහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 190ක ්රතිඳහදන ශන් කය ඇති ඵ ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ විසින් ජනතහට ්රකහල කයන නමුත් එක් දිනකට එක් පු්ධගරඹකු 

ශනුශන් ශ්රී රංකහ රුපිඹල් 10/-ක මුදරක්ත් ශන් කය ශනොභළති ඵ එයින් 

අදවස ශකශයයි.  

තභ වන ළඳීමශම් කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට ්රභහණත් මුදරක් ශන් කය 

දී නළති ඵ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහරරට අනුයුක්ත කය ඇති භත්ධධි 

නිරධහරින් ව ග්රහභ නිරධහරින් ්රසි්ධධිශේ ්රකහල කයන අතය, තහකහලික 

වන ඳඹහ දීභට වළකි න ඳරිදි අභ ලශඹන් ශ්රී රංකහ රුපිඹල් මිලිඹන 
8,000 -10,000ක මුදරක් වහභ ශන් කය ශදන ශර ඔවුහු ඉල්රහ සිටිති.  

එඵළවින්,  

1. එන් උඳද්ර තත්ත්ඹක් ශභශවඹවීභට අභහතයහංලඹ ශඳය ූ දහනමින් 
සිටිශේද, එශේ නම් එඹ ශභශවඹ වශේ ව වන ඳඹහ දුන්ශන් 
ශකශේද ; 

2.  එක් පු්ධගරඹකුට එක් දිනක් ශනුශන් ශකොඳභණ මුදරක් ශන් කය 
ව ළඹ කය තිශ්ලද; 

3.  උන් රාටි තළන් අරාමි ව පු්ධගරයින් ංඛයහ, දියින පුයහ ගංතුශයන් 
පීඩහට ඳත් ව පු්ධගරයින් ංඛයහ ව හර්තහ ව භයණ ංඛයහ 
කශර්ද; 

4.  දියිනපුයහ ඇති ව ශභභ විනහලකහරී ගංතුශයන් සිදු ව භසත ඳහඩු 
ශකොඳභණද;  

5.  යශට් එන් විනහලකහරී තත්ත්ඹක් ඳළන නළඟී තිබිඹදී ඳහ යජඹ විසින් 
වදිසි තත්ත්ඹක් ්රකහලඹට ඳත් ශනොකිරීභට ශවේතු ක ශර්ද;  

 ඹන්න ගරු අභහතයයඹහ විසින් ්රකහල කශ යුතු ඹළයි ශභභ ගරු බහ 
ශඹෝජනහ කය සිටියි. " 

ශම් ශභොශවොශත් යශට් උග්ර සහබහවික යනකහරී ්රලසනඹක් 
තභයි ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. මීට භහ තුනක වතයකට 
ඉසශල්රහ ශම් යශට් දිසත්රික්ක කිරාඳඹකභ අධික නිඹඟඹක් 
තිබිරහ, ඳසු ගිඹ ශදළම්ඵර් භහශේ සිට දිසත්රික්ක වත අටකට 
විතය  ඵරඳහන විධිඹට ඇති වුණ අධික ර්හඳතනඹත් භඟ අද 
ගංතුය තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

ශභළනි ආඳදහ තත්ත්ඹන් ඇති න නිහ තභයි, මීට අවුරුදු 
තුන වතයකට ශඳය ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹක් ඇති 
කශශේ. ගරු ඇභතිතුභනි, භභ මුලින්භ ඔඵතුභහශගන් අවන්න 
කළභළතියි, ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹ ශභළනි ආඳදහ 
තත්ත්ඹන්රට මුහුණ දීභට ූ දහනමින් සිටිනහද කිඹරහ. භභ ඊට 
ඳසු භතක් කය ශදන්න කළභළතියි, ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලශේ 
තිශඵන දුර්රතහ ගළන. භවය විට ඔඵතුභහ ශභභ අභහතයහංලඹ 
බහය ගන්න ඇත්ශත් භෆතකදී ශන්න පුළුන්. ඒ නිහ ඉදිරිශේදී 
ඔඵතුභහ  කටයුතු කයන්න ූ දහනමින් ඉන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන 
කහයණඹත් භභ අවන්න කළභළතියි. 

භභ ශම් කිඹන අසථහශවදී ්රථභශඹන්භ ඔඵතුභන්රහශ  
නිරධහරින් භඟ ආඳදහරට රක් ව දිසත්රික්ක වතය, ඳවකට 
ගිරාල්රහ, ඒ ගම්භහනර ශගයින් ශගට ගභන් කයරහ, ඒ තිශඵන 
්රහශඹෝගික ්රලසන වඳුනහ ගත්තහ.  කල් තළබීශම් ශඹෝජනහක් ශගන 
ඒභ තුිබන් ඒ ගළටලු ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆඹ 
කිඹරහ භහ සිතුහ. ඒශකන්  ඇති න හසිඹ ශභොකක්ද? අද රක් 
ගණනහක අරාංක ජනතහක් ශම් ගංතුය උදුයට රක් ශරහ 
තිශඵනහ. යජශේ භහධය තුිබන් ගංතුය උදුයට රක් ව ංඛයහ 
රක් තුනක්, වතයක් නහඹ කිවහට, භහ දන්නහ විධිඹට රක් 
නඹක, දවඹක විතය පිරිකට -ලිඹහ ඳදිංචි වුණු වහ ලිඹහ ඳදිංචි 
ශනොවුණු ංඛයහ- ශම් ්රලසනඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ ගංතුශයන් විනහල වුණු 
නිහ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. අපි දන්නහ විධිඹට නිහ රක් 
තුනක් විතය ම්පර්ණශඹන්භ විනහල ශරහ තිශඵනහ.  
ම්පර්ණශඹන් විනහල ශරහ නළතිනම්  අඩු ගණශන් ශකොටක් 
ශවෝ විනහල ශරහ තිශඵනහ.  එළනි  තත්ත්ඹක් ගළනයි අද අපි 
ශම් කථහ කයන්ශන්. ගරු ඇභතිතුභනි,  අද උශ්ධ ඔඵතුභහශ  
අභහතයහංලශඹන් ශතොයතුරු -ශම් ආඳදහ ම්ඵන්ධශඹන් ශකොතයම් 
මුදල් ්රභහණඹක් ශන් කය තිශඵනහද කිඹන ශතොයතුරු- රඵහ දී 
තිශඵනහ.  

ඇත්ත ලශඹන් භට පුදුභ රාතුණහ, නිර ලශඹන් අඳට දුන්නු 
ශතොයතුරු ම්ඵන්ධශඹන්. ශදළම්ඵර් භහශේ 17ළනිදහ සිට 
ශදළම්ඵර් භහශේ 31ළනිදහ න ශතක් රුපිඹල් මිලිඹන 87ක් -
රුපිඹල් රක් 870ක්- ශන් කය තිශඵනහ.  ජනහරි භහශේ 
ඳශමුළනිදහ ඉරහ අද දක්හ රුපිඹල් මිරඹන 70ක් -රුපිඹල් රක් 
700ක්- ශන් කය තිශඵනහ. භභ මීට ශඳය භහධය තුිබන් දළන 
ගත්ශත් රුපිඹල් මිලිඹන 150ක් විතය ශන් කය තිශඵනහඹ 
කිඹන එකයි. ඇත්ත ලශඹන්භ දළන් ඒක සථිය ශරහ තිශඵනහ. 
ශභළනි දරුණු ආඳදහ තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵන ශකොට, 
යනඹක් ඇති ශරහ තිශඵන ශකොට රුපිඹල් මිලිඹන 150කින් 
කයන්න පුළුන් න්ශන් ශභොනහද,  ඇභතිතුභනි? ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහශගන් අවනහ, මීට ශඳය ශම් හශ  තත්ත්ඹන් ඇති 
වුණහභ ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹ තුිබන්භ කටයුතු කය තිශඵන 
අසථහ ගළන. මීට භහ 11කට විතය ශඳය ශකොශම ගංතුය 
ගළලුහ. ඒ අසථහශවදී ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලශඹන් ශභොනහද 
කශශේ? ඒක භට තභත් භතකයි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

එදහ අපි උතුරු ශකොශම, භළද ශකොශම, ශඵොරැල්ර, 
ශකොශශොන්නහ, කඩුශර වහ අවිසහශවල්ර ළනි ්රශ්ධලරට 
ඹන ශකොට, උතුරු ශකොශම ව  භළද ශකොශම ්රශ්ධලශේ අපි 

දළක්ශක් ෂවුසි ඇභතිතුභහ විතයයි. එතුභහ ඇවිල්රහ, ඒ තිශඵන 
්රලසන ශභොනහද කිඹරහ අවරහ, අපිට ල්ලි ්රලසනඹක් තිශඵනහඹ 
කිඹරහ, කථහ කයරහ තභයි ගිශේ. අද න තුරු ඒ අඹට ශභශරෝ 

ශදඹක් දීරහ නළවළ. භභ රාතන වළටිඹට මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 
අභහතයහංලශඹන් ශභභ අභහතයහංලඹට රළශඵන්ශන් සුළු මුදල්  
්රභහණඹක් ශන්න ඇති. නමුත් ශම් යශට් ජනතහ ආඳදහට රක් 

ශරහ තිශඵනහ. කරුණහකයරහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් මීට ළඩිඹ 
්රහශඹෝගික, භහනුෂික කටයුතු කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ ශම් 
අසථහශවදී භතක් කයන්න කළභළතියි. ඒ ඒ අසථහර ශන් කශ 

මුදල් ්රභහණඹ ඔඵතුභහ ්රසි්ධධ කශහ.  

එදහ ශකොශම දිසත්රික්කශේ ගංතුය ගළන කථහ කය්ධදී, ඒ 
යනඹට රක් ශරහ තිබුණ පු්ධගරඹන් ගණනින් ශඵදුහභ, ඒ 
ශන් කශ මුදල් ්රභහණශඹන් එක පු්ධගරඹකුට රුපිඹල් තුනක්ත් 

රළබුශණ් නළවළ. භභ රාතන්ශන් නළවළ ඊට ළඩිඹ ශනක් අද 
ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ශභොකද, ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹ තුිබන් 
අද රුපිඹල් මිලිඹන 150ක් ශන් කය තිශඵනහඹ කිඹන ශකොට, 

ඒක අතළන් ව රක් ගණනහශන් ශඵදුහභ, භභ රාතන්ශන් 
නළවළ එදහට ළඩිඹ ශනක් අද ඇතිශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද ශඳය රු 11.50ට ආඳදහ 

කශභනහකයණ අභහතයහංලශඹන් රළබුණු උත්තයඹක් භභ 

වභළගත* කයනහ වළන්හ්  හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ජනහරි 8 ළනිදහ "අද" කිඹන 

ඳත්තයඹට කිඹරහ තිශඵනහ, වනහධහය රඵහ දීභ සිඹඹට 95ක් 
හර්ථකයි කිඹරහ. ඔඵතුභහ හර්ථකයි කිඹන්ශන්, ශම් රුපිඹල් 
මිලිඹන 150 ඒ අඹට ශඵදරහ තිශඵනහ කිඹන එකද? ශම් මුදර 

එක දිසත්රික්කඹකට, එක ගම්භහනඹකට භදි ශරහ තිශඵන ශකොට 
හර්ථකයි කිඹන්ශන් ශභොන විධිඹටද? දිසත්රික් ශල්කම්තුභන්රහ ඒ 
ගම්භහනරට ඹන්ශන් නළවළ. ශභොකද, ගිශඹොත් ඔවුන්ට කයන්න 

පුළුන් න්ශන් ශභොනහද? භභ නම් ලශඹන් ඳසශේ කිඹන්නම්. 
ඔඵතුභහට  දළන ගන්න පුළුන් ්රහශඹෝගික ්රලසන ශභොනහද? 

ඊට ඳසශේ භත්ධධි නිඹහභකඹන් ගිරාල්රහ එතළන ශ්ධලඳහරන 
කටයුත්තක් කයනහ. ශඵොශවොභ ඕනෆකමින් වරහත ්රශ්ධලශේ 

ගම්භහනඹක ඒක කයනහ. භභ ඒ ගම්භහනඹ නම් කයන්නම්. ඒ  
්රශ්ධලශේ ඳවුල් 212ක් අතළන් ශරහ සිටිඹහ. ඒ අඹශගන් ඳවුල් 
27කට දීරහ, ශ්ධලඳහරන අයමුණින් අශනක් අඹට ශනොදී  අයශගන 

ඇවිත් තිශඵනහ. ශභළනි ශ්ධල් සිදු ශනහ.  

ග්රහභ නිරධහරින් ශඵොශවොභ ඕනෆකමින්, භශ්  ගිරාල්රහ කටයුතු 
කය තිශඵනහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ ( ණඳදළ කෂමනළකරණ 
අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம - அனர்த்த முகஶமத்துல 

அமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  
ගරු භන්ත්රීතුභහ,  ඔඵතුභහ නම් කයරහ කිඹනහ නම් ඩහ 

ශවොයි. 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ නම් කයරහ කිඹන්නම්.  ගරු ඇභතිතුභහ අවපු  නිහ දළන් 

භභ නම් කයරහ  කිඹන්නම්.  නමුත් ත ටිකක් ඳහු ශරහ ඒක 
කිඹන්නයි භභ ඵරහශඳොශයොත්තු  වුශණ්. වරහත  ්රහශ්ධශීඹ 

ශල්කම් කහර්ඹහරශේ අශලෝකහ භවත්මිඹශ ත්, භත්ධධි නිඹහභක 
අශනෝභහ භවත්මිඹශ ත්, ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුමිඹ න 
එස.අයි.එම්.පී. කුභහරි භවත්මිඹශ ත් නම් තභයි ශභරාදී වන් 

කයන්නට පුළුන් ශන්ශන්. ඳසු භභ නම්ලින් කිඹන්නම්, ඒ 
අඹ ශකොශවේද ඉන්ශන් කිඹරහ. ඒ අඹ ඹම් ශවොයකභකට අසු වී  
තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ අඹ ඒ ්රශ්ධලශේ ජනතහට හඳ කයරහ 
කටයුතු කයනහඹ කිඹන එක එතළන සිටි අනික් ළදගත් නිරධහරි 

භවත්රුත් කිඹහ තිශඵනහ. ඉතින් ඒක වරි අඳයහධඹක්. 
එස.අයි.එම්.පී. කුභහරි ව ආර්. අශනෝභහ ඹන අඹශ  නම් තභයි  
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵන්ශන්.  භභ ශම් කිඹන්ශන් ඒ අඹශ  

නම් ්රශ්ධලහීමන් කිඹපු නියි. ඒ නිහ තභයි භභ ගරු 
ඇභතිතුභහට ඒ නම් ඉදිරිඳත් කශශේ. එශවභ නළත්නම්  කිඹහවි, 
ශ්ධලඳහරන අයමුණකින් යුතු ඒ නම් වන් කශහඹ කිඹහ. භශ  

කිසිභ ශ්ධලඳහරන අයමුණක් නළවළ.   

මීට දස තුන, වතයකට ඉසශල්රහ ඒ ්රශ්ධලඹට ගිඹ 
අසථහශවදී අරාංක ජනතහ ගළන භශ  ඇසලින් දළකපු  

කහයණඹක් තභයි භභ ගරු ඇභතිතුභහට හර්තහ කශශේ. ඇත්ත 
ලශඹන්භ භභ එතළන ඉශගනභ, ගරු ඇභතිතුභහට ශම් ගළන  
දුයථනශඹන් කිඹන්න උත්හව කශහ. එශවභ නළත්නම් ආණ්ඩුට 

තභයි ඵණින්ශන්. ඒ කයරහ තිශඵන අඳයහධ ගළන ඵළලුහභ එශවභ 
කයන්න අලයයි, ඒක කශ යුතුයි. ඹම් විධිඹකින්  ඇභතිතුභහටත් 
ඒ ලහඳශඹන් ශකොටක් රළශඵනහ. ශභොකද,  නිසි ආකහයශඹන් ඒ 
කටයුතු ශකශයනහඹ කිඹහ සිතුහට, ඊට ඩහ වහත්ඳසින්භ ශනස 

විධිඹකට තභයි කටයුතු සිදු   ශරහ තිශඵන්ශන්.  

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භත්ධධි නිරධහරින් වයවහ ශම් වනහධහය රඵහ දීශම් ළඩ 
පිිබශශක් අපි  ක්රිඹහත්භක කශශේ නළවළ.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභොකක්ද, ඇභතිතුභහ කිවශව? 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භත්ධධි නිරධහරින් වයවහ ශනොශයි ශම් ළඩ පිිබශශ  

ක්රිඹහත්භක කශශේ. ග්රහභ නිරධහරින් වයවහයි.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ. භත්ධධි නිරධහරින් වයවහයි. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ කිඹන ශම් සි්ධධිඹ පිිබඵ ඳළඹ ගණනක් ඇතුශත 

භභ ඳරීක්හ කයනහ. එශවභ ළරැ්ධදක් ශරහ තිශඵනහ නම් 
අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ නිරධහරිඹහට විරු්ධධ අපි කටයුතු කයනහ.  

283 284 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳ ක පනොකරන දී. 

 ஆலைம் சர்ப்பஷக்கப்படலஷல்மய. 

 Document not tendered. 
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභතළනදී කිඹළශන්ශන් ආණභඩු ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුමිඹ 

ගළනයි. 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ආණභඩු? 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව. ආණභඩු වළටිඹට තභයි නම් කය තිශඵන්ශන්. එතළනදී  

භත්ධධි නිරධහරින් තභයි ශකිබන්භ කටයුතු කය තිශඵන්ශන්. ඒ 
පු්ධගරඹන් කිවශව, ශරොරිඹකින් ආධහ ය ද්රය ශගනහහඹ; ඒ 
ඳළත්ශත් තිශඵන්ශන් එක්ත් ජහතික  ඳහක්ෂිකඹන්ශ  ශගල්ඹ 
කිඹහ කිවහභ, ඒ ඳළත්ත අභතක කය දභහ  තිශඵනහඹ කිඹන 
එකයි.  ඊට අදහශ පු්ධගරඹන් නම් ලශඹන්භ කිවහ.  එතළන ග්රහභ 
නිරධහරි භවත්භශඹක් රාටිඹහ. එතුභහ ශඵොශවොභ දක් ශකශනක්; 
අඳක්ඳහතී  ළඩ කයපු ශකශනක්. එතුභහ තභයි කිවශව. ඒ 
හශ භ භභ ශම් අසථහශවදී කිඹන්ශන් - 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, විවිධ කණ්ඩහඹම් විසින් බහණ්ඩ ශගශනන 
අසථහ තිශඵනහ.  භට දළන ගන්න ඕනෆ, මීට අදහශ බහණ්ඩ 
යජශේ ඒහද කිඹරහයි. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම්හ යජ ශේ බහණ්ඩ. ගරු ඇභතිතුභනි,  භභ ශම්හ කිඹන්ශන් 

ඔඵතුභහ ශ  චාරිතඹ ඝහතනඹ කිරීභට ශනොශයි. ශභොකද, ශභළනි 
ශ්ධ තුිබන් අපි ඹභක් ඉශගන ගන්න ඕනෆ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ  ගළන ්ධශවශඹන් ශනොශයි, භභ ශම් කථහ 
කයන්ශන්. එළනි ශදඹක්  සිදු ශරහ  තිශඵනහ නම් අපි ඒ 
ම්පර්ණ ගකීභ බහය ශගන, ඒ නිරධහරිඹහට විරු්ධධ  
විනඹහනුකර කටයුතු කයනහ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ විතයක් ශනොශයි.  ගරු ඇභතිතුභනි, භභ  ඔඵතුභහශගන් 

ත ඉල්ලීභක් කයනහ. ඊශේ දිනශේ භභ ඔඵතුභහට ලිපිඹක් 
එවහ, ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලශේ ළඩ කටයුතු 
අයලිඹගව භන්දියශේදී ඳත්න එක ගළන. ශභොකද ඒ? 
හභහනයශඹන් ඒක ජහතික භට්ටශභන් කශ යුතු තිශඵන ශදඹක්. 
ශම් ගළන මීට ශඳයත් කිඹහ තිශඵනහ. ශභය  නන රැසවීභ 
අයලිඹගව භන්දියශේ ඳත්හ තිශඵනහ.  ඇයි, ඒක අයලිඹගව 
භන්දියශේ ඳත්න්ශන්?  

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒක අභහතයහංලශේ කටයුත්තක් ශනොශයි. 
ගරු කථහනහඹකතුභහ තභයි  යන කශභනහකයණඹ වහ ව 
ජහතික බහශව අහන නිර්ශ්ධලඹ ශදන්ශන්, ඔඵතුභන්රහශ  නම් 

පිිබඵ. එරා බහඳතියඹහ න්ශන් ජනහධිඳතිතුභහයි. භහ 
නිශඹෝජනඹ කයන අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුමිඹ තභයි එරා 
ශල්කම්තුමිඹ වළටිඹට කටයුතු කයන්ශන්. අපි ඒ කමිටුශව 
හභහිනකයිනුයි. ගරු භන්ත්රීතුභනි, විඳක් නහඹකතුභහ, ඔඵතුභහ 
ඇතුළු ඳක් නහඹකයින් ශගොඩහක් ඒ කමිටුට ඉන්නහ. ඒක 
ජනහධිඳතිතුභහශ  ්රධහනත්ශඹන් ඳළළත්ශන රැසවීභක්. 
අයලිඹගව භන්දිය ශේ ජනහධිඳතිතුභහශ  යහජකහරි කයන 
කහර්ඹහරඹට  තභයි ඒ වහ කළන්ශන්. ඒක ශඳෞ්ධගලික  
සථහනඹක් ශනොශයි.    

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි. භභ ඔඵතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, 

කරුණහකයරහ -  
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera)  

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති ශන්, විඳක් 
නහඹකතුභහත් අයලිඹගව භන්දියඹට ඹන ඵ. විඳක්ශේ ශඵොශවෝ 
භන්ත්රීරු ඹනහ. ඉතින් ඒ නිහ ඒක  ්රලසනඹක් කය ගන්න එඳහ. 
ඔඵතුභහත් එතළනට එන්න.  ඒක ජනහධිඳතිතුභහශ  නිර නිහඹත් 
ශනොශයි, නිර කහර්ඹහරඹ.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භභ  ශභතළනදී ඉල්ලීභක් කයනහ, 

කරුණහකයරහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව කටයුත්තක් ඳහර්ලිශම්න්තුශව 
තිඹන්නඹ කිඹහ. එශවභ නළති එතළනට ගිශඹොත් ශනත් අර්ථ 
කථන ශදනහ. කරුණහකයරහ ඒ රැසවිභ ඳහර්ලිශම්න්තුශවභ 
ඳත්න්න. මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශේ කටයුතුරට 
ශභවහට එනහ, යහජය ආයක්ක වහ නහගරික ංර්ධන  
අභහතයහංලශේ කටයුතුරට ශභවහට එනහ.  

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera)  
ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතළන ඳළළත්ශන්ශන් භවහ විලහර 

රැසවීභක්.   
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතළනට ගිඹහභ ශන ශන  අර්ථ කථන ශන් ශදන්ශන්.  
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera)  
ඉතින් විඳක්ශේ භන්ත්රීරුත් ම්ඵන්ධ ශනහ ශන්. 
  

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඉතින් එශවභ ගිඹහභ ශකෝපි ශඵොන්න ඹනහඹ කිඹනහ; 
තමුන්නහන්ශේරහශ  ජහතික රඳහරානිශඹන් ශන ශන කථහ 

කිඹනහ. ඉතින් ශභොකටද, ඒහ අවගන්ශන්? 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

The Hon. Mahinda  Amaraweera)   
සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ වළභ තහකදීභ ඒකට ම්ඵන්ධ 

ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි, ඒකට කභක් නළවළ. ඉතින් භභ කිඹපු ශදඹ කයන්න.   භභ 

ගරු කථහනහඹකතුභහට කිඹනහ, කරුණහකයරහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 
කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ. වනහධහයලින් සිඹඹට 95ක්භ 

හර්ථක  ශඵදහ  දුන්නහඹ  කිවහ. නමුත් භභ අවනහ, ශභොනහද 
හර්ථක ශඵදහ දී තිශඵන්ශන් කිඹහ. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහට 
කිඹනහ, කරුණහකයරහ ඇභති භණ්ඩරශේදී මීට ඩහ ටන් 

කයරහ ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹට මීට ඩහ ළඩි මුදල් ්රභහණඹක් 
රඵහ ගන්න කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ.  

ඇභති භණ්ඩරශේ වළටහුටවභහයක ඇභතිරු ්රභහණඹක් 
ඉන්නහ. කරුණහකයරහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ මීට ළඩිඹ 

ඕනෆකමින් ටන් කයරහ ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹට මීට ළඩිඹ 
රුපිඹල් මිලිඹන ගණනක් රඵහ ගන්න. නළත්නම් ඔඵතුභහ 
නහඹකත්ඹ රඵහ ශදන අභහතයහංලඹ අහර්ථක අභහතයහලඹක් 

ඵට ඳත් නහ.  

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ ඔඵතුභහශ  කහරඹ ගන්නහ ශනොශයි. භට ශකටි 
ශවරහක් රඵහ ශදන්න. ඔඵතුභහ අලය නම් භශ  ශරහශන් 

ගන්න. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහශ  ශවරහශන් භට ශදනහ නම් කථහ කයන්න. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ විනහඩි ගණන භශගන් ශදන්නම්. ගරු භන්ත්රීතුභනි, එක 
ශභොශවොතක් භට ශදන්න. ශම් මුදල් වහ ඉල්ලීම් කයන්ශන් 
දිහඳතිරු ව ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්රු. ඉල්ලීම් කයන ඒ වළභ 
එකක්භ අපි දීරහ තිශඵනහ. ල්ලි ඵශරන් ශදන්න ඵළවළ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද භහත් එක්ක ශම් ශභොශවොශත් ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ 

භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්නයි රාටිශේ.  වරහත, ට්ටක්කලිඹ කිඹන 
්රශ්ධලශේ  5,800ක විතය පිරික් තභ ගංතුයට ඹට ශරහ 

සිටිනහ. එතළනට උදව කයන්න ඵළරි ්රලසනඹක් ඇති ශරහ 
තිශඵනහ. ආණ්ඩුශන් කිසිශේත්භ උදව කයරහ නළවළයි කිඹරහ 
තිශඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ අපි සිංවපුය රළයිභ, 
ශකොරිඹත්ත, සිත්තගර කිඹන ්රශ්ධලරටත්, ආයච්චිකට්ටු, 
ටත ්රශ්ධලඹ, භළල්ත්ත, කුරුඳුත්ත කිඹන ශම් හශ  

්රශ්ධලරටත් ගිරාල්රහ ඒ තළන් ්රහශඹෝගික දළකරහ තභයි ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන්  භභ ශභතළන හර්තහ කයන්ශන්. ගරු ඇභතිතුභනි, 
යජශේ නිරධහරි ශම් භවය  ්රශ්ධලරට ඹන්ශන් නළවළ. ඔවුන් 

ඹන්ශන් නළති වුණහභ අපි අශනක් අඹශගන් ඇහුහ, ඇයි ඔවුන් 
ඹන්ශන් නළත්ශත් කිඹරහ. "අපි ගිරාල්රහ ළඩක් තිශඵනහද? අඳට 
ල්ලි  නළවළ, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන්න. ඒ නිහ ගිඹහභ 
එශවන් නිකම් ඵළනුම් අවනහ විතයයි." කිඹරහ කිවහ. ඒ නිහ 

තභයි භත්ධධි නිරධහරින් ඹන්ශන්; ඊට ඳසශේ ග්රහභ නිරධහරින් 

ඹන්ශන්. භභ ග කීභකින් ශම් ශ්ධල් කිඹන්ශන්. ඔඵතුභහ  

උත්තය ශදන ශකොට ඒ ගළන කථහ කයන්න.  

ආනභඩුශව භභ කිඹපු ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් භළතිනිඹ 
ම්ඵන්ධශඹන් කරුණහකයරහ විධිභත් ඳරීක්ණඹක් කයන්න. 
එතළන ඳවුල් 167ක් ඉන්නහ. ඒ ඳවුල් 167 ඇතුශශේ  522ක 

පිරික් ඉන්නහ. එතළනට ගිරාල්රහ ඵත් ඳළකට් එකක් ශදන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹක් තභයි දස වතයක් තිසශේ තිබුශණ්. ඒ  ්රශ්ධලශේ 
රාටපු සහමීන් වන්ශේ තභයි ඉදිරිඳත් ශරහ නහඹකත්ඹ දීරහ ඒ 

කටයුතු කශශේ. ශම් අසථහශවදී ආණ්ඩුශව සිටින අඹ ශම්හ දළක - 
දළක, ශම්හ ඵර - ඵරහ රඳහරානිඹ ඉසයවහ ගිරාල්රහ 
යඟඳහනහ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභත් එතළනට ගිඹහ. ඔඵතුභහ කිඹන තළනට ඊට ඳසුදහ භභ 
ගිඹහ. ඒ අසථහශවදී ඒ අඹ ම්පර්ණශඹන් ඔඵතුභහ කිඹපු කථහ 
්රතික්ශේඳ කශහ.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශඳොදුශව ඔඵතුභහත්, භභත් ශවට ඹමු. ගිරාල්රහ ඵරමු, 

්රතික්ශේඳ කයනහද, නළ්ධද කිඹරහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ ඔඵතුභහට ආයහධනහ කයනහ, භභත් එක්ක ඹමු කිඹරහ. 

අපි ඹමු. භභ ඹන්න කළභළතියි. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම් කිඹන ශභොශවොශත් ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහත් 

එතළන සිටිනහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඹමු, ඔඵතුභහ එන්න. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව,  අපි ඹන්න ූ දහනම්.  

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ ශවට ඹන්න කළභළති නම් අපි ඹමු. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශවට ඹන්න පුළුන් නම් අපි ඹනහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ 

වදිසිශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ පිිබඵ විහදඹ ශවට ශගනළල්රහ 

තිශඵනහ. ඒක කල් දභන්න පුළුන් නම් අපි ඹනහ. 
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ඒ හශ භ 23 ශනිදහ අපි භඩකරපුට ගිඹහ. ඒ ඹන 

අසථහශවදී හකශර්, භඩකරපු ටවුභ, ඳහචාන්කර්නි කිඹන තළන, 
ශවරුගල් ඒ හශ  තළන්ර ඳහරම් කළඩිරහ තිබුණහ. කිසිශේත්භ 
යජශේ කටයුත්තක් එතළන සිදු න ඵ ශඳනුශණ් නළවළ. ඒ 
්රශ්ධලර ජනතහ අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ. නහවික 

වමුදහශන් තභයි ඹම් කටයුතු කයන්න ඳටන් අයශගන 
තිශඵන්ශන්. ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්රු ඒ ඳළත්ත ඳශහතක සිටිශේ 
නළවළ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නහවික වමුදහශන් ශඹශදවශව අපි.  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වමුදහ ඉන්න පුළුන්. නමුත් ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්රු නළවළ. 

යජශේ නිරධහරින් කිඹන්ශන් නහවික වමුදහ ශනොශයි ශන්. 
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්රු එතළන සිට ශම්හ කයන්න ඕනෆ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහට ශත්ශයන්ශන් නළවළ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳට ශත්ශයන්ශන් නළවළ තභයි. ගංතුයට ඹට ශරහ සිටින ඒ 

අරාංක අඹට කිඹරහ ශදන්න, නහවික වමුදහ තභයි ශම් ශ්ධල් 
කයන්ශන් කිඹරහ. ඔවුන්ට ලත ඳවක් රළබිරහ නළවළ, ඵත් ඳළකට් 

එකක් දීරහ නළවළ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි නහවික වමුදහශන් 25 ගණශන් වළභ කවුයකටභ 
අනුයුක්ත කයරහ තිශඵනහ. අපි ශඵෝට්ටු රඵහ දීරහ තිශඵනහ, 

අලය උඳකයණ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නහවික වමුදහශව අඹ ගන්න පුළුන්. නමුත් ්රහශ්ධශීඹ 

ශල්කම්රු ඒ භඟ සිටින්න අලයයි. ශදභශ කථහ කයන අඹත් 

එක්ක එතළන ශකොශවොභද සිංවර කථහ කයන අඹ සිටින්ශන්? ඒ 
්රශ්ධලශේ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්රු තභයි ඒ තළන්ර නහඹකත්ඹ 
ශදන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ ඒ ඳළත්ත ඳශහතක ගිරාල්රහ නළවළ. ත 

ශභොනහද කථහ කයන්ශන්? 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

තමුන්නහන්ශේ ශම්හ දන්ශන් නළවළ. ඒ කවුරුර සිටින්ශන් 
වමුදහ.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ්රශ්ධලරට ගිරාල්රහ තිශඵන පු්ධගරශඹක් විධිඹටයි භභ 

කථහ කයන්ශන්.  

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ දන්ශන් නළවළ. ඔඹ එක දක් ගිරාල්රහ. වළභ 
කවුයකභ වමුදහශන් 25ක් ඉන්නහ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනුයහධපුයශේ ශගල් 5,200ක් ගංතුයට ඹට ශරහ 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකයරහ අවගන්න. ළශ්  
කයන්ශනත් නළවළ; ල්ලිත් නළවළ. නිකම් ශඵොරුට ්ධද කය කය 
ඉන්නහ. තභහශ  ආනඹ න වම්ඵන්ශතොටත් වරිඹට ළඩ 

කයන්ශන් නළවළ. නිකම් ශඵොරුට ්ධද කශහ කිඹරහ ්රලසන 
වි ශන්ශන් නළවළ.  

ඵරන්න, අනුයහධපුයඹ ්රශ්ධලඹ. දස ශදකකට ඉසශල්රහ 

"ශ් ලි නිවුස" ඳත්තයශේ තිශඵනහ, රුපිඹල් මිලිඹන ඳණවක් 
ශන් කයනහ කිඹරහ. තභ ල්ලි රළබිරහ නළවළ. අශ දක්හ 
කයනහ කිඹරහ තිශඵනහ. ශගල් 5,200ක් ඹට ශරහ තිශඵනහ. 
ඔඵතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ, එක ශගඹකට රක්ඹක් ශදනහ 

කිඹරහ. 

එතශකොට ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශගල් 500කට විතයයි. 
ශම්ක ශභොන ශ්රෝඩහක්ද? රඳහරානිඹට කිඹනහ,  ඔක්ශකොභ 

්රලසන විනහඹ කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  භහතශල්ට ජනහධිඳති 
ශවලිශකො දටර් එශකන් ඹනහ. ශවලිශකො දටර් ශදකක් ඹන විට 
රුපිඹල් රක් 75ක් ඹනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභතළන 

රුපිඹල් මිලිඹන 50ක් ශන් කයනහ. නමුත් තභ රඵහ දී නළවළ. 
ශභතුභන්රහ කයන්ශන් ශභොකක්ද? ශභතුභන්රහ ශභතළන ල්ලදඹ 
ළඩිශඹන් ශඳන්නුහභ ළඩඹ ඉයයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  ශම් හශ  

කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්න අලය නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 ළඩඹ කයරහ නළති නිහ ශභතළන ඇවිත් ල්ලද කයනහ. 
ඔඵතුභන්රහ රඳහරානිශේ යඟඳහනහ. ජනහධිඳතිත් එක්ක 
ශවලිශකො දටර් එශකන් භහතශල්ට ගිරාන් ලියුම් බහය ගන්නහ. 

වරහත, කුරුණෆගර, අනුයහධපුය, භඩකශපු, භන්නහයභ 
්රශ්ධලර අරාංක මිනිසුන්ශ  ශගල්ශදොයල්  ම්පර්ණශඹන්භ 
ගංතුයට ඹට ශරහ. ඒ අඹට ඵත් ඳළකට් එකක් රළශඵන්ශන් 

නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ ඕනෆකමින් අහ 
ශගන සිටිනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ, වම්ඵන්ශතොට ්රශ්ධලශේ 
ශභොනහද ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹහ.  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එශවේ ්රලසනඹක් නළවළ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ දළක්කහ, භශ  මිත්ර ිනත් ශ්රේභදහ භළතිතුභහ ගිරාන් උදව 

කයනහ.  ශභොකුත් නළත්නම් නිකරුශණ්  ගිරාන් උදව කයන්න 
ඕනෆද? නළවළ. ්රලසනඹක් තිශඵනහ, ශභොකුත් නළවළ කිඹහ 

ආණ්ඩුශන් ්රකහල කය තිබුණහට.                                                                                                                                                          

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ ්ධබහශඹන්.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අශ ද විඳක්ශේ -එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ- ිනත් ශ්රේභදහ 

භළතිතුභහ ගිරාන් උදව කය තිශඵනහ. ශභන්න අපි ළඩ කය 
තිශඵන ආකහයඹ.  ඉතින්, ත ශභොනහද කිඹන්ශන්?  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එතුභහ වළභ දහභ ශඵදනහ ශන්. ඒ නිහ ඉතින් අලුත් ශදඹක් 

ශනොශයි.   

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින්, ශකොතයම් ශවොද? 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එතුභහ ්ධබහශඹන් කයන ළඩක්.   

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම් අසථහශවදී අනුයහධපුයඹ ්රශ්ධලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 

50ක් -රුපිඹල් රක් 500ක්- විඹදම් කයන්න අශ දක්හ කය 

තිශඵන ඵ කිඹහ තිශඵනහ.  කදහද එඹ රඵහ ශදන්ශන් කිඹහ අපි 
අවන්න කළභළතියි. ශම් අසථහශවදී  මුළු යටටභ දස 22කට 
රුපිඹල් මිලිඹන 157ක් ශන් කය තිබුණහ. ශම් ගළන ඵරනශකොට 
එක පු්ධගරශඹකුට දකට රුපිඹල් 7යි ශන් කය තිශඵන්ශන්. 

ශම්ක ඇතිද? ශභොන විරාළුක්ද? ශභොනහද ශම් කථහ කයන්ශන්? 
මීට භහ 11කට ඉසශල්රහ ශකොශම ්රශ්ධල ඹට ගංතුය ඳළළති 
අසථහශව එක් ශකශනකුට ශන් කශ මුදර රුපිඹල් 2යි, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. විලි ර.ජහක් නළවළ. ශම්හටද ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹක් අලය න්ශන්? මීට ශවොයි ඒක 
වරහ දභන්න; ඒක ඵ්ධධ කයන්න; ඒ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහර 

තුිබන් ඒ ළඩ කටයුතු කය ශගන ඹන්න. ශම්හ තභයි ංඛයහ 
ශල්ඛන භඟ ශඳන්න්ශන්.  

දළන් මුදල්  නළවළ කිඹනහ. මුදල් නළවළ කිඹන කථහ 

ම්පර්ණශඹන් ්රතික්ශේඳ කයන්න අලයයි. ශභොකද, ශම් 
ආණ්ඩුට මුදල් නළවළ කිවහට රෑ ශර්ස දුන්න රුපිඹල් මිලිඹන 
350ක් විඹදම් කයනහ. දළන් රුපිඹල් මිලිඹන 350ක් විඹදම් 

කයන්ශන් ශකොශවන්ද? ඳහයල් වදන්න ශකොශම නගය බහට 
රුපිඹල් මිලිඹන 150ක් ශදනහ. ඊට ඳසු ළලි ශගෝනි ශගශනන්න 
රුපිඹල් මිලිඹන 53ක් ශන් කය තිශඵනහ. ශටන්ට් ගවන්න 
රුපිඹල් මිලිඹන 11ක් ශන් කය තිශඵනහ. රෑ ශර්ස දුන්න 

රුපිඹල් මිලිඹන 353ක් ගිරාන් තිශඵනහ. ශම්හට මුදල් තිශඵනහ. 
ගංතුය ආඳදහ ශනුශන් දස 22කට ශන් කය තිශඵන්ශන්  
රුපිඹල් මිලිඹන 157යි. විලි ර.ජහක් නළ්ධද? ඒ හශ භ මිරාන් 

ආඹතනඹට රුපිඹල් මිලිඹන 507ක් ශන් කය තිශඵනහ. 
ශභශවභ කය ළඩි කහරඹක් නළවළ. ඒ භහ ශදකකට ඉසශල්රහ. 
මිරාන් රංකහ ආඹතනඹට රුපිඹල් මිලිඹන 507ක් ශන් කශහ. 

ඵංශකොශරොත් වීභ නිහ ශ්රී රංකන් එඹහර් රයින්ස ආඹතනඹට  
රුපිඹල් ශකෝටි 1900ක් ඳහඩු ශනශකොට මිරාන් රංකහ ආඹතනඹට 
රුපිඹල් මිලිඹන 507ක් ශන් කයන්න මුදල් තිශඵනහ. ගංතුය 

නිහ දුකට ඳත් වී සිටින අරාංක ශකශනකුට ඵත් ඳළකට් එකක් 
ශදන්න මුදල් නළති තත්ත්ඹක් ඇති වී තිශඵනහ.  ඒ විතයක් 
ශනොශයි.  

දස ශදකකට ඉසශල්රහ ඇඹිලිපිටිඹ කඩදහසි කම්වර ගළන 

ආණ්ඩුශන්භ ්රකහල කශහ. ඒශක් රුපිඹල් මිලිඹන 450ක් 
ම්පර්ණශඹන් අඳශත් ගිරාන්. රංකහ ඵළංකුශන් ණඹක් අයශගන 
රුපිඹල් මිලිඹන 650ක් නළති ශරහ. එශවභ නම් ඕසශරේලිඹන් 
ශකොම්ඳළනිඹට කවුද දුන්ශන්? ආණ්ඩු. ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් 

කවුද කථහ කයන්ශන්? ශම් මුදල් නහසති කයන්න පුළුන් 
අසථහක්ද? ඔඵතුභන්රහ ගංතුය නිහ කයදයඹට ඳත් ව අඹ 
ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 150ද ශන් කය තිශඵන්ශන්? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ නිහ තභයි කීඹක්   ශදන්න ඕනෆද කිඹහ 
ඳහර්ලිශම්න්තුශව ශවිබදයවු කයන්න කිඹන්ශන්? ඒකට 
ඉසශල්රහ අඳට අභහතයහංලශඹන් ශභච්චාය මුදල් ශන් කය 

තිබුණහ කිඹහ දළන ගන්න රළබුණහ. ඒ හශ භ ළන්ග්රි-රහ 
ශවෝටරඹට රුපිඹල් මිලිඹන 1237ක් ශන් කයනහ.  

අ ශ ද ශකොශම නගය බහ සුභහන තුනකට ඉසශල්රහ 

කිවහ, "කරුණහකය, ඳහයල් වදන්න; තුය රඵහ ශදන්න; 
sewage lines දභන්න" කිඹහ. අපි ශකොශම නගය බහට කිවහ, 
ඔඵතුභහශ  කහර්ඹ බහයඹ න්ශන් ඡන්ද දුන්න අඹට ළඩ කිරීභ 
මික් ළන්ග්රි-රහ ශවෝටරඹට උදව කිරීභ ශනොශයි කිඹහ. ඊට ඳසු 

ආණ්ඩු ශභොනහද කිවශව? ල්ලි නළත්නම් අපි ල්ලි රඵහ 
ශදන්නම් කිවහ.  දුන්න ්රභහණඹ කීඹද? රුපිඹල් මිලිඹන 1280යි. 
ශම් රුපිඹල් මිලිඹන 1280ත් ශදන්ශන් භව ආණ්ඩු. ඒ ජනතහ 

ශගන ඵදු තුිබනුයි. ශකොශම නගය බහ ඵර ්රශ්ධලශේ ශගල් 
කඩරහ දළම්භ ඒ අරාංක මිනිසුන්ශ  ශගල් වදන්න ඵළරි 
ආණ්ඩුක් ළන්ග්රි-රහ ශවෝටරඹ වහ  රුපිඹල් මිලිඹන 1200ක් 

ශන් කයනහ. එතශකොට ගංතුය ගරන විට මුදල් නළවළ 
කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? සුභහන තුනකට ඉසශල්රහ තභයි ඒ 
මුදල් ශන් කශශේ? ශම්හ කිඹන්න අලය කහටද? සුසිල් 

ශ්රේභජඹන්ත භළතිතුභහ ඊශේ ්රකහල කශහ, සුභහන තුනකට 
ඉසශල්රහ විදුලිඵර අභහතයහංලශේ අලයතහ අනු L/C විතත 
කය තිශඵනහ කිඹහ.  

මිලිඹන 8200කට L/C ඇයරහ තිශඵනහ. ඒක දළන් ්රතික්ශේඳ 
කය තිශඵනහ. ඒ නිහ දළන් සුසිල් ශ්රේභජඹන්ත ඇභතිතුභහ 
කිඹනහ, "ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංසථහට ශම්ක දළන් ශරොකු 
්රලසනඹක් ශනහ, කරුණහකයරහ ශම්ක ඕශගොල්රන් බහය ගන්න, 

එශවභ නළත්නම්  මිලිඹන 8200ක අරහබඹක් සිදු ශනහ" කිඹරහ.  

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට ල්ලි නළවළ කිඹරහ 
කිඹනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 150යි දළන් ශන් කය තිශඵන්ශන්. 

එශවභ නම් රුපිඹල් මිලිඹන අටදවස ගණනක් ශම් හශ  
නහසතිඹකට ශන් කයන්ශන් ශකොශවොභද? ශවිනන් ූ දුට ල්ලි 
තිශඵනහ, ශම් හශ  අඹට ල්ලි ශන් කයන්ශන් නළවළ. භහ 

11කට ඉසය ඇති වුණු ශකොශම ගංතුය ්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් 
දකට රුපිඹල් ශදකයි ශන් කය තිබුශණ්.  එශවභ නම් ශම් 
අභහතයහංලඹ ශම් කටයුතු කයන්ශන් ශකොශවොභද? ඒ නිහ තභයි 

භහ ඉතහ ඕනෆකමින් කිවශව, ශම්ක අපි ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන් 
්රහශඹෝගික ඒ ජනතහට තිශඵන ්රලසන ම්ඵන්ධශඹන් 
ශවිබදයවු කයන්නඹ කිඹරහ. වළඵළයි, ඒක ඇභතිතුභහට ්රලසනඹක් 
ශනහ, ශභොකද අභහතයහංලඹට ල්ලි රළබිරහ නළති නිහ. ඒ නිහ 

කරුණහකයරහ උත්තය ශදන ශකොට, තර්ක විතර්ක කයනශකොට 
හක්ෂි රාත ශම්හ ඔ දපු කයන්න. අපි ශම්හ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් 
ඔඵතුභහශ  චාරිත ඝහතනඹකට ශනොශයි. ආණ්ඩු කයන 

ශ්රෝඩහ ශවිබදයවු කිරීභ විතයයි අලය න්ශන්. ඉතින් ඒ නිහ 
කරුණහකයරහ ල්ලි නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න ඉදිරිඳත් ශන්න 
එඳහ.  ඒ විතයක් ශනොශයි -  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුභහ ත ශකොච්චාය කහරඹක් ගන්නහද?  
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கமெைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත මිනිත්තු ශදක, තුනක් ඳභණ ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

ඉතින් ශම් ල්ලි නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ.  අපි දන්නහ, නිහ්  

ක්ලයහල් භළතිතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ රුපිඹර අ්රභහණ වීභ නිහ 
රුපිඹල් ශකෝටි 27,800ක් ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ අරහබඹට රක් ශරහ 

තිශඵනහ, ණඹඵයතහ තත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. 

එතශකොට ශම් රුපිඹල් ශකෝටි 27,800ක මුදර ළඹ වුශණ් කන්නද, 
ශඵොන්නද, ංර්ධනඹ කයන්නද? නළවළ.   ශඩොරයඹට හශ දක් 

රුපිඹශල් අගඹ 111 සිට  135 දක්හ  අ්රභහණඹ කිරීශම් 
්රතිවිඳහකඹ නිහ රුපිඹල් ශකෝටි 27,800ක් නළති ශරහ 

තිශඵනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. අපි ශම්හ ගළන ඳසු ගිඹ 

අවුරු්ධද තුශ කථහ කශහභ ශම්හ ්රතික්ශේඳ කශහ;  වහයඹට රක් 
කශහ. අන්තිභට ඳසු ගිඹ තිශේ ශම්ක පිිබගන්නට සිදු වුණහ. ඒ 

පිිබගළනීභ තුශ ශම් යශට් ඒක පු්ධගර ණඹඵයතහ  2004 ශර් දී 
රුපිඹල් 84,000ක් තිබුණු එක, අද රුපිඹල් 3,33,000කට ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ.  කහටද ශම්හ කිඹන්න අලය න්ශන්? නමුත් 
ජහතික ආර්ථිකඹක් ගළනයි කථහ කයන්ශන්.  

ශම් යශට් සබහ ධර්භඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඇති ශරහ තිශඵන 

්රලසනඹක් ම්ඵන්ධශඹනුයි අපි ශම් කථහ කයන්ශන්. ඒ වහ 
තභයි ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹක් ඇති කයරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ අඹශ  ගකීභ න්ශන් ශභොකක්ද?  ශභළනි ්රලසන 
යශට් වළභදහභත් ඇති න්ශන් නළවළ. එශවභ ශන්න එඳහ කිඹරහත් 

අපි ්රහර්ථනහ කයනහ.  

නමුත් ්රලසනඹක් ඇති වුණු අසථහකදී ඒ අරාංක ජනතහට 

උදවු කයන්න ූ දහනමින් සිටිඹ යුතුයි. ඒ උදවු කිරීභ තුිබන් තභයි 

යටක් ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹන එක තීයණඹ න්ශන්. 
අද ශගල් දවස ගණනින් නළති ශරහ තිශඵනශකොට, රුපිඹල් 

මිලිඹන 150ක් ශනොශයි, අඩු ගණශන් රුපිඹල් බිලිඹන 80ක් 
විතය අලයයි. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 8,000ක් විතය 

අලය ශනහ ශම් කටයුතු වරිඹහකහය ඉදිරිඹට කයශගන ඹන්න. 

ඒ නිහ ල්ලි නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න එඳහ,  ල්ලි ඕනෆ තයම් 
තිශඵනහ. මුදල් දණඹට රක් ශරහ තිශඵන, නහසතිඹට රක් 

ශරහ තිශඵන ශභළනි අසථහක අපි ඉතහභත් ඕනෆකමින් 
කිඹන්ශන් පුම්රඛත්ඹ දළනශගන කටයුතු කයන්නට ඕනෆඹ කිඹන 

එකයි.   

ශම් අභහතයහංලඹ බහය ඇභතිතුභහ කථහ කයරහ අන් න විට 

කරුණහකයරහ දිසත්රික්කශඹන් දිසත්රික්කඹට ශම් මුදල් ශන් 

කයරහ තිශඵන්ශන් ශකොයි ආකහයඹටද කිඹන එක ගළන අඳ 
දළනුත් කයන්න. භභ රාතන වළටිඹට භභ හශ භ  භශ  ඳක්ශේ 

සිටින අශනක් භන්ත්රීරුනුත් තභන්ශ  දිසත්රික්කශේ තිශඵන 
්රලසන ම්ඵන්ධ ශවිබදයවු කයහවි. ශභඹ ඹම් විධිඹකට එක 

පු්ධගරශඹකු එක තළනකට ඉරක්ක කය තළබීභක් ශනොශයි. 
ශභරාදී ආණ්ඩු ම්පර්ණශඹන්භ අහර්ථක බහඹට රක් ශරහ 

තිශඵනහ. මුදල් ශන් කයන්නට තිශඵන තළනට මුදල් ශන් 

කයන්ශන් නළති රඳහරානී යඟඳෆභක් විතයයි කයරහ තිශඵන්ශන් 
කිඹන එකත් භතක් කයනහ. මින් ඳසු සබහ ධර්භඹ නිහ ඇති 

න ්රලසනරට මුහුණ ශදන්නට ූ දහනමින් ඔඵතුභහශ  
අභහතයහංලඹ සිටිඹ යුතුයි කිඹන එකත් භතක් කයමින් භහ නිවඬ 

නහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ශඹෝජනහ සර ය කයන්න.  

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භට ශකොඳභණ ශරහක් තිශඵනහද ගරු කථහනහඹකතුභනි? 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුභහට විනහඩි 25ක් තිශඵනහ.  

 
[අ.බහ. 2.55] 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ විසින් 

ඉදිරිඳත් කයන රද කහශරෝචිත ශඹෝජනහ සර ය කයමින් භභත් 
අදවස උදවස කිරාඳඹක් ශම් විහදඹට එකතු කිරීභට 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඳසු ගිඹදහ ඇද වළලුණු භවහ හර්හ -  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
Order, please! ශම් අසථහශව දී ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති.  
 

අනුරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනපයන් ඉල ක වුපයන්   
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ [ගු චන්දිම වීරක්පකොඩි මශතළ] 
මූළවනළරූඪ විය. 

அதன்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்மை 

அகயகல, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்தைஷகு  சந்தஷ 

மக்தகஶடி] தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the 

Chair. 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.  

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹදහ ඇද වළලුණු භවහ 

ර්හ ව එඹත් භඟ උ්ධගත වුණු ගංතුය තත්ත්ඹ ව නහඹ 
ඹහම් භත භවහ යනකහරී තත්ත්ඹක් අශ ද යශට් ඇති වුණහ. අශ ද 

යශට් විලහර ්රභහණඹකට උන්රාටි තළන් අරාමි වුණහ.  

දුක් භවන්සිශඹන් වම්ඵ කය ගත් තභන් තු ශ්ධ, තභන්ශ  
සිඹලුභ ම්ඳත් ඒ භවහ ජර ධහයහට මුළුභනින්භ ශෝදහ ශගන 

ගිඹහ. ජීවිත ගණනහක් අරාමි වුණහ. ජන ජීවිතඹ කඩහ ළටුණහ. 
ශඵොශවෝ ශදශනකුට භවහ කනගහටුදහඹක, ඒ හශ භ ශේදනීඹ, 
ශලෝචානීඹ තත්ත්ඹන් උදහ වුණහ. තභ තභන්ශ  ජීන ගභශන් 
ශගොඩ නඟහ ගත් සිරාන භහිබගහ ඇස ඉදිරිපිට කඩහ ළටුණහ. අශ ද 

යශට් රක් 5කට අධික පිරික් විඳතට ඳත් න ශකොට, ඳවුල් 
150,000කට ළඩි ්රභහණඹක් අවනඹට ඳත් න ශකොට, නිහ 
40,000කට ආන්න ්රභහණඹක් වහනිදහඹක තත්ත්ඹකට ඳත් 

න ශකොට, රක් ගණනකට ජී ශනෝඳහඹ භහර්ග අරාමි න ශකොට 
අපි ශම් ආර්ථික, භහජීමඹ ඳසුතරඹ තුශ ශභන්න ශම් භවහ 
යනඹ පිිබඵ ඹම් වළදෆරීභක් සි්ධධ කයන්නට ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

293 294 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ (පඳොල් වංලර්ධන ශළ 
ජනතළ ලුර වංලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு .தே. ஜகத் தைஷ்பகுஶ - ததங்கு அபஷலஷமெத்தஷ, 

க்கள் கதஶட்ட அபஷலஷமெத்தஷ அமச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 
Development and Janata Estate Development) 

 
නෆඟී සිටිප ය. 
மௐந்தஶர். 

rose. 

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ගරු ජගත් පුසඳකුභහය 

ඇභතිතුභහට ආයහධනහ කයනහ භශ  කථහශන් ඳසු එතුභහශ  
කථහශවදී ඳළවළදිලි කිරීම් කයන ශර. විශලේශඹන්භ භභ එතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ භශ  ඳවසු පිණි එතුභහශ  කහරඹ විඩංගු 
කිරීභ ගළන. නමුත්, භට භශ  කථහ කයශගන ඹන්නට අසථහ 
රඵහ ශදන්න කිඹරහ භශ  ශවෝදය, භශ  රාතත් ගරු 

ඇභතිතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කයනහ. 

රක් 5කට ආන්න පිරික්, ඳවුල් 150,000කට ආන්න 
්රභහණඹක්, නිහ 40,000කට ආන්න ්රභහණඹක් ශම් භවහ 
ගංතුය යනඹ තුිබන් වහනිඹට රක් වී තිශඵන ශභොශවොතක එභ 

යනඹත් භඟභ අඳට ඹම් නිගභනඹන් ගණනහකට 
එශළශමන්නට පුළුන්කභ රළශඵනහ. භභ ශම් ඉදිරිඳත් කයන 
නිගභනඹන් හුශදක්භ ශම් යශට් ආඳදහ කශභනහකයණ ක්ශේත්රඹ 

ලක්තිභත් කයන්නට, නවීකයණඹ කයන්නට, ඒ හශ භ 
ආඳදහකදී රඵහ දිඹ යුතු විඳුම්රට ඳරිණතබහඹක් එකතු 
කයන්නට ඉදිරිඳත් කයන ශඹෝජනහ මි, ශ්ධලඳහරන ්ධශවලඹකින් 

ඉදිරිඳත් කයන ශඹෝජනහ ශනොශයි කිඹන එක ශම් අසථහශව 
්රකහල කයන්නට කළභළතියි. 

ගරු ඇභතිතුභනි, එක ශදඹක් ඳළවළදිලිභ ඉදිරිඳත් කයන්නට 

පුළුන්. තජුභ කිඹන්නට පුළුන්, වන රඵහ දීශම් ක්රිඹහලිඹ 
පිිබඵත්, ඒ හශ භ වන රඵහ ශදන ්රභහණඹන් පිිබඵත් 
නළත ශොඹහ ඵළලීභක් කශ යුතු තිශඵන ඵ. වන රඵහ දීශම් 
ක්රිඹහලිශේ ඌනතහන්, අඩු ඳහඩුකම් රැක් තිශඵනහ. ඒ හශ භ 

රඵහ ශදනු රඵන වනර ්රභහණඹන් පිිබඵත් ගළටලු රැක් 
තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශම් සිඹල්රක්භ ර්ධනහත්භක 
ංශලෝධනරට රක් විඹ යුතුයි කිඹන එක භභ ශඹෝජනහ කයනහ. 

විශලේශඹන්භ එභ ක්රිඹහලිඹ පිිබඵත්, වන පිිබඵත් අඳට 
කිසිශේත්භ ෆහීභකට ඳත් න්නට ඵළවළ. 

අපි වළශභෝභ දන්නහ, යන කශභනහකයණඹ පිිබඵ ජහතික 

කවුන්රඹ - National Council for Disaster Management - 
භහ තුනකට යක් රැස ශනහ කිඹහ. භහ තුනකට යක් ඉවශ 
භට්ටමින් රැස වුණහට අඳට ශරොකු ්රලසනඹක් තිශඵනහ. 

රැසවීම්රදී එශශමන්නහ ව නිගභනඹන්, ගන්නහ ව නිර්ශ්ධල, 
ශඹෝජනහ, තීන්දු ඳවශට ගරහ ඹහශම්දී ඵයඳතශ ගළටලු ගණනහක් 
ඇති ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ භභ ශභභ කහයණඹ ගරු 

ඇභතිතුභහශ  අධහනඹට ශඹොමු කයන්නට කළභළතියි. යන 
කශභනහකයණඹ පිිබඵ ජහතික කවුන්රඹක් තිබුණත් දිසත්රික් 
ආඳදහ කමිටු ක්රභශේ අඩු ඳහඩුකම් රැක් තිශඵන ඵ ඔඵතුභහ 
පිිබගන්නට ඕනෆ.  

විශලේශඹන්භ ශඵොශවෝ තළන්ර දිසත්රික් ආඳදහ කමිටු ක්රභඹ 
ශඵොශවෝ අසථහර අඩ ඳණ ශරහ; අක්රිඹ ශරහ. ඉවිබන් 
ගන්නහ තීන්දු තීයණ ඳවශට ඹන ශකොට කහන්දු වීභක් සිදු ශනහ; 

දුර්ර වීභක් සිදු ශනහ; අක්රිඹ වීභක් සිදු ශනහ; ඒ තුශට 

අකහර්ඹක්භතහ ඇතුළු ශනහ. දිසත්රික් ආඳදහ කමිටු ක්රභශේ 

ගුණහත්භක, වයහත්භක, ධනහත්භක ශනක් සිදු විඹ යුතුයි කිඹන 
එක භභ ශඹෝජනහ කයනහ. ළඩි ක්රිඹහශීලීත්ඹක් තිශඵන, ළඩි 
කහර්ඹ ශයත්ඹක් තිශඵන කණ්ඩහඹභකට දිසත්රික් ආඳදහ කමිටු 
ඹහන්ත්රණඹ බහය ශදන්නට ඕනෆ. දිහඳතියඹහ ශවෝ දිසත්රික් 

ශල්කම්යඹහ ශක්න්ද්ර කය ශගන ඹන ක්රිඹහලිඹට ව ආඳදහ 
කශභනහකයණ අංලඹට ළඩි වඬක් රඵහ ශදන, ළඩි ඵරඹක්,  ළඩි 
තළනක්, ළඩි ඵයක් රඵහ ශදන ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක ශන්නට 

ඕනෆ. 

වළභ දිසත්රික්කඹකටභ ඳත් කයරහ තිශඵන ආඳදහ 
කශභනහකයණ වකහය අධයක්යඹහ, දිසත්රික් ශල්කම් -දිහඳති- 

්රමුඛ ඒ ඹහන්ත්රණඹ තුශ භනහ ඵතහක් තිබිඹ යුතුඹ කිඹන 
කහයණඹ භහ ශඹෝජනහ කයනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ගරු 
ඇභතිතුභහශගන් භභ ඉල්ලීභක් කයනහ, ශම් දිසත්රික් ආඳදහ 

කශභනහකයණ කමිටු අක්රිඹ වීභ පිිබඵ, අකහර්ඹක්භ වීභ 
පිිබඵ ඔඵතුභහශ  අධහනඹ ශඹොමු කයරහ, අක්රිඹ දිසත්රික් 
ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටු ක්රිඹ කයන්නට ඹම් ඳළවළදිලි ළඩ 
පිිබශශක් ශඹොද න්න කිඹරහ. ශම් ආඳදහ කශභනහකයණඹ 

දිසත්රික් භට්ටභට ඳභණක් ගිඹහට භදියි. ගරු ඇභතිතුභනි, ශම්ක 
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ඵර ්රශ්ධලඹටත් විභධයගත ශන්නට ඕනෆඹ 
කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහ 

භට්ටමින් ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටු සථහපිත කයරහ, 
උඳදිහඳති ශකොට්වහ 335 තුශභ ලක්තිභත් ආඳදහ 
කශභනහකයණ ඹහන්ත්රණඹක් තිබිඹ යුතුයි කිඹන එකයි භශ  

අදව.  

යශට් වළභ උඳදිහඳති ශකොට්වහඹකභ ග කි යුතු, ග කි 
වළකි, ග න, ආඳදහ කශභනහකයණ තීන්දු තීයණ ගළනීශම් 

ඳළවළදිලි නිරධහරියශඹක් ඳත් කයන්නට ඕනෆ. ඒ, දිසත්රික් 
භට්ටමින් ශනොශයි, උඳදිහඳති ශකොට්වහ භට්ටමිනුයි. ආඳදහක 
දී දිසත්රික් ශල්කම් භත ඳභණක් ඳදනම් ශනොවී ්රහශ්ධශීඹ භට්ටභට 

විරාදුන ඳළවළදිලි ඹහන්ත්රණඹක් තිබිඹ යුතුයි කිඹන කහයණඹ භහ ශම් 
අසථහශව ශඹෝජනහ කයනහ. විශලේශඹන්භ භහ ඔඵතුභහට නළත 
යක් කිඹන්න ඕනෆ, අනිහර්ඹශඹන්භ වන රඵහ දීශම් 
ර්ධනඹක් කයන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ. දළන් ශම් වනරට අදහශ 

තිශඵන්ශන් ඹල් ඳළන ගිඹ චාක්රශල්ඛයි. ශම්හ වහභ ක්රිඹහත්භක 
න ඳරිදි  ංශලෝධනඹ කයරහ විඳතකදී, විඳතට ඳත් වුණු 
ජනතහට ඵඩ කට පිශයන්නට කන්න ශදන්න ඕනෆ. ශර කන්න 

දීරහ භදියි. ඵඩ කට පිශයන්න ට ආවහය ඳහන ්රභහණත් රඵහ 
ශදන්නට ඕනෆ. ශර කන්න දීරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. ශර කන්න 
ශදන්න ශඳොශයොන්දු ශරහ ශනොශයි, ශම් ආණ්ඩු භවහ ජන 

යභක් රඵහ ගත්ශත්. අනිහර්ඹශඹන්භ යටට ආලසචාර්ඹඹක් උදහ 
කයන ආණ්ඩු ළඵළවින්භ අවනඹක දී, පීඩනකහරී තත්ත්ඹක 
දී විඳතට ඳත් වුණු ජනතහශ  ජන ජීවිතඹට ආලසචාර්ඹත් වන 

රඵහ ශදන්නට කළඳ ශන්නට ඕනෆ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  විඳතට ඳත් වුණු ෆභ 
ඳවුරකටභ වන ඳළශක්ජඹක් ළරළසවිඹ යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ 
කයනහ. විශලේශඹන්භ අග රාඟකම්ලින් ශතොය වන 
ඳළශක්ජඹක් රඵහ දීභට හශ භ, ජනතහට ඵඩ කට පිශයන 

යුගඹක් උදහ කයලීභ උශදහත්, දුශක් දී මුහුණට සිනවක් ශගන 
ශදන්නටත්, ගත සිත පිනන වනඹක් රඵහ ශදන්නටත් ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ කටයුතු කයන්නට ඕනෆ.  

භහ ගරු ඇභතිතුභහට පුංචි උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. ඵරන්න, 
අද වන රඵහ ශදන්නට ඹනශකොට තුන්දහශවේ ආදහඹම් ීමභහ 

්රලසනඹක් ශරහ තිශඵන ආකහයඹ. තුන්දහශවේ ආදහඹම් ීමභහ 
ඉක්භන අඹට, රුපිඹල් රක්ශේ නිහ වනඹ ශදන්ශන්ත් 
නළවළ. ශම්ක හධහයණද? ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් තුන්දහශවේ 
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ආදහඹම් ීමභහ තුශ ඳභණක් වන රඵහ දීභ ශරොකු අහධහයණඹක් 

වළටිඹටයි භහ දකින්ශන්.  ශම් රඵහ ශදන රුපිඹල් රක්ඹ ඔඵතුභහ 
කළබිනට් ඳත්රිකහක් වයවහ ශදගුණ කයන්න උත්හව කයනහඹ 
කිඹරහ භට දළන ගන්න රළබුණහ.  ශම් රඵහ ශදන රුපිඹල් රක්ඹ 
ශදගුණ කයනහ ශනුට අඩුභ ගණශන් ශභඹ රුපිඹල් රක් ඳව 

දක්හත් ළඩි කයන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහශගන් ඉල්ලීභක් 
කයනහ. නිහරට වහනි සි්ධධ වුණු ඒ ඳවුල්රට රුපිඹල්  රක් 
ඳවක වනඹක් රඵහ ශදන්නට ඔඵතුභහශ  කළබිනට් ඳත්රිකහ 

ංශලෝධනඹ කය ගන්න කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ ආඳදහක දී පිූ  
ආවහය රඵහ ශදනහඹ කිඹනහ. ශම් පිූ  ආවහය රඵහ දීශම් දී ඒ 

රඵහ ශදන ආවහයර ගුණහත්භකබහඹ සුයක්හ කයන්න ඹම් කිසි 
ඳළවළදිලි ක්රිඹහලිඹක් තිශඵන්නට ඕනෆ. ඒ හශ භ විඹිබ ආවහය 
රහක රඵහ දීශම් දී ශම් ආවහය රහකර ගුණහත්භකබහඹ 

ඳත්හශගන ඹන්නට ඹම් කිසි ඹහන්ත්රණඹක් ක්රිඹහත්භක 
කයන්නට ඕනෆ. ඒ නිහ භහ විශලේශඹන්භ ගරු ඇභතිතුභහශගන් 
ඉල්ලීභක් කයනහ, ඉක්භනින්, ශනොඳභහ, කඩිනම් ශම් පිූ  
ආවහය හශ භ ශනත් වන රඵහ දීශම් ක්රිඹහලිඹ විහදඹකට 

තුඩු ශනොශදන ආකහයඹට ඳළවළදිලි නිලසචිත ක්රභශවදඹක් වයවහ 
ක්රිඹහත්භක කයන්න කිඹරහ.  

භභ ඇභතිතුභහට රුපිඹල් 3,000 ීමභහ ගළන කිවහ. ඒ හශ භ 

තත් ්රලසනඹක් තිශඵනහ ඇභතිතුභනි. ශභළනි අසථහකදී 
යජශේ ශේකශඹක් නම් කිසිභ වනඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ. 
ඒකත් අහධහයණයි. ඒ ශභොකද සහබහවික විනහලඹකදී, වන 

රඵහ දීශම්දී විඳතට ඳත් ව ජනතහ ශතෝයන්නට ඹනහ නම් ඒක 
භවහ ඵරත් අහධහයණඹක් වළටිඹටයි භභ දකින්ශන්. ගංතුයක් 
එන විට, නහඹ ඹෆම් සිදු න විට ආදහඹම් භට්ටභ ඵරරහ ශනොශයි 

විඳතට ඳත් ශන්ශන්; ආදහඹම් ශේදඹකින් ශතොයයි. එරාදී යජශේ 
ශේකශඹක්ද, නළ්ධද කිඹන කහයණඹ අදහශ න්ශන් නළවළ. 
විඳතක් එන විට වළශභෝටභ එක වහ භහන විඳත එනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඳසු උත්තය ශදන්න. භවහ යනකහරී 
තත්ත්ඹක් ඇවිත් ඉක් ඵක් නළති වළශභෝභ එඹට ශගොදුරු 
වුණු විට  වන රඵහ ශදන විට කරුණහකයරහ හධහයණ 
ක්රභශවදඹක් ශඹොදන්න. යජශේ ශේකශඹක් කිඹරහ, භහඹකට 

රුපිඹල් 3,000කට ළඩි ආදහඹභක් රඵනහ කිඹරහ වන රළබිඹ 
යුතු පු්ධගරයින්ශ  වන ශම් ආලසචාර්ඹත් ශ්රී රංකහශව ක දඳහදු 
කයන්න එඳහ කිඹරහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ ශම් වන රඵහ 
දීශම් ක්රිඹහලිශේ අද ඵයඳතශ අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, ශම් කහයණඹටත් ශඳෝ ඩක් න් ශදන්න. 

විශලේශඹන්භ විඳතකදී වන ළරීමශම් ක්රිඹහලිඹට බිම් 
භට්ටශභන් ම්ඵන්ධ න ්රධහන නිරධහරිඹහ තභයි ග්රහභ 
නිරධහරියඹහ. භභ ශම්ශක් ශරොකු අඩු ඳහඩුක් දකිනහ. ශභොකද, 

ග්රහභ නිරධහරි ම් ගණනහක ළඩ ආයණඹ කයන ග්රහභ 
නිරධහරිරුන් ශඵොශවෝ ශදශනකු සිටිනහ. තනි පු්ධගරඹකුට 
ශම්ක කයන්නට අභහරුයි. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ ග්රහභ නිරධහරි 
භකට සිටින භත්ධධි ංර්ධන නිරධහරියඹහ, කතෂි ඳර්ශේණ 

නිරධහරියඹහ, භවජන ශෞඛය ඳරීක්කරුන්, ඳවුල් ශෞඛය 
ශේහ නිරධහරිනිඹන්, අලුතින් ඳත්වීම් රඵහ දුන් උඳහධිධහරින් ව 
ත්රිවිධ වමුදහශව නිරධහරින් කිඹන ශම් සිඹලුභ කණ්ඩහඹම් එකතු 

කයරහ, -ග්රහභ නිරධහරියඹහ භත ඳභණක් ඵය ඳටන්ශන් නළති- 
බිම් භට්ටශම් වන රඵහ දීශම් ඹහන්ත්රණඹක් සථහඳනඹ කයන්නට 
කිඹරහ, ලක්තිභත් ඹහන්ත්රණඹක් ශගොඩ නඟන්න කිඹරහ භභ 

ශඹෝජනහ කයනහ. ඒ නිහ භභ විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහට 
කිඹන්නට කළභළති කහයණඹක් තිශඵනහ.  

ග්රහභ නිරධහරියඹහට ඳභණක් පිූ  ආවහය  ශදන්න ඵළවළ; අනහථ 

කවුරු නඩත්තු කයන්නට, ඳරීක්හ කයන්නට ව අධීක්ණඹ 

කයන්නට ඵළවළ. ඒ හශ භ විඹිබ රහක ශදන්නට ඵළවළ. ඒ 

හශ භ දත්ත ව ංඛයහ ශල්ඛන කස කිරීශම් ක්රිඹහලිඹ  තනි 
පු්ධගරඹකුට කයන්නට ඵළවළ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහට ශඹෝජනහ 
කයනහ කරුණහකයරහ භත්ධධි ංර්ධන නිරධහරියඹහත්, කතෂි 
ඳර්ශේණ නිරධහරියඹහත්, භවජන ශෞඛය ඳරීක්කරුන්, 

ඳවුල් ශෞඛය ශේහ නිරධහරිනිඹන්, උඳහධිධහරි ඳත් වීම් රළබ අඹ 
ව ත්රිවිධ වමුදහ නිරධහරින් කිඹන ශම් කණ්ඩහඹභභ ශම් 
ළඩටවනට ශඹොමු කයන්න කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභනි, එතශකොට 

කවුරුත් ආශව නළවළ, කවුරුත් ඵළලුශව නළවළ, කවුරුත් ශකරුශව 
නළවළ, කවුරුත් උදවු කශශේ නළවළ, කවුරුත් පිඹය ගත්ශත් නළවළ 
කිඹන භළසිවිලි ඔඵටත්, භටත්, අපි කහටත් අවන්නට රළශඵන්ශන් 

නළවළ. ඒ හශ භ වදිසිශේ -කඩිමුඩිශේ- ශම් උඳහධිධහරින් ශම්හට 
ශඹොමු කයනහ ශනුට ඒ අඹ පුහුණු කයන්නට ළඩටවනක ස 
ක්රිඹහත්භක කයන්න. ඒ පුහුණු ළඩටවනක් වයවහ ශම් වන 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන්න. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ 2005 අංක 13 
දයන ශ්රී රංකහ යන කශභණහකයන ඳනත ඳළවළදිලි 
ංශලෝධනඹකට රක් න්නට ඕනෆ කිඹරහ භභ ශඹෝජනහ 
කයන්නට කළභළතියි. විශලේශඹන්භ අද ශම් ඳනත වයවහ ආඳදහ 
කශභනහකයණඹට රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් ම්ඵන්ධීකයණ ඵරඹ 
ඳභණයි. Enforcement powers නළවළ; coordination powers 

විතයයි තිශඵන්ශන්. වරි ශන්ද? ඒක ශන් ඇත්ත කථහ. ඒ නිහ 
2005 අංක 13 දයන ශ්රී රංකහ යන කශභනහකයණ ඳනත 
ක්රිඹහත්භක කිරීශම් ඵරඹ- enforcement powers - රඵහ ශදන්නට 

නම් ශම් ඳනත ඳළවළදිලිභ ංශලෝධනඹ කයරහ ආඳදහ 
කශභනහකයණඹ ක්රීඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ධනතික ඵරඹ 
රඵහ දීභට වහභ ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි, ඔඵතුභහශ  ළඩ ටවන් 
ක්රිඹහත්භක න ශම් ඳනත ංශලෝධනඹට රක් කයන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ ඔඵතුභහශ  
අභහතයහංලඹ ඹටශත් ආඹතන ගණනහක් තිශඵනහ. කහරගුණ 
විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු, ජහතික ශගොඩනළඟිලි ඳර්ශේණ 
ංවිධහනඹ, ආඳදහ කශභනහකයණ භධයසථහනඹ ව ජහතික ආඳදහ 
වන ශේහ භණ්ඩරඹ තභයි ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹ ඹටශත් 
ක්රිඹහත්භක න ආඹතන.   

ගරු ඇභතිතුභනි, කහරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු ගළන 
ඔඵතුභහට අදවස කිරාඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්නට භභ කළභළතියි. 
ඇත්තභ කථහ කයනහ නම් කහරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු 
තු නවීන ආම්ඳන්න නළත.  

කහරගුණ අනහළකි ඳළවළදිලි ්රකහල කයන්න අලය ශර්ඩහර් 
ඳ්ධධති නළවළ ගරු ඇභතිතුභනි. භහ දන්නහ ඔඵතුභන්රහ රුපිඹල් 
මිලිඹන 400ක් ළඹ කයරහ ශගොන්ගර ්රශ්ධලශේ weather radar 
ඳ්ධධතිඹක් පිරාටුහ තිශඵන ඵ. ශගොන්ගර ්රශ්ධලශේ තිශඵන ඒ 
ශර්ඩහර් ඳ්ධධතිශඹන් දකුණ, ඵයගමු, ඵටරාය ඹනහදි ඳශහත් 
ඳභණයි ආයණඹ න්ශන්. ඒ හශ භ අපි දන්නහ රිසටර්න්රා 
තත් weather radar ඳ්ධධතිඹක් සථහඳනඹ කයන්න ඔඵතුභන්රහ 
කටයුතු කයශගන ඹන ඵ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භ දන්නහ 
ඒ weather radar ඳ්ධධතිඹ සථහඳනඹ කිරීශම් කටයුතුරදී විශ්ධල 
ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තු -මුදල් අභහතයහංලශේ ERD එක- 
proposal එක තිඹහශගන 2010 ඉරහ කල් භයමින්, කල් ඹමින්, 
තටභ තටභහ ඉබි ගභනින් ක්රිඹහ කශ ඵ. ඇයි ඒ? ශම් යටට ල්ලි 
නළවළ කිඹරහ ජහතයන්තය අයමුදල් -ශරෝක කහරගුණ ංවිධහනශේ 
අයමුදල්- එන ශතක් ඵරහශඳොශයොත්තු සිටිඹහ. දළන්  එඹ JICA 
Proposalsරට දභහ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ශම් කටයුත්තට 
විශ්ධල ආධහය රළශඵන ශතක් ඉන්න එඳහ. කරුණහකය ශ්ධශීඹ 
ම්ඳත්ලින් රිසටර්න්රා weather radar ඳ්ධධතිඹත් සථහඳනඹ 
කයන්න. ශගොන්ගර weather radar ඳ්ධධතිඹක් සථහඳනඹ කශහ 
නම් ශම් කටයුත්තත් කයන්න.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කහරගුණ                      
විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුශව නිරධහරින්ශ  ඵයඳතශ රාඟඹක් 
තිශඵනහ. විදයහත්භක නිරධහරින්ශ  රාඟඹක් තිශඵනහ. එභ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශව නිරධහරින් භනහ පුහුණුකට රක් කයන්න 
ඕනෆ.   

ගරු ඇභතිතුභනි, සුනහමි අදහනභ යටට දළනුම් දීභ වහ 

අලය න ඳහශන ශඵෝඹහ ක්රභඹක් අශ ද යශට් ඇති කයන්න. 
2004 දී සුනහමිඹක් ආහ. සුනහමි අදහනභ ගළන, මුහුදු ජර භට්ටභ 
ඉවශ ඹෆභ පිිබඵ දළන ගන්න පුළුන් ඳහශන ශඵෝඹහ -සුනහමි 

ශඵෝඹහ- සථහඳනඹ කයන්න ශම් ආලසචාර්ඹත් යජඹ ශම් ශභොශවොත 
න විටත් අශඳොශවොත් ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එක ශම් 
අසථහශව භතක් කයන්න කළභළතියි. ඒ නිහ නවීන ආම්ඳන්න 

ශනොභළති තළනට නවීන ආම්ඳන්න රඵහ ශදන්නත්, පුහුණු ශේක 
භණ්ඩරඹක් ශනොභළති තළනට පුහුණු ශේක භණ්ඩරඹක් රඵහ 
ශදන්නත් කටයුතු කයන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ හශ භ ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹ ඹටශත්  

කටයුතු කයන නිරධහරි භණ්ඩරඹට දිරි දීභනහ රඵහ ශදන 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන්න. ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹ 
ඹටශත් ශේඹ කයන නිරධහරින් අවුරුදු වතයක් ඳවක් තිසශේ 

නිඹමිත පුහුණුරට ගිරාන්, workshopsරට ගිරාන්, 

seminarsරට ගිරාන්, පිට යට ශියත්රට ගිරාන් ඒ භහතතකහ 

ගළන ඉශගන ගන්නහ. ඒ ඔක්ශකෝභ කයරහ ඉය වුණහට ඳසශේ -

අවුරුදු වතයකට ඳභණ ඳසශේ- ඒ අඹ ශනත් ආඹතනරට 
ඹනහ. ශකොශවේටද ඹන්ශන්? ශර්ගුට ඹනහ; එශවභ නළත්නම් 

ශ්ධශීඹ ආදහඹම් ශදඳහර්තශම්න්තුට ඹනහ. ඇයි ඒ? ශර්ගුශවත්, 
ශ්ධශීඹ ආදහඹම් ශදඳහර්තශම්න්තුශවත් ශදනහ තුශනන් එශක් 

incentive bonus එකක්. එශවභ ශන්ද ගරු ඇභතිතුභනි? ඒහශේ 

දිරි දීභනහක් ශදනහ. ඒ නිහ ශඵොශවෝ ශදනහ ඔඵතුභහශ  
අභහතයහංලශඹන් පිට ශරහ ඹනහ. ඒ ශවේතුශන් දක් ඳක්, 

වඳන්කම් තිශඵන, උස වළකිඹහක් තිශඵන නිරධහරින් යහ 
ගන්න ඳළවළදිලි ළඩටවනක් -දිරි දීභනහ රඵහ ශදන ළඩ 

ටවනක්- අභහතයහංලඹ තුශත්, ඒ ආඹතන තුශත් සථහඳනඹ 
කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ භහ කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ තත් ඉල්ලීභක් කයනහ 

ගරු ඇභතිතුභහශගන්. ගරු ඇභතිතුභනි, ආඳදහ කශභනහකයණ 
ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන්න ම්ඳත් රඵහ ගන්න ඔඵතුභහ ඹම් 

ළඩ පිිබශශක් ශඹොදන්න. ඔඵතුභහ අභනහඳ න්න එඳහ භහ 
ශභශවභ කිඹනහට. ඔඵතුභහශ  pool එශක් දළනට තිශඵන්ශන් 

ෆන් එකකුයි, three-wheeler එකකුයි විතයයි. ෆන් එකකුයි, 
three-wheeler එකකුයි විතයක් තිඹහශගන ශකොශවොභද අශ ද යශට් 

ආඳදහ කශභනහකයණඹ කයන්ශන්?  

නමුත් ඵරන්න, රළම්ශඵෝගිනි ංදර්ලනඹට දළන් රුපිඹල් රක් 
2,000ක් ළඹ කයනහ. වළඵළයි ඵඩගිනි ළඩ පිිබශශට ෆන් එකයි 

three-wheeler එකයි විතයයි. ශම්හ ඇත්ත කථහ. ශම්හ අතය 
ශනොශයි. භහ විශලේශඹන් ගරු ඇභතිතුභහට කිඹන්න කළභළතියි, 

ශකොශම ඉශගන, නිරධහරින් ටික ශකොශම  තිඹහ ශගන ආඳදහ 

කශභනහකයණඹ කයන්න ඵළරි ඵ. ආඳදහකදී අලය න හවන 
ටික රඵහ ගන්න ගරු ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහශ  අභහතයහංලඹට 365 

දශේභ, 24 ඳළශේභ හවන අලය නළවළ. නමුත් ආඳදහකදී, 
හවන අතිරික්තඹක් තිශඵන ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹන් 

වරි හවන ටිකක්  ශගන්හ ගන්න. එශේ හවන ශගන්හශගන 
ආඳදහකදී විඳතට ඳත් ව ජනතහට වන රඵහ ශදන්න ඹම්කිසි 

ඳළවළදිලි ළඩටවනක් ඔඵතුභහ ක්රිඹහත්භක කයන්න. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ංර්ධන යහඳතතිඹක් කයන ශකොට 

ශඵොශවෝ විට EIA එකක්, ඒ කිඹන්ශන් ඳහරිරික ඇගීමම් 
හර්තහක් ශවත් Environmental Impact Assessment එකක් 
කයන ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. ඉදිරිශේදී ංර්ධන යහඳතති ළඩ 
කටයුතු ක්රිඹහත්භක කයන ශකොට EIA එකක් කයනහ හශ භ 

Disaster Impact Assessment එකකුත් කයන්න කිඹරහ. ඒ ආඳදහ 
ඇගීමම් හර්තහකුත් කස කයන්න ඹම් ්රතිඳහදනඹක් ශඹොදන්න 
කිඹහ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ. භහ එශවභ කිඹන ශවේතු  කිඹන්නම්. 

අනුයහධපුයඹ දිසත්රික්කශේ කිවුශල්කඩ ්රශ්ධලශේ කිවුශල්කඩ 
ජරහලඹට ශභොකක්ද සිදු වුශණ්? 

මීට ය කිරාඳඹකට ශඳය කිවුශල්කඩ ජරහලඹ කඩහ ශගන 
ගිඹහ. එභ ජරහලඹ ්රතිංසකයණඹ කයන්න යජ ඹ රුපිඹල් මිලිඹන 
ගණනහක් ශඹශදවහ. ්රශ්ධලශේ ශගොවි ජනතහ කිවහ, 
"ජරහලඹ ්රතිංසකයණඹ කයන ශකොට පිට හනක් භඟ ඒ 
කටයුත්ත කයන්න" කිඹරහ. එස.එම්. චාන්ද්රශේන නිශඹෝජය 
ඇභතිතුභහ ශම් විසතයඹ දන්නහ. නමුත් ඒ ජරහලඹ 
්රතිංසකයණඹ ශකරුශණ් පිට හනක් නළතුයි. ශභදහ ඳහය 
ශභොකද වුශණ්? ශම් භවහ ගංතුයත් භඟභ කිවුශල්කඩ ජරහලඹ 
නළත කඩහ ශගන ගිඹහ; කුඹුරු සිඹල්රක්භ ම්පර්ණශඹන්භ 
විනහල වුණහ. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ තත් 
උදහවයණඹක් භහ කිඹන්නම්. දළන් ශභොයගවකන්ද යහඳතතිඹ 
ක්රිඹහත්භක නහ. ශභොයගවකන්ද යහඳතතිඹ ඹටශත් අමන්ගඟ 
වයවහ ඉදි වුණු ඵහර ඳහරම් සිඹල්රභ කඩහ ශගන ගිඹහ. 
ංර්ධනශේ නහභශඹන් ංර්ධන යහඳතති ක්රිඹහත්භක වුණත්, 
ආලසචාර්ඹත් ශ්රී රංකහ තුශ ක්රිඹහත්භක න ඵහර යහඳතති 
නත්න්නට ඇභතිතුභනි, කරුණහකය ආඳදහ ඇගළීමම් 
හර්තහක් කස කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, ගරු ඇභතිතුභනි. අපි වළභ විටභ 
උත්හව කයන්නට ඕනෆ, ශම් භවහ විනහලඹ ශෞබහගයඹට 
ඳරිර්තනඹ කයන්න. You must try to turn disaster into 
prosperity. භහ ඒ වහ ඔඵතුභහට ශඹෝජනහ කයනහ, ඔඵතුභහශ  
අභහතයහංලඹ තුශ ශනභ භ ඒකකඹක් සථහඳනඹ කයන්න; යහජය 
ශනොන ංවිධහන භඟ ම්ඵන්ධ න්න; ජහතයන්තය යහජය 
ශනොන ංවිධහන භඟ ම්ඵන්ධ න්න; තහනහඳති කහර්ඹහර 
භඟ ම්ඵන්ධ න්න; අලුත් ළඩ පිිබශශක් නිර්භහණඹ 
කයන්න කිඹරහ. Facebook වයවහ, websites වයවහ, e-mails 
වයවහ, Twitter  වයවහ ශම් නවීන ශතොයතුරු තහක්ණ වි දරශේ 
සිඹලුභ අංශගෝඳහංග උඳශඹෝගි කය ශගන, ශම් සිදු න යනඹන් 
ශෞබහගයඹ කයහ ඳරිර්තනඹ කයන්නට ඔඵතුභහ අලුත් ළඩ 
පිිබශශක් නිර්භහණඹ කයරහ පිට යටින් රඵහ ගන්න පුළුන් 
උඳරිභ වන ටික යට ශනුශන් රඵහ ගන්න. ඔඵතුභහ ශම් යශට් 
ම්ඳත්ලින්භ ඹළශඳන්න ඹන්න එඳහ. පිට යටලින් රඵහ ගත 
වළකි උඳරිභ වන ටික රඵහ ගන්නට ඹම් ක්රශභෝඳහඹඹක් 
ශඹොදන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කයනහ.  

භශ  කථහ අන් කයන්නට ශඳය විශලේශඹන්භ ශම් 
කහයණඹ ශකශයරා ගරු ඇභතිතුභහශ  අධහනඹ ශඹොමු කයන්න 
කළභළතියි. ගරු ඇභතිතුභනි, අඳට තිශඵනහ, - 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි. 

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භට ත විනහඩි ශදකක් ශදන්න.  

299 300 

[ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භවතහ] 



2013 ජනහරි 09 

සහබහවික විඳත් පිිබඵ පිට යටල් අනුගභනඹ කයන ක්රිඹහ 

භහර්ගලින් අඳට ඹම් ඳහඩභක් ඉශගන ගන්න තිශඵනහ. භහ 
කිඹන්ශන් නළවළ, පිට යටර ක්රභ ශගනළවිත් ඒහ ශම් යශට් 
ක්රිඹහත්භක කයන්න කිඹරහ. නමුත් පිට යටර ක්රිඹහත්භක න 
විවිධ ළඩටවන්ලින් ඹම් ඹම් ඳහඩම් ඉශගන ගන්නට අඳට 

පුළුන්. ශම් කරුණු ශකශයරා ඇභතිතුභහශ  අධහනඹ භහ ශඹොමු 
කයනහ. ජර්භනිශේ ඵර්ලිං නගයශේ ඳහවිච්චි කයනහ, 3D citi 
models. ශතොයතුරු තහක්ණඹ ශඹොදහ ශගන නගයශේ ළසිඹන් 

නියන්තයශඹන් දළනුත් කයරහ  ආඳදහ කශභනහකයණඹ කයන 
ළඩටවන් ජර්භනිශේ ඵර්ලිං නගයශේ ක්රිඹහත්භක නහ. 
ඕසශරේලිඹහශව ක්වීන්සරන්තශේ disaster management 

arrangements  ක්රිඹහත්භක නහ. ඒ හශ භ චීනශේ National 
Commission for Disaster Reduction ක්රිඹහත්භක නහ. ඒ 
හශ භ ඇශභරිකහශව disaster mitigation plan එකක් ක්රිඹහත්භක 

නහ. ජඳහනශේ International Rescue Team Japanese Fire-
Service ක්රිඹහත්භක නහ. සිංග දපරුශව OPS Civil Emergency 
Plan ක්රිඹහත්භක නහ. භහ ශභභ ශතොයතුරු අඩංගු ශල්ඛන 

සිඹල්රභ වභළගත* කයනහ, ගරු ආඳදහ කශභනහකයණ 

ඇභතිතුභහශ  අධහනඹ පිණි. ශම් සිඹලුභ ළරසුම්ලින්, ශම් 
සිඹලුභ ළඩටවන්ලින්, ඹම් කිසි ආඳදහකදී ඒ ආඳදහ 

නිර්භහණශීලි කශභනහකයණඹ කිරීභ තුිබන් ආඳදහට රක් න 
ජනතහට ඇති න ආඳදහ අභ කයන්නට අඳට යටක් වළටිඹට 
ඳහඩම් රැක් ඉශගන ගන්නට පුළුන්.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, ගරු ඇභතිතුභනි. නිහ කළඩුණහභ 

ඔඵතුභන්රහ මීක්ණඹක් කයනහ. ළව ටික කළඩුණහභ 
ඔඵතුභන්රහ මීක්ණඹක් කයනහ. ඒ හශ භ ගහ වහනි සිදු 
වුණහභත් මීක්ණඹක් කයනහ. වළඵළයි ශම් මීක්ණ, 

ගශවණ, ඳර්ශේණ, අධීක්ණ ඹන වළභ ක්රිඹහලිඹකින්භ 
ඳසශේ වන රඵහ දීභ ක්රිඹහත්භක න්ශන් ශනත් ආඹතනලින්. 
නිහ ්රලසනඹට වන රළශඵන්ශන් ඉදිකිරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, 

නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුකම් අභහතයහංලශඹන්, ආර්ථික ංර්ධන 
අභංතයහංලශේ අයමුදල් රාත. ගහ වහනි සිදු වුණු අඹට වන 
රළශඵන්ශන් ශගොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහතයහංලශඹන්. ඒත් 

ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශේ අයමුදල් රාත. ඒ හශ භ ළව 
අමුණු කළඩුණහභ ඒහට වන රළශඵන්ශන් භවහ හරි, ඳශහත් හරි, 
සුළු හරි අයිති භධයභ අණ්ඩුශව ආඹතනලින් ව ඳශහත් බහශව 
ආඹතනලින්.    

ගරු ඇභතිතුභනි, විශලේශඹන් ශම් නිහ ්රලසනඹ ගළන භහ 
ඊශේ ්රලසනඹක් ඇහුහ. 2005 දී ශඳොශයොන්දු වුණහ, ඳළල්ඳත් 
65,000ක ජීත්න ජනතහ ශනුශන් නිහ වදන්න. 

ඳළල්ඳත්ර ජීත් න ජනතහ ශනුශන් ශම් අවුරුදු 6කටභ, 
අවුරුදු 7කටභ වදහ තිශඵන්ශන් නිහ 999යි. ඒ හශ භ යජශේ 
ශේකඹන්ට ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහටභ ඉදි කය දීරහ තිශඵන්ශන් 

නිහ 672යි. භහ ඔඵතුභහශගන් අවන්න කළභළතියි, ශභය නිහ 
වහනිඹට රක් ව ජනතහට ශගඹක් වදහ ගන්න වන රළශඵන්ශන් 
කදහද කිඹරහ. භහ එශවභ අවන්ශන් ඇයි? 2004 දී සුනහමි 

යනඹක් ඇති වුණහ.  

අදටත්- ශම් ශභොශවොත න විටත් - සුනහමි යනශඹන් 
විඳතට ඳත් වුණු ජනතහ නිහ නළති ඉන්නහ, ශකොශම 

දිසත්රික්කශේ අගනුය, ශභොයටු ශකොට්වහශේ, ශදරාර 
ශකොට්වහශේ, යත්භරහන ශකොට්වහශේ, විශලේශඹන්භ අම්ඳහය 
දිසත්රික්කශේ යින්දභයදු ්රශ්ධලශේ. ගරු භරාන්ද අභයවීය 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ශම්හ ඔක්ශකොභ දන්නහ. නිවඬ ඉන්ශන් 

ඒහ ඇත්ත නිහයි.  [ඵහධහ කිරීම්] විශලේශඹන්භ භභ කිඹන්න 

කළභළතියි ගරු ඇභතිතුභනි, 2004 දී  ඇති වුණ සුනහමි යනඹ 
නිහ  නිහ 40,000ක් විනහල වී තිශඵනහ කිඹරහ. 2013 න 
විටත් ඒ ශගල් ටික වළදිරහ නළවළ. ඒ නිහ 2012 විඳතට ඳත් වුණු 
ජනතහශ  ශගල් ටික වළශදන්ශන් 2020ද කිඹරහ භභ අවන්න 

කළභළතියි.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Thank you. ගරු එස.එම්. චාන්ද්රශේන භවතහ. 

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ගරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භට ත තත්ඳය 30ක් 

ශදන්න. 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ විනහඩි ඳවක් ළඩිපුය කථහ කය තිශඵනහ. තත්ඳය 
30න් අන් කයන්න.  

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව උත්තරීතයබහශේ නහභශඹන් භට ත 
තත්ඳය 30ක කහරඹක් ශදන්න.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තත්ඳය 30ක් ශදන්නම්. 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අහන ලශඹන් ගරු ඇභතිතුභහශගන් භභ ඉල්ලීභක් 
කයනහ.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

උත්තරීතයබහඹටද? 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අහන ලශඹන් භභ ඉල්ලීභක් කයනහ. ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරු වළටිඹට අඳට 
ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අයිතිඹ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ දක භභ 
යජශේ නිරධහරියඹකුට කථහ කයරහ ගංතු රින් විඳතට ඳත් වුණු 

ජනතහ ගළන ශතොයතුරු ඇහුහ. එතුභහ භට කිවහ, ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලශඹන් ඉල්රන්න කිඹරහ. භභ භවජන 
භන්ත්රීයශඹක්. භභ ඹම් කිසි ළඩක් කයන්නයි උත්හව කශශේ. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අහන ලශඹන් භභ කිඹන්ශන් ශම් ආඳදහ කශභනහකයණ 
ක්ශේත්රශේ ශේඹ කයන ශවො අඹට ඹම් කිසි දිරිගළන්වීභක් 
කයන්න කිඹරහයි; Rewards system එකක් ඳටන් ගන්න කිඹරහයි. 

බිංගිරිඹ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුභහ කශ ඒ උත්තරීතය කහර්ඹ බහයඹ 
ගළන ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඒ අඹ ඇගීමභට රක් කයන්න. ඒ 
හශ භ තභන්ශ  යහජකහරිඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භක ශනොකශ අඹට 

නීතිඹ ඹටශත් දළඩි දඬුම් රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන්නඹ කිඹන 
ඉල්ලීභත් කයමින් භශ  චාන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ගරු එස.එම්. චාන්ද්රශේන නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ.  

 
[අ.බහ. 3.23] 

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රපවේන මශතළ (පගොවිජන පවේලළ ශළ 
ලනජීවී නිපයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.ம். சந்தஷகசன - கநய கசமலகள், 

லனசஸலஶசஷகள் பஷதஷ அமச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 
Services and Wildlife) 

 ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ දිනර ඇති වුණ 
ගංතුය උදුරින් අශ ද ජනතහ ශ්ලයහ ගන්න, ඒ හශ භ ඒ අඹට 

ඳවසුකම් ඳඹන්න කිඹරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ ඇතුළු අදහශ  සිඹලුභ අංලරට 
දළනුම් දුන්නහ. ඒ අනු යජඹක් වළටිඹට අපි ඒ සිඹලුභ කටයුතු 

වරිඹහකහය කශහ.  අශ ද ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ බහ 
කල් තඵන අසථහශව ශඹෝජනහක් ශගනහහ. දළන් එතුභහ 
ශඳශනන්නත් නළවළ. ශභොනහ ශභොනහ වරි අතවළයරහ ඹන්න 

ගිරාල්රහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ ஜலஷக் தபகஶ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

එතුභහ ඉන්නහ. ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.  

 
ගු එවහ.එම්. චන්ද්රපවේන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்தஷகசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
එතුභහ ඉන්න එඳහඹළ. හුඟහක් ශ්ධල් දන්ශන් නළතියි කථහ 

කයන්ශන්. දළන් කිවහ ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට 
තිශඵන්ශන් ෆන් එකකුයි ත්රීවීරර් එකකුයි විතයයි කිඹරහ.  

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඇත්ත ශන්.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රපවේන මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்தஷகசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
තමුන්නහන්ශේරහ අනුයහධපුය ඳළත්ශත් ආහ නම් හවන කීඹක් 

තිශඵනහද කිඹරහ ඵරහ ගන්න තිබුණහ. ඒ ඳශහත හුඟහක් ගංතුයට 
අසු වුණහ. ශම් ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ වළදිරහ තිශඵන 

වළටි, එශවභ නළත්නම් ඒ ආඹතනර කටයුතු කයන වළටි 
තමුන්නහන්ශේරහ දන්ශන් නළවළ.  ජහතික ආඳදහ කශභනහකයණ 
කමිටු තිශඵනහ. ඒක අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ, ගරු විරු්ධධ 

ඳහර්ලසශේ නහඹකතුභහ, අදහශ විඹ බහය ඇභතිතුභහශගන් 

භන්විත ශනහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ 
අයලිඹගව භන්දියඹට  ගිශඹොත් එක එක කථහ වළශදයිලු. ඒ 
වළශදන කථහ ශභොනහද දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගිරාල්රහ 
ශකෝපි ශනොබී ආහ නම් වරි. එතුභහ අයලිඹගව භන්දියඹට ගිශේ 

නළවළයි කිඹමුශකෝ.  

ඊශඟට තිශඵනහ ඳශහත් ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටුක්.  
තභන්ට ළඩ කයන්න අලය නම්, ශතොයතුරු ශොඹන්න 

අලයනම්, ජනතහට ශේඹ කයන්න අලය නම් ඒකට ඹන්න 
පුළුන්. ඒ හශ භ දිසත්රික් ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටු 
තිශඵනහ. ඒකටත් ඹන්න පුළුන්.[ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ිනත් 

ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, අපි ඔඵතුභහට ඵහධහ කශශේ නළවළ ශන්. ඒ 
හශ භ  ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහරර කමිටු තිශඵනහ. ඒහට 
ම්ඵන්ධ න්නටත් පුළුන්. එශවභ නළත්නම් ග්රහභ නිරධහරි 

භවත්භඹහයි, භත්ධධි නිරධහරියඹහයි, කතෂිකර්භ ඳර්ශේණ 
නිරධහරියඹහයි, අදහශ ශඳොලීසිර නිරධහරිනුයි එකතු ශරහ 
කටයුතු කයනහ. ආඳදහ ඇති වුණහභ අපි ළඩ කශ වළටි දකින්න, 
ඵරන්න එන්න ඕනෆ. ඉතින් ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

ඹටශත් සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ ශම් වහ විලහර ශේඹක් 
කශහ.  

භවය අඹ ගිරාල්රහ වල් ඳළකට් ශදකක් තුනක් ශඵදරහ 

ංදර්ලන ඳළළත්වුහට අඳට කයන්න ශදඹක් නළවළ. අශ ද භළති 
ඇභතිරු තුශර් ගිරාල්රහ ඒ කටයුතු කශහ.  අය ගරු ශවහන් 
ශේභසිංව භන්ත්රීතුභහ ගිඹ ශඵෝට්ටු ගිශරන්නත් ගිඹහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ඒහ ඵරන්න ඕනෆ. අශ ද ආඳදහ කශභනහකයණ 
ඇභතිතුභහත් ගිරාල්රහ ළසශේ ශතමි ශතමී  ඒ ජනතහට අලය 
ශේහන් කශහ. තමුන්නහන්ශේරහට ඒහ ශඳශනන්ශන් නළවළ.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහට ඒහ ශත්ශයන්ශන් 
නළවළයි කිඹරහ අපි දන්නහ ශන්. එතුභහ යු්ධධ කහරශේ කිවශවත් 
කිලිශනොච්චිශේ ඹනහ කිඹරහ භළදච්චිශේ ගිඹහ කිඹරහයි. 

අන්තිභට ගිශේ කිලිශනොච්චි  ශේද, භළදච්චිශේද කිඹරහ කවුරුත් 
දළක්කහ  ශන්. ගිඹ තළන යශට් මිනිසසු දන්නහ ශන්. ඒ හශ  තභයි 
ආඳදහ කශභනහකයණඹ ගළනත් ශකොශම ඉන් විශවචාන 
කයන්ශන්. අඩු ගණශන් ගිරාල්රහ වල් ඳළකට් එකක් ශඵදපු අඹ 

නම් ශම්හ කිවත් කභක් නළවළ.  කිසිභ ශදඹක් කයන්ශන් නළති 
ශභවහට ශරහ ඉන්නහ. ටයි එකයි ශකෝට් එකයි ගව ශගන ඉරහ 
අන්තිභට ශභතළනට ඇවිල්රහ, අවට ශවලිරහ, ළසට ශතමිරහ 

භවන්සි වුණු අඹ ගළන, ගංතුශර් ගිශරන්න ගිරාල්රහ ඳණ ශ්ලයහ 
ගත් අඹ ගළන අරහද නඟනහ. ඒක ඉතහභ කනගහටුදහඹකයි.  

විශලේශඹන්භ ගංතුය නිහ  දිසත්රික්ක 16ක විතය ජනතහ 

තද ඵර විධිඹට අයණ වුණහ. අශ ද ආඳදහ කශභනහකයණ ගරු 
ඇභතිතුභහ ඒ ්රශ්ධලරට ගිරාල්රහ අපිත් එක්ක එකතු ශරහ ඒහ 
ගළන ශඳෞ්ධගලිකභ ශොඹහ ඵළලුහ.  

අශ ද ගරු ඒකනහඹක  අභහතයතුභහ ඉන්නහ.   ගංතුය  ඳටන් 
ගත් දශේ සිට අඳ ඒ අඹ කවුරුත්  ඵඩගින්ශන් තළබුශව නළවළ.  
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්රුන්  හුඟක් භවන්සි වුණහ.  භවන්සි වුශණ් 
නළති එක්ශකශනක් ශදන්ශනක් ඇති.  එශවභ අඹ නළවළ කිඹනහ 

ශනොශයි. නිරධහරිරුනුත් හුඟක් භවන්සි වුණහ. ග්රහභ 
නිරධහරිරු භවන්සි වුණහ. ඒ අඹත් ගංතුයට අහු ශරහයි  
රාටිශේ. තභන්ශ  ශගඹත් ඹට ශරහ තිශඵ්ධදී ඒ අඹ අනුන්ට 

ශේඹ කයන්නට ගිඹහ. අඳ  ඒ අඹ ට සතුතින්ත න්නට  ඕනෆ.  
අඳ ඒ අඹට අරහද නඟන්නට ශවො නළවළ.  අශ ද භළති ඇභතිරු 
ඒ අසථහශවදී  ශම් කහර්ඹඹට ගිරාන්   ම්පර්ණශඹන්භ ඵළවළරහ 

ළඩ කශහ.  භවය අඹ තභන්ශ   ශඳෞ්ධගලික විඹදශභන්  කන්න 
ශඵොන්න දුන්නහ. ඒ හශ භ ශරහට පිූ  ආවහය රඵහ දුන්නහ.    
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ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ විතයක්  ශනොශයි. ඳශහත් 

බහලිනුත් ශම් වහ භළදිවත් ශරහ විලහර  ආධහය ශකොටක් 
රඵහ දුන්නහ.  ඒ අඹත් ගිරාන් ඒ ජනතහශ  ළඳ ඳවසුකම්   ශොඹහ 
ඵළලුහ. ධදය ශේශඹන් ශෞඛය ඳවසුකම් රඵහ දුන්නහ.  
කයන්නට පුළුන් උඳරිභ ශදඹ කශහ. ශම්හ ශකරුශණ් නළවළ කිඹහ 

ජනතහ ශකොශවේත්  කිඹහ  නළවළ. විරු්ධධ ඳක්ශේ භන්ත්රීරුන් 
තභයි   ශම්හ කිඹන්ශන්.  

ගරු භරාන්ද අභයවීය අභහතයතුභහ අනුයහධපුයශේ අතළන් 

වන්ශ  කවුශයන් කදවුයට  ගිරාන් ඒ අඹශගන් විභසුහ,  "ත 
ශභොනහද අඩු ඳහඩු  තිශඵන්ශන්?"  කිඹහ. එතුභහ කිවහ, "අඩු ඳහඩු 
තිශඵනහ නම්  ්රසි්ධධිශේ කිඹන්න"ඹ කිඹහ.  නිරධහරින් ආයක්හ 

කයන්නට ඹන්න එඳහ, අඩු ඳහඩු තිශඵනහ නම් ශකිබන්භ කිඹන්න 
කිඹහ අඳ කිවහ. ඒ කවුරුර ඉන්න ජනතහ  කිවශව, "කිසිභ 
ශදඹක්  අඩුක් නළවළ ගරු ඇභතිතුභහ. අඳට කෆභ බීභ ටික  වම්බු 

වුණහඹ" කිඹහයි. අඳ ඵඩු මුට්ටු ළඩිපුයත් එක්ක ඒ අඹට ගිරාන් 
දුන්නහ. ගංතුයට අහුවුණහ ද, අතළන් වුණහ ද කිඹන එක 
ශත්ශයන්ශන් නළති තත්ත්ඹට අඳ ඒ කටයුතු ටික කශහ.  කහටත් 
ඒක නළවළ කිඹන්නට ඵළවළ. එභ නිහ ගංතුය  ්රශ්ධලර  රාටපු 

අඹ වළටිඹට, ගංතුයට අහුවුණු අඹ වළටිඹට අපි අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහට, ගරු භවන්ද අභයවීය අභහතයතුභහට ව එඹට 
අදහශ කටයුතු කශ  සිඹලුභ  අංලරටත්  අශ ද සතුතිඹ, ශගෞයඹ 

වහ ්රණහභඹ පුද කයනහ.  

  ශගල් රක් තුන වතයක් විනහල ශරහ -විනහල වී තිශඵන 
තත්ත්ඹටත්  ඩහ -තිශඵනහඹ කිඹහ  කවුරු ශවෝ ළයදි ශතොයතුය 

ශදනහ. තිශඵන තත්ත්ඹට ඩහ  තුන් වතය ගුණඹකින් දවස 
ගුණඹකින් ළඩි කය කිඹන අඹත් ඉන්නහ. විශලේශඹන් ශම් 
ගංතුශයන් ළඩිවරිඹක් වහනි වුශණ් කුඹුරුරටඹ කිඹන  එක අඳ 

දන්නහ. වී ශගොවීන්ට වහනි සිදු වුණහ. දිසත්රික්ක 12ක  -
අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශොන්නරු, කුරුණෆගර, වම්ඵන්ශතොට, 
අම්ඳහශර්, ත්රිකුණහභරඹ, භඩකරපු, භන්නහයභ, භහතශල්, 

පුත්තරභ, වුනිඹහ ව මුරතිව ඹන දිසත්රික්කර- ශගොවීන්ට 
වහනි සිදු වුණහ. ශම් දිසත්රික්කරට අඳ පුළුන්  තයම් ගිරාන් ඒ 
ශගොවීන්  මුණ ගළීම  ඔවුන්ශ  අඩු ඳහඩුකම්  ශොඹහ ඵළලුහ. 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිවහ, ඒ අඹට නළත ගහ කයන්නඹ 

කිඹහ.  යජඹ  ශගොවීන්ට රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය මිටිඹක් ශදන්ශන් 
   රුපිඹල් 3,500ට ශගනළල්රයි.  බහණ්ඩහගහයඹ ශම් වහ  සිඹඹට 
90ක ළඹ ඵයක් දයනහ. සිඹඹට 10යි ශගොවිඹහ රඵහ ශදන්ශන්. 

යජශඹන් රුපිඹල් 3,500ට ශඳොශවොය මිටිඹ ශගනළවිත් රුපිඹල් 
350ට දුන්නහ. ගංතුය එනශකොට ශම් දිස ත්රික්කරට ශඳොශවොය 
වනහධහයඹ දීරහයි තිබුශණ්. ඒ ශඳොශවොය ඳහවිච්චි කයරහයි 

තිබුශණ්.  ඒ සිඹලුභ ශඳොශවොය ගවශගන ගිරාන් තිබුණහ. නමුත් 
යජඹ  නළතත් ශඳොශවොය ටික ශනොමිරශේ රඵහ ශදන්න, බිත්තය වී 
ටික ශනොමිරශේ රඵහ ශදන්න කටයුතු කයනහ. වම්ඵන්ශතොට 

 දිසත්රික්කඹට  ඒහ ම්පර්ණශඹන්භ දළන්  ඹහ තිශඵනහ. 
අනුයහධපුය, කුරුණෆගර ්රශ්ධලරට  ශගොවිජන ශේහ 
ශඳොර්තශම්න්තු වළටිඹට  ඒ ඳවසුකභ අඳ රඵහ දී ශගන ඹනහ. ඒ 
හශ භ ඉදිකිරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුකම් 

අභහතයහංලශඹන් ඒ අඹශ  නිහ  හදහ ගළනීභ වහ අලය 
ආධහය උඳකහය   කය ශගන ඹනහ. 

  භවය ඉල්ලීම් ශ්ධලඳහරන ඉල්ලීම් ඵ අඳ දන්නහ. භවරු 

ඉල්රනහ, ශගල් වදහ ගන්න රුපිඹල් රක්  ඳව දවඹ ශදන්නඹ 
කිඹහ. ශ්ධලඳහරන හසි ගන්නයි එශවභ කිඹන්ශන්.  එශවභ ශදන  
ක්රභඹක් තිශඵන්න එඳහඹළ. ඒ හශ භ ශදන්නට පුළුන් ගණනක් 

ගළන කිඹන්නත් එඳහඹළ.  පුළුන් ගණන් තභයි ශදන්ශන්.  ජනතහ 
තුටු ශනහ, ශභච්චායයි ආණ්ඩුට ශදන්නට  පුළුන් කිඹහ. ඊට 
එවහයින් කයන ඉල්ලීම් ශභොනහද? ශභොකද  භවරු ශම් ශරහශව 

රැවුරට ගිනි ගත්තහභ සුරුට්ටුඳත්තු කය ගන්නත් වදනහ. කිඹන්න 

ශල්සියි.  කයන්න ගිඹහභ තභයි  අභහරු ශ දන්ශන්. අඳ විඳක්ශේ  

සිටි අසථහක ශඹෝජනහක් ශගනහහ. භභයි ඒ ශඹෝජනහ 
ශගනහශව. රුපිඹල් 500කට ශඳොශවොය මිටිඹක් ශදන්නඹහ කිඹහ 
ඉල්ලුහ. තමුන්නහන්ශේරහශ  භව ශල්කම්තුභහ -තිස 
අත්තනහඹක භළතිතුභහ- කිවහ, එශවභ ශදන්න නම් ඇරඩින්ශ  

පුදුභ ඳවන ශන්න ඕනෆඹ කිඹහ. එශවභ ශදන්න පුළුන්ද කිඹහ 
ඇසුහ. අඳ විඳක්ශේ ඉශගන රුපිඹල් 500ට ශඳොශවොය 
වනහධහයඹ ශදන්නඹ කිඹහ ඉල්ලුහභ, "එශවභනම් 

ඉතින්ඇරඩින්ශ  පුදුභ ඳවන හශ  ශන්න ඕනෆඹ" කිවහ. ඒ 
කිඹන්ශන් එශවභ ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ ශන්. ඒ ඳවන ඳත්තු 
කයරහ, අඳ ඳන්සිශඹනුත් අඩු කයරහ රුපිඹල් තුන්සිඹ ඳණවට 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ දළන් දී ශගන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
තමුන්නහශේරහත් එශවභ තභයි -[ඵහධහ කිරීම්] 

ඔඹ ගණන් කිඹනහ. තමුන්නහන්ශේරහශ  ආණ්ඩුක් එශවභ 

තිබුණහ නම් ඔඹ ශොච්චාභත් ශදන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ 
විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශව අශ ද දිහඳතිරුන්ට සතුතින්ත 
ශනහ. දිහඳතිරු රෑ දල් ශනොඵරහ  භවන්සි වුණහ. රෑ දල් 
නළති  ඒ යුතුකම් ඉසට කශහ. අශ ද වළරින් භන්ත්රීතුභහ කිවහ; 

අයිඹයි, භල්ලියි ශදශදනහ භහධය ංදර්ලන ඳළළත්වහ කිඹහ. අපි 
ගිරාන් ශම්හ ශඵදන විට ංදර්ලනඹ ශනහ තභයි. භහධයශවදීන් 
කළභයහ අල්රනහ. ශකොශමට ශරහ ඉන්න අඹ ඒ ංදර්ලනරට 

අහු ශන්ශන් නළවළ. අපි ඒකට ශභොනහ කයන්නද? 
තමුන්නහන්ශේරහ ංදර්ලනඹක් ශදකක් දළම්භහ නම් වරි. අපි කිරාඳ 
ශදශනක්භ ංදර්ලන ඳළළත්වහ. අශනක් අඹ එශවභත් කශශේ 

නළවළ. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශව යජඹක් වළටිඹට 
අශ ද යුතුකම්, ගකීම් වරිඹහකහය ඉසට කය තිශඵනහ.  

2010, 2011 අවුරුදුර ගංතුය ආහ. යජඹ වළටිඹට අඳ ඒ 

තත්ත්ඹට මුහුණ දුන්නහ.  එයින් අශ ද කුඹුරු විලහර ්රභහණඹක් 
විනහල වුණහ. ශම් ඳළත්ශතන් භඩකශපු, අම්ඳහය, ත්රිකුණහභරඹ, 
ශඳොශශොන්නරු, අනුයහධපුය ආදී දිසත්රික්ක ඳවක් ගංතුශර්දී 

වහනි වුණහ. ඒ ශරහශව හුඟක් ශදශනක් රාතුශව වහල් රාඟඹක් එයි, 
ජනතහට කන්න ශඵොන්න නළති ශයි කිඹහ. නමුත් වල් 
අතිරික්තඹක් රඵහ ගන්න තයම් අශ ද යජඹ ලක්තිභත් වුණහ. අශ ද 
කතෂිකර්භ ්රතිඳත්තිඹ ශවොයි.  

ඊශඟට 2011, 2012 අවුරුදුර  නිඹඟඹ ආහ. ගිඹ ර්ශේ 
අග බහගශේත් ශම් ර්ශේත් විලහර නිඹඟඹක් ආහ. එයින් විලහර 
ලශඹන් ගහ වහනි වුණහ. නමුත් අශ ද යජශේ කතෂි කහර්මික 

්රතිඳත්තිඹ නිහ අපි ආවහය රාඟඹකට මුහුණ දුන්ශන් නළවළ. අඳට 
වහල් ඇටඹක්ත් පිට යටින් ශගශනන්න වුශණ් නළවළ. ශම් 
තහශවත් ගංතුය ආහ. හුඟක් ශදශනක් අශඳන් ඇහුහ, ශම් 

තහශවත් වහල් රාඟඹක් එයි ශන්ද; පිට යටින් වහල් ශගශනන්න 
ශයි ශන්ද කිඹහ. භභ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න කළභළතියි, 
ශභය අශ ද වල් අතිරික්තඹ සිඹඹට 25ක් ඵ. ත ගංතු ය 

දවඹක් ආත් ආවහය රාඟඹක් ඇති න්ශන් නළවළ. 

 ඒ ශභොකද, අශ ද යජශේ කතෂි කහර්මික ්රතිඳත්තිඹ නියි. 
ගංතුයට, සහබහවික විඳත්රට ශවොට ඔශයොත්තු ශදන ළඩ 
පිිබශශල් කස කයන්න පුළුන් යජඹක් වළටිඹට ඒ කටයුතු 

කය ශගන ඹනහ. ශන ආණ්ඩු තිබුණහ නම් ඵඩගින්ශන් ඉන්න 
ශනහ. ඒක අනිහර්ඹඹයි. නමුත් එශවභ - [ඵහධහ කිරීභක්] ශන 
ආණ්ඩුක් තිබුණහ නම් තමුන්නහන්ශේරහ, අපි ඔක්ශකොටභ 

ඵඩගින්ශන් නිදහ ශගන ඉන්න ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අපි කය 
තිශඵන ශ්ධල් ඵරන්න අධිශවග ඳහයල් දිශ  ඹන්න; ඳහයල් 
දිශ  ඹන්න. කලින් ඳළඹ ඳවක් ගිඹ ඳහශර් දළන් ඳළඹ ශදශකන් 

ඹන්න පුළුන්. තමුන්නහන්ශේරහ ඳළඹ ඳවක් ගහටපු ඳහයර දළන් 
අපි ඳළඹ ශදශකන් ඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේට දළදුරු 
ඔඹ වදහ ගන්න ඵළරි වුණහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

තමුන්නහන්ශේ හරිභහර්ග ඇභති වළටිඹට කටයුතු කශහ. දළදුරු 
ඔඹ වයහ ගන්න ඵළරි වුණහ. අපි වළශයවහ. ඹහං ඔඹ වළශයවහ. 
ශභොයගවකන්ද ඳටන් ගත්තහ. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේරහ 

ශඵොරුට කයිඹ ගවන්න එඳහ. අපි තභයි ළඩ කයන්ශන්. 
තමුන්නහන්ශේරහ කයිඹ ගවනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 3.36] 
 

ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ (උවවහ අධයළඳන 

නිපයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க - உர் கல்லஷ பஷதஷ 

அமச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 
Higher Education)  

ගරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භට රළබී තිශඵන්ශන් විනහඩි 

කිරාඳඹක්  නිහ සිඹල්රටභ උත්තය ශදන්න ඵළවළ. නමුත් ශම් 
බහ වයවහ යශට් ජනතහ ශනොභඟ ඹන ්රකහල කිරාඳඹක් 
ඉදිරිඳත් වුණහ. ශම් විහදශේදී අශ ද විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ ගරු යවි 
කරුණහනහඹක භළතිතුභහ ඳශමුශන්භ කථහ කශහ. එතුභහ කිවහ, 

රක් ගණනක   නිහ ංඛයහක් විනහලඹට ඳත් ශරහ 
තිශඵනහඹ කිඹහ. භභ එතුභහට ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ්රකහල 
කයනහ, "ම්පර්ණශඹන් විනහල වුණු නිහ ංඛයහ 4833යි 

කිඹහ. අර්ධ වහනි ඳළමිණි ංඛයහ 27,459යි" කිඹරහ. එච්චායයි 
තිශඵන්ශන්. භභ භසතඹක් ලශඹන් යට ගළන කථහ කයන්න 
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.   

භභ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් අශ ද දිසත්රික්කඹ ඳදනභ  කය 
ශගන ංඛයහ ශල්ඛන ඉදිරිඳත් කයන්න. අශ ද දිසත්රික්කශේ විඳතට 
ඳත් වුණු ඳවුල් ගණන 1204යි. එයින් යත්ශතොට ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 

ශකොට්වහශේ 567යි, දිසත්රික්කශේ හභහිනකඹන් 3771යි. 
ශම්ශකන්භ ඔඹ ශගොල්රන්ට ශඳශනනහ, ශකොයි තයම් ළරැදි 
ඉරක්කම්ද කලින් කිඹහ තිශඵන්ශන් කිඹහ. එයින් යත්ශතොට 
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහශේ නිහ 1155යි. පර්ණ වහනිඹට 

ඳත් නිහ 142යි. එයින් 15ක්භ යත්ශතොට. අර්ධ වහනි 227යි. 
එයින් 80ක් යත්ශතොට. දිසත්රික්කශේ සිදු වුණු භයණ ංඛයහ 8යි. 
එයින් 5ක් යත්ශතොට ශකොට්වහශේ. තුහර රළබ ංඛයහ 13යි. 

එයින් 7ක් යත්ශතොට ශකොට්වහශේ. අශ ද ජීවිත 8ක්  අතුරුදවන් 
වුණහ. එයින් 7ක් යත්ශතොට ශකොට්වහශේ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කල් ඹල් ඵරහ ශකොශවොභ ශවෝ 

අභහතයහංලඹක් පිරාටුහ තිබුණු නිහ, ළඩ කයන්න පුළුන් තරුණ 
භන්ත්රීයශඹකුට ශම් ඇභතිකභ දුන්න නිහ, අපි  ශකොශම ඉශගන 
එතුභහට දළනුම් දුන්නහ විතයයි, අලය ්රතිඳහදන සිඹල්ර භඟ, 

කවුරුරට අලය සිඹලු ඵඩු බහණ්ඩ -ශභට්ට, භදුරු දළල්- එතුභහ 
පිටත් කය වළරිඹහ. ඒ ගළන භභ ඉතහභත්භ සතුතින්ත නහ. 
භහතශල් අශ ද කවුරු 14ක් තිශඵනහ. එයින් 6ක් යත්ශතොට. ශම් 

සිඹල්රටභ ගිඹහ. ඒ හශ භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ භහතශල් 
දිසත්රික්කශේ සිඹලුභ කවුරුර අඹ යත්ශතොට ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 
ශකොට්වහශේ එක තළනකට කළහ ඒ සිඹලු ශදනහ අභිමුඛශේ 
ආධහය දීරහ ඹම් අඩුඳහඩුක් තිශඵනහද කිඹන එක ්රසි්ධධිශේ 

්රලසන කශහ. ඒ සිඹලු ශදනහභ පින් දුන්නහ. කිසිභ අඩු ඳහඩුක් 
නළවළ කිඹන එක ්රකහල කශහ.  

අශ ද ිනත් ශ්රේභදහ භළතිතුභහ ශවො ශඹෝජනහ යහශිඹක් 

ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ ම්ඵන්ධ අඳත් සතුතින්ත ශනහ. එශවභ 
තභයි විඳක්ශේ අඳට ඹවඳත් ශඹෝජනහ ශදන්න ඕනෆ. අපි 
ශදශගොල්රන්භ එකතු ශරහ යශට් ්රලසන විනශකොට එශවභයි 

කටයුතු ශකශයන්න ඕනෆ.වළඵළයි, එතුභහ උඳහධිධහරි අබයහරහන්න් 

ගළන ළරැදි අදවක් කිවහ. ඒ ශගොල්ශරෝ ඳත් ශරහ භහ 

කිරාඳඹයි. ඒ ශගොල්රන්ට ඔඹ කිඹන පුහුණු තිඹහ හුඟක් පුහුණු 
තභ ශදන්න ඵළරු ගිරාන් තිශඵනහ. වළඵළයි, ඒ පුහුණු  නළති 
වුණහට තනිභ ග්රහභ නිරධහරි භවත්රුන්ශ  පිටභ ඵය ඳළටවශව 
නළවළ. ඒ උඳහධිධහරිනුත්,  භත්ධධි නිරධහරිනුත්, කතෂි ඳර්ශේණ  

නිරධහරිනුත්, ඔඵතුභහ කිඹපු ග්රහමීඹ භට්ටශම් නිරධහරිනුත් කිසිභ 
තයහතියභක්  ශවෝ කිසිභ ශශවක් ශනොඵරහ ශම් ආඳදහශවදී 
කටයුතු කශහ.  
 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ යුද වමුදහ  

ඇතුළු ත්රිවිධ වමුදහශව අඹ විලහර ළඩ ශකොටක් කශහ.  
විශලේශඹන් අශ ද දිසත්රික්කශේ භව දිහඳති ශවරන් මීගසමුල්ර 
භළතිනිඹ, ශජයසව ශඳොලිස අධිකහරි ජී භළදත්ත භවතහ, 

යත්ශතොට ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්  විජඹ ඵණ්ඩහය භළතිනිඹ, උකුශර 
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් එශගොඩශර භවතහ ඒ හශ භ ආඳදහ 
කශභනහකයණ වකහය අධයක් ංජී අභයවීය භවත්භහ  

පුදුභහකහය භවන්සිඹකින් රෑ දල් ශනොඵරහ ගිරාල්රහ ළඩ කශහ. 
්රහශ්ධශීඹ බහ බහඳති ටී.ී.. ජඹතිස භවතහ,  උඳ බහඳති 
ජඹන්ත මුණවීය භවතහ කිසිභ තයහතියභක් නළති, ඳංගුශ්ලරුක් 

නළති  කටයුතු කශහ. ඒ හශ භ ඒ ්රශ්ධලශේ ධදය අධිකහරි  
නිරංග භවතහ, ඉඩම් ්රතිංසකයණ ශකොමින් බහශව අධයක් 
ඉඹුරපිටිඹ භවත්භහ  භහ කළපු රැසවීභට ඇවිල්රහ ශම් ඉඩම් 
ශකොශවද තිශඵන්ශන් කිඹන එක ගළන ම්පර්ණ විසතය 

හර්තහක් දුන්නහ. ශභොකද,  කන්න ශඵොන්න ශදන එකට ඩහ 
අඳට තිබුණු දළශන ්රලසනඹ තභයි අතළන් වුණු වහ අනතුරුදහඹක 
තළන්ර ජීත් න අඹ නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ සුදුසු ඉඩම් රඵහ 

දීභ. ඒ ්ර ලසනඹට විඳුභක් ශදන්න ඒ අඹ ඇවිල්රහ ශතොයතුරු රඵහ 
දුන්නහ. අඳට ඒ අනු කටයුතු කයන්න පුළුන්කභ රළබී 
තිශඵනහ.  

ඊශඟට ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශගොඩනළඟිලි 
ඳර්ශේණ ආඹතනශේ වකහය අධයක් ශභොශර්භඩ භවත්භහත් 
ඳළමිණිඹහ. ශම් අඹ කිසිභ විශවකඹක් ගත්ශත් නළවළ. ර්හ 

ශරහශවදීභ ගිරාන් ඒ ළඩ කටයුතුරට වශඹෝගඹ දුන්නහ. ඒ 
හශ භ යුද වමුදහශව බ්රිශ ඩිඹර් විශ.යත්න භවතහ ඇතුළු ඒ 
නිරධහරි භවත්රු ළසශේ ගිරාල්රහ ජීවිත ගණනහක් ශ්ලයහ 

ගත්තහ. යජශේ නිරධහරින් ශම් විධිඹට හමරාක ලශඹන් එකට 
එකතු ශරහ උඳරිභ වශඹෝගඹ දුන්නහ. භළති ඇභතිරුනුත් 
එශවභයි. අශ ද ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිවහ, අමන් 
ග ශේ ඳහරම් ශේයභ කඩහ ශගන ගිඹහ කිඹරහ. නළවළ, ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. කඩහ ශගන ගිශේ  එක ඳහරභයි. ඒ ඳහරභ දින ඳවක් 
ඇතුශත වදරහ දුන්නහ. අභහතයහංලශඹන් රක් වතයයි දුන්ශන්. 
ඊට ඳසශේ අශ ද ගරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ 

එතුභහශ  ශඳෞ්ධගලික ධනඹ රක් වතක් විඹදම් කයරහ දස 
ඳවක් ඇතුශත ඒක වදරහ දුන්නහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒක 
විතත කශහ. ත ගම් කිරාඳඹක ්රලසන ඇති වුණහ. නළත්ශත් නළවළ. 

ඒ හශ භ යත්ශතොට ්රශ්ධලශේ තත් ඳහරභක් - [ඵහධහ කිරීභක්] 
ශඳෝ ඩක් ඉන්න, ශඳෝ ඩක් ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ, නළවළ. 
ඔක්ශකෝභ කළඩුශණ් නළවළ. ශඳොඩි ඳහරභකුයි කළඩුශණ්. ඵස ඹන 

ඳහයක ඳහරභක් කළඩුශණ් නළවළ.  ඒ කළඩුණු ඳහරභත් දස ඳවකින්  
වදරහ දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ, නළවළ. ම්පර්ණශඹන් ළයදි 
භතඹක් ඇති කයන්න වදන්න එඳහ. ශම් ජනතහ අනතුරුදහඹක 
්රශ්ධලලින් ඉත් කයන එක ගළනයි අඳට ්රලසන තිශඵන්ශන්.  

අශනක් ්රලසන ශේයභ නියහකයණඹ න තත්ත්ඹට කටයුතු කශහ. 
කිසිභ අඩුක් තිබුශණ් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ  ඒ ජනතහශ  
ඵඩගින්න  ගළන කථහ කශහ. කිසිභ කවුයක කිසිභ ශකශනක් 

ඵඩගින්ශන් ති්ලශ්ල නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත්, ගරු භරාන්ද 
අභයවීය ඇභතිතුභහත් කිරාඳ තහක්භ ඒ තළන්රට ගිඹහ. 
එතුභහශ   නිරධහරිනුත් ඒ තළන්රට ගිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භට 
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විනහඩි 10යි තිශඵන්ශන්. කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න. භභ 

තමුන්නහන්ශේරහට  ඵහධහ කශශේ නළවළ, ශඵොශවොභ නිලසල්ලද ශරහ 
රාටිඹහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ශම් කයිඹ ගවන ශරහශව- 

 
ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

කයිඹ ශනොශයි, ශම් කිඹන්ශන් ඹථහර්ථඹ. 
තමුන්නහන්ශේරහයි ඔතළන ඉශගන කයිඹ ගවන්ශන්. 

ඔඵතුභන්රහ ඒ ්රශ්ධලරට ගිශේ නළවළ. ඔඵතුභන්රහශ  
දිසත්රික්කශේ විසතය කිඹන්න, ශනොගිඹ තළන්ර ඒහ කිඹන්න 
එඳහ. අපි කිඹන්ශන් අශ ද දිසත්රික්කඹ ගළන.  

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න කළභළතියි අද 

ශඵොශවොභ කනගහටුදහඹක දක් ඵ. රිහනහ නෆීක් ශභශනවිඹ 

භයහ දභහ තිශඵනහ ශම් න ශකොට.  

 
ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

කවුද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක ශම්කට අදහශ නළවළශන්. 

තමුන්නහන්ශේ - [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොකද, ගංතුය නිහද? නිඹඟඹ 
නිහද? ආඳදහක් නිහද? නළවළශන්. ඒක ශන කහයණහක්. ගරු 
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ත 

කථහක් කිවහ. "වළභ දහභ ගංතුය ශයන්, වළභදහභ නිඹඟඹ 
ශයන්" කිඹරහ-[ඵහධහ කිරීභක්]  එශවභ අදවක් තභයි අතීතශේ 
එතුභන්රහ තුශ තිබිරහ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]   

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි කනගහටු ශන්න ඕනෆ-  

[ඵහධහ කිරීභක්] අපි ෆශවන කහරඹක් භවන්සි වුණහ, රිහනහ 

නෆීක් ශභශනවිඹ ශ්ලයහ ගන්න. ඇඹ ශම් න විට භයහ දභහ 
තිශඵනහ. ශම්කටද ශම් ආණ්ඩු ශභච්චාය කල් කටයුතු  
ශකරුශව?    

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ පිිබඵ අපි සිඹලු ශදනහභ කනගහටු ශනහ. නමුත් ඒ ගළන 
නිඹමිත අසථහශවදී කථහ කයන්න. ගරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක 
ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ඔඵතුභන්රහ කරුණහකය, ඹටි රාශත් එකක් තිඹහ ශගන කථහ 

කයන්න එඳහ. ශඵොය දිශේ භහළු ඵහන්න රාතන්න එඳහ. 
තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ශරහශව ඳක් ශේදශඹන් ශතොය කටයුතු 
කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ එතුභහශ  

ජනයණ යහඳහයඹ ඹටශත් ශවෝ ආධහය ටිකක් දීපු ඵ ඇත්ත. 
අපි ඒකත් අගඹ කයනහ. නමුත් ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ  ්ධශවශඹනුයි කථහ කශශේ. ම්පර්ණ ්ධශවශඹන් කථහ 
කශශේ. එශවභ කයන්න එඳහ. ශම්ක ජහතික ආඳදහක්. ජහතික 

ආඳදහකදී ඳක් ශේදශඹන් ශතොය එකතු ශන්න ඕනෆ.  [ඵහධහ 
කිරීම්]  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ඒ සිදු වීභ  ගළන අපි කනගහටු ්රකහල කයනහ. නමුත් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශව සථහය නිශඹෝග අනු ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුයි. 
ගරු ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න.[ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ශභතුභහ ඹවඳත් ළඩක් කශහ. ඒක භභ පිිබගන්නහ. ශභතුභහ 
ආධහය ශඵදන්න ගිඹහ. ඒ හශ  අශනක් අඹත් ඉන්න ඕනෆ.  [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඔඹ කිඹන ශ්ධල් භට ඇශවන්ශන් නළවළ. ශකොශවොභ 

කශත් අද  ශම් හශ  ශරහක තමුන්නහන්ශේරහශ  ආණ්ඩුක් 
තිබුණහ නම් ජනතහ ඵඩගින්ශන් භළශයනහ. අපි එක් ශකනකුත් 
ඵඩගින්ශන් ති්ලශ්ල නළවළ. 

ඇභතිතුභහට කිඹන ඳයක්කුශන් ශභට්ට ටික, අලය ඳළදුරු 
ටික, අලය කශභනහ ටික, කවුරුරට උඹන්න අලය වට්ටි, 
මුට්ටි ආදී සිඹල්ර රඵහ දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
කරුණහකයරහ ශම් භහතතකහට අදහශ ශ්ධල් ඳභණක් කථහ 

කයන්න.  

 
ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

සිඹලුභ යජශේ නිරධහරින් එකහ හශ  භවන්සි ශරහ ඒ 

කටයුත්ත කයපු නිහ ජනතහ අද පින්  ශදනහ. අඳ ශම් අතළන් 
වුණු අඹ ඉතහ ඉක්භනින් ඒ කවුරුලින් පිටත් කිරීශම් ළඩ 
පිිබශශට දළන් අතීර්ණ ශරහ ඉන්නහ. අඳ රැසවීම් ශදකක් 
කළ ශවහ. ඒ අතළන් වුණු අඹට නළත නිහ වදහ දීරහ පිටත් 

කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන ්රලසනඹ පිිබඵ හකච්ඡහ කයන්න 
අද අඳ යත්ශතොට ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහශේ රැසවීභක් 
කළහ තිශඵනහ. ඒකයි විඹ යුත්ශත්. නමුත් ශභළනි යනකහරී 

තත්ත්ඹක් ගළන කථහ කයන අසථහක, ජනතහ ශනොභඟ 
ඹන්න, ආණ්ඩු ශඳයශන්න කථහ කයනහ නම් ඒක ඉතහභ 
ශේදනීඹ තත්ත්ඹක් ඵ භභ ්රකහල කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් 
වළභ තළනටභ ගිඹහ. වහනි සිදු ව ්රශ්ධලරට ගිඹහ, යත්ශතොටට 
ගිඹහ. එතුභහ ගිරාන් ඒ ජනතහ වමු වුණහ. එතුභහ යශට් නහඹකඹහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

විධිඹට ආදර්ලඹක් දුන්නහ. ඒ ජනතහ වම්ඵ ශරහ එතුභහ විසතය 
ඇහුහ. ඔවුන්ට තිශඵන ්රලසන ශභොනහද කිඹරහ ඇහුහ. කිසි 
ශකශනක් කිවශව නළවළ ්රලසනඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ 

ආකහයඹටයි එතුභහ කටයුතු කශශේ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කට තිශඵනහ නම් ඇ ට 
නළති දිශන් ඕනෆ ශදඹක් කිඹන්න පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 

සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීතුභනි,  තමුන්නහන්ශේ ඇට්ටිම්ශඵන්ද  කථහ 
කයන්ශන්? තමුන්නහන්ශේ ඇ ට්ටිම්ඵ කිඹන චානශේ ශත්රුභ 
දන්නහද? [ඵහධහ කිරීභක්] වරි. තමුන්නහන්ශේ ඇට්ටිම්ශඵන් කථහ 

කයන්ශන්. නළත්නම් ඔශවොභ කිඹන්ශන් නළවළ. ශම් කථහට ඵහධහ 
කයන්ශන් නළවළ. ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ 
ශවොයි. එතුභහ ඳළවළදිලි, ළදගත් ශඹෝජනහ කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කශහ. 

ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටු ්රහශ්ධශීඹ භට්ටභට ශ න්න කිවහ. 
වළඵළයි ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළනටත් ්රහශ්ධශීඹ  ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු 
වයවහ අඳ ඒ කටයුත්තත් හකච්ඡහට ගන්නහ. නළත්ශත් නළවළ. ඒ 
නිහ තමුන්නහන්ශේශ  ශවො ශඹෝජනහ අශ ද ඇභතිතුභහ 

පිිබගනීවි.  

තමුන්නහන්ශේට භභ ත එක කහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ගරු 
භන්ත්රීතුභහ කිවහ හවන ්රලසනඹ ගළන. අශ ද කච්ශච්රිරට ඇවිත් 

ඵරන්න. ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලශේ හවන නළ්ධද 
කිඹරහ. ඒ ශේයභ ශ්ධල් - [ඵහධහ කිරීභක්] භට ඇශවන්ශන් නළවළ 
ඔඵතුභහ කිඹන එක.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශ  කහරඹ අහනයි.  

 
ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ශවොයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොකක්ද?  

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
එතශකොට යත්ශතොට ඔක්ශකොභ වරි.  

 
ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ඔක්ශකොභ වරි නළවළ. විශලේශඹන් තිශඵන්ශන් ඉඩම් ්රලසනඹ. 
ඒ ඉඩම් ්රලසනඹ විහ ගන්න ඕනෆ. එක ඳහරභක් තිශඵනහ, ඒක 
වදන්න පු්ධගරශඹක් ඉදිරිඳත් වුණහ. ඳශහත් භවහභහර්ග 

අභහතයහංලශඹන් වදන්නම් කිඹරහ කිවහට ඳසශේ ඒක නතය 
වුණහ. ඒක වදපු ගභන් ඒ ගභ ම්ඵන්ධ ශනහ. මිගර ඳහරභ 
වදන්න යුද වමුදහ ඉදිරිඳත් වුණහ. ඒක වළදුහට ඳසු ශන් වුණු 
ඒ ගභ එකතු ශනහ. වළඵළයි ඒහ ඵස ඹන, භවහ  ශරොකු ඳහයල් 

ශනොශයි. එක ඳහයයි තිබුශණ්. රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ 
භන්ත්රීතුභහ මුල් ශරහ ඒක වළදුහ. අශ ද ඇභතිතුභහ රක් වතයක් 
ඹළවහ. අශ ද භන්ත්රීතුභහ රක් වතක් දුන්නහ. ඒ මුදල් ශඹොදරහ 

ජනතහශ  ශ්රභඹත් අයශගන, වමුදහශත් වශඹෝගඹත් අයශගන 
ඒ ඳහරභ වදරහ ඉය කශහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 3.47] 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කල් තළබීශම් විහදඹ 

ඳළළත්ශන ශම් ශභොශවොශත් අශ ද මුළු යටභ, ශම් මුළු 
ඳහර්ලිශම්න්තුභ අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතු කහයණහක් භට 
කිඹන්න තිශඵනහ. අශ ද යශට් පුයළසිශඹක් වළටිඹට, රංකහ 

ශනුශන් ශේඹ කයන්න ගිඹ රිහනහ නෆීක් දළරිඹ අද දවල් 
12.00ට ඳභණ වුදි අයහබිශේදී භයණ දණ්ඩනඹට රක් කය 
තිශඵනහ. ඒ ඵ හර්තහ වුණහ. ශම් මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුභත්, අශ ද 

යශට් පුයළසිඹන් සිඹලු ශදනහභත්, යට විරුන් වළටිඹට රකන 
විශ්ධලගත ශ්රී රහංකිකඹන් සිඹලු ශදනහභත් ශම් අඳයහධඹ ශවශහ 
දකිමින් අශ ද ශලෝකඹ ඳශ කශ යුතුඹ කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ.  

 
ගු නන්දිමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ஶண்தைஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

අපි විනහඩිඹක කහරඹක් ඒ ශනුශන් ශලෝකඹ ඳශ කයමු.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. ශම් අසථහශව අපි සිඹලු ශදනහභ 

ආනලින් නළඟිටරහ ඒ ශනුශන් විනහඩිඹක කහරඹක් 
ශලෝකඹ ඳශ කයමු කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ. ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, අපි එශේ කයමු. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශවොයි.  

 
[අනුරුල වභළපශ විනළඩියක නිහ.දතළලක් ඳල කලළපගන යන දී.] 
[அதன் பஷமகு, சமப எமெநஷஷடம் தரனம் அதஷ்டித்தது] 

[Whereupon the Hon. Members observed a minute's silence.]  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභන්රහ සිඹලු ශදනහටභ භහ සතුතින්ත ශනහ. ගරු 
නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත් භහ ශඵශවවින් සතුතින්ත ශනහ. ශම් 
්රතත්තිඹ අඳට දළන් තභයි රළබුශණ්. නමුත් විඹ බහය අශ ද ගරු 

ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ අද ඳහර්ලිශම්න්තුශව ශම් ගළන කථහ 
කශහ. භට රාශතන්ශන් ඒ කථහ කයන ශරහ න ශකොට එතුභහ 
ශම් සි්ධධිඹ ගළන දළන ශගන රාටිඹහ කිඹරහයි. වළඵළයි එතුභහ කථහ 

කශශේ රිහනහ දළරිවිඹ ශ්ලයහ ගන්න කටයුතු කයනහ කිඹරහයි. 
එතුභහ ඒ කථහ කයපු ශරහ න ශකොට එශවේදී ශම් භයණ දඬුභ 
ක්රිඹහත්භක ශරහ හශ  කිඹරහයි භභ දන්ශන්.  

 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ දළන් භහතතකහට 

එන්නම්. ඇත්තටභ භහජ අධයඹනඹ විඹඹ තුිබන් අඳ අශ ද යට 
ගළන ඉශගන ශගන තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද? ඔඵතුභන්රහ 

ළඩිරාටිඹන් වළටිඹට ්රජහචාහයඹ විඹ ඹටශත් ඉශගන ගත්ශත් 
ශභොකක්ද? අශ ද යට කිඹන්ශන් නිඹං හඹ නළති, කරට ළසි 
සින, තුය ශවොට තිශඵන, කඳු කඩහ ළශටන්ශන් නළති, නහඹ 

ඹන්ශන් නළති, සහබහවික විඳත් නළති ශඵොශවෝභ ටිනහ 
සහබහවික ම්ඳත් තිශඵන යටක් වළටිඹට තභයි අ ශ ද ඹශේදී 
භහජ අධයඹනඹටත්, ළඩිරාටිඹන්ශ  ඹශේදී ්රජහචාහයඹටත් 

ඉශගන ගත්ශත්.   
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අද අඳට නිතය ශදශවශල් අවන්න, දකින්න තිශඵන්ශන් 

ශභොකක්ද? නහඹ ඹනහ. කඳු කඩහ ළශටනහ. භවහ ගං තුය 
එනහ. සුනහමි විඳත්  එනහ. සහබහවික ආඳදහන්ට ළඩිශඹන්භ 
රක් ශන යටක් ඵට අශ ද යට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 
සහබහවික විඳත් ගළන අශඵෝධඹක් තිශඵන, ඒ වහ භළදිවත් 

ශන ගරු අභහතයතුශභක්, අභහතයහංලඹක් අඳට වදන්න සි්ධධ 
ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, ශම් තත්ත්ඹ නිර්භහණඹ වුශණ් ශකොශවොභද 

කිඹන එක තභයි ඇත්තටභ ළදගත් න්ශන්. අද අඳට ශම් විහදඹ 
ඉය කයරහ ඊ ශඟ දශේ ශභළනි සි්ධධිඹක් නිර්භහණඹ වුණහභ 
ඔන්න අඳට නළත තහක් ශභළනි විහද කයන්න පුළුන්; කථහ 

කයන්න පුළුන්.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහශ  අධහනඹට 
ශම් කහයණඹ ශඹොමු කය න්න කළභළතියි. 2004 ශදළම්ඵර් 

භහශේ 26ළනි දහ සුනහමි යනඹ ආහට ඳසශේ 2005 දී ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තුභ ඳත් කශහ, මිනිස ක්රිඹහකහයකම් නිහ ඇති න 
යනඹන් ඳරීක්හ කය ඵරහ ඒහ ළශළක්වීභ පිණි ගත යුතු 
පිඹය නිර්ශ්ධල කිරීභ වහ න විශලේ කහයක බහක් - Select 

Committee එකක්. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ විශලේ 
කහයක බහශව හර්තහ භශ  ශඟ තිශඵනහ. එකට විඳක්ශේ 
්රධහන ංවිධහඹක භරාන්ද භයසිංව ඇභතිතුභහ තභයි -අද ඒ 

ඳළත්ශත් ඇභතිතුභහ තභයි- ඒ කහයක බහශව බහඳතිතුභහ වළටිඹට 
රා ටිශේ. ඒ කමිටු හර්තහ වළදුහ. සබහවික විඳත් පිිබඵ -
ශභළනි තත්ත්ඹන් පිිබඵ- භූශගෝර විදයහ පිිබඵ 

ඳර්ශේණ කශ අඹ ව ශම් ම්ඵන්ධශඹන් දළනුභ තිශඵන 
සිඹලුභ ආඹතනර ව පු්ධගරඹන් 104කශ  අදවස ඒ හර්තහශව 
තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් හර්තහ වදන්න ශම් 
කමිටුශව අඹ විශ්ධල යටරට ගිඹ විසතය  ශම් හර්තහශව 12ළනි 
පිටුශව තිශඵනහ. ඉන්දනීසිඹහට ගිඹහ; නළයඹුහ. ඕසශරේලිඹහට 

ගිඹහ; නළයඹුහ. තුර්කිඹට ව ජර්භනිඹට ගිඹහ; නළයඹුහ. 
ජඳහනඹට ව ශකොරිඹහට ගිඹහ; නළයඹුහ. එක්ත් යහජධහනිඹට 
ගිඹහ. ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹට ගිඹහ. ශභොකටද? ශම් 
සබහවික විඳත් පිිබඵ අශ ද  ඳහර්ලිශම්න්තුශව විශලේ කහයක 

බහශව හභහිනකඹන්ට ඒ ගළන අධයඹනඹ කයන්නයි. අවුරුදු 
වතකට ඳසශේ -සුනහමිශඹන් අවුරුදු 7කට ඳසශේ-  භභ අවනහ, 
"ඒ විශලේ කහයක බහ ඇති කිරීශම් ්රතිපරඹ ශභොකක්ද, ශම් 

හර්තහශව ්රතිපරඹ ශභොකක්ද?" කිඹරහ.  

තමුන්නහන්ශේරහ ශදෝහභිශඹෝගඹ ශගනළල්රහ ශියහනි 
ඵණ්ඩහයනහඹක අගවිනිසුරුතුමිඹට අදහශ වදහ තිශඵන හර්තහශව 

පිටු 1,600ක් තිශඵනහ. ඳළඹ 24ක් ඇතුශත ඒ හර්තහ  වදරහ එඹ 
බහහ තුශනන්භ -සිංවශරන්, ශදභශශන්, ඉං්රීසිශඹන්- කස කය 
ඳහර්ලිශම්න්තුශව අඳට රළශඵන්න ළරළසවහ. හර්තහ නිකුත් 

කශහ. පිටු 1,600ක් තිශඵනහ.  

වළඵළයි අවුරුදු වතක් ගත ශරහත්, අශ ද යශට් සහබහවික 
විඳත් පිිබඵ වළද හර්තහ තභ සිංවර බහහට, ශදභශ 
බහහට ඳරිර්තනඹ කය ගන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. භභ ගරු 

ඇභතිතුභහශ  අධහනඹට ශම් කහයණඹ ශඹොමු කයනහ. මිනිස 
ක්රිඹහකහයකම් නිහ ඇති න යනඹන් ඳරීක්හ කය ඵරහ ඒහ 
ළශළක්වීභ පිණි ගත යුතු පිඹය නිර්ශ්ධල කිරීභ වහ න 

විශලේ කහයක බහශව හර්තහ ඳහර්ලිශම්න්තු පුසතකහරශේ 
තිශඵන්ශන් තභ ඉං්රීසි බහහශන් විතයයි. ඔන්න අශ ද ය ශට් 
තත්ත්ඹ. ඒ හර්තහ වදන්න ශකොච්චාය මුදරක් විඹදම් කශහද? 

යටල් කීඹක ංචාහයඹ කශහද?  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ කමිටුශව සිටි 
භන්ත්රීතුභන්රහ දළන් ඇභතිරු ශරහ ඉන්නහ. වකීම් ඇභතිතුභහ 

ඒ කමිටුශව ඉරහ තිශඵනහ. ඒ අඹටත් ළරකිල්රක් වළටිඹට භභ 

ඒ අඹ ගළනත් කිඹන්නම්. ඒ කමිටු හර්තහශව නිර්ශ්ධල ගණනහක් 

තිශඵනහ. ශම් ආණ්ඩු වළටිඹට, විඹ බහය ඇභතිතුභහ වළටිඹට 
තමුන්නහන්ශේරහ ශම් එක නිර්ශ්ධලඹක්ත් ක්රිඹහත්භක කයරහ 
තිශඵනහද? ශම් ගළන යට දන්නහද? සුනහමිශඹන් ඳසශේ, ඳසු 
ගිඹ සහබහවික විඳත්තිඹ හශ  විඳත්ති කීඹකට අපි මුහුණ 

දුන්නහද? ඉතින් ශභළනි හර්තහ වදන්න ඳහර්ලිශම්න්තු විශලේ 
කහයක බහක් විසින් ගත කශ කහරඹ, මුදල් ගළන රාතන්න. 
ඒහත් ශම් යශට් භවජනතහශ  ල්ලි. අන්තිභට ඒහට ග 

කිඹන්ශන් කවුද? කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. ඒකත් විඳත්තිඹක් 
තභයි. ගංතුය, නහඹ ඹෆම් -සහබහවික විඳත්- හශ භ තභයි අශ ද 
යශට් ඵදු ශගන ජනතහශ  ඒ මුදල්රට කයන විඳත්තිඹ. අඩු 

තයශම් එඹ සිංවර, ශදභශ බහහන්රට ඳරිර්තනඹ කයරහ ශම් 
යටට ඉදිරිඳත් කයන්නත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව අඳට ඵළරි ශරහ 
තිශඵනහ. 

උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුට! උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුට 
ඒක කයන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ කිඹහ අපි කිඹනහ. වළඵළයි පිටු 
එක්දවස වඹීමඹක් ඳභණ තිශඵන ශදෝහභිශඹෝග හර්තහ බහහ 
තුනටභ ඳරිර්තනඹ කයන්න තමුන්නහන්ශේරහට ඳළඹ විසිවතයක් 

ගිශේ නළවළ. ඒ කිඹන්ශන් වුභනහ. වළඵළයි මිනිස ක්රිඹහකහයකම් 
නිහ ඇති න යනඹන් ඳරීක්හකය ඵරහ ඒහ ළශළක්වීභ 
පිණි ගත යුතු පිඹය නිර්ශ්ධල කිරීභ වහ න විශලේ කහයක 

බහ ඳත් කය අවුරුදු  වතක් ගත ශරහත් ඒ හර්තහ  වරිඹට 
යටට ඉදිරිඳත් කයන්න තිශඵන වුභනහයි, ශදෝහභිශඹෝගඹ 
ම්ඵන්ධශඹන් ඳළළති විශලේ කහයක බහ හර්තහ ඳළඹ 

විසිවතශයන් ඳරිර්තනඹ කයරහ -එභ විශලේ කහයක බහශව  
බහඳතිතුභහ වළටිඹට රාටපු අශ ද අනුය රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ 
ශම් අසථහශවදී ගරු බහ ගර්බශේ ඉන්නහ- ඒ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

කශ ශවගඹයි රකහ ඵරන්න.  ශම් ගළන කල්ඳනහ කය ඵරන්න 
කිඹරහ ශම් යශට් ජනතහශගන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභරාදී ශඵොශවෝ ගරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ  තභන්ශ   ආනශේ, තභන්ශ  දිසත්රික්කශේ, 
තභන්ශ  ්රශ්ධලශේ වුණු විඳත්තිඹ ගළන කරුණු කහයණහ කිවහ. 
වළඵළයි  ශවට දශේ  ශනත් ආනඹක් විඳත්තිඹට  රක් ශන්න 
පුළුන්. මීට අවුරුදු  41කට කලින් අශ ද ඳක්ශේ  නිර්භහතත  

ශයෝවණ විශ.වීය ශවෝදයඹහ 1971 අශ්රේල්ර වළභන්් රාල් 
ඵන්ධනහගහයශේ ඉන්න ශකොට  ීමඅයිී. එශක් භවත්රු  ඇවිල්රහ 
ඔහු එිබඹට ශගනිරාල්රහ ්රලසන කශහ, "ඇයි ශම් ශ්ධලඳහරන 

යහඳහයඹක් වළදුශව, ශභොකක්ද ශම්ශක් ඵරහශඳොශයොත්තු?" 
කිඹරහ. ඒ ශරහශවදී  ඒ දුන් කට උත්තයශේ අශ ද  යට ගළන, ශම් 
අද අපි මුහුණ ශදන විඳත්තිඹ ගළන ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹරහ 

තිශඵනහ, ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. එරාදී අශ ද යට ගළන 
ඉතහ ඳළවළදිලි විග්රවඹක් කයරහ තිශඵනහ. අශ ද යට කිඹන්ශන් 
ඉතහභ ටිනහ විධිඹට භධය කඳුකයඹක් තිශඵන, ඒ භධය 

කඳුකයශඹන් යට පුයහ ගරහ ඵරාන දිඹ දවයහන් තිශඵන, ගංගහ 
ඳ්ධධතිඹක් තිශඵන,  සබහවික නිර්භහණඹ වුණු ශම් ඳතථිවිශේ 
තිශඵන විශිසට නිර්භහණඹක්; ඒක එශවේ  ශභශවේ කයනහ නම්, 
ඒකට  අත තිඹනහ නම් ශ්ධලඳහරන තීන්දු තීයණ අනු ශනොශයි 

කයන්න ඕනෆ කිඹරහ ශයෝවණ විශ.වීය ශවෝදයඹහ  එදහ කිවහ. 
අශ ද යශට් භහධයර ඒ ගළන ඳශ වුණ නිහ ඒ කහයණහ කීඳඹක් 
භභ උපුටහ දක්න්නම්. ශයෝවණ වි ශ.වීය ශවෝදයඹහ  ශභන්න 

ශභශවභ කිඹනහ :  

" දළන් අශ ද යශට් තිශඹන ්රලසශන තභයි ශභශවේ ගංතුය. 
අනික් ඳළත්ශත් නිඹඟඹ. එශවභනම් අපි ශම් ශතත් කරහශඳ 

තිශඹන ළඩි තුය විඹිබ කරහශඳට ශගනිඹන ළරසුභක් 
වදන්න ඕන."  

එතශකොට ්රලසන කයන ීමඅයිී. එශක් භවත්භඹහ අවනහ, 

"එතශකොට භවළලි ශඹෝජනහ ක්රභඹ එශවභ ළරසුභක් 
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ශනොශයිද?" කිඹරහ. "නළවළ. ශම් කයන්ශන් තුය ළඩි ්රශ්ධලඹක 
තිශඹන ගඟක් තුය නළති ්රශ්ධලඹකට වයන එක ශනොශයි. 
ශම්ක මලික සි්ධධහන්තශඹන්භ ළයදියි. භවළලි ගඟ ශතත් 

කරහඳශේ තුය අයන් විඹිබ කරහඳඹ ශතත් කයමින් ගරහ ගිරාන් 
ත්රිකුණහභශරන් මදට ළශටනහ. ශම් කයන්ශන විඹිබ කරහඳඹ 
වයවහ ගරන එකභ ගංගහ විඹිබ කරහඳශේභ ශන ඳළත්තකට 

වයන එක. ඒශකන් ශන්ශන් අශනක් ඳළත්ත වමුලින්භ 
කහන්තහයඹක් ශන එක. භභ කිඹන්ශන් භවළලි ශඹෝජනහ ක්රභඹ 
මලික ලශඹන්භ ළයදි ඵ.  දළන් ගඟ,  උතුරු ගම්ශඳොශ වයවහ 

වළටන් වයවහ කටුගසශතොටට ශභවහට, එනහ. ඒ වරිශේ වළභ 
අවුරු්ධශදභ ජර ගළලීම් අනිහර්ඹයි. ගම්ශඳොශ ශර්ල් ඉසශට්ශම් 
ඵරන්න අවුරුදු ගණන්ර ගරපු භට්ටම් භහර්ක් ශරහ තිශඹනහ, 

මිනිශවකුට ඩහ උසින්. ඒ කිඹන්ශන් ජර ගළලීම්  ජනතහට 
විනහලඹක් ශරහ.  

අපි යටට ජනතහට ආදශර් කයන ආණ්ඩුක් නම් ශම් ජර 
ගළලීම් විදයහත්භක නත්රහ ශදන්න ඕන. ශම් ඵට භූශගෝර 

විදයහත්භක විඳුම් තිශඵනහ. භවළලිඹ එශවභ විඳුභක් 
ශනශභයි. එතන ශන්ශන් නළ ශඟනරායට ගරන එකභ ග ශේ තුය 
උතුයට වළයවීභ, විඹිබ කරහශඳට තුය ගන්න ඕන ජරධහරිතහ 

ළඩි ගංගහලින්." 

"ධහරිතහ කිවශ කළඳෆසිටි එකද?" කිඹරහ  ීමඅයිී. එශක්  
භවත්භඹහ අවනහ. "ඔව. කළඳෆසිටි එක ළඩිභ ගඟ තභයි කළුගඟ. 

භවළලි  ගඟ වළතළ දභ 206ක් දිග වුණහට ළඩිභ තුය කක් මදට 
ශගනිඹන්ශන කළු ගඟ, ඊශඟට කළරණි ගඟ. එතශකොට ශම් ගංගහ 
ශදශක්භ ජර ගළලීම්. අයශව සිරිඳහ අඩවිශඹ ඳුශයො ගසර අතු 

ශවශශවත් ශභශවේ ශතොටශඟ ශේදත්ත ඳළත්ශත් මිනිසසු 
සුභහනඹක් ශදකක් කළරණි ඳහරභ උඩ ඳදිංචි ශන්න ඕන."  

ශ්රී ඳහද අඩවිශේ ඳුශයො ගසර අතු ශවොශන ශකොටත් ශභශවේ 

ශේදත්ශත් මිනිසසු කළරණි ඳහරභ උඩ ඳදිංචි ශන්න ඕනෆ 
කිඹරහ ඔහු කිඹනහ. ඒ කිඹන්ශන් ශම් සහබහවික ක්රිඹහලිශේ 
තිශඵන තත්ත්ඹ.  

"ශම් කළරණි ග ශේ, කළු ග ශේ ජර ගළලීම් නත්න්න නම් 

ශම් ගංගහර තුය කඳුකයශේදී උතුයට තල්ලු කයන්න ඕන." 
කිඹරහ ඔහු ළඩිදුයටත් කිඹනහ.  

ඇත්තටභ ශම්කට අදහශ ළරළසභක් ශයෝවණ විශ.වීය 

ශවෝදයඹහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ ගළන භභ දීර්ඝ කථහ කයන්න 
ඹන්ශන් නළවළ. ඔහු කිසිභ  ලිඹකිඹවිල්රක් නළති, ශකොශඹක් 
අතට අයශගන ඳෆනකින් සිතිඹභ ඇරහ ඒ ීමඅයිී. එශක්  

භවත්රුන්ට ශඳන්නහ, ශම් ග ශේ  සහබහවික ගරහ ශගන 
ඹන නළ ශඟනරාය ඳශහශත් තුය ටික ගරහශගන ඹන්න දීරහ භධය 
කඳුකයශේ තුය ටික උතුය ඳළත්තට ශගනිඹන්ශන් ශකොශවොභද  

කිඹරහ. උතුයට ශගනිඹන්න ඕනෆ තුය ටික ශනොශයි ශගන 
ගිශේ, එඹ ශන ඳළත්තකටයි ශගන ගිශේ, ශභෝම්  ළරා ශදකක් 
අශ ද යටට රානහ, ඒ ශභෝම් ළරාර නිළයදි සහබහවික 
තත්ත්ඹ ශත්රුම් අයශගන ශනොශයි ඒ ළරසුභ වළදුශව කිඹරහ 

ඔහු කිවහ. එරාදී ඔහු ශභශවභ කිඹනහ:   

"දළන් 'ටී' අකුශර් ක උතුයට ඵෆවුම් ශනහ. එක ඳළත්තකට 
තුය ළඩියි. අශනක් ඳළත්තට තුය නෆ. ශම් වරිශඹ නුය හනු. 

දළදුරු ඔඹ, භහඔඹ හශ  ගංගහත් ශභවහට ගරනහ. දළන් නුය 
හනුශවදී කළරණි ගඟ හශ  ගංගහර ජරඹ යහ ගත්ශතොත් 
සහබහවික පිරාටීභ උඳශඹෝගීත කයශගන උතුයට ශගනිඹන්න 

පුළුන්." 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහට නිඹමිත ශරහ අහනයි. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  භහ අන් කයන්නම්.  

මීට අවුරුදු 42කට කලින් ශයෝවණ විශ.වීය ශවෝදයඹහ 

දළක්කහ පුත්තරශම් සිට ඹහඳනඹ දක්හ ශකොටශේ රාරිගල් ඳ්ධධතිඹ 
ඹට ඛනිජ ශතල් තිශඵන ඵ. එශවභ දකින්න දළක්භක් තිශඵන්න 
ඕනෆ; නිළයදි දළක්භක් තිශඵන්න ඕනෆ. අද ඇති ශරහ 

තිශඵන්ශන් සහබහවික විඳත්තිඹක් ශනොශයි. විනහඩි ඳවක් රාන 
ශකොට, එශවභ නළත්නම් ඳළඹක් ශදකක් රාන ශකොට පිටහය ගරන 
ළව ශනොශයි යජ කහරශේ ඉරහ තිබුශණ්. යජරු වදපු ඒ ළ 

දක් රාන ශකොට හන් දභන ළව ශනොශයි. ශම් සහබහවික 
ජර ඳ්ධධතිඹ, භධය කඳුකයශේ ඉරහ ගරන ගංගහ ඳ්ධධතිඹ විඹිබ 
කරහඳශේ -තළනි තරහ බිම් ටිශක්- ළව තටහකරට එකතු කය 
ශගන ඒ බිම් අස්ධදහ ගත්ත ඒ ඳ්ධධතිඹ විනහල කය ගත්ශත් අශ ද 

ළයදි ංර්ධන ්රතිඳත්තිලින්; ළයදි ංර්ධන ළරසුම්ලින්. 
දුය දිග ඵරන්ශන් නළතු, අනහගතඹ දිවහ ඵරන්ශන් නළතු, ඇවළට 
ශඳශනන දුය, නවශේ දුය දළකරහ වදපු ළයදි ංර්ධන 

්රතිඳත්තිලින් තභයි අද අශ ද ශම් යට ඹට ශරහ තිශඵන්ශන්. 
වරහත නගයඹ ඹට ශන්ශන්, අපි රාතපු නළති නගය ඹට 
ශන්ශන් ඒ නිහයි.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි කවුරුත් දන්නහ දවඅට 
ංගු. සහබහවික තිබුණු දවඅට ංගු නහඹ ඹන්ශන් නළවළ. ඒ 
දවඅට ංගුශව  තිශඵන ඵෆවුභ, නහඹ ඹන ඵෆවුභක් ශනොශයි.  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ අන් කයන්න. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශම් කහයණහ කිඹරහ භහ අන් කයනහ. නමුත් දළන් ශරහ 
තිශඵන්ශන ශභොකක්ද? දළන් ඒ සහබහවික ඵෆවුභ ශනස කශහට 
ඳසශේ දවඅට ංගුත් නහඹ ඹනහ. ඒ නිහ ඉතහභ ඳළවළදිලියි 

ශභන්න ශම් ළරැ්ධද-  
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් කයන්න.  

ගරු අනුය රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ.  

[අ.බහ. 4.01] 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ඳරිවර අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ - சுற்மஶடல் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Environment)  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ්රථභශඹන්භ භහ කිඹන්න 

ඕනෆ, වුදි අයහබිශේ අධිකයණඹක් භඟින් ශදන රද තීන්දුකින් 
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රිහනහ නෆීක් දළරිඹ අද දිනශේදී භයණ දඬුභකට රක් කය 

තිශඵන ඵ. ඒ ගළන අපි ඉතහභ කනගහටු ශනහ. ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, ශම් සි්ධධිඹ දළන ගත්ත දශේ ඉරහ, ඒ 

කිඹන්ශන් ඇඹශ  අතින් ඹම් යදක් සිදු වහ ඹළයි කිඹරහ දළන 

ගත්ත දශේ ඉරහ, අශ ද යජඹත්, සිඹලු ශදනහභත් විලහර 

භවන්සිඹක් ගත්තහ  ඒ දළරිඹ ශ්ලයහ ගන්න. ඒ වහ අන්තර් ජහතික 

කහන්තහ ංවිධහන ඳහ එකතු වුණහ. නමුත් වුදි අයහබිඹහනු නීතිඹ 

අනු, ඒ ඳවුශල් අඹ භහ ශදන තුරු ඒ දළරිඹ ශනුශන් කිසිභ 

ශදඹක් ඒ යජුටත් කයන්න පුළුන්කභක් නළවළ. වුදි අයහබිඹහශව 

යජතුභහ ඳහ ශම් ශනුශන් භවන්සි වුණහ. අපි ඒක කිඹන්න 

ඕනෆ. නමුත් අහනහකට හශ  ඒ  දළරිඹට භහ දීභට ඒ 

ඳවුශල් අඹ තුශ තිබුණ අකළභළත්ත නිහ රිහනහ නෆීක්ට භයණ 

දඬුභ රළබුණහ. භහ දන්නහ, ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ 

අහන ශභොශවොත දක්හ ඒ වහ භවන්සිඹක් ගත්ත ඵ. 

එතුභහශ  අභහතයහංලඹත්, විශ්ධල කටයුතු අභහතයහංලඹත්, යජඹත්, 

ජනහධිඳතිතුභහත් ඇතුළු සිඹල්ශරෝභ අහන ශභොශවොත දක්හ 

විලහර භවන්සිඹකින් ඒ ශනුශන් කටයුතු කශහ . ඒ නිහ යජඹ 

ශනුශන් භහ අඳ සිඹලු ශදනහශ භ කනගහටු ශම් සි්ධධිඹ 

ශනුශන් ්රකහල කයන්න කළභළතියි. නමුත් ඒ අතයතුය අඳ විසින් 

ඒ ශනුශන් කයන රද කර්ඹඹ පිිබඵත් කථහ කයන්න ඕනෆ. 

ඇත්ත ලශඹන්භ අද අඳ හකච්ඡහට රක් කයමින් ඉන්ශන් 

අඳට ළසශන් ඇති වුණු  විලහර  වහනි පිිබඵයි. ඔඵතුභන්රහ 

දන්නහ, මිලිමීටර් 300කට අධික ර්හඳතනඹක් රංකහශව විවිධ 

තළන්රට රළබුණ ඵ. ගංතුය වහනි සිදු වුණු දිසත්රික්ක අතරින් 

කුරුණෆගර දිසත්රික්කඹත් එකක්. භහ රාතන වළටිඹට ඒ 

දිසත්රික්කශේ නිහ 919ක් හශ භ- [ඵහධහ කිරීභක්] ඳවුල් 

6,000කට ආන්න ්රභහණඹක් ආඳදහට රක් වුණහ. ඒ ශඵොශවෝ 

තළන්රට අඳත් ගිඹහ; ඵළලුහ. භවය නිහ විනහල ශරහ 

තිශඵනහ. භවය ඒහ දළන් ්රකතති තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ.  

ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, භහ ඔඵතුභහ එක්ක 

ම්පර්ණශඹන් එකඟ ශන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ ආඳදහ 

කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ පිරාශටවහට ඳසශේ ශම් කටයුතු 

ම්ඵන්ධ විලහර ශනසකභක් ඇති වුණහ. ශම් ආඳදහරට 

යුහුසුලු භළදිවත් වීභක් ශඳනුණහ. ශම් ආඳදහ සිදු ව අසථහශවදී 

භහ අභහතයතුභහට කථහ කශහ. එතුභහ භට ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 

කිවහ,  අලය කටයුතු කයන්න අලය මුදල් දිහඳතිතුභන්රහට 

ඹහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ හශ භ දිසත්රික්ක බහය නිරධහරින්, 

්රශ්ධල බහය අශ ද ආණ්ඩු ඳක්ශේ නිශඹෝිනතඹන් හශ භ භවය 

අසථහරදී විඳක්ශේ නිශඹෝිනතඹන් ඳහ ශම් අසථහට 

ඉදිරිඳත් ශරහ ශවො ළඩක් කශහ.  

ඇත්තටභ ශම් කහයණහශව දී අපි භතක තඵහ ගත යුතු ශදඹක් 

තිශඵනහ.  සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ එතුභහශ  කථහශව දී 

කිවහ, එතුභන්රහශ  රාටපු  නහඹක ශයෝවණ විශ.වීය භළතිතුභහ 

කයපු කථහක් ගළන. කවුරුත් එශවභ කථහ කයනහ. නමුත් 

්රලසනඹ තිශඵන්ශන් අද හශ  දක අපි ශකොශවොභද ශම් ්රලසන 

ගළන ඵරන්ශන් කිඹන එකයි. ඇත්ත ලශඹන්භ ඔඵතුභන්රහ 

දන්නහ, අපි ශකොයි තයම් හර්ථක ශම් කටයුතු කය තිශඵනහද 

කිඹරහ. භවය දියුණු ඹළයි ම්භත යටල් ගළන වන් කයමින් 

ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිවහ, ඒ යටල් අනුගභනඹ 

කයන්න කිඹරහ. එතුභහ අනුගභනඹ කයන යටල් අපි අනුගභනඹ 

කශහ නම්, අදත් ශම්  කිසි ශදඹක් සිදු ශරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

එතුභන්රහ අල්ශල් තිඹහශගන ඉන්න ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදශේ 

නිවශඹෝක් නුයට විලහර සුිබ සුශඟක් එක්ක තුය ආහ.  

ගු දයළසිරි ජයපවේකර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ළන්ඩි කුණහටු. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ළන්ඩි කුණහටු ආහ. ශම් ඊශේ ශඳශර්දහ තභයි ඒ ආඳදහට 
ඳත් වුණු අඹට උදවු කයන්න ශකොංග්රස භණ්ඩරඹ මුදල් අනුභත 
 කශශේ. ඒ සි්ධධිඹ සිදු ශරහ කී කහරඹකට ඳසුද? තභත් ඒ 
නිවශඹෝක් නගයඹට සිදු වුණු අරහබඹ එශවභභයි. ගරු 
භන්ත්රීතුභහට භහ භතක් කයන්නට කළභළතියි, විශලේශඹන්භ අද 
කහරශේ අශ ද ආණ්ඩුර ක්ණික භළදිවත් වීභ - අශ ද ආණ්ඩු 
කිඹන්ශන් රංකහශව තිබුණු ශකොයි ආණ්ඩුක් වුණත්- 
අතක්ශේරු කයන්න ක්රිඹහ කයන්න එඳහ කිඹරහ. අශ ද ඇභතිතුභහ 
ආනශඹන් ආනඹට ගිරාල්රහ ඒ අලය කටයුතු කශ ඵ භහ 
දන්නහ. අපි දන්ශන්ත් නළති ශරහක එතුභහ අශ ද ආනරටත් 
ඇවිල්රහ ගිරාන් තිශඵනහ. බිංගිරිඹ ආනඹට ඇවිල්රහ ගිඹහ; 
නිකළයටිඹ ආනඹට ඇවිල්රහ ගිඹහ; වරහතට ඇවිල්රහ ගිඹහ. ඒ 
ෆභ තළනකටභ ගිරාල්රහ ඒ අඩු ඳහඩු ශොඹහ ඵරහ අලය කටයුතු 
එතුභහ කශහ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ අද අපි පිිබගන්නට ඕනෆ,-  [ඵහධහ කිරීභක්] 
ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ඳසු ගිඹ 31ළනිදහ යහත්රිශේ ශකොශවේද 
රාටිශේ? වම්ඵන්ශතොටද? යභහඩහ එශක්ද? ඔඵතුභහ 31ළනිදහ 
යභහඩහ ශවෝටරශේ  රාටිඹහ ශන්. ඉතින් ඔඵතුභහ වුණත් වරිඹට 
යහජකහරිඹ කයරහ නළවළ ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  යභහඩහ ශවෝටරශේ  
31ළනිදහ යහත්රිඹ ගත කයපු  ඔඵතුභහ ශභශවභ කථහ කයන එක 
ළරැදියි ශන්. අපි ම්පර්ණ හධහයණ ශමු ශකෝ.  

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භහ රාටිශේ රක්සභන් ශශනවියත්න ඇභතිතුභහ එක්ක.  [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භහ දන්ශන් නළවළ ඒක. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඵොශවොභ ශවොයි. 
අලුත් ආයංචි ශදන එක ශවොයි. නමුත් භට තිශඵන ආයංචි අනු, 
ඔඵතුභහ 31ළනිදහ යහත්රිඹ ශඵොශවොභ ශකිබ ශදශරන්, රීති 

්රශභෝදශඹන් ගත කශහ.  

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ රාටිශේ ඵළංශකොක්ර. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නළවළ, භභ ඵළංශකොක් ගිශේ නළවළ. ඉතින් ඒ නිහ අපි ශභොකක් 
වරි - 
 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
විසතය කිඹන්නද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

කිඹන්න, කිඹන්න. ඕනෆ එකක් කිඹන්න. ශභොකක් වරි 
කයනශකොට ඔඹ භට්ටභට ඳවශට ඹන්ශන් නළති අපි ශඳෝ ඩක් 
ඉවිබන් කථහ කයන්න ඉශගන ගත යුතුයි.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් සිදු වුණු විනහලඹ 
යූඑන්පී ද, ශ්රී රංකහ ද කිඹරහ  සිදු වුශණ් නළවළ. එඹ කහටත් සිදු 
වුණහ. ඒ නිහ අපි ඒ කහටත් ළරකුහ. අපි, තමුන්නහශේරහ හශ  

එක්ශකශනකුට එක විධිඹකටත්, ත  ශකනකුට ත විධිඹකටත් 
රකන ආණ්ඩුක් වළටිඹට ක්රිඹහ කයන්ශන් නළවළ කිඹරහ 
කිඹන්න ඕනෆ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ශම් ශරෝක තත්ත්ඹත් 

එක්ක - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ එතළන සිටිශේ නළවළ ශන්. 
ඔඵතුභහ අග්රවිනිලසචාඹකහයතුමිඹ එක්ක ඹටින් ඹටින් කථහ කයරහ 
ගිඹ එක භහ දන්නහ ශන්.  

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
වළන්දෆශව වතවභහයට ලියුම් දහවක් විතය දීරහ, ඊශඟ දශේ 

උත්තය ඵඳින්න කිවහ. ර.ජහ නළ්ධද? 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒක ඵරහ ගන්න ඵළරි ඹළ. ඔඵතුභහ ශභොකද ඔච්චාය 
ශක්න්තිශඹන් දඟරන්ශන්? ඇත්ත කිඹනශකොට ඵඹ ශන්ශන් 
ශභොකද? 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

 (The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒක භට කථහ කයන්න තිශඵන අයිතිඹ. 
 

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
භටත් අයිතිඹ තිශඵනහ. භහත් එශවභ කථහ කයනහ. ශම් 

භනසගහතරට න් ශදන්න ගිශඹොත් භශ  කහරඹ ගත ශනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද අශ ද යශට් සිදු ශරහ 
තිශඵන ශම් ශ්ධල් ශම් තයම් පුළුල් සිදු න්ශන් මුළු ශරෝකඹ 
පුයහභ  සිදු න ක්රිඹහලිඹක් නිහයි. ඒ ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔළුශව 
තඵහශගන සිටින ඵටරාය යටල් විශලේශඹන්භ කහර්මික 
වි දරශඹන් ඳසශේ, ශම් ශරෝකඹට  කයපු  විලහර විනහලඹ දළන් 
අඳ ශත එල්ර ශමින් තිශඵනහ. අද අපි ශරෝකශේ ඉතහභ අඩු 
කහඵන්  ඩශඹොක්යි්  ්රභහණඹක් පිට කයන යට. ශටොන් එකකට 
දලභ වඹයි. නමුත් ඵටරාය යටර ශම් තත්ත්ඹ ඉතහභ දරුණුයි.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ අද ශරෝකඹ 
උණුසුම් ශවශගන ඹනහ. ශම් තත්ත්ඹ පිිබගන්න. ඒ ගළන 
කහටත් ඵණ කිඹරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. ශරෝකඹ උණුසුම් නහ. 
විදයහඥඹන් භත ඳශ කය තිශඵනහ, ශම් ශරෝකශේ සිදු න 
උණුසුභ ත ශන්ටිශග්රේ්  අංලක ශදකකින් ඉවශ ගිශඹොත්, 
භහරදියින විතයක් ශනොශයි, ඇශභරිකහ ඇතුළු සිඹලු 
යටල්ර විලහර ජර ගළලීම් සිදු න ඵ. ශභොකද, මුහුශ්ධ ජර 
්රභහණඹ ඉවශ ඹන නිහ. ශම්ක තභයි ඇත්ත කථහ.  ඒ නිහ දළන් 
අපි ශම්හ ගළන  තහක්ණික ලශඹන් කටයුතු කයශගන ඹනහ.  

ශම්හ ශකොශවොභද ශන්ශන් කිඹරහ ඒ භඟින් අපි ශොඹහ 

ඵරනහ. විලහර ජර කක් එක ඳහයට වළශශන ශකොට ඒකට 
ඔ ශයොත්තු ශදන්න පුළුන් න විධිශේ තත්ත්ඹක් ගංගහරටත් 
නළවළ, ශන කහටත් ශවෝ නළවළ. ඒ නිහ ශම් වළභ අංලඹක් 
ගළනභ අපි කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  

දළන් භහ ශඟ තිශඵනහ, යන කශභනහකයණඹ - disaster 
management - වහ ව කමිටු ම්ඵන්ධ ශතොයතුරු. අද ශම් 
ශඹෝජනහ ශගනහපු භන්ත්රීතුභහත් ශම් යන කශභනහකයණ 

කමිටුට ගිරාල්රහ නළවළ. කලින් එක දක්ද ශකොශවශදෝ 
ගිරාල්රහ තිශඵනහ. භෆතකදී එක දක්ත් ගිරාල්රහ නළවළ.  භහ 
ශඟ ඒ ශතොයතුරු තිශඵනහ. ඒ නිහ ඳක් න්න පුළුන්, විඳක් 

න්න පුළුන්, යනඹකදී අපි කවුරුත් එක අදවක ඉන්න 
ඕනෆ.  

ඇත්තටභ අපි නළත තහක් කිඹන්න ඕනෆ, ශම් 

අභහතයහංලඹ ඉතහභ ශවො ශභශවඹක් කයනහ කිඹන එක. ඒක 
අපියි දන්ශන්. අපි එක්කයි ඔවුන් ළඩ කයන්ශන්. අපියි ඒ ගළන 
කටයුතු කයන්ශන්. යනඹකදී මුදල් අලය වුණු කිසිභ 
අසථහක, කිසිභ තළනකට, භවහ බහණ්ඩහගහයඹ ශන්න පුළුන්, 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශන්න පුළුන්, ගරු ඇභතිතුභහ ශන්න 
පුළුන් මුදල් ශනොඹහ ඉරහ නළවළ. ශම්ක තභයි ඇත්ත කථහ.  

අඳට භවය අංලර දියුණු අලයයි. ඔඵතුභහ කිඹපු ඒ 

කරුණ භභ පිිබගන්නහ. කහරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුශව 
දියුණුක් ඇති කිරීභ වහ ඒ ඹන්ත්ර ූ ත්ර දියුණු කිරීභ අලයයි. ඒ 
හශ භ ඹම් ඹම් අඹ පුහුණු කිරීභත් අලයයි. නමුත් ඒ නිහ ශම් 

Disaster Management Centre එකට මුකුත් ශරහ නළවළ කිඹරහ 
කිඹන එක ම්පර්ණ ළරැදියි.  

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
කවුද කිවශව? 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

අශ ද ්රශ්ධලරත් ගංගහ ගරහ ශගන ඹනහ. භභ නිශඹෝජනඹ 
කයන ආනශේත් ගංගහ කීඳඹක් තිශඵනහ. ශම් ගංගහ කීඳඹ අඳට 
ඉතුරුහ. ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ, 

කුරුණෆගර නගයඹ ශභය ගංතුයට ඹට වුශණ් 1950 
ගණන්රට ඳසශේ කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් අභහතයහංලශේ 
සිඹලු ශදනහභ කටයුතු කශහ. ඉතින් ඒ නිහ අපි ශම් තත්ත්ඹන් 

ශත්රුම් අයශගන ක්රිඹහ කිරීභයි ඩහ ළදගත් න්ශන්. ශම් 
ම්ඵන්ධශඹන් ළඩ කිරීභට අඳ සිඹලු උත්හවඹන් අයශගන 
තිශඵනහ. ශම් ඵරන්න,  අශ ද දිසත්රික්කඹට දීරහ තිශඵන බහණ්ඩ 

්රභහණඹ. Tents 181ක්, මුළුතළන් ශ  උඳකයණ කට් ටර 78ක්, 
bedsheets 2,000ක්,  දරහසටික් ඳළදුරු 2,000ක්, ශකෝ දඳ 2,000ක්, 
පිඟන් 2,000ක්, ඵහල්දි 2,000ක්, භදුරු දළල් 500ක්, ශභහ භදුරු දළල් 

150ක්, කුඩ, කු දපි රහම්පු, ජීවිත ආයක්ක කඵහ, ක්ශරෝරීන් 
ශඳති, ගස කඳන කිඹත් කිඹන ශම් සිඹල්රභ අඳට රඵහ දීරහ 
තිශඵනහ. ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ, 
අශ ද ්රශ්ධලශේත් ගංතු ය ගරන නිහ භභ ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ අශ ද 

්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහඹට එන්ිනභකුත් වි කයරහ 
ශඵෝට්ටුක් ශදන්න කිඹරහ ගරු ඇභතිතුභහශගන් ඉල්ලුහ. එතුභහ 
ඒකත් භට රඵහ දුන්නහ.  

විශලේශඹන් ඳසු ගිඹ ගංතුය අසථහශව ඳඬුසනුය 
්රශ්ධලශේ ජනතහ ශ්ලයහ ගන්න අලය වනරට ඒ ශඵෝට්ටු 
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අපි ශඹශදවහ. ශම් යනරදී අපි කවුරුත් අශ ද ලක්ති 

්රභහණඹට ඩහ ළඩි ්රභහණඹකින් ළඩ කය තිශඵනහ. ආණ්ඩුශව 
සිටින භළති, ඇභතිරු ළඩ කශශේ නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ 
රාතනහද? භභ දන්නහ, ඒශගොල්රන් තභන්ශ  භවන්සිශඹන් 
ශොඹහ ගත් බහණ්ඩ ශගනිඹරහ අභහතයහංලශඹන් රඵහ දුන් ඒහට 

අතිශර්ක ලශඹන් ඒ ජනතහට රඵහ දුන්නහඹ කිඹරහ. ගරු ිනත් 
ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, ඒ බහණ්ඩ ශම්හට ම්ඵන්ධ නළවළ. ඒ 
බහණ්ඩ අතිශර්ක ලශඹන් රඵහ දුන් ඒහයි.  

තමුන්නහන්ශේරහට ඒ ශතොයතුරු එන්ශන් නළත්ශත් 
තමුන්නහන්ශේරහ ශඟ ඉන්න මිනිසසු ඒහ කිඹන්ශන් නළති නියි. 
ඒකයි ඒ ශතොයතුරු එන්ශන් නළත්ශත්. ඒහ කිඹන්නත් ඵළවළ ශන්. 

තමුන්නහන්ශේටත් කිඹන්න ඵළවළ ශන්. 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
තමුන්නහන්ශේශ  ක්රිඹහකහයකම් ගළන භභ කථහ කශශේ නළවළ. 

තමුන්නහන්ශේ භශ  කථහ අවශගන රාටිශේ නළවළ ශන්. 

 

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නළවළ, භභ ම්පර්ණශඹන්භ කථහ අවශගන රාටිඹහ. ඒශක් 
යංගශඹන් කිඹන ශ්ධ එරා ළඟවුණු ශ්ධ භට ශත්ශයනහ. ළඟවුණු 
ඔක්ශකොභ ඒ කථහශව තිබුණහ.  

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භශ  කථහශව ළඟවුණු ශ්ධල් නළවළ, තිබුශණ් ්රගතිශීලී 

අදවස. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

තමුන්නහන්ශේ කදහත් ්රගතිශීලී අදවස ඉදිරිඳත් කයන්ශන් 
නළවළ. තමුන්නහන්ශේ යශට් සිටින ශරොකු ්රතිගහමිශඹක්. 

තමුන්නහන්ශේ ශකොශවොභද ්රගතිශීලීශඹක් ශන්ශන්?  

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
්රගතිශීලීන් කවුද කිඹරහ ශවට ඵරහ ගන්න පුළුන්. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ කිඹන්න කළභළතියි, ශම් ළඩ පිිබශශ අපි ක්රිඹහත්භක 
කයරහ- 

 

ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
විශලේ  කහයක බහශන් රළබුණු ආකල්ඳ. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

වරි, වරි. ඒක තමුන්නහන්ශේ කිඹන්න. ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, යන ම්ඵන්ධශඹන් ශම් විධිශේ ඉතහභත්භ 

විධිභත් ළඩ පිිබශශක් අපි ශගන ඹනහ. ඉදිරිශේදී 

විශලේශඹන්භ අශ ද යට ශම් යන ගළන ඵරහශඳොශයොත්තු න්න 
ඕනෆ. යන ඵරහ ශඳොශයොත්තු ශමින්, ඒහට මුහුණ දීභට 
ූ දහනම් න්න ඕනෆ. ඳරිය ඇභතියඹහ වළටිඹට භට කිඹන්න 
තිශඵන්ශන්, ශරෝකශේ ඳරියඹ ශනස න ආකහයඹ අනු                

ශ්රී රංකහ විතයක් තනි න්ශන් නළවළ කිඹන එකයි.  

අශනක් යටල් එක්ක තභයි ශගෝලීඹ ලශඹන් ඇති න ශම් 
තත්ත්ඹට අඳටත් මුහුණ ශදන්න ශන්ශන්. අද ශරෝකශේ 

තිශඵන ශරොකුභ ශ්ධ තභයි කහරගුණික විඳර්ඹහ පිිබඵ එක්ත් 
ජහතීන්ශ  මුළු. ඒ මුළුත් එක්ක ක්රිඹහත්භක න අශනකුත් 
කහයණහ නිහ මුළු ශරෝකඹභ උත්හව කයනහ, විලහර අයමුදරක් 

-ඩ ොර් මිලියන 100ක අරමුදක්- හදන්න, විඩ ේෂඩයන්ම 
උසණත්ඹ ළඩිවීභ ඳහරනඹ කිරීශම් ළඩ පිිබශශල් වහ. අද 
ඒහ වහ අලය ශඵොශවෝ කරුණු ම්ඵන්ධ කයරහ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ඔඵතුභන්රහ සිඹලු ශදනහටභ භභ කිඹන්න කළභළතියි, යජඹ 
ශම් තත්ත්ඹට මුහුණ ශදනහ විතයක් ශනොශයි, ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් අලය සිඹලු භළදිවත්වීම් කයන්නත් ූ දහනම්ඹ 
කිඹන එක. 

ගරු ිනත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ රාතනහ නම් ල්ලි අඩුයි 
කිඹරහ, අපි ල්ලි ශදන්න කළභළතියි. ල්ලි රඵහ දීභට කටයුතු 
කයන්න කළභළතියි. ශභොකද, එභ අභහතයහංලඹ ඉල්රන සිඹලු 

ශ්ධල් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ මීට ඩහ කථහ කයන්න 
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ අශ ද දිසත්රික්කශේ 
ජර ගළලීම් ඇති වුණු ශරහශව සිඹලු ශදනහභ ඒකට ම්ඵන්ධ 

වුණහ. අශ ද දිසත්රික්කශේ ශ්ධලඳහරන භත ගළටුම් අඩුයි. අපි 
වළශභෝභ එකතු ශරහ එකට ළඩ කශහ. ඒ නිහ අශ ද ්රශ්ධලර 
ජනතහට වන ශදන්න අඳට පුළුන් වුණහ. ඒ ශගොල්රන්ශ  

නිහ හදහ ගළනීභට අලය කයන කටයුතු ශනුශන් යජඹ මුදල් 
දීභට ූ දහනම් ශරහ තිශඵනහ. ඉදිරිශේදී අපි ඒ කටයුතුර නියත 
ශනහ. එභ නිහ ඉදිරිශේදී ඇති න යනරට ූ දහනම් වීභට 

අපි අශ ද යට තුශ ලක්තිභත් ළඩ පිිබශශක් නිර්භහණඹ කයන 
ඵත් භතක් කයමින් භශ  චාන සල්ඳඹ අන් කයනහ. 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Murugesu 

Chandrakumar. You have got seven minutes. 
 

[பஷ.ப. 4.16] 

 

ගු මුුපපසු චන්ද්රකුමළර්  මශතළ (නිපයෝජය කළරක 

වභළඳතිුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு முமெககசு சந்தஷகுஶர்  - குமௐக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகரல பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்ககர, தலள்ர 

அனர்த்தம் பற்மஷ எத்தஷமலப்தைப் பஷகமை ஸதஶன 

இன்மம லஷலஶதத்தஷகய னக்கும் உமஶற்மச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தமக்கஶக உங்கமக்கு நஶன் நன்மஷ ததஶஷலஷக்கஷன்கமன். 

குமஷப்பஶக, தலள்ர அனர்த்தம் ன்பது நஶங்கள் தஷர்பஶர்த்துக் 

கஶத்தஷமெக்கஷன்ம என்மை அல்ய. அது இற்மகஷன் தஶக்கம். 

இந்த இற்மகஷன் தஶக்கத்தஶல் ற்படும் அனர்த்தங்கள் 

நஶட்டுக்கும் க்கமக்கும் தபஶதுலஶனது. னகல, இந்த 

அனர்த்தத்தஶல் பஶதஷக்கப்பட்ட க்கமக்கு அசஶங்கக் கட்சஷ, 

தஷர்க்கட்சஷ ன்பதற்கு அப்பஶல் நஶம் ல்கயஶமெம் என்மை 

கசர்ந்து கசமல தசய் கலண்டி தபஶமைப்பஷமெக்கஷன்மது 

ன்பமத முதமொல் நஶன் இங்கு லமொமமைத்தஷக் கூம 

லஷமெம்தைகஷன்கமன்.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

இந்த தலள்ர அனர்த்தம் கடந்த சஷய நஶட்கரஶக நஶடு 

முமௐலதும் பஶதஷப்தைக்கமர ற்படுத்தஷ லமெகஷன்மது. குமஷப்பஶக 

லட ஶகஶைத்தஷன் தலள்ர அனர்த்தம் ததஶடர்பஶக நஶன் 

இந்தச் சமபஷன் கலனத்மத ஈர்க்க லஷமெம்தைகஷன்கமன். 

அனர்த்த முகஶமத்துல அமச்சு ற்மைம் ஶலட்ட 

தசயகங்கள் ல்யஶம் என்மஷமைந்து இந்த தலள்ர 

அனர்த்தத்தஶல்  பஶதஷக்கப்பட்ட க்கமக்குக் கைஷசஶன அரம 

உதலஷஷமெக்கஷன்மன ன்மை நஶன் நஷமனக்கஷன்கமன். 

அனர்த்தத்தஷனஶல் பஶதஷக்கப்பட்ட க்கமக்கு குமஷப்பஶக 

அனர்த்த முகஶமத்துல அமச்சர் தகரல வஷந்த அம 

அலர்கள் பல்கலமை அலச உதலஷகமர கற்தகஶண்டு 

லமெகஷன்மஶர். அலமெக்கு நஶன் இந்த அமலஷகய நன்மஷ 

ததஶஷலஷக்கக் கடமப்பட்டிமெக்கஷன்கமன். ததஶமயகபசஷஷன் 

ஊடஶக ந்த கநத்தஷல் ததஶடர்தைதகஶண்டஶமௌம் அலர் 

ங்கரது பஷச்சஷமனகமரப் தபஶமைமஶகக் ககட்டு, 

உடனடிஶகத் தஸர்த்து மலப்பஶர். அந்த லமகஷல் அலமெம் 

அலது அமச்சஷன் அதஷகஶஶஷகமம் உடனடிஶகச் தசற்பட்டு 

ஷகமம் கத்தஶன பைஷமச் தசய்து லமெகஷன்மஶர்கள்.  

நஶன் ஸண்டும் லட ஶகஶைத்தஷன் பஶதஷப்தைக்கள் 

ததஶடர்பஶகத் தங்கரஷன் கலனத்மத ஈர்க்கஷன்கமன். லட 

ஶகஶைத்தஷல் ற்பட்ட தலள்ர அனர்த்தங்கரஷன்தபஶமௐது 

கதகு ஜனஶதஷபதஷ அலர்கள் சம்பந்தப்பட்டலர்கமக்கு உஶஷ 

பைஷப்தைமகமர லறங்கஷதன்மூயம் பஶதஷக்கப்பட்ட 

க்கமக்கு உடனடி நஷலஶைம் கஷமடப்பமத உமைதஷ 

தசய்தஷமெக்கஷன்மஶர். குமஷப்பஶக லமனஷஶ, முல்மயத்தஸம, 

ஶழ்ப்பஶைம், கஷரஷதநஶச்சஷ, ன்னஶர் கபஶன்ம ஶலட்டங்கரஷல் 

இன்மைம்கூட அதஷகபட்ச மற தபய்துலமெகஷன்மது. இன்மை 

அங்குள்ர குரங்கரஷல் தலள்ர நஸர் நஷம்பஷப் பஶய்கஷன்ம 

நஷமயமஶல் க்கள் தங்கள் குடிஷமெப்தைக்கரஷமொமெந்து 

இடம்தபகலண்டி துர்ப்பஶக்கஷ நஷமயம 

கதஶன்மஷஷமெக்கஷன்மது. லமனஷஶலஷகய கடந்த சஷய 

லஶங்கரஶகப் தபய்துலமெகஷன்ம மறஷனஶல் 190 குரங்கள் 

அறஷமலச் சந்தஷத்தஷத்துள்ரன. நஶன்கு அமைக்கட்டுக்கள் 

உமடப்தபடுத்தஷமெக்கஷன்மன; 24 மதஷகள் 

அறஷலமடந்தஷமெக்கஷன்மன. இன்மை கஶமய லம தஶத்தஶக 

14,551 குடும்பங்கள் பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. 

இலற்மஷல் 4,551 குடும்பங்கள் லஷலசஶக் குடும்பங்கள் ஆகும். 

லமனஷஶ ஶலட்டத்தஷகய 292 மடுகள் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. கஷட்டத்தட்ட 11,523 க்கர் 

தநல்லல்கள் அறஷலமடந்துள்ரன. கட்டுநஷயப் 

பஷர்ச்தசய்மககூடப் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மது. 3,675 

க்கஶஷல் கற்தகஶள்ரப்பட்ட க்கமஷச் தசய்மக, பறப் பஷர்ச் 

தசய்மக ற்மைம் தஶனஷப் பஷர்ச் தசய்மககள்  

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன.  

இந்த தலள்ர அனர்த்தம் கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்தஷல்தஶன் 

அதஷக பஶதஷப்தைக்கமர உமெலஶக்கஷஷமெக்கஷன்மது. இதனஶல் 

கஷட்டத்தட்ட 18,155 குடும்பங்கள் பஶதஷக்கப்பட்டுள்ரன. 2,639 

மடுகள் அறஷந்துள்ரன. இமல ல்யஶம் ஸள்குடிகமஷ 

க்கரஷன் தற்கஶமொக மடுகள். இதனஶல் இந்த க்கள் ஷகுந்த 

தநமெக்கடிமச் சந்தஷத்தஷமெக்கஷன்மஶர்கள். கஷரஷதநஶச்சஷ 

ஶலட்டத்தஷகய 7,219 க்கர் தநற்பஷர்ச் தசய்மக 

அறஷமக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மது. 313 க்கர் கட்டுநஷயப் பஷர்ச் 

தசய்மக பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷமள்ரது. இகதகநத்தஷல் 

கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டச் தசயகமும் அனர்த்த முகஶமத்துலப் 

பஷஶஷமம் இமைந்து, இடம்தபர்ந்து இமடத்தங்கல் 

முகஶம்கரஷகய தங்க மலக்கப்பட்டுள்ர க்கமக்குத் 

தஶஶரஶகச் சமத்த உைமல லறங்கஷ லமெகஷன்மன. 

அதுட்டுல்ய, பல்கலமை ததஶண்டர் ஸ்தஶபனங்கமம் 

கூட்டுமமத் துமமமம் லட ஶகஶை ஆமநஶஷன் உதலஷமடன் 

பஶல்ஶ பக்கட்டுக்கள் உட்பட பல்கலமை தபமைதஷஷக்க 

உைமப் தபஶமெட்கமரத் தஶஶரஶகமம் தஷமெப்தஷகஶகமம் 

லறங்கஷ லமெகஷன்மன. அங்கு இன்னமும் ததஶடர்ந்து கனமற 

தபய்து லமெகஷன்மது. இமைடுக் குரத்தஷன் ல்யஶ லஶன் 

கதமகமம் தஷமந்துலஷடப்பட்ட நஷமயஷல் அலற்மஷதெடஶக நஸர் 

பஶமம் பகுதஷகரஷல் இமெக்கஷன்ம க்கள் ததஶடர்ச்சஷஶக ஷகுந்த 

பஶதஷப்தைக்கமரச் சந்தஷத்துலமெகஷன்மஶர்கள். இமைடுக் 

குரத்தஷல் கஷட்டத்தட்ட 33 அடி நஸர் நஷம்பஷஷமெப்பதஶக 

தஷப்பஷடப்பட்டுள்ரது. 30 அடி லம நஸர் நஷம்பஷதும் ஷகுதஷ 

தலரஷகற்மப்பட கலண்டும். அந்தலமகஷல் ததஶடர்ச்சஷஶக 

நஸர் உள்கர லந்துதகஶண்டிப்பதஶல் ல்யஶ லஶன்கதமகமம் 

தஷமந்த நஷமயஷல் கஶைப்படுகஷன்மன. இங்கு குமஷப்பஶக நஶன் 

ததஶஷலஷக்க லஷமெம்தைலது ன்னதலன்மஶல், ஶரஶன 

கபஶக்குலத்து மதஷகள் இந்த தலள்ரத்தஷனஶல் ஷகமம் 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன ன்பமதத்தஶன். க்கரஷன் 

கபஶக்குலத்து பய இடங்கரஷல் தமடப்பட்டிமெக்கஷன்மது. 

இமலகமரமம் சஸர்தசய்கலண்டி கட்டஶம் ங்கமக்கு 

இமெக்கஷமது.  

அகதகபஶய, ன்னஶர் ஶலட்டத்தஷமௌம்கூட 6,758 

குடும்பங்கள் தலள்ரப் பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. 

குமஷப்பஶக, இலற்மஷல்  5,838 குடும்பங்கள் லஷலசஶக் 

குடும்பங்கரஶகும். அங்கு 10,735 க்கர் தநற்பஷர்ச்தசய்மக 

முற்மைமுமௐதஶக அறஷலமடந்துள்ரது. அகதகலமர, 262 க்கர் 

கட்டுப் பஷர்ச்தசய்மகமம் அந்த ஶலட்டத்தஷகய 

அறஷமக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷமது. அத்துடன் அங்குள்ர 92 

குரங்கள் பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. 7 மதஷகள் 

முற்மைமுமௐதஶக அறஷமக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன.  

இகதகபஶய, முல்மயத்தஸம ஶலட்டத்தஷல் 6,821 மடுகள் 

முமௐமஶகப் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. இமலதல்யஶம் 

அகநகஶக தற்கஶமொக மடுகரஶகும். கமௌம் 3,563 

குடும்பங்கள் கடுமஶன பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. 

ககப்பஶப்பஷயம கபஶன்ம இடங்கரஷல் ஸள் குடிகற்மம் 

தசய்ப்படஶல் இமெக்கும் குடும்பங்கள் தஷர்கநஶக்கும் 

பஶதஷப்தைக்கள் இமதலஷட அதஷகஶகுதன்பமத நஶன் இந்த 

அமலஷகய குமஷப்பஷட லஷமெம்தைகஷன்கமன். முல்மயத்தஸம 

ஶலட்டத்தஷகய 1,512 க்கர் நஷயப்பப்பஷல் 

கற்தகஶள்ரப்பட்ட தநற்பஷர்ச்தசய்மகமம் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மது. கமௌம் 1,690 க்கர் 

நஷயப்பப்பஷல் கற்தகஶள்ரப்பட்ட கட்டுப் 

பஷர்ச்தசய்மகமம் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மது. குமஷப்பஶக 

பறச்தசய்மக, க்கமஷ லஷலசஶஷகமக்கு இது பஶஶஷரலஷல் 

பஶதஷப்தைக்கமர ற்படுத்தஷஷமெக்கஷமது. தைதஷதஶகப் 

தைனமக்கப்பட்ட A-35 மதஷஷமௌள்ர தபஶஷ பஶயதஶன்மை 

தகர்ந்தஷமெக்கஷமது. முல்மயத்தஸம ஶலட்டத்தஷல் தஶத்தஶக 

137 உள்மர் மதஷகமம் 11 பஷதஶன மதஷகமம் தபமெம் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. இந்த அனர்த்தம் 

எட்டுதஶத்த லட ஶகஶை க்கரஷன் சகஜ நஷமயமகமரப் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶக்கஷஷமெக்கஷமது.  

ஶழ். ஶலட்டத்தஷல் கநற்மைம் இன்மைம் அதஷகரலஷல் 

மறமழ்ச்சஷ ற்பட்டுள்ரது. இதனஶல் அங்கு 1,668 

குடும்பங்கள் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. 1,522 மடுகள் 

ஷகமம் பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மன. குமஷப்பஶக 

கஶமநகர், ஊர்கஶலற்மைமம கபஶன்ம பஷகதசங்கரஷல் இந்த 

பஶதஷப்தைக்கள் ற்பட்டிமெக்கஷன்மன. ஶழ். ஶலட்டத்தஷல் 

தஶத்தம் 2,612 குடும்பங்கள் இந்த தலள்ர அனர்த்தத்தஷனஶல் 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. ஷகமம் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்ம 

தநற்பஷர் ற்மைம் கட்டுப் பஷர்ச்தசய்மக லஷலசஶஷகமக்கு 

நஷச்சஶக தஶலது நட்டஈடு லறங்கஷக ஆக கலண்டும். 

நஶட்டில் ற்பட்ட லட்சஷ கஶைஶகக் கடந்த சஷமைகபஶகப் 

323 324 

[ගරු මුරුශ සු චාන්ද්රකුභහර්  භවතහ] 
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பஷர்ச்தசய்மகஷமௌம்கூட ஷகமம் பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷஷமெந்த 

தநற்பஷர்ச்தசய்மக லஷலசஶஷகள் ஷகமம் நம்பஷக்மகமடன் 

தபமெம்கபஶகப் பஷர்ச்தசய்மகஷல் ஈடுபட்டஶர்கள். 

இமெந்தகபஶதஷமௌம், இந்த அனர்த்தம் ஸண்டும் அலர்கமக்குப் 

பஶதஷப்மப ற்படுத்தஷஷமெக்கஷமது. ஈடுதசய் முடிஶத 

பஶதஷப்தைக்கமர அலர்கள் தஷர்தகஶண்டிமெப்பதஶல் அனர்த்த 

முகஶமத்துல அமச்சும் கதகு ஜனஶதஷபதஷ அலர்கமம் 

இலர்கரஷன் லஷடத்தஷல் கூடுதயஶன கலனம் தசமௌத்த 

கலண்டுதன்மை நஶன் இந்த அமலஷதெடஶகக் 

ககட்டுக்தகஶள்ர லஷமெம்தைகஷன்கமன்.  

அகதகநத்தஷல் சஷமை மற தபய்தஶல்கூட தலள்ர 

அனர்த்தம் ற்படக்கூடி கஶைஷகமர கண்டமஷந்து 

அலற்மமத் தஸர்க்க கலண்டும். குமஷப்பஶக து பகுதஷகரஷகய 30 

ஆண்டுகஶய மத்தம் ல்யஶக் கட்டமப்தைக்கமரமம் 

சஸர்குமயத்துலஷட்டது. ஆககல, சஸஶக நஸர் லடிந்கதஶடும் 

தன்மம உமெலஶக்குலதற்கஶன தபஶமைப்மப அனர்த்த 

முகஶமத்துல அமச்சு ற்மை உஶஷ நடலடிக்மகம 

முன்தனடுக்க கலண்டுதன்பமதமம் நஶன் இந்த அமலஷகய 

ததஶஷலஷக்க லஷமெம்தைகஷன்கமன். கதகு ஜனஶதஷபதஷ அலர்கள் 

இந்த லஷடத்தஷல் அதஷக கலனம் தசமௌத்தஷ லமெலதுகபஶய 

அனர்த்த முகஶமத்துல அமச்சும் இந்த லஷடத்தஷல் 

கூடுதயஶன அக்கமம டுக்க கலண்டுதன்மை லமொமமைத்தஷ, 

லஷமடதபமைகஷன்கமன். நன்மஷ.  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 මීශඟට ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ. Order, 
please! Before he starts, will an Hon. Member propose the 

Hon. Udith Lokubandara to the Chair? 

 
ගු  ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ (වමළජ පවේලළ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு தேமொக்ஸ் தபகஶ - சமூக கசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුල නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනපයන් ඉල ක 
වුපයන්  ගු උදි ක පොකුබණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்மை 

அகயகல, ஶண்தைஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள் தமயம 

லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කථහ 

කයන්න. 

[අ.බහ. 4.25] 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ ஜலஷக் தபகஶ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ඉතහභ ශේදනීඹ ශදඹක් 

තභයි සි්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ, 
විලසහ කශහ රිහනහ නෆීක් ශභනවිඹ නිදවස කයයි කිඹරහ, 

එතුමිඹශ  භෆණිඹන් ඳහ ඒ යටට ශගොස විලහර 

ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඇති කය ශගන රාටපු අසථහක අඳට ඉතහභ 
ශේදනීඹ, කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹකට ඳත් ශන්න සි්ධධ වුණහ. 
ඒ පිිබඵ අඳත් ශලෝක ශනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් නළති ආඳදහ තත්ත්ඹක් දළන් ඇති ශරහ 
තිශඵනහ. දළනුත් රානහ. ළවළරහ දළනුත් ගංතුය ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. නුයඑිබඹ, භහතශල්, වම්ඵන්ශතොට, කතයගභ 
්රශ්ධලත් ඹට ශරහ තිශඵනහ. අශනක් ඳළත්ශතන් ඹහඳනශේ 

ඉරහ අනුයහධපුයඹ දක්හ ඔක්ශකෝභ ්රශ්ධල ඹට ශරහ 
තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ගංතුය නිහ කුඹුරු ටික විනහල 

ශනහ, අශනක් ඳළත්ශතන් කීඩෆන් නිහ කුඹුරු විනහල ශනහ. 

"ශදශො සතු කහශරන" කිඹන එක තභයි දළන් සි්ධධ ශන්න 
අලය න්ශන්. අවුරුදු 50කට ඳසශේ ඳෆවිල්රක් ආහ. ඊශඟට 

ගංතුයක් ආහ. ඊට ඳසශේ තත් ගංතුයක් ආහ. දළන් තුන්ළනි 
ගංතුයත් ඇවිල්රහ තිශඵනහ. දළන් භහතශල් ජනතහට සි්ධධ 

ශනහ, කුරුණෆගර දිවහට ඳල්රම් ඵළවළරහ ඳදිංචිඹට එන්න. 
නුයඑිබශේ ඉන්න අඹටත් එන්න සි්ධධ ශනහ.  

අඹ ළඹ විහදඹ අසථහශව ඳරිය අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් 
පිිබඵ විහදශේදී භභ ශම් කහයණඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශවදී කිවහ. 

ශභොකක්ද ශම් "Early Warning System" කිඹරහ කිඹන්ශන්? 
ශභොකක්ද ඒශකන් කිඹන්ශන්? There should be an early 

warning or action should be taken after the incident. දළන් 
සි්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් අන්න ඒකයි. කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹක් 

තභයි දළන් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. ශභොකද, භභත් ඳරියඹට 

වරිභ රාතකහමී ශකශනක්. ්රධහන ඇභතියශඹක් විධිඹට ඳභණක් 
ශනොශයි, විඳක්ශේ ඉශගනත් නහයම්භර, ගිරිඋල්ර, ඳන්නර 

ඹන ්රශ්ධලර භභ ගස රාශටවහ. ඒ ශභොකද, භභ ඳරියඹට 
ආදශයයි. ඒක භශ  වදශත් තිශඵන ශදඹක්. භභ කටින් ඵතර 

සිටුන ශකශනක් ශනොශයි. 

ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභන්රහ එක කහයණඹක් ඉශගන ගන්න ඕනෆ. 
එක ඳහය ළරා එන්ශන් නළවළ. භභ වළභ දහභ ඳහන්දය 5.00ට 
නළඟිටරහ ඵරන්ශන් CNN එක. CNN, BBC හශ  ඒහශේ 

වරිඹටභ  predict කයනහ,  ශරෝකශේ ළරා එන ඳශහත් ශභොනහද 
කිඹරහ. රංකහට ශභන්න ශම් කහරශේ දී ආඳදහ එනහ කිඹරහ 

අඳට ඳළඹ 48කට ඉසශල්රහ හශ  දළන ගන්න පුළුන් ශනහ. 

ශම් තත්ත්ඹ ඹටශත් කුරුණෆගරට මිලිමීටර් 300 ගණනක් 
රානහඹ කිඹන එක අපි දන්නහ. ඒ වහ ගත්ත පිඹය 

ශභොකක්ද? ශදොඩන්ගසරන්ද, භහතශල් දිවහට ළසහභ දළදුරු 
ඔශඹන් ජරඹ එනහ. වරහතට ළවළරහ නළවළ.  ශම් තුය එන්න 

ඳළඹ වතක්, අටක් ඹනහ. ඔඵතුභන්රහශ  අභහතයහංලඹ නළත්නම් 
යජඹ ශභොකක්ද කශශේ? අය ජඹරත් ජඹර්ධන භළතිතුභහශ  siren 

ටිකක්ත් අයශගන දුන්නහ නම් කභක් නළවළ. ඳළඹ වත, අටක 

කහරඹ තුශ කුරුණෆගර, හරිඹශඳොශ ඳළත්ශත් ඉරහ නිකළයටිඹ 
ඳළත්ශතන් වරහත මුහුදට තුය එන තුරු TV ශවෝ ගුන් විදුලි 

ශවෝ ශඳොලීසිශඹන් ශවෝ ශනත් භහර්ගලින් ශම් භවහ විනහලඹ 
ගළන ජනතහ දළනුත් කිරීභක් කය නළවළ. කරුණහකයරහ ශම් 

ගළන තමුන්නහන්ශේරහ පිඹය ගන්න ඕනෆ. භභ ශම් 
විශවචානහත්භක කථහ කයනහ ශනොශයි, අර්ථත් කථහ 

කයන්ශන්. ශම් පිඹය ගන්ශන් නළතිනම්  ශභොකද න්ශන්? දළන් 

ආඳසු ළරා ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ශම්ක නිකම් ශ්ධ ලහඳඹක් හශ  
ශරහ.  භභ දන්ශන් නළවළ, ශම් ලහඳඹ ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන් 

ශභොකද කිඹරහ.  

ඳරියඹ මිනිහ විනහල කයනහ. ඵරන්න, අය භහතගභ 

සි්ධධිඹ ගළන. ශභොකක්ද කශශේ? ල්ශඳොර කන්ද කිඹන තළන 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

තභයි ශගම්ඵහ යජතුභහශ  යහජධහනිඹ තිබුශණ්. ඒශක් යත්යන් 
ඇල් එශවභ තිබුණහ ලු. ශම් භවහ ගර කඩන්න ඳටන් ගත්තහ. 
ඒශක් කඳු දිගටභ තිශඵනහ. ඒ කන්ද කුරුණෆගරට ශඳශනනහ. 

මිනිසසු කිඹනහ, යත්යන් ඇල් ටිකයි ඔක්ශකොභ ගත්තහඹ 
කිඹරහ. අන්තිභට ශභොකද වුශණ්? ල්ශඳොර කන්ශ්ධ ඵම්ඵහ 
විවහයඹ කිඹන තළන නහඹ ඹෆභක් ආහ. අද ඒ ගශම් ජනතහ අනහථ 

කවුරුර ඉන්ශන්. අද ඔවුන්ට කිසිභ ශදඹක් ඉතුරු ශරහ නළවළ. 
ශම් සි්ධධ වුණු විනහලඹන් දිවහ ඵරන්න. මීට වත් භහඹකට 
ඉසශල්රහ රෑ Jeeps, Defenders දළදුරු ඔශේ dam එක ශඟින් 

ඹනශකොට ශඩෝං ශඩෝං කිඹරහ ල්ලදඹක් ආහ. ශභොනහද අයශගන 
ගිඹහ. ඳහුළනිදහ ඵරනශකොට ඉංිනශන්රු ශනෝනහශ  හරිඹ 
machine එකට අහුශරහ  ඳළටලිරහ එතුමිඹ භළරිරහ තිබුණහ. දළදුරු 

ඔශේ සිදු වුණු සි්ධධිඹට ගත්ත පිඹය ශභොකක්ද? Private sector 
එශක් අඹශගන් භභ ඇහුහ, "ඔඹ කට්ටිඹශ  machinesරට 
ශභොකද වුශණ්?" කිඹරහ. "අපි ර්, ශවරහනින් දළදුරු ඔඹ 
ඵළම්ශභන් ඉවශට ගත්තහ"ඹ කිඹරහ කිවහ. Machine ඔක්ශකොභ 

ජරඹට ඹට ශරහ. දුශක් ඵළවළ, ඒක ඵර්ධදී කනගහටුයි. පුදුභ 
විනහලඹක් වුණහ. ඇයි? Driverරහ, machine operatorරහ 
ඔක්ශකොභ ශගල්රට ගිරාල්රහ. නිරධහරිනුත් ගිරාල්රහ. අය කයපු 

අඳයහධඹ නිහ ත අවුරුදු ගණනහකට දළදුරු ඔඹ ඵළම්භ වළදිල්ර 
එශවභභ ශකොට උඩ නළතිරහ තිශඵන්ශන්. ඇයි  
තමුන්නහ න්ශේරහ ශම් කහයණහ වහ පිඹයල් ගන්ශන් 

නළත්ශත්? භභ අවනහ, ශම් කහයණහ වහ පිඹය ගන්න ඵළරි 
ශභොකද කිඹරහ.  

භභත් ඔඹ අභහතයහංලර රාටිඹහ. භභත් ශම් කටයුතු කශහ. 

1958, භභ ඳහල් ඹන කුඩහ කහරශේ අනුයහධපුයඹට ගංතුයක් 
ආහ. 1977- 1978 භඩකරපුට සුිබ සුශඟක් ආහ. ඒ ශරහශව 
භභ රාටිශේ දිහ ඇභති රැසවීශම්. ගරු භරාන්ද ඹහඳහ අශ්ලර්ධන 

ඇභතිතුභහත් ඒ රැසවීභට ඇවිල්රහ රාටිඹහ. අපි ඒ ශරහශව එකට 
රාටිශේ. ගංතුය ගළන ඳණිවුඩ එන්න ඒ කහරශේ telephones 
තිබුශණ් නළවළ. Radio messages නළවළ. ගංතුයට මුහුද ගළලුහඹ 
කිවහ. අඳට දිහ ඇභති රැසවීශම්දී ශ..ආර්. ජඹර්ධන උන්නළශවේ 

කිවහ, "ඹන්න" කිඹරහ. ඳහයල්ලින් ගිශේ. නමුත් ශකොශවන් 
ශකොශවන් ගිඹහද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. දළදුරු ඔඹ ඳළත්ශත්, 
නිකළයටිඹ දිවහශව ගිරාල්රහ අපි ඔක්ශකොභ ජනතහ ශ්ලයහ ගන්න 

අපි එදහ පිඹය ගත්තහ. ඒ වහ පිඹය ගළනීභක් කයන්ශන් නළතු 
අපි tents ශභච්චාය දුන්නහ, ශභච්චාය කෆභ දුන්නහඹ කිඹරහ ළඩක් 
නළවළ. ශභොනහද තමුන්නහන්ශේරහ ශම් කථහ කයන්ශන්? ශම් 

වහ පිඹය ගන්න.  ගරු භරාන්ද ඹහඳහ අශ්ලර්ධන ඇභතිතුභනි, 
ඔඵතුභහ දන්නහ, 2003 -යනිල් වික්රභසිංවශ  යූඑන්පී ආණ්ඩු 
කහරශේ- භහතයට ගංතුයක් ආහඹ කිඹරහ. භහතය භන් 

ශ්ධහරශේ භවහ භංගරයඹ ඳළළත් ව දසර ශරොකු ගංතුයක් 
ආහ.  භහතය දිවහශව ශගල් කළඩිරහ ගිඹහ. තුන් භහශඹන් ශගල් 
47,331ක් වළදුහ, එදහ කරු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ ්රධහන කමිටුකින්.  
තුන් භහශඹන් ශගල් 47,331ක් කස කශහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

කීඹ ගණශන් දුන්නහද? 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ ஜலஷக் தபகஶ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භට ඒහ ගළන කථහ කයන්න ළඩක් නළවළ. ල්ලි ශනොශයි 

ඕනෆ. ල්ලි ශකෝටි ගණන් ගවන  එක ශනොශයි කයන්න ඕනෆ. ඒ 
ආඹතනඹ වදරහ ශදන එකයි කයන්න ඕනෆ. ල්ලි ගවනහ, පිල්ලි 

ගවනහ. කථහ කයන්න එඳහ. ඒ අරාංක මිනිසසු. ශභයින්ශ  

ශඳොත් ඳත් ටික නළවළ. අවුරුදු ඳනවක් ජීවිතශේ වම්ඵ කයපු ඒහ 
ඉයයි. රංකහශව මිනිසසු ජීවිත කහරශේ දී  වම්ඵ කයපුහ ශම් 
ගංතුය නිහ ඉයයි. නිකම් අතය කථහ කයන්න එඳහ. 
ල්ලිලින් භනින්න කථහ කයන්න එඳහ, ගරු ඇභතිතුභහ. භභ 

ඔඵතුභහ විශවචානඹ කශශේ නළවළ ශන්.  
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක් 

තිශඵන්ශන්. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ ஜலஷக் தபகஶ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහට භතක ඇති, ශෝභහතිඹ භහඹක් තුරින් ඹටශරහ 

තිබුණු ඵ. ගරු භරාන්ද අභයවීය භළතිතුභනි, ඔඵතුභහට භතකයි 

ශන්, පුතහත් එක්ක ඹ්ධදී භට වමු වුණහ. අද ඳහරම් කඩරහ ගිරාල්රහ.  
බුදු යජහණන් වන්ශේශ  දක්ෂිණ දශදහ වන්ශේ ළඩ සිටින 
ශෝභහතී ධචාතය භහඹක් තිසශේ තුරින් ඹට වුණහ. 

ශගොවිතළන් විනහල ශරහ ඹනහ. භභ කථහ කයන්ශන් කශ යුතු 
ළඩ ගළනයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභතළනදී අරාංක 
මිනිසුන් වම්ඵ කශ සිඹල්රභ විනහල වුණහ. දළන් ආශඹත් විනහල 

ශනහ. ශම් අඹට වන ළරීමභ වහ පිඹය ගන්න ඕනෆ.  
හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තු ශවෝ ශගොවිජන ශේහ භධයසථහනඹ 
ශවෝ ගශම් කමිටු ශවෝ දළනුත් කයරහ ළස ළඩි න විට 

ජරහලර, ළවර තුය අඩු කයන්න, තුය ඉත් කයන්න 
කටයුතු කයන්න ඕනෆ. ඒ වහ කලින්භ දළනුත් කය තිශඵන්නට 
ඕනෆ. ඒහ ශභොනත් සිදු ශරහ නළවළ. ඳසු ගිඹ දසර ඳෆවිල්ර 
නිහ විනහලඹක් සිදු වුණහ. දළන් තුන්ශනි තහටත් ළවර හන් 

ශදොයටු අරින්න සිදු නහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශම්හ ගළන 
සුළුශන් රාතන්න එඳහ. සබහ ධර්භශේ ශනොශඳශනන වසතඹක් 
අද දඬුභක් ශදන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. ශම්ක 

නත්න්නට කහටත් ඵළවළ. දළවළමි ඳහරනඹ ශගන ඹන්න 
ඕනෆ; දළවළමි ක්රිඹහ කයන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, රුන්ළලි ෆඹ ශඟ ගත්ත 

රඳ භහ ශඟ තිශඵනහ. රුන්ළලි ෆඹ ශඟ, ශ්රී භවහ ශඵෝධීන් 
වන්ශේ ශඟ ගත්ත ශෂොශටෝ තිශඵනහ.  යහත්රී 9.00ට දම් ඳහටට, 
ශල් ඳහටට අව තිබුණහ. භශ  ශඟ කළභයහ තිශඵනහ, භට 

photo ශදන්න පුළුන්. ශම් යටට ශභොන විඳතක් ශන්න ඹනහද 
කිඹරහ භට භවහ බඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. රුන්ළලි ෆඹට 
උඩින්,  ජඹ ශ්රී භවහ ශඵෝධීන් වන්ශේට උඩින්  අව දම් ඳහටට 
ව ශල් ඳහටට තිබුණහ. භවහ බඹහනක අනහගතඹක් එන්ශන්. 

ඒකයි කිඹන්ශන් පිඹය ගන්න කිඹරහ. අද ශම් කල් තළබීශම් 
විහදඹ තුිබන් අපි ඉල්රන්ශන් දළදුරු ඔඹ ජරහලශේ තිශඵන 
විනහලඹ ගළන පිඹය ගන්න කිඹරහ විතයක් ශනොශයි. ශම් 

්රශ්ධලර සිටින ඳවුල්රට ිනත් ශ්රේභදහ භළතිතුභහ වල් 
කිශරෝ 10 ගණශන් ශදනහ. භභ එතුභහට සතුතින්ත ශනහ. 
භභ එතුභහට ගරු කයනහ. භභ ඒ ගළන කිඹන්ශන් 

ආඩම්ඵයශඹනුයි. 
 

[අ.බහ. 4.34] 

 

ගු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.சஸ. முத்துகுஶன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඳශමුශන්භ කනගහටු 
ශනහ, රුන්ළලි ෆශඹන් බුදු රැස විරාශදන විට මීට ශඳය කථහ 
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කශ භන්ත්රීතුභහ බශඹන් ශවුරනහඹ කිව එක ගළන. එතුභහට 

තභන් කශ ශ්ධල් ශ දනහ ඇති. බුදු රැස විරාශදන විට ශවුරනහ 
නම් එතුභහ ශඵෞ්ධධශඹක්ද කිඹන එක අඳට ගළටලුක් ශනහ. 
[ඵහධහ කිරීම්]  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ඳසු ගිඹ ගංතුය 

යනශේදී ආණ්ඩුක් ලශඹන් ක්රිඹහ කශ ආකහයඹ ළයදියි 
කිඹන තර්කඹ ඉදිරිඳත් කශහ. 2010-11 ගංතුය යනඹ පිිබඵ 
අඳට අත් දළකීභක් තිශඵනහ. අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ ආඳදහ 

කශභනහකයණ කමිටු 2012.11.05 ශනි දින රැස ශරහ 
ගංතුයක් එශවභ නළත්නම් ශභළනි විනහලඹක් ඉදිරිශේදී ඇති 
ශයි කිඹහ අලය පිඹය ගන්න තීයණඹ කශහ.  

ඒ අනු අපි 2012.12.18 න දින දිසත්රික් ආඳදහ 
කශභනහකයණ කමිටු රැස වී එදහ තිබුණු තත්ත්ඹ පිිබඵ 
හකච්ඡහ කයරහ එදහ ව 4.00ට කරහළශව හන් ශදොයටු 

අරින්නට උඳශදස දුන්නහ. ඒ හශ භ ව 3.00ට නහච්චාහද 
ළශව හන් ශදොයටු අරින්නට උඳශදස දුන්නහ. ඳසු දින න විට 
එයින් ආඳදහට ඳත් ශරහ කවුරුර සිටි ජනතහ මුණ ගළසිරහ 
ඒ අඹට අලය කයන සිඹලුභ ඳවසුකම් රඵහ දුන්නහ. අනුයහධපුය 

දිසත්රික්කශේ ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටු, දිහඳති ඇතුළු 
ශ්ධලඳහරන ක්ශේත්රශේ නිරධහරින් ඉභවත් කළඳ කිරීභක් ව 
භළදිවත් වීභක් කයරහ එයින් විඳතට ඳත් ජනතහට කයන්නට 

පුළුන් උඳරිභ ශේහන් රඵහ දීභට කටයුතු කශහ.  

ශභභ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශ භන්ත්රීතුභහ කිවහ 
ශම් වහ අලය කයන මුදල් බහණ්ඩහගහයශඹන් අයශගන ශදන්න 

කිඹරහ. භභ රාතන වළටිඹට ශනත් අභහතයහංල හශ  ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට සථහය ඹන ගභනක් නළවළ. ඹම් 
කිසි විධිඹක විඳතක් සිදු වුණු අසථහක ඒ වහ අලය 

්රතිඳහදන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශගන් රඵහ ගළනීභ තභයි සිදු 
වුශණ්. ශභශතක් ශකරිරහ තිශඵන්ශනත් ඒකයි. ඇත්ත ලශඹන්භ 
ඒ වහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට වරිඹහකහය ්රතිඳහදන රඵහ 

දීරහ තිශඵනහ.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ්රකහල කශහ හශ  එක් 
අශඹකු ශනුශන් ශන් කශශේ රුපිඹල් 2ක් ශනොශයි. ඳහන් 
යහත්තරක් අයන් ශදන්න පුළුන් මුදරක් ශනොශයි රුපිඹල් 2ක් 

කිඹන්ශන්. අපි බඹ නළති කිඹනහ අශ ද ්රශ්ධලශේ විඳතට ඳත් 
ජනතහට කිසිභ අග රාඟකභක් නළති වන රන්නට වළකි 
වුණහ කිඹරහ. ආඳදහ කශභනහකයණ නීති රීති අනු ්රතිඳහදන 

ශදන්න ක්රභඹක් නළති වුණහභ අඳට භවය අසථහර ්රලසනඹක් 
ඇති වුණහ. අපි ඒ ්රශ්ධලර සිටින දහනඳතින් භඟ ම්ඵන්ධ 
ශරහ ශභයින්ට අලය කයන කිරි පිටි රඵහ දුන්නහ. දිහඳතිතුභහ, 

්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්යඹහ භඟ දුයකථනශඹක් කථහ කයරහ, ඊට 
අලය ්රතිඳහදන රඵහ දීභට කටයුතු කශහ. 

අශ ද දිසත්රික්කශේ නම් ඔඹ කිඹන විධිශේ ගළටලු ඇති ශන්න 

අපි ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. ඒ නශකොට දිසත්රික් කශභනහකයණ 
කමිටුශව බහඳතිරුත් ම්ඵන්ධ ශරහ ආධහය රඵහ ගළනීභ වහ  
සශවච්ඡහ ංවිධහන -හයි ංවිධහනඹ, යතු කුරු  ංවිධහනඹ,  
 දරෆන් ශ්රී රංකහ ංවිධහනඹ ළනි  ංවිධහන- ශඳොශමහ අලය  

කයන  උඳකයණ රඵහ දුන්නහ. 18 න දහ මීක්ණ හර්තහ 
අයශගන යහත්රි  11.00 විතය නශකොට කටිඹහ ්රශ්ධලශේත්, 
යහජහංගනඹ ්රශ්ධලශේත්, ගල්නෆ ්රශ්ධලශේත් කවුරුර රාටපු 

ආඳදහරට රක් ව ජනතහට අලය උඳකයණ ශඵදහ ශදන්න අඳට 
පුළුන් වුණහ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ දිසත්රික් 

කශභනහකයණ කමිටු  ඒ අසථහශවදී   ක්රිඹහ කයපු ආකහයඹ 

පිිබඵ අපි ෆහීභට ඳත් ශනහ; ඒ ්රශ්ධලශේ ජනතහත්  

ෆහීභට ඳත් ශනහ. ශභොකද, එරාදී අශ ද අත් දළකීම්  අනු 
ක්රිඹහශීලී ආකහයශඹන්  ඒ කටයුතු කශහ. ඒ හ ශ භ ආඳදහ 
කශභනහකයණ ඇභතිතුභහ  අඳට දුයකථනශඹන් කථහ  කයරහ 
විටින්  විට ශම් ්රශ්ධලශේ තිශඵන තත්ත්ඹ ශභොකක්ද කිඹහ 

ඇහුහ. ඇත්ත ලශඹන්භ අපි එතුභහට ඒ ම්ඵන්ධශඹන්  
සතුතින්ත ශනහ.  භසත  රංකහභ   ගංතුය ආඳදහට රක්  
ශරහ තිශඵන අසථහක ශ්ධලඳහරන ක්ශේත්රඹ ශනුශන් 

එතුභහ අඳට  දුයකථනශඹන් කථහ කයරහ,  ආඳදහට ඳත් ව ඒ 
්රශ්ධලර ජනතහශ  අඩු ඳහඩු ම්ඵන්ධශඹන්  ශොඹහ ඵරහ 
කටයුතු කිරීභ පිිබඵ අපි එතුභහට සතුතින්ත ශනහ.  

අශ ද ්රශ්ධලඹට මීටත් ළඩි විනහලඹක් ශන්න තිබුණහ. නමුත් 
අඳට ඒ විනහලඹ ශක්හ ගන්නට වළකි වුශණ්, අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ එදහ ශගොවීන්ට  දුන්නු ශඳොශයොන්දුක් අනු අශ ද 

කුඩහ ළව ටික වහයහ දුන්නු නිහයි; අශ ද කුඩහ ළව ටික 
්රතිංසකයණඹ කය  දුන්නු නිහයි. ඒ තුිබන්  අඳට වළකිඹහ 
රළබු ණහ, ඒ ළව කඩහ බි ශගන ඹහභ නතය කය ගන්න.  

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
කිවුශල්කඩළ ගළන ශභොකද කිඹන්ශන්? 

 

ගු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.சஸ. முத்துகுஶன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

තමුන්නහන්ශේ  දන්ශන් නළවළ. කිවුශල්කඩ ළ  කිඹන්ශන් 
කුඩහ ළක් ශනොශයි. ඵරහශඳොශයොත්තු ආකහයඹට කඩ ශ 
ඵළන්දහ. වළඵළයි ඒශකත් පිට හන ඵළඳීභ ඳයක්කු වීභ නිහ තභයි 

ඒක ශරහ  තිශඵන්ශන්.    

 
ගු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷகதஶழ) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ශවොයකභක් - 

 
ගු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.சஸ. முத்துகுஶன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඒක ශනභ ශදඹක්.   
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තමුන්නහන්ශේට ත  විනහඩිඹක කහරඹක්  තිශඵනහ.  
 

ගු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.சஸ. முத்துகுஶன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

නමුත් අශඳන් එක ්රභහදඹක් වුණහ. ඒක ශම් ර්හත් එක්ක 
ඔශයොත්තු  ශදන්ශන් නළති ගිඹහ. ඒකයි වදපු විගසින්භ කළඩිරහ 

ගිශේ. අශ ද ්රශ්ධලශේ ඳවුල් 3,678යි  ආඳදහට රක් වුශණ්. ඒ 
ඳවුල්ර හභහිනකඹන් 12,352ක් ඉන්නහ. ඒ වළභ 
හභහිනකඹකුටභ අලය කයන ආවහය ද්රය රඵහ දීරහ, ඔවුන් 

නළත ශගල්රට ඹනකම් අලය කයන වළභ ඳවසුකභක්භ රඵහ 
දීභට අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ අඳට වළකිඹහ රළබුණහඹ කිඹන 
එක  අඳට බඹ  නළති කිඹන්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත එක   විනහඩිඹක් රඵහ 
ශදන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, අඳට ශඳොඩි 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශම් චාක්රශල්ඛන අනු  ආඳදහට රක් ශන 
පු්ධගරඹන් ලශඹන් ගණන් ගන්ශන් කවුරු තුශට එකතු න 
ජනතහ ඳභණයි. නමුත් ශම් අසථහ න ශකොට භවය අඹ 

ගතවසථ කවුරුර ඉන්නහ. උදහවයණඹක් ලශඹන් දුශ  
ශගඹ විනහල වුණහභ ඔවුන් භශ  ශගදයට ගිරාන් ඉන්නහ. එළනි 
ශ්ධල් ගණන් ගළනීභක් සිදු න්ශන් නළවළ. භභ ගරු 

ඇභතිතුභහශ  අධහනඹ ශඹොමු කයනහ, ගතවසථ කවුරුර 
ඉන්න ආඳදහට රක් වුණු ඳවුල්ර අඹ ශනුශනුත් ආධහ ය රඵහ 
දීශම්  ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන්නඹ කිඹහ. ශම් අසථහශව 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයයඹහ ලශඹන් ගරු ඇභතිතුභහ 
ගත්තු ක්රිඹහ භහර්ගඹ ගළන අශ ද සතුතිඹ පුද කයමින් භභ නිවඬ 
ශනහ. සතුතියි.   

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. P. Ariyanethran. - 
[Interruption.] ඔව. ශභොකක්ද ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ? 

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தமதசய்து இண்டு நஷஷடங்கள் தஶமெங்கள்!  

Hon. Presiding Member, I stood up to express our 

deepest sorrow on the passing away of Rizana Nafeek in 
Saudi Arabia, who is reported to have been executed this 

morning. She was sent as an under-aged girl and had to 

meet this calamity at last.  

I must place on record in this House the great efforts 
made by His Excellency the President and the Ministers 

concerned in order to get her a pardon. He even addressed 

two communications to the King of Saudi Arabia and also 

met Prince Salmon, the Second Command in the Royal 
Palace in Kuwait, recently, when we also went in a 

delegation to a Conference. Also, every effort has been 

made not only by the Sri Lankan Government, but even 

by civic societies all over the world. 

I would also place on record that on the 16th of 

November, 2011, a delegation sponsored by our 

Government and led by the Governor of the Western 

Province, Mr. S. Alawi Moulana and his son Naqeeb went 
to the village of Dawadmi, 540 kilometers from Riyadh, 

and met the grandfather of the dead child, As-sheik 

Mirdas Al-Uthaibi and the tribal group. They said that 

they will intervene and get a pardon.  

At this moment, we are very grateful to His 

Excellency President Mahinda Rajapaksa, the 

Government and also the Ambassador of  Saudi Arabia in 

Sri Lanka, His Excellency Abdul Aziz bin Abdul Rahman 
Al-Jammaz; then the Minister of External Affairs and his 

Ministry officials, particularly the Hon. Dilan Perera, 

Ministry of Foreign Employment Promotion and Welfare, 

Mr. Nissanka Wijeratne, Secretary and Mr. Kingsley 
Ranawaka, Chairman, SLBFE, His Excellency Ahmed 

Jawad, the Sri Lankan Ambassador to Saudi Arabia, Mr. 

Ibrahim Ansar, Additional Secretary to the Ministry of 

External Affairs and also Moulavi M.S.M. Thassim of 
Jammiyathul Ulama Association for all the efforts that 

had been made. I was also in that delegation. We took 

Mr. and Mrs. Nafeek, the father and mother of Rizana, 

from Mutur with us. They also met that tribal leader at 
Dawadmi, the grandfather of the infant and pleaded with 

them for clemency. But, fate had the last call.  

Sir, according to our religion, expressing my feelings 

in the Islamic way, I only have to say - she is also from 
the electorate of the Hon. Susantha Punchinilame and he 

too will express his condolences - "Inna lillahi wa inna 

ilayhi rajioon". 

I also place on record our deep gratitude to Dr. Kifaya 
Ifthikar, a civil activist, who did everything possible by 

being in Saudi Arabia to get Rizana released. 
 

[பஷ.ப. 4.42] 

 

ගු පී. අරියපන්ත්රන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு பஶ. அஶஷகநத்தஷன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உமைப்பஷனர் அலர்ககர, 

இன்மம லஷலஶதத்தஷல் னது உமம ஆம்பஷப்பதற்கு 

முன்னஶக சமதஷ அகபஷஶலஷகய ை தண்டமன 

நஷமமகலற்மப்பட்ட மூதூமச் கசர்ந்த தசல்லஷ மஷழஶனஶ நதேக் 

ன்பலஶஷன் அகஶய ைத்துக்கஶகத் தஷழ்த் கதசஷக் 

கூட்டமப்பஷன் சஶர்பஷல் கண்ைஸர் அஞ்சமொமச் 

தசமௌத்துலகதஶடு, அலஶஷன் தபற்கமஶர் ற்மைம் 

குடும்பத்தஷனமெக்கு து ஆழ்ந்த அததஶபத்மதமம் 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷகமஶம். உண்மஷல் இயங்மக 

அசஶங்கத்மதப் தபஶமைத்தட்டில், அலஶஷன் லஷடுதமயக்கஶக 

முற்சஷதடுத்தஷமெந்தஶமௌம் அந்த முற்சஷ பயனரஷக்கலஷல்மய 

ன்பமதத்தஶன் இங்கக நஶங்கள் சுட்டிக்கஶட்ட 

கலண்டிஷமெக்கஷமது.  

இன்மை தலள்ர அனர்த்தம் ததஶடர்பஶன எத்தஷமலப்தை 

லஷலஶதம் இங்கக நமடதபற்மைக்தகஶண்டிமெக்கஷமது. இற்மக 

அனர்த்தம், தசற்மக அனஶா்த்தம் ன்ம இண்டு 

அனர்த்தங்கமக்கு த்தஷஷகய குமஷப்பஶக லடக்கு, கஷறக்கு 

க்கள் ததஶடர்ச்சஷஶக பய அலயங்கமரச் 

சந்தஷத்துக்தகஶண்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். அந்த லமகஷகய, லட 

பகுதஷ, ததன்பகுதஷ ன்மஷல்யஶல் இயங்மக முமௐலதஷமௌமுள்ர 

க்கள் இந்த தலள்ர அனர்த்தத்தஷனஶல் 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷமஶர்கள். ஆஷதம், இம்முமம ற்பட்ட 

தலள்ர அனர்த்தத்தஷனஶல் முதயஶலதஶகப் பஶதஷக்கப்பட்டது 

ட்டக்கரப்தை ஶலட்டஶகும். ட்டக்கரப்தை ஶலட்டத்மதப் 

தபஶமைத்தட்டிகய தலள்ர அனர்த்தம் கஶைஶக 800 

மடுகள் பகுதஷஶகமம் முமௐமஶகமம் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக் 

கஷன்மன. 40,000 க்கர் ஶனஶலஶஶஷ தநற்தசய்மக 

முமௐமஶகப் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷமது. 16,000 க்கர் கட்டு 

நஷயப் பஷர்ச்தசய்மக - க்கமஷப் பஷர்ச்தசய்மக - 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷமது. அமதலஷட, அங்கு லரர்க்கப்படுகஷன்ம 

பசு ஶடுகள், மெம ஶடுகள் அடங்கயஶக 300 ஶடுகள் இந்த 

தலள்ரத்தஷனஶல் அடித்துச் தசல்யப்பட்டிமெக்கஷன்மன. கமௌம், 

14 பஷகதச தசயஶரர் பஷஶஷமகரஷமௌமுள்ர பய மதஷகள் 

முமௐமஶகப் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. ட்டக்கரப்தை 

ஶலட்டத்தஷன் தசங்கயடி, லமைதஸம கபஶன்ம இடங்கரஷகய 

இமெக்கஷன்ம அகத்தஷர்குரம், தம்பனஶதலரஷக்குரம், 

நலத்தஷஶக்குரம், தைதுக்குரம், தப்பஷயஶக்குரம், 
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பனஷச்மசடிக்குரம் கபஶன்ம 9 சஷமைகுரங்கள் 

உமடப்தபடுத்தஷமெக்கஷன்மன. இந்த லமகஷல் அங்கு  

லஷலசஶஷகமம் கஶல்நமட லரர்ப்கபஶமெம் தபமெரலஷல் 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெப்பதுடன், கடற்தமஶறஷமய நம்பஷ லஶழ்கஷன்ம 

ஸனலர்கள் கடற்தமஶறஷமயச் தசய் முடிஶமௌம் 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். இதற்கப்பஶல், சஶதஶை க்கள் 

ற்மைம் அசஶங்க ஊறஷர்கள் தது அன்மஶடக் கமெங்கமரச் 

தசய்முடிஶல் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக் கஷன்மஶர்கள்.  

இதுலம ட்டக்கரப்தைக்கு 18 ஷல்மொன் மேபஶய் நஷதஷ 

அசஶங்கத்தஷனஶல் எதுக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மது. அதற்கு 

கயதஷகஶக, தையம்தபர்ந்து லஶழ்கஷன்ம து க்கரஷனஶமௌம் 

மன பல்கலமைபட்ட அச சஶர்பற்ம நஷமைலனங்கரஷனஶமௌம் 

லறங்கப்பட்ட நஷதஷ உதலஷகள் மூயஶகமம் அங்குள்ர க்கரஷன் 

அன்மஶட கதமலகமர ஈடுதசய் நஷலஶைங்கள்  

தகஶடுக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. னஷதம், அனர்த்தம் ன்மை 

லமெகஷன்மகபஶது பஶதஷக்கப்பட்ட க்கரஷல் தபஶது இடங்கரஷல் 

தங்கஷ இமெக்கஷன்மலர்கமக்கு ட்டும் நஷலஶைங்கள் 

தகஶடுக்கப்படுகஷன்ம எமெ தசல்முமம அசஶங்கத்தஷனஶல் 

கற்தகஶள்ரப்பட்டு லமெகஷன்மது. உண்மஷகய தலள்ர 

அனர்த்தம் ற்பட்டகபஶது, தபஶது இடங்கரஷல் 

தங்கஷலர்கமரலஷடக் கூடுதயஶனலர்கள் உமலஷனர்கமமட 

மடுகரஷல்தஶன் தங்கஷனஶர்கள்.  

  

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට තත් විනහඩිඹක කහරඹක් 
තිශඵනහ.  

 

ගු පී. අරියපන්ත්රන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு பஶ. அஶஷகநத்தஷன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
Sir, give me one more minute. 

ஆககல, இடம்தபர்ந்து இவ்லஶமை உமலஷனர்கமமட 

மடுகரஷல் தங்கஷஷமெக்கஷன்ம க்கமக்கும் நஷலஶைப் 

தபஶமெட்கள் தகஶடுக்கப்படல் கலண்டும். ட்டக்கரப்தை 

ஶலட்டத்தஷல் ட்டுல்ய, லடக்கு, கஷறக்கஷகய தலள்ரத்தஷனஶல் 

பஶதஷக்கப்பட்ட அமனத்து க்கமக்கும் முமௐமஶன 

நட்டஈட்மடக் தகஶடுப்பதற்கு அசஶங்கம் உஶஷ முற்சஷகமர 

கற்தகஶள்ரகலண்டும். இந்த தலள்ர அனர்த்தம் 

ற்படுலதற்கு முதல்நஶள் ட்டக்கரப்தை ஶலட்டத்தஷமௌள்ர 

தலல்யஶதலரஷ பஷகதச தசயஶரர் பஷஶஷம, கமலஶஞ்சஷக்குடி 

பஷகதச தசயஶரர் பஷஶஷம, பட்டிப்பமர பஷகதச தசயஶரர் 

பஷஶஷம ற்மைம்  லமைதஸலஷமௌள்ர பய மடுகள் கந்தடிச் 

சூமஶலரஷஷனஶல் - தஷடீதன்மை லந்த சூமஶலரஷஷனஶல் - 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. அத்துடன், கஷமர்முமன, கஷமர், 

குமெண்தலரஷ, கமலஶஞ்சஷக்குடி, ண்டபத்தடி, 

தகஶக்கட்டிச்கசஶமய, தசங்கயடி, லஶகம கபஶன்ம 

இடங்கமம் இதனஶல் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. ஆககல, 

இந்த அனர்த்தங்கமக்கஶன நட்டஈடும் தகஶடுக்கப்பட 

கலண்டும் ன்மை ககட்டு, லஷமடதபமைகஷன்கமன்.    

[අ.බහ. 4.49] 

 
ගු ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ (වමළජ පවේලළ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு தேமொக்ஸ் தபகஶ - சமூக கசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි අහ තිශඵනහ ඉසය 

කළරණිඹට ගවු වතක් දුරින් තභයි මුහුද තිබුශණ් කිඹරහ. ඒ ඵ 

යහජහලිශේ වන් ශරහ තිශඵනහ. විවහය භවහ ශ්ධවිඹ 

කළරණිශේ ඉරහ ගවු වතක් ගිරාල්රහ තභයි ශඵෝට්ටුට නළංගහ 
කිඹන්ශන්. එශවභ නම්, ශකොතයම් දුයට මුහුදු ඛහදනඹ ශරහ 
තිශඵනහද කිඹරහ ශත්රුම් ගන්න පුළුන්. සබහ ධර්භඹ 
ශනස කයන්න අඳට ඵළවළ. 2004 ආපු සුනහමිඹ ගළන ශභරාදී 

ශඵොශවෝ ශදශනක් කථහ කශහ. ඇශභරිකහශව කත්රිනහ කිඹන 
සුශඟින් විතයක් ජීවිත 2,300ක් නළති වුණහ. ඒ ආඳදහ 
කශභනහකයණඹට ඇශභරිකන් ශඩොරර් බිලිඹන 18ක් විඹදම් 

වුණහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, සුනහමිඹ පිිබඵ භටත් අත් 
දළකීභක් තිශඵනහ. භහ ඒ දසර ්රහවන ඇභති. සුනහමිශඹන් ව 

විනහලඹ ඵරන්න අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශවලිශකො දටයශේ ඹන 
ශකොට, සුනහමිඹට වසු ව දුම්රිඹ දළකරහ භට call කයරහ කිවහ, 
අන්න ඔඵතුභහශ  දුම්රිඹක් ශඳයිබරහ කිඹරහ. ඒ න විට භහත් ඒ 

ගළන දළනශගන සිටිශේ නළවළ. සුනහමිඹට ඒ දුම්රිඹ වසු වීභ නිහ 
ශදදවස ගණනකශ  ජීවිත අරාමි වුණහ. ඳයභහණු ශඵෝම්ඵ 
18,000කට ඩහ ළය යශ ඳවයක් තභයි එදහ සුනහමිඹ විධිඹට 
ආශව. සුනහමිශඹන් අශ ද යටට විනහල සිදු වුණහ. අපි ඒ කහරශේ 

සුනහමි කිඹන චානඹ අහ තිබුශණ්ත් නළවළ. ඒ චානඹ ජඳහනශේ 
එකක්. සුනහමිඹ කිඹන්ශන් 'දළළන්ත උ හගය රැල්ර' කිඹන 
එකයි. නමුත් අපි ඒ ආඳදහ කශභනහකයණඹ කශහ. අඳට සබහ 

ධර්භඹ ශනස කයන්න ඵළවළ. ජරඹ කිඹන එක අඳට ශරහකදී 
ඵහධහක් ශනහ; නමුත් තත් ශරහකදී ලක්තිඹකුත් ශනහ.  

ජර විදුලි ඵරඹ ශකොඳභණ ලක්තිඹක්ද කිඹරහ ඵරන්න. ජර 

ගළලීම් ඇතුළු සබහ ධර්භශේ සිදුවීම් අඳට ඳහරනඹ කයන්න 
ඵළවළ. භට භතකයි දුම්රිඹ සුනහමිඹට වසු වීභ නිහ ශදදවස 
ගණනක් භළරුණහ. ඳශමුළනි යශ ඳවය ඇවිල්රහ  විනහඩි 20කට 

ඳභණ ඳසශේ තභයි ශදළනි එක ආශව. එශතක් ඒ දුම්රිශේ 
engine driver ත් ඵළසශේ නළවළ. ඵළසශේ නළත්ශත්, දළන් යශ 
ඇවිත් ඉයයි කිඹරහ ඔහු රාතපු නිහයි. නමුත් ඊට ඳසශේ කලින් 

ආපු එකට ඩහ ශරොකු ශවගඹකින් යශ ඳවය ඇවිල්රහ ශකෝච්චි 
ශඳට්ටි ගවශගන ගිඹහ. අපි ශම් තත්ත්ඹ ශත්රුම් ගන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, සුනහමි අනතුය ඇඟවීභ වහ 
දළන් ශනොශඹකුත් ක්රභ තිශඵනහ. ජඳහනශේ තිශඵනහ 

Earthquake Early Warning System එකක්. අපි ඒ කහරශේ 
Tsunami Warning System එක දළම්භහ. අපි NARA එක වයවහ 
විලහර ළඩ ශකොටක් කශහ. චාන්ද්රිකහ භළතිනිඹ විශ්ධලගත රාටපු 

නිහ ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහ තභයි අශ ද යටට ඳශමුශන්භ ආපු 
සුනහමි ආඳදහ කශභනහකයණඹ කශශේ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභතුභන්රහ අධිකයණඹ 

ගළනත් වළභ ශරහශවභ කථහ කයනහ. අධිකයණශේ සුනහමිඹකුත් 
තිබුණහ ශන්. ඉසය ්රබහකයන් නඩු ඇහුහ, ගරු භන්ත්රීතුභනි. 
කිලිශනොච්චිශේ උහවිඹක් තිබුණහ, ඒ කහරශේ. ඒ උහවිශේ නඩු 

ඇහුශව නළ්ධද? භශ  ඹහළුකුශ  ශරොරිඹක් වසු ශරහ රුපිඹල් 
80,000ක් දඩ ගළහුහ. ඒ අඹශ  ශඳොලීසිඹකුත් තිබුණහ. එදහ ඒ 
විධිඹට යශට් අධිකයණ ශදකක් තිශඹ්ධදී කවුරුත් කථහ කශශේ 
නළවළ ඒ ගළන. ශශ්රේසවහධිකයණඹත් කථහ කශශේ නළවළ ඒ ්රලසන 

ගළන. ඒක තභයි තිබුණු තත්ත්ඹ. එදහ කවුරුත් ඳහශවේ ඒ 
තත්ත්ඹ ඟහශගනයි සිටිශේ. එදහ ඒ ගළන කවුරුත් කථහ 
කශශේ නළවළ. ඒ තත්ත්ඹත් ශනස කයරහ, ඒ ආඳදහ 

කශභනහකයණඹ කයරහ, එක යටක් විධිඹට ශම් යට ශ්ලයහ දුන්නහ 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ. ඒ එක ඳළත්තක්.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කථහ කයන්න ශඵොශවොභ 

සුළු ශරහක් තිශඵන්ශන්. සුනහමිඹ නිහ අඳට රළබුණු අත් දළකීම් 
අනු අඳ දළනගත් ශ්ධල් තිශඵනහ. අශ ද ගරු අනුය රිඹදර්ලන 
ඹහඳහ ඇභතිතුභහ ඒ ගළන කිවහ. ශම් දක් ඇභතිතුභහ -ආඳදහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කශභනහකයණ ඇභතිතුභහ- ශභොනහද ශනොකශශේ ගං තුය ආඳදහ 
කශභනහකයණඹ වහ?  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු අනුය රිඹදර්ලන ඹහඳහ 

ඇභතිතුභහ කිවහ හශ  දළන් ශගෝලීඹ උසණත්ඹ ළඩියි. ශගෝලීඹ 
උසණත්ඹ ශකොතයම් ළඩිද කිවශොත්, දළන් ඇන්ටහක්ටික් 
්රශ්ධලශේ ශඳන්ගුවින්රහ වති දහරහ භළශයනහ. ශභොකක්ද ඒකට 

ශවේතු? කහඵන්ඩශඹොක්යි්  ්රභහණඹ දිගින් දිගට ඉවශ ඹෆභයි. ඒ 
නිහ දළන් විලහර ලශඹන් උසණත්ඹ ළඩි ශරහ. ශම්හ කිඹන 
ශකොට රානහ ශන්න එඳහ. දළන් ශගෝලීඹ උසණත්ඹ ළඩි ශරහ. 

ශම්කට මලිකභ ශවේතු තභයි අපි කහඵන් ඩශඹොක්යි්  විලහර 
්රභහණඹක් ඳරියඹට මුදහ වරින එක. ඒක නිහ දියුණු යටල් 
carbon credit කිඹරහ credit එකක් අඳට දීරහ, ''උමරහ ශභොකත් 

කයන්න එඳහ, අපි අලය ශ්ධ කය ගන්නහ'' කිඹරහ විලහර 
ලශඹන්  ඳරියඹට කහඵන් මුදහ වරිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඳ ආඳදහ කශභනහකයණඹ 
කයන්න ඕනෆ විධිඹක් තිශඵනහ. භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. ගං 

තුය ශරහශව අනුයහධපුයශේයි භහ සිටිශේ. ආඳදහ කශභනහකයණ 
ඇභතිතුභහට භහ අනුයහධපුයශේ ඉන් call එකක් දුන්නහ, ශභන්න 
ශම් හශ  තත්ත්ඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. එතුභහ ඒ ශභොශවොශත්භ 

භට කථහ කශහ. කථහ කයරහ ආඳදහ කශභනහකයණ කටයුතු කය 
දුන්නහ. ගරු ඇභතිතුභනි, එදහ කයපු ඒ ක්රිඹහට භහ ඔඵතුභහට 
ශඵොශවොභ සතුතින්ත ශනහ. මුළු අනුයහධපුයශේභ ජනතහ 

ඔඵතුභහට ්රලංහ කයනහ ගරු ඇභතිතුභනි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, පීඩහට ඳත්ව ජනතහට වන 

රන්න ඕනෆ තයම් ල්ලි විඹදම් කයන්න කිඹරහ  
ජනහධිඳතිතුභහ කිවහ. ශභොකද, එතුභහට ශම්හ ගළන ඳශපුරු්ධදක් 

තිශඵනහ; එතුභහට වුභනහක් තිශඵනහ. එතුභහ ගිරාල්රහ ගං 
තුශයන් පීඩහ විඳින මිනිසුන්ට උදවු කශහ. ජනහධිඳතියශඹක් ගං 

තුරින් පීඩහට ඳත්ව මිනිසුන් ඵරන්න ගිරාල්රහ ඒ මිනිසුන්ට 
උදවු කශශේ කදහද?  මිනිසසු සිඹලු ශදනහ එතුභහ  පිිබගත්තහ. 

ශම්කයි ඇත්ත කතන්දයඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ නම් කශතෝලිකශඹක්. 
නමුත් භහ කළභළතියි බුදු වහමුදුරුන් ව ආනන්ද වහමුදුරුන් අතය 

ඇති ව කතහ ඵවක් ගළන කිඹන්න. දක් ආනන්ද වහමුදුරුශෝ 
අව දිවහ ඵරහශගන කල්ඳනහ කය කය සිටිඹහ ලු. "ශභොකද 

ආනන්ද කල්ඳනහ කයන්ශන්?" කිඹරහ බුදු වහමුදුරුශෝ ඇහුහ ලු. 

"භට ශම් විලසඹ ශත්රුම් ගන්න ඵළවළ." කිඹහ ආනන්ද වහමුදුරුශෝ 
කිවහ ලු. ඊට ඳසශේ බුදු වහමුදුරුශෝත් කිඹහ තිශඵනහ, "ශම් 

විලසඹ පිිබඵ භශ  දළනීභත් අචින්තයයි." කිඹරහ.  අචින්තයයි  
කිඹන්ශන්, 'භට දළනීභක් නළවළ' කිඹන එකයි. විලසශේ වළසිරීභ 

පිිබඵ අඳට කිඹන්න ඵළවළ. නමුත් ආඳදහ කශභනහකයණඹ 
කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට් අපි තභයි 

ගශඩොල්ලින්, ශකොන්ක්රීට්ලින් ශගල් වදන්ශන්. ජඳහනඹ 
එශවභ ශනොශයි. ජඳහනශේ ශගල් වදන්ශන් ගං තුයක් ආහභ 

ඔශයොත්තු ශදන විධිඹට ශඵොශවොභ ළවළල්ලු, ඵය නළති  ද්රයලින්; 
ඹකඩලින්. අද අපිත් ඒ විධිඹට කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  

භහ තමුන්නහන්ශේශගන් ඉල්රහ සිටිනහ, ඒ කළඩුණු ශගල් 
ගශඩොල්ලින් වදන්න එඳහ, රෆලිලින් වදන්න කිඹරහ. එශවභ 

නළත්නම් ශනත් ශදඹකින් වදන්න. එතශකොට අනතුරු අඩු 

නහ. දළන් ජඳහනශේ  තිශඵනහ, Earthquake Early Warning 

system එකක්, Quakeguard system එකක්. භහ ජඳහනඹට ගිරාන් 

සුනහමි ්රලසනඹ විහ ගන්න අලය ශතොයතුරු ශොඹ ගත්තහ. එරාදී 
භට ශඳනී ගිඹහ, වළභ ඳහල් හයඹකභ තුන් යක් ආඳදහ අනතුරු 

පිිබඵ අධයහඳනඹක් පුංචි ශභයින්ට ශදන  ඵ. පුංචි කහරශේ 

සිටභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔවුන් දළනුත් කයනහ. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් එශේ කයන්න. පුංචි කහරශේ සිට 
දළනුත් කශහභ ආඳදහක් කිඹන්ශන් ශභොකක්ද කිඹන එක අඳට 

ශත්ශයනහ. අඳට සබහ ධර්භඹට විරු්ධධ ඹන්න ඵළවළ. 
සබහ ධර්භඹ මිනිහ ඳහරනඹ කයනහ මික්, මිනිහට සබහ 
ධර්භඹ අනන්ත අ්රභහණ විධිඹට ඳහරනඹ කයන්න ඵළවළ. ඒ 

warning system එක තිශඵන නිහ ඒහ කශභනහකයණඹ කය 
ගන්න අඳට පුළුන් නහ.   

අනික් කහයණඹ ශම්කයි. විශලේශඹන්භ ඒ කහරශේ ''ශොශදොම් 

ශගොශභොයහ'' නුය මිනිසුන් කශ ඹම් ඹම් කරුණු කහයණහ නිහ 
ශදවිඹන් වන්ශේ  අනතුරු වළ ශඟවහ, බඹහනක තත්ත්ඹක් 
තිශඵනහ, එඹ ශක්හ ගන්න කිඹරහ. නමුත් මිනිසසු ඇහුශව 

නළවළ. අන්තිභට උන්වන්ශේ ඹවඳත් මිනිකුට කිවහ, නළක් 
අයශගන එකභ ජහතිශේ තුන් ශදශදනහ ඵළගින් ඒ නළට දභහ 
ශගන ඹන්න  කිඹරහ. -ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ නිශඹෝජය 
ඇභතිතුභහ ශම්හ දන්නහ. ශම්හ ආගශම් කතන්දය- ඉතින් ඒ 

මිනිහ ඒ විධිඹට කශහ. අහනශේ දී  භවහ විලහර යශ ඳවයක් 
ඇවිත් ශොදම් ශගොශභොයහ නුය විනහල වුණහ. ශම් කථහ 
ඉතිවහශේ තිශඵනහ.   

අශ ද ශම් කශභනහකයණඹ පිිබඵ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
අඳට ශදොස කිඹනහ, භව ශරොකු කයිරු ගවනහ. නමුත් ඒ 
ශගොල්ශරෝ ශභොනහද කශශේ? කයපු ශදඹක් නළවළ. අශ ද 

ආණ්ඩුශන් තභයි ආඳදහ කශභනහකයණ systems, මුහුශ්ධ යශ 
ඉවශ ඹන ්රභහණඹ ඵරන්න මිනුම් දඬු ආදී ඒ වළභ ශදඹක්භ ඇති 
කශශේ. ශභරාදී භටත් ්රලසනඹක් ඇති වුණහ. භට ඇති වුණු ්රලසනඹ 

ශභොකක්ද? ශම් ්රලසනශේදී භහජ ශේහ අභහතයහංලශඹන් තභයි 
උදවු ඉල්ලුශව. නමුත් ඉතින් භට කයන්න ශදඹක් නළවළ. කලින් 
භහජ ශේහ අභහතයහංලඹ ඹටශත් තභයි ඒ කටයුතු කයන්න 
තිබුශණ්.  

ජනහධිඳතිතුභහ දළන් ඒ කටයුතු අශ ද දක් ඇභතියඹකුට බහය 
දීරහ තිශඵනහ. එතුභහ ඒ කහර්ඹඹන් ශවොඳින් කයනහ. නමුත් 
අශ ද භහජ ශේහ නිරධහරින් වළභ ශකනකුටභ භහ කිවහ, ශම් 

කහර්ඹඹට උදවු ශන්න කිඹරහ. ඒ වළභ ශකශනක්භ 
තමුනහන්ශේරහට උදවු කශහ. විඹට අදහශ නළති වුණත් ඒ අඹ 
ගිරාන් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරහ ඒ ළඩ කටයුතු කශහ. ඒ 

හශ භ අශ ද TNA භන්ත්රීතුයඹකුත් භහ වමු න්න ඳළමිණිඹහ. 
භහ භශ  ඹහළුන්ට කිඹරහ රුපිඹල් රක් 5ක්, රක් 6ක්, රක් 
7ක්, රක් 8ක් ඉල්රහ එතුභහටත් දුන්නහ, ළඩ කය ශගන ඹන්න 

කිඹරහ. අපි එශවභ තභයි ළඩ කයන්ශන්. ශභොකද, ශම් ආඳදහ 
කිඹන එක, ඳක්ඹකට, ජහතිඹකට, කුරඹකට, ආගභකට ීමභහ 
න එකක් ශනොශයි. එඹ කහටත් ශඳොදු ශදඹක්.   

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත ශවරහ අහනයි. 

 
ගු ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  தேமொக்ஸ் தபகஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ආඳදහ කශභනහකයණඹ කයන්න ඉතහභත් හර්ථක ළඩ 
පිිබශශක් අශ ද යජඹ දිඹත් කයරහ තිශඵනහ. ජනහධිඳතිතුභහ 
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ශඳෞ්ධගලික ගිරාන් ඒ ගළන ඵරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ අශ ද 

අභහතයතුභහ භවහ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉසට කශහ. ඒ ගළන අපි 
එතුභහට සතුතින්ත නහ. අශ ද යට ශකොච්චාය ශවො යටක්ද?    

අද රිහනහට සිදු වුණු ශ්ධ ගළන රාතන ශකොට තමුන්නහන්ශේරහ 
න්ශතෝ න්න ඕනෆ, ශ්රී රංකහ හශ  යටක අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශත් ජීත් න්න රළබීභ ගළන. එතුභහ අධිකයණ 
සුනහමිඹත් නළති කශහ. අධිකයණ ඳ්ධධති ශදකක් තිබුණු යශට් 
2009 භළයි භහශේ ්රබහකයන්ශ  මිඹ ඹෆශභන් ඳසශේ ශම් යටට 

එකභ අධිකයණ ඳ්ධධතිඹක් ඇති කයමින් ඒ අධිකයණ සුනහමිඹත් 
අන් කශ නිහ ශම් ආණ්ඩු ඹටශත් සිටීභ තමුන්නහන්ශේරහශ  
හනහක් කිඹන එක ්රකහල කයමින් භශ  චාන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභහ. ඊශඟට ගරු අකිර වියහ. 
කහරිඹම් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 7ක කහරඹක් තිශඵනහ. 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීභහට නිඹමිත කහරශඹන් විනහඩි 

කිරාඳඹක් භහ ගන්නහ. එතුභහ අද ශම් බහට ඳළමිශණන්ශන් 
නළවළ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ සිඹල්රභ අයශගන තභයි දළන් විනහඩි 7 දක්හ කහරඹ අඩු 
ශරහ තිශඵන්ශන්. 

 

[අ.බහ. 4.58] 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කථහ කයන්න ශකටි 

කහරඹක් තිශඵන්ශන්. ශම් විහදශේදී ගංතුය ම්ඵන්ධශඹන් 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශභොනහද කශශේ කිඹහ අශ ද ගරු ෆීලික්ස 
ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ ශචාෝදනහ කශහ. ළඩි ඈතක ඹන්න ඕනෆ 

නළවළ. එතුභහ කථහ කයන ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව ටපිටහ ඵරන්න.  
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුත් එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ශ..ආර්. 
ජඹර්ධන රාටපු ජනහධිඳතියඹහ ශම් යටට ශගනහපු ශදඹක්. ඒ 
ගළන කථහ කයන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ 

ඒ කහරශේ සුනහමිඹක් තිබුශණ් නළවළ ශන්. සුනහමිඹ ඇති වුශණ් 
2004 ශදළම්ඵර් භහශේ ශන්. ඉතින් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
කහරශේ ශනොශයි, සුනහමිඹ ඇති වුශණ්.  අශ ද කහරශේ ඇති වුණු 

යන  ඳහරනඹ කයන්න අපි කටයුතු කශහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. එතුභහ බු්ධධහගභත් ශඵොරු කයන්න 
වදනහ. දළන් එතුභහ කිවහ, "ශම් විලසඹ ගළන භටත් ශත්ශයන්ශන් 

නළවළ"යි කිඹරහ බුදු වහමුදුරුශෝ ආනන්ද වහමුදුරුන්ට ශ්ධලනහ 
කශහ කිඹරහ. භහ දන්නහ බු්ධධහගභ අනු නම් එශවභ එකක් 
ශකොශවේත් වන් න්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳෝ ඩක් 

ඉන්න, කිඹන කල්. උන්වන්ශේ ශම් විලසශේ තිශඵන අීමමිත 
සබහඹ ගළන ්රකහල කශහ මික් "භටත් ශත්රුශණ් නළවළ"යි 
කිඹහ ශකොයි ශරහකත් ශ්ධලනහ කශශේ නළවළ.  

භහ කිඹන්නම් . තමුන්නහන්ශේ දන්නහ ද, බුදු ශනහඹ  කිඹහ 

කිඹන්ශන් ඇයි කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒක තභයි. ඒ ශත්රුම් 
ගළනීභ,  ඒ තයභටභ ඳයශතයට ඹන්නට  තිශඵනහඹ කිඹන  එකයි.   
"භටත් ශත්ශයන්ශන් නළවළ " කිඹහ බුදුන් වන්ශේ දහශශේ නළවළ. 
බුදු ශනහඹ  කිඹහ කිඹන්ශන් ගරු ඇභතිතුභහ, ඳරියශේයි, 

සබහ ධර්භශේයි සියුම් ක්රිඹහකහයකම් පිිබඵ  ශත්රුම් ගළනීශම් 
ඥහනඹ ඳවශ කය  ගන්න එක. ඒකට තභයි බුදු ශනහඹ 
කිඹන්ශන්. සබහ ධර්භශේ සියුම් ක්රිඹහකහරීත්ඹ ශත්රුම් 

ගළනිශම් ඥහනඹ ඳවශ කය ගළනීභ.  බුදුන් වන්ශේ  බුදු ශරහ,   
ශම්  " විලසශේ තිශඹන්ශන්  ශභොනහ ද කිඹහ භටත් ශත්ශයන්ශන් 
නළවළ."කිඹහ  ආනන්ද වහමුදුරුන්ට දහශශේ  නළවළ.  කශතෝලික 

ආගභට අඳ ශගෞය කයනහ.  ඒ හශ භ ශඵෞ්ධධ දර්ලනඹ  ගළන 
කථහ කය්ධදී ශඳෝ ඩක්  විතය  ශවොට  දළනමුතුකම් අයශගන කථහ 
කයන්න.  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  භහ  එතළනින් එවහට ඒ 

ගළන  උත්තය ශදන්නට ඹන්ශන් නළවළ.   

ගංතුය උදුය ඇතුළු ශම් සහබහවික යනඹන්  පිිබඵද අඳ 
ආණ්ඩුට ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ. ඒක සබහ ධර්භශේ 
්රලසනඹක්.  ශභොන ආණ්ඩු තිබුණත් ශම් හශ   යනඹන්ට ඳත් 

න්නට පුළුන්. ඒ හශ භ ශම් කහයණශේදී ගරු ඇභතිතුභහ  
තරුණ භන්ත්රීයශඹක් විධිඹට  විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කශහඹ 
කිඹන එක අඳ තුටින් කිඹනහ. ඒක  අඳ දළක්කහ.  එතුභහ ඒ වළභ 

තළනටභ ශගොස ශොඹහ ඵළලු හ. ඒශක් කිසි ්රලසනඹක් නළවළ. 
විඳක්ඹ ලශඹන් අඳ   ඒහශේ තිශඵන අඩු ඳහඩුකම් ශඳන්හ 
ශදන්නට ඕනෆ. ඒක ශන් විඳක්ශේ කහර්ඹ බහයඹ. එරා අඩු 

ඳහඩුකම් ශඵොශවොභඹක් තිශඵනහ. 

උදහවයණඹක් වළටිඹට භහ ශම් කහයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ශම් 
වදිසි ආඳදහ කශභනහකයණඹ පිිබඵද අඳට අලයතහ භතු 

වුශණ්,  ්රධහන ලශඹන්භ  2004  ර්ඹ අහනශේ  ඳළමිණි  
සුනහමි යනඹත් භඟයි. ඒ අසථහශවදී තභයි ශභරා තිශඵන 
ඵයඳතශකභ අඳට දළනුශණ්. අඳ 2005 ශර්දී සහබහවික 

අඳදහන් පිිබඵ ශොඹහ ඵළලීභට ඳහර්ලිශම්න්තු විශලේ කහයක 
බහක් ඳත් කශහ. එභ කමිටු  හර්තහ  භඟින් නිර්ශ්ධල  ඉදිරිඳත් 
කශහ. තභත් ඒ නිර්ශ්ධල ක්රිඹහත්භක ශරහ නළවළ, මරහනහරඪ  
ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

දළන් ඵරන්න, ශම් නිර්ශ්ධලර  තිශඵනහ, ගංතුය අදහනම් 
ඇති ්රශ්ධල සිතිඹම්ගත කිරීභ; ගංගහ ආ්රිත ්රශ්ධලර ශඳය සිදු ව 
ගංතුය නිහ  ඇති ව ජර භට්ටභ ටවන් කය තළබීභ ආදිඹ. 

ඵං රහ ශ්ධලඹ ළනි දු දඳත් යටක ශභඹ දළනටභත් ක්රිඹහත්භක 
ශනහ. ඒ හශ භ  ජර ගළල්භ පිිබඵ ශතොයතුරු  එකතු කිරීභ, 
අධයඹනඹ කිරීභ ව එඹ ඳදනම් කය ශගන අනහළකි ඳශ කිරීභත් 

එභ නිර්ශ්ධල අතය නහ. ශභළනි කරුණු කහයණහ 2005 
ර්ශේදීභ වඳුනහ ශගන තිශඵනහ. ශම්හට අලය ්රතික්රිඹහ 
දක්හ නළවළ.  ඵං රහ ශ්ධලශේ ක්ශඹෝශටෝ ම්මුතිඹ   ඳදනම් කය 

ශගන ආඳදහ කශභනහකයණ  ්රතිඳත්ති ්රකහලඹට ඳත් කය 
තිශඵනහ. ඵං රහ ශ්ධලඹ කිඹන්ශන් අශ ද යටට ඩහ ශඵොශවොභ 
ඳවශ භට්ටශම් තිශඵන  යටක්. නමුත් අඳ තභ එතළනට ඇවිත් 
නළවළ.  ඒකයි තිශඵන ්රලසනඹ. අඳ ඒ ටික ක්රිඹහත්භක කශහ නම්  

මීට ඩහ ශම් ගංතුය තත්ත්ඹ අභ කය ගන්නට තිබුණහ.  

අඳ කිඹන්ශන්,  ශම් වහ ශන් කයන මුදල් ්රභහණඹ තත් 
ළඩි කයන්න කිඹරහයි. අතළන්වන්ශ  කවුරුරට ගිරාන්  

ඇභතිරුන් ළඩ කශහ භභ දළක්කහ. භහත් බිංගිරිඹ ්රශ්ධලශේ  
ගිඹහභ  භභ දළක්කහ, -  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු අනුය රිඹදර්ලන ඹහඳහ 
ඇභතිතුභහ, වහල් කිශරෝ ශදකයි, ළභන් ටින් එකයි හශ  ශඵදරහ 

දීරහ ගිඹහ. ආශඹත් ත තළනක වහල් කිශරෝ ඳවක් හශ  ශඵදරහ 
දීරහ තිබුණහ. අඩු ඳහඩු ඇති තළන්රට  උදව කය තිබුණහ. වළඵළයි 
අඳ ඊට ඩහ තත් තළන් වඳුනහ ශගන තිබුණහ. කවුරුර ඉන්න 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අඹ විතයක් ශනොශයි, ශගල්රත් සිටිඹහ. දළන් බිංගිරිඹ 
ගත්ශතොත් ගරු ඇභතිතුභනි, ඌයහශඳොත්ත, තිශෝගභ ආදී 
්රශ්ධලරට අඳ ගිඹහ. දළදුරු ඔඹ අට ්රශ්ධලරට විලහර ශර 

වහනි ශරහ තිශඵනහ. භවය අඹ  ඒ කවුරුරට එන්ශන් නළවළ 
ගරු  ඇභතිතුභනි.  භවරු ඥහතීන්ශ  ශගල්ර, රාතතුන්ශ  
ශගල්ර, අල්රපු ශගල්ර, උස තළන්ර  තිශඵන  ශගල්ර  

ඒ හශ  තළන්ර නතය වුණහ. ඒ මිනිසසුන්ට  කන්න ශඵොන්න 
අභහරුකම් තිබුණහ. අඳත් අශ ද හවනර වහල් පුයහ ශගන ගිඹහ, 
අතින් විඹදම් කය ශගන. ශභොකද, අඳ කවුරුත් භනුයශඹෝ නිහ. 

එශවභ අය ශගන ගිරාන්   ශඵදුහ.  

ශභොකද ඒ තළන්රට ආධහය රළබිරහ නළවළ. භවය තළන්රට 
ග්රහභ නිරධහරි භවත්රු ඇවිල්රහ තිබුශණ්ත් නළවළ. ඳසශේ ඇවිත් 

තිබුණහ. නමුත් දස කිරාඳඹක් ඹන තුරු ඒ ශගොල්රන්ට වරි 
අභහරුකම් තිබුණහ. ශම් කහරශේ හභහනය විධිඹට ජීත් 
ශන්නටත් අභහරුයි. ශවල් තුනක් කන්න ඵළවළ, ශම් තිශඵන 
ආර්ථික යටහ අනුත්. එශවභත් අභහරුකම් තිශඵ්ධදී ශභශවභ 

යනඹක් ආහභ ඔඹ අතට අහුවුණු ශයදිකෆලි ටික අය ශගන 
ශකොශවේ ශවෝ දුරහ ගිඹහ. ශභොකද, ගංතුය එකඳහය ආශව. රාතහ 
ගන්නට ඵළරි ශභොශවොතක වදිසිශේ ගංතුය ආශව. එභ නිහ 

ශකොශවේ ශවෝ දුරහ ගිරාන් කහශ  ශවෝ රාතශතකුශ  ශගල්ර   
නතය වුණහ. ඒ ශගල්ර වතය ඳස ශදනහ ඉන්නහ  අඳ දළක්කහ. 
කවුරුරත් කට්ටිඹ සිටිඹහ. එභ නිහ මීට ඩහ ශම් ගළන ගළඹුරින් 

අධයඹනඹ කයන්න ඕනෆ.  

ගරු ඇභතිතුභනි,  ඒ හශ භ ගංතුශයන් වහනිඹට ඳත් වුණු 
ශගල් වදහ ගන්නට වනඹක් ශදනහඹ කිඹනහ. ගරු 

ඇභතිතුභහත් ශවොයි. ජනහධිඳතිතුභහත් ඕනෆ තයම් ශදනහඹ කිඹහ 
භට දළන ගන්නට  රළබුණහ.  අශන්! ගරු ඇභතිතුභනි,  ශම් රුපිඹල් 
ඳණස දහශවන් රක්ශඹන් ශගල් වදන්න ඵළවළශන්. අද  තවඩු 

ටිකක් ගන්න කීඹක් ඹනහ ද? ශගඹක් වදන්න විලහර මුදල් 
්රභහණඹක් ඹනහ. නමුත් ඹහන්තම් ශගඹක් අටහ ගන්නත් 
රුපිඹල් රක් වතයක් ඳවක්  අලය ශනහ.  ඒ මුදලින් ශම් 
මිනිසුන්ට ශගඹක් වදහ ගන්න ඵළවළ.  භහ දන්ශන් නළවළ, අහනහ 

ද කිඹහ. දළදුරු ඔඹ ඇතුළු ගංගහ ආ්රිත ්රශ්ධලර ඉන්න  හුඟක්  
මිනිසසු කුලී ළඩ කයන මිනිසසු, හභහනය  මිනිසසු, ජීත් ශන්න 
අභහරුකම් තිශඵන මිනිසසු ඉන්නහ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

  
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රිතුභහ,  ඔඵතුභහට  ත කථහ කයන්න කහරඹ ඇත්ශත් 
මිනිත්තුයි. 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ත සුළු කහරඹක් ශදන්න,  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

ශම් මිනිසුන්ට ශගල් වදහ ගන්න  මීට ඩහ ළඩි මුදල් ්රභහණක් 
ශන් කයන්න. මීට ඩහ ළඩි මුදල් ්රභහණඹක් ශන් කයරහ, ඒ 
ශගොල්රන්ට නිහ වදහ ගන්න අලය වන රඵහ ශදන්න.  

ශභොකද, ශම් මිනිසුන්ට ශභොනහත් කය ගන්නට ඵළවළ. ශභයි ටික 
ඉසශකෝරශේ ඹහ ගන්නට ඵළවළ. ආර්ථිකඹ වදහ ගන්නට ඵළවළ. 
ඒහ කය ගන්න නම් අඩුභ ගණශන් ඹම් මුදල් ්රභහණඹක් අතට 

රළශඵන්න  ඕනෆ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ කිඹහ සිටිනහ, ඔඹ ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම්රු, ග්රහභ නිරධහරිරු කයන ශ්ධල් පිිබඵ තදුයටත් 

ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ශභතළනත් ඉන්නහ කර දුටු කර ර 

ඉවගන්නහ මිනිසසු. ශම්ක ශ්ධලඳහරනඹක් ශනොශයි. අපි ඹ්ධදී 
එක තළනක භභ  දළක්කහ ශගල්ර ඉන්න මිනිසසුන්ටත් අය ඵඩු 
බහණ්ඩ, ඳළකට් අය ශගන තිශඵනහ. ශම් ග්රහභ නිරධහරිශ  ශගදය 
ඒහ තිශඵනහ කිඹරහ භට ශකශනක් කිවහ. ඉතින් අඳට ගිරාන් 

ඒහ අල්රන්න ඵළවළ. නමුත් කඩහ ඳළනීශම් වමුදහක් දභරහ වරි 
ඒහ ගළන ශොඹන්න. ශභොකද, අද මිනිසසු තුශ හයධර්භ - ethics 
- නළවළ. ශභොනහ වරි කයරහ, ශභොකහ භයහ ශගන වරි ජීත් 

ශන්න තභයි ඵරන්ශන්. ශම් තිශඵන ආර්ථික යටහත් ඒකට එක 
ශවේතුක් ශන්න ඇති. ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි, ශම්හ ගළනත් 
විශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න. 

භට කහරඹ ළඩිපුය නළති නිහ අහන ලශඹන් ශම් 
කහයණඹත් කිඹනහ. දළන් ශකොශම ්රශ්ධලශේ නගය ංර්ධනඹ 
ශනහ. රසන parks වළශදනහ. ඒක වරිභ ශවොයි. ඒහ වරි 

ටිනහ. පිට යටලින් එන මිනිසසුන්ටත් ඒහ දකි්ධදී වරි 
ටිනහ.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහශ  කථහ අහන කයන්න. 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භට ත තත්ඳය 30ක් ශදන්න.  

ශම්හ කය්ධදී UDA  එශක් අයඹ භත ඳභණක් රාතුන රාතුන 
විධිඹට ශම් කටයුතු කයනහ කිඹරහ භට දළන ගන්න රළබී 
තිශඵනහ. ඒ නිහ මිනුම්ඳති ශදඳහර්තශම්න්තු, ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන- 

  
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ගරු භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට ගරු හුශනයිස 

ෂහරුක් භන්ත්රීතුභහ.  
 

[பஷ.ப. 5.05] 

 

ගු හුපනයිවහ සළරූක් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
பஷஸ்ஷல்யஶவஷர்  ஹ்ஶனஷர்  வஸம். 

அமலக்குத் தமயமதஶங்கும் தகரல உமைப்பஷனர் 

அலர்ககர, இந்த கநத்தஷல் இயங்மகலஶழ் க்கமக்கு எமெ 

கசஶகஶன தசய்தஷ கஷமடத்தஷமெக்கஷன்மது. அதுததஶடர்பஷல் நஶன் 

இயங்மகலஶழ் அமனத்து முஸ்மொம்கமக்கும் எமெ 

கலண்டுககஶமர லஷடுக்க லஷமெம்தைகஷன்கமன். அதஶலது, இன்மை 

சமதஷ அகபஷஶலஷல் ை தண்டமன 

நஷமமகலற்மப்பட்டிமெக்கஷன்ம தசல்லஷ மஷழஶனஶ நதேக் 

ன்பலமெக்கு மைமஷல் நல்ய ஈகடற்மமும் சுலனமும் 

கஷமடக்க கலண்டுதன அமனத்துப் பள்ரஷலஶசல்கரஷமௌம் 

லஷகசட பஷஶர்த்தமன நஷகழ்த்துஶமைம் எவ்தலஶமெலமெம் 

தனஷத்தனஷஶகப்  பஷஶர்த்தமன தசய்மஶமைம் அன்பஶகக் 

ககட்டுக்தகஶண்டு, லஷடத்துக்கு லமெகஷன்கமன்.  

கடந்த லஶங்கரஷல் து நஶட்டின் பய பகுதஷகரஷமௌம் 

ற்பட்ட தலள்ர அனர்த்தத்மதப் பஶர்க்கஷன்மதபஶமௐது, 

குமஷப்பஶக லன்னஷ ஶலட்டத்தஷல் பய பஶதஷப்தைக்கள் 

339 340 

[ගරු අකිර වියහ. කහරිඹම් භවතහ] 
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ற்பட்டிமெக்கஷன்மன. பஶதஷக்கப்பட்ட இடங்கமக்கு அனர்த்த 

முகஶமத்துல அமச்சர் தகரல வஷந்த அம அலர்கள் 

உடனடிஶக லமெமக தந்தமஶனது, பஶதஷக்கப்பட்ட து 

க்கமக்கு ஏர் உற்சஶகத்மத அரஷத்தது. அலர் ன்தடன் 

ன்னஶர் ற்மைம் லமனஷஶ ஶலட்டங்கமக்கு லமெமக தந்தஶர். 

ன்னஶர் ஶலட்டத்தஷல் பஶதஷக்கப்பட்டலர்கள் 

தங்கமலக்கப்பட்டிமெந்த தற்கஶமொக முகஶம்கமக்கு கநடிஶக 

லஷஜம் தசய்து, அம்க்கமமட குமமகமரமம் 

கதமலகமரமம் ககட்டமஷந்தஶர். குமஷப்பஶக தம்பமனக்குரம் 

க்கள், தஶங்கள் அமத்தஷமெக்கஷன்ம குடிமசகள் எமெ 

குரத்தஷற்குள் அமக்கப்பட்டிமெப்பதஶகமம் அந்த இடத்மத 

ஶற்மஷத் தமெஶமைம் தகரல அமச்சர் அலர்கரஷடம் 

கலண்டுககஶள் லஷடுத்தஶர்கள். அமதத் ததஶடர்ந்து, அதற்கஶன 

ற்பஶடுகமரச் தசய்மஶமை தகரல அமச்சர் அலர்கள் 

ன்மன கலண்டினஶர். நஶன் அதற்கஶன ற்பஶடுகமரத் 

தற்தபஶமௐது தசய்தஷமெக்கஷன்கமன். அகதகபஶன்மை, அதற்கஶக 

எதுக்கப்பட்ட நஷதஷ குமமலஶக உள்ரது ன்பமத தகரல 

அமச்சர் அலர்கரஷன் கலனத்துக்குக் தகஶண்டுலந்ததபஶமௐது, 

அலர் உடனடிஶக அதற்கஶன கயதஷக நஷதஷம எதுக்கஷ, 

ங்கமமட லன்னஷ ஶலட்ட க்கமக்கு உற்சஶகத்மத 

லறங்கஷனஶர். அதற்கஶக நஶன் முதமொல் தகரல அமச்சர் 

அலர்கமக்கும் அந்நஷதஷம லறங்குலதற்கு உதலஷஶக இமெந்த 

கதகு ஜனஶதஷபதஷ அலர்கமக்கும் து க்கள் சஶர்பஶக 

நன்மஷகமரத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

லன்னஷ ஶலட்டத்தஷல் குமஷப்பஶக மத்தத்தஷனஶல் 

இடம்தபர்ந்த க்கள் ஸரக்குடிகமஷக் தகஶண்டிமெக்கஷன்ம 

இச்சந்தர்ப்பத்தஷல், இவ்லஶமஶன அனர்த்தஶனது பஶஶஷ 

பஶதஷப்தைக்கமர ற்படுத்தஷ இமெக்கஷன்மது. அந்த க்கள் 

ஸண்டும் தங்கமமட லஶழ்லஷடங்கமர அமப்பதஷமௌம் 

லஷலசஶத்மத கற்தகஶள்லதஷமௌம் மன லஶழ்லஶதஶ 

நடலடிக்மககமர முன்தனடுத்துச் தசல்லதஷமௌம் பஶஶஷ 

சஷக்கல்கமர தஷர்தகஶண்டு ஏர் இக்கட்டஶன சூழ்நஷமயக்குள் 

தள்ரப்பட்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். முல்மயத்தஸம ஶலட்டத்மதப் 

தபஶமைத்தட்டில், ஆஷத்துக்கும் கற்பட்ட குடும்பங்கள் இந்த 

தலள்ர அனர்த்தத்தஷனஶல் இடம்தபர்ந்தஷமெக்கஷன்மன. சுஶர் 

667க்கும் கற்பட்ட மடுகள் முற்மைமுமௐதஶகமம் 12,151 மடுகள் 

பகுதஷரலஷமௌம் கசதமடந்துள்ரன. இகதகபஶன்மை 

முல்மயத்தஸம ஶலட்டத்தஷல் தபமெம்கபஶக லஷலசஶச் தசய்மக 

நமடதபற்மைக்தகஶண்டிமெப்பதனஶல், பய க்கர் லஷலசஶ 

நஷயங்கள் முற்மைமுமௐதஶக அறஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. 

அகதகபஶன்மை, கட்டுநஷயப் பஷர்ச்தசய்மககள் 

அறஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. இந்த அனர்த்தத்தஷன்மூயம் 

தைதுக்குடிஷமெப்தைப் பஷகதசத்தஷல் எமெலர் 

உஷஶஷறந்தஷமெப்பதஶகமம் ங்கமக்குத் தகலல் 

கஷமடத்தஷமெக்கஷன்மது.  

லமனஷஶ ஶலட்டத்மதப் தபஶமைத்தட்டில், 14,561 

குடும்பங்கள் பஶதஷக்கப்பட்டுள்ரன. இலர்கள் சுஶர் 89 

தற்கஶமொக முகஶம்கரஷல் தங்கமலக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். 

அகதகபஶன்மை 210 மடுகள் முற்மஶகமம் 2,270 மடுகள் 

பகுதஷரலஷமௌம் கசதமடந்துள்ரன. லஷலசஶத்மத 

அடிப்பமடஶகக்தகஶண்ட எமெ ஶலட்டஶன லமனஷஶலஷல் 

சுஶர் 1,200 க்கர் தநல் லல்கள் முற்மஶக 

அறஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. இகதகபஶன்மை 160க்கும் கற்பட்ட 

குரங்கள் - 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් තිශඵනහ. 

ගු හුපනයිවහ සළරූක් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

භට ත විනහඩි ශදකක් විතය ශදන්න. න්නි ්රශ්ධලශේ තභයි 
ළඩිපුය වහනි වී තිශඵන්ශන්.  

அகதகபஶன்மை, ன்னஶர் ஶலட்டமும் பஶஶஷ 

பஶதஷப்தைக்கமக்கு உள்ரஶகஷஷமெக்கஷன்மது. அங்கு மற 

தபய்ஶலஷட்டஶமௌம்கூட, தலள்ரத்தஷனஶல் பஶதஷப்தைக்கள் 

ற்படுகஷன்மன. தனன்மஶல், அதஶததைத்தஷமௌள்ர 

குரங்கரஷன் லஶன்கதமகள் தஷமந்துலஷடப்படுகஷன்மதபஶமௐது, 

அதஷமொமெந்து தலரஷஶகும் நஸர் ல்லத்து ஏஶ ஊடஶக ன்னஶர் 

ஶலட்டத்துக்குள் லமெலதனஶல் அங்கு தலள்ர நஷமயம 

ற்பட்டு, பஶஶஷ பஶதஷப்தைக்கள் ற்படுகஷன்மன. அங்கு மத்த 

கஶயத்தஷல் ஆற்மைப்படுக்மககரஷமௌம் நஸர் கதங்கக்கூடி 

பஷகதசங்கரஷமௌம் தஷட்டஷடப்படஶத குடிகற்மங்கள் 

கற்தகஶள்ரப்பட்டதனஶல், அங்குள்ர கஷஶங்கரஷல் பஶஶஷ 

பஶதஷப்தைக்கள் ற்படுகஷன்மன. உதஶைஶக நஶனஶட்டஶன் 

பஷகதசத்தஷமௌள்ர டுக்கம, டுப் பஷகதசத்தஷமௌள்ர 

தம்பமனக்குரம், பன்னதலட்டுலஶன் கபஶன்ம கஷஶங்கரஷல் 

தலள்ரத்தஷனஶல் பஶஶஷ பஶதஷப்தைக்கள் ற்படுகஷன்மன. நஶங்கள் 

இதுபற்மஷ நஸர்ப்பஶசனத் தஷமைக்கரப் தபஶமஷஷயஶரஶஷடம் 

கூமஷஷமெக்கஷன்கமஶம். அலர் அதற்கஶன லமமகமரச் 

தசய்தஷமெக்கஷன்மஶர். னகல, தஷர்கஶயத்தஷல் இவ்லஶமை 

தலள்ரப் பஶதஷப்தைகள் அங்கு ற்படஶல் தடுப்பதற்குஶஷ 

நடலடிக்மககமர டுக்ககலண்டுதனக் 

ககட்டுக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට ගරු යවුෂස වකීම් ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි වඹක 
කහරඹක් තිශඵනහ.  

 
[5.10 p.m.] 

 

ගු රවුසහ ශකීම් මශතළ (අධිකරණ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு மமப் வகஸம் - நஸதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, using this opportunity I  rise 

to say a few words to place on record the shock and grief 

of myself personally and that of the Government at the 
unfortunate report that Rizana Nafeek has been executed 

in the Kingdom of Saudi Arabia. Having said that, it is 

important to bear in mind that His Excellency the 

President and the Government took all possible steps to 
see that Rizana Nafeek is given a pardon by the King of 

Saudi Arabia. But, in the meantime, we must realize the 

constraints that the King himself faced in acceding to that 

request. We must be thankful to the Saudi authorities for 
having tried until the last moment. I must place on record, 

that it was just a few days ago, when His Excellency the 

Ambassador for the Kingdom of Saudi Arabia in Sri 

Lanka, paid a courtesy call on me at the Ministry of 
Justice, gave me an assurance that all efforts would be 

taken to see that the request of  the President would be 

honoured and, as far as practicable, they will try their best 

not to execute Rizana Nafeek.  
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But, unfortunately, today we have received this news. 

Therefore, while all of us genuinely are in grief and in 

shock at the unfortunate manner in which this has 

happened, we must realize that as a sovereign country, the 
Kingdom of Saudi Arabia has its own legal order and we 

are constrained to respect their sovereignty and also 

realize that the authorities, particularly His Highness the 

King, the Governor of Riyadh as well as Prince Salman 

and various high dignitaries of the Kingdom of Saudi 

Arabia, tried their very best to persuade the family of the 

unfortunate infant who had met with the death, 

supposedly or allegedly, at the hands of Rizana Nafeek.  

We also made sure after His Excellency the President  

met with various high dignitaries of the Saudi 

government, we sent our Attorney-General to plead her 

case before the Saudi authorities and his Excellency the 
Ambassador, when he met me a few days ago, assured me 

that all this will have some salutary effect in preventing 

this death sentence from being carried out. However, once 

again it must be placed on record, that His Excellency 
President Mahinda Rajapaksa had made all possible steps 

and every time a delegation went from this country to the 

Kingdom of Saudi Arabia, he made sure and he advised 

all of us to take this matter up with the Saudi authorities.  
Therefore, it is not for want of trying by us that this has 

happened. 

But yet, once again, we must bear in mind that as a 

sovereign country, we have to respect another country’s 
internal procedures and, as I told this House, it is a fact 

that the internal judicial order in that country is such that 

even the King himself cannot give a pardon unless the 

family is willing to give that pardon to the accused 
concerned. In this instance, I was told finally that while 

one of the parents - the father - had agreed, the mother 

was still refusing to give the necessary pardon and that 

has finally resulted in this unfortunate execution.  

Finally, what is left for all of us is to pray for her soul. 

I am sure the entire country will pray for her soul and for 

her to be granted Jennath-ul-Firdous in the hereafter.  

I conclude my speech with those comments. 

Thank you. 

[අ.බහ. 5.17] 

 
ගු ඩිළන් පඳපර්රළ මශතළ (විපද් රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ 
සුබ වළධන අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு டியஶன் தபகஶ - தலரஷநஶட்டு கலமயலஶய்ப்தை 

ஊக்குலஷப்தை, நயகனஶம்தைமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු අධිකයණ අභහතයතුභහ 
්රකහල කශ විධිඹටභ සිඹලුභ ශ්රී රංකහහීමන් ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනොවුණ විධිඹට තභයි අද රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹශ  භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භක වීභ සිදු වුශණ්. අද දල් රුශව ගරු යවි 
කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ශම් පිිබඵ අතුරු ්රලසන නඟපු 
ශරහශව ඳසු ගිඹ තිශේ ගරු වුදි අයහබි  තහනහඳතිතුභහ ගරු 
අධිකයණ අභහතයතුභහ වමුශව කශ ්රකහලඹත්, භවය websites 
ර ගිඹ ඊට ්රතිවිරු්ධධ ්රකහල ශදක තුනකුත් භතක් කයරහ, භභ 
කිවශව අපි සිඹලු ශදනහභ ්රහර්ථනහ කයන්ශන් ඇඹට භහ 
රළශඵන්න ඕනෆ කිඹන කහයණඹ ඵයි. ඊට ටික ශරහකට ඳසු 
අඳට ශම් අහනහන්ත ්රතත්තිඹ දළන ගන්න රළබුණහ.  

අපි ශම් ශරහශව භතක් කයන්න ඕනෆ, රිහනහ නෆීක් 
ශවෝදරිඹට භහ රඵහ ගළනීභ වහ යජඹක් වළටිඹට අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහත් රාටපු විශ්ධල කටයුතු අභහතය ශයෝරාත 
ශඵෝශගොල්රහගභ භළතිතුභහත්, රාටපු නිශඹෝජය විශ්ධල කටයුතු 
අභහතය හුශේන් ඵරාරහ භළතිතුභහ, ගරු භවහචාහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස 
භළතිතුභහ ඇතුළු විශ්ධල කටයුතු අභහතයහංලඹ උත්හවඹන් 
යහශිඹක් ගත්ත ඵ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අසථහ 
ගණනහකදීභ විවිධ කණ්ඩහඹම් ඒ යටට ගිරාල්රහ ශම් සි්ධධිඹ 
පිිබඵ කරුණු කහයණහ කිඹන්න ශඹදුණහ. භභ ශම් අභහතයහංලඹ 
බහය ගත්තහට ඳසශේ ගරු අශරවි භවුරහනහ ආණ්ඩුකහයතුභහශ  
නහඹකත්ශඹන් යුත් කණ්ඩහඹභක්, -ගරු අල්වහ. ඒ.එච්.එම්. 
අසර් භන්ත්රීතුභහ, රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹ ජීත් වුණු ්රශ්ධලශේ 

ගරු එම්.එස. තවුෆික් භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු කණ්ඩහඹභක්- ඒ යටට 
ගිරාල්රහ රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹ දඬුම් රඵහ සිටින, ඇඹ අතින් 
මිඹ ගිඹහ ඹයි කිඹන දරුහශ  ඳවුශල් ශදභවපිඹන් වමුවීභට 
උත්හව දළර අසථහශව,  එශේ වමුවීභ ඔවුන් ්රතික්ශේඳ කයන 
ශකොට, රිහනහ නෆීක්ශ  ශදභවපිඹන් එක්ක ඒ ගභටභ  ගිරාල්රහ, 
ඒ ඳවුශල් අශනක් අඹ වමු ශරහ ඇඹට  භහ රඵහ ගන්න ඒ 
ශදභවුපිඹන්ශ  කළභළත්ත ශකශේ ශවෝ රඵහ ශදන්න කිඹරහ 
ඉල්ලීම් යහශිඹක් කශහ. රිහනහශ  අම්භයි තහත්තයි ශදතහක් 
ගිඹහ. 2008 අවුරු්ධශ්ධ ගිඹහ. 2011 අවුරු්ධශ්ධ භභ ඇභතිතුභහ 
වුණහට ඳසශේත් ගිඹහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, රිහනහ නෆීක් 
ශවෝදරිඹශ  ගශම් මුසලිම් ශ්ධසථහනශේ පජකතුභහ ඒ 
ශරහශව ගිරාල්රහ ඒ යශට් මුසලිම් පජකතුභන්රහශගනුත් ඉල්ලීම් 
කශහ, රී-ආ නීතිඹ ඹටශත් භහ දීභට අලයතභ අංගඹක් වුණු 
ඒ ශදභවුපිඹන්ශ  කළභළත්ත ශකශේ ශවෝ රඵහ ගළනීභ වහ. 
නමුත් ඒ කළභළත්ත රඵහ දීභට ඒ ශදභවුපිඹන් කළභළති වුශණ් 
නළවළ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශදන තහට ජනහරි භහශේ 06 

නදහ නළත ශෞදි අයහබිශේ යජතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කශහ, 
රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹට භහ රඵහ දීභට කටයුතු කයන්න 
කිඹහ. ශම් ශරහශව භතක් කයනහ, විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ 
නහඹකතුභහ ඇතුළු භවය භන්ත්රීතුභන්රහ ඒ හශ භ ශෞදි 

අයහබිඹහශව සිඹලුභ තහනහඳතිතුභන්රහ -ශෞදි අයහබිඹහශව 
ඇශභරිකන් තහනහඳතිතුභහ, යුශයෝඳහ ංගභශේ යටර 
තහනහඳතිරු, අශ ද ආසිඹහනු කරහඳශේ යටර තහනහඳතිරු- 

ශන ශනභ විතයක් ශනොශයි, ඒකහඵ්ධධ ඒ යශට් 
ඵරධහරින්ශගන් ඉල්ලීභක්  කශහ, රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹට 
භහ ශදන්න කිඹහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ රාතන 

වළටිඹට ඉතහභ සුළු පිරික් ශම් සි්ධධිඹ අයශගන ශඵොය දිශේ භහළු 
ඵෆභට උත්හව කශත්, භසතඹක් වළටිඹට අශනකුත් සිඹලු ශදනහ 
ඳක් විඳක් ශේදඹකින් ශතොය ශම් කහයණශේදී  උදවු කශහ. 

යටල් වළටිඹට ගත්තත් ශඳයදිග, අඳයදිග යටල් ශේදඹකින් 
ශතොය,  ඒ නීතිඹටත් අගරු කිරීභක් ශනොකය  රිහනහ නෆීක් 
ශවෝදරිඹශ  ජීවිතඹ ශ්ලයහ ගන්නට, ඇඹට භහ රඵහ ගන්නට 
වළකි ෆභ උත්හවඹක්භ ගත්තහ. ඒ උත්හවඹන් සිඹල්ර බි ළටී 

ඇති අසථහක වුණත් ඒ ශවෝදරිඹශ  ජීවිතඹ ශ්ලයහ ගන්නට 
උදවු කශ සිඹලු ශදනහභ ශම් ශරහශව අපි භතක් කයනහ. රි-ආ 
නීතිඹට  අශගෞයඹක් කයන්ශන් නළතු ඒ ජීවිතඹ ශ්ලයහ ගන්නට 

ශඵොශවෝ ශදනහ උත්හව ගත්තහ. ශම් සි්ධධිඹ විශ්ධල කටයුතු 
අභහතයහංලඹට ඳයන්ශන් නළතු භශ  අභහතයහංලඹ ඒ 
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අභහතයහංලඹත් භඟ එකතු ශරහ ශම් ශවෝදරිඹශ  ජීවිතඹ 

ශ්ලයහ ගන්න උත්හව කශහ.  

ශම් ක්ශේත්රඹ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹට භහ කිඹනහ, රිහනහ 
නෆීක් ශවෝදරිඹ පිට යට ඹපු ඒජන්ත භවත්රු ම්ඵන්ධශඹන් 
අපි උහවිශේ නඩුක් ඳයහ දඬුම් රඵහ දී ඇති ඵ. එභ නඩුශව 

ඳශමුන විත්තිකරුට ව ශදන විත්තිකරුට  ඵයඳතශ ළඩ 
රාත අවුරුදු ශදකක සිය දඬුභක් නිඹභ වුණහ.  ඔවුන් දළන් ඒ 
දඬුභ විඳිමින් ඳතිනහ. තුන්න විත්තිකරු යද බහය ගත් 

තත්ත්ඹ තුශ ඔහුට අත්රාටව සිය දඬුභක් රඵහ දී තිශඵනහ. 
වළඵළයි, ශම් සිඹලු කහයණහලින්ත් අපි ශම් ශරහශව ෆහීභට 
ඳත් න්ශන් නළවළ. අශ ද එකභ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් රිහනහ 

ශවෝදරිඹට භහ රඵහ ගළනීභයි. රිහනහ ශවෝදරිඹට අත් ව ශම් 
කනගහටුදහඹක සි්ධධිඹ ළර ව වහභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ භට 
දළනුම් දුන්නහ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  ශලෝකඹ, ශම් යජශේ 

ශලෝකඹ රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹශ  ශදභවපිඹන්ට ්රකහල 
කයන්නඹ කිඹහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,   එභ භයණඹට ඳත් වුණු  
ශදළරිඹශ  ශදභවුපිඹන්ශ  ශදඳහ නභළද ශම් පිිබඵ නළත යක් 

ඉල්ලීභක් කයන්නට දත පිරික් පිටත් කය ඹන්නට අපි ූ දහනම් 
කය තිබුණහ. උශ්ධ රුශව ශටලිශෂෝන් කශහභ රිහනහශ  පිඹහ 
 ශයෝවල්ගත සිටින ඵ දළන ගත් නිහ අපි ඒ කහයණඹ ඳසුට 

කල් තළබුහ. ඒ තත්ත්ඹත් එක්ක තභයි අද අඳට ශම් සි්ධධිඹ 
හර්තහ වුශණ්. ඒ නිහ රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹශ  ඳවුශල් 
උදවිඹත් භඟ අඳ සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ එභ ශවෝදරිඹශ  

ආත්භඹට අල්රහ ශදවිඹන්ශ  ආශිර්හදඹ ්රහර්ථනහ කයන අතය,  
එභ ඳවුශල් උදවිඹත් භඟ අපි ඒ ශලෝකඹ ශඵදහ වදහ ගන්නහ.  

ඒ ඳවුශල් ආර්ථික දියුණු ්රහර්ථනහ කයශගන තභයි රිහනහ 

නෆීක් ශවෝදරිඹ පිට යට ගිශේ. ඒ නිහ  තභ ඳවුශල් ආර්ථික 
දියුණු පිිබඵ රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹශ  එභ ඳයභහර්ථ  මුදුන් 
ඳමුණුහ දීභට ඒ ඳවුරත් භඟ විශ්ධල ශේහ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලඹත්, අශ ද අභහතයහංලඹත් ඵළඳී සිටිනහ.  ඒ පිිබඵ එභ 
ඳවුරත් එක්ක හකච්ඡහ කිරීභ වහ විශ්ධල ශේහ නියුක්ති 
කහර්ඹහංලශේ බහඳතිතුභහ ශවට දිනශේදී කින්නිඹහ ්රශ්ධලඹට 
ඹනහ. ඒ එක්කභ රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹ විලසහ කශ ඉසරහම් 

ධර්භශේ වළටිඹට ඇඹ ශනුශන් විශලේ ඹහඥහක් රඵන 
ශනසුයහදහ ශකොශම ්රශ්ධලශේ සිදු කයන්නට අපි ංවිධහනඹ කය 
ශගන ඹනහ. තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහභ ඳක් විඳක් 

ශේදශඹන් ශතොය එඹට වබහගි න්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ කයමින්, 
ශම් ශවෝදරිඹශ  අහනහන්ත ඉයණභ ම්ඵන්ධශඹන් අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු යජශේ ශලෝකඹ නළත යක්  ්රකහලඹට ඳත් 

කයනහ. 

අනහගතශේදී එභ යටර රැකිඹහ වහ ශ්රී රංකහශන් පිටත් 
ඹන ශේකඹන් ව ශේවිකහන් ම්ඵන්ධශඹන් රැකිඹහ 

ශකොන්ශ්ධසි ඳළනවීශම් දී ශම් යශට් තිශඵන නීතිඹ ව එභ යශට් 
ක්රිඹහත්භක න නීතිඹ පිිබඵ ඒ ශෞදි අයහබිශේ ඵරධහරින් 
එක්ක හකච්ඡහ කයන්නට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  ශභළනි 
ශදඹක් නළත ඇති වීභ ළශළක්වීභ වහ මුලින්භ  රැකිඹහරට 

ඹහශම්දීභ ඹම් ඹම් ශකොන්ශ්ධසිරට එන්න පුළුන්ද කිඹන 
තත්ත්ඹ පිිබඵත් ඉදිරිශේදී රකහ ඵළලීභට අපි ශම් ශරහශව දී 
කල්ඳනහ කයන ඵත් දළනුම් ශදන්නට කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ශම් විහදඹ අතයතුය භට ශම් 
අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. 
රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹට අල්රහ ශදවිඹන්ශ  පිරාට ්රහර්ථනහ 

කයනහ.  

[අ.බහ. 5.26] 
 

ගු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ අද දින 

ඳළළත්ශන බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ පිිබඵ කථහ 
කයමින් සිටින ශම් අසථහශව දී කනගහටුශන් භතක් කයනහ, 

අඳ කවුරුත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොවුණු අසථහක රිහනහ 
නෆීක් ශභනවිඹශ  අබහඹ සිදු ශරහ තිශඵන ඵ. ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ශලෝකඹ භහ ශම් 
අසථහශව දී ්රකහල කයනහ. යජඹ හශ භ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ ශනුශන්  අශ ද ශවෝදය ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී යන්ජන් 
යහභනහඹක භළතිතුභහ අසථහ ගණනහකදී ශම් දළරිවිඹශ  ජීවිතඹ 
ශ්ලයහ ගළනීභට අලය උදවු උඳකහය රඵහ ගළනීභට වශඹෝගඹ 

දුන්නහ.  එතුභහ ශනුශනුත්, අශ ද ඳක්ඹ ශනුශනුත් භහ ශම් 
අසථහශව දී ශලෝකඹ ්රකහල කයනහ. යජඹ භළදිවත් ශරහ ශම් 
ම්ඵන්ධශඹන් අලය කටයුතු කයයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුණහ. නමුත් අහනහන්ත විධිඹට වුණු ශම් සි්ධධිඹ 
ම්ඵන්ධශඹන් අශ ද කනගහටු ඳශ කයන අතයභ, අශ ද ආගභ 
අනු එතුමිඹට නින් ළඳ රළශ්ලහ කිඹහ ්රහර්ථනහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන් ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ ගළන කථහ කයනශකොට අපි දන්නහ 

ශම් අභහතයහංලඹ දක්, තරුණ අභහතයයශඹකුට බහය දී තිශඵන 

ඵ. එතුභහ ඳසු ගිඹ දසර ශරොකු උනන්දුකින් ශම් කටයුතු 

ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ කයන ආකහයඹ භහ දළක්කහ.  

වළඵළයි එක ්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශනදහ අපි දළකපු විධිඹට 

ශගඹක් කළඩුණහභ ඒ හශ භ ශනත් ආඳදහක් ඇති වුණහභ 

ආඳදහ කශභනහකයණ  ඇභතියඹහට වළකිඹහක් තිබුණහ ඒ වහ 
තභන්ට අලය ඳරිදි ්රතිඳහදන ශන් කයන්න; ඒ වහ පිඹය 

ගන්න. ශම් තයම් දක් ඇභතියශඹක් ශම් අභහතයහංලඹ බහය 

කටයුතු කය්ධදී අද  ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? භහ දකින 

විධිඹට අද එතුභහට බහය තිශඵන්ශන් ඒ අභහතයහංලශේ  ංඛයහ 

ශල්ඛන ටිකක් එකතු කය දීභ විතයයි. ශභොකද, නිහ කළඩුණහභ 

එශවභ නළත්නම් ශනත් ආඳදහකට රක් වුණහභ ශම් තයම් දක්, 
ගකීභක් බහය අයශගන කටයුතු කයන්න පුළුන් ඇභතියඹකු 

ගළන ළක රාතරහද භහ දන්ශන් නළවළ ඒහ ශන අභහතයහංලරට 

බහය දීරහ තිශඵනහ.  එතුභහ දක්තහ, වළකිඹහ  තිශඵන, 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව අවුරුදු 20කට ආන්න කහරඹක් ළඩ කටයුතු 

කශ ඇභතියශඹක්. එතුභහශ  දක්තහශන් යජඹ ්රශඹෝජනඹක් 

ගන්ශන් නළ්ධද කිඹන එක ගළන භට ළකඹක් තිශඵනහ. 

 විශලේශඹන්භ භශ  මිත්ර ගරු චාන්ද්රශේන නිශඹෝජය 
ඇභතිතුභහ කිවහ, ආධහය ශඵදන අසථහශවදී භහධය ංදර්ලන 

ඳත්නහ කිඹහ භහ කිවහ කිඹරහ. එතුභහ රාටිඹහ නම් භහ එතුභහට  

ඒ ගළන කිඹනහ. එතුභහශ  කථහට භහ ඵහධහ කශශේ නළවළ. 

ආණ්ඩුශව ඵඩු ශඵදරයි photosර රාටිශේ. අඳත් ඒ කවුරුරට 

ගිරාල්රහ  උදව ශකරුහ  photosර නළති වුණහට; භහධයර 

්රචාහයඹ කශශේ නළති වුණහට. ඒ ජනතහ විඳතට ඳත් වුණහභ 

ඳක්ඹක්, ඳහටක් ගළන රාතන්ශන් නළති අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු 
වුණහ. ආණ්ඩු ඳක්ශේ අඹ, විඳක්ශේ අඹ,  යහඳහරික ්රජහ, 

අල්හීම ගම්ර ජනතහ  සිඹලු ශදනහ උදව කශහ. යජශේ ආධහය 

උඳකහය ඇති ශනොශයි, ඒ අඹශ  ශඳෞ්ධගලික විඹදමිනුත් ශම් 

වහ කටයුතු කශහ කිඹන එක භහ ශම් අසථහශව කිඹන්න ඕනෆ. 

ඒ හශ භ එතුභහ කිවහ, ඒ ්රශ්ධලර ්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ.  

්රලසනඹක් නළති ශන්න විධිඹක් නළවළ ගරු නිශඹෝජය 

345 346 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඇභතිතුභනි. විශලේශඹන්භ අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ ඳවුල් 

3,677ක් අතළන් ශරහ ඉන්නහ.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ දළන් අන් කයන්න.  

ගු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ කථහ ඳටන් ගත්තහ 

විතයයි.  ඒ හශ භ ගරු ඇභතිතුභනි,   මුදල් අභහතයහංලඹ භඟින් 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශම් චාක්රශල්ඛනඹ  අනු ඔඵතුභහට ශම් 

කහර්ඹඹ වරිඹහකහය කයන්න පුළුන් කිඹරහ භහ රාතන්ශන් නළවළ. 

විශලේශඹන්භ ඒ චාක්රශල්ඛනඹ අනු ඳස ශදනකු ඉන්න ඳවුරකට 

රුපිඹල් 805ක විඹිබ රහක ශදන්න පුළුන්.  ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ 
චාක්රශල්ඛනඹ අනු එක  පු්ධගරඹකුට තිඹකට ශන් ශන්ශන් 

රුපිඹල් 115යි. එතශකොට දකට රුපිඹල් 23යි. ඉතින් එශවභ 

ඵරපුහභ එක කෆභ ශවරක් වහ රුපිඹල් 7ක් ශන්  ශකශයන 

විධිඹටයි ළරසුම් කයරහ තිශඵන්ශන්. භහ දන්නහ ඔඵතුභහ ශම්ක 

වළදුහ නම් මීට ඩහ ්රහශඹෝගික වදන ඵ. වළඵළයි ශකොශම 

ඉන්න, මුදල් අභහතයහංලශේ නිරධහරින් ඒ වහ වරිඹහකහය 

කහර්ඹඹක් කයරහ නළවළ. රුපිඹල් 7කින් ඳහන් යහත්තරක්ත් ගන්න 
ඵළවළ. ඒකයි විඹිබ රහක ක්රභශේ තිශඵන අඩු ඳහඩු.  භහ 

තමුන්නහන්ශේට කිඹනහ ආඳදහ කශභනහකයණ ඇභතිතුභහ 

වළටිඹට කරුණහකය, ඒ චාක්රශල්ඛනඹ ගළන මීට ඩහ අශඵෝධඹක් 

රඵහ ගන්නඹ කිඹරහ.  

ඒ විතයක්  ශනොශයි. ශම් චාක්රශල්ඛනශේභ තිශඵනහ ගරු 

ඇභතිතුභනි, නිහ වහ ආධහය ශදන වළටි. ශම්ශකන් අභ  

ීමභහට ඇතුශත් ශන්ශන්,  රුපිඹල් 3,000කට ඩහ අඩු ආදහඹම් 
රඵන ඳවුල්. භහ දන්ශන් නළවළ, රුපිඹල් 3,000කට ඩහ අඩු 

ආදහඹම් රඵන ඳවුල් ශවොඹහ ගන්න තිශඵනහද කිඹරහ. ශභොකද, 

එක භනුයශඹක් දස වතයක් කුලී ළඩට ගිශඹොත් රුපිඹල් 

3,000ක්  වම්ඵ නහ. ඉතින් එශවභ ීමභහක ඉරහ ශම් කටයුත්ත 

කයන්න ගිශඹොත් ආඳදහට රක් වුණු මිනිසසුන්ට ආධහය ශදන 

කහර්ඹඹ හර්ථක කයන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. දු දඳත්, 
ශඳොශවොත් වළභ ශකශනක්භ ඒ ආඳදහට රක් ශනහ. ඒ 

අසථහශවදී ඒ අඹ හුඟක් අයණ ශනහ.  ඒ  හශ භ ශම් 

වනහධහය ශඵදීශම්දී භවය නිරධහරින් ශම්කට උදව කයනහ; 

භවය අඹ උදව කයන්ශන් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ කළබිනට් 

භණ්ඩරශේත් ්රසි්ධධිශේ ්රකහලඹක් කය තිබුණහ.  ශම් සිඹලු 

ශදනහට හධහයණඹක් ඉසට කයන්න ඕනෆ. එශවභ නළති වුශණොත් 

ශම් අඹට ශරොකු අහධහයණඹක් ශනහ.   

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භට ත ත දඳයඹක් ශදන්න. භහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ විනහඩි 

15ක් කථහ කයන්න. නමුත් අද ඒ අසථහ රළබුශණ් නළවළ. ඒ 
ශකොශවොභ ශතත් තමුන්නහන්ශේ ශම් ගළන ශවොඹහ ඵරහ ශම් 
්රශ්ධලර අතළන් ව ජනතහ ශනුශන් උදව කයන්නඹ කිඹහ 

ඉල්රමින්,  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභහට අනත ශමින් භහ 
නතිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member)  

ශඵොශවොභ සතුතියි. මීශඟට  ගරු ඒ. එච්. එම්. ෂවුසි 
අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි ශදකක් තිශඵනහ.  
 

[5.33 p.m.] 
 

ගු ඒ.එච්.එම්. සවුසි මශතළ (නළගරික ක යුුර 

අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு  . ச். ம். தபரம - நக அமௌலல்கள் 

அமச்சர் ) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

Mr. Presiding Member, I thank you for giving me an 
opportunity to speak a few words on the demise of our 

sister, Rizana Nafeek. When I heard of her death this 

morning, it was a shock to me.  

I knew that unless the parents of the dead child give 
pardon, nobody else could give pardon to release that 

young girl who was asked to look after the child. In fact, 

the President, the Government, the Ministers, the Hon. 

Members of Parliament and various organizations were 
trying their best to get this girl released. But, I knew that 

it would not happen unless the parents of the dead child 

were willing to pardon her. The mother of the dead child 

was very adamant with their decision and therefore, her 
execution was not avoidable.  

Sir, I request the Saudi Government to take action 

against the mother of the infant for entrusting this small 

girl with the task of looking after her child. She must be 
charged with negligence. She should not have given to 

this young girl the task of looking after that small baby. 

Therefore, I request the Government of Saudi Arabia to 

take action against her. The King tried his best to 
negotiate and help, but unfortunately, as the parents of 

the dead child did not agree, this did not come through. 

Thank you, Sir.  
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට ගරු ශලවහන් ශේභසිංව භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
ඳවක කහරඹක් තිශඵනහ.  

[අ.බහ. 5.34] 

 

ගු පශළන්  පවේමසිංශ මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தசவஶன் கசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹට අදහශ ඉදිරිඳත් කය ඇති ශභභ කල් තළබීශම් 
ශඹෝජනහ ඉතහභ ්ධශව වගත හකච්ඡහට ඵඳුන් කය ඇති 

ශඹෝජනහක් ශරයි භහ දකින්ශන්.  

විශලේශඹන්භ භභ නිශඹෝජනඹ කයන අනුයහධපුය දිසත්රික්කඹ 
ගත්ශතොත්, එරා ඳවුල් 4,000කට ළඩි ්රභහණඹක් ශම් ගංතුය 

තත්ත්ඹ නිහ ආඳදහට රක් වුණහ.  අඳ ්රශ්ධලශේ ඇති වුණු ඒ 
තත්ත්ඹ අනු, ශදළම්ඵර් භහශේ 22ළනි දහ සිට 31ළනි දහ 

347 348 
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දක්හ ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලශඹන් රළබුණු උඳශදස 

අනු අඳ  ආඳදහට රක් වන්ට වන ළරීමශම් කටයුතු කශහ. 
ශභරාදී යජඹ විසින් රඵහ ශදන්න පුළුන් උඳරිභ වශඹෝගඹ ඒ 
ආඳදහට රක් ව ජනතහට රඵහ දුන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ශම් විහදශේදී  විවිධ 
්රශ්ධලර නම් කිඹමින් විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ භන්ත්රීරු යජඹ 
අ්රහදඹට ඳත් කයන ආකහයශේ ශචාෝදනහ එල්ර කශ ආකහයඹ අඳ 
දළක්කහ. වළඵළයි, ශම් ආඳදහ තත්ත්ශේදී කිසිභ ශකශනක් 
ඵඩගින්ශන් රාටිශේ නළති ඵ අශ ද ්රශ්ධලර ඒ අනහථ කවුරුර 
සිටි ජනතහ භඟ කථහ කශහභ තමුන්නහන්ශේරහට ළටශවේවි. 
යජඹ විසින් රඵහ දිඹ වළකි උඳකහයඹත්, ඊට අභතය 
ශ්ධලඳහරනඥඹන්, යහජය නිරධහරින්, සශවච්ඡහ ංවිධහන, 
යහඳහරිකඹන් ඇතුළු සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ ඔවුන්ට අලය 
අභ ඳවසුකම් ටික ළඳයුහ. ශම්ක වදිසි තත්ත්ඹක් ඵ අඳ 
දන්නහ. ශම්ක ළරසුම් කයරහ ඇති කශ තත්ත්ඹක් ශනොශයි. 
වළඵළයි ඒ ආඳදහ තත්ත්ඹට අඳ වතදඹ හක්ෂිඹට එකඟ, ඉතහභ 
හර්ථක මුහුණ දුන්නහ කිඹන එකයි භශ  නම් භතඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ගංතුය නිහ අශ ද 
්රශ්ධලර වී ශගොවිතළන ඇතුළු අනිකුත් අතිශර්ක ශඵෝග ගහ කශ 
අක්කය 35,000ක් විතය වහනිඹට ඳත් වුණහ. වළඵළයි ශම් ශන 
ශකොට ඔවුන් නළත නඟහ සිටුවීභ වහ යජඹට රඵහ ශදන්න 
පුළුන් උඳරිභ වශඹෝගඹ රඵහ ශදමින් ඳතිනහ.  ගරු භරාන්ද 
අභයවීය අභහතයතුභහට අඳ විශලේශඹන්භ සතුතින්ත ශනහ. 
එතුභහ ඇවිත් අශ ද ්ර ශ්ධලර අලයතහ ශොඹහ ඵරරහ ඒ 
ජනතහට රඵහ ශදන්න පුළුන් වශඹෝග රඵහ දුන්නහ. කවුරු 
ශභොනහ කිවත්, චාක්රශල්ඛනරටභ ශකොටු න්ශන් නළති, ඒ 
ජනතහ ශනුශන් කශ වළකි, කශ යුතු යුතුකභ ඒ ශරහශව අඳ 
ඉ ටු කශහ. ශභළනි ආඳදහ තත්ත්ඹක් නළත ඇති ශනොශවහයි 
කිඹරහ භභ ්රහර්ථනහ කයනහ.   ශම් තත්ත්ඹ නිහ ගහන්ට සිදු ව 
වහනිඹත්, ඒ නිහරට සිදු ව අරහබඹත් ශකොඳභණද කිඹරහ යජඹ 
විසින් ශම් න විට තක්ශේරු කයශගන ඹනහ. ඒ අරහබඹ ගණන් 
ඵරරහ රඵහ දිඹ වළකි න්දි රඵහ ශදන්න යජඹ කටයුතු කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අසථහශවදී 
විශලේශඹන්භ යජශේ නිරධහරින්, දිහඳතිතුභහ, ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම්තුභන්රහ, ත්රිවිධ වමුදහ, ශඳොලීසිඹ ඇතුළු සිඹලුභ 
නිරධහරින් ශ්ධලඳහරන අධිකහරිඹට රඵහ දිඹ වළකි උඳරිභ 
වශඹෝගඹ රඵහ දුන්නහ. ශම් ශරහශවදී ඒ නිරධහරින්ටත් භශ  
ශගෞයඹ පුද කයන අතයභ, ඒ අසථහශව අශ ද ජනතහට වන 
ළරීමභ වහ  දළක් ව වශඹෝගඹට නළතත් ගරු භරාන්ද අභයවීය 
ඇභතිතුභහට , නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඇතුළු යජඹට සතුතින්ත 
ශමින් භහ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ. 
ඔඵතුභහට විනහඩි 6ක් තිශඵනහ.  

[අ.බහ. 5.39] 

 
ගු නිපයෝමළල් පඳපර්රළ මශතළ (විපද් ක යුුර  
නිපයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு நஷகஶஶல் தபகஶ - தலரஷநஶட்டமௌலல்கள் 

பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 
Affairs) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කථහ කයන්න අසථහ 
රඵහ දීභ පිිබඵ  ්රථභශඹන්භ  භහ ඔඵතුභහට සතුතින්ත 
ශනහ.  

Sir, first, I would like to speak about the girl who has 

been executed in Saudi Arabia, Rizana Nafeek.  

In 2005, she left the country due to the economic 

problems her family had been facing. No parent likes to 

send his or her small child abroad to earn. But, Rizana's 

parents had no choice. During that time, due to the curse 
of the war with the LTTE in the East, her parents had no 

choice, but to send their child abroad to make money, to 

make ends meet.  

At that time, the President of Sri Lanka, the Hon. 
Minister of Foreign Affairs, the Hon. Minister of Foreign 

Employment Promotion and Welfare, the Deputy 

Ministers as well as the Secretaries of both Ministries did 

their best, sending several delegations to appeal against 
the death sentence passed on her. It was a special case 

because they found that the infant had got choked to 

death. It is true that the young girl would not have known 

how to feed an infant. But, this girl had been sent to 
Saudi Arabia using a different method, not through the 

regular way of sending maids. Some people who wanted 

to make money had forged documents, changing the girl's 

date of birth and sent her to Saudi Arabia. The 
Government had taken action against those perpetrators 

and stopped them. It has been exercising the same rules 

with regard to the other such institutions as well which 

have been sending young children or elderly parents 
abroad forging documents. This child’s death sentence 

has enlightened our approach to the dealings in many 

areas and the Government has taken correct measures on 

those dealings carried out illegally. So, I must thank the 
Government for that.  

Anyway, many of our Ministers went to Saudi Arabia 

and lots of money had been spent to save her. Various 

institutions wanted to make collections for blood money 
and a lot of effort had been made to save this girl’s life. 

But, unfortunately, she had an untimely death. I do not 

think she had any intention of killing that infant although 

it happened.  

So, according to my religion, I pray for her soul to 

rest in peace. I know that the Church, the Holy See and 

the Holy Father also made an appeal. 

All religious leaders, international religious 
organizations and NGOs made appeals. They made 

investigations into this matter. Even our Cardinals, 

Bishops, the Church, jointly with the Muslim clergy, with   

the Muslim hierarchy made pleas. Buddhist monks, high 
priests, everybody made pleas, but all in vain.  

Coming  to the subject, I would like to take this 

opportunity to thank the Hon. Mahinda  Amaraweera. After 
1958, the Chilaw Town also went under water.   
     ගරු 

ඇභතිතුභනි, වරහත ජනතහ නිදහ ශගන සිටි අසථහශවදී, 
කවුරුත් රාතපු නළති විධිඹට ඉතහභ ඉක්භනින් දළදුරු ඔශේ තුය 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ළඩි වී මුන්ශන්සයභ, නල්රන්දළු ළ පිටහය ගළලීභ ශවේතුශන් 
නගයඹ, ශයෝවර ඇතුළු සිඹඹට 90ක් ඳභණ සථහන ජරශඹන් ඹට 
වුණහ. වරහත නගයඹට ඒභට පිවිසුම් භහර්ගඹක් තිබුශණ් නළවළ. 

වරහත - කුරුණෆගර ඳහය ජරශඹන් ඹට වුණහ; ශකොශම - 
වරහත ඳහය ඹට වුණහ. වරහත - පුත්තරභ භහර්ගඹ ඹට ශරහ 
දස ශදකක් ඒ ්රශ්ධලඹට ඹන්න එන්න කිසිභ ක්රභඹක් තිබුශණ් 

නළවළ. ආයච්චිකට්ටු ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්ට ව වරහත ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම්ට ඒ සථහනඹට එන්න වළකිඹහක් තිබුශණ් නළවළ, ඒ 
ශදශද නහභ ඒ ්රශ්ධලශේ පු්ධගඹරන් ශනොන නිහ. භහදම්ශ ද 

්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුභහ ඒ ගශම් ඉන්න නිහ භළදිවත් ශරහ ඒ 
කටයුතු කයන්න සිදු වුණහ.  

නමුත් අපි පිිබගන්න ඕනෆ කහයණඹක් තිශඵනහ. ශභළනි 
තත්ත්ඹක් ඇති වුණහභ ඒ ග්රහභ නිරධහරි භවත්රුන්ට, 
භවත්මිඹන්ට ඳහ තභන්ශ  යහජකහරි කටයුතු කය ගන්න ඵළරි 
ශනහ. ඒ අඹශ ත් ශ්ධඳශ, නිහ අරහබ වහනි වීභ නිහ 
ඳශමුළනි දශේ, ශදළනි දශේ ඹන්න එන්න, කය කිඹහ ගන්න 
ක්රභඹක් නළතු ඒ අඹත් අතයභං ශරහ සිටිඹහ. ගරු ඇභතිතුභනි, 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  භළදිවත් වීභ, ගරු ඵළසිල් යහජඳක් 
භළතිතුභහශ  භළදිවත් වීභ, ඔඵතුභහ ඒ සථහනරට ඉක්භනින් 
ඳළමිණීභ අගඹ කිරීභට භහ ශභඹ අසථහක් කය ගන්නහ. තිඹක් 
ශනො, ති ශදකක් විඹිබ රහක රඵහ දීභටත්, පිූ  ආවහය රඵහ 
දීභටත් අලය ෆභ කටයුත්තක්භ  ඔඵතුභහ කශහ. ශම් ශරහශව 
ශඵොය දිශේ භහළු ඵහනහ හශ  භවය යජශේ නිරධහරින්, ශනත් 
ඳක්ර ්රහශ්ධශීඹ බහ භන්ත්රීරු ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 
කහර්ඹහරශඹන් රළශඵන, මුඳකහයශඹන් රළශඵන, ශතොශන් 
රළශඵන රහක රඵහශගන -වහල් ටික, පිටි ටික, ීමනි ටික, ඳරි දපු 
ටික රඵහ ශගන- ඒ අඹශ  ශඳෞ්ධගලික ශ්ධඳශ ශඵදනහ හශ  
ඒහ ශඵදන්න කටයුතු කශහ. ඳසු අඳට ඒ ගළන දළන ගන්න 
රළබුණහභ ඒ අඹ විශවචානඹට රක් වුණහ. ශම් අඹ අතය යජශේ 
නිරධහරින් ව ග්රහභ නිරධහරින් සිටිනහඹ කිඹන එක ගරු 
ඇභතිතුභහශ  දළනුත් වීභ වහ  භහ ශම් අසථහශව වන් 
කයනහ.  

දළදුරු ඔඹට කිට්ටුභ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහඹ වරහත 
ආයච්චිකට්ටු ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහඹයි. ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම්තුභහශ  ශතොයතුරු අනු භට දළන ගන්න රළබී තිශඵනහ 
ඒ ්රශ්ධලඹට සිදු වුණු වහනිඹ පිිබඵ. දළන ගළනීභ වහයි භහ ඒ 
ගළන වන් කයන්ශන්. ඳවුල් 6,190ක්, පු්ධගරඹන් 22,072ක් 
අතළන් ශරහ එක භයණඹක් සිදු වුණහ. ඒ භයණඹ ගළනත් භහ 
කනගහටු ශනහ. ඒ භයණඹ සිදු වුශණ් උදව උඳකහය කයන්න 
ගිරාල්රහයි.  එශවභ නළති තුයට  ඹට වීභ නිහ ශනොශයි.  
ජීවිතක්ඹට ඳත් ශන්න ගිඹ කිරාඳ ශදශනකුට උදව උඳකහය 
කයන්න ගිරාල්රහ තභයි ඔහු භයණඹට ඳත් වුශණ්. ඒ හශ භ 
වරහත ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහශේ ශම් න විට ඳවුල් 
9,503ක්, පු්ධගරඹන් 33,856ක් ඒ ්රශ්ධලඹ තුශයන් ඹට වීභ නිහ 
අතළන් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ භහදම්ශ ද ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 
ශකොට්වහශේ ඳවුල් 761කුත්, පු්ධගරඹන් 2,850කුත් අතළන් 
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ්රශ්ධලශේ ජරශඹන් ඹට ව මුළු ඳවුල් ගණන 
16,454ක් න අතය, පු්ධගරඹන් ගණන 58,778ක් නහ. වරහත 
ආනශඹන් අර්ධඹකට ළඩි -ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 60කට ළඩි- 
්රභහණඹක් ජරශඹන් ඹට වුණහඹ කිඹන එක භහ ශම් අසථහශව 
්රකහල කයන්න කළභළතියි.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භළදිවත් ශරහ වරහත ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම් කහර්ඹහරඹටත්, ආයච්චිකට්ටු ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 
කහර්ඹහරඹටත් ශඵෝට්ටු ශදකක් රඵහ ශදන්න කටයුතු කයරහ 
තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට භශ  සතුතිඹ පුද 
කයනහ. ඒ හශ භ ඒ ජනතහශ  නිහ ඹථහ තත්ත්ඹට හදහ 
ගළනීභට අභ ලශඹන් ශදන රුපිඹල් රක්ඹ ඉතහ ඉක්භනින් 
රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන ශර ඉල්රහ සිටිනහ. වරහත 
්රශ්ධලඹ නළත ඹට වීශම් අදහනභක් තිශඵන ඵළවින් ඒ වහත් 

මුදල් ශන් කිරීභට ශඳොශයොන්දු වීභ ගළන ඔඵතුභහට සතුති 
කයන්නත් භහ ශභඹ අසථහක් කය ගන්නහ. ඒ අලය 
ශතොයතුරු ඔඵතුභහට රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන ඵ ්රකහල 
කයමින් ඔඵ සිඹලු ශදනහට සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan . 

You have six minutes. 

[பஷ.ப. 5.46] 

 

ගු සිලක්ති ණනන්දන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு சஷலசக்தஷ ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உமைப்பஷனர் அலர்ககர, 

இன்மம லஷலஶதத்தஷல் உமஶற்மைலதற்கு முன்னஶக சமதஷ 

அகபஷஶலஷல் ை தண்டமன நஷமமகலற்மப்பட்ட மஷழஶனஶ 

நதேக் ன்பலஶஷன் குடும்பத்தஷனமெக்கு தஷழ்த் கதசஷக் 

கூட்டமப்பஷன் சஶர்பஷமௌம் தஷழ் க்கரஷன் சஶர்பஷமௌம் நஶன் 

இங்கமயமம் ஆழ்ந்த கலமயமமம் 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

அண்மஷகய ற்பட்ட தலள்ர அனர்த்தத்தஷனஶல் லன்னஷ 

ஶலட்டத்மதச் கசர்ந்த க்கள் ஷகமம் பஶதஷக்கப்பட்டஶர்கள்.  

இந்த லன்னஷ ஶலட்டம் முமௐலதும் கபஶஶஷனஶல் இடம்தபர்ந்த 

பல்யஶஷக்கைக்கஶன குடும்பங்கள் இன்தம் தற்கஶமொக 

மடுகள்கூட இல்யஶல் இமெக்கஷன்ம நஷமயஷல்தஶன் இந்த 

இற்மக அனர்த்தம் அலர்கமர ஷகமம் பஶதஷத்தஷமெக்கஷன்மது. 

குமஷப்பஶக முல்மயத்தஸம ஶலட்டத்தஷன் கமதுமமப்பற்மை, 

தைதுக்குடிஷமெப்தை கபஶன்ம பய கஷஶங்கரஷல் பய கபமெக்குத் 

தற்கஶமொக மடுகள்கூட இல்யஶத நஷமயஷல் அங்கு சஷமைலர்கள், 

தபஶஷலர்கள் உட்படப் பயமெம் ஷகப் 

பஶதஷப்பமடந்துள்ரஶர்கள். இந்த தலள்ர அனர்த்தத்தஷனஶல் 

பஶதஷக்கப்பட்டுப் பஶடசஶமயகள் ற்மைம் தபஶது இடங்கரஷல் 

இடம்தபர்ந்தஷமெக்கஷன்மலர்கமக்கு சமத்த உைமல மூன்மை 

நஶள் லறங்கஷகதஶடு ட்டும் தங்கமமட கடம முடிந்ததஶக 

அசஶங்கம் அல்யது அமச்சர்கள் நஷமனக்கஷன்மஶர்கள். 

ஆனஶல், உண்மஷகய இந்த அனர்த்தஶனது கபஶஶஷனஶல் 

பஶதஷக்கப்பட்ட க்கமக்குப் தபமெரலஷல் துன்பத்மதக் 

தகஶடுத்தஷமெக்கஷன்மது. அதுட்டுல்ய, அலர்கள் 

பயலஷதங்கரஷல் கடன்கமரப் தபற்மைச் தசய்மக பண்ைஷ 

பல்யஶஷக்கைக்கஶன க்கர் தநற்கஶைஷகள் இந்த தலள்ர 

அனர்த்தத்தஷனஶல் அறஷலமடந்தஷமெக்கஷன்மன. குமஷப்பஶக 

லமனஷஶ, ன்னஶர், முல்மயத்தஸம ஆகஷ மூன்மை 

ஶலட்டங்கரஷமௌம் 50 ஆஷத்துக்கும் கற்பட்ட 

தநற்கஶைஷகள் அறஷலமடந்தஷமெக்கஷன்மன. அகதகபஶல் உமௐந்து, 

பமை, தகரபஷ ற்மைம் சஷமை தஶனஷங்கள் உட்பட13,265 க்கர் 

கட்டுநஷயப் பஷர்ச்தசய்மககள் அறஷலமடந்தஷமெக்கஷன்மன. 

அகதகநம் இந்த மூன்மை ஶலட்டங்கரஷமௌம் 23 ஆஷம் 

லஷலசஶக் குடும்பங்கள் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. 277 

குரங்கள் முற்மஶக அல்யது பகுதஷஶகப்  

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. லஷலசஶக் கஶைஷகமக்கஶன 260 

மதஷகள் ஷக கஶசஶகப்   பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன.  

அதுட்டுல்ய, ன்னஶர் ஶலட்டத்தஷகய 

தம்பமனக்குரம், டுக்கம ஆகஷ இண்டு கஷஶங்கமம் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகஷமள்ரன. தகரல அமச்சர் அலர்ககர! 

நஸங்கள் கடந்த லஶம் அங்கு லமெமக தந்தகபஶது இந்த 

இடங்கமரப் பஶர்மலஷட்டிமெப்தேர்கள். இந்தக் கஷஶங்கள் 

எவ்தலஶமெ லமெடமும் நஸஶஷல் மூழ்கஷன்ம எமெ நஷமயலம் 

இமெக்கஷன்மது. ஆககல, கலமை ஏர் இடத்தஷல் இலர்கமக்கஶன 

கஶைஷமமம் மட்டுத் தஷட்டத்மதமம் தகஶடுத்து அலர்கமர 

அங்கு இடஶற்மம் தசய் கலண்டும் ன்மை நஶன் இந்த 

கநத்தஷகய ககட்டுக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

351 352 

[ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ] 
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இந்த அனர்த்தத்தஷனஶல் பஶதஷக்கப்பட்ட தபஶதுக்கமக்கு 

அங்குள்ர எமெசஷய உதலஷ அசஶங்க அதஷபர்கள் உதலஷ தசய் 

கலண்டிகநத்தஷல் அலர்கமக்குப் பல்கலமை 

அதசரகஶஷங்கமரக் தகஶடுத்தஷமெக்கஷமஶர்கள். அதஶலது, 

பஶதஷக்கப்பட்ட க்கமக்கு உதலஷ தசய்லதற்கு ஶமஶக 

அலர்கமக்கு தநமெக்கடிமக் தகஶடுத்தஷமெக்கஷன்மஶர்கள். 

உதஶைஶக எமெ லஷடத்மதக் கூமைகஷன்கமன். அதஶலது,  

ன்னஶர் ஶலட்டத்தஷன் சன்னஶர் கஷஶ க்கள் தஶங்கள் 

இடம்தபர்ந்தகபஶது தங்கமக்கு உைம லறங்கலஷல்மய 

ன்மை ஊடகங்கமக்கு தகலல் ததஶஷலஷத்துலஷட்டஶர்கள் 

ன்பதற்கஶக ன்னஶஶஷமௌள்ர ஶந்மத கற்கு உதலஷ அசஶங்க 

அதஷபஶன ஶைஷக்கலஶசகம் சஷமஷஸ்கந்தகுஶர் ன்பலர் அந்த 

க்கமக்குச் சமத்த உைம லறங்கலஷல்மய. அகதகநம், 

குமஷத்த கஷஶ கசமலஶரர் அங்கு உயர் உைம லறங்கப் 

கபஶனலஷடத்து, அலமக்கூட தடுத்தது ட்டுல்யஶல், "இந்த 

க்கள், தங்கமக்கு உைம லறங்கலஷல்மய ன்மை 

ஊடகங்கமக்குத் தகலல் ததஶஷலஷத்துலஷட்டஶர்கள். னகல, 

தகலல் தகஶடுத்தலர்கமரக் மகதுதசய்மங்கள்" ன்மை 

தபஶமொஸ் ற்மைம் இஶணுல அதஷகஶஶஷகமக்கு அமஷலஷத்தல் 

தகஶடுத்தஷமெக்கஷன்மஶர். [இமடமடு] ஶைஷக்கலஶசகம் 

சஷமஷஸ்கந்தகுஶர். அகதகநம் கபஶஶஷனஶல் பஶதஷக்கப்பட்ட 

ஶந்மத கற்குப் பஷகதசத்தஷல் ைல் தகஶள்மர, 

க்தகஶள்மர ற்மைம் கஶைஷ சுமகஶஷப்தைகள் னப் பல்கலமை 

கஶசடி நடலடிக்மககரஷல் இலர் ஈடுபட்டு லமெகஷன்மஶர். 

இலஶஷன்கஸழ் பைஷஶற்மைகஷன்ம கஷஶ கசமலஶரர்கள் 36 கபர் 

அலமெடன் பைஷஶற்ம முடிஶததன்மை இடம்ஶற்மம் 

ககட்டுள்ரஶர்கள். ஆககல, தகரல அமச்சர் அலர்ககர! 

இப்படிஶன இற்மக அனர்த்தங்கள் ற்படுகஷன்ம கநத்தஷல் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶகும் க்கள் உஶஷமுமமஷல் 

கலனஷக்கப்படுகஷன்மஶர்கள் ன்பமத உத்தலஶதப் 

படுத்தஷக்தகஶள்ர நடலடிக்மக டுங்கள் ன்மை உங்கரஷடம் 

ககட்டுக்தகஶள்கஷன்கமன். நன்மஷ.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ගරු භන්ත්රීතුභහ. ඊශඟට ගරු සුන්ත 
පුංචිනිරශම් නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. ගරු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ,  
ඔඵතුභහට විනහඩි 05ක් තිශඵනහ.  

ශභභ අසථහශවදී කවුරු ශවෝ ගරු  භන්ත්රීයශඹක් මරහනඹ 
වහ ගරු හුශනයිස ෂහරක් භන්ත්රීතුභහශ  නභ ශඹෝජනහ 
කයන්න.  

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ ( ණඳදළ කෂමනළකරණ 

අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம - அனர்த்த முகஶமத்துல 

அமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 
Management)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  "ගරු හුශනයිස ෂහරක් 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்மைக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ග  ුඋදි ක පොකුබණ්ඩළර මශතළ මූළවනපයන් ඉල ක 

වුපයන්, ගු හුපනයිවහ සළරූක් මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அதன் பஷமகு, ஶண்தைஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்மை அகயகல,  ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶமக் 

அலர்கள் தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, and THE 

HON. HUNAIS FAROOK took the Chair. 

[අ.බහ. 5.52] 
 

ගු සුවන්ත පුංිකනිපම් මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳ ක 

වංලර්ධන නිපයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயக - கடற்தமஶறஷல், நஸக 

லரமூயங்கள் அபஷலஷமெத்தஷ பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Fisheries and Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ආඳදහ  කශභනහකයණඹ ගළන 
කථහ කයන ශම් අසථහශවදී අඳට ඇති විලහරභ ආඳදහ වළටිඹට 
අඳ දකින ත්රිකුණහභර දිසත්රික්කශේ ඉඳදුණු රිහනහ දළරිඹශ  
ශලෝකජනක භයණඹ පිිබඵ චානඹක් අනිහර්ඹශඹන්භ කථහ 
කශ යුතුයි. ඒ භන්ද, යජඹ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ හශ භ  මුළු 
භවත් ශරෝකඹභ විලහර ඳරිශ්රභඹක් දළරුහ ශම් දළරිඹශ  ජීවිතඹ 
ශ්ලයහ ගන්න. නමුත් ඒ යශට් නීතිඹ අනු එශේ කිරීශම් අසථහ 
ගිලිහී ගිඹහ.  

ශම් දළරිඹ මුතර් ආනශේ, කින්නිඹහ ්රශ්ධලශේ දරුන් තුන් 
ශදශනක් සිටින දු දඳත් ඳවුරක ළඩිභවල් දිඹණිඹයි. පිඹහ 
ශභොවුන් ජීත් කයන්ශන් කළශල්ට ගිරාල්රහ දය කඩරහ 
විකුණරහයි. ඒ හශ  ඳවුරක දළරිඹකට තභයි තභන්ශ   
ශදභහපිඹන්, ශවෝදය ශවෝදරිඹන් ජීත් කයන්නට අඩු ඹසින් 
යට රැකිඹහකට ඹන්නට සිදු වුශණ්. ශවොය උ දඳළන්න වතිකඹක් 
වදරහ ඇඹ යට ඹපු නිහ, ශම් සි්ධධිඹ අද ශරෝකඹක් වඬන 
සි්ධධිඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අශ ද යුතුකභක් 
නහ, ශභළනි සි්ධධීන් ඹිබ ඇති ශනොවීභට ;  පුංචි සි්ධධිඹක්ත් 
ඹිබ ඇති ශනොන විධිඹට අලය නීතිරීති ශගශනන්නට කටයුතු 
කිරීභ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  විශලේශඹන්භ අද අපි ආඳදහ 
පිිබඵ කථහ කයන ශකොට අඳට කිඹන්න පුළුන්,  ඳසු ගිඹ  
කහර ීමභහ තුශ, ත්රිකුණහභර දිසත්රික්කශේ, කින්නිඹහ, මුත්තර් ව 
ශේරුවිර කිඹන භළතියණ ශකොට්වහ තුශන් ඇති වුණු 
ගංතුශර්දී  අශ ද දිසත්රික් ශල්කම් කහර්ඹහරශේ නිරධහරින්, 
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහර  එශකොශවක ඉන්න ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම්තුභන්රහ, ග්රහභ නිරධහරිතුභන්රහ, ත්රිවිධ වමුදහ, ශඳොලීසිඹ, 
හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තු අශ ද ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලශේ නිරධහරින් භඟ සුවිශලේෂී ශභශවඹක් කශ ඵ. ඒ 
භන්ද? ඇත්ශතන්භ අපි ශ්ධලඳහරන ලශඹන් උඳශදස දුන්නත් 
ශනොදුන්නත් ආඳදහට රක් ව ඒ ජනතහට අලය කයන සිඹලු 
ශ්ධ රඵහ දුන්නහ. විඹිබ රහක,  ආවහය ඳහන, නහතළන්, 
කවුරුරදී ඒ ශගොල්ශරෝ රැකඵරහ ගළනීභ ආදී ඒ ක්රිඹහදහභඹන් 
සිඹල්රභ ඉටු කශහ. අශ ද ්රශ්ධලශේ අලුතින් තභයි ශම් 
තත්ත්ඹන් ඇති න්නට ඳටන් ගත්ශත්. ඒ ශභොකද? ජනගවනඹ 
ළඩි ශනහ. තිශඵන ඉඩම් ්රභහණ අඩු නහ.  මිනිසසු කහනු 
ශගොඩ දභන්ශන් නළවළ; ඇශක් ශවල්රක් කළඩුණහභ ඒක වදන්ශන් 
නළවළ. ඒ නිහ තභයි ශම් කහයණහ සිදු වුශණ්. තත් කිඹන්න 
කහයණහ කටයුතු ශඵොශවොභඹක් තිබුණත් කහරඹ භදි නිහ 
විශලේශඹන් අභහතයතුභහට, අභහතයහංලශේ නිරධහරින්ට ශම් සිඹලු 
ශදනහටභ සතුතින්ත ශමින් භශ  කථහ  ශභතළනින් වභහය 
කයනහ. සතුතියි.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Wasantha Aluwihare. 
You have only five minutes. 
 

[අ.බහ. 5.57] 
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ඉතහභත් කනගහටුදහඹක 
සි්ධධිඹක් ගළන අඳට අවන්නට රළබුණහ. රිහනහ ශභශනවිඹශ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භයණඹ ම්ඵන්ධ විරු්ධධ ඳහර්ලසඹ වළටිඹට අශ ද ඵරත් 
කනගහටු, ශලෝකඹ ශම් අසථහශවදී අපි ්රකහල කයන්න  
කළභළතියි.  

කහර ශවරහ නළති නමුත් ගරු ඇභතිතුභහශ  විඹට ම්ඵන්ධ 
කරුණු කීඳඹක් භහ අධහනඹට ශඹොමු කයන්න කළභළතියි. 
විශලේශඹන්භ භහතශල් දිසත්රික්කශේ ඳසු ගිඹ ශදළම්ඵර් 17 

ළනිදහ සිට ශම් දක්හ තභත් අඹවඳත් කහරගුණ තත්ත්ඹකුයි 
තිශඵන්ශන්. භභ භහතශල් දිසත්රික්කශේ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 
ශකොට්වහ කීඳඹක, එක් එක් ගම්ර සථිය ලශඹන් ඳදිංචි සථහන 

අරාමි ව ංඛයහ ජහතික ශගොඩනළඟිලි ඳර්ශේණ ආඹතනශේ 
හර්තහ අනු වන් කයන්න කළභළතියි. භහතශල් ්රහශ්ධශීඹ 
ශල්කම් ශකොට්වහශේ ඳවුල් 24යි. යත්ශතොට ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 

ශකොට්වහශේ ඳවුල් 110යි. උකුශර ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 
ශකොට්වහශේ ඳවුල් 8යි. නහවුර ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහශේ 
ඳවුල් 5යි. ශම් අනු ඳවුල් 147ක් ළනි ්රභහණඹකට සථිය 
ලශඹන්භ ඳදිංචි සථහන අරාමි වී තිශඵනහ. සථිය ලශඹන් ඳදිංචි 

සථහන අරාමි ව ඳවුල් 147 ම්ඵන්ධ ජහතික ශගොඩනළඟිලි 
ඳර්ශේණ ආඹතනශේ ශභොශර්භඩ භළතිතුභහශ  හර්තහ භභ 
ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි.  කහර ශවරහ නළති නිහ, භභ ශම් 

අසථහශවදී එභ හර්තහ වභළගත* කයනහ. 

ඒ හර්තහශව සිඹලුභ ශතොයතුරු ඳළවළදිලි වන් ශරහ 
තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභහ ශම් ම්ඵන්ධ ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු 

කයයි කිඹරහ භහ  ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ 
අඹට ඉඩම් රඵහ ශදන්ශන් ශකොයි ඳළත්ශතන්ද? දළන් ශම් අඹට 
විඹිබ රහක රළශඵනහ. යජශඹන් විඹිබ රහක ශදනහ. ඒ 

හශ භ සශවච්ඡහ ංවිධහනලින් ශදනහ. නමුත් දළන් ඉඩම් 
ම්ඵන්ධ ගළටලුක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධ තභයි 
අධහනඹ ශඹොමු කශ යුත්ශත්. නමුත් තභ ඒ ම්ඵන්ධ 

නිරධහරින් විධිභත්  ක්රිඹහත්භක ශරහ නළවළ. ඒ ඹහන්ත්රණඹ 
වරිඹට ක්රිඹහත්භක ශරහ නළවළ. ඉතහභත් කනගහටුශන් වුද ඒක 
කිඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ භහ ශම් 
කහයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ජහතික ශගොඩනළඟිලි වහ ඳර්ශේණ 
ආඹතනශේ හර්තහට අනු, ශගබිභ තුිබන් උල් දිඹ ගරහ ඒභ, 
නහඹ ඹෆම් අදහනභ, නිහ වහ බිත්ති ඉරි තළලීම්, ගල් ශඳ යළීශම් 

අදහනභ වහ ගිරහ ඵළීමම් භත අදහනම් සථහන ශර වඳුනහගත් 
තළන්ර ඳදිංචි වී සිටින ජනතහට අනතුරුදහඹක තත්ත්ඹක් ඇති 
ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නිකශශොඹ 

යහජය තු ඹහශේ තභයි විලහර ලශඹන් නහඹ ඹෆම් ශරහ 
තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන් භහ වන් කයන්න කළභළතියි, භහතශල් 
දිසත්රික්කශේ යත්ශතොට ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් ශකොට්වහශේ 

නිකශශොඹ ත්ත නහඹ ඹෆභ ම්ඵන්ධ. ශභඹ ජනහධිඳතිතුභහශ ද 
නිරීක්ණඹට රක් වුණහ.  

යහජය ළවිලි භහගභට අඹත් නිකශශොඹ තු ඹහශඹන් ආයම්බ 

ශරහ, දන්කන්ද ඳහරභ දක්හ ව විලහර ්රශ්ධලඹක් නහඹ ඹෆභට 
රක් වුණහ. ශභභ නහඹ ඹෆභ ශවේතුශන් නිකශශොඹ තු ඹහශේ 
ශගොඩනළඟිලි 12ක් ම්පර්ණශඹන් විනහල වුණහ. ශභයින් එක් 

ඳවුරක හභහිනකඹන් වඹ ශදශනක් අතුරුදන් වී තිශඵනහ. තභ 
ඒ අඹ ශකොශවේද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. ශභභ නහඹ ඹෆශභන් 
නිකශශොඹ තු ඹහශේ භළද ශකොටශේ ඳදිංචි ඳවුල් 69ක්ද, ඳවශ 
ශකොටශේ ඳදිංචි ඳවුල් 81ක්ද, top division එශක් ඳදිංචි ඳවුල් 

තුනක් ද ඇතුශත් ඳවුල් 153ක හභහිනකඹන් 590ක් පීඩහට ඳත් 

වුණහ. නහඹ ඹෆශභන් ඳසු එභ පිරි යත්ශතොට රාන්දු විදයහරශේ 
අතළන් කවුරුර රැඳී සිටිනහ. නළත ශම් පිරි නිකශශොඹ 
ත්ශත් ඳදිංචිඹට ඹන්න කළභළති නළවළ. එඹට ශවේතු, එභ 
්රශ්ධලශේ නහඹ ඹෆම් අදහනභක් ඳළළතීභයි. ශභභ පිරි ශම් 

දක්හ සථිය ඳදිංචි සථහනඹක් නළතු අයණ සිටිනහ. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යහජය ළවිලි ංසථහට අඹත් 
ඉඩම් තිශඵනහ.  

ශම් ඉඩම්ලින් ඉතහභත් ඉක්භනටභ ඒ අඹට ඉඩම් රඵහ දීභට 
පුළුන්කභක් තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහශ  අධහනඹ ඒ වහ ශඹොමු කයනහ. ශම් ම්ඵන්ධ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ භඟ හකච්ඡහ කයරහ, එශවභත් 
නළත්නම් එභ ඳශහශත් ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුභන්රහ භඟ හකච්ඡහ 
කයරහ ඒ අඹට අලය, -විශලේශඹන් ද්රවිඩ ජනතහත් ජීත් 

ශනහ.- නිහ ටික රඵහ ශදන්න. එශවභත් නළත්නම් ඉඩම් ටික 
රඵහ දීරහ නිහ ටික ඉදි කයන්න. ඒ අලයතහ ඉටු කය ශදන්න 
කිඹරහ භභ ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ කිඹන්න ඕනෆ, 

යත්ශතොට ශරන්ගව ත්ත, එශගොඩ ශගදය අිනත් කුභහය 
භවතහශ  රුපිඹල් රක් 40ක්, 50ක් ඳභණ ටිනහ නි නහඹ 
ඹහභට රක් ම්පර්ණශඹන් විනහල ශරහ තිශඵන ඵ. ඔහුශ  

පුංචි අම්භහ ශකශනකු න ඒ.ජී. කරුණහතී භවත්මිඹශ  නිත් 
නහඹ ඹෆභට රක්ශරහ ඇඹ මිඹ ශගොස තිශඵනහ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு லசந்த அமௌலஷவஶக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ භභ කිඹන්න 

කළභළතියි රුපිඹල් රක් 40ක්, 50ක් ඳභණ ටිනහ නික් ව 
ඉඩභක් ම්පර්ණශඹන්භ විනහල ශරහ තිශඵ්ධදීත් ශම් න ශතක් 
ඔහුට කිසිභ  වනඹක්  රළබී නළති ඵ.  

ඒ නිහ ඒ ඳවුරටභ ඹම් වනඹක් රඵහ ශදන්න ඕනෆ. අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ගිරාන්, ඔවුන්ට  රුපිඹල් 25,000ක මුදරක් රඵහ දී 
තිශඵනහ. ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුභහ තභ ඒ මුදර රඵහ දීභට 

කටයුතු කයරහ නළවළ කිඹන එකත් භතක් කයන්න කළභළතියි, 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

  
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon.  Faiszer Musthapha, you have two minutes. 
 

[6.03 p.m.] 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (තළක්ණ ශළ ඳර්ප ණ  
නිපයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு மபசர் முஸ்தபஶ - ததஶறஷல்தட்ப, ஆஶய்ச்சஷ பஷதஷ 

அமச்சர்) 

(The Hon.  Faiszer Musthapha - Deputy  Minister of 
Technology and Research ) 

Sir, I wish to express my grief with regard to the 

execution of Rizana Nafeek. I would like to place on 

355 356 

[ගරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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record the efforts taken by His Excellency the President, 

the appeals made on behalf of the family and the efforts 
taken in trying to stop this execution. I would like to 

thank His Excellency for all steps and initiatives taken 

and the appeals made to prevent the execution. 

Once again, I share the grief with the family of Rizana 
with regard to her death. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Hon. V.S. Radhakrishnan please. You have five 

minutes.   

 
[பஷ.ப. 6.04] 

 

ගු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு ம.ஸ்.  இஶதஶகஷமெஷ்ைன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உமைப்பஷனர் அலர்ககர, இன்மை 

சமதஷ அகபஷஶலஷல் ை தண்டமன நஷமமகலற்மப் 

பட்டிமெக்கஷன்ம மஷழஶனஶ நதேக் ன்பலஶஷன் குடும்பத்தஷனமெக்கு 

முதமொல் மயக க்கரஷன் சஶர்பஷல் ன்தமட 

அததஶபங்கமரத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

கடந்த எமெஶத கஶயஶக நஶட்டிகய அசம்பஶலஷதங்கள் பய 

ற்பட்டு லமெகஷன்மன. இந்த அனர்த்தத்தஷனஶல் தலதமொஶ 

பகுதஷஷகய 3,296 மடுகள் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. 

அலற்மஷகய 119 மடுகள் முமௐ அரலஷமௌம், 463 மடுகள் 

பகுதஷரலஷமௌம் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மன. அனர்த்தம் 

கஶைஶக 3 ைங்கள் ற்பட்டிமெப்பகதஶடு 1,21,062 கபர் 

பஶதஷக்கப்பட்டுஷமெக்கஷமஶர்கள். கடந்த அனர்த்தம் கஶைஶக 

தலதமொஶ ஶலட்டத்தஷமொமெக்கஷன்ம க்கள் ஷகமம் 

அதசரகஶஷஶன நஷமயக்குத் தள்ரப்பட்டிமெக்கஷமஶர்கள். பய 

இடங்கரஷகய ண் சஶஷமகள் ற்பட்டிமெக்கஷன்மன. இத்தமக 

ஷகமம் கஶசஶன நஷமயஷகய அங்கு க்கள் இமெக்கஷன்ம 

நஷமயஷகய அனர்த்த முகஶமத்துல அமச்சர் ஶண்தைஷகு 

வஷந்த அம அலர்கரஶல் அந்தப் பகுதஷக்கு ல 

முடிஶதஷமெந்தஶமௌம் அங்கஷமெக்கஷன்ம அசஶங்க அதஷபர் தஷமெ. 

டி.பஷ.ஜஷ. குஶசஷமஷ அலர்கள் மூயஶக கதமலஶன 

உதலஷகமர தசய்து தகஶடுத்தஷமெக்கஷமஶர். ஆககல, அலமெக்கு 

னது நன்மஷம நஶன் இந்த கநத்தஷகய ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்ர 

லஷமெம்தைகஷன்கமன்.  

கடந்த 3 நஶட்கமக்கு முன்தை தபய்த மறஷன் கஶைஶக 

தலதமொஶ நகத்தஷகய 194 கபர் 

பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். பய கமடகரஷகய தண்ைஸர் 

தைகுந்து அலர்கமக்கு ஷகமம் கஷ்டஶன நஷமயமகமர 

ற்படுத்தஷஷமெக்கஷன்மது. இங்கு எமெ லஷடத்மதக் 

ககட்டுக்தகஶள்ரகலண்டிலனஶக இமெக்கஷன்கமன். அதஶலது, 

தலதமொஶ நகத்தஷமௌள்ர பய கமடகள் அங்கு 

அமக்கப்பட்டிமெக்கஷன்ம பஶயங்கரஷன் கயஶக 

அததஷஷன்மஷக் கட்டப்பட்டிமெக்கஷன்மன. அத்தமக 

கமடகமர அப்தைமப்படுத்துலதற்கஶன நடலடிக்மகம 

டுத்தஶல் அங்கு இந்த ஶதஷஶஷஶன அசம்பஶலஷதங்கள் 

தஷர்கஶயத்தஷகய நமடதபமஶல் பஶர்த்துக்தகஶள்ரயஶம். 

தகரல அமச்சர் நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ அலர்கள் அங்கக 

இமெக்கஷன்ம Barrack Lane Lake இமன 

சுத்தப்படுத்துலதற்கஶன நடலடிக்மகம கடந்த கஶயத்தஷகய 

டுத்தஷமெந்தஶர். அதன் கஶைஶக அங்கு தலள்ரப்தபமெக்கு 

ற்படுலது தடுக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மது. ஸண்டும் அமதச் 

சுத்தப்படுத்துலதற்கஶன நடலடிக்மகம அலர் டுக்க 

கலண்டுதன்பமதமம் நஶன் இந்த கநத்தஷகய 

தசஶல்மொக்தகஶள்ர லஷமெம்தைகஷன்கமன்.   

அடுத்து, கதஶட்டத்ததஶறஷயஶரர்கள்- 'யன் கஶம்பமஶ'லஷல் 

இமெப்பலர்கள் அனர்த்தத்தஷனஶல் பஶதஷக்கப்பட்டஶல் அலர்கள் 

நஷலஶைம் ற்மைம் உதலஷகமக்கஶகப் பஷகதச 

தசயகங்கமக்குச் தசல்ய கலண்டிஷமெக்கஷமது. அங்கு 

அலர்கரஷடம், உங்கரஷடம் மட்டு எப்பஷமன - உறுதி 

இமெக்கஷன்மதஶ? உங்கமமட மடு தசஶந்தமடஶ? 

ன்மலஶதமல்யஶம் ககள்லஷகமரக் ககட்டு, "உங்கமக்கு உதலஷ 

தசய்க்கூடி நஷமயஷல் நஶங்கள் இல்மய" ன்மை  

தசஶல்கஷன்மஶர்கள். இவ்லஶமை "இல்மய" ன்ம பதத்மதப் 

பஶலஷக்கஶல், அலர்கள் இயகுமுமமஷல் கசமலமப் 

தபமைலதற்கு உஶஷ லசதஷகமர தகரல அமச்சர் அலர்கள் 

ற்படுத்தஷக் தகஶடுக்ககலண்டுதன்மை நஶன் அன்பஶகக் 

ககட்டுக்தகஶள்கஷன்கமன். கடந்த கஶயங்கரஷல் ற்பட்ட 

எவ்தலஶமெ அனர்த்தத்தஷன்கபஶதும் நஶன், தகரல அமச்சர் 

வஷந்த அம அலர்கள் மூயஶக பய உதலஷகமர 

தலதமொஶலஷமௌள்ர கதஶட்டப்தைம க்கமக்குப் 

தபற்மைக்தகஶடுத்து, உதலஷ தசய்தஷமெக்கஷன்கமன். 

தஷர்கஶயத்தஷமௌம் இவ்லஶமஶன உதலஷகமர இயகுமுமமஷல் 

தசய்லதற்கு உஶஷ நடலடிக்மககமர டுக்கும்படி 

ககட்டுக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

அடுத்து, தகரல அமச்சர் அலர்கள், மன 

பகுதஷகரஷல் உதலஷகள் தசய்துதகஶண்டிமெப்பதன் கஶைஶக 

தஶதம் ற்பட்டஶமௌம்கூட, தலதமொஶப் பகுதஷகரஷல் 

அனர்த்தங்கரஷன்கபஶது பஶதஷக்கப்பட்ட மடுகமரத் 

தஷமெத்தஷமப்பதற்கு உடனடிஶகத் கதமலப்படும் 

கஷட்டத்தட்ட 5,800 கூமத்தகடுகமரப் தபற்மைக்தகஶடுக்க 

கலண்டுதன்மை லஷநஶகக் ககட்டுக்தகஶள்கஷகமன். 

அதுட்டுல்ய, தற்தபஶமௐது ம்தபஶமட பகுதஷஷல் 

தபஶஷததஶமெ கல் சஶஷந்துதகஶண்டு லமெகஷன்மது. இச்சஶஷலஷன் 

கஶைஶக அங்குள்ர பய குடும்பங்கள் தற்கஶமொகஶக கலமை 

இடங்கரஷல் குடிர்ந்துள்ரன. இதனஶல் பஶதஷக்கப்பட்ட 

க்கமக்குத் கதஶட்ட முகஶமஶரர்கள் மூயஶகப் தைதஷ 

மடுகமரக் கட்டிக்தகஶடுப்பதற்கு உஶஷ நடலடிக்மககமர 

நஶங்கள் டுத்துலமெகஷன்கமஶம். அதற்கஶகமம் தகரல 

அமச்சர் அலர்கள் தஷர்கஶயத்தஷல் உதலஷகமரச்  

தசய்கலண்டும் ன்மை ககட்டுக்தகஶண்டு, கடந்த 

கஶயங்கரஷல் ங்கமக்கு பய லறஷகரஷமௌம் உதலஷகமரச் 

தசய்ததற்கஶக ஸண்டும் நன்மஷ ததஶஷலஷத்து, ன்தமட 

கபச்மச நஷமமமதசய்கஷன்கமன். நன்மஷ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thank you. The next speaker is the Hon. Selvam 
Adaikkalanathan. You have only five minutes. 

 
[பஷ.ப. 6.08] 

 
ගු පවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தசல்லம் அமடக்கயநஶதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உமைப்பஷனர் அலர்ககர, நஶன் 

முதமொல் தசல்லஷ மஷழஶனஶ நதேக் ன்பலமெக்கு ை 

தண்டமன நஷமமகலற்மஷம ததஶடர்பஷல் தஷழ் கதசஷக் 

கூட்டமப்பஷன் சஶர்பஶக அலமெக்கு அஞ்சமொமமம் 

அலமெமட குடும்பத்தஶமெக்கு ஆழ்ந்த அததஶபங்கமரமம் 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்கமன்.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ங்கமமட லன்னஷப் பஷஶந்தஷத்மதப் தபஶமைத்தட்டில், 

உண்மஷகய அங்குள்ர க்கள் கபஶஶஷனஶல் ஷகமம் 

தநஶந்தலர்கள். அலர்கமரத் தற்தபஶமௐது இற்மகமம் 

பறஷலஶங்குகஷன்மது. இந்நஷமயமஶனது ஷகமம் கலமய 

தமெகஷன்ம லஷடஶக இமெக்கஷன்மது ன்பமத நஶன் 

இச்சமபஷகய தசஶல்மொக்தகஶள்ர லஷமெம்தைகஷன்கமன். அந்தப் 

பஷஶந்தஷத்தஷமௌள்ர லமனஷஶ, ன்னஶர், முல்மயத்தஸம ஆகஷ 

ஶலட்டங்கரஷல் ததஶடர்ந்து மற தபய்து 

தகஶண்டிமெப்பதனஶல், அங்குள்ர க்கள் தசஶல்தயஶைஶத் 

துன்பங்கமர அதபலஷத்துக்தகஶண்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். 

முக்கஷஶக, அதஶததைத்தஷமௌள்ர குரங்கரஷன் துமெசுகள் 

தஷமக்கப்பட்டமடன் லஶய்க்கஶல்கமடஶக தலரஷகமைகஷன்ம 

நஸஶனது குமஷப்பஶக தம்பமனக்குரம், பன்னதலட்டுலஶன், 

டுக்கம கபஶன்ம இடங்கரஷகய தபமெகஷலமெலதனஶல் 

அங்குள்ர க்கள் எவ்தலஶமெ லமெடமும் பல்கலமை 

பஷச்சஷமனகமரச் சந்தஷத்து லமெகஷன்மஶர்கள். னகல, அங்கு 

தபமெகஷலமெம் தண்ைஸர் லடிந்கதஶடக்கூடி லறஷமுமமகமரக் 

கண்டமஷந்து, கதமலஶன லறஷலமககமரச் தசய் 

கலண்டுதன்மை தகரல அமச்சர் அலர்கரஷடமும் இந்த 

அசஷடமும் நஶன் கலண்டுககஶள் லஷடுக்கஷன்கமன். 

இல்மயதன்மஶல், லமெடஶலமெடம் அந்த க்கள் இடம்தப 

லஶய்ப்பஷமெக்கஷன்மது. ஆககல, தலள்ர அனர்த்தத்தஷமொமெந்து 

அந்த க்கமரப் பஶதுகஶப்பதற்கஶன முற்சஷம கற்தகஶள்ர 

கலண்டுதன்மை நஶன் ககட்டுக்தகஶள்கஷன்கமன்.  

தலள்ரத்தஷனஶல் அங்கு கஶல்நமடகமம் 

இமந்தஷமெக்கஷன்மன. கசற்மைக்குள் கய்கஷன்மபடிஶல் 

அங்குள்ர கஶல்நமடகமக்கு மலஸ் கநஶய் ற்படுலதற்கஶன 

சஶத்தஷக்கூமை இமெக்கஷமது. கஶல்நமட லஷலசஶஷகரஷன் இமந்த 

கஶல்நமடகமக்கு நஷ்டஈடு தகஶடுக்க கலண்டும். 

தனன்மஶல், அலர்கள் அந்தத் ததஶறஷமயத்தஶன் 

நம்பஷஷமெக்கஷமஶர்கள். அமதலஷட, மலஸ் ததஶற்மஷஷமெக்கஷன்ம 

கஶல்நமடகமக்கு உடனடிஶக மெத்துலப் பஶஷகசஶதமன 

தசய் கலண்டும்.  

இங்கு இன்தனஶமெ லஷடத்மத நஶன் தசஶல்ய கலண்டும். 

அதஶலது, இந்த அனர்த்தம் கஶைஶக ங்கமமட 

பள்ரஷக்கூடப் பஷள்மரகள் ஷகமம் கஶசஶன எமெ நஷமயக்குத் 

தள்ரப்பட்டிமெக்கஷமஶர்கள். கல்லஷமத் ததஶடர்லதற்கஶன 

லஶய்ப்மப அலர்கள் இறந்தஷமெக்கஷன்மஶர்கள். அலர்கமமட 

மடுகமக்குள் தண்ைஸர் தைகுந்து அப்பஷஶசக் தகஶப்பஷகள், 

கஶயைஷகள், சஸமெமடகள் கபஶன்மலற்மம அடித்துச் 

தசன்மஷமெக்கஷமது. இதனஶல் அந்தப் பஷள்மரகள் 

பஶடசஶமயக்குச் தசல்ய முடிஶத நஷமயஷல் உள்ரனர். 

இதுபற்மஷமம் கலனம் தசமௌத்தஷ அலர்கமக்கு அலற்மமப் 

தபற்மைக்தகஶடுக்க நடலடிக்மக டுக்ககலண்டும். 

தசன்மமுமம ற்பட்ட லட்சஷ கஶைஶக ஷகமம் 

பஶதஷப்தைக்குள்ரஶன லஷலசஶஷகள், இந்தமுமம ற்பட்ட தலள்ர 

அனர்த்தத்தஷனஶல் ததஶடர்ந்தும் பஶதஷக்கப்பட்டிமெக்கஷன்மஶர்கள். 

லட்சஷ கஶைஶகப் பஶதஷக்கப்பட்ட லஷலசஶஷகமமட 

கடன்கள் அமலஷடப்படஶட்டஶததனச் தசஶன்னஶமௌம்கூட 

ங்கமமட லஷலசஶஷகள் அந்த கடன்கமரக் 

கட்டிலஷட்டுத்தஶன் லஷலசஶத்மதச் தசய்தஶர்கள். இப்தபஶமௐதும் 

அலர்கமமட பஷர்ச்தசய்மக அறஷந்தஷமெக்கஷமது. அலர்கமக்கு 

உடனடிஶக நஷ்டஈடு தகஶடுத்தஶக கலண்டுதன்ம நஷமயஷல் 

அலர்கள் இமெக்கஷன்மஶர்கள். ஆககல, அதற்கு ஆலன தசய் 

கலண்டும்.  

அடுத்ததஶக, இந்த அனர்த்தத்தஷன்கபஶது உண்மஷகய 

ங்கமமட ஶலட்டத்தஷல் உங்கமமட தஷமைக்கரத்மதச் 

கசர்ந்த முக்கஷ அச அதஷகஶஶஷகள், அச உத்தஷகஶகத்தர்கள் 

ன ல்கயஶமெம் இலஷலஶகக் கண்லஷறஷத்துப் பய 

கசமலகமர ஆற்மஷனஶர்கள். அலர்கமக்கு இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் 

நஶன் நன்மஷ கூமைலதுடன், னக்கு முன்தை கபசஷ தகரல 

சஷலசக்தஷ ஆனந்தன் அலர்கள் தசஶன்னதுகபஶய அலர்கரஷகய 

குமஷப்பஶக ஶைஷக்கலஶசகம் ஸ்ரீஸ்கந்தகுஶர் ன்பலமெமட 

நடலடிக்மககரஷகய நஸங்கள் கலனம் தசமௌத்த கலண்டும். 

அலம இடம்ஶற்மஷ கலதமஶமெலம அந்தப் பதலஷக்கு 

நஷஷத்தஶல் நன்மஶக இமெக்குதன்மை தகரல அமச்சர் 

அலர்கரஷடம் நஶதம் எமெ கலண்டுககஶமர லஷடுக்க 

லஷமெம்தைகஷன்கமன். தனன்மஶல், அந்தரமக்கு அலமெமட 

நடத்மதகள் தஷமெப்தஷற்மஷமெக்கஷன்மன. நஶதம், தகரல 

சஷலசக்தஷ ஆனந்தன் அலர்கமம் கலமை ஶமமம் குமம 

தசஶல்யலஷல்மய. ஆனஶல், இலமெமட நடத்மத உண்மஷல் 

குமமதசஶல்கஷன்ம அரமக்கு இமெக்கஷன்ம கஶைத்தஷனஶல் 

அமத நஸங்கள் கலனத்தஷல் டுக்க கலண்டுதன்மை நஶன் 

இச்சந்தஶா்ப்பத்தஷகய ககட்டுக்தகஶள்ர லஷமெம்தைகஷன்கமன்.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගු පවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ஶண்தைஷகு தசல்லம் அமடக்கயநஶதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

Please give me one more minute. 

ங்கமமட பகுதஷஷல் ததஶடர்ந்தும் மற தபய்து 

லமெகஷன்மது. சஷமந்த லடிகஶயமப்தைகள் ததஶடர்ச்சஷஶகப் 

தபய்கஷன்ம மறநஸம லடிந்கதஶடச் தசய்மம்.  அந்த 

லமகஷல், எவ்தலஶமெ ஶலட்டத்தஷமௌம், குமஷப்பஶக 

ங்கமமட முல்மயத்தஸம, லமனஷஶ, ன்னஶர் கபஶன்ம 

பஷகதசங்கரஷகய, இவ்லஶமஶன லடிகஶயமப்தை 

நடலடிக்மககமரச் தசய் கலண்டுதன்மை ககட்டுக்தகஶள்ர 

லஷமெம்தைகஷன்கமன். முல்மயத்தஸலஷகய இன்மமக்கும் பய 

இடப்தபர்மகள் நடந்தஷமெக்கஷமது. னகல, இலற்மம நஸங்கள் 

கலனத்தஷல் டுக்க கலண்டுதனக் ககட்டு, முடிக்கஷன்கமன்.   

[අ.බහ. 6.14] 
 

ගු උදි ක පොකුබණ්ඩළර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දින අඳට අවන්න රළබුණු 
රිහනහ නෆීක් ශවෝදරිඹශ   අබහඹ පිිබඵ ශේදනීඹ ආයංචිඹ 

ගළන අඳ ශ  ශලෝකඹ ඳශ කයනහ. අද  දින බහ කල්  තඵන 
අසථහශව ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශඹෝජනහ ගළන චාන 
සල්ඳඹක් කථහ කයන්නට අසථහක් රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් 

භහ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. භශ  ශවෝදය ඳහර්ලිශම්න්තු 
භන්ත්රී ගරු ශවහන් ශේභසිංව භන්ත්රීතුභහ කථහ ඳටන් ගන්න 
ශකොට කිවහ, ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්  ්ධශව 

වගතයි කිඹහ. අනික් අතට භට රාශතනහ, ්ධශව වගත 
ශනොශයි  ආණ්ඩු ඳක්ඹ  වළටිඹට අපි ශම් ගළන සතුතින්ත  විඹ 
යුතුයි කිඹහ. විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ  භන්ත්රීරුන් ශඵොශවොභඹක් ශදනහ 

ආණ්ඩු ඳක්ඹට රාතත් තභයි ළඩ කටයුතු කයන්ශන්. ශභොකද, 
ශම් භඟින් අඳට අසථහක් රඵහ දී තිශඵනහ, ශම්  තත්ත්ඹ 
පිිබඵ ශම් ගරු ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න.   

ගරු අනුය රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ  කථහ කයමින් ඉතහභ 

ඳළවළදිලි කරුණු  ඉදිරිඳත් කශහ, ශම් මුළු ශරෝකඹභ අද 
සහබහවික යනලින් පිරිරහඹ කිඹන එක ගළන. මීට කලින් 
ශනොතිබුණු ්රලසනරට මුහුණ ශදන කහරඹක තභයි අද අපි 

ඉන්ශන්. රංකහශව අඳටත් කදහත් අන්න ශනොරළබුණු ශ්ධල්  

359 360 

[ගරු ශල්ම් අධඩක්කරනහදන් භවතහ] 
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තභයි අද අඳට  අවන්න රළශඵන්ශන්. භහළු ළරා රානහඹ 

කිඹනහ; එක එක ඳහටලින් ළසි රානහඹ කිඹනහ. භහ 
නිශඹෝජනඹ කයන ්රශ්ධලඹටත් අයිස ළසක් ළසහ. ඒ 
්රශ්ධලශේ ජනතහශ  සිඹලු ශගොවිතළන් කටයුතු විනහල වුණහ. 
රංකහශව අපි කදහත් අවරහ නළති ශටොශන්ශඩෝ තත්ත්ඹකටත් 

අඳට මුහුණ  ශදන්නට සිදු වුණහ. ශම්හ සබහවික විඳත්.  අඳට 
ඒහට කයන්න ශදඹක් නළවළ.  

වළඵළයි ඒ ෆභ ශදඹකින්භ පීඩහට ඳත් න්ශන් අයණ 

ජනතහයි.  ඒ ෆභ ශදඹකින්භ පීඩහට ඳත් න්ශන් ඹභක් කභක් 
තිශඵන පු්ධගරඹන්  ශනොශයි. කිසිභ ශදඹක් කය ගන්න ඵළරි 
අරාංක  ජනතහ  තභයි ඒ  විධිශේ   තත්ත්ඹන්ට   මුහුණ 

ශදන්ශන්. ඒ ජනතහශ  කඳුළු තුිබන්, ඒ ජනතහශ  දුක තුිබන් 
ශ්ධලඳහරන හසි දකින, කහශකණ්ණි ශ්ධලඳහරන අයමුණු තිශඵන 
අඹ ගළන ඇත්ශතන්භ අපි කනගහටු ශනහ,  ඒ විධිඹටද 

ශ්ධලඳහරනඥඹන් ලශඹන්  ළඩ කයන්ශන් කිඹරහ. ඊටත් ඩහ  
අද අඳට රාත රිශදන ආයංචි ශකොච්චාය එනහද? අද ශම් යන 
තත්ත්ඹ විකුණහ ශගන භවරුන් තභන්ශ  හක්කු පුයහ ගන්න 
වදනහ. අද ශම් ගංතුශයන් යනඹට ඳත් ව අරාංක 

ජනතහශ  ශෂොශටෝ අයශගන, ඒහ පිට යටරට ශඳන්හ  
හක්කුරට ල්ලි දභහ ගන්නහ. එශවභ ල්ලි අයශගන ඇවිල්රහ 
ඳනස දහශවේ ඒහ ශඵද ශඵදහ ඹන්න අඳටත් පුළුන්. වළඵළයි, ඒ 

විධිශේ ශ්ධල් ශනොශයි කශ යුත්ශත්.    

 මීට ඉසශල්රහ කදහත් ශම් නමින් අභහතයහංලඹක් තිබුශණ් 
නළවළ.  රංකහ සුනහමි යනඹට රක් වුණහයින් ඳසු අශ ද 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ රාතුහ රංකහටත් සබහවික යනඹන්  
එන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. කලින් අපි කෆ ගළහුශව අශ ද යටට භූමි 
කම්ඳහ නළවළ;  ශභොනත් නළවළ  කිඹරහයි. වළඵළයි අද එශවභ 

ශනොශයි. අද අඳට ශඳශනනහ, ශ්රී රංකහටත් එළනි තත්ත්ඹන් 
උදහ නහඹ කිඹහ. ඒ නිහ තභයි ශම්ක ශනභභ විඹඹක් 
වළටිඹට  අයශගන, ඉතහභත්භ දක්  අභහතයයඹකු  ඹටශත් ආඳදහ 

කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ නමින් ශම් අභහතයංලඹ බිරා කශශේ. 
ඒ හශ භ තභයි එතුභහශ  බහඳතිත්ශඹන් ආඳදහ 

කශභනහකයණ කමිටු ශභශවඹන්ශන්. භභ විරු්ධධ 
ඳහර්ලසශඹන් අවනහ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ භහධයරට 
ශඳශනන්න ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශහට, විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ 

කවුරුත්  එක දක් වරි  ශම් ආඳදහ කශභනහකයණ කමිටුට 
ඇවිල්රහ තිශඵනහද කිඹරහ. කමිටුට ඇවිත් ඔවුන්ශ  අදවක් 
්රකහල කයනහද? නළවළ. ඇයි? ඒක ටීවී එශක් ළශටන්ශන් නළවළ 
ශන්. ශම් ආකහයශඹන් ජනතහශ  දුක විකුණහ ශගන කන,  තුනයි 

ඳණශවේ ශ්ධලඳහරනඹක් ශනොශයි කයන්න ඕනෆ.  

ජනතහ විසින් ඳහර්ලිශම්න්තුට අඳ ඳත් කයන්ශන් ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තු බහ ගර්බඹ තුශ ඔවුන්ශ  වඬ අදි කයරහ ඔවුන් 

ශනුශන් කථහ කයන්නයි. තභන්ශ  ශඳෞ්ධගලික ශ්ධලඳහරනික 
භති භතහන්තය ඉසයවට දභහ ශගන වළභ ශඳොඩි ශ්ධකටභ 
ශ්ධලඳහරනඹ ගහහ ගන්ශන් නළති ජහතිඹක් වළටිඹට, මිනිසසු 

වළටිඹට, භනුසකභ වදශත් තිඹහ ශගන අපි ඉසයවට ඹනහ. 
ගරු ඇභතිතුභහට, නිශඹෝජය ඇභතිතුභහට, ඒ හශ භ ඒ 
අභහතයහංලශේ ශල්කම් න ශභොශවොභ්  භළතිනිඹ ඇතුළු ඒ සිඹලුභ 

නිරධහරින්ට ඔවුන්ශ  තිශඵන දළඩි කළඳ වීභ පිිබඵ භභ 
සතුතින්ත නහ.  

අඳට ඹම් කිසි විධිඹක සුළු ශවෝ අලයතහක් ඇති වුණු ගභන් 
අපි කථහ කයන්න කලින් ගරු අභහතයතුභහ අඳට කථහ කයනහ. 

එතුභහ කළබිනට් අභහතයයශඹක්. එතුභහ කළබිනට් අභහතයයශඹක් 
වුත්, ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් න අඳට call කයරහ අවනහ, 
"භන්ත්රීතුභනි, අඳට ආයංචිඹක් ඇවිල්රහ තිශඵනහ, ඔඵතුභහශ  

ආනශේ ශම් විධිශේ තත්ත්ඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. අශඳන් 

ශභොකක්ද ශකශයන්න ඕනෆ. දළන් ශභොකක්ද තත්ත්ඹ, දළන් කී 

ශදශනක් අතළන් ශරහ තිශඵනහද, ශකොඳභණ ල්ලි එන්න 
ඕනෆද?" කිඹරහ. ඒ ආකහයශඹන් අශඳන් අවරහ එතුභන්රහ අඳට ඒ 
අලය ළඩ කටයුතු කයනහ. අද අඳට ඉතහභත්භ ග කීශභන් 
කිඹන්න පුළුන්,  අතළන්  වුණු ශවෝ එළනි අහනහන්ත 

සි්ධධිඹකට මුහුණ ඳෆ  කිසිභ ශකශනක් කිසිභ තළනක අපි 
ඵඩගින්ශන් තිඹරහ නළවළ කිඹරහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට 
කිවශව, කිසිභ භනුසශඹක් ඵඩගින්ශන් තිඹන්න එඳහ කිඹරහයි.  

භශ  කහරඹ ීමභහ ශරහ තිශඵන අසථහශව ශම් ශ්ධල් රාතට 
අයගන්න කිඹරහ භභ ත එකභ එක ශදඹක් කිඹනහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, ඒ වහ ඔඵතුභහ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න. 

ඔඵතුභහශ  වදත පිරිසිදු, ඔඵතුභහ කයන ශම් සිඹලු ළඩ 
කටයුතු ඉසයවට කය ශගන ඹන්න. ඔඵතුභහට අකුල් ශවශන 
නිරධහරි ටිකකුත් ශම් අභහතයහංලඹ අසශේ රිංගහ ශගන සිටිනහ. 

ඒක තභයි යහජය ශේශේ වළටි. වළඵළයි ඔඵතුභහ ඒශගොල්රන් 
පිිබඵ ශඳෝ ඩක්  ශොඹහ ඵරහ ඔඵතුභහශ  ළඩ පිිබශශ 
ඉසයවට ශගන ඹන්න කිඹරහ කිඹමින් භභ නිවඬ නහ. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Mahinda Amaraweera, 

Minister of Disaster Management. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ ( ණඳදළ කෂමනළකරණ 
අමළතයුරමළ) 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம - அனர்த்த முகஶமத்துல 

அமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

භට ශකොඳභණ ශරහක් තිශඵනහද? 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தமயமதஶங்கும்  உமைப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

You have only ten minutes. 

 
[අ.බහ. 6.20] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද විහදඹ අසථහ 
ආයම්බශේදී දළන ගන්න රළබුණු රිහනහ දළරිඹශ  ඝහතනඹ 

පිිබඵ අශ ද ශලෝකඹ ඳශ කයමින්භ භශ  කථහ ආයම්බ 
කයනහ.  

ශම් විහදඹ ශගන ආශව අංක රාතින් ජනතහට ශේඹක් 

කයන්නද, නළත්නම් තභන්ශ  මුහුණ අද යහත්රිශේ රඳහරානිශේ 
දභහ ගන්නද කිඹන එක තභයි භට තිශඵන ඳශමුළනි ්රලසනඹ. 
ශභොකද, ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශ යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහත්, ශඹෝජනහ සථිය කශ ිනත් ශ්රේභදහ 
භන්ත්රීතුභහත් ශම් අසථහශවදී ශම් ගරු බහශව නළවළ. භභ 
දන්නහ, ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයරහ රඳහරානි ආඹතනරට 

කථහ කයරහ කිවහ, අද යහත්රී ශකොශවොභ වරි news එකක් දභහ 
ශදන්න කිඹරහ. ශම් අරාංක මිනිසසු විඳතට ඳත් වුණු ශරහශව 
තභන්ශ  ්රතිරඳ ශගොඩ නඟහ ගන්න ශගශනන විහදලින් කිසිභ 

පරඹක් ඇති න්ශන් නළවළ. අද දශේ ඳහර්ලිශම්න්තු ශනුශන් 
කීඹක් විඹදම් කශහද? භභ දළක්කහ, ිනත් ශ්රේභදහ භවත්තඹහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

පුත් ඳත් හකච්ඡහක් තිඹරහ කිඹනහ, "භභ ඳහර්ලිශම්න්තු 
එන්ශන්ත් නළවළ, භභ ූ දහනම් ශරහ ඉන්ශන් භශ  මුළු කහරශේභ 
ඒ මිනිසසුන්ට ශේඹ කයන්න" කිඹරහ. එතුභහ ශඹෝජනහක් 

ශගනහහ ඳහර්ලිශම්න්තු අරංගු කයන්න කිඹරහ. අද ශම් 
ශඹෝජනහ නළත්නම් අද ඳහර්ලිශම්න්තු රැසවීම් යරාත දිනඹක් ඵට 
ඳත් කයන්න තිබුණහ. ශම් වහ රුපිඹල් රක් ගණනක්, ශකෝටි 

ගණනක් විඹදම් කයනහ. ශම් භන්ත්රීරු ඔවුන්ශ  කථහ කයරහ 
ආඳහු ඹනහ. අඩු ග ණශන් තභන් කිඹපු අතයඹ ඳළවළදිලි කය 
ගන්නත්, ඒකට පිිබතුයක් රඵහ ගන්නත් ශම් භන්ත්රීරු අද ශම් 

ශරහශව ශභතළන නළති වීභ පිිබඵ භභ කනගහටු නහ. 

 
ගු මන්ත්රීලරපයක් 
(ஶண்தைஷகு உமைப்பஷனர் எமெலர்) 

(An Hon. Member) 
ගංතුය ආධහය ශඵදන්න ගිරාල්රහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ගංතුය ආධහය ශඵදන එක ගළන අව ගන්න 
තිබුණහ.  31 ළනිදහ ගංතුය.  ශම් කිඹපු භන්ත්රීරු 31 ළනිදහ යහත්රි 

යහභඩහ ශවෝටරශේ. එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ නිශඹෝජය 
නහඹකතුභහ  යහභඩහ ශවෝටරශේ party එශක් dance කයනහ.  භභ 
20 ළනිදහ ශම් ගංතුය ඇති වුණු ශරහශව ඉරහ ඒ සථහනරට 

ගිඹහ. භභ 31 ළනිදහ අවුරු්ධද අහන කශශේත් පුත්තරභ ්රශ්ධලශේ 
ඒ අරාංක ජනතහත් එක්ක ඉරහයි. ඒ හශ භ 2013 ජනහරි 
ඳශමුළනිදහ නළත කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ බිංගිරිඹ ්රශ්ධලඹට 

ගිරාල්රහ තභයි අවුරු්ධද ආයම්බ කශශේ. එශවභයි ශම් කටයුතු 
කශශේ.  

විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ භන්ත්රීරු ශඵොශවෝ ශදශනක් ශවො අදවස 

ඉදිරිඳත් කශහ. භභ නම් ලශඹන් කිඹන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන් 
ගරු න්ත අලුවිවහශර් භන්ත්රීතුභහ, ගරු පී. වළරින් භන්ත්රීතුභහ 
ළනි අඹ ශවො අදවස ඉදිරිඳත් කශහ. කිඹන්න ගිශඹොත් ශගොඩක් 

කට්ටිඹ ඉන්නහ. ඔවුන් ශවො අදවස ඉදිරිඳත් කශහ. ඒක ශවොයි. 
එශවභ ශන්න ඕනෆ. ඒ හශ භ තභයි ශම් හශ  යනඹක් ඇති 
වුණහභ කවුරුත් එකමුතු ශරහ ළඩ කයන්න පුරුදු න්න ඕනෆ. 
 

ද්රවිඩ ජහතික න්ධහනශේ භවය භන්ත්රීරු ඔවුන්ශ  

්රශ්ධලර ඉශගන භට කථහ කශහ. ශම් හශ  තත්ත්ඹක් 
තිශඵනහ, අඩු ඳහඩු ශදන්න කිඹරහ කිවහ. ආණ්ඩු ඳක්ශේ 
ශභතුභන්රහ නියන්තයශඹන්භ ඒ පිිබඵ අධහනඹ ශඹොමු කශහ. 

ද්රවිඩ ජහතික න්ධහනශේත් එශවභ කථහ කශ කට්ටිඹ ඉන්නහ. 
නමුත් ශම් ගළන විශවචානහත්භක ඵළල කණ්ඩහඹම් ශම් පිිබඵ 
අධහනඹක් ශඹොමු කශශේ නළවළ. අඩු ගණශන් අඳට ඒ 
ශතොයතුයක්ත් කිවශව නළවළ. භහධයඹට කථහ කශහ විතයයි. 

ශඵොශවෝ කට්ටිඹ කශශේ භහධය න්දර්ලන ඳළළත්වීභ විතයයි. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ වුණත් රඵහ ශදන්න පුළුන් 
වළභ ශේහක්භ අපි රඵහ දුන්නහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ත එක කහයණඹක් 
කිඹන්න කළභළතියි. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ම්පර්ණ 
අතය ්රකහල ටිකක් තභයි කශශේ. එතුභහ කිවහ ශගල් රක් 

තුනක් කළඩිරහ කිඹරහ. රංකහශව විතයක් ශනොශයි, එතුභහ 
ඉන්දිඹහශව කළඩුණු ශගල් එක්කත් ගණන් වදහශගනද කිඹරහ 
දන්ශන් නළවළ. ඒක තභයි එතුභහශ  දළනීභ.  ඒ ්රශ්ධලරට ගිඹහ 

කිඹරහ එතුභහ කිවහ. ශකොශවේද ගිඹ තළන් කිඹරහ භභ අවනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳල්රභ ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම් 

ශකොට්වහශේ භණ්ඩරහන කිඹන ගභටයි, ඒ හශ භ වරහත 
්රශ්ධලශේ ඵංගශදණිඹ කිඹන ගභටයි ගිරාල්රහ ඳළඹ ශදකක් හශ  
ශඵොශවොභ ශඳොඩි ශරහක් සිටිඹහ. මිනිසසුන්ට එකතු ශන්න 
කිවහ. මිනිසසු රාතුහ ආධහය ශගනහහ කිඹරහ. අඩුභ ගණශන් 

ඳළනශඩෝල් ශඳත්තක්ත් දුන්ශන් නළවළ. එශවභ ශදන්ශන් නළති 
මිනිසසුන්ට කිවහ, වනහධහය ශදන්න යජඹට ඵර කයනහ 
කිඹරහ. එඳභණයි කශශේ. වරිඹට යට ශට් ඇවි්ධදහ හශ  තභයි 

කථහ කශශේ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ යන 
කශභනහකයණඹ වහ ව ජහතික බහශව හභහිනකශඹක්. දළන් 

කිඹනහ, ඒ කමිටු ඳහර්ලිශම්න්තුට ශ න්න කිඹරහ. ජනහධිඳති 
භන්දියඹ ඳළත්තක තිඹමු. අයලිගව භන්දියඹ කිඹන්ශන් 
ජනහධිඳතිතුභහ යහජකහරි කයන කන්ශතෝරු. ජනහධිඳතිතුභහ තභයි 

ඒ කමිටුශව බහඳති. වරි නම් ශම් භන්ත්රීරු එතළනට ඹන්න ඕනෆ. 
ගිරාල්රහ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ. තිශඵන අඩු ඳහඩු,- 

 

ගු උදි ක පොකුබණ්ඩළර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

රෑට රෑට ගිරාල්රහ කථහ කයන්න පුළුන්. 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்த அம) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රෑට රෑට ගිරාල්රහ ශකෝපි ශඵොන්නයි, ත ශ්ධල් කහරහ බීරහ 

තභන්ශ  ඹම් ඹම් ශ්ධල් කථහ කයන්නයි ඹන්න පුළුන් 
කට්ටිඹට  දල්ට ඹන්න ඵළරි ඇයි? ජනතහ දුක් විඳින ශරහශව, 
ජනතහ පීඩහට ඳත් වුණු ශරහශව ඒ අඹට වන ශදන ළඩ 

පිිබශශ ගළන කථහ කයන ශවදිකහට, කථහ කයන රැසවීභට 
වබහගි ශන්න ඵළරි භන්ත්රීරු කවුද? ඒ ශගොල්රන්ට ශන 
ශරහල්ර ගිරාල්රහ කථහ කයන්න පුළුන්. වළඵළයි, ජහතික 

ළදගත්කභක් තිශඵන කරුණු පිිබඵ, ජනතහට වන රඵහ 
ශදන ළඩ පිිබශශ පිිබඵ කථහ කයන්න වබහගි ශනොවීභ 
පිිබඵ අපි කනගහටු ශනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ කවුරුර ඉන්න 
ජනතහට විතයයි කන්න ශදන්ශන් කිඹරහ න්ත අලුවිවහශර් 

භන්ත්රීතුභහ කිවහ. කවුරුර ඉන්න අඹට විතයක් ශනොශයි, 
පීඩහට ඳත්  වුණු ඕනෆභ ශකශනකුට ආවහය රඵහ ශදන්න කිඹරහ 

අපි කිඹරහ තිශඵනහ. නි ඹට ශරහ නම් ඒ භනුසඹහ ශගදය 
අත වළයරහ කවුයට එන්න ඕනෆ නළවළ. ඒත් ඔහුට පිූ  ආවහය රඵහ 

ශදන්න කිඹරහ අපි දළනුම් දීරහ තිශඵනහ.  

භභ අවුරුදු එකවභහයකට ඉසශල්රහ ශඹෝජනහ කශහ, ඒ පිූ  
ආවහය වහ ශන් කයන මුදල් ්රභහණඹ ළඩි කයන්න කිඹරහ. 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ 
නිහ තභයි අද ශනදහට ළඩිඹ ශදගුණඹක මුදල් ්රභහණඹක් 

ආවහය වහ රළශඵන්ශන්. විඹිබ රහකඹ ශදන විධිඹ භවය 

භන්ත්රීරු ගණන් වදරහ කිවහ. ඒ විධිඹට තිඹකට විතයක් 
ශදන්න කිඹරහ නළවළ; ති ශදකකට ශදන්න කිඹරහත් නළවළ. 

අලයතහ අනු ඕනෆ නම් භහඹක් වුණත් ශදන්න පුළුන්; භහ 
6ක් ශදන්න වුණත් ඵළරිකභක් නළවළ. ශ්ධලඳහරන අධිකහරිඹ, 

ඔඵතුභන්රහ එශවභ ඉල්ලීම් කශ අසථහර අපි එශවභ රඵහ දීරහ 
තිශඵනහ.  

භවය ්රශ්ධලරට අපි භහ ගණනක් වහ විඹිබ රහක 

දීරහ තිශඵනහ. එතශකොට ගණශන් ්රලසනඹක් ඇති ශන්ශන් 
නළවළ. ජනතහට වන රඵහ ශදන ළඩ පිිබශශ තභයි අපි 

ක්රිඹහත්භක කශශේ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ අද කයිහරු ගළහුහට 
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2003 ශන ශකොට ශගඹක් වදහ ගන්න දුන්ශන් රුපිඹල් 20,000යි. 

දළන් රුපිඹල් රක්ඹක් ශදනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, තත් 
ලක්තිභත් ආයක්ෂිත සථහනඹක නික් ඉදි කය ගළනීභ වහ 

ඊට ඩහ ළඩි මුදරක් රඵහ දීශම් ශඹෝජනහක් අපි අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශත ඉදිරි කහරශේදී ඉදිරිඳත් කිරීභට 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් තත්ත්ඹ පිිබඵ භහ 
තත් කහයණඹක් වන් කයන්න කළභළතියි. ශම් තත්ත්ඹ 
අවම්ශඵන්, ඒ කිඹන්ශන් ශන කිසිභ ශදඹක ළරැ්ධදක් නිහ ඇති 
වුණු ශදඹක් ශනොශයි. කහණු අරාය වීම්, ළවර තුය පිරීම් 
හශ  එක එක කථහ කිවහට ඉතහභ ඉවශ ර්හඳතනඹක් රළබීභ 
නිහයි ශම් තත්ත්ඹ ඇති වුශණ්. කුරුණෆගරට අවුරුදු 125කට 
ඳසශේ තභයි මිලිමීටර් 315ක ර්හඳතනඹක් හර්තහ ශරහ 
තිශඵන්ශන්. ඒක ඉතහභ ඉවශ ර්හඳතනඹක්. භඩකරපුශවත් ඒ 
හශ  ර්හඳතනඹක් ඇති වුණහ. ගරු න්ත අලුවිවහශර් 
භන්ත්රීතුභහට භතක ඇති එක් තහක් අම්ඳහශර්ත් එළනි 
ර්හඳතනඹක් ඇති වුණ ඵ. ඒ හශ  අසථහර තභයි ශම් 
හශ  ගංතුය තත්ත්ඹන් ඇති ශන්ශන්. ඒක රංකහශව මිනිසසු 
කශ ශදඹක් නිහ -කහණු ශගොඩ කිරීභ, ගස කළපීභ නිහ- ඇති වුණු 
ශදඹක් ශනොශයි. ඒහත් ඹම් ආකහයඹකට ඵරඳහන්න ඇති.  

නමුත් ශරෝකශේ ඇති වුණු ඳරිය විනහලඹ, ඒ හශ භ 
ශගෝලීඹ උණුසුභ ළඩි වීභ, ශරෝක කහරගුණ විඳර්ඹහ එක්ක 
තභයි අශ ද යටටත් ශම් හශ  තත්ත්ඹන්ට මුහුණ ශදන්න සි්ධධ 
ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි ඒ පිිබඵ දළන් කථහ කයන්න ඳටන් 
අයශගන තිශඵනහ. ඒ වහ ව ශවදිකහන් අපි කස කයරහ 
තිශඵනහ. යජඹක් විධිඹට අපි ූ දහනමින් ඉන්ශන් ශකොශවොභද  
කිඹරහ ඇහුහ. අපි ූ දහනමින් සිටි නිහ තභයි අඩු ගණශන් ජීවිත 
1,000ක් භයණශඹන් ශ්ලයහ ගන්න අඳට පුළුන් වුශණ්. 

ඕනෆභ ශවරහක ්රහශඹෝජනඹට ගළනීභ වහ අපි ෆභ වමුදහ 
කවුයකභ අභ ලශඹන් 25 ශදශනකු ූ දහනම් කයරහ තිබුණහ. ඒ 
අඹට ඳවසුකම් දීරහ තිබුණහ; ශඵෝට් ටු දීරහ තිබුණහ; ජීවිත ආයක්ක 
කඵහ රඵහ දීරහ තිබුණහ. ඒ අඹ ශ  විවිධ අලයතහ ඉසට කයමින් 
වදිසි අලයතහකදී ඒ අඹ ශඹොදහ ගළනීශම් ළඩ පිිබශශක් අපි 
ක්රිඹහත්භක කශහ. ගංතුරින් ජනතහ මුදහ ගළනීශම් 
ළඩටවන්රට ත්රිවිධ වමුදහශව 2,500කට ළඩිඹ ශඹොදහ ගත්තහ. 
ගුන් වමුදහ, නහවික වමුදහ විලහර ශේහක් කශශේ අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ශම් කමිටුශව බහඳතිතුභහ විධිඹට අපිට රඵහ දුන්නු 
උඳශදසුත්, ඒ හශ භ අශ ද අභහතයහංලඹ කශ ළඩ පිිබශශත් 
නිහඹ කිඹන කහයණඹ භහ ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි වන් කයන්න 
කළභළතියි. ග්රහභ නිරධහරින් විතයයි ශම් කටයුත්තට එන්ශන් කිඹරහ 
භවය භන්ත්රීරුන් කිවහ. නළවළ.  ඕනෆභ නිරධහරිශඹක් ශඹොදහ 
ගන්න පුළුන් විධිඹට අපි චාක්රශල්ඛඹ ශනස කශහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ ශම් කටයුත්ශත් දී 
මුදල් භදියි කිඹරහ ගණන් වදරහ කිවහ. මරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි, මුදල්ර කිසිභ ීමභහක් නළවළ. අඳට මුදල් ඇති 
ශන්න තිබුණහ. අශ ද අභහතයහංලඹ කෆභ රඵහ දීභ වහ 
ීමභහරාත ශරහ නළවළ. ඳසු ගිඹ කහරශේ උතුරු නළ ශඟනරාය ඇති 
වුණු ගංතුය තත්ත්ඹට අඳට තිබුශණ් රුපිඹල් මිලිඹන 250යි. 
නමුත් අපි රුපිඹල් මිලිඹන 800කට ළඩිඹ විඹදම් කශහ. ගිඹ 
අවුරු්ධශ්ධ අහන කහරශේ භවය දිසත්රික් ශල්කම් 
කහර්ඹහරලින් මුදල් ඉතුරුශරහත් ආහ. අපි ශම් අවුරු්ධශ්ධ ශම් 
දස ටිකටත් මිලිඹන 76ක් ආඳසු ඹරහ තිශඵනහ. ත අලය 
නම් ඒ මුදල් සිඹල්රභ රඵහ ශදන්නත් අපි ූ දහනමින් ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ජනතහ රැක ඵරහ ගන්න 
රංකහශව අපි ශගන ඹන ළඩ පිිබශශ පිිබඵ ශම් යශට් 
ශ්ධලඳහරනඥඹන්ට ශත්ශයන්ශන් නළති වුණහට ජහතයන්තය 
ලශඹන් ඇගයුභක් තිශඵනහ. ශන යටර ඒ තත්ත්ඹ නළවළ. 
ඇශභරිකහට ඵළරි වුණහ, ශම්හ වරිඹට කශභනහකයණඹ කය 

ගන්න. ඳසු ගිඹ දසර ඇති වුණු තත්ත්ඹට රයිට් එිබඹ ශදන්න 
විතයක් භහ තුන - වතයක් ගිඹහ. ඕසශරේලිඹහශව විලහර ජීවිත වහනි 
සි්ධධ වුණහ. ඒහ දියුණු යටල්. නමුත් ඒ යටලින් ඳහ අඳට 
කිඹනහ, "රංකහශව තිශඵන ළඩ පිිබශශ හර්ථකයි, මුදහ 
ගන්නහ ළඩ පිිබශශ හර්ථකයි, වන රඵහ දීශම් ළඩ පිිබශශ 
හර්ථකයි" කිඹරහ. අශ ද කවුරුර මිනිසසු ඵඩගින්ශන් 
භළශයන්ශන් නළවළ. අශ ද මිනිසසු තුය නළති භළශයන්ශන් නළවළ. 
අශ ද මිනිසසු ශරඩ වළදිරහ ශ්ලත්ශවේත් නළති භළශයන්ශන් නළවළ. 
ඒ සිඹලු අංලඹන්ශගන් ූ දහනභක් තිබුණු නිහ තභයි අඳට ඒ 
තත්ත්ඹ අත් කය ගන්න පුළුන්කභ රළබුශණ් කිඹන කහයණඹත් 
භහ වන් කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් න ශකොට  අශ ද පර්ණ 
වහනි වුණු නිහ ංඛයහ 5,737කුත් අර්ධ වහනි වුණු නිහ 
28,727කුත් තිශඵනහ. ඒ හශ භ කුඹුරු ශවක්ශටඹහය 60,250ක් 
විනහල ශරහ තිශඵනහ. එශලු ගහ විලහර ලශඹන් විනහල 
ශරහ තිශඵනහ. ඉසශෝ ශකොටු ටිකත් විනහල ශරහ. 
මිනිසසුන්ශ  කුකුල්ලු ටික ගංතුයට ගිරාල්රහ; වයක් ටික 
ගිරාල්රහ. සඹං රැකිඹහ විලහර ්රභහණඹක් අයින්ශරහ තිශඵන ඵ 
අඳට හර්තහ ශනහ. දළනටභත් අපි ඒ සිඹලු ශතොයතුරු රඵහ 
ගනිමින් ඹනහ. ඒ සිඹලු හර්තහ රළබුණු ඳසු සිඹලුභ අභහතයහංල 
ඒකහඵ්ධධ යජඹක් විධිඹට අශ ද ජනතහට වන රඵහ ශදන ළඩ 
පිිබශශ දිඹත් කයන ඵත් වන් කයනහ. ශම් කටයුතු අපිට 
නිළරැදි ඉටු කිරීභ වහ අශ ද අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 
නහඹකත්ඹ රඵහ ශදනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ අශ ද ආණ්ඩු 
ඳක්ශේ භන්ත්රීරු  ඉවශ දහඹකත්ඹක්, වශඹෝගඹක් භට රඵහ 
ශදනහ. ත අඳට ඉසයවට ඹන්න තිශඵනහ. ්රහශ්ධශීඹ 
භට්ටමින් ළඩ කයන්න ඉන්න නිරධහරින් එක්ක විතයක් ළඩ 
කයන එක ශනස කයරහ ඔඵතුභන්රහත් එක්ක එකතුශරහ ශම් 
ළඩ පිිබශශ ඉසයවට ශගන ඹහභ අලය ශනහ. එතශකොට 
අඳට ශඵොශවොභඹක් අඩු ඳහඩු ම්පර්ණ කය ගන්න පුළුන් 
ශනහඹ කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. දිසත්රික් කමිටු, ්රහශ්ධශීඹ 
කමිටු කළරහ ශම් ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුිබන් තත් 
හර්ථක ්රතිපර අඳට රඵහ ගන්න පුළුන්.  

අශ ද අභහතයහංලඹ විධිඹට, ශල්කම්තුමිඹ, අධයක් 
ජනයහල්රුන් ඇතුළු සිඹලුභ නිරධහරින් ඉතහභත් භවන්සිශරහ 
ශම් කටයුතු ශභශවඹවහ. ඒ හශ භ දිහඳතිතුභන්රහ විලහර 
ශශව භවන්සිඹක් දළරුහ. ්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුභන්රහ කීඳ 
ශදශනකු වළරුණහභ, ග්රහභ නිරධහරිරු, සිඹලුභ යජශේ නිරධහරින් 
ශම් වහ දළක්ව වශඹෝගඹ අපි අගඹ කයන්න ඕනෆ.  බිංගිරිඹ 
්රහශ්ධශීඹ ශල්කම්තුභහ ගළන භහ විශලේශඹන් වන් කයන්න 
ඕනෆ. එතුභහ ඉතහභත් ඉවිබන් ශම් වහ කළඳ වුණහ හශ භ, 
ඉවශ දහඹකත්ඹක් රඵහ දුන්නහ. භභ එතුභහට ්රලංහක් විධිඹට 
ශම් අසථහශව ඳහර්ලිශම්න්තුශව වළන්හ්  හර්තහට ශම් කරුණු 
ඇතුශත් කයනහ. එන් ආකහයඹට අනික් සිඹලුභ නිරධහරින් වළඩ 
ගළසවීශම් ළඩ පිිබශශ ඉදිරිශේ දී අශ ද භන්ත්රීරුන් එක්ක 
එකතුශරහ කයන්න ූ දහනම් ඵ සිරාඳත් කයමින් භහ නිවඬ 
නහ. සතුතියි. 

 

එකල්හි පශළල අ.භළ. 6.30 වුපයන් මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
විසින් ප්රහනය පනොවිමවළ ඳළර්ලිපම්න්ුරල කල් තබන දී. 

ඳළර්ලිපම්න්ුරල ඊ  අනුකල  2013 ජනලළරි 10 ලන 
බ්රශවහඳතින්දළ  අ.භළ. 1.00 ලන පතක් කල් ගිප  ය. 

அப்தபஶமௐது, பஷ.ப. 6.30 ைஷஶகஷலஷடகல  தமயமதஶங்கும் 
உமைப்பஷனர் அலர்கள் லஷனஶ லஷடுக்கஶகயக பஶஶமன்மத்மத 
எத்தஷமலத்தஶர். 

அதன்படி பஶஶமன்மம்,  2013 சனலஶஷ 10, லஷஶறக்கஷறம 
பஷ.ப. 1.00 ைஷலம  எத்தஷமலக்கப்பட்டது 

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 10th January, 

2013. 
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශව අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු 

ආකහයඹ එරා ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குமஷப்தை 
 

உமைப்பஷனர் இமைதஷப் பதஷப்பஷற் தசய்லஷமெம்தைம் பஷமற தஷமெத்தங்கமரத் தது பஷதஷஷல் ததரஷலஶகக் குமஷத்து அதமனப் பஷமற 

தஷமெத்தப்படஶத பஷதஷ கஷமடத்த இமெ லஶங்கமள் வன்சஶட் பதஷப்பஶசஷஶஷமெக்கு அதப்தைதல் கலண்டும். 
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිපම්න්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි ු. 2178ිර. ිළ ඳතක් පගන්ලළ ගෆනීම 

අලය  

නම් ගළවහුරල ු. 18.15ිර. තෆඳෆල් ගළවහුරල ු. 2.50ිර. පකොෂඹ 6  ිරුෂඳන  ඳළමංකඩ ඳළර  අංක 102  
ිළයසිරි පගොඩනෆගිල්පල් රජප   ප්රකළන  කළර්යළංප   අධිකළීම  පලත  වම  ලර්යකම  පනොලෆම්බර්           

30 දළ   ප්රථම දළයක  මුදල් පගලළ ඉදිරි ලර්ප  දළයක කලය බළ පගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆිරය.  
නියමිත දිපනන් ඳසුල  එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ඳ ක භළර ගනු පනොෆප.. 

 

 
 

 
 

 
 
 

சந்தஶ ; வன்சஶட் அதஷகஶ அமஷக்மகஷன் லமெடஶந்த சந்தஶ மேபஶ 2,178. வன்சஶட் தனஷப்பஷதஷ மேபஶ 18.15. தபஶற் 

தசயம மேபஶ 2.50. லமெடஶந்த சந்தஶ முற்பைஶக அத்தஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷமட்டமௌலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கமட மதஷ, கஷமெரப்பமன, தகஶமௐம்தை 6 ன்ம லஷயஶசத்தஷற்கு அதப்பஷ பஷதஷகமரப்  

தபற்மைக்தகஶள்ரயஶம். எவ்கலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் கததஷக்கு முன் சந்தஶப்பைம்  

அதப்பப்பட கலண்டும். பஷந்தஷக் கஷமடக்கும் சந்தஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்மைக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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