
 

පාර්ලිමේන්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

தரரதௗன்ந றரங்கள் 
(யன்சரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அறகர அநறக்கக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශලෝධිත පිටඳත /தறக றதத்ப்தடரது /Uncorrected) 

222 න කහණ්ඩඹ - 13 න කරහඳඹ  
தரகுற 222 - இன. 13 

Volume 222 -  No. 13 

2013 දදළම්ඵර්  17න අඟවරුහදහ 
2013 டிசம்தர் 17, தசவ்ரய்க்கறக   

 Tuesday, 17th December, 2013 





 

නිදේදන: 
 උඳරිභහධියණ විනිලසචඹහයරුන් ඉත් කිරීභ පිළිඵ (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත් ශටුම්ඳත: ථහනහඹතුභහශේ තීයණඹ  
 
2014 ර්දේ අඹ ළඹ ඇසතදම්න්තුදන් දතෝයහගත් අභහතහාංලර ළඹ ්ෂර් ිබඳ ඵ හකා ඡහ ීම සභ වහ න ේෂදල  කහයක 

බහදේ හර්තහ 

 

ප්රලසනර  හිකක ිබඳ තුරු 

 

ේෂර්ජන ඳනත් දකටුම්ඳත, 2014 [ ේෂසින දන් කශ දිනඹ]: 
 [ශීර් 3 (විශලේ හර්ඹඹන් පිළිඵ ශේම් හර්ඹහරඹ (ශජෙසඅ අභහතෙරු); 1012201 ිටට 2052 (ුද්ධධලහන වහ ගික 

ටයුතු); ශීර් 1242 216 (භහජ ශේහ); ශීර් 183 (භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ටයුතු); ශීර් 1422 207 ිටට 209 
(ජහති උරුභඹන් පිළිඵ); ශීර්  1772 206 (ංසෘති වහ රහ ටයුතු); ශීර් 1342 236 (ජහති බහහ වහ භහජ 
ඒහඵ්ධධතහ); ශීර් 145 (නළත ඳදංචි කිරීශම්); ශීර් 1062 304 (ගඳදහ ශභනහයණ); ශීර් 1882 2942 322 (උ්ධභිද උදෙහන 
වහ ශඳොදු විශනෝදහත්භ ටයුතු); ශීර් 1792 284 (නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ); ශීර් 181 ව 328 (පරදහයිතහ ප්රර්ධන)   – 
හය බහශේදී රහ ඵරන රද 

අන්තර්ගත ප්රධහන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Removal of Judges of the Superior Courts (Special Provisions) Bill: Speaker’s Ruling 

 
REPORT OF SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF EXPENDITURE OF THE MINISTRIES 

SELECTED FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2014 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

APPROPRIATION BILL, 2014 – [TWENTIETH ALLOTTED DAY] 

   Considered in Committee – [Head 3 (Secretariat for Special Functions (Senior Ministers) ); Heads 101, 201-205 

(Buddha Sasana and Religious Affairs); Heads 124, 216 (Social Services); Head 183 (Public Relations and Public 

Affairs); Heads 142, 207-209 (National Heritage); Heads 177, 206 (Culture and the Arts); Heads 134, 236 (National 

Languages and Social Integration); Head 145 (Re-settlement); Heads 106, 304 (Disaster Management); Heads 188, 

294, 322 (Botanical Gardens and Public Recreation); Heads 179, 284 (Wildlife Resources Conservation); Heads 181, 

328 (Productivity Promotion)] 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைகள்: 

 உர்லறன்ந லறசர்ககப லக்குல் (றசசட ற்தரடுகள்) சட்டதோனம் : சதரரகரறன் லர்ப்தை 

 
2014ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்ட றப்தேடுகபறததந்து தரறவுதசய்ப்தட்ட அகச்சுக்கபறன் தசனவுத் 

கனப்தைக்கள் தற்நறக் கனந்துகரடுற்கரண தரறகுதறணது அநறக்கக 

 
றணரக்கதௗக்கு ரய்தோன றகடகள் 
 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2014: [எதுக்கப்தட்ட  இததரம் ரள்] 

 [கனப்தை 3 (றசசட தசற்தரடுகதௗக்கரண தறகம் (சறசட்ட அகச்சர்கள்); கனப்தைகள் 101, 201-205 (ததபத் 

சரசண,  அதல்கள்); கனப்தைகள் 124, 216 (சதோக சசககள்); கனப்தை 183 (க்கள் தரடர்தரடல், க்கள் 

அதல்கள்); கனப்தைகள் 142, 207-209 (சசற தைரறககள்); கனப்தைகள் 177, 206 (கனரசர, ககன அதல்கள்); 

கனப்தைகள் 134, 236 (சசற தரறகள், சதோக எதகப்தரடு); கனப்தை 145 (லள்குடிசற்நம்); கனப்தைகள் 106, 304 

(அணர்த் தொகரகத்தும்); கனப்தைகள் 188, 294, 322 (ரறல் தங்கரக்கள், ததரதுப் ததரததுசதரக்கு 

அதல்கள்); கனப்தைகள் 179, 284 (ணசலரசறகள், பப் சதணுகக); கனப்தைகள் 181, 328 (உற்தத்றத்றநன் 

ஊக்குறப்தை)] - குதறல் ஆரப்தட்டது 





2013 ශදළම්ඵර් 17  

ඳහර්ලිදම්න්තු 
தரரதௗன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
 

2013  දදළම්ඵර්  17 න අඟවරුහදහ 
2013 டிசம்தர் 17, தசவ்ரய்க்கறக   

 Tuesday, 17th December, 2013 
—————–—- 

 
 

ප. බහ. 9.30  ඳහර්ලිදම්න්තු රැස ේෂඹ.  

කථහනහඹකතුභහ [ගරු  චභල් යහජඳක් භවතහ] මූරහනහරූඪ ේෂඹ. 
தரரதௗன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக 

கறத்ரர்கள். 

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

 

 

 

නිදේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 
උඳරිභහධිකයණ ේෂනිලසචඹකහයරුන් ඉත් ීම සභ 

ිබඳ ඵ (ේෂදල  ේෂධිේෂධහන) ඳනත් දකටුම්ඳත: 

කථහනහඹකතුභහදේ තීයණඹ 
உர் லறன்ந லறசர்ககப லக்குல் (றசசட 

ற்தரடுகள்) சட்டதோனம்: சதரரகரறன் லர்ப்தை 
 REMOVAL OF JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL: SPEAKER’S RULING 
 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker)  

2013 ශදළම්ඵර් භ 11 ළනි දන නෙහඹ ඳරඹට තතුශත් 

යන රද  ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී රු වි ජඹදහ යහජඳක් භවතහ 

විිටන් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අයඹ ළනීභට නිඹිකත තිුද 

“උඳරිභහධියණ විනිලසචඹහයරුන් ඉත් කිරීභ පිළිඵ (විශලේ 

විධිවිධහන)” නම් ව ශඳෞ්ධලි භන්ත්රී ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදරිඳත් 

කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ගණ්ඩු ඳක්ශේ වහ විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ රු 

භළති තභතිතුභන්රහ විිටන් ඉදරිඳත් යන රද රුණු රහ 

ඵළලීශභන් අනතුරු එභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදරිඳත් කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් භහශේ  තීයණඹ බහට දළනුම් ශදනු ළභළත්ශතික. 

සථහය නිශඹෝ 47 ප්රහය ශඳෞ්ධලි භන්ත්රී ඳනත් ශටුම්ඳතක් 

ඉදරිඳත් කිරීභ වහ අලෙ විධිවිධහන රසහ තති අතය2 ඳනත් 

ශටුම්ඳතක් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදරිඳත් කිරීභ භන්ත්රීතුභන්රහ තු 

අයිතිහිටභක් වහ යප්රහදඹක් න ඵ වන් යනු 

ළභළත්ශතික. 

එශේ වුද2 ශඳෞ්ධලි භන්ත්රී ඳනත් ශටුම්ඳතක් ඉදරිඳත් 

කිරීශම් දී සථහය නිශඹෝ 47(5) ප්රහය ඒ වහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අයඹ රඵහ ත යුතුඹ. ඉන් අනතුරු එභ 

ඳනත් ශටුම්ඳත අදහශ අභහතෙයඹහ ශත හර්තහ කිරීභ පිිස 

ශඹොමු යනු රඵයි. අදහශ අභහතෙයඹහ එභ ඳනත් ශටුම්ඳශති 

අයමුණු ව අඩංගු රුණුරට එඟ න්ශන් නම් එභ ඳනත් 

ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහශේ 77න 

ෙසථහ ප්රහය නීතීඳතිතුභහශේ වතිඹ රඵහ ළනීශභන් 

අනතුරු අභහතෙ භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ ද රඵහ ළනීශභන් ඳුව 

ඳහර්ලිශම්න්තු ශත අභහතෙයඹහශේ හර්තහ ශඹොමු ශ 

වළකිඹ. 

අභහතෙයඹහශේ එභ හර්තහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදරිඳත් 

කිරීශභන් ඳුව ශදන ය කිඹහ රහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ 

පිිස සථහය හය බහ ශත භවිිටන් ශඹොමු යනු රඵයි. 

ගණ්ඩු ඳක්ශේ වහ විරු්ධධ ඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ශන් 

භන්විත ව එභ හය බහ විිටන් ඳනත් ශටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධශඹන් ව අභහතෙ හර්තහ රහ ඵරහ ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශත හර්තහ යනු රඵයි. ඳහර්ලිශම්න්තු විිටන් එභ හය බහ 

හර්තහ රහ ඵළලීශභන් ඳුව2 ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත විඹ 

යුතුඹ. 

ශම් අනු ඳනත් ශටුම්ඳතක් ම්ඵන්ධ තීයණඹක් ළනීශම් 

පර්ණ ඵරඹ ඳහර්ලිශම්න්තු තු න අතය එි අඩංගු -අන්තර්ත

- කරුණු පිළිබව සලකා බැලීම සහා අවශ්ය ියලු  ඩ  ්රසතා ා 

සථහය හය බහ තුශ දී ව ඉන්ඳුව එි හර්තහ රහ 

ඵළලීශම් දී ඳහර්ලිශම්න්තු ශත ද ිික ශේ. ඒ අනු2 ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන්ත්රී රු වි ජඹදහ යහජඳක් භවතහ විිටන් 2013 ශදළම්ඵර් භ 

11 ළනි දන ඳහර්ලිශම්න්තු ශත ඉදරිඳත් කිරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ව ශඳෞ්ධලි භන්ත්රී ඳනත් ශටුම්ඳත නළත 

ඉදරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දඹ වළකි අතය2 ඒ වහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අනුභළතිඹ රඵහ දඹ යුතු ද නළ්ධද ඹන්න සථහය 

නිශඹෝ 47 (5) ප්රහය බහ විිටන් තීයණඹ ශ යුතුඹ. 

 

2014 ර්දේ අඹ ළඹ ඇසතදම්න්තුදන් 

දතෝයහගත් අභහතහාංලර 

ළඹ ්ෂර්  ිබඳ ඵ හකා ඡහ ීම සභ වහ න 

ේෂදල  කහයක බහදේ හර්තහ 
2014 ஆம் ஆண்டுக்கரண வு 

தசனவுத்றட்ட றப்தேடுகபறததந்து 

தரறவுதசய்ப்தட்ட  

அகச்சுக்கபறன் தசனவுத் கனப்தைக்கள் 

தற்நறக் கனந்துகரடுற்கரண 

தரறகுதறணது அநறக்கக 
REPORT OF SELECT COMMITTEE TO DISCUSS 

THE HEADS OF EXPENDITURE OF THE 

MINISTRIES SELECTED FROM THE BUDGET 

ESTIMATES OF THE YEAR 2014 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතතුභහ ව ඳහර්ලිදම්න්තුදේ 

බහනහඹකතුභහ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து அகச்சதம் தரரதௗன்நச் சகத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි2 ශභභ හය බහශේ ඳුව බිභ පිළිඵ 

චන සේඳඹක් ථහ කිරීභට ළභළතියි. 2014 ර්ශේ අඹ ළඹ 

තසතශම්න්තු පිළිඵ හය බහ අසථහශේ ළඩටවන් වහ 

2411 2412 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශන් ශොට තති හර සීභහ දන 16ක් නිහත්2 අඹ ළඹ හය 

බහ අසථහශේ ළඩටවන් වහ දනට ඳළඹ 8ක් ශන් ය 

තති නමුත් එක් දනදී අභහතෙහංල කිිඳඹ ළඹ ශීර් පිළිඵද 

හච්ඡහ කිරීභට ිටදු වී තිශඵන නිහත්2 2013 ශනොළම්ඵර් භ              

22 න දන ඔඵතුභහ ශත  ශභභ විශලේ හය බහ                         

පිළිඵ  ශඹෝජනහ භවිිටන් ඉදරිඳත් යනු රළුදහ.  ඔඵතුභහ  ඒ 

ශඹෝජනහ ළරකිේරට නිිකන් ඩහත් පරදහයී ශර අභහතෙහංල 

කිිඳඹ ශවෝ ළඩ ටයුතු හච්ඡහ කිරීභ වහ විශලේ හය 

බහක් ඳත් ශහ. මීට ශඳය ර් තුනදීත් ශම් ගහයශඹන්භ 

ශභළනි හය බහක් ඳත් යරහ2  දීර්ක ලශඹන් හච්ඡහ 

යරහ අත් දළකීම් යහශිඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු රඵහ ශන 

තිශඵනහ. ඒ අනු ඔඵතුභහ විිටන් ශභභ හය බහ හර්තහශේ 

ශදළනි පිටුශේ වන් භන්ත්රීරුන් භහශේ බහඳතිත්ශඹන් යුතු 

එභ හය බහ වහ ඳත් ශහ. රු ථහනහඹතුභනි2 ශභභ 

හය බහ ඳත් ශහයින් අනතුරු විශලේශඹන්භ ශභභ හය 

බහශේදී හච්ඡහට බහජනඹ ශ යුතු ඹළයි තීයණඹ යන රද 

විශලේ හර්ඹඹන් පිළිඵ ශේම් හර්ඹහරඹට අඹත් අභහතෙහංල 

10 වහ ඊට අභතය තත් අභහතෙහංල 16 ළඩ ටයුතු2 

ඔක්ශෝභ අභහතෙහංල 26 ළඩ ටයුතු -එභ අභහතෙහංල ිටඹේර 

ශභභ හර්තහශේ 4ළනි පිටුශේ තිශඵන නිහ භභ ඒ ළන කිඹන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ- හච්ඡහට බහජනඹ ශ යුතු 

ඹළයි තීන්දු ශහ. 

ඒ අනු අපි 2013 ශදළම්ඵර් භ 02ළනි දන ිටට 2013 

ශදළම්ඵර් භ 09ළනි දන දක්හ ශඳය රු 10 ිටට ඳස රු 4.30 

දක්හ ව හර සීභහන් තුශදී එභ හය බහ වහ ඳත්      

යන රද භන්ත්රීරුන්ශේ වබහත්ත්ශඹන්2 විශලේශඹන්භ                

අදහශ අභහතෙහංලර අභහතෙහතුභන්රහශේ2 ඒ හශේභ 

ශේම්තුභන්රහශේ ව නිරධහරි භණ්ඩරශේ2 විශලේශඹන්භ භවහ 

බහණ්ඩහහයශේ -Treasury එශක්- ජහති අඹ ළඹ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ2 ජහති ක්රභම්ඳහදන ශදඳහර්තශම්න්තුශේ2 

යහජෙ ත්ණුම් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ නිරධහරින්ශේ වබහත්ත්ශඹන් 

යුතු ඉතහභ ශවො හතහයණඹක් තුශ2 ශඵොශවොභ ුවවදශීලී ශර 

එභ බහශේ ළඩ ටයුතු ය ශන ත්ඹහ කිඹන එ භභ 

ඔඵතුභහට හර්තහ යන්න ළභළතියි. ඒ හ ශේභ හය බහශේ 

ිටටින අශේ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීතුභන්රහ2  භළති තභතිතුභන්රහ 

දීර්ක හරඹක් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ රඵහ තිශඵන අත් දළකීම් වහ 

ඳරිඳහරනභඹ දළනුභ භත ශම් හය බහ ශභශවඹ වීභට භට 

රඵහ ශදන රද වශඹෝඹ පිළිඵ භභ විශලේශඹන්භ සතුතින්ත 

ශනහ. අශේ  ශජෝන් අභයතුං භළතිතුභහත්2  ශජෝලේ භයිේ 

ශඳශර්යහ භළතිතුභහත්2 වර් ද ිටේහ භළතිතුභහත් ශඵොශවොභ 

උනන්දුශන් විඳක්ඹ ශනුශන් නියතුරු ඒ රැසවීම් වහ 

වබහගී වීභ ළන ශම් අසථහශේදී අශේ සතුතිඹ ප්රහල යන්න 

ඕනෆ. ඒ හශේභ යජඹ ඳළත්ශතනුත් අශේ  ශජෝන් ශශනවියත්න 

තභතිතුභහ2 යවුෂස වකීම් තභතිතුභහ2 දශන්ස ගුණර්ධන තභතිතුභහ 

හශේභ රන්ත අරත්ඹන්න නිශඹෝජෙ තභතිතුභහ  ශඵො ශවෝ 

හරඹක් තභන්ශේ හරඹ ළඹ යිකන් ශම් හය බහශේ ළඩ 

ටයුතු හර්ථ නිභ කිරීභ වහ අඳට උදවු ශහ. එශභන්භ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ2 ශේම් භණ්ඩරශේ අශේ 

ශේම්තුිකඹ තතුළු විලහර පිරික් නිිට ශර හර්තහ තඵිකන් අඳට 

ඉතහ ශවො හර්තහක් ඉදරිඳත් කිරීභ වහ වහඹ රඵහ දුන්නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි2 විශලේශඹන්භ අශේ භන්ත්රීතුභන්රහ 

ව හය බහශේ හභහජිතුභන්රහ ශම් හය බහශේදී 

ඉදරිඳත් යන රද රුණු ඒ ගහයශඹන්භ හර්තහත කිරීශම් 

අසථහත් ශභය  අඳට රළබිරහ තිශඵනහ. එශේභ ඳුව ත්ඹ 

ර්ශේ ශම් හය බහ ඳළති අසථහශේදී අභහතෙහංල භ් න් 

කිරීභට ශඳොශයොන්දු වණු හයණහ පිළිඵ ප්රලසන නිකන්2 ඉදරි 

හරශේදී ඩහත් පරදහයී ශර එභ අභහතෙහංලර ළඩ ටයුතු 

නිඹහභනඹ කිරීශම් අසථහත් අපිට ශම් හය බහ තුළින් 

රළුදණහ. 

ඒ නිහභ ශම් හය බහශේ ශභභ ඳටිඳහටිඹ ළඩිදයුණු ය 

අනහතශේ දටභ ඳත්හ ශන ඹහ යුතු ඵ ඳහර්ලිශම්න්තු 

ටයුතු පිළිඵ හය බහ නිර්ශ්ධල යරහ තිශඵනහ. ෆභ 

ර්ඹදීභ හය බහ විහදඹට ප්රථභශඹන් ශම් ගහයශඹන් 

ිටඹලු ළඹ ශීර්ඹන් විශලේ හය බහක් භ් න් රහ ඵළලීභ 

ඩහ ුවදුුව ඵත් වන් යිකන් දීර්ක හලීන ශඹෝජනහකුත් 

ඉදරිඳත් යරහ තිශඵනහ. අඹ ළඹ හය බහ විහදඹන්ිදී 

භන්ත්රීරුන්ට ිික ශනොන අසථහක් න නිරධහරින් රහ 

රුණු ශන්හ ඳළවළදලි යහ ළනීභ වහ ඹවඳත් හච්ඡහ 

භණ්ඩඳඹක් ශභභ් න් ළඳශඹන ඵ ද ශම් හර්තහශේ වන් 

යරහ තිශඵනහ. එශභන්භ ත්භන් ශර් අත් ය ත් ප්රතිඹ 

ව එශශමන ය වහ න ංර්ධන ළරුවම් ද ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන්ත්රීරුන් වමුශේ තළමටභටත් ශම් භ් න් අසථහක් උදහ නහ. 

ශම් හර්තහ භ් න් මීට අදහශ රුණු ිටඹේර විසතයහත්භ 

ඉදරිඳත් ය තිශඵනහ. භහ ිතනහ2 ශභඹට වබහත් ශනොවුණු 

අශේ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීතුභන්රහටත් ශභඹ ශවො භඟ 

ශඳන්වීභක් ශේවිඹ කිඹරහ. එක් එක් අභහතෙහංලඹ තුශ තිශඵන අඩු 

ඳහඩු2 එක් එක් අභහතෙහංලශඹන් ශ යුතු ළඩ ටයුතු පිළිඵ 

ඉතහ ඳළවළදලි භඟ ශඳන්වීභක්2 ඒ හශේභ නිරධහරින්ට අත වළරුණු 

තළන්2 නිරධහරින් විිටන් ශනොයන රද භවය ක්රිඹහන් පිළිඵ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට උනන්දු යන තළන් යහශිඹක් ශභභ හර්තහශේ 

වන් නහ. එභ නිහ රු ථහනහඹතුභනි2 ශම් වහ 

වශඹෝඹ දුන් ිටඹලුභ හභහජි භවතුන්ට වහ නිරධහරි 

භණ්ඩරඹටත්2 ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් ඉතහභ 

තුටින් නළත තහක් භශේ සතුතිඹ පුද යිකන්2 ශම් හර්තහ 

ඉදරිඳත් යනහ. 

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ පිළිඵ භභ විඳක්ඹ ශනුශනුත් චනඹක් ථහ 

යන්නට ඕනෆ. රු ථහනහඹතුභනි2 ඳශමුශන්භ භභ 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ2 ශම් විශලේ හය බහ 

පිිටුන්නටත්2 එභ ටයුත්ත ය ශන ඹහභ වහත් ඔඵතුභහ 

රඵහ දුන් වශඹෝඹ පිළිඵ. ඒ හශේභ අශේ බහනහඹතුභහ ඒ 

විශලේ හය බහශේ බහඳතියඹහ විධිඹට එි ටයුතු 

හධහයණ2 ප්රජහතන්රහදී ිටදු ශ ඵ භභ කිඹන්නට ඕනෆ. 

නමුත් නහටුට තිශඵන එ රුණක් තභයි2 
භන්ත්රීරුන්ශේ වබහත්ත්ඹ භදභ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ 
ශම් විශලේ හය බහට ශඹොමු ශ විඹන් පිළිඵ අපි 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හද විහද යනහට ඩහ2 හය බහශේ හඩි 
ශරහ2 අදහශ අභහතෙහංලර නිරධහරින් ළහශන ඒ අඹශන් 
ප්රලසන කිරීභට තිුදණු අසථහ ශම් භන්ත්රීරුන් ප්රශඹෝජනඹට 
නීවි කිඹරහ. ඒට ශවේතු2 භභ දන්ශන් නළවළ. එභ හය 
බහට ශඹොමු ශ අභහතෙහංලර ටිනහභක් ශනොතිුදණු             
නිහ ද කිඹරහත් ශඳොඩි ළඹක් තිශඵනහ. එභ නිහ තභයි 
බහනහඹතුභහ කිේශේ රඵන ර්ශේදී ිටඹලුභ අභහතෙහංල ශභභ 
හය බහට ශඹොමු යරහ හර්තහක් රඵහ ශන2 ඉන් ඳුව 
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ දස 10 විහදඹක් තිඹමු කිඹරහ2 හය 
බහ අසථහ ශනුශන්. ශම් නිහ තභයි අපි කිඹන්ශන් ශම් 
තත් පුළුේ යන්න ඕනෆ කිඹරහ. තත්ත ලශඹන්භ ශම් හය 
බහශේදී අර්ථත් ළඩ පිළිශශක් ිටදු වුණහ. ශභය ශම් හය 
බහට ශඹොමු ශ අභහතෙහංලරට අශේ භන්ත්රීරුන් එඳභණ 
අධහනඹක් ශඹොමු ශශේ නළවළ.  භභ දන්ශන් නළවළ එඹ අශේ 
යදක්ද කිඹරහ. අඳට හුඟක් ශ්ධේ ළන ඵරන්නට තිශඵනහ. 
තර්ඹක් තිුදණහ තභතිරුන්ට ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ථහ 

2413 2414 

[රු නිභේ ිටරිඳහර ද ිටේහ භවතහ  
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යන්න2 අදවස දළක්වීභට අසථහ තිබිඹ යුතුයි කිඹරහ. ශවේතු 
ඒ ශන්නත් පුළුන්. නමුත් ශභභ විශලේ හය බහ හර්තහ 
පිළිඵ අපි විහද යන්ශන් දස 2යි. නමුත් ඉදරිශේදී ශදළනිය 
කිඹවීශම් විහදශඹන් ඳුව ිටඹලුභ අභහතෙහංල විශලේ හය 
බහට ශඹොමු ය2 හර්තහක් රඵහ ශන හය බහ අසථහ 
ශනුශන් දස 10 ඳභණ විෘත විහදඹක් ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඳත්න්නට පුළුන්. එවිට හරඹත් ඉතිරි 
ශනහ2 මුදලුත් ඉතිරි ශනහ.  

ඒ හශේභ අඳට පරදහයී ප්රතිපර රඵහ න්නට පුළුන් 
අසථහක් තති නහ කිඹන එ ඔඵතුභහට ශම් අසථහශේ දී 
භතක් යනහ. ඒ හශේභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භව ශේම්තුභහ 
තතුළු එභ නිරධහරි භණ්ඩරඹටත් ප්රලංහ යනහ. ශඵොශවොභ 
ශශව භවන්ිට ශරහ ඒ ටයුතුර ශඹදරහ2 වළකි ඉක්භනින් 
හර්තහක් ඉදරිඳත් යන්නට පුළුන්  වීභ ළන  අපි න්ශතෝ 
නහ. ශශේ ශතත් ශභඹ ගයම්බඹක් ඳභණයි.  අපි ශම් 
තදුයටත් අර්ථත් ළඩ පිළිශශක් ඵට ඳරිර්තනඹ ය නිමු 
කිඹිකන් භහ නිවඬ නහ2 සතුතියි.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි.  ඒ අත් දළකීම් ප්රශඹෝජනඹට අයශන අපි හච්ඡහ 

යරහ ඩහත් ශවො ළඩ පිළිශශක් වදහ නිමු.  
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

රු ථහනහඹතුභනි2 "ශභභ හර්තහ මුද්රණඹ ශ යුතුඹ" යි 

භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රලසනඹ ේෂභන රදින්, බහ ම්භත ේෂඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

හර්තහ මුද්රණඹ කශ ුතතුඹි  නිදඹෝග කයන රී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

 
දඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු හිකණී ශරොකුශේ භවතහ - ඳළිකණ නළත.  
 

ගරු දකදවඳ ඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ (ජනභහධ වහ ප්රතත්ි 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு தகதயத ம்தைக்தல்ன - தகுசண ஊடக, 

கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

රු ථහනහඹතුභනි2 දන2 ශනයත්ශර2 පින්නළටිඹ2 

අං 51 දයන සථහනශඹි ඳදංචි එස.පී. මුත්තුයහජහ භවතහශන් 

රළුදණු ශඳත්භක්  භභ පිළින්ික.  
 

ගරු දඳොන්. දල්යහහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Mr. Speaker, I present a petition from Mr. P. 

Jehanathan of No. 69/2, Selvanayagam Road, Batticaloa. 

ගරු දුදන්ස ගන්කන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு துசணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
රු ථහනහඹතුභනි2  ඕඳනහඹ2 හුණුර2 "ත්ය" 

නිශි ඳදංචි ශක්.ඒ. හන්ති භවත්ිකඹශන්රළුදණු ශඳත්භක් 

භභ පිළින්ික.  

 
ගරු අජිත් භහන්නප්දඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ථහනහඹතුභනි2  ම්ඳව2 ඉවශභ2 හය2 අං 196 මට 

දයන සථහනශඹි ඳදංචි ශක්.ඒ.එම්. රක්සික භවත්ිකඹශන් 

රළුදණු ශඳත්භක් භභ පිළින්ික.  

 
ඉදිරිඳත් කයන රද දඳත්ම් භවජන දඳත්ම් ිබඳ ඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ ුතතු ඹි  නිදඹෝග කයන  රී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குதவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

 
ප්රලසනර  හිකක ිබඳ තුරු 

றணரக்கதௗக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන 09ක් තිශඵනහ. විනහඩි 15යි තිශඵන්ශන්.  ඒ නිහ 

රුණහය රු භන්ත්රීරුන් ශටිශඹන් අතුරු ප්රලසන අවන්න.  

ප්රලසන අං 1-2457/'12 - (2)2 රු ුද්ධධි ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි2 භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතතුභහ ව ණණ්ඩු ඳහර්ලසදේ ප්රධහන 

ාංේෂධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි2 ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතෙතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ. 

 

(අ) අතුයලිඹ ප්රහශ්ධශීඹ බහ ශොඩනළ් ේශේ ඉද කිරීම් 
ටයුතු ශම් න විට ිටදු  යිකන් ඳතී. 

 
ගරු බුද්ධික ඳියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු තභතිතුභනි2- 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසනඹ තහුහ. පිළිතුරු ශදන ේ ඉන්න.  

 

ගරු බුද්ධික ඳියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භට අතුරු ප්රලසන අවන්න ඕනෆ තභතිතුභහශන්. ඒ නිහ 

තභතිතුභහ ඳළිකණ පිළිතුරු ශදනහ නම් ශවොයි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ නම් පිළිතුය බහත ශහට ඳසශේ අතුරු ප්රලසන 

අවන්න. 

 

ගරු බුද්ධික ඳියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි2 එතශොට අතුරු ප්රලසන අවන්ශන් 

ශොශවොභද? 

 
ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳසශේ ද ඳළිකිසලි යන්න එඳහ. රු ථහනහඹතුභනි2 

ශදළනි අසථහට ශම් ප්රලසනඹ අවන්ශන්. ඒ නිහ ඳසශේ 

ඳළිකිසලි යන්න එඳහ2 රු භන්ත්රීතුභනි. තභතිතුභහ ඳළිකිසරහ 

පිළිතුරු ශදයි කිඹරහ භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තභතිතුභහ ඳළිකිසඹහභ පිළිතුය ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

 
ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එශේ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 
ප්රලසනඹ භතු දිනකී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිදඹෝග කයන රී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக்  ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ශභහ අඳචහය වහ අඳදඹෝජන නඩු :  දඬුම් 
சறதர் துர்டத்க ற்தம் துஷ்தறசரக 

க்குகள் : ண்டகணகள் 
JUVENILE DELINQUENCY AND CHILD ABUSE CASES: 

PUNISHMENTS 
2997/'12 

2. ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

අධියණ අභහතෙතුභහශන් තූ  ප්රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ර් 2009 ිටට 2012 දක්හ හර සීභහ තුශ 
අධියණඹට ඉදරිඳත් තති භසත ශභහ අඳචහය 
වහ අඳශඹෝජන නඩු ංෙහ ශොඳභණද; 

 (ii) එභ නඩු අතුරින් ශම් න විට විබහ ශිකන් 
ඳතින ංෙහ ව විබහ  ශොට අන් ය 
තති ංෙහ ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනිද? 

(ග) (i) ර් 2009 ිටට ශම් දක්හ විබහ ශ ශභහ අඳචහය 
වහ අඳශඹෝජන නඩු රදීයදරුන් වී දඬුම් 
රළබූ ංෙහ ශොඳභණද; 

 (ii)  ශභහ අඳචහය වහ අඳශඹෝජන ිට්ධධි ම්ඵන්ධශඹන් 
යදරුන් වන්ට රඵහ ශදන උඳරිභ දඬුභ 
ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිද? 

(ත) ශනො එශේ නම්2 ඒ භන්ද? 
 
லற அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2009ஆம் ஆண்டு தொல் 2012ஆம் ஆண்டு க 

லறன்நத்றல் ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்ப சறதர் 

துர்டத்க ற்தம்  துஷ்தறசரக 

க்குகபறன் தரத் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) சற்தடி க்குகபறல் ற்சதரது றசரக 

சற்தகரள்பப்தடுகறன்ந ற்தம் றசரக 

தொடிகடந்துள்பற்நறன் ண்றக்கக 

தவ்சநரக ரது; 

  ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) 2009ஆம் ஆண்டு தொல் இற்கநக 

றசரகக்கு டுக்கப்தட்ட சறதர்  

துர்டத்க ற்தம் துஷ்தறசரக க்குகபறல் 

குற்நரபறகபரகக் கரப்தட்டு ண்டகண 

ங்கப்தட்டர்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) சறதர் துர்டத்க ற்தம் துஷ்தறசரக 

சம்தங்கதௗடன் தரடர்தைகட  

குற்நரபறகதௗக்கு ங்கப்தடும் உர்ந்தட்ச 

ண்டகண ரது 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Justice:  

(a) Will he state -  

 (i) the total number of juvenile delinquency 

cases and child abuse cases which have 

been brought before the courts of law from 

the year 2009 to 2012; and 

 (ii) separately out of those cases, the number of 

cases which are still being heard and the 

number of cases which have been 

concluded by now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of individuals who were 

convicted and punished in juvenile 

delinquency and child abuse cases heard 

from the year 2009 up to now; and 

 (ii) the maximum punishment meted out to 

those who are convicted in juvenile 

delinquency and child abuse cases? 

(c) If not, why? 

2417 2418 
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ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ (අධිකයණ අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

රු ථහනහඹතුභනි2 භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ. 

(අ) (i)  

   (නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුශන් රළුදණු ශතොයතුරු 

- තමුණුභ i ඵරන්න) 

 (ii) පුළුේ ශර ෙහේත ව ශොටසරට ර්ගීයණඹ 
යන රද දත්ත තතුශත් විසතීර්ණ දත්ත ඳදනභක් 
ශනොභළත. එභ නිහ දත්ත එක්රැස කිරීභ වහ 
දීර්ක හරඹක් ත ශේ. 

(ග) (i) යදරුන් ශොට ඵන්ධනහහයත ශ 
තළනළත්තන් 

   (ඵන්ධනහහය මරසථහනඹ ශතින් රළුදණු 

ශතොයතුරු - රුණහය තමුණුභ ii ඵරන්න.) 

 (ii) පුළුේ ශර ෙහේත ව ශොටසරට ර්ගීයණඹ 
යන රද දත්ත තතුශත් විසතීයණ දත්ත ඳදනභක් 
ශනොභළත. එභ නිහ දත්ත එක්රැස කිරීභ වහ 
දීර්ක හරඹක් ත ශේ. ශශේ වුද2 ශභහ අඳචහය 
වහ උඳරිභ දඬුම් ඳළිකණ වීභ යශ්ධ 
ඵයඳතශභ අනු ශනස ශේ. ෙසථහපිත 
විධිවිධහන අනු උඳරිභ දණ්ඩනඹ ය 30ක් ව 
දඩඹකින් භන්විත නු තත. (යදේ ව අදහශ 
දඩ මුදේර හයහංලඹ මීට අමුණහ තත. -

රුණහය තමුණුභ iii ඵරන්න.) 

  I have given you a detailed list of what the 

punishments are and what type of offences 

attract those punishments.  

(ත)  ඳළන ශනොනඟී. 

තමුණුම් බහගත* යික. 

 

ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි2 භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. රු තභතිතුභනි2 භහ ඔඵතුභහශන් අවන්ශන් ශභහ 

අඳශඹෝජන නඩු ම්ඵන්ධශඹනුයි. ශභළනි නඩුක් භවය විට 

ය 8ක් 10ක් ළනි හරඹක් පුයහට අවනහ. අවුරුදු 6 

දරුශක් අ ඳශඹෝජනඹට රක් වුශණොත් ඒ දරුහට අවුරුදු 16 න 

ශොට තභයි ඒ නඩු අවරහ අන් න්ශන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඵරන්න ශේරහ. ඒ නිහ අතුරු ප්රලසනඹ ශටිශඹන් 

අවන්න. 

 
ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භහ ඉතහභ ශටිශඹන් අවන්නම්2 රු ථහනහඹතුභනි.  

රු තභතිතුභනි2 ශම් නඩු භහ වඹක් ශවෝ යක් ළනි ශටි 

හරඹක් තුශ අවරහ අන් කිරීභට ක්රභශේදඹක් නළ්ධද? අඳ 

විටින් විට ශම් ළන ථහ ය තිශඵනහ. එළනි ඉක්භන් 

ක්ර භශේදඹක් ස යන්න පුළුන් ද?  

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

අපි දළනට ශම් ශනුශන් විශලේ උහවි පිිටු වීශම් ක්රිඹහ 

දහභඹක් ඳටන්  ශන තිශඵනහ. ඒ වහ ව භශවසරහත් 

අධියණ පිිටුිකන් ඳතිනහ. ඒ හශේභ භවහධියණ ඳහ 

දළන් පිිටුිකන් ඳතිනහ.  

 
ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි2 රු ථහනහඹතුභනි. 

අධියණ තභතිතුභහ දළන් කිඹපු ගහයඹට2 ශම් හර ඳරිච්ශේදඹ 

තතුශත දී නඩු ණනහක් -භහ ිතන්ශන් නඩු 42000ට කිට්ටු 

ප්රභහණඹක්- හර්තහ ශරහ තිශඵනහ. නමුත් රු තභතිතුභනි2 

ඔඵතුභහ කිඹපු ගහයඹට ශම් න විට ිටය ඵත් න්ශන් චදතඹන් 

520ශදනකු ඳභණයි. 2008 ිටට 2012 දක්හ ඵර වහ ුවළු අඳයහධ-  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු තභතිතුභනි2 ිටය ඵත් න්ශන් චදතඹන් 520ශදනකුඹ 

කිඹරහයි ඔඵතුභහ වන් ශශේ. ඒ චදතඹන් අතය 

ශ්ධලඳහරනඥඹන් ශොඳභණ ඉන්නහ ද? ඒ චදතඹන්ට නිිට 

දඬුම් රඵහ දීභට න්නහ ක්රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද?  
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ර්ඹ ඉදරිඳත් යන රද අධි 
ශචෝදනහ ංෙහ 

2009 497 

2010 483 

2011 617 

2012 830 

එතු 22427 

ර්ඹ යදරුන් ශොට දඬුම් 
ඳමුණුන රද තළනළත්තන් 

ංෙහ 

2009 168 

2010 273 

2011 76 

2012 ස  ශොට ශනොභළත. 

————————— 
*  පුසතකහරදේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

(ග) (i) 2010 ිටට ඵරඳර ශවෝ සර්ණූමික ඔේපු භත 
අයිතිඹ ඳයනු රළබූ2 ඵදු දුන් ශවෝ අන්තු ශ 
මුරතිේ දසත්රික්ශේ යජශේ ඉඩම්ර නම්2 
අක්ය ප්රභහණඹ ව ටිනහභ ශොඳභණද;  

 (ii) ඉවත ඉඩම් ඳළරීභට ශවෝ රඵහ දීභට ශවේතු ව 
එිදී ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශනොකිරීභට 
ශවේතු ශර්ද;  

 (iii) ඉවත (අ) ි වන් ප්රශ්ධලර දල ණනහක් 
තිසශේ ජීත්න පු්ධරඹන්ට ව අන් අඹටත් 
ඉවත ගහයඹට ඉඩම් රඵහ ළනීභට අසථහ ව 
ඳවුවම් රඵහ දී තිශේද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනිද?         

(ත) (i) රසතහදීන්ට අඹත් තිබූ ප්රශ්ධල ශු්ධධයණඹ 
කිරීශම් මුහශන් මුරතිේ දසත්රික්ශේ 
ශයශහශ්රිත ඉඩම් ඒහශේ නීතෙහනුකර 
ිිකරුන්ශන් ඵරවත්හයශඹන් ශවෝ 
තර්ජනඹ කිරීශභන් අත්ඳත් ය ළනීභ පිළිඵ 
ශචෝදනහ රුණු වතද;  

 (ii) ශනොඑශේ නම්2 එන් ශචෝදනහ එේර න්ශන් 
ශශේද;   

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනිද?         

(ඈ) ශනො එශේ නම්2  ඒ භන්ද? 

 
 கரற, கரற அதறறதத்ற  அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) 2010சணரற ரத்றததந்து தொல்கனத்லவு ரட் 

டத்றதள்ப சறன கரறகள் அசறல்ரறகபரதம் 

அசறல் ரலறரகத் தரடர்தைகட அதனர்கபரதம் 

தனந்ரக டுக்கப்தட்டிதப்தது தற்நற அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டிததந்து தொல்கனத்லவு ரட் 

டத்றல் உகடக ரற்நப்தட்டிதக்கறன்ந, குத் 

ககக்கு றடப்தட்டிதக்கறன்ந ற்தம் அதறப் 

தத்றம் அல்னது `சுர்தற' உதறகபறன் 

தறகரம் தரலணப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்ந அ 

சரங்கக் கரறகபறன் ததர்கள், க்கர் 

அபவுகள், தததறகள் ஆகறற்கந கரற 

ரரறரகவும்; 

 (ii) சற்தசரன்ண கரறககப ரற்நறக்தகரடுத்ல் 

அல்னது எப்தகடத்ல் ற்தம் அறல் சகள்றப் 

தத்ற கடதொகநககபப் தறன்தற்நரக 

ஆகறற்தக்கரண கரங்ககபத்ம்; 

 (iii) சசன(அ)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப சரப் 

கரனங்கபரக ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கும் க்க 

தௗக்கும் கணர்கதௗக்கும் சற்தடி கரறக 

கபப் ததற்தக்தகரள்ற்கு ரய்ப்தைகள் அல்னது 

சறகள் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நணர 

ன்தகத்ம்  

 அர் கூதரர? 

(இ) (i) தங்கரறகபறன் உகடகரக இதந் 

தகுறககபச் சுத்றகரறத்ல் தம் ததரறல் 

தொல்கனத்லவு ரட்டத்றதள்ப கடற்ககக் 

கரறககபச் சட்டரலறரண உரறகரபர்கபறட 

றதந்து தனந்ரக அல்னது தக்கட்டரத் 

துடன் சுவீகரறத்ல் தரடர்தரண சரர்த்துக 

உண்கரணர ன்தகத்ம்; 
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ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

රු ථහනහඹතුභනි2 ශභළනි ප්රලසනඹක් භට ශඹොමු යරහ 

නළවළ. ප්රථභ තහටයි2 එතුිකඹ ශම් ළන අවන්ශන්. එඵළවින් භට 

දළන් ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභට ශනොවළකියි. රු භන්ත්රීතුිකඹනි2 

ඔඵතුිකඹ කිඹපු අශනක් හයණහ ළරැදයි. භහ කිඹහපු ඳරිද 

යදරුන් ශර දඬුම් ඳමුණු න රද තළනළත්තන්ශේ ංෙහ

-  

ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

520යි කිඹරහයි ඔඵතුභහ කිේශේ. 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

හභහනෙශඹන් නඩුට ේ ත ශනහ. නමුත් ඒ නඩු 

ශීඝ්රශඹන් අහ නිභ කිරීභ වහ තභයි2 අපි අලුත් පිඹය කීඳඹක් 

ශන තිශඵන්ශන්. ඒ වහ ව විශලේ ිකටුක් අඳ අභහතෙහංලශේ 

ශේම්තුිකඹශේ බහඳතිත්ඹ ඹටශත් අපි ඳත් ය ශන 

තිශඵනහ.  

 
ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි2 රු 

ථහනහඹතුභනි. භින්ද චින්තන ඉදරි දළක්ශභි කිඹහ 

තිශඵනහ2 විශලේශඹන් ශභයින් ම්ඵන්ධශඹන් න නඩු අහ 

දඬුම් නිඹභ කිරීභ ඉක්භන් කිරීභට ජහති ශභහයක්ණ 

අධිහරිඹට විශලේ ඵරතර ශදනහඹ කිඹහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

තභත් කිිටභ ක්රිඹහ භහර්ඹක් අයශන නළවළ.  ඒ වහ ජහති 

ශභහයක්ණ අධිහරිඹට ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශභොන 

හශේ ඵරතර ද? 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ජහති ශභහයක්ණ අධිහරිඹ තතුළු අශේ අභහතෙහංලඹ2 

නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු2 ඵන්ධනහහය නිරධහරින් අපි ිටඹලු 

ශදනහභ එතු ශරහ ශම් ඩිනම් කිරීභ වහ විශලේ ිකටුක් 

ඳත් ය එඹ විධිභත් ය ශන ඹන්න ූ දහනිකන් ිටටිනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්  

   
 

මුරිේ දිසත්රික්කදේ ඉඩම් : අන්තු ීම සභ 
தொல்கனத்லவு ரட்டக் கரறகள்: 

தரலணப்தடுத்ல் 
LANDS IN MULLAITIVU DISTRICT : ALIENATION 

 3112/’12 

3. ගරු යේෂ කරුණහනහඹක භවතහ 
 (ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන අභහතෙතුභහශන් තූ  ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) ශ්ධලඳහරනඥයින් ව ශ්ධලඳහරනඹට ම්ඵන්ධ 
නිරධහරින් විිටන් මුරතිේ දසත්රික්ශේ භවය ඉඩම් 2010 
ජනහරි භ ිටට ඵරවත්හය ශඹන් අේරහශන තති ඵ 
එතුභහ දන්ශනිද? 
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 (ii) இன்சநல், அத்கக சரர்த்துக வ்ரத 

தகறன்நது ன்தகத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(ஈ)  இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Is he aware that since January 2010, certain lands 

in the Mullaitivu District  have been grabbed by 

politicians and politically affiliated officials? 

  (b) Will he state - 

 (i) the names, acreages and values of the 

Government lands in the Mullaitivu District 

of which ownerships have been transferred, 

leased out, alienated on permit or 

“Swarnabumi” deeds, on per land basis 

since 2010;   

 (ii) the reasons for transferring or handing over 

the aforesaid lands and  not following the 

tender procedures therein ; and 

 (iii) whether the opportunities and facilities have 

been given to the people living for decades 

in the areas referred to in (a) and others to 

obtain lands as per above? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether the allegation of taking over the 

beach lands in the Mullaitivu District from 

the lawful owners forcibly or with duress 

under the pretext of cleansing the terrorists 

owned areas is factual; and  

 (ii) if not, as to how such allegation comes 

about? 

(d) If not, why? 

 

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය දතන්නදකෝන් භවතහ (ඉඩම් වහ ඉඩම් 

ාංර්ධන අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு ஜணக தண்டர தன்ணசகரன் - கரற, கரற 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands 

and Land Development) 

රු ථහනහඹතුභනි2 එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි. 

(අ)    අේරහ ශන ශනොභළත. 

(ග)   (i)    ඵරඳර/සර්ණූමික ඔේපු භත අයිතිඹ ඳයනු රළබූ2 
ඵදු දුන්2 අන්තු ශ ඉඩම් 11ක් තිශඵන අතය 
ප්රභහණඹ ශවක්ශටඹහය 62.3238කි. තක්ශේරු 
ටිනහභ රුපිඹේ රක් 93කි. 

 (ii)   ඉවත ඉඩම් යජශේ අලෙතහ වහ විවිධ 
ශදඳහර්තශම්න්තුරට ව ශන්හිට2 
ෘෂිහර්ික ව හිසජ ටයුතු වහ ඳයහ 
තිශේ.  ඉඩම් ංර්ධන ගඥහ ඳනත2 යජශේ ඉඩම් 
ගඥහ ඳනත වහ ඉඩම් ප්රදහන විශලේ විධිවිධහන 
ඳනශති විධිවිධහන අනු ශභභ ඳළරීම් ය තත. 

      (iii)    ඔේ. 2008/4 වහ 2013/1 චක්රශේර විධිවිධහන 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ භ් න් රඵහ දී තත.  

(ත)   (i)    නළත. 

      (ii)  අදහශ ශනොශේ. 

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු යේෂ කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශඵොශවොභ සතුතියි2 රු තභතිතුභනි. භට අවන්න තිශඵන්ශන් 

අතුරු ප්රලසන ශදයි. තත්ත ලශඹන්භ ශම් ප්රලසනඹ අවන්න ශඹොමු  

වුශණ් ශම් ශවේතු නිහයි. 

උතුරු ප්රශ්ධලශේ ෙහඳහයර නිඹළලුණු අඹ2 අවුරුදු 20ක්2 

25ක්2 30ක් ඒ ඳළත්ශත් ඳදංචි ිටටි ිටංවර ව ශදභශ අඹ උතුරු 

ඳශහත් බහ භළතියණඹ අසථහශේදී නළත ඔවුන්ශේ ඉඩම්රට 

ත්ඹහභ ශ්ධලඳහරනඥඹන් විිටන් ඒ ඉඩම් අත් ඳත් ය ශන 

තිශඵන ඵ ඔවුන්  කිඹනහ.  කීභක් තිශඵන තභතියශඹකු 

විධිඹට ඔඵතුභහශන් භභ ශභඹ තහුශේ ඒ ඳශහශත්  ඉඩම් පිළිඵ 

ප්රලසනඹක් තිශඵන නිහයි. එශවභ නළති ශ්ධලඳහරන අයමුණකින් 

ශනොශයි.  

මුරතිේ ශපු ශඟ එ ඳළත්ත ඳන්රක් තිුදණහ. අශනක් 

ඳළත්ශත් ඳේලිඹක් තිුදණහ. ඒ තළන්ර වරහ තිශඵනහ2 ශම් 

ඉඩභ නහරි ංර්ධන අධිහරිඹට අයශන තිශඵනහ2 ශම් 

ඉඩභ Coast Conservation Department එට අයශන 

තිශඵනහ කිඹරහ.  ඒ ඉඩම්ර ළඵෆ ිිකරුන් අඳට ඔවුන්ශේ 

ඔේපු ඳහ ශඳන්වහ. 

 
ගරු ජනක ඵණ්ඩහය දතන්නදකෝන් භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணசகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

රු භන්ත්රීතුභනි2 ශම් වහ ශවො ඳුව බිම් හර්තහක් ඳඹහ 

තිශඵනහ. භභ ඒ ඔඵතුභහට පිරිනභන්නම්. ඊට ඳසශේ 

ප්රලසනඹක් තිශඵනහ නම් ඔඵතුභහ භට ථහ යන්න.  

 
ගරු යේෂ කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ යජශේ තභතියශඹකු ලශඹන් භට ශම් වහ 

පිළිතුයක් රඵහ ශදන්න. දවතුන්න ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ 

ංශලෝධනඹ ඹටශත් ඳශහත් බහරට අයිති ඉඩම් පිළිඵ ටයුතු 

ශශයන්ශන් ඳශහත් බහ තුළින් ද2 නළත්නම් ඔඵතුභහශේ 

අභහතෙහංලඹ තුළින් ද? 

 
ගරු ජනක ඵණ්ඩහය දතන්නදකෝන් භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணசகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

අහනශේ අශේ අභහතෙහංලඹ තුළින් තභයි ඒහ 

ශශයන්ශන්. ඳශහත් බහශේ ඳශහත් ඉඩම් ශොභහරිසතුභහශන් 

අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹන් හර්තහ රඵහ න්නහ. 

 
ගරු යේෂ කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඹම් ෙහඳහයඹක් යන්න අලෙ නම්2 නළත්නම් ශඳෞ්ධලි 

ටයුත්තක් යන්න අලෙ නම් ඒ ඉේලීභ යන්න ඕනෆ 

ඔඵතුභහශේ අභහතෙහංලඹට ද? එශවභ නළත්නම් දවතුන්න 

ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ ංශලෝධනඹ අනු ඳශහත් බහශන් ඒ 

ඉේලීභ ඔඵතුභහ ශේ අයඹ රඵහ න්න  ශඹොමු යනහ ද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය දතන්නදකෝන් භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணசகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

ඒ ඉේලීභ ප්රශ්ධශීඹ ශේම්තුභහ භහර්ශඹන් ඳශහත් ඉඩම් 

ශොභහරිසට ත්ිේරහ එතුභහ භහර්ශඹන් අඳට එනහ. 

 

ගරු යේෂ කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් විධිඹ ළඩ පිළිශශක් තති 

යන්න. 
 

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය දතන්නදකෝන් භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணசகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

අහනශේ අපි තභයි එඹ තීන්දු යන්ශන්. ශම් තුළින් 

හටත් අහධහයණඹක් න්ශන් නළවළ2 රු භන්ත්රීතුභනි. 

 

 

ණදඹෝජන භණ්ඩරඹ ඹ දත් ඇි ඇඟලුම් 

කර්භහන්තලහරහ: ේෂසතය 
தொதட்டுச் சகதறன்கலரண ஆகடத் 

தரறற்சரகனகள்: றதம்  
GARMENT FACTORIES REGISTERED UNDER BOARD OF 

INVESTMENT: DETAILS  
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4. ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
 (ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

 (The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතෙතුභහශන් තූ  ප්රලසනඹ - (1):  

(අ)     2005 ර්ශේ ිටට 2011 ර්ඹ දක්හ හර සීභහ තුශ2  

 (i)  ගශඹෝජන භණ්ඩරඹ ඹටශත් ලිඹහ ඳදංචි වී තති 
මුළු තඟලුම් ර්භහන්තලහරහ ංෙහ;  

 (ii) ඒහයින් ළසී ශොස තති ර්භහන්තලහරහ 
ංෙහ;  

 (iii) තඟලුම් ර්භහන්ත ක්ශේරශේ ඳළති මුළු රැකිඹහ 
ංෙහ; 

 (iv) තඟලුම් අඳනඹනඹ කිරීශභන් රළබූ විශ්ධල විනිභඹ 
ප්රභහණශේ ටිනහභ; 

 (v) තශභරිහ එක්ත් ජනඳදශේ ශ්රී රංහ තඟලුම් 
අඳනඹන ශශ ශඳොශ ප්රතිලතඹ;  

 (vi) යුශයෝඳහ ංභඹ තුශ එභ ශශ ශඳොශ ප්රතිලතඹ; 

 ශොඳභණද ඹන්න හර්ෂි2 ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ 
වන් යන්ශනිද? 

(ග) ශනො එශේ නම්2  ඒ භන්ද? 
       

தொதட்டு ஊக்குறப்தை அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) 2005ஆம் ஆண்டிததந்து 2011ஆம் ஆண்டு 

 கரண கரனப்தகுறறல்,  

 (i) தொதட்டுச் சகதறன்கலழ் தறவுதசய்ப்தட்டுள்ப 

ஆகடத் தரறற்சரகனகபறன் தரத் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) அற்நறல் தோடப்தட்டுள்ப தரறற்சரகனகபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) ஆகடத்தரறல் துகநறல் கரப்தட்ட தரறல் 

ரய்ப்தைகபறன் தரத் ண்றக்கக வ்ப 

தன்தகத்ம்; 

 (iv) ஆகடகள் ற்தறறன்தோனம் ததநப்தட்ட 

தபறரட்டுச் தசனரறறன் தததற 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (v) க்கற அதரறக்கரவுக்கரண இனங்ககறன் 

ஆகடகள் ற்தறச் சந்கறன் சவீம் 

வ்பதன்தகத்ம்; அத்துடன் 

 (vi) சரப்தற என்நறத்றல் சற்தடி சந்கறன் 

சவீம் வ்பதன்தகத்ம் 

 ஆண்டுரரறரக தவ்சநரக அர் குநறப்தறடு 

ரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he state separately, for each year for the 

period from the year 2005 to 2011 - 

 (i) the total number of garment factories that 

have been registered under the Board of 

Investment; 

 (ii) the number of factories that have been 

closed down out of them; 

 (iii) the total number of employment 

opportunities prevailed in the garment 

industry sector; 

 (iv) the amount of foreign exchange earned 

through garment exports; 

 (v) the percentage of Sri Lanka’s garment 

export market share in United States of 

America; and 

 (vi) that percentage of market share in the 

European Union? 

(b) If not, why? 

 
ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අදරර්ධන භවතහ (ණදඹෝජන 

ප්රර්ධන අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அசதர்ண - தொதட்டு 

ஊக்குறப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 
රු ථහනහඹතුභනි2 එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි. 
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ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි2 භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භන්ත්රීතුභහ අතුරු ප්රලසන එට සීභහ ශශොත් ශවොයි. 

ත විනහඩි ශදකින්  ප්රලසනරට ශන් වුණු හරඹ අහන 
නහ. 

 

ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශවොයි2 රු ථහනහඹතුභනි. භශේ ඳශමුන අතුරු  
ප්රලසනඹ  ශභඹයි තභතිතුභනි. ඔඵතුභන්රහත් ිටපු එක්ත් ජහති 
ඳක්ශේ ඒ හරශේ  ගණ්ඩුශේ  ශම්  තඟලුම් ර්භහන්තඹට  
විලහර තළනක් රළුදණහ. විශලේශඹන් ඵංේරහ ශ්ධලඹ අඳනඹනඹ - 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
විසතය  යන්න  ශදන්න ඵළවළ. ශටි  ශරහකුයි 

තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඵංේරහ ශ්ධලඹ  බිලිඹන 5 ක් අඳනඹනඹ යනශොට  රංහ 

බිලිඹන 3ක් අඳනඹනඹ ශහ. දළන් ශනශොට ඵංේරහ ශ්ධලඹ 
බිලිඹන 20ක් අඳනඹනඹ යනහ2  රංහ බිලිඹන 4යි.  ශම් 
අඳනඹනඹ ඳවත ළටීභ ළන  ඔඵතුභහ ශදන උත්තයඹ ශභොක් 
ද?  

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අදරර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அசதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
කිිට ඳවත ළටීභක් නළවළ.  තඟලුම් ර්භහන්ත ක්ශේරශේ  

අඳට  quota system එ නළති වුණත්2 ඒ හශේභ අඳට GSP  නළති 
වුණත් එඹ යහ ශන ඉන්න පුළුන්  තත්ත්ඹක් තති ශරහ 
තිශඵනහ. අඳ යුශයෝඳහ ශශ ශඳොශට අද ත්ින් තිශඵනහ. 
තශභරිහ එක්ත් ජනඳදශේ ශශ ශඳොශට අඳ ත්ින් 
තිශඵනහ. දළන් ඵංේරහ ශ්ධලශේ අර්ුදදඹක් තති ශරහ 
තිශඵනහ. දළන් තඟලුම් ර්භහන්තලහරහ ඳළිකශණිකන් ඳතිනහ. 
 ශම් න විට තඟලුම් ර්භහන්තලහරහ 20ට ළඩි ප්රභහණඹක් 
අලුතින් තති කිරීභ වහ  ඉඩම් රඵහ ශන තිශඵනහ. එභ නිහ 
quota  නළති වුණත්2  GSP  නළති වුණත් ඉදරි හර ශේදී  තඟලුම් 
ක්ශේරශේ ඉසයවට ඹන්නට පුළුන් ලක්තිඹක් අඳට තිශඵනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් නත්න්න. ශරහ වරි.  

 
ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

2005ත් එක් ඵළලුහභ රැකිඹහ ප්රභහණඹ අඩු ශරහ 
තිශඵනහ. ඒ හශේභ  තශභරිහ ව එංරන්තඹත් එක් 
ඵළලුහභ ප්රතිලතඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. එතශොට අඳනඹන 
ඳවත ළටිරහ නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ  කිඹන්ශන් ශොශවොභද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අදරර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அசதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශම් යටින් විශ්ධලර ශනත් රැකිඹහරට විලහර ප්රභහණඹක්  

ත්ිේරහ තිශඵනහ. ශම් නවිට තඟලුම් ර්භහන්ත ක්ශේරශේ 

72000ක් පුයේඳහඩු තිශඵනහ. ශේශඹෝ ශවොඹරහ ශදන්න. 

පුයේඳහඩු 72000ක්  තිශඵනහ. ශේශඹෝ නළවළ. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි. දළන් අපි -[ඵහධහ කිරීභක්  රු භන්ත්රීතුභනි2 ශරහ 

නළවළ ශන්.  [ඵහධහ කිරීභක්  ශභොක්ද? 

 

ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශම් අවන්නභ ඕනෆ ප්රලසනඹක්2 රු බහඳතිතුභනි. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් 10.00ට ප්රධහන ටයුතු ගයම්බ යන්න ඕනෆ ශන්. 

ශඳොඩ්ඩක් භට උදවු යන්න.  

 
ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එශවභ නම් භක් නළවළ. ඔඵතුභහ ින්දහ ශදනහ.[ඵහධහ 

කිරීභක්    

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

 

 ධහනඹ දනොකය නතහ තඵහ ඇි  ශ්රීරාංගභ ඵස 

යථ : ගම්ඳව දිසත්රික්කඹ 
சசகறல் ஈடுதடுத்ப்தடர இசதரச தஸ் 

ண்டிகள் : கம்தயர ரட்டம்  
SLTB BUSES PARKED WITHOUT PLYING : GAMPAHA 

DISTRICT 
4172/’13 

7. ගරු අජිත් භහන්නප්දඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ප්රහවන අභහතෙතුභහශන් තූ  ප්රලසනඹ  - (1):   

(අ) (i) ශම් නවිට ම්ඳව දසත්රික්ශේ ශ්රී රංහ 
භනහභන භණ්ඩරඹට අඹත් ඩිශඳෝ ව ශනත් 
භුික තුශ දන 30 ට ළඩි හරඹක් ධහනශේ 
ශනොශඹොදහ නතහ තඵහ තති ඵස යථ ංෙහ 
ශොඳභණද;  

 (ii) එභ ඵස යථ ධහනඹ ශනොය නතහ තඵහ ළනීභට 
ශවේතු ශර්ද;  

 (iii) එභ ඵස යථ නළත ධහනඹ යවීභ වහ 
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට ිටදුශේ නම්2 ඒ වහ අලෙ 
න මුදර ශොඳභණද;  

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිද?         

(ග) (i) ුවනහික ෙනශඹන් ඳුව  ගධහය ලශඹන්                     
ශ්රී රංහ භනහභන භණ්ඩරඹට රළුදණු ඵස යථ 
ංෙහ ශොඳභණද; 

 (ii) ශම් න විට එභ ඵස යථ අතරින් ධහන 
තත්ත්ශේ ඳතින ඵස යථ ංෙහ ශොඳභණද;   

 (iii) 2012 ජනහරි ිටට ශම් දක්හ ශ්රී රංහ භනහභන 
භණ්ඩරඹ  වහ ගනඹනඹ ය තති ඵස යථ 
ංෙහ ශොඳභණද;   

 (iv) ඒ වහ ළඹ ශ මුදර ශොඳභණද; 

  ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනිද?        

(ත) ශනො එශේ නම්2  ඒ භන්ද? 

 
சதரக்குத்து அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்சதரது கம்தயர ரட்டத்றல் இனங்ககப் 

சதரக்குத்துச் சகதக்கு உரறத்ரண 

டிப்சதரக்கள் ற்தம் சத கரறகபறல் 30 

ரட்கதௗக்கும் அறக கரனம் சசகறல் 

ஈடுதடுத்ரது றதத்ற கக்கப்தட்டுள்ப தஸ் 

ண்டிகபறன் ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii)  சற்தடி தஸ் ண்டிகள் சசகறல் 

ஈடுதடுத்ப்தடரது றதத்ற 

கக்கப்தட்டுள்பகக்கரண கரங்கள் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (iii)  சற்தடி தஸ் ண்டிககப லண்டும் சசகறல் 

ஈடுதடுத்துற்கரக றதத் சண்டிறதப்தறன், 

அற்குத் சகரண தத்தரகக வ்பவு 

ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) சுணரற அணர்த்த்றன் தறன்ணர் உறரக 

இனங்ககப் சதரக்குத்துச் சகதக்குக் கறகடத் 

தஸ் ண்டிகபறன் ண்றக்கக ரது 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) ற்சதரது சற்தடி தஸ் ண்டிகபறல் சசகறல் 

ஈடுதடுத்க்கூடி றகனறல் உள்ப  தஸ் 

ண்டிகபறன் ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (iii)  2012 ஜணரற தொல் இன்தக இனங்ககப் 

சதரக்குத்துச் சகதக்கு இநக்குற 

தசய்ப்தட்டுள்ப  தஸ் ண்டிகபறன்  
ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (iv) அற்கரக தசனறடப்தட்டுள்ப தத்தரகக 

வ்பவு ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of buses parked at the depots of 

the Sri Lanka Transport Board and other 

sites in the Gampaha District for more than 

30 days; 

 (ii) the reasons for keeping those buses at 

parking places without being routed for 

plying; and 

 (iii) if these buses needed repair, the cost needed 

to put them into running condition? 

2429 2430 
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(b) Will he state - 

 (i) the number of buses received by the SLTB 

as grants after the tsunami disaster; 

 (ii) the number of those buses that are in 

running condition by now; 

 (iii) the number of buses imported for SLTB 

since January 2012 up to now; and 

 (iv) the cost incurred for that? 

(c) If not, why? 

 
ගරු කුභහය දල්ගභ භවතහ (ප්රහවන අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு குர தல்க - சதரக்குத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

රු ථහනහඹතුභනි2 භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය බහගත* 

යනහ. 

 
* බහදම්ඹ භත තඵන රද ිබඳ තුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

 (අ) (i) 193කි. 

 (ii) එන්ජින්, ත්ඹර් ශඳට්ටි, ශඵොඩි අලුත්ළඩිඹහ තතුළු ිටඹලුභ 
අලුත්ළඩිඹහ  ටයුතු ිටදු ශ යුතු ඵළවින් එභ ඵස යථ 
ධහනශඹන් ඉත් ය තත. 

 (iii) රුපිඹේ 33593000.00කි.  (තිසතුන් ිකලිඹන ඳන්රක්  
අනතුන්දවකි.) 

(ග) (i) ඵස යථ 201කි. 

 (ii) ඵස යථ 52කි. 

 (iii) ගන 54 ඵස යථ ංෙහ - 120 

   ගන 33 ඵස යථ ංෙහ - 281 

 (iv) රුපිඹේ ිකලිඹන 1496.9කි. 

(ත) ඳළන ශනොනඟී. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අං 8 - 3013/'12 - (2)2 රු ුද්ධධි ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි2 භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි2 අග්රහභහතෙතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ 

ගික ටයුතු අභහතෙතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

දීභ වහ භහ ශදක් ේ ඉේරනහ. 
 
ප්රලසනඹ භතු දිනකී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිදඹෝග කයන රී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

දකොශම ිබ ත  යවුම් අධිදේගී භහර්ග ාංර්ධන 

හඳතිඹ : ඳයහ ගත් ඉඩම් 
தகரதம்தை தபற சுற்தட்ட அறசக தடுஞ்சரகன 

அதறறதத்றக் கதத்றட்டம்: சுவீகரறத் கரறகள் 
COLOMBO OUTER CIRCULAR HIGHWAY DEVELOPMENT 

PROJECT: LANDS ACQUIRED 
3261/’12 

9. ගරු දයෝසි ද නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) சரவ சசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භවහභහර්2  යහඹ  වහ  නහවි  අභහතෙතුභහශන්  තූ  

ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ශොශම පිටත ටයවුම් අධිශේගී භහර් ංර්ධන 
ෙහඳෘතිඹ වහ යජඹට ඳයහ ත් ඉඩම්ර දශ 
තක්ශේරු ටිනහභ වහ ූමික ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 (ii) ඳයහ ත් එභ  ඉඩම්  අඹත් ප්රශ්ධශීඹ ශේම් 
ශොට්අහ ංෙහ ව එභ ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් 
ශොට්අහර නම් ශර්ද; 

 (iii) ටුනහඹ අධිශේගී භහර් ංර්ධන ෙහඳෘතිඹ 
වහ ඳයහ ත් ඉඩම්ර ටිනහභ දශ 
ලශඹන් ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිද? 

(ග) ශනො එශේ නම්2 ඒ භන්ද? 

 
தடுஞ்சரகனகள், துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந 

அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரதம்தை தபற சுற்தட்ட அறசக 

தடுஞ்சரகன அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டத்றற்கரக அசரங்கத்றணரல் 

சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகதௗக்கரண 

அண்பரண றப்தேட்டுப் தததற ற்தம் 

றனத்றன் தப்தபவு வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) சுவீகரறக்கப்தட்ட சற்தடி கரறகள் 

உரறத்ரகறன்ந தறசச தசனரபர் தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக ற்தம் அப்தறசச தசனரபர் 

தறரறவுகபறன்  ததர்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (iii) கட்டுரக்க அறசக தடுஞ்சரகன 

அதறறதத்றக் கதத்றட்டத்றற்கரக 

சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகபறன் தததற 

அண்பரக வ்பதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the gross assessed value and the extent of 

land that have been acquired by the 

Government for the Colombo Outer 

Circular Highway Development Project; 

 (ii) the number of Divisional Secretariat 
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Divisions and the names of those Divisional 

Secretariat Divisions to which the acquired 

lands belong to; and 

 (iii) the gross value of the land area acquired for 

the Katunayake Highway Development 

Project? 

(b) If not, why? 

ගරු නිර්භර දකොතරහර භවතහ (භවහභහර්ග, යහඹ වහ 

නහේෂක අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 

Ports and Shipping)  

රු ථහනහඹතුභනි2 භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය බහගත* 

යනහ. 
* බහදම්ඹ භත තඵන රද ිබඳ තුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

2433 2434 

[රු ශයෝිට ශේනහනහඹ භවත්ිකඹ  
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කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශදන ටඹ. 

ප්රලසන අං 5 - 3943/'13 - (1)2 රු අනුය දහනහඹ භවතහ. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි2 රු අනුය දහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි2  අග්රහභහතෙතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ 

ගික ටයුතු අභහතෙතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

දීභ වහ ති ශදක්  ේ ඉේරනහ. 
 
ප්රලසනඹ භතු දිනකී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිදඹෝග කයන රී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ුතද්ධඹ නිහ අනහථ ව ශමුන් ව ළන්දඹුබහඹ  

ඳත්  කහන්තහන් : පුනරුත්ථහඳනඹ 
த்த்த்றணரல் அரககபரண சறதர்கள் ற்தம் 

றககள் : தைணர்ரழ்பறப்தை 

CHILDREN ORPHANED AND WOMEN WIDOWED DUE TO 

WAR: REHABILITATION 

3964/’13 

6. ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ (ගරු පී.වළරින් භවතහ 
දනු ) 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தே. யரறசன் 

சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. P. 

Harrison) 
ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ ටයුතු අභහතෙතුභහශන් තූ  

ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) උතුරු වහ නළශනිය ප්රශ්ධලර ඳළති යු්ධධඹ 
ශවේතුශන්2  

 (i) අනහථ වී තති ශමුන් ංෙහ ශොඳභණද; 

 (ii) පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ ගයම්බ ය තති 
ළඩටවන් ශර්ද; 

 (iii) ළන්දඹුබහඹට ඳත් වී තති හන්තහන්ශේ ව 
අනහථබහඹට ඳත් වී තති දරුන්ශේ 
පුනරුත්ථහඳන ටයුතු වහ 2013 අඹ ළශඹන් 
ශන් ශ මුදර ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනිද? 

(ග) ශනො එශේ නම්2 ඒ භන්ද? 

 
சறதர் அதறறதத்ற, கபறர் அதல்கள் அகச்சகக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) டக்கு, கறக்கறல் கடததற்ந த்த்ம் கரரக, 

 (i) அரககபரண சறதர்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (ii)  அர்கதௗக்கு தைணர்ரழ்பறப்தற்கரக 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (iii)  றககபரண ததண்கள் ற்தம் 

அரககபரண சறதர்கபறன் 

தைணர்ரழ்பறப்தைக்கரக, 2013 வு 

தசனவுத்றட்டத்றன் தோனம் எதுக்கப்தட்ட 

தத்தரகக வ்பவு ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of children who have been 

orphaned; 

 (ii) the names of the programmes which have 

been initiated to rehabilitate them; and 

 (iii) the amount of money allocated from the 

Budget of 2013 for the rehabilitation 

activities of women who were widowed 

and children who were orphaned; 

  as a result of the war that prevailed in the 

North and the East? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ාංර්ධන වහ 
කහන්තහ ක ුතතු අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்தத் - சறதர் அதறறதத்ற, கபறர் 

அதல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි2  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ බහගත* 

යනහ. 
 

* බහදම්ඹ භත තඵන රද ිබඳ තුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අදහශ ශනොශේ. 

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iii) අදහශ ශනොශේ. 

(ග) ඉවත අහ තති ප්රලසනඹ ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ ටයුතු 
අභහතෙහංලඹ ඹටතට අඹත් ශනොන ඵළවිනි. 

 ශශේ ශතත් ශභභ අභහතෙහංලඹ භ් න් ඳවත වන් හර්ඹඹන් 
උතුරු නළ    ශඟනිය ඳශහත්ර හඹ යන ශමුන්ශේ ව 
හන්තහන්ශේ අභිෘ්ධධිඹ වහ ක්රිඹහත්භ ශොට තත. 

 උතුරු ඳශහත් ශභහ ව හන්තහ ටයුතු පුළුේ විධිභත් වහ භනහ 
ම්ඵන්ධීයණඹකින් යුතු ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ප්රහශ්ධශීඹ 
ශේම් හර්ඹහර තුශ ශභහ ව හන්තහ ංර්ධන ඒ 
පිිටුවීභටත් ඳත්නහ තඵෆර්තු ම්පර්ණ කිරීභටත් ටයුතු ය තත. 
එභ ප්රශ්ධලර  ශේඹ යන නිතහ ංර්ධන නිරධහරින්ශේ 
යහජහරි ක්ශේර භන් අලෙතහ විශලේ ශොට රහ ඹතුරු ඳළද 
ඳහ රඵහ දී තත. 

 යු්ධධඹ නිහ බහයරුන් ශනොභළති අනහථ බහඹට ඳත් ව ශමුන්ට 
වහ භ ශවෝ පිඹහ බහයශේ ඳුවන ශමුන්ට ගධහය කිරීභ වහ 

'ුවයක්නහ' ඹන ළඩටවන ගයම්බ ය තත. ශම් ඹටශත් ශමුන්ශේ 

2435 2436 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

බහයහයත්ඹ වහ ඥහතිඹකු වඳුනහ න්නහ අතය, එභ ඥහතිඹහට 
ශමුන්ශේ ුවබිට්ධධිඹ වහ රු.750/- භහිට මරෙහධහයඹක් ඳඹනු 
රළශේ. ශභභ් න් ශමුන් අණ්ඩ ඳහළේ ඹළවීභ අශේක්හ ශශයන 
අතය ඳහේ ඵරධහරින් භඟ ටයුතු යිකන් ශභළනි ශමුන් ඳහරට 
ඳළිකණීභ අධීක්ණඹ යනු රළශේ.  

 ශභභ ළඩටවශන් ප්රතිරහීනන් පිළිඵ විසතය ඳවත දළක්ශේ.  

 හන්තහ ටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් ශභභ අභහතෙහංලඹ ශත ශන් ය 
තති ප්රතිඳහදනලින් රු. ිකලිඹන 3.44ක් 2013 ශර්දී උතුරු 
නළ ශඟනිය ඳ ශහත්ර යු්ධධඹ නිහ ළන්දඹුබහඹට ඳත් 
හන්තහන්ශේ පුනරුත්ථහඳන ටයුතු වහ ශඹොදහ තත. එභ 
ළඩටවන් ඳවතින් දළක්ශේ. 

01 ළන්දඹු හන්තහන් වහ සඹං රැකිඹහ ගධහය රඵහ දීභ. 
 

    

 

 

 

 
   

02. ළන්දඹු තත්ත්ඹට ඳත් අඩු ගදහඹම්රහීන ෘව මලි හන්තහන්ශේ 
ගර්ථි තත්ත්ඹ නඟහ ිටටුවීභ වහ ඔවුන් සඹංරැකිඹහ ළන්වීභට 
උඳරිභඹ රු.202000/- ශඳොලී යිත වන ණඹ මුදරක්2 හරි 12කින් 
ගඳුව අඹ ය ළනීභ වහ එඹ චක්රීඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

* දළනටභත් ජන වහ ංෙහ ශේන ශදඳහර්තශම්න්තු භ් න් යු්ධධඹ නිහ 

ිටදු ව ජීවිත වහ ශ්ධශඳොශ වහනි පිළිඵ දීඳ ෙහේත ණනඹ කිරීභ වහ 

ංණනඹක් අයමහ තිශඵන ඵ ද ළඩිදුයටත් දන්ික. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රධහන ටයුතු ගයම්බශේදී ශඹෝජනහ. 

 
ඳහර්ලිදම්න්තුදේ රැසවීම් 

தரரதௗன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

රු ථහනහඹතුභනි2 භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදරිඳත් 

යනහ:  

"සථහය නිශඹෝ අං 70(2)ි විධිවිධහනර ව 2013.11.26 ළනි දන 

ඳහර්ලිශම්න්තු විිටන් ම්භත යන රද ශඹෝජනහශේ කුභක් වන් තිුදණද2 

"විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත (2014)" රහ ඵළලීභ වහ 2013 ශදළම්ඵර් 

භ 17 ව 2013 ශදළම්ඵර් භ 18 දනඹන්ි රැසවීම් ඳළළත්ශන හර 

ශේරහ ප.බහ. 9.30 ිටට අ.බහ.7.00 දක්හ ද විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 6.30ට සථහය 

නිශඹෝ අං 7ි (5) ව (6) ශේදඹන් ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු ඹ." 
 

ප්රලසනඹ ේෂභන රදින්, බහ ම්භත ේෂඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ේෂර්ජන ඳනත් දකටුම්ඳත, 2014 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2014 

APPROPRIATION BILL,  2014 

 
හය බහශේදී තදුයටත් රහ ඵරන රද.-                             

*ප්රතිඹ: ශදළම්ඵර් 14 + 
[ථහනහඹතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. + 

 

குதறல் சதம் ஆரப்ததற்நது. - [சர்ச்சற : டிசம்தர் 14] 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 14th December] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 

3 න ්ෂර්ඹ.- ේෂදල  කහර්ඹඹන් ිබඳ ඵ දල්කම් කහර්ඹහරඹ  

(දජසඅ අභහතරු)  
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 36723252000 
 

கனப்தை 3.- றசசட தசற்தரடுகதௗக்கரண தறகம் (சறசட்ட 

அகச்சர்கள்) 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 367,325,000  

 
HEAD 3. - SECRETARIAT FOR SPECIAL FUNCTIONS (SENIOR 

MINISTERS) 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 367,325,000 

 

101 න ්ෂර්ඹ.-  බුද්ධ ලහන වහ ණගමික ක ුතතු  
අභහතයඹහ 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ2  
රු.15820752000 

 

கனப்தை 101.-  ததபத் சரசண,  அதல்கள் அகச்சர் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 1.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 158,075,000 

 

HEAD 101. - MINISTER OF BUDDHA SASANA AND RELIGIOUS 

AFFAIRS 
 

Programme  01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.158,075,000 

 
124 න ්ෂර්ඹ.- භහජ ද හ අභහතයඹහ 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 35929152000 

2437 2438 

[රු තිස යේලිඹ්ධද භවතහ  

අනු 
අංඹ 

දසත්රික්ඹ ගයම්බඹ ප්රතිරහීනන් ංෙහ 

01. භන්නහයභ 2011 ජලි 84 

02. කිලිශනොච්චි 2011 
අශෝසතු 

53 

03. මුරතිේ 2011 
ශදළම්ඵර් 

52 

     එතු   189 
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கனப்தை 124.- சதோக சசககள் அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 359,915,000 

 
HEAD 124. -  MINISTER OF SOCIAL SERVICES 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 359,915,000 

 

183 න ්ෂර්ඹ.- භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු 

අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2  

රු. 7421802000 
 

கனப்தை 183.- க்கள் தரடர்தை, க்கள் அதல்கள் அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 74,180,000 

 
HEAD 183. -  MINISTER OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC 

AFFAIRS 

  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
 Rs. 74,180,000 

 

142 න ්ෂර්ඹ.- ජහික උරුභඹන් ිබඳ ඵ අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

 රු. 10824402000 
 

கனப்தை 142.- சசற தைரறககள் அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 108,440,000 

 
HEAD 142. - MINISTER OF NATIONAL HERITAGE  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 108,440,000 

 
177 න ්ෂර්ඹ.- ාංසකතික වහ කරහ ක ුතතු අභහතයඹහ 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

 රු. 14426402000 

 
கனப்தை 177.-  கனரசர ற்தம் ககன அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 144,640,000 

 

HEAD 177. - MINISTER OF CULTURE AND THE ARTS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

 Rs. 144,640,000 

 

134 න ්ෂර්ඹ.- ජහික බහහ ව භහජ ඒකහඵද්ධතහ  

අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩ ටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 14120102000 

கனப்தை 134.-  சசற தரறகள், சதோக எதகப்தரட்டு  

அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 14120102000 

 
HEAD 134. - MINISTER OF NATIONAL LANGUAGES AND 

SOCIAL INTEGRATION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 14120102000 

 

145 න ්ෂර්ඹ.- නළත ඳදිාංික ීම සදම් අභහතයඹහ 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

 රු. 147 21052000 

 
கனப்தை 145.- லள்குடிசற்ந அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 147,105,000 

 
HEAD 145. - MINISTER OF RE-SETTLEMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 147,105,000 

 

106 න ්ෂර්ඹ. - ණඳදහ කශභනහකයණ අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
 රු. 11428402000 

  

கனப்தை 106.- அணர்த் தொகரகத்து அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 11428402000 

  
HEAD 106. - MINISTER OF DISASTER  MANAGEMENT 

  

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 114,840,000 
 

188 න ්ෂර්ඹ.- උද්භිද උදහන වහ දඳොදු ේෂදනෝදහත්භක 

ක ුතතු අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 7222902000 

 

கனப்தை 188.- ரறல் தங்கரக்கள் ற்தம் ததரது 

ததரததுசதரக்குகள் அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 72,290,000 

 
HEAD 188. - MINISTER OF BOTANICAL GARDENS AND 

PUBLIC RECREATION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 72,290,000 
 

179 න ්ෂර්ඹ.- නජීවී ම්ඳත් ාංයක්ණ අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු.  057,527999  

2439 2440 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

கனப்தை 179.-  ணசலரசறகள் பப் சதணுகக அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 92,7227999 

 

HEAD 179. -  MINISTER OF WILDLIFE RESOURCES 

CONSERVATION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 92,725,000 

 

181 න ්ෂර්ඹ.- පරදහි තහ ප්රර්ධන අභහතයඹහ 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2  

රු.  19170997999  

 
கனப்தை 181.- றகணத்றநன் சம்தரட்டு அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 101,6007999 

 

HEAD 181. -  MINISTER OF PRODUCTIVITY PROMOTION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 101,600,000 

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඳශමුළනි උඳශේනඹ2 ශීර් අං 32 1012 201 ිටට 2052 

1242 2162 1832 1422 207 ිටට 2092 1772 2062 1342 2362 1452 

1062 3042 1882 2942 3222 1792 2842 181 ව 328 රහ ඵළලීභ  

අඳය බහ 6.30 දක්හ. රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ. 

 
[ප.බහ. 10.03  

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු බහඳතිතුභනි2" 2014 විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශති 

හය බහ අසථහශේ දී2   අද දන එනම් 2013 ශදළම්ඵර් 17න 

අඟවරුහදහ විහදඹට ළශනන අභහතෙහංල වහ ඒහ ඹටශත් තති 

අශනකුත් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ගඹතනරට අදහශ ළඹ ශීර් අං 

032 1012 201-2052 1242 2162 1832 1422 207-2092 1772 2062 

1342 2362 1452 1062 3042 1882 2942 3222 1792 2842 1812 328 

දයන ළඹ ශීර්ඹන්ශන් ම්ප්රදහඹහනුකර එක් එක් 

ළඩටවනින් ිටඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් 

රුපිඹේ දවඹකින් ඳහ වළරිඹ යුතුඹ" යි භභ ශඹෝජනහ යික.  

 

[ප.බහ. 10.04] 

 

ගරු එම්. දජෝලප් භි කල් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
හය බහශේ මුරුවන ශවොඵන රු බහඳතිතුභනි2 

ඉතහභත්භ ළදත් හර්ඹඹක් පිළිඵයි භහ ථහ යන්ශන්. ඒ2 

ළඹ ශීර් ළන ශනොශයි2  අඹ ළඹ හය බහ පිළිඵයි. අඹ 

ළඹ හය බහශේ විභර්ලනඹට රක් වුණු ිටඹලුභ අභහතෙහංල 

පිළිඵ භශේ අදවස ප්රහල යන්නට භභ අයඹ ඳතනහ.  

ඳශමුශන්භ භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ2 

ජහති අඹ ළඹ රහ ඵළලීභ වහ ශඹෝජිත ගෘතිඹ ශශයි. 

එි ශභශවභ වන් නහ : 

 "විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත වහ තසතශම්න්තු අඹ ළඹ 

ශදන ය කිඹවීභ අභ ලශඹන් එක් භට ශඳයහතු 

ඉදරිඳත් ශ යුතු ශේ." 

ශම් ඉතහ ළදත්. නමුත් එශවභ ශරහ නළවළ. එශවභ 

ශනොවු ශනොත් ශම් කිිටභ භන්ත්රීයශඹකුට ශම් හය බහට ඒ 

රුණු අධෙඹනඹ යරහ ඉදරි ටයුතු යන්නට රළශඵන්ශන් 

නළවළ.  

"අඹ ළඹ හය බහ ඒ අසථහශේදීභ ඳත් යනු තත." 

 විශලේශඹන්භ ශම් ම්පර්ණ අඹ ළඹ2 ිටඹලුභ අභහතෙහංල 

ශම් හය බහට ඳත් ශ යුතුයි කිඹන එ තභයි අපි ශඹෝජනහ 

ශශේ. ශම් ශොිකටිඹත් ඒට එඟ වුණහ. 

"අඹ ළඹ හය බහ විිටන් තසතශම්න්තු වහ උඳශේන 

භඟ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත රහ ඵළලිඹ යුතු ශේ" 

එශවභ නළත්නම් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ යන ථහත්2 

ශොිකටිශේ යන ථහත් හර්ථ ථහ ඵට ඳත් ශන්ශන් 

නළවළ. අඳට ශරහ පිළිඵ ප්රලසනඹ වරිඹට තිුදණහ. ඒ ුවළු හරඹ 

තුශදී අඳට ඒ ටයුතු යන්නට වම්ඵ වුශණ් නළවළ.  

"හය බහ අසථහශේදී අඹ ළඹ හය බහ හර්තහ භඟ 

අඹ ළඹ ශඹෝජනහ රහ ඵළලිඹ යුතුඹ." 

 ශම්ත් ඉතහභ ළදත් ශඹෝජනහක්.  

"අඹ ළඹ හය බහ විිටන් එඹට ශඹොමු ය තති 

අභහතෙහංල රහ ඵරහ ඒ ම්ඵන්ධ හර්තහ ද ඉදරිඳත් ශ 

යුතු ශේ"   

ශභයින්  ඉතහභත්භ ළදත් ළඩ ශොටක් ශයි කිඹරහ භභ 

ිතනහ. 

භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යනහ ශම් අභහතෙහංල 

ළන ප්රලසන යහශිඹක් තිුදණ ඵ. ඒ ප්රලසන ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු 

යන්න පුළුන් ගහයඹ පිළිඵත් අඳ ශනභ හච්ඡහ ශ 

යුතු තිශඵනහ. ඒ නිහභ අඳට තිශඵනහ  හච්ඡහට බහජන  

ශ යුතු විශලේ රුණු.  

භහ ූ දහනම් ශ භශේ ථහ කිඹන්න ශරහ භද වුශණොත් 

භහ ඔඵතුභහශේ අය ඳතනහ2 ථහශේ ඉතිරි ශොට 

වළන්හඩ්ත යන්න ඉඩ ශදන්න කිඹරහ.  

2014 අඹ ළඹට අදහශ ශතෝයහ ත්  අභහතෙහංල ණනහ 

ළඹ ශීර්  හච්ඡහ කිරීභ වහ පිිටුන රද ඳහර්ලිශම්න්තු 

විශලේ හය බහ අසථහශේ හර්තහ පිළිඵ හච්ඡහ න අද 

දනශේ ඒ ගයම්බ ථහ කිරීභට වළකි වීභ ළන භහ තුටු 

ශනහ. ශතෝයහ ත් ළඹ ශීර් කිිඳඹක් ශවෝ ශභශර විශලේ 

හය බහ අසථහදී විහදඹට ළනීභ අඳ රද ජඹග්රවණඹක්. 

භන්ද2 එළනි විශලේ හය බහ අසථහට තභතිරු2 

භන්ත්රීරු ශභන්භ අදහශ නිරධහරින් ද වබහත් න ඵළවින් පරදහයී 

හච්ඡහක් ඳත්හ නිර්ශ්ධල ඉදරිඳත් කිරීභට අසථහක් 

රළශඵන නිහ. ඳහ ර්ලිශම්න්තුශේදී ළඹ ශීර්ඹක් විහදඹට ත් විට 

2441 2442 

[රු නිභේ ිටරිඳහර ද ිටේහ භවතහ  



2013 ශදළම්ඵර් 17  

භන්ත්රීරුන් තභන්ට වළකි අයුරින් රුණු ශොඹහ ඵරහ ථහ 

යනහ. විඳක්ශේ අපි ගණ්ඩු විශේචනඹ යනහ; ළඹ ශීර් 

විශේචනඹ යනහ; අඩු ඳහඩු ථහ යනහ. තභතිරුන් කුභක් 

 ශවෝ පිළිතුයක් රඵහ දී ඒ ශචෝදනහලින් නිදවස ශනහ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ශම් නිහභ අඳට තති ශරහ තිශඵන ප්රලසන 

යහශිඹක් ළන ඒ හය බහශේ රු බහඳතිතුභහත් ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹට ශඹොමු ශහ. අඳත් ඒ රුණු ඔඵතුභහශේ අධහනඹට 

ශඹොමු යනහ.  

විශලේ හය බහ අසථහශේදී ශචෝදනහරට අභහතෙයඹහට 

ශභන්භ නිරධහරින්ට ද පිළිතුරු දීභට වළකි න නිහ හට හටත් 

ළයද අශඵෝධ ය ශන ඩහත් පරදහයි තීයණ න්න අසථහ 

රළශඵනහ.  

ශභය හශේභ ත්ඹ යත් අඳ ශම් අත් දළකීභ රඵහ ත්තහ. දළන් 

ඳතින තත්ත්ශේ ළටලු කිිඳඹක් තිශඹනහ. ිකන් එක් තභයි  

ළටලු ළඩි2 භවජනතහට ඩහත් මීඳ අභහතෙහංල විශලේ හය 

බහට ශඹොමු ශනොකිරීභ. ප්රහවන2 ෘෂිර්භ2 ධීය ළනි ළටලු 

විලහර ප්රභහණඹක් ඳතින අභහතෙහංල ශභළනි විශලේ හය 

බහට ශඹොමු යනහ නම් අඳට පුළුන් ශනහ අදහශ 

නිරධහරින් භඟ එභ ළටලු ළන ථහ යන්න. එතශොට 

අභහතෙරුන්ටත් ශේිටයි. ශඵොරු ඵයිරහ2 විිළු ථහ කිඹන්න 

ඔවුන්ට අලෙ ශන්ශන් නළවළ. ඳුව ත්ඹ විහදරදී අඳ දළක්හ2 

විඳක්ඹ ජනතහශේ ළටලු ථහ ශහභ අදහශ තභතිරු ශන 

ශන විිළු ථහ කිඹරහ භහරු ශරහ ඹන ඵ. ඳහර්ලිශම්න්තු ශම් 

විහදරට විඹදම් යනහ. අශේ හරඹ2 ධනඹ2 ශ්රභඹ නහසති 

ශනහ. වළඵළයි2 ජනතහශේ ප්රලසන විීමභ ශඵොශවොභ 

භන්දහිකයි. තභතිරුන්ට තභන්ශේ මුළු විඹ ක්ශේරඹ ළනභ 

පුළුේ දළනුභක් තිශඹනහ නම් ඒ තභතිට විශලේ ඵරඹක් 

තිශඹන්න ඕනෆ. හභහනෙ ශශනකුට එශවභ වළකිඹහක් නළවළ 

කිඹරහ අඳ දන්නහ. ඒයි අඳ කිඹන්ශන් නිරධහරින් වහ මුහුණට 

මුහුණරහ හච්ඡහ ශ වළකි විශලේ හය බහ අසථහට ළඹ 

ශීර් කිිඳඹක් ශනො ිටඹේරභ එක් යන්න කිඹරහ. එතශොට 

අඳට පුළුන් ළටලු හච්ඡහ යරහ අනතුරු ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී 

අශේ අදවස ඉදරිඳත් යන්න.   

ශම් ක්රිඹහදහභඹට අශේ දශන්ස ගුණර්ධන තභතිතුභහත් 

වශඹෝඹ ශදනහ කිඹරහ ශඳොශයොන්දු ශරහ තිුදණහ. ශඹෝජනහ 

ඉදරිඳත් යන්න. එඹ අඳ ඳත් ය එන ජනතහට අඳ යන 

ශේඹ ඩහත් පරදහයි වීභට ශවේතු ශනහ. ඒ නිහ භභ ශභඹට 

ශඳය අසථහර ශඹෝජනහ ශහ ශේභ2 ශභය ද ශඹෝජනහ 

යනහ2 ිටඹලුභ අභහතෙහංලර ළඹ ශීර් විශලේ හය බහ 

අසථහට ශඹොමු ශ යුතු ඵ. ඒ වහ විශලේ හය 

බහශේදී එඟත්ඹ රළුදණහ. අපි එඹ ශඹෝජනහක් වළටිඹට 

පිළිත්තහ. 

විශලේ හර්ඹඹන් පිළිඵ ශේම් හර්ඹහරඹ ඹටශත් තිශඵන 

ශජෙසඅ අභහතෙරුන්ශේ ළඹ ශීර් පිළිඵත් අපි ශභභ හය 

බහ අසථහශේදී හච්ඡහ ශහ. එිදී අඳ දුටුහ2 අශනකුත් ෆභ 

අභහතෙහංලඹටභ උඳශ්ධල හය බහ තිුදණත් ශභභ විශලේ 

හර්ඹඹන් වහ ව ශේම් හර්ඹහරඹට උඳශ්ධල හය 

බහක් ශනොභළති ඵ. ශභඹ ඵරත් ළටලුක්. අභහතෙහංල 

කිිඳඹක් තතුශත් විශලේ හර්ඹඹන් වහ ව ශේම් 

හර්ඹහරඹට අලෙ උඳශදස  දීභ2 ළටලු හච්ඡහ කිරීභ2 

භන්ත්රීරුන්ශේ අදවස ප්රහල කිරීභ ගදී හර්ඹඹන්ට තති 

අසථහ ශභභ අභහතෙහංලරට උඳශ්ධල හය බහක් 

ශනොභළති වීශභන් අිික ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඩිනිකන් ශභභ 

විශලේ හර්ඹඹන් පිළිඵ ශේම් හර්ඹහරඹටත් උඳශ්ධල 

හය බහක් ඳත් කිරීභට අපි ශඹෝජනහ ශහ. ඒ වහත් අශේ 

ිකටුශේ එඟතහ ඳශ ශහ. 

ශභිදී භතු වුණු තත් ළටලුක් තභයි තතළම් 

අභහතෙහංලරට අභහතෙයඹහ ඉේලුම් යන මුදර ශනොරළමටභ. 

උදහවයණඹක් ශර කිඹනහ නම්2 විදෙහත්භ ටයුතු පිළිඵ 

ශජෙසඅ අභහතෙයඹහ ත්ඹය ඉේරහ තිබූ රුපිඹේ ිකලිඹන 140 

ශනුට බහණ්ඩහහයශඹන් දී තත්ශත් රුපිඹේ ිකලිඹන 85ක් 

ඳභණයි. ඒ නිහ ූ දහනම් වුණු ටයුතු ය න්න ඵළරි 

අභහතෙයඹහ ඵරත් ළටලුට මුහුණ ශදනහ. ඳර්ශේණ ව 

ංර්ධන ටයුතු ශනුශන් අභහතෙයඹහ යන ව ළරුවම් 

යන හර්ඹබහයඹ ඉතහභ ළදත්. ශම් නිහ අභහතෙයඹහට 

අලෙ මුදේ බහණ්ඩහහයශඹන් රඵහ ශදන ශර අඳ නිර්ශ්ධල 

ශහ. 

රංහශේ ිටඹලුභ ගම්ර දවම් ඳහේ වහ යජඹ භ් න් 

ශනොිකශේ ශඳශ ශඳොත් රඵහ දඹ යුතු ඵට ශභඹට ශඳයත් 

ශඹෝජනහ වී තිුදණහ. ත්ඹ තහශේත් අපි ශම් ශඹෝජනහ ඉදරිඳත් 

ශහ. නමුත් තතළම් ගම්ර දවම් ඳහේරට තභත් යජඹ 

භ් න් ශඳශ ශඳොත් ශනොිකශේ රඵහ දීරහ නළවළ. ඒට ශවේතු 

ශභොක්ද කිඹරහ භභ නම් දන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ 

ක්රිසතිඹහනි ගශම් දවම් ඳහේරට තභත් ශනොිකශේ ශඳශ 

ශඳොත් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ අපි ශභයත් ගණ්ඩුට භතක් 

ය ිටටිනහ2 ිටඹලුභ ගම්ර දවම් ඳහේරට ශනොිකශේ ශඳශ 

ශඳොත් ශඵදහ දීභ ඩිනිකන් ිටදු යන්න කිඹරහ. 

ශභය අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ ය තිුදණහ ගඵහධිත පු්ධරඹන් 

වහ රුපිඹේ 32000 වනහධහයඹක් ශදනහ කිඹරහ. ශම් 

ශඹෝජනහ මීට ඉසශේරහත් යරහ තිුදණහ. නමුත් එළනි අඹ 

ශොච්චය ඉන්නහද2 ශොච්චය පිරිට දුන්නහ ද කිඹරහ ඳළවළදලි 

තත්ත්ඹක් නළවළ. ශම් තයම් ශරශවිටශඹන් ශභළනි ගධහයඹක් 

ශදන්න ඵළවළ. අපි ඒ පිළින්නහ. රඵන ජනහරි භහශේ ිටට 

ඳටන් න්නහ නම් ශම් න විටත් ඊට අදහශ මලි ටයුතු 

අන් ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ. හටද ඒ ගධහයඹ ශදන්ශන්? ශදන 

අඹ ශොශවොභද ශතෝයන්ශන්? ශභොක්ද ශතෝයන ඳදනභ? 

වනහධහයඹ ශදන්ශන් ශොශවොභද? ජනතහ ශම් ළන දළන 

න්ශන් ශොශවොභද? ශම් කිිටක් ළන තභ ඳළවළදලිතහක් 

නළවළ. අපි දන්නහ තයභට ශම් පිළිඵ තභ ක්රභශේදඹක් නළවළ. 

ශම් ගහයඹට නිළරැද අධෙඹනඹකින් ශතොය වනහධහය 

ශදන්න ත්ශඹොත්2 ගඵහධිතඹන්ශේ වනහධහයඹටත් ශන්ශන් 

ධීයඹන්ශේ ඉන්ධන වනහධහයඹට වුණ ශ්ධභයි. අපි එදහත් ශම් 

විධිඹටභ රුණු භතු ශහ. ගණ්ඩු2 ගණ්ඩුට ිතුණු ිතුණු 

විධිඹට ශඹෝජනහ ශශනනහ. ඒහ ක්රිඹහත්භ යනහ; භහ 

ශදක්2 තුනක් ඹන ශොට නත්නහ. අපි ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී 

ප්රලසන ශහභ “දුන්නහ”  කිඹනහ. ශභළනි ළඩ නිහ දුක් විඳින්ශන් 

වුද? ගණ්ඩු යටන්ශන් ශම් අඳ ද; විඳක්ඹ ද? නළවළ. ශම් 

යටන්ශන් ශම් යශට් අිං ජනතහයි. ශම් නිහ අපි ගණ්ඩුට 

ඵර ය කිඹහ ිටටිනහ2 "රුණහය ශම් ළලි ශේරම් ඵත් 

උඹන එ නත්රහ  කීශභන් ළඩ යන්න2 ශම් යශට් 

අිං ජනතහ අයණ කිරීභ2 රැටීභ වහභ නතය යරහ 

දහන්න" කිඹරහ.  

ඳහර්ලිශම්න්තු  භන්ත්රීරු න අඳට ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට 

තිශඵන යප්රහදත් නළවළ. විභධෙත මුදේ ශන් කිරීශම්දී 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට සීභහ ඳනහ තිශඵනහ. උදහවයණඹක් 

ශර කිඹනහ නම්2 ගඵහධිත පු්ධරඹන්ට වහඹ වීශම් 

ෙහඳෘතිරට -නිහ ෆදීශම් ළඩ පිළිශශට2 අධෙහඳනි 

හයණහරට- උදවු වීභට අපි ළභළතියි. නමුත් එළනි ශ්ධට 

මුදේ ශන් යන්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ. ඒ නිහ අපි 

කිඹනහ2 ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට තිශඵන යප්රහද ඳරිදභ 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ටත් තභන්ශේ විභධෙත අයමුදලින් 

මුදේ ශන් යන්න අසථහ රඵහ ශදන්න කිඹරහ.  

2443 2444 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

විශලේශඹන්භ අපි ගණ්ඩුට කිඹන්න ළභළතියි2 නළත ඳදංචි 

යන්නන්ශේ ජර වහ නීඳහයක් ඳවුවම් ළන ඩහත් 

ළරකිලිභත් ශන්න කිඹරහ. ශම් න ශොට ඒ අඹ වහ 

ළිටකිළි 452600ක් ඉද යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ වඳුනහශන 

තිශඵනහ. එශවත් 2014ට ශම් වහ අනුභත යරහ තිශඵන්ශන් 

රුපිඹේ ිකලිඹන 150යි. ශභයින් වදන්න පුළුන් ළිටකිළි 22600ක් 

විතයයි. 452600ක් අලෙ තළනට ළිටකිළි 22600ක් වදරහ  දුන්නහභ 

තති න තත්ත්ඹ ළන ශම් බහශේ භභ අලුතින් කිඹන්න අලෙ 

න්ශන් නළවළ.  

නළත ඳදංචි ව අඹට වදන්න ශඹෝජිත නිහ දහශවේ ළඩ 

පිළිශශ ළනත් අපිට තුටු න්න ඵළවළ. අවුරුදු තුනදී ඔවුන් 

ශනුශන් නිහ 652000ක් වදන්න අද ශඹෝජනහ යරහ 

තිශඵනහ. ශම් වහ අලෙ මුදේ යජශඹන් ව ඉන්දඹන් 

යජශඹන් රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ ළඩ පිළිශශ ළන එච්චය ඳළවළදලි 

තත්ත්ඹක් නළවළ. නළත ඳදංචි ව ිටංවර2 ශදභශ2 මුසලිම් 

හශේත් ළටලු වඳුනහ ළනීභ2 ඒහට පිළිඹම් ශඹදීභ ශඵොශවොභ 

ළරකිේශරන්2 ඩිනිකන් ශ යුතු හර්ඹඹක් ශනහ. ිටංවර2 

මුසලිම්2 ශදභශ කිඹන ශම් ශොයි ජහතිශේ තරුණඹන් වුණත් 

තභන්ශේ ළටලු විහ න්න අවි අතට න්න පුළුන්. නිඹ 

ශඳොත්ශතන් ඩන්න පුළුන් ශදඹක් ශඳොශයොශන් ඳහ දභන 

භට්ටභට එන තුරු ඵරහශන ිටටිශඹොත් ශම් ගණ්ඩුට විතයක් 

ශනොශයි2 මුළු යටටභ -අනහතශේ උඳදන අඹටත්- න්ද 

ශන්න ශේවි. ශම් නිහ අපි ගණ්ඩුට ඵර ය ිටටිනහ2 

අතළන් ව ජනතහශේ අලෙතහන් ශොඹහ ඵරහ ඩිනිකන් 

ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ. 

අශේ යශට් හරගුණ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු ශඵොශවොභ අඩු 

ඳහඩු තිශඵන ශදඳහර්තශම්න්තුක්. නවීන තහක්ිස දළනුභ 

හශේභ උඳයණත් අභහතෙහංලඹට අලෙ ඵ ගඳදහ 

ශභනහයණ තභතිතුභහත් පිළින්නහ. අඳට භතයි2 ඳුව ත්ඹ 

දසර මුහුශ්ධ තති වුණ කුණහටු තත්ත්ඹ පිළිඵ නිළරැද 

හරගුිස දත්ත ශනොරළුදණ නිහ අයණ වුශණ් අිං 

ධීයයින් කිඹරහ. ඒ අසථහශේ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 

අභහතෙහංලඹත්2 ගඳදහ ශභනහයණ අභහතෙහංලඹත් ළටුණු 

ගහයඹ අපි දුටුහ. එඹ විඳක්ශේ අඳට හරණ්ිස තුටක් 

කිඹරහ භවරු දළක්හ. අපි ඒ ළන අංභ දුක් වුණහ. ඒ ශම් 

ිට්ධධිශේදී තත්තටභ අයණ වුශණ් අශේ ධීයඹන් නිහයි. එභ 

නිහ ශම්හ ළන ළරකිලිභත් ශරහ හරගුණ විදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තුට න තහක්ිස උඳයණ වහ දළනුභ එක්ය 

න්න කිඹරහ අපි ගණ්ඩුට කිඹහ ිටටිනහ.  

තළඳළේ ශේහ අභහතෙහංලඹක් තිශඵනහ. එි තභතියඹහ2 

නිශඹෝජෙ තභතියඹහ හශේභ ශේම්යඹහත් යශට් ප්රිට්ධධ චරිත. 

ඒ අඹ විවිධ ක්ශේරර නිඹළශරන අඹ නිහ ශන්න තති අද යශට් 

තළඳළේ ශේඹ ශඵොශවෝභ දුර්ර ශර ඉදරිඹට ඹන්ශන්.  

ශේඹන්ශේ ළටුේ පිළිඵ ළටලු හශේභ2 භහරු කිරීම්2 

උස වීම් රඵහ දීශම්දීත් විවිධ ළටලු තිශඵනහ. ශඵොශවෝ තළඳළේ 

හර්ඹහර යහ ළශටන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. යහභ 

තළඳළේ හර්ඹහරඹ ශඵොශවොභ ඳළයිස තළඳළේ හර්ඹහරඹක්. ඒ ඵ 

විශලේ හය බහ ව ශේම්තුභහ පිළිත්තහ. දසත්රික්ශඹන් 

උස යන්න ශතෝයහ ත් හර්ඹහරඹක් ඵට යහභ තළඳළේ 

හර්ඹහරඹ වහභ ඳත් යන්නඹ කිඹරහ භභ ශම් ශරහශේ 

විශලේශඹන්භ ඉේරහ ිටටිනහ.  

විශලේශඹන්භ ශඳෞ්ධලි ඵසර රිඹළදුයන්ශේ ෘත්තීඹ 

තත්ත්ඹ පිළිඵ අද ඵයඳතශ ළටලු තිශඵනහ. භවය 

අසථහරදී ශොන්ශදොසතය භවත්රු එ ඳහයටභ රිඹළදුරු 

භවත්රුන් ශනහ. භඟී ජීවිත ළන2 ත ශශනකුශේ ජීත් 

වීශම් අයිතිඹ ළන කිිටදු  කීභකින් ශතොය2 රිඹළදුරු ගනඹ 

කිිටභ ෘත්තීඹ ුවදුුවභක් නළති ශනකුට ඳයන්න අද ඵස 

ිිකඹන් ශදඳහයක් ිතන්ශන් නළවළ. ඔවුන් රහබඹ ප්රධහන අයමුණ 

ය ශන තභන් යන්ශන් ශේඹක් කිඹන ශ්ධ අභත යරහ 

තිශඵනහ. ඔවුන් භඟීන්ට ථහ යන්නත් දන්ශන් නළවළ. 

ඹ භනුසඹකු ඵස එශන් ඵිනහ නම් ඵස එ නත්හ 

ශන ඉන්න ඉසීභක් නළවළ. ශේ රි්ධභශේ ළට් ඳටඹක් න් 

බිිරි න තයම් ්ධශදට දභරහ ඒ රි්ධභඹභ ිතට අයශන ඵස 

යථඹ ඳදනහ. ඔවුන්ට භහර් නීති නළවළ. තමුන්ශේ රහබඹ තභයි 

එභ නීතිඹ. එභ නිහ අපි විශලේශඹන්භ පු්ධලි ප්රහවන ශේහ 

අභහතෙයඹහට කිඹන්ශන් රුණහය ශම්හ ළන ශොඹහ 

ඵරන්න කිඹරහයි. රිඹළදුයන්ට licence තිශඵනහ ද ඵරන්න. ජීවිත 

රැක් අතට න්න ුවදුුවම් තිශඵනහ ද කිඹහ ශොඹහ ඵරන්න. 

ශම්හ යන්න පුළුන් ක්රභශේදඹක් නළවළ. ඒ අභහතෙයඹහශේ 

හර්ඹ බහයඹක්. ගණ්ඩු අශේ ශනොන නිහ ශම් යශට් ජනතහ 

ශනුශන් අඳට යන්න පුළුන් ශම් ශ්ධේ ඔඵතුභන්රහට 

ශඳන්හ දීභ ඳභණයි. විශලේශඹන්භ ඵස යථර ප්රිකතිඹ ළනත් 

ශොඹහ ඵරන්න. ටඹර්ර2 තිරිංර තත්ත්ඹ ශොඹහ ඵරන්න. 

ඊට ුවදුුව ක්රභශේදඹක් ශොඩ නඟන්න.  

 රු බහඳතිතුභනි. පු්ධලි ප්රහවන ශේහ අභහතෙතුභහ 

දළන් ශම් රු බහශේ නළවළ. විශලේශඹන්භ ශම් හයණඹත් භහ 

භතක් යන්න ළභළතියි. අද හුඟහක් ඵසරට2 දරුන් 

ඳහේරට ශන ඹන හවනරට දහන්ශන් ඳයණ ටඹර්. අලුත් 

ටඹර් දහන්නට තයම් ත්භක් ඒ අඹට නළවළ. ශම් accidents 

ළඩි ශන්නට විලහර ශවේතුක් ශනහ.  

අද අශේ යශට් යහජෙ ශේශේ ළටලු ශඵොශවොභඹක් තිශඵනහ. 

රු බහඳතිතුභනි2  විශලේශඹන් ශම් හයණඹ භහ ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹට ශඹොමු යනහ. ශභි තිශඵන විලහරභ ළටලු තභයි 

පුයේඳහඩු රැක් තිමටභ. භවහ බහණ්ඩහහයශඹන් එභ තනතුරු වහ 

-වැටුප් සහා- මුදල් වවන් කර තිබුණත් ආලා නවල නිලධාරින් 

නළවළ. භට ශත්ශයන්ශන් නළවළ ශභොක්ද ශම් ශන්ශන් කිඹරහ. 

යශට් රැකිඹහ නළති ශඵොශවෝ පිරික් ිටටිනහ. ඒ අතය උඳහධිධහරින් 

ද ිටටිනහ. ුවදුුවම් ව ඳශපුරු්ධද තති අඹට උසවීම් නළවළ 

කිඹහ භළිටවිලි නඟනහ. යහජෙ ගඹතනර ළඩ ය න්නට 

ත්ඹහභ නිරධහරින් අඩුයි කිඹනහ. ශොතළනද ළටලු 

තිශඵන්ශන්? තභ අභහතෙහංලශේ විධහඹ ශශ්රේිසශේ තනතුරු 

ිටඹඹට 60 ඳභණ පුයේඳහඩු තිශඵන ඵ රු නවීන් දහනහඹ 

තභතිතුභහ කිඹනහ. එතුභහශේ අභහතෙහංලශේ ඳභණක් ශනොශයි 

අශනක් යහජෙ ගඹතනර තත්ත්ඹත් එශේභයි. ගණ්ඩු වහභ 

ශම් ළන ශොඹහ ඵරහ ටයුතු ශ යුතුයි. ශම් ළටලුට ඩිනම් 

විඳුම් දඹ යුතුයි. ිටපු ම්රු තභතියශඹක් ලශඹන් භහ 

දකිනහ2 අද අශේ යශට් ිටටින ළඩ යන ජනතහ2 ශ්රභ ඵරහඹ 

ළටලු රැට මුහුණ දී තිශඵන ඵ.  

 ශම් ගණ්ඩුශේ වළභ ළඩක්භ හශේ අද අශේ යශට් තිශඵන 

ර්භහන්තලහරහරත් කිිටභ ප්රිකතිඹක් නළවළ. ර්භහන්තලහරහ 

ගයම්බ කිරීශම්දීත් ප්රිකතිඹ ළන ශොඹහ ඵළලීභ ඉතහභ ළදත්. ශම් 

නිහ ශේඹන්ශේ ජිවිත අනහයක්ෂිත ශරහ තිශඵනහ. 

ර්භහන්තලහරහ නිහ හභහනෙ ජනතහශේ ජීවිතරට තර්ජන 

තති ශරහ තිශඵනහ. ඳුව ත්ඹ දසර අපි දළක්හ2 යතුඳසර 

ිටදු වුණු ශ්ධේ ව පිළිඹන්දර ිටදු වුණු ශ්ධේ. ශම් නිහයි අපි 

ගණ්ඩුට ශම් තයම් ඕනෆිකන් ශඳන්හ ශදන්ශන් 

ර්භහන්තලහරහ තයඹීශම්දී ම්රු අභහතෙහංලශඹන් ඳරියඹ 

පිළිඵ විශලේ ඵරඳරඹක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ. එවිට 

ශේඹන්ශේ හශේභ හභහනෙ ජනතහශේත් ජීවිතරට තති 

න තර්ජන ශක්හ ළනීභට පුළුන්.  

2445 2446 

[රු එම්. ශජෝලේ භයිේ ශඳශර්යහ භවතහ  
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ශේඹන්ට නිහ ව වදෙ ගධහය රඵහ ළනීභ වහ 

ශේ අර්ථ හධ අයමුදශරන් ව ශේ බහයහය අයමුදශරන් 

ිටඹඹට 30 ප්රභහණඹක් නිකුත් යන්න ශඹෝජනහ යිකන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් ශටුම්ඳතක් ශනළත් තිශඵනහ. දළන් 

ඒට ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? එඹ ඩිනිකන් ශන එන්න 

පුළුන් නම් ශවොයි.  

ඒ හශේභ භභ ශේ බහයහය අයමුදර ළන අවන්නට 

ළභළතියි. මුරෙ භණ්ඩරඹට ම්රු ශදඳහර්තශම්න්තුශේ වහ 

ෘත්තීඹ ිකතිර නිශඹෝජිතඹන් තතුශත් යන්න කිඹරහ අපි 

ශඹෝජනහ ශහ. ඒ හශේභ ෘත්තීඹ ිකති වළටිඹට අපි තීයණඹක් 

ත්තහ2 ගණ්ඩුත් ශම්ට එඟ වුණහ. EPF  එ2 ශේ 

බහයහය අයමුදේ භණ්ඩරඹ  යජඹටත් නළවළ2 ෘත්තීඹ ිකතිඹටත් 

නළවළ. ඒ භණ්ඩරශේ ඉන්ශන් නිරධහරින් පිරික් ඳභණයි. ඒ 

භණ්ඩරඹට ම්රු අභහතෙහංලශේ නිරධහරියශඹක් ව 

ෘත්තීඹ ිකතිලින් නිරධහරියශඹක් ඳත් යන්න කිඹරහ අපි 

ශඹෝජනහ ශහ. ශභඹ පිළිත්තත් තභ ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ඒ හශේභ භභ රංභ ශේඹන් ළන 

භතක් යන්නට ඕනෆ. අද ගණ්ඩු ශභොනහ කීත් රංභ 

ශේඹන් ඉන්ශන් ශොට උඩ. 2010 ශර් ිටට ඔවුන්ට ශේ 

බහයහය අයමුදේ ව ශේ අර්ථහධ අයමුදේ ඵළය යරහ 

නළවළ. ශම් 2013 යත් ශවී ඹන ශරහ.  2008 ශර් ිටට 

විශ්රහභ ත්ඹ අඹට ඳහරිශතෝෂි මුදේ ශරහ නළවළ. ශම් අිං 

රංභ ශේඹන් ශේශේ ඉන්නතුරුත් දුක් විරහ විශ්රහභ 

ත්ිේරත් තභන්ශේ උරුභඹ රඵහ න්න ඵළරු පීඩනඹට රක් 

ශරහ ිටටිනහ.  

ශම් ශේඹන් පීඩනඹට රක්වීශම් ප්රතිපරඹක්  තභයි රංභ 

ඵස යථ නියන්තයශඹන් අනතුරුරට රක්වීභ. ශේඹන් 

තෘේතිභත් කිරීභ වහම්පුශතකුශේ ප්රධහන යුතුභ ශන්න ඕනෆ. 

ගණ්ඩු ඒ යන්ශන් නළවළ. ශ්රී රංභශේ විතයක් ශනොශයි2  

ශම් යශට් අශනක් ක්ශේරරත් තත්ත්ඹ ශභශවභ තභයි. 

තභන්ශේ ශේඹට රිරන ළටුඳක්2 රැකිඹහට උරුභ ඳවුවම් 

රඵහ න්න අද යජශේ ශේඹන්ට වළකිශරහ නළවළ. ඔවුන් 

ඔවුන්ට රළශඵන ශ්ධ ළන තෘේතිභත් නළවළ. අතෘේතිභත් 

ශේඹකුශන් උඳරිභ හර්ඹක්භතහක් රඵහ න්න ඵළවළ. 

ඔවුන් භන්දහමී ශනහ. ශභඹ අශේ යශට් ංර්ධනඹට වහනිඹක්.  

ශම් ළන යජඹ ළරකිලිභත් විඹ යුතුයි. 

තභන්ශේ අයිතිහිටම් ශනුශන් නළඟී ිටටින ජනතහට ශම් 

යජශඹන් රළශඵන්ශන් භයණඹ2 ඵළටන් ශඳොලු ඳවය2 යඵර් ශඩි 

උණ්ඩ2 ඳුළු ෆස.  අඳට භතයි ඉන්ධන වනහධහයඹ ඉේරන්න 

ත්ින් වරහත තන්ටනී භළරුහ. ශඳෞ්ධලි අංලශේ විශ්රහභ 

ළටුේ ම්ඵන්ධ උ්ධශකෝණශේ දී ශයොශේන් චහන භළරුහ. 

තත් භවය උ්ධශකෝණ ශභශවඹන්නන් අදවහත ශනොවළකි 

ශර වදිට අනතුරුලින් භළරුණහ.  

විශලේශඹන්භ භහ භතක් යන්න ළභළතියි2 යතුඳසර 

ිට්ධධිශේ දී ඳේලිඹක් තතුශට ත්ින් ශඩි තඵරහ තිුදණහ. අපි ශම් 

ළන ඳහර්ලිශම්න්තුශේ දී තහුහ. වමුදහ එතළනට ශන්නුශේ වුද 

කිඹරහ අපි තහුහ.  එඹට උත්තයඹක් නළවළ. ශඩි තඵන්න අණ 

දුන්ශන් වුද කිඹරහ අපි තහුහ.  එඹටත් උත්තයඹක් නළවළ.  

ශම්හ තභයි යවස.  එ එ factory ශනුශන් යජඹ ශඳනී 

ිටටිනහ ද2 යජශේ ශනත් පු්ධරඹන් ශඳනී ිටටිනහ ද කිඹන එ 

ළන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.  

අද ශම් යට ශම් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ඹවඳහරනඹ 

ශම් භහජශඹන්2 ශම් යශටන් දිටන් ද ඈත් න නිහයි. භහ 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු ශහ2 ඹව ඳහරනඹ කිඹන්ශන් 

ශභොක්ද කිඹරහ. ශර්ගුශන් ශවශයොයින්  තේලුහ. අය ශම් කුඩු 

හයශඹක් තේලුහ නම් එශවභ එඳහයටභ රිභහන්ඩ් යනහ.  

නළත්නම් භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ යන අසථහත් තිශඵනහ. 

නමුත් ශම් තයම් විලහර ශවශයොයින් ප්රභහණඹක් වුව වුණහභ ඒශ 

තත්ත තත්ත්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ ශොඹහ ඵරන්න ශනහ. 

නමුත් එළනි ශොඹහ ඵළලීභක් නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ඒ හශේභ ඊතයිේ න්ශට්නර් ණනක් 

ශනහහ. හටද ශම්හ ශනහශේ2  ශොශවේද ශම්හ තිශඵන්ශන් 

කිඹන එ  පිළිඵ කිිටභ ථහක් නළවළ.  රු බහඳතිතුභනි2  

ශම්හ ළන ථහ ය්ධදී  දළන් ඹව ඳහරනඹක් තිශඵනහ ද කිඹන 

එ ළන අඳට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ යජඹට ම්ඵන්ධ  

නිරධහරිශඹකුශන්  ගධහය රඵන බූරු ශඳොශක් ළටලුහ.   ඊශඟට 

ඒ ළටලීභට ම්ඵන්ධ වුණු ශඳොලීිටශේ ිටඹලුභ නිරධහරින් භහරු 

ය ඹළේහ. ශම් ඹව ඳහරනඹ ශොශවේද තිශඵන්ශන් කිඹන එ 

ළන අඳට දළන් ප්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ.  

අද ශම් ගණ්ඩු යනහ කිඹරහ ඉදරිඳත් යන 

ශඹෝජනහරටත්  ළඹ යන්න ගණ්ඩුට ේලි නළවළ. ශම් 

තභයි තත්ත ථහ. එ2 එ ශඹෝජනහන් යනහ. අඹ ළශඹන් 

එ2 එ ශඹෝජනහන් යනහ. තසතශම්න්තුර මුදේ 

තිශඵනහ. ළඩ යන්න ත්ඹහභ ේලි නළවළ. බහණ්ඩහහයශඹන් 

ේලි release යන්ශන් නළවළ. අද ශම් ගණ්ඩු යනහ කිඹරහ 

ඉදරිඳත් යන ශඹෝජනහරටත් ළඹ යන්න ගණ්ඩුට ේලි 

නළවළ කිඹරහ භභ ඒයි කිේශේ. යශට් හභහනෙ ිකනිසුව ඳහවිච්චි 

යන ඵන් ෆේශරන්2 ගවහයඹට න්නහ වහේභළසන්ශන් 

තභයි ශම් ගණ්ඩු ේලි ශවොඹන්න වදන්ශන්. ඳුව ත්ඹ දහ යත් 

අමුණුභ මුදේ නිශඹෝජෙ තභතිතුභහ කිේහ ඉදරිශේදී -ශම් 

ළදත්- ිටඹඹට 20කින් ඵදු ඉවශ නංනහ කිඹරහ. අඹ ළඹ 

ඉදරිඳත් ශහට ඳසශේ තයි එතුභහ ශභශවභ කිඹන්ශන්? හටද 

ශම් ශොශශේ වන්ශන්? ශම් යශට් අිං ජනතහට ශන්ද? 

ගණ්ඩු ශම් ශොශවේද ඹන්ශන්? ගණ්ඩු යන ඵරතුන් 

තභන්ශේ දෙ ශරෝ ඹ වදන්ශන් ශම් යශට් ජනතහට අඳහඹක් 

වදරහ දීරහද? ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ශම් 

රුණු පිළිඵ ඔඵතුභහට අපි භතක් ශහ. 

 මීට අභතය ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශේඹන්ශේ යක්ණඹක් 

පිළිඵ අපි ථහ ශහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශේශඹක් ශභොක් 

වරි ගඳදහට රක් වුශණොත් උඳරිභඹ රක් ශදක් තභයි වම්ඵ 

ශන්ශන්. ඉතුරු ඒහට රළයිසතුක් වදහශන ඔඵතුභහ ශඟටත් 

එයි. අපි ශඟටත් එයි. ඒ නිහ භභ ශඵොශවොභ වුභනහශන් ශම් 

ශඹෝජනහ යනහ.  භභ කිඹන්ශන් නළවළ2 ශඵශවත් අයශන ඒ 

ශඵශවත් තුන්ඩු ඉදරිඳත් යරහ ේලි න්න කිඹරහ. Heart 

surgery එක් හශේ ඵයඳතශ ප්රලසනඹදී අද ශම් ශේඹන්ට 

ිටදු ශරහ තිශඵනහ වළභ තළනටභ ත්ිේරහ ේලි ශවොඹන්න. 

ඒ ේලි ශවොඹරහ තභයි ඒ අඹට පුළුන් ශන්ශන් ිටදු න 

ගඳදහ ංිටඳුහ න්න. ඒ නිහ ශම් ශේඹන් ශනුශන් 

යක්ණ ක්රභඹක් තති යනහ නම් ඉතහභත් ළදත්2 රු 

බහඳතිතුභනි. ශම් ශේඹන් ශඵොශවොභ වුභනහශන් ළඩ 

යනහ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහශන් විශලේශඹන් ඒ ඉේලීභ ශම් 

අසථහශේ යන්න ළභළතියි.  

ය නඹක් අඹ ළඹ ඉදරිඳත් ශත් භව ජනතහට කිිටදු 

වනඹක් රළුදශණ් නළවළ. එයින් අවුරුදු වතයක්භ යු්ධධශඹන් 

ඳුව ඉදරිඳත් ශ අඹ ළඹයි. ඩී.එස. ශේනහනහඹ2 ඩඩ්ලි 

ශේනහනඹ2 ර්  ශජෝන් ශොතරහර2 එස.ඩේලිේ.ගර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ2 විජඹහනන්ද දවනහඹ2 ිටරිභහශෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ2 ශේ.ගර්. ජඹර්ධන2 ගර්. ශප්රේභදහ2 ඩී.මට. 

විශේතුං2 චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ ඒ හශේභ යනිේ වික්රභිටංව 

ඹන ශම් අභළතිරුන්ශේ හරශේදී අශේ ණඹ ප්රභහණඹ තිුදශණ් 

2447 2448 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රුපිඹේ ට්රිලිඹන 1.86යි. 2013 න විට අවුරුදු නඹක් තනි 

යහජඳක් ශශනක් යට ඳහරනඹ යරහ යහජෙ ණඹ ප්රභහණඹ 

ට්රිලිඹන 6.63යි. යු්ධධඹ ඉය ශන ශොට යහජෙ ණඹ තිුදශණ් 

ට්රිලිඹන 3.58ක් වළටිඹටයි. එශවත් අවුරුදු වතයක් යු්ධධඹ නළතු 

ට්රිලිඹන 6.63ක් ණඹ ශරහ. ණඹ ශදගුණඹක් ශරහ. අවුරුදු 55ක් 

තිසශේ ට්රිලිඹන 1.86ක් යහජෙ ණඹ වළටිඹට අයශන අභහරු 

හරශේ ශනොිකරශේ වහේ දුන්නහ. ඵස ජනතු ශහ. ඉඩම් 

ජනතු කිරීශම්දී න්ද දුන්නහ. භවළලිඹ2 උදහම් වළදුහ. 

අතිවිලහර ජරහල වළදුහ. නිදවස අධෙහඳනඹ2 නිදවස ශෞෙඹ 

තති ශහ. නිදවස ශශ රහඳ වළදුහ. යට ංර්ධනඹ ශහ. 

ඵඩු ිකර අඩු ශහ.  ඳහේ ඹන වළභ දරුශකුටභ නිර තඳුභක් 

රඵහ දුන්නහ. අද ශම් නිර තඳුභ ශදන්ශන් ''ශෝ'' එටයි. ශම් 

ගණ්ඩු ''ශෝ'' එට තභයි ඒ නිර තඳුම් වහ ශයද ශදන්ශන්. ඒ 

හශේභ ඳහේ ශඳොත් ටි ශනොිකශේ රඵහ දුන්නහ. ශම් ිටටි නළති 

ඵළරි දරුන්ට ශම් භහජඹට එන්න ඉඩ වළයපු එ ශොයි තයම් 

ශදඹක්ද? එශවභ යරහත් එදහ අඳ ඵළලුහභ ඳළවළදලි වුශණ් ශම් 

ණඹ ප්රභහණඹ අඩු ශරහ ජනතහට එන වන ප්රභහණඹ ළඩි 

ශරහ තිුදණහ කිඹරහයි.  

ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ ඳහන් න්න ශදන්න ශනොශයි ණඹ 

න්ශන් කිඹරහ. ඒ වරි. අපි ඒ පිළින්නහ. ඳහන් න්න ණඹ 

න්න ඕනෆ නළවළ2 රු අභළතිතුභනි.  

Transparency International  ගඹතනශේ අලුත්භ හර්තහ 

අනු රංහශේ දණඹ ළඩි ශරහ. යටේ 177කින් ත්ඹ 

අවුරු්ධශ්ධ රංහ ිටිශේ 79ළනි තළනයි. ශම් අවුරු්ධශ්ධ දණඹ 

නිහ අශේ යට ත ඳවශට ළටිරහ තිශඵනහ. දළන් රංහ 91ළනි 

තළනයි ඉන්ශන්. රංහශේ දණඹ ළඩි ශරහඹ කිඹරහ ණඹ ශදන 

චීනශේ යජශේ භහධෙත් ප්රිට්ධධ යරහ තිශඵනහ. ණඹ දුන්න 

චීනඹත් කිඹනහ2 ණඹ ත්ත රංහශේ ගණ්ඩු දෂිතයි කිඹරහ. 

එ ඳළත්තකින් ණඹ අයශන හර්තහ තිඹන ශොට2 අශනක් 

ඳළත්ශතන් දණශඹනුත් හර්තහ  තිඹනහ. ණඹ ළඩි ශන ශොට 

දණඹත් ළඩි ශනහ. ණඹට න්න මුදේ දණඹ වයවහ කිිඳ 

ශදශනකුශේ හක්කුට ඹනහ. ණඹයි2 දණඹයි ශම් ගණ්ඩුශේ 

ශර්ේ පීලි ශද හශයි. ඒ ශර්ේ පීලි ශද දශේ යහජඳක් 

ගණ්ඩු දුනහ. ණඹ ත්ශත් ඳහන් න්න ශනොශයි කිඹිකන් ඒ 

ණඹ හක්කුට දභහ නි්ධද භව ජනතහට ඳහන් කිඹහ න්න ඵළරි 

ඒ ණඹ ශනුශන් ඵදු ශනහ. රු බහඳතිතුභනි2 ශම් ණඹ 

අයශන ංර්ධනඹට ශඹශදේහ නම් ඒශන්  return එක් 

එන්ශන් ශොයි හරශේ ද? ශම් ළදත්.  

වම්ඵන්ශතොට යහඹ වළදුහ. අඳ ඒට විරු්ධධ නළවළ. ඒශන් 

භවජනතහට return එක් එන්ශන් දහද? ඊශඟට භත්තර 

ගුන් ශතොටුඳශ වළදුහ. ශම්හයින් return එක් එන්ශන් දහද?  

ඊශඟට ශනොශයොච්ශචෝශේ වදපු විදුලි ඵරහහයඹ . ශම්හයින් return 

එක් එන්ශන්  දහද? ශම්හ අවුරුදු ණනක් තිසශේ ශම් යශට් 

ජනතහට ඵයක් ශරහ.  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ භවළලිඹ වළදුහ. ඩී.එස. ශේනහනහඹ 

භළතිතුභහ ේඔඹ ළනි විලහර ෙහඳහය ශහ. ඒහ ඉය ශන 

ශොට ඊශඟට ගශේ භව ජනතහට වන රළශඵන එයි; ඒහශේ 

ප්රතිපරඹ රළශඵන එයි. අද ශරහ තිශඵන්ශන් ශම් තයම් විලහර 

මුදරක් අයශනත් ඊට ඳුව ශම් ණඹ ශන්ශන් ශොශවොභද 

කිඹන ප්රලසනඹට අඳට මුහුණ ශදන්න ිට්ධධ ශරහ තිශඵන එයි. 

ඒ ශන්න න්ශනත් භව ජනතහටයි.  

ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී තූ  ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදිකන් ගචහර්ඹ 

යත් අමුණුභ තභතිතුභහ කිඹහ ිටටිශේ දශ ශ්ධශීඹ 

නිසඳහදනශඹන් ිටඹඹට 13ක් න ඵදු ගදහඹභ 2015 න විට 

ිටඹඹට 16ක් දක්හ ළඩි ය ළනීභට ඵරහශඳොශයොත්තු න ඵයි. 

ශම් ේලි ශවොඹන්න ඹන්ශන් ශොශවන්ද? ගදහඹභ ළඩි ය 

න්ශන් ශොශවන්ද? ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී එතුභහ කිේශේ. 

ගඳහු අය දුේඳත් ජනතහශේ ඵඩට වරහ තිශඵනහ. ශන 

ශදඹක් නළවළ. ඵදු න්න ඹන්ශන් එතළනින්. යශට් ංර්ධනඹකින් 

ශනොශයි. යට ංර්ධනඹ යරහ2 එභ් න් න්න ඹනහ 

ශනොශයි. ඵදු වරහ තභයි ේලි න්න ඹන්ශන්.  

රු බහඳතිතුභනි2 2009 දී ඳත් ශ ඵදු ශොිකශම් හර්තහ 

2010 දී යජඹට ඵහය දී තතත් එඹ තභත් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදරිඳත් යරහ නළවළ. අපි අවනහ2 ඒ තයි කිඹරහ? භවහ ඳරිභහණ 

ෙහඳහරිඹන්ට2 ධනඳතිඹන්ට ඵදු වන දී දුේඳතුන්ට ඳටන ක්ර 

ඵදු ළඩි කිරීභට ඉන් ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. එඹ ඵදු 

ශොිකභක්ද2 ඵලු ශොිකභක්ද කිඹහ භභ දන්ශන් නළවළ. 

තමුන්නහන්ශේරහශන් අපි ඉේරහ ිටටිනහ2 රුණහය ඉතහ 

ඉක්භනින් ඒ ශොිකශම් හර්තහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්න 

කිඹරහ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ශම් අඹ ළශඹන් ද දුේඳතුන්ශේ ෆභ 

මටභරට ඵදු ළඩි ය උස තත්ත්ශේ ඵේරන්ශේ ව 

ඵශලුන්ශේ ෆභ ඵ්ධශදන් නිදවස ශශේ ිටඹඹට 1ක් න යශට් 

ුවපිරි ඳන්තිශේ අඹ තුටු කිරීභටයි. ශම් ඵලු - ඵශේ ෆභරට දීපු 

නිදව පිළිඵ කිිටභ භන්ත්රීයශඹක්2 තභතියශඹක් ගණ්ඩු 

ඳළත්ශතන් ථහ යන්ශන් නළවළ. ඒ කිඹන්ශන්2 එතුභන්රහට 

එළනි ඵේරන් නළවළ2 එළනි පශෝ නළවළ කිඹන එයි. හ ශඟ 

ඉන්න පන්ටද2 හ හ ඉන්න ඵේරන්ට ද ශම් වනඹ රඵහ දීරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ අඳට කිඹන්න. තමුන්නහන්ශේ අද ථහ 

යනහ ශන්. ඒ ථහ යනශොටත් ඒ ළන කිඹන්න. 

ඵශලුන්ට2 ඵේරන්ට ඒ වනඹ රඵහ දුන්නහභ2 තමුන්නහන්ශේරහ 

එඹ අනුභත යනහ ද කිඹරහ කිඹන්න.  

ශදළම්ඵර් 15න දහ ශොශම ඳළළත්ශන night race 

විශනෝද ඵ්ධශදන් නිදවස ය තිශඵනහ. ශභන්න ඵරන්න රු 

බහඳතිතුභනි. දුේඳත් ිකනිුවන්ට ශම් තයම් ඵය ඳටන ගණ්ඩු 

ශදළම්ඵර් 15න දහ ශොශම ඳළළත් වුණු night race විශනෝද 

ඵ්ධශදන් නිදවස ය තිශඵනහ. ත්ඹ ශර්ත් night race ඵ්ධශදන් 

නිදවස ශහ. ශොශම තිුදණු හේටන් යර් ළණශළිඹත් 

ඵ්ධශදන් නිදවස ශහ. ශම්හ ඳත්න්ශන් හේටන් ක්රීඩහ 

භහජඹයි. ශම් අවුරු්ධශ්ධ night raceලින් රුපිඹේ තුන්ශෝටි 

අටරක්ඹ ටිට් විකිණීභට නිඹිකත තිුදණහ. ිටඹඹට 10 

විශනෝද ඵ්ධද වළටිඹට රුපිඹේ තිසවතයරක්ඹක් ශන්න 

තිුදණහ. ඵසනහිය ඳශහශත් ප්රධහන තභතියඹහශේ නිශඹෝඹ 

ඳරිද එඹ ඵ්ධශදන් නිදවස යරහ තිශඵනහ. Car racing 

ඳළළත්වීභට ඵදු වන දුන්නහ. ඵරඳර නළති racing cars 

ශන්වීභට ඉඩ දුන්නහ. Night race ඵ්ධශදන් නිදවස ශහ. 

යහජඳක්රුන්ශේ විශනෝද ක්රීඩහ ඵ්ධශදන් නිදවස ය භව 

ජනතහට ඵදු වනහ. ශම්හ ළන ශභොක්ද ශම් ගණ්ඩුශේ 

වළිටරීභ? රු බහඳතිතුභනි2 එ ඳළත්තකින් ූ දුට වශඹෝඹ 

ශදනහ. තත් ඳළත්තකින් ශම් විධිශේ night race වහ 

වශඹෝඹ ශදනහ. අපි විරු්ධධ නළවළ ඒහට. ඒහ යන්න. 

ේලි ශරහ යන්න. අශනක් ඳළත්ශතන්2 අඳට ශඳශනන්ශන් 

අිං දුේඳත් ජනතහට ජීත් න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ශම් 

ඳරිර්තනඹ තති යරහ තිශඵනහ කිඹරහයි.  

රු බහඳතිතුභනි2 භභ මීට ඩහ ථහ යන්ශන් නළවළ. 

ඔඵතුභහත් ඔයශරෝුව දවහ ඵළලුහ. ඔඵතුභහටත් සතුතියි2 රු 

බහඳතිතුභනි. විශලේශඹන් අශේ රු තභතිතුභහ ඉතහභ 

ඉිටලින්ත ශම් බහශේ ප්රධහනිඹහ විධිඹට ළඩ ටයුතු 

යශන ත්ඹහ. ඳහර්ලිශම්න්තු ශේම් හර්ඹ භණ්ඩරඹටත්2 ඊට 
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[රු එම්. ශජෝලේ භයිේ ශඳශර්යහ භවතහ  
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වඹ දුන් යජශේ ිටඹලු නිරධහරින්ටත් අපි සතුතින්ත ශනහ. 

රු බහඳතිතුභනි2 තත් එක් හයණඹක් තිශඵනහ 

නහටුශන් වුත් කිඹන්න. භන්ත්රීරුන්ශේ ඳළිකණීභ නම් 

ඉතහභ දුර්රයි. ඔඵතුභහට එඹ ශම් අසථහශේ කිඹිකන් භශේ 

ථහ අන් යහ.          
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
දළන් නම් යටභ ඵරහ ශන ඉන්නහ.  

මීශඟට රු නිභේ ිටරිඳහර ද ිටේහ තභතිතුභහ. ඔඵතුභහ දළන් 

ථහ යනහද2 ඳුව ථහ යනහද? 
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

ඳුව ථහ යනහ. 
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු අභළතිතුභහ. 

 
[ප.බහ. 10.34  
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රහභහතතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ණගමික ක ුතතු අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சதம் ததபத் 

சரசண,  அதல்கள்  அகச்சதம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු බහඳතිතුභනි2 රඵන ර්ඹ වහ අභහතෙහංල කිිඳඹ 
තසතශම්න්තු රහ ඵරහ ඉදරිඳත් ශ විශලේ හය බහශේ 
හර්තහ පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් අසථහශේ ුද්ධධ ලහන වහ 
ගික ටයුතු පිළිඵ අභහතෙයඹහ ලශඹන් චන සේඳඹක් 
ප්රහල කිරීභට අදවස යනහ. ගණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන 
ංවිධහඹතුභහ අභහතෙහංලර ශතොයතුරු ඉදරිඳත් කිරීභ වහ ඒ 
ළඩ පිළිශශ ශවොඳින් ක්රිඹහත්භ කිරීභ ළන භභ ශඵොශවොභ 
න්ශතෝ ශනහ.  

අඳ අභහතෙහංලශේ මලි හර්ඹඹ න්ශන් දහචහය ම්ඳන්න 
භහජඹක් ශොඩ නළඟීභ වහ ගික ටිනහම් ජනතහ තුශ 
ර්ධනඹ කිරීභ පිිස අලෙ ප්රතිඳත්ති2 ළඩ ටවන්2 ෙහඳෘති 
ම්ඳහදනඹ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ද ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහශේ 
විධිවිධහන රහ තති ගහයඹට ිටඹලුම් ගම්ර අයිතිහිටම් 
ුවයක්ෂිත යිකන්2 ුද්ධධ ලහනඹ ුවයක්ෂිත ශොට ශඳෝණඹ 
කිරීභ ද ශඵෞ්ධධ2 ින්දු2 ඉසරහම්2 ශයෝභහනු ශතෝලි වහ 
ක්රිසතිඹහනි ගික ටයුතුරට අදහශ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ වහ අධීක්ණඹ ශභන්භ පජහ ූමික ළරුවම් කිරීභ වහ 
ංර්ධනඹ කිරීභද2 ුද්ධධහභ ප්රචහයණඹ කිරීභට වහඹ වීභ2 
උත්තරීතය අනුලහ භණ්ඩරශේ අලෙතහ ඉටු කිරීභ වහ 
ජහතෙන්තය ශඵෞ්ධධ භධෙසථහනඹට අදහශ ටයුතු ම්ඳහදනඹ 
කිරීභ ද ශේ. ශභභ ටයුතු ඳවුව යනු ස ශඵෞ්ධධ ටයුතු2 ින්දු 
ගික2 ඉසරහම් ගික2 ක්රිසතිඹහනි ගික වහ ංසෘති 
ටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු භ් න් ශේහ ඳවුවම් රහ තිශේ. ඊට 
අභතය භවහ බහයහය ශදඳහර්තශම්න්තු ද අඳ අභහතෙහංලඹ 
ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ශශර්. 

රු බහඳතිතුභනි2 ශම් විධිඹට අශේ යශට් ගම් වතයක් 
තිශඵනහ. ශම් යශට් ජහතීන් ඳවක් ජීත් ශනහ. ඒ ිටඹලුභ 
ජහතීන්ටත්2 ිටඹලුභ ගම්රටත් හධහයණ රිකන් අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහශේ දර්ලනඹ වහ ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ යනහ.  
රු බහඳතිතුභනි2 ඔඵතුභහත් භඟ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 
රු භන්ත්රීරුන් 225 ශදනහභ ශභොනහ වරි ගභක් අදවනහ. 

ඳුව ත්ඹ හරශේ නම් ගභක් පිළිත්ශත් නළති භවය අඹ ිටටිඹහ. 
දළන් ඒ ශනස ශරහ ිටඹලු ශදනහභ ගභක් අදවන තත්ත්ඹට 
ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් රු බහශේ ටයුතු ය්ධදීත් 
ංසෘති ලශඹන්2 ගික ලශඹන් ශශ්රේසඅ චින්තනඹක් තති 
ය ශන ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඳත්තයඹ ඵරරහ2 ශන 
වුරුත් කිඹපු එක් අවරහ අනලෙ විධිඹට වයශඹන්2 
ශක්රෝධශඹන්2 ඊර්ෙහශන් ළයද විශේචන2 ප්රචහය ශනොය ශම් 
සථහනඹ ුද්ධධිභත් පිරික් ිටටින ශශ්රේසඅ සථහනඹක් වළටිඹට 
රහ ක්රිඹහ යන්න අඳ ිටඹලු ශදනහභ ිතහ න්න ඕනෆඹ කිඹන 
එ ගභ ළන ථහ යන ශම් අසථහශේදී භහ භතක් යනහ. 
එශවභ නළත්නම් ගශභන් ළඩක් නළවළ. පු්ධරඹහ ශශ්රේසඅ 
භනුෙශඹකු ඵට ඳත් යන ගහයඹ ශම් ිටඹලුභ ගම්ලින් 
ශඳන්නුම් යනහ. ඊර්ෙහ2 ශක්රෝධඹ2 භහනඹ ගදී ිටඹලු ශ්ධේ 
ඉත් යන්න ිටඹලුභ ගම්ලින් ටයුතු යනහ. ශම් රු 
බහශේත් ඒ හශේ තත්ත්ඹක් තති යන්න ඕනෆ. ඳත්තයශේ 
තිශඵන ශ්ධේ ඒ හශේභ අයඹහ කිේහ2 ශභඹහ කිේහ කිඹරහ ඒ 
කිඹන ශ්ධේ ශම් රු බහට ශඹෝෙ නළවළ2 රු බහඳතිතුභනි. 
ශම් ුද්ධධිභත් ක්රිඹහ යන තළනක් ශන්න ඕනෆ. ශදශෝටි 
වත්රක්ඹක් ජනතහ දරිභත් යන2 විභත් යන ණ්ඩහඹභ 
තභයි2 ශම් ශදිටඹ විිටඳස ශදනහශේ ණ්ඩහඹභ. ශභළනි ප්රහල  
යන්න ඒ 225ට අයිතිඹ තිශඵනහද? ශම් විධිශේ ළයද ප්රහල 
යරහ2 ඊර්ෙහශන්2 ශක්රෝධශඹන් ථහ යරහ ක්රිඹහ කිරීභ තුශ 
නිළයදබහඹක් තිශඵනහද කිඹරහ අපි ේඳනහ යරහ ඵරන්න 
ඕනෆ. ජනතහ ශම් ළන ේඳනහ යන්ශන් ශොශවොභද? 

 

ගරු එම්. දජෝලප් භි කල් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ක්රිසතිඹහනි දවම් ඳහේරට අච්චු ශඳොත් ශනොශදන්ශන් තයි? 

අශනක් ෆභ දවම් ඳහරටභ ශදනහ. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵතුභහට ගභක් තිශඵනහ ද? එශවනම් ඒ ගභ අනු ක්රිඹහ 

යන්න ඕනෆ. 
 

ගරු එම්. දජෝලප් භි කල් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
තමුන්නහන්ශේට කුඩු ශනළේරහ  
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
ගභක් නළති වුණහට භට ගභක් තිශඵනහ. 
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

යදහයශඹක් කිඹරහ ශචෝදනහ යන්න එඳහ. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
රු භන්ත්රීතුභහ2 ඔඵතුභහ කුඩුහයශඹක්  
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
ද කිඹරහ භහ අවනහ. කුඩුහයශඹක් වළටිඹට ශන් ඔඵතුභහ ථහ 

යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ තභයි2 භභ කිඹන්ශන් ශම් රු 

බහශේදී ක්රිඹහ යන ගහයඹ ළයදයි කිඹරහ. ඔඵතුභහශේ කුඩු  
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ප්රලසනඹක් අඳට වුභනහ යන්ශන් නළවළ. ඒ එළිශේ දී යන්න 
ඕනෆ. ශම් රු බහශේ දී ඊට අලෙ ශන ශ්ධේ යන්න ඕනෆ. 
ශම් රු බහශේදී ථහ යන්ශන් ජනතහශේ දයුණු වහයි; 
ඔවුන්ශේ ප්රශඹෝජනඹ වහයි. ඒ ිකක් ශභෝඩ විධිඹට2 තක්ඩි 

 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
විධිඹට ථහ යන එ ශනොශයි ශභතළන දී යන්න 

තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්  

ඔඵතුභන්රහශේ ඳක්ඹට ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? ඒ 
නිහ ශන්ද ඳක්ඹ විනහල ශරහ තිශඵන්ශන්? ඔඵතුභන්රහට 
ඳක්ඹක් තිශඵනහ ද? ඒට ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵනහ ද? 
දර්ලනඹක් තිශඵනහ ද? [ඵහධහ කිරීභක්  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

අධියණශඹන් තීන්දුක් ශදන ශතක් එශේ ශචෝදනහ යන 

එ ළයදයි. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
රු බහඳතිතුභනි2 ඔඹ ඳක්ඹ විනහල ශරහ තිශඵන්ශන් ඔඹ 

හශේ පු්ධරඹන් නිහඹ කිඹන එ ශම් යටත් දන්නහ; 

ශරෝඹත් දන්නහ. ඒයි2 අද තිශඵන තත්ත්ඹ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ිටපු ථහනහඹයශඹක් ඔඹ විධිඹට ථහ යනහ ද? 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ නිහ ඹවඳත් ගහයශඹන් ක්රිඹහ යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භහ 

විශලේශඹන් භතක් යනහ. [ඵහධහ කිරීම්  එශේභ "භින්ද 
චින්තන ඉදරි දළක්භ" ප්රතිඳත්ති ප්රහලනශඹි "ඹ භන භඵය 
ිටත නින දළඹක්" ඹන ඳහඅඹ ඹටශත් ඹම් කිිට වනක් 
තිශඵනහ. ඔන්න ඔඹ චන ටි ිතට න්න. තහුණහ ද?  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

තශවන්ශන් නළවළ. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
"භින්ද චින්තන ඉදරි දළක්භ" ප්රතිඳත්ති ප්රහලනශේ වන් 

"ඹ භන භඵය ිටත නින දළඹක්"  ඹන ශම්හ ිතට අයශන  

ක්රිඹහ යන්න ඉශන න්න ඕනෆඹ කිඹන එ භහ ශම් රු 

බහශේදී ඔඵතුභන්රහට කිඹනහ. භට ත්ිේරත් එශවභ 

යන්න. ශම් ජනතහට ඔඹ විධිඹට ථහ යන්න ත්ශඹොත් ඒ  

ිකනිසුවන්ට ශභොද ශන්ශන්? ඒ ශොේශරොත් ඔඹ හශේ 

තක්ඩින්  
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඵට ඳත් ශන්ශන් නළ්ධද?  [ඵහධහ කිරීභක්  ඔඵතුභහත්  ශම් 

රු බහශේ අය ගනශේ  ඉශන ිටපු පු්ධරශඹක්.   ඒ 

හශේ පු්ධරශඹක් ශම් විධිශේ ජයහ 
 
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
ථහ යනහ නම්2 ළයද විධිඹට ථහ යනහ නම්  ඒ පු්ධරඹහ 

- [බාධා කිරීමක්] මන්ත්රීවරවලක් වශ්වලන්  පිළි්න්න ළුවනවන්ද   

ශභොක්ද2 ශ්ධලඳහරනශේදී යන්න තිශඵන්ශන්? ඒ නිහ ශම් 

හශේ නළති ිත වදහ ශන භනුෙශඹක් ශන්නඹ කිඹහ භහ 

ඉේරනහ. - [ඵහධහ කිරීභක්   

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ශදඳළත්ශතන්භ ඒ චන ඳහවිච්චි වුණහ. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
එච්චයයි2 භභ එතුභහශන් ඉේරන්ශන්. ගධෙහත්ික 

ංර්ධනශඹන් යුතු පු්ධරඹහ යට භහජ ංර්ධනඹ වඳුනහ 

ළනීශම්  ළඩඳතයි. අවන්න ශම්හ. අශේ යට  ශරෝශේ 

අනිකුත් ශඵොශවෝ යටර ශෞයඹට ඳහර ශන්ශන් අඳ තු 

භහවළ්  උරුභඹ ව ුදදුදවභ  නිහඹ. එඵළවින්  යහජෙ ගභ න  

ුද්ධධහභට තිශඵන ඒ තළන ගයක්හ ය නිිකන් ිටඹලු ගම්ර 

උන්නතිඹ වහ ම්පර්ණ යහජෙ අනුග්රවඹ රඵහ ශදනහ. ඳන්ේ2 

ශෝවිේ2 ඳේලි ව මුසලිම් ශ්ධසථහන තතුළු ිටඹලුභ ගික 

සථහනර උන්නතිඹ වහ ඒහශේ ඹටිතර ඳවුවම් 

ංර්ධනඹට ගධහය ළඩටවනක් ස කිරීභ ව විනහල වී ත්ඹ 

උතුරු2 නළ ශඟනිය ගික සථහන ම්පර්ණශඹන්භ යජශේ 

විඹදිකන් අලුත්ළඩිඹහ ය දීභ අශේ ඳයභහර්ථඹයි; ළඩ පිළිශශයි; 

ක්රිඹහත්භබහඹයි.  ඒ අනු ක්රිඹහ යිකන් ශඵෞ්ධධ හයධර්භ2   

පිළිශත් භත ජීවිත වළඩසහ ළනීභට අලෙ ඳුව බිභ ස 

කිරීභ ශභන්භ2 ශම් යශට් ඳතින ෆභ ගභටභ  

භහනහත්භතහශඹන් ළරකීභත්2 අඳ  යශට් ජීත් න  විවිධ ජන 

ර්රට වහ විවිධ ගම්රට අඹත් ජනඹහට අශනෙොනෙ 

අශඵෝධශඹන්2 වජීනශඹන් ජීත්  විඹ වළකි දහචහයම්ඳන්න 

භහජඹක් ශොඩ නළගීභත් භින්ද යහජඳක් යජශේ අයමුණයි. එභ 

අයමුණ හක්හත් ය ලීභ වහ ිටඹලු ගම් නිශඹෝජනඹ 

යිකන් භසත ශ්රී රහංකීඹ භහජඹභ ගයණඹ න ඳරිද ෙහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභත්2 ශ්රී රහංකි ජන භහජශේ දයුණු පිිස 

ශවේතු න්නහ ව ළඩටවන් දඹත් කිරීභත් දශනන් දන ඉටු 

යිකන් භහශේ අභහතෙහංලඹ ඉදරිඹට ශන ඹහභට වළකි වීභ 

ඉභවත් තුටක්.  

2012 ජන ංණනඹට අනු ශඵෞ්ධධහිකඹන් ිටඹඹට 

70.2ක් ද2 ින්දු ගිකඹන් ිටඹඹට 12.6ක් ද2 ඉසරහම් 

ගිකඹන් ිටඹඹට 9.7ක් ද ශයෝභහනු ශතෝලිඹන් ිටඹඹට  

6.1ක් ද2 ශනත්  ක්රිසතිඹහනි ගිකඹන් ිටඹඹට 1.3ක් ද අඳ 

යශට් වජීනශඹන් ජීත් ශනහ. ිටඹලු ගිකඹන්ට එක් 

තළන දී  තභ තභන්ශේ ගම් තදහීභට වළකි නු පිිස භහ 

අම්ුදළුහ ර් ගික ශක්න්ද්රසථහනඹ නිර්භහණඹ ය 

තිශඵනහ. රු විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ නහඹතුභනි2 ඵරන්න2 

ිටඹලුභ ගම්ර අඹ  එ තළන; අඩි 1000ක් උ එ න්දක් 

උඩ. ෆභ ශදනහටභ එට න්දනහ යන්නට පුළුන් න වළටිඹට 

ස ය තිශඵනහ. ිටඹලුභ ගම්ර අඹ නිතයභ එ තළනට 

ඹනහ. ත්ින් න්දනහ යනහ. දරුශෝ වළභ ගික 

සථහනඹටභ ත්ින්  ඵරරහ  න්ශතෝ ශරහ එනහ. ශම් තුළින් 

2453 2454 

[රු ද.මු. ජඹයත්න භවතහ  
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අශේ ජනතහ තුශ අශනක්  ගම් ශශයි වයඹ2 ශක්රෝධඹ2 

ඊර්ෙහ තිශඵනහ නම් නළති ශන්නට පුළුන්ඹ කිඹහ 

ශඳන්නුහ. දකුණු ශොරිඹහශේ ශම් යරහ ශඳන්නුහ. යටේ 

180 ම්ශම්රනඹට අශේ භළති තභතිරුනුත් ත්ඹහ. ශරෝශේ 

ශොශවේත් -කිිටභ තළන- එශවභ එක් නළවළයි කිඹහ ප්රහලඹට 

ඳත් ශහ.  

ශ්රී රහංකි භහජඹ තුශ පිළිළනීභට රක් න ප්රධහන  

ගම්ර ගික පුනර්ජීනඹ වහ අශනෙොනෙ වජීනඹ  

ුවරැකීභ ශනුශන් නු රළබූ  හමි ප්රඹත්නශේ ප්රතිපරඹක් 

තභයි2 ශම් ළඩපිළිශශ.    

පු්ධරඹහ තුශ භහනිට  ංයඹ තති කිරීභ2 භහජ හයධර්භ 

ුවයකින ගුණරු භහජඹක් බිි කිරීශම් අඩිතහරභ න ඵළවින් 

ශබෞති ංර්ධනඹ ඳභණක් ශනො ගධෙහත්ික ංර්ධනශේ ද 

අ ලෙතහ නියන්තයශඹන් අධහයණඹ යන්නහ ව අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  ශභය ද අඳ අභහතෙහංලඹ  ශත විශලේ අධහනඹ 

ශඹොමු ය තිශඵනහ.    

2014 ර්ඹ වහ ශභය අඹ ළශඹන්  රුපිඹේ ිකලිඹන 

1850ක් ශන් ය දී තිශඵනහ. ඊට අභතය පිරිශන්  අධෙහඳනඹ 

වහ ිටේභහතහ ගයහභඹ ඉද කිරීභ වහ අධෙහඳන අභහතෙහංලඹට ද2   

දවම් ඳහේ ංර්ධනඹට වහ ගික භහජ ංර්ධනඹට  

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ  භවජන ටයුතු අභහතෙහංලඹට ද2 ශේර 

තයභ නිහඩු  නිශක්තනඹ ඉද කිරීභ වහ දඹුේර පජහ ූමිකඹ 

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ  නහරි ංර්ධන අධිහරිඹට ද රඵන 

ය  වහ ශන ශනභ මුදේ ශන් ය  මුළු  එතු ලශඹන් 

රුපිඹේ ිකලිඹන 4571ක් අඳ අභහතෙහංලඹට රඵහ දීභ පිළිඵ 

අතිරු ජනහධිඳති භින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට මුළු භවත් 

ගික ජනතහ ශනුශන් අඳ ශඵශවවින්  සතුතින්ත ශනහ.  

2013 ශර් ශන් යන රද රුපිඹේ ිකලිඹන 42325 මුදර 

විශලේශඹන් ිටඹලුභ ගම්ර දවම් අධෙහඳනඹ තුළින් ප්රජහ 

විඵර ළන්වීභ2 ිටඹලුභ ගම්ර ගික සථහන ළඩිදයුණු 

කිරීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ශඹොදහ තිශඵනහ.  ඊට 

අභතය2 ිටඹලුභ ගම් පිළිඵ දළනුත් කිරීශම් ළඩටවන් 

වහත් ශඵෞ්ධධ භික්ෂූන් වන්ශේ2 ිටේ භහතහන් ව දවම් 

ඳහේ ගුරුරුන් පුහුණු කිරීශම් ටයුතු ළඩිදයුණු  කිරීභ වහත් 

ශම් ශර් මුදේ ළඹ ශරුණහ. ඒ භඟභ ගයම්බ ශ 

ශොත්භශේ භවළලි භවහ ෆඹ ඉද කිරීභ2 විදෙහරංහය 

ජහතෙන්තය ශඵෞ්ධධ භධෙසථහනඹ ඉද කිරීභ2 දවම් ඳහේ 22600ක් 

ංර්ධනඹ කිරීභ ඹන ටයුතු දළනට නිභ ශිකන් ඳතිනහ. 

භේතු2 අසත්රි භවහ විවහයසථහනර ශොඩනළ් ලි 

ංර්ධනඹ යරහ ශඵොශවොභ රසනට ඒහ ස යරහ 

තිශඵනහ. භවහ ංකඹහ වන්ශේරහට ශනොශඹක් විධිශේ ගධහය 

උඳහය යරහ තිශඵනහ. ශේත් ශවේත් ඳහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

වළඵළයි රු බහඳතිතුභනි2 ශම් භවහ ංක යත්නඹ අතශර් 

චීයධහරින් පිරිකුත් ඉන්නහ. භභ ඒහ වන්න ඹන්ශන් නළවළ. 

චීයධහරින් ඉන්නහ. චීයඹ තිුදණහට ුද්ධධිඹ අඩුයි2 ගභ ළන 

දළනීභ අඩුයි. ශනොශඹක් ශනොශඹක් විධිශේ ප්රහල යිකන් 

ම්ුද්ධධ ලහනඹටත්2 ජහතිඹටත්2 ංසෘතිඹටත්2 බෙත්ඹටත් 

අභහන යන පු්ධරඹන් චීයධහරින් වළටිඹට ඉන්නහ. ඒ අපි 

ණන් න්න ශවො නළවළ කිඹරහ භහ වළභ තළනභ කිඹනහ. ඒ 

ළන ශම් රු බහශේදීත් ථහ යන්න ශවො නළවළ. චීයධහරින් 

ඉන්නහ. වළභ ගභභ ළයද යන අඹ ඉන්නහ. ඒ ළන අඳට 

ඵරන්න ඕනෆ නළවළ.  ුද්ධධිභත්භ ිටඹලුභ ගම්ර ශශ්රේසඅ විධිඹට 

ක්රිඹහ යන2 ගභ පිළිඵ දළනීභක් තති ක්රිඹහ යන අඹ ළනයි 

අපි ථහ යන්න ඕනෆ2 ඒ අඹ ළනයි ඵරන්න ඕනෆ.   

ශභභ ටයුතු ර්ප්රහයශඹන් ඉටු කිරීභ වහ පර්ණ 
වශඹෝඹ රඵහ දුන් අතිරු භවහනහඹ සහමීන් වන්ශේරහ 
ප්රමු භවහ ංක යත්නඹට ද2 අශනකුත් ගික නහඹතුභන්රහට 
ද2  භහශේ නිශඹෝජෙ අභහතෙ  රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන 
භවතහට ද2 අභහතෙහංල ශේම් එම්.ශක්.මට. දහනහඹ භවතහ 
තතුළු ිටඹලුභ හර්ඹ භණ්ඩරඹට ද භභ සතුතිඹ ඳශ යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ධම්භ ඳදශේ ඳණ්ඩිත ේශඹි එන ශම් 
හථහ ිටිඳත් යන්න භහ ළභළතියි.  

 
"ශේශරෝ ඹථහ ඒකශනෝ 

  හශත්න න මීයති 

  ඒං නින්දහ ඳංහුව  

 න ිකඤසජන්ති ඳණ්ඩිතහ" 

ශම් හථහශන් කිඹළශන්ශන්2 "විලහර ේ ඳර්තඹ ිටවු දත්න් 
වභන හතශඹන් ශනොශේන්ශන් ඹම් ශේද2  එශේභ නින්දහ2 
ප්රලංහ ශදශිදී ඳණ්ඩිතශඹෝ ශනශේශති" ඹන්නයි. ශම් 
ඳහඅඹ ිටි න්ිකන් ය 62ක් ශ්ධලඳහරනශේ නිඹළශරිකන්               
ශ්රී රහංකි ජනතහ ශනුශන් ළඳ ශ භහශේ ජීවිතඹට 
ශොඳභණ නින්දහ අඳවහ ශත් ඉන් න ඳණක් රළශඵන ඵත් 
ගදයඹ2 රුණහ2  වභත්රිඹ ප්රගුණ ශ භහ නිවතභහනී භවජන 
ශේශේ ශඹශදන ඵත් වන් යිකන් තමුන්නහන්ශේරහ ිටඹලු 
ශදනහටභ ුවබ න යක් ශේහයි ප්රහර්ථනහ යනහ.    ශඵොශවොභ 
සතුතියි.      

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ශඵොශවොභ සතුතියි.  
මීශඟට රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ.  

 
[ප.බහ. 10.50  

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු බහඳතිතුභනි2 අශේ අභළතිතුභහ ගික ටයුතු 

පිළිඵ ශරොකු විසතයඹක් ශහ.  ශඵෞ්ධධ ලහනඹ පිළිඵත්2 
එි හයධර්භ පිළිඵත් ශඵොශවොභ විසතයහත්භ ථහක් ශහ. 
භහ දන්නහ2  එතුභහශේ අභහතෙහංලඹ ශඵොශවොභ හධහයණ ශර 
ිටඹලු ගම්රට රන ඵ. එි කිිටභ තර්ඹක් නළවළ.  
ශතෝලි බහ ශනුශන් අපි ශභොනහ ශවෝ ඉේලුත්  එතුභහ 
ඒහ ඉසට ය දීරහ තිශඵනහ. නමුත් එ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.  
ඒට අඳට තභ ඳළවළදලි උත්තයඹක් රළබිරහ නළවළ. ශම් 
ළිටශනෝ ෙහඳහයඹ නත්න්නඹ කිඹරහ දළන් ශම් යශට්  ගික 
ඵරශේඹක් තති වී තිශඵනහ. ඒ නත්නහඹ කිඹහත්2 
එශවභ නළත්නම් ඒ ඳනත ශශනන්ශන් නළවළයි කිඹහත් තභ 
ප්රහලඹක් ශශේ නළවළ. අභළති කිඹන්ශන් ශම් තභතිරු 60 
ශදනහශේභ ප්රධහනිඹහ.  

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
විරු්ධධ ඳක් ශේ ප්රධහන ංවිධහඹතුභනි2 ළිටශනෝ වුණත්2 

යහ අයක්කු වුණත්2 ශනත් නය වළිටරීම් වුණත් ඒ ිටඹේරභ 
නතය යන්න ගණ්ඩුට ඵළවළ. ඒහ ජනතහශේ ිටත් තන් 
තුළින් වළශදන්න ඕනෆ. ඒයි ගම්ර උන්න්ශන්. ඒහ 
ම්පර්ණශඹන් නත්න්න ඵළවළ. ශවොශයක් ශවොයම් ශහට 
ඳුවයි ශඳොලීිටඹට අේරන්න පුළුන් න්ශන්. ශවොයම් යන්න 
ඉසය ශඳොලීිටඹට ශවොඹහ න්න ඵළවළ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නහන්ශේ වරි ථහක් ශන් කිඹන්ශන්.  

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඳයචිත්ත විජහනන  ඥහනඹ කිඹන එ නළවළ. 

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගණ්ඩුක් ශභොටද ඒහ නත්න්න ඵළරි නම්? 

තභතියශඹක් ශභොටද ඒහ නත්න්න ඵළරි නම්?  

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵතුභන්රහ හශේ ශ්ධලඳහරනඥයිනුත් ගික ලශඹන් 

ජනතහට වළඟීම් රඵහ ශදන්න ඕනෆ ශම්හ නය ශ්ධේ; ඒහ අත් 

වරින්න ඕනෆ කිඹහ.  

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භශේ ශරහ2 රු බහඳතිතුභනි.  

ළිටශනෝ නීතිත යන්න වදන අසථහශේ අභළතිතුභහ 

කිඹන්ශන් පුදුභ ථහක්. එතුභහ ශඵෞ්ධධහභ ළන ශඵොශවොභ 

ඉවළින්භ ථහ ශහ. ශම් ඵරන්න2 ඳත්තයර ශභොනහද 

කිඹන්ශන්? "ළිටශනෝ එඳහ - වරනිහයි නහිිකරු 

ජනහධිඳතිට ලිඹයි." තමුන්නහන්ශේ  ුද්ධධ ලහන තභති වළටිඹට 

වරනිහයි නහඹ සහමීන් වන්ශේරහශේ කීභ පිළින්නහ 

ද?  
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒයි භභ කිේශේ2 චීයධහරිශඹෝ කිඹහ ජහතිඹකුත් ිටටිනහඹ 

කිඹහ.  

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භේතු නහිික2 අසත්රිශේ නහිික2 අභයපුය නිහශේ නහිික2 

යහභ ඤසඤ නිහශේ නහිික ඹන ිිකරුන්ශේ ප්රහල 

තමුන්නහන්ශේ  පිළින්ශන් නළ්ධද? ඒ කිඹභන පිළින්ශන් නළ්ධද? 

ුද්ධධ ලහන වහ ගික ටයුතු අභහතෙයඹහ වළටිඹට ඒ 

පිළින්ශන් නළ්ධද?  

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔළුක් නළවළ. 

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශම්ශොේරන්ශේ ඔළු නළවළ? ඒ කිඹන්ශන් නහඹ සහමීන් 

වන්ශේරහශේ ඔළු නළවළ කිඹහද කිඹන්ශන්?  

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵතුභහ හශේ ුද්ධධිභත් ශශනකුත් ඒ හශේ ශ්ධේ 

කිඹනහ ද? 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ2 භභ ශනොශයි කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේ ුද්ධධ ලහන 

තභතියඹහ වළටිඹට ශම් නහඹ සහමීන් වන්ශේරහ කිඹන ශ්ධ 

පිළින්ශන් නළවළ කිඹහ ද කිඹන්ශන්?  
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
නළවළ2 නළවළ.  
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එශවභ නම්?  
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
භභ හශේ හශත් ළයද ශ්ධේ පිළින්ශන් නළවළ. ළයද 

ඒහ ය තිශඵනහ නම් භභ ඕනෆ එට  - 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශම් ඉේරන්ශන් ළිටශනෝ එඳහ කිඹරහයි. තමුන්නහන්ශේට 

ඵළරි ද අද ශම් රු බහශේ ප්රහලඹක් යන්න2 "භභ ඒට ඉඩ 

ශදන්ශන් නළවළ; එශවභ ඳනතක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ශශනන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ; ශම් ම්පර්ණශඹන් නීති 

විශයෝධියි; නහඹ සහමීන් වන්ශේරහ කිඹන ශ්ධට ි 

නභනහ" කිඹහ?  

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඊර්ෙහට - 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඊර්ෙහක් ශනොශයි.  

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඵරඹ න්න උත්හව යනහ - 

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භට ඵරඹක් ඕනෆ නළවළ2 රු බහඳතිතුභනි.  
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳක්ඹ ඵරහ න්න. 
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ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒහ ථහ යන්න එඳහ. අදහශ ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
අභළතිතුභහට ශනොශයි ඒ කිිට ශදඹක් වන් ශශේ. 

ඔඵතුභහ ථහ ය ශන ඹන්න.  

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අභළතිතුභහට brake නළවළ. භක් නළවළ. ටහශන් ශඹෝජිත  

ළිටශනෝ ම්භහනඹට එශයි න්න කිඹහ ශොශම අයදගුරු 

භළේම් යංජිත් හදනේ ිිකඳහශණෝ කිඹනහ. තමුන්නහන්ශේ 

ගික නහඹඹන්ට රු යනහ නම් ශම් ගික නහඹශඹෝ 

ශම් යන ඉේලීභට තයි පිටුඳහන්ශන්? "භභ අභළතියඹහ 

වළටිඹට2 භභ ගභ බහය ිටටින අභහතෙතුභහ වළටිඹට ශම්හට ඉඩ 

ශදන්ශන් නළවළ" කිඹහ  ඒ පිළිඵ ප්රහලඹක් යන්න ඵළරි තයි?   

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
අඳ දන්ශන් නළති ශ්ධේ ථහ  යන්න - 

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දන්ශන් නළති ශදඹක් ශනොශයි. ඵශඵක් ශන්න එඳහ. 

තමුන්නහන්ශේ අවුරුදු 62ක් ශ්ධලඳහරනඹ ශහඹ කිේහ. 

ශ්ධලඳහරනඹ ශහ නම් ශම් ළන ශනොදන්ශන් ශභොද?  

ශම්ශක් කිඹනහ2 “Cardinal Malcolm Ranjith, 

Archbishop of Colombo has condemned the setting up of 

a casino village to attract foreign investment in this island 

nation”.    

ගික නහඹ ශඹෝ ශභශවභ කිඹනහ. ඒ හශේභ ශඵෞ්ධධ 

නහඹශඹෝ2 ින්දු නහඹශඹෝ ගික ම්ශම්රනශේ දී ඒ 

පිළිඵ අදවස ප්රහල ය තිශඵනහ. එඹ ිටඹලු ගම්ර 

නහඹඹන් ිටටින ම්ශම්රනඹක්. ශම් තවනම් යන්න කිඹහ 

යජශඹන් ඉේලීභක් යන ඵ ශඵොශවොභ ඳළවළදලි කිඹහ 

තිශඵනහ. භභ අවන්ශන් ශම් තවනම් යනහ ද නළ්ධද 

කිඹරහයි.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ළයද ළඩ යන අඹට නිිට දඬුම් ශදනහ කිඹහ එතුභහ 

පිළිතුරු දුන්නහ. ඒ නිහ ප්රලසනඹක් නළවළ.  

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඹන්ශන් ශොශවේද?  ඕහ කිඹරහ ළඩක් නළවළ. අභළතිතුභහ 

භශේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදන්ශන් නළතු ඳළනරහ ඹන්න එඳහ. 

ශඵොශවොභ ළයදයි. තමුන්නහන්ශේ ගික ටයුතු අභහතෙයඹහ 

වළටිඹට2 ශම් යශට් ිටටින ගික නහඹශඹෝ2 ඒ හශේභ ශඵෞ්ධධ 

ගශම් ප්රධහන නහඹ සහමීන් වන්ශේරහ යන ඉේලීභට 

තහුම් න් දීරහ ශම් ෙහඹහභඹ ශම් යශට් ශන ඹන්න ශදන්ශන්  

නළවළ කිඹහ ප්රහලඹක් යන්න ඵළරි තයි කිඹන එයි භභ 

අවන්ශන්. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ ළඩ පිළිශශරට භභ ම්පර්ණශඹන්භ විරු්ධධයි. අපි ඒහ 

නළති කිරීභට ක්රිඹහ යනහ. ඔඵතුභන්රහ ශම් ළන ප්රචහයඹක් දීරහ 

ඳත්තයර මුහුණ දභහශන තළනක් රඵහ න්න උත්හව යනහ. 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තළනක් රඵහ න්න ශනොශයි2 ඔඵතුභහ රුණහය කිඹන්න 

ඒ ඳනත් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඳුව ත්ඹ 
දසර එභ ඳනත් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශේන්න වදරහ ඳසශේ 
ශේනහ කිඹරහ ඉේරහ අස ය ත්තහ. රඵන අවුරු්ධශ්ධ නළත 
යක් ශම් ෙහඹහභඹ යන්න කුභන්රණඹක් තිශඵනහ කිඹරහ 
දළන් අඳට ගයංචිඹක් තිශඵනහ. 

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵතුභහ තවළට දළක්ශක් නළති2 දන්ශන් නළති ශදඹක් තත්තක් 

ලශඹන් ප්රහල යන එ ශොයි තයම් ශභෝඩභක්ද කිඹරහ 

ඔඵතුභහභ ේඳනහ යරහ ඵරන්න. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ිටිඹහ නම් දකින්න තති ශන්. ශම්හ 

දන්ශන් නළවළ කිඹන්න ඵළවළ ශන්. ශභෝඩභ භශේ ශනොශයි 

ශන්. ඒ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශේනන වළදුහ2 ළබිනට් 

භණ්ඩරශේ හච්ඡහ ශහ. ඒ නළවළයි කිඹන්න එඳහ. භභ 

තමුන්නහන්ශේට වරිඹට රු යනහ. නමුත් ශම් හශේ ප්රහල 

ශහභ ඒ රුත්ඹ හීන් ශරහ ඹනහ. රුණහය භභ ථහ 

යරහ ඉය ශනේ ඔශවොභ ඉන්න. 

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ළරැ්ධදක් ශරහ තිශඵනහ නම් -ළයද යරහ තිශඵනහ නම්- 

ඒ අඹට භයණීඹ දණ්ඩනඹ ශදන්න ඕනෆ කිඹරහ භභ ශඹෝජනහ 
යනහ. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹ ඵරන්න. ජහති ශවශ උරුභඹ 

ඔඵතුභහට යන අනම්ුද ඵරන්න. භභ නම් ිතන්ශන් නළවළ 
තමුන්නහන්ශේ ශම් යන්න තති කිඹරහ. නමුත් ජහති ශවශ 
උරුභඹ කිඹනහ2 ශවශයොයින් කිශරෝග්රෆම් 252 යහශඹන් නිදවස 
ය න්න වළදුශේ අභළතිතුභහශේ ලියුශභන් කිඹරහ. භභ දන්ශන් 
නළවළ2 ශම් ජහති ශවශ උරුභඹ කිඹන ශ්ධ. 

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

අභළතිතුභහට එශවභ කිඹන එ ළයදයි. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගණ්ඩු ඳළත්ශත්භ ඉන්න ප්රධහන ඳක්ඹක් කිඹන්ශන්. 

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ජහති ශවශ උරුභඹ තිඹහ ශභොන උරුභඹ කිේත්2 

චීයධහරිශඹක් කිේත්2 ඔඵතුභහ කිේත් ඒශක් තෙඹ ශොඹහ 

ඵරන්න කිඹන එයි භභ කිඹන්ශන්. ශොයි එ ඳත්තශර් 

තිුදණත් ඳත්තශර් තිශඵන ඒ වළභ ශ්ධභ තෙඹ ශනොශයි. තෙඹ 

ශොඹහ ඵරන්න. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ දන්නහ. ඒ ශශේ තමුන්නහන්ශේ ශනොශයි කිඹරහ භභ 

දන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ශම් විහදශේ භශේ ශේරහ තුශ භට 
ථහ යන්න ශදන්ශන් නළවළ ශන්. තමුන්නහන්ශේ ශඳොඩ්ඩක් හඩි 
ශන්න ශෝ. තමුන්නහන්ශේ අභළතිතුභහ ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්  
ශභන්න ඒ ලියුභ. 2013 අශෝසතු 23 දහතිකන් ලියුභක් තිශඵනහ. 
Sir, it states, I quote:  

"Request for a Waiver of Demurrage and SLPA Charges as a 
Concession  Container No. ............" 

එශේ කිඹරහ container එශක් අංඹ වන් යරහ 

තිශඵනහ. ඒ ලිපිශේ තදුයටත් ශභොනහද කිඹන්ශන්?  

"I would be much thankful to you on behalf of the Hon. Prime 
Minster that if you take appropriate action to grant a waiver of 

duty and concession ……….…… above container which has 

been imported by Rohan Impex………” 

කිඹරහ නභත් වන් යරහ තිශඵනහ. ශම් ඵරන්න ශම් 

ශොඳභණ ළයදද කිඹරහ. ඔඵතුභහ ශනුශන් ශම් ලියුභ ඉදරිඳත් 

ශහ කිඹරහ ශන් කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්   ශම් ලියුශම් 

වන් ශරහ තිශඵන ශ්ධ. 

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔඵතුභහ ශම් ිට්ධධිඹ තතුශශේ තිශඵන ශ්ධ දකින්ශන් නළතු ශන් 

ඔඹ ලියුභ ළන කිඹන්ශන්. දළන් ඒ ළන ඳරීක්ණඹක් 

ඳළළත්ශන නිහ අඳට ඉන් ඳුව ඒ ළන ථහ යන්න 

පුළුන්. එශවභ නළතු දත්න් දටභ ශම් විධිඹට ථහ යන එ 

හධහයණ නළවළ. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශවොයි2 ශම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹ යනේ ඉන්නම් ශෝ. 

ත ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ශක්රෝධඹ නිහ2 ඊර්ෙහ නිහ ඉදරිශේදී ත ත ශ්ධේ 

කිඹන්න පුළුන්. 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ත ශදඹක් තිශඵනහ. ශම් තමුන්නහන්ශේ ළන ශනොශයි 

තිශඵන්ශන්. ශදළම්ඵර් භ 16ළනි දහ "රංහදීඳ" ඳත්තශර් 

ශභන්න ශභශවභ ඳශ ශරහ තිශඵනහ: 

"ශෝටි 10 ශවශයොයින් ික්ඩුශන් අේරයි" 

ශම් විධිඹට ශෝටි 10 ශවශයොයින් ගශේ2 ශම් විධිඹටභ 

ඵරඹ ඳහවිච්චි යරහ ශවොශයන් එළිඹට අයශන ත්ඹ ඒහ ද කිඹන 

එයි භභ අවන ප්රලසනඹ. ශම් හශේ container කීඹක් ගහ ද 

දන්ශන් නළවළශන්. ශම් එයි තේලුශේ. කිශරෝග්රෆම් 252ක් 

තේලුහ කිේශේ එක් අසථහක් ඳභණයි. ඊට ඉසශේරහ ත 

ශොඳභණ ශම් යටට ශේන්න තති ද? අද ශ්රී රංහ කුඩු ජහහයම් 

භධෙසථහනඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒයි 

ශභතළන තිශඵන බඹහනභ. [ඵහධහ කිරීභක්  ශම්ශක් කිඹනහ2 

ඒ කිශරෝග්රෆම් 252න් කිශරෝග්රෆම් 100ක් රංහශේ ඳහවිච්චිඹටත්2 

අශනක් ඒහ විඹට්නහභඹ2 එංරන්තඹ2 ඒ හශේභ ගිටඹහශේ 

තත් යටේ කිිඳඹට ඹන්න රංහ transit භධෙසථහනඹක් 

වළටිඹට ඳහවිච්චි යනහ කිඹරහ. ශම් භවහ බඹහන 

තත්ත්ඹක්. ශම් යටට ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? ශරෝශේ අත් 

අඩංගුට ත් ශවශයොයින්ලින් ළඩිභ කිශරෝ ංෙහ අේරරහ 

තිශඵන්ශන් ශම් රංහශේයි. ශම් ශරොකු ජහහයභක් ශශයන 

යටක් ඵට ඳරිර්තනඹ වීශන එනහ. ශම් වරි අේරහ ත් 

එට ශර්ගු නිරධහරින්ට අපි සතුතින්ත ශනහ. නමුත් මීට 

ලින් ශම් හශේ containers කීඹක් පිට වුණහද කිඹන එයි අද 

අඳට අවන්න තිශඵන ප්රලසනඹ. ඊශේ "රංහදීඳ" ඳත්තශර් 

තිශඵන්ශන් "ශෝටි 10 ශවශයොයින් ික්ඩුශන් අේරයි" 

කිඹරහ. 

 රු ශජෝලේ භයිේ ශඳශර්යහ භන්ත්රිතුභහ ඊතයිේ ළන 

කිේහ. ශශයක් නළතු ඊතයිේ රංහට එනහ. එ එ 

ශ්ධේ වදන්න කිඹරහ ශන්රහ අයක්කු හශේ ශ්ධේ වදන්න 

ඒහ ඳහවිච්චි යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ශම්හයින් යටට ගදහඹභක් 

එන්ශන්ත් නළවළ. ඒහට ඵදු ශන්ශන්ත් නළවළ. ඒහ ශවොශයන් 

'ඳහස' ය න්නහ. එ එ යහජෙ නහඹඹන්ශේ නම් ඳහවිච්චි 

යරහ ලියුම් තයරහ ඔවුන් ඒහ එළිඹට න්නහ. ශම් අහු වුශණ් 

එක් ඳභණයි. මීට ලින් ශම් හශේ  ත කීඹක් 'ඳහස' ය 

ත්තහද දන්ශන් නළවළ. ශම්ද ශම් යශට් ගර්ථිඹ2 රු 

බහඳතිතුභනි? අඳට අවන්න තිශඵන්ශන් ඒයි.  

අශේ විඳක්ඹට ගයංචි රළශඵන්ශන් ප්රෘත්ති ඳර භහර්ශඹන් 

තභයි. අඳට ශන ක්රභඹක් නළවළ2 ශතොයතුරු රඵහ න්න. ඒ 

ගයංචි රළුදණහභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී අපි ගණ්ඩුශන් අවනහ2 

"ශම් තත්ත ද2 ශම් ශභශවභද2 ශම් නත්නහ ද2 ශම්හට 

ඉඩ ශදනහ ද?" කිඹරහ.   

විලහර රුත්ඹක් තිශඵන2 ශඵෞ්ධධහශම් ඵහුතයඹක් ජීත් 

න යට ශම් හශේ ශ්ධේ ිට්ධධ න එ ළන තත්ත 

ලශඹන්භ අපි නහටු ශනහ. අභළතිතුභනි2 ශම් ශවො 

නළත්ශත් තමුන්නහන්ශේට. තමුන්නහන්ශේ  ුද්ධධ ලහන වහ 

ගික ටයුතු තභතියඹහ. අපි තමුන්නහන්ශේ දවහ ඵරන්ශන් 

අං2 ඳහරිශු්ධධ2 යටට ඹවඳතක් ශශනන තභතියඹකු 

වළටිඹටයි. භශේ රුත්ඹ ඔඵතුභහට ඒ ශරභ තිශඵනහ. නමුත් 

ශම් හශේ ශ්ධේ ඳශ න ශොට ඔඵතුභහට ශවො නළවළ. ශම්  

ලියුභ ඹරහ තිශඵන්ශන් "ඔඵතුභහ ශනුශන්" කිඹරහ වන් 

යරහයි. භභ කිඹන්ශන් ශම්හ  මීට ඳසශේ ශන්න  ශදන්න එඳහ 

කිඹරහයි. 

2461 2462 
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ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
විඳක්ශේ ප්රධහන ංවිධහඹතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහශේ අඹ ඒ 

විධිඹට ලියුම් ලිඹන්ශන් නළ්ධද?  අවුරුදු 62ක් ව භශේ ශ්ධලඳහරන 

ජීවිතශේදී ලියුම් ලිඹන්ශන් භභ ශනොශයි.  

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ අවන්ශන් ශම් හශේ ලියුම් කීඹක් ලින් තරිඹහ ද 

කිඹරහයි.  

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශම් ළන ඳරීක්ණඹක් න නිහ2 ඳරීක්ණශඹන් ඳුව 

ශොඹහ ඵරමු. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
විශලේශඹන්භ  ුද්ධධ ලහන වහ ගික ටයුතු පිළිඵ 

තභතිතුභහශේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් ථහ යන අසථහශේදී  අද  ශ්රී 

රංහ ශභළනි තත්ත්ඹට ළටිරහ තිමටභ ළන භශේ නහටු 

ඳශ යනහ. රු අභළතිතුභනි2 රුණහය ශම් ශව ශයොයින් 

ළනි භත් කුඩු ර් ශශනන එ නත්න්න ක්ිස ළඩ 

පිළිශශක් තති යන්න කිඹරහ භභ ඉේලීභක් යනහ. ඒ 

යන්න අලෙයි.  

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
තත්තටභ අ ශේ ජනහධිඳතිතුභහත්2 ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ිටටින 

ිටඹලුභ ශදනහත් - 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු බහඳතිතුභනි2 දළන් ශභතළන තිශඵන යද ශභඹයි. 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩුශේභ ශොටක් තභයි ජහති ශවශ 

උරුභඹ. ශවශ උරුභශේ බහඳති ධුයඹ දයන බහඳති සහමීන් 

වන්ශේ තභයි කිඹන්ශන් අභළතිතුභහ ඳන්නන්න  ඕනෆ කිඹරහ. 

භභ ශනොශයි කිඹන්ශන්.  

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ ශන චීයධහරිශඹක්. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ  ශශනකු 

ශනොශයි කිේශේ. 

 
ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ2 නළවළ2 භහ ශඟ ශතොයතුරු තිශඵනහ.  

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ත විනහඩි ශද හරඹක් ඳභණයි ඉතුරු තිශඵන්ශන්. 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු බහඳතිතුභනි2 එක්ශෝ ශවශ උරුභඹ ගණ්ඩුශන් 

අසශරහ විඳක්ශේ තවිේරහ හඩි ශන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්  

ඒ අඹ යන ඉේලීභට ඉඩ ශදන්ශන් නළත්නම් අභළතිතුභනි2 

තමුන්නහන්ශේ ඒශොේරන් අයින් යන්න. තමුන්නහන්ශේ තභයි 

යශට් අභළති. ඔඵතුභහට ශඵොරු ශචෝදනහක් යනහ නම් 

එතුභන්රහට කිඹන්න2 ගණ්ඩුශන් අයින් ශන්න කිඹරහ. එශවභ 

යන්ශන් නළති -[ඵහධහ කිරීභක්  අද න තුරු භභ දන්ශන් නළවළ2 

ශම් හශේත් කීභට ශශයන ළඩක් ද කිඹරහ. ඒ අපි 

දන්ශන් නළවළ. ශශේ ශතත් ශම් හයණඹ තමුන්නහන්ශේ භත 

තිඹහ න්න. ශම් අපි කිඹන ශදඹක් ශනොශයි. 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩුශේභ ඉන්න ඳහර්ලසඹක් තභයි 

තමුන්නහන්ශේට ශම් ශචෝදනහ යන්ශන්. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට 

විරු්ධධ කිඹන ඒහ - 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි ගණ්ඩුශේ ශනොශයි ශන්. අපි විඳක්ශේ. ඒ නිහ ඒ 

අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. ශම් ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් ගණ්ඩුට.  
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
භවය අඹ එශවභ කිඹන්න පුළුන්. 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශම්ශක් තිශඵන බඹහනභ2 ඵයඳතශභ ශම්  අපි  කිඹන 

ශදඹක් ශනොන එයි. තමුන්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩුශේභ ඉන්න 

ඳහර්ලරුකු න ජහති ශවශ උරුභඹ තභයි ශම් කිඹන්ශන්. 

ඒ අඹ තභයි කිඹන්ශන් තමුන්නහන්ශේ අත් අඩංගුට න්න 

කිඹරහ.   
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
යඑන්පී එ ශක් එශවභ යන අඹ නළ්ධද?  
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශභොද ඒට යන්ශන්? 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔළු නළති අඹ ඉන්නහ. 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ කිඹන්ශන් ශවශ උරුභශේ ඉන්ශන්  ඔළු නළති අඹ ද? ඒයි 

භට දළන න්න ඕනෆ2 රු බහඳතිතුභනි.  

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මීශඟට රු යත්නිටරි වික්රභනහඹ භළතිතුභහ. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
භහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ප්රහලඹක් යන්න ත්ඹහ. නමුත් අශේ 

භන්ත්රීරුත්2 එක්ත් ජහති ඳක්ශේ අශේ ිතත් අඹත් කිේහ -

[ඵහධහ කිරීභක්  භහ ඉතින්  "වහ" කිඹරහ නිම් ිටිඹහ.  
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
භහ ශටිශඹන් කිේහ2 භහ ප්රහලඹක් යන්ශන් නළත්ශත් ශම් 

ඳරීක්ණඹට භහ අත ළහුහඹ කිඹරහ කිඹන නිහයි කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්   
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශවොභයි. ඳරීක්ණරට හුඟක් ේ ඹනහ. ශවො 

ඳරීක්ණඹක් යන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්  ශවොයි2 රු 

අභළතිතුභහ. රු යත්නිටරි වික්රභනහඹ අභහතෙතුභහ ථහ 

යන්න. 
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ගරු යත්නසිරි ේෂක්රභනහඹක භවතහ (ඹවඳහරනඹ වහ ඹිතතර 

ඳවසුකම් අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு த்ணசறநற றக்கறரக்க - ல்னரட்சற ற்தம் 

உட்கட்டகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka - Minister of Good 

Governance and Infrastructure) 
රු බහඳතිතුභනි2 අඹ ළඹ පිළිඵ විශලේ හය බහ 

හර්තහශේ තතුශත් ළඹ ශීර්  පිළිඵ හච්ඡහ තයඹිරහ 

තිශඵන ශම් ශභොශවොශත් භට අය ශදන්න2 ඹව ඳහරනඹට 

අදහශ රුණු කිිඳඹක් තමුන්නහන්ශේ ඉදරිශේ තඵන්නට. එදහ 

හය බහ අසථහශේදී භවිිටන් ශටිශඹන් ශඳන්හ දුන්නහ2 අපි 

යහජෙ ශේශේ විලහර ශනක් තති යන්න ඹනහඹ කිඹරහ. 
 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
රු බහඳතිතුභනි2 භට භහ ශන්න. ශම් අනලෙ ලිඹවිලි 

වළන්හඩ්ත යනහට භහ ම්පර්ණශඹන් විරු්ධධයි.  
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශවොයි. ඒහ ශොඹහ ඵරහ ඉත් යන්නම්. 
 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
වළන්හඩ්ත ශශේ නළවළ. 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
වුරුන් ශවෝ ලිඹරහ තිශඵන ඒහ තභන්ශේ ථහශේදී 

වළන්හඩ්ත යන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ ඳරීක්හ ය ඵරහ ක්රිඹහ 

යන්න කිඹරහ භහ ඉේරහ ිටටිනහ. 

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශම් අසථහ භඩ ළසීභ වහ ඳහවිච්චි යන්න එඳහ. ශභොද2 

ශම් ිටඹලුභ ශතොයතුරු ජීවී විහලනඹ නහ. එභ නිහ 

හටත් අහධහයණඹක් ශන්න ඉඩ තඵන්න එඳහ. රු 

තභතිතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගරු යත්නසිරි ේෂක්රභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு  த்ணசறநற றக்கறரக்க) 

(The Hon.  Ratnasiri Wickramanayaka) 

රු බහඳතිතුභනි2 භභ තමුන්නහන්ශේට අනුම්ඳහ යනහ 

ශම් අනලෙ ප්රලසන ශම් ගහයශඹන් තද-තදී තවිේරහ - 

 

ගරු දජෝන් අභයතුාංග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගණ්ඩු තතුශශේ. 

 
ගරු යත්නසිරි ේෂක්රභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு  த்ணசறநற றக்கறரக்க) 

(The Hon.  Ratnasiri Wickramanayaka) 

ගණ්ඩු තතුශශේ ශවෝ පිටත. ශම් බහ ර්බඹ තුශ. 

රු බහඳතිතුභනි2 ඕනෆභ යජඹක් හර්ථ න්ශන් ඹව 

ඳහරනඹ ශවො වුශණොත් විතයයි. ඹව ඳහරනශේදී ගණ්ඩුට 

මුේ ශන්ශන් යහජෙ ශේඹහයි.  යහජෙ ශේඹහ භතයි2 යජඹ 

ඹව ඳහරනඹ ක්රිඹහත්භ න ගහයඹ භනින්ශන්. එභ නිහ අපි 

ේඳනහ ශහ2 අශේ අභහතෙහංලඹ ඹව ඳහරනඹ ම්ඵන්ධ අලුත් 

තකින් ඵරහ2 ශේඹහයි2 සහිකඹහයි අතය තිශඵන්නහ ව 

ම්ඵන්ධම් තවවුරු යරහ ලක්තිභත් යන්න. දළන් 

ශඳෞ්ධලි අංලශේ ශභඹ ක්රිඹහත්භ නහ; අනලෙ ගයවුේ 

තති න්ශන් නළවළ.  එශවභ ශශොත් ඒ අභහතෙහංලඹ වහ 

ශදඳහර්තශම්න්තු ළන නියන්තය හච්ඡහක් තති ශනහ. 

රු බහඳතිතුභනි2 ශම් ගහයශේ ළඩ පිළිශශක් යහජෙ 

ශේඹටත් තති කිරීභ වහයි2 අත් වදහ ඵළලීශම් ෙහඳෘතිඹක් 

වළටිඹට ශෞෙ අභහතෙහංලඹට සීභහ යරහ එභ ටයුත්ත ගයම්බ 

යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. ශභඹට ම්පර්ණ වහඹ 

ශදන්ශන් ජහතෙන්තය ම්රු ංවිධහනඹයි. ඒ ංවිධහනශේ 

අනුග්රවඹ ඹටශත් තභයි අපි ශම් ටයුත්ත යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. අවුරු්ධදක් ඹන ශතක් ඒ ම්පර්ණ 

විඹදභ ඒ ංවිධහනඹ දයනහ. ශඳෞ්ධලි අංලශඹන් රත් ඒ අත් 

දළකීම් ශම් අංලඹ තුශ ඒ ගහයශඹන්භ ඳළශ යන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ශම් අංලඹ ඊට ඩහ  ශනස. ඒ 

ශනසම්රට අනුකර න ගහයඹට2 ළශශඳන ගහයඹට 

ළඩ පිළිශශක් තභයි අපි ස යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 

න්ශන්.  අශේ අදවස ශනත් ශනකු භත ඵශරන් ඳටන්න 

අශේ ඵරහශඳොශයොත්තුක් නළවළ. හච්ඡහ භහර්ශඹන්2 ප්රලසන 

විහ ශනයි ඉදරිඹට ඹහ යුත්ශත්. ශදඳහර්තශම්න්තු ශවෝ 

අභහතෙහංලඹ ඕනෆභ ප්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹහත්භ යන ශොට 

නියන්තය හච්ඡහක් තති විඹ යුතුයි. ගණ්ඩුශේ තභතියඹහ 

විතයක් ශනොශයි2 ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ප්රධහනිඹහ විතයක් 

ශනොශයි2 අශනක් අඹත් දළන න්නට ඕනෆ2 ශභොක්ද යන්ශන් 
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කිඹරහ. එතශොට ුවවදතහක් ශොඩ නළ ශඟනහ; අනලෙ ළඹ 

අයින් ශනහ. ඒ විධිශේ ළඩ පිළිශශට ඹන්නයි අ ශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තු. අපි ඒ අත්වදහ ඵළලීශම් ෙහඳෘතිඹ නිර 

ලශඹන් ශවට ගයම්බ යනහ. ඒ ෙහඳෘතිඹ ඳශමුශන් සීභහ 

යන්ශන් ශෞෙ අභහතෙහංලඹට විතයයි. ඒ ෙහඳෘතිඹ ශෞෙ 

අභහතෙහංලඹට සීභහ යරහ ඒ තුළින් රළශඵන අත් දළකීම් අනු 

ඊශඟ අවුරු්ධශ්ධ අලෙ ශනසම් යන්නට අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

ඕනෆභ භහජඹක් ශනස නහ. ශනස ශන භහජඹත් 

එක් ප්රතිඳත්ති ශනස ශනහ. ඒ හශේභ අශේ ඉරක් ශනස 

ශනහ. එභ නිහ අත්වදහ ඵළලීභක් ලශඹන් විතයයි ශභඹ 

යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. ශම් ශතොයතුරු ටි 

තමුන්නහන්ශේ ඉදරිශේ තළුදශේ විශලේ හය බහශේදී ශම් විඹ 

පිළිඵද දීර්ක ලශඹන් හච්ඡහ වුණ නිහයි. එභ විශලේ හය 

බහශේදී භහ විිටන් ඉදරිඳත් ශ රුණු ශටිශඹන් ඉදරිඳත් 

කිරීභ වහයි භහ ශම් අසථහ  ශඹොදහ ත්ශත්.  

රු බහඳතිතුභනි2 අපි ඒ ෙහඳෘතිඹ වඳුන්න්ශන්2 "යහජෙ 

ශේශේ ගයවුේ නියවුේ කිරීශම් භහජ ථිහ වහ ක්රභශේදඹ" 

වළටිඹටයි. ඒ තුළින් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ මීට ඩහ 

හර්ඹක්භ යහජෙ ශේඹක් තති යන්නට. එිදී යහජෙ ශේඹ 

ඔඳ භට්ටම් යරහ2 අනලෙ වළේපීම් නත්රහ2 වුරුත් හච්ඡහ 

ශම්ඹට තවිේරහ ප්රලසන හච්ඡහ යන්නට පුළුන්. ඒ තභයි 

ශටිශඹන් එි අදව.  

තමුන්නහන්ශේට භභ නළත යක් සතුතින්ත ශනහ2  ශභභ 

හයණඹ පිළිඵ ඒ හය බහශන් පිටට තවිේරහ ශම් රු 

බහ ඉදරිශේ අදවස ප්රහල කිරීභට අසථහ දීභ ම්ඵන්ධ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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ගරු ඉයහන් ේෂක්රභයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
රු බහඳතිතුභනි2 විඹඹන් කිිඳඹක් ළන හච්ඡහ යන2 

විහද යන ශම් ශරහශේදී භභ විශලේශඹන්භ ගඳදහ 

ශභනහයණ අභහතෙහංලඹ ළන රුණු කිිඳඹක් කිඹන්න 

ළභළතියි. ශභිදී අඳට විශලේශඹන්භ භතක් ශනහ2 අවුරුදු 9ට 

උඩ දී2 - 2004 දී ශදළම්ඵර් භහශේ 26 ශනි දහ- ුවනහිකඹ නිහ 

ජීවිත නළති වුණු ඒ පිරි. ශම් ශදළම්ඵර් භහශේ ඒ පිළිඵ ථහ 

යන්න ඒ විශලේ ශවේතුක් ශනහ. නළත දහත් ශම් යශට් 

ශභළනි ිට්ධධිඹක් ශනොශේහ කිඹන එයි අශේ ප්රහර්ථනහ. 

දහත්  සහබහවි ගඳහදහකින්ත් 402000 පිරිශේ නළති 

ශන තත්ත්ඹට යට ඳත් න්නට ඕනෆ නළවළ. 

සහබහවි ගඳදහ  තිශඵනහ. ඒ හශේභ භනුෙඹහ විිටන් 

නිර්භහණඹ යනු රඵන ගඳදහ  තිශඵනහ. සහබහවි ගඳදහ  

අඳට ශක්න්නට ඵළවළ. නමුත් සහබහවි ගඳදහශන් ිටදු න 

වහනිඹ අඳට අභ යන්නට පුළුන්.   

ගඳදහ ශභනහණ ඳනත කිඹරහ ඳනතක් 2005 දී -

ුවනහිකශඹන් ඳුව- ශම් රු බහ විිටන් ම්භත ය ත්තහ. ඒ 

ඳනතින් යජඹට ශනොශඹකුත්  කීම් ඳළශයනහ2 

විශලේශඹන්භ  සහබහවි ශවෝ ිකනිහ විිටන් නිර්භහණඹ යනු 

රඵන ිට්ධධීන් ළශළක්වීභටත්2 ඒ හශේභ එළනි ශදඹක් ිටදු 

වුශණොත් ඊට ඳුව ත යුතු ක්රිඹහ භහර් පිළිඵත්. විශලේශඹන්භ  

ඒ ඳනශත් වන් ශන හ2 ගඳදහ ශභනහයණ  වුන්ිටරඹක් 

තිශඵන්නට ඕනෆ කිඹරහ. ඒ හශේභ ජහති ළඩටවනක්2 ජහති 

ගඳදහ ශභනහයණ ළඩ පිළිශශක් තිශඵන්නට ඕනෆ.  ඒ ළඩ 

පිළිශශ පිළිඵ ජනතහ දළනුත් යන්නත් ඕනෆ. නමුත් අද 

ගඳදහ ශභනහයණ අභහතෙහංලශේ www.desinventar.lk  

කිඹන ශේ අඩවිඹට ත්ශඹොත්2 නහටුශන් වුණත් කිඹන්න 

ශනහ2 ඒ ශඩ් අඩවිඹත් ඹහත්හලීන යරහ නළවළ කිඹරහ.  

2011ට ඳුව2 2012 ව 2013 දී ශම් යශට් ිටදු ශරහ තිශඵන 

හරගුණ විඳර්ඹහ පිළිඵත්2 ඒහට ත්ත පිඹය පිළිඵත් 

විසතය ඒ ශේ අඩවිශේ තතුශත් යරහ නළවළ. ඳනතින්භ 

කිඹනහ ජනතහ වළභ තිසශේභ දළනුත් ශ යුතුයි කිඹරහ. 

විශලේශඹන්භ ජහති ළරළසභ ළන දළනුත් ශ යුතුයි කිඹන 

හයණඹත් ඒ ඳනශත් වන් ශනහ.  

හරගුණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශතොයතුරු අඳට ලින් රට 

අවන්නට රළශඵනහ. ශම්හ නිළයදද2 නළ්ධද කිඹරහ ප්රලසනඹක් 

තති ශරහ තිශඵනහ. ශම් ගඳදහ ළන මීට ලින් ශම් රු 

බහශේ හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ; භන්ත්රීරුන් ප්රලසන ඉදරිඳත් 

යරහ තිශඵනහ. හරගුණ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ  පුයේඳහඩු 

හුඟහක් තිශඵනහ. මීට ශඳයත්  රු භන්ත්රීරුන් ශම් රු බහශේ 

අවරහ තිශඵනහ2 ශම් අඩු ඳහඩු තිශඵන තළන්රට ුවදුුව 

පු්ධරඹන් ඳත් යන්ශන් දහද කිඹරහ. රු භින්ද අභයවීය 

තභතිතුභහ එදහ ඒට උත්තයඹක් දුන්ශන් නළවළ. එතුභහ ඒ 

ප්රලසනශඹන් ශේරිරහ ත්ඹහ. ශේරිරහ ත්ින් කිේහ2  එඹට පිළිතුයක් 

ඳඹන්න ඩේලිේ. ඩී.ශේ. ශශනවියත්න යහජෙ ඳරිඳහරන වහ 

සශ්ධල ටයුතු  තභතිතුභහ එඹට භළදවත් න්නට ඕනෆ කිඹරහ.  

ශම් අභහතෙහංල ශදශක් තභතිරුන් ශදශදනහ අතශර් ශම් 

හච්ඡහ ඹන අතශර් දී ශම් හශේ ගඳදහන් කිිඳඹක්භ ිටදු 

ශරහ තිශඵනහ.  අපි දන්නහ2 ශම් අවුරු්ධශ්ධ විතයක් ජනහරි 

භහශේ  ිටට ජුනි භහඹ දක්හ භහ වඹ හරඹ  තුශ ශම් යශට් 

රක් වඹක් විතය ජනතහ ශභොක් වරි ගඳදහට මුහුණ දීරහ 

තිශඵන ඵ.  ඳුව ත්ඹ අවුරු්ධශ්ධ ිකලිඹනඹට ළඩි ජනතහක් 

ගඳදහන්ට මුහුණ දීරහ තිශඵනහ. නමුත්  හරගුණ විදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තුට තභයි නීතිශඹන්  කීභ ඳයහ තිශඵන්ශන්.  

හරගුණශේ ශන්න පුළුන්2 විඳර්ඹහ ළන මලි විදෙහත්භ 

රුණු විශලේශඹන්භ ගඳදහ ශභනහයණ භධෙසථහනඹට 

ශදන්න ඕනෆ2 ඒ අඹයි. නමුත් එතළනභ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 

ශභොද2 එතළන ිටටින අධෙක්රුන් වන් යරහ තිශඵනහ2  

භවය ශරහට ුවදුුව අඹ නළති නිහ ඒ ශ්ධේ වරිඹටභ යන්න 

ඵළරි ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. තත්තටභ ගඳදහක් ිටදු වුණහට 

ඳුව අපි ත්ිේරහ එ එ අඹට වන දීරහ ළඩක් නළවළ. ගඳදහ 

ිටදුවීභට ලින් තභයි අපි පිඹය න්නට ඕනෆ.  

ජලි භහශේ විතය දකුශණ් ධීයඹන් 54 ශදශනක් අතුරුදන් 

වුණහ.  ශම් මීමුශේත් ිටදු වුණහ. තත්තටභ ශම් අඹශේ ජීවිත 

නළති වුශණ් අශේ අඩු ඳහඩු නිහඹ කිඹන එ යජඹ තභත් 

පිළිශන නළවළ.  ඒ ළන ශොඹහ ඵරනහ කිඹරහ අඳට කිේහ. 

අඳට ඒ ළන දන්න්නම් කිඹරහ කිේහ.  නමුත් තත්ශතන්භ යජඹ 

තභත් පිළිශන නළවළ2 ශම් අඹශේ ජීවිත නළති වුශණ් යජශේ 

අඩුඳහඩු නිහඹ කිඹරහ. තභතිතුභහ එක් යක් ශම් රු බහශේ දී 

වන් ශහ2 "රුපිඹේ බිලිඹනඹ විතය ගශඹෝජන ිඟඹක් 

තිශඵනහ2 ඒ නිහ අලෙ ඹන්ශරෝඳයණ න්න ඵළරි වුණහ" 

කිඹරහ. එතශොට භභ අවන ප්රලසනඹ ශම්යි. තත්තටභ ශම් 

මුදේ ිඟභ නිහ තති වුණු ප්රලසනඹක් ද? ශභොද2 අපි 

වළභතිසශේභ ශදඹක් ිටදු වුණහට ඳුව තභයි විඳුභක් 

ශොඹන්ශන්.  

 දළන් අඳට දළන න්නට රළබිරහ තිශඵනහ2 ුවනහිකඹ ළන 

අනතුරු තඟවීශම් ඳ්ධධතිඹක් තිශඵනහ ලු. ඒ එදහ ඉරහභ 

තිශඵනහ. නමුත් ශඟදී ශම් අනතුරු තඟවීශම් ඳ්ධධතිඹ අක්රීඹ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ ශනොශඹකුත් භහධෙර වන් ශරහ 

තිුදණහ. ඉතින් ශම්හ ක්රීඹ යන්න අපි තත් ගඳදහක් 

ශනන් ිටටිනහ ද? අපි දන්නහ2 යත්නපුය දසත්රික්ඹ 

ත්ශතොත් විශලේශඹන්භ භළිසක් ඳතේ ළණීභ නිහත්2 භහතශේ 

දසත්රික්ඹ ත්ශතොත් නහඹ ඹහභ නිහත්2 එශවභ නළත්නම් ඳ 

ශේදී ඹහභ නිහත් ඹම් ගඳදහන් ිටදු විඹ වළකි තත්ත්ඹක් ඒ 

දසත්රික්ර තිශඵනහ කිඹරහ.   ශඳොශශොශේ ඳළම්ම් තිශඵන නිහ  

ඳු නහඹ ඹහභට රක් න්නට ඉඩ තිශඵනහ කිඹරහ  ූම විදෙහ 

ඳර්ශේණ ශදඳහර්තශම්න්තු දළනටභත් වන් ය තිශඵනහ.  

අපි ශම් විසතය ඔක්ශොභ දන්නහ. ශනොදන්නහ ශදඹක් ශනොශයි. 

එ හයණඹක් තභයි ජනතහ දළනුත් කිරීභක් ිටදු ශරහ නළති 

එ.  

ශදළනි හයණඹ තභයි ශම් විසතය දළන ත්තත්2 ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳළවළදලි ක්රිඹහ භහර්ඹක් ශන නළති එ.  ශම් 

ක්රිඹහ භහර්ඹ යහජෙ ශේඹන් කිිඳ ශදශනක් ඳභණක් දළනශන 

ිටටිඹහට භද.  එභ ගඳදහලින් ළශශන්නට නම් ශම් ළන 

ජනතහත් දළනුත් යන්නට ඕනෆ. ං තුය2 ුවළි ුවශං2 ශම් හශේ 

ශ්ධේ අශේ යශට් ිටදු ශනහභයි. ශභොද2 ශරෝශේ අද 

හරගුණ ශනසවීම් තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ශනස ශිකන් 

ඳතින තත්ත්ඹක්. ඒ නිහ ශම් දත්න් දටභ ිටදු ශනහ.  

ගඳදහ ශභනහයණඹ ළන ථහ ය නශොට  ිකනිහ විිටන් 

තති යන ශම් අඳදහ ම්ඵන්ධශඹන් විශලේ ශඹොමු වීභක් 

තිශඵන්නට ඕනෆ. භහ තුනට විතය  උඩදී අවිසහශේේර 

නයඹට ගන්න තිශඵන ශඳන්රිත් කිඹන ත්ශත් - Penrith 

Estate එශක්- ශම් හශේ ිටදුවීභක් වුණහ. ඒ ත්ශත් ළඩ යන තු 

ජනතහශේ නිහර ඉන් ඹහය 50ක්ත් නළවළ2 ඒ  ජර 

ශඳොම්ඳහහයඹට. ඒ ජර ශඳොම්ඳහහයඹ දහරහ තිශඵන්ශන් ඳුව 

ශරයි. ඉසශේරහ ඒ ත්ශත් ිකනිසුව ජීත් වුණහ. ඔවුන් ඒ 

තු ර්භහන්තඹ තභයි ශශේ. ශම් ශඳොම්ඳහහයඹ ශනළේරහ 

එතළන දළම්භහ. ශම් දහන ශොට වුරුත් ේඳනහ ශශේ නළවළ2 

ගඳදහක් ිටදු ශන්න පුළුන් කිඹරහ. ශභොනහද ශම් 

ශඳොම්ඳහහයශඹන් යන්ශන්? ශම් ක්ශරෝරීන් හයු තුය එක් 

ිකශ්ර යන ශඳොම්ඳහහයඹක්. ශම් කිඹන ිටදු වීභ භහ තුනට උඩදී 

යහත්රී 9ට විතය ිටදු වුශණ්.  ඒ ශඳොම්ඳහහයශඹන් ක්ශරෝරීන් හයු 

පිටශරහ ශම් නිහ තතුශට ගහ. ිකනිසුව 350ට විතය 

ඵළරෑරුම් විධිඹට ශයෝගී තත්ත්ඹක් තති වුණහ. අවිසහශේේර 

ශයෝවරට එයභ ශයෝගීන් 350ක් විතය ශනහහ. භභ ශම් 

ත්තට ත්ඹහ. භභ දස තුනට ඳසශේයි ඒ ත්තට ත්ශේ. 

ඳහර්ලිශම්න්තු රැසවීම්  තිශඵන තිඹ ඵදහදහ ද තභයි ශම් 

ිටදු වුශණ්. භභ ශනුවයහදහ ත්ඹහ. ඒ ත්ශත් තිශඵන ඒ නිහරට 

තතුළු වුණහභ ඒ නිහර ඒ ශනශොටත් ක්ශරෝරීන් හයු 

තිුදණහ. ශභොද ක්ශරෝරීන් හයු ශඵොශවොභ ඵය හයුක්. ශම් 

හයු නිහර තිුදණහ. ඒ ිකනිසුවන්ට ජීත් ශන්න ක්රභඹක්ත් 

නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි2 දස තුනක් ත ශරහත් ගඳදහ 

ශභනහයණ භධෙසථහනශඹන්ත්2 අභහතෙහංලශඹන්ත් 

පිිටක් රළුදශණ් නළවළ. භවය ශ්ධලඳහරනඥඹන් ත්ිේරහ 

තිුදණහ. ඒ අඹට ජීත් ශන්න කඩහයභක්ත් රළබිරහ තිුදශණ් 

නළවළ. ඒ අසථහ ශනලුත් ඒ හශේ කිිටභ ක්රිඹහලිඹ 

ශඹදරහ තිුදශණ් නළවළ. ඒ ිට්ධධිඹට රක් වුණු හන්තහන් අශනක් 

අඹශේ නිහර ිටිඹහ. පිරිික අඹ නිම් එළිභවශන් තභයි යහත්රී 

ශද2 තුනක් ත  ශශේ. ශභතළන තත්තටභ ගඳදහක් ිටදු ශන්න 

ප්රථභශඹන් ක්රිඹහ යන්න තිුදශණ්.  ගඳදහ ිටදු වුණහටත් ඳසශේ 

ඔවුන්ට වන රන ක්රිඹහලිඹක් ශඹොදරහ තිුදශණ් නළවළ. භට 

අවන්න අලෙ න ප්රලසනඹ ශම්යි. ඒ ත්ශත් ඉන්න ිකනිුවන්ශේ 

ශ්ධලඳහරන ඵරඹ අඩු නිහ ද ශම් හශේ  ළරකීභක් ඒ අඹට 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි. ිකනිසුව ඳහයට ඵළවළරහ 

ඵස එට ත්නි තිේඵහ නම් යජඹ එ ඳහරින්භ ක්රිඹහ යනහ. 

නමුත් ඒ ිකනිුවන් නිවඬ2 හභහමී ජීවිතඹ ශන ඹන නිහ ද 

ශම් හශේ ළරකිේරක් ඒ ශඳන්රිත් ත්තට දළක්වශේ කිඹන එ 

භභ අවන්න ළභළතියි. දළන් භහ තුනක් තශරහ තිශඵනහ.  

භභ එතළනදී භළදවත් ශරහ ශභනහයණ භධෙසථහනශේ 

ඉන්න ජනයහේයඹහටත් ථහ ශහ. ශනත් යජශේ නිරධහරින් 

කිිඳ ශදශනකුටභත් ථහ ශහ. නමුත් අද වුණත් එතළනට 

පිළිඹභක් ශඹොදරහ නළවළ. අද වුණත් පිළිතුයක් නළවළ. තත්තටභ ඒ 

ශඳොම්ඳහහයඹ දත්න් දටභ ඳත්හශන ඹනහ නම් ශ යුතු 

න්ශන් ඒ නිහ 60 ණන එතළනින් අයින් යරහ2 අලුශතන් 

ඉඩම් ශඵදහ දීරහ2 ශන තළනකින් ඒ නිහ ශොඩ නඟරහ ශදන 

එයි. අපි ඵරහශන ඉන්නහ ද2 ශම් හශේ අනතුයක් ගශඹත් ිටදු 

ශන ේ? භනුෙඹහ විිටන්භ නිර්භහණඹ යන ගඳදහ තභයි දළන් 

ශම් යශට් ළඩි ළඩිශඹන් ිටදු ශේ ශන ඹන්ශන්. අපි යතුඳසර 

ිට්ධධිඹ ළන දන්නහ. එ එ අඹ එ එ ශ්ධේ කිඹනහ2 ඒ 

ිට්ධධිඹ වුණු ශවේතු පිළිඵ. නමුත් අඳට අනිහර්ඹශඹන්භ 

කිඹන්න පුළුන්2 ර්භහන්තලහරහේ ජනහකීර්ණ ප්රශ්ධලර 

තිශඵන ශොට ඒ හශේ ශඵොශවොභ උග්ර ප්රලසන තති ශනහ 

කිඹරහ. ර්භහන්තලහරහේ ර්භහන්ත රහඳ තුශ තිශඵන ශොට 

එළනි ප්රලසන තති වුශණොත් අඳට ඒ ශනභ ඵරන්න පුළුන්. 

නමුත් ජනහකීර්ණ තළන්ර තිශඵන ශොට  විලහර ශොම්ඳළනි 

ඳහ ශභළනි ශ්ධේරට තභන්ශේ අධහනඹ එච්චය ශඹොමු 

යන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි යජශේ අධීක්ණඹ අලෙ. ශම් 

විලහර ශොම්ඳළනිරට කිඹන්න ඕනෆ2 භව ජනතහ ජීත් න 

ප්රශ්ධලර භව ජනතහ එතු යශන තභයි ශම් ශ්ධේ 

යන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

ගඳදහ ශභනහයණ අභහතෙහංලශේ ළඹ ශීර් ඵරපුහභ 

අඳට ශඳනුණහ2 ත්ඹ අවුරු්ධද ශන ේ ඒ අභහතෙහංලඹට ශන් 

යපු මුදර ටික් අඩු ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ශම් අවුරු්ධශ්ධ 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. තභතිතුභහශන් භභ අවන්න ළභළතියි2 

ශභොනහටද ශම් මුදර ඳහවිච්චි යන්න ඹන්ශන් කිඹරහ. 

ඔඵතුභහශේ පිළිතුරු ථහශේ දී ඒට උත්තයඹක් ශදන්න. අපි 

හුඟක් ණඹ න්නහ. ඒ ණඹලින් ඹටිතර ඳවුවම් 

ශොඩනඟනහ.  ශම් හශේ අනතුරු ළශළක්වීභට ඒ ණඹ බහවිත 

ශනොයන්ශන් තයි? තයි ඒ ශනොයන්ශන්? ශම්ට ශවේතුක් 

තිශඵනහ. භභ ගර්ථි විදෙහ වදහයන ශිෙශඹක් ශරහ ඉන්න 

හරශේ අප්රිහ ළන ඉශන න්න ශොට අඳට කිේහ 

අප්රිහශේ අධියහජෙහදන්2 නහඹඹන් හුඟක් ශේරහට විලහර 

ගෘති2 විලහර ඹටිතර ඳවුවම් ඳඹන ෙහඳෘති තභයි යන්න 

ළභළති කිඹරහ. ඒට ශවේතු2 අප්රිහශේ ඒ නහඹඹන් දන්නහලු  

ඒහශඹන් තභයි හ න්න පුළුන් කිඹරහ. ශම් ගර්ථි 

විදෙහශේ උන්න ශදඹක්. ඒ රංහට අදහශ නම් 

රුණහයරහ අදහශ ය න්න. ශභොද ශම් ප්රලසනඹ අඳට 

ශේන්ශන් හුඟක් ශේරහට යජශේත් ප්රමුත්ඹ තිශඵන්ශන් විලහර 

ගෘතිරට ව ඹටිතර ඳවුවම්රට නිහයි. නමුත් පු්ධරඹහ 

ශක්න්ද්ර යශන යන ඒ ළඩ පිළිශශට2 ංර්ධනඹට ඒ තයම් 

ශඹොමුක් නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඕනෆ. 

 ට්රහන්සශේයන්ිට ඉන්ටර්නළනේ ගඹතනශේ හර්තහ අනු 
යටේ 177කින් රංහ 79 න සථහනශේයි තිුදශණ්. ඒශක් 
අලුත්භ හර්තහශේ තිශඵනහ රංහශේ දණඹ ළඩි ශරහඹ 
කිඹරහ. දළන් රංහ 91න තළනට ඳත්ශරහ කිඹරහ එි වන් 
ය තිශඵනහ. ශම් ඒ අඹ ණනඹ ය තිශඵන්ශන් අද ථහ 
යපු ඔඹ එතශනෝේ container,  ශවශයොයින් container  ශේන්න 
ඉසය ශරහයි. අද වන් යපු ඒහත් ණනඹ ශහට ඳසශේ2 
91න සථහනශේ ිටට කී ළනි තළනට රංහ ළශටයි ද කිඹන 
එත් කිඹන්න අඳවුවයි. අඳට ශම් 91ළනි තළන රළබිරහ 
තිශඵන්ශන් ඊට ප්රථභශඹන් කිඹරහ වන් යන්න ඕනෆ.  

2469 2470 

[රු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ  
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අද ශම් විහදඹ ඹන ශොට භභ දළක්හ රු බහඳතිතුභහත් ඊට 

භළදවත් වුණු ගහයඹ. එතුභහ භළදවත් වුශණ් අභළතිතුභහ රහ 

න්න ද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. එතුභහ භළදවත් වුණු එ 

ශඵොශවොභ ශවො ශදඹක්. ශභොද අද ශම් විහදඹ ඹන ශොට භට 

එ හයණඹක් ශඳනුණහ. ඳහර්ලිශම්න්තුට එන භභ හශේ 

භන්ත්රීරුන්ට ුවදුුවම් තිබිඹ යුතුද2 නළ්ධද කිඹන එ පිළිඵ 

ංහදඹක් යශට් තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ශශනක් 

ශන්න ුවදුුවභක් නළ්ධද කිඹරහත් හුඟක් අඹ එ එ තළනට 

ඹන ශොට අවනහ. අඳ රැකිඹහට ඹනහ නම් ුවදුුවභක් 

තිශඵනහ ශන්. රු බහඳතිතුභනි2 අඳ ම්මු ඳරීක්ණඹට 

ත්ශඹොත් අශඳන් අවනහ ශන්2 O/L තිශඵනහ ද2 A/L තිශඵනහ ද2 

degree එක් තිශඵනහ ද2 නළත්නම් ශන ශභොක් වරි 

ුවදුුවභක් තිශඵනහ ද කිඹරහ. එළනි ශ්ධේ අවනහ. නමුත් 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹකුට ුවදුුවභක් නළවළ කිඹන භතඹ තුශ 

තභයි ශම් යශට් ශ්ධලඳහරනඥඹන් ිටටින්ශන්. ඒට ශවේතු ශර 

ඒ අඹ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? අඳ ජනතහ නිශඹෝජනඹ යනහ 

නම්2 ජනතහ අඳට ඡන්දඹ ශදන්න ළභළති නම් අඳ එතළන ිටටිඹ 

යුතුයි කිඹන භතඹයි ඔවුන් තුශ ති ශඵන්ශන්.  

හභහනෙශඹන් අඳ යසහක් යනහ නම්  ඹම් කිිට ඹට 

ගහභ විශ්රහභඹක් රඵනහ. ඒ අවුරුදු 55 න්න පුළුන්2 අවුරුදු 

60 න්න පුළුන්2 65 න්න පුළුන්. භවය යුශයෝපීඹ යටර 

දළන් එශවභ විශ්රහභ ඹන ඹක් නළවළ.  විශ්රහභ ඹන ඹක් 

තිශඵන්න ඕනෆ නළවළ කිඹන භතශේ තභයි භභත් ඉන්ශන්. නමුත් 

විශ්රහභ ඹක් තිඹරහ -අවුරුදු 55 ශවෝ 60- ඊට ඳුව ඉවශ ඉන්න 

එ එ නිරධහරින්ට2 නළත්නම් තභතිරුන්ට ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට -

ඒ අඹ ළභළති අඹට විතයක්- අවුරුදු 61262263264265 ශන තුරු 

ළඩ යන්න ශදන එට භභ ම්පර්ණශඹන්භ විරු්ධධයි. භභ 

කිඹනහ යජඹට ශම් ළන ශවොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ශවේතු 

ශම්යි. හුඟක් ශේරහට ශම් ශවොයභ2 ංචහ න්ශන් එළනි 

අඹ තුළිනුයි.  භභ අද ඒ අඹශේ නම් ශම් රු බහට ශවළිදයවු 

යන්ශන් නළවළ. නමුත් භභ ඳුව ඒ අඹ නම් යන්න ඹනහ. 

භභ යජශඹන් ඉේරනහ එළනි ප්රතිඳත්තිඹක් අනුභනඹ යන්න 

එඳහ කිඹරහ. එක්ශෝ ඹ අයින් යන්න. නළත්නම්  විශ්රහභ 

රඵන්න ඹක් තිඹන්න. ඒ ඹ ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ භභ 

වන් යනහ.  

 ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹක් ශන්න එශවභ විශ්රහභ ඹකුත් 

නළවළ. ඕනෆභ ශශනකුට ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹක් ශන්න 

පුළුන්. නමුත් අද දනශේ2 ශම් ශභොශවොත න තුරු වුණු විහදඹ 

ජනතහ දළක්හ නම් යශට් තිශඵන ඒ පීඩනඹ -ඳහර්ලිශම්න්තුට 

එන භන්ත්රීරුන්ට  ශභොක් වරි ුවදුුවභක් තිශඵන්න ඕනෆඹ 

කිඹන එ- අද තත්තටභ නහථ ශනහ.  ශභොද ඒ අඹට 

ිශතයි2 ශභොනහද අඳ ශම් ථහ යන්ශන්2 එ එක්ශනහට 

නිම් ෆ ව න්නහ2 ඒ ඳළත්ශතන් ශම් ඳළත්තට ෆ වනහඹ 

කිඹරහ. ශම්ශක් ුවදුුවභක් තිශඵන්න ඕනෆ. නමුත් රු 

බහඳතිතුභනි2 අද නම් භට ඳළවළදලි වුශණ් ශම්යි. භට ශම් 

කිඹන්නභ ශනහ. ශම් අධෙහඳන ුවදුුවම් ශනොශයි2 අත් 

දළකීශම් ුවදුුවම් ශනොශයි2 දීර්ක හරඹක් ශේඹ යපු එශක් 

ුවදුුවම් ශනොශයි. ශභිදී අඳට භහනිට ුවදුුවම් තිශඵනහ ද 

කිඹරහත් ශඳොඩ් ඩක් ශවොඹහ ඵරන්න ිටදු ශනහඹ කිඹරහ භට 

නහටුශන් වරි කිඹන්න ශනහ.  

අශේ රු භින්ද අභයවීය තභතිතුභහ දළන් ශම් රු බහශේ 

නළවළ. එතුභහ ිටිඹහ නම් භභ ශම් හයණඹ එතුභහටභ ශඹොමු 

යනහ.  

එතුභහ කිේහ රුපිඹේ බිලිඹනඹක් විතය අඩු නිහ තභයි -ඒ 

ිඟභ තිුදණු නිහ තභයි-2 අලෙ ඹන්ශරෝඳයණ නළති නිහ 

තභයි හරගුණඹ පිළිඵ වරි විසතයඹක් ඉදරිඳත් යන්න 

එතුභහට ඵළරි වුශණ් කිඹරහ. ඒ නිහ රට ශේරහට විසතය 

ඳඹරහ ඒ ධීයඹන්ශේ ජීවිත ශේයහ න්න ඵළරි වුණහ කිඹරහ 

කිේහ. නමුත් තත්තටභ භහ මුලින් කිේහ හශේ2 ශම් යජශේ 

විඹදම් වහ ගශඹෝජන ප්රමුත්ඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහට තත් විනහඩිඹක් තිශඵනහ. 
 

ගරු ඉයහන් ේෂක්රභයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු බහඳතිතුභනි2 භභ ථහ අන් යන්නම් ඉක්භනින්.  

විදෙහ ත්ශතොත්2 ඳර්ශේණ ත්ශතොත්2 ගඳදහන් 

ත්ශතොත්; ශම් හශේ scientific and technological ගශඹෝජන 

ත්ශතොත් ශම් යජඹ ඒහට ශඵොශවොභ අඩුශන්භයි විඹදම් 

යන්ශන්. ශම් යශට් පුයළිටඹහශේ ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ ඹන්න 

නම් අඳට ශභඹ ංකීර්ණ ගර්ථිඹක් යන්න ශනහභයි. 

ශභොද2 ඒ ංකීර්ණ ගර්ථිඹ තුළින් තභයි ඉවශ භට්ටශම් ඳඩි2 

ගදහඹම් රඵහන්න පුළුන් න්ශන්. නමුත් ඒ යන්න නම් 

අඳට ඒ වහ ගශඹෝජනඹ යන්න ශනහ. රු බහඳතිතුභනි2 

ශම් යශට් අඳට තිශඵන ළදත්භ ම්ඳත භහන ම්ඳතයි. අපි ඒ 

භහන ම්ඳත විදෙහත්භ වහ technological ඳළත්තට ශන 

ඹන්න ඕනෆ. ශම් රු බහශේදී වන් ශහ 2003 ර්ශේ දී 

රුපිඹේ ට්රිලිඹන 1.86 තිුදණු ණඹ රුපිඹේ ට්රිලිඹන 6.86ක් විතය 

ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් අවුරුදු 55 ත්තු ණඹ 

ප්රභහණඹ ශම් අවුරුදු 9 තුශ ශදගුණඹක් ශරහ තිශඵනහ කිඹන 

එයි. ඒ ණඹ ඵය ශදගුණඹක් ශරහ තිශඵනහ. භභ යජශඹන් 

නළත ඉේරනහ2 අඩුශන් ගශඹෝජනඹ යන අභහතෙහංලරට 

ප්රභහණත් ගශඹෝජනඹ යන්න;  විශලේශඹන්භ විදෙහත්භ 

අංලරට ගශඹෝජනඹ යන්න කිඹිකන් භභ නිවඬ ශනහ. 

සතුතියි.  

 
[ප.බහ. 11.33  

 

ගරු (පජ) එල්රහර  දම්ධහනන්ද  ිමමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன சரணந் சர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 
රු බහඳතිතුභනි2 2014 අඹ ළඹ හය බහ අසථහශේ 

විහදඹට බහජනඹ යන අභහතෙහංල මවඹක් භධෙශේ  චනඹක් 

ශදක් ථහ යන්න අසථහ රළමටභ ළන භභ න්ශතෝ 

ශනහ. ශම් ළඹ ශීර් වළභ එක් පිළිඵභ අදවස දක්න්න2 

භට රළමට තිශඵන හරඹ අනු ශොශවොභත්භ පුළුන්භක් 

නළවළ. ඒ නිහ භභ විශලේශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යනහ ජහති 

උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙහංලශේ ළඹ ශීර්ඹන්ට අදහශ න 

විධිශේ චන කීඳඹක් ප්රහල යන්න.  

රු බහඳතිතුභනි2 ශභඹට ප්රහයම්බඹක් ලශඹන් භභ ඹම් 

උපුටහ දළක්වීභක් යනහ. අතීතශේ ඉන්දඹහශේ ිටටිඹහ ශඵොශවොභ 

ශශ්රේසඅ අර්ථ ලහසරඥශඹක්. ඒ අර්ථ ලහසරඥඹහ ශෞටිරෙ 

කිඹරහයි අඳ වන් යන්ශන්. ඔහු අතිලඹ ළදත් ශරෝ ප්රට 

අර්ථ ලහසර ග්රන්ථඹක් ංසෘත බහහශන් ලිඹහ තිශඵනහ. ඒ 

ග්රන්ථශේ ඔහු වන් යන එ ප්රහලඹක් ශම් අසථහශේ 

ඉදරිඳත් යන්න භභ ළභළතියි. ශභඹ තිශඵන්ශන් ංසෘත 

බහහශන්. එඹ ශභශේයි:  

"ප්රජහ ුවශ  ුවං යහඥ  - ප්රජහනහංච ිශත් ිතම් 

නහත්භප්රිඹං ිතං යහඥ  - ප්රජහනහං තු ප්රිඹං ිතම්" 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 එි ශත්රුභ2 'ප්රජහශේ ළඳඹ යජුශේ ළඳඹයි. ප්රජහශේ 

ශුබිට්ධධිඹ යජුශේ ශුබිට්ධධිඹයි. තභහට ප්රිඹ න ශ්ධ යජුට ිත 

පිිස ශනොශයි. ප්රජහට ප්රිඹ න ශ්ධ යජුට ිත ශයි.' කිඹන 

එයි. ශම් විධිඹට ශෞටිරෙ කිඹන අර්ථ ලහසරඥඹහ කිඹහ 

තිශඵනහ. ශෞටිරෙ අර්ථ ලහසරඥඹහශේ අතිලඹ ළදත් න 

ප්රහලඹ දවහ ඵරන ශොට2 ඒ රුණු අනු ශම් අඹ ළඹ හ 

ඵරන විට එි අර්ථඹ ශම් අඹ ළඹ තුශ ළේ ශරහ තිශඵනහ 

කිඹරහ භට ශඳශනනහ. ප්රජහට ිත පිිස ඳතින ශොවි විශ්රහභ 

ළටුඳ ඉදරිඳත් කිරීභ2 යහජෙ ශේ දීභනහ ළඩි කිරීභ2 විශ්රහභ 

ළටුඳට දීභනහ එක් කිරීභ2 අධෙහඳනශේ ශුබිට්ධධිඹ2 ශිෙහධහය ගද 

ශඵොශවෝ ශඹෝජනහ ශභි තතුශත් යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

භසතඹක් ලශඹන් න්න ශොට ශෞටිරෙශේ අර්ථලහසරඹ 

අර්ථත් යන්නක් වළටිඹට ශම් අඹ ළඹ භට ශඳශනනහ.  

ශභිදී භහ ථහ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් එයින් 

ජහති උරුභඹ පිළිඵ ළදත් න රුණක්2 ශදක් ළනයි. 

ජහති උරුභඹ කිඹන්ශන් ශරෝශේ ඕනෆභ යට ජහතිඹට ිික 

න්නහ ව නිර්භහණහත්භ ව සහබහවි තති ශරහ තිශඵන 

ඹම් ඹම් විශලේ ශ්ධේ.  අපි හච්ඡහ යන විට එයින් ප්රධහන 

ලශඹන්භ පුයහ විදෙහත්භ ශ්ධ ජහති උරුභශේ ප්රධහන ංශක්ත 

වළටිඹට ළරශනහ. එඹ එ ගභට ශවෝ එ ජහතිඹට 

ශවෝ ඳභණක් උරුභ ව රුණක් ශනොශයි. භසතඹක් ලශඹන් 

ත්තහභ ඹම් යට ජීත් න විවිධ ගම් අදවන2 විවිධ ජන 

ර්ර ඒ ිටටින ිටඹලු ශදනහටභ ශඳොදු සතු තභයි ජහති උරුභ 

කිඹරහ කිඹන්ශන්. නිදර්ලනඹක් ලශඹන් ත්ශතොත් අශේ යශට් 

ළඩි ලශඹන් ශඵෞ්ධධ පුයහ විදෙහත්භ සථහන තිශඵනහ; ින්දු 

පුයහ විදෙහත්භ සථහන තිශඵනහ. ඒ හශේභ ගම් ලශඹන් 

රන විට ක්රිසතිඹහනි2 මුසලිම් ගදී ලශඹන් ඒ ඒ ගම්රට 

ගශේනි ව පුයහ විදෙහත්භ සථහන තිශඵනහ. ශම්හ භසත 

ජහතිශේභ -ශම් යශට් හඹ යන වළභ ශදනහශේභ- ශඳොදු 

උරුභඹන්.  ඹම් ගිකශඹක් විිටන් ශවෝ ශේහ ඹම් ජහතිඹක් 

විිටන් ශවෝ ශේහ  ඒහ විනහල යනහ නම්2  ඒහ නළති යනහ 

නම් ඒ ම්පර්ණ යදක්. ශඳොශශොන්නරු යහජධහනිඹ -යජයට- 

ඹටත් ය ශන හරඹක් ශොම්න් ඳහරනඹ ශහ. ඳශමුළනි 

විජඹඵහහු යජතුභහ ඒ ශොම්න්ශේ ඳහරනශඹන් යට නිදවස ය 

ත්තහ. ශොම්න්ශේ ඳහරන හරශේ   දී ශඳොශශොන්නරුශේ ටදහ 

ශේ2 වළටදහ ශේ2 රංහතිර ළනි සථහන ගශ්රිතභ -ඒ ඳරිශ්රශේභ- 

ඔවුන්ශේ ගශම් ංශක්ත සථහන  ශි ශ්ධහර 2 ශි ශෝවිේ 

වළදුහ. ශොම්න්ශන් ශම් යට නිදවස ය ත්තහට අශේ ිටංවර 

ශඵෞ්ධධශඹෝ දහත් ඒ ශෝවිරක් ඩන්න2 විනහල යන්න 

ත්ශේ නළවළ. අදත් ශඳොශශොන්නරුට ත්ින් ඵළලුහභ ඒ ශි 

ශ්ධහර ුවයක්ෂිත ගයක්හ යරහ තිශඵනහ. අදත් ජහති 

ලශඹන් ශවෝ ගික ලශඹන් ශවෝ කිිටභ ශේදඹක් නළති 

ජනතහ ත්ින් ඒහ ඵරනහ. ඒ නිහ ශම්හ හටත් ශඳොදු ශ්ධේ.    

රු බහඳතිතුභනි2 ඊශේ ශඳශර්දහ ඉතහභ ළදත්2 

හනහන්ත ශේණ ණනහක් ඉන්දඹහශේ දී ිටදු වුණහ. ශම් 

සථහනර තිශඵන ඓතිවහිට තත්ත්ඹ ඳහදරහ2 භතු යරහ 

න්නහ. ිසංවළම් කිඹන පුයහවිදෙහඥඹහ විිටන් ශන්ඳහර 

යහජෙඹට අයිති ලුම්බිනිශේ විශලේ ළණීම් ඹක් ිටදු ශහ. අශේ 

රංහශේ ගික ඉතිවහ ශඳොත ඳශත් තිශඵනහ2 

ශඵෝධිත්ඹන් වන්ශේ ලුම්බිනිශේ ේ ක් මුරදී භහඹහ 

ශ්ධවිඹශේ කුිටන් බිි වුණහඹ කිඹරහ. ඒ සථහනඹ ළණරහ ඳරීක්හ 

යරහ ඵරන ශොට භතු වුණහ2 ේ ක් ටහ ස ය තිුදණු 

ඒ ූ තිහහයඹ. එදහ තහහලි ට තිය තදරහ ස ශ තළන 

ඳුව හරඹදී ශොඩ නඟන රද ඒ ූ තිහහයශේ නසටහශලේ2 ඒ 

දළ ශොටස ගදඹ ම්පර්ණශඹන්භ භතු ශරහ ගහ. ශම් ශොඹහ 

ළනීභ නිහ ශරෝ ඉතිවහශේභ අතිලඹ ළදත් ඓතිවහිට 

ප්රෘත්ති මවඹක් පුයහ විදෙහත්භ රුණු ලශඹන් තවවුරු 

වුණහ. ුදදුයජහණන් වන්ශේශේ උඳත ිටදු ව හරඹ පිළිඵ 

භවය  අඹ භතඹක් දළරුහ2 ක්රිසතු පර්  4න ිටඹශේ දී කිඹරහ. 

භවරු කිේහ2 5න ිටඹශේදී කිඹරහ. නමුත් අශේ ශඳොත ඳශත් 

වන් න්ශන් ක්රිසතු පර් 6න ිටඹශේදී කිඹරහයි. ශම් පුයහ 

විදෙහත්භ ළණීම්ලින් ඳළවළදලිභ තවවුරු වුණහ2 ුදදුයහජහණන් 

වන්ශේශේ -ශඵෝධිත්ඹන්ශේ- උත්ඳත්තිඹ ිට්ධධ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ක්රිසතු පර් 6න ිටඹශේදීඹ කිඹරහ. ශම් නිහ 

ජහතිඹක් තු ගශේිස එන අතිලඹ ළදත් න්නහ ව 

දහඹහදඹන්ි ඓතිවහිට තෙතහ ශම් හශේ පුයහ විදෙහත්භ 

ජහති උරුභ  ුවයක්ෂිත යරහ තඵහ ළනීශභන් අඳට ශත්රුම් 

න්න පුළුන්භ රළශඵනහ. ඔඹ හශේ අශේ ශරෝ ඉතිවහඹ 

පිළිඵ2 අශේ යශට් ඉතිවහඹ පිළිඵ ළයද වියණ යපු 

අසථහ තිශඵනහ. ිකිඳු භව යවතන් වන්ශේ රංහට ළඩභ 

යරහ ශම් යශට් ුද්ධධ ලහනඹ පිිශටේහඹ කිඹන ප්රෘත්තිඹ 

අශේ ිටඹලුභ ශේනර වන් නහ. ඒ ප්රිට්ධධ හයණඹක්. 

නමුත් චුේරේ ඳහලිඹ ඉංග්රීිට බහහට ඳරිර්තනඹ යපු 

ඕේඩන්ඵර්ේ කිඹන ඳඬියඹහ ශම්ට ප්රසතහනහක් ඳඹිකන් 

කිේහ2 "රංහට ුදදු දවභ රළුදශණ් ඉන්දඹහ වයවහ ඳළිකිස 

ශශශන්දන් භ් න්"ඹ කිඹරහ. ශම් ථහ යුශයෝඳශේ යටරත් 

පිළිළනීභට රක් වුණහ. ශම් ශරෝශේ ශනොශඹක් යටරට ත්ඹහ. 

එතශොට අශේ ශඳොත ඳශත් තිශඵන රුණුරට ඩහ ශම් 

අදවට තළනක් රළුදණහ. නමුත් නිම් වළම් ළනි උදවිඹ ඳුව 

ය ශන ත්ඹ ඳරීක්ණ හශේභ2 අශේ යශට්දීත් යපු 

පුයහවිදෙහත්භ ශේණලින් ශම් ඕේඩන්ඵර්ේශේ භතඹ 

ප්රතික්ශේඳ යරහ නිඹභ තෙ ශරෝඹට ශදන්න පුළුන්භ 

රළුදණහ. අම්ඳහශර්2 යජර කිඹන සථහනශේ පුයහවිදෙහ 

ශේණඹකින් ිකිඳු වහමුදුරුශෝ ළඩභ කිරීභ ව උන්වන්ශේ 

භඟ ළඩි අශනකුත් සහමීන් වන්ශේරහශේ නම් භඟ වන් 

න ඒ ශතොයතුරු ටි එතු යරහ ත්තහභ ශම් ප්රට 

ලහසරඥඹහශේ භතඹ ප්රතික්ශේඳ යන්න අඳට පුළුන්භ 

රළුදණහ.  

අශේ යටට සීභහ යරහ ත්ශතොත් අශේ ජහති උරුභ 

ලශඹන් ශම් දයින පුයහ විවිධ යුරට අයිති න 

පුයහවිදෙහත්භ සථහන රක් ණනක් තිශඵනහ. ශම්හ ුවයක්ෂිත 

ය ළනීභ පිළිඵ අපි දළඩි අධහනඹක් ශඹොමු ශ යුතු හර 

ඳරිච්ශේදඹක් දළන් තති ශරහ තිශඵනහ2 රු බහඳතිතුභනි. ඊට 

ශවේතු2 සතු ශවොඹහ ශන ඹන ඉතහභත්භ ම්ශේච්ඡ ක්රිඹහලීන්ි 

ශඹශදන ධන ළ්ධදන් විිටන් අශේ ශම් ජහති උරුභ 

ම්පර්ණශඹන්භ විනහල කිරීශම් ළඩ පිළිශශක් දළන් ක්රිඹහත්භ 

ය ශන ඹෆභයි. ඒහට අහු වුණු පුයහවිදෙහත්භ සථහනර 

තිශඵන ටිනහ වළභ ශ්ධභ මුදශරන් තක්ශේරු යනහ ිකක්2 

ඒශක් තිශඵන ජහති උරුභඹ2 ජහති දහඹහදඹක් ලශඹන් ඒශක් 

තිශඵන ටිනහභ පිළිඵ කිිටදු ළරකිේරක් ඔවුන් දක්න්ශන් 

නළවළ.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔඵ වන්ශේශේ හරඹ අන්. දළන් විනහඩිඹකුත් ළඩිපුය 

අයශන තිශඵනහ. 
 
ගරු (පජ) එල්රහර  දම්ධහනන්ද  ිමමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன சரணந் சர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 
භට ත හුඟහක් ශ්ධ කිඹන්න තිශඵනහ. ුවරහ රැජිනශේ 

භිකඹ වම්ඵ වුණහඹ කිඹන ිකථෙහ ථහ තත්ත ලශඹන්භ තෙ 

 ිට්ධධිඹක් ශනොශයි. ුවරහ ශ්ධවිඹශේ භිකඹ කිඹරහ එක් 

රංහශේ ංසෘතිඹට දහත් එතු වුණු ශදඹක් ශනොශයි. 
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නමුත් ඒ සථහනඹ පුයහවිදෙහත්භ සථහනඹක්. එතළන පුයහසතු 

තිුදණහ. නමුත් ම්පර්ණශඹන්භ ඒ විනහල ශහ. ිටපු ජනහධිඳති 

ශේ.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ හරශේදී රු හිකණී 

දහනහඹ තභතිතුභහ භවළලි ප්රශ්ධල බහය ටයුතු ය්ධද ඒ 

ප්රශ්ධලර පුයහවිදෙහ ශේණ හර්ඹඹ ශශේ භභ. ඒ හරශේ දී 

තභතිතුභහශේ ඉේලීභට අනු සශේච්ඡහශන් භහ ඒ ටයුතු 

ශහ. ඒ හර ඳයහඹ තුශ අපි ඔඹ ප්රශ්ධලර තවිදරහ ඵරපු 

අසථහරදී ඒ තළන්ර තිුදණු පුයහසතන් අඳට දළ න්නට 

රළුදණහ. ඒ පුයහසතන් අපි ඳරීක්හ ය ඵළලුහ; ඒහශේ ඹම් 

ටිනහභක් තිුදණහ. නමුත් ශම් ධන ළ්ධදන් විිටන් ඒහ විනහල 

යරහ තිශඵන ගහයඹ ඉතහභ නහටුදහඹයි.   

රු බහඳතිතුභනි2 ශම්හ  එතු ය න්න2 ශම්හ ගයක්හ 

ය න්න ඉන්ශන් පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුයි. පුයහවිදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තු ලක්තිභත් යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ ශම් 

අසථහශේදී භහ විශලේශඹන්භ භතක් යනහ. පුයහවිදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ිටටින නිරධහරි ංෙහ ශම් හර්ඹඹ යන්න 

ප්රභහණත් භද. පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ පුයහසතු පිළිඵ 

අධෙක්රුන්ශේ ිඟඹක් තිශඵනහ. ශභන්න ශම් අඩු ඳහඩු ටි 

ස යරහ පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු ලක්තිභත් යරහ ශම් 

ජහති උරුභ ගයක්හ ය න්න ටයුතු ශශොත් ඒ අශේ 

ගර්ථිඹ ලක්තිභත් ය න්නත් භහර්ඹක් න ඵ ප්රහල 

යිකන් භශේ හරඹ අන් නිහ භහ භශේ ථහ අන් 

යනහ. ඔඵතුභහට සතුතියි. 

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. රු හුවශ්ධ නහනහඹක්හය තභතිතුභහ. 
 

ගරු හසුදද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහික බහහ වහ 

භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள், 

சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
භට ශොඳභණ ශරහක් තිශඵනහ ද2 රු බහඳතිතුභනි? 

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ඔඵතුභහට විනහඩි 13ක් තිශඵනහ.  
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ගරු හසුදද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඳශමුශන්භ රු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ ඳශ යපු 

අදවට භශේ ප්රතිචහයඹ දක්න්න ඕනෆ.  ඳහර්ලිශම්න්තුට   

ශත්රී ඳත් ශන්න ුවදුුවම් තිශඵන්න ඕනෆඹ කිඹන භතඹ නහථ 

ශන ඳළත්තට ඵය එතුභහ  ථහ ශහ. ඒ  ඉතිවහශේ ඳයණ  

ථහක්. අධෙහඳන ුවදුුවම් අනු2 ශ්ධඳශ ුවදුුවම් අනු  ඡන්දඹ 

ඉේලීශම් අයිතිඹ  ඳළළති හරඹක් තිුදණහ.  අපි ඒ හරඹ ඉක්භහ 

ගහ. අද ශරෝශේ තිශඵන කිිටභ ප්රජහතන්රහදඹ එශවභ 

නළවළ.  Any voter has the right to be a candidate.   ඒ ශම් 

ප්රජහතන්රහදශේ ර් ෙහේතිඹ. ඒ ගපිට වයන්න ඒ රු 

භන්ත්රීතුභහ  ශනහපු ශඹෝජනහ නම් ප්රතිහමී අදවක්ඹ කිඹන 

එ භභ භතක් යන්න ඕනෆ.  භහ ශන්න.  භභ එතුභහශන් 

ඒට පිළිතුයක් ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ. අපි ඳුව 

ශරහ  ඒ ළන ථහ යමු. විශ්රහභ ඹන  ප්රලසනඹ ළනත් භට 

කිඹන්න තිශඵන්ශන් ඒ ටිභයි. ඡන්දඹ ශදන්න විශ්රහභ හරඹක්  

නළත්නම් ඡන්දඹ ඉේරන්නත් විශ්රහභ හරඹක් ඕනෆ නළවළ.  

එශවභයි ඒ තිශඵන්න ඕනෆ. වළඵළයි අය භහනිට තත්ත්ඹ 

පිළිඵ හයණඹ ළන නම් අශේ ෙසථහශේ න්තිඹක් 

තිශඵනහ. ඹම් අශඹකු භහනිට ලශඹන් ලක්තිභත් ශනොශේ නම්  

ඔහුට අශේක්ශඹක් ශන්නත් ඵළවළ. ඒ ෙසථහශේ 

තිශඵනහ. ඒ ළන ථහ එතළනින් නත්හ භශේ අභහතෙහංලඹ 

ළන ථහ යනහ.   

අශේ අභහතෙහංලඹට ඳළරී තිශඵන්ශන් යජශේ ප්රතිඳත්තිඹක් 

ක්රිඹහත්භ  යන්නයි. ඒ තභයි ජහති බහහ ප්රතිඳත්තිඹ. 

භට ත ශොච්චය ශරහක් තිශඵනහද2 රු  බහඳතිතුභනි? 

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

දළන් නම් විනහඩි 12ක් විතය තති. 

 
ගරු හසුදද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජහති බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ යනහ හශේභ   භහජ 

ඒහඵ්ධධතහ තති කිරීශම්  කීභත් අශේ අභහතෙහංලඹට ඳළරී 

තිශඵනහ. භහජශේ තිශඵන අිතය ඳයතයඹන් පිඹවීභත්2 

ජනහර්ගීඹ  ුවවදතහ ශොඩ නළගීභත්  තභයි අශේ හර්ඹ බහයඹන් 

ශරහ තිශඵන්ශන්. යජශේ ශේඹන්ට ්ධවි බහහ පුරුදු යන්ශන් 

නළති අඳට පුළුන්භක් නළවළ2 ජහති බහහ ප්රතිඳත්තිඹ 

ක්රිඹහත්භ යන්න. යජශේ ශේඹන් ්ධවි බහහශන් ටයුතු 

කිරීභට පුහුණු කිරීභ වහ අඳ ශන ඹන  ළඩ පිළිශශ තුළින් 

අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ2 2013 ර්ශේ දී යහජෙ ශේඹන් 

352000ට ඳභණ ඒ පුහුණු ශදන්න. ්ධවි බහහ පුහුණු යනහ  

කිඹන්ශන් ිටංවර අඹට ශදභශ බහහත්2 ශදභශ අඹට ිටංවර 

බහහත් පුහුණු කිරීභයි.  ඒ යහජෙ ශේඹන් 352000 පුහුණු කිරීභ 

වහ අපි විවිධ  ක්රභශේදඹන් ශඹොදහ ශන තිශඵනහ.  ඒ 

හර්ථ ටයුත්තක්.  

ඊශඟට2 යජඹ භ් න් ප්රදර්ලනඹ යන ිටඹලු  දළන්වීම් පුරු2 

න්නිශේදන2  ඒ හශේභ භව ජනතහ අතය ශඵදහ වරින යජශේ 

ිටඹලුභ ශඳෝයභ2 උඳශදස ඳත්රිහ ගදඹ බහහ ශදශන්භ තිශඵන්න 

ඕනෆ. ඒ ඒ ශඳෝයභඹ රඵන්ශන් වුද කිඹන එ  අනු යන්න 

පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි. අනික් එ තභයි2 බහහ ශදශන් 

ශඳෝයභ ශදක් තිශඵන එත් ශවො නළවළ.  එතශොට ශදභශ 

බහහ දන්නහ ශශනක් ගහභ2 ශදභශ ශඳෝයභඹ ශදන්න ඕනෆ. 

ිටංවර බහහ  දන්නහ ශශනක් ගහභ  ිටංවර  ශඳෝයභඹ  ශදන්න 

ඕනෆ. ඒ  යන්න ත්ින් තති ශන ඳටරළවිේර ඊට ඩහ  ළඩියි. 

ඒ නිහ බහහ ශද තුශනන්භ  ශම්හ තිශඵන්න ඕනෆ.  දළන් ඒ 

යජශේ ප්රතිඳත්තිඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒ අපි ශඳය ඉරහ ය 

ශන ගපු එක්. දළන් ඒ ගඳහු යශන ඹන්න අශේ 

අභහතෙහංලඹ භළදවත් ශිකන් ඉන්නහ. බහහ තුශනන්භ ඒහ 

මුද්රණඹ යන්න වහ ඳඹන්න අපි ූ දහනම් ශරහ ඉන්නහ.  

ඊශඟට2 ශම් යහජෙ බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී 

ප්රහශඹෝත්   ඳළත්තකුත් තිශඵනහ. එ  හයණඹක් තභයි ිටංවර 

ථහ යන ජනතහ විලහර ලශඹන් ඉන්න ප්රශ්ධලර ශදභශ 

බහහශනුත් ළඩ  යන්න ඕනෆඹ කිඹ කිඹහ ගහයත නිම්භ  

එතළනට නීති ඳනන එශක් ශත්රුභක් නළවළ. එතළන ඉන්ශන් 

ම්පර්ණශඹන්භ  ිටංවශරන් ළඩ යන  ජනතහක්. ඒ හශේභ 

ම්පුර්ණශඹන්භ ශදභශ ජනතහක් ිටටින ප්රශ්ධලඹට ත්ින් 

2475 2476 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ිටංවශරන් ළඩ යන්න ඕනෆඹ  කිඹ කිඹහ  එතළන අශේ හරඹ 

නහසති යන එශක්යි2  මුදේ නහසති යන එශක්යි ශත්රුභක් 

නළවළ. ශම් හයණශේදී ඉතහ ළදත් න්ශන් ශම් ප්රශ්ධල 

ශභොනහද කිඹහ ූමශෝලීඹ ලශඹන් වරිඹහහය වඳුනහ ළනීභයි.  

විශලේශඹන් ශොශම හශේ නහරි ප්රශ්ධලර වරබහහ 

අතෙලෙයි. ඒ හශේභ අශේ යශට් ්ධවි බහහ ප්රහශ්ධශීඹ  ශේම් 

ශොට්අහ 72ක් තිශඵනහ. එයින් 60ක් විතය දළනට ළට් භ් න්  

ප්රහලඹට ඳත් යරහ  තිශඵනහ. ඒ ්ධවි බහහ ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් 

ශොට්අහඹට අයිති වළභ යහජෙ ගඹතනඹභ ඳරිඳහරන ටයුතු 

බහහ ශදශන්භ යන්න ඕනෆ. ශදභශ බහහ ථහ යන 

ප්රශ්ධලර ඳරිඳහරන බහහ ශදභශ. ඒ තභයි උතුරු වහ  

නළ ශඟනිය. අශනකුත් ිටඹලුභ ඳශහත්ර ඳරිඳහරන බහහ  

ිටංවර. එතශොට ්ධවි බහහ ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් ශොට්අහර  

බහහ ශදකින්භ ඳරිඳහරන ටයුතු යන්නට ඕනෆ. එශවභයි දළනට 

නිඹිකත ශරහ තිශඵන්ශන්. දළන් ශම්ශක්දී බහහ ශදභ දන්නහ 

යහජෙ ශේ ශඹෝ අලෙයි. ශඵොශවොභ අභහරුශන් බහහ 

උන්රහ ඉය වුණහට ඳසශේ2 අශේ යහජෙ ශේශඹෝ ත්ින් 

ශම්ඹ ශඟ හඩි වුණහභ අය  ඉශන ත් ඒහ ඳළත්තකින් තිඹරහ  

පුරුදු විධිඹට ළඩ යන්න ඳටන් න්නහ.  එභ නිහ අඳ දළන් 

වළභ යහජෙ ගඹතනඹටභ  අත් ශඳොතක් දී  තිශඵනහ2 යහජෙ බහහ 

බහවිතඹ වුවරුන්ශන් ශභන්න ශභශවභයි2  ක්රිඹහත්භ  යන්ශන් 

ශභන්න ශභශවභයි කිඹහ.  දළන් ඒ භ් න් අඳ යන්න වදන්ශන් ඒ 

ප්රශ්ධලශේ තිශඵන වළභ ගඹතනඹටභ  අලෙතහ ඳරිද  ඒ බහහ 

ශදශක්භ දළනුභ නළත අලුත්  ය ළනීභට  ඹම් ගහයඹට  

අබෙන්තරි ම්භන්රණ ඳළළත්වීභයි.  

ඊශඟට2 අඳ තභතුම් භධෙසථහනඹක් ගයම්බ ශහ. ඒ 
කිඹන්ශන් වුරු ශවෝ  බහහ ළටලුට මුහුණ  දුන්නහ නම්2  ඒ 
අසථහශේ  ශනොිකර ශේභ 1956 අංඹ    අභතන්න  පුළුන්. 1956 
අංඹ තභතුහභ  අශේ අභහතෙහංලශේ තභතුම් භධෙසථහනඹටයි 
ඹන්ශන්.  එතළනට කිඹන්න  පුළුන්2 "භහ  ශභතළනට  ගහ;  භශේ 
බහහශන්  ටයුතු යන වුරුත් ශභතළන නළවළ;  ශම් 
අේ යහජෙ ගඹතනඹ; එභ නිහ භට උදවු ශන්න" කිඹහ. 
එතශොට ඔහුශේ ශනොම්භයඹ අයශන අශේ තභතුම් භධසථහනඹ 
වහභ  එභ ගඹතනශේ ප්රධහනිඹහට ථහ යරහ  එභ ටයුත්ත 
පුයහරන්න පුළුන් විධිඹට  භළදවත් වීභක්  යනහ. ඊශඟට 
නළතත් අය පු්ධරඹහශන් අවනහ2 තභන්ශේ හයණඹ ඉසට 
වුණහ ද කිඹහ.  ශම් තභතුම් භධෙසථහනඹ අඳ ගයම්බ ශශේ ත්ඹ 
අවුරු්ධශ්ධ.  2013 අවුරු්ධශ්ධ තභයි ඒ ප්රභහණත් ශර  
හර්ඹක්භ  තත්ත්ඹට ශන එන්නට පුළුන්භ රළුදශණ්.  

ඳරිර්තඹන් පුහුණු කිරීභත්2  ගුරුරුන්  පුහුණු කිරීභත්   ඒ 
හශේභ ළඩක්. ශොශවොභද උන්න්ශන් ගුරුරු නළති? ඒ 
නිහ නියන්තයශඹන් ගුරුරුන් පුහුණු යන්නත් ඕනෆ. ඒ හශේභ 
ශම් යශට් යජශේ වළභ ගඹතනඹභ ඳරිර්තන ඳවුවම් 
තිශඵන්නට  ඕනෆ. අඳ නභක් දුටු වළටිශේභ දන්නහ2 ශම් දිකශ 
ශශනකුශේ  නභක්2 ශම් මුසලිම් ශශනකුශේ නභක් කිඹහ.  
ඔහු  ශභොන බහහ දන්නහ ද කිඹහ ිතන්ශන් නළති2 ිටංවර 
බහහශන් ඹන ලියුභ  ශදභශ බහහටත් ඳරිර්තනඹ ය  
ඹන්න  ඕනෆ. එතශොට තභයි ශශනකුට ඒශන් ෆහීභට 
ඳත් න්නට පුළුන් න්ශන්. අශේ රු ශඹෝයහජන්  
භන්ත්රීතුභහට ශභෝ ටර් යථ ශොභහරිස -RMV එශන්- ිටංවර 
බහහශන් ලියුභක් එනහ නම්2  ඒ පිිශඹන් අනිනහ හශේ 
ළඩක්.  ඒ කිඹන්ශන් ිටංවර ශනොදන්නහ  ශශනකුට  ිටංවශරන් 
ඳභණක් ලියුභක් එේශොත් ඒ හශයි. ශදභශ ශනොදන්නහ 
ශශනකුට ශදභශ බහහශන්  ඳභණක් ලියුභක්  එේත් ඒ 
හශයි. ඒ හශේ ඳළිකිසලි භට රහ ශන එනහ. ඒහ බහහ 
 ශොභහරිසතුභහට ඹහ2 ඳළිකිසලි වළටිඹට විබහ ය2 ඒ 
ශොේරන් ඒහ නිළයද ය න්නට  ඵරනහ. අභහතෙහංලශේ 
තභතිතුභහශේ ඉරහ ශේම්තුභහ තතුළු හුඟක් අඹට ශරහ 

තිශඵන්ශන්2 it does not occur to them. ශම් ිටං වර බහහශන් 

කිඹනහ  නම්2 "අශන් ශභශවභත් යන්න ඕනෆ   ශන්ද?” කිඹහ 
ශම් ඒ ශොේරන්ට භතක් ශන්ශන් නළවළ.  විශලේශඹන්භ අශේ 
යශට් තිශඵන ශවොභ තභයි2 ශදභශ ශශනකුශේ නභක්  දළක් 
වළටිශේ  ශඵොශවෝ දුයට ඒ නිකන් ඔහු ශදභශ ශනකු ඵ වඳුනහ 
න්නට පුළුන් වීභ. නභ දළපු භන් ඔහු ශදභශ බහහ භේ 
බහහ  ය ත් ශශනක් ද නළ්ධද කිඹහ වඳුනහ න්නට පුළුන්.   
ඔහු ශවෝ තඹ  ිටංවර බහහ දන්නහ ද නළ්ධද කිඹන  එ ශනභ 
ශදඹක්.  නමුත් නිකන්භ ඔහු ශදභශ බහහ භේ බහහ ය ත් 
අඹකු ඵ ශේනහ නම් වහභ ඒ ඹන ලිඹවිේරට ශදභශ 
ඳරිර්තනඹක් අමුණහ ඹන්න තයම් අඳ හධහයණ න්නට  ඕනෆ.  
එත ශොට අය අඹට ශරොකු තෘේතිඹක් රළශඵනහ.  

ඹශභක්  තභන්ට පිට යටදී ශවෝ ශනත් තළනදී ශවෝ 

තභන්ශේ බහහශන්භ තභතුශොත් ශොතයම් තුටට ඳත් 

ශනහ ද?  ඔවුශනොවුන්  ශොයි තයම් ගදයඹකින්  ඵළ ශනහ ද? 

විශලේශඹන් තභන්ශේ ශනොන  ශශනක්  තභන්ශේ  බහහශන් 

තභතුහභ ශොතයම්  තුටක් දළශනනහ ද? ශම්හ ගලසහදජන 

ශ්ධේ.  ශම් ගලසහදජන වළඟීභ ශම් යට තුශ  තති කිරීභ තුළින් 

තභයි  ජනහර්ත් ංිඳිඹහ තති න්ශන්. එභ නිහ  තභයි අඳ 

නිතයභ  ශම් බහහ බහවිතඹ  නිඹභහනුකර ය න්නට උත්හව 

යන්ශන්.  භහ දන්නහ2 අඳට තුටු ශන්නට පුළුන් තයභට ශම් 

හයණහ තභත් පර ශරහ නළවළ කිඹහ. අඳ ඉන්ශන් තභත් 

න්ද ඳහමුර.  අඳට තයණඹ යන්න භවහ න්දකුයි තිශඵන්ශන්.   

ශම් යශට් යහජෙ ගඹතන එක් දවස ණනක් තිශඵනහ. ශම් 

වළභ යහජෙ ගඹතනඹක්භ ශම් විධිඹට ක්රිඹහත්භ යන්නට 

වුභනහ යන්නහ ව  ශශව භවන්ිටඹ විලහරයි.  නිරධහරින්ට 

අලෙ න  පුහුණු විලහරයි.  ඒහ වළභ එක්භ අඳ ශොඹහ 

ඵරන්න  ඕනෆ.  අඳ විණනඹ යනහ. යහජෙ ගඹතනශඹන් 

ගඹතනඹ අඳ විණනඹ යනහ. ශොශම නය බහ 

විණනඹ ශහ2 වරබහහ තිශඵනහ ද  කිඹහ ඵරන්න. එතළන 

ශදඳහර්තශම්න්තුභ වළත්තෆ ණනක් තිශඵනහ. ශම්හ ඔක්ශොභ 

විණනඹ ය ශන ඹන්නට   වුභනහ යන පුහුණු නිරධහරින්  

ංෙහ  අඳට නළවළ.  අශේ යහජෙ බහහ ශොිකශම්  ගඹතන එදහ 

වළදරහ තිුදශණ් එක්තයහ සීිකත හර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ  

ශනුශනුයි.  දළන් ශම්හශේ ධහරිතහ  ළඩි  යන්නට  ිටදු ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ යහජෙ බහහ ශොිකශම් ශම් විණන 

ක්රිඹහලිඹ අපි ශේත් යන්න ඕනෆ.  

ඉදරි හරශේ දී LLRC හර්තහත් අනු ඳශහත්ඵද අශේ 

අභහතෙහංලශේ හර්ඹහරඹක් සථහඳනඹ යන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. එතශොට ඒ හර්ඹහරශේ  යහජෙ බහහ 

ශොිකභත් තිශඵනහ;  අශේ භහජ ඒහඵ්ධධතහ අංලඹත් 

තිශඵනහ; බහහ අංලඹත් තිශඵනහ; බහහ ංම් පුහුණු කිරීභත් 

තිශඵනහ. ශම් ඔක්ශෝභ තිශඵනහ. එතශොට ඳශහත ඳදනම් 

යශන ශම් ටයුත්ත ක්රිඹහත්භ නහ ද කිඹහ ඵරන්න 

පුළුන්. එතශොට ශම් ටයුත්ත ඩහත් ශවොඳින්2 ඩහත් 

ඉක්භනින් ශශයනහ. ඒ වහ අපි  ඳශමුශන්භ අශේ 

අභහතෙහංලශේ ඳශහත් හර්ඹහරඹක් කිලිශනොච්චිශේත්2 

ඵයමුශේ යත්නපුයශේ ත හර්ඹහරඹකුත් තති යන්න  

ටයුතු යශන ඹිකන් තිශඵනහ. 2014 ර්ශේ ඒ ටයුත්ත 

යන්න පුළුන් ශේවි කිඹරහ භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

දළන් ශම් ටයුතු යශන ඹනශොට අපි ඉළන්වීශම් 

ක්රභශේද ඳහ නළත නළත අත් වදහ ඵරන්න ඕනෆ; ඳර්ශේණ 

යන්න ඕනෆ. ඒ අනු දළන් අඳට ජහති බහහ අධෙහඳනඹ ව 

පුහුණු  ගඹතනඹ - National Institute of Language Education 

and Training -  තිශඵනහ. දළන් ශම්  භ් න් යපු අත් වදහ 

ඵළලීම්2 ඳර්ශේණ වයවහ අපි එක්තයහ තළනට එශළඹිරහ 

තිශඵනහ. දන 10 ශන්හිට පුහුණු ඳහඅභහරහ අපි වඳුන්හ දී 

තිශඵනහ. දන 10ක්භ ශන්හිට ඉන්න ඕනෆ. සීභහහිට 
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ඳත්වීම් රඵන්න ිටපු වදෙ නිරධහරින් 600ක් ශම් ශන්හිට 

දන 10 ඳහඅභහරහ වදහයහ ත්ඹහ. ිටංවර අඹ ශදභශ බහහ ඉශන 

ත්තහ. ශදභශ අඹ ිටංවර බහහ ඉශන ත්තහ. ඒ අඹ  තභන්ට 

උභනහ යන බහහ දළනුභ  අපරුට රඵහ ශනයි දන 10 

ඉක්භරහ  ත්ශේ.  තත්තටභ  දළන් අශේ භවය රු 

භන්ත්රීතුභන්රහටත් අපි ශදභශ බහහ පුහුණු යිකන් තිශඵනහ.  

භභත් ඒ දන 10 ශන්හිට ඳහඅභහරහට ඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ. ජනහරි භහඹ තුශ දන 10ක් ත යරහ2 ශම් බහහ 

පුහුණු ශරහ එන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශම් වළශභෝටභ 

බහහ පුහුණු කිරීශම්දී ඒ අඹට උභනහ යන ගහයඹටයි බහහ 

පුහුණු යන්ශන්.  

රු බහඳතිතුභනි2 ඔඵතුභහට ශම් බහහ දළනුභ රඵහ ශදනහ 

නම් ථහනහඹ ධුයශේ ටයුතුරට අදහශ ඒ තුවරින් තභයි  

බහහශේ චන ටි වඳුන්හ ශදන්ශන්. ශභන්න ශම් හශේ 

ක්රභශේද අඳ ගයම්බ ය තිශඵනහ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ඒ හශේභ බහහ ංම් තිශඵනහ. ශම්හ 

ගයම්බ ශශේ 2012 ර්ශේයි. ළභළති අඹට ංම් වළටිඹට 

එතු ශරහ ශම් වහ ඉදරිඳත් ශන්න කිඹරහ අපි දළන්වීභක් 

දළම්භහ. 15ට ළඩි පිරික් එතු වුශණොත් ඒ අඹට අශඳන් 

උඳශ්ධලරු ඉේරන්න පුළුන්. අපි උඳශ්ධලරු ශනොිකශේ 

රඵහ ශදනහ. අඳට ඳශහත්ඵද විිටරිරහ එක්දවට ළඩි 

උඳශ්ධලරු ඉන්නහ.  අය බහහ ංභඹට උන්න්න අපි ඒ 

අඹ ඹනහ. ඳළඹ 150ක් උන්නහ. ඒ භ් න් ඒ අඹට 

ථනශේ ඹම් දළනුභක් රඵහ ශදනහ. ඊට ඳසශේ ඒ බහහ 

ංම්ර අණ්ඩ ඳළළත්භ අපි ක්රිඹහත්භ  යශන ඹනහ.  

භථ ක්රිඹහශේ ශඹශදන අඹ වළටිඹට2  ජනහර්ත් ඵතහ තති 

යන ණ්ඩහඹම් වළටිඹට2 ඒ හශේභ ඒ අඹ  අලුතින් රඵහ ත්ත 

දළනුභ නළත නළත අලුත් ය ළනීභට- 

 

ගරු සුජී ද නසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රු තභතිතුභනි2 ථනශේ දළනුත් කිරීභට ඳළඹ කීඹක් ද?  

 

ගරු හසුදද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඳළඹ 150යි. ඳළඹ 150න් ඳසශේ ඒ ශොේරන්ශේ දළනුභ නළත 

නළත අලුත් යනහ. ඒ වහ ඒ ශොේරන්භ  භහ ශදට 

තහක් මුණ ළශවනහ.  මුණ ළිරහ ර්තභහන ප්රලසනඹක්  ළන 

එශවභ නළත්නම් ඒ ශොේරන්ශේ ප්රශ්ධලශේ ප්රලසනඹක් ළන 

ඉශන ත්ත බහහශන් හච්ඡහ යනහ. ශම් ක්රිඹහදහභඹ තුළින් 

තත්තටභ ංසෘති ලශඹනුත් ඒ අඹ තුශ උනන්දුක් තති ය 

තිශඵනහ. ශම් විධිඹට අපි ළඩ යශන ඹනහ.  

ඒ හශේභ ඔඵතුභන්රහ දකිනහ තති2 දළන් ශඳෞ්ධලි ඵස 

යථ වළභ එභ හශේ භනහන්ත පුරු ිටංවර2 ශදභශ2 ඉංග්රීිට 

බහහ තුශනන්භ තිශඵනහ. රංභඹ තුශ තභ අඳට ශම් හර්ඹඹ 

ඉටු ය න්න ඵළරි වුණහ. අඹ ළඹ පිළිඵ විශලේ හය බහ 

අසථහශේදී රු නිභේ ිටරිඳහර ද ිටේහ තභතිතුභහ බහඳතිතුභහ 

වළටිඹට කිේහ වහභ රංභට විරු්ධධ නඩු දභන්න කිඹරහ. ඒ 

එදහ හර්තහශත් ලිඹළවිරහ තිශඵනහ. දළන් අපි නඩු දහරහ හර්තහ 

යන්න ඕනෆ. අඳට ඒ වහ හය බහශන් උඳශදස රළුදණු 

ඵ රංහ භනහභන භණ්ඩරඹට කිඹන්න ඕනෆ.  

ශම් අතය භවය භන්ත්රීරු භහජ ඒහඵ්ධධතහ ළනත් 

කිේහ. ඒ ළන ළඩිපුය ථහ යන්න ශරහක් නළවළ. මලි 

ශේන අපි රඵහ ශදන්ශන් නළති ිකනිසුවන්ට භහජශේ තභන් 

අයිතියි කිඹහ වළඟීභක් එන්ශන් නළවළ.  උේඳළන්න වතිඹ2 

identity card එ නළති ිකනිසුව රක් ණනක් ඉන්නහ.  අපි ඳුව 

ත්ඹ අවුරු්ධශ්ධ ජංභ ශේහ ංවිධහනඹ යරහ ඳණසදවට 

විතය ඒ මුලි ශේන රඵහ දුන්නහ. UNDP එශන් අඳට ඒට 

ගධහය දුන්නහ.  ඒ හශේභ භහජ ඒහඵ්ධධතහ වහ ජර්භනිඹ 

අඳට ගධහය ශදනහ. ඊශඟට ශ්ධලඳහරන භතඹ කුභක් වුත් අශේ 

බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ළනඩහ අඳට ගධහය 

ශදනහ. ඉතහ ශවො ළඩ ළරළසභක් ඒ අඹ අඳට ඉදරිඳත් ය 

තිශඵනහ. ඔවුන්ශේ බහහ ශදශක් තහක්ිස දළනුභ අශේ 

ප්රශඹෝජනඹට රළබිරහ තිශඵනහ.  

රු බහඳතිතුභනි2 භහජඹ ඒහඵ්ධධ ශන්න ඵළවළ. 

තත්තටභ උහවි ඹන්න ඕනෆ. නමුත් ත්භක් නළවළ. ඒ අඹට 

නීති ගධහය රඵහ ශදන්න නීති ගධහය ංභඹ ඔවුන් භඟ 

ම්ඵන්ධ යන්න අශේ අභහතෙහංලඹ ටයුතු යිකන් තිශඵනහ.  

ඊශඟට2 ගුන් විදුලිශේ "ඳහරභ" කිඹරහ ළඩටවනක් 

තිශඵනහ. ඒ රහත්භ ගසහදඹ රඵහ ශදන ළඩටවනක්. ඒ 

හශේභ අපි ඉදරි හරශේදී රඳහිනිඹ වයවහ ශටලිනහටෙ 

ඉදරිඳත් කිරීභටත් ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඒ ඉතහ රසන 

තන්දය වයවහ ිකනිුවන් අතය තිශඵන ංිඳිඹහ දයුණු 

යන්නත්2 වළඟීම් ර්ධනඹ යන්නත් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ.  

ඊශඟට අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු2 ජහති භ් ශේ භවහ 

මුළුක් ඳත්න්නයි. වළභ අංලඹභ ඉතහභත්භ පිළිත වළකි 

ප්රධහන ශඳශශේ උදවිඹ -ිටඹලු ජන ර්ඹන්ට2 ගම්රට2 ිටඹලුභ 

ජන ණ්ඩහඹම්රට අඹත් අඹ- දහවට ළඩි පිරික් එතු යරහ 

'ජහති භ් ශේ භවහ මුළු' කිඹරහ මුළුක් රඵන අවුරු්ධශ්ධ 

ඳත්න්නත්2 ප්රඥේතිඹක් ප්රහලඹට ඳත් යන්නත් අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශම් ගහයඹට ශම් ළඩ ටයුතු ය 

ශන ඹහභට අඳශේ ශේම්තුිකඹශන්2 ඒ හශේභ අඳශේ හර්ඹ 

භණ්ඩරලින් ඉතහ විලහර ශේහක් ඉටු ශනහ. ඒ අඹට භභ 

භහශේ සතුතිඹ ශම් ශරහශේදී පුද යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි2  භට කිඹන්න තිශඵන්ශන් ශම් ිටඹලුභ ශ්ධ 

යන්ශන් ශම්  යශට් එභ ජහතිඹක් ශොඩනඟන්න කිඹන එයි. 

ඒ2 රහංකීඹ ජහතිඹ ශොඩනඟන්නයි. අඳ ශම් යන්ශන් ශම් රහංකීඹ 

ජහතිඹ ශොඩනඟන්නට  භහජ හර්ඹඹක්; ඳරිඳහරන හර්ඹඹක්; 

ඒ වහ ටපිටහ ූ දහනම් කිරීභක්. නමුත් තත්තටභ එභ 

ජහතිඹක් ශොඩ නඟන්නට නම් ශ්ධලඳහරන විඳුභක් අලෙයි. ඒ 

වහ ශදඳහර්ලසඹ2 තුන් ඳහර්ලසඹ අතශර් විලසහඹක් ශොඩ 

නළශඟන්න අලෙයි.  

උතුරු ඳශහත් බහ පිිටු වීභ වහ ඒ භළතියණඹ නියවුේ 

ඳත්න්න ශම් යජඹ ඳවුවම් රඵහ දීශභන්2 ඒ හශේභ උතුරු 

ඳශහත් බහශේ භව තභතිතුභහ තතුළු පිරි ජනහධිඳතිතුභහ වමු වී 

දවුරුම් දීශභන් තයමූ ඒ පිඹය දළන් block යරහ තිශඵනහ. ශම් 

ඵහධඹ දළන් වහභ ඉත් යරහ ශම්  විලසහඹ තති කිරීශම් 

අශනෙෝනෙ ක්රිඹහලිඹ නළතත් ගයම්බ යරහ ඉදරිඹට ඹන්න 

ඕනෆ.  

අහන ලශඹන් අපි වුරුත් දළන ත යුතු එභ ශ්ධ තභයි2 

ශම් ිටංවර ජනතහශේ එඟත්ඹ නළතු ශදභශ ජනතහශේ 

අයිතිඹ දනහ න්නත් ඵළවළ2 ශදභශ ජනතහශේ එඟත්ඹ නළතු 

ශම් යශට් ජහතිඹ එක්ත් යන්න ිටංවරඹන්ට පුළුන් න්ශනත් 

නළවළයි කිඹන එ. ඒ නිහ ජහති භ් ඹ ශොඩ නළඟීභ තභයි 

අශේ අයමුණ විඹ යුත්ශත්. ඒ අයමුණ ශනුශන් අපි ශොඩනඟහ 

ත යුතු විලසහඹ ශොඩනඟහ න්න ශදඳළත්ශත්භ ඉන්න උග්ර 

භතහදීන් ශොන් යරහ භධෙසථ භතහදීන්ශේ භවහ ඒහඵ්ධධ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

එතුක්  තති යන්න අශේ යජඹට2 ඒ හශේභ TNA එට වළකි 

ශේහ! අශේ යවුෂස වකීම් තභතිතුභහට වළකි ශේහ! යි ප්රහර්ථනහ 

යිකන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශිකන් භභ නිවඬ ශනහ.  

 

[தற.த. 12.03] 

 

ගරු පී. අරිඹදන්ත්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறசத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 

தகப றசரபர் அர்கசப, தரறகுதவுக்கு 

ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் 

லரண இன்கந குதறகன றரத்றல் கனந்து 

தகரள்கறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகடகறன்சநன். இன்கந 

றணம் தல்சத அகச்சுக்கள் தரடர்தரகவும் தல்சத 

அணர்த்ங்கள் தரடர்தரகவும் இங்கு தனதம் உகரற்நற 

ணரர்கள். அசசகபறல், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

தோன்த சதர் ரகணறன் ரக்குதக்குள்பரகற இநந்றதக் 

கறநரர்கள்.  கடந் எத ரத்துக்குள் இந் அணர்த்ம் 

இடம்ததற்நறதக்கறநது. சற்த தொன்றணம் சகரதறள்கப 

சதசகஸ்ன் ன்தம் 16 துகட ரன் ரகணறன் 

ரக்குதணரல் இநந்றதக்கறநரர். அற்கு தொன்ணர் இண்டு 

சதர் - கறடித்லகச் சசர்ந் சறன்ணத்ம்தற ததரன்தத்துக 

ன்தம் 56 துகட ததம் தசல்ரகம் இகபம்தற 

ன்தம் 42 துகட ததம் - அங்கு றநகு தட்டச் 

தசன்நததரததும் ரடு தரர்க்கச் தசன்நததரததும் ரகணத் 

ரக்குதக்குள்பரகற இநந்றதக்கறநரர்கள். ஆகச, 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன ரகணறன் ரக்கம் தரடர்ந் 

ண்ம் இதக்கறநது. அகணத் டுப்தற்கரக அங்குள்ப 

அசரங்க அறதர் தல்சத தொற்சறககப டுத்துள்பசதரதும், 

ரகண இன்த ரகத் ரக்கறக் தகரல்னப்சதரகறன்நசர 

ன்தம் தேற அங்கு றணதொம் றனவுகறன்நது. ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் குநறப்தரக தட்டிப்தகப, தல்னரதபற, 

வுலவு சதரன்ந  இடங்கபறல்  ரகணத் ரக்குல் 

அறகரக இதக்கறன்நது. இப்ததரதது அப்தறசசங்கபறல் 

ரணரரரற தற்தசய்ககக் கரனம் ன்தரல், ரடு 

பர்ப்சதரர் து ரடுககப சய்ச்சல் கக்குக் தகரண்டு 

தசல்கறன்நணர். இவ்ரநரண சகபகபறசன இத்கக 

அணர்த்ங்கள் தரடர்ந் ண்ம் இதக்கறன்நண. ஆகச, 

அகண உடணடிரகத் டுக்க உரற டடிக்கக 

டுக்கசண்டும் ண இச்சந்ர்ப்தத்றல் தபறரகக் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன். 

இப்ததரதது இணங்ககபப் தற்நறத்ம் றதரகத்கப் 

தற்நறத்ம் தல்சததட்ட கதத்துக்கள் தொன்கக்கப்தட்டிதக் 

கறன்நண. றதரகத்கச் சரறரண தொகநறல் தகரண்டு 

தசல்னசண்டும் ன்த இங்குள்ப தன அகச்சர்கதௗம் 

றர்க்கட்சறகச் சசர்ந்ர்கள் தனதம் கூநறறதந்ரர்கள். 

அம்தரகந ரட்டத்றல் கல்தொகண றழ் தறசச தசனரபர் 

தறரறவு கடந் 30 தட கரனரக இங்கறதகறன்நது. ஆணரல், 

அகண எத  றந்ரண தறசச தசனகப் தறரறரக 

ரற்தற்கு குநறப்தரக அங்குள்ப இஸ்னரற 

அசறல்ரறகள் தல்சத கடககப றறத்துக்தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். இது சகணதம் எத சம்தரக 

இதக்கறன்நது. அங்கு தன கட்சறகபறதம் உள்ப தொஸ்தம் 

அசறல்ரறகள் அகணத் டுப்தற்கரண தொற்சறககப 

டுத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ரங்கள் இகண 

அதறக்க தொடிரதள்பது. ரங்கள் இண எற்தககப் 

தற்நறத்ம் க்கதௗக்கரண சத்துத்கப் தற்நறத்ம் இங்கு 

ககக்கறன்சநரம். ஆணரல், இந்ப் தறசச தசனரபர் தறரறவு 

கடந் 30 தட கரனரக ஸ்ரதறக்கப்தட்டிதந்ரதங்கூட 

அகண இங்கச்தசய் தொடிரல் தல்சததட்ட கடகள் 

இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. இந் ரட்டில் ரழ்கறன்ந 

இண்டு சறததரன்கச் சதோகங்கபரண ங்கபறகடச 

தறச்சறகணகள் ரககறல், உண்க றகனக உர்ந்து 

அந் க்கதௗக்கரண றதரகத்கச் சரறரணறறல் 

தகரண்டுதசல்ற்கு அங்கறதக்கும் கட்சறககபச் சசர்ந் 

தொஸ்தம் அசறல்ரறகள் தொன்சண்டும் ன்தக ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் சகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன். 

அவ்ரத அர்கள் கல்தொகணறதள்ப தறசச தசனரபர் 

தறரறகத் தொர்த்துற்குத் கடறறப்தரர்கபரறன், அது 

அங்கு இத இணங்கதௗக்கறகடறதம் தொதகல் றகன ற்தட 

றகுக்கும். அசசத்றல் ட்டக்கபப்தை, றதசகரகன 

ஆகற ரட்டங்கபறதம் இத இணங்கதௗக்கும் இகடறல் 

சதசறத்லர்க்கப்தட சண்டி தல்சத தறச்சறகணகள் 

உள்பண. இந் றகனறல், கல்தொகண தறசச தசனரபர் 

தறரறகத் தொர்த்தும் றடத்றல் அர்கள் கடரக 

இதந்ரல், அந்ப் தறசசங்கபறல் சதசறத்லர்க்க சண்டி 

றடங்கதௗக்கு ரங்கதௗம் கடரக இதக்க சண்டி 

துர்ப்தரக்கற றகன ற்தடுதண உங்கதௗக்குக் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன்.    

  

ගරු ඵෂීර් දගු ඩහවුඩ් භවතහ (පරදහයීතහ ප්රර්ධන 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு தசலர் சசகு ரவூத் - உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை 

அகச்சர்) 

(The Hon. Basheer Segu Dawood - Minister of Productivity 

Promotion) 
கல்தொகண தற்நற றடங்ககபக் கல்தொகணறல் 

சதசுங்கள்! அகண ட்டக்கபப்தைடதம் றதசகரகன 

த்டதம்  சசர்க்கரலர்கள்!    

 

ගරු පී. අරිඹදන්ත්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறசத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
இது கல்தொகணசர அல்னது ட்டக்கபப்சதர அல்ன. இது 

இனங்ககப் தரரதௗன்நம். இப்தரரதௗன்நம் இனங்கக 

றதள்ப அறத்ர் சகதரகத் றகழ்கறன்நது. ரங்கள் 

இச்சகதறசன கல்தொகணகப் தற்நறத்ம் ககக்கனரம்; 

ட்டக்கபப்கதப் தற்நறத்ம் ககக்கனரம்; றதசகரகனகப் 

தற்நறத்ம் ககக்கனரம். ன், அதரறக்கரகப் தற்நறத்ம் சவூற 

அசதறரகப் தற்நறத்ம்கூட ககக்கனரம். இகண லங்கள் 

தைரறந்துதகரள்ப சண்டும். ரங்கள் இங்கு ககப்தகக் 

கல்தொகணக்குச் தசன்த ககக்கசண்டி சகறல்கன. 

ங்ககப து க்கள் இப்தரரதௗன்நத்துக்கு அதப்தற 

றதக்கறநரர்கள். ரங்கள்  து க்கதௗக்கரண லர்வுககபப் 

ததற்தத்தம்தடி இந்ப் தரரதௗன்நத்றல் கூதசரச 

ற, இந் றடங்ககபப் தற்நற கல்தொகணக்சகர, 

கரத்ரன்குடிக்சகர தசன்த ககக்கசண்டி அசற 

றல்கன. இகண லங்கள் தைரறந்துதகரள்ப சண்டும். லங்கள் 

இற்குத் கடரக இதந்ரல், ரங்கதௗம் தன றடங்க 

தௗக்குத் கடரக இதக்க சண்டிதம் ன்தக ரன் 

லண்டும் தத்தத்   றதம்தைகறன்சநன்.       

இந் இடத்றசன கனரசரம் சம்தந்ரகப் தல்சத 

றடங்கள் கூநப்தட்டண. அரது இந்து கனரசரம் ற்தம் 

தைத் ம் தற்நற ல்னரம் கூநப்தட்டண. ஆணரல், இன்த 

ட்டக்கபப்தறசன ன்ண டந்து தகரண்டிதக்கறன்நது 

ன்தக லங்கள் அநறந்துதகரள்ப சண்டும். அரது 

ட்டக்கபப்தறசன இதக்கறன்ந ததபத் குத எதர் அங்சக 

ததபத் த்கப் சதரறப்தரகத் தரறறல்கன. அர் 

அங்கு அத்துலநற றனத்கப் தறடிக்கறன்ந எத ததபத் குதரக 
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ரநறறதக்கறன்நரர். ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றதள்ப 

தட்டிப்தகப ற்தம் தல்னரதபறப் தறசச தசனரபர் 

தறரறவுகபறதள்ப ல்கனக் கறரங்கபறல் சறங்கப க்ககபக் 

குடிசற்தற்கு அர் கனகரங்கறச் தசற்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர். எத த்துக்கரண உகடக ரங்கள் 

றக்க சண்டும். ஆணரல், அர் அந்  த்துக்கரண 

உகடக அறந்துதகரண்டு - கரற உகடகத் 

ரறத்துக்தகரண்டு, அங்சக இவ்ரநரண சகணரண 

றடங்ககபச் தசய்துதகரண்டிதக்கறன்நரர். ரண்தைறகு 

தற அகச்சர் அர்கள் இப்ததரதது இந்ச் சகதறல் 

இல்கன. இல்னரறட்டரதம்கூட ரன் எத றடத்க 

அரறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்சநன். 

அரது, ரண்தைறகு தற அகச்சர் அர்கள் இந் 

றடத்றல் உடணடிரகத் கனறட்டு அக 

ட்டக்கபப்தறததந்து சத எத றகரகக்கு ரற்ந 

சண்டும். அசசம், ட்டக்கபப்தை இததைத்றதள்ப எத 

றகரகறன் குத ணது கடகககபச் சரறரகச் 

தசய்கறன்நரர். அரது,  ரலறரண றடங்ககப ட்டும் 

கணறக்கறன்நரர்; க்ககப ல்ன தொகநறல் அணுகுகறன்நரர். 

ஆணரல், குநறத் குத அவ்ரநரண எத டடிக்கககத்ம் 

சற்தகரள்றல்கன. இவ்சகபறல், ல்னரன சரணந் 

சர் அர்கள் கூநற கதத்துக்ககப ரன் உள்ரங்க 

சண்டிறதக்கறன்நது. அந் குதறன் ததக ரன் இங்கு 

குநறப்தறட சண்டும். அரது, ட்டக்கபப்தை ங்கபரர 

றகரரறதறரண ம்தறதப்தறட்டி சுத்றண சர் 

அர்கள்ரன் றகவும் ம் தறடித்ரக இதந்து தகரண்டிதக் 

கறன்நரர். ஆகச, இந் றடத்க லங்கள் கணத்றற் 

தகரண்டு டடிக்கக டுக்கசண்டும் ன்த ரன் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இங்கு தரற தரடர்தரகவும் ககக்கப்தட்டது. டக்கு, 

கறக்கறசன றழ்தரற அசகத தரற ன்த ரண்தைறகு 

அகச்சர் அர்கள் கூநறறதந்ரர். ஆணரல், அங்கு டக்கறன்ந 

றகழ்வுகபறல் சசற கலத்கத் றறல் தரடுற்கு தொடிரல் 

இதக்கறன்நது. அகச் சறங்கப தரறறசன தரடசண்டும் 

ன்த தனர் ற்தைதத்துகறன்நரர்கள். ஆணரல், லங்கள் 

கூதகறன்நலர்கள், அந்ந்ப் தறசசத்றல் அந்ந் தரறறசன 

றதரகம் டக்க சண்டும் ன்த. ரன் உங்கபறடம் 

அன்தரண எத சண்டுசகரகப றடுக்கறன்சநன். அரது, 

டக்கு, கறக்கறசன சறங்கப தரறறல் சசற கலம் இகசக்க 

சண்டுதன்நரல், அங்கு சசற கலச இகசக்கரல் 

றகழ்ச்சறககப டத்துற்கு வுதசய்து லங்கள் அதற 

த்ங்கள்! ங்கதௗக்குத் சசற கலம் தொக்கறல்ன. [இகடதௌடு] 

ஆகச, அந் இணத்துக்குரற தரற, அற்குரற ககன, 

கனரசரப் தண்தைகதௗடன்ரன் ந் றடங்கதௗம் 

ககரபப்தட சண்டுச ற, - 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

What is your point of Order, Hon. Member? 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

He is making a charge against a Venerable Buddhist 

Monk which cannot be allowed in this House. Also, he 

says that he will teach a lesson to the Muslims; he takes 

Islam into criticism. He cannot do that. They wanted to 

have North and East together. They cannot live together 

with the Muslims in Kalmunai. Then, how can they live? 

How can they ask the support of the Muslims?  
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. P. Ariyanethran, you continue. 
 

ගරු පී. අරිඹදන්ත්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறசத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
லங்கள் குதக்கலட்டுக்கரண அகச்சர் சதரன்த 

தசற்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நலர்கள். தணணறல், உங்கதௗக்கு 

ஏர் அகச்சுப் தற ப்தடறல்கனச! ஆகச, குதக்கலடு 

தசய்கறன்ந ஏர் அகச்சரக உங்ககப றறக்கும்தடி லங்கசப 

சகட்டுப் ததற்தக்தகரள்தௗங்கள்! [இகடதௌடு] லங்கள் 

குதக்கலடு தசய்த் சகறல்கன. [இகடதௌடு] ரங்கள் 

ககக்கறன்நசதரது லங்கள் குதக்கலடு தசய்ரல் 

உங்கதௗகட குதக்கலடுககப உங்கதௗடன் கத்துக் 

தகரள்தௗங்கள். [இகடதௌடு] ஆகச, அந்ந்ப் தகுறகபறசன 

அந்ந் தரறறல் றடங்ககபக் ககரப சண்டி 

சக இதக்கறன்நது. அசசம் றபங்கர எத தரறறல் 

சசற கலத்க இகசக்கறன்நசதரது உண்கறசன அறல் தன 

தறககள் சனரம். ஆகச, அந் றகனகக லங்கள் 

றதத்றக் தகரள்ப சண்டும். அரது, அகத் றறல் 

இகசக்க தொடித்ரக இதந்ரல் றறசனச இகசக்க 

சண்டும். ஆகச, டக்கு, கறக்கறல் றறல் சசற கலம் 

இகசக்க தொடிரறட்டரல் அங்கு றகழ்வுகபறல் சசற கலச 

சகறல்கன ன்தக ரன் லண்டும் தத்தத்துகறன்சநன்.  

லள்குடிசற்நம் சம்தந்ரகவும் ரன் இங்கு கூந 

சண்டும். உண்கறல் இன்த 30 தட த்த்ம் தொடிந் 

ற்குப் தறற்தரடு லள்குடிசற்நம் சம்தந்ரகப் தல்சததட்ட 

டடிக்கககள் சற்தகரள்பப்தட்டுள்பண. ரங்கள் அகண 

ற்தக்தகரள்கறன்சநரம். இதந்ரதம், ட ரகரத்றல் 

இந்ற அசரங்கத்றணரல் ங்கப்தட்ட அந் வீட்டுத் 

றட்டத்றல் தன அகச்சர்கபறன் கனதௌடுகள் இதந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நண. அந் அகச்சர்கள் ற்தம் 

அறகரரறகபறன் கனதௌட்டிணரல் அந் வீடுகள் தசல்ரக்கறன் 

றறத்ம் ங்கப்தடக்கூடி ரய்ப்தைக்கள் இதக்கறன்நண. 

ஆகச, லங்கள் அந்ச் தசற்தரட்கடத் டுத்து றதத் 

சண்டி எத சக இதக்கறன்நது. ன்ணறறததந்து 

இடம்ததர்ந்ர்கள் அல்னது த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட 

ர்கதௗக்கு இந்ற வீட்டுத் றட்டத்றல் தொன்தரறக 

ங்கப்தட சண்டும் ன்கறன்ந எத சுற்தறததம் 

தபறறடப்தட்டிதக்கறன்நது. இதந்ரதம், ன்ணறறததந்து 

சதரரறணரல் தரறக்கப்தட்டர்கள் லள்குடிசநறததரதது 

ற்தகணச அர்கதௗக்கு எத வீட்டுக்கு ஏர் இனட்சம் தௐதரய் 

வீம் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், ஏரறனட்சம் தௐதரய் 

ன்ந அந் தசரற்த றறக கத்துக்தகரண்டு தொதகரண 

எத வீட்கட றர்ரறக்க தொடிரது. ஏரறனட்சம் தௐதரறல் 

சகரறக்கூடு அல்னது ரட்டுக்தகரட்டில் சதரன்ந 

என்கநத்ரன் கட்ட தொடித்ம். ஆகச, ன்ணறறததந்து 

இடம்ததர்ந் க்கதௗக்கு அந் இந்ற வீட்டுத் றட்டத்க 

ங்குற்கரண டடிக்கக டுக்கப்தட சண்டும் அல்னது 

அந் க்கதௗக்கு வீடு கட்டுற்கு ஆகக்குகநந்து ந்க 

இனட்சம் தௐதரரது ங்கப்தட சண்டும். அவ்ரத 

ந்க இனட்சம் தௐதரய் தகரடுத்ரல் ட்டுந்ரன் 

அர்கபரல் வீதடரன்கநக் கட்ட தொடித்தன்தக ரன் 

தபறரக இவ்றடத்றல் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  
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அடுத்து து தரறக்தகரள்கக சம்தந்ரக தரர்ப்சதரம். 

தன தல்ககனக்ககங்கபறல் ஆங்கறனம், சறங்கபம் ஆகற 

இண்டு தரறகபறல் றரறவுககள் ங்கப்தடுகறன்நண. 

அப்தடிறதந்தும் தததம்தரன்கரக இதக்கறன்ந சறங்கப 

ரர்கள் ஆங்கறனத்றல் றரறவுக ங்கப்தடுகறன்நசதரது 

அகத் ங்கள் தரறரண சறங்கபத்றல் றபங்கப் 

தடுத்துரத சகட்கறன்நசதரது றரறவுகரபர்கள் ஆங்கற 

னத்க றடுத்துச் சறங்கபத்றல் றரறவுகக சற்தகரள்கறன் 

நரர்கள். இணரல் றழ் ரர்கதௗக்குப் சதரற றபக்கம் 

கறகடக்கரல்சதரகறன்நது. சசற தரறகள், சதோக 

எதகப்தரட்டு அகச்சர் அர்கள் இக கணத்றல் டுக்க 

சண்டும். அவ்ரத சறங்கபத்றசன றரறவுக சற்தகரள்பப் 

தடுரக இதந்ரல் அங்கறதக்கறன்ந றழ் ரர்கபறன் 

னகணத்ம் கதத்றற்தகரண்டு அகத் றறதம் 

தரறததர்ப்தற்கரண சறக அப்தல்ககனக்ககங்கபறல் 

தசய்துதகரடுக்க சண்டுதன்தக ரன் இவ்றடத்றசன 

சகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  

சதம், சதரர் கரரக இநந்ர்கதௗக்கு இண்டு 

இனட்சம் தௐதரய் ஷ்டஈடரக ங்குற்கரண 

டடிக்கககள் சற்தகரள்பப்தட்டு தகறன்நண. இந் 

இண்டு இனட்சம் தௐதரய் சதரரது. எத தரறன் சரர்தறல் 

குகநந்து 3 இனட்சரது ங்குற்கு டடிக்கக 

தடுக்க சண்டும். சதரர் கரரக இநந் அல்னது 

தரறக்கப்தட்ட தக்குச இன்தம் அந்த் தரகக ங்கப் 

தடறல்கன. இப்ததரதது சதரரறணரல் இநந்ர் கபறன் வு 

சசகரறக்கப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நது. அறசன தன தொகந 

சகடுகள் டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. ரன் ற்தகணச 

இதுதற்நறக் கூநறறதந்சன். அர்கதௗக்கு ங்கப்தட்டிதக் 

கறன்ந அந்ப் தடிம் தொதகரண எத கச் சசகரறக்கறன்ந 

தடிரக இல்கன. இநப்தை வீத்க அல்னது இப்தை வீத்க 

ரற்தகறன்ந அல்னது குகநக்கறன்ந எத தடிரகத்ரன் அது 

இதக்கறன்நது. ஆகச, அப்தடித்க லள்தரறசலனகண 

தசய்சண்டி சக இதக்கறன்நதன்தக ரன் இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றசன லண்டும் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  

இவ்ரநரகப் தல்சததட்ட குததடிரண 

டடிக்கககள் ரட்டில் டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. 

இன்தணரத றடத்க ட்டும் கூநற தொடித்துக் 

தகரள்கறன்சநன். குநறப்தரக, தபறரட்டிததந்து தகறன்ந 

றழ் க்கபறடம் - அரா்கள் தைனம்ததர்ந்து ரழ்கறன்ந 

க்கபரக அல்னது தபறரட்டுப் தறகசகபரக இதக்கனரம் - 

றரண றகனத்றல் சறனசகபகபறல் எதறரண கப்தம் 

ரங்கப்தடுரக ங்கபறடம் தனர் தொகநறட்டிதக்கறநரர்கள். 

தபறரடுகபறததந்து தகறன்ந க்கபறன் தகக 

கூடிறதக்கறன்நது. இப்ததரதது லங்கள் சரரணம் தற்நறக் 

கூதகறன்நலர்கள். அசசதரல் எதக்கத்கப் தற்நறக் 

ககக்கறன்ந சதரது இந் றடங்ககபத்ம் கணத்றற் 

தகரள்ப சண்டும். ணச, இந்ப் தரரதௗன்நத்றதம் 

றரண றகனத்றதம் எதக்கத்கப் சதணுங்கள்! அந் 

ககறல், ல்னர றடங்கபறதச எதக்கத்கக் ககடப் 

தறடித்ங்கதபன்த சகட்டு, றகடதததகறன்சநன். ன்நற. 

க்கம்.  

 

ගරු හසුදද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

The National Anthem can be sung in Tamil - 

[Interruption.] At places in the North when it was sung in 

Tamil, I had joined him. 

[12.16 p.m.] 

 

ගරු ඒ.එා .එම්. ෂවුසි භවතහ (නහගරික ක ුතතු 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு . ச். ம். ததபவ - க அதல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

Mr. Chairman, I thank you for giving me a few 

minutes to speak. 

As a Senior Minister and the Minister of Urban 

Affairs, I would like to inform this House that the urban 

population in our country has increased. The estimated 

increase in our urban population during the period 2005 

to 2015 is about 3 per cent, while the population increase 

of the entire country is about 1.2 per cent. It has also been 

estimated that 50 per cent of the total population will live 

in urban areas by the year 2015. 

Our Government has given priority to a planned 

approach, having understood the importance of strategies 

to be followed for developing infrastructure facilities in 

urban areas in order to provide basic facilities to the 

urban poor population with a view to minimizing the 

difficulties developing fast in urban areas towards a 

sustainable urban development, depending on the speed 

and extent of urbanization. 

During this year, I have co-ordinated with the Central 

Government, Provincial Councils and Local Authorities 

individually and jointly regarding the common problems 

pertaining to water supply, sanitation and waste disposal, 

which are common features seen not only in the City of 

Colombo but also in the cities outside. 

I have also taken action to co-ordinate some of the 

“Divi Neguma" Programme activities for the benefit of 

the urban poor especially in Jaffna, Mannar, Vavuniya, 

Polonnaruwa and Galle. In these programmes, we have 

distributed equipment among beneficiaries to promote 

domestic and household industries. We were able to 

extend a valuable contribution to the local communities 

by participating in various exhibitions and programmes 

organized jointly by the Ministry of Economic 

Development and the Ministry of Traditional Industries 

and Small Enterprise Development islandwide.  

Awareness creation programmes were conducted at 

district level to promote cottage industries. Necessary 

training, technology and market opportunities were 

provided to suitable persons to start small industries. 

Exhibitions were conducted in many districts in order to 

attract the unemployed young men and women and to 

motivate them to start self-employment projects. A 

majority of those who started new businesses were 

women. We have also carried out follow-up action to 

monitor the progress of these activities. 

Mr. Chairman, I had the opportunity of heading a 

Ministerial Committee to formulate a policy to determine 

bus fares. After having consultations with the relevant 
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parties to provide a sound and qualitative bus service to 

the public by reviewing the present policy, we were able 

to recommend an increase in the bus fare by 7 per cent 

based on the running cost index calculated by the 

National Transport Commission, avoiding a breakdown in 

the bus service until a new policy on bus fare is 

formulated based on the quality of bus service. 

In conclusion, I would like to express my gratitude to 

my Secretary, Mr. Mahinda Madihahewa, to the officials 

and all those who gave me their support and co-operation 

to carry out the duties of my Ministry.  

Thank you.  

[12.22 p.m.] 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ිස ේෂතහයණ භවතහ (ේෂදහත්භක 

ක ුතතු අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அதல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 

Affairs) 
Hon. Chairman, the importance of science, technology 

and innovation was accepted by the Cabinet when I 

presented a national strategy. It so happens that the 

mandate which has been given to me as a Senior Minister 

has enabled me to co-ordinate the implementation of that 

strategy, which is so vitally important to lift our economy 

so that we become a high value-added economy for our 

raw materials and become a developed rich country which 

can solve the problems of poverty in Sri Lanka. This was 

accepted by the Cabinet and the Cabinet Memorandum 

which I submitted to set up a co-ordinating secretariat for 

this purpose, was also accepted.  The co-ordination and 

monitoring of all activities of this Co-ordinating 

Secretariat and other Ministries relevant to science, 

technology and innovation strategy would fall within the 

responsibilities of the Minister of Scientific Affairs. In 

terms of this, I am happy to say that the Co-ordinating 

Secretariat - COSTI - has been set up; half the personnel 

required have been recruited and they are working very 

well as a team with various line ministries, institutions 

and the private sector bringing about the necessary 

coordination, so that not only is the limited resources that 

are available best utilized by the scientific community, 

but the scientific community interacts with industrial 

community so as to give maximal benefit to our economy.  

Now, we have worked out a detailed programme for 

implementation in the year 2014. I made a request for Rs. 

160 million which is what is required for this, but 

unfortunately only Rs. 87 million had been allocated in 

the Budget. During the Meetings of the Select Committee, 

I brought this up and I am happy to say that at this 

meeting presided by Hon. Nimal Siripala de Silva, a 

decision was taken that the requested amount of Rs. 160 

million will be included in the budgetary provisions for 

2014 and I hope that this will be done.  

That was one problem, but there is another problem 

which I want to draw the attention of the House. That is, 

the conduct of the Secretary of the Ministry of 

Technology and Research, Mrs. Dhara Wijayatilake.  In 

accordance with the Cabinet Memorandum which was 

accepted by the Cabinet, the Secretary to the President, 

Mr. Lalith Weeratunga issued a circular which went 

round to all the Ministries, to all heads of institutions, 

directing them to cooperate and work with COSTI to 

bring about the necessary coordination and monitoring to 

maximize the benefit to our economy. The principles and 

aims of co-ordination ensure that national development 

considerations form an integral part of all science and 

technology activities as per the five-year science 

technology and innovation strategy.  

Now, just to give you an example, as part of this 

strategy the setting up of a National Science Centre was 

mooted.  The plans were drawn up for this National 

Science Centre by COSTI.  This was submitted to the 

Department of National Planning and accepted.  It was 

discussed with the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 

Minister of International Monetary Co-operation and 

Deputy Minister of Finance and Planning and he agreed 

to get the finances.  Then, action was taken to obtain land 

from the UDA for this purpose.  While all this was going 

on, there were several meetings called, and from the 

Ministry of Technology and Research representing the 

National Science Foundation, there was a representative 

who participated and cooperated in our efforts.  This was 

going on very satisfactorily.  I am very happy that His 

Excellency the President has included the setting up of 

this National Science Centre in the Budget, which 

practically every other country has. Developed countries 

such as the United States of America has over 100 and 

developing countries such as India has 27.  So, 

developing countries have also appreciated the 

importance of setting up a National Science Centre.  This 

whole thing was set in motion as part of this strategy, 

which was accepted by the Cabinet.  While this is going 

on, I am sorry to say that on the directive of the Secretary 

to the Ministry of Technology and Research, the person 

from the National Science Foundation has withdrawn 

from participating in the meetings.  Not only that, she has 

directed the National Science Foundation to come out 

with an alternative proposal.  We have already put this 

up; this has been accepted and included in the Budget.  

Now, she is trying to set a separate process going, which 

is quite contrary to what has been accepted by His 

Excellency the President and the Government in terms of 

this Budget.  So, I think this is not the way in which a 

responsible Secretary of a Ministry should behave.  

In addition to that, I am sorry to say that we have had 

innumerable meetings, because there are so many sectors 

which we want to develop. The question of getting 

titanium dioxide from ilmenite, then going on to titanium; 

LAUGFS Gas has come in and SLINTEC, which I helped 

to establish, has now proceeded along that line.  So, we 

2487 2488 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

are trying to develop that same capability in other areas. 

For instance, we have the best graphite in the world and 

graphene is being developed.  The European Union is 

setting up a whole unit of all the countries to make use of 

graphene as a new basis for industrial development.  

Here, we need to set up our own graphene production 

centre and we are working on those areas.  So, in our 

effort to do this, we are having a number of committees, 

councils, which are meeting and trying to coordinate 

different sectors and develop the type of economic 

programme that will take our country forward.  But, I am 

sorry to say that she has been communicating with 

various organizations, not only local organizations, but 

foreign organizations like the World Intellectual Property 

Organization - WIPO - in Geneva, the GIZ, the Asian 

Development Bank and trying to run down what we are 

doing and saying that we are not entitled to do this.  

Thereby, she is really acting as a spoiler in what we are 

doing, which has been approved by the Cabinet.  Is this 

the way for a Secretary of a Ministry to behave?  I think, 

here, we all have to get together and work together with 

all the relevant line Ministries and various institutions, 

pool our resources, coordinate our efforts and direct them 

towards meaningful development of our economy on a 

planned basis.  This is what our Ministry together with 

COSTI has been trying to do.  But I am very sad to say 

that this individual is behaving in this way, which is 

contrary to the very spirit of Government Service.  I think 

we should work out some means of coming - 

[Interruption.] 
 

ගරු අජිත් පී. දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු බහඳතිතුභනි2 ඳළවළදලි ය ළනීභක් තිශඵනහ. රු 
තභතිතුභනි2 ඔඵතුභහ ඉතහභත්භ ඵයඳතශ හයණඹක් කි ේශේ2 
අභහතෙහංලඹ ශේම්රිඹක් ඔඵතුභහශේ ප්රතිඳත්තිභඹ ළඩ 
පිළිශශට විරු්ධධ ශනහඹ කිඹරහ. ශම් පිළිඵ රු 
ජනහධිඳතිතුභහ දළනුත් යරහ ඒ නිළරැද ය න්න මීට ලින් 
ඔඵතුභහ ටයුතු ශශේ නළ්ධද? 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ිස ේෂතහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

භභ ජනහධිඳතිතුභහශේ ශේම් එක් හච්ඡහක් ඉේලුහ. 
එතුභහ තභයි වළභ අභහතෙහංලඹටභ අපි එක් වශඹෝශඹන් 

ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ circular එ තරිශේ. නමුත් දළන් භහ 
තුනක්2 වතයක් ත්ිේරහ තිශඵනහ2 තභ ඒ හච්ඡහ අපි 
ඳළළත්වශේ නළවළ. අපි හච්ඡහ ඳළළත්වශේ නළති හරශේදී 
ශභතුිකඹ ශම් ගහයඹටභ අපි යන්න වදන ශ්ධේ අවුේ කිරීභට 
ක්රිඹහ යනහ. 

 

ගරු අජිත් පී. දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

තභතිතුභහ2 ඔඵතුභහ ඳත් ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ළන අපි 
නහටු ශනහ. භභ ිතන්ශන් ජනහධිඳතිතුභහශේත් විශලේ 
අධහනඹට  ශම් හයණඹ ඉක්භනින්භ රක් ශන්න  ඕනෆ. ශම් 
යටට විලහර අඳකීර්තිඹක්. ඒ හශේභ යට ඳසට ඹන්ශන්. 
විශලේශඹන්භ ළදත්භ ක්ශේරඹ ශම් ටයුත්ත ිටදු ශන්ශන්.  

ගරු (භවහචහර්ඹ) ිස ේෂතහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

අනිහර්ඹශඹන්භ. එතුිකඹ විශ්රහභ ඹන හරඹ හුඟක් ඳහු 

ශරහ. ඉයහන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ පිට පිට එතුිකඹට 

extension රළබිරහ තිශඵනහ. ප්ර ශඹෝජනත් ළඩක් ශනොශයි2 

එතුිකඹ යන්ශන්. වශඹෝඹ ශනොදීභ එ ශදඹක්. නමුත් 

ශභතළනට තවිේරහ අපි යන්න වදන ශ්ධ අිය කිරීභ  

ඉතහභත්භ දරුණු ප්රලසනඹක් කිඹරහයි භභ ිතන්ශන්. ශම් හයණඹ 

බහශේ දළන ළනීභට භභ ඉදරිඳත් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි2 

රු බහඳතිතුභනි. 
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

සතුතියි. රු අනුය දහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

Order, please! ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජෙ  බහඳතිතුභහ  

මරහනඹ න්නහ තති. 
 

අනතුරු කථහනහඹකතුභහ මූරහනදඹන් ඉත් වුදඹන්, 

නිදඹෝජ කහයක බහඳිතුභහ [ගරු මුරුදේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ] 

මුරහනහරූඪ ේෂඹ. 
அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனச, குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்தைறகு 

தொதசகசு  சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 

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

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[අ.බහ. 12.34  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 විශලේශඹන්භ අභහතෙහංල 

ණනහක් තතුශත් න හය බහ අසථහශේ2 එභ ිකටු  

හර්තහ පිළිඵත්2 ඒ අභහතෙහංලරට අදහශ රුණු පිළිඵත් 

හච්ඡහ කිරීභට අසථහ රළමටභ පිළිඵ ශඵශවවින්භ තුටු 

ශනහ. ප්රධහනශොටභ  ශභි ශජෙසඅ අභහතෙහංල 10ක් 

තිශඵනහ. ශජෙසඅ අභහතෙරුන්ට අත් වී තිශඵන තත්ත්ඹ 

පිළිඵ2 ඒ අභහතෙයඹහ ශේම්තුිකඹත් පිළින්ශන් නළති 

තත්ත්ඹට ඳත් වී තති ඵ තභයි මීට ශඳය ථහ ශ රු 

ශජෙසඅ අභහතෙතුභහ විිටන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදරිඳත් ශශේ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඉසය හරශේ යහජෙ බහශේ 

ඉන්න අඹ යහ ජෙ උදවට රක් වුණහභ ඔවුන්ශේ ි හ දභනහ2 

එශවභ නළත්නම් ිටයත කිරීභට රක් යනහ. ඒ හශේ දඬුම් 

තභයි ඉසය තිුදශණ්.  
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ිස ේෂතහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

භහ ශන්න2 භශේ ශේම් ළන  ශනොශයි ථහ ශශේ. 

ශර්ඛීඹ අභහතෙහංලශේ -technology research එශක්- ශේම්තුිකඹ 

ළන ථහ ශශේ. 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳළවළදලියි. ශර්ඛීඹ අභහතෙහංලශඹන් ඔඵතුභන්රහශේ භළදවත් 

වීම් වහ ස යරහ දීපු අභහතෙහංල තිශඵනහ ශන් 

ඔඵතුභන්රහට ඵහය දීරහ වරි2 අධීක්ණඹ යන්න වරි2 භළදවත් 
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[රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ  
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ශන්න වරි2 උඳශදස ඳඹන්න වරි; ඒ අභහතෙහංලඹ 

ශේම්රිඹක් පිළිඵ. ශශේ වුත්  අශේ යශට් ඉතිවහශේ 

යහජෙ බහශේ ඉන්න යහජෙ භියින් යජතුභහශේ උදවට රක් 

වුණහට ඳසශේ එක්ශෝ ි හ දභනහ2 ජීවිතහන්තඹ දක්හ 

ිටයත  ශොට තඵනහ. එශේ නළතිනම් පිටුවේ යනහ. 

ර්තභහනශේ යහජෙ බහශේ ඉන්න තභළත්ශතෝ යහජෙ උදව ට 

රක් වුණහට ඳසශේ ශදන දඬුභ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ශම් 

ශජෙසඅ අභහතෙ ධුය රඵහ දීභයි. ඒ නිහ ශම් යහජෙ උදව ට රක් 

වහට ඳුව රඵහ ශදන තනතුයක් ඵට තභයි ශම් ශජෙසඅ අභහතෙ 

ධුය ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ තත්ත්ඹ තභයි රු 

අභහතෙතුභන්රහ රුණුලිනුත් ශඳන්නුම් යිකන් තිශඵන්ශන්.  

ඊශඟට2 විශලේශඹන් භභ  අධහනඹ ශඹොමු  යන්න 

ළභළතියි2 නජීවි ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතෙහංලඹ පිළිඵ. ඒ 

අභහතෙහංලඹ ඹටශත් විශලේශඹන්භ නජීවී ජහති උදෙහන 22ක් 

තිශඵනහ. ශම් න විට ශ්ධලඳහරන අධිහරිඹ විිටන් නජීවී 

ජහති උදෙහන 22න් 8ක්භ න ත් වහ ෘක්රතහ ගයක් 

ඳනත උේරංකනඹ යිකන්  විනහලඹට ඳත් යිකන් තිශඵනහ. භහ 

ඒ ළන එකින් එ කිඹන්නම්.  

ඳශමුශන්භ විේඳත්තු ජහති ශනෝදෙහනඹ ළන 

කිඹන්නම්. විේඳත්තු ජහති ශනෝදෙහනශේ අක්ය 50ක් 

"භහහ" කිඹන ශොන්රහත් භහභට ශන් යරහ දීරහ තිශඵනහ2 

ඳස ළපීභ වහ. අපි අවනහ2 විේඳත්තු ජහති ශනෝදෙහනඹ 

තතුශශේ ඳස ළපීභ වහ අය රඵහ ශදන්න රු අභහතෙයඹහ   

ඳදනම් ය ත්ත ශවේතු හධ ශභොනහද කිඹරහ. ජහති 

ශනෝදෙහනඹක් තතුශශේ අඩුභ තයශම් ශඳොලිතින් ඵෆේ එක්2 

තුය ශඵෝතරඹක් විිට යන්නත් ශදන්ශන් නළවළ. 

හභහනෙශඹන් ශනෝදෙහනඹ නයමන්න ඹන ශනකුට ඵළවළරහ 

ඹන්නත් ශදන්ශන් නළති තළන ඵළශෝ ඹන්ර ශඹොදහ ශන ඳස 

ඳන්න අක්ය 50ක් ශන් යරහ දීරහ තිශඵනහ. ශභඹ රඵහ 

දුන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ රු අභහතෙතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

කි යුතුයි.  

ඊශඟට උඩර ජහති ශනෝදෙහනඹ ළන ඵරමු. උඩර 

ජහති ශනෝදෙහනඹ තතුශශේ "භේ ගය" කිඹන ජරහලඹ ශොඩ 

නළඟුහ. ශම් භේ ගය ජරහලඹ ශොඩ නඟන ශොට හරි භහර් 

ශදඳහර්තශම්න්තුත්2 නජීවී ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුත් අතය 

අශඵෝධතහ ත්විුවභක් අත්න් ශහ. ශභොද2 ජහති 

ශනෝදෙහනඹක් තතුශශේ ජරහලඹක් ශොඩ නඟන ශොට ඒ ජහති 

ශනෝදෙහනඹට විඹ වළකි අිතය ප්රතිපර ළශළක්වීභ ශනුශන් 

හරි භහර් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ නජීවී ංයක්ණ 

ශදඳහර්තශම්න්තු අතය තති ව ශම් අශඵෝධතහ ත්විුවශභන් ප්රධහන 

ශර අශේක්හ ශශේ නජීවී ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුට හිට 

වත රුණු තතුශත් යන්නයි. එශේ යන්ශන් ජහති 

ශනෝදෙහන ගයක්හ යන්නයි. වළඵළයි දළන් ශභොක්ද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? දළන් භේ ගය ජරහලශේ ශඵෝට්ටු 50ට භහළු 

අේරන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. අයිතිරුන් 50 ශදනකුට ව 

වහඹඹන් 150 ශදනකුට ශම් ජරහලඹ තතුශශේ භහළු අේරන්න 

පුළුන්. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ප්රලසනඹක් තහුහභ 

රු තභතිතුභහ කිේශේ2 "ශම් ජරහලශේ ගක්රභණශීලි භහළුන් 

ඉන්නහ2 ඔවුන් තේලීභ වහ  අය රඵහ දුන්නහ"යි කිඹරහයි. 

එතුභහ කිඹනහ2 "දළරට තස තිශඵනහ. ශම් තස අනු ගක්රභිස 

භහළු අේරන්න පුළුන්" කිඹරහ. එශවභ අේරන්න ඵළවළ. දළේ 

තසලින් අේරන්න පුළුන් න්ශන් භහළුහශේ යිස එ අනු 

ිකක් ර්ඹට අනු භහළු අේරන්න ශම් යශට් දළේ වදරහ නළවළ. 

එතශොට ජහති ශනෝදෙහනඹ තතුශශේ තිශඵන භේ ගය 

ජරහලශේ භහළු අේරන්න දුන්ශන් ශො ශවොභද? අය රඵහ 

දුන්ශන් වුද? අපි දන්නහ2 විශලේශඹන්භ එළනි ටයුත්තට 

අය ශදනහ නම් ඒ වහ ජහති ශනෝදෙහන ශභනහයණ 

ළරළසභක් වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ ළරළසභ ස කිරීභ වහ 

නජීවී අධෙක් ජනයහේයඹහ විිටන් තහක්ණ නිරධහරින්ශන් 

යුතු ිකටුක් ඳත් යන්න ඕනෆ. ඒ වදන රද ළරළසභ අදහශ 

අභහතෙහංලශේ ශේම්යඹහ විිටන් වති යන්න ඕනෆ. ඉන් 

අනතුරු තභයි2 ශභළනි ක්රිඹහදහභඹට භළදවත් න්න ඉඩ ඩ 

රඵහ ශදන්ශන්. නමුත් ඒ කිිටක් නළතු භහවිේ ගරු ජරහලඹ 

තභන්ශේ ඡන්ද ඵර ප්රශ්ධලඹ තුශ තිුදණහභ2 උඩර ජහති 

ශනෝදෙහනඹ තභන්ශේ ඡන්ද ඵර ප්රශ්ධලඹට තතුශත් වුණහභ එි 

තිශඵන ජරහලර භහළු අේරන්න ඉඩ ඩ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ 

අනු අද උඩර ජහති ශනෝදෙහනඹත් තර්ජනඹට රක් ශරහ 

තිශඵනහ. 

ඊශඟට සමු2 අංම්භඩිේර2 ේඔඹ ඹන ප්රධහන ජහති 

ශනෝදෙහන තුනභ තතුශශේ අද භළිසක් යන්න ඉඩ  ඩ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. අභහතෙරු භළිසක්රට ම්ඵන්ධ වුණහභ ළරෆ 

තතුශශේ2 ශනෝදෙහන තතුශශේ භළිසක් යන්න ශදනහ. ශම්ද 

තත්ත්ඹ? ේඳනහ ය ඵරන්න. ඳරිරි තත්ත්ඹන් 

ඳළත්ශතන් ඵළලුත්2 සහබහවි ම්ඳත් ඳළත්ශතන් ඵළලුත්2 

අනහත ඳළළත්භ ඳළත්ශතන් ඵළලුත් ශම් ජහති ශනෝදෙහන 

අශේ යශට් අතිලඹ ළදත් ක්ශේරයි. ඒ ක්ශේරර භළිසක් 

මුදරහලි ශශනක් අභහතෙයඹකු ලශඹන් ඳත් වුණහභ ශභොක්ද 

න්ශන්? ඒහ තතුශශේ භළිසක් යන්න ඉඩ ශදනහ. එභ නිහ 

නජීවී අධෙක් ජනයහේතුභහශන් භහ දළන න්න ළභළතියි2 

භළිසක් යන අඹ අත් අඩංගුට න්න නිරධහරින් ඹළේහ ද 

කිඹරහ. නිරධහරින්ට දීරහ තිශඵන ඵරඹ ශභොක්ද?  ශම් විධිඹට 

භළිසක් යන්න  දීරහ නිරධහරින්ට තස පිඹහ ශන ඉන්න ඉඩ දීරහ 

තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. සඩු ජහති ශනෝදෙහනඹ 

තතුශශන් තභයි අමන් ඟ රන්ශන්. ඒ අමන්  ශේ ළලි ශොඩ 

දභන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. දළන් ජහති ශනෝදෙහන තතුශශේ ඳස 

ඳනහ; භහළු අේරනහ; ළලි  ශොඩ දභනහ; භළිසක් යනහ. 

ශභොක්ද2 ශම් ශරහ තිශඵන්ශන්? එභ නිහ ශම් ටයුතුරට ඉඩ 

ඩ රඵහ දුන්ශන් තයි කිඹරහ රු අභහතෙයඹහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට පිළිතුයක් රඵහ දඹ යුතුයි. 

ඊශඟට භහදුරු ඔඹ ජහති ශනෝදෙහනඹ ළන ඵරමු. අද භහදුරු 

ඔඹ ජහති ශනෝදෙහනඹ විලහර ශර වයක්වනශඹන් පිරිරහයි 
තිශඵන්ශන්. ශම් ශොශවේ වයක්ද? භහදුරු ඔඹ ජහති 

ශනෝදෙහනශඹන් ඒ වයක් අයින් යන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද 
තති ශරහ තිශඵනහ. වම්ඵන්ශතොට ප්රශ්ධලශේ වයක් ඳට්ටි 

අයිතිහයඹන්ශේ වයක් තභයි ඒ. භින්ද අභයවීය තභතිතුභහ 

ශවොට දන්නහ2 හශේ වයක්ද කිඹරහ. ඒ වයක් ටි ඔක්ශොභ 
තතුළු යරහ තිශඵන්ශන් භහදුරු ඔඹ ජහති ශනෝදෙහනඹටයි. 

ශම් රුණු ශවේතු ශොට ශන ඒ ජහති ශනෝදෙහනඹ 
මුළුභනින්භ විනහලඹට ඳත් ශිකන් තිශඵනහ. වම්ඵන්ශතොට 

වයක් ටි ඒ ළරඹට ඹන ශොට ඒ ශක්න්න අභහතෙයඹහට 
කිිට ඵරඹක් නළවළ. ේඳනහ යරහ ඵරන්න.  

ඊශඟට2 කුභන ව ඹහර වයවහ භහර්ඹක් ළපුහ. ශභොටද? 
ළඵලිත්තට ඹන්න. ළඵලිත්ත ශ්ධහරශේ අමුතු ිටඹමරහ 

ඳළශඹක් තිශඵනහ ලු. ඒ ිටඹමරහ ඳළශඹ ශරොකු න්ශන් 
නළවළේලු. තයභ ශදවිශඹෝ තත්තටභ ළඩ ිටටිශේ එතළන ලු.  

ඒ තත්ත ශවෝ ශඵොරු ශවෝ අඳට භක් නළවළ. ඒ ශනභ 

ථහක්. "ඒ ිටඹමරහ ඳළශඹ දහත් ශරොකු න්ශන් නළවළේලු. 
ඒට ශභොක් ශවෝ ශරඩක් තති. ඒ ඵරන්න ඹන්න ශභොක්ද 

ශශේ? ඒ ඵරන්න ඹන්න කිඹරහ ශඩෝර් දභහ ඹහර 
ශනෝදෙහනඹත්2 කුභන අබඹූමිකඹත් වයවහ ශරොකු ඳහයක් ළපුහ. 

ඒ නිහ අද අශේ යශට් ජහති ශනෝදෙහන විිට ශදශන් අටක්භ 
ර්තභහන රු අභහතෙතුභහශේ භළදවත් වීභ භත විලහර ශර 

විනහලඹට ඳත් ශිකන් තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ  ශම් රු බහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඊශඟට2 භහ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි2 ශඳොදු 

විශනෝදහත්භ ටයුතු අභහතෙහංලඹ ශශයි. ශඳොදු 

විශනෝදහත්භ ටයුතු අභහතෙහංලඹට "රක්ර" අයිති ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ. ශ්රී  

රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ කිඹන්ශන් ශම් යශට් ඳනතකින් 

සථහපිත යන රද2 ශම් යශට් කුඩහ වසත ර්භහන්තශේ ශඹශදන 

ශිේපීන්ට තහක්ිස වහඹ2 ඔවුන්ට ප්රචහයණ වහඹ ඔවුන්ශේ 

බහණ්ඩ අශශවි කිරීභ වහ පිිටුහ තිශඵන ළදත් ගඹතනඹක්. 

ශම් ගඹතනඹ ඉතිවහශේ අශේ යශට් වසත ර්භහන්ත ශිේපීන් 

ශනුශන් විලහර හර්ඹ බහයඹක් යන රද ගඹතනඹක්. අද ඒ 

ගඹතනඹට ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? භහ එකින් එ 

කිඹන්නම්. ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරශඹන් -රක්ර 

ගඹතනශඹන්- බහණ්ඩ ශටන්ඩර් විධිවිධහනලින් ඵළවළය යහජෙ 

ගඹතනරට රඵහ ළනීභ වහ කිඹහ ළබිනට් ඳත්රිහක් 

ඉදරිඳත් ශහ. ඒ කිඹන්ශන් යහජෙ ගඹතනරට බහණ්ඩ ිකර දී 

න්නහ නම් ශටන්ඩර් විධිවිධහනලින් ශතොය රක්ලින් න්න. 

ශවොයි ශන්. යජශේ ගඹතනඹකින්භ යජශේ ගඹතන ිකර දී 

න්නහ. ඒ වහ දළම ළබිනට් භණ්ඩර ඳත්රිහශේ  අනුභළතිඹ භහ 

ශඟ තිශඵනහ; අභහතෙ භණ්ඩර ඳත්රිහ අංඹ තිශඵනහ. "යහජෙ 

ගඹතන වහ ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ භ් න් බහණ්ඩ 

ිකරඹට ළනීශම් විධිවිධහන" ඹන භළශඹන් ග්රහමීඹ ර්භහන්ත ව 

සඹං රැකිඹහ ප්රර්ධන තභතිතුභහ  2006.01.30 න දන ංශ්ධලඹ 

ඉදරිඳත් ශහ. "යහජෙ ගඹතන විිටන් හර්ඹහර උඳයණ ළනි 

බහණ්ඩ ිකරඹට ළනීශම්දී ංශ්ධලඹ 1 තමුණුශම් වන් බහණ්ඩ 

වහ ශේහ ශටන්ඩර් ළවීභකින් ශවෝ ිකර ණන් ළවීභකින් 

ශතොය ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ භහර්ශඹන් ිකරඹට 

ළනීභට ප්රමුත්ඹ රඵහ දඹ වළකි ඵට තීයණඹ යන රදී. 

ශශේ වුද අදහශ ිකර ණන් බහණ්ඩහහයශේ නිශඹෝජිතශඹකු 

තතුශත් න  නිරධහරී ිකටුක් විිටන් නිලසචඹ ශ යුතුඹ." ඕ 

තභයි ළබිනට් ඳත්රිහ. ශම් ළබිනට් ඳත්රිහ අදහශ 

අභහතෙහංලරට ඹනහ2 ශභන්න ශභශවභ ළබිනට් භණ්ඩරශේ 

අනුභළතිඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි2 එඹ ඹන ශොට 

ශභොද යන්ශන්? ළබිනට් ඳත්රිහර න්තිඹක් භනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ තීයණ අයශන ශභොටද? භභ ඒ ළබිනට් 

තීයණඹත් බහගත* යනහ.  

"ශශේ වුද අදහශ ිකර ණන් බහණ්ඩහහයශේ නිශඹෝජිතඹකු 

තතුශත් නිරධහරී ිකටුක් විිටන් නිලසචඹ ශ යුතුයි" කිඹන 

න්තිඹ අයින් යනහ. න්තිඹක් අයින් යන රද ළබිනට් 

ඳත්රිහත් භහ ශඟ තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ශම්ට බහණ්ඩ රළයිසතුක් 

අමුණනහ. ශභතළන ඒ බහණ්ඩ රළයිසතු තිශඵනහ. එභ බහණ්ඩ 

රළයිසතුට අභතය තත් බහණ්ඩ රළයිසතුක් එනහ. 

විශලේශඹන්භ ඉංජිශන්රු ෙහඳෘති කිඹහ එක් දභනහ. දළන් 

රක්රට ශොශවන්ද ඉංජිශන්රු ෙහඳෘති කිඹහ එක් එන්ශන්? 

ශම් රක්ර ශන්. රක්ර කිඹන්ශන් වසත ර්භහන්ත ශිේපීන්ශේ 

තහක්ණ ඥහනඹ ළඩි යන්න2 ඔවුන්ශේ ශශශ ප්රර්ධන ළඩ 

ටයුතු යරහ ශදන්න2 ඔවුන්ට අශශවි කිරීභ වහ ඳවුවම් 

ඳඹන්න  ස ශ ගඹතනඹක් ශන්. දළන් ඒ ගඹතනඹට 

ඉංජිශන්රු ෙහඳෘති2 ශටන්ඩර් ළවීභකින් ශතොය යහජෙ ඒහ 

න්න පුළුන්ඹ කිඹහ ශොන්ශ්ධිටඹක් දභහ තිශඵනහ. ශම් 

ම්පර්ණශඹන්භ ළබිනට් ඳත්රිහ විෘති යන රද එක්. ඒ 

අනු ශභොද යන්ශන්? ඒ ළබිනට් ඳත්රිහ ත්ඹහට ඳුව 

විශලේශඹන්භ අශනක් ගඹතනර ඉදකිරීම් ණනහක්  -රුපිඹේ 

ිකලිඹන 380ට අධි යජශේ ප්රතිඳහදන වහ රක්ර ශොඩනළ් ලි 

උස ය ඒ භහන විලහර ප්රභහණඹක්-  න්නහ2   දළන් භභ දළන 

න්න ළභළතියි2 රක්රට තිශඵනහ ද ඉද කිරීම් ගඹතනඹක්? 

රුණහය2 ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට කිඹන්න. දළන් යජශේ 

ගඹතනලින් ශටන්ඩර් න්නහ2 රක්රට ඉද කිරීම් 

ගඹතනඹක් තිශඵනහ. ඉද කිරීශම් ගඹතනඹට ශටන්ඩර් නළතු 

ශදන්න කිඹරහ රක්ර න්නහ.   භහ ශඟ ිටඹලු ශවීම් හර්තහ 

තිශඵනහ. ශම් ිටඹේර කිිටදු ශටන්ඩර් ළවීභකින් ශතොය 

රක්ර ත්තහට ඳුව  ශම් ිටඹලු ඉද කිරීම් ටයුතු ශඳෞ්ධලි 

භහභක් ශත රඵහ ශදනහ.  රක්රට ඉංජිශන්රු අංලඹක් 

නළවළ; එශවභ ඉද කිරීම් අංලඹක් නළවළ. එශවභ අංලඹක් 

තිශඵනහඹ කිඹහ ම්භත ය ශන2 යජශේ ශොන්රහත් අයශන 

ඊට ඳුව යන ශ්ධ තභයි2  තභන් දන්නහ පු්ධරශඹකුට රඵහ 

ශදන එ. භහ ඒ භහශම් නභ කිඹන්නම්. තභන් දන්නහ2 තභන්ට 

ිතත් N.K. Construction (Pvt.) Limited  කිඹන ශඳෞ්ධලි  

භහභට ශම් ිටඹේර රඵහ ශදිකන් තිශඵනහ. රුණහය 

රක්ශේ බහඳතිතුභහ ශවෝ නිරධහරි භණ්ඩරඹ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට තවිේරහ ඳළවළදලි ශ යුතුයි2 තභන්ට ඉද කිරීම් 

අංලඹක් තිශඵනහ ද2 ඒ ඉද කිරීම් ත්ශත් ශොශවොභද කිඹන 

එ. පිට ඉද කිරීම් ඳභණක් ශනොශයි රු නිශඹෝජෙ 

බහඳතිතුභනි2 රක්ශේ ඉද කිරීම් ටයුතුත් න්නහ.  

රක්ශේ ඉද කිරීම් ශම් ගඹතනශඹන් යනහයි කිඹරහ 
ළබිනට් ඳත්රිහක් දභහ තිශඵනහ. භහ ශඟ තිශඵනහ2 ඒ 
ළබිනට් ඳත්රිහ. ශම් ළබිනට් ඳත්රිහ ඉදරිඳත් ශශේ දඹහශ්රිත 
තිශේයහ අභහතෙතුභහ. එතුභහ දභපු  ළබිනට් ඳත්රිහශන් 
ශෞතුහහය ූමිකඹ තුශ ඉද කිරීම් ණනහක් කිරීභ ශනුශන්  
ළබිනට් භණ්ඩරශඹන් අනුභළතිඹක් රඵහ න්නහ. ළඹ න 
මුදර රුපිඹේ ිකලිඹන 220ක්. ළබිනට් භණ්ඩරශඹන් ශම් 
අනුභළතිඹ රඵහ න්න ශොට විශලේශඹන්භ රු මුදේ 
අභහතෙතුභහ ඒට නිර්ශ්ධල දභනහ. ඒ නිර්ශ්ධලර ඳළවළදලි 
මුදේ අභහතෙයඹහ කිඹනහ2  ශභභ ඉද කිරීම් ශ යුතු න්ශන් 
රක්රට අයිති ඉද කිරීම් ගඹතනශඹන්භඹ2 ඒ ගඹතනශඹන් වළය 
ශන ඒහශඹන් යන්නට ඵළරිඹ කිඹරහ. එතශොට ශභොද 
යන්ශන්? රු අභහතෙතුභහ ශම් ළබිනට් ඳත්රිහ දභන ශොට 
රක්ර තු ඉද කිරීම් අංලඹක් තිශඵනහ කිඹරහ ළබිනට් 
භණ්ඩරඹට කිඹනහ. නමුත් එශවභ අංලඹක් නළවළ. එශවභ 
අංලඹක් තිශඵනහ කිඹරහ තභයි ශම් ඉද කිරීම් ටි ත්ශත්. 
එශවභ අංලඹක් තිශඵනහයි කිඹරහ ඒ ඉද කිරීම් ටි අයශන 
තභන්ට ිතත්2 තභන් දන්නහ අය ඳයණ ශොම්ඳළනිඹටභ ශම් 
ිටඹේර රඵහ ශදනහ. ශම්හ ිට්ධධ ශන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ අපි 
දළන න්න ළභළතියි. රුණහය ඒ ඉද කිරීම් අංලඹ පිළිඵ 
රුණු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදරිඳත් යන්නට ඕනෆ. රක්ර 
තු එළනි ඉද කිරීම් අංලඹක් තිශඵනහ ද කිඹන රුණ 
ඉදරිඳත් යන්නට ඕනෆ. භභ ඒ රුණු ටි ඉදරිඳත් යන්නම්.  

තභතිතුභහශේ ළබිනට් ඳත්රිහශේ කිඹනහ2 "එඵළවින් ශභභ 
ඉද කිරීම් රක්ර ගඹතනඹ විිටන්භ ඩිනිකන්2 එශවත් ජහති 
ශෞතුහහයශේ අනනෙතහට වහනිඹක් ශනොන ගහයඹට වහ 
එි ෘව නිර්භහණ ශිේඳඹට ළශශඳන ගහයශඹන් ම්පර්ණ 
ශ යුතුඹ" කිඹරහ. 

ඊශඟට කිඹනහ2 "ඉවත ඳරිද ටයුතු කිරීශම්දී ප්රම්ඳහදන 
ටයුතු ඳවුව ය ළනීභ වහ රක්ර ඉංජිශන්රු අංලඹ විිටන්භ 
ඉද කිරීම් ටයුතු ිටදු ශ අතය2 වළකිතහක් දුයට නිඹිකත 
ඳටිඳහටිරට ව ප්රම්ඳහදන පිළිශත්රට අනුකරද2 එි 
විනිවිද බහඹ ශඳශනන ඳරිදද ටයුතු ය තත" කිඹරහ. රක්ර 
ගඹතනශඹන්භ වදනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒට රු මුදේ වහ ක්රභ 
ම්ඳහදන අභහතෙයඹහශේ නිරීක්ණ තතුශත් යනහ. මුදේ වහ 
ක්රභ ම්ඳහදන අභහතෙයඹහශේ නිරීක්ණලින් කිඹනහ2 

2493 2494 

———————————- 
* ලිඹේෂල්ර ඉදිරිඳත් දනොකයන රී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 
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"ප්රධහන ෙහඳෘතිඹට අඹත් ශඹෝජිත ෙහඳෘති 15 වහ ළරුවම් 
පිළිශඹශ කිරීශම් ටයුතු වහ ඉද කිරීම් තසතශම්න්තු ස කිරීභ 
රක්ර ගඹතනශේ ඉංජිශන්රු අංලඹ විිටන් අභහතෙහංලශේ 
ුවඳරීක්ණඹ ඹටශත් ිටදු කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ ළශන්" කිඹරහ. 

ශභඹ ඉද කිරීම්2 ඉංජිශන්රු ශේහ2 නිහ වහ ශඳොදු ඳවුවම් 

අභහතෙහංලශේ අධීක්ණඹ ඹටශත් රක්ර ගඹතනශේ ඉංජිශන්රු 

අංලඹ විිටන්භ ිටදු යන ඵ කිඹනහ. ශභභ ඉඩශම් ශඹෝජිත ඉද 

කිරීම් ළරුවම් කිරීභ2 තසතශම්න්තු කිරීභ තතුළු ිටඹලු ඉද කිරීම් 

හර්ඹඹන් රක්ර ඉංජිශන්රු අංලඹ ශත ඳළරීභට ය තති 

ශඹෝජනහ ළරකිේරට න්නහ කිඹරහත් කිඹනහ.  

දළන් අනුභළතිඹ ශදන්ශන් ශභොටද? රක්ර තු ඉංජිශන්රු 

අංලඹක් තිශඵනහඹ2 ඒ ඉංජිශන්රු අංලශඹන් වදනහඹ කිඹරහ 

තභයි ශම් ළබිනට් ඳත්රිහ ඉදරිඳත් යන්ශන්. 

ජනහධිඳතියඹහශේ මුදේ වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතෙහංලශේ 

නිරීක්ණලිනුත් කිඹනහ2 ඉදකිරීම්2 ඉංජිශන්රු ශේහ2 නිහ වහ 

ශඳොදු ඳවුවම් අභහතෙහංලශේ අධීක්ණඹ ඹටශත් ඒට ශදන්න2 

භක් නළවළ කිඹරහ. නමුත් එශවභ ඉංජිශන්රු අංලඹක් නළවළ. ඉන් 

ඳුව ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? එභ ශොන්රහත් එ 

ඳළරුහට ඳුව ශෞතුහහයශේ යන රද ටයුතුරට මුදේ 

ශවීම් යන්ශන් නහ ක්රිසණපිේශේ නභළති අඹකුටයි. නහ 

ක්රිසණපිේශේ කිඹන්ශන් භභ ලින් වන් ශ භහශම් 

අධෙක්යඹහ. ඔහුට තභයි ශම් මුදේ ඔක්ශොභ ඹන්ශන්. ඔහු 

දත්න් දටභ Laksala Museum Gallery Café Project නිකන් 

ේලි ඉේරහ තිශඵනහ. Laksala Museum Gallery Café Project 

එශක් ිටඹලුභ ේලි ඉේරහ තිශඵන්ශන්  නහ ක්රිසණපිේශේ 

කිඹන පු්ධරඹහට අඹත් භහභ. ඒ භහභට තභයි ශම් ේලි 

දීරහ තිශඵන්ශන්. නමුත් ළබිනට් භණ්ඩරශඹන් අනුභළතිඹ 

අයශන තිශඵන්ශන් රක්ර ඉංජිශන්රු අංලශඹන් ශම් යනහ 

කිඹරහයි. ඒ අනු ළබිනට් භණ්ඩරඹත් ශනොභඟ ඹරහ 

තිශඵනහ. නළති ගඹතනඹට ඉද කිරීම් න්නහ2 ශටන්ඩර් 

ළවීභකින් ශතොය. රක්ර ඒ විධිඹට ශටන්ඩර් අයශන ඒ 

ශටන්ඩර් ටි තභන්ශේ ිතත් ශොම්ඳළනිඹට රඵහ ශදනහ. 

ඊශඟට2 භභ රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභහශේ අධහනඹ තත් 

හයණඹක් ශශයි ශඹොමු යන්නට ළභළතියි. හභහනෙශඹන් 

අධෙක් භණ්ඩරඹට ශවීම් යන්ශන් ශොශවොභද? භහ ශඟ 

තිශඵනහ2 2011 ළේතළම්ඵර් 15 දනළති යහජෙ ෙහඳහය 

චක්ර ශේනඹ. එි 2න ශේදඹට අනු2 යජඹ තු ගඹතන අතුරින් 

ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ "සී" ශශ්රේිසශේ ගඹතනඹක් 

ශර ර් ය තිශඵන ඵ කිඹනහ. ශම් ගඹතන ශභොන 

ශභොනහටද අයිති කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ ර්ගීයණඹ ශහ ශන්. 

භභ ශම් කිඹන්ශන් විණහධිඳතිතුභහශේ හර්තහට අනුයි. ඒ 

අනු අදහශ ගඹතනඹන්ට ඳත් න අධෙක් භණ්ඩර 

හභහජිශඹකුට අධෙක් භණ්ඩර රැසවීභට වබහත් වීභ 

ශනුශන් ශවිඹ වළකි උඳරිභ දීභනහ රුපිඹේ 62000ක් ඵ 

දක්හ තිුදණහ. ශ ශේ ශතත් ඊට ඳටවළනි ශ්රී රංහ වසත 

ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ අධෙක් භණ්ඩර හභහජිඹන්ට එක් 

යට රුපිඹේ 162000 ඵළත්න් ව දීභනහක් ශහ තිුදණහ. දළන් 

අධෙක් භණ්ඩර දීභනහ රුපිඹේ 162000ක් ශදනහ. නමුත් "සී" 

ශශ්රේිසශේ අධෙක් භණ්ඩර හභහජිශඹකුට ශවිඹ වළකි 

තිශඵන්ශන් රුපිඹේ 62000 දීභනහක් ඳභණයි. ඒ ණන තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ළබිනට් භණ්ඩරඹ විිටන් ශදන රද 

තීයණඹට අනු නිකුත් යන රද චක්රශේනශේ වන් න්ශන්. 

නමුත් ශම් ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරඹට ළබිනට්  තීයණ 

අදහශත් නළවළ2 චක්ර ශේන අදහශත් නළවළ. ශ්රී රංහ වසත 

ර්භහන්ත භණ්ඩරඹ ශභොක්ද යන්ශන්? අධෙක් භණ්ඩර 

හභහජියින්ට එක් යට රුපිඹේ 162000 ඵළත්න් ව අධෙක් 

භණ්ඩර දීභනහක් ශනහ. 2012 ශර්දී රැසවීම් හය 09ක් 

ඳත්හ අධෙක් භණ්ඩර දීභනහ ශර 121052000ක් අධෙක් 

භණ්ඩර හභහජියින් ශත ශහ තිශඵනහ. ඒ අනු 

චක්රශේනඹට ඳටවළනි ළඩිපුය ශහ තිබූ මුදර රුපිඹේ 

7932000ක්. ශම් කුඩහ ගඹතනඹක්; හභහනෙ ිකනිුවන්ට වසත 

ර්භහන්ත ළන තහක්ණඹ ව දළනුභ රඵහ ශදන්න වදරහ තිශඵන 

ගඹතනඹක්. ඒ ගඹතනඹයි ශම් මුදේ නළති නහසති යන්ශන්.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 විශලේශඹන්භ රක්ර 

ගඹතනඹ තුශ ිටදු ශිකන් තිශඵන ශ්ධ ේඳනහ යරහ ඵරන්න. 

භහ ශඟ විණහධිඳතිතුභහශේ හර්තහ තිශඵනහ. ඒ ිටඹලු දීභනහ 

ත් අඹශේ නහභ ශේනඹත් එි වන් යරහ තිශඵනහ. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඊශඟට  විණහධිඳතිතුභහශේ 

තත් හර්තහක් ශශයි භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්නට ළභළතියි. 

විශලේශඹන්භ ශභි විණනඹට ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? 

දළන් ශම් අභහතෙහංලශේ ශේම්යඹහ වළටිඹට ටයුතු යන්ශන්2 

ජනහධිඳති විභර්ලන ඒශේ ටයුතු ශ ප්රධහනිඹහයි. එතුභහ 

තභයි දළන් ශම් අභහතෙහංලශේ ශේම්යඹහ.  එතශොට  ඔහු 

ජනහධිඳති විභර්ලන ඒශේ ශරොක්හ වළටිඹට ටයුතු ශහ. ඒ 

කිඹන්ශන්  අශනක් යහජෙ ගඹතනර ිටදු න ංචහ2 දණ2 

තභතිරුන්ශේ ක්රිඹහ රහඳඹන් විභර්ලනඹ කිරීභ වහ 

ශොඩනඟන රද ජනහධිඳති විභර්ලන ඒශේ ශරොක්හ වළටිඹට 

ඔහු ටයුතු ශහ. එඹහභ තභයි දළන් ශම් අභහතෙහංලශේ 

ශේම්යඹහ. ශම් ශේම්යඹහ ළන විණහධිඳති 

ශදඳහර්තශම්න්තු දළන් ශභොක්ද කිඹන්ශන්?  "අබෙන්තය 

විණනඹ ම්ඵන්ධශඹන් .........වහ 2011.12.02ළනි දනළති ලිපිඹ 

භ් න් මුදේ අභහතෙහංලඹ ශභනහයණ විණන ළරළසභක් 

ස ය ක්රිඹහත්භ යන ශර උඳශදස දී තති නමුත් එළනි 

ළරළසභක් ස ශ ඵට ශවෝ ක්රිඹහත්භ ශ ඵට ශතොයතුරු 

විණනඹට ඉදරිඳත් ශනොවීඹ." විණනඹට ඉදරිඳත් න්ශන් 

නළවළ. විණනශඹන් ඉේරහ ිටටින කිිටදු ශේනඹක් රඵහ 

ශදන්ශන් නළවළ. ජනහධිඳති විභර්ලන ඒශේ ඹම් නිරධහරිශඹක් 

හර්ඹක්භ ළඩ ශහ නම්2 ඔහුට අභහතෙහංලඹක් රළුදණහට 

ඳුව ඔහු එශවභ ටයුතු යන්න එඳහඹළ.  වළඵළයි2 අද  ිටඹලුභ 

මුරෙ ශයගුරහිට උේරංකනඹ යිකන්   ටයුතු යන තත්ත්ඹක් 

තභයි ශඳන්නුම් ය  තිශඵන්ශන්. 

ඊශඟට2 භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යන්න 

ළභළතියි2  විශලේශඹන්භ දීභනහ පිළිඵ.  බහඳතිතුභහට ළටුඳක් 

රළශඵනහ.  ඊට අභතය යජඹ පිළිත් දීභනහන් තිශඵනහ. ඒහ 

ඳභණයි රඵහ ත යුත්ශත්. වළඵළයි ශම් දීභනහ ශොශවොභද? 

"ප්රධහන විධහඹ නිරධහරි දීභනහ වහ ළටුේ ව ශේ 

ශොිකන් බහශේ අනුභළතිඹක් රඵහශන ශනොතිුදිස." දළන් 

ප්රධහන විධහඹ නිරධහරි කිඹරහ ඒශනුත් ඹභක් න්නහ.  

ඊශඟට2 "භණ්ඩරශේ ශභළනි තනතුයක් ශනොභළති අතය2 

අලුශතන් තනතුයක් තති යන්ශන් නම් ඒ වහ යහජෙ 

ශභනහයණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ව ළටුේ ව ශේ ංෙහ 

ශොිකශම් අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුඹ."  එශවභ යරහත් නළවළ. 

ඊශඟට2  "පීඊඩී/39 වහ 2006 ඔක්ශතෝඵර් භ 09ළනි දන යහජෙ 

ෙහඳහය චක්රශේ ප්රහය භණ්ඩරශේ බහඳතියඹහට භට 

ිික නුශේ ශඳට්රේ ලීටර් 180ක් ශවෝ ඩීේ ලීටර් 235ක් වුත් ඊට 

ඳටවළනි 2011 ශඳඵයහරි  ිටට ජලි දක්හ භහිට රුපිඹේ 

222500ක් ඵළත්න්ද2 අශෝසතු  ිටට ශදළම්ඵර් දක්හ රිඹදුරු ළටුඳ 

භඟ රුපිඹේ 502000 ඵළත්න්ද ශවීම් ය තිුදිස." භත තඵහ 

න්න2 ශම් ම්ර ශඳොඩි ශඳොඩි  වසත ර්භහන්තර ශඹදී 

ිටටින ශිේපීන්ට  වන ශදන්න තිශඵන ගඹතනඹක්. ශම් 

ගඹතනරට අයක් ශන ිටටින ිකනිසුව ඒ ගඹතනර මුදේ 

රුපිඹේ ශෝටි ප්රශෝටි ණන් නහසති යනහ නම් ශභොක්ද 

2495 2496 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශභි තිශඵන හධහයණඹ?  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ මුදේ ශන් 

යන්ශන් ඒ ශනුශන්ද?  ඊශඟට ඵරන්න2 "අං පීඊඅයි 000/6 

වහ 1998 ජනි 03ළනි දනළති යහජෙ ෙහඳහය ශදඳහර්තශම්න්තුශේ 

චක්රශේඹ ප්රහය බහඳතියඹහශේ ංග්රව විඹදම් ප්රතිපර්ණ 

යත වළකි නමුත් ඊට ඳටවළනි බහඳතියඹහට 2011ශඳඵයහරි 

භහශේ ිටට භළයි භහඹ දක්හ භට රුපිඹේ 252000 

ඵළත්න්ද2..."  ශම්  ංග්රව දීභනහ වහ.  ඔඵතුභන්රහට ංග්රව 

දීභනහ රළ ශඵන්ශන් කීඹද? භභ දන්නහ විධිඹට අභහතෙයශඹකුටත් 

ංග්රව දීභනහ රළශඵන්ශන්  රුපිඹේ 72500යි.  [ඵහධහ කිරීභක්  

අභහතෙයශඹකුට ංග්රව දීභනහ රළශඵන්ශන් රුපිඹේ 52000යිලු. 

ශභතළන කීඹක්ද?  "2011 ශඳඵයහරි භහශේ ිටට භළයි භහඹ 

දක්හ භට රුපිඹේ 252000ක් ඵළත්න්ද2 ජනි ව ජලි භහර 

රුපිඹේ 502000 ඵළත්න්ද2 අශෝසතු ිටට ශදළම්ඵර් භහඹ දක්හ 

භහඹට රුපිඹේ 12502000 ඵළත්න්ද2 භහශරෝචිත ර්ශේ මුළු 

එතු රුපිඹේ 92502000 ංග්රව දීභනහ ශර ශවීම් ය 

තිුදිස." එ අවුරු්ධදට රුපිඹේ 92502000 ංග්රව දීභනහ 

රඵහශන තිශඵනහ.  ගඹතනරට ශභොක්ද ශම් ශන්ශන්?   

ඊශඟට ඵරන්න2 "පීඊඩී/39 වහ 2006 ඔක්ශතෝඵර් භ 9ළනි 
දනළති යහජෙ ෙහඳහය චක්රශේඹ ප්රහය ගඹතනශේ 
බහඳතියඹහට ශන් ශ හවනඹක් ිික න අතය  ගඹතනශේ 
එශේ ශන් ශ හවනඹක් ශනොභළති නම් කුලී හවනඹට 
ිිකම් තති නමුත්2 භහිට දීභනහක් ශර 2011 ර්ශේ ජුනි 
ව ජලි භහර රුපිඹේ 12002035 ඵළත්න්ද2 2011 අශෝසතු ිටට 
ශදළම්ඵර් දක්හ රුපිඹේ 12502000 ඵළත්න්ද එතු ද රක් විිට 
දව දීභනහක් භහශරෝචන ර්ඹ වහ රඵහ දී තිුදිස. "  ඒ 
හවනඹක් ශනුශන් රඵහ ශන තිශඵන මුදරයි. හවනඹ 
ශනුශන් රුපිඹේ ද රක් විිටදහවක් රඵහ ශන තිශඵනහ. 
ංග්රව විඹදම්රට රුපිඹේ 92502000ක් රඵහශන තිශඵනහ. 
ශම්  යහඹ වහ නහවි අභහතෙහංලඹ ළනි එක් නම් භක්ත් 
නළවළ. එශවභ නම් ශභොනහ වරි රළශඵනහ ශන්. ඒහ වුණත් 
ශවො ළඩ ශනොශයි.  එශවභ නළත්නම් එඹහර් රංහ ගඹතනඹ 
ළනි ගඹතන. ඒහ නම් හරහභ නළති වුණු ගඹතන.  ඒ හශේ 
ගඹතනත් ශනොශන ශම් ශඳොඩි ගඹතන ශභොක්ද ශම් 
යන්ශන්? ඒ විතයක් ශනොශයි2 බහඳතියඹහ අධෙක් 
භණ්ඩරශේ හඩි වුණහටත් දීභනහ න්නහ. බහඳතියඹහට එශවභ 
අයිතිඹක් තිශඵනහ ද? බහඳතියඹහශේ  කීභ තභයි අධෙක් 
භණ්ඩරශේ හඩි න එ.  ඒ තභයි එඹහශේ ශජොේ එ. ඒට 
දීභනහ න්න ඵළවළ.  වළඵළයි ශභොක්ද ය තිශඵන්ශන්? 
"බහඳතියඹහ අධෙක් භණ්ඩර රැසවීම් වහ  වබහගී වීභ 
ශනුශන් දීභනහ ිික ශනොන නමුත්2 එක් අධෙක් භණ්ඩර 
රැසවීභක් ශනුශන් රුපිඹේ 62000 ඵළත්න් ශහ තිුදිස."   
රුපිඹේ 62000ක් ඵළත්න් රඵහශන තිශඵනහ. ශම් හධහයණ ද? 
බහඳතියඹහශේ හර්ඹ තභයි අධෙක් භණ්ඩරශේ හඩි න එ. 
ඒ ශන් ඔහුට ඳළරී තිශඵන යහජහරිඹ.  වළඵළයි ඒ යහජහරිඹ ඉටු 
ශහට ශනභ ශවීභක් රඵහ න්නහ. එශවභ න්න ඵළවළ. ඒ 
විතයක් ශනොශයි2  "වසත ර්භහන්ත භණ්ඩරශේ අධෙක් 
භණ්ඩර රැසවිභ වහ ශේම් ශර ටයුතු කිරීභ ශනුශන් 
භණ්ඩරශේ ශභනහයණ අධෙක්රිඹට එක් රැසවීභක් වහ 
රුපිඹේ 102000 ඵළත්න් භහශරෝචන ර්ඹ තුශ රුපිඹේ 
602000ක් ශහ තිුදිස."  ඒ නිරධහරිනිඹශේ හර්ඹ බහයඹ. 
වළඵළයි2 අතළන හඩි වුණහ කිඹරහ ශනභ න්න2 ශභතළන හඩි 
වුණහ කිඹරහ ශනභ න්න ඵළවළ. එතශොට ශොතළන හඩි 
වුණහභද එතුිකඹට ඳඩිඹ ශන්ශන්? ඳඩිඹ ශන්ශන් ඒහ වහ 
තභයි. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඒ විතයක් ශනොශයි. 

හභහනෙශඹන් අපි දන්නහ වළටිඹට අධෙක් භණ්ඩර රැසවීම්රට 

බහණ්ඩහහයශේ නිශඹෝජිතරිඹක් එනහ ශන්. තඹට දීභනහක් 

ශනහ ද? තඹට දීභනහක් ශන්ශන් නළවළ. නමුත් ශම් 

ගඹතනශේ ඒ වහත් දීභනහක් ශදනහ. ශම් හශේ රුණු 

ණනහක් තිශඵනහ. තළනින් තළන තභයි භභ ශම් රුණු 

ඉදරිඳත් ශශේ.  ශම්හ කුඩහ ගඹතන. ශම්හ භවහ විලහර ගඹතන 

ශනොශයි. අශේ යශට් ග්රහමීඹ භට්ටිකන් කුඩහ වසත ර්භහන්තර 

ශඹශදන2 කුඩහ ශිේපීඹ ර්භහන්තර ශඹශදන අඹට ඳවුවම් 

ළඳයීභ ශනුශන්2 ඒ අඹශේ ප්රර්ධන ටයුතු ශනුශන්2 ඒ 

නිසඳහදනර අශශවි ප්රර්ධනඹ ශනුශන් ස යරහ තිශඵන 

කුඩහ ගඹතන. අඩුභ තයිකන් එභ ගඹතනර මුදේත් ඹම් 

විණනඹට ඹටත්2 ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ක්රිඹහදහභඹන්ට ඹටත් 

ශභශවඹවිඹ යුතුයි කිඹරහ අපි ිතනහ. 

ඊශඟට2 ශභභ රක්ර ගඹතනශේ ශොඩනළ් ේර උස 

තිඹරහ ණඹක් රඵහශන තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් ශොඩනළ් ේර 

උස යරහ රුපිඹේ ිකලිඹන 400 ඵළංකු ණඹක් රඵහ ත්තහ. 

භභ රු තභතිතුභහශන් ඒ ළන දළන න්න ළභළතියි. 

තභතිතුභහත් දළන් ශම් රු බහශේ නළවළ හශයි. ඒ හශේභ 

උස තිඹපු ශොඩනළ් ලි ශභොනහද කිඹරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදරිඳත් යනහ නම් ශවොයි.  රක්රට අයිති ශොඩනළ් ලි 

උස තිඹරහ ණඹක් ත්තහ. තභ තභන්ට ළභළති ගහයඹට තභ 

තභන්ශේ ගඹතනර ශොඩනළ් ලි උස තිඹරහ ණඹ න්න 

යජශේ ගඹතනරට පුළුන් ද? එතශොට ළබිනට් භණ්ඩරඹක් 

ශභොටද? ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ශභොටද? ඒ රුපිඹේ ිකලිඹන 400 

ණඹ ත්ශත් ශභොන ශොඩනළ් ලි උස තිඹරහ ද; ඒ ණඹ මුදරට 

ශනු රඵන ශඳොලී අනුඳහතඹ ශර්ද; එශේ රඵහ ත් මුදේ 

ඵළය යන රද ත්ණුභ ශභොක්ද; ඒ මුදේ ළඹ ශශේ ශභොටද 

කිඹරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට රුණු ඉදරිඳත් ශ යුතුයි. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2  විශලේශඹන්භ ශම් රක්ර 

ගඹතනශේ ළඩ යපු ශේඹන් පිළිඵ භභ අධහනඹ ශඹොමු 

යනහ. හභහනෙශඹන් ශේඹන් සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ 

ඹන්න ක්රභශේද වදනහ. මීට ලින් යහශේ එශවභ ක්රභශේද 

වළදුහ; CTB එශක් වළදුහ. ශේඹන් සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ 

ළන්වීශම් ක්රභශේද වළදුහ. වළඵළයි අපි දන්නහ ඳරිද එශේ 

සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ ළන්වීශම් ක්රභශේද වදන්ශන් ළබිනට් 

භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹට ඹටත්යි. එශවභ නළති ගඹතනඹට 

විතයක් ඒ යන්න ඵළවළ. ගඹතනඹට පුළුන් ශඹෝජනහක් 

ඉදරිඳත් යන්න. ශම් අඹ සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ ඹනහ2 ඹන විට 

ශභන්න ශම් ර්ශේ දීභනහ ශදනහ කිඹරහ ශඹෝජනහක් ඉදරිඳත් 

ය ඒ වහ ළබිනට් භණ්ඩරශඹන් අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුයි. 

නමුත් ශභභ රක්ර ගඹතනශේ ශේයින් 55ට ගන්න 

ප්රභහණඹක් සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ න්රහ තිශඵනහ. භවය අඹ 

ශචෝදනහ යනහ2 ඵශරන් එශවභ ශහ කිඹරහ; බිඹ ්ධදරහ 

අත්න් ත්තහ කිඹරහ. නමුත් ඒ ඔවුන්ශේ ප්රහලයි. ඒහ තත්ත ද 

නළත්ත ද කිඹරහ අපි දන්ශන් නළවළ. ශම් විධිඹට 

සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ ළන්වීභ වහ ළබිනට් භණ්ඩරශේ 

අනුභළතිඹ අයශන තිශඵනහ ද? ළබිනට් භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ 

ත්ශත් දහද2 ඒ අනුභළතිඹ අනු සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ 

ළන්වීභ වහ ශතෝයහ න්නහ රද තනතුරු ශර්ද2 ඒ ශොේ රන් 

විශ්රහභ න්නහ නම් ඒ ශොේරන්ට ශදන්න තීයණඹ යන රද 

දීභනහ ශර්ද කිඹහ රු තභතිතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදරිඳත් ශ යුතුයි. රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ශම් ගඹතනඹ 

පිළිඵ භහ ඊට ඩහ ළඩිඹ හච්ඡහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශන්ශන් නළවළ.  

අපි රු හුවශ්ධ නහනහඹක්හය භළතිතුභහශේ අභහතෙහංලඹ 

න ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵ්ධධතහ අභහතෙහංලඹ පිළිඵ 

ථහ ශ යුතුයි. ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵ්ධධතහ පිළිඵ 

ථහ ශශොත්2 බහහන් වහ අභහනතහශන් රනහඹ 

කිඹන එ ර්තභහනශේ අශේ යශට් ජහති ප්රලසනඹ අයබඹහ භතු වී 

2497 2498 

[රු අනුය දහනහඹ භවතහ  
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තිශඵන වියබහඹන්2 ළටුම්2 යුදභඹ තත්ත්ඹන්රට ප්රධහන 

හධඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිුදණහ. ඒ නිහ ශම් අභහතෙහංලඹ 

විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඳළශයන අභහතෙහංලඹක් කිඹරහ අපි 

ිතනහ. නමුත් අහනහන්ත රුණ තභයි "ජහති බහහ වහ 

භහජ ඒහඵ්ධධතහ" කිඹන එ නභට ඳභණක් තිමටභ. නිකන් 

ත්ශතොත් ශභඹ අශේ යශට් ර්තභහනශේ මුහුණ දී තිශඵන 

ළටලු භනඹ කිරීභ වහ විධිභත් ශඹෝජනහ ව ක්රිඹහ භහර් 

ස කිරීභ වහ තිශඵන ළදත් අභහතෙහංලඹක්. වළඵළයි ඒ 

ළදත් අභහතෙහංලඹක් වුණත් ඒ වහ ශන් යන මුදේ 

ප්රභහණඹ2 ඒ අභහතෙහංලඹ විිටන් ස යන රද ළඩ 

පිළිශශරට ශදන අනුග්රවඹ2 යන රද ශඹෝජනහ හර්ථ ය 

ළනීභ වහ ගණ්ඩුක් වළටිඹට දක්න වශඹෝඹ අතිලඹ 

ප්රභහණත් නළවළ. ඉතහභත් අභ භට්ටභ තභයි ඒ භළදවත් වීභ 

තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශම් අභහතෙහංලඹට තිශඵන ශේඵේ එ2 ශම් 

අභහතෙහංලශේ තිශඵන ශඵෝඩ් එ දවහ ඵළලුහභ වළ ශඟන ශ්ධ 

ශනොශයි අභහතෙහංලශේ ක්රිඹහහරිත්ඹ තතුශශේ තිශඵන්ශන්. 

අභහතෙහංලඹ තතුශශේ ක්රිඹහහරිත්ඹ දවහ ඵළලුශොත් ඒ වහ 

අලෙ න දහඹත්ඹ ඳඹරහ නළති ඵ තභයි ශඳන්නුම් යිකන් 

තිශඵන්ශන්. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2  ුද්ධධ ලහන වහ ගික 

ටයුතු අභහතෙහංලඹ ළන ථහ ශ යුතුයි. ඒ රු 

අභළතිතුභහශේ අභහතෙහංලඹ. විශලේශඹන්භ අශේ යශට් ප්රධහන 

ගම් 4ක් තිශඵනහ. ඒ ගම් වතශයන්භ ික්මීභට රක් යන 

රද භහජඹක් තිශඵනහ. ඒ භහජඹ තතුශශේ ළටුම් අභ ය 

ළනීශම්දී ගම්රට විලහර හර්ඹ බහයඹක් තිශඵනහඹ කිඹහ අපි 

විලසහ යනහ. 

වළඵළයි2 අද අශේ යශට් ශම් ගම් ක්රිඹහත්භ ශිකන් 

තිශඵන්ශන් ඒ ළටලු භනඹ කිරීශම් දලහට ද? ඉසරහම් 

බක්තිඹහ භඟ2 ින්දු බක්තිඹහ භඟ ශඵෞ්ධධ ගභ 

අදවන්නහ2 ශතෝලි ගභ අදවන්නහ භනඹ කිරීශම් දලහටද 

අද ශම් අභහතෙහංලශේ හර්ඹ බහයඹ ඉටු ශිකන් තිශඵන්ශන්? 

අභහතෙහංලඹට ය දළක්භක් තිුදණත්2 අභහතෙහංලඹ ය හර්ඹ 

බහයඹ නියත ශනහඹ කිඹරහ ඵරහශඳොශයොත්තුක් තිුදණත්2 අද 

අභහතෙහංලශඹන් පිටත ඵරශේ විිටන් ශභභ අභහතෙහංලශේ හර්ඹ 

බහයඹ අත්ඳත් ශොට ශන තිශඵනහ. භහ දළක්හ2 භවය 

අසථහර භවරු අභහතෙහංලඹට ඩහ ඳනිනහ. ශොශවන් 

ඵරඹක් වම්ඵ ශරහද ඒ?  

 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට විනහඩිඹ හරඹක් තිශඵනහ.  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අභහතෙහංලශේ ශේම්යඹහ හඩි යරහ ඔහුශන් ප්රලසන 

අවනහ. දහද එශවභ වුශණ්? ශොශවන්ද එශවභ අසථහක් 

රළශඵන්ශන්? එශවභ නම් අභහතෙහංලඹක් ශභොටද? ඹම් ඹම් 

ඵරශේරට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ2 ුද්ධධ ලහන 

අභහතෙහංලඹට ඩහ ඳළනරහ2 අභහතෙහංලශේ ප්රධහන ශේම්යඹහ 

හඩි යරහ2 ඒ ශේම්යඹහශන් ප්රලසන අවන්න. එශවභ 

යන්න ශොශවන්ද ඵරඹක් වම්ඵ ශරහ තිශඵන්ශන්? එශවභ 

ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් ශොශවොභද? ශඵෞ්ධධහශම් ශේඹ ශඳොයහ 

න්නහ රද ණ්ඩහඹභක් විිටන් එ ඳළත්තකින් ශඵෞ්ධධහභ 

විනහල යිකන් තිශඵනහ2 අශනක් ඳළත්ශතන් ජහති භ් ඹ 

විනහල යිකන් තිශඵනහ2 තත් ඳළත්තකින් යශට් යහජෙ 

ගඹතනඹට තිශඵන  පිළිළනීභ2 ශේම්යශඹකුට තිශඵන 

පිළිළනීභ ඹන ිටඹේර නළති යිකන් තිශඵනහ. ඒ අඹ 

අභහතෙහංලඹ තතුශට ත්ිේරහ කිඹනහ2 "ශම් ශෝඅහබඹ 

යහජඳක්ට බහය ශදන්න ඕනෆ. ශම් ශම් අඹශේ අශත් තිඹරහ වරි 

ඹන්ශන් නළවළ. ශම් ගයක් ශේම්යඹහට දුන්ශනොත් තභයි 

වරිඹට ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්." කිඹරහ. එශවභ කිඹන්න 

වුද ඒ ශොේරන්? ඒ ශොේරන්ට එශවභ ශඹෝජනහක් 

තිශඵනහ නම් ඒ ජනහධිඳතියඹහට කිඹන්න පුළුන්. ඒට 

අභහතෙහංල ශේම්යඹහට ඵරඳෆම් යරහ වරිඹනහ ද? ඒ නිහ 

අද ශඵෞ්ධධහභ මුහශන් ශම් ක්රිඹහත්භ ශිකන් තිශඵන 

ඵරශේර ක්රිඹහහරිත්ඹ යට තතුශශේ ජහති ෙනඹක්2 

ජහති ළටුභක් නිර්භහණඹ කිරීභ දක්හ ර්ධනඹ ශිකන් 

තිශඵනහ. එඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ2 එඹ ඹම් ප්රභහණඹට 

භනඹ කිරීභ වහ රු අභහතෙතුභහට හර්ඹබහයඹක් 

තිශඵනහඹ කිඹරහ විලසහ යිකන් භභ නතය ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. DEW Gunasekara. You 

have 13 minutes.   

 

[අ.බහ. 1.06  

 

ගරු ඩිේ ගුණද කය භවතහ (භහන ම්ඳත් ිබඳ ඵ 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு  டித குசசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඳුව ත්ඹ ර්ශේ අඹ ළඹ  

හය බහ අසථහශේදී භහ ශම් රු බහට දන්හ ිටටිඹහ2 අඳ 

අභහතෙහංලඹ විිටන් ම්ඳහදනඹ යන රද භහන ම්ඳත් පිළිඵ 

යහජෙ ප්රතිඳත්තිශේ ළඩ ටයුතු අහන යිකන් තිශඵනහ 

කිඹරහ. ඒ ප්රතිඳත්තිඹ දළනට ළබිනට් භණ්ඩරඹට ඉදරිඳත් යරහ 

අනුභළතිඹ රඵහ ශන තිශඵන ඵ ප්රථභශඹන්භ දන්හ ිටටින්න 

ළභළතියි. ඒ අනුභළතිඹ රඵහ න්නහ අසථහශේදී අභහතෙ 

භණ්ඩරශේ උඳශදස ඳරිද අපි ඒ වහ න ළරළසභක් - Master 

Plan එක් - ස ශහ. දළන් එඹ ස යරහ  අහන ශරහ 

තිශඵනහ. භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ2 රඵන භහශේ මුේ 

තිඹ ශන ශොට ඒ ක්රිඹහහරී ළරළසභ  ළබිනට් භණ්ඩරශේ 

අනුභළතිඹ වහ ඉදරිඳත් යන්න.  

භහ ශම් රු බහට දන්න්න ළභළතියි2  නිදවිටන් ඳසශේ  

අශේ යටට  භහන ම්ඳත් පිළිඵ ප්රතිඳත්තිඹක් තිුදශණ් නළවළ 

කිඹන හයණහ. ශඵොශවෝ යටර එළනි ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵනහ. 

අපි ඳශමුළනි තහට යටට අලෙ න භහන ම්ඳත් 

ප්රතිඳත්තිඹක් ස යරහ2 දළන් ඒ අනුභත යශන 

තිශඵනහ. භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ2 ළබිනට් භණ්ඩරශේ 

අනුභළතිශඹන් ඳසශේ එඹ ශම් රු බහට ඉදරිඳත් යන්න. අන් 

යදහටත් ඩහ අද එඹ අලෙන ප්රතිඳත්තිඹක්.  

 නිදවිටන් ඳසශේ ශභශතක් ේ අපි ඒ ඒ අභහතෙහංලරට 

අදහශ ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒහ සහධීන ක්රිඹහත්භ යපු 

ශ්ධේ. එශවභ නළතු2 ිටඹලුභ ප්රතිඳත්ති ගයණඹ න 

ගහයශේ ඳරිපර්ණ ප්රතිඳත්තිඹක් අඳට තිුදශණ් නළවළ. අද අශේ 

යශට් ගර්ථිඹ තිශඵන භට්ටභ අයශන ඵරනශොටත්2 ශරෝ 

ගර්ථිඹ ශෝලීඹයණඹ ශන ශේඹ අයශන ඵරනශොටත් 

තදුයටත් එශවභ ප්රතිඳත්තිඹක් නළතු ටයුතු කිරීභට අඳට 

පුළුන්භක් තත්ශත් නළවළ. ඒ නිහ තභයි අභහතෙ භණ්ඩරශේ 

2499 2500 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

උඳශදස ඳරිද අපි ශභළනි ප්රතිඳත්තිඹක් ස ශශේ. දළන් ඒ 

ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ළඩ පිළිශශ ස යරහ2 අදහශ 

අභහතෙහංල විිටන් ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.   

භභ ශම් රු බහට ශම් හයණඹ දන්න්න ළභළතියි. 

අධෙහඳන ක්ශේරඹ ත්තහභ ප්රහථික අධෙහඳනඹ2 ්ධවිතීයි 

අධෙහඳනඹ2 තෘතීඹ අධෙහඳනඹ තිශඵනහ. ඊ ශඟට නිපුණතහ 

ංර්ධනඹ පිළිඵ හයණහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

පරදහඹත්ඹ2 යහජෙ ශේහ ප්රතිංසයණඹ කිරීභට රක් කිරීභ2 

ඒ  භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ කිරීභ ිටදු ශ යුතු ශනහ. 

ඒ හශේභ විශ්ධල රැකිඹහ පිළිඵ අලුතින් ිටතහ ඵළලීභට 

අලෙ ශනහ. අපි ශරෝ ගර්ථිශේ තිශඵන ඉේලුභට අනු  

ළඳයීභක් කිරීභ අලෙයි. ම්ඵද හන්තහන් ිටඹඹට 70ක්2 80ක් 

ඳභණ විශ්ධල රැකිඹහරට ඹනහ ශනුට2 ඊට ඩහ උත් අඹ2 

නිපුණත්ඹක් තිශඵන අඹ පිට යට රැකිඹහරට ඹරහ2 අඳට දළනට 

රළශඵන බිලිඹන වතට ගන්න විශ්ධල විනිභඹ ප්රභහණඹ 

ශදගුණඹක් යන්න පුළුන් ගහයශේ අං ම්පර්ණ ළඩ 

පිළිශශක් තභයි ශම් ප්රතිඳත්තිඹ තුළින් අඳ ඉදරිඳත් ය 

තිශඵන්ශන්. ඉදරි හ රශේදී අදහශ අභහතෙහංල වයවහ ශම් ළඩ 

පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යන්න අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ිකන් ශඳය අඳ එක් එක් 

අභහතෙහංලරට එක් එක් විඹඹන් ශන් ශහ. අධෙහඳන 

අභහතෙතුභහ අධෙහඳනඹ2 නළත්නම් ප්රහථික අධෙහඳනඹ 

ශනුශන් ටයුතු ශහ. උස අධෙහඳන තභතිතුභහ උස 

අධෙහඳන ශනුශන් ටයුතු ශහ.  දළන් ඒ ිටඹේරභ ගයණඹ 

න2 එකින් එ ම්ඵන්ධ න ඳරිපර්ණ ළඩ පිළිශශක් අඳ 

ක්රිඹහත්භ යනහ.   

රක් වතයට ගන්න දරුන් ප්රභහණඹක් අද 

ඳහේේරට තතුළු ශනහ. ඳහර ඳශමුශනි ඳන්තිඹට 

තතුළු වීශම් ිටට  විලසවිදෙහරශඹන් පිට වීභ දක්හ හරඹ තුශ  ඹම් 

දරුන් ප්රභහණඹක්  අතයභඟ වළශශනහ. අශට් ඳන්තිඹ න විට 

දරුන් ශොටක් අධෙහඳනශඹන් වළශශනහ. GCE (O/L) Exam 

එශක්ද ත දරුන් ශොටක් අධෙහඳනශඹන් වළශශනහ. GCE 

(A/L) Exam එශක්දී තත්  දරුන් ශොටක් වළශශනහ. 

 විලසවිදෙහරඹට ඹන්ශන් දරුන් 252000යි. අනික් ිටඹලුභ ශදනහ 

අතයභඟ එක් එක් තළන්රදී අධෙහඳනශඹන් වළශශනහ. ශම් 

වළශශන අඹ ඔක්ශොභ එතු න්ශන් අවිධිභත් ගර්ථිඹට. 

භවය ශොටස යජශේ ශේහට2 නළත්නම් ශඳෞ්ධලි අංලශේ 

රැකිඹහරට ම්ඵන්ධ ශරහ විධිභත් ගර්ථිඹට එතු ශනහ.  

අද අශේ ගර්ථිඹ විධිභත් වහ අවිධිභත් ලශඹන් ශදට ශඵදහ 

තිශඵනහ. විධිභත් ගර්ථිඹට අඹත් න යහජෙ අංලඹත්2 

ශඳෞ්ධලි අංලඹත් රහ ඵරමු. තත්ත ලශඹන්භ ශම් 

ශඳෞ්ධලි අංලඹ ඹටතට එන අවිධිභත් ගර්ථිඹ ශනභ 

ත්ශතොත්2 එි තභයි අ ශේ ශ්රිකඹන්ශන් ිටඹඹට 62ක් ඉන්ශන්. 

ශභශතක් ේ යජශේ අධහනඹත්2 භහජශේ අධහනඹත් ශම් 

අවිධිභත් ගර්ථිඹ ශශයි වරිඹට ශඹොමු වුශණ් නළවළ.  ඳද 

ශේදහශේ ශශහම් යන හභහනෙ පු්ධරඹහ2  ඩඹ ශත් වදන 

පු්ධරඹහ2 හේපු ළඩ යන පු්ධරඹහ2 අක්ය හර2 

බහඹ අයිතිරුන් දක්හ ව ශභළනි විලහර පිරික් අද 

භහජශේ ඉන්නහ. ඔවුන්ට ක්රඹ ලක්තිඹක්  නළවළ. ඔවුන්ට ශවට්ටු 

කිරීශම් ලක්තිඹක්  නළවළ. ඔවුන්ට pension   එක් නළවළ. ඔවුන්ට 

අර්ථ හධඹක් නළවළ. ඔවුන්ට ළඩ යන්න ඵළරි වුණු දට 

ඔවුන් ළන ශවොඹහ ඵරහ ළනීශම් ළඩ පිළිශශක් නළවළ. ශම් 

විලහර පිරිට භහජශේ අධහනඹ අඩුශන් තභයි ශඹොමු ශරහ 

තිශඵන්ශන්.   

ඳශමුශනි තහට අඳ  ඒ රුණ  ප්රතිඳත්තිඹට අයශන 

තභති භණ්ඩරශඹන් අනුභත යරහ2 ඒ ප්රතිඳත්තිඹ යට වමුශේ 

තඵනහ. ඒ ළරළසභත්2 ප්රතිඳත්තිඹත් ශදභ රඵන භහඹ න 

විට භහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදරිඳත් යනහ.  ශම් අඹ ළශඹන් ඒ 

හයණහ ඹම් ප්රභහණඹට ළරකිේරට ළනීභ පිළිඵ භහ 

න්ශතෝ ශනහ. විශලේශඹන්භ ශභය අඹ ළශඹන් ශම් 

අවිධිභත් ගර්ථිශේ ංර්ධනඹට එක් එක් අභතෙහංල වයවහ 

විලහර මුදරක් ශන් ය තිශඵනහ. ඒ එ හයණඹක්. ශභඹ 

අශේ රු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු හයණහක්.  

අශේ යශට් ශ්රභ ඵර හශඹන් ශොයි තයම් පිරික් විධිභත් 

ගර්ථිශේ ඉන්නහ ද2  ශොයි තයම් පිරික් අවිධිභත් ගර්ථිශේ  

ඉන්නහ ද කිඹරහ අපි ඊශඟට ඵරමු. භසතඹක් ශර 

ඵළලුශොත්2 ඳහරට තතුළු වීශම් ිටට විලසවිදෙහරශඹන් පිට වීභ 

දක්හ න භසත ශ්රභ ඵර හඹටභ දළනුභ වහ වළකිඹහ 

ම්ඳහදනඹ කිරීශම් ළඩ පිළිශශක් තභයි ශම් තිශඵන්ශන්. 

එශවභ නළති2 අශේ ගර්ථිඹ නිදළේශේ ඹන ගර්ථිඹක් විධිඹට 

ස යන්න පුළුන්භක් තත්ශත් නළවළ. ශභඹ තත්තටභ ශ 

යුතු තිශඵන්ශන් ක්රභ ම්ඳහදන අභහතෙහංලඹකින්. අද ක්රභ 

ම්ඳහදන අභහතෙහංලඹ කිඹරහ එක් නළවළ. ඒ නිකන් 

තිශඵන්ශන්. අද ඒ මුදේ අභහතෙහංලඹ. මුදේ වහ ක්රභම්ඳහදන 

අභහතෙහංලඹ කිඹරහ තිශඵන්ශන්. ළරුවම් ක්රිඹහත්භ කිරීශම් 

අභහතෙහංලඹ ලශඹන් තිුදණු එත් අද නළවළ. ඒ තිුදණු ඹම් 

ළරුවම් අද නළවළ. අඳට ද අවුරුදු ළරළසභ කිඹරහ එක් 

තිුදණහ. ඒ අතයභඟ නළතුණහ. ඹ අවුරුදු ළ ඩටවන් තිුදණහ. 

ඒහත් අතයභඟ නළතුණහ. එශවභ දීර්ක හලීන දළක්භක් තති 

ඵරරහ ගර්ථිඹ ශභශවඹ න තත්ත්ඹන් තිුදශණ් නළවළ. ඒ 

නිහ තභයි අඳ  2006 ිටට ඒ ක්රිඹහත්භ යන ළඩ පිළිශශේ2 

ප්රතිඳත්ති ිටඹේරක්භ භින්ද චින්තඹට අනුකර අලුත් 

ළඩටවන් ශේ ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. ශභඹ අං ම්ප ර්ණ2 

ඳරිපර්ණ ළරළසභක් ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ය ශන ඹනහ.  

අධෙහඳන අභහතෙහංලඹ2 උස අධෙහඳන අභහතෙහංලඹ ව 

අනිකුත් අභහතෙහංල භඟ ඒහඵ්ධධ ශරහ භනහ 

ම්ඵන්ධීයණඹකින් ශම් ළඩ ටයුතු යශන ඹන්න අඳට 

වළකිඹහ රළමට තිශඵනහ. ඒ ළරුවභ ක්රිඹහත්භ යන ශොට 

තභයි අඳ වමුශේ තිශඵන අභිශඹෝ අඳට විශලේශඹන් භතක් 

න්ශන්. අද අශේ යශට් අධෙහඳන භට්ටභ අඩුයි කිඹරහ 

ශචෝදනහක් තිශඵනහ; විලහර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒට ප්රධහන 

ශවේතුක් තභයි2 ගුරුරුන් ිඟශම් ළටලු. දක් ගුරුරු 

තත්ශත් නළවළ. ගුරුරුන්ට නිිට පුහුණුවීම් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ 

නිහ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ අද අතිලඹ ඉවශභ ප්රමුත්ඹ 

ිත ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් ශන්න ඕනෆ. නිදවිටන් ඳසශේ අඳට 

සහබහවි ම්ඳත් ප්රමු තිුදණහ. ඳුව ත්ඹ අවුරුදු 6දී අඳ 

ශරොකුභ අධහනඹක් ශඹොමු ශශේ  ශබෞති ම්ඳත්රට; ඹටිතර 

ඳවුවම්රට. නමුත් අද අන් යදහටත් ඩහ විදෙහ වහ 

තහක්ණඹ දයුණු ශනහ. රු තිස විතහයණ තභතිතුභහ 

නියන්තයශඹන්භ2 අධහයණශඹන් කිඹන හයණහක් තභයි2 

''ශෝලීඹයණඹ න ගර්ථිඹක් තිශඹ්ධදී විදෙහ වහ තහක්ණඹ 

මුළු ශරොභ භවිත යන ගහයඹට ශනස යන තත්ත් 

ඹටශත් ඳළරැිස ගහයඹට ේඳනහ යන්න අඳට පුළුන්භක් 

නළවළ2 අලුත් ගහයඹට ගර්ථිඹ ශභශවඹවීභ අලෙයි.'' කිඹන 

එ. භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ කිරීභ තභයි ගර්ථිශේ ඉවශභ 

ප්රමුත්ඹ විඹ යුත්ශත්. ඒ නිහ ළඩිපුය මුදේ ශන් යන්න 

ඕනෆත් ඒටයි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ප්රහථික ඳහේ2 තට්ටු වශේ 

වශත් ශොඩනළ් ලි වදනහට භභ නම් විරු්ධධයි. අශේ රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන තභතිතුභහට භභ ශඳෞ්ධලිත් කිේහ2 එඹ 

තත් අවුරුදු 10ට ේ දළම්භත් භක් නළවළ කිඹරහ. අලෙ 

න්ශන් ඒ ේලි ප්රභහණඹ ශඹොදහ භහන ම්ඳත ංර්ධනඹ 
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කිරීභයි; අඳට අලෙ ගුරුරුන් පුහුණු කිරීභයි; ශඳොත් ඳත් 

අයශන දීභයි; libraries, විදෙහහය රඵහ දීභයි. අපි ඹටිතර 

ඳවුවම්2 එශවභ නළත්නම් ශබෞති ම්ඳත් විලහර ලශඹන් 

දයුණු යනහ. නමුත් භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ වහ ශන් 

යන මුදේ ප්රභහණඹ ඉතහභ අඩුයි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අශේ යශට් ගර්ථිඹ ප්රහථික 

භළද ඳන්තිශේ ගර්ථිඹ තත්ත්ඹට ඳත් වී තිශඵන 

අසථහක් ශභඹ. අශේ යට ිටඹඹට 95 හක්යතහක් තිශඵන 

යටක්. ගිටඹහශේ යටේ අතය අපි තභයි ඉවශභ භට්ටශම් ඉන්ශන්. 

ඳහශරන්2 විලසවිදෙහරශඹන් පිට න අඹට රැකිඹහ ම්ඳහදනඹ 

යන්න ඵළවළ2 අලුත් භහන ම්ඳත් ංර්ධන ප්රතිඳත්තිඹක් අනු 

ඒ වහ අතිවිලහර මුදරක් ශන් යන්ශන් නළති. ඒ ශද ඵරරහ 

තභයි අපි මුදේ ශන් යන්න ඕනෆ. ශම් පිළිඵ බහණ්ඩහහයඹ 

දළඩි අධහනඹක් ශඹොමු යන්න ඕනෆ. බහණ්ඩහහයඹ ශම් ප්රලසනඹ 

පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු යනහ කිඹරහ භභ නම් ිතන්ශන් 

නළවළ. භභ ඒ ළන න්ශතෝඹට ඳත් න්ශන් නළවළ. භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ විශලේශඹන් මුදේ තභතියඹහ න 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ අධහනඹ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

කිරීභ පිළිඵ ශඹොමු යන්න. භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ කිරීභ 

පිළිඵ ඉවශභ ප්රමුත්ඹ ශදන්න ඕනෆ; එඹ ප්රතිඳත්තිඹක් ය 

න්න ඕනෆ. ශම් හයණහ තභති භණ්ඩරශේදී ඉදරිඳත් යන්න 

භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශම් ප්රතිඳත්තිඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදරිඳත් යරහ2 විශලේශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ඒ පිළිඵ 

විහදඹක් තති කිරීභට භභ උත්හව න්නහ. එිදී විඳක්ශේත්2 

ගණ්ඩු ඳක්ශේත් කිඹන ශදශිභ අදවස රඵහ ළනීභට භභ 

අශේක්හ යනහ. අශේ යශට් ගර්ථිඹ ශභශවඹන ගහයඹ 

පිළිඵ ඹම් දළක්භක්2 දළනුභක් තති ඒ දලහ වරිඹට ශඳශනන 

ගහයඹට ටයුතු යන්න ඕනෆ. එශවභ නළත්නම්2 අවුරු්ධදට 

ඳහේරට තතුළු න ව පිට න විලහර පිරිට -රක් 4ක් 

ඳභණ න පිරිට- රැකිඹහ ම්ඳහදනඹ යන්න අඳට පුළුන් 

න්ශන් නළවළ. ශරෝ ගර්ථිඹත්2 ජහති ගර්ථිඹත් කිඹන 

ශදශිභ අලෙතහ පුයහලීශම් ප්රතිඳත්තිඹක් ස කිරීභ 

අලෙයි කිඹිකන් භශේ චන සේඳඹ  අන් යනහ.  

 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Vinayagamoorthi 

Muralidaran. You have 10 minutes.  

 

[தற.த. 1.17] 
 

ගරු ේෂනහඹගමූර්ි මුයලිදයන් භවතහ (නළත ඳදිාංිකීම සදම් 
නිදඹෝජ අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன் - லள்குடிசற்ந தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, லள்குடிசற்ந 

அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குதறகன றரத்றல் 

கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகடகறன்சநன். 

ங்கதௗகட லள்குடிசற்ந அகச்சரணது ணது தறறகண 

இதுகறல் சறநந் தொகநறல் சற்தகரண்டு ந்றதக் 

கறன்நது ன்தரன் ரன் றகணக்கறன்சநன். கடந் 30 தட 

கரனத்றல் இடம்ததர்ந் க்ககப லபக்குடிசற்தகறன்ந 

தறறல் ரங்கள் ஈடுதட்டிதக்கறன்சநரம். இது தரடர்தரண 

தறகரண தைள்பறறதங்ககப அடிப்தகடரகக்தகரண்டு, 

இங்கு தனரதம் தன கதத்துக்கள் தொன்கக்கப்தட்டண. 

ஆகச, அது தரடர்தரண சரறரண கல்ககபப் தைள்பறறத 

ரலறறல் இங்கு ரன் குநறப்தறட றதம்தைகறன்சநன். 

த்த்த்துக்குப் தறற்தரடு லள்குடிசற்நப்தட்டர்கபறன் 

ண்றக்கககப் ததரதத்கறல், கறக்கு ரகரத்றல் 

அம்தரகந ரட்டத்றல் 337 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 1,175 

சததம், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 37,273 குடும்தங்ககபச் 

சசர்ந் 126,766 சததம், றதசகரகன ரட்டத்றல் 

35,377 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 129,097 சததம் லள்குடி 

சற்நம் தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். அந்ககறல், கறக்கு 

ரகரத்றல் தரத்ரக 72,987 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 

257,038 சதர் லள்குடிசற்நப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். 

ட ரகரத்கப் ததரதத்கறல், ரழ். ரட் 

டத்றல் 31,188 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 95,052 சததம் 

ன்ணரர் ரட்டத்றல் 24,022 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 

90,957 சததம் வுணறர ரட்டத்றல் 15,981 குடும்தங் 

ககபச் சசர்ந் 54,540 சததம் தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் 

39,660 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 127,092 சததம் கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் 40,594 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 131,116 சததம் 

லள்குடிசற்நம் தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். ட ரகர 

த்றல் தரத்ரக 151,445 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 

500,757 சதர் லள்குடிசற்நப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். இதுக 

எட்டுதரத்ரக 224,432 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 757,795 

சதர் லள்குடிசற்நப்தட்டிதக்கறன்நணர். 

இணறதம் கரனங்கபறல் லள்குடிசற்நப்தட சண்டி 

ர்கபறன் ண்றக்கககப் ததரதத்ட்டில், ரழ். 

ரட்டத்றல் 1,228 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 4,410 சதர் 

தொகரம்கபறல் ரழ்கறன்ந அசசகப, 4,650 குடும்தங்ககபச் 

சசர்ந் 15,355 சதர் ண்தர்கள் ற்தம் உநறணர்கதௗகட 

வீடுகபறல் ங்கற ரழ்கறன்நரர்கள். கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் 

தொகரம்கபறல் தம் இல்கன. ணறதம், 374 குடும்தங்ககபச் 

சசர்ந் 1,140 சதர், ண்தர்கள் ற்தம் உநறணர்கதௗகட 

வீடுகபறல் ங்கற ரழ்கறன்நரர்கள். அவ்ரசந, றத 

சகரகன ரட்டத்றல் குநறப்தரக, தோதூர் தறசசத்றல் 

281 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 871 சதர் தொகரம்கபறல் ரழ்கறன்ந 

அசசகப, 561 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 1,792 சதர் 

ண்தர்கள் ற்தம் உநறணர்கதௗகட வீடுகபறல் ங்கற 

ரழ்கறன்நரர்கள். தரத்ரக 7,094 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 

23,568 சதக லள்குடிசற்ந சண்டும். இக றக 

அண்கறல் ததநப்தட்ட சரறரண வுகபரகும். அந் 

ககறல் ரங்கள் கறட்டத்ட்ட 98 வீரண க்ககப 

லள்குடிசற்நம் தசய்றதக்கறன்சநரம். 

அதுரத்றல்ன, அர்கதௗக்கு அங்கு தன சறகள் 

தசய்து தகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. த்த்த்றணரல் 

கறட்டத்ட்ட 147,367 வீடுகள் தொற்ததொதரகச் சசகடந் 

றதந்ண. 39,794 வீடுகள் தகுறரகச் சசகடந்றதந்ண. 

இவ்பவு வீடுககபத்ம் கட்டிக்தகரடுக்க சண்டி சக 

இதந்து. தொற்நரகச் சசகடந் வீடுகபறசன 45,885 வீடுகள் 

கட்டிக்தகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண; 19,943 வீடுகள் கட்டப் 

தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நண. தகுறரகச் சசகடந் 

வீடுகபறசன 10,700 வீடுகள் றதத்றக் தகரடுக்கப்தட்டிதக் 

கறன்நண; 890 வீடுகள் றதத்ப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நண. 

இக ங்கதௗகட அசரங்கத்றணரதம் அச சரர்தற்ந 

றதணங்கபரதம் இந்ற அசரங்கத்றணரதம் சற் 

தகரள்பப்தட்டு தகறன்ந றர்ரப் தறகபரகும். சதம், 

தொற்நரகச் சசகடந் வீடுகபறல் 14,169 வீடுககபக் 

கட்டுற்கும் தகுறரகச் சசகடந் வீடுகபறல் 4,136 

வீடுககபத் றதத்துற்கும் ற்தகணச றட்டறடப் 

தட்டிதக்கறநது. ணச, கட்டுற்கு ஞ்சறறதக்கறன்ந 

வீடுகள் 67,370 ஆகும். றதத்ம் தசய்ப்தடசண்டி 

வீடுகள் 24,068 ஆகும். இற்குரற றறககப இக 

அகச்சுக்கதடரகப் ததற்த இற்கநச் தசய்ற்கரண  

றட்டங்ககப ரங்கள் லட்டிறதக்கறன்சநரம்.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ததரதுரக லள்குடிசற்நம் ன்தது தற்நற உங்கதௗக்குத் 

தரறத்ம். ங்கதௗகட அகச்சரல் ரத்றம் அப்தறககபச் 

தசய் தொடிரது. க்கள் இடம்ததர்கறன்நசதரது அர்ககப 

தொகரறல் கத்துப் தரரறத்து, தறன்ணர் உரற இடங்கபறல் 

ற்கரதக கூடரங்ககப அகத்து அர்ககபத் ங்க 

கப்தச ங்கதௗகட தறரகும். அன் தறற்தரடு, line 

Ministries ன்த தசரல்னப்தடுகறன்ந இக அகச்சுக் 

ககபத் தரடர்தைதகரண்டு சகரண கட்டுரணப் தறகள், 

றன்சர றறசரகம், குடிலர் றறசரகம், சுகரர சறகள் 

ன்தற்கந ற்தடுத் சண்டி சககள் ங்கதௗக்கு 

இதக்கறன்நண. உண்கறல் ரன் அந் அகச்சுக்கதௗக்கு 

ன்நற கூந சண்டும். தணணறல் அந் அகச்சுக்கள் சறநந் 

தொகநறல் க்குப் த எத்துகப்கதத் ந்துதகரண்டிதக் 

கறன்நண  

ரன் இன்ததரத றடத்க உங்கதௗக்குக் கூந 

சண்டும். கடந் தடம் 1663 toilets - கறகநககபக் 

கட்டிக்தகரடுத்றதக்கறசநரம். குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றசன 400 கறகநகள் கட்டப்தட்டுள்பண.  கண 

ரட்டங்கபறல் ஞ்சறக கட்டப்தட்டுள்பண. தகறந 

தடத்றல் ரங்கள் 2500 கறகநககபக் கட்டிக் தகரடுப்த 

ற்குத் றட்டறட்டிதக்கறன்சநரம். இகண ரங்கள் 

லள்குடிசற்ந அகச்சறதெடரக சடிரகச் தசய்து 

தகரடுப்தற்குத் லர்ரணறத்றதக்கறன்சநரம். 

இரணுக் கட்டுப்தரட்டிததக்கும் சறன தறசசங்ககப 

றடுறப்தது சம்தந்ரக ரங்கள் இரணுத் பதறத்டதம் 

சகு ஜணரறதற அர்கதௗடதம் ககத்து, அப்தறசசங் 

கபறல் க்ககப லள்குடிசற்தற்குத் றட்டறட்டிதக் 

கறன்சநரம். ரன் இவ்றடம் தரடர்தரக கறக்கு ரகர 

இரணுத் பதற தஜணல் னரல் ததசர அர்கதௗக்குப் 

தரரட்டுத் தரறறக்க சண்டும். ட்டக்கபப்தை ரட் 

டத்றசன இண்டு தொகரம்கள் அகந்றதந் இடத்றததந்து 

அம்தொகரம்ககபப் தறன்சணரக்கற கர்த்ற அந்ப் தறசசத்க 

அர் ங்கதௗக்கு றடுறத்துத் ந்றதக்கறன்நரர். அறல் என்த, 

கறரன் தறசசத்றல் அகந்துள்ப கறட்டத்ட்ட 70 

குடும்தங்கள்  குடிறதக்கக்கூடி கதங்கரதடிச்சசகண ன்ந 

தகுற. அங்கு க்ககபக் குடிசற்தற்கரக அப்தகுறறல் 

கண்றதடிககப அகற்தம் தற கடததற்தக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது. அசசதரன்த தைரகண இரணு 

தொகரம் அகந்றதந் தகுறறல்  கறட்டத்ட்ட 50 

குடும்தங்ககபக் குடிசற்நசண்டிறதக்கறநது. அப் 

தறசசத்றல் இதந் இரணு தொகரகத்ம் அகற்நற அந் 

க்ககபக் குடிசற்தற்கரண சறககப ற்தடுத்றத் 

ந்றதக்கறன்நரர். அசசதரன்த ட ரகரத்றதம் கட்டம் 

கட்டரகப் தரதுகரப்தை னங்கள் குகநக்கப்தட்டு, அங்கு 

கறகடக்கறன்ந ரய்ப்தைகதௗக்சகற்த க்ககபக் குடிசற்தற் 

குத் றட்டறட்டிதக்கறன்சநரம். 

கடந் ரம் ரங்கள் தோதூர் தறசசத்றதள்ப கூணறத்லவு 

சதரன்ந இடங்கபறசன கறட்டத்ட்ட 125 குடும்தங்ககப 

லள்குடிசற்நறறதக்கறசநரம். அசணகரக அடுத் தடத் 

துடன் லள்குடிசற்நப் தறககபப் தர்த்ற தசய் தொடித்தண 

ரன் றகணக்கறன்சநன். இகறட இடம் ததர்ந்து 

இந்றரறல் ரழ்கறன்ந க்கபறன் தறச்சறகண சனறகரண 

தறச்சறகணரக உள்பது. லள்குடிசற்நம் ன்தது 

உண்கறசன தனந்ரக ற்தடுத்க்கூடில்ன ன்தக 

ரன் றட்டட்டரகத் தரறறக்கறன்சநன். அர்கள் றதம்தற 

லள்குடிசதற்கரக ந்ரல் ரங்கள் அர்கதௗக்குத் 

சகரண சற ரய்ப்தைககப ற்தடுத்ற அர்கபறன் 

லள்குடிசற்நத்கச் தசய் தொடித்ம் ன்தகண ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். 

து லள்குடிசற்ந அகச்சறன் தசற்தரட்டு 

தொன்சணற்நம் தரடர்தரண றடங்ககப ரன் இங்கு றகத் 

தபறரகக் கூநறறதக்கறசநன். இது தரடர்தறல் ரது 

சந்சகம் ற்தடுறடத்து, ம்தொகட அகச்சுடன் தரடர்தை 

தகரண்டரல் ரங்கள் அர்கதௗக்குத் சகரணற்கநச் 

தசய்து தகரடுக்க தொடித்ம். 

I really appreciate the Hon. Gunaratne Weerakoon, 

Minister of Resettlement and members of our staff, 

especially Mr. Janaka Sugathadasa, the Secretary and 

M.M. Nayemudeen, the Additional Secretary. Not only 

them, I also appreciate the minor staff  because we have 

worked as a family. That is why we have achieved these 

targets.  

I also appreciate His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa, who has given proper advice to us from time 

to time regarding resettlement.  At the same time, I really 

appreciate the Minister of Economic Development, Hon. 

Basil Rohana Rajapaksa, who has given the fullest 

support to this Ministry, which is why we have achieved 

our targets. 

Everybody is aware that the UN Representative for 

IDPs, Dr. Beyani, came recently to meet our Ministers 

and also the people.  He went to the North and 

appreciated the marvellous progress that we have 

achieved so far. Infrastructure activities are going on very 

well. We have already done the resettlement very well. 

But, there are still some small issues; we  accept that. In 

future, we can solve those issues. Within a short period, 

we cannot do everything. We cannot bridge the 30-year 

gap within a matter of three or four years. We need time.  

Thank you.  
 

[අ.බහ. 1.27  

 

ගරු අජිත් පී. දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අද දන රු ඩිේ ගුණශේය 

ශජෙසඅ තභතිතුභහ ශම් රු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු ශහ2 ශම් 

යටට ක්රභ ම්ඳහදනඹ පිළිඵ කිඹන අභහතෙහංලඹක් නළත2 

ළරුවම් ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිළිඵ කිඹන අභහතෙහංලඹක් 

නළත කිඹරහ. ඒ ඵයඳතශ අඩු ඳහඩුක් වළටිඹටත් ඒ නිහ ශම් 

යශට් යහජෙ ඳහරනඹ පිළිඵ ප්රලසන භතු ශරහ තිශඵන ඵත් එතුභහ 

කිේහ. රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අද න විට ශම් යශට් 

අභහතෙරු 67 ශදශනක් ඉන්නහ. අභහතෙරු වළටිඹටභ 65 

ශදශනක් ඉන්නහ. ුද්ධධ ලහන වහ ගික ටයුතු තභතිතුභහ 

වළටිඹට අභළතිතුභහ භඟ 66යි. රු ජනහධිඳතිතුභහට අභහතෙහංල 

විලහර ණනක් තිශඵනහ. ඒ ඔක්ශොභත් එක් ධුය ලශඹන් 

67ක් තිශඵනහ. ශම් මුළු ශරෝ ඉතිවහශේභ; ප්රජහතන්රහදශේ 

ඉතිවහඹ ණන් ඵරන2 හර්තහ ත ශරහ තිශඵන ඉතිවහශේභ 

එ යටට ශභශවභ ළබිනට් අභහතෙරු 67ක් ඉරහ නළවළ. 
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[රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ  
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එශවේ යශට් ඒ අභහතෙ භණ්ඩරශේභ හභහජිශඹක් න ඩිේ 

ගුණශේය තභතිතුභහ කිඹනහ2 අතෙලෙභ ක්ශේර ශදක් 

ශදක් න ක්රභ ම්ඳහදනඹට ව ළරුවම් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ ව විඹඹට අභහතෙරු නළත2 ඒ නිහ ළශඩ් අවුේඹ කිඹරහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අඳට අශේ යට ළන දුයි. ශම් 

යශට් අිං ිකනිසුව ඍජු ව ක්ර ශන ඵදුලින් යන 

ශම් නහසතිඹ පිළිඵ ශවොටභ දුයි. ඒ හශේභ තත් ශඵොශවොභ 

ශජෙසඅ2 ශඵොශවොභ  ශශ්රේසඅ භවහචහර්ඹ තිස විතහයණ තභතිතුභහ 

කිඹනහ2 එතුභහ ඳත් ශරහ ඉන්න අයණභ ළන. එතුභහශේ 

අභහතෙහංලඹ විිටන් ළරුවම් ක්රිඹහත්භ යන ශොට එක්තයහ 

අභහතෙහංල ශේම්රිඹක්2 -එතුභහ නභ කිඹරහභ කිේහ ධහයහ 

විශේතිර භළතිනිඹ කිඹරහ.- ඒහ ක්රිඹහත්භ ශනොයනහ 

විතයක් ශනොශයි2 ඒහ ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඵහධහ යනහ කිඹරහ. 

පුදුභ යටක් ශන්.  භභ එතුභහශන් විභුවහ2 "ඔඵතුභහ ශම් හයණඹ 

ළන රු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ අධහනඹ ශඹොමු ශශේ නළ්ධද?" 

කිඹරහ2 එතුභහ කිේහ "දළන් භහ තුන වතයක් ශනහ2 තභත් 

අඳට රැසවීභක් වම්ඵ වුශණ් නළවළ"යි කිඹරහ. ශම් යශට් ළදත්භ 

අභහතෙහංලඹක් න විදෙහ වහ තහක්ණ ක්ශේරශේ ඵළරෑරුම් 

අර්ුදදඹක් නහ2 ශේම්රිඹ ශම් ප්රතිඳත්තිරට ඵහධහ යන 

ශොට. රු ජනහධිඳතිතුභහශන් ඒ ළන රැසවීභක් ඉේලුහභ ඒ 

ශදන්න භහ තුනක් ත ශනහ. ශම් ඉතහභත්භ ඵයඳතශ 

නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. අපි ඹව ඳහරනඹ ළන ථහ යනහ. 

අපි යහජෙ ශේශේ ශභනහයණඹ විධිභත් කිරීභ ළන ථහ 

යනහ. ශම් තයම් තභතිරු ඉන්න යශට්; ශම් තයම් විලහර යහජෙ 

ශේඹක් තිශඵන යශට්2 එක් එක් තභතියඹහට තභන්ශේ යහජහරි 

ය න්නට ඵළරි තත්ත්ඹක්; ශනොවළකි තත්ත්ඹක්; අවිධිභත් 

ශභනහයණඹක් තති ශරහ තිශඵනහ. අපි ශම්හ ළන 

අඬනහ ද2 අපි ශම්හ ළන ිනහ ශනහ ද2 එශවභ නළත්නම් 

අඬන්ශන්ත් නළති2 ිනහ ශන්ශන්ත් නළති ුදම්භහ ශන 

ඉන්නහ ද2 ශභොක්ද යන්ශන් කිඹරහයි භභ ශම් ේඳනහ 

යන්ශන්. ශම් යශට් අිං ිකනිසුවන්ශේ ධනඹ; ශම් යශට් 

අිං ිකනිසුවන්ශේ ඵදු මුදේ නිරුශණ් නහසති ශන එ 

ළන විඳක්ශේ ශනොශයි2 ගණ්ඩු ඳක්ශේභ තභතිරු 

ශදශදශනක් ශම් ශශ්රේසඅ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කිේ රුණු අනුයි 

භභ ශම් කිඹන්ශන්. ඒ නිහ ශම් යශට් දළළන්ත අර්ුදදඹක් 

තිශඵනහ. ශම් යශට් යහජෙ ශේශේ ශභනහයණඹ පිළිඵ 

දළළන්ත අර්ුදදඹක් තිශඵනහ. විවිධහහය ශ්ධලශප්රේමී ථහ කිඹරහ2 

අධියහජෙ විශයෝධී ථහ කිඹරහ ජනතහශේ වළඟීම් අවුසරහ වංහ 

ශන ිටිඹහට ක්රභහනුකර ශම් යට විනහලඹ  යහ ඹිකන් 

තිශඵනහඹ කිඹරහ කිඹන සශන් ඹන්තම් වරි වෘදඹ හක්ෂිඹක් 

තිශඵන ශඵොශවොභ ශජෙසඅ2 ඳශපුරුදු ශඹෝෘ්ධධ ශම් තභතිරු. 

එතුභන්රහ කිඹන ශ්ධ අපි අනුභත ශහභ2 ඊශඟට යන්ශන් 

ශභොක්ද කිඹරහ ශම් යශට් ජනතහ දළන න්න ඕනෆ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඒ හශේභ භභ අදට තිශඵන 

විඹඹක් ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් අඹ කිරීභක් යන්න අලෙයි. 

එනම්2 භහජ ශේහ අභහතෙහංලඹ පිළිඵ. රු ිකලික්ස ශඳශර්යහ 

තභතිතුභහ භහජ ශේහ ටයුතුරදී විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන් 

විිටන් යන ඉේලීම් පිළිඵ ශඵොශවොභ හරුිස රහ ඵරහ 

විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ටත් ඒ ප්රතිඳහදනලින් ඹම් ඹම් වන රඵහ 

ශදන්න ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ හයණඹ පිළිඵ භභ 

එතුභහ අඹ යන්න ළභළතියි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඹවඳහරනඹ පිළිඵ ශම් යශට් 

ශනභ අභහතෙහංලඹක් තිශඵනහ. තත්තභ කිේශොත් ශම්ට 

ශනභ අභහතෙහංලඹක් අලෙ නළවළ. ශම් යශට් තිශඵන ෆභ 

අභහතෙහංලඹක්භ ඹවඳහරනඹ පිළිඵ ටයුතු ශ යුතුයි. ඒ ෆභ 

අභහතෙහංලඹභ ඹවඳහරනඹ පිළිඵ තවවුරු කිරීභ වහ ව 

අංලඹක් ශවෝ නිරධහරි ිටටිඹ යුතුයි. ශශේ නමුත් අශේ යශට් 

එශවභ අභහතෙහංලඹක්භ තිශඵනහ. එශවභ තභති ශශනක්භ 

ඉන්නහ. ශභශවභ යශට් ඳුව ත්ඹ දසර අඳට එක්තයහ 

ශතොයතුයක් අවන්න රළුදණහ. ඒ ශතොයතුය ශභොක්ද? ශම් යශට් 

ප්රධහන ශඳශශේ ළදත්භ ශදඳහර්තශම්න්තුක් න; ශම් යශට් 

ජහති ගදහඹශභන් අතිවිලහර ප්රභහණඹට  කිඹන ශර්ගු 

ශදඳහර්තශම්න්තුට අග්රහභහතෙතුභහශේ ශේම්යශඹකු ලිපිඹක් 

රඵහ ශදනහ2 එක්තයහ න්ශට්නයඹක් නිදවස ය න්න. ඒ 

න්ශට්නයඹට ඵදු වනඹක් රඵහ න්න; ඉක්භනින් එඹ නිදවස 

ය න්න කිඹරහ තභයි ඒ ලිපිශේ තිශඵන්ශන්. දළන් භභ ශම් 

කිඹන්න ඹන්ශන් ශම් න්ශට්නයශේ ශවශයොයින් තිුදණහඹ කිඹන 

ඳයණ ථහ ශනොශයි. ශම්ශන් දළන් එ ශදඹක් ශඳශනන්න 

තිශඵනහ. එනම්2 අභහතෙරුන්ශේ ලිපි අයශන ත්ඹහභ2 එශවභ 

නළත්නම් අභළතිතුභහශේ ලිපි අයශන ත්ඹහභ ශර්ගු 

ශදඳහර්තශම්න්තු අඹථහ ළරකිේරක් දක්නහ කිඹන හයණඹ. 

ශර්ගු ශදඳහර්තශම්න්තුශන් බහණ්ඩ මුදහ වළරීශම්දී ඒ විධිඹට 

තභතිරුන්ශේ ලිපිරට වන ශදනහ නම්2 ඹවඳහරනඹ 

ශොශවේද තිශඵන්ශන්? අභළතිතුභහශේ ලිපිරට ශර්ගු 

ශදඳහර්තශම්න්තුශන් ඵදු වන ශදනහ නම්2 ඹවඳහරනඹක් 

ශොශවේද තිශඵන්ශන්? එශවභ නම්2 අද යශට් තිශඵන නීතිඹ 

ශභොක්ද? හභහනෙ ිකනිුවන්ශේ අයිතිඹ ශභොක්ද? ඒ ළන භභ 

දළන න්න ළභළතියි. අතීතශේ ශනොශයි2 ටි හරඹට ශඳය 

ශම් යශට් ිටදු ව ශභළනි ිට්ධධීන් ළන විඹඹ බහය 

තභතිතුභහශන් භභ ප්රලසනඹක් විධිඹට අවන්න ළභළතියි. එනම්2 

2013 අවුරු්ධශ්ධ ඔඹ විධිශේ ලිපි කීඹක් ශර්ගු ශදඳහර්තශම්න්තුට 

තවිේරහ තිශඵනහ ද? ඒ එක් එක් ලිපිඹ පිළිඵ ශර්ගු 

ශදඳහර්තශම්න්තු දක්හ තිශඵන ගේඳඹ ශභොක්ද? "ශම් ලිපි 

අඳට එඳහ2 අපි ශම් ලිපි භත ක්රිඹහ යන්ශන් නළවළ2 යශට් නීතිඹ 

ව ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනුයි අපි ක්රිඹහ 

යන්ශන්" කිඹරහ ශම් ලිපි ප්රතික්ශේඳ ශහ ද? නළත්නම්2 ඒ එක් 

එක් ලිපි අනු ඒ එක් එක් බහණ්ඩඹ වහ රඵහ දුන් වනඹ 

ශභොක්ද කිඹරහ ඳළවළදලි යන යුතුභක්  ශර්ගුට තිශඵනහ. 

ශම් ඉතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. යශට් ශර්ගු 

ශ්ධලඳහරනඥඹන්ශේ ලිපිරට වන ශදනහ නම්2 ශම් ය ශට් 

ක්රිඹහත්භ න නීතිඹ ශභොක්ද? හභහනෙ ිකනිවහශේ අයිතිඹ 

ශභොක්ද? ශ්ධලඳහරනඥශඹකු ශශයි ප්රශේල න්නට ඵළරි2 

ශ්ධලඳහරනඥඹන් වම්ඵ ශරහ අයුතු උඳහය රඵහ න්න 

අභළති අිං ිකනිුවන්ශේ තත්ත්ඹ ශභොක්ද? ඒ නිහ 

ශවශයොයින් ප්රලසනඹට අතිශර් ශම් යශට් යහජෙ ඳහරනඹ තුශ 

තිශඵන ශ්ධලඳහරනඥඹන්ට අයුතු ඵරඳෆම් යන්නට පුළුන්ඹ 

කිඹන ශම් හධඹ නහථ යන අසථහක් වළටිඹට ශම් 

හයණඹ භභ ශඳන්න්න ළභළතියි. ශම් යටට ඉතහභ නයයි. 

යටට ගදයඹ යන ිකනිුවන් ශම්හට ඉඩ ශදන්ශන්ත් නළවළ; යටට 

ගදයඹ යන ිකනිුවන් ශභශවභ ලියුම් ශදන්ශන්ත් නළවළ; යටට 

ගදයඹ යන ිකනිුවන් ශම්හ ඉහ ශන ඉන්ශන්ත් නළවළ. ශ්ධල 

ශප්රේමීත්ඹ කිඹන්ශන් ඹවඳහරනඹ සථහඳනඹ යන එ.  

රු නිශඹෝජඹ බහඳතිතුභනි2 ශම් යශට් ඉතහභ ළදත් 

ක්ශේරඹක් පිළිඵ භභ රුණු කිඹන්නට ළභළතියි. ඒ තභයි 

තළඳළේ ක්ශේරඹ. අද දනශේ විඹඹ ශනොභළති වුත්2  භට ශවට 

දනට ථහක් ශනොභළති නිහ භට ශම් හයණඹ කිඹන්න 

අලෙයි. ශභොද2 ශම් ම්පර්ණ විහදඹ අදහශ හය බහශේ 

හර්තහ රහ ඵළලීශම් විහදඹ නිහ. රු නිශඹෝජෙ 

බහඳතිතුභනි2 ශම් යශට් තළඳළේ හර්ඹහර පිළිඵ ඵළරෑරුම් 

ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශම් යශට් තළඳළේ හර්ඹහර අතය 

ම්ඵන්ධීයණඹ පිළිඵ ළටලුක් තිශඵනහ. ශම් යශට් 

තළඳළේ හර්ඹහර වහ ම්ඵන්ධ ඒ අදහශ ණනඹ කිරීම් ව ඒහ 

පිළිඵ ශතොයතුරු හුභහරු කිරීභ පිළිඵ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ. ශම් ප්රලසන නිහ ශම් යශට් තළඳළේ හර්ඹහර ඳරිණ 

තුවශයන් ජහරත කිරීශම් ෙහඳෘතිඹක් 2007 ර්ශේ ගයම්බ 

වුණහ. වළඵළයි2 ශම් ෙහඳෘතිඹ වහ ශම් න විට රුපිඹේ ිකලිඹන 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

648ක් ශන් යරහ තිුදණත්2 ශම් යශට් තළඳළේ හර්ඹහරර ශම් 

ජහර ඳ්ධධතිඹ තභත් සථහඳනඹ ශරහ නළවළ. ශම් ඉතහභ 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. එ අතකින් නහසතිඹක්. අනික් අතට  ශම් යට 

ඉදරිඹට ඹන භනට ශරොකු ඵහධහක්.  තත්ත ලශඹන්භ අද න 

ශොට  ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් විදයුත්  මුදේ තණවුම්2 විදුලි බිේ ඳත් 

වහ  ශභොබිශටේ  බිේ ඳත් ශවීශම්  ක්රභශේදඹ ඳභණයි. ඒත් 

ශදඳහර්තශම්න්තු තතුශශේ නිරධහරිඹකු විිටන් ස ය ත්තු 

ක්රභඹක්.   රුපිඹේ  ිකලිඹන 648ක් තයම් අතිවිලහර මුදරක් විඹදම් 

යරහත් ශම් ජහරඹ නිර්භහණඹ ශරහ නළත්නම් අශේ යශට්  

තළඳළේ ශේඹ ඉතහභ ඳුවඳට ඹන එ ශක්න්න ඵළවළ.  ශම් 

ඉතහ ඵළරෑරුම්  ප්රලසනඹක්.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. අද න ශොට තළඳළේ  

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ නුයඑළිඹ2 සීත්රිඹ2 ත්රිකුණහභරඹ2 

ශයයිනර්2 අනුයහධපුය  ඹන ප්රශ්ධලර තිශඵන තළඳළේ 

සථහනහධිඳතිරුන්ශේ නිර නිහ අද නිහඩු නිශක්තන ඵට ඳත් 

ය  තිශඵනහ. ශම් ඵළලු  ඵළේභටභ  ශවොයි කිඹහ ිතුත් 

ශභි  තිශඵන ළටලු තභයි2 ශම් ප්රශ්ධලර ිටටින තළඳළේ 

සථහනහධිඳතිරුන්ට නිර නිහ නළතිභ. තළඳළේ 

සථහනහධිඳතිතුභහශේ නිර නිහඹ කිඹන්ශන් එක්. තළඳළේ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශේඹන්ට ඒ ප්රශ්ධලරට නිහඩු ත  

යන්න ත්ඹහභ එශවභ නළත්නම් යහජහරි ටයුතුරට ත්ඹහභ ඒ 

අඹට ඉන්න  නිහඩු නිශක්තන තිශඵන එ ශවොයි. වළඵළයි2 ඒ 

තළඳළේ සථහනහධිඳතිරුන්ශේ නිර නිහ අශවෝිට යරහ ඒ 

ටයුත්ත යන එ ශරොකු ප්රලසනඹක්. ඒ හශේභ අනුයහධපුයශේ 

තිශඵන  තළඳළේ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ නිර නිහඹ ඉතහභ  ඳළයිස 

එක්. ඒ ඩහ දභන්නඹ කිඹහ නය බහ නිර්ශ්ධල ය 

තිශඵනහ. එශවභ තිබිඹදීත් ඒ නවීයණඹ  යන්න උත්හව 

යනහ. භට රළමට තිශඵන  ශතොයතුරු අනු ඒ නහසතිඹක් 

ලශඹනුයි ශඳනි ඹන්ශන්. ඒ නිහ ඒ හයණහ පිළිඵ භහ 

විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අශේ යශට් තිශඵන ඉතහ 

ළදත්භ ක්ශේරඹක් තභයි2 ඵරලක්ති ක්ශේරඹ. විදෙහ වහ 

තහක්ණඹ පිළිඵ  ශජෙසඅ තභතිතුභහශේ ථහට කිිටඹම් එතු 

කිරීභක් යන්න භහ ළභළතියි. අශේ යශට් ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ 

පිළිඵ ඉතහ ඵළරෑරුම් අර්ුදදඹක් තිශඵනහ. මුළු ශරෝශඹන්භ 

විදුලි ඒඹක් වහ  ළඩිභ ිකරක් ශන යටක් ඵට අද අශේ  

යට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  ඒ පිළිඵ අඳ නු රළබූ තීයණ ව  

දත්න් දටභ අඳ නිිකන් ිටටින තීයණ භඟ අනහතශේදී  විදුලි 

ඒඹක් වහ න ිකර  ළඩි නහ ිකක් අඩු ශන්ශන් නළවළ.  

හම්පර් ඵරහහයඹ පිළිඵ ථහ ශශොත්2 ඉන්දඹහනු 

අභළතියඹහ CHOGM එට ශන්හ න්න  දීපු ේඳභක් 

වළටිඹට වදිටශේභ යටට අිතය2 ඒඹට අධි ිකරක් නිඹභ 

න එභ ත්විුවභට අත්න් ශහ. අන්තිභට ඉන්දීඹ අභළතිතුභහ  

CHOGM එට ඳළිකිසශේත් නළවළ; අශේ අිං විදුලි 

ඳහරිශබෝත්ඹහශේ අනහතඹට ඵරඳහන ත්විුවභට එශශමන්නත් 

ිටදු   වුණහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ේ අඟුරුලින් විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ රහබදහයී ශදඹක් ලශඹන්  අද  රන්ශන් 

නළවළ. මීට ලින්2 ඒ ඳළති  ිකරට හශේක්  ේ අඟුරුලින් 

විදුලිඹ  නිසඳහදනඹ කිරීභ රහබදහයි ලශඹන් ළරකුහ. වළඵළයි අද 

ඒ තත්ත්ඹ ශනස ශරහ.   ේ අඟුරුලින් විදුලිඹ  නිසඳහදනඹ 

කිරීභත් එතයම් රහබදහයී ශනොන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ තභයි2 ජර විදුලිඹ පිළිඵ  ප්රලසනඹ.  අද අශේ 

යශට් ජරශඹන් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ උඳරිභ 

තත්ත්ඹට අපි ශඟහ ශරහ  තිශඵනහ. භවහ ඳරිභහණ ෙහඳෘති 

වහ  අඳට ඉඩ නළවළ.  ුවළු ඳරිභහණ ෙහඳෘති කිිඳඹක් ඳභණයි2 

ත අඳට යන්න  පුළුන්භ තිශඵන්ශන්.  ඩීේ ව ෆස 

භ් න්   විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ  දත් ිකර අධියි. ඒ දත්න් 

දට යන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඒ නිහ භහශේ ශඳෞ්ධලි 

භතඹ න්ශන්  අඳ ඳයභහණු ඵරලක්තිඹ වයවහ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ 

කිරීශම් ක්රිඹහදහභඹට ශඹොමු විඹ යුතුයි කිඹන එයි. භභ 

ශභශවභ  කිඹන ශොට  තමුන්නහන්ශේරහ එ ඳහයටභ කිඹන්න 

පුළුන්2  චර්නබිේර ිටදු වුණ දළළන්ත ශ දහචඹ ළන. ඒ 

නිහ එළනි ප්රලසනඹක් තති  වුශණොත් අඳට මුහුණ ශදන්න පුළුන් 

ද කිඹන  ප්රලසනඹ භතු ශනහ. ඒ හශේභ ජඳහනශේ  ිටදු වුණු ූමික 

ම්ඳහත් එක් තති වුණු ශ දහචඹ තුළින් ජඳහනඹටත් 

ඹම්කිිට ළටලුක් භතු ශරහ තිශඵනහ2  ශභනහයණඹ ය 

ළනීභ ළන. ඒ හශේභ ජර්භනිඹ  තභන්ශේ ඳයභහණු ඵරලක්ති 

ඵරහහය හ දභිකන් ිටටිනහ.  වළඵළයි භත තඵහ ත යුතු 

හයණඹ තභයි2 ඒ යටේ ඳයභහණු ඵරලක්තිඹ වයවහ රඵහ න්න 

පුළුන් හිටඹ රඵහ ශන අද වරිත තත්ත්ඹක් පිළිඵ ඔවුන්  

උත්හව ය්ධදී අපි  තභ පිටුඳිටන් ඉන්නහඹ කිඹන හයණඹ.  

ශරෝශේ දළළන්ත ජහතීන් භඟ එතු ශරහ2 ඳයභහණු 

ඵරලක්තිඹ  පිළිඵ ශරෝශේ දයුණු තහක්ිස  යටේ භඟ 

එතු ශරහ ඔවුන්ශේ වහඹ රඵහ ශන දයුණු තහක්ණඹ ිත  

ඳයභහණු ඵරලක්තිඹ භත විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීශම් 

ක්රිඹහදහභඹට  අඳ ශඹොමු විඹ  යුතුඹ කිඹන හයණඹයි භහශේ 

ශඳෞ්ධලි අදව. ඒ භහ  නිශඹෝජනඹ  යන ඳක්ශේ අදව 

ශනොශයි. ඒ භශේ ශඳෞ්ධලි අදව. ශම් පිළිඵ මීට  

ලින් රු ඳහඅලී චම්පි යණ තභතිතුභහ අදවස ප්රහල ය  

තිුදණහ. ඒ පිළිඵ දත්න් දට ථහ ය තිුදණහ. ඳයභහණු 

ඵරලක්තිඹ තුවශයන් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ  පිළිඵ අඳ 

ඵයඳතශ තිහතට ඹහ යුතුයි. ශටි හලීන ශදඹක් 

ශනොවුණත්2 අඳට තිශඵන අභිශඹෝඹ ජඹන්න දගු හලීන  

අනිහර්ඹශඹන්භ  ඳයභහණු ඵරලක්තිඹ බහවිත කිරීභ ුවදුුවඹ කිඹන 

හයණඹ පිළිඵ   භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ  අධහනඹ ශඹොමු  

යන්නට ළභළතියි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අද අඳ ථහ යන  

අභහතෙහංලඹ ඹටශත්  ජහති  උරුභඹන් පිළිඵ අශේ විශලේ 

අධහනඹ ශඹොමු යන්නට  ඕනෆ. අඳ වුරුත් ශ්රී රහංකිශඹෝ 

වළටිඹට ශම් යටට ගදශයයි. ශම් යටට ගදයඹ ශනොයන ශශනක් 

ඉන්නහඹ කිඹහ භහ කිඹන්නට රළවළසති ශන්ශන් නළවළ.  වළඵළයි 

භවය ශරහට අඳ ශඳෞ්ධලි වහ ශඳොදුශේ න්නහ  

ක්රිඹහභහර් වයවහ  ශම් යටට ගදයඹ ද2  නළ්ධද කිඹන හයණඹ  

ඳරීක්හට රක් යන්න පුළුන්.   

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ශම් යශට් ශෞතුහහය කිඹහ 

කිඹන්ශන් අශේ යශට් ඉතිවහඹ ශරෝඹට  කිඹන2 අශේ යශට් 

ඉතිවහඹ පිළිඵ ඒ හක්ෂි අනහතඹට ඉතිරි යන සථහන. ඒහ  

ශම් යශට් ිටංවර2 මුසලිම්2 ශදභශ ශ්රී රහංකි අඳ වළශභෝශේභ  

ගඩම්ඵයඹට හයණඹක් න සථහන.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 අශේ යශට්  ශෞතුහහයර 

ගයක්හ පිළිඵ දළළන්ත ප්රලසනඹක් භතු වුණහ. ශොශම 

ශෞතුහහයශේ තිුදණු ිකර ශ ශනොවළකි ටිනහ ශ්ධේ  

ශොයම් කිරීභත්2 ඒ ශොයම් කිරීම්රට ඳුව බිම් වුණු 

හයණහත්2 ඒ ශොයම් න් කිරීභ නිහ වහ ඒ ශොයම් ශ 

නිඹභ ශොරුන් ගයක්හ කිරීභ උශදහ ශන ත්ඹ ක්රිඹහ භහර්ත් 

නිහ අශේ යශට් විලහර ලශඹන් එඹ  තිහතට රක් වුණහ. 

රු තභතිතුභනි2 ශම් ශොයශභන් ඳුව ශම් යශට්  

ශෞතුහහයර ගයක්හ තවවුරු යන්න2 ශෞතුහහයර 

තිශඵන ඒ ටිනහ ම්ඳත්  අයක්හ  යන්න  ශන තති 
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ළඩිභනත් පිඹය ශභොනහ ද කිඹහ ඔඵතුභහට  ඳළවළදලි යන්නට  

පුළුන් ද? අපි දන්නහ  ම්ප්රදහඹහනුකර  තිශඵන  ගයක් ළඩ 

පිළිශශට අභතය ශන තිශඵන පිඹය ශභොනහ ද? ඒ ටිනහ 

බහණ්ඩ ගයක්හ යන්න2 අශේ උරුභඹ ගයක්හ යන්න ශන 

තිශඵන   ළඩ පිළිශශ පිළිඵ  අපි දළන න්නට ළභළතියි.  

රු තභතිතුභනි2 ශම් ය ශට් ශෞතුහය ශදඳහර්තශම්න්තු 
ඹටශත් ළදත්2 දක්තහ තති නිරධහරින් යහශිඹක් ඉන්නහ. 
වළඵළයි ශම් ශෞතුහහය  ශදඳහර්තශම්න්තු ව පුයහවිදෙහ 
ශදඳහර්තශම්න්තු කිඹන ශම් ශදඳහර්තශම්න්තු ඹටශත්  ඔවුන්ශේ 
ටයුතු කිරීශම්දී ප්රහශඹෝත් ඵළරෑරුම් ප්රලසන කිිඳඹක් භතු 
ශනහ. විශලේශඹන්භ පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු විිටන් ඒ 
අදහශ ඹම් ඹම් සථහන පුයහ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ  රකුණක් 
ශඹොදහ  රකුණු ය තිශඵනහ. ඒ අදහශ සථහනඹ පුයහවිදෙහ 
ළදත්භක් තති සථහනඹක් ලශඹන්  රකුණු ශහට  ඒ අදහශ 
සථහනශේ තති ළදත්භ2 ඉතිවහඹ පිළිඵ නිර නහභ 
පුරුක් එභ සථහනර ප්රදර්ලනඹ න්ශන් නළවළ. භභ 
උදහවයණඹක් ඔඵතුභහට කිඹන්නම්. යමුක්න භශේ නිට 
ගන්නශේ තිශඵනහ2  යමුක්න පුයහණ යජභවහ විවහයසථහනඹ. 
ඒ විවහයසථහනශේ තිබි ය දවටත්  ඩහ ඳළයිස ශේ 
ලිපිඹක් වමු වුණහ. එභ සථහනඹ පුයහවිදෙහ සථහනඹක්ඹ කිඹන නහභ 
පුරු තිශඵනහ.   

යයිම් ශෝයශ ශේභ භශේ නිට ගන්නශේ වීදහභ 
යජභවහ විවහයඹ තිශඵනහ.  එතළනින් ත ශඳොඩ්ඩක් එවහ 
ශොතරහර යජභවහ විවහයඹ තිශඵනහ; යයිම් ඵණ්ඩහය 
යේජුරුන්ශේ භහළිඹ තිශඵනහ. රු තභතිතුභනි2 තිශඵන 
ප්රලසනඹ ශභඹයි.  අය රකුණු  නිහ  ඒහ පුයහවිදෙහ සථහන ඵ 
හටත් ශත්ශයනහ. නමුත් යජශේ සථහයඹ වළටිඹට විශලේශඹන් 
නිර ලශඹන් නහභ පුරුක්  ප්රදර්ලනඹ කිරීභ  අලෙයි. ඒ දවහ 
ළඩි මුදරක් ඹන්ශන් නළවළ. ශනොශඹක්  තන්දය තිශඵනහ. 
ඳන්රට ත්ඹහභ එ සහමීන් වන්ශේ නභක් එ ථහක් 
කිඹනහ;  ඊට ඳසශේ ත සහමීන් වන්ශේ නභක් ත ථහක් 
කිඹනහ;  ශම් ඉන්න අඹ ත ථහක් කිඹනහ. පිටසතය 
ශශනක් ශම් පුයහවිදෙහ ළදත් භක් තති සථහනඹට ත්ඹහභ ඒ 
සථහනඹ පිළිඵ යජශේ  පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ  සථයඹ 
ශභොක් ද2 එි තිශඵන ඓතිවහිට ළදත්භ ශභොක් ද2  එඹ  
අයිති න්ශන් ශභොන හරඹටද කිඹන ඒ හයණහ පිළිඵ 
අශඵෝධඹක් තති න ගහයශේ  අභ ශතොයතුරුත් තතුශත්   
පුරුක්  එභ සථහනර  ප්රදර්ලනඹ ශ යුතුයි. රු තභතිතුභනි2 
විශලේශඹන්භ ශම් ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්  ශභන්න ශම් නිහයි.  
අනුයහධපුයඹ2 ශඳොශශොන්නරු ත්ශතොත් අපි වුරුත් ඒ 
ඉතිවහඹ ඉශන ශන  තිශඵනහ.  ඒහ පිළිඵ ඹම් ඹම් 
රුණු දළන ශශනයි ඹන්ශන්. ඒ ළන අඳට ඳහේර  
උන්නහ. ඒ පිළිඵ ශතොරුතුරු  අඳට පුත් ඳත්ලින් වුණත් 
කිඹන්නට  පුළුන්.  නමුත් විශලේශඹන් ඳවත යට ප්රශ්ධලර 
තිශඵන  -ඵයමුශේ2 දකුශණ් තිශඵන-  පුයහවිදෙහ ථහනරට 
ත්ඹහභ ඒ  ශතොයතුරු පිළිඵ දළළන්ත ිඟඹක් ති ශඵනහ. එභ 
නිහ රු තභතිතුභහශන් භහ විශලේ ඉේලීභක් යන්නට 
ළභළතියි. යශට් ජනතහශේ උනන්දු තති ශන්න2 යශට් 
ජනතහශේ විලසහන්තබහඹ තති  ශන්න ඒ හශේභ  ඒ පුයහ 
විදෙහ සථහන ගයක්හ කිරීභට ඒ ප්රශ්ධලහිටන්ශේ තිශඵන 
උනන්දු ළඩිදයුණු යන ගහයඹට යජශේ පුයහවිදෙහ 
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ  සථහයඹ දළක්ශන්නහ ව  නහභ පුරුක්  ඒ 
ෆභ සථහනඹභ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ  අලෙ ශනහ. පුයහ විදෙහ  
සථහනඹක් ඳභණක් කිඹනහට ඩහ ළඩි ඹභක් වන් කිරීභ 
අලෙ ශනහ. ඒ හයණඹ ළන රු තභතිතුභහශේ විශලේ 
අධහනඹ භහ ශඹොමු යනහ.  ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
සතුතියි. රු (ගචහර්ඹ) ජත් ඵහරූ රිඹ  අභහතෙතුභහ.  

[අ.බහ. 1.46  

 
ගරු (ණචහර්ඹ) ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ (ජහික උරුභඹන් 

ිබඳ ඵ අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற - சசற தைரறககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 

Heritage) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ජහති උරුභඹන් පිළිඵ 

අභහතෙහංලශේ දළක්භ න්ශන් ර් 2025 දී ජහති උරුභ 

ංයක්ණශේ රහපීඹ ප්රමු අභිභහනත් ජහතිඹක් ඵට ඳත් 

වීභයි. ඒ අභහතෙහංලශේ ශභශවය2 ජහතිශේ අනනෙතහ ශරොට 

විදවහ ඳහිකන් ශ්රී රහංකීඹ සඳර්ල වහ අසඳර්ල උරුභඹන් 

ංයක්ණඹ ශොට2 අනහත ඳයපුය ශත දහඹහද කිරීභ භඟ 

භසත ගර්ථි වහ භහජීඹ ංර්ධන ක්රිඹහලිඹට පරදහයි ශර 

දහඹ වීභයි.  

අශේ අභහතෙහංලඹට මලි ලශඹන් ශදඳහර්තශම්න්තු තුනක් 
තිශඵනහ. ෙසථහපිත භණ්ඩර ශදක් තිශඵනහ. ඒ 

ශදඳහර්තශම්න්තු තුන තභයි පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු2  

ශෞතුහහය ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ශේනහහය 
ශදඳහර්තශම්න්තු. ෙසථහපිත භණ්ඩර ශද තභයි  හලු 

උරුභඹ ව ජනරහ ශක්න්ද්රඹ.  

දළන් ශභතළනදී අපි ේඳනහ ශ යුතුයි අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ජහති උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙහංලඹක් බිි 
ශශේ තයි කිඹරහ. අපි දන්නහ2 ශඵොශවෝ දුයට ශරෝශේ ජහති 

උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙහංල අේඳයි කිඹහ. ංසෘති 
අභහතෙහංලඹක් තභයි තිශඵන්ශන්. ජහති උරුභඹන් පිළිඵ 

ටයුතුත් ශඵොශවෝ දුයට ංසෘති අභහතෙහංලඹ තුළින් තභයි 
ශශයන්ශන්. 1948 ිටට 1956 න ශතක්  ජහති උරුභඹන් ළන 

ශවෝ ශම් යශට් ංසෘති අනනෙතහ ළන ශවෝ ශ්ධලශප්රේමී 

වළඟීභක් ළන ශවෝ ක්රිඹහ යන අභහතෙහංලඹක්2 
ශදඳහර්තශම්න්තුක් තිුදශණ් නළවළ. තත්ත ලශඹන්භ 

අධියහජෙහදන්ට ළති  අනුයණහද පිරික්2   පිලිේ ගුණර්ධන 
තභතිතුභහශේ චනලින් කිඹනහ නම් තුේඳි ංසෘතිඹක් 
අනුයණඹ යපු පිරික් තභයි 1948 ිටට 1956 දක්හ යජඹ 

ශභශවඹවශේ. 1956 දී එස.ඩේලිේ.ගර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිතුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහයින් ඳසශේ තභයි ංසෘති 
අභහතෙහංලඹ බිි න්ශන්. ංසෘති අභහතෙහංලඹට පුයහ විදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තු2 ජහති ශේනහහයඹ2 ශෞතුහහයඹ ඹන 
ශම් ිටඹේරභ තතුශත් නහ. අතිරු භින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහයින් ඳසශේ තභයි ජහති 
උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙහංලඹක් පිිටුන්ශන්. භහ ලින් කී 

ඳරිද2 ජහති උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙහංල ශරෝශේ අඩුයි. 

නමුත් භට ඉයහනශේ යහජතහන්ත්රිඹකු කිේහ2 ඉතහභ ළදත් 
අභහතෙහංලඹක් වළටිඹට ඔවුන්ට ජහති උරුභඹ පිළිඵ 

අභහතෙහංලඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. ක්රි.ප. 1600 දී යියස 
අධියහජෙඹහ ිටිශේ ඉයහනශේ. ඉයහනශේ අඳට හශේ ගයක්හ 

ශ යුතු උරුභඹන් ණනහක් තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි ජහති 
උරුභ අභහතෙහංලඹක් ඉයහනඹ ළනි යට තති යරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ අනු අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් ජහති උරුභඹ 

කිඹන අභහතෙහංලඹ බිි කිරීශභන් එක්තයහ ළදත් ර්තෙඹක් 
ඉසට ශහ. 1956 දී ංසෘති ශදඳහර්තශම්න්තුක් බිි ශහ. 

2005 දී ඳභණ ජහති උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙහංලඹ බිි 
යනහ. ශම් අභහතෙහංල බිි ශශේ  ර්තභහන යජඹට ම්ඵන්ධ 

ඉතිවහඹක් තිශඵන ශ්ධලඳහරනඥඹන් ඵ අභත යන්න එඳහ.  

අශේ අභහතෙහංලඹ ළන ථහ යන ශොට ශදඳහර්තශම්න්තු  
තුන වහ ෙසථහපිත භණ්ඩර ශද රුණු කිඹන්න ිකනිත්තු 
10ක් ළනි හරඹදී ඵළවළ. නමුත් ඉතහභ යර2 ශටිශඹන් ශම් 
ළන භහ කිඹන්න ළභළතියි.   
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අපි ඉදරි හරශේ යන ටයුතු අතය භවශභේනහ උඹන 

ංර්ධන ෙහඳෘතිඹ2 නීරත්රි ෆඹ ංර්ධන ෙහඳෘතිඹ2  දළඹට 

කිරුශ ජහති ප්රදර්ලනඹ වහ ිකින්තරඹ ශක්න්ද්ර ය ත් 

ංයක්ණ ටයුතු පිළිඵ ෙහඳෘතිඹ2 ඹහඳනඹ ඳළයිස ඕරන්ද 

ශොටු ංයක්ණඹ කිරීශම් ෙහඳෘතිඹ2 ත්රිකුණහභරඹ ඕරන්ද 

නහවි වමුදහ නිර නිසනඹ ංයක්ණඹ වහ ජහති මුද්රි 

ශෞතුහහයඹ සථහපිත කිරීභ2 ගදහසී ජන උරුභ ංයක්ණ 

ෙහඳෘතිඹ2 හලු ශොටු ංර්ධනඹ2 ජන රහන් ංයක්ණඹ 

වහ ංර්ධනඹ2 මුම්ටහස භවේ ශොඩනළ් ේශේ උරුභ ශතොයතුරු 

භධෙසථහනඹ සථහපිත කිරීභ2 "දළශේ උරුභඹ දරුන්ටයි" 

ළඩටවන ගයම්බ කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ2 නළ ශඟනිය 

නශෝදඹ ළඩටවන2 භධෙභ ංසෘති අයමුදශරන් රළශඵන 

ිටඹඹට 25 ප්රතිඳහදන ශඹොදහ යන ංර්ධන ෙහඳෘති2 

යජරතළන්න ංයක්ණ ෙහඳෘතිඹ2 දීකහපී ංයක්ණ 

ෙහඳෘතිඹ2 භඩුන්ර රේ ංයක්ණඹ2 තිං පිළිභශඹ 

ංයක්ණඹ2 ශේන ශභනහයණ ෙහඳෘතිඹ2 අනුයහධපුය 

ංචහය ඵංරහ ඉද කිරීභ2 යංචහභඩභ ප්රහේ ඓතිවහිට 

ශෞතුහහයඹ සථහඳනඹ කිරීභ2 යුදනහ ංයක්ණ ෙහඳෘතිඹ2  

වම්ඵන්ශතොට උරුභ ශෞතුහහයඹ සථහඳනඹ කිරීභ2 අසථි 

භළදරිඹ සථහඳනඹ කිරීභ2 යත්නපුය වජ විවිධත් උදෙහනඹ ඉද 

කිරීභ2 උරුභ ප්රහද ප්රණහභ උශශර ඳළළත්වීභ2 ජනරහ ශක්න්ද්ර 

ංර්ධනඹ2 හලුශොටු ංර්ධනඹ2 MCH  ෙහඳෘතිඹ  ඹන ශම් 

ටයුතු ප්රධහන තළනක් න්නහ. අඳට ඹම් ඹම් ප්රලසන තිශඵනහ; 

ඵහධ තිශඵනහ; සීභහ තිශඵනහ; තවංචි තිශඵනහ.  

උදහවයණඹක් වළටිඹට පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු ත්ශතොත් 

අශේ අධෙක් ජනයහේතුභහ අඳට ශඳන්නුම් යනහ2 එි  

අධෙක්රුන් 07ක්2 උඳ අධෙක්රුන් 28ක්2 යහජෙ නිරධහරින් 

17ක්2 තහක්ිස නිරධහරින් 40ක් ලශඹන් පුයේඳහඩු ඳතින 

ඵ. නමුත් අබහෙඹට2 ඳත්නහ නීති ශයගුරහිට ඹටශත්  

Salaries and Cadre Commission  එ2 ශභනහයණ ටයුතු 

පිළිඵ උඳශදස රඵහ න්නහ ගඹතනඹ ළනි ගඹතනලින් ඹම් 

ඹම් තවංචි අඳට ඳනරහ තිශඵනහ. අපි ශඟදී ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

හය බහ අසථහරදී ශම් ළන හච්ඡහ යන විට -

ඳහර්ලිශම්න්තු ප්රහලන භහරහ අං 281 හර්තහ නිභේ ිටරිඳහර ද 

ිටේහ තභතිතුභහ විිටන් අද ඉදරිඳත් යරහ තිශඵනහ- අඳට 

දළන්වශේ ශම් හශේ ගඹතනඹක් ය ශන ඹෆභට අලෙ 

ශේඹන් ශනොභළති නම් ළබිනට් භණ්ඩරඹට  ඉේලීභක් යරහ 

ශම් ටයුතු ය ශන ඹෆභට ක්රිඹහ භහර්ඹක් ත යුතුයි කිඹරහයි. 

ඒ භතඹ ිටඹලුභ තභතිරු  ඒ අසථහශේදී ඉදරිඳත් ශහ.   

ශඵොශවෝ විට  2502000ට අධි රැ ත යුතු පුයහවිදෙහ 

ටිනහභක්  තති සථහන ශම් යශට් තිශඵනහ. ළඩිභ පුයහවිදෙහ 

ටිනහභක් තති ංයක්ණඹ ශ යුතු සථහන තිශඵන ශරෝශේ 

ප්රධහන යටේ අතයට රංහත් තතුශත් ශනහ. ශම් තත්ත්ඹ 

ඹටශත් අඳට බහණ්ඩහහයශඹන් රළශඵන මුදර2 භධෙභ ංසෘති 

අයමුදශරන් රළශඵන ිටඹඹට 20 ඳභණ මුදර ප්රභහණත් නළවළ. 

ශම් මුදලින් කිිටභ විධිඹකින් ශම් හ ප්රභහණඹක් නඩත්තු කිරීභට 

ලක්තිඹක් වළකිඹහක්  නළවළ. ශභළනි ශඳෞයහිස ශ්ධේ2 

ගඹතන ංයක්ණඹ කිරීභට සශේච්ඡහශන් මුදේ ප්රතිඳහදන ශදන 

පිරිස ිටටිඹත්2 ඒ මුදේ ප්රතිඳහදනලින් ශම් ටයුතු කිරීභට යහජෙ 

ශදඳහර්තශම්න්තුට අය නළවළ.  එභ නිහ භධෙභ ංසෘති 

අයමුදර හශේ ශනත් ගඹතනඹක් ස ය ළනීභට අඳට 

අය රඵහ ශදන ශර අපි ළබිනට් භණ්ඩරඹට ශඹෝජනහක් 

ඉදරිඳත් යනහ.   

පුයහවිදෙහ ගඥහඳනශත් ඹම් ඹම් ංශලෝධන කිරීභට අපි 

අශේක්හ යනහ. ඊට අභතය2 පුයහවිදෙහ ශේහ ෙසථහ 

ස කිරීභට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. අශේ පුයහවිදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශේඹන් අතය ඹම් ඹම් ප්රලසන තිශඵනහ. 

පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ුවළු ශේඹන්ට තති ශරහ 

තිශඵන  අහධහයණම් ශොඹහ ඵරහ ඒ පිළිඵ ටයුතු කිරීභටත් 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

 අශේ අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ රුණු ශදක් ඉදරිඳත් 
ශහ. එ රුණක් තභයි ශෞතුහහයශේ ශවොයභ ම්ඵන්ධ 
ිට්ධධිඹ. ශෞතුහහයඹ ම්ඵන්ධ දළන් ශනත් ශච්තනහක් 
ගරඪ කිරීභට ඹනහ. නමුත් ශෞතුහහයශේ  ශවොයභ ශ 
පු්ධරඹහට විරු්ධධ දළන් භශවසරහත් අධියණශේ නඩු 
ගයම්බ ය තිශඵනහ. ශවොයභ ශහඹ කිඹහ ඒ පු්ධරඹහ 
පිළින්නහ. ඒ හශේභ ශවොයම් ශ බහණ්ඩ අඳ ශොඹහ ශන 
තිශඵනහ. එතුභහශේ ශඹෝජනහ අනු අඳ උත්හව යනහ2 
පුයහවිදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු භ් න් අනහතශේදී ළදත් 
සථහනර ඓතිවහිට ඳුව බිභ ස කිරීභට දළන්වීම් පුරු ස 
ය ඉදරිඳත් යන්න. ශම් අසථහශේදී මීට ළඩිඹ දීර්ක ශර 
ථහ කිරීභට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ශම් අසථහශේදී  
භශේ අභහතෙහංලශේ  රු ශේම් නන්දහ වික්රභිටංව භළතිනිඹට 
ව පුයහ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ප්රධහන අධෙක් 
ජනයහේතුභහට2 ශෞතුහහයශේ අධෙක් ජනයහේතුිකඹට2 
ජහති ශේනහයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ - Department of 
National Archives - අධෙක්තුිකඹ තතුළු අතිශර් 
ශේම්රුන්ට භශේ අං සතුතිඹ වහ ෘතඥතහඹ ඳශ 
යිකන් භශේ ථහ අන් යනහ. 
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ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ (ාංසකතික වහ කරහ 

ක ුතතු  අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அதல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ංසෘති වහ රහ ටයුතු 

අභහතෙහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ හයණහ යහශිඹක් කිඹන්න 

තිුදණත් හරඹ ප්රභහණත් ශනොභළති නිහ භශේ ථහ භහ 

ශටිශඹන් යන්නම්.  

හයධර්භ පිරි භහජඹක් බිි කිරීභ අයමුණු ය ත් 

ංසෘති භධෙසථහන ළඩටවන ඹටශත් ශම් න විට දයින 

පුයහ ංසෘති භධෙසථහන 165ක් පිිටුහ තිශඵනහ. 2013 

ර්ශේ භධෙසථහන 5ක් විෘත ශහ. ශදභශ වහ මුසලිම් ජනතහ 

ශනුශන්භ පිිටුන රද අම්ඳහය ේමුශණ් ශදභශ වහ මුසලිම් 

ංසෘති භධෙසථහන ශද ිකන් විශලේ ශනහ. ශම් න විට 

තත් ංසෘති භධෙසථහන 10 ඉද කිරීම්  ටයුතු අන් 

ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ තත් ංසෘති භධෙසථහන 32 ඉද 

කිරීම් ිටදු ශශයිකන් ඳතිනහ. උතුරු නළශඟනියටත් 

ංසෘති පුනරුදඹක් තති කිරීභ වහ ශම් ප්රශ්ධලර 

ංසෘති භධෙසථහන ෙහඳෘතිඹ පුළුේ කිරීභට ටයුතු ය 

තිශඵනහ. 2013 න විට තිුදශණ් උතුයට ංසෘති 

භධෙසථහනඹක් වහ නළශඟනියට ංසෘති භධෙසථහන 13ක් 

ඳභණයි. නළශඟනිය වහ ේමුශණ් ශදභශ වහ මුසලිම් 

ංසෘති භධෙසථහන ශද  අඳ විෘත ශහ. ශම් න විට 

ඹහඳනශේ උඩුවිේ වහ ශයයිනර් ව භඩරපු එයහවුර් නයඹ 

ඹන භධෙසථහනරත් ඉදකිරීම් අන්. ඒ හශේභ උතුයට 6ක් වහ 

නළ ශඟනියට 9ක් ලශඹන් උතුරු නළශඟනිය වහ ඉද 

ශශයිකන් ඳතින ංසෘති භධෙසථහන ණන 15ක් ශනහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 උත් ඳහඩම් ශොිකශම් 

නිර්ශ්ධල ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටශත් උතුරු නළශඟනිය වහ 

ංසෘති භධෙසථහන 7ක් ඉද කිරීභට නිඹිකතයි. ිකන් 

2513 2514 

[රු (ගචහර්ඹ) ජත් ඵහරූ රිඹ භවතහ  
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ංසෘති භධෙසථහන ඳව ඉද කිරීම් දළනටභත් ගයම්බ ය 

තිශඵනහ. ශභභ දීඳෙහේත ංසෘති භධෙසථහන භ් න් 

ශෞන්දර්ඹඹ විඹඹන් ප්රමු ය ත් ඳහඅභහරහ පිළිඵ පුහුණු 

ශනොිකශේ රඵහ දීභ ිටදු යනහ. ශම් න විට ංසෘති 

භධෙසථහන භ් න් පුහුණු රඵන ිටුවන් ංෙහ 482000 

ඉක්භනහ. ඒ හශේභ ංසෘති භධෙසථහන භ් න් රඵහ ශදන 

විශලේෂිත ශේහක් තභයි පුසතහර ශේහ. ෆභ ංසෘති 

භධෙසථහනඹභ පුසතහරඹක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. ශභභ් න් 

ග්රහමීඹ ප්රශ්ධලර ිටටින ජනතහට ශඳොතඳත කිඹවීශම් අසථහ 

උදහ ශනහ. හර්ෂි අභහතෙහංලඹ භ් න් උස හිතෙ ෘති 

ිකරදී ශන ංසෘති භධෙසථහනරට ශඵදහ දීභ ිටදු යනහ. 

ශභය රුපිඹේ ිකලිඹන 7.47 විඹදිකන් ශඳොත් 292840ක් ිකර දී 

ශන ංසෘති භධෙසථහන අතය ශඵදහ දීභ ිටදු යනු රළුදහ. 

ඒ හශේභ අතිදුසය ප්රශ්ධලර ිටටින කිඹවීභට ශළද ඳහඅයින් 

ශත ශඳොත් ශන ශොස දීශම් ජංභ පුසතහර ශේඹ ද ශම් න 

විට ක්රිඹහත්භ ය ශන ඹනහ. ංසෘති භධෙසථහන 

පුසතහර ශේඹ රඵහ න්නහ ඳහඅයින් ණන ශම් න විට 

432000 ඉක්භනහ. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 හිතෙ නිර්භහණශේදීන් වහ 

රහරුන් තයීභ ප්රධහන අයමුණ ය ත් ජහති හිතෙ 

රහ භශවෝත්ඹක් හර්ෂි ශතෝයහ ත් ප්රශ්ධලඹක් මුේ ය 

ශන ඳත්නු රඵනහ. ශභය "ජහති හිතෙ රහ ප්රහදනී"  

ජහති හිතෙ රහ භශවෝත්ඹ භතුභ සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. 

න්නන්ය ජහති ඳහශේදී 2013 ඔක්ශතෝඵර් 182 19 වහ 20 

ඹන දනර ඳළළත්වහ. ශභිදී ශ්රී රංහශේ හිතෙ වහ රහ 

ක්ශේරඹට ුවවි ශලේෂී ව ශභශවඹක් ඉටු ශ හිතෙ වහ රහ 

ක්ශේරර ප්රවීණයින් 5 ශදශනක් තයීභට රක් යිකන් ම්භහන 

පිරිනළමුහ. ළුතය දසත්රික්ශේ හිතෙ වහ රහ ක්ශේරර 

ප්රවීණයින් 10 ශදශනක් වහ හරතීර්ථහභිභහනී ම්භහනඹ 

පිරිනළමුහ. ඒ හශේභ නර්තන ප්රං2 ශභහ භණ්ඩඳඹ2 ශඳොත් 

ප්රදර්ලනඹ2 ය වින්දන ළඩටවන2 ංසෘති ගුන් විදුලි 

නහලිහ2 ලහන්තිර්භ ශජෙෝතිලස ශේහ2 උඳන් දන තෙහ 

ළඩටවන් ගදඹ ශතදන පුයහභ ඳත්නු රළුදහ. ශදස විශදස 

ංසෘති ඵතහ විභත් ය ළනීභට නියන්තයභ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ යනු රළුදහ. ශම් න විට යටේ 55ක් 

භඟ ංසෘති අශඵෝධතහ ත්විුවම්රට එශම තති අතය ිකන් 

31ක් ඵර ඳළළත්ශනහ. ඉදරිශේදී තත් යටේ 24ක් භඟ 

ත්විුවම්රට එශඹීභට නිඹිකත  අතය 2014 දී යටේ 7ක් භඟ 

ත්විුවම්රට එශඹීභට අදහශ මලි ටයුතු දළනටභත් ිටදු ය 

තිශඵනහ. ශම් ර්ශේ විවිධ ංසෘති ක්රිඹහහයම් වහ 

විශ්ධල ංචහය 12ක් ිටදු ය තිශඵනහ. එශභන්භ විශ්ධශීඹ 

ංසෘති ණ්ඩහඹම්/දත ණ්ඩහඹම්ර රංහ ංචහය 13ක් 

වහ අඳ අභහතෙහංලශේ දහඹත්ඹ රඵහ දී තිශඵනහ. ශම් 

අතරින් ුවවිශලේෂී ව හර්ඹඹක් න්ශන් අඳ අභහතෙහංලඹ විිටන් 

ඉන්දඹහශේ අන්ද්රහ ප්රශ්ධලශේ වයිද්රහඵහ්ධි නහර්ජුන හර්ි 

අන්තර්ජහති ශඵෞ්ධධ භධෙසථහනශේ ශඵෞ්ධධ ශත්භහ උඹනට ශ්රී 

රංහශේ දහඹත්ශඹන් රංහශේ අවුන ුද්ධධ 

ප්රතිභහවන්ශේශේ අනුරුක් ව ඳරිහය අං ලශඹන් ඩ 

ඳවන2 මුයර2 රහකුළු ඵළම්භ2 ිටංව රඳ2 ශොයක් ේ වහ 

කණ්අහයඹ නිර්භහණඹ ය එි සථහඳනඹ කිරීභයි. ශම් න විට එි 

ිටඹලු ඉද කිරීම් අන් යරහ තිශඵනහ. ශම් වහ රුපිඹේ 

ිකලිඹන 7.98ක් ළඹ ශහ. 

අභහතෙහංලශඹන් ක්රිඹහත්භ න තත් විශලේ ෙහඳෘතිඹක් 

තභයි ගදහසී ජන ංසෘතිඹ ංයක්ණඹ කිරීශම් ෙහඳෘතිඹ. 

ශම් ඹටශත් ඳර්ශේණ ග්රන්ථ 03ක් එළි දක්රහ තිශඵනහ. ඒ 

භඟභ ගදහසීන් ශනුශන් අම්ඳහය ශඳොේශරඵළ්ධද වහ 

ශවනහනිර වහත් ශභොයණයහර - යතුර වහත්2 හශර් - 

ංචකුරම් වහත් නිහ 100ක් ඉද යනහ. ිකන් නිහ 86 

ඉද කිරීම් දළනටභත් අන් ය තිශඵනහ. 

ික්ඩුශේ ඉද ශශයන ංසෘති භධෙසථහනඹ වහ ුවනහික 

ඳර්ශේණ ගඹතනඹ ංසෘති ටයුතු ප්රර්ධනඹ උශදහ 

ක්රිඹහත්භ තත් විශලේ ෙහඳෘතිඹක්. ංසෘති 

භධෙසථහනඹක්2 පුසතහරඹක්2 ඳරිඳහරන හර්ඹහරඹක්2 

ශ්රණහහයඹක්2 ශදස විශදස ංචහයයින් වහ නවීන ඳවුවම් 

ිත අං ම්පර්ණ ගඳනලහරහක්2 අශශවි කුටි වහ ශන්හිට 

ඳවුවම්ලින් භන්විත ශභභ ෙහඳෘතිශේ මුළු තසතශම්න්තුත 

විඹදභ රුපිඹේ ිකලිඹන 353ක් ශනහ. ශම් න විට ංසෘති 

භධෙසථහනඹ2 පුසතහරඹ ඳරිඳහරන හර්ඹහරඹ ඹන ඳශමු 

අදඹශර් ඉද කිරීම් ම්පර්ණශඹන් නිභහ ය තිශඵනහ. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඒ හශේභ භහතය2 නහවිභන2 

ශභොයළටිඹශවේශන් ඉද න හර්ක් ංසෘති භධෙසථහනඹ 

තත් විශලේ ෙහඳෘතිඹක්. රහපීඹ ංසෘති උරුභඹන් 

ගයක්හ කිරීභ වහ නඟහ ිටටුවීභත් විවිධ ංසෘතීන් අතය 

ම්ඵන්ධතහන් ශොඩනළඟීභත් වහ රහපීඹ රහරුන්ශේ 

ප්රධහනතභ රැසවීම් මරසථහනඹ ශර ශභභ භධෙසථහනඹ 

ක්රිඹහත්භ වීභට නිඹිකතයි. ශම් ඹටශත් ප්රධහන ශොඩනළ් ේර 

පුහුණු භධෙසථහනඹ2  ශන්හිටහහය2 වි්ධතුන් වහ න නිර 

නිහ ව හර්ක් යටේ වහ ශන ශනභ නිහ ඉද 

ශශයනහ. ශම් ිටඹලු ඉද කිරීම් ගයම්බ ය ක්රිඹහත්භ ය 

ශන ඹනහ. ශම් න විට ප්රධහන ශොඩනළ් ේශේ ශොන්ක්රීට් 

ළඩ අන් අතය බිත්ති ඵළීමභ ිටදු යනහ. 2011 ජුලි 21න දන 

ළඩ ගයම්බ යන රද ශභභ ෙහඳෘතිශේ න තසතශම්න්තුත 

විඹදභ රුපිඹේ ිකලිඹන 12541ක් ශනහ. 

අඳ අභහතෙහංලශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹට2 ංසෘති 

භධෙසථහනශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹට2 ම්ඳත්දහඹයින් වහ 

පුහුණු ළඩමුළු ඳළළත්වීභට2 ශදස විශදස ංසෘති ප්රං 

වහත්2 ංසෘති භධෙසථහනශේ ිටුව ිටුවවිඹන් පුහුණු කිරීභ 

වහත් ශේඹන්ශොඩ පුහුණු භධෙසථහනඹ ශඹොදහ න්නහ.  ඒ 

අර තති හ දළම ර්භහන්තලහරහක් ඳයහශන යංලහරහක් 

වහ ශන්හිටහහයඹක් ඵට ළඩිදයුණු ය ශේඹන්ශොඩ පුහුණු 

භධෙසථහනශේ ඳවුවම් ළඩිදයුණු කිරීභට ටයුතු ය ශන 

ඹනහ. 

අශේ ංසෘති ටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශන් රහරුන් 

වහ ශේයින්ශේ උස නිර්භහණයණඹට දරි දීභ වහ 

ුවවිශලේෂී ව හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යනහ. 2012 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටශත් රහරුන් වහ ශේඹන් වහ 

ශඳොලී යිත හවන ණඹ රඵහ දීභට ටයුතු ශහ. ඒ අනු ශම් 

න විට 163 ශදශනක් වහ හවන ණඹ රඵහ දී තිශඵනහ. 

යසතී විශ්රහභ ළටුේ ශඹෝජනහ ක්රභඹ2 රහරු යක්ණ 

ක්රභඹ2 රහශ්ධවී යක්ණ ශඹෝජනහ ක්රභඹ2 ජහති රහරු 

බහයඹ2 අිඟ රහරු ගධහය2 වදෙ ගධහය2 අභංර ගධහය 

ගදී ුවබහධන ළඩටවන් ඹටශත් හර්ෂි 12000ට අධි 

රහරුන් ප්රභහණඹක් ප්රතිරහබ රඵනහ. ඒ හශේභ හර්ෂි 

ඳත්නු රඵන රහූමණ ම්භහන උශශර භ් න් ශ්රී රහංකි 

ංසෘති අංඹන් රැ ළනීභ පිිස පුශයෝහමී ව ශතෝයහ ත් 

ිටංවර2 ශදභශ2 මුසලිම් රහරුන් වහ රුපිඹේ 102000 

මරෙ තෙහඹක්2 රිදී ඳදක්භක් වහ රහූමණ වතිඳතක් 

පිරිනභනහ. ශම් ර්ශේ රුපිඹේ ිකලිඹන 2.75 මරෙ තෙහ 

රහරුන් 275 ශදශනක් වහ පිරිනභනු රළුදහ. ඒ හශේභ 

ටර් ශවෝේ යඟවර ඳදනභ භ් නුත් හර්ෂි ටර් ශවෝේ 

ශිේපීන් වහ විශ්රහභ දීභනහ2 අභංරෙහධහය2 වදෙ ගධහය2 

දුම්රිඹ ඵරඳර ගධහය2 අලුත් අවුරුදු තෆත් ගදී ුවබහධන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ යන අතය 2013 ශර් ප්රතිරහීන 

රහරුන් ණන 400ක් ශනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ංසෘති ටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ලිඹහ ඳදංචි දයින 

පුයහ ඳත්හශන ඹන රහඹතන වහ හර්ෂි එභ රහඹතන 

ඳත්හශන ඹහභ වහ ගධහය රඵහ ශදනහ. ශම් ර්ශේ 

රහඹතන 48ක් වහ රුපිඹේ 4922300 මුදරක් ගධහය 

ලශඹන් රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ හශේභ 2013 දළඹට කිරුශ 

ළඩටවනට භහමී නළ ශඟනිය ඳශහශත් රහඹතන 50ක් 

දවහ රුපිඹේ ිකලිඹන 1.4ක් ටිනහ බහණ්ඩ රඵහ දුන්නහ. 

ංසෘති ශදඳහර්තශම්න්තු ඹටශත් ලිඹහ ඳදංචි රහඹතන 

ණන ශම් න විට 12400 දක්හ ර්ධනඹ වී තිශඵනහ. ශභභ 

රහඹතන වහ ංසෘති ශදඳහර්තශම්න්තු භ් න් ලිඹහ ඳදංචි 

වතිඹක් වහ විඹ නිර්ශ්ධලඹක් රඵහ ශදනහ. ඒ අනු ශභභ 

රහඹතන තභ පුහුණු ඳහඅභහරහ තතුළු තත් විශලේ ව හර්ඹඹන් 

යහශිඹක් ශම් සථහනශේ ක්රිඹහත්භ යශන ඹනහ. 

ශ්රී රහංශක්ඹ ජන භහජඹ තුශ ංසෘති පුනර්ජීඹක් තති 

කිරීභ වහ ගයම්බ යන රද ුවවිශලේ ළඩටවනක් තභයි 

ංසෘති ඵරභණ්ඩර ළඩටවන. ශම් ඹටශත් ග්රහමීඹ 

ංසෘති ඵරභණ්ඩර2 ප්රහශ්ධශීඹ ංසෘති ඵරභණ්ඩර වහ 

දසත්රික් ංසෘති ඵරභණ්ඩර පිිටුනු රඵනහ. ඒ අනු 

ප්රහශ්ධශීඹ ංසෘති ඵරභණ්ඩර 217ක් වහ දසත්රික් ංසෘති 

ඵරභණ්ඩර 18ක් පිිටුහ තිශඵනහ. ශභභ ර්ශේ ශභභ 

ංසෘති ඵරභණ්ඩර වයවහ ශ්ධශීඹ ගවහය ංසෘතිඹ ප්රචලිත 

කිරීශම් වහ ෙහේත කිරීශම් ළඩටවන දීඳ ෙහේත ක්රිඹහත්භ 

ශහ. ශභිදී ජනතහට ිතය ශ්ධශීඹ ගවහය යටහන් පිළිඵ 

යර ඵිටන් ලිඹන රද "ශතයි ඵතයි අශේභයි" නභළති ටිනහ 

ග්රන්ථඹ ජනතහ අතය ශඵදහ වළරිඹහ. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 ඒ හශේභ හිතෙ වහ ප්රහලන 

ංර්ධන ටයුතු ශනුශන් ද ංසෘති ශදඳහර්තශම්න්තු 

ුවවිශලේෂී ව හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යනහ. ිටංවර විලස ශෝඹ2 

ිටංවර ලේද ශෝඹ2 භවහංලඹ2 භවහංල ගීතඹ ගදී ංසෘති 

ටිනහභක් ිත ශඳොත් මුද්රණඹ කිරීභ ිටදු යනහ. ගධුනි 

ශේඹන් දරිළන්වීභ පිිස හර්ෂි එක් ශේශඹකුශන් 

ශඳොත් 02ක් ිකරට ශන දයින පුයහ පිිටි ඳහේ2 පිරිශන්2 

පුසතහර ශත ශඵදහ දීභ ිටදු යනහ. ශභභ ර්ශේ ශේඹන් 

86 ශදශනකුශන් රුපිඹේ 5312476ක් ටිනහ ශඳොත් 22502ක් ිකර 

දී ශන ශනොිකශේ ශඵදහ වළරීභ ිටදු ශහ. ඒ හශේභ ප්රහශ්ධශීඹ 

හිතෙ ටයුතු ශනුශන් ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් හර්ඹහරඹට 

රුපිඹේ 102000 ඵළත්න් ද2 දසත්රික් ශේම් හර්ඹහරඹට රුපිඹේ 

252000ක් ඵළත්න්ද ප්රතිඳහදන රඵහ ශදනහ. ඒ අනු 2013 ර්ශේ 

ප්රහශ්ධශීඹ හිතෙ ටයුතු ශනුශන්  රුපිඹේ ිකලිඹන 3.71 

ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිශඵනහ. 

රහරුන් වහ ශේඹන්ශේ නිර්භහණ ටයුතු 

ප්රර්ධනඹටත්2 ඔවුන් යහජෙ භට්ටිකන් තයීභත් අයමුණු යශන 

යහජෙ හිතෙ උත්ඹ2 යහජෙ ශභහ නහටෙ උශශර2 යහජෙ නහටෙ 

උශශර2 යහජෙ ශටි නහටෙ උශශර2 යහජෙ ශභහ චිර උශශර2 යහජෙ 

චිර මර්ති උශශර2 යහජෙ නර්තන උශශර2 යහජෙ මුද්රහ නහටෙ 

උශශර2 රඳහිනී යහජෙ ම්භහන උශශර ගදී යහජෙ උශශර 

යහශිඹක් හර්ෂි ඉතහ උත්ර්ත් අයුරින් ිටදු යනහ. ශභිදී 

එක් එක් අංලලින් දීඳ ෙහේත තය ඳත්හ ජඹග්රහවඹන් 

ශතෝයහ ම්භහන පිරිනළමීභ ිටදු යනහ. ශම් න විට  හිතෙ වහ 

රහ ඹන ෆභ අංලඹභ යහජෙ තය වහ නිර්භහණ ඉදරිඳත් 

කිරීභ ර්ධනඹ වී තිශඵනහ. 2008 ර්ශේ යහජෙ හිතෙ 

ම්භහන ප්රදහශනෝත්ඹ වහ බහහරශඹන්භ ඉදරිඳත් ය 

තිුදශණ් නිර්භහණ 500ක් ළනි ප්රභහණඹක්. නමුත් 2013 ර්ඹ 

න විට එඹ නිර්භහණ 12650ක් දක්හ ර්ධනඹ වී තිශඵනහ. 

විශලේශඹන් උතුරු නළ ශඟනිය ප්රශ්ධලශේ න ර්ධනඹක් 

ශඳශනන්නට තිශඵනහ. 

රහරුන්ශේ නිර්භහණ ටයුතු නිසරං ඳරියඹ ිටට 

කිරීභට අහල රනු ස රුපිඹේ ිකලිඹන 465 ටිනහිකන් 

යුත් ජහති රහ නිශක්තනඹක් භවනුය කුණ්ඩහශේ ඉද 

යනහ. ශම් න විට එි රහ ශිේපීන්ශේ වහ ප්රූම නිහඩු 

නිශක්තන2 එළිභවන් යං ලහරහ2 නීඳහයක් ඳවුවම්2 

ඳහයේ2 රැවුම් ඵළම්භ ගදී ටයුතු අන් ය තිශඵනහ. පුහුණු 

ලහරහ ශදශක් මලි ඉදකිරීම් ටයුතු අන් ය තිශඵනහ. 

2014 දී ගඳන ලහරහ ද තතුශත් ඳරිඳහරන ශොඩනළ් ේර2  

ශන්ඳථෙහහයඹ2 ජර ටළංකිඹ වහ ූමික අරංයණඹ ිටදු කිරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

 
නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට නිඹිකත ශරහ අහනයි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

විනහඩිඹක් ශදන්න2 රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි.   

ඒ භඟභ ශජෝන් ද ිටේහ භරු යඟවර ර්තභහන 

අලෙතහන්ට ළශශඳන ඳරිද ම්පර්ණශඹන්භ නවීයණඹ ය 

ංර්ධනඹ කිරීශම් ෙහඳෘතිඹ ශම් ර්ශේ ගයම්බ ශහ. ශම් න 

විට ශජෝන් ද ිටේහ භරු යඟවශේ ඳළරැිස ශොඩනළ් ේර 

ම්පර්ණශඹන්භ ඩහ ඉත් ය තති අතය2 න ශොඩනළ් ලි 

ළරළුවභ ස යිකන් ඳතිනහ. නයමන්නන්ට ඳවුවම් 

ළඳයීශම් අයමුිසන් ක්රිඹහත්භ ශභභ ෙහඳෘතිඹ වහ 

තසතශම්න්තුත විඹදභ රුපිඹේ ිකලිඹන 322.7ක් ශනහ.  

ශභළනි හයණහ යහශිඹක් තිශඵනහ2 රු නිශඹෝජෙ 

බහඳතිතුභනි. අශේ අභහතෙහංලශේ ළඩ ටයුතු පිළිඵ හයණහ 

විලහර ප්රභහණඹක් ථහ යන්න තිුදණත් හර ශේරහ සීිකත 

නිහ භභ ශම් රුණු කීඳඹ ඳභණක් වන් යනහ.  

විශලේ ශඹන් ඹහඳනඹ2 ත්රිකුණහභරඹ වහ හේර දසත්රික්ර 

ංසෘති භධෙසථහන නවීයණඹ කිරීභ වහත්2 රඹනේ 

ශන්ඩ්ට් යඟවර2 ලුම්බිිස යඟවර වහ හේර නය ලහරහ යඟවර 

නවීයණඹ කිරීභ වහත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ 

ළශඹන් මුදේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි2 

භවනුය වහ අනුයහධපුයශේ ප්රං රහ භධෙසථහන වහ 

රුපිඹේ ිකලිඹන 32000ක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

රහරුන් වහ නිහඩු නිශක්තන ඉදකිරීශම් හර්ඹඹ 

ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. “උතුරු ිකතුරු” ළඩටවන වහ 

රුපිඹේ ිකලිඹන 12ක් අපි රඵහ දී ඒ ශොඩනළ් ේර වදරහ 

තිශඵනහ.  

ශම් අසථහශේදී අශේ අභහතෙහංලශේ ශේම්තුභහටත්2 

අතිශර් ශේම්තුිකඹ තතුළු ිටඹලුභ ශේම්රුන්ටත්2 

ංසෘති අධෙක්තුභහ තතුළු අශේ අභහතෙහංලශේ ිටඹලු 

ශදනහටත්2 ශ්රී රංහ රහ භණ්ඩරඹ තතුළු අශේ ගඹතනර 

ගඹතන ප්රධහනීන්ටත්2 අංල ප්රධහනීන් තතුළු ිටඹලු ශදනහටත් භශේ 

සතුතිඹ ඳශ යනහ. 2013 ශර්ත්2 එශළශමන ඉදරි යරත් 

අශේ ඉරක්ඹ යශට්2 ජහතිශේ රහ ශත අසළ්ධදීභ වහ 

අලෙ ලක්තිඹ රඵහ දීභයි. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, தரறகுதவுக்கு 

ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட தன அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் 

லரண குதறகன றரத்றல் கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் 

றகுந் கறழ்ச்சறகடகறன்சநன். இவ்சகப, ந்தரத 

கரனத்றதம் ரதம் றர்சரக்கர ரச் தசற்தரடுகதௗம் 

ததபத் ஆறக்கதொம் இவ்சரங்கம் ஆட்சறகப் ததரதப் 

சதற்ந கரனம் தரடங்கற இடம்ததற்ததக ரன் இங்கு 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்சநன். இந்ரடு இந்து, ததபத், 

இஸ்னரற, கறநறஸ் ம் சரர்ந் க்கபறன் தசரந் ரடரக 

உள்பது. ஆணரல், இன்த அசறனகப்தைத் தரடக்கம் 

அசரங்கம் ஈநரக ததபத் த்துக்குப் த ஆவு 

தகரடுக்கப்தட்டு கண சங்கள் அடிகப்தடுத்ப் 

தடுகறன்நண. ஆசறரறசன அறசறக்க ரடரக ஸ்ரீனங்கரக 

உதரக்க சண்டும் ன்ந ரலறறல் இந்து, இஸ்னரற, 

கறநறஸ் ஆனங்ககப இடித்தம் இந்து ச க்கபறன்  

உரறககப் தநறத்தரண டடிக்கககள் டுக்கப்தடு 

கறன்நணர? ண ரன் சகள்றததப்த றதம்தைகறன்சநன். 82 

வீம் இந்துக்ககபக் தகரண்ட இந்றர, அகண ஏர் இந்து 

ரடு ண தபறப்தடுத்வுறல்கன, கண ச க்ககப 

அச்சுதத்வுறல்கன. ஆணரல், இந்றரறல் சரன்நற, இன்த 

அங்சக இண்டு வீரக இதக்கும் ததபத் ம், 

இனங்ககறல் அசரங்கத்றன் கனக ரகக் தகரண்டு 

ப்தட்டு, கண சங்ககப அச்சுதத்ற தகறன்ந 

றகனக அறகரறத் ண்ம் இதப்தக ரன் இச்சகதறல் 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன்.  

இந்துக்ககபப் ததரதத்க அர்கள் தகப 

தைத்கப் ததரறதும் றக்கறன்நணர். தபறரடுகபறதம் 

தததம்தரனரண இந்துக்கபறன் வீடுகபறல் தகப தைத்ரறன் 

றதவுதச் சறகன உள்பது. தணணறல் அர் தறநப்தரல் ஏர் 

இந்து. அது சதரகணககப இர்கள் ர் சதரகணகள் 

ணப் சதரற்தகறன்நணர். ஆணரல், இன்த தகப தைத்ரறன் 

சதரகணறன் ரரறசுகள் ணக் கூநறக்தகரள்தௗம் ததபத் 

துநறகள் சறனர் து ரட்டில் கண ச க்ககப 

அச்சுதத்ற தகறன்நணர். ற்ததரதது யறந் சறந்கண 

அடிப்தகடறல்  

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

தன இந்துக் சகரறல்கள் த்த்த்கக் கரம் கரட்டி 

உகடக்கப்தட்டுள்பண. இன்தம் சறன இந்துக் சகரறல்கள் 

உகடக்கப்தட்டு அவ்றடங்கபறல் ததபத் றகரககள் 

கட்டப்தட்டுள்பண. டக்கு, கறக்கு ரகரத்றல் சறங்கப 

க்கள் ப்சதரதும் ரர தகுறகபறல், ற்சதரது தன தைத் 

றகரககள் சரன்நறத்ள்பண; எவ்சரர் இரணு 

தொகரறதம் தைத் றகரக சரன்நறத்ள்பது. து ரட்டில் 

சரரணத்க உதரக்க தகப தைத்ர் தககந்ரக 

கரம்சம் கூதம்சதரது, அற்கு றர்ரநரகச் சறன 

ததபத்ர்கள் தகப தைத்ரறன் றதவுதச் சறகனகக் 

தகரண்டு கண சங்ககபக் குப்தைதும் அர்ககப 

சகணப்தடுத்துதும் யறந் சறந்கணறல்  

 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ற்தட்ட என்நர ன்த ரன் சகள்ற தப்தைகறன்சநன்.  

டக்கு, கறக்கு ரகரத்றல் இன்த தன இந்துக் 

சகரறல்கபறல் கபவுகள் றகழ்ந்துள்பண. ட்டக்கபப்தை ரட் 

டத்றல் ரகச்சசகண, தைதுக்குடிறதப்தை ஸ்ரீ தத்றகரபற 

அம்தரள் ஆனத்றல் கடந் தடம் கபரடப்தட்ட கககள் 

சரர்தரகப் ததரதமரர் இதுக ந் றசரகத்ம் 

தசய்றல்கன. அதுற கடந் ஆணற ரத்றல் குதக்கள் 

டம் தசல்னக் கறர்கரர் ஆனம், ரங்கரடு சறத்றறரகர் 

ஆனம் சதரன்நற்நறன் றக்கறகங்கள் உகடக்கப்தட்டு 

அன் கலறதந் ந்றத் கடுகள் கபரடப்தட்டண; 19 

றக்கறகங்கள் உகடக்கப்தட்டண. இந் டடிக்கக 

சரர்தரகப் ததரதமரர் அசந்த்ணரக இதந்ரல், 

ரங்கள் லற டடிக்கககபறல் இநங்கறசணரம். அன் 

தறன்ணர் ததரதமரர் சம்தந்ப்தட்ட கள்ர்ககபப் தறடித்துள்ப 

ரகவும் லறன்நறல் ஆஜர்தடுத்றத்ள்பரகவும் கல் 

கறகடத்து. ஆணரல், ணக்குக் கறகடத் கதன்தடி, 

தசல்னக்கறர்கரர் ஆனத்றல் உகடக்கப்தட்ட 19 கதங்கல் 

றக்கறகங்கபறன் கலறதந் ந்றத் கடுககப எத்கரகப் 

ததரதமரர் கரட்டி ந்றத் கடுகள் இல்கன ன்தக 

இச்சகதறன் கணத்துக்குக் தகரண்டுதகறன்சநன்.  

இன்த ட ரகரத்றல் தகரடிகரம், றறதள்ப 

300 ஆண்டுகள் தககரய்ந் கண்கற அம்ன் ஆனச் 

சறகன கபரடப்தட்டுள்பது. ததரன்ணரகன ரஜப் 

தததரள் சகரறதல் 150 தவுண் கககள் தகரள்கபறடப் 

தட்டுள்பது. ண்ரர்தண்க ரச்சறரர் சகரறதன் 

சர்தொட்டிறல் தகரகன இடம்ததற்நறதக்கறன்நது. தொல்கனத் 

லவு ரட்ட தகரக்கறபரய் - தகரக்குத் தரடுரய்ப் தகுறறல் 

தன ஆனங்கபறல் தகரள்கபகள் கடததற்நறதக்கறன்நண. 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் தைரகண றரகர் ஆன 

றக்கறகம் கபரடப்தட்டுள்பது. இவ்ரத டக்கு, கறக்கு 

ரகரத்றல் 26 க்கும் சற்தட்ட சகரறல்கபறல் 

தகரள்கபகள் இடம்ததற்நறதக்கறன்நண. அறதம் ஆன 

றக்கறகங்கள் உகடக்கப்தட்டு அன் கலதள்ப ந்றத் 

கடுகசப தததம்தரதம் கபரடப்தடுகறன்நண. ஆணரல், 

இறல் சம்தந்ப்தட்டர்ககபக் கண்டுதறடிப்தறல் தரதுகரப்தைத் 

ப்தறணசர அசரங்கசர கணம் தசதத்துது றகக் 

குகநரகச உள்பது.   

சறங்கப க்கதௗடன் என்நரக ரழ்ந்து அர்கதௗகட 

உறத்டன் ம்தைள்கபறல் ரழ்ந்துந் றழ்க் குடும்தங் 

கபரல் 30 தடங்கதௗக்கு தொன் ரதறக்கப்தட்ட தத்றகரபற 

அம்தரள் ஆனதொம் றக்கறகதொம் ம்தைள்கப றகரகறன் 

தைணற தறசசம் ன்ந ரலறறல் தொற்நரக உகடத்றக்கப் 

தட்டுள்பண. அங்கறதந் 42 றழ்க் குடும்தங்கள் தபறசற் 

நப்தட்டு இப்ததரதது அவ்றடத்றல் குபம் அகக்கும் தற 

கடதததகறன்நது. இந் ரட்டில் றர்கதௗக்கும் ததபத்ம் 

றர்ந் கண சத்றணதக்கும் துற தரதுகரப்தைம் 

இல்கன ன்தக இது உதறப்தடுத்துகறன்நது.  

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, இன்த டக்கு, 

கறக்கு ண்றல் உள்ப இந்து க்கள் து தர்வீக 

ரழ்றடங்ககப அகப்தறதம் ஆனங்ககபப் தைண 

கப்தறதம் இந்து ச ஆன்லகப் தறககப சம்தடுத்து 

றதம் கணம்தசதத்தும் சகபறல், இற்கநத் டுக்கும் 

றத்றல் இரணுத்றணரறணதும் இரணுப் தைனணரய்வுப் 

தறரறறணரறணதும் அச்சுதத்தும் டடிக்கககள் இடம்ததற்தக் 

தகரண்டிதக்கறன்நண. சறறல் றதரகத்றல் இர்கள் 

அறகரகத் கனறடுகறன்நணர். சகன சறறல் தறகபறதம் 

இரணுத்றணர் கனறடுரல் அச உர் அறகரரறகள் 

இரணுத்றணதக்குப் தப்தட சண்டி றகனக்கு 

உள்பரகறத்ள்பணர். அண்கறல் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்ற 
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தள்ப ரககப் தறசசத்றல் இந்து கனரசரத் றகக் 

கபத்றன்தோனம் டத்ப்தட்ட ஸ்ரீனஸ்ரீ ஆததொகரனர் 

குததகசக இரணுத்றணதம் அன் தைனணரய்வுப் 

தறரறறணதம் டுக்க தொற்தட்டுள்பணர். அதுட்டுன்நற 

ரககப் தறசசத்றல் இந்துக் சகரறல்கபறன் 

தைணகப்தறதம் இரணுத்றணர் கனறட்டுள்பணர்.     

இனங்ககறல் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ரத்றம் 

இரணு அறகரரறகள் ஆதௗரக றறக்கப்தட்டிதப்தகப் 

தரர்க்கும்ததரதது இவ்றத ரகரங்கபறதம் இரணு 

ஆட்சறக உதரக்குதுரன் யறந் சறந்கணறன் 

சரக்கர? ன்ந சகள்றகக் சகட்கத்   சரன்தகறநது. 

அதுரத்றன்நற இரணுத்றணர் டக்கு, கறக்கறதள்ப தன 

ஆனங்கபறல்  றணசரற டத்ப்தடும் தகசககப கடந் 

ம்தர் ரம் 26ஆம், 27ஆம் றகறகபறல் டத்றடரது 

டுத்து றதத்றக  உரறககப் தநறக்கும் எத 

தசற்தரடரகும்.   

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, தகப தைத்ரறன் 

ததபத் த்துத்கப் சதரறக்கசண்டி ததபத் துநறகள் 

இன்த 'ததரதுதனசசணர', 'இரரதன' சதரன்ந லறர 

ததபத் அகப்தைக்ககப ற்தடுத்ற, கண ச 

க்கதௗகட அடிப்தகட  உரறகககபச் சறகக்கும் 

டடிக்ககறல் ஈடுதட்டுள்பணர். இர்கபறன் தறன்ணறறல் 

அசரங்கத்றணர் இதக்கறன்நரர்கபர ன்ந சந்சகம் க்கள் 

த்றறல் சரன்நறத்ள்பது.    

 

ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ (භවජන ම්ඵන්ධතහ 

වහ භවජන ක ුතතු අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்தை, 

க்கள் அதல்கள் அகச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 

ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

வுதசய்து லங்கள் ன்ணறக்க சண்டும். ங்கதௗக்கு 

எதுக்கப்தட்டுள்ப சத்றல் சதசுற்கு ங்ககப அதறக்க 

சண்டுதணக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   
 
නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 

 
ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි, එතුභහ ඒ හරශේ ථහ ශහ 

නම් ප්රබහයන්ශේ ිකනීභරු -  

 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

That is not a point of Order.  Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran, you carry on with your speech.  

ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

அண்கறல் தரரதௗன்நக் குத அகநறல் கடததற்ந 

ததபத் சரசண,  அதல்கள்  அகச்சறன் ஆசனரசகணக் 

கூட்டத்றல் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றதள்ப ட்டக்கபப்தை 

க றகரகறன் தறக்கு அர்கபறன் டடிக்கக குநறத்தும் 

ரகச்சசகண றகரகறன் ததபத் தறக்குறன் டடிக்கக 

குநறத்தும் தபறரகச் சுட்டிக்கரட்டி ததபத் ர்த்கப் 

தரதுகரக்குதொகரக குநறப்தறட்ட தறக்குககப ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றததந்து இடம்ரற்நற அர்கதௗக்குப் தறனரகப் 

தைற தறக்குரக றறக்குரத டுத்துக் கூநறசணன். இன்த 

தகப உதப்தறணர் அரறசத்றன் அர்கதௗம் இங்கு 

அகணச் சுட்டிக்கரட்டிணரர். அர்கபது குகநதரடுகள் 

சரர்தரண ஆரங்ககபக்கூடத் தபறரக தொன்கத்சன். 

ஆணரல், அவ்றடத்றல் தறசன்ணரகறறதந் ததபத் சரசண, 

 அதல்கள் தறற அகச்சர், "உங்கபது இந்து சக் 

குதரதம் தகரகனககபச் தசய்கறன்நணர்; ணச, லங்கள் 

இது சரர்தரகத் கனறட சண்டரம்" ணக் கூநறணரர். 

தரதுகரப்தைத் ப்தறணச இன் சூத்றரரறகதபண ரன் 

சுட்டிக்கரட்டித்ம் அது சரர்தரக ஆரய்ரகசர அல்னது 

டடிக்கக டுப்தரகசர கூநரது, ததபத் குதரர் 

ட்டக்கபப்தறல் ன்ண அடரடித்ணம் தைரறந்ரதம் ரங்கள் 

தரர்த்துக்தகரண்டிதக்க சண்டுதன்நரநரண து 

கதத்றன்தோனம்  அதல்கதௗக்குப் தறற அகச்சரக 

இதப்தற்குத் ரன் ததரதத்ற்நர் ன்தக இர்  

தபறக்கரட்டிறதக்கறநரர். கூடுனரண இந்து ஆனங்கள் 

இடிக்கப்தட்டிதப்ததும் இந்து ஆனங்கதௗள்ப இடங்கபறல் 

ததபத் றகரககள் ரதறக்கப்தட்டிதப்ததும் இந்து 

ஆனங்கள் தரல்ததரதபரக உட்தடுத்ப்தட்டதும் இது 

றதசகரகன ரட்டத்றல்ரன். சகன இண க்கபறன்  

உரறகககப றத்து டப்ததுடன் அர்கபறன்  உரறக 

ககபப் தரதுகரக்க சண்டிதும்  அதல்கதௗக்குப் 

ததரதப்தரண இவ்கச்சர்கபறன் கடகரகும்.  

இசசதரன்த, இவ்கச்சறன் இன்ததரத ஆசனர 

சகணக் கூட்டத்றதம் எத றடத்கச் சுட்டிக் கரட்டிசணன். 

அரது, கறர்கர ஆனத்றன் உற்சம் இவ்தடத்றல் எத 

ரம் தறந்ற ஆம்தறக்கப்தட்டது. ஆணரல், தசல்ச் சந்றற 

ஆனத்றததந்து தர ரத்றகரகக் கறர்கரம் தசல்தம் 

அடிரர்கள் இந்து கனரசர றகக்கபத்றன் தஞ்சரங்கத்றன் 

தறகரம் கசதரன்த உரற கரனத்றல் தரரத்றகக 

ஆம்தறத்றதந்ணர். இணரல் அந் எதர கரனத்க 

அர்கள் உகந்க சதரன்ந இடங்கபறல் கறக்கசண்டித்ள்ப 

தன்தகச் சுட்டிக்கரட்டி இப்தைணற ரத்றக தசல்தம் 

அடிரர்கதௗக்கு உவு உட்தட கண உறககப ங்க 

அகச்சு தொன் சண்டுதணக் சகட்டுக்தகரண்டசதரது, 

"அவ்ரத ங்கபரல் சரப்தரடு தகரடுக்க தொடிரது" ண 

இந்ரட்டின் தறரண ததபத் சரசண,  அதல்கள் 

அகச்சர் அக தொற்நரக தத்துறட்டரர். அன் தறன்ணர் 

தகப உதப்தறணர் ததரன். தசல்ரசர அர்கள் குதக்கள் 

டம் தசல்னக்கறர்கரர் ஆன றக்கறகம் உகடக்கப்தட்டது 

தற்நறக் குநறப்தறட்டசதரது, க்கரம் தகரண்டும் சரப்தரடு 

ங்க தொடிரதண அற்கும் அச தறகன அபறத்ரர். 

றறல் கூநறது அதக்கு றபங்கறல்கனதணக் கதற 

அகண ஆங்கறனத்றல் கூநறத்ம், அச தறகனத்ரன் 

தரடர்ந்து ந்துதகரண்டிதந்ரர். இணரல் இவ்றடத்க 

சதம் தரடரது றதத்றறட்சடரம்.  றகரங்கதௗக்குப் 

ததரதப்தரண அகச்சரறன் றகனப்தரடு இவ்ரதநணறல், 

இரல் கண த்றணரறன் உரறகககப வ்ரத 

தரதுகரக்க தொடித்ம்? ன்த ரன் சகள்றததப்த 
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றதம்தைகறன்சநன். இன்த அசரங்கத்றன் தங்கரபறக் கட்சறரக 

இதக்கறன்ந தயன உத கட்சற, சதரகப் ததரதள் 

கடத்ல்கதௗக்கு உறரக குற்நஞ்சரட்டி தற 

அகச்சதம் ததபத் சரசண,  அதல்கள் அகச்சதரண 

கப் தற றனகுரத சண்டிறதக்கறன்நது. இவ்றடம் 

ஆரதர்ரக உதறப்தடுத்ப்தடுரக இதந்ரல் அர் 

தற றனகசண்டுதன்தகண இந் இடத்றல் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.  

இந் அகச்சறல் எவ்தரத ம் சரர்ந் தறககபப் 

தைரறற்கு அம்ம் சரர்ந் உறச் தசனரபர் அல்னது 

உறப் தறப்தரபர் எதர்  றறக்கப்தட சண்டும். 

ஆணரல், இன்த அத்கக அறகரரற தம் இவ்கச்சறல் 

இல்கனதன்தகத்ம் அத்துடன் றழ் அறகரரறகள் தம் 

இல்கன ன்தகத்ம் இவ்றடத்றல் சுட்டிக்கரட்டுகறன்சநன். 

இவ்கச்சறன் கலதள்ப இந்து கனரசரத் றகக்கபத்றதம் 

இனங்கக றதரக சசககச் சசர்ந் உத்றசரகத்ர்கள் 

றகக் குகநரகச இதக்கறன்நரர்கள். அக்குகநதரட்கட 

றர்த்ற தசய்ற்கு இவ்கச்சு டடிக்ககதடுக்க 

சண்டுதன்தம் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

சதம், இந்து கனரசரத் றகக்கபத்றன்கலழ் அநதநற 

ஆசறரறர்கபரகக் கடகரற்தம் ஆசறரறர்கள் கல்ற 

அகச்சறன்கலழ் உள்ரங்கப்தட சண்டும். இக 

லண்டகரனரக இவ்கச்சுக்கு டுத்துக்கூநறத்ம் அறல் 

அசந்ப்சதரக்சக கரப்தடுகறன்நது. தணணறல், றர்கள் - 

இந்துக்கள் ன்ந ணத்துசசம் இதந்ரல் இவ்ரநரண 

ற்தறககபப் தைரறது கடிணரகும். கடந் 20 தடங்கதௗக்கு 

சனரக ந்ற ரரந் ஊறதொறன்நற 1,500க்கும் 

சற்தட்ட அநதநறப் தரடசரகனகபறல் ட்டரறத்துக்கும் 

சற்தட்ட அநதநற ஆசறரறர்கள் இவ்ககறல் இந்து 

ஆன்லகம் சதரறக்கறன்நணர். இவ்சகப ததபத்ம், இஸ்னரம் 

த்கச் சசர்ந்ர்கதௗக்கு அரா்கபது ம் சரர்ந் ஆசறரறர் 

றணம் அநதநறக் கல்றக அடிப்தகடரகக்தகரண்டு 

ங்கப்தட்டுள்பது. இவ்ரத இந்து அநதநற ஆசறரறர்கதௗம் 

ஆசறரறர் றணத்றல் உள்ரங்க டடிக்கக டுக்கப்தட 

சண்டும் ன்தகண இவ்றடத்றல் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இன்த டக்கு, கறக்கறல் தததம்தரனரண ஆனங்கள் 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட றகனறல், சறன ஆனங்கதௗக்கு 

ரத்றம் ஏரறனட்சம் தௐதரய் ன்ந ரலறறல் ததபத் சரசண,  

அதல்கள் அகச்சு ங்கும் றற ற்கரன ததரதட்கபறன் 

றகனக்சகற்த சதரதுரணரக இல்கன. அதுவும் 85,000 

தௐதரச ஆனத்கச் தசன்நகடகறன்நது. ணச, இந்றறக 

அறகரறக்க சண்டும். இதுக உற கறகடக்கரக தரறக்கப் 

தட்ட ஆனங்கதௗக்கும் உற தசன்நகட சண்டும். 

ததபத் ஆனங்கபறன் தைணகப்தை ற்தம் ரதறப்தை 

ன்தணற்நறல் கணம் தசதத்துது சதரன்த, அசரங்கம் 

ன்ந ககறல் கண சத்ர்கபறன் ஆனப் 

தைணகப்தை ற்தம் ரதறப்தைக்கதௗக்கும் உ சண்டிது 

அகச்சறன் கடகதன்தக இங்கு கூந றதம்தைகறன்சநன். 

இவ்றடத்கச் தசய்த் தரணது, இந்துரகப் தறநந் 

தகப தைத் தகரகண அறப்தற்கு எப்தரகும். 

அத்சரடு, இந்து குதரதக்கரண தறற்சறக் கல்தரற என்கந 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ரதறக்க தொன்சண்டும் 

ன்தம் இந்து அகப்தைக்கபறன் தறககப சம்தடுத் 

டடிக்கக டுக்கசண்டும் ன்தம் ரன் இவ்றடத்றல் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

இன்த லறன்நத்துக்குச் தசல்கறன்ந இந்து ஆனங்கள் 

சம்தந்ரண தறக்குகள் தனவும் லண்ட ரட்கபரகத் 

லர்க்கப்தடரல் இததட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நண. ணச, 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறதள்ப லறன்நங்கபறன்கலழ், 

இந்ப் தறச்சறகணககப றசரரறக்கக்கூடி ககறல், 

அசறல் சரர்தறன்நற லறகப் சதக்கூடி ஏர் ஆகக் 

குதக எவ்தரத ரட்டத்றதம் றறப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்க சண்டும் ன்தகத்ம் இச்சகததடரக 

தகப அகச்சர் அர்ககபக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இன்த குதரர் து ரட்டின் இன்கந றகன 

ற்தம் ணற உரறக லநல்கள் தற்நறத் ங்ககபச் சந்றக்க 

ததர்கபறடம் கூதம்சதரது, இர்கள் இரணும் ற்தம் 

தைனணரய்வுப் தறரறறணர்கபரல் அச்சுதத்ப்தடுகறன்நணர். 

இகத் டுத்து றதத் அகச்சு டடிக்கக டுக்க 

சண்டும். அண்கறசன ன்ணரர் ஆர் அர்கள் இவ்ரத 

அச்சுதத்தக்குள்பரணரர். அசசதரன்த, றதசகரகன 

ரட்டத்றல் க்கத்துக்குரற தங்குத்ந்க எததம் 

அச்சுதத்தக்குள்பரணரர். ணச, இர்கதௗகட 

தரதுகரப்கத அகச்சு உதறப்தடுத் சண்டும்.  

அண்கறல்  றகர அகச்சு 5,000 இந்து 

ஆனங்ககபப் ததரதப்சதற்த, அணது கட்டுப்தரட்டில் 

கத்றதக்க தொற்சறககப சற்தகரண்டிதந்து. ஆணரல்,  

றகர அகச்சறன் ஆசனரசகணக் குதக் கூட்டத்றல் ரன் 

ரரடிகரல் ற்சதரது இந் டடிக்கக றதத்ப் 

தட்டுள்பது. அதுசதரல், இன்த தரல்ததரதள் ன்ந 

ககறல், இந்து ஆனங்கள் ற்தம் இந்துக்கபறன் தைரண 

அகறடங்கள் ல்கனறடப்தடுகறன்நண. அம்தரகந 

ரட்டத்றல் ங்கசனரத்தைம், சங்கரன்கண்டி சதரன்ந 

இடங்கபறல் இடப்தட்ட தரல்ததரதள் தறசச ல்கனரல் 

இந்துக்கள் து ஆனங்கபறல் வ்ற தைணதத்ர 

டடிக்கககத்ம் சற்தகரள்ப தொடிரதுள்பது. சங்கரன் 

கண்டி கனறல் அகறன இனங்கக இந்து ரன்நத்றன் றற 

உறரல் கட்டப்தட்ட றரகர் ஆனத்க கும்தரதறசகம் 

தசய்றடரது, தரல்ததரதள் றகக்கபப் தகுறத்ம் 

இரணுதொம் டுத்துள்பது. இது இந்துக்கபறன் தன 

தற்நரண்டு கரன றதரட்டுத் னங்கபறன் உரறகக 

தப்தரகும்.  

இசசதரன்த இரன் ஆட்சறத்டன் அகந் 

கன்ணறர தந்லதௐற்தப் தறசசத்கத் தரல்ததரதள் 

தகுறக்குள் உள்படக்கற, அங்குள்ப இந்துக்கபறன் இந்து 

ஆனப் தைணகப்தை டுக்கப்தட்டு, தைறரக ததபத் றகரக 

ரதறக்கப்தட்டுள்பது. தரல்ததரதள் தகுறகபறல் ததபத் 

ஆனங்கள் ரதறப்தற்கு அதறத்ண்டு! ஆணரல், அங்கு 

இடிந்றதக்கறன்ந இந்து ஆனத்கப் தைணகக்க தொடிரது! 

இவ்ரநரண தசற்தரடுககப அசரங்கம் டுக்க 

தொற்தடரறட்டரல், இந்டடிக்கககள் தற்நறச் சர்சசத்துக்கு 

தகரண்டுதசல்தெடரக அயறம்கச றறல்  உரறக 

லநல்கள் தரடர்தரண சதரரட்டங்கள் உதரகத் டுக்க 

தொடிரது ன்தக ரன் இச்சகதறசன தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்சநன். தறக்குகசபர அல்னது இரணுசர 

சற்தகரள்தௗகறன்ந, இந்து க்ககப றகவும் சகணப் 

தடுத்துகறன்ந இவ்ரநரண தசற்தரடுககப இந் அகச்சு 

டுத்து றதத்சண்டும். தரல்ததரதள் தகுறதன்நரல், 

அப்தகுறறல் ததபத் த்றணதகட டடிக்கக துவும் 

இடம்ததநனரம், ஆணரல், கண த்ர்கதௗக்கு உரறக 

இல்கன! இது ன்ண றரம்? தொன்தை இந்து, ததபத் க்கள் 

எற்தகரக இதந்துள்பணர். சறன றர்கள் ததபத் 

சத்கப் சதறப் தரதுகரத்துள்பணர். ததபத் 

ன்ணர்கதௗம் இந்து, ததபத் ங்ககபச் சரகப் 

சதறத்ள்பணர். ஆணரல், இன்த அந்றகனறல் ரற்நம் 

ற்தட்டுள்பது. ணச, இந்து, இஸ்னரற, கறநறஸ் 

க்கதௗகட உரறகககபப் தரதுகரப்தறல்  றகர 

அகச்சு கணம் தசதத்சண்டும்.  
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ற்ததரதது, தகப தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றல் இதக்கும்சகபறல் ரன் எத றடத்கக் 

கூந றதம்தைகறன்சநன். இனங்ககப் தரரதௗன்ந பரகத்றல் 

எத ததபத் றதரட்டுத் னம் அகக்கப்தட்டுள்பது. 

இசசதரன்த இந்து, கறநறஸ், இஸ்னரற றதரட்டுத் 

னங்ககபத்ம் அகப்தற்கு தகப சதரரகர் 

அர்கபறதெடரக லங்கள் டடிக்கக டுக்கசண்டுதன்த 

சண்டுசகரள் றடுக்கறன்சநன். தகப தறறத் றசரபர் 

அர்கசப, இந் ரடு ஏர் இந்து ரடு! இகண ரன் 

உங்கதௗக்குத் தபறரகச் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். 

அரது, இந் ரட்கட தொன்தை இரன் ஆட்சற தசய்ரன். 

அன் ஏர் இந்து ன்ணன்! அற்கரண தன ஆரங்கள் 

இதக்கறன்நண. ஆகச, இந் ரட்டிசன இந்துக்கதௗகட 

உரறகககபப் தரதுகரப்தது றகவும் இன்நறகரரகும் 

ன்தக ரன் இங்கு கூநறகக்க றதம்தைகறன்சநன். இந் 

ரட்கட ஆம்தத்றல் சர்கபறல் எதரண குசதன் 

ஆண்டரகவும் தறன்  -  

 

ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

I rise to a point of Order.  
 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

What is the point of Order?  
 

ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

ශම් ින්දු යටක් ශනොශයි, ශම් ිටංවර ශඵෞ්ධධ යටක්. 
 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on.  
 

ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, இது இந்து ரடு! 

இகண கரம்சம் உதறப்தடுத்துகறன்நது. இந் ரட்கட 

ஆம்தத்றல் சர்கபறல் எதரண குசதன் ஆண்டரகவும் 

தறன்  அணது சசகரரண இரன் ஆண்டரகவும் 

அன் தறன் றதேன் ஆண்டரகவும் இந்துக்கபறன் 

இறகரசரண இரரம் கூதகறன்நது. இரன் எத 

சறதக்ன் ன்தக இங்கு டுத்துக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். 

இனங்ககறன் னரற்கநப் தறன்சணரக்கறப்தரர்த்ரல், 

இனங்ககறல் கண்தடடுக்கப்தட்ட றழ் தறரறக் கல்தட்டுக் 

கபறல் கற.தொ. 3ஆம் தற்நரண்டபறல் ததரநறக்கப்தட்ட சற 

றதரடு தற்நற தசய்றகதௗம் சறகணப் தற்நற 

தசய்றகதௗதொள்ப கல்தட்டுகள் கரப்தடுகறன்நண.  அது 

ட்டுன்நற சறன் தற்நற சுரர் 90 கல்தட்டுக்ககப டரக்டர் 

தறர அர்கள் தறவுதசய்துள்பரர். சதம் 

கறநறஸ்துவுக்குப் தறன்ணர் இந் ரட்டுக்குள் தைகுந் றஜதம் 

அதகட ண்தர்கதௗம் இங்கறதந் இக்கர் குனப் 

ததண்கபரல் ச்சரறக்கப்தட்டகத்ம் அக்குனத்துப் 

ததண்ரண குசணறக றஜன் றதம் தசய்கத்ம் 

கரம்சம் டுத்துக்கரட்டித்ள்பது. அதுட்டுன்நற, துக 

றததந்து தரண்டி இபசறககப அகத்துந்து றஜதம் 

அணது ண்தர்கதௗம் றதம் தசய்துதகரண்டகத்ம் 

கரம்சம் உதறப்தடுத்துகறநது.  

இர்கதௗகட தககக்கு தொன்தை இந்ரட்டில் இக்கர், 

ரகர் சதரன்ந ம்சத்றணர் இதந்க தன இடங்கபறல் 

உதறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. அதுட்டுன்நற 7ஆம், 8ஆம் 

தற்நரண்டுகபறல் சரன்நற றதஞரணசம்தந்ர், சுந்தோர்த்ற 

சுரறகள் சதரன்சநரர் தன்ணறந்றரறததந்து இனங்கக 

றதள்ப றதக்சகலஸ்ம், றதக்சகரசஸ்ம் ஆகற 

னங்கள்லது றதப்தறகங்கள் தரடித்ள்பககத்ம் சுட்டிக் 

கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். அத்சரடு, இனங்ககக ஆண்ட 

தோத்சற ன்ந இந்து ன்ணன் து தைல்தக்குத் 

சம்தறலசன் ன்தம் ததகச் சூட்டிககத்ம் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் கூதகறன்சநன். தண்டுகரத ன்ணன் க்ஷ 

றதரடு ற்தம் சற றதரடு சதரன்நற்கநப் சதற 

ந்துள்பககத்ம் கரம்சம் சுட்டிக்கரட்டுகறநது. சசரர் 

கரனத்றல் இனங்ககறததந்  இந்துக்கள் தனர் ற்சதரக 

சறங்கப க்கள் குடிறதப்தைக்கபறல் இந்து ஆனங்ககபத் 

ரதறத்றதந்ககத்ம் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தை 

கறன்சநன்.    

ரணரத ன்ணன் தறத றஷ்ணுக றதட்டு 

ந்ரகச் சூபம்சம் கூதகறன்நது. தொனரம் தரக்கறதரகு 

சுரர் 79 இந்து ஆனங்ககபப் தைணகத்துடன் தைறரக 13 

ஆனங்ககப அகத்ரகவும் சூபம்சத்றன் 79ஆம் 

அத்றரத்றன் 19ஆம், 22ஆம் தறரறவுகள் கூதகறன்நண. 

ம்ததணறரக ஆண்ட றஜதரகு ன்ணன் தறத 

றஷ்ணு ஆனத்கப் தைணகத்சரடு தந்சரட்கடறல் 

எத கரபற சகரறகனத்ம் கட்டிரக சூபம்சதொம் சரல் 

ஆசறரறர் ககத்றன் னரற்தக் குநறப்தைம் கூதகறன்நண. 

ன்ணன் றஸ்மங்க ல்னன் இரசஸ் ஆனத்கத் 

றதத்றசரடு, றஸ்ம சகஸ்ன் ன்தம் சகரறகனத்ம் 

அங்கு ரதறத்ரக இனங்ககப் தல்ககனக்ககம் தபறறட்ட 

History of Ceylon ன்தம் தல் குநறப்தறடுகறநது. ரன்கரம் 

றஜதரகு இந்துக் சகரறல்கதௗக்கு ஆற்நற தறகள்தற்நற 

ததபத் தல்கள் கூதகறன்நண. ரன்கரம் தரக்கறதரகு, 

ரன்கரம் தைசணகதரகு, தோன்நரம் றக்கறதரகு, ந்ரம் 

தைசணகதரகு சதரன்ந ன்ணர்கள் இந்துக் சகரறல்ககபக் 

கட்டிணரர்கள் ன்தம் ஆநரம் றஜதரகு 

தொன்சணஸ்த்கத் றதத்றசரடு ணது இரச்சறத்றல் 

தன இந்துக் சகரறல்ககபக் கட்டிணரர் ன்தம் சரல் 

ஆசறரறர் ககக் குநறப்தைகள் சுட்டிக்கரட்டுகறன்நண.  

இவ்ரத ஆரய்ந்து தரர்க்கும்ததரதது இந்து சதொம் 

அகணப் தறன்தற்ததர்கபரண றர்கதௗம் இந் ரட்டின் 

தர்வீகக் குடிகபரக றபங்கறக அகணதம் உக் 

கூடிரக உள்பது. அக்கரனத்றல் ரழ்ந் றழ் க்கதௗம் 

ததபத் த்க சசறத்து ரழ்ந்துள்பணர் ன்ததும் சறன 

றர்கள் ததபத்ர்கபரக ரழ்ந்ரர்கள் ன்ததும் னரத. 

இந் ககறல் கற.தொ. 2ஆம் தற்நரண்டு தரடக்கம், அரது 

துட்டககதொத அதரதைத்கக் ககப்தற்தற்கு தொன்தை, 32 

றழ் அசர்கள் இதந்ரர்கள் ண கரம்சத்றன் 25ஆது 

அத்றரத்றன் 75ஆம் தறரறறல் சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பது. 

இகண சலயபத்துப்தக்கண ன்ந ததம் கூதகறநது.   

 

නිදඹෝජ බහඳිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
தகப உதப்தறணர் அர்கசப, உங்கதௗக்கு இன்தம் 

எத றறடம் இதக்கறன்நது.   

2525 2526 

[රු සීනිතම්බි ශඹෝශවේසයන් භවතහ  
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ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

இந் அசர்கள் கறங்ககண தரடக்கம் அதரதைம் 

க உள்ப தகுறக ஆட்சற தசய்ரர்கள் ன்தம் இர்கள் 

அகணதம் றர்கள் ன்தம் கரம்சம் கூதகறநது. 

ஆணரல் இர்கதௗக்கும் ல்னரபதக்கும் இகடறல் உள்ப 

ந்த் தரடர்தை தற்நறத்ம் கரம்சம் கூநறல்கன.  

தைரண இரசரணறகள் அடங்கற றதரட்டுக் 

கட்டிடங்கள் உள்ப தகுறககப தொன்தை க்கற சசறக் கட்சற 

அசரங்கம் கனரசர தொக்சகரரகப் தறகடணப்தடுத்றது. 

அற்கு தபறரடுகபறடறதந்து கறசரண ரணறங்கதௗம் 

கறகடத்ண. இத்னங்கபறல் அச ஆவுததற்ந இந்துக் 

சகரறல்கதௗம் இதந்ண. இங்கு கறகடத் தண்கனச் 

சறற்தங்கபறல் தததம்தரனரணக கசசம் சரர்ந்க. 

கனரசர தொக்சகர றதரக சகதறல் ற்ததரதது கசர்கள் 

தம் உதப்தறணரக றறக்கப்தடறல்கன. இற்குக் 

கரம் ரர்? த்ற கனரசர றகனத்றதம் இச 

றகனரன்! ஆகச, இங்கு ரழ்கறன்ந இந்துக்கள் சச 

தரம்தரறரண றடங்கபறததந்து எதுக்கப்தடுகறன்நணர் 

ன்தது தரறகறநது. ணச, எத தர்வீக இந்து ரடரண இந் 

இனங்கக ரட்டிதள்ப இந்துக்கபறன் உரறகத்ம் கண 

த்றணதகட உரறககதௗம் தரதுகரக்கப்தடசண்டும் 

ணக் சகட்டு, றகடதததகறன்சநன்.  ன்நற.    
 
[අ.බහ. 2.33  

 

ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ (භවජන ම්ඵන්ධතහ 

වහ භවජන ක ුතතු අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்தை, 

க்கள் அதல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 භශේ ද්රවිඩ ශවෝදයයින්ට 

උත්තයඹක් ශදන්නට ඕනෆ. viශනි ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහශේ 

දඹිසඹ ශරෝනහථහ ශ්ධවිඹ. [ඵහධහ කිරීම්  වුද ෆ වන්ශන්? 

භහ ඔඹ ඳළත්තට ශන්හ න්න එඳහ කිඹරහ2 භභ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් කිඹනහ. දළඟලුශොත් එනහ2 

තවිේරහ දහනහ එළිඹට. එන්ශන් භර්වින් ිටේහ. ළදත් විධිඹට 

ඉන්න. 

රු භන්ත්රීරුනි2 ශරෝනහථහ ශ්ධවිඹ හද ඵළන්ශ්ධ ශදභශ 

ශන්ඳතිශඹක්. viශනි ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහ ඹහඳනඹ ටන 

ජඹග්රවණඹ යරහ2 රංහශේ ශෝට්ශට් යුශේ යජ වුණහ. ඹහඳනඹ 

ටන ජඹග්රවණඹ ශහභ යජතුභහශන් ිටංවර ශේනහ තහුහ2 

"ඉතිරි ශදභළු ටිත් මුහුදට දහමු ද?" කිඹරහ. යජතුභහ කිේහ2 ''ඒ 

අශේ විධිඹ ශනොශයි; ඒ ිටංවරභ ශනොශයි. ඒ උදවිඹත් අශේ 

උදවිඹ'' කිඹරහ. රු යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රීතුභනි2 අපි 

ශදන්නහශේභ ම්ඵන්ධම් තිශඵන භශේ නළන්දහ ශශනක් 

ඹහඳනශේ ප්රධහන ශඳ ශශේ ශදභශ ශශනක් හද ඵළරහ 

ඉන්නහ. ඉතින් භභ අයිති ද ඒ ර්ඹට? භභ ිටංවර2 

ශඵෞ්ධධශඹක්.  

ශරෝනහථහ ශ්ධවිඹට ප්රධහන ශදභශ ශන්ඳතිඹහට ශඳම් 

ඵළඳිභක් තති වුණහ. යුද ජඹග්රවණඹට ඳුව පිඹහශන් තහුහ2 භභ 

ඔහු හද ඵඳින්නද කිඹරහ. viශනි ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහ කිේහ 

ඵඳින්න කිඹරහ. ඒ අනු උරකුඩඹ ශ්ධවිඹ ඹන නිකන් තඹශේ නභ 

ශනස වුණහ. එ ථහක් ශම්. 

ශ්ධහනම්පිඹතිස යජතුභහශේ පිඹහ තභයි මුටසී. මුටසී 

යජතුභහශේ මුණුපුයහ තභයි දුටුළමුණු. භවහ යහණහ කිඹන්ශන්                               

ශ්රී රංහශේ ිටපු භවහ ිටංවර වීයයශඹක්. යහභහත් එක් 

යු්ධධඹක් තති වුණහ කිඹරහ වන් ශනහ. ශඳොත් ලිඹන්නට 

පුළුන් ඕනෆභ විධිඹට. එ එක්ශනහට ඕනෆ විධිටඹ ශඳොත් 

වුවරුනහ2 ඳෆන වුවරුනහ. තෙ දළන න්න. [ඵහධහ කිරීභක්  

ශභොන point of Orderද? නළවළ. මරහනහරඪ රු භන් ත්රීතුභනි2 

ශම් තභයි ඉතිවහඹ. 
 

ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ශඹෝශේසයන් භන්ත්රීතුභහශේ point of Order එ 

ශභොක්ද? Please raise your point of Order.  
 

ගරු සීනිතම්බි දඹෝදව සයන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இங்கு இரன் சறங்கப வீதன்த குநறப்தறடப்தட்டது. 

துட்டககதொத ன்ணணறன் ஆட்சறக்கு தொன்ணச இறகரச கரனம் 

ன்தது தறகரண கல். 

 

ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

නළවළ, නළවළ.  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

I cannot entertain that. රු භර්වින් ිටේහ තභතිතුභහ ථහ 

යන්න.  
 

ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

යහණහ කිඹන්ශන් ශම් යශට් ප්රධහන ශඳශශේ ිටංවර 

නයඳතිශඹක්. යහභහශේ නළඟිසඹ තභයි ුවපුන්නිහ කිඹන්ශන්. 

යහභහශේ ශප්රේභ ම්ඵන්ධඹත් එක් තති වුණු ථහශේදී යහභහශේ 

භේලි රක්සභන් ඒ නළඟිසඹශේ නවඹ ළපුහ. ඉන් ඳුව තඹ 

තවිේරහ යහණහට කිේහ, "අයිඹහ භශේ නවඹ ළපුහ" කිඹරහ. 

එතළනදී තභයි යහභ - යහණහ ටන තති වුශණ්. යහණහශේ භේලි 

තභයි විීනණ  විධිඹට ඉන්ශන්. එ තහත්තයි, අම්භරහ ශදන්නයි. 

ශම් ඉතිවහඹ. රු ශඹෝශේසයන් භන්ත්රීතුභහ කිේ එ 

ශදඹක් වරි. භභ පිළින්නහ. ශභොක්ද ඒ  ිටංවර යජරු 

ඉන්දඹහශන් කුභහරිහන් ශනහහ හ ඵඳින්න, තභන්ශේ 

යශට් ඉන්න හන්තහශෝ ශවො නළති නිහ. භවහ ඳයහක්රභඵහහු 

යජතුභහට හන්තහ ශෝ 4 ශදශනක් ිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

හන්තහශෝ 4 ශදශනක් ිටිඹහ. ඉන්දඹහශේ අඹත් ිටිඹහ. 

ශක්යශශේ ශශනකුත් ිටිඹහ. හන්තහශෝ 4ක්. වළභ යජ 

ශශනකුටභ අන්ත පුයඹක් ිටිඹහ. නළත්ශත් නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

හන්තහශෝ ඉන්දඹහශන් ශනළේරහ2 ඒ හන්තහන්ශේ 

ඕනෆභට ඳින්නට2 පුදන්නට ින්දු ශෝවිරක් වළදුහ කිඹරහ 

ශම් ින්දු ශ්ධලඹක් ශනොශයි.  

ඊශඟ ථහ ශභඹයි. දළන් භවහ විසණු ළන ථහ යනහ. 

භවහ විසණු කිඹන්ශන් උේඳරර්ණ. උේඳරර්ණ කිඹන්ශන් 

ශදවුන්දය උඳන්න2 -අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භට ශේන ශතක් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භහනශේ උඳන්න- ශ්රී විසණු ශදවිශඹෝ. ශ්රී විසණු නිේ ඳහටයි  කිඹරහ 

කිඹන්ශන්2 ළු නිේන් ඳළවළඹ. ඒ කිඹන්ශන් ශ්රී විසණු  උඳන්ශන් 

ශදේන්දය. තයභ ශදවිශඹෝ  කිඹන්ශන් වුද? ලහෙ ංලශේ  

ුදදු වහමුදුරුශෝ තයභ කිරි ශශවයට ළඩිඹ ශරහශේ උටළන් 

ශශේ තයභ ශදවිශඹෝ. ශභොද2 තයභ ශදවිශඹෝ එදහ යු 

යශජක්. යු යශජක් වළටිඹට උටළන් යරහ  ඒ පිශනන් තභයි2 

රුහුශණ් උඳන්ශන්. ශම් ළරැද අර්ථථන ශදන්නට එඳහ.  ින්දු 

ශශනක් හද ඵළන් ඳභිසන් ඒ ශ්ධලඹ ින්දු ශ්ධලඹක්  

න්ශන් නළවළ. දළන් භශේ පුතහ ඵඳින්න ඹන්ශන් ඉයහ ශන 

ශභශඹක්. ඉතින් භශේ පුතහශේ  අයිති ඉයහනඹට ද? එශවභ නම් 

වරි ළඩක් ශන් ශම්. භභත් මුසලිම් හන්තහට ශප්රේභ ශහ.  

එඹහ ළභළති වුණහ. [ඵහධහ කිරීම්  ඔඹ ිනහ ශන ට්ටිඹ ශප්රේභ 

යරහ නළවළ.  ඔඵතුභන්රහ ශශේ rape.  භභ ශප්රේභ ශහ. භභ rape  

ශශේ නළවළ2 ජීවිශත්ට.  වළඵළයි එතළනදී ඒ ශදභවුපිශඹෝ අභළති 

වුණු නිහ භට ඒ විහවඹ යන්න වුශණ් නළවළ.  

භශේ ිකරයින්ට භභ කිඹන්න ළභළතියි2 - [ඵහධහ කිරීම්  

ශඳොඩ්ඩක් ශම් අවන්න. භශේ අභහතෙහංලඹ ළනයි2 ශම් ථහ 

යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්   අපි ඔඵතුභන්රහ එක් වඵඹක් නළවළ2 

ටීඑන්ඒ භන්ත්රීරුනි. වඵඹක් ශන්න ඕනෆත් නළවළ. ළශඩ් යරහ 

ඉයයි. දළන් අඳත් එක් වශඹෝශඹන් ඉන්න. වන එ 

වරහත් ඉයයි.  යන ඒහ යරහත් ඉයයි. හභඹ ශනළේරත් 

ඉයයි. දළන් යන්න ශදඹක් ඉතිරි ශරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්   ඒ 

නිහ අපි ඔඵතුභන්රහට වය යන්ශන් නළවළ. අපි 

ඔඵතුභන්රහත් එක් ිකරයි.  ඒ නිහ ිකරභ තිඹහශන ඉන්න. 

ළඩිශඹ දළඟලුශොත් වඹළනි ඳයහක්රභඵහහ ශ ශ්ධ තභයි 

ශන්ශන්.  ඊට එවහ කිඹන්ශන් නළවළ.  

“The Immediate Tasks of the Soviet Government" 
කිඹන ශඳොශත් ශරනින් ශභශවභ කිඹරහ තිශඵනහ:  

“We must fully realize that in order to administer 

successfully, besides being able to convince the people, 

we must be able to do practical organizational work”.  

ශම් ශරනින් කිඹරහ තිශඵන්ශන්. භභ  ශනොශයි. ශම් 

ශඳොශත් 27ළනි හණ්ඩශේ 242 - 243 පිටු ඵරන්න. භහජහදශේ 

ඳටන් ළන්භ.   භහ ශභඹ දටභ කිඹහ ශන ඹන්ශන් නළවළ. ශභි 

ිටංවර ශත්රුභ භභ කිඹන්නම්. "හර්ථ ශරිටන් ඳරිඳහරනඹ 

කිරීභ වහ ජනතහ දළනුත් කිරීභට අභතය2 යු්ධධඹක් 

ජඹග්රවණඹ කිරීභට අභතය2  අඳට ප්රහශඹෝත් ංවිධහන ටයුතු 

කිරීභට අලෙ ඵ ඳළවළදලි ශත්රුම් ත යුතුයි2 ඉතහභත් අභහරු 

හර්ඹද ශභඹයි. භක්නිහද දරක් ංෙහත ජනතහශේ 

ගර්ථි ඳදනභ ව ළඹුරු ජීන යටහ එභ ංවිධහනඹට ඹටත් 

විඹ යුතුයි." ශම් ශත්රුම් න්න.  ශම් කිඹන්ශන්ශරනින්.  

ඊශඟට2 භභ ිටංවර ශඵෞ්ධධශඹක් වළටිඹට  ිටඟහශරෝහද  

ූ රශඹන්  දක්න්න ළභළතියි.  ිටඟහශරෝහද ූ රශේ තිශඵනහ2 

ිටඟහර ෘවඳතිඹහට එඹහශේ පිඹහ  කිඹනහ2 ඹ දහ න්දනහ 

යන්නඹ කිඹරහ. ඹ ළනි දහ තභයි2  ඳවශ. ඳවශ කිඹන්ශන් 

ඹටි ඵශඩන් ඳවශත්2 ුදරිශඹන් ඳවශත්2 කුේ ශද දවහ 

ඵළලීභත් ශනොශයි.  නහඹඹහට ඳවළින් ිටටින උදවිඹ.  ුදදු 

වහමුදුරුශෝ ශ්ධලනහ යරහ තිශඵනහ2 ඹ දලහ ශභොක්ද 

කිඹරහ. ඹ දලහශන් එක් තභයි2 ඳවශ. ඒ කිඹන්ශන් 

නහඹඹහට ඳවළින් ිටටින ිකනිසුව දවහ ඵළලීභ. ඒ කිඹන්ශන් 

ඹටිතර ඳවුවම්.  ශම් තභයි කිඹන්ශන්. එතශොට භශේ 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ටයුතු පිළිඵ අභහතෙහංලඹ 

වළදරහ තිශඵන්ශන් ශභන්න ශම් විධිඹටයි.  ඒ කිඹන්ශන්2 අඳට 

ඳවශ ිටටින උදවිඹ ශම් යශට් ඉවශ තරශේ  නළති ඳවශ තරශේ 

ජීත් නහ. ප්රලසන පිරුණු2 ළටලු පිරුණු2 හශේත් ත 

ළශන්ශන් නළති2 වුරුත් ඵරන්ශන් නළති විලහර පිරික් ශම් 

ශරෝශේභ ඉන්නහ; ශම් යශට්ත් ඉන්නහ. ිටංවර2 ශදභශ2 

මුසලිම්2 ඵර්ර් කිඹරහ නළවළ2 වළභ ජහතිශේභ අඹ ඉන්නහ. අන්න 

ඒ උදවිඹ දවහ ඵළලීභ තභයි අශේ යුතුභ න්ශන්. අශේ ශේම් 

ළෂිඹන් ශවේයත් භළතිතුභහත්2 භශේ අතිශර් ශේම්තුභහත්2 අශේ 

ණහධිහරි ුවඵිටංව භළතිතුභහත් තතුළු අපි ශඳොතක් ස 

යරහ තිශඵනහ. භභත් ශඵලිඅත්ත ගනශේ ශොශඩ් ශශනක්.  

භින්ද චින්තනශේ ශභශේ වන් නහ: 

"භහශේ ජීවිතඹ විිටත වශේ කුයවන් ශවේන් පි වභහ ග ළික ුවඳිනි. 

ඒ නිහභ ශොඳුරු ඵවින්2 ශශනවිටන් වහ ශෞන්දර්ඹශඹන් පිරුණු 

භ පිළිඵ භහ දකින ිටිනඹ 'භ නළඟුභ' ශර ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් 

යික. ඳුව ත්ඹ ද ණනහ තුශ අශේ දෆස ඉදරිපිටදීභ පිරිහීභට රක් 

ව භ පුනර්ජීනඹ යික." 

එතශොට අශේ අදවත් ශම්යි. අශේ අභහතෙහංලඹ භ් න් 

ශභි ශභශවය ඉදරිඳත් යනහ. එි ශභශේ වන් නහ. 

"යහජෙ ප්රතිඳත්තිරට අනුකර අශනකුත් ගඹතන භඟ භනහ 

ම්ඵන්ධීයණඹක් ඳත්හ නිිකන් ශ්රී රංහශේ ගර්ථි වහ භහජීඹ 

ංර්ධනඹට ඉවේන  භවජන ම්ඵන්ධතහ ර්ධනඹ වහ භවජන 

ටයුතු හර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ වහ ළඳන යහජෙ ශේඹක් තති 

කිරීභ." 

ඊශඟට2 එි අයමුණ ලශඹන් ශභශේ වන් ය තිශඵනහ.  
 

"1.  අභහතෙහංලඹ ශත රළශඵන භවජන ඳළිකිසලි පිළිඵ අදහර 
අශනකුත් අභහතෙහංල භඟ ම්ඵන්ධීයණඹකින් යුක්ත වන 
ළරසීශම් ඹහන් රණඹක් ස  ශොට ක්රිඹහත්භ කිරීභ. " 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතෙතුභහ2 ඔඵතුභහට නිඹිකත හරඹ අහනයි. 

 
ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

එශවභ නම් භහ ශම් ශඳොත බහගත* යනහ.  

ශම් ශඳොත ඵරන්න. අහන ලශඹන් භට මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභහශන්  ඉේලීභක් යන්න තිශඵනහ2 භවජන 

ම්ඵන්ධතහ උඩ.  

ින්දු ගශම් තභයි තිශඵන්ශන් "බත් ගීතහ" කිඹන ශඳොත. 

ඒ ශඳොශත් තිශඵනහ2 වයක් භයන්න එඳහ2 තුන් භයන්න එඳහ 

කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ උතුශයන් ඳටන් න්න වයක් භළරීභ 

තවනම් යන්න කිඹරහ ශඹෝජනහක් ශශනන්න. ශතෝලි 

ගශම් කිිටභ තළන වන් ශරහ නළවළ2 වයක් භයන්න කිඹරහ. 

භහ ඒ ශඳොත කිශඹේහ. මුසලිම් ගශම් කුයහශන් කිිටභ තළන 

වන් ශරහ නළවළ2  
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2529 2530 

[රු (ගචහර්ඹ) භර්වින් ිටේහ භවතහ  

————————— 
* දඳොත ඉදිරිඳත් දනොකයන රී. 
   தைத்கம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

   Book not tendered. 
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තුන් භයන්න කිඹරහ; වයක් භයන්න කිඹරහ. ශභොද2 

මුවම්භ්ධතුභහ අයහබි ශ්ධලශේ වයහ හන්තහයශේ ඹ්ධදී ඒ පිරිට 

භවහ ඵඩත්න්නක් ගහ. තකු පුච්චරහ න්න කිඹරහ 

මුවම්භ්ධතුභහට කිේහ. එතුභහ ශභොක්ද ශශේ? එතුභහ ත් ේශේ 

ශයද ඳටි ඔතරහ- ඔතරහ තහශේ භසරට ත් ේර වරහ2 ඊට 

ඳසශේ ශයද ඳටිඹ විිට යරහ ත් ේර ශර ෆහ. කිිටභ ගභ2 

කිිටභ ධර්භඹ තුන් භයන්න කිඹරහ නළවළ. නමුත් අයහබි 

ශ්ධලශේ වශොශ නළති නිහ එදහ ඒ විධිඹට තුන් න්න ිට්ධධ 

වුණහ. 

 
ගරු හුදනි ස ෂහරූක් භවතහ 
(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු හුශනයිස ෂහරක් භන්ත්රීතුභහ2 ඔඵතුභහශේ රීති ප්රලසනඹ 

ඉදරිඳත් යන්න. 

 
ගරු හුදනි ස ෂහරූක් භවතහ 
(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
அதை தரற தரறந், அல்குர்ஆகண ன்கு தடித்து 

றபங்கறர்கபரல் ரத்றந்ரன் அற்கு றபக்கம் தகரடுக்க 

தொடித்ம். அல்குர்ஆதக்குப் தறகரண அர்த்த்க தகப 

அகச்சர் அர்கள் தகரடுத்றதக்கறநரர். ணச, அக 

‘யன்சரட்’இல் இதந்து லக்குரத ரன் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  

 
ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳේලිශේ විශලේ පජතුශභක් 

තභයි ඒ පිළිඵ භට කිේශේ. ඒ කිඹන්ශන් මුවම්භ්ධතුභහත් 

කිඹරහ නළවළ, තුන් අනුබ යන්න කිඹරහ. දළන් අශේ අසර් 

භන්ත්රීතුභහ ඉන්නහ. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීතින්ට අනුකර ශනොන ිටඹේරක්භ වළන්හඩ් හර්තහශන් 

ඳහ වරිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි2 රු අභහතෙතුභහ. 

 
ගරු (ණචහර්ඹ) භර්ේෂන් සිල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

කිිටභ තකු භයන්න කිඹරහ නළවළ. අයහබි ශ්ධලශේ ස 

ශොශන් නළති නිහ, ශඩි නළති නිහ, ඳරතුරු, එශලු නළති නිහ 

එදහ තුන්ට -  

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟට රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

20 හරඹක් තිශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්  

[අ.බහ. 2.47  

 
ගරු නිදයෝන් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ශජෙසඅ අභහතෙරුන්ශේ 

අභහතෙහංල තතුළු අභහතෙහංල කිිඳඹ ළඹ ශීර් හච්ඡහ න 

ශම් අසථහශේදී භටත් අදවස ප්රහල කිරීභට අසථහක් රඵහ දීභ 

ළන සතුතින්ත ශනහ. අපි දන්නහ2 රංහශේ ගණ්ඩුක්රභ 

ෙසථහශේ වළටිඹට අභහතෙරුන් ඳත් කිරීශම් ඵරඹ 

ජනහධිඳතිතුභහට ිික ශරහ තිශඵන ඵ. ඒ විතයක් ශනොශයි. 

රංහශේ අභහතෙහංල ණන තීයණඹ ය න්නට ඒ හශේභ 

ශභොන විඹ ඹටශත් අභහතෙහංල පිිටුනහද කිඹන එ ළන 

තීයණඹ යන්නට එතුභහට ඵරඹ ඳළරී තිශඵනහ. නමුත් 

අහනහට අද න ශොට ශරෝශේ ළඩිභ අභහතෙ භණ්ඩරඹ 

රංහශේ සථහපිත යරහ තිශඵනහ. අපි ශම් වළභ දහභ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කිඹන්ශන් තයි? අශේ යශට් පරදහයිතහ ළඩි 

ය ළනීභට ඹම් අභහතෙහංලඹක් පිිශටේත් ශනොශඹකුත් 

විඹඹන් වහ විලහර තභති භණ්ඩරඹක් ඳත් කිරීභ තුළින් 

තත්තටභ ශම් යශට් ඳහරනඹ අවුේ ශරහ තිශඵන ඵ අද ශම් බහ 

ර්බශේදීභ අඳට දළ න්න වළකි වුණහ. අද ඔඵතුභන්රහශේභ 

ළබිනට් භණ්ඩරශේ ඉන්න ශජෙසඅ තභතියශඹක් න ගචහර්ඹ 

රු තිස විතහයණ තභතිතුභහ කිේහ2 එතුභහ යන ළඩරට 

එක් අභහතෙහංලඹ ශේම්රිඹක් ඵහධහ යනහඹ කිඹරහ. ඒ 

ශම් යජශේ ඉන්න ඉවශභ තළන්රට ත්ිේරහ හර්තහ ශත් අද 

න තුරු කිිටභ වනඹක් නළවළ කිඹරහත් ඒ තභතිතුභහ අද ශම් 

බහට භතක් යරහ දුන්නහ. ඉතින් ශම්ශන් අඳට ශේනහ2 අද 

ශජෙසඅ තභතිරුන්ට අත් ශරහ තිශඵන ඉයණභ ශභොක්ද 

කිඹන එ. අද නශොට ිකලිඹන 500ක් ශම් ශජෙසඅ 

තභතිරුන් වහ අපි විඹදම් යනහ. නමුත් එතුභන්රහට ඒ ළඩ 

ටි යශන ඹන්නට අද වරි වළටි ඵරතර දීරහ නළවළයි කිඹරහ 

අද ශම්  රු බහ තුශදී කිඹළවුණහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. භවය 

ශජෙසඅ තභතිරු ශොයි තයම් රකිරිරහ තිශඵනහද කිඹරහ 

කිේශොත් අද විහදඹටත් කිිඳ ශදශනක් ඳළිකිසරහ නළවළ. ඒ 

හශේ ශ්ධේ ළන රංහ පුයහභ ජනතහ දළනුත් ශරහ 

ඉන්නහ.  

ශම් අභහතෙහංල නිහ අතිවිලහර මුදේ ප්රභහණඹක් නහසති 

ශනහඹ කිඹහ ඉතහභ යර අඳට ශඳනුණත් ඒ ළන                     

ක්රිඹහ භහර්ඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුටත්  ඒ හශේභ 

ජනහධිඳතිතුභහටත් න්න ඵළරි වීභ  ළන අපි විශලේශඹන්භ 

නහටු ශනහ. ජනතහශේ ඵදු මුදේලින් ඹළශඳන 

ඳහර්ලිශම්න්තුත්2 ජනහධිඳති ක්රභඹත් තුළින් අශේ ජනතහට 

වරිවළටි ශේඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹන එ විශලේශඹන්භ 

අශේ තරුණ ඳයපුශර් අදව ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අද තරුණ 

ඳයපුය එන්න එන්නභ ශ්ධලඳහරනශඹන් ඈත් ශන තත්ත්ඹක් 

දකින්න තිශඵනහ.  

ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ ිටට ඳහර්ලිශම්න්තු දක්හ භන්ත්රීරුන්ශේ 

වළිටරීභ අඳට ශඳශනනහ. අද නීතිඹ භන්ත්රීරුන්ට එ 

ගහයඹකිනුත්2 යශට් ජනතහට ශනත් ගහයඹකිනුත් 

ක්රිඹහත්භ ශන්න ඳටන් අයශන තිශඵනහ. අද උශ්ධ විහදශේදී 

විශලේශඹන්භ අභළතිතුභහශන් ප්රලසන ශහ2 අභළතිතුභහට 

ම්ඵන්ධ ශේම්යශඹක් කුඩු න්ශට්නයඹක් නිදවස ය 

න්න ලිපිඹක් දීපු එ ම්ඵන්ධ. එළනි ලිපිඹක් නිකුත් කිරීශම් 

දහචහයඹ ළන අපි උශ්ධ ථහ ශහ. ශම් යශට් හභහනෙ ජනතහට 

ක්ණඹකින් ක්රිඹහත්භ න නීතිඹ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශම් න 

තුරුත් ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. තභ ඳරීක්ණ යනහ කිඹරහ 

ඒ ළන වරි ශොඹහ ඵළලීභක් අද ශන ේ ශරහ නළවළ. ඒ 

හශේභ එතශනෝේ ශන ඒශම් ජහහයභට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේභ 

2531 2532 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඉන්න භවය භන්ත්රීරු වවුේ කිඹරහ හක්ෂි තිශඹ්ධදීත් ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් අද වරිවළටි ක්රිඹහත්භ වීභක් ිටදු ශරහ නළවළ. ඒ 

හශේභ කුඩු ජහහයභට ත තත් භන්ත්රීරු2 තභතිරු 

ම්ඵන්ධයි කිඹරහ ශතොයතුරු එළිඹට එ්ධදීත් ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණ 

ශශයන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ එක් එක් තභතිරුන්ට ංචහ වහ 

දණ ශචෝදනහ තිශඵනහඹ කිඹරහ හක්ෂි තිුදණත් ඒහ 

විභර්ලනඹ කිරීභ දත්න් දටභ අද ඳයක්කු ශරහ තිශඵනහ. භහ 

ිතන්ශන් ශම් තත්ත්ඹ උඩ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඳභණක් ශනොශයි  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අසර් භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහශේ රීති ප්රලසනඹ වන් 

යන්න. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

අශේ ිතත් නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ භළති 

තභතිරුන්ට ශචෝදනහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. එතුභහට එශවභ 

කිඹන්න ඵළවළ. විනිභඹ ංචහ යපු ශශනක් එතුභන්රහශේ 

ඳළත්ශත්භ ඉන්නහ. ඒත් අඳට කිඹන්න පුළුන්. ඒහ ශම් රු 

බහශේ කිඹන්න ඵළවළ. It is about the conduct of the Ministers 

and Members.  

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අසර් භන්ත්රීතුභනි2 රුණහයරහ රීති ප්රලසනඹක් 

නඟනහ නම් ඒ නීතිරට අනු ඹන්න. රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ 

භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්  Please do 

not disturb the Hon. Member.  

 
ගරු නිදයෝන් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

දණඹ වහ ංචහ ළන කිඹන ශොට එතුභහට ටික් 

රිශදනහ. අඳ දන්නහ එතුභහ ශම් රු බහට එහ තිශඵන්ශන් 

ශභොටද කිඹරහ. 2010 දී  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳටන් ත්ත දහ 

ිටටභ එතුභහට ඔඹ ගනඹ දීරහ තිශඵනහ. අනික් භන්ත්රීරු එවහට 

ශභවහට භහරු ශ්ධද2 එතුභහට ඔඹ පුටු වළභ දහභ වම්ඵ ශනහ.  

එතුභහට ඔඹ ගනඹ දීරහ තිඵශන්ශන් එතළන ඉශන විඳක්ඹට 

ඵහධහ යන්නයි. යජශේ ප්රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට ඒ යන්න තභයි 

එතුභහ ඔතළනට දභරහ තිශඵන්ශන්. ඒ තභයි එතුභහ ඔඹ 

යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්  තයි ඔඵතුභහ ශතොේපිඹ දභහ න්ශන්? 

රු අසර් භන්ත්රීතුභනි2 භභ ඔඵතුභහශේ නභක් වන් ශශේ 

නළවළ ශන්.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අසර් භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහශේ රීති ප්රලසනඹ වන් 

යන්න. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, he cannot make accusations against me. His father 

knows me and his mother knows me very well than he 

does. එතුභහ නශඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට.  [ඵහධහ කිරීම්  
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහ දළන් ථහ 

යන්න. රු භන්ත්රීරුනි2 රුණහය බහ ශන ඹන්න ඉඩ 

ශදන්න. 

 

ගරු නිදයෝන් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 එතුභහට අලුත් තභතිභක් 

ශදන්න පුළුන් "ඵහධහ තභති" කිඹරහ. "ඵහධහ යන 

අභහතෙහංලඹ" කිඹරහ 68ළනි අභහතෙහංලඹ වදරහ එතුභහට ඒ 

තභතිභ දුන්නහ නම් වරි. ඉසයවට ත තභතිම් එයි. කුඩු 

තභති එයි; එතශනෝේ තභති එයි; ළිටශනෝ තභති එයි. නළත්නම් 

ඵේරන්ටයි2 පන්ටයි ත අභහතෙහංලඹක් වදරහ ඒ තභතිභ 

ශභතුභහට ශදන්න පුළුන්. ශම් අඹ ළශඹන් වන දීරහ 

තිශඵන්ශන් ඵේරන්ටයි2 පන්ටයි. එශවභ අභහතෙහංලඹක්ත් 

වදරහ ඔඵතුභහ ඒත් අඩුභ තයශම් බහය න්න.  [ඵහධහ කිරීභක්  

ඔේ. "ඵලු තභති" කිඹරහ වරි ඒ තනතුය බහය න්න. එච්චයයි. ශම් 

රු බහට තවිේරහ අඳට යදය යන්න එඳහ.  

 

ගරු භන්ත්රීයදඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
නළත්නම් ශජෙසඅ තභතිභක් ශදන්න පුළුන්.  

 

ගරු නිදයෝන් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔේ. නළත්නම් ඔඵතුභහට ශජෙසඅ තභතිභක් න්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 උතුරු ශොරිඹහශේත් ශම් 

ශජෙසඅ තභති තනතුරුරට ශභොනහද ශරහ තිශඵන්ශන් 

කිඹරහ ඳුව ත්ඹ ුවභහනශේ අඳ දළක්හ. විශලේශඹන්භ ඒ ශයජිභඹ 

ශවොට ගයක්හ යපු ඒ යහජෙ නහඹඹහශේ භහභහ එදහ 

ප්රිට්ධධිශේ එළිඹට අයශන ත්ිේරහ භයරහ දළම්භහ. අද අශේ 

තභතිරුන්ට ඒ තත්ත්ඹ තති ශරහ නළවළ. නමුත් ශොශවොභත් 

යහජෙ උදවට රක් ශරහ ඉන්න පිරික් ඉන්නහ. ඒ අඹ ශජෙසඅ 

තභතිරු කිඹරහ අද අඳ වඳුන්හ ශදනහ. එතුභන්රහට වරිවළටි 

ළඩ ය න්න ශදන්ශන් නළති ඵළ දභරහ තිශඵනහ. අඩු 

තයශම් අභහතෙහංලර ශේම්රුන්ත් ණන් න්ශන් නළති 

ගහයඹට එතුභන්රහ අද ඳළත්තට දරහ තිශඵනහ. ඒ ළන 

භහ විශලේශඹන්භ නහටු ප්රහල නහ. ශජෙසඅ අභහතෙරු 

දව ශදශනක් ඉන්නහ. එතුභන්රහ දීර්ක හරඹක් තිසශේ අශේ 

යටට හුඟක් ළඩ යපු අඹ. ඒ ළන අඳට කිිටභ හදඹක් නළවළ. 

එතුභන්රහ දීර්ක හරඹක් ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ ළඩ යපු 
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අඹ.  තත් භවය අඹ අනිකුත් ඳක්ර ඉරහ ගණ්ඩු ඳළත්තට 

තවිේරහ හුඟක් ළඩ ය තිශඵනහ. එතුභන්රහට ශවො 

ඳශපුරු්ධදක් තිශඵනහ. ඒ තභතිතුභන්රහශේ ම්ඳත් ශම් යජඹ  

වරිවළටි ඳහවිච්චි ශනොකිරීභ ළන ශම් අසථහශේ භශේ නහටු 

ප්රහල යනහ. රුපිඹේ ිකලිඹන 500ක් කිඹන්ශන් ශඳොඩි මුදරක් 

ශනොශයි. එළනි විලහර මුදරක් එතුභන්රහට ශන් ය තිුදණත්2 

ළඩ ය න්න ඵළරි න විධිඹට එතුභන්රහ ිය යශන තිශඵන 

එ ළනත් අඳ විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේදී නහටු ශනහ.  

අඳ අද ඹවඳහරනඹ ළන ථහ යනහ. අද ප්රහශ්ධශීඹ බහර 
ඉරහභ ඹවඳහරනඹ  බි ළටිරහ තිශඵන ගහයඹක් අඳ දකිනහ. 
ඒ හශේභ යජඹ ඹටශත් තති  ප්රහශ්ධශීඹ බහර2 නය බහර 
අඹ ළඹ  ඳයදනහ. එශේ ඳයහජඹ න්ශන් කුභක් නිහද කිඹරහ 
මුළු යටභ දන්නහ. ඒහශේ අඹ ළඹ ඳළ යශදන්ශන් ඒ ප්රහශ්ධශීඹ 
බහලින් ශශයන ඳහරනඹ ඒ ඳක්රභ අඹත් අනුභත 
යන්ශන් නළති නිහයි.  ඒ හශේ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් ඹටශත් 
අශේ භවය භන්ත්රීරු ඉේරහ තිුදණහ භභ දළක්හ2 ශම් අඹ ළඹ 
විහදඹ අහන ශරහ ඡන්දඹ න්න ශොට යවස ඡන්දඹක් න්න 
කිඹරහ. එශවභ යවස ඡන්දඹක් ඳළළත්වශොත් ශම් ගණ්ඩුටත් 
ශභොනහද ිට්ධධ න්ශන් කිඹරහ අඳට අනුභහන යන්න පුළුන්. 
ශභොද2  ශම් ගණ්ඩු ළන රකිරුණු තභතිරු විලහර පිරික් 
ඉන්නහ. පුළුන් නම් යවස ඡන්දඹක් තිඹන්න කිඹරහ 
ඔඵතුභන්රහට භභ අභිශඹෝ යනහ. යවස ඡන්දඹක් තිඹරහ ඒ 
අභිශඹෝඹ බහය න්න කිඹරහ භභ කිඹනහ. ඒ හශේභ2 ශභතයම් 
ශරොකු තභති භණ්ඩරඹක් තිශඵන්ශන් ශම් ශයජිභඹ ගයක්හ 
කිරීශම් පිඹයක් ලශඹන්ඹ කිඹරහත් ශම් අසථහශේදී භභ 
කිඹනහ.  

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (දෞඛ් නිදඹෝජ 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

යවස ඡන්දඹක් තිඹරහ ඵරන්න.  
 

ගරු නිදයෝන් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අද ඳතින ගර්ථි ක්රභඹ 
ළන ඵරන ශොට අඳට ශඳශනනහ යු්ධධශඹන් ඳසශේ අශේ 
අඳනඹන ශේඹ එන්න එන්නභ ඳවත ළටිරහඹ කිඹරහ. යු්ධධඹ 
අන් වුණහට ඳසශේ 2010 දී අඳට ිටඹඹට 18 අඳනඹන 
ර්ධන ශේඹක් තිුදණහ. නමුත් 2011 ශ්ධදී එඹ ිටඹඹට 5.4 
දක්හත්2 2012 ශ්ධදී ඍණ 7.7 අඹක් දක්හත් අඩු ශරහ 
අඳනඹන ර්ධන ශේඹ අඩහශ ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අඳත් 
එක් තයහරි අශනක් යටරට2 විශලේශඹන්භ ඉන්දඹහ2 
ඵංේරහ ශ්ධලඹ2 විඹට්නහභඹ ගද යටරට ශම් අසථහශේදී පුළුන් 
ශරහ තිශඵනහ අඳට ඩහ විලහර ර්ධන ශේඹක් අඳනඹන තුශ 
තිඹහශන අඳට ඩහ ඉදරිඹට ඒ යටර ගර්ථිඹන් ශන ඹන්න. 
ඒ ශවේතු නිහ 2012 න ශොට රුපිඹේ ිකලිඹන 92000ට ඩහ 
ගනඹන අඳනඹන ඳයතයඹක් අඳට අත් ශරහ තිුදණහ. ශරෝශේ 
ගනඹන අඳනඹන ඳයතයලින් විලහරතභ ඳයතයඹ ිික යටේ 
30න් එක් ඵට අශේ යට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේ ංෙහ 
ශේන ළන අඳට දළන න්න රළුදශණ් අශේ ගර්ථිඹ වරි වළටි 
ශභශවඹ න්ශන් නළති නිහයි. ශම් තත්ත්ඹ හ න්න අඳ 
යන්ශන් ශභොක්ද? අශේ තරුණ පිරිස2 අශේ හන්තහන් පිට 
යට ඹරහ2 පිට යටර තිශඵන ගර්ථි ක්රභඹ බහවිත යරහ2 ඒ 
භ් න් අශේ යටට විශ්ධල විනිභඹ ශන ඒභයි. එශේ විශ්ධල විනිභඹ 
ශන ඒභ භ් න් ඳත්හශන ඹන ගර්ථි ක්රභඹක් තභයි අඳ ශම් 
යශට් තත්තටභ ක්රිඹහත්භ යශන ඹන්ශන්. අඳට ඹව 
ඳහරනඹක් නළති නිහ අශේ යටට විශ්ධල ගශඹෝජඹන් එන එ 
එන්න එන්නභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි ශම් යජඹ 
ළිටශනෝ ළනි ර්භහන්ත ශම් යටට ශනළේරහ2 ඒ භ් න් 

විශ්ධශීඹ ගශඹෝජඹන් ශම් යටට ශනළේරහ2 අශේ ංසෘතිඹ 
විනහල යන ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළයුවශන්. අපි 
උශ්ධ රු අභළතිතුභහශන් තහුහ2 ුද්ධධ ලහන තභතිතුභහ 
වළටිඹට එතුභහ ශම් ළිටශනෝ ෙහඳහයඹ අනුභත යනහද කිඹරහ. 
එතුභහට අද ශම් බහශේදී උත්තයඹක් ශදන්න ඵළරි වුණහ2 
ළිටශනෝ ශම් යශට් සථහපිත යනහද නළ්ධද ඹන්න 
ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ නිහ අඳට ශම් අසථහශේදී වළ ශඟන්ශන් ශම් 
යජඹ ප්රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට තභ ඒ තීයණර ඉන්නහ කිඹන 
එයි. ඒ හශේභ අද අශේ යශට් නිසඳහදන විඹදභ එන්න එන්නභ 
ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ශරෝ ශශ ශඳොශශේ 

ඉන්ධන ිකර ඉවශ ත්ඹහ2 ශතේ ංසථහ ඳහඩු රළුදහ කිඹරහ එදහ 

ඉන්ධන ිකර ඉවශ දළම්භහ. නමුත් අද න ශොට ශතේ ංසථහ ඒ 

ඳහඩු අඩු යශන තිශඵනහ. ඒ හශේභ අද ශරෝ ශශ 

ශඳොශශේ ඉන්ධන ිකර  අඩු ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ශම් යජඹ 

එන්න එන්නභ අශේ ජනතහට ඵදු ඳටිකන්2 ඒ හශේභ ඵය 

ඳටිකන් තිශඵනහ. ජනතහශේ ජීන විඹදභ අඩු කිරීභට කිිටදු 

ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්ශන් නළවළ. අද න ශොට අශේ ඵරහහය 

ගශ්රිත විලහර ලශඹන් ළිට රළබිරහ ඒහ ක්රිඹහත්භ න 

තත්ත්ඹක් තුශ විදුලිඵර භණ්ඩරඹත් ශම් න ශොට රුපිඹේ 

බිලිඹන 21 රහබඹක් රඵහශන තිශඵනහ. නමුත් ශම් යජඹ 

ිටඹඹට 40ක් න ශතක් ඉන්ධන ළශපුම් හසතුක් තභත් අශේ 

ජනතහශේ විදුලි බිරට එතු යනහ. ජනතහට වන ශදන්ශන් 

නළති2 ඒ වන තභන්ශේ ිත ිකතුයන්ට2 තභන්ශේ ශට් ඉන්න 

ඥහතින්ට ශදන ගර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට තභයි අපි 

ඔඵතුභන්රහශේ යජශේ ගර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ දකින්ශන්. ඳුව ත්ඹ 

අඹ ළශේදී අපි දළක්හ ඔඵතුභන්රහ racing carsරට ඵදු නළති 

ශහ. ත්ඹ ුවභහනශේ Colombo Night Race එ තිුදණහ. ඒ night 

race එ වහ නය බහශන් අඹ ශ යුතු විශනෝද ඵ්ධද 

ඵසනහිය ඳශහශත් භව තභතිතුභහශේ නිඹභඹකින් අඩු යරහ 

තිුදණහ. ත්ඹ ුවභහනශේ භභ දළක්හ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඉසයවහ 

ඒ racing car එක් අයශන ත්ඹහ. STF guard එක් ඳහ ඒ 

racing car එට දීරහ තිුදණහ. ජනතහ ඉදරිශේ කිිටභ 

රේජහකින් ශතොය අශේ ම්ඳත් ශම් හශේ විනහල යරහ2 ඒ 

ම්ඳත්ලින් තභන් ප්රශඹෝජන න්න එ ළන අපි ඔඵතුභන්රහට 

ශඳන්නහ ශදනහ. ශොතයම් ශඳන්නුත් ශම් තත්ත්ඹ එන්න 

එන්නභ ළඩි ශනහ ිකක් අඩු න ගහයඹක් නම් අඳ 

දකින්ශන් නළවළ. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ2 ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් 

තිශඵනහ.  

 
ගරු නිදයෝන් දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඳුව ත්ඹ හරශේ ශොශම 

ශොටස ශශ ශඳොශශේ විලහර නු ශදනු කීඳඹක් ිටදු වුණහ. 

ඒහශේදී ංචහ වහ දණ ිටදු වුණහ කිඹරහ ලිඛිත ඳළිකිසලි 

රළුදණත් ඒ ඳළිකිසලි අද න ේ නිිට ඳරිද ඳරීක්හ යරහ 

නළවළ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ශොශම ශොටස ශශ ශඳොශ 

කිඹන්ශන් අශේ රංහට විශ්ධල ගශඹෝජන ශශනන ප්රධහන 

සථහනඹක් ඵ. එශවභ සථහනඹක්ත් ඔඵතුභන්රහට වරිවළටි 

ඳහරනඹක් ය න්න ඵළරි වුශණොත්2 ඒ සථහනරත් ශම් හශේ 

ශවොයම් ිටදු ශනහඹ කිඹරහ විශ්ධල ගශඹෝජඹන් දළන 

ත්ශතොත්2 අශේ රංහට විශ්ධල ගශඹෝජන එන එ අඩු 

ශනහඹ කිඹරහ භභ ිතනහ.  

2535 2536 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඒ හශේභ අශේ රු භවහචහර්ඹ තිස විතහයණ තභතිතුභහ 

කිේහ2 ''අපි උස තහක්ණඹක් ිත ගර්ථිඹට ඹන්න ඕනෆ'' 

කිඹරහ. නමුත් අද න විටත් ඔඵතුභන්රහශේ උස තහක්ණඹ 

ිත අඳනඹන තිශඵන්ශන් ිටඹඹට 2ක් හශේ ඉතහභ ුවළු 

ප්රභහණඹක්. ශම් තත්ත්ඹ ශනස ය න්න ළඩ යන ශොට 

ඒටත් ඵහධහ තති ශනහඹ කිඹරහ එතුභහ වන් ශහ. ඉතින් 

ශම් ළයද නිළයද ය න්ශන් නළති ඒහ තුළින් ඹළශඳිකන්2 

ශ්ධලඳහරනභඹ ලශඹන් ගයක්හ වීභට ටයුතු යනහ ික2 

අශේ රංහශේ ගර්ථි ංර්ධනඹත්2 භහජ ංර්ධනඹත් තති 

යන්න ශම් යජඹ ටයුතු යන්ශන් නළති ඵ කිඹන අතය2 ිටඹලු 

ශදනහටභ සතුතින්ත ශිකන් භහ නතිනහ.  

[අ.බහ. 3.05  

 

ගරු  ෆීලික්ස දඳදර්යහ භවතහ (භහජ ද හ අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு தேதக்ஸ் ததசர - சதோக சசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අද භභ ශනත් ශ්ධරට 

උත්තය ශදන්ශන් නළති අශේ අභහතෙහංලශේ විඹ ඳථඹ පිළිඵ 

ඳභණක් ථහ යන්නට තීන්දු ශහ.  

තත්ත ලශඹන්භ කිඹනහ නම් අශේ අභහතෙහංලඹ අතිවිලහර 

පුළුේ ඳයහඹ ඳළතිරී තිශඵනහ. හන්තහන් වහ ශනභ 

අභහතෙහංලඹක් තිුදණත්2 තනි භේ පිඹ ඳවුේර හන්තහන් 

පිළිඵ අයිතිඹක් ව  කීභක් අශේ අභහතෙහංලඹට ඳළරී 

තිශඵනහ. ශමුන් වහ ශනභ අභහතෙහංලඹක් තිුදණත් ගඵහධිත 

ශමුන් අශේ බහයශේ තඵහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ විවිධ ගඵහධ 

වහ ශෞෙ අභහතෙහංලඹ ඹටශත් ප්රතිහය ශත්2 ගඵහධිතඹන් 

අශේ අභහතෙහංලඹට අයිති පිරික්. ඒ හශේභ අධෙහඳනඹ 

ඵළලුත්2 අධෙහඳන අභහතෙහංලශඹන්2 උස අධෙහඳන 

අභහතෙහංලශඹන් ඒ ශේහ  ඉටු යනු රළුදත් අශේ 

අභහතෙහංලඹත් ඒ හර්ඹඹ ඉසට යන්න ඵළඳිරහ ඉන්නහ. ශෞෙ 

අභහතෙහංලඹ2 ශභහ වහ හන්තහ ටයුතු අභහතෙහංලඹ2 විලසවිදෙහර 

ගදී ගඹතන උඳශ්ධලන ශේහ ඳළළත්වුත් අශේ අභහතෙහංලඹත් 

උඳශ්ධලන ශේහ ඳත්නහ. ඵරන්න2 ශොශවන් වරි අඳටත් 

link එක් තිශඵනහ ශන්. ඒ නිහ අශේ අභහතෙහංලඹ විලහර 

ඳයහඹක් තුශ විිදී තිශඵන අභහතෙහංලඹක් විධිඹටයි අඳ 

දකින්ශන්. එශවභ විිදරහ තිශඵනහ ඳභණක් ශනොශයි2  ඳක් 

ශේද2 කුර ශේද2 ජහති ශේද නළති ශඵොශවොභ විෘත භනකින් 

තභයි භහත් අශේ දක් නිශඹෝජෙ තභතිතුභහත් ශම් ටයුතු 

ශභශවඹන්ශන් කිඹන එ  ප්රහල යන්න ඕනෆ. අපි ශදශදනහභ 

එතු ශරහ තභයි ශම් ළඩ යන්ශන්. එතුභහටත් භභ පර්ණ 

ඵරතර දීරහ තිශඵනහ. ඕනෆභ ශරහ භළදවත්ශරහ තීන්දු 

තීයණ න්න ඳහ එතුභහට ඉඩ දීරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ළඩිිටිඹන්ශේ 

අිං ිත්රට2 ගඵහධිතඹන්ශේ අිං ිත්රට අපි 

ශොන්ක්රීට් ත්යන්ශන් නළවළ. අපි ශදන්නහටභ අසථහ තිුදණහ 

ගඵහධිත නිහ වදරහ  පර වන්න. නමුත් අපි එශවභ 

ළහුශේ නළවළ. ඒ ශනුට අපි ශශේ ශභොනහද? අපි ගඵහධිත 

නිහ වදනහ ශනුට2 ගඵහධිත ඒ ඳවුේරට  මරෙභඹ    ලක්තිඹ 

රඵහ ශදන්න ටයුතු ශහ. ගයම්බඹක් ලශඹන් රංහශේ වළභ 

ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් ශොට්අහඹභ ගඵහධිඹන් ඳණස ශදනකුට 

රුපිඹේ 3000 ඵළත්න් භහිට රඵහ ශදනහ. ඒ ළන අපි 

න්ශතෝ ශනහ. ඒ හශේභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ.  ගණභඩුශේ ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් ශොට්අහ 

ඳවක් තිශඵනහ.  ඵරන්න2 ශොශවොභද තත්ත්ඹ කිඹරහ. ඉතින් 

ඒ තභයි අශේ ප්රතිඳත්තිඹ.  

ඉසය භවජන ගධහයඹ දුන්ශන් රුපිඹේ 100යි2 200යි. 

ඳවුර ඳස ශදශනක් ිටටිඹහ නම්2 රුපිඹේ 500යි රළුදශණ්. ඒ 

රුපිඹේ 1000 දක්හ ළඩි යරහ2 දළන් 12792000ට භවජන 

 ගධහයඹ ශදනහ.  

භභ2 ''භභ'' කිඹන චනඹ ඳහවිච්චි යන්ශන් නළවළ. භවය 

තභතිරු ඉන්නහ2 ''භභ'' කිඹරහ තභයි කිඹන්ශන්. "භභ වරි 

උතහ2 භභ වරි ජතහ" කිඹන ට්ටිඹත් ඉන්නහ. නමුත් අපි 

එශවභ කිඹන්ශන් නළවළ. වළභ ශරහශේභ ''අපි'' කිඹන චනඹ 

තභයි භභ බහවිත යන්ශන්. භභ2 ''අපි'' කිඹන චනඹ බහවිත 

යන භන් රඵන ර්ශේ 22212000ට රුපිඹේ 1000 ඵළත්න් 

භවජන ගධහයඹ ශදනහ. ඒ මුදර තත් ළඩි ශහ.  

අපි ගඵහධිත නිහ වදුහ. ඒහ වළදීශම්දී කිිටභ ශොන්රහත්  

දීභක් නළත; භරු පර නළත. භවජනඹහත් එක් එතු ශරහ 

ශ්රභඹ ශඹොදරහ තභයි අපි ඒහ වළදුශේ.  ඹම්කිිට ශොඩනළ් ේරක් 

වදන්න ත්ඹහභ ඒශක් BOQ එ වළදුහට ඳසශේ2 බහණ්ඩරට 

ිටඹඹට 60ක් ඹන ශොට2 ශ්රභඹට ිටඹඹට 40ක් ඹනහ. එතශොට 

අපි ශම්ට අශේ ශ්රභඹ එතු යනහ2 මරහනහරඅ රු 

භන්ත්රීතුභනි. එතශොට අඳට ටිනහභ එතු ශ - value-

added - නික් වදන්න පුළුන්. ඒ විධිඹට රක් ශදවභහයක් 

තුනක් ළඹ යරහ රක් ඳවක් වඹක් ටිනහ නිහඹක් වදන්න 

පුළුන්.  ඒ අශේ ප්රතිඳත්තිඹක්. අශේ ප්රතිඳත්ති අනු2 අපි 

දහත් ජනභහධෙ එක් තයව වුශණ් නළවළ. අපි ජනභහධෙ 

ළරකුශේ අශේ භඟ ශඳන්න්ශනක් විධිඹට. ඊට ශවොභ 

උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. අඳට ජනභහධෙශඹන් ශඳන්නුම් යරහ 

දුන්නහ2 අවුරුදු 116 හන්තහක්. අපි තඹ ශවොඹහ ශන ත්ඹහ. 

අන්න අවරහ2 අවරහ අතන ඉන්නහ කිඹරහ   ජනභහධෙශඹන් 

අඳට ශඳන්නහ. එතශොට ඔවුන් ශවොඹහ ශන අපි ඹනහ. අශේ 

නිරධහරි භණ්ඩරඹ2 ශේම්තුිකඹ තතුළු අපි ඔක්ශෝභ ඒ අඹ 

ශවොඹහ ශන ත්ිේරහ උදවු යනහ.   

අපි ශම් ශ්ධදී ගන 175 අශේ ජංභ භහජ ශේහ 

ළඩටවන ඳත්හ තිශඵනහ. භහත්2 නිශඹෝජෙ තභතිතුභහත්2  

නිරධහරි භණ්ඩරඹත් ශම් ළඩටවන ඳත්හ තිශඵනහ. අපි ශම් 

වහ ජනභහධෙශඹන් වශඹෝඹ ඉේරනහ.  ජනභහධෙ තභයි 

අඳට ශම් ශතොයතුරු ශඳන්නුම් යරහ ශදන්ශන්. ඒ හශේභ ශම් 

වහ අපි විඳක්ශඹනුත් උදේ න්නහ. ඊශේ ශඳශර්දහ අජිත් පී. 

ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ අඳට කිේහ2 ළඩිිටි භථ භණ්ඩරඹ  ළන. 

දරුන් තභ ශදභේපිඹන්ට ඹම් කිිට ශදඹක් යන්ශන් නළත්නම්2 

ඒ භථ භණ්ඩරඹට ඉදරිඳත් යරහ ඒශොේරන්ශේ දු 

කිේහභ2 උහවිඹට ශනොත්ිේරහ  භථඹට ඳත් යරහ ඒ 

ඳවුර සථහපිත යනහ. ශම් ළඩටවන තිුදශණ් ශොශම 

ඳභණයි. එතුභහ අශේ Consultative Committee එට තවිේරහ 

කිේහ2 අපි ශම් ළඩටවන විභධෙත යමු කිඹරහ. ඊට ඳසශේ 

අපි ඒ වහ Cabinet Paper එක් දහරහ ඒ ටිනහ අදව අශේ 

ප්රතිඳත්තිරට එතු යරහ අශේ ප්රතිඳත්ති ඹථහත් යන්න 

ටයුතු ශහ.  අපි  ඒ විධිඹට තභයි ටයුතු යන්ශන්. ශම් 

තභයි තත්ත.  

අපි ළඩිිටිඹන්ටත් දහ ුවරැකුම් භධෙසථහන වළදුහ; ඒහට 

ගධහය දුන්නහ.  ඒ සථහනරට තවිේරහ තමුන්ශේ ඹශේ  ඳළයිස  

ිකතුයන් තුවරු යන්න2   ඳළයිස ිකතුදම්  අලුත් යන්න2 

හච්ඡහක් යන්න2 ළයම් වන්න2 අදවස හුභහරු ය න්න 

ළනි ශනොශඹකුත් ශ්ධේ යන්න ඒ ශොේරන්ට පුළුන්. 

ළඩිිටිඹන් කිඹන්ශන් ළඩිඹ ජීත් න ට්ටිඹ.  විශ්රහභ ත්ඹත් 

ළඩිිටිඹන් තතුශශේ උඳශ්ධලඹන් ිටටිනහ. ඒ නිහ ඒ අඹ 

විශ්රහභ ඹන්ශන්ත් නළවළ2 ඒ අඹශේ භන විශ්රහභ ඹන්ශන්ත් නළවළ. 

දළන් අලුත්භ ප්රණතහ තභයි2 pension ත්ඹ අඹ ශඳෞ්ධලි 

අංලඹට ළඩිශඹන් ඵහ ළනීභ. ශභොද2 ඒශොේරන්ට 

2537 2538 
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experience එ2 විනඹ කිඹන ශම් ඔක්ශෝභ තිශඵන නිහ. ඔවුන් 

විශ්රහභ ඹෆභට ශඳය අපි උඳශ්ධලනඹක් ශදනහ2 ශම් විධිඹට ටයුතු 

යන්න ඕනෆ2 දළන් ඒට රෆසති ශන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ 

ළඩටවනත් අපි යනහ. උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. අපි  

විහවඹට ඉසශේරහ රෆසති ශන වළටි ඵරන්න. භඟුේ ශේ 

න්න ශවෝටරඹ book යනහ2 photographs න්න  එ  හට 

වරි බහය ශදනහ. ඒ විධිඹට විහව උත්ඹට ශඵොශවොභ 

රසනට රෆසති නහ. ඒ විධිඹට අශේ විශ්රහිකඹන්ශේ විශ්රහභ 

ුවඹ හර්ථ විඳින්න පුළුන් න විධිඹට අශේ අභහතෙහංලඹත් 

ළඩ පිළිශශ ස ය තිශඵනහ. ශොන්රහත් ත්විුවම් අත්න් 

කිරීභටත් ඒ විශ්රහිකඹන්ශේ ිකතිරට අපි අය දීරහ 

තිශඵනහ. ඹම් ශොන්රහත්තුක් යරහ  ඒ මුදලින්  ිටඹඹට ඳවක් 

රඵහ න්න දළන් ඒ ළඩිිටි ිකතිරට පුළුන්. ඒ වයවහ  මරෙභඹ 

ලක්තිඹ තති කිරීභ තුළින් ඒ අඹට අභිභහනශඹන් යුතු ජීත් 

න්න පුළුන් ක්රභශේදඹකුත් අපි වදහ ශන ඹනහ. ඒ අනු 

ඒශොේරන්ට trip එක් ඹන්න2 න්දනහ භනක් ඹන්න දළන් 

අසථහ තිශඵනහ. ශඵොශවෝ ශදශනක් දළන් ඒ ය ශන 

ඹනහ. ඒ හශේභ හර්ෂි ඳත්න ළඩිිටි ිකති එමුතුක් 

තිශඵනහ.  

ගඵහධිතඹන් ශනුශන් අශේ ජහති විලසවිදෙහරඹ - NISD 
එ- තිශඵනහ.  ශම්ශන් අපි ගඵහධිත අඹට උඳහධිඹ ශදනහ; 

ඩිේශරෝභහ ශදනහ. ඒ ශොශම තභයි තිුදශණ්. දළන් ඒත්  
විභධෙත යන්න ඹනහ.  අපි ශම් ශොඩනළ් ේර වහ රුපිඹේ 

රක් 15ක් හර්ෂි ශේහ. අවුරුදු 60ට ඳසශේ අපි ඉඩභක් 

ශවොඹහ ශන එතළන ඒ ගඹතනඹ සථහපිත ශහ.  ශම් උඳහධිඹ ත් 
අඹට ශනත් යටර ශොඳභණ ඉේලුභක් තිශඵනහද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ ද?  ඔවුන්ට ශදන ළටුඳ රුපිඹේ රක් 
කීඹක්ද?  ශම් පුහුණුට උඳශ්ධලනඹ අලෙයි. උඳශ්ධලනඹ නළති 

කිිට ශදඹක් යන්න ඵළවළ. වදෙයශඹකු ශඟට ඹන්ශන් 
ශරඩක් දුක් වළදුණහභ. අද ගතතිඹ2 විලහදඹ ළනි ශයෝ තුළින්  

ශම් භහජඹ ශොඳභණ විඳරිත ශරහ තිශඵනහද? ශම් 

විඳරිතබහඹ නළති යන්න උඳශ්ධලනඹ ශොඳභණ ළදත් 
නහද කිඹන එ පිළිශන තිශඵන නිහ2 අපි ඒ වහ අලෙ 

ටයුතු යනහ.  

භවය අඹ ිකථෙහ භතර ඉන්නහ.   ශඵොශවෝ පිරිස ඒහට බඹ 
ශරහ ඉන්නහ.  ඒ තත්ත්ඹ නළති යන්නත් අපි project එක් 

වදරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ළඩිිටි අඹශේ 
නිසඳහදන2 ගඵහධිත අඹශේ නිසඳහදන විකුණහ න්න පුළුන් 
න්ශන් ශොශවේද? ජඳහනශේ නම් එ එ ශ්ධේ pack  යන්න 

ඒශොේරන්ට අයිතිඹ දීරහ තිශඵනහ. සඹං ලක්තිශඹන් 

ගර්ථිඹ  ශොඩ නඟන්න ටයුතු යන අඹට විලහර මුදරක් 
ශදනහ. නමුත් අඳට ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්2 ඒ අඹ නිඳදන ඒහ 

විකුණහ න්ශන් ශොශවේද?  ඊශේ ළබිනට් ඳත්රිහක් දභහ ම්භත 
ය ත්තහ. භභ ඒ  ළන න්ශතෝ ශනහ. ජහති කීභ 

ඹටශත් CSR ළඩටවනක්  ශදන්නඹ කිඹහ අපි  ඉේලුහ.  ළඩිඹ 
ශනොශයි supermarket එ දහන්න අඳට  යහක්ඹක් ශදන්න  

කිඹහ අපි  ඉේලුහ. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු තභතිතුභනි2 ඔඵතුභහට ත  විනහඩි ශද හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ගරු ෆීලික්ස දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேதக்ஸ் ததசர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ත විනහඩි  ශද2 තුනක් ශදන්න. 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි ශද හරඹක් තිශඵනහ2 රු තභතිතුභනි.  

 

ගරු ෆීලික්ස දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேதக்ஸ் ததசர) 

(The Hon. Felix Perera) 

යහක්ඹක්  ශදන්නඹ කිඹහ අපි ඉේලුහ. යහක්ඹක්  දුන්නහභ 

තභන්ශේ නිසඳහදන එතළන තිඹහශන  අශශවි ය න්න 

පුළුන්. භළදවත්රුශක් නළති ශළින්භ ශචක් එ ඔහුට 

ඹන්න පුළුන්.  නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹටත් ඒ  අඹ  රෆසති ය 

ත්තහ.   

ඊශඟට2 ශ්රණහඵහධිත අඹශේ බහහ පිළිත් බහහක් ඵට 

ඳත් ශහ විතයක් ශනොශයි2  පිටුඳිටන් ශඵෝඩ් එක් වරහ  ඒ 

අඹට driving licence එක්  ශදන්න පුළුන්ද කිඹහත් අපි ශොඹහ 

ඵරනහ. ශභොද2 ඒ ශොේරන් ඒ ඉේරනහ.  ශභොද2 air-

conditioned හවනර ඹනශොට තශවන්ශන් නළවළ. ඒ අඹට ඒ 

ලක්තිඹ  තිශඵනහඹ කිඹරහ ඒ අඹටත් ඒ වහ අසථහක් 

ශදන්නඹ කිඹහ ඒ අඹ ඉේරනහ.  ඒ  හශේභ2 ඒ අඹට identity 

card  එක් ශදන්නඹ කිඹහත් ඉේරනහ. ඒත් අපි ය ශන 

ඹනහ.  ඒ විධිඹට අපි ශඵොශවෝ  ළඩ ය ශන ඹනහ.  

ජහති ංර්ධන ශරොතරැයිඹ2 ුවපිරි හනහ ම්ඳත 

ශරොතරැයිඹ ඹන ඒහශේ අනුග්රවශඹන් ශේ  22000ක් වදහ 

තිශඵනහ.  තමුන්නහන්ශේරහත් ඒ ටිට් ඳත් ිකර දී න්න. ඒ 

ටිට් ඳත් ිකර දී න්න2 න්න ශේ වළශදනහ. වළඵළයි    

පරඹක් නළවළ. අපි ශදශදනහශේ කිිටභ පරඹක් නළවළ. අපි 

රුපිඹේ රක් ශද වභහයක් ශදනහ. ඉසය  දුන්ශන් රුපිඹේ 

ඳනස දහවක්2 වළත්තෆ ඳන්දහවක් හශේ මුදරක්.  

ඊශඟට  අපි Superstar ශතෝයනහ. අපි  ඒ ළන ේඳනහ  ය 

ඵළලුහ. භහධෙ ජහරඹත් එක්  හච්ඡහ යරහ2 ඒ  අඹ අතරින් 

සශේච්ඡහශන් ළඩ යන අඹ අඹ කිරීභට රක්  යරහ2 

අවුරුදු ශදශන් ශදට Superstar ශශනක් ශත්රුහ. ත්ඹ 

තහශේ autism ශයෝගීන්  352000ක් එඹට වබහත් වුණහ. ත්ඹ 

තහශේ autism ශයෝශඹන් ශඳශශන  අශඹක් Superstar වුණහ. 

ශභය ශ්රණහඵහධිත  ශශනක් Superstar වුණහ. ඒ විධිඹට අපි ඒ 

අඹශේ ශේඹ  අඹ  යනහ. එශවභ ශේඹ අඹ ශහභ තත්  

පිරිස සශේච්ඡහශන්  ශම්ට ඵළ  ශනහ.   තත්ශතන්භ කිඹනහ 

නම්  ශම් භවහ පුළුේ  ඳයහඹ ඳළතිරී තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2   අපි ශොච්චය  පිරිිටදු ශම් 

අභහතෙහංලශේ ළඩ ටයුතු ශහද කිඹන එ ළනත් භහ කිඹන්න  

ඕනෆ.  භභ ශම් අභහතෙහංලඹ බහය අයශන අවුරුදු තුන වභහයක්2 

වතයක් ඳභණ ශනහ. භභ තභ අභහතෙහංලශේ ේලි ත 

ඳවක්ත් විඹදම් යරහ යට ත්ින් නළවළ.  ඒ විධිඹටයි අපි මරෙ  

විනඹ ගයක්හ යන්ශන්. ඒ නිහ අපි න්ශතෝ ශනහ2 අශේ  

ජනහධිඳතිතුභහ අඳට දීපු ප්රතිඳහදන   ශඵොශවොභ ප්රශේශභන් විඹදම්  

යිකන් අභහතෙහංලශේ අපිත් නිරධහරි භණ්ඩරඹත් ශම්  ටයුතු 

ය ශන ඹන එ ළන. ත්ඹ තහශේ "දළඹට කිරුශ" 

ළඩටවශන්දී  අපි   විඹදම් ශශේ  රුපිඹේ රක්  තුන වභහයයි.  

අශේ රු නිශඹෝජෙ තභතිතුභහත් දහත් resthouse එත් 

නතින්ශන් නළවළ. ශන ශොශවේ  වරි නළතිරහ ඉරහ තභයි අපි 

ශම් ටයුතු ය න්ශන්.  අපි දන්නහ2  වළභ ශශනක්භ  ිකඹ 

ඹන ඵ. "ිටඹලු ංසහය ධර්භශඹෝ අනිතෙයි" කිඹන එ  ුද්ධධ 

ධර්භශේත් කිඹහ තිශඵනහ.  "දවිේශරන් ෆදුණු ශදඹ  දවිේර 

ඵටභ  ඳරිර්තනඹ ශනහ"ඹ කිඹහ  අශේ ගශම්ත් කිඹරහ 

තිශඵනහ. නමුත් එ ශදඹක් ඉතුරු  ශනහ. ශභොක්ද ඒ? ශ 

2539 2540 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශවො2 නය ඳභණයි ඉතුරු ශන්ශන්. ශවො ශදඹ යරහ2 ශවො 

ශදඹ ිකනිසුවන්ට රඵහ දුන්ශනොත් එයින්  භහනිට තෘේතිඹක්  

රළශඵනහ. ඒ භහනිට තෘේතිඹ රඵහ ශදන්න අපි  ටයුතු   

යනහ.  

ඊශඟට විහදඹ ළනත් ටික් කිඹන්න ඕනෆ. විහදඹ 

කිඹන්ශන් ශඳොඩි ශදඹක් ශනොශයි. අශේ ශිෙ ශිෙහශෝ විලහර 

ංෙහක් විහදඹට  ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නළති යන්න අපි 

ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ විතයක් ශනොශයි2 ඒ ශොේරන් 

ශනුශන්  උඳශ්ධලන රෆසති යන්නඹ2 අඳට උදේ ශන්නඹ  

කිඹහ භභ ජන භහධෙශඹනුත්2 ිටඹලු ශදනහශනුත් ඉේරහ ිටටිනහ.  

ඒ උදවු තුළින් තභයි අශේ භන හර්ථ ය න්න පුළුන් 

න්ශන්. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු තභතිතුභනි2 දළන් ඔඵතුභහශේ ථහ අන් යන්න.  

 

ගරු ෆීලික්ස දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேதக்ஸ் ததசர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භශේ ථහ අන්  යන්නඹ කිඹනහ. ශොඳභණ ශවො 

ශත්  විනහඩි 12ක් තභයි ශදන්ශන්. වළඵළයි2 ශභතළනදී අශේ 

ශරහ  විනහඩි 12ට සීභහ ශත් අශේ ෙහඳෘති  ප්රභහණඹ  

12ට සීභහ යන්ශන් නළවළ  කිඹන එ භතක් යිකන් භශේ 

ථහ අන් යනහ. 

 
[අ.බහ. 3.18  
 

ගරු අදලෝක් අදරසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு அசசரக் அசதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2  2014 අඹ  ළඹ හය බහ 

අසථහශේදී ශජෙසඅ අභහතෙරු ව විශලේ අභහතෙහංල 

කිිඳඹක් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්නට අසථහ රඵහ  දීභ   

පිළිඵ භහ ඳශමුශන්භ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ.   

විශලේශඹන්භ2 නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ තභතිතුභහත් ිටටිඹදී2  

කුරුණෆර  දසත්රික්ශේ භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට භට ථහ 

යන්නට අසථහක් රළමටභ ශවොයි කිඹහ භහ ිතනහ. ශභොද2 

විශලේශඹන්භ කුරුණෆර දසත්රික්ඹ න අලි තර්ජනරට 

මුහුණඳහන දසත්රික්ඹක්. කුරුණෆර දසත්රික්ඹ තතුළු ඹම 

ඳශහතත්  ශම්  න අලි තර්ජනරට නියන්තයශඹන්භ මුහුණ 

ශදනහ.  

2013 ශර් ශම් න ශොට කුරුණෆර දසත්රික්ශේ විතයක් 

න අලි ඳවයදීම්ලින් 15ට ළඩි ංෙහක් භයණඹට ඳත්ශරහ 

තිශඵනහ.   2000 ශර් ිටට  ශම් දක්හ2 ඒ කිඹන්ශන් 2013 

ශර් ශම් දක්හ  අශේ යශට් න අලි ඳවයදීම්ලින් ිකනිස ජීවිත  

900ට ගන්න ංෙහක් බිලිශන තිශඵනහ. ඒ හශේභ  

2000 ිටට 2012 දක්හ හරඹ තුශ අලිත් 22350ක් ඳභණ භළරිරහ 

තිශඵනහ. ශම් අශේ ප්රශ්ධලරට ඉතහ විලහර තර්ජනඹක්.  

නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ  අභහතෙහංලඹට මරධන විඹදම් 

ලශඹන් රුපිඹේ ශෝටි වළටශදරක් ඳණසදව මුදරකුයි 

ශභය ශන් ය තිශඵන්ශන්.  

අඹ ළඹ ථහශේද ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ2 ෆභ ප්රහශ්ධශීඹ 

ශේම් ශොට්අහඹටභ රුපිඹේ ිකලිඹන 10ක් ශදනහ කිඹරහ. 

ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹේ ශෝටිඹක්.  ඒ හශේභ නජීවී ම්ඳත් 

ංයක්ණ අභහතෙහංලඹට හවන ිකරදී ළනීභ වහ රුපිඹේ 

ිකලිඹන 200ක් ශන් යනහඹ කිේහ. ඒ කිඹන්ශන්2 රුපිඹේ 

ශෝටි 20 මුදරක්. වළඵළයි2 අඹ ළශේ කිිටභ තළන වන් 

ශරහ තිුදශණ් නළවළ2 ශම් න අලි තර්ජනඹ ඹම් කිිට දුයට 

ශක්හ ළනීභට අලෙ අලි ළට ඉද කිරීභ වහ මුදේ ශන් 

කිරීභක් ළන. නමුත්2 ශඟදී පුත් ඳත්රත් වන් වුණහ2  

භසත රංහ තුශ කිශරෝමීටර් 32600 ඳභණ දුය ප්රභහණඹට  

අලි ළට අලෙයි කිඹහ. ඒ හශේභ අලි ළශට් එ කිශරෝමීටයඹක්  

ඉද යන්න රුපිඹේ රක් ඳව ඳභණ මුදරක් විඹදම් න ඵත් 

වන් නහ භහ දළක්හ. කිශරෝමීටර් 32600ට රුපිඹේ රක් ඳව 

ණශන් ණන් ඵළලුශොත්2 රුපිඹේ ශෝටි 180යි උභනහ 

න්ශන්. රුපිඹේ ශෝටි 180 මුදරකින් ඒ අලෙ ම්පර්ණ අලි 

ළට ඉද යන්න පුළුන්. නමුත් අහනහට නජීවී ම්ඳත් 

ංයක්ණ අභහතෙතුභහට ශභය මරධන විඹදම් ලශඹන් ශන් 

ය තිශඵන්ශන්2 රුපිඹේ ශෝටි වළටශදවභහය මුදරක්.  

නමුත් අඹ ළශඹන් කිිටභ අසථහ ශම් අලි ළටේ වහ 

මුදරක් ශන් යරහ නළවළ. හවනලින් ත්ිේරහ අලින් 

අේරන්න අභහරුයි. ඒ නිහ හවන ත්තහට ඒ අලි ිකනිස ළටුභ 

පිළිඵ ප්රලසනඹ විහ න්න අභහරුයි කිඹහ භහ ිතනහ.  

විශලේශඹන්භ ශම් අලි ළටේ ඉද කිරීශභන් ඳභණක්  ශම් 

ළශඩ් යන්න ඵළවළ. අලි භංඩ වදන්න ඕනෆ; ළරශේ කුඩහ 

ළේ වදන්න ඕනෆ. ඒ  ශ්ධේ යන්න ඕනෆ. අශේ කුරුණෆර 

දසත්රික්ඹට අලුතින් ඳත් වුණු භව තභතිතුභහත් අලි ළටේ 

ළන ථහ ශහ. ඒ නිහ ඳශහත් බහට ශවෝ මුදේ රඵහ දීරහ  

අශේ කුරුණෆර දසත්රික්ශේ තිශඵන ශම් න අලි තර්ජනඹ 

නළති  කිරීභ වහ රු තභතිතුභහශේ අභහතෙහංලශඹන් ඹම් කිිට 

ළඩ ශොටක් යනහ නම් ඉතහ ශවොයි. භහ ිතන්ශන් නළවළ 

කුරුණෆර දසත්රික්ශේත් කිශරෝමීටර් තුන්වහයිටඹඹට ළඩි 

ප්රභහණඹට අලි ළට අලෙ ශේවිඹ කිඹහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ 

අභහතෙ ධුයඹ දයන හරශේ ශම් ටයුත්ත ිට්ධධ යනු තතළයි අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

අද අශේ ශජෙසඅ අභහතෙ රු එස.මට. නහවින්න තභතිතුභහත් 

 ශම් රු බහශේ ඉන්නහ.   ශම් රු බහශේ ඉදරිඳ ශේළිශේ 

ඔක්ශෝභ ඉන්ශන් ශජෙසඅ අභහතෙරුයි. ශජෙසඅ අභහතෙරු 

කිඹන්ශන්  ශම් යටට ඉතහ විලහර ශේඹක් යපු අභහතෙරුයි.  

අශේ ිටපු අග්රහභහතෙ රු යත්නිටරි වික්රභනහඹ භළතිතුභහ  

ඉන්නහ; අ ශේ කුරුණෆර දසත්රික්ශේ ගණ්ඩු ඳක්ශේ 

නහඹඹහ රු එස.මට. නහවින්න තභතිතුභහ ඉන්නහ. ශම් 

තභතිරුන්ට ශභය ශන් යරහ තිශඵන්ශන්  රුපිඹේ ශෝටි 

ඳණව හශේ මුදරක්.  අභහතෙරු 11ශදනහටභ මරධන විඹදම් 

ලශඹන් ශන් ය තිශඵන්ශන් රුපිඹේ ශෝටි දවතුනවභහයයි.  

භවය තභතිරුන්ට ශන් යරහ තිශඵන්ශන්2  රුපිඹේ 

තිසනරක් ඳණසදවයි2 වතළිසනරක් ඳණසදවයි2 

විිටඳන්රක්ඹයි2 නරක් ඳණසදවයි හශේ  ශඳොඩි ශඳොඩි 

ණන්. අශේ ංසෘති වහ රහ ටයුතු  තභතිතුභහ එතුභහශේ 

ථහශේදී කිේහ ඉන්දඹහශේ ශඵෞ්ධධ ිට්ධධසථහනරට රුපිඹේ 

ිකලිඹන වඹවභහය ළඩ ශොටක් ශහඹ  කිඹරහ. ශම් යටට 

ශභඳභණ විලහර ශේඹක් යපු  ශම් ශජෙසඅ තභතිරුන්ට අශේ 

ජනහධිඳතිතුභහ ශභශවභ රන්ශන් තයි? ජනහධිඳතිතුභහ 

එතුභහශේ ළඹ ශීර්ඹට මරධන විඹදම් ලශඹන් රුපිඹේ ශෝටි 

865 මුදරක් ශන් ය ශන තිශඵනහ. එතශොට දට 

රුපිඹේ ශදශෝටි ඳණසරක්ඹක් ශනහ. අශේ ශජෙසඅ 

තභතිරු 11ශදනහටභ අවුරු්ධදටභ රුපිඹේ ශෝටි දවතුනවභහයයි 

ශන් ය තිශඵන්ශන්. අශේ නහවින්න තභතිතුභහට මරධන 

විඹදම් වහ ශන් යරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹේ විිටඳන්රක්ඹයි.  

භහ ිතන විධිඹට එතුභන්රහට තිශඵන එභ වනඹ  ශජෙසඅ 

තභතිරු  ලශඹන්  ඉසයව ශේළිශේ හඩි ශන  එ ඳභණයි. 

2541 2542 

[රු ිකලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ  
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ශම් ගණ්ඩුශන් එතුභන්රහට දීරහ තිශඵන්ශන් එඳභණයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්  අශේ ිතට අභහරුයි. අ ශේ දසත්රික්ශේ තභති රුන්ට  

එශවභ වුණහභ  අශේ ිතට අභහරුයි. ඒයි අපි ශම් ළන ථහ 

යන්ශන්.  මීට ඩහ භහ ඒ ළන ථහ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු 

න්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්    අඳ රු යන තභතිරු නිහ 

ථහ යන්ශන්.   භහ ශම් ළන කිඹන්ශන් නළති ඉන්නයි වළදුශේ.  

දළන් කිඹන්න ශනහ. අශේ දසත්රික්ශේ රු ශජෙසඅ තභතිතුභහ 

වබහත් ව ළඩ ංර්ධන ටවන් භභ කිඹන්නම්.  ජහති ශොවි  

තිඹ ෘෂිර්භ ප්රදර්ලනඹට වබහත් වීභ2 මුේර තළමටභ  වහ 

වබහත් වීභ2 විශලේ හච්ඡහට වබහත් වීභ2 දළදුරු ඔඹ 

නිරීක්ණ චහරිහට වබහත් වීභ.  ශභන්න ශම්හ විතයයි එතුභහට 

යන්නට ශරහ තිශඵන්ශන්.  තත්තටභ කිඹනහ නම්2 ශම් වරි  

නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්.  අශේ ශජෙසඅ තභතිරුන්ට ශම්  

විධිඹට  යන්නට එඳහ. ශභොද2  එතුභන්රහ අඳ හුඟක් රු යන 

තභතිරුන්. 

  භහ ඒ ළන ඊට ඩහ ථහ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

නළවළ. ශවට දශේත් ශම්  විහදඹ ඳළළත්ශනහ. නමුත් භට ශවට 

ථහ යන්නට ඵළරි ශන නිහ2 කුරුණෆර දසත්රික්ශේ 

භන්ත්රීයශඹක් ලශඹන් භට ශඳොේ ර්භහන්තඹ ළනත් ථහ 

යන්නට ශනහ. රු තභතිතුභහ නළති වුණත් භහ ඒ ළන   චන 

සේඳඹක් ථහ යනහ. [ඵහධහ කිරීම් ශඵොශවොභ ශවොයි ඒ 

වළභ තළනභ ක්රිඹහත්භ යන්න. 

අඳ ඉසශෝරශේ ඹන හරශේ  අශේ  ප්රධහන අඳනඹන  ශබෝ 

ලශඹන් තිුදශණ් ශභොනහ ද?  ශත්2  ශඳොේ2  යඵර් කිඹහ තභයි අඳ  

තහුශේ. නමුත් අද  ශශොට ඒ අඳනඹන තත්ත්ඹ එන්න2  එන්න 

අඩු ශරහ. 2011 ශර් අඳශේ ශඳොේ අඳනඹනඹ තිුදශණ්2  

ශඩොරර් ිකලිඹන 266යි.  2010 ශඩොරර් ිකලිඹන 209 ට ඳවත 

ළටිරහ තිුදණහ. ශම් අවුරු්ධශ්ධ ඒ තත්  ිටඹඹට 15.8 දක්හ අඩු 

වී තිශඵනහ.  ශඳොේ ර්භහන්තශේ ිටඹලුභ ක්ශේර ඹන් ිටඹඹට 20 

ිටට ිටඹඹට 15 දක්හ අඳනඹනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශභළනි 

තත්ත්ඹක් තුශ අඳට ශඳොේ පිටයටින්  ශේන්න ශයි ද කිඹන්නත් 

ඵළවළ. අශේ යශට් 2013 අවුරු්ධශ්ධ ශඳොේ නිසඳහදනඹ ශඩි 

ිකලිඹන 2668යි  කිඹහ ශඳොත්ර වන්ශරහ තිශඵනහ භභ 

දළක්හ. 2009 ිටට ශම් දක්හ ශඳොේ ශඩි ිකලිඹන 200ක් අඩු 

ශරහ තිශඵනහ.  එන්න  එන්නභ  අඩු ශරහ.  හභහනෙශඹන්  භහ 

ඵළලුහ2 අශේ යශට් නිහ ශොඳභණ තිශඵනහද කිඹහ. 

512512000ක් තිශඵනහ. 502002000ක් කිඹහ හභහනෙශඹන් 

ත්ශතොත්2  ශදය දට ශඳොේ ශඩිඹක් ඳහවිච්චි  ශශොත් 

අවුරු්ධදට ශඳොේ ශඩි ිකලිඹන  1825ක් ඳහවිච්චි යනහ.   අශේ 

ශඳොේ නිසඳහදනඹ ශඳොේ ශඩි ිකලිඹන 2668යි. ශඳොේ ශඩි ශද 

ණශන් හශේ ඳහවිච්චි ශශොත් නම් අඳට ශඳොේ පිට යටින් 

ශේන්න ිට්ධධ ශයි. ශභොද2 දට ශඳොේ ශඩිඹ ණශන් 

ඳහවිච්චි ශත් අවුරු්ධදට ශඳොේ ශඩි 1825ක් ඳහවිච්චි ශනහ. 

ශභළනි තත්ත්ක් තුශ ශඳොේ නිසඳහදනඹ  ළඩි කිරීභ වහ  ඹම් 

කිිට ළඩ පිළිශශක්  අඹ ළශඹන්  ක්රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆ.  

නමුත් ශඳොේ නිසඳහදනඹ දරි ළන්වීභ වහ ශන් ය  

තිශඵන්ශන් ිකලිඹන 73යි. රු තභතිතුභහ නළතත් භහ ඒ   හයණඹ  

භතක් යන්නට  ඕනෆ.  

 විශලේශඹන් කුරණෆර දසත්රික්ශේ තත් එක් 

ශ දහචඹක් තිශඵනහ.  ඒ තභයි ශඳොේ ශතේ නිසඳහදනශේ 

ඩහ ළටීභ. කුරුණෆර දසත්රික්ශේ  ශඳොේ ශතේ නිසඳහදන 

ර්භහන්ත ලහරහ  80 ක් තිුදණහ. දළන්  ඒ 80භ ළිරහ ත්ිේරහ.  

අශේ යටට ශඳොේශතේ ශභට්රික්  ශටොන් එක්රක් වළටදහවක් 

අවුරු්ධදට අලෙයි. නමුත් අද කුරුණෆර දසත්රික්ශේ 

ශඳොේශතේ ර්භහන්තඹ ම්පර්ණශඹන්භ ළටිරහ තිශඵනහ.  

ශභොද ශම් palm oil  ප්රලසනඹ නිහ. Palm oil  තවිේරහ තිශඵන 

නිහ අශේ ශඳොේ ශතේ ර්භහන්තඹ නළත්තටභ නළතිශරහ ත්ින් 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳහපු ශඳොේ -desiccated coconut-  

ම්ඵන්ධශඹනුත් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඳහපු ශඳොේ නිසඳහදනඹ 

වහ  කුරුණෆර දසත්රික්ශේ තිුදණු ිටඹලුභ   ර්භහන්තලහරහ 

ළිරහ ත්ින් තිශඵනහ. Palm oil රංහට ශනළේරහ   

ශඳොේශතේ භඟ ිකශ්ර යරහයි ශදන්ශන්.   රංහශේ දළන් පිරිිටදු 

ශඳොේශතේ  න්න ඵළවළ. Palm oil  එක් එතු  ශච්ච ශතේ 

තභයි න්න ශන්ශන්.  

තත් ජහහයභක් ළන භහ භතක් යන්න  ඕනෆ. Crude 

coconut oil විධිඹට පිරිිටදු ශනොශ palm oil රංහට 

ශනළේරහ  රංහශේ  පිරිිටදු යන  - refine යන-  තත්ත්ඹක් 

තිශඵනහ. ශභොද එශවභ ශේන්ශන්?  ඵදු  අඩුයි. Crude coconut 

oil ශනහහභ ඵදු අඩුයි.  එභ නිහ  ඵදු අඩුශන්  ශනළේරහ  

අධි රහබ රඵන  තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. Palm oil ව ශඳොේ 

ශතේ ිකශ්ර කිරීශම් ජහහයභ ඉතහ  දටභ ශම් යශට් ිට්ධධ ශනහ.  

රු තභතිතුභහ අද  ශම් රු බහශේ ිටටිඹහ නම් ශවොයි. භට 

ශවට ථහ යනනට ඵළරි නිහ තභයි අද භහ ථහ ශශේ. රු 

තභතිතුභහ ශම් ළන විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යහවිඹ කිඹහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

හඵනි  ශඳොශවොය ශඹොදහ යන ශොවිතළන ළනත් කිඹන්න 

ඕනෆ. භශේ ිකරශඹක් ඉන්නහ2 කුරුණෆර. එතුභහ ඳුව ත්ඹ 

අවුරු්ධශ්ධ අක්යඹකින් ශඳොේ ශඩි 62000ක් අයශන තිුදණහ. 

ඒ හඵනි  ෘෂිර්භශඹන්. එතුභහ ශඩොරභයිට්2 - ශඩොරභයිට් 

දන තිශඵනහ - rock phosphate, කුකුළු ශඳොශවොය2 

ශොම්ශඳෝසට් ශඳොශවොය ව තේමටිටඹහ ශොශ දහරහ2 කිිටභ 

යහඹනි ශඳොශවොයක් බහවිත ශනොශොට අක්ය විිටඳවක් තිවක් 

හ යනහ. එ අක්යඹකින් ශඳොේ ශඩි 62000ක් න්නහ. 

අවුරු්ධදට අට හයඹක් ශඳොේ ඩනහ. එ වකින් ශඩි 

සීඹක් විතය න්නහ.  

 

ගරු භන්ත්රීයදඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ශොශවද? 

 

ගරු අදලෝක් අදරසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு அசசரக் அசதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

කුලිඹහපිටිශේ.  

හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදරහ ශඳොේ අසළන්න ළඩිශඹන් 

ශනශහ න්න පුළුන්. ඒ වහ යජශඹන් අක්යඹට රුපිඹේ 

100 දීභනහක් ශදනහ කිඹරහ තිශඵනහ. වළඵළයි ශදන්ශන් 

ශඳොේ ස 600ට ඳභණයි. වළඵළයි ඒ මුදරත් ශභය ඒ 

ශොේරන්ට රළබිරහ නළවළ. නමුත් එශවභ ශදනහ කිඹරහ 

කිඹනහ. ඒ මුදර දීරහ ඒ අඹ දරි න්න එ ශවොයි. ශභොද2 

හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදරහ ශම් ශඳොේ හ යන නිහ. 

කුලිඹහපිටිශේ තිශඵනහ2 ශයන්ඩිේ ශඳොේ ගඹතනඹ. ඒ 

ගඹතනඹ විතයයි ශම් ශොේරන්ට උදවු යන්ශන්. ශඳොේ හ 

කිරීශම් භණ්ඩරශඹන් කිිටභ උදේක් ශම් ශොේරන්ට යන්ශන් 

නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ. ඒ නිහ හඵනි ෘෂිර්භඹ ශම් යශට් 

දරි ළන්වීභ වහ ඹම්කිිට ළඩ පිළිශශක් යනහ නම් ශවොයි 

කිඹරහ භහ අසථහශේදී ශඹෝජනහ යනහ.  

විශලේශඹන්භ අශේ ෘෂිර්භ අභහතෙතුභහ ශම් අසථහශේදී 

බහ ර්බශේ ිටටිඹහ නම් ශවොයි. අඩු ණශන් හඵනි 

ශඳොශවොය ංර්ධන අධිහරිඹක්ත් පිිටුරහ2 හඵනි 

ශඳොශවොය යශට් ප්රචලිත යරහ2 අශේ ෘෂි ර්භහන්තඹ වහ2 

අශේ ශත්2 ශඳොේ2 යඵර් වහ හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදන ළඩ 

2543 2544 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

පිළිශශක් නහ නම් එඹ ඉතහ ශවො ඵ භභ ශම් 

අසථහශේදී ප්රහල යනහ.  

 අශේ ප්රශ්ධලර ශඳොේ පරදහ ශීඝ්රශඹන් අඩුන තත්ත්ඹක් 

තිශඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ තුශ ශම් ශඳොේ පරදහ ඉදරිශේදී දයුණු 

ය න්නට නම් අනිහර්ඹශඹන්භ එඹ ශ යුතු නහ. නළත්නම් 

භභ මුලින් කිේහ හශේ ඉදරිශේදී ශඳොේ ගනඹනඹ යන්නට ිටදු 

ශයි. ශභොද2 ශඳොේ අලෙතහ2 එ ශදය දට එ 

ශඩිඹක් ෆභට ත්තත් අවුරු්ධදට ශඳොේ ශඩි ිකලිඹන 

1825ක් ඕනෆ. ශඳොේ ශඩි ිකලිඹන 22600 ණනයි  අවුරු්ධදට 

නිසඳහදනඹ යන්ශන්. ඒ නිහ ශඳොේ නිසඳහදනඹ ළඩි ශරුශේ 

නළත්නම් අඳට මුර ිටටභ තිුදණු ශත්2ශඳොේ2 යඵර් අඳනඹනඹ 

නළති ත්ිේරහ2 ඒ අඳනඹන ශබෝලින් කිිටභ ගදහඹභක් න්න 

ඵළරි තත්ත්ඹක් තති ශන්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ  භභ ශම් ළන ථහ 
යන්න ශනොිටටිඹත්2 අශේ ඳහර්ලිශම්න්තු ටයුතු අභහතෙතුිකඹ 
ශම් අසථහශේදී රු බහශේ ඉන්නහ නිහ භභ ශම් රුණ 
කිඹන්න ඕනෆ. අශේ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න නිරධහරි 
භවත්රුන්2 අශේ ශම් ශේ භවත්රුන් අඳට ඉතහ ශවො 
විශලේ ශේහක් යනහ. විශලේශඹන්භ අඹ ළඹ තිශඵන 
දසර ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ශේ භවත්තුරුන්ට 6.30 ඳහු 
වුණහභ විශලේ දීභනහක් ශනහ. ඒ හශේභ භට දළන න්නට 
රළුදණහ2 ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට අනුයුක්ත  ශඳොලිස නිරධහරින් 
290ක් ඳභණ ශේඹ යන ඵ. ඒ ශඳොලිස නිරධහරින්ට ශම් 
දීභනහ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඳහර්ලිශම්න්තුට අනුයුක්ත 
ශේඹ යන ඒ ශඳොලිස නිරධහරින්ටත්   6.30ට ඳුව රඵහ  
ශදන දීභනහ රඵහ දීභට ඹම්කිිට ළඩ පිළිශශක් යනහ නම් 
ශවොයි. ශඳොලිස නිරධහරින්ට විශලේශඹන්භ කුඩම්භහශේ 
ළරකිලියි ශම් ගණ්ඩුශන් දක්න්ශන්. ඳුව ත්ඹ දනර 
ඳළළත්වුණු CHOGM එට ශඳොලිස නිරධහරින් ශන්රහ  
පුහුණුක් ශරුහ. මුලින්භ එඹ ඳටන් ත්තු දශේ2 ළුතයට 
ගපු අඹට රුපිඹේ 22000 ණශන් ශේන්න කිඹරහ2 ෆභ ශදන්න. 
එළනි අඩු ළරකිලියි ශම් ශඳොලිස නිරධහරි භවත්තුරුන්ට 
තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට අනුයුක්ත ශරහ ඉන්න 
290 ක්  ව ශඳොලිස නිරධහරින්ටත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ශේඹන්ට 
 6.30න් ඳුව රඵහ ශදන දීභනහ රඵහ ශදන්න ඹම් කිිට ළඩ 
පිළිශශක් ශඹොදනහ නම් ශවොයි කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

 

ගරු ෆීලික්ස දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேதக்ஸ் ததசர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශඳොලිස නිරධහරින්  ශේ ළටුේ විභතහ ඉත් ය තිශඵනහ. 

Rank එ අනු ශඳොලිස නිරධහරින්ශේ ළටුේ ළඩිවීභට 

Cabinet Paper එක් ඊශේ දහරහ තිශඵනහ.   

 
ගරු අදලෝක් අදරසිාංව භවතහ 
(ரண்தைறகு அசசரக் அசதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔේ2 එශවභ යනහ නම් ශවොයි. 

ශභොද2  ශඳොලිස නිරධහරින්ට වළභ ශරහශේභ කුඩම්භහශේ 

ළරකිලි රළශඵන්ශන්. ඒ නිහ 6.30න් ඳුව ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශේඹන්ට රඵහ ශදන දීභනහ ඳහර්ලිශම්න්තුට අනුයුක්ත 

ශේඹ යන ශඳොලිස නිරධහරින්ටත් රඵහ ශදන්න ටයුතු 

යනහ නම් ඩහ ශවොයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ භභ ත රුණක් 
කිඹන්න ඕනෆ.  ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ ංර්ධන අභහතෙයඹහ 
ශම් අසථහශේදී රු බහ ළශේ නළවළ. ශවට දශේ ථහ 
යන්නට වම්ඵ ශන්ශන් නළති නිහයි භභ ශභඹ කිඹන්ශන්. අශේ 

කුරුණෆර දසත්රික්ශේත් ඳශු ම්ඳත් ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භ 
ශනහ. අශේ යටට අවුරු්ධදට කිරි ලීටර් ිකලිඹන 750ක් විතය 
අලෙයි. අශේ යශට් නිසඳහදනඹ යන්ශන් කිරි ලීටර් ිකලිඹන 
250යි. ඒ තත්ත්ඹ තුශ කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි ය ළනීභට අඳට 
අලෙතහක් තිශඵනහ. කිරි එශශදනුන් 202000ක් ඳභණ ශම් යට 
ශන්න ඵ ශභය අඹ ළඹ ශේනඹ ඉදරිඳත් කිරීශම්දී  දළන 
ත්තහ. නමුත් භභ ශම් අසථහශේදී කිඹන්නට ඕනෆ2 
ඕසශේලිඹහශන් කිරි එශශදනුන් ශම් යටට ශන්රහ ශම් යටට 
ඔශයොත්තු ශදන්ශන් නළති ඵ. අශේ යශට් තිශඵන ශ්ධලගුිස 
තත්ත්ඹට ඕසශේලිඹහශේ එශශදනුන්  ඔශයොත්තු ශදන්ශන් නළවළ. 
ඉන්දඹහ හශේ අශේ යශට් ශ්ධලගුණඹට භහන ශ්ධලගුණඹක් 
තිශඵන යටකින් ශම් එශශදනුන් ශන්හ ශම් ටයුත්ත ිට්ධධ 
ශහ නම් ඩහ ශවොයි කිඹහ භහ ිටතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ දඹය කිරි2 පිටි 
ඵට ඳත් යන කිරිපිටි ම්වරක් -ිකේශෝ භහභ- තිශඵනහ. 
භභ දළක්හ2 2012 විණහධිඳති හර්ෂි හර්තහශේ වන් ය 
තිශඵනහ2 ''ඳුව ත්ඹ අවුරු්ධදට  රුපිඹේ ශෝටි 12ක් ශන් ය 
තිශඵනහ2 ඒශක් කිරිපිටි  නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි යන්නට. 
නමුත් ඒශන් රුපිඹේ ශෝටි 3ක් විතයක් ශඹොදරහ තිශඵනහ2 
ඹම්කිිට ළඩක් වහ. නමුත් කිරිපිටි නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි ය 
ළනීභ වහ කිිටභ ළඩක් යරහ නළවළ." කිඹරහ. එභ නිහ භභ 
විශලේශඹන්භ ශම් ළන භතක් යනහ.  

අශේ උ්ධභිද උදෙහන වහ ශඳොදු විශනෝදහත්භ ටයුතු 
අභහතෙතුභහ  ඉන්නහ2 කුරුණෆර ගනශේ. එතුභහ භශේ 
ශ්ධලඳහරන ගුරුයඹහ. විශලේශඹන්භ භභ රු ජඹයත්න ශවේයත් 
භළතිතුභහටත් කිඹනහ2 එතුභහ දළන් කුරුණෆර දසත්රික්ශේ 
උ්ධභිද උදෙහනඹක් වදන්නත් ළඩ ඳටන් නීවි. ශභොද2 ඒ 
දසත්රික්ඹට උ්ධභිද උදෙහනඹක් නළවළ. විශලේශඹන්භ අශේ 
ප්රශ්ධලර සබහ ශෞන්දර්ශඹන් අනන තළන් තිශඵනහ. 
ඔඵතුභහ උ්ධභිද උදෙහන වහ ශඳොදු විශනෝදහත්භ ටයුතු 
තභතිතුභහ නිහ පුළුන් නම් අඩු ණශන් ඒ ප්රශ්ධලශේ night 
safari වහ සථහනඹක් තති යන්න. ශභොද2 යජඹ 2016 දී 
විශ්ධල ංචහයශඹෝ රක් 25ක් ශන්න්න ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහ. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ ඔඵතුභහශේ අභහතෙහංලඹ ඹටශත් 
අපි night safari ළනි විශනෝද ටයුතු වහ කුරුණෆර 
දසත්රික්ශේ ඒ හශේ සථහනඹක් සථහපිත ශශොත් ශවොයි. 
ශභොද2 ඔඵතුභහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹට ශ ශේඹ 
ශනුශන් ඔඵතුභහට අලුතින් අභහතෙහංලඹක් රළමට තිශඵනහ. ඒ 
නිහ භභ කිඹපු හයණඹ ශනුශන් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 
යන්න. එතශොට කුරුණෆර දසත්රික්ඹ තුශ ංචහය 
ක්ශේරඹ දයුණු යන්නත් පුළුන්; අශේ තරුණ තරුිසඹන්ට 
රැකිඹහ රඵහ ශදන්නත් පුළුන්. ඒ වහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 
ශඹොමු යනු තතළයි ඵරහශඳොශයොත්තු ශිකන් ශභභ අසථහ 
රඵහ දීභ පිළිඵ සතුතින්ත ශිකන් භහ නතිනහ. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන නිශඹෝජෙ 

අභහතෙතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 10 හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.34  

 

ගරු එම්.දක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන 

වහ ණගමික ක ුතතු නිදඹෝජ අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு ம்.சக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண, 

 அதல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 
9ළනි අඹ ළඹ ශේනඹ පිළිඵ විහදශේදී ුද්ධධලහන වහ 

2545 2546 

[රු අශලෝක් අශේිටංව භවතහ  
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ගික ටයුතු අභහතෙහංලශේ විශලේ හය බහ හර්තහ 
පිළිඵ ශභභ බහශේදී අද ඳත්නු රඵන විහදඹට වබහත් 
ශිකන් ථහ යන්නට රළමටභ ළන භහ විශලේශඹන් 
න්ශතෝඹට ඳත් ශනහ. 

භට ශටි ශේරහක් රළමට තිුදණත්2 භභ ඳළවළදලි ප්රහලඹක් 

යන්නට ඕනෆ. මීට ශඳය අදවස ප්රහල ශ රු ශඹෝශේසයන් 

භන්ත්රීතුභහ ගභ ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවොභ නිපුණ ශශනක්. 

එතුභහ පහරි ශශනක් හශයි. නමුත් ශම් රු බහ ශනොභඟ 

ඹන අතෙ ප්රහල තභයි2 ශම් රු බහ තුශ දී ශශේ. බහ 

විතයක් ශනොභඟ ත්ඹහ නම් භක් නළවළ2 මුළු ින්දු ජනතහභ 

ශනොභඟ ඹන විධිශේ ළත ථහක් තභයි එතුභහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ දී ප්රහලඹට ඳත් ශශේ. 

එතුභහ කිේහ2 උතුරු නළ ශඟනිය ින්දු ශ්ධසථහනරට ශම් 

ගණ්ඩුශන් කිිටක් දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ. භහ විශලේශඹන් 

වන් යන්නට ඕනෆ අපි ශඵෞ්ධධ ිට්ධධසථහන 842ක් වහ 

රුපිඹේ ිකලිඹන 240ක් ඒ හශේභ ින්දු ිට්ධධසථහන 545ක් වහ 

රුපිඹේ ිකලිඹන 72ක්2 මුසලිම් ිට්ධධසථහන 350ක් වහ රුපිඹේ 

ිකලිඹන 26ක්2 ක්රිසතිඹහනි ිට්ධධසථහන 62ක් වහ රුපිඹේ ිකලිඹන 

22ක් ශන් ය රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ අතය තුය නළ ශඟනිය 

ඳශහශත් ිටපු ඳශහත් බහ භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට භභ 

විශලේශඹන් වන් යන්නට ඕනෆ2 ින්දු ශ්ධසථහන 

ශනුශන් භට අඹත් න දසත්රික්ඹක් වළටිඹට ත්රිකුණහභරඹ 

දසත්රික්ඹ වහ භහශේභ නිශඹෝශඹන් විලහර ශේහක් යරහ 

තිශඵන ඵ. විශලේශඹන් අශේ අභහතෙහංලශඹන් ත්රිකුණහභරඹ 

දසත්රික්ශේ ගික සථහන වහ ඹම් කිිට ශචක්ඳතක් දුන්නහ 

නම්2 අපි ඒ ගම් තුන වහභ එ වහ භහන  ඒ මුදේ ශන් 

යරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ යු්ධධශඹන් ඳුව 

කිිටක් වුශණ් නළවළ කිේහ. යු්ධධශඹන් ඒ ගික සථහන අපි 

ළඩුශේ නළවළ2 ඒ ශොේශරෝ ඩහ ත්තහ. ඉතින් අඳට යන්න 

ශදඹක් නළවළ. නමුත් යු්ධධශඹන් ඳසශේ උතුරු නළ ශඟනිය 

ශෝවිේරට2 ින්දු ිට්ධධසථහනරට රුපිඹේ ිකලිඹන 210ක් 

රඵහ දුන්නහ. ඒ හශේභ නළ ශඟනිය ඳශහශත් ත්රිකුණහභරඹ 

දසත්රික්ශේ තිුදණු "දළඹට කිරුශ" ඹටශත් අපි ඊටත් ළඩි මුදේ 

ප්රභහණඹක් රඵහ දී තිශඵනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි. භභ එ හයණඹක් ඳළවළදලිභ 

කිඹනහ. නිදව රළබූ දන ිටට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳත් න 

ශතක් තිුදණු ය ගණ්ඩුකින්ත් ගම්රට ශම් හශේ උදේ 

ශශේ නළවළ. ඒ හශේභ ශභශතක් එළනි කිිටභ ගණ්ඩුක් 

තිුදශණ් නළවළයි කිඹන එ භභ ඉතහභත් ඳළවළදලිභ කිඹනහ. 

එතුභහ වළභ තිසශේභ අඳට කිඹන්ශන්2 "ගම් 4ටභ එ වහ 

භහන රන්න2 ජහතීන් 5ටභ එ වහ භහන රන්න2 කිිට 

අඩුක් යන්න එඳහ" කිඹහයි. භවය අඹ අඳට ශදොස කිඹනහ2 

ශඵෞ්ධධ ිට්ධධසථහනරට ළඩිපුය මුදේ ශදනහ කිඹරහ. නමුත් 

යන්න ශදඹක් නළවළ2 ශඵෞ්ධධ ිට්ධධසථහන 102920ක් අශේ 

අභහතෙහංලඹ තුශ දළනට ලිඹහ ඳදංචි ශරහ තිශඵනහ. සහිකන් 

වන්ශේරහ 372691 ශදශනක් ඒහශේ ළඩ හඹ යනහ. ඒ 

හශේභ ිටේ භෆිස ගයහභ 639ක් තිශඵනහ. ිටේ භෆිසරු 12263 

නභක් ඒහශේ ළඩ හඹ යනහ. ඒහශේ ටයුතු අපි පුළුන් 

පුළුන් විධිඹට යනහ. ඔඹ එක් එක්ශනහ කිඹන විධිඹට2 

ශ්ධලඳහරනඹ පුම්ඵහ න්න විධිඹට ඒ ශොේරන්ශේ 

ශඳොශයොන්දුරට අපිට ශම් ටයුතු යන්න අභහරු ඵ අපි 

කිඹනහ. දවම් ඳහේ 92534ක් තිශඵනහ; ශඵෞ්ධධ ශිෙයින් 

129352966ක් ඉන්නහ; ගුරුරු 1212932ක් ඉන්නහ. අපි ඒ අඹට 

නිර තඳුම් රඵහ ශදනහ. ඒ හ ශේභ ලිඹහ ඳදංචි දවම් ඳහේරට 

පුසතහර දීභනහ වළටිඹට රුපිඹේ 22000ක් ශදනහ. 

ලහනහයක් ඵරභණ්ඩරශේ අයමුදලින් දවම් ඳහේ 

ගුරුරුන්ශේ ළත්ම් හශේ ඒහට ගධහය රඵහ ශදනහ. 

ගුරුරුන් ශේ රරහ ිටේ භෆිසරුන්ටත් ඒ ගධහයඹ අපි  රඵහ 

ශදනහ. ඒ අතයතුය යු්ධධශඹන් විනහල වුණු උතුරු නළ ශඟනිය 

ශඵෞ්ධධ ිට්ධධසථහන ත විලහර ලශඹන්  අලුත්ළඩිඹහ යන්නට 

තිශඵනහ. විනහල යපු රංහ ඳටුන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට පින් 

ිට්ධධ ශන්න දළන් තභයි අළුත්ළඩිඹහ ය ශන ඹන්ශන්. විනහල 

යපු ශේරුහවිර ප්රශ්ධලශේ අනික් විවහය2  වචතෙ දළන් තභයි 

අලුත්ළඩිඹහ ය  ශන ඹන්ශන්. මුහුදු භවහ විවහයඹ2 භංර 

විවහයඹ හශේ ඒහ වුභනහශන් විනහල ශහ. යු්ධධඹ නළති 

හරශේදීත් ඒහ විනහල ශහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ගහට 

ඳසශේ තභයි2  ඒහ අලුත්ළඩිඹහ ය ශන ඹන්ශන්. ඕනෆභ 

ශශනකු ඕනෆභ තර්ඹක් ඉදරිඳත් යන්න2 ශභොනභ 

යජඹකින්ත්  ශම් හශේ ටයුතු ය තිශඵනහද කිඹරහ. අශේ 

ගණ්ඩු තිුදණහ. අශේ යජඹන් කීඳ ළයඹක් ඵරඹට ඳත් තිුදණහ. 

1956 දී ුද්ධධ ලහනඹට විලහර වධර්ඹඹක් රළුදණහ. ඒ තත්ත. 

ගයම්බඹත් ඒයි. ංසෘති අභහතෙහංලඹ පිිටුරහ දංත 

අග්රහභහතෙ එස.ඩේලිේ.ගර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ ශ්රීභතහණන් 

ංසෘතිඹට2 ගම්රට ළරකුම් යන්නට එතළනින් තභයි 

ඳටන් ත්ශත්. ඒ ටයුතු එශවභ ශරුණු අතශර් රු ිටරිභහශෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹශේ ගණ් ඩුක් තිුදණහ.  ඒ හරශේ 

විධිඹට එතුිකඹත් ඒ ටයුතු ය ශන ත්ඹහ. නමුත් ය 

හරඹත් ශනොභළති විධිඹට2  ය හරඹත් ශනොරළුදණු 

විධිඹට2 කිිට ශශනකු ශනොිතපු විධිඹට ශම් යශට් 

භවජනතහශේ ජන ජීවිතශේ අලෙතහන් වහ විලහර ලශඹන් 

ඹටිතර ඳවුවම් ඉද ය්ධදී2 භහර් ඳ්ධධති2 ජර ඳ්ධධති2 ජර 

ශඹෝජනහ ක්රභ2 ශොවි ජනඳද2 වී ඵඩහ2 අධිශේගී භහර්2 ගුන් 

ශතොටුශඳොශේ2 යහඹේ2 යජශේ ශේයින් ඵහ ළනීභ ගදී 

අනික් ිටඹලුභ ටයුතු ඒ විධිඹට ය්ධදී තභයි අශේ යජඹ ශම් 

විධිඹට ගම්රට රන්ශන්. වුරු ශවෝ කිඹනහ නම් අශේ 

ගභට ළරකුශේ නළවළ කිඹරහ ඒ ්ධශේලවත යන 

ථහක්; ඒ ශ්ධලඳහරන ලශඹන් ජනහධිඳතිතුභහට විරු්ධධ 

ත් ේර දේ කිරීභක්. ඒ හයණඹ විශලේශඹන් කිඹන්නට ඕනෆ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ුද්ධධ ලහන වහ ගික ටයුතු 

අභහතෙහංලඹ බහය ද.මු. ජඹයත්න භළතිතුභහ -රු අග්රහභහතෙතුභහ- 

ිටඹලුභ ගම් ශනුශන් කිිටභ ශේදඹකින් ශතොය  ඉතහභත් 

ශවො ඳහරනඹක් ශන ඹනහ. ඒ දළන න්නට පුළුන් න්ශන් 

ඕනෆභ ශරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ින්දු ජනතහ ිටටින 

ප්රශ්ධලඹට ත්ඹත්2 නළ ශඟනිය ඳශහශත් මුසලිම් ජනතහ ශඟට 

ත්ඹත්2 දකුශණ් ශඵෞ්ධධ ජනතහ ශඟට ත්ඹත් විලහර පිබිදීභකික්2 

ළභළත්තකින් ඒ ජනතහ එතුභහ පිළින්නහ නිහයි. 

ඔඹ එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ෘතෙහධිහරි භණ්ඩරශේ ද 

ශභොශක්ද ඉන්න වහමුදුරුරු කීඳ ශදනහ වළය2 ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුශණ් ඉන්න වහමුදුරුරු ශදශදනහ2 තුන් ශදනහ වළය ිටඹලුභ 

සහමීන් වන්ශේරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ශෞය දක්නහ; 

ළරකිේර දක්නහ. ශභොද2 එතුභහ නිහ තභයි ශම් යට2 ජහතිඹ2 

ගභ ශේරුශණ්. ශම් දළන්  හටත් භත නළවළ. අපි එතු 

ශරහ එතුභහ ඵරඹට ඳත් ශශේ නළත්නම් අද යට නළවළ; ජහතිඹ 

නළවළ; ගභ නළවළ. ශම් යට නළති වුණහ නම් එ ජහතිඹ එක් 

ශශනකුටත් ශම්ශක් ජීත් ශන්න වම්ඵ ශන්ශන්  නළවළ. 

එ ගභක්ත් ඉතුරු න්ශන් නළවළ. ශභොද ගභ අනු ක්රිඹහ 

යපු අඹ ිටිඹහ නම් ඒ අඹ දහත් ශම් හශේ යු්ධධ ගයම්බ 

යන්ශන් නළවළ. ගභට පිටුඳහිකන් තභයි2 ශම් ටයුතු යරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ තත්ත්ශඹන් ශම් යට නිදවස ය ත්ශත් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහයි. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහ2 ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද 

හරඹක් තිශඵන්ශන්. 

2547 2548 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු එම්.දක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.சக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ශම් යශට් ගම් තුන2 වතයටභ අඹත්  ිටඹලුභ ජහතීන්ට එට 

භහදහනශඹන් ජීත් ශන්න අසථහ රඵහ දුන්ශන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහයි. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නිශඹෝ භත ව 

අභළතිතුභහශේ ශභශවඹ වීම් භත අශේ අභහතෙහංලශඹන් ිටඹලුභ 

ගම්රට ඉතහභත් හධහයණඹ ඉසට යනහඹ කිඹන හයණඹ 

භහ ශම් අසථහශේදී  කීශභන් කිඹනහ. ඒ හයණඹ වන් 

යිකන්2 ඉදරිඹටත් ඒ විධිඹට ටයුතු යන ඵ දන්හ ිටටිිකන් භහ 

නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඩී.එම්. සහිකනහදන් භන්ත්රීතුභහ2 ඔඵතුභහට විනහඩි 

ඳවශශො හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[3.43 p.m.] 

 

ගරු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Presiding Member,  yet today, we are  debating 

on the Ninth Budget that was presented by His Excellency 

the President in this Parliament. We have analysed it in 

many ways and ultimately the findings maybe that this 

Budget is not a people-friendly Budget, but can be termed 

as an "enemy Budget" for the people. There are many 

factors to come to this conclusion.  

We have ended the war and by next May, five years 

would have lapsed. We have spent a lot and won this war 

with great hardship and we must congratulate the 

Government and the armed forces for having done so. Sir, 

after the five years of war, this amount of expenditure that 

has been incurred as far as the defence is concerned - 

[Interruption.] Yes, it is being more expended; the cost of 

defence is increasing every year.  Five years ago it was  

said that after the war, all monies that were spent on the 

war would be given for the development of this country, 

but, today, we see that none of these promises that had 

been given by the Government in favour of this country 

have been fulfilled. It is a very serious matter to be 

considered because even lately, I saw a notification in the 

newspapers, that the Government is calling upon for semi

-skilled people to join the army and is willing to pay them 

Rs. 37,000 a month as salary. What is the Government 

trying to do? Are they trying to militarize the entire 

country? Is that what they want to do? Certainly, the 

armed forces will have to be looked after because they 

have won the war. There is a great amount of credibility 

as far as they are concerned and it is the duty of the 

Government to look after them. I totally accept that 

position. But, this is not the position today. The position 

is that every year the defence expenditure is being 

increased and ultimately that money which could have 

been expended for the development of this country has 

not been properly channelled. So, this will have very 

serious repercussions as far as this country is concerned 

and I am sure the Government of Sri Lanka, the Ruling 

Party, will have to take cognizance of these facts.     

Today, the people are faced with many problems. We 

are happy that infrastructure development is taking place 

in this country. It has been a great success; we accept it.  

But, is the infrastructure development of this country 

going to give any sort of relief to the people? Is it giving 

a better life to the people who are suffering? Is the 

income of the people being increased? Is the education 

system of this country being improved? Are more 

buildings being built for schools? Are university 

buildings being built? I am sorry to say that although 

there is infrastructure development taking place, the 

normal day-to-day needs of the people have not been 

looked into by this Government, especially in this 

Budget.  

I am just giving you one example. Today, the people 

are faced with the high cost of living. Today, a trader 

with over Rs. 250 million turnover is levied 12 per cent 

VAT and 2 per cent NBT. So, that comes to 14 per cent. 

Today, definitely many traders of this country who are 

the major importers and exporters of food production are 

having a turnover of more than Rs. 250 million per 

quarter. Now, all these traders are going to be taxed at 12 

per cent VAT and 2 per cent NBT. Ultimately, who is 

going to bear the cost? This cost will have to be borne by 

the people of this country; the poor citizens of this 

country will have to bear the cost. Is this what the 

Government is intending to do to bring down the cost of 

living for the people?       

There is also a special commodity levy tax of 15 to 30 

per cent at the time of import. Pharmaceutical retail 

outlets will also face the same situation because out of the 

Rs. 250 million turnover, only the first 25 per cent is 

exempted from tax and the balance 75 per cent is subject 

to NBT and VAT payment. Ultimately, what is the 

position? The pharmaceutical items are being affected. A 

poor man cannot buy his medicines at the cost rate; he 

cannot buy his food; he cannot buy his commodities. 

What are you trying to do in this Budget? Is this Budget 

going to cause a better living standard for the people of 

Sri Lanka? You are burdening the people on the purchase 

of pharmaceutical items, which is a very important factor 

and a necessity to the people of  this country.  

The banks are being levied another 2 per cent more as 

NBT on the turnover. Therefore, the interest rates as far 

as the banking sector is concerned, will also increase very 

soon.  

Then, we also have to consider the exemption of tax 

for strategy development projects. These are huge 

projects running into billions. I think our Minister is here 

and he has been very helpful as far as projects are 

concerned. In one project where his help was sought, he 
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was very good and kind enough in giving that project a 

start. But, that is not sufficient. The position is that these 

are big strategic projects which are running into billions 

of rupees and  these projects are handled by huge multi-

national companies in the world. They are investing in 

this country. I think there must be, at least, some sort of 

taxation for these projects, which can contribute towards 

the development of this country. We cannot allow them a 

full tax holiday or tax relief.  What should be looked into 

is to get some income generated into this country.  

With regard to Small and Medium Enterprises, there is 

a 12 per cent income tax and a 2 two per cent levy of tax 

more than last year. So, there is a 2 per cent increase on 

Small and Medium Enterprises compared to last year’s 

Budget. What is the reason for that? Those are Small and 

Medium Enterprises, not  multi-national companies or a 

multi-national projects; those are small and medium 

projects.  

You gave incentives to companies to expand their 

businesses up to March 2015. This Budget has reduced 

that exemption and made it up to the end of 2014; that is, 

one year. I mean, they could have given this up to March, 

2015. Why do they want to bring it down to 2014? How 

does it qualify? Is there a continuity, a clarity or a 

consistency in your  Budget Proposals? These are the 

three "C"s that you have to consider; the Continuity, the 

Clarity and the Consistency of this Budget. I personally 

feel it is not so.  

You spend Rs. 500 billion today on salaries and 

pensions to Government servants. Are we getting the true 

fruits of the payment of Rs. 500 billion that you are 

giving the Government servants and the pensioners? I 

must say that many departments today, although they are 

working, are not putting the maximum effort that they 

should put in. I think it is the duty of the Government to 

see that they reduce the cost of Government departments. 

Many Government departments have got more people 

than expected to do the work. You make political 

appointments. By making those appointments, ultimately 

the burden is on the people and the people will have to 

pay for it. Therefore, the Rs. 500 billion worth of money 

which is spent on  Government servants should be 

reduced to a great extent so that that money could be 

turned into the society at large.  

Today, the Government is borrowing money at 7 per 

cent over LIBOR.  The corporate sector of this country -  

the companies are borrowing foreign exchange at less 

than 4 per cent over LIBOR. So, why are we paying 3 per 

cent more?  We have discussed this many a time  in this 

Chamber and I do not see the great necessity for us to do 

this.  

When the United National Party Government was in 

power, we also borrowed money, we also got foreign 

loans. But, they were long-term loans, 30-year loans with 

a very  reasonable interest payable. But, today the loans 

are not of that nature. Today, you get short-term loans 

and for that you have to pay high rates of interest, causing 

a tremendous burden as far as the  economy of the 

country is concerned.  

Today, we are also faced with a major crisis in this 

country as far as  narcotics is concerned.  Internationally, 

there have been many queries raised that a  lot of Sri 

Lankan nationals are being introduced into narcotics and 

that we are introducing narcotics into this country. It is a 

very serious matter. Sri Lanka is a small island.  If  they 

go to bring in  narcotics to Sri Lanka making it a major 

hub, I must say that it is going to be the end of the society 

in Sri Lanka. We have to take immediate measures to see 

that narcotics raids are carried out, and humanely, 

politically, and physically all steps should be taken to 

curtail narcotics. Today, our younger generation is 

merely living  a normal  way of life. But, if narcotics are 

going to be introduced in school premises or outside 

school premises and if children are going to use narcotics, 

I must say the entire society will collapse and the fabric 

of society will also collapse. Therefore, it is a very 

important factor that we have to consider. For that 

purpose, we have to have a strong and independent 

judiciary,  a strong and independent police. These are 

some factors which should be taken into account, but 

unfortunately, the police and the judiciary are not 

independent as they were 15 years ago.   Therefore,  it is 

very important that we look into this factor.  

The final and most important issue that I want to bring 

to your attention today is the casinos. Casinos are being 

brought into this country even without a proper system of 

getting licences. They are not allowing the casinos to 

come in the normal way like in any other part of the 

world where casinos are allowed. There are tender 

procedures followed when casinos are brought in. But, 

there again in foreign countries, casinos are located in a 

different atmosphere: in a separate island, in a separate 

state where  people do not have direct contact with the 

casinos. Today, we  are trying to have casinos in close 

proximity to Colombo and  we will have to  face the 

repercussions.  If casinos are going to be brought in and if 

casino kings are going to run this country, there will be 

complete pollution as far as the administration of this 

country is concerned. Casinos mean huge money, big 

kings and they are not levied the proper taxes that should 

be levied. They are given tax exemptions and I do not see 

why casinos should be given tax exemptions.  We should 

really tax them as much as possible. If they want to come 

into this country, let them pay taxes  and come into this 

country, if necessary. But, we, the United National Party,  

are totally opposed to it. Even the clergy of this country 

are concerned about it. They have also made it very clear 

that if casinos are brought into this country, it will create 

the utmost confusion because we are a small island. We 

are not like the United States of America or it maybe 

Singapore, where they have stringent rules as far as 
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casinos are concerned, and there is total independence as 

far as the judiciary and the police are concerned.  But, we 

do not have such a situation here. We have a tremendous 

amount of political interference in all these fields. 

Ultimately, if these two factors, narcotics and casinos, 

also come into this country, I must say, with due respect 

to the Chair of this august Assembly, we are going to face 

tremendous hardships society-wise and also in terms of 

our future generation.  

Then, look at the Law College. The Principal of the 

Law College has given favourable marks to his own son 

for him to pass the Law College Examination. If the 

younger generation, the students of this country, are 

habituated in such a manner, how can we have discipline 

as far as the legal profession is concerned? I, as a lawyer, 

have a right to say this. I got through that examination 43 

years ago, and today I am a practising.  But, today, the 

Principal of the Law College himself gives marks to his 

own son to get him through the examination.   

So, Sir, these are some of the major factors that we 

have to consider and we respectfully move that the 

Government take these facts into consideration and bring 

some sanity to this country through a better project.   

Thank you. 
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
මීශඟට රු හිකණී විජිත් විජඹමුණු  ද ශොයිහ අභහතෙතුභහ. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 12 හරඹක් තිශඵනහ.  

 
[අ.බහ. 3.59  

 

ගරු  ගහමිණී ේෂජිත්  ේෂජඹමුණි ද දොි හ භවතහ (නජීවී 

ම්ඳත් ාංයක්ණ  අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற   தசரய்சர - 

ணசலரசறகள் பப் சதணுகக அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අශේ රු ඩී.එම්. සහිකනහදන් 

භන්ත්රීතුභහශේ ථහශන් ඳසශේ ථහ යන්න රළමටභ ළන භහ 

තුටු නහ. එතුභහශේ ථහට තභතියඹකු වළටිඹට භහ පිළිතුරු 

දඹ යුතුයි. නමුත් භට තිශඵන්ශන් අලි ප්රලසනඹක්. ඉතින් ශම් අලි 

ප්රලසනඹ තිශඵන නිහ භට රළමට තිශඵන විනහඩි 10න්2 12න් 

එතුභහශේ ථහරට2 අතුරු ථහරට උත්තය ශදන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. භහ ශම් රු බහට ඹම් කිිට අශඵෝධඹක් 

රඵහ ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතෙහංලඹට දළඩි යක්ෂිත තුනක්2 

ජහති උදෙහන 22ක්2 සහබහවි යක්ෂිත 5ක්2 අබඹ ූමික 62ක්2 ඒ 

හශේභ නන්දඩහේ2 මුතුයහජශර තතුළු ශතත් බිම් 6ක්2 

ික්ඩු ව Pigeon Island  ශොයේ ඳය2 මුහුශ්ධ තුන්ශන් 

නිේ තේභව2 ශඩොේෆින්2 ළසඵෆහ2 මුහුදු ඌයන් ගදී තුනුත් 

අඹත් නහ. ඒ හශේභ ශම් යශට් ූමිකශඹන් ිටඹඹට 14 

ඳරිඹ ටයුතු අඳට යන්න ිට්ධධ ශරහ තිශඵනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශට් ෆභ  ක්ශේරඹභ අඹ 

අයලිඹව භන්දයඹට ව ජනහධිඳති ශේම් හර්ඹහරඹට ළහ2 

ශම් අභහතෙහංලඹ ළන ඳභණක් ශනොශයි2 ිටඹලුභ අභහතෙහංල 

ළන දීර්ක හච්ඡහන් යරහ තභයි එතුභහ ශම් අඹ ළඹ 

ශේනඹ ස ශශේ. එිදී ශඵොශවෝ ම් ළිටඹන් ඔවුන්ට 

අලෙ ජර ඳවුවම් වහ කුලු ළේ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභටත්2 න 

තුන් ම්රට වහ ශොවි  ශඳොශේරට ඳළිකණීභ ශක්හ 

ළනීභටත් ටයුතු යන ශර එතුභහශන් ඉේරහ ිටටිඹහ. එතුභහ 

ශම් ප්රලසනඹ ශත්රුම් ශන2 විශලේශඹන් වින්දතඹහට -ශම් 

ප්රලසනඹට ශොදුරු න ශම් ප්රලසනශඹන් ඵළට න අඹට- ශම් 

ටයුතු ය ශන ඹෆභ වහ එ ප්රහශ්ධශීඹ ශේම් 

ශොට්අහඹට රුපිඹේ ිකලිඹන 10 ඵළත්න් ශන් ශහ. අශලෝක් 

අශේිටංව භන්ත්රීතුභහ කිේහ ශන්2 ේලි ශන් ශරහ නළවළයි 

කිඹරහ. රු භන්ත්රීතුභනි2 රුපිඹේ ිකලිඹන 250ක් අශේ 

අභහතෙහංලශේ අලි ළට වහ ශන් ශරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් 

ශනොශයි. යහජෙ ශනොන ංවිධහන ව ශුබ ඳතන්නන්ද ශම් 

වහ එතු ය න්නහ. ඒ හශේභ විශ්ධල ගධහය රඵහ 

ළනීභටත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

අලි ප්රලසන ගහභ2 අලි එශන්න ව ශනොශඹකුත් 

හයණහරදී ශඵොශවෝ ශරහට අශේ නිරධහරින් කිඹන්ශන් 

හවන නළවළයි කිඹරහයි. නජීවි ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුට 

අලෙ හවන න්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් අඹ ළශඹන් 

රුපිඹේ ිකලිඹන 200ක් ශන් යරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ජීවිත වහ 

ශ්ධශඳොශරට න්ද ශවීභ පිළිඵත් කිඹන්න ඕනෆ. 2013 අඹ 

ළශඹන් ක්රිඹහත්භ ශ යක්ණ ක්රභඹ භ් න් හ වහනිරටත් 

න්ද ශවීභට ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. අපි ගඩම්ඵයශඹන් භතක් 

යන්න ඕනෆ2 ශදළම්ඵර් භහශේ රු ඵළිටේ යහජඳක් ගර්ථි 

ංර්ධන අභහතෙතුභහ භඟ ත්ින් ශම් යශට් ශොවි ජනතහශේ 

අරහබ වහනි වුණු කුඹුරුරට න්ද ශේහඹ කිඹරහ. අඳට ශන් 

ශරහ තිශඵන මුදේර මුළු එතු රුපිඹේ ිකලිඹන 12315යි. 

අඳට රුපිඹේ ිකලිඹන 824 ගදහඹභක් තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි2 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. නජීවී 

ළනි ක්ශේර භට්ටිකන් ටයුතු යන නිරධහරින්ට රුපිඹේ 300 

දීභනහක් ූ දහනම් ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ නජීවී ක්ශේරශේ 

ළඩ යන නිරධහරින්ට ය 5 ේඵදු ක්රභඹ ඹටශත් ඳහඳළද 

රඵහ දීභට ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ. ඒ ය 5 අහනශේදී 

ඔහුට ඒ ඳහඳළදඹ රළශඵනහ. ඒ හශේභ අශේ ඳශු වදෙරුන් 

ඉන්නහ. යශට් ිටඹලුභ ඳශු වදෙරුන්ට රුපිඹේ 72500 

දීභනහක් යජශඹන් ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. මීට අභතය අපි ශම් 

ප්රලසනඹ වරිඹහහය ශත්රුම් ශන තිශඵනහ. අපි කුරුණෆර 

දසත්රික්ශේ හච්ඡහ විලහර ප්රභහණඹක් නිඹභ ය තිුදණහ. 

2013.09.24න දන අපි කුරුණෆර දසත්රික් ශේම් 

හර්ඹහරශේදී හච්ඡහක් ශහ. 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ගනභඩුශේදී2 

තහයහනහත් ඵසනහඹ භන්ත්රීතුභහශේ ේමු ගනශේදී2  ටී.මට. 

ඒනහඹ තභතිතුභහශේ ගනශේදීත් අපි හච්ඡහ ශහ. 

තහක්ිස වහඹ ව අශනකුත් වහඹ රඵහ දීරහ අලි ළට ස 

කිරීශම් ටයුතු ශොශවොභද යන්ශන් කිඹරහ අපි දළනටභත් 

කුරුණෆර දසත්රික්ශේ දහඳති භඟ හච්ඡහ යරහ 

තිශඵනහ.  ශම් න විටත් අඳ ඒ වහ  මුදේ ශන් ය 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ත්ඹහ2 ත්ඹහ. නිළයටිඹ ඳළත්ශත්ත් 

ත්ඹහ. ඒ අනු ශම් ප්රලසනඹට තියහය විඳුභක් රඵහ ශදන ළඩ 

පිළිශශට  අපි අතීර්ණ ශරහ තිශඵනහඹ  කිඹන එ භහ 

තුටින් භතක් යනහ.  

2553 2554 

[රු ඩී.එම්. සහිකනහදන් භවතහ  
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ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් අනුය දහනහඹ භන්ත්රීතුභහ වළභ 

දහභ පුශටෝ හශේ කුණු අවුසන එ ශන් යන්ශන්. ඒට 

භක් නළවළ. එතුභහ කිඹපු2 උඩර භේගය ජරහලශේ භුවන් 

තේලීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ප්රහලඹක් 

යරහ තිශඵනහ. අංම්භළඩිේර ප්රශ්ධලශේ අනය භළිසක් 

ළරීශම් ටයුතු ළන  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ප්රහලඹක් යරහ 

තිශඵනහ. භහදුරුඔඹ ප්රශ්ධලශේ අනය ඹන් 

ම්ඵන්ධශඹනුත් ප්රහලඹක් යරහ තිශඵනහ. කුභන2 ඹහර වයවහ 

ළඵලිත්තට ඳහයක් ළපීභ ළනත් එතුභහ කිේහ. ශම් භහර්ඹ ඈත 

හරශේ ඉන් තිුදණු භහර්ඹක්.  ඒ අලුත්ළඩිඹහ යනහ 

විතයයි. ඒ වළය අලුතින් ඳහයක් ඳන්ශන් නළවළ.  

භහහ ගඹතනඹ විිටන් විේඳත්තුශේ යන ඳස ඳළටවීභ අඳ 

තවනම් යරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රශ්ධලශේ ළේ තුනක් වදන්න අඳ 

අය දීරහ තිශඵනහ.  දළනට ඒ ළේ තුන වදරහ අන් යරහ 

තිශඵනහ.  

අලි ිකනිස ළටුභ ම්ඵන්ධශඹන් අශේ ජනතහ2 ඒ වින්දතඹන් 

ේඳනහ යනහ2 ශම් නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ 

අභහතෙහංලඹට ඳළශයන හර්ඹබහයඹක් ඳභණයි කිඹරහ. 

තත්තටභ ඒ ළයදයි. අඳට ශම් ප්රලසනඹට මුහුණ ශදන්න ශරහ 

තිශඵන්ශන් අභහතෙහංල යහශිඹක් භඟ අන්තර් ම්ඵන්ධතහකින්. 

යහජෙ ඳරිඳහරන අභහතෙහංලඹ2 යහජෙ ගයක් අභහතෙහංලඹ2 

ඳරිය අභහතෙහංලඹ2 හරිභහර් අභහතෙහංලඹ2 අධෙහඳන 

අභහතෙහංලඹ හ ශේභ න ංයක්ශේ වහඹත් අඳට අලෙ  

ශනහ. ශම් හශේ අභහතෙහංල යහශිඹක් ඒහඵ්ධධ ශරහ ශම් 

ප්රලසනඹ ජහති ප්රලසනඹක් වළටිඹට ළරකිේරට අයශන ශත්රුම් 

අයශන ටයුතු යන්න ඕනෆ. අලි ිකනිස ළටුභ නිහ ශම් යශට් 

ිකනිශවක් භළරුණහභ එශවභ නළත්නම් අලිශඹක් භළරුණහභ න 

ජීවී අභහතෙහංලඹට ඳභණක්2 අශේ නිරධහරින්ට ඳභණක් ත් ේර 

දක් යරහ  අඳට අත ශෝදහ න්න පුළුන් භක් නළවළ. ඒ නිහ 

අපි ිටඹලු ශදනහ ඒහඵ්ධධ ශම්  ප්රලසනඹට විඳුම් ශොඹන්න අපි 

දළනට ළරුවම් වත ටයුතු  යරහ තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ භහ  භතක් යන්න ඕනෆ2 ශම් ප්රලසනඹට අලි ළට 

ප්රතෙක් ඖධඹක් ශනොශයි කිඹන එ. ඒ ිටඹඹට 100ක් 

හර්ථයි කිඹහ භහ විලසහ යන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඉන් ඔේඵට 

ත්ඹ ක්රිඹහ භහර් අපි ශම් න විට අයශන තිශඵනහ. ශවක්ටඹහර් 

2000 තිශඵන රළන්ටහනහ2 ශපු අන්දය හශේ ගක්රභිස ලහ 

ඉත් යරහ2 අලින්ශේ විේලු ටි නිර්භහණඹ යන්න2 අලින්ට 

අලෙ තෘණ ර් හ යන්න2 ඒහ හශන ගහයඹට 

ඳරියඹ ස යන්න අපි ටයුතු ය තිශඵනහ. ශම් න විට 

ශවක්ටඹහර් 2000 අපි ශම් ටයුතු ගයම්බ ය තිශඵනහ2 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ඒ හශේභ2 න ජීවීන් ජීත් ශන 

ලුණුම්ශශවය2 ඹහර2 උඩර2 විේඳත්තු ඹනහදී ප්රශ්ධලර 

තුය ශේ ටි වදරහ2 ළේ වතක් වදන ඒ ටයුතුත් ශම් න 

විට ක්රිඹහත්භ යිකන් ඳතිනහ. අලිඹහශේ ුවශඳෝණඹ වති  

යනහඹ කිඹන්ශන් ශම් යශට් ිටටින ිටඹලු තුන්ශේ ුවශඳෝණඹ 

වති ශනහඹ කිඹන එයි. අලි න ජීවී ප්රශ්ධලශඹන් න 

ංයක් ප්රශ්ධලඹටත්2  ඉන්  ශනොනළතී ංර්ධිත ප්රශ්ධලඹටත් 

එන්ශන් තයි කිඹන එ අඳ ශවොඹන්න ඕනෆ.   

භහ ශම් හයණඹ විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ. ිකනිුවන්ට ලින් 

ශිසටහචහය වුශණ් ත්තු. ඒ අතින් අලිඹහ ප්රධහන තළනක් න්නහ.  

අලිඹහ තභන්ශේ රැශවන් ගහව විහව න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ 

තරුණ ජඹ  තිශඵන අලි අනිහර්ඹශඹන්  රැශවන් එශහ දභනහ. 

එශවභ එශහ දළම්භහභ ඒ අලිඹහ ශනත් රැවළට ඹන්න ඕනෆ. 

නමුත් අද අබහෙඹට හශේ අලි භංඩේ අහුයහ තිශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහශේ දසත්රික්ශේ එ අලිභංඩ කුකුේ ෂහම් 

එක් දභරහ. ඳළේත්ත සීනි භහභ අලිභංඩක් අහුයහ 

තිශඵනහ. ශම් විධිඹට යශට්භ අලින්ට ඹන්න තිශඵන 

අලිභංඩේ2 රැශවන් රැශවේට තභන්ශේ ජහන ශඵදහශන ඹන්න 

තිශඵන අලිභංඩේ අහුයහ තිශඵනහ. ිතහ න්න පුළුන් ශන් 

තරුණ ජඹ තිශඵන අලිශඹක් තභන්ශේ වහරිඹ නළත්නම් 

ගදයන්තිඹ ශොඹහ ශන ඹනශොට ශභොන තයම් ගශේශීලී 

ඹනහද කිඹරහ. මරහනශේ ිටටින අශේ භන්ත්රීතුභහට ඒ 

අමුතුශන් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහට ශම් ඉන්ද්රිඹශෝචය 

ප්රතෙක් හයණහක්. අශේ ඳරිඹ තුශ ශ යුතු ශ්ධේ 

භළනවින් වඳුනහ ශන තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි ශම් න විට  GPS 

එ ඵරරහ ම්පර්ණශඹන්භ අලි භංඩේ වඳුනහශන 

තිශඵනහ. අපි අලි ළටේ අලෙ ප්රශ්ධල වඳුනහ ශන තිශඵනහ. 

ඒ අනු නහතවිේලු2 ගනභඩු හශේ වළභ තළනටභ ත්ින් 

හච්ඡහ ඳත්රහ අලි ළටේ නිර්භහණඹ කිරීශම් ළඩ ටවනට 

අලෙ ිටඹලු ටයුතු ූ දහනම් යරහ තිශඵනහ.  

අපි අශේ යට ළන ගඩම්ඵය ශනහ. ශරෝශේ අලසඹන් 

ිටටින යටේ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අශේ යශට්ත් අලසඹන් 

ිටටිනහ. නමුත් අපි වුරුත් ඒ ළන ළඩිපුය දන්ශන් නළවළ. Delft 

Island  එශක් අලස ංයක්ණඹ කිරීභ ළන අපි හච්ඡහ ශහ. ඒ 

හශේභ අපි Chundikulam Park එ ගයම්බ ශහ. ශඩේෂස 

දඳශත් අලස ංයක්ණඹ ිටදු යනහ. 

ඒ හශේභ අපි ළසඵෆ ංයක්ණඹ ිටදු යරහ තිශඵනහ. භභ 

කිඹරහ තිශඵනහ2  විලහර ජහන භං ශොේරඹක් ශම් යශට් තිශඵන 

ඵ. අද අශේ තළි ළසඵෆශක් නළති ශරහ. ඒ තහ රුපිඹේ 

ශෝටි වතයවභහයට ිකර යරහ තිශඵනහ.  ඒ හශේභ අශේ 

ශනෝදෙහන 19 වහභ ජහතෙන්තය භට්ටශම් පිවිුවම් නිර්භහණඹ 

යන්නට ටයුතු යශන ඹනහ. ඒ හශේභ ශනෝදෙහනර 

ිටදු න ිටඹලුභ අනය ක්රිඹහ නත්න්නට අපි ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ. 

ශ්රී ඳහදඹ ශරෝ උරුභඹක්. ශ්රී ඳහදඹ ප්රශ්ධලශේ නිඹභහහය 

ළළි ශ අඳවයණ ඳ්ධධතිඹක් නළවළ. අපි එඹ ස යරහ 

තිශඵනහ. ශභඹ ශරෝ උරුභඹක් වුණත් අපි විශ්ධලයින්ශන් 

ලත ඳවක්ත් අඹ යන්ශන් නළවළ. ශනත් සථහනරදී 

විශ්ධලඹන්ශන් අඹ යනහ. ඒ හශේභ අපි විශලේශඹන් 

Galway's Land National Park එ ළන ශොඹරහ තිශඵනහ. 

විනහල න තුන් ළන ශොඹරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශේ කුරුේරහ ගයක්හ යන ශර අශඳන් ඉේරහ 

තිශඵනහ. අපි ඒ වහ විශලේ ළඩ පිළිශශක් ස යරහ 

තිශඵනහ.  

භභ පුංචි විඹක් කිඹරහ භශේ ථහ අන් යනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්  නළවළ2 නළවළ ශම් විඹක් ශනොශයි නිළක්.   

 

"තහ ිටවුඳහහ ව ශොශ  ශනොතිශඵන්ට 

ළ තශ ගය අමුණත් ශනොභ නළතිශන්ට 

ිටවු ඳහ උය බිඟුන්ශේ වඬ        ශනොතශන්ට 

ිකනිහට වළකිද භව ශඳො ශශොශේ      රැ ශන්නට" 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට2 රු යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රීතුභහශේ ථහ. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 20 හරඹක් තිශඵනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

[අ.බහ. 4.10  

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ශඵොශවොභ සතුතියි. 

ංසෘතිඹ වහ රහ ටයුතු අභහතෙහංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශත් 

ථහ කිරීභ රහරුශක් වළටිඹට භශේ යුතුභක් වළටිඹට භභ 

ේඳනහ යනහ.  

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 විනහඩි 20 හරඹක් තිශඵන 

නිහ භභ ශළින්භ හයණහට එන්නම්. උත්තය දීභ වහ විඹ 

බහය අභහතෙයඹහ බහ ර්බශේ ිටටිඹහ නම් ශවොයි කිඹරහ 

ිශතනහ. එතුභහ ශඟ ඳහත ඉන්නහ ද දන්ශන් නළවළ2 උත්තය 

ශදන්න. 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 රහරුන් ව ගණ්ඩුර 

ඉතිවහඹ ළන ශටිශඹන් ථහ කිරීශම්දී2 ශඵොශවෝ ගණ්ඩු 

රහරුන් ඳහවිච්චි යන්ශන් භළතියණඹක් කිට්ටු ශ්ධදී 

කිඹන යහඹ වළභ තළනභ තිශඵනහ. එඹ ප්රිට්ධධ යවක්. එ එ 

ගණ්ඩු ඉතිවහඹ පුයහභ අඩු ළඩි ලශඹන් ඵරඹට එන්න 

රහරුන් ඳහවිච්චි ශහ. නමුත් ඵරඹට ගහට ඳුව2 -ශවෝධද 

ය ශන්න දහන යම්ශේ2 යපිංචහ ඳුව විිට යනහ හශේ- විිට 

යරහ දළම්භහ. අපි ඳක් ශේද2 ඳහට ශේදලින් ශතොය ථහ 

යනහ නම්2 ඉතිවහඹ දවහ ඵළලීශම්දී2 ශරෝශේ ප්රථභ 

අභළතිනිඹ න ිටරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ 

රහරුන් ශනුශන් ජහති චිරඳටි ංසථහ තති ශහ. අපි 

තත්ත ථහ යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ගර්. ශප්රේභදහ භවත්භඹහ2 

ිටපු ජනහධිඳතිතුභහ රහරුන්ට ශඵශවවින් ගදයඹ ශහ; ඒ 

අඹට උදවු වුණහ. ඒ ඉතිවහශේ තිුදණු ශදඹක්. ඒ හරශේ ිටටි 

රහරුශෝත් එශවභයි.  

ඔඹ ථහනහඹ පුටුශේ හඩි ශරහ ිටටිඹහ අශේ ිටනභහ ක්විති 

හිකිස ශෂොන්ශේහ භවත්භඹහ. එතුභහ දහත් 

ශ්ධලඳහරනඥඹන් ඉදරිශේ ළ ළටුශණ් නළවළ. එතුභහට බහහ 3ක් 

පුළුන්. එතුභහ අශේ ිටනභහ ක්විති. එතුභහ රහරුන්ශේ 

ශප්රෞඩත්ඹ2 ඒ අඹශේ dignity එ2 ඒ අඹශේ අභිභහනඹ 

නිශඹෝජනඹ ශහ. භශේ භහභහ න විජඹ කුභහයතුං භවත්භඹහත් 

රහරුන්ශේ අභිභහනඹ නිශඹෝජනඹ ශහ. එතුභහ 

රහරුන්ට ගඩම්ඵයඹක් වුණහ. නමුත් දළන් ශභොක්ද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? ශම් යජඹ රහරුන් ඵරශඹන් න්දබට්ටඹන් 

යශන තිශඵනහ. ඒ කිඹන්න දුයි. ඒ හරශේ විජඹ 

කුභහයතුංරහ දහත් එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ශේ.ගර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහටත් second වුශණ් නළවළ; ඒ අඹටත් 

අභිශඹෝ ශහ. ඒ ශශ්රේසඅ නළුශෝ.  හිකණී ශෂොන්ශේහ 

භවත්භඹහත් එශවභයි. ඒ හශේභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් 

නළුශක්. අශේ ිටනභහ ක්විති හිකණී ශෂොන්ශේහ භවත්භඹහ 

අධෙක්ණඹ ශ "ශනොිකශඹන ිකනිසුව" කිඹන චිරඳටශේ එතුභහ 

යඟඳහ තිශඵනහ. භහ කිඹන්ශන් අන්න ඒ හශේ තභයි ඉසය 

ිටපු රහහයශඹෝ රහ ක්ශේරශේ අභිභහනඹ2 ගඩම්ඵයභ2 

ශශ්රේසඅත්ඹ ශඳන්නුශේ.  නමුත් දළන් ිටටින රහහයඹන් අශේ 

ශම් යජඹ න්ද බට්ටඹන්2 යජශේ ශවොයණෆ ඵට ඳත් යශන 

තිශඵනහ. ඒ ළන කිඹන්න දුයි. භළතියණඹක් ශං නශොට 

ිටංදු කිඹන්න න්නහ.  ශභොනහද ිටංදු? "ගයුශඵෝ ශේහ2 භව 

යජහශණනි" කිඹරහ ිටංදු කිඹනහ. ඊශඟට "ඳණ තති ිකනිශවක්" 

කිඹරහ ිටංදු කිඹනහ. ඊට ඳසශේ ඒශොේරන් ඒශන් ඩ හභය 

න්නහ.  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ලහෙ ංලශේ ුදදු 

වහමුදුරුන්ශේ නෆදෆශඹෝ කිඹරහත් අශේ භවය රහරුශෝ 

කිඹනහ. ඒ හශේ අන්දශන ළඩ න්නහ ක්රභඹක් තිශඵනහ. 

ඒහ ළන අපි නහටු නහ.  

නමුත් ශභශවභ ළඩ අයත් රහහයඹන්ට අද ශභොද 

යරහ තිශඵන්ශන්? ඒ හරශේ එ දටභ mobile phonesලින් 
හදනඹ ශන්න ළරළසුවශේ ශභොක්ද? "ගයුශඵෝ ශේහ භව 

යජහශණනි" කිඹන ිටංදු තභයි ඒ හශේ mobile phonesර  

ringing tone එ වුශණ්.  ඒ ringing tone එ දළන් අවන්නත් 
නළවළ. ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? ඒ කිඹන්ශන් රහහයශඹෝ 
යජශඹන් ඈත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඈත් ශරහ තිශඵන්ශන් තයි 
කිඹරහ අපි ශොඹන්නට ඕනෆ.  ළඩ න්නහ විතයයි2 අන්තිභට 
ශභොක්ද ශන්ශන්?  ඒ අඹට අලෙ ශ්ධ ිටදු න්ශන් නළවළ. 
රහට ශතක් ශරහත් නළවළ. අද ශභොක්ද ිටදු ශරහ 
තිශඵන්ශන්? ශම් න්ද බට්ට රහහයඹන්ට විතයක්2 ප්රලසති ගී 
හඹනහ යන රහරුන්ට විතයක් - 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

රහරුන්ට අනම්ුද යන්න එඳහ.  
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නළවළ2 නළවළ2 ඔඵතුභහත් එක් ථහක් නළවළ. ඔඵතුභහ 

represent යන්ශන් මුසලිම් ජනතහ. මුසලිම් ජනතහටභ 
නින්දහක්. [ඵහධහ කිරීභක්  නළවළ2 නළවළ2 භභ කිේශේ  
රහරුන් ඉතහභ අනභිබනීඹයි2 ශෞයනීඹයි කිඹන එයි. 

ඒ අඹශේ  ගත්භශෞයඹ - dignity එ-  ශම් යජඹ විිටන් නළති 
යරහ තිශඵනහ2 ඒ අඹ ඵශරන් ශඩ් ඹරහ. භවය අඹ 
කිේහ2 ශෝනි අයන් ශඩ් ඹනහ කිඹරහ. භවය අඹ කිේහ2 "අපි 

wholesale ශඩ් ඹනහ" කිඹරහ. ඒ කිඹපු අඹටත් වරි ශදඹක් 
ඉසට වුශණ් නළවළ. දළන් ශභොක්ද ිටදු ශරහ තිශඵන්ශන්? ඳුව 
ත්ඹ අශෝසතු වඹ ළනිදහ අශේ ිටපු ජනහධිඳති උඳශ්ධලරුන් 
ශදශදශනකුයි2 ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹකුයි යජ ශදයට 
ත්ිේරහ  අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වමුශරහ රහ ක්ශේරශේ 
ිටදු න ෙනඹන් ළන ඳළවළදලි ශහ;  ලිඛිත ඉදරිඳත් ශහ. 
ඒ ලියුම්ර ශභොනහද තිුදශණ්? භභ කිඹන්නම්. ශම් 
භඩළිේරක් ශනොශයි. ශම් රහ ක්ශේරශේ බඹහන 
ගයංචිඹක්. අද ශම් බහශේ ළරරිශේත් රහරුශෝ ිටටිනහ. 
ශම් කිඹන්න කිඹරහ ඒ අඹත් භශන් ඉේලීභක් ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 තත්ත ථහ ශම්යි. අද 
ශභොක්ද ිටදු ශරහ තිශඵන්ශන්?  අද ශටලි නහටෙඹක් විහලඹ 
යහ න්න අශේ රහරුන් ශොඳභණ භවන්ිට ශනහද? 
රහරුන් කිඹන අඹ ුවපිරි ධනඳති ඳන්තිශේ අඹ ශනොශයි.   
අේශේ පිච්ශචිකන්2 ළසට ශතමීශන ළඩ යරහ2 ළඩ යරහ 
ත්ින් ඒ අඹශේ ශටලි නහටෙඹක් විහලඹ යහ න්න අද 
තභතිරුන්ට අේරස ශදන්නට ිටදු ශරහ තිශඵනහ.   

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

තමුන්නහන්ශේත් වළභදහභ ශටලි නහටෙලින් ශඳශනනහ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තමුන්නහන්ශේ දන්ශන් නළති වුණහට භට ශටලි නහටෙ තවනම් 

යරහ තිශඵන්ශන්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2  භභ ශම් හයණඹ ළන අශේ 

ටී.මට. ඒනහඹ  තභතියඹහ  
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2557 2558 
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බහඳතිත්ඹ දයන  ංසෘති වහ  රහ ටයුතු පිළිඵ  

උඳශ්ධල හය බහශේ දී  ශදතහක්භ කිේහ. භහරනී 

ශෂොන්ශේහ කිඹන නිළි රැජිණත් ිටටි අසථහ ශේ දී කිේහ. 

ශදතහක්භ කිේහ. ශභොක්ද භභ කිේශේ? ශම් කිඹන්න ඹන 

බඹහන ගයංචිඹ ශභොක්ද? බඹහන ගයංචිඹ තභයි2 අද 

රහරුන්ශන් ශම් තභතිරු 
 
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දඩ භස ව නිළි භස කිඹන ශ්ධ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ කිඹන 

එ. ශම් දඩ  භස කිඹන්ශන් ශභොනහද?  නිළි භස කිඹන්ශන් 

ශභොනහද? දඩ භස කිඹන්ශන්2 episode එට රුපිඹේ 502000 

ණ ශන් දඩ  මුදරක්  අයශන නුය යඹුක්ළේර  
 
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳදනභ කිඹරහ ත්ණුභට දභන්න කිඹරහ තිශඵනහ. ශම් භභ 

ශඵොශවොභ  කීශභන් කිඹන්ශන්.  නුය ත්ණුශම් නභ 

යඹුක්ළේර  
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳදනභ. දළන් ශම් ඳදනභට රුපිඹේ 502000 ණශන් දභන්න 

ඕනෆ. නිභේ ිටරිඳහර ද ිටේහ තභතිතුභනි2 ශම් වරි ළත ළඩක්. 

ශම් නත්න්න ඕනෆ. ශම් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් දන්නහ. 

භහරනී ශෂොන්ශේහ භවත්ිකඹත් දන්නහ. ජනහධිඳති උඳශ්ධල 

යවින්ද්ර යන්ශදිසඹ භවත්භඹහත් දන්නහ2 ශයෝවණ වීයිටංව 

භවත්භඹහත් දන්නහ2 අශේ ුවශර්ස අශේශේය භවත්භඹහත් 

දන්නහ. ශම් භළති තභතිරුනුත් දන්නහ.  ිටඹලු ශදනහභ 

දන්නහ. තයි ශම් අිං රහරුන්ශන් episode එට 

රුපිඹේ 502000 ණ ශන් න සශන්? තයි ශම් දඩ භස න්ශන්? තයි 

ශම් නිළි භස න්ශන්? දඩ භස න්නහ භදහට [ඵහධහ කිරීභක්  

නිළි භස කිඹන්ශන් ප්රධහන නිළිඹත් Jaic එට ශශනන්න 

කිඹරහ කිඹනහ. ශම් පුදුභ තත්ත්ඹක්.  

ප්රධහන නිළිඹත් ඉේරනහ. රුපිඹේ 502000කුත් ඉේරනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්  නළවළ2 නළවළ. ඔඵතුභහට දඹළඩිඹහ. ඔඵතුභහ 

ඉේලුශේ නළවළ. ඔඵතුභහට දඹළඩිඹහ තිශඵනහ කිඹරහ අපි 

දන්නහ. ඔඵතුභහ ශනොශයි ඉේලුශේ. ශඵොශවොභ නිශයෝගී 

තභතියශඹක් ඉේලුශේ. ඔඵතුභහ ෆ වන එ නත්න්න. 

ශභන්න ශම්යි අලුත්භ තත්ත්ඹ.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, he is taking my time. I need my time. 
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අසර් භන්ත්රීතුභනි2 රීති ප්රලසනඹක් ඉදරිඳත් යනහ නම් 

රුණහය රීති ප්රලසනඹ ශභොක්ද කිඹරහ වන් යන්න. 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ශම් රු බහශේ ඉතහභ අශික්ෂිත චන ඳහවිච්චි යන එ 

ශඵොශවොභ ළතයි. අපි එඹ ශවශහ දකිනහ. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්  රුණහයරහ භට ශම් රු බහ ශන ඹන්න 

ඉඩ ශදන්න. රු භන්ත්රීතුභනි2 දළන් ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශම් භභ නිශඹෝජනඹ යන රහ ක්ශේරඹට ිටදු න 

අහධහයණඹක්. ශම් ළන වුරුත් ථහ යන්ශන් නළවළ. ශම් 

ළන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ දන්නහ. ශම් ළන ජනහධිඳති 

උඳශ්ධලරු දන්නහ. ශම් ළන ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරිඹන් 

දන්නහ. නමුත් ඒ අඹ ථහ යන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ නිවඬ ශරහ 

ඉන්නහ. ංසෘති වහ රහ ටයුතු බහය ඉන්න ටී.මට. 

ඒනහඹ භළතිතුභහට උඳශ්ධල හය බහශේදී භභ ශම් ළන 

කිේහ. නමුත් කිිටදු පිඹයක් අයශන නළවළ. තභත් ශම් 

අිං ශටලි නහටෙරුන්ශන්2 නිර්භහණශීලි 

අධෙක්රුන්ශන් ශම් අඹ episode එට රුපිඹේ 502000 

ණශන් අයශන ඳළත්ත ඉන් ශෝටි ණන් උඳඹනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 රුණහය ශම් නත්රහ 

ශදන්න කිඹරහ භභ අශේ රු ටී.මට. ඒනහඹ භළතිතුභහශනුයි2 

අශේ රු ශශවළිඹ යඹුක්ළේර භළතිතුභහශනුයි ඉේරහ 

ිටටිනහ. ජනභහධෙ වහ ප්රෘත්ති තභතියඹහ ශම් ළන දන්නහ 

නම්2 එතුභහශේ නභ විකුණරහ වුරු වරි ශම් න්නහ නම් ඒ 

නත්න්න. ඒ අපි දන්ශන් නළවළ ශන්. භභ කිඹන්ශන් නළවළ2 

එතුභහ න්නහ කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීභක්  නිළිඹ න්ශන්ත් ඒ 

තභතිරු  
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ ද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. ශම් ටී.මට. ඒනහඹ 
තභතිතුභහ 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යනහ ද2 ශශවළිඹ යඹුක්ළේර තභතිතුභහ 
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යනහ ද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. ඒ අවන්න ශන්ශන් රහ 

ක්ශේරශේ ඉන්න ට්ටිඹශන් තභයි. ශම් වුරුත් දන්න 

තිත්ත තත්ත. ශම් තිත්ත තත්ත ළන රු තිරං ුවභතිඳහර 

භවත්භශඹෝ වුරුත් ථහ යන්ශන් නළවළ. එතුභහ ශවො චිරඳට 

නිසඳහදනඹ යපු -අශේ විජඹ කුභහයතුං භවත්භඹහත් දහරහ ඟ 

අ්ධදය චිර ඳටිඹ නිසඳහදනඹ යපු- භශේ ිකරශඹක්. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ශම් අසථහශේ රු නිශඹෝජෙ 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ තති. 

2559 2560 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අනතුරු ගරු උදිත් දරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනදඹන් ඉත් 
වදඹන්, නිදඹෝජ කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරූඪ ේෂඹ. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛ්නිජ දතල් කර්භහන්ත  

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - ததற்சநரதக் 

ககத்தரறல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

රු බහඳතිතුභනි2 රීති ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ. 

 

ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු බහඳතිතුභනි2 භශේ රීති ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශභතුභහ ශම් 

රු බහශේ ඉන්න භන්ත්රීයශඹකුශේ නභක් වන් යනහ 

නම් ඒට එතුභහට පිළිතුරු ශදන්න පුළුන් විධිඹට ශනත් 

ගහයඹට ඉදරිඳත් යන්න ඕනෆ2 substantive Motion 

එකින්. එශවභ නළතු  භන්ත්රීයශඹකුට ශචෝදනහක් යන්න 

ඵළවළ2 ථහදී. ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යනහ.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය නිශඹෝරට අනනුකර 

ගහයශඹන් ඹම් රු භන්ත්රීයශඹකුශේ නභක් වන් ය 

තත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තු නිර හර්තහශන් එකී නම් ඉත් කිරීභට 

නිශඹෝ  යනහ. 

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු බහඳතිතුභනි2 අද ංසෘති වහ රහ ටයුතු 

අභහතෙහංලශේ ළඹ ශීර් ළන හච්ඡහ යන්න තිශඵනහ. භභ 

දන්නහ විධිඹට ඒ තභතියඹහ ශම් රු බහට එන්න ඵළීම 

ිටටිනහ. එතුභහ එන්ශන්ත් නළත්නම් එතුභහශේ නභ අපි ශොයි 

අසථහශේදීද කිඹන්ශන්2 රු බහඳතිතුභනි? භට ඒට 

උත්තයඹක් ශදන්න. එතුභහ අද ංසෘති වහ රහ ටයුතු- 

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභනි2 ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය නිශඹෝ 

තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ටයුතු ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් සථහය 

නිශඹෝ අනුයි. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ විනඹ ඳත්හ ශන ඹහභ 

වහ සථහය නිශඹෝරට අනුකර න ගහයශඹන් ථහ කිරීභ 

ිටඹලු භන්ත්රීරුන්ශේ  කීභක්. ඒ ඔඵතුභහශේ ඳභණක් 

ශනොශයි2 භන්ත්රීරු 225 ශදනහශේභ  කීභක් වළටිඹට 

රන්න. 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු බහඳතිතුභනි2 භහශන්න. රහ ක්ශේරශේ තිශඵන ශම් 

ප්රලසන භභ හටද ඉදරිඳත් යන්ශන්2 රු බහඳතිතුභනි? නභ 

කිඹන්ශන් නළතු ළඟවුණු අමුත්ශතකුශේ නභක් කිඹන්නද? 

ශභොද ංසෘති වහ රහ ටයුතු ළන අද ථහ යන්ශන්. ඒ 

අභහතෙහංලශේ තභතියඹහ අද නළත්නම් ඔහුශේ නභ කිඹන්නත් 

ඵළරි නම් ශභොක්ද ශම් අහධහයණඹ? භභ දහද ශම් ළන ථහ 

යන්ශන්? භභ යඹුක්  
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිේහට භක් නළ්ධද? භභ ශටිශඹන් කිඹන්නම්2  Mr. Rambuk 

- 
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභනි2 ඔඵතුභහට මරහනශඹන් ප්රලසන යන්න 

අය නළවළ. 

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භට භහශන්න. භශේ අසථහ ශදන්න. 

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය නිශඹෝ අධෙඹනඹ 

කිරීශභන් අනතුරු ථහ ඳත්න්ශන් නම් ශම් හයණඹත් 

ඳළවළදලි කිරීභ භභ ශ යුතු න්ශන් නළවළ. 

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු බහඳතිතුභනි2 රහ ක්ශේරශේ විවිධ ප්රලසන තිශඵනහ. ඒ 

ප්රලසනරට පිළිතුරු ශදන්ශන් වුද? ඒ අඹ ප්රලසන අවන දසරට 

වළංශනහ. ඊට ඳසශේ ඒ විඹඹ ගපු දට වළංශනහ. ඉතින් 

වුද ශම්ට උත්තය ශදන්ශන්? උඳශ්ධල හය බහශේ 

ශදතහක් කිේ ශ්ධටත් උත්තයත් නළවළ. අද එන්ශන්ත් නළවළ. 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරිඹන් ඉන්නහ. ඒ අඹ ශම් ළන ථහ 

යන්ශන්ත් නළවළ. ජනහධිඳති උඳශ්ධලරු ශොඩක් ඉන්නහ. 

ඒ අඹ ථහ යන්ශන්ත් නළවළ. එතශොට ශම්හට ශභොක්ද 

න්ශන්? එතුභහ ළන ශභොනහ වරි කිේ භන් අශේ තිරං 

ුවභතිඳහර භවත්භඹහට තර්ජනඹ යනහ; පුත් ඳත්රට 

තර්ජනඹ යනහ. ශම් හශේ ශ්ධේ ශනහ. ශම් වරි 

නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. රු බහඳතිතුභනි2 ශම් ප්රලසනඹ ඔඩු 

දුනහ. ශම් ක්ශේරශේ තිශඵන ප්රධහන ප්රලසනඹක් න ශම් අේරස 

ළනීභ රුණහය නත්රහ ශදන්න කිඹරහ භභ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශන් ඉේරහ ිටටිනහ. ශම් අිං 

රහරුන්ශේ ය පිටින්2 ඒ අඹශේ ශ්රභඹ2 දහඩිඹ පි ටින් යජඹක් 

පිිටුරහ අන්තිභට ඒ අඹශන්භ අේරස න්නහ තත්ත්ඹක් ශම් 

යජඹ උදහ ය තිශඵනහ. ඒ නිහ රුණහයරහ අිං 

රහරුන්ට ශම් ශදඹ යන්න එඳහඹ කිඹරහ භහ එතුභහශන් 

ඉේරහ ිටටිනහ.  

2561 2562 
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රු බහඳතිතුභනි2 රහරුන් කිඹන්ශන් වළභ දහභ අඳ 
විශනෝදභත් යන2 අශේ භන ුවඳත් යන මුනිරු හශේ 
ට් ටිඹක්. ශදොසතයරු ඳහ කිඹනහ ඹම් ප්රලසනඹක්2 ගතතිඹක් 
තති ව විට ිටන්දුක් අවන්න2 චිරඳටිඹක් ඵරන්න2 නහටෙඹක් 
ඵරන්න2 විඹක් අවන්න කිඹරහ. රු බහඳතිතුභනි2  ශම් අඹශේ 
ජීවිතශේ අහන හරඹ ශොශවොභද ශශන්ශන්? අශේ 
 රුක්භනී ශ්ධවිඹ2 භශේ භහභහ න විජඹ කුභහයණතුං භවත්භඹහ 
ළන ඵරන්න. ඒ අඹ පුළුන් තයම් ජනතහ ශනුශන් විඹදම් 

යරහ යරහ අන්තිභට account එශක් ේලි නළති තභයි ශම් 
 ශරෝඹ වළයරහ ත්ශේ. හිකණී ශෂොන්ශේහ භවත්භඹහ තමුන්ශේ 
ශ්ධේ විඹදම් ශහ. නමුත් ශම් රහරුන්ට  යශටන් ශභොනහද 
රළුදශණ්? ඔවුන්ට විශ්රහභ ළටුඳක් රළුදණහද? ඒ අඹට ශඵශවත් 
ශවේත් න්න ශදඹක් දුන්නහද? නළවළ. දහත් එශවභ ශදඹක් 
වුශණ් නළවළ. වළභ දහභ ඔවුන් ප්රශඹෝජනඹට අයශන2 ූ යහ ශන 
හරහ2 යපිංචහ හශේ වීිට ශහ. රහරුන්ට වළභ දහභ ශශේ 
ඒයි. භභ  ශළින් ථහ යන ිකනිශවක්. ිටරිභහශෝ 
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ ව අශේ ශප්රේභදහ භවත්තඹහත් ඒ 
ශශේ නළවළ. අද ජනහධිඳතිතුභහ 

 
[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තතුළු ශම් ගණ්ඩු යන්ශන් ඒ අඹ ඳහවිච්චි යරහ වීිට යන 

එයි කිඹරහ භහ කිඹනහ රු බහඳතිතුභනි. ඒ තභයි අද ශරහ 

තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

He is violating the Standing Orders. He cannot make a 

remark in that fashion about His Excellency the President. 

I would also quote Standing Order No. 73. It states, I 

quote: 

"Mr. Speaker, after having called the attention of Parliament to the 

conduct of a member who persists in irrelevance or tedious repetition 

either of his own arguments or of the arguments used by other members 

in debate may direct the member to discontinue his speech." 

There is power vested in you by the Standing Orders 

to stop this.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

If there is any statement contrary to the Standing 

Orders, such portion will be expunged. 

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු බහඳතිතුභනි2  ශම් හශේ ශ්ධේ ශනහඹ කිඹරහ භභ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ට ශඹෝජනහක් ශශේ. Standing Orders 

අනු ඉත් යන්න තයම් ළරැද ශදඹක් භශේ අතින් කිඹළවුණහ 

කිඹරහ භහ ිතන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ භශේ ිකරශඹක් රු 
බහඳතිතුභනි. භභ ිතන්ශන් නළවළ ඒ හශේ නය ශදඹක් 

කිඹළවුණහ කිඹරහ. භසත රහරුන් ශනුශන් භභ ථහ 
ශශේ. ශභොද භසත රහරුන්ශේ  ශචෝදනහක් තිශඵනහ 

රහරුන් වළ ටිඹට අඳ ඳහර්ලිශම්න්තුට ත්ිේරහ ඒ අඹ ළන 
ථහ යන්ශන් නළවළඹ කිඹරහ. ඒ අඹ ළනයි භභ ථහ ශශේ. භහ 

ිතන්ශන් නළවළ ඒ ප්රජහතන්ර විශයෝධී ශදඹක් කිඹරහ. 

ශභතුභන්රහට භභ ශඹෝජනහ යනහ ශම් ශඹෝෘ්ධධ 
රහරුන්ට2 විශ්රහභ ඹන රහරුන්ට භවලු නිහඹක් වරි 

වදන්න2 අඩු ණශන් ශඵශවත් ශවේත් න්න විශ්රහභ ක්රභඹක්ත් 
වදන්න කිඹරහ. නමුත් ශභය අඹ ළශඹන් අශේ රහරුන් 

ශභොනහද ශඹෝජනහ ශශේ? නිහඩු නි  ශක්තන ඳවක්. ශඵොරු 
ළඩක් ශන්. නිහඩු නිශක්තනරට ඹන්න තත් ේලි ඕනෆ; 

transport ඕනෆ. ඒහට ත්ිේරහ ෆභ මටභට විඹදම් යන්න ඕනෆ. 

ඒ ිටඹේරටභ මුදේ ඕනෆ. ඊට ඩහ ප්රහශඹෝත්යි ඒ 

රහරුන්ශේ උන්නතිඹ වහ2 අනහතඹ තහ විශ්රහභ 
ළටුඳක් ශදන එ. එශේ යන්න කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

අද රහරුන්ශේ නම් විකුණරහ ගපු ශඵොශවෝ රහහය 
භන්ත්රීරුන්ශේ තත්ත්ඹ ඒයි. ඒ අඹ තමුන්ශේ ළඩ ය 

න්නහ ිකක්2 භසත රහ ළන ිතන්ශන් නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි2 ශම් රහරුන් භට තත් ඉේලීභක් 
ඉදරිඳත් ශහ. අද භශේ ථහ තිශඵනහ කිේහභ ඒ අඹ භශන් 
ශම් ඉේලීභත් ඉදරිඳත් යන්න කිේහ. රු බහඳතිතුභනි2 අද  
මුළු ශරෝශේභ ිටනභහ ඩිජිටේයණඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. අඳ 

ඳහවිච්චි යන්ශන් ඳයණ ළශරෝරයිඩ් ඳටි. ඒශන් copy එට 

1752000ක් ළනි මුදරක් ඹනහ. ශම් ඩිජිටේ copy එට 

ඹන්ශන් රුපිඹේ 102000යි. නමුත් ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත pass ය 
න්නට අඳ 2005 ඉරහභ භවන්ිට ශනහ. ශම් ශන තුරු ඒ 

pass  ශශේ නළවළ. ඒ හට ශොිකස කුට්ටිඹක් ඹන්නද කිඹන එ 
භභ ශම් අසථහශේ ශම් රු බහශන් අවනහ. හශේද ඒ 
නීතිඹ? මුළු ශරෝශේභ ිටනභහ දයුණු ශරහ2 ශඵොලිවුඩ්2 
ශවොලිවුඩ් ිටනභහ දයුණු ශ්ධද අඳ විතයක් ශම් ඳයණ විධිඹට 
යන්ශන් තයි කිඹන එ භභ තමුන්නහන්ශේරහශන් අවනහ. 
රු බහඳතිතුභනි2 ශභළනි විලහර ප්රලසන ශොන්නක් අද ශම් රහ 
ක්ශේරඹ පුයහභ විිටරිරහ තිශඵනහ.  

අද රහරුශකුට තභන්ශේ ශටලි නහටෙඹක් යරහ2 එඹ 
ජහති නහලිහ ප්රචහයඹ ය න්න  ශඳෝලිශම් ඉන්න ිට්ධධ 
ශනහ. ඉසය ජහති නහලිහක් කිේහභ2 එි ශටලි නහටෙඹක් 
ශශ්රේිසත යන්න ඹම්කිිට ක්රභශේදඹක් තිුදණහ. ඉසය 8.30 

හශේ peak hoursර belt එ දුන්ශන් යශට් ිටපු ප්රතිබහ පර්ණ2 
ඉතහභ දක් අධෙක්රුන්ශේ නිර්භහණරටයි. නමුත් අද 
ශභොනහද ශරහ තිශඵන්ශන්? අද ිතත්භට2 ඹහළුභට2 

අේරට2 නිළි භසරට2 දඩ භසරට ඒ belt එ - 8.30 belt එ

- ඳහහ දීරහ තිශඵනහ. ජනතහ ශදය ඉන් ළඩිපුයභ 

රඳහිනිඹ නයමන peak hours - 8.30 to 9.30 - අද ශන ශන 
ශ්ධරට ඳහහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අද යශට් ඉන්න ප්රතිබහ 
පර්ණ2 දක් අධෙක්රුන් -ඳයහක්රභ නිරිතේර2 ඵර්ට්රම් නිවහේ2 
ප්රන්න විතහනශේ2 ුවශර්ලස අශේශේය2 ුවදත් ශයෝවණ හශේ අඹ

- අතය භං ශරහ ඉන්නහ. නමුත් ළඩ ඵළරි අධෙක්රුන්ශේ 
ඉතහභ අය ණශේ ශටලි නහටෙරට අේර ව අය භහ කිඹපු 

භස ර්ඹ ින්දහ 8.30 belt එ දීරහ තිශඵනහ. ඒ ඉතහභ 
ශලෝචනීඹ තත්ත්ඹක්. ඒ ින්දහ අද රහරුන් ඳසට 
ත්ිේරහ තිශඵනහ. රහරුන් ගඳසට ත්ිේරහ2 නළත 
නළත ශලෝචනීඹ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශටලි 
නහටෙඹට ශන්ශන් 1752000යි.  

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභහ2 තත් විනහඩිඹක් තිශඵනහ ඔඵතුභහට. 

2563 2564 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු බහඳතිතුභනි2 ශම් තත්ත්ඹ අනු අද රහ ක්ශේරඹ 

ඉතහභ දරුණු තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඉතින් ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් නිළරැද ශ්ධ යරහ2 ුවදුුව උඳශ්ධලරුන් 

අයශන2 නිිට ඳරිද දළනුත් ශරහ ටයුතු යන්න කිඹරහ භභ 

කිඹනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ තතුළු ශම් ගණ්ඩු තභන් 

ඵරඹට ඳත් යපු2 තභන් ඔහශන ත්ිේරහ "ගයුශඵෝ ශේහ2 

භව යජහණනි!" "ඳණ තති ිකනිශවක්!" කිඹරහ ිටන්දු කිඹපු2 

තභන් ශර් තිඹහශන ත්ඹ අඹ භළතියණරට විතයක්2 

භළතියණ ශේදහට විතයක් ඳහවිච්චි ශනොය භසත රහ 

ශනුශන්භ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් තති යරහ2 ජ ිකතුරු 

ංේඳඹ නළති යරහ2 තමුන්ට ිතත් කිඹන ටි ශදනකුට 

විතයක් 8.30 belt එ ශදන්ශන් නළති2 විශලේත්ඹක් යන්ශන් 

නළති භසත ජනතහටභ2 භසත රහරුන්ටභ ඹවඳතක් 

යනහ නම් ශවොයි කිඹරහ භභ ිතනහ.  

රු බහඳතිතුභනි2 අශේ විභේ වීයංල භළතිතුභහත් දළන් ශම් 

රු බහට ගහ. භභ ශම් අසථහශේ එතුභහට සතුතින්ත 

ශනහ. එතුභහ අය ජත් චිකර කිඹන2 තශභරිහශේදී ම්භහනඹ 

ත්තු අශේ නළුහට ශඹක් ප්රදහනඹ යරහ තිුදණහ. ඒ ශනුශන් 

ශඵොශවොභ සතුතියි තභතිතුභහට. භභ ශඹෝජනහ යනහ 

ශඹෝෘ්ධධ රහරුන් ළනත් ඒ හශේභ ිතරහ ඒ අඹටත් 

ශේ රඵහ ශදන්න2 විශ්රහභ ළටුේ රඵහ ශදන්න2 ිටඹලු ඳවුවම් 

රඵහ ශදන්න කිඹරහ.   

 
 

[தற.த. 4.32] 

 

ගරු මුරුදේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ (නිදඹෝජ කහයක 

බහඳිතුභහ) 
(ரண்தைறகு தொதசகசு சந்றகுரர் - குதக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப றசரபர் அர்கசப, தரறகுதவுக்கு 

ஆற்தப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தல்சத அகச்சுக்கபறன் றற 

எதுக்கலடுகள் லரண குதறகன றரத்றசன சதசுற்கு 

ணக்கும் சந்ர்ப்தம் ங்கறகக்கரக ன்நற 

தரறறக்கறன்சநன். இந்க் குதகற சத்துக்குள் சகன 

அகச்சுக்கள் தரடர்தரகப் சதச தொடிரறட்டரதம் 

தொக்கறரண சறன அகச்சுக்கள் தற்நற ரன் ணது 

கதத்துக்ககப தொன்கக்க றதம்தைகறன்சநன். குநறப்தரக 

ததபத் சரசண,  அதல்கள் அகச்சறன் றடத்றசன 

ரன் எதசறன றடங்ககபக் குநறப்தறட சண்டும்.  

 ல்தக்கத்க இந் ரடு தரதுகரக்க சண்டும். 

ங்கதௗக்கறகடறசன இதக்கக்கூடி தொண்தரடுகள் 

லர்க்கப்தடரறடத்து ஏர் இண ல்தக்கம் 

உதரகுதன்தது றகவும் கடிணரணரக இதக்கும். இன்த 

ங்கதௗக்கறகடறனரண தொண்தட்ட றகனககள் 

அறகரறத்துச்தசல்க ரங்கள் அரணறக்கறன்சநரம். 

ஆணரல், இனங்கககப் ததரதத்கறல், இங்கு ரதம் 

சகன  க்கதௗம் ல்னர ப் சதரகணககபத்ம் ற்தக் 

தகரள்கறன்நரர்கள்; அந்ப் சதரகணககபத் ங்கபது 

ரழ்றல் இகத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், 

ங்கதௗக்குத் கனகரங்குதர்கள் - த் கனர்கபரக 

இதப்தர்கள் - சறனர் துறதஷ்டசரக  ங்கதௗக்கறகடறல் 

தைரறந்துர்ற்ந எத  றகனகக உதரக்குற்கரக 

தொற்சறத்துக் தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இந் றகனக 

லக்கப்தட சண்டும். இன்த க்கள் ல்சனரதம் ங்ககப 

சசறக்கறன்நரர்கள். எத ததபத்ணரக இதந்ரல் ன்ண, எத 

கறநறஸ்ணரக இதந்ரல் ன்ண, ஏர் இந்துரக இதந்ரல் 

ன்ண, ஏர் இஸ்னரறணரக இதந்ரல் ன்ண, அன் ல்னர 

ங்ககபத்ம் சசறக்கறன்நரன். ஆணரல், இன்த அடிப்தகட 

ரம் சதசும் எதசறனர் ங்கதௗக்கறகடச 

தொண்தரடுககப ற்தடுத்தும் றரகவும் க்கஸ் 

னங்ககப றக்கர றத்றதம் தசற்தட்டுக் 

தகரண்டிதப்தணரல் றகனக சதம் சரசரகறன்நது. 

ஆகச, த் கனர்கள் ங்கள் ங்ககப பர்ப்தறதம் 

ம் சம்தந்ப்தட்ட ல்ன கதத்துக்ககப க்கபறடம் தகரண்டு 

தசல்றதம்ரன் அக்ககந தசதத்சண்டுச ற, 

அசறதல் த்கக் கனப்தகத்ம் த் கனர்கள் 

அசறதல் ஈடுதடுகத்ம் றர்த்ல் சண்டும்;  

அடிப்தகடரம் சதசுகத்ம் அர்கள் றதத்றக்தகரள்ப 

சண்டும்.  

அண்கறசன டந் தன சம்தங்ககபப் 

ததரதத்கறல், க்கள் ரங்கள் சசறக்கும் 

த்துக்தகறரகக் கட்டறழ்த்துறடப்தடும் ன்தொகநககப 

ததக்கறன்நரர்கள்; ககனகடந்றதக்கறன்நரர்கள். இந் 

றகனககப் சதரக்குற்கு ரங்கள் ல்சனரதம் 

இகந்து ங்கதௗக்கறகடச தொண்தரடுகள் ரல் 

தரதுகரக்க சண்டும். அது அசறல்ரறகபறன் றகப் ததரற 

கடக ன்தக ரன் இந் அகறசன குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்சநன். அண்கறசன தொஸ்தம் க்கபறன் தன 

தள்பறரசல்கள் றட்டறட்ட தொகநறல் கர்க்கப்தட்டண. 

இக ரங்கள் ன்கரகக் கண்டிக்கறன்சநரம். 

அதுசதரனச இந்து ஆனங்கதௗம் றட்டறட்ட தொகநறல் 

சறனரறணரல் அடித்து தரதக்கப்தட்டண. ம்தைள்பறல், அந்ப் 

தகுறறன் இந்து க்கள் சசறக்கும் எத கரபற சகரறல் 

இசரடிரகத் கட்டரக்கப்தட்டது. இந் றடங்கள் 

இன்த ஏர் ஆதத்ரண றகனகக ட்டித்ள்பண. 

ங்கதௗக்கறகடறல் தொண்தரடுககப ற்தடுத்றணரல் அது 

சசற ல்தக்கத்துக்கும் இண எற்தகக்கும் தரகரண 

சூகன றகபறக்கும் ன்தக ரன் இங்கு தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டிதக்கறன்சநன். ஆகச,  அதல்கதௗக்குப் 

ததரதப்தரண அகச்சு  ல்தக்கத்கப் சதணுறல் 

அறக அக்ககந டுத்துச் தசற்தட சண்டும் ன்தக ரன் 

இந் அகறசன தத்தத்துகறன்சநன்.  

அடுத்ரக, சதோக சசககள் அகச்சு தரடர்தரண சறன 

றடங்ககபக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்சநன். டக்கு, 

கறக்கறசன குநறப்தரக த்த்ம் றகவும் தகரடி சகணககபத் 

ந் ன்ணற ரட்டத்றசன ஆறக்கக்கரணர்கள் 

அங்கவீணதொற்நரர்கள்; ஆறக்கக்கரசணரர் 

றககபரக்கப்தட்டரர்கள். த்த்ம் கரரக இன்த 

ததண்ககபத் கனகத்துரகக்தகரண்டு இங்கும் 

குடும்தங்கள் ன்ணற ரட்டங்கபறன் றகறரசரத்றசன 

தரரற தசல்ரக்ககச் தசதத்துகறன்நண. இன்த 

அர்கதௗக்குப் தல்சத றரண உறத்றட்டங்கள் 

அசரகத் சகப்தடுகறன்நண. அர்கதௗகட 

றடங்கள் ட்டுல்ன, சரறதர்கபறன் றடங்கதௗம் 

கணறக்கப்தட சண்டும். ங்கபது கனரசர தொகநறன்தடி 

துதொறர்ந் ததற்சநரகப் தறள்கபகள்ரம் 

தரரறப்தரர்கள். துறதஷ்டசரக இவ்ரத சதக்கூடி 

றகன இன்த அங்கறல்கன. தணன்நரல், தறள்கபகசப 

ங்கபது குடும்தங்ககபப் தரரறக்க தொடிர இக்கட்டரண 

றகனகறல் தகக்சகரட்டின்கலழ் இதக்கும்சதரது, 

ரண ததற்சநரகப் தரரறப்ததன்தது அர்கதௗக்கு 

றகவும் கடிண தறரகும். ஆகச, சரறதர்கள், 

2565 2566 
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றககள் ற்தம் ரற்தத்றநணரபறகதௗக்கரக றசசட 

றட்டங்ககபச் தசற்தடுத்துற்குச் சதோக சசககள் 

அகச்சு டடிக்கக டுக்க சண்டும். இன்தோனம்ரன் 

ல்னதரத சதொரத்கத் சரற்தறக்கனரம்; த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட அந் க்கள் த்த்க் தகரடுகறததந்து 

றடுதடுற்குரற சூகன உதரக்கனரம். இற்கரண 

றட்டங்ககப குப்தற்கு இவ்கச்சு றசசட 

தசற்நறட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத் சண்டும். 

தணணறல், ததரதுரண தசற்நறட்டத்துக்குள் இர்ககபத்ம் 

உள்படக்கறணரல் ததரற தறச்சறகணககபத் லர்க்க 

தொடிரதுசதரகும். ஆகச, றசசட அடிப்தகடறல் 

இர்கதௗக்குக் கரறசகண கரட்டசண்டுதன்த தத்தத்து 

கறன்சநன்.  

ன்ணற ரட்டங்கபறல் சற்தகரள்பப்தடும் வீட்டுத் 

றட்டத்றல் குநறப்தரக, இண்டு அங்கத்ர்ககப அல்னது 

எதகக்தகரண்ட குடும்தரக இதந்ரல், குநறப்தரக 

சரறதர்கள் அற்குத் கககத்கடர்கபரக 

உள்ரங்கப்தடுறல்கன. ஆகச, அர்கதௗக்கும் றந்த் 

லர்வு ததற்தக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுக்க சண்டும். 

சர எத ககறல் அர்கதௗக்கும் இதப்தறட ற்தரட்கடச் 

தசய்துதகரடுப்தற்கரண எத வீட்டுத் றட்டத்க 

சற்தகரள்ற்குச் சதோக சசககள் அகச்சுடன் இகந்து 

தசற்தட கண அகச்சுக்கள் தொன் சண்டும்.  

சசற தைரறககள் அகச்சு சம்தந்ரகச் சறன 

றடங்ககபக் குநறப்தறட சண்டும். டக்கு, கறக்கறசன 

றரறன், றழ் ன்ணர்கபறன் னரதககப ஆய்வுதசய்த்ம் 

டடிக்ககககப ஆம்தறக்க சண்டும். தரல்ததரதள் 

ஆய்வு றடத்க இணரலறரகப் தரர்க்கக்கூடரது. ந்ப் 

தறசசங்கபறல் ன்தணன்ண னரதகள் கடந் தற்நரண்டு 

கரனரக இதந்றதக்கறன்நணசர, அத்கண னரதகதௗம் 

கநக்கப்தடரல் தபறக்தகரப்தடுற்குப் தரதட்ச 

ற்ந தொகநறல் தரல்தல் ஆய்வுகள் சற்தகரள்பப்தட 

சண்டும். குநறப்தரக ரன் எத றடத்கக் 

குநறப்தறடுகறன்சநன். ன்ணறறசன தள்கபரறன் 

ஆட்சறக்தகறரகப் சதரரடி தண்டரன்ணறன் ன்ந எத 

கத்ரண வீரறன் னரத இன்த நக்கடிக்கப்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது. அரறன் கரனத்றததந் றகணவுச் 

சறன்ணங்கதபல்னரம் த்த்த்றணரல் அறவுற்நறதக்கறன்நண. 

ஆகச, தண்டரன்ணறணறன் னரத லப ஆய்வு 

தசய்ப்தட்டு அது றகனரட்டப்தட சண்டுதன்தக 

தத்தத்துகறன்சநன். அசசத்றல், றகவும் தரம்தரறறக்க 

தகரறறசன இதக்கும் எல்னரந்ர் சகரட்கட த்த்த்றணரல் 

அறவுற்ந றகனறல் கரப்தடுகறன்நது. அக 

தசலகப்தற்குரற டடிக்ககக இந் சசற 

தைரறககள் அகச்சு சற்தகரள்ப  சண்டும்.  

சசற தரறகள், சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சு 

தரடர்தரகவும் இங்கு கூந சண்டும். உண்கறசனச 

இந் அகச்கச றடத்தும் தகப அகச்சர் ரசுச 

ரரக்கர அர்ககபப் தரரட்ட றதம்தைகறன்சநன். அர் 

துறச்சனரகப் தன டடிக்ககககப தொன்தணடுத்றதக்கறநரர். 

அசறனகப்தறல் சசற தரறகள் தரடர்தறல் 

தகரடுக்கப்தட்டிதக்கும் அறகரங்ககப அர் தொகநரகச் 

தசற்தடுத் தொகணகறன்நரர். இது அரறன் தசரந்க் 

தகரள்ககத்றட்டம் அல்ன. ன்நரதம், இன்சதரது அர் 

சந்றக்கும் சரல்ககப ரன் அநறசன். அது ல்ன 

றட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத்துறல் அர் றகுந் 

சறக்கல்ககபத்ம் சரல்ககபத்ம் றர்தகரள்கறன்நரர். தல்சத 

அகச்சுக்கள்கூட அதக்கு எத்துகப்தறல்கன. ஆணரல், 

அக தப்தது ன்தது அசறனகப்தைக்கு றரகச் 

தசற்தடுற்கு எப்தரகும். ஆகச, அர் 

தொன்தணடுத்றதக்கும் தரறக் தகரள்ககக  - 

அசறனகப்தறதெடரக ங்கப்தட்டுள்ப அந் ஆககச் 

சறநந் தொகநறல் தசற்தடுத்துற்கு அகணதம் 

எத்துகக்க சண்டும். அசறனகப்தறன்தடி, ந்தரத 

தரறகசதம் ரய்தரறரகக் தகரண்ட எதர், 

இனங்ககறன் ப்தரகத்துக்குச் தசன்நரதம், அசதரறறல் 

கதரற்நக்கூடி சூல் உதரக்கப்தட சண்டிது றக 

தொக்கறரணது. LLRC அநறக்ககறல்கூட இவ்றடம் 

தத்தத்றக் கூநப்தட்டுள்பது. ணச, இகண 

அதொல்தடுத்துற்கு ல்சனரதம் எத்துகக்கசண்டுதண 

ரன் இங்கு தத்தத்துகறன்சநன். இற்கு எத்துகக்க 

தப்தர்கள் அசறனகப்தைக்கு றரகச் 

தசற்தடுகறன்நரர்கள் ன்தன் அடிப்தகடறல், அர்கதௗக்கு 

றரகச் சட்ட டடிக்கக டுப்தற்கு தகப அகச்சர் 

அர்கள் தொன்சண்டுதண ரன் இவ்றடத்றல் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அடுத்து, அணர்த் தொகரகத்து அகச்சு 

தரடர்தரகவும் எத சறன றடங்ககபக் கூநசண்டும். 

இன்த உனகறசன கரனறகன ரநறக்தகரண்டிதக்கறன்நது. 

க ததய்கறன்ந ததப்ததர்ச்சறக் கரனத்றல் றகவும் 

தப்தரண கரனறகன றனவுகறன்நது. அவ்ரசந, 

ட்சறரண கரனத்றல் கவீழ்ச்சற அறகரக இதக்கறன்நது. 

இணரல், ங்கதௗகட றர்தரர்ப்தைக்ககபத்ம் லநற, 

அணர்த்ங்கள் டந்சநறறடுகறன்நண. ஆகச, இன்த உனக 

ரடுகள் அகணத்தும் இவ்ணர்த்ங்கதௗக்கு தொகம்தகரடுக்கும் 

ககறல், அறகபவு றறக எதுக்கலடு தசய்து, ரர் 

றகனறல் இதக்கசண்டின் அசறத்க 

உர்ந்துள்பண. இன் அடிப்தகடறல்,  இனங்ககறதம் 

இற்கு அறகபவு றறக எதுக்கலடு தசய்து, அதெடரக 

ந்சத்றதம் அணர்த்ங்கதௗக்கு தொகம்தகரடுப்தற்கு 

அசரங்கம் ரரக இதக்கசண்டும். கடந் தோன்த 

ஆண்டுகபறல் ன்ணற ரட்ட க்கள் இற்ககறன் 

சலற்நத்ரல் தல்சத தரறப்தைக்ககபச் 

சந்றத்றதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் த்த்ப் தரறப்தைக்கபறததந்து 

லண்டுந்சதரறதம்கூட, இற்ககத்ம் அர்கதௗக்கு 

ஆதத்துக்ககபத்ம் ததக்கடிககபத்ம் ற்தடுத்தும் ககறல் 

தன இன்ணல்ககபக் தகரடுத்துள்பது. இர்கதௗகட 

றர டடிக்கககதௗக்கு அணர்த் தொகரகத்து 

அகச்சரணது கறசரண உறககபச் தசய்றதக்கறன்நது; 

ட்டஈடுககப ங்கறறதக்கறன்நது. இற்கரக ரன் அணர்த் 

தொகரகத்து அகச்சர் அர்கதௗக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்சரடு, றர்தம் கரனங்கபறதம் 

இவ்ரநரண அணர்த்ங்கள் ற்தடும்சதரது து க்கதௗக்கு 

உடணடிரகச் சசகதசய்ற்கு தொன்சண்டுதன்த 

சகட்டுக்தகரள்கறசநன்.  

அடுத்ரக, இன்த லள்குடிசற்நப் தறற அகச்சர் 

அர்கள் உகரற்தம்சதரது லள்குடிசற்நம் 

தரடர்தறனரண தல்சத வுககபக் குநறப்தறட்டரர். 

த்த்த்துக்குப் தறன்ணர் கறசரண அபவு க்கள் 

லள்குடிசற்நப்தட்டுள்பணர் ன்ந றதத்க அர் 

தைள்பறறத ரலறரகக் குநறப்தறட்டரர். உண்கறசன 

லள்குடிசற்ந டடிக்கககள் றர்தரர்த்கறட, அல்னது 

றர்சணங்ககபறட சகரண தொன்சணற்நத்கக் 

கண்டிதக்கறன்நது. ணறதம், தகப தறற அகச்சர் 

அர்கதௗகட தைள்பறறதங்கபறன் அடிப்தகடறல் 

இன்ணதொம் கறட்டத்ட்ட 7,094 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 23,568 

சதர் லள்குடிசற்நப்தடசண்டி உள்பணர். லள்குடிசற்ந 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

டடிக்ககககப அடுத்ரண்டுக்குள் றகநவு தசய்ற்கரண 

அகணத்து டடிக்ககககபத்ம் தொன்தணடுத்றதப்தரக 

தகப தறற அகச்சர் அர்கள் குநறப்தறட்டரர். ல்ன 

றடம்! தரரட்டுகறன்சநன். ணறதம், ரழ்ப்தரத்றசன 

அதக்குச் சரல் இதக்கறன்நது. அங்சக அதகட 

தைள்பறறதத்றன் தறகரம் 5,878 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 

19,765 சதர் லள்குடிசற்நப்தடரல் இதக்கறன்நரர்கள். 

இர்கபறல் 95 வீரணர்கள் த. டக்ககச் சசர்ந்ர்கள். 

அதகட வுகபறன்தடி 1,228 குடும்தங்ககபச் சசர்ந் 

4,410 சதர் 32 தொகரம்கபறல் - னன்தைரற றகனங்கபறல் றகவும் 

அனங்கதௗடன் ரழ்கறன்நரர்கள். ஆகச, இர்ககபத்ம் 

லள்குடிசற்நம் தசய்றல்ரன் லள்குடிசற்நத்றன் தற்நற 

இதக்கறன்நது ன்தக ரன் தத்தத்றக் கூந 

றதம்தைகறன்சநன். தரடர்ந்தும் இர்கள் னன்தைரற 

றகனங்கபறல் அன ரழ்க்கக ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கும் 

றகனகரணது, லள்குடிசற்நத்றல் லங்கள் ற்தடுத்ற 

சரகணகள் அகணத்கத்ம் தொநறடித்துறடும். ஆகச, 

அசரங்கதொம் லள்குடிசற்ந அகச்சும் இவ்றடம் 

தரடர்தரகப் சதசறத் லர்க்கரண எத தொடிக டுக்க 

சண்டும். இவ்றடம் தன அசறல் ப்தறணரதம் 

தரடர்ந்தும் தத்தத்ப்தட்டு ததுடன் ட்டுல்னரது 

சர்சசத்றன் கணத்கத்ம் ஈர்த்றதக்கறன்நது. ஆகச, 

சர்சசத்றன் கங்கள் ங்ககப சரக்கறரல் 

தரதுகரப்தற்கரக இா்ந் க்கள் லள்குடிசற்நப்தட 

சண்டிது அசறம்.   

ணசலரசறகள், பப் சதணுகக அகச்சு தரடர்தரக 

றக தொக்கறரண எத றடத்கக் குநறப்தறடசண்டித்ள்பது. 

அண்கறல் ரகணகபறன் அட்டகரசம் றசரறகதௗக்கு 

றகப்ததரற சரனரக ரநறறதக்கறநது.  சற்கந றணதொம் 

ஏந்கப் தறசசத்றதள்ப தன  றசரக் கரறககப 

ரகணகள் அறத்றதக்கறன்நண.   

 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු මුරුදේසු චන්ද්රකුභහර්  භවතහ  
(ரண்தைறகு தொதசகசு சந்றகுரர் ) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)   

Sir, please give me one more minute.   

ரகணகபறன் தரறப்தறததந்து அவ்றசரறககபப் 

தரதுகரப்தற்கு ணசலரசறகள், பப் சதணுகக அகச்சு  

உரற டடிக்ககககப டுக்க சண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். இந் அகச்சுக்குரற ந்ச் 

தசற்நறட்டதொம் ட தகுறறசன இல்கன. ரங்கள் 

த்கணசர டககள் இந்ப் தரரதௗன்நத்றதம் 

தல்சத சந்றப்தைக்கபறதம் இவ்றடம் தரடர்தரக 

தத்தத்றறதக்கறசநரம். ஆறதம், ரகணகபறன் தரல்கன 

அறகரறத்து தகறநச ற, தொடிவுதரக இல்கன. 

அசசதரன்தரன் அப்தறசசங்கபறல் குங்குகபறன் 

தரல்கனத்ம் அறகரறத்துள்பது. அப்தறசசங்கபறதள்ப ர, 

தனர, ரக சதரன்ந ல்ன தகக ங்ககபப் 

தறரறட்டிதக்கும் றசரறகள் குங்குகபறன் தரல்கனகதௗக்கு 

உள்பரகறன்நரர்கள். அதுட்டுல்ன, அர்கதௗகட 

குடிறதப்தைக்கபறன் கூக ஏடுககபத்ம் குங்குகள் 

சறகத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நண. ணச, இந் அகச்சரணது, 

குநறப்தறட்ட றனங்குகபறன் தரல்கனகபறததந்து க்ககபப் 

தரதுகரப்தற்கு உரற டடிக்கக டுக்க சண்டுதணக் 

சகட்டு, சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு லண்டும் ன்நற தரறறத்து, 

றகடதததகறன்சநன். க்கம்.   

 
[தற.த. 4.49] 

 
ගරු සුදර්ස දප්ර භචන්ද්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சுசஷ் தறசச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 
தகப றசரபர் அர்கசப, இன்த தரறவுக்குதவுக்கு 

ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட தல்சத அகச்சுக்கபறன் வு 

தசனவுத் றட்ட றற எதுக்கலடுகள் தரடர்தரண குதறகன 

றரம் இடம்ததற்தக்தகரண்டிதக்கறநது. இறல் எத சறன 

அகச்சுக்கபறன் எதுக்கலடுகள் தரடர்தரக ரதம் சறன 

கதத்துக்ககபத் கூநனரதண ண்ணுகறன்சநன். தொக்கறரக 

good governance, infrastructure, resettlement சதரன்ந றடங்கள் 

தரடர்தரக ரன் சறன கதத்துக்ககபக் கூந றககறன்சநன். 

இந் ரட்டில் ல்னரட்சற கடதததகறன்நதண ரங்கள் 

ன் அடிப்தகடறல் குநறப்தறடதொடித்ம்?  தணன்நரல், இன்த 

இனங்ககறல் கடதததகறன்ந தன றடங்கள் தரடர்தரக 

உனக ரடுகள் ஆசனரசகண தசரல்கறன்ந எத றகனக 

இதக்கறன்நது. அரது, இனங்ககறல் ணற உரறககள் 

தரதுகரக்கப்தடசண்டும்; சுந்றரண லறத்துகந இதக்க 

சண்டும்; சுந்றரண சர்ல் Commission இதக்க 

சண்டுதன்த அக கூதகறன்நண. இனங்ககறல் Public 

Service Commission, National Police Commission சதரன்நக 

இன்த சகு ஜணரறதற அர்கபறன் சடிக் 

கண்கரறப்தறன்கலழ் அரல் உதரக்கப்தட்டுள்ப 

ஆகக்குதக்கபரக றபங்குகறன்நண. இத்ககதரத 

சூழ்றகனறல் இனங்ககறல் வ்பவுதூம் எத ல்னரட்சற 

கடததநனரம்? இனங்ககறல் ததரதஸ்துகந, லறத்துகந, 

சர்ல் ஆககம் ஆகற அகணத்துத் துகநகதௗம் 

அசறல்ப்தடுத்ப்தட்டு சகு ஜணரறதற அர்கபறன் 

சடிக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் இதக்கறன்ந சூழ்றகனறல் 

ரங்கள் ல்னரட்சற தற்நறப் சதசுது சரறரக  இதக்கரது.  

அதுரத்றல்ன, இனங்ககறடம் ப்தரன், கணடர, 

க்கற இரச்சறம், இந்றர ஆகற ரடுகள் குநறப்தரக 2-3 

றடங்ககப லண்டும் லண்டும் சகரரற தகறன்நண. அரது, 

இங்கு ணற உரறககள் சதப்தட சண்டும்; த்த் 

கரனத்றல் கரரற்சதரணர்கதௗம் இரணுத்றடம் 

சகடந்ர்கதௗம் ங்கு இதக்கறநரர்கள் ன்தது 

கண்டுதறடிக்கப்தட சண்டும்; இர்கதௗக்கு ன்ண டந்து 

ன்தது தற்நற அர்கதௗகட உற்நரர் உநறணர்கதௗக்குத் 

தரறறக்கப்தட சண்டும். இக ரவும் தோடி 

கநக்கப்தடசண்டி றடங்கபல்ன ண உனக ரடுகள் 

லண்டும் லண்டும் தரறறத்துள்பண. அசசதரன, தன 

இடங்கபறல் - அது தகரதம்தரக இதக்கனரம்; ரழ்ப்தரரக 

இதக்கனரம்; ட்டக்கபப்தரக இதக்கனரம் - தள்கப 

ரன்கபறல் ந்ர்கபரல் தன தற்தக்கக்கரசணரர் 

அறரரகச் சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டரர்கள்; அர்கதௗகட 

இதப்தறடங்கள் இதந் இடம் தரறரரத 

அறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அர்கள் தரடர்தரக ன்ண 

றரண ஆய்வுகள் சற்தகரள்பப்தட்டண? ன்ந 

சகள்றக்குக்கூட இதுக தறல் இல்கன. இந்ச் 

சூழ்றகனறல் வ்ரத ரங்கள் ல்னரட்சற தற்நற இங்கு சதச 

தொடித்ம்? ன்தகத் வுதசய்து சறந்றத்துப் தரர்க்க 

சண்டும்.  
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ரழ்ப்தரத்க டுத்துக்தகரள்தௗங்கள்! அங்கு ரகர 

சகதத் சர்ல் கடததற்நது. த்த்ம் தொடிகடந்து 4 

தடத்றற்கு தறன்தை கடததற்ந அத்சர்தல் 83 சவீரண 

றழ் க்கள் றழ்த் சசறக் கூட்டகப்தைக்கு 

ரக்கபறத்ரர்கள். றழ்த் சசறக் கூட்டகப்தை 30 

ஆசணங்ககப தன்நது. அங்கு எத ரகர அசு 

உதரக்கப்தட்டது. ஆணரல், இன்தக அந் ரகர 

தொனகச்சரல் ணது Chief Secretary றகண ரற்ந 

தொடிறல்கன; அந் றகனககூட அங்கறல்கன. Chief 

Secretary எதக றறப்தரக இதந்ரல், 13ஆது றதத்ச் 

சட்டத்றன்தடி அர் தொனகச்சதகட 

அங்கலகரத்துடன்ரன் றறக்கப்தட சண்டும். சர்ல் 

தொடிந்து 3 ரரகறத்ம் அவ்ரநரண எத சூல் 

அங்கறல்கனதன்நரல், வ்ரத ரங்கள் ல்னரட்சறகப் 

தற்நறப் சதச தொடித்ம்? அதுரத்றல்ன, எத ரகரத்துக்கு 

Deputy Inspector-General எதக றறக்கும்ததரததுகூட 

ரகர தொனகச்சதகட அங்கலகரத்துடன்ரன் - with the 

concurrence of the Chief Minister -  றறக்கப்தட சண்டும். 

இப்ததரதது டக்கு ரகரத்றல் றறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 

DIG அவ்ரத றறக்கப்தடறல்கன. ஜணரறதறரக 

இதக்கனரம், IGP ஆக இதக்கனரம், தொனகச்சரறன் 

ந்றரண அங்கலகரதொறன்நறச அக 

றறத்றதக்கறநரர்கள். ரங்கள் அதக்கு றரணர்கள் 

அல்னர். அர் றறக்கப்தட்ட தொகநகத்ரன் தறக 

ன்கறசநரம். இனங்ககறன் அசறல் சரசணத்றற்கு தொரக - 

அசறல் சட்டங்கதௗக்கு தொரக வ்பவுதூம் இந் 

அசரங்கம் தசற்தடுகறன்நது ன்தகத் வுதசய்து 

சறந்றத்துப் தரர்க்க சண்டும். அவ்ரநரண றகனககள் 

இதக்கறன்ந தட்சத்றல் ரங்கள் வ்ரத  ல்னரட்சறகப் 

தற்நறப் சதச தொடித்ம்? ன்தக இங்கறதக்கறன்ந அகச்சர்கள் 

வுதசய்து தைரறந்துதகரள்ப சண்டும்.  

அண்கறல் தகப சதரரகர் அர்கள், ரதம் 

சடிரகச இங்கு ந்து தரரதௗன்ந அர்வுககபப் 

தரர்த்துச் தசல்ன தொடித்தன்தம் அர்வுககபப் தரர்ப்தற்கு 

தரரதௗன்ந உதப்தறணர்கள்தோனம் permission 

டுக்கசண்டி சக இல்கனதன்தம் கூநறணரர். 

ஆணரல், ரழ்ப்தரத்றல் தகரம் டக்கறதள்ப 

கரங்சகசன்துகந, தனரத சதரன்ந தறசசங்ககபப் 

தரரதௗன்ந உதப்தறணரகற ரன் தசன்த தரர்க்க தொடிரது. 

ணக்கு அற்கரண அதற இல்கன. அந் ரட்டப் 

தரரதௗன்ந உதப்தறணரகற ணக்கு அந்  அறகரம் 

கறகடரது. ரன் அங்கு தசன்நரல் இரணுத்றணரல் 

கடதசய்ப்தடுசன். அங்கு ன்தணன்ண றடங்கள் 

கடதததகறன்நண ன்தகக்கூட ன்ணரல் தசன்த தரர்க்க 

தொடிரது. ணக்கு ரத்றல்ன, றழ்த் சசறக் 

கூட்டகப்கதச் சசர்ந் ந்ப் தரரதௗன்ந 

உதப்தறணதக்கும் அவ்ரத அங்கு தசன்த தரர்க்க தொடிர 

றகனகத்ள்பது. அண்கறல்  தகரம் டக்கறதள்ப 

தரடசரகனகள், சகரறல்கள், கட்டிடங்கள், வீடுகள் ல்னரம் 

இடித்றக்கப்தட்டண ன்தது உங்கதௗக்குத் தரறத்ம். 

அப்ததரதது அகப் தரர்ப்தற்குச் தசன்ந தொனகச்சர்கூட 

றதப்தறதப்தப்தட்டரர். அரல்கூட அங்கு தசன்த 

அகணப் தரர்க்க தொடிறல்கன. தங்கரம் 

கனறரறத்ரடுகறன்நது ன்த தசரன்ணர்கள் இன்த அக 

ல்னரம் லங்கறறட்டண ன்த தசரல்கறன்நணர். ஆகச, ரதம் 

ந்றரண சசரகணத்றன்நறப் தரரதௗன்நத்துக்கு ந்து 

‘கனரற’றல் அர்ந்து அர்றன் றகழ்வுககபப் தரர்த்துறட்டுப் 

சதரகனரம் ன்த சதரரகர் அநறறத்றதக்கறநரர். 

இப்தடிரண சூழ்றகனறல், து தறசசத்க - து தசரந் 

ண்க - இரணும் இதக்கறன்ந அந்ப் தறசசத்க 

ரங்கள் சதரய்ப் தரர்ப்தற்குத் கடறறப்தரக இதந்ரல், 

இங்சக வ்றரண ல்னரட்சற கடதததகறன்நது? ன்தது 

தற்நறத் வுதசய்து சறந்றத்துப் தரதங்கள்! 

இந் த்த்த்றல் து க்கள் ல்னரற்கநத்ம் 

இந்ரர்கள் ன்தது உங்கள் ல்சனரதக்கும் தரறத்ம். 

இதந்ரதம், ன்ணறறல் ப்தற றன்ந து தசரந் ஆடு, 

ரடுககப இன்த அர்கபரல் லட்க தொடிரதுள்பது. 

தணன்நரல், அது இரணுக் கட்டுப்தரட்டுப் தறசசம். 

ஆணரல், இரணுத்றணர் அங்கு அந் ஆடு, ரடுககப 

கத்றதக்கறன்நரர்கள். தகரம் டக்குப் தறசசத்றல் 

இண்டரறத்துக்கும் சற்தட்ட ரடுகள் இதக்கறன்நண. அந் 

ரடுககபப் சதரய்ப் தரர்க்க, லட்டுக்தகரண்டு தொடிர 

எத சூழ்றகனறல் அந் க்கள் இதக்கறன்நரர்கள். 

இற்கநக்கூட ரங்கள் அந் க்கதௗக்கரகச் தசய்துதகரடுக்க 

தொடிர சூழ்றகனறல் இதக்கறசநரதன்நரல், ல்னரட்சற 

தரடர்தரக அசு ன்ண றடங்ககப சற்தகரள்கறன்நது? 

ன்தது தற்நற லங்கள் வுதசய்து சறந்றத்துப் தரதங்கள்!  

தகப றசரபர் அர்கசப, லள்குடிசற்நப் தறற 

அகச்சர் அர்கள் இப்ததரதது இங்கறதக்கறன்நரர். 

லள்குடிசற்நம் தற்நற ஜணரறதற அர்கபரதம் 

அகச்சர்கபரதம் தபறரடுகதௗக்குப் 

தறசரப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. அரது, "லள்குடிசற்நம் 

ன்தது தொடிகடந்துறட்டது; இங்கு ந் தொகரம்கதௗம் 

கறகடரது" ன்ந றடம் உனகம் தரவும் 

தசரல்னப்தடுகறன்நது. ஆணரல், தகப சந்றகுரர் அர்கள் 

இன்த உகரற்நறசதரது தன உண்கககபப் 

சதசறறதக்கறன்நரர். "இன்த ரழ்ப்தரத்றல் 32 தொகரம்கபறல் 

லபக் குடிசநர க்கள் இதக்கறன்நரர்கள்" ன்த கூநறணரர். 

"இன்த அகச்சதக்கு எத சரல் கரத்றதக்கறன்நது!" ன்தம் 

அர் தசரன்ணரர். இந் அசரங்கம் தசய் சண்டி சறன 

கரரறங்ககப தொன்தொகநரக டுத்துகத்றதக்கறன்நரர்; 

இன்த அர் சற்தச் சுந்றரகப் சதச தொற்தட்டிதக்கறன்நரர். 

ணச, அக ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றல் தரரட்ட சண்டும். 

இன்த தகரம் டக்கறல் 6,500 க்கர் றனப்தப்தை 

இரணுக் கட்டுப்தரட்டில் இதக்கறன்நது. ஆணரல், அது 

ததரதுக்கதௗக்குச் தசரந்ரண ண். இந் க்ககப லபக் 

குடிசற்தகறன்ந றடம் ன்ததுரன் அந்ச் சரல். ரன் 

அநறகறன்ந கறல் தகரம் டக்கறல் இதக்கறன்ந க்கள் 

நத்ர 35 ஆறம் சதர் அங்கு லபக் குடிசந 

சண்டிறதக்கறன்நது. அந் க்கள் லபக் குடிசந 

சண்டுரக இதந்ரல், அந் றனங்கள் றடுறக்கப்தட 

சண்டும். ஆணரல், இன்த அங்கு வீடுகள், சகரறல்கள், 

தரடசரகனகள் ரவுச அறரரக உகடக்கப்தடுகறன்நண. 

அப்தடிரறன், அந் லள்குடிசற்நம் வ்ரத டக்க 

தொடித்ம் ன்த சரசறத்துப் தரதங்கள்!  

றதட்டிறல் றகவும் ல்னதரத லன்தறடி இநங்குதுகந 

இதக்கறன்நது. சலணரவுக்சகர, ஜப்தரதக்சகர, ரய்னரந்துக்சகர 

அங்கு லன்தறடிப்தற்கு ‘கனசன்ஸ்’ 

தகரடுக்கப்தடறதப்தரகவும் அன்தோனம் அர்கள் அந்த் 

துகநதொகத்றததந்து தபறரடுகதௗக்கு லகண ற்தற 

தசய்னரம் ன்தம் இப்ததரதது சதசப்தடுகறன்நது. ஆணரல், 

அங்குள்ப லணர்கள் இன்தம் தவ்சத இடங்கபறல் 

ங்கறறதக்கறன்நரர்கள்; து தசரந்க் கடற்தப்தறசனச 

லன்தறடிக்க தொடிர துர்ப்தரக்கற சூழ்றகனறல் 

இதக்கறன்நரர்கள். ஆகச, வ்பவு சரசரண எத 

சூழ்றகனறல் றழ் க்கள் கக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள் 

ன்தகப் தைரறந்துதகரள்தௗங்கள்!  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, you have one more minute.  

 
ගරු සුදර්ස දප්ර භචන්ද්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சுசஷ் தறசச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 

Okay, Sir. 

ஆகச, இந் றடங்ககபத்ம் லங்கள் கணத்றல் டுக்க 

சண்டும். இதறரக ரன் எத றடத்கச் தசரல்ன 

சண்டும். அரது, ரழ்ப்தரத்றல் old park - தக 

தங்கர ன்த ஏர் இடம் இதக்கறன்நது. அங்கு 

தற்தக்கக்கரண தங்கள் தகரய்ந் ங்கள் 

இதந்ண. ஆணரல், இன்த ட ரகர ஆதௗர் அந்ப் 

தங்கரறதள்ப ங்ககப இல்னரல் தசய்து  அதக்கு 

அங்கு எத ரபறகக கட்டிறதக்கறன்நரர். அங்கறதக்கறன்ந GA 

அர்கதௗக்கும் எத ரபறகக கட்டப்தட்டுள்பது. இன்த 

லங்கள் தைரறககள் தற்நறப் சதசுகறன்நலர்கள், தங்கரக்கள் 

தற்நறப் சதசுகறன்நலர்கள். ஆணரல், ரழ்ப்தர கத்றல் 

தச்கச றநத்றததந் எசதரத இடரண அந்ப் தங்கர 

இன்த றக சரசரகக் கரட்சறபறக்கறன்நது. அரது, அந் 

இடம் இன்த எத concrete jungle ஆக - ரபறகககள் 

கட்டப்தடுகறன்ந ஏர் இடரக ரற்நப்தட்டிதக்கறன்நது.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Hon. Chairman - 

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Yes, Hon. Azwer? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இந் உதப்தறணர் அந் தகுறக்கு - ரழ்ப்தரத்துக்சக 

தசல்னறல்கன. There is a very beautiful park the Governor has 
created by the side of his residence. It is a very beautiful park. It 
proves that this Hon. Member has never gone to Jaffna. அங்சக 

அர் எத ரதௗம் சதரகறல்கன. He is misleading the House.   

 
ගරු සුදර්ස දප්ර භචන්ද්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சுசஷ் தறசச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 
அவ்ரத தங்கரக்ககபத் துஷ்தறசரகம் தசய்க்கூடி 

ஏர் ஆதௗகத்ரன் அங்கு தரடர்ந்தும் 

கத்றதக்கறன்நரர்கள். ரன் இதறரக என்த கூந 

சண்டும். அரது, சதரகஸ்து இன்த தகரதம்தறல் 

ரத்றல்ன, ந்க் கரனத்றதம் இல்னர ககறல் 

ரழ்ப்தரத்துக்குக்கூட அதப்தப்தடுகறன்நது.  

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, please wind up now. 

ගරු සුදර්ස දප්ර භචන්ද්රන් භවතහ 
(ரண்தைறகு சுசஷ் தறசச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 

Sir, I am finishing up. 

அங்கு ஏர் இனட்சத்து ம்தரறம் இரணும், 

தைனணரய்வுப் தறரறறணர் ற்தம் ததரதமரர் ன்த 

தல்சததட்ட தரதுகரப்தைத் ப்தறணர் இதந்தும்கூட, இந்ப் 

சதரகஸ்துகள் தகறன்நண ன்நரல் றச்சரக அற்கு 

ஏர் அசறல் தறன்ணற இதக்க சண்டும். ணச, அந் 

றகனகக ரற்நறகக்க சண்டுதன்த சகட்டு, 

றகடதததகறன்சநன். ன்நற.  
     

[5.02 p.m.] 

 
ගරු ඵෂීර් දගු ඩහවුඩ් භවතහ (පරදහයීතහ ප්රර්ධන 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு தசலர் சசகு ரவூத் - உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை 

அகச்சர்) 

(The Hon. Basheer Segu Dawood - Minister of Productivity 

Promotion) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Chairman, the Ministry of Productivity 

Promotion is a new Ministry established in 2010. I am 

proud to be the Minister of Productivity Promotion 

because only Sri Lanka has a separate Cabinet Ministry 

for productivity promotion. So, I take this opportunity to 

thank His Excellency the President for affording me the 

chance to serve the nation as a Minister of his Cabinet 

and also to thank him for appointing Dr. (Mrs.) Damitha 

de Zoysa as Secretary to my Ministry, an able 

administrator who knows the subject assigned to my 

Ministry.  

 
බහඳිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Order, please! The Hon. Janaka Bandara will now 

take the Chair.  

 
අනතුරු නිදඹෝජ  කථහනහඹකතුභහ මූරහනදඹන් ඉත් 

වුදඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහයභවතහ මුරහනහරූඪ ේෂඹ. 
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனச, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you may carry on.  

 
ගරු ඵෂීර් දගු ඩහවුඩ් භවතහ 
(ரண்தைறகு தசலர் சசகு ரவூத்) 

(The Hon. Basheer Segu Dawood) 

Sir, I am confident that I can discharge my duties to 

the satisfaction of the people.  

2573 2574 
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தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, சகு 

ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கதௗகட றகதம் 

தத்ரண்டு கரன அதறறதத்றறன் தறரண இனக்கு, இந் 

ரட்டின் உற்தத்றத்றநகண 5 - 6 வீரக உர்த்துரகும். 

சகு ஜணரறதற அர்கதௗகட இந் இனக்கக 

அகடற்கரண றதொகநகபறல் து அகச்சரணது றகவும் 

தொம்தொரகச் தசற்தட்டு தகறன்நது. இப்தைற 

அகச்சரணது 2010ஆம் ஆண்டு உதரக்கப்தட்டசதரறதம், 

2013ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் இண்டு அகச்சுக்கபரகப் 

தறரறக்கப்தட்டு, அறல் உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை அகச்கச 

ரன் ததரதப்சதற்சநன். கடந் ஜணரற ரம் 28ஆம் 

றகறபறல் இவ்கச்கச இடரற்தற்கு எத 

குநறப்தறட்ட கரனம் சகப்தட்டது. அன் தறன்ணர், ரங்கள் 

இவ்கச்சறசன சுரர் 9 - 10 ர கரனம்ரன் 

இங்கறறதக்கறன்சநரம். இவ்கச்சுக்கு ரதம் தைறன். 

Our Secretary is also new to the Ministry. இதப்தறதம், சகு 

ஜணரறதற அர்கதௗகட இனக்கறன் அடிப்தகடறல், 

2020ஆம் ஆண்டு GDPக 60 தறல்தணறததந்து 120 

தறல்தணரக அறகரறப்தற்கரகவும் unemployment - 

சகனரய்ப்தறன்கக 4 வீத்றததந்து 3 வீரகக் 

குகநப்தற்கரகவும் poverty headcount ratio 6 வீத்றததந்து 

2 வீரகக் குகநப்தற்கரகவும் labour productivity 2.9 

வீத்றததந்து 9.25 வீரக அறகரறப்தற்கரகவும் ரங்கள் 

இவ்கச்சறதெடரக றக தொம்தொரக இங்கறக் 

தகரண்டிதக்கறன்சநரம்.  

2015ஆம் ஆண்டபறல் இனங்ககக “Poverty Free Sri 

Lanka” ன்தம் றகனக்கு உர்த்துற்கரக து 

தசற்தரடுகள் றஸ்ரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. Poverty free 

ன்த தசரல்தம்ததரதது, தகற்ந ஏர் இனங்ககக 

உதரக்குகறன்ந தொற்சறறல் ரங்கள் அகணதம் அசறல் 

கனப்தடற்ந ன்கத்டன் தசற்தடசண்டிது றக 

தொக்கறரணது. இந் சரக்கத்றன் அடிப்தகடறல்ரன் 

இவ்கச்சு உதரக்கப்தட்டுள்பது. ணச, இந் இனக்கக 

அகடற்கரக ரங்கள் தொம்தொரகச் 

தசற்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்சநரம். இவ்கச்சரணது 

உற்தத்றத்றநகண ஊக்குறப்தற்கரக இகடக்கரன 

உதரத்றட்டம் என்கந குத்துச் தசற்தடுகறன்நது. 2013-

2016 கரண கரனப்தகுறக்குள் ன்தணன்ண 

தசற்தரடுககபச் தசய்சண்டும் ன்தறல் 

இவ்கச்சரணது றட்டங்ககப குத்துச்  தசற்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது. அச துகநறதம் ணறரர் துகநறதம் 

உற்தத்றத்றநகண அறகரறப்ததன்தம் சசற ணற பம் 

ற்தம் சகனரய்ப்தைக் தகரள்ககக கடதொகநப்தடுத்து 

தன்தம் development of competitive, skilled and flexible Sri 

Lankan workforce ன்தம் டடிக்கககத் துரறரக 

சற்தகரள்தன்தம் ரங்கள் தொடிதடுத்துள்சபரம்.   

உண்கறசன, ரங்கள் து அதறறதத்ற இனக்கக 

அகடரக இதந்ரல், து ரட்டிதள்ப ணற பத்கச் 

சரறரகப் தன்தடுத் சண்டும். ணற பம் றகவும் 

தொக்கறரணது. உனகத்றசன ததப்தை கண்டுதறடிக்கப்தட்டன் 

தறன்ணர் றக தொக்கற கண்டுதறடிப்தை றகழ்ந்தன்நரல், அது 

ணற பம் தற்நற கண்டுதறடிப்தைத்ரன். அந் ணற பம் 

இல்கனதன்நரல் இந் உனகத்றசன ன்ணரன் கதறகள் 

கண்டுதறடிக்கப்தட்டரதம் அந்க் கதறகபரல் ந்ற 

ததம் இல்கன; பர்ச்சறத்ம் இல்கன; அதறறதத்றத்ம் 

இல்கன. ணச, ணற பத்கச் சரறரண தொகநறல் 

தன்தடுத்துற்குச் சரறரண skilled சக. இகண உரற 

தொகநறல் ங்கசண்டி தரரற ததரதப்தைடன் து 

அகச்சு தசற்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நது. உரரக 

இந்ப் தரரதௗன்நக் கட்டிடத்க டுத்துக்தகரண்டரல், 

இங்கு ணற உகப்தை - ணற பம் இல்கனதணறல், 

இக்கட்டிடத்றல் இதக்கறன்ந தசங்கற்கதௗம் உதகங்கதௗம் 

த்துண்டுகதௗம்ரன் ஞ்சறறதக்கும். ஆகச, இற்தடன் 

ணற பதொம் இகந்ரல்ரன் இதகட உற்தத்றத்ம் 

உற்தத்றத்றநதம் அறகரறத்து, அன்தோனம் ரட்கட 

அதறறதத்ற தசய்தொடித்ம். ணச, அந் ககறசன இந் 

அகச்சறன் தசனரபர் அர்கதௗம் ரதம் 

உத்றசரகத்ர்கதௗம் ஜணரறதற தசனகத்றல் இங்குகறன்ந 

உற்தத்றத்றநதக்கரண தறரறவும் சகு ஜணரறதற 

அர்கதௗகட guidance - றகரட்டதன் அடிப்தகடறல் 

தசற்தட்டு தகறன்சநரம் ன்தகத்ம் இங்கு குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்சநன்.  

அசசதரன்த 2013ஆம் ஆண்டிசன இந் அகச்சு 

சறநப்தரகச் தசற்தட்டுள்பது ன்தக இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

ரன் குநறப்தறட்டுக்கரட்ட சண்டும். இது உற்தத்றத்றநன் 

தரடர்தரண எத தைற அகச்சு ன்தரதம் ததரதபரரம் 

சம்தந்ப்தட்ட றடம் ன்தது தொக்கறரகப் ததரதபரர 

அதறறதத்ற சம்தந்ரக றர்கரன இனக்குககப 

றர்றத்துச் தசற்தடுகறன்ந றடறரணம் ன்தரதம், 

சரர க்கதௗக்கு  உற்தத்றத்றநன் தற்நற றபக்கம் 

சரறரண தொகநறல் தசன்நகடறல்கன ன்ந ககன இந் 

அகச்சுக்கும் சகு ஜணரறதற அர்கதௗக்கும் இதக்கறநது. 

ணச, அந்க் ககனகப் சதரக்கசண்டிது றக 

தொக்கறரணது. சரர க்கதௗக்கு உற்தத்றத்றநன் தற்நற 

றடங்ககபச் சரறரண தொகநறல் awareness - 

றபங்கப்தடுத்துற்கரக ரங்கள் 'சப்தகன' ன்ந ததரறசன 

news bulletin என்கந தபறறட்டிதக்கறன்சநரம். அது எத 

ததரற சரகண ண றகணக்கறன்சநன்.    

 அசசதரன்த 2013-2016 கரண இகடக்கரன 

உதரச் தசற்நறட்டத்கத் ரரறத்றதக்கறன்சநரம். றக 

தொக்கறரக graduate trainees - தட்டரரறப் 

தறதணர்கபறததந்து சர்ந்தடுக்கப்தட்ட 542 சததக்கு 

Productivity Development Officers ன்ந ததரறல் றணம் 

ங்கப்தட்டிதக்கறநது. ந்த் றகக்கபதொம் தசய்றர 

ககறசன  ங்கதௗகட அகச்சறதள்ப National 

Productivity Secretariat ணப்தடும் சசற உற்தத்றத்றநன் 

தசனகம் இந் டடிக்ககக சற்தகரண்டுள்பது. இந்ச் 

தசனகத்துக்குள் 542 தட்டரரறககப உள்பலர்த்து எவ்தரத 

தறசச தசனகப் தறரறறதம் இதர் ன்ந அடிப்தகடறதம் 

அகணத்துக் கச்சசரறகபறதம் ஆகக்குகநந்து 4 சதர் ன்ந 

அடிப்தகடறல் றறத்து, அர்கள் தோனரக க்கதௗக்கு 

உற்தத்றத்றநன் தற்நற றபக்கபறப்தன்தோனம் அதறறதத்றப் 

தறறசன அர்ககப தொகநரக ஈடுதடுத்தும் 

சகனத்றட்டத்றதம் தற்நறகரக ரங்கள்  

தசற்தட்டுதகறசநரம் ன்ந தசய்றகத்ம் இச்சகதறசன 

தரறறப்தறல் ரன் கறழ்ச்சறகடகறன்சநன்.     

அத்துடன், சறசஷ்ட அகச்சர்கபறன் தசனகத்துடன் 

இகந்து சசற ணற பங்கள் ற்தம் சகனரய்ப்தைக் 

தகரள்கக - National Human Resources and Employment Policy - 

NHREP - றன் master plan ரரறக்கப்தட்டுள்பது ன்தகத்ம் 

உற்தத்றத்றநகண அறகரறப்தற்கரண steering committee 

என்கந அகச்சு உதரக்கறத்ள்பது ன்ந ற்தசய்றகத்ம்  

தரறறக்க றதம்தைகறன்சநன்.  

சதம், உற்தத்றத்றநன் award ceremony 

டத்ப்தட்டுள்பது.  அகறட    National Quality Circle  

Convention held in June 2013, APO Knowledge 
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Management and Social Innovation and Training 

Programme held in 2013, APO Training Course on 

Knowledge Management and Innovation in public sector 

organizations held in December 2013. அத்துடன், 

strengthening the internal audit system, continuous 

auditing confirmed with Treasury guidelines.  

அடுத்ரக, first GNH Survey - Gross National Happiness 

Survey - in Sri Lanka was conducted. இது றக தொக்கறரண எத 

றடம். ரங்கள் Gross National Happiness Survey தோனம் து 

ரட்டு க்கள் தரறத சந்சரரக இதப்தரகத் 

தரறறத்றதக்கறநரர்கள். இகண, இந்ச் சகதறசன Budget 

றரத்றன்ததரதது  றர்க்கட்சற உதப்தறணர்கள் "து 

க்கள் றக சரசரண றகனறல் இதக்கறநரர்கள்" ணத் 

தரறறத் குற்நச்சரட்டுக்குப் தறனரகக் கூநற, து அகச்சு 

தசய் Survey க ரன் அர்கதௗக்குச் சர்ப்தம் 

தசய்கறன்சநன். அதுரத்றல்ன, த்த்ம் தொடிகடந் 

தறன்ணர் து க்கள் கறழ்ச்சறரக இதக்கறநரர்கள் ன்ந 

தசய்றக இந் அகச்சறன் தோனரகத் தரறறத்கறட்டு 

ரன் கறழ்ச்சறகடதுடன், இற்கரக சகு ஜணரறதற 

அர்கதௗக்கு ணது ன்நறகத்ம் தரறறத்துக்தகரள்கறசநன்.  

Sir, finally, I will take this opportunity to thank my 

Secretary and the other staff of the Ministry.  

Thank you very much. 

  
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු දුශන්ස වර් න්න්ද භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි 15 හරඹක් තිශඵනහ. 
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ගරු දුදන්ස ගන්කන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு துசணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අඹ ළඹ විශලේ හය 

බහට ශඹොමු ශ අභහතෙහංල කිිඳඹක් පිළිඵ2 භට රළමට 

තිශඵන සීිකත හරඹ තුශ අධහනඹ ශඹොමු යන්න භහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. යත්නපුය දසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට භළිසක් ඳතේ ර්භහන්තඹ 

ගශ්රිත ළටලු කිිඳඹක් ළන ශභභ රු  බහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

කිරීභ භශේ යුතුභක් වළටිඹට භහ ශම් අසථහශේ රනහ. 

හම්ප්රදහයි ඳතේ ර්භහන්තශේ යහ ඳළළත්භ මුළුභනින්භ 

තීයණඹ න්ශන් ඳතේ ම්රුන්ශේ ළඳවීභ භතයි. යටට 

විලහර විශ්ධල විනිභඹක් උඳඹන්න දහඹ න ඳතේ ම්රුහ 

ළන ප්රභහණත් අධහනඹක් ශම් දක්හ ශඹොමු ශරහ නළවළ. ඒ 

නිහ තශේ ඳශත් විඹ තිශඵන තහක් ේ ළඩ යන්න පුළුන් 

වුණත් ඹසත හරශේදී ඳතේ ම්රුන්ට ජීත් ශන්න 

ප්රභහණත් ගදහඹභක් ශනොරළශඵන අසථහ ශඵොශවොභයි. ඒ නිහ 

රක්ඹට ළඩි පිරික් ිටටින අශේ යශට්  ඳතේ ම්රුන් 

ශනුශන් දහඹ විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹක් වඳුන්හ දඹ යුතු ඹළයි භහ 

ශම් රු  බහට ශඹෝජනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ෆශවන හරඹක් යත්නපුය 
ිදළේරන තිුදණු භළිසක් වහ සර්ණහබයණ ඳර්ශේණ ගඹතනඹ 
දළනට භහඹට ලින් භහරශේට ශන ශොස තිශඵනහ. භට 
රළබිරහ තිශඵන ශතොයතුරු අනු2 යත්නපුයශේදී තට්ටු තුන 
ශොඩනළත්ේරට භහඹට රුපිඹේ රක්ඹක් කුලිඹ ලශඹන් 
ශහ තිශඵනහ. නමුත් අද භහඹට ශම් ගඹතනශේ කුලිඹ 
රුපිඹේ රක් වතයි. ඒ අනු ශොඩනළ් ේශේ කුලිඹ ලශඹන් 
අවුරු්ධදට රුපිඹේ රක් වළත්තෆ ශදක් ළඩිපුය ශනහ. 
භළිසක් ර්භහන්තශේ වදත යත්නපුයඹයි. ඒ නිහ ශම් ගඹතනඹ 
තිශඵන්න ඕනෆ යත්නපුයශේයි. නමුත් යත්නපුයශේ තිබිඹ යුතු 
ගඹතන භහරශේට ශනළේරහ ශම් විධිඹට භවජන මුදේ 
හඵහසීනිඹහ යන්ශන් හශේ උභනහට ද කිඹරහ අපි අවනහ. 
ශම් ගඹතනශේ ශේශඹෝ ළඩි පිරික් යත්නපුයශේ ව ඒ අට 
ප්රශ්ධලර ඳදංචි අඹයි. නමුත් අද ශම් ිටඹලු ශදනහට රැකිඹහ 
වහ දනඳතහ භහරශේට එන්න ිටදු ශරහ තිශඵනහ.  ශම් 
ක්රිඹහලිඹ නිහ ගඹතනශේ ශේඹන් අඳවුවතහට ඳත් ශරහ 
තිශඵනහ. ඒ නිහ ගණ්ඩු ශම් ගඹතනශඹන් ඵරහශඳොශයොත්තු 
න ප්රතිරහබ ශඟහ ය ළනීභටත්2 ශේයින් මුහුණ ශදන 
අඳවුවතහන් අභ කිරීභටත් ශභභ ගඹතනඹ නළතත් 
යත්නපුයශේ සථහපිත කිරීභ ශශයි අධහනඹ ශඹොමු යන්නළයි 
කිඹහ අපි යජශඹන්  ඉේරහ ිටටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 භහ භතක් ය ශදන්න 
ළභළතියි2 භළිසක් ර්භහන්තඹ වහ ශන් ව ගශඹෝජන 
රහඳඹක් යත්නපුයශේ ගයම්බ යනහ කිඹරහ 2005 භින්ද 
චින්තනශඹන් ශඳොශයොන්දු ශරහ තිුදණු ඵ. කිඹන්නත් 
නහටුයි2 අවුරුදු නඹක් ත ශරහත් අද නතුරු ඒ 
ශඳොශයොන්දු ඉසට යන්න ශම් ගණ්ඩු කිිටභ උත්හවඹක් 
න්නහ ඵක් අඳට ශඳශනන්න නළවළ. එශවභ ශඳොශයොන්දුක් 
දුන්නහ ද කිඹරහත් ශම් ගණ්ඩුට භතඹක් නළති වීභ අඳට 
තත් ප්රලසනඹක්. අද න විට ුවළු භළිසක් ෙහඳහරියින්ට ඒ 
අඹශේ භළිසක් ේ ටි ංචහයයින්ට විකුණන්න භවනුයට 
ඹන්න ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ප්රලසනරට විඳුභක් විධිඹට 
ශවො ශවෝටේ ංකීර්ණඹක් යත්නපුයශේ ගයම්බ යරහ 
ංචහයයින් ළඩිපුය ශන්හ න්න ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන 
එයි භශේ භතඹ. එශවභ වුශණොත් ශම් ර්භහන්තශඹන් යටට 
රළශඵන ගදහඹභ ළඩි ය න්න පුළුන් කිඹන එ භශේ 
විලසහඹයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 භශේ  ශවෝදය රු 
භන්ත්රීරුන්ට භත තති2 අශේ ජහති උරුභඹන්ර වදත ළනි 
ජහති ශෞතුහහයඹ මීට අවුරු්ධදට උඩදී ඩරහ ටිනහ 
කිඹන ශෞතු බහණ්ඩ රැක් රැශන ශොස තිශඵන ඵ. එභ 
බහණ්ඩ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම්කිිට ශතොයතුරු ඹක් අද 
ඳත්තයඹත් ඳශ යරහ තිුදණහ. අද න තුරු ඒ ිට්ධධිඹට 
ම්ඵන්ධ ළඵෆ ළරුන් අත් අඩංගුට අයශන නළවළ. ඒ 
ශනුට "න්ළට්ටහ" නභළත්ශතක් ශොඹහ ශන තවිේරහ 
උහවිඹට ඉදරිඳත් ශහ. අද ශන ශොට න්ළට්ටහටත් ශච්ච 
ශදඹක් නළවළ. ඒ හශේභ CCTV ළභයහ off  යරහ 
"කුඩුහයශඹකුට ජහති ශෞතුහහයඹ ඩන්න පුළුන්" කිඹන 
භතඹක් භහජඹ තුශ තති යන්න ගණ්ඩු ශනුශන් ශඳොලීිටඹ 
උත්හව ශහට ශම් හශේ ඳට්ටඳේ ශඵොරු පිළින්න ශම් යශට් 
ුද්ධධිභත් ජනතහ ූ දහනම් නළවළයි කිඹන එ භභ ඳළිටඹ යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඩු තතුශත් පින්තයඹක් ඳුව 
ත්ඹ ද Facebook  එශක් ඳශ යරහ තිුදණහ. භභ ශම් 
අසථහශේදී එඹ ශම් රු බහට ශඳන්න්න ළභළතියි. ශම් 
පින්තයශේ  තිශඵනහ2 ඒ ශෞතු බහණ්ඩ ශරට තිුදණු 
සතහන් ඩු. ශම් යශට් භව යජතුභහත්2 යු යජතුභහත් 
ශදඳහර්ලසඹ ඩු අර ිටටින2 Facebook එශක් ඳශ වුණු 
පින්තයඹ භභ බහගත* යන්න ළභළතියි.  

2577 2578 

[රු ඵෂීර් ශගු ඩහවුඩ් භවතහ  

————————— 
*  පුසතකහරදේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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වළඵළයි ඒ පින්තයඹ ඳශශරහ ඳළඹ කීඳඹට ඳසශේ එඹ අයින් 

ශහ. අපි ශචෝදනහ කිරීභක් ශනොශයි ශම් යන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ ශම් හශේ ශ්ධේ භහජත ශරහ තිශඵන 

ශභොශවොත2 භහජඹ තුශ හධහයණ ළඹක් තිශඵනහ2 ශම් ඩු 

භව යජතුභහත්2 යු යජතුභහත් ඳහවිච්චි යනහ ද කිඹරහ. ඩු 

අටක් නළති ශරහ තිශඵනහ. ජහති උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙ 

භවහචහර්ඹ ජත් ඵහරූ රිඹ භළතිතුභහ 'රංහදීඳ' ඳත්තයඹට 

ප්රහලඹක් යරහත් තිුදණහ2 ටුශයින් ඩු අටක් නළති ශරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. ශොශවොභ නමුත් ඒ අදව තති ශම් පින්තයඹ 

අශේ භන්ත්රීරුන්ට භභ ශඳන්න්න ළභළතියි. එඹ දළක්ශක් නළති 

ශඵොශවොභඹක් අඹ ඉන්න පුළුන්.  ශම් හශේ ශ්ධේ ළන අද 

භහජඹ තතුශශේ හධහයණ ළඹක් තිශඵනහ2 ශම් ඩු යජ 

ඳවුරට ශන ත්ිේරහ ද කිඹරහ. භභ ළභළතියි2  ඒ පින්තයඹ 

ඉදරිඳත් යන්න. ඒ අදව ළයද නම්  නිළයද යන්න කිඹරහත් 

භභ ඉේලීභක් යනහ. ඒ හශේභ අදහශ රු තභතියඹහශනුත් 

හරුිස ඉේලීභක් යනහ2 ශඳොලීිටඹට ඒ ශතොයතුරු ටි බහය 

දීරහ එඹ ළඵෆ ශතොයතුයක්ද නළ්ධද කිඹන එ ජනතහට ඳළවළදලි 

යන්නඹ කිඹරහ.  

 

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු භන්ත්රීතුභහ2 ඒ පින්තයඹ අඳට ඵරන්න එනහ ද? 

 

ගරු දුදන්ස ගන්කන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு துசணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ශවොයි.  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ2 ථහ යන්න ඔඵතුභහශේ ශරහ.  

 

ගරු දුදන්ස ගන්කන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு துசணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2  මීට භහ ඳවට උඩදී  

යතුඳසර වුණ ිට්ධධිඹ අපි වළශභෝභ දළක්හ. ශඵොන්න තුය 

ඉේරරහ ඳහයට ඵළවළපු ිකනිුවන්ට අභහනුෂි විධිඹට ගණ්ඩුශන් 

ශඩි තිේඵහ. ඳහේ ශභයින් ශදශදශනකුයි2 තහත්තහ ශශනකුයි 

කහතනඹ වුණහ; 50ට ළඩි පිරික් තුහර වුණහ.  නමුත් අද න 

තුරු ශඩි තිඹපු පු්ධරඹන් අත් අඩංගුට න්න ඵළරි වුණහ. 

යතුඳසර ළටුභ තති වුශණ් ඳරියඹ වහ ම්ඵන්ධ ළටලුක් මුේ 

ය ශනයි. නමුත් ඒ ප්රලසනඹ වින්න භළදවත් ශන්න ඳරිය 

වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති තභතිතුභහටත්2 ර්භහන්ත වහ හිසජ 

ටයුතු තභතිතුභහ ටත් ඵළරි වුණහ. ඒ ප්රලසනඹ වින්න භළදවත් 

වුශණ් ගයක් ශේම්තුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන්ඹ කිඹන එ 

භභ භතක් යන්න ළභළතියි. තභතිරු ඒ ශරහශේ ඳමශඹෝ  
 

[මූරහනදේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වුණහ. නමුත් අද තිශඵන ප්රලසනඹ ඒ කහතනර  කීභ බහය  

න්න ශශනක් නළති එයි.  ශම් උ්ධශකෝණඹට වමුදහ ශඩි 

තිේශේ ඒ සථහනශේ ිටපු ඩහේඳේහරීන් රවහරී ශර 

වළිටරුණු නිහඹ කිඹරහ ගණ්ඩු දත්න් දටභ කිේහ. නමුත් අපි 

අවනහ2 ශම් ිට්ධධිඹ ශරහ අද න ශොට භහ ණනක් ත 

ශරහ තිබිඹදීත් ඒ ඩහේඳේහරීන් වුද කිඹහ වඳුනහ න්න 

ඵළරි වීශභන් තවවුරු ශන්ශන් හභහමී අිං ිකනිුවන්ශේ 

උ්ධශකෝණඹට ගණ්ඩු ශඩි තිේඵහඹ කිඹන එ ශන්ද 

කිඹරහ.  ඒ හශේභ අපි අවනහ2 ශම් උ්ධශකෝණඹ හර්තහ 

යන්න ත්ින් ිටපු භහධෙශේදීන්ට ඳවය දීරහ2 ළභයහ කුඩු 

ශශේ2 ඒ අසථහශේ තති වුණ තෙ තත්ත්ඹ යටට එළි යන්න 

ඹන එ ශක්න්න ශනශයි ද කිඹරහ.  ඒ සථහනශේ 

භහධෙශේදීන්ට තභන්ශේ යහජහරිඹ නිදවශේ යන්න ඉඩ දුන්නහ 

නම් තත්තටභ ඩහේඳේහරීන් ිටිඹහද නළ්ධද කිඹරහ ඵරහ 

න්න තිුදණහ. නමුත් භහධෙශේදීන්ශේ යහජහරිඹට ගණ්ඩු 

ඵහධහ යපු නිහ යශට් ජනතහට තෙ තත්ත්ඹ දළන න්න 

අසථහක් රළුදශණ් නළවළ. ඒ නිහ ශම් ිට්ධධිශේ ම්පර්ණ  

කීභ ගණ්ඩු බහය ත යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අපි දන්නහ උ්ධශකෝණඹක්2 

විශයෝධතහක් විුවරුහ වරින්න මුලින්භ වමුදහ ළන්ශන් 

නළවළයි කිඹහ. ශඳොලිස ළරැලි භර්දන ඒඹටත් ඳහරනඹ 

යන්න ඵළරි නම්2 අහන පිඹය ශරට වමුදහ ළවීභයි 

හභහනෙශඹන් ිට්ධධ න්ශන්. නමුත් යතුඳසර ිට්ධධිශේදී 

අන්තිභට ළන්න ඕනෆ වමුදහ මුලින්භ එතළනට ළරහ 

අිං ිකනිුවන්ට ශඩි තඵන්න අණ දුන්ශන් වුද කිඹරහ ශම් 

දක්හ ශවළිදයවු ශනොකිරීභ යශට් තිශඵන ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. 

ශඳොලිසඳතියඹහ භහධෙඹට ඳළවළදලි ප්රහලඹක් යරහ2 

ළලිශේරිශේ උ්ධශකෝණඹ විුවරුහ වළරීභට ඔහු යුද වමුදහශේ 

වහඹ ඉේරහ ශනොභළති ඵ ඳළවළදලි ශහ. එශවභ නම් අපි 

අවනහ2 ශඳොලීිටශේ ඉේලීභක් නළති වමුදහ ඒ සථහනඹට 

ඹළේශේ ජනහධිඳතියඹහද2 එශවභ නළත්නම් ගයක් 

ශේම්යඹහද කිඹරහ. ඒ නිහ අපි කිඹනහ ශම් නීති විශයෝධි 

නිශඹෝඹ වමුදහට දීරහ අිං ිකනිුවන්ට ශඩි තඵන්න අණ 

දීපු ශනහ වුද කිඹරහ ශම් යටට දළන්ත් ශවළිදයවු යන්න 

කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 භභ ළභළතියි අද ප්රහවන 

ක්ශේරඹ ළනත් චන කීඳඹක් ථහ යන්න. ශඳෞ්ධලි 

ප්රහවන ශේහ ම්ඵන්ධශඹන් ශනභ අභහතෙහංලඹක් දළනට 

ක්රිඹහත්භ න නිහ ශඳෞ්ධලි ප්රහවන ක්ශේරශේ ඳළවළදලි 

ශනක් තති විඹ යුතු හරඹ දළන් එශඹිරහ තිශඵනහ. භශේ 

භතඹට එනහ රු සී.මට. යත්නහඹ භළතිතුභහ අර්ධ 

ුවශෝඳශබෝගී ඵස ශේහ පිළිඵ මීට ශඳය යරහ තිුදණු 

ප්රහලඹක්. ශම් semi-luxury ශේහ භඟීන් ූ යහ න2 න්න 

මුදරට රිරන ශේහක් භඟීන්ට රඵහ ශනොශදන ශේහක් නිහ 

ශභඹ  අශවෝිට යන්න යජශේ අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵන 

ඵ එතුභහ කිඹහ තිුදණහ. නමුත් ඒ ප්රහලඹ ප්රහලඹට ඳභණක් 

සීභහ ශනොය ශම් ශේහ අශවෝිට යන්න ප්රභහද ශනොවී පිඹය 

ත යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ශම්ශන් ශන්ශන් 

හභහනෙ ඵස හසතුට ඩහ ළඩිපුය මුදරක් ශන්න ඵස 

භ් ඹහට ිට්ධධ ශන එයි. ශම් ක්රභඹ අශවෝිට කිරීශභන් භඟීන්ට 

විලහර වනඹක් ළරශනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ප්රධහන නයර 

ඉරහ ශඵොශවොභඹක් අතුරු භහර්ර දුන private buses  

ඵහුතයඹක් යහත්රී 6.30න්2 7.00න් ඳසශේ ඒ භහර්ර ධහනඹ 

ශනොකිරීශභන් භඟී ජනතහ දළඩි  අඳවුවතහඹට ඳත් ශනහ. 

ශභන්න ශම් තත්ත්ඹ ශනස කිරීභටත් අධහනඹ ශඹොමු ශ 

යුතුයි. දවේ දශේභ ශම් භහර්ර දුරහ රහබ රඵන ශම් අඹට 

යහත්රී 6.3027.00 ශන ශොට ධහනඹ නතය යන්න ඉඩ ශදන්න 

ඵළවළ. තිශඵන නීති ප්රභහණත් නළත්නම්2 න නීති ශනළේරහ 

අභ ලශඹන් යහත්රී 8.00-8.30 දක්හ අහන භන් හයඹ 

ධහනඹ අනිහර්ඹ යන්න කිඹහ අපි ඉේරනහ.  එශවභ 

ශනොයන ඵස ිිකඹන්ට විරු්ධධ තදන් නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යරහ 

ශවෝ භඟී ජනතහට ශවො ප්රහවන ශේහක් නිර්භහණඹ යන්න  

කිඹහ ඉේරහ ිටටිිකන් භශේ චන කිිඳඹ අන් යනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි2 ශඵොශවොභ සතුතියි රු භන්ත්රීතුභනි. 

මීශඟට රු ජඹයත්න ශවේයත් අභහතෙතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

12 හරඹක් තිශඵනහ. 

 

[අ.බහ. 5.27  
 

ගරු ජඹයත්න දව යත් භවතහ (උද්භිද උදහන වහ දඳොදු 

ේෂදනෝදහත්භක ක ුතතු අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு ஜத்ண சயத் - ரறல் தங்கரக்கள், 

ததரதுப் ததரததுசதரக்கு அதல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Jayarathne Herath - Minister of Botanical 

Gardens and Public Recreation) 

මුරුවන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි2 උ්ධභිද උදෙහන වහ ශඳොදු 

විශනෝදහත්භ ටයුතු අභහතෙහංලඹ ශම් අවුරු්ධශ්ධ මුර පිිටු ව 

අලුත් අභහතෙහංලඹක්. රක් ශභභ අභහතෙහංලඹට විඹත 

ශදඳහර්තශම්න්තු ව ගඹතන තිුදශණ් විවිධ අභහතෙහංලරට 

අඹත්යි. විශලේශඹන්භ ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුටත්2 අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඹටතටත් අනුයුක්ත තභයි භවය ශොටස 

තිුදශණ්. ශම් ිටඹේරභ ඒ යහශි යරහ 2005 අවුරු්ධශ්ධ අතිරු 

ජනහධිඳති භින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ශම් විඹ පිළිඵ තිශඵන 

උනන්දුත්2 එයින් ංචහය ෙහඳහයඹට රළශඵන 

පරදහයිත්ඹක් රහ ඵරහ  එභ විඹඹ ගර්ථි ංර්ධන 

අභහතෙහංලඹට අනුයුක්ත ශහ. ඊට ඳුව 2013 ර්ශේ අලුත් 

අභහතෙහංලඹක් විධිඹට ශභඹ ගයම්බ ශත් මුදේ විඹදම් යන්න 

අඳට ළඹ ශීර්ඹක් තිුදශණ් නළවළ. ඒ ඒ ශදඳහර්තශම්න්තුරට 

ශන් වුණු මුදේලින් තභයි අපි ඒ අභහතෙහංලශේ ළඩ ටයුතු 

ඳත්හ ශන ත්ශේ.  

2014 ර්ඹ වහ ශම් අභහතෙහංලඹට මුදේ ප්රතිඳහදන ශන් 

යරහ තිශඵනහ.  ඒහ විධිභත් ළරළසභක් ඹටශත්  ඒ ඒ 

ශදඳහර්තශම්න්තුර ංර්ධන ටයුතු වහ ඒ මුදේ විඹදම් 

යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

විශලේශඹන්භ උ්ධභිද උදෙහන ශදඳහර්තශම්න්තුට උ්ධභිද 

උදෙහන කිිඳඹක් අයිති ශනහ. විශලේශඹන්භ ශේයහශදිසඹ2 

වේර හශේභ ඳළයිස ඒහ විධිඹට ම්ඳව ශවනයත්ශොඩ 

උදෙහනඹත් අයිති ශනහ. ඒ හශේභ අලුතින් උදෙහන ශදක්  

ගයම්බ යන්නට දළනට නිඹිකත තිශඵනහ. වි ශලේශඹන්භ 

ශොශමට කිට්ටු අවිසහශේේර ප්රශ්ධලශේ ශීත රහපීඹ උ්ධභිද 

උදෙහනඹක් ශම් අවුරු්ධශ්ධ ගයම්බ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. ඒ හශේභ ත් උදෙහන ශදඳහර්තශම්න්තු ඹටශත් 

ිකරිේජවිර ෂහරි උදෙහනඹ ශම් අවුරු්ධශ්ධ ගයම්බ යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  අක්ය 300 විතය බිම් ප්රභහණඹක් 

ගයණඹ න විධිඹට ගයම්බ ශ වම්ඵන්ශතොට  උ්ධභිත 

උදෙහනඹත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන් ශඳොදුයහජෙ 

භණ්ඩලීඹ යහජෙ නහඹයින්ට රුක් ශයෝඳණඹ කිරීභ වහ ඉඩ 

ප්රසථහ රිකන්  විෘත යන්නට ශඹදුණහ. ඒ ඉතහභ දර්ලනීඹ 

විඹළි රහපීඹ උ්ධභිද උදෙහනඹක්.  

ඊට අතිශර් රංහශේ ෆභ දසත්රික්ඹටභ  ශවෝ 

ඳශහතටභ එ උ්ධභිද උදෙහනඹ ඵළත්න් ගයම්බ යන්නට අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. රු ුවශර්ස ශප්රේභචන්ද්රන් භන්ත්රීතුභහ 

ඉදරිඳත් ශ අදවසරට අනු අපි උතුරු ප්රශ්ධලශේ 

කිලිශනොච්චිඹ දසත්රික්ශේ  උ්ධභිද උදෙහනඹක් අලුතින් ගයම්බ 

යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශම් විධිඹට ෆභ 

දසත්රික්ඹභ අපි උ්ධභිද උදෙහන අලුතින් ගයම්බ යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 විශලේශඹන්භ අශේ යශට් 

ංචහය ෙහඳහයඹට අශේ අභහතෙහංලඹ භ් න් ක්රිඹහත්භ යන 

ත්ශෝදෙහන ව උ්ධභිද උදෙහන ළඩ පිළිශශ විලහර 

ශභශවඹක්2 එශවභ නළත්නම් පිටිවරක්2 අසළිටේරක් නහ. ඒ 

හර්ඹඹ වහ තභයි අපි ශම් ිටඹේර ූ දහනම් යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. ඒ අනු පින්නර2 හශොේර 

ප්රශ්ධලශේ අලුශතන් ත්ශෝදෙහනඹක් ගයම්බ යන්න අපි ිටඹලු 

ටයුතු ූ දහනම් යරහ තිශඵනහ. ශම් අවුරු්ධශ්ධ අඳට එ 

ත්ශෝදෙහනඹක් විෘත යන්න පුළුන්භ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ පිළිඹන්දර2 වශඳොශ ප්රශ්ධලශේත් අපි අලුශතන්  

ත්ශෝදෙහනඹක් ගයම්බ යන්න දළනට මලි ලශඹන් බිම් 

වඳුනහ ශන2 ඒ වහ ළරළසභක් වදහ ශන තිශඵනහ. ශම් 

අවුරු්ධශ්ධ අපි එි ඉද කිරීම් ටයුතු ගයම්බ යන්නත්2 රඵන 

අවුරු්ධද මුර න ශොට ඒශක් ශොටක්ත් විෘත යන්නත් 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශම් විධිඹට පුළුේ ඳයහඹක් තුශ ශම් 

ක්ශේරශේ ංර්ධන ටයුතු යහශිඹක් යන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ කිඹන එ භභ විශලේශඹන් භතක් 

යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඊට අතිශර් අශේ 

අභහතෙහංලඹට අයිති තත් විඹඹක් විධිඹට "රක්ර" වසත 

ර්භහන්ත ගඹතනඹ ළනත් වන් යන්න ඕනෆ. අද උශ්ධ රු 

අනුය දහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශම් රක්ර ගඹතනඹ පිළිඵ ඹම් 

ඹම් රුණු හයණහ ණනහක් පිළිඵ ශම් රු බහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යරහ තිුදණහ. භභ ිතන වළටිඹට එතුභහට රළමට 

තිුදණු ළයද ශතොයතුරු ඔසශේයි එතුභහ ඒ රුණු හයණහ 

වන් ශශේ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 රක්ර ගඹතනඹ 

පිළිඵ ුවළු වළඳින්වීභක් යනහ නම්2 ශම් ගඹතනඹ 2008 

ර්ඹ ඳභණ න ශොට ඳහඩු රඵන අක්රිඹ ගඹතනඹක් විධිඹට 

ඳළත්තට දළම ගඹතනඹක්. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භඟ 

ශඳන්වීභ ව උඳශදස භත ප්රතියුවත කිරීශම් ළඩ පිළිශශ 

ඹටශත් ශම් ගඹතනඹ නළතත් ක්රිඹහත්භ යන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. ශම් ගඹතනශේ ඳරිඳහරනශේ  ඹම් ඹම් 

අහර්ඹක්භතහ තිුදණහ. ඒ හශේභ ශම් ගඹතනශේ තත් විවිධ 

ළටලු යහශිඹක් තිුදණහ. අපි ඒ ිටඹේර ඵළවළය යරහ රක්ර 

අලුත් මුහුණුයකින් ගයම්බ යපු නිහ 2008 ර්ශේ ඳහඩුට 

ත්ඹ2 හ දභහ ඳළත්තට විිට යපු රක්ර 2010 ර්ඹ න 

ශොට රුපිඹේ ිකලිඹන 6 රහබඹක් ශඳන්වහ. 2011 ර්ඹ න 

ශොට රුපිඹේ ිකලිඹන 50 රහබඹක් ශඳන්වහ. 2012 ර්ඹ 

න ශොට රුපිඹේ ිකලිඹන 73 රහබඹක් ශඳන්වහ. අද න 

ශොට යහජෙ බහණ්ඩහහයඹට කිිටභ ළඹ ඵයක් නළති ඉතහභ 

හර්ථ ෙහඳහයඹක් විධිඹට ශම් ෙහඳහයඹ අපි ඳත්හ ශන 

ඹනහ. ඒ නිහ රු අනුය දහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශභොන විධිශේ 

අර්ථ ථන දුන්නත්2 ශම් රහබදහයී ෙහඳහය අද යටට2 ශරෝඹට 

ළශශඳන විධිඹට ස යන්ශන් නළති2 ශම් ගඹතනඹට 

ෙහඳහරි මුහුණුයක් ශදන්ශන් නළති ශම් ගඹතනලින් 

රහබඹක් රඵහ න්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ.  

භට භතක් නහ2 ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශම් හශේ 

රහබදහයී ෙහඳහය එශවභ නළත්නම්2 විලහර පිරිට රැකිඹහ රඵහ 

දීපු ශභළනි ගඹතන ණනහක් අසථහන ශචෝදනහ දභහ හ දළම 

අසථහ ණනහක් තිුදණු ඵ. විශලේශඹන්භ ෆේර 

දසත්රික්ශේ තුේිරිඹ ශඳශව ම්වර ඉතහභ හර්ථ 

ෙහඳෘතිඹක්. අක්ය 300 ඳභණ විලහර ූමික බහඹ තිුදණු ශම් 

ෙහඳහයඹ 1965 දී ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ භවත්තඹහශේ ගණ්ඩුශන් 

තභයි ගයම්බ න්ශන්. 1970 දී ිටරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹශේ ගණ්ඩුශන් ශම් ලක්තිභත් වුණහ. ඳුව ශම් 

ඉතහභත් හර්ථ ෙහඳහයඹක් වුණහ. ඳුව ත්ඹ එක්ත් ජහති ඳක් 

යජඹ හරශේ ශම් ගඹතනඹ ඩහ ශන ළටුණහ. විෘත 

ගර්ථිඹත් එක් ශම් ගඹතනඹට ශශශ ශඳොශක් නළති වුණහ. 

2581 2582 
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වරහ තිුදණු ශම් ගඹතනඹ නළතත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

විෘත ශහ. ඊට ඳසශේ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ විිටන් අසථහන 

ශචෝදනහ දහරහ2 ළඩ ර්ජන ක්රිඹහත්භ යරහ ඒ ගඹතනඹට 

ගශඹෝජනඹ යපු ශොරිඹන් ෙහඳහරිශඹෝ අවධර්ඹත් යරහ 

ඒ ගඹතනඹ නළත හ දභන තළනට ටයුතු ශහ. ඒ නිහ ඒ 

ඳශහශත් විලහර පිරිට රැකිඹහ නළති වුණහ. 

යතුඳසර ිට්ධධිඹ පිළිඵ අශේ රු දුශන්ස න්න්ද 

භන්ත්රීතුභහ දළන් ථහ ශහ. ඒට කිඹන්න තිශඵන්ශන්ත් ඔළනිභ 

ථහක්. යතුඳසර ිට්ධධිඹට ම්ඵන්ධ ගඹතනඹ ශවේලීස මව 

ෙහඳහයශේ ගඹතනඹක්. ශම් ගඹතනශේ 800ට ළඩි පිරික් 

රැකිඹහර නියත වුණහ. ශම් ඊශේ ශඳශර්දහ ගයම්බ ශ 

ගඹතනඹක් ශනොශයි. ශම් අවුරුදු 8ක්2 10ක් ඳභණ ඳත්හ 

ශන ත්ඹ ගඹතනඹක්. නමුත් එි තති ව භතශේදහත්භ 

ිට්ධධිඹට ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ තතුළු ශරහ ඒට ශ්ධලඳහරන 

මුහුණුයක් දුන් එශක් ප්රතිපර තභයි යතුඳසර තිශඵන ඒ 

ර්භහන්තලහරහ අද ඒ ප්රශ්ධලශඹන් ඉත් යන්න තීන්දු යරහ2 

අද එි ශො ටස ශොටස ශහ ශන ඹන තත්ත්ඹට ඳත් වී 

තිශඵන්ශන්.ශම් නිහ ඒ ඳශහත්ර ිකනිසුව තභයි2 අයණ 

ශන්ශන්. රැකිඹහ නළති ඒ ිකනිසුවන්ට තත් ඵයඳතශ ප්රලසනඹට  

මුහුණ ශදන්න ිට්ධධ ශනහ. ශම් ිටඹලු  තත්ත්ඹන් භළ්ධශ්ධ අශේ 

යජඹ ඉතහ හර්ථ ෙහඳෘති යහශිඹක් ය ශන ඹනහ.  අවුරුදු 

30ක් තිසශේ ඳළති යු්ධධඹ ශවේතු ශොට ශන අශේ යශට් 

හභහමී හතහයණඹක් ශනොතිුදණු නිහ උ්ධභිද උදෙහන2 

ත්ශෝදෙහන ශවෝ ශනත් ශඳොදු ඳවුවම් රඵහ ශදන සථහන 

ංර්ධනඹ යන්න අඳට පුළුන්භක් තිුදශණ් නළවළ. ශභොද2  

අවුරුදු 30ක්භ අපි යු්ධධඹට භළද ශරහ2 ඳළටලිරහ තභයි   ිටිශේ. 

අශේ ම්පර්ණ ශේතභ විඹදම් ශශේ යු්ධධඹටයි. එළනි 

තත්ත්ඹටයි අපි මුහුණ ඳෆශේ.  ඒ නිහ  තභයි2 යු්ධධශඹන් පීඩහ 

විඳි ඒ ිකනිසුවන්ට භහනිට ුවඹක් රඵහ  ශදන්න2 ඒ ිකනිුවන්ට 

නිදවශේ ටයුතු යන්න2 ශ්ධශීඹ ංචහයඹන්ට නිදවශේ එවහට 

ශභවහට ඹන්න අසථහක් රඵහ ශදන්න  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  

ටයුතු ශශේ; ඒ හශේභ විශ්ධශීඹ ංචහයඹන්ට අශේ යශට්  දළ 

ඵරහ න්න පුළුන් සථහන ශම් විධිඹට ගයම්බ යන්නත්  

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්.   

ශම් අලුත් අභහතෙහංලඹ තුළින් ශටි හරඹදී අඳට 

ප්රහතිවහර්ඹඹක් ඳහන්න ඵළරි ශේවි. නමුත් විධිභත් ළරළසභක් 

ඹටශත් ශම් අභහතෙහංලඹ ඹටශත් තිශඵන ශදඳහර්තශම්න්තු 

ඉතහභත් හර්ථ2 භනහ ශභනහහරිත්ඹක්  ඹටශත් ඉදරිඹට 

ඳත්හ ශන ඹන්නට අලෙ ිටඹලු විධිවිධහන ව  ළඩ පිළිශශ 

ස ය තිශඵනහඹ කිඹන එ භහ ඉතහ තුටින් භතක් යන්න 

ඕනෆ. ඒ නිහ 2014  අවුරු්ධශ්ධදී අඳට ඉතහ  හර්ථ භනක් 

ඹන්නට පුළුන් ශේවි. 2013 අවුරු්ධශ්ධදී අඳට නිඹිකත ළරළසභක් 

ඹටශත් අඳට අශේ භන ඹන්න පුළුන්භක් රළුදශණ් නළවළ. 

අඳට විඹදම් යන්න ළඹ ශීර්ඹක් තිුද ශණ් නළවළ. ඒ 

ශදඳහර්තශම්න්තුර මුදේ තභයි2 අපි ඳරිවයණඹ ශශේ2 ඳහවිච්චි 

ශශේ.  නමුත් 2014 අවුරු්ධද එශවභ ශනොශයි.  2014 දී අඳට ඊට 

ඩහ ශරොකු  ළඩ පිළිශශට ඹන්න පුළුන්භක්  තිශඵනහ. ඒ  

තුළින්  ංචහ ය ෙහඳහයඹට තත් ලක්තිඹක් ශදන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. විශලේශඹන්භ විශ්ධල 

ංචහයඹන්ශන් ිටඹඹට 60ට  ළඩි පිරික් අනිහර්ඹශඹන්භ 

භවනුය දශදහ භහළිහ දළ ඵරහ න්න2 ළ පුදහ න්න ඹනහ. 

භවනුයට ඹන ංචහයඹන්ශන් ිටඹඹට 40ට  ළඩි පිරික්  

අනිහර්ඹශඹන්භ  පින්නර අලි අනහථහහයඹට ත්ින්  එඹ දළ 

ඵරහ ශන තභයි ඹන්ශන්. ඒ නිහ   විශ්ධල ංචහයඹන්ට ශම් 

ශවො ශතෝතළන්නක්. ශම්  ළඩිදයුණු ශශොත්  විශ්ධශීඹ  මුදේ 

උඳඹහ න්නට අඳට තිශඵන ඉතහභ ඳවුවභ සථහනඹක් විධිඹට අපි 

ශම් වඳුනහ ශන තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි අපි ශම් අලි 

අනහථහහයඹට ඳභණක් සීභහ යන්ශන් නළති ඊට ඹහඵද  තිුදණු 

හශොේර ශොවිඳශශේ බිම්  ප්රශ්ධලඹත් ඳයහ ශන  ඒ සථහනශේ  

අලුතින් ත්ශෝදෙහනඹක් ඉද ය ශන ඹන්ශන්. ශම් න  

ශොට ඒ ඉද කිරීම් ටයුතුර ිටඹඹට 85 ඳභණ ශබෞති  

ප්රතිඹක්  ශඳශනන්නට තිශඵනහ.  2014 අශප්රේේ භහඹට ලින්  

යඹුක්නන2 පින්නර ත්ශෝදෙහඹනඹ විෘත  යන්න අඳට 

පුළුන්භක් රළ ශේවිඹ කිඹහ අපි විලසහ  යනහ.   

භශේ ිකර රු අශලෝක් අශේිටංව  භන්ත්රීතුභහ   උ්ධභිද උදෙහන 

පිළිඵත්2 night safari පිළිඵත් ශවො අදවක් ඳශ ශහ.  

නමුත් අපි  ළරළසභක් විධිඹට තීන්දු ය තිශඵනහ2 රංහශේ ඒ 

ඒ රහඳර ශ්ධලගුිස තත්ත්ඹන්ට ගශේනි ලහ ශයෝඳණඹ 

යරහ2 ෆභ දසත්රික්ඹභ උ්ධභිද  උදෙහන ඉද යන්න. එිදී 

අඳ උතුරු ප්රශ්ධලඹට  පු්රතහ දී තිශඵනහ.  ශදළනි සථහනඹ  

නළ ශඟනිය ඳශහතට දී තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඹම ඳශහශත් 

බිංත්රිඹ ප්රශ්ධලශේ අලුතින් උ්ධභිද උදෙහනඹක් ඉද යන්න 

සථහනඹක්  වඳුනහ ශන තිශඵනහ. ඒ නිහ 2014 අවුරු්ධශ්ධදී  

අඳට ඒ ිටඹලු ශ්ධ ළරුවම් යන්න පුළුන් ශේවිඹ කිඹහ අපි 

විලසහ යනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ශම් ිටඹේරට අතිශර් අශේ 

අභහතෙහංලශේ විඹ ඳථඹ  තුශ න ඖධ උඹනක් පිිටුවීභට 

නිඹිකත තිශඵනහ. කුරුණෆර දසත්රික්ශේ2 ිරිඹහර 

භළතියණ   ඵර  ප්රශ්ධලශේ2 ශන්ත්ත නභළති සථහනශේ එඹ  

පිිටුන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඉතහ දුර්රබ ණශේ 

ඖධ ශයෝඳණඹ  ය තිශඵන ඒ බිශම් අවුරුදු 652 70 ඳභණ ඹස 

ප්රභහණශේ ඉතහ දුර්රබ  ණශේ ලහ තිශඵනහ.  ඒ අතින් ඵරන 

ශොට ශන්ත්ත ඖධ උඹන ඉතහ හර්ථ ඖධ  උඹනක්. 

2014 අවුරු්ධශ්ධදී එඹට  ංචහයඹන්ට එන්න  පුළුන් විධිඹට2 ඒ 

වහ  ප්රශේලඹක් රඵහ න්න පුළුන් විධිශේ මලි ඳවුවම් 

රසන්නට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි. විශලේශඹන් ගයුර්ශේද 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ගයුර්ශේද වදෙරුන්ට ශම් න   ඖධ 

දළ ඵරහ න්නට2 ඳර්ශේණ යන්නට2 ඒහ අධෙඹනඹ 

යන්නට ව ඉශන න්නට නිලසචිත තළනක් නළවළ. ශම් 

ශන්ත්ත න ඖධ උදෙහනඹ ශක්න්ද්ර ය ශන ඒ වහ 

අලෙ ඳවුවම් රිකන්  ිටඹ ශදශනකුට  ශ්ධලනහ ලහරහ 

ිත2 ශන්හිට ඳවුවම් ිත  ඒ වහ අසථහ රඵහ 

දීභට 2014 දී අඳ ළඩ ටයුතු ගයම්බ යන්නට  

ඵරහශඳොශයො ත්තු ශනහඹ කිඹන එ භහ භතක් යනහ.  
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු අභහතෙතුභහ ඔඵතුභහට ත විනහඩි 2 හරඹක් 

තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු ජඹයත්න දව යත් භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண சயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 
රු මරහනහරුඪ භන්ත්රීතුභනි2 අශේ අභහතෙහංලශේ විඹ 

ඳථඹ තුශ  අඳට ශම් ටයුතු ටි ඉදරිශේදී  ය ශන ඹන්නට 

පුළුන්භ රළශඵයි.  විඳක්ඹ ඹම් ඹම් රුණු හයණහ පිළිඵ 

දත්න් දටභ යජඹට ශචෝදනහ  එේර  ශත්2  භසතඹක් විධිඹට 

ත්ශතොත් ශම් අඹ ළඹ  යශට් භසත ජනතහටභ  අඳවුවතහඹක් 

නළති ංර්ධනඹ ශන එන්නට පුළුන් අඹ ළඹක් වළටිඹට 

අඳට වන්හ ශදන්නට පුළුන්භ තිශඵනහ. විශලේශඹන් 

ශොවි ජනතහට අඳ රුපිඹේ 1250 විශ්රහභ ළටුඳක් ශදනහ.  

ිටඹඹට 65  යහජෙ ණඹක් අනුභත ය තිශඵනහ. හන්තහ 

ෙහඹයින්ට රුපිඹේ ශදරක් ඳනසදහවක් ඵළත්න්   ශදන්න ට  

2583 2584 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

හච්ඡහ  ය තිශඵනහ.  යවි අචහර්ඹරුන්ශේ ප්රලසනඹ දත්න් 

දටභ  ළටලුක් වුණු භහතෘහක්.  ිටඹඹට 5 ළටුේ ළඩිවීභක් 

ඔවුන්ට  රඵහ ශදනහ.  ඳශු  වදෙ  ක්ශේරඹට රුපිඹේ 72000  

දීභනහක්  ශදන්නට ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ.  කුඩහ ශත් තු 

ිිකඹන්ට රුපිඹේ 52000 දභනහක් රඵහ දීභටත් ශඹෝජනහ ය 

තිශඵනහ. උතුරු භළද ඳශහශත් ජර ඳවිරහහය වහ ිකලිඹන 

900ක් ශන් ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ "දවි නළඟුභ" ළඩ  

පිළිශශ ඹටශත් ෆභ ග්රහභ නිරධහරී ශොට්අහඹභ ශවො  භ දවි 

නළඟුශම් ඳවුේ 5ට රුපිඹේ 102000 ඵළත්න් දීභනහක් රළඵන 

ඳරිද  ග්රහිකඹ භට්ටභටත්2 ප්රහශ්ධශීඹ භට්ටභටත්  ඳවුවම් රළශඵන 

විධිඹට අඹ ළඹ  ළඩ පිළිශශ ස  ය තිශඵනහ.  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු තභතිතුභහ ථහ අහන යන්න.  

 

ගරු ජඹයත්න දව යත් භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண சயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

අශේ   අභහතෙහංලශේ ශේම්තුභහ තතුළු    ශදඳහර්තශම්න්තු 

ප්රධහනීන්  ිටඹලු ශදනහභ අශේ අභහතෙහංලශේ ළඩ පිළිශශට 

වශඹෝඹ දීභ ළන භහ සතුතින්ත ශනහ. විශලේශඹන්භ  අද 

උශ්ධ "රක්ර" පිළිඵ  භත ශේදහත්භ ශචෝදනහ  ඉදරිඳත් ශ 

රු අනුය කුභය දහනහඹ  භන්ත්රීතුභහ ශම් අසථහශේදී  රු 

බශේ නළවළ.  එභ නිහ  එතුභහ ට ඵරහ ළනීභ වහ  "රක්ර" 

පිළිඵ එතුභහ භතු ශ  ප්රලසනරට පිළිතුරු ිත ඒ හර්තහ 

මුරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 භහ ශම් අසථහශේදී බහගත* 

යන අතය  භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත ශිකන් භහ භශේ  ථහ අන් යනහ.  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ඊශඟට රු  ගුණයත්න වීයශෝන්  අභහතෙතුභහ.  ඔඵතුභහට 

විනහඩි 12  හරඹක් තිශඵනහ.  
 

[අ.බහ. 5.42  
 

ගරු ගුණයත්න වීයදකෝන් භවතහ (නළත ඳදිාංික ීම සදම්  

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு குத்ண வீசகரன் - லள்குடிசற்ந அகச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 

Resettlement)  
මරහනහරුඪ  රු භන්ත්රීතුභනි2 2014 ර්ශේ අඹ ළඹ  

හය බහ අසථහශේදී නළත ඳදංචි කිරීශම් අභහතෙහංලඹ 

පිළිඵ ළඹ ශිර්ඹ ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යන ශම් ශරහශේ 

මීට ශඳය අශේ  නිශඹෝජෙ අභහතෙ රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් 

භළතිතුභහ ථහ යිකන් ශඵොශවෝ ංෙහ ශේන බහත ශහ.  

එභ නිහ  භහ ශටිශඹන්  ඒ ංෙහ ශේන ළන ථහ යන්නට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

2013  හර්ඹ හධන හර්තහ අනු2  අශේ අභහතෙහංලඹට 

අයිති ිටඹලු  අංල  වහ  ප්රතිඳහදන ලශඹන් රුපිඹේ ිකලිඹන 

331.45ක්  ශන් ය තිශඵනහ. විශලේ නිහ ෙහඳෘති වළටිඹට 

වඳුන්න්නට පුළුන් මුරතිේ2  ශක්ඳහපිරේ නිහ ෙහඳෘතිඹට 

ිකලිඹන 32ක් ව  ළලි ඔඹ නිහ ෙහඳෘතිඹට ිකලිඹන 117ක් 

ළඹ යිකන්  ඒ ටයුතු ිටදු ශහ. ඒ හශේභ තහහලි  නිහ  

ගධහය වහ  ත්රිකුණහභරඹ2 භඩරපු2 අනුයහධපුයඹ2 වුනිඹහ 

ඹන දසත්රික්ර  ඳවුේ 2350ක් වහ ිකලිඹන 41.75 ක් අපි ළඹ 

යනු රළුදහ. දළනට නළත ඳදංචි ය තති ඳවුේ ංෙහ  

නළ ශඟනිය ඳශහශත් ඳවුේ 722987යි. උතුරු ඳශහශත් 12512425යි.  

මුළු ඳවුේ ංෙහ 22242423යි.   ශභිදී භන්ත්රීරුන් වන් ශ  

නිහභ  කිඹන්නට  ඕනෆ2  ඹහඳනඹ දසත්රික්  ශේ  ඳවුේ 6252ක් 

නළත ඳදංචි කිරීභ වහ -සථහනත  කිරීභ වහ-  ඉතිරි ශරහ 

ිටටින ඵ. ත්රිකුණහභරඹ දසත්රික්ශේ ඳවුේ 842ක් ව  

කිලිශනොච්චි දසත්රික්ශේ ඳවුේ 374 ක් සථහන ත කිරීභට 

තිශඵනහ.  නළත  ඳදංචි කිරීභට තති  මුළු ඳවුේ ංෙහශන් 

ිටඹඹට  85 ිටඹඹට 90 ප්රභහණඹක්  ශම්  න විට නළත  ඳදංචි 

ය ඒ ටයුතු අන් ය තිශඵනහ. ශම් අභහතෙහංලශේ 

ළදත්භ රහ   අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  2014 ර්ඹ වහ  

මුළුභනින්භ ළඹ කිරීභ වහ  අඳට   ිකලිඹන 204ක්  රඵහ  දී 

තිශඵන  ඵ භහ ශම් අසථහශේදී වන් යන්නට  ඕනෆ. 

විශලේ ශඹන් ශක්ඳහපිරේ නිහ ෙහඳෘතිඹ2 ුවඵහධන 

භධෙසථහනඹන් නඩත්තුට  ව විශලේශඹන් නීඳහයක් 

ටයුතු වහ ඒ මුදේ රඵහ දී තිශඵනහ. නීඳහයක් 

ටයුතුරට ශඵොශවෝ ශයින් අදහශ න්ශන්  නිහරට අලෙ 

ළිටකිළි2 ළිටකිළි  ඉද ය ළනීභට අලෙ ඳවුවම් ළරසීභයි. 
ඒ වහ රුපිඹේ ිකලිඹන 150ක් ළඹ යරහ තිශඵනහ. ඉදරි 

හරඹ තුශ -2014 ශර්දී- ශම් රළශඵන මුදේ ප්රතිඳහදන භ් න් 

නළත ඳදංචි කිරීශම් ටයුතු ව එශේ ඳදංචි යන ජනතහශේ 

ශුබහධනඹ ඳභණක් ශනො ජන ජීවිතඹ ශොඩ නළඟීභ වහ 

අදහශ ෙහඳෘති ක්රිඹහත්භ යන්නටත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. මීට අභතය අභහතෙ භණ්ඩර ඳත්රිහට අනු අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ විිටන් භඩරපු දසත්රික්ශේ නිහ 800ක් -

අශේ නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහශේ දසත්රික්ශේ- ළිටකිළි ිත 

ඉද යන්නට අලෙ මුදේ ප්රතිඳහදන අනුභත යරහ දුන්නහ. 2014 

ශර් අපි එඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2  අද ශම් රු බහශේ අුවන් 

ශන ශනොිටටිඹත් රු විජඹරහ භශවේසයන් භන්ත්රීතුිකඹ ළන 

ථහ ශ යුතුයි. එතුිකඹ ඹහඳනඹ දසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන 

එක්ත් ජහති ඳක්ශේ භන්ත්රීරිඹක්. එතුිකඹ අශේ 

අභහතෙහංලඹට තවිේරහ අශේ අභහතෙහංලඹ භඟ හච්ඡහ යරහ 

ශඹෝජනහ කිිඳඹක් ඉදරිඳත් ශහ. විශලේශඹන්භ ඹහඳනඹ 

දසත්රික්ශේ ලිහභම් ප්රශ්ධලශේ භව ජනතහට අදහශ ප්රලසන 

ණනහක් ළන එතුිකඹ ථහ ශහ. අපි විජඹරහ භශවේසයන් 

භන්ත්රීතුිකඹ භඟ හච්ඡහ යන ශොට එතුිකඹ ශඹෝජනහ ශ 

ලිහභම් ප්රශ්ධලශේ නළත ඳදංචි කිරීශම් ටයුතු ව ඒ 

ජනතහශේ ජන ජීවිත ශොඩ නළඟීශම් ටයුතු ඉදරි හරඹ තුශ 

එතුිකඹත් ම්ඵන්ධ ය ශන ක්රිඹහත්භ ශ යුතු ඵට අපි 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ශම් ශරහශේ ශම් 

රු බහශේ ශනොිටටිඹත් රු අරිඹශන්රන් භන්ත්රීතුභහ ළනත් 

කිඹන්න ඕනෆ. එතුභහ භවහ ශඵොරු ණනහක් ශම් බහශේදී 

කිේහ. ඒ විතයක් ශනොශයි ශම් රු බහ ම්පර්ණශඹන්භ 

ශනොභඟ ඹළේහ. ඒත් වන් යන්න ඕනෆ. එතුභහ කිේහ 

ඉන්දඹහශේ ඉරහ එන යණහතයින් ගුන් ශතොටුශඳොශට ගහභ 

ඔවුන්ශන් ේඳම් න්නහ කිඹරහ. ශම් භනුසඹහ කිේශේ 

ඳට්ටඳේ අතෙක්. ඉන්දඹහශේ ඉරහ එන යණහතයින් එක්ත් 

2585 2586 

[රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ  

————————— 
*  පුසතකහරදේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2013 ශදළම්ඵර් 17  

ජහතීන්ශේ යණහතයින් පිළිඵ ශොිකශම් නිරධහරින් භඟ 

තභයි ඳළිකශණන්ශන්. ඒ අඹ බහය න්නට අශේ අභහතෙහංලඹ 

නිශඹෝජනඹ යිකන් අශේ නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහ අසථහ 

ණනහක්භ ගුන් ශතොටුඳශට ත්ඹහ. ඒ අඹට ගධහය ශදනහ. ඒ 

අඹ පිළිඅයශන ඒ අඹ නළත ඳදංචි කිරීභ පිළිඵ ටයුත්ත 

අශේ අභහතෙහංලඹ භ් න් ය ශන ඹනහ. ඒ නිහ අරිඹශන්රන් 

භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ ළයද ප්රහලඹක් තභයි ශම් රු බහශේදී ශශේ. 

එතුභහ ශම් රු බහශේ ශනොිටටිඹත් භභ ශම් ශරහශේ ඒ 

කිඹනහ. ශදභශ ජහති න්ධහනඹ තුශ ශඵොශවොභ ශශ්රේසඅ 

ශ්ධලඳහරනඥශඹෝ ඉන්නහ. භහව ශෝ. ශේනහධියහජහ 

භන්ත්රීතුභහ දහත් ඒ හශේ අතෙ ප්රහල යන ශශනක් 

ශනොශයි. අරිඹශන්රන් භන්ත්රීතුභහට  භභ කිඹනහ2 භහව ශෝ. 

ශේනහධියහජහ භන්ත්රීතුභහශන් ඉශන න්න කිඹරහ. 

භට භතයි 2010 භවහ ංතුය ගපු ශරහශේ මුළු උතුරු 

ඳශහතභ භවහ ෙනඹට ශොදුරු වුණු ඵ. ඒ ශරහශේ ඳවුේ 

102000ට ගවහය ද්රෙ ඳඹන්නට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

රුපිඹේ ිකලිඹන 45ක් රඵහ දුන්නහ. භභත්2 විනහඹමර්ති 

මුයලිදයන් නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහත් එතු ශරහ දස 8ක් තිසශේ 

ඒ ටයුතු ශහ. අපි භළිසක්ෂහම්ර තිශඵන වුරුර ඉරහ ඒ 

ටයුතු ඳටන් ත්තහ. අපි ත්ශේ අශේ අභහතෙහංලශේ නිරධහරින් 

ව නිශඹෝජෙ තභතිතුභහ එක්යි. භයදන්ර්නි දක්හ ත්ිේරහ 

ඳවුේ 102000ට අලෙ රහ ද්රෙ රඵහ දුන්නහ. ඒ ශරහශේ 

 භහව ශෝ. ශේනහධියහජහ භන්ත්රීතුභහ අපිත් එක් ම්ඵන්ධ 

වුණහ. අරිඹශන්රන් භන්ත්රීතුභන්රහ ඒහ දන්ශන් නළවළ. 

 

ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අඳත් ෆශවන ගධහය ප්රභහණඹක් දුන්නහ. 

 

ගරු ගුණයත්න වීයදකෝන් භවතහ 
(ரண்தைறகு குத்ண வீசகரன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු භින්ද අභයවීය අභහතෙතුභහශේ ගඳදහ ශභනහයණ 

අභහතෙහංලඹ ශනභ වනහධහය දුන්නහ. රු ශේම් 

අවඩක්රනහදන් භන්ත්රීතුභහත් ශම් ටයුතුරට වබහත් වුණහ. 

එතුභහ අශේ අභහතෙහංලඹට තවිේරහ අඳත් එක් ත්ඹහ. 

විනහඹමර්ති මුයලිදයන් නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහත්  වබහත් වුණහ. 

අපි ඵඩු ශඵදන ශොට රු විජඹරහ භන්ත්රීතුිකඹ එතළනට 

තවිේරහ ඒ හර්ඹඹට වබහත් වුණහ. නමුත් අරිඹශන්රන් 

භන්ත්රීතුභහරට තිශඵන්ශන් ළයද දෘසයකඹක්. ශජෙසඅ භන්ත්රීරු අපි 

භඟ එතු ශරහ ශම් අහනහන්ත තත්ත්ඹට ඳත් වුණු ද්රවිඩ 

ජනතහශේ ජීවිත ශොඩ න්න ථහ යන ශොට2 නළත ත්නි 

අවුළුන ශ්ධේ තභයි අරිඹශන්රන් භන්ත්රීතුභහ ශේ ට්ටිඹ 

ථහ යන්ශන්. එතුභහ විතයයි එශවභ කිේශේ. 

ඊශඟට භභ තත් හයණඹක් කිඹන්නට ළභළතියි. ුවශර්ස 

ශප්රේභචන්ද්රන් භන්ත්රීතුභහ ඹහඳනඹ දසත්රික්ශේ අතළන්                 

වුණු ඳවුේ ළන කිේහ. අශේ රු නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහ            

ංෙහ ශේන ඉදරිඳත් ශහ2 ඳවුේ 62000ට භහන ංෙහක් 

ඉන්නහ කිඹරහ. ඒ අඹ නළත ඳදංචි යන්නට අලෙ ටයුතු ිටදු 

ය ශන ඹනහ. භභ ශම් ශරහශේ ඉතහභ තුටින් කිඹන්නට 

ඕනෆ2 ගයක් ශේම් ශෝඅහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ භළදවත් 

ශරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස ඳරිද නළත ඳදංචි කිරීභ 

වහ ඳරහලි අධි ගයක්ෂිත රහඳශේ අක්ය 600ක් දළන් නිදවස 

යරහ තිශඵන ඵ. ඊශඟට ඒ ඉඩම් ළඵලි යරහ නිහ 12000ක් 

වදන්නට 2014 ර්ශේදී මුදේ රඵහ ශදන්න අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ තීන්දු යරහ තිශඵනහ. ඹහඳනඹ අධි ගයක්ෂිත 

රහඳඹට අයිති ශරහ තිුදණු මුළු ඉඩම් අක්ය 600 නිදවස 

යරහ තිශඵන ශරහශේ ශම් ටයුත්ත ඉසයවට ශන ඹන්නට 

අඳට පුළුන්භ තිශඵනහ. ඒත් වන් යන්නට ඕනෆ රු 

ුවශර්ස ශප්රේභචන්ද්රන් භන්ත්රීතුභහට. ඒ ශේ වදන විට 

එතුභන්රහටත් තවිත් ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්න කිඹරහ අපි ගයහධනහ 

යනහ. ශම් ශොේශරෝ ඹන්ශන් නළතු ශභතළනට තවිත් අතෙ 

ප්රහල යනහ. එශවේ ඹන්න ශම් ශොේරන්ට කිිටභ තවනභක් 

නළවළ. ශම් ශොේරන් ශඵොරු ශළින්ශන්. අඳ එශවේ  ඵඩු ශඵදන 

විට ගශේ නළවළ. ඳවුේ 102000ක් අයණ ශරහ වුරුර හේ 

යරහ ඉන්නශොට ගශේ නළවළ.  අඩු ණශන් ඒ අඹට ගවහය 

ද්රෙ ශඵදන විට ගශේ භහව ශේනහධියහජහ භන්ත්රීතුභහ හශේ 

උදවිඹ විතයයි. අශනක් භන්ත්රීතුභන්රහ ගශේ නළවළ. ඒ අඹ ශම් 

රු බහට තවිත් අතෙ ප්රහල යනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 එක්ත් ජහතීන්ශේ භහන 

ිිකම් වුන්ිටරශේ විශලේ නිශඹෝජිත ගචහර්ඹ ශඵඹහනි 

භවත්භහ ඳුව ත්ඹ දසර රංහට ඳළිකිසඹහ. එතුභහ ඳළිකණ දස 

වඹ වතක් රංහශේ ංචහයඹ ශහ. එඳභණක් ශනොශයි2 විශ්ධල 

ටයුතු තභතිතුභහ2 ිටපු භහන ිිකම් අභහතෙ රු භින්ද 

භයිටංව භළතිතුභහ2 ිටපු නළත ඳදංචි කිරීශම් අභහතෙ රු 

රිහඩ් ඵදයුදීන් භළතිතුභහ2 ඒ හශේභ අශේ නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහ2 

රු ඵළිටේ යහජඳක් අභහතෙතුභහ වමු ශරහ ශම් පිළිඵ 

ම්පර්ණ හර්තහක් ස යන්න ශඵඹහනි භවත්භහ ටයුතු 

ශහ. අහන හර්තහ එතුභහ ඉදරිඳත් යහවි.  නළත ඳදංචි 

කිරීශම් ටයුතු ව භහන ිිකම් ගයක්හ වීශම්  ටයුතුර 

ප්රතිඹක් දකින්න තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ එතුභහ වන් ය 

තිුදණහ. ඉදරි හරඹ තුශ අශේ අභහතෙහංලඹත් අශනකුත් 

අභහතෙහංලත් ම්ඵන්ධ ශරහ යු්ධධශඹන් අතළන් ව රක් 

ංෙහත ඳවුේ ංෙහ නළත ඳදංචි යරහ ඒ අඹශේ ජීවිත 

ශොඩ නළඟීශම්  ටයුත්ත ඉදරිඹට ශන ඹන්න පුළුන් ශයි 

කිඹහ විලසහඹ ඳශ යනහ.  

භභ  ශම් අසථහශේදී වන් ශ යුතුයි2 අශේ අභහතෙහංලඹ 

තුශ අශේ අභහතෙහංලඹට ශ ශනොවළකි හර්ඹඹන් -ජර 

ම්ඳහදනඹ2 නීඳහයක් ඳවුවම් ළඳයීභ හශේ ශ්ධේ- අශේ 

භින්ද අභයවීය අභහතෙතුභහශේ ගඳදහ ශභනහයණ 

අභහතෙහංලඹත්2 රු දශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහශේ 

අභහතෙහංලඹත්2 අධෙහඳන අභහතෙහංලඹත් ඒ හශේභ ශෞෙ 

අභහතෙහංලඹත් එක් ශරහ නළත ඳදංචි යන ජනතහට ඳභණක් 

ශනො උතුරු නළශඟනිය ිටඹලුභ ජනතහට අලෙ ඳවුවම් 

ළඳයීභට ටයුතු යනහ.  ශම් වහ ශර්ඛීඹ අභහතෙහංල භඟ 

එතු ශරහ අඳ ටයුතු යන ඵ වන් යන්න ළභළතියි. 

අශේ අභහතෙහංලඹ 2013 දී රඵහ ත් හර්ඹ හධනඹ2 

හර්ථත්ඹ ඉදරි 2014 ය තුශත් රඵහ ළනීභට ටයුතු 

යනහ. විශලේශඹන් අවුරුදු 30ක් තිුදණු යු්ධධශඹන් උතුරු 

නළශඟනිය ඳශහත විනහල වුණහ. එතුභන්රහ කිේහ2 උතුරු 

ඳශහශත් ජනතහට විතයයි ශම් විනහලඹ ිටදු වුශණ් කිඹහ. නළවළ.  

මුළු රංහභ ශරහ ත් එේටීටීඊ එශක් රුදුරු රසතහදඹ  

උතුශර් ිටට දකුණ දක්හ ශනක් නළතු ිකනී භළරුහ; ද්රවිඩ 

නහඹශඹෝ භළරුහ. අේඳහපිේශේ අිකර්තලිංම් භළතිතුභහ2 නීරන් 

තිරුශචේම් භළතිතුභහ2 රක්සභන් දර්හභර් භළතිතුභහ ළනි ද්රවිඩ 

ජන භහජඹ තුශ භවහ ම්භතඹන් තති ශ2 භවහ ම්ප්රදහඹන් තති 

ශ ද්රවිඩ වි්ධතුන් විලහර ංෙහක් එේටීටීඊ එශන් භයරහ 

දළම්භහ. අවුරුදු 30ක් තිුදණු රසතහදඹ අන් යරහ ඒ ටයුතු 

ප්රතිංර්ධනඹ කිරීභ ශරශවිට ඳවුව ශදඹක් ශනොශයි. දහද 

බිම් ශඵෝම්ඵ  අයින් යන්ශන්2 දහද ශේ වදන්ශන් කිඹහ ශම් 

ශොේශරෝ අශඳන් හරටවන් ඉේරනහ. ඒ ශොේරන් තභයි 

ඒහට මලි වුශණ්. ඒහ ශවොඳින් දන්නහ භශේ නිශඹෝජෙ 

අභහතෙතුභහ භහ ශඟ ිටටිනහ. භහ 2010 දී ඵඩු ශඵදන්න ඹන විට 

එතුභහ භඟ තභයි ත්ශේ. ශභොද2 බිම් ශඵෝම්ඵ භඟ වළය ඹන්න 

ඕනෆ නිහ. එතුභහ තභයි ඒ වරිඹටභ දන්ශන්. අපි ශදශදනහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශඵොශවොභ තුටින් එතු ශරහ ද්රවිඩ ජනතහශේ ුවඵහධනඹ 

වහ ටයුතු යන ශරහශේ ද්රවිඩ ජහති න්ධහනශේ අඹ 

ශනොශඹකුත් ශ්ධේ කිඹනහ. භට භතයි2 ද්රවිඩ ජහති 

න්ධහනශේ භන්ත්රීතුශභකු ජහති ගීඹ පිළිඵ  කිේහ. ඒ හශේභ 

ජහති ධජඹ පිළිඵ භවහ ඵයඳතශ ප්රහලඹක් අද ශම් බහශේත් 

ිටදු ශහ. ඒ ඵයඳතශ ප්රහලඹක්. අවුරුදු 30ක් තිුදණු එේටීටීඊ 

රසතහදී ංවිධහනශේ ශදළනි නහඹඹහ තභයි ශම් විනඹහමර්ති 

මුයලිදයන් භළතිතුභහ. එතුභහ තභයි න්න්ධධ අංලශේ නහඹඹහ. 

ප්රබහයන් ළශශේ ඉශන අණ ශදන ශොට ශභතුභහ තභයි ඒ 

ිටඹේර ශශේ. එතුභහ අද ප්රජහතන්රහදඹට පිවිිටරහ ිටටීභ ළන අපි 

තුටු ශනහ. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් අනුය කුභහය දහනහඹ 

භවත්තඹරහත් ඒ හරශේ  එශවභශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අහන ලශඹන් භභ ශම් 

හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. අශේ අභහතෙහංලඹ තුශ ශභභ හර්ඹ 

හධනඹ ිටදු යන අතශර්2 ඉදරි හරඹ තුශදී ද ශම් ටයුතු 

හර්ථ ශනි ඹන්නට අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අපිට මුදේ 

ප්රතිඳහදන ශන් යරහ දුන්නහ. ඒ හශේභ ගයක් ශේම්තුභහ 

අපිට රඵහ ශදන වශඹෝඹ ඉතහභ අඹ යන්නට ඕනෆ. රු 

ඵළිටේ යහජඳක් අභහතෙතුභහ ගර්ථි ංර්ධන අභහතෙහංලශඹන් 

අඳට රඵහ ශදන වශඹෝඹත් අඹ යනහ. 

භශේ නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහ -විනඹහමර්ති මුයලිදයන් 

භළතිතුභහ- අද න විට ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ 

උඳබහඳතියශඹක්. භටත් එශවභ තනතුයක් නළවළ. 

ප්රජහතන්රහදඹට පිවිිටරහ අද අශේ යට ශනුශන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ භඟ අත් ළේ ඵළශන භවහ හර්ඹඹක් යන 

අශේ විනඹහමර්ති මුයලිදයන් භළතිතුභහටත්2 අශේ අභහතෙහංල ශේ 

ශේම්තුභහ ප්රධහන ිටඹලුභ හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් භශේ 

ශෞයඹත්2 සතුතිඹත් පුද යිකන් භශේ ථහ වභහය  යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි 
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ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ (ණඳදහ කශභනහකයණ 

අභහතතුභහ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - அணர்த் தொகரகத்து 

அகச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අභහතෙහංල ණනහ ළඹ 

ශීර් ඳහර්ලිශම්න්තු විශලේ හය බහශේ හච්ඡහ යරහ2 ඉන් 

අනතුරු අද ශම් විහදඹ ඳළළත්ශනහ. විරු්ධධ ඳක්ඹ අ ශේ 

ථහ ණනහක් අවශන ිටිඹහ. වළඵළයි2 දළන් පිළිතුරු ථහ 

අවන්න ඉන්ශන් අජිත් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ විතයයි. ශම් පිළිඵ 

අපි නහටු ශනහ. ශභොද2 භවය හයණහ ඵයඳතශ ශචෝදනහ 

විධිඹට ඉදරිඳත් ශහ. අශේ ටී.මට. ඒනහඹ තභතිතුභහ අද උශ්ධ 

ඉරහ ශම් රු බහශේ ඉන්නහ. එතුභහ ශඳොඩ්ඩක් බහ ළශඵන් 

එළිඹට ත්ඹ ශරහශේ2 විඳක්ශේ යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

එතුභහට ඵයඳතශ ශචෝදනහක් ශනහහ2 රඳහිනිශේ 

ශටලිනහටෙ ම්ඵන්ධ. එතුභහශේ ශභොශශේ අඩුක් තිශඵනහ ද 

කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. එතුභහට අඩු ණශන් අද ථහ 

යන්ශන් ශභොන අභහතෙහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ ළන ද කිඹරහ 

ශතෝයහ න්න ඵළවළ. ළඹ ශීර්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. 

ඳළටලිරහ. යඟඳහන්න ත්ිේරහ වුණු ඳළටලිේරක් ද දන්ශන් නළවළ. 

තත්ත2 ශඵොරු ශශේ ශතත් ඒ ශචෝදනහ ම්ඵන්ධශඹන් අඩුභ 

ණශන් ථහ යන්න ඕනෆ2 ජනභහධෙ වහ ප්රෘත්ති අභහතෙහංලශේ 

ළඹ ශීර්ඹ දශේයි. නමුත් එතුභහ අද ශම් රු බහශේ ථහ 

ශශේ ඹර් භහරු ශරහයි. "One Shot"ශේ ථහට භට  කිඹන්න 

තිශඵන්ශන් එඳභණයි. ටී.මට. ඒනහඹ භළතිතුභහ තභත් බහ 

ළශේ ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ ඉයහන් වික්රභයත්න 

භන්ත්රීතුභහ අශේ අභහතෙහංලඹ පිළිඵ ශචෝදනහ ණනහක් එේර 

ශහ. ඒහට භභ එකින් එ උත්තය දඹ යුතු ශනහ.  එතුභහ 

කිේහ2 අවිසහශේේර  ශෂඩ්රික් ත්ශත් තති වුණු ිට්ධධිඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ගඳදහ ශභනහයණ භධෙසථහනඹ කිිට ශදඹක් 

ශශේ නළවළ2 එතළනට ම්ඵන්ධ වුශණ්ත් නළවළ කිඹරහ. 

ඔක්ශතෝඵර් 09ළනි දහ යහත්රී 8.30ට හශේ තභයි ශම් ිට්ධධිඹ තති 

වුශණ්. යහත්රී 10.302 11.00 න ශොට අශේ නිරධහරින් එතළනට 

ම්ඵන්ධ වුණහ. ඒ හශේභ වමුදහ වුරු භඟ භනහ 

ම්ඵන්ධීයණඹක් ගඳදහ ශභනහයණ භධෙසථහනශේ 

තිශඵනහ. ඒ නිරධහරින් ම්ඵන්ධ යශන2 ශයෝවේ එක් 

ම්ඵන්ධ ශරහ2 අද න තුරු අශේ නිරධහරින් ඒ පිළිඵ අලෙ 

ටයුතු යනහඹ කිඹන හයණඹ භභ ශම් අසථහශේ වන් 

යන්න ළභළතියි. එභ ජනතහ ට වන රඵහ දීශම්දී තිශඵන 

ප්රධහන ඵහධඹ තභයි2 ශ්ධලඳහරන ලශඹන් එක්ත් ජහති 

ඳක්ශේ භවය භන්ත්රීරු ත්ිේරහ යන ශඳශමවීම්. ඒ අඹට 

ශේ රඵහ න්න2 ඉඩම් රඵහ න්න ගදී ලශඹන් විවිධ ශ්ධේ 

කිඹරහ ඒ ශේර ඳදංචිඹට ඹන්න ඉඩ ශනොදීභ නිහ තභයි 

එතළන ළටලුක් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵන්ශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ කිේහ2 "ුවනහික 

අනතුරු තඟවීශම් කුලුනු ටි ළඩ යන්ශන් නළවළ" කිඹරහ. 

එතුභහ ඒ පිළිඵත් දන්ශන් නළවළ. ඒ නිහයි එශවභ වන් 

ශශේ. ුවනහික අනතුරු තඟවීශම් කුලුනු 79ක් තිශඵනහ. භවය 

ශරහට එක්2 ශදක් ළඩ යන්ශන් නළති ශනහ. ශභොද2 

මුහුද අයිශන් තභයි ශම් කුලුනු තිශඵන්ශන්. අපි දන්නහ2 මුහුද 

අයිශන් තිශඵන ඕනෆභ උඳයණඹක් එශවභ ළඩ ශනොයන 

අසථහ තිශඵන ඵ. භවය විට ඵළට්රිශේ අඩු ඳහඩුක් තිශඵන්න 

පුළුන්. නමුත් අශේ නිරධහරින් ශම් ළන නියන්තයශඹන් 

විභිටලිභත් නහ. ශම් ිටඹලුභ කුලුනු අද න ශොට ක්රිඹහහරි 

තත්ත්ශේ තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹත් භභ ශම් අසථහශේ 

වන් යන්න ළභළතියි.  

ඒ හශේභ එතුභහ කිේහ2 "අශේ ශේ අඩවිඹ ඹහත්හලීන 

ශන්ශන් නළවළ2 2011 ශතොයතුරු තභයි තභ තිශඵන්ශන්" 

කිඹරහ. ඒත් ළරැද ශතොයතුයක්. එතුභහට ශම් ශතොයතුරු වුරු 

දුන්නහ ද දන්ශන් නළවළ. 20112 20122 2013 අවුරුදුර අශේ ශේ 

අඩවිඹ තුශ ඹහත්හලීන කිරීම් ිටඹේරභ ිට්ධධ න ඵත් භභ 

ශම් අසථහශේ වන් යන්න ළභළතියි. ඒ හශේභ එතුභහ 

කිේහ2 "දළනුත් කිරීභ පිළිඵ ළටලුක් තිශඵනහ"ඹ කිඹරහ. 

භභ ඒ හයණශේ ඹම් ශොටක් පිළින්න ළභළතියි. අශේ ඒ 

දළනුත් කිරීශම් ළඩටවන් තත්  ඉසයවට ඹන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ අපි පිළින්නහ. වළඵළයි2 අපි විලහර ලශඹන් ශම් න 

විටත් ම් භට්ටිකන් ිකටු පිිටුරහ2 ම් භට්ටිකන් ජනතහ 

දළනුත් කිරීශම් ළඩටවන් ණනහක් ක්රිඹහත්භ යරහ 

තිශඵනහ. 

ඒ හශේභ ුවනහික අනතුරු තඟවීම් ඳ්ධධති2 ුවනහික ශඳයහුරු2 

ඒ හශේභ අනිකුත් ශඳයහුරු ළඩටවන් ණනහක් අපි 

ක්රිඹහත්භ යනහ. ශම් භහශේ 26න දහ "ජහති ගයක් 

දනඹ" ලුතයදී ඳළළත්ශනහ. ඊට භහමී ලුතය 

දසත්රික්ශේත්2 යට පුයහභත් ශම් හශේ දළනුත් කිරීම් 

ළඩටවන්2 අකුණු අනතුරු පිළිඵ දළනුත් කිරීශම් ළඩටවන් 

ණනහක් ක්රිඹහත්භ න ඵත් භහ ශම් අසථහශේදී වන් 

යන්න ළභළතියි.  

2589 2590 

[රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ එතුභහ කිේහ2 

ම්ඵන්ධ ශරහ ළඩ කිරීභ පිළිඵ. අශේ ගඹතන තයම් අනික් 

අභහතෙහංල එක් එතු ශරහ ළඩ යන ගඹතනඹක් නළතු 

තති කිඹරහ භහ ිතනහ. ශභොද2 එශවභ තභයි ශම් යුවඹ ස 

ශරහ තිශඵන්ශන්. අශේ අභහතෙහංලඹ ටයුතු යන්ශන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ බහඳතිත්ශඹන් යුත් ෙන ශභනහයණ 

වහ ව ජහති බහශන් ශදන උඳශදස අනුයි. විඳක් 

නහඹතුභහ තතුළු විඳක්ශේ භන්ත්රීරු ශඵොශවෝ පිරික් එි 

හභහජිත්ඹ දයනහ. නමුත් අහනහට විඳක් 

නහඹතුභහත්2 විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ත් අද න ේ එභ 

බහට වබහත් න්ශන් නළවළ. එභ නිහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ිටට 

ශඵරිවන් ශදන්ශන් නළතු2 ජනභහධෙරට ත්ින් ශඵරිවන් 

ශදන්ශන් නළතු2 අඩු ඳහඩු තිශඵනහ නම්2 ශඹෝජනහ තිශඵනහ 

නම්2 ඒ වහ ශවොභ ශදඹ තභයි2 ෙන ශභනහයණ වහ ව 

ජහති බහට තවිේරහ උත්තය රඵහ දීභ කිඹන එ භහ ශම් 

අසථහශේදී වන් යන්න ළභළතියි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි2 ශම් ම්ඵන්ධ වළභ දහභ විවිධ ථහ කිඹනහ. ශම්  

බහ ඳත්න තළන ශවො නළවළ2 ශම් බහ අයලිඹව 

භන්දයශේ ඳත්න එ ශවො නළවළ2 - [ඵහධහ කිරීභක්  ශභොක්ද 

කිඹන්ශන්? 

 
ගරු අජිත් පී. දඳදර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එඹ ඳහර්ලිශම්න්තු ිකටුක් ශන්. එඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

ඳත්න්න. 

 
ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශභභ බහ ජහති භට්ටශම් ිකටුක්. ශභඹ අයලිඹව 

භන්දයශේ ඳත්න ශොට තමුන්නහන්ශේරහට බඹක් තිශඵනහ 

ද? තමුන්නහන්ශේරහශේ නහඹඹහට ළු ශෝපි ශඵොන්න එතළනට 

ඹන්න පුළුන් නම්2 තමුන්නහන්ශේරහශේ නහඹඹහට ළු ශෝපි 

ශඵොන්න2 එ එ ශඹෝජනහ අයශන ජනහධිඳතිතුභහ වම්ඵ 

ශන්න ඹන්න පුළුන් නම් තභන්ශේ භන්ත්රීරුන් එක් එතළනට 

ඹන්න ඵළරි තයි? තභන්ශේ භන්ත්රීරුන් ළන විලසහඹක් නළවළ. 

එභ නිහ තභයි එතළනට ඹන්ශන් නළත්ශත්. [ඵහධහ කිරීභක්  

තමුන්නහන්ශේරහශේ භන්ත්රීරුන් ළන තමුන්නහන්ශේරහශේ 

නහඹඹහට තභත් කිිටභ විලසහඹක් නළවළ. ශභොද2 ත්ඹහභ 

එතළන නතීවිඹ කිඹන බඹක් තිශඵනහ. ඒයි ශරහ 

තිශඵන්ශන්. අයලිඹව භන්දයඹ කිඹන්ශන් ජනහධිඳතිතුභහශේ 

නිර නිත්2 ජනහධිඳතිතුභහශේ ශඳෞ්ධලි බූදරඹක්ත් 

ශනොශයි ශන්. ඒ යජශේ හර්ඹහරඹක්. ජනහධිඳතිතුභහශේ 

හර්ඹහරඹයි එතළන තිශඵන්ශන්. එතළන අනික් ිටඹලුභ රැසවීම් 

ඳත්නහ. ජහති භට්ටශම්2 ජහතෙන්තය භට්ටශම් නහඹශඹෝ 

එතළනට එනහ. එතළන ිටඹලු ම්භන්රණ ඳළළත්ශනහ; රැසවීම් 

ඳළළත්ශනහ. ඔඵතුභන්රහශේ නහඹඹහ එතළනට ඹනහ. 

එශවභ නම් ශභභ බහට ම්ඵන්ධ ශරහ ශඹෝජනහ ඉදරිඳත් 

කිරීභ තභයි ඩහ ළදත් න්ශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 එතුභහ තත් හයණඹක් 

කිේහ2 හරගුණ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශේ ිඟඹ 

ම්ඵන්ධ. ශභතළන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශභඹ හටත් ශඵෝරඹ 

ඳහස යන එක් ශනොශයි. විදෙහත්භ ශේ ශේ නිරධහරින් 

ඵහ න්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ. යහජෙ ඳරිඳහරන වහ 

සශ්ධල ටයුතු අභහතෙහංලශඹන් ඒ වහ ශනභ විබහඹක් 

ඳත්හ තභයි ශම් නිරධහරින් ඵහ න්ශන්. ශම් ක්රභඹ තභයි 

දළනට ඳත්හ ශන ඹන්ශන්. අඳට එඹ ශක්න්න ඵළවළ. ඒ 

විබහඹ දළන් ඳත්හ තිශඵනහ.  

ශභඹ තභතිතුභහශේ අඩු ඳහඩුක් ශනොශයි. ඒ විබහඹ 

හර්ෂි ඳළළත්ශනහ. නමුත් ඒ විබහශඹන් භත් න පිරිශේ 

අඩුක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ අඹ මුළු යශට්භ විදෙහත්භ 

ශේඹටයි ඵහ න්ශන්. අඳට ප්රභහණත් තයම් නිරධහරින්ශේ 

අඩුක් තිශඵන ඵ අපි පිළින්නහ. නිරධහරින් 23ශදනකුශේ 

ිඟඹක් දළනටභත් තිශඵනහ. ශම් නිරධහරින් ඵහ ශන අඳට 

රඵහ ශදන ේ ශොන්රහත් ඳදනභ භත විශ්රහභ ත්ඹ අඹ රඵහ 

ළනීභ වහ අපි ළබිනට් ඳත්රිහක් ඉදරිඳත් ශහ. එඹ ඳවුව 

ටයුත්තක් ශනොශයි. දළන් එඹ ක්රිඹහත්භ නහ. රඵන භහඹ 

න විට ශම් නිරධහරින් රඵහ ශදන ඵට අඳ දළනුත් යරහ 

තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. හරගුණ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු 

නවීයණඹ කිරීභ පිළිඵ එතුභහ කිේහ. එඹට ඹම් ගහයඹට 

එඟ න්න අඳට ිට්ධධ නහ. භහ අභහතෙයඹහ විධිඹට 

හරගුණ විදෙහ ශදඳහර්තශම්න්තු නවීයණඹ කිරීභ වහ 

ෙහඳෘතිඹක් ස යරහ2 එඹට ළබිනට් භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ 

අයශන විශ්ධල ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුට ශඹොමු යරහ 

තිශඵනහ. අහනහට හශේ විශ්ධල ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ 

ප්රමුතහ ශම් වහ ශඹොමු වුණහද කිඹන ළටලු තිශඵනහ. ඒ 

පිළිඵ අපි තත්ත ථහ යන්ශන්. අඳට කිේහ2 ශභඹට අලෙ 

මරෙ ප්රතිඳහදන ජයිහ ගඹතනශඹන් රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ. 

නමුත් ඒ හර්ථ වුශණ් නළවළ. ත්ඹ භහශේ කිේහ2 ශොයිහ 

ගඹතනශඹන් ශම් මුදර අඳට රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ. අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ2 ශම් මුදර රළුදණු විභ හරගුණ විදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තු නවීයණඹ කිරීශම් ටයුතු යන්න. එඹ අශේ 

අභහතෙහංලශේ හර්ඹ බහයඹක්. මුදේ  ශොඹහ දීශම් හර්ඹ බහයඹට 

අශේ අභහතෙහංලඹට උදවු ශශොත්2 හරගුණ විදෙහ 

ශදඳහර්තශම්න්තු අනිහර්ඹශඹන්භ මීට ඩහ ළඩි  කීභකින් 

නිශේදන නිකුත් කිරීශම් වළකිඹහ2 එශවභ නළත්නම්  කීභක් 

ිත අනහළකි කීශම් වළකිඹහ තති ය න්නහ හශේභ ඒ 

ටයුතු හර්ථ ය ශන ඹෆභට වළකිඹහ රළශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ඒ හශේභ එතුභහ ථහ යපු 

තත් හයණඹක් තභයි2 භහතශේ ත්රහ ඵළසීභ ම්ඵන්ධ හයණඹ. 

දළන් අපි ඒහත් ිටතිඹම්ත යරහ ශඵො ශවොභඹක් ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ. අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට අපි සතුතින්ත න්න 

ඕනෆ.   

නහඹ ඹෆම් ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු යන අශේ අභහතෙහංලශේ 

තිශඵන ශොඩනළ් ලි ඳර්ශේණ ගඹතනඹ ශනුශන් දළනටභත් 

විලහර මුදරක් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භළදවත් වීශභන් 

ගිටඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ගධහය ළඩ ටවන ඹටශත් අඳට රඵහ 

දීරහ තිශඵනහ. ඒ අනු රඵන ර්ඹ තුශ ඳහේ 18 නහඹ ඹෆභ 

අභ කිරීභ වහ රුපිඹේ ිකලිඹන 12000ට ගන්න මුදේ 

ප්රභහණඹක් ශන් ශරහ තිශඵනහ. ඊට අතිශර් නහඹ ඹෆශම් 

අදහනභට රක්න භහර් ණනහක් ස කිරීභ වහ භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹත් භඟ එතු ටයුතු කිරීභට අශේ 

ශොඩනළ් ලි ඳර්ශේණ ගඹතනඹට අලෙ මරෙ ප්රතිඳහදන 

ශන් යරහ තිශඵන ඵත් භභ ශම් අසථහශේදී වන් 

යන්නට ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අපි නියන්තයශඹන්භ අශේ 

අභහතෙහංලඹ ශභශවඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්2 විඳතක් 

ිටදු වුණහභ වනහධහය ශදන අභහතෙහංලඹක් ඵට ඳත් කිරීභට 

ශනොශයි. විඳත් ශක්න්න අපි ටයුතු යන්ශන් ශොශවොභද2  

විඳත්ලින් න වහනිඹ අභ කිරීභට ටයුතු යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹන හයණහ පිළිඵ තභයි අශේ දළඩි අධහනඹ 

ශඹොමු යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ටයුතු වහ අඳට ඳුව ත්ඹ ර්ඹට 

ඩහ ළඩි මුදේ ප්රභහණඹක් ශම් ර්ශේදී රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ 

2591 2592 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

පිළිඵ අපි ජනහධිඳතිතුභහට ව ඒ ශනුශන් ශඵොශවොභ 

උනන්දුශන් ටයුතු ශ මුදේ වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතෙහංලශේ 

ිටටින නිරධහරින් පිරිට සතුතින්ත ශනහ. අශේ ශඹෝජනහර 

තිශඵන ළදත්භ ළරකිේරට අයශන2 වහනි අභ කිරීශම් ව 

ළශළක්වීශම් ශඹෝජනහරට ප්රමුතහ දීරහ මුදේ ප්රතිඳහදන රඵහ 

දීරහ තිශඵනහ. අපි ඒහ ගශඹෝජන විධිඹටයි  වඳුන්න්ශන්. ශම් 

ශඹොදන ෆභ මුදරකින්භ අඳට න වහනිඹ නත්හ න්න 

පුළුන්. උදහවයණඹක් විධිඹට ත්ශතොත්2 දඹුේශේ වළභ දහභ 

ංතුය වහනි ිට්ධධ ශනහ. ඳහනදුය ංතුය වහනිඹ  

නියන්තයශඹන්  ිට්ධධ ශනහ. ඹහඳනශේ නියන්තයශඹන්භ 

ංතුය වහනි තති  ශනහ. ඒහ ළශළක්වීභ වහ2 ඒ ප්රධහන 

ෙහඳෘතිරට අලෙ මරෙ ප්රතිඳහදන අඳට රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 අපි දඹුේරභ උදහවයණඹට 

නිමු. දඹුේරට ඳුව ත්ඹ තහශේ තති වුණු ංතුය2 -භහතශේ 

නහඹ ඹෆභත් භඟභ  2010 ර්ශේ අ ව 2011 ර්ශේ මුේ 

හරඹ තුශ තති වුණු - නිහ දඹුේර ශයෝවශේ ඳභණක් රුපිඹේ 

ශෝටි 8ට අධි විනහලඹක් ිටදු වුණහ. ශයෝ වශේ තිුදණු 

උඳයණ  විලහර  ප්රභහණඹක් විනහල වුණහ. ඒ හශේභ යජශේ 

හර්ඹහරර  බහණ්ඩ විනහල වුණහ.  අඳට ත්ින් ඒහ ඳරීක්හ 

යන්න අසථහ රළුදණහ. ඒ වදෙරුන් අඳට ඒහ ශඳන්හ 

දුන්නහ.  දඹුේර ගර්ථි භධෙසථහනඹට විලහර විනහලඹක් ිට්ධධ 

වුණහ. ඒ හශේභ ශඳෞ්ධලි අංලඹටත් විලහර විනහලඹක් ිට්ධධ 

වුණහ. ඒ නිහ අපි දඹුේර ංතුය ඳහරන ෙහඳෘතිඹ  නිකන් ප්රධහන 

ෙහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ ෙහඳෘතිඹට අපි රුපිඹේ ිකලිඹන 

40 ඳභණ මුදරක් තභයි මලි විඹදම් ශශේ. ර්ශඹන් ර්ඹ 

තභයි  ඒ ෙහඳෘතිඹට මුදේ විඹදම් යන්ශන්. නමුත් ඊට ඳුව 

ංතුරු තති ව අසථහශේදීභ ඒ ඳශමු විඹදම් ශ මුදරටත් ඩහ 

මුදරක් අඳට ඉතිරි වුණහ. ඒට ඔඵතුභන්රහත් හක්ෂි දයනහ 

තති. භහතශේ දසත්රික්ශේ තභයි දඹුේර තිශඵන්ශන්. භහතශේ 

දසත්රික්ශේ භවහ නෆඹ ඹෆභ ිටදු වුණු ශරහශේ2 ලින් තහට 

ඩහ ර්හඳතනඹක් දඹුේරට රළබිරහ තිුදණහ.  එශවභ 

ර්හඳතනඹක් රළුදණත් ඒ ංතුශයන් කිිටභ විනහලඹක් 

දඹුේරට තති ශරහ තිුදශණ් නළවළ. ඒ පිළිඵ ඒ නයශේ 

ජනතහ2 ඒ ශයෝවශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ අඳට විශලේශඹන් සතුති 

ශහ2 අපි ගයම්බ ශ ෙහඳෘතිඹ නිහ තභයි ඒ වහනිඹ අභ ය 

න්න රළුදශණ් කිඹරහ. රුපිඹේ ිකලිඹන 40ක් විඹදම් යන විට2  

රුපිඹේ ශෝටි 20 විතය ප්රතිරහබඹක් එ අවුරු්ධශදන් රඵහ 

ළනීභට අඳට පුළුන්භ රළුදණහ.  අපි ඳහනදුය2 ඹහඳනඹ හශේ 

ප්රශ්ධලරත් ශම් ෙහඳෘති ක්රිඹහත්භ යනහ හශේභ2 දසත්රික් 

ණනහ කුඩහ ප්රභහණශේ ෙහඳෘති  ක්රිඹහත්භ යනහ.  

රු ශයජිශනෝේඩ් කුශර් තභතිතුභහ ශම් රු බහශේ ඉන්නහ. 

එතුභහශේ ශඹෝජනහක් අනු තභයි අඳට ඳහනදුශර් ෙහඳෘතිඹ 

රළශඵන්ශන්. රු ශයජිශනෝේඩ් කුශර් තභතිතුභහත් දන්නහ විධිඹට 

ඳුව ත්ඹ හරශේ ඳහනදුය ප්රශ්ධලඹට අධි ර්හක් රළුදණහ. 

තභ අශේ ඒ ෙහඳෘතිශේ ළඩ අහන නළවළ. රඵන අවුරු්ධදටත් 

අපි ඒ ෙහඳෘතිඹට ේලි ශදනහ; ඊශඟ අවුරු්ධදටත් ශදනහ. 

නමුත් ඒ ෙහඳෘතිඹ ගයම්බ ශ විිටන්භ  අඳට ප්රතිපර රඵහ 

ළනීභට පුළුන්භ රළුදණහ. අපි ඒ හශේ කුඩහ ෙහඳෘති 

ණනහක්භ යට තුශ ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ2 ගඳදහ අභ යන්න2 වහනිඹ අභ යන්න. අපි දකින 

විධිඹට ඒහ ගශඹෝජන. ඒ තුළින් ශම් යශට් තති ශන විනහල  

ශක්හ ළනීභට පුළුන්.  

වළභ ශරහශේභ  භහ දයන භතඹ  ශම්යි. අපි වරිඹට ළඩ 

ශශොත්2 අශේ අභහතෙහංලඹ වරිඹට ශම් ෙහඳෘති ටි ක්රිඹහත්භ 

ශශොත්2 ශම් ෙහඳෘති ටි හර්ථ ය ත්ශතොත් තභයි ශම් 

අභහතෙහංලඹ ළඩ අඩු අභහතෙහංලඹක් ඵට ඳත් ය ළනීභට 

පුළුන් න්ශන්2 ගධහය ශනොශඵදන අභහතෙහංලඹක් ඵට ඳත් 

ය ළනීභට පුළුන් න්ශන්. එතශොට තභයි අශේ අභහතෙහංලඹ 

හර්ථ වුණහඹ කිඹන තුට අඳට රඵහ න්නට පුළුන් න්ශන්.  

අපි ඳුව ත්ඹ හරඹ පුයහභ  කිිටභ අඩුකින් ශතොය ඒ වන 

රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශ  ක්රිඹහත්භ ශහ. අපි දහත් ජනතහ 

ඵඩත්න්ශන් තිේශේ නළවළ.  අශේ අභහතෙහංලඹ ඳශමුශන්භ ත්ත  

තීන්දුක් තභයි2 විඳතට ඳත් ජනතහට ඳශමුශනි ශේශේ ිටටභ 

අලෙ ෆභ ශේර අශේ යජඹ භ් න් රඵහ ශදනහඹ කිඹන එ. 

ඔඵතුභන්රහට ිටිඳත් ශනහ තති2 අතීතශේ දී ං තුයක් 

ගහභ එ එ ණ්ඩහඹම් ත්ිේරහ ඵත් ඳළට් ශඵදපු ගහයඹ.  

තභන්ශේ සීේ එ වරහ ඵත් ඳළට් ශදනහඹ කිඹනහ.  භවය 

ශරහට ශ්ධලඳහරන ඳක්ලින් ත්ින් ඵත් ඳළට් ශඵදුහඹ 

කිඹනහ.  දළන් අපි වළභ යහජෙ ශනොන ංවිධහනඹටත් කිඹරහ 

තිශඵන්ශන්2 ෆභ ශඵදන්න ඹන්න එඳහ2 ඳශමුන  ෆභ ශේශේ 

ිටටභ ෆභ රඵහ දීභ අපි යජශඹන් ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹරහ යි.  

අපි ඒ ටයුත්ත හර්ථ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ වහ අලෙ 

වළභ රුපිඹර විඹදභක්භ අපි දයනහ. අපි ඒ නිරධහරින්ට 

උඳශදස රඵහ දීරහ තිශඵනහ2 ඹම් ගඳදහක් ශඳෝඹ ද ිට්ධධ 

වුණත්2 නිහඩු ද ිට්ධධ වුණත්2 මුඳහය වරහ තිුදණත්2 

ශම් ඩ විනහල වුණත්2 ශොශවන් වරි ඵඩු ශනළේරහ ඒ 

ජනතහට න්න උඹරහ ශදන්න2  ඒහශේ බිේ ශන්නට අපි 

ටයුතු යනහ කිඹරහ. ඒ කිේහ හශේභ අ පි ඒ වළභ බිරක්භ 

ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එත් භහ වන් යන්න ළභළතියි.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ශම් අසථහශේ දී  භහ දත්න් 

දටභ කිඹහ ිටටින්ශන් අපි ශම් අභහතෙහංලඹ විධිඹට යශට් ගඳදහ 

ළශළක්වීභ2 ගඳදහලින් ිට්ධධ න වහනිඹ අභ කිරීභ ශනුශන් 

ප්රමුතහ රඵහ ශදනහඹ කිඹන එයි.  ඒ හශේභ  ඉදරිශේ දී තති 

නහඹ කිඹරහ ඵරහශඳො ශයොත්තු න ගඳදහරටත් මුහුණ ශදන්න 

පුළුන් තත්ත්ඹට අශේ අභහතෙහංලඹ වළඩසහශන 

තිශඵනහ.   

ුවනහිකඹ අශේ යශට් තති නශොට  අශේ විලසවිදෙහරඹත් 

ුවනහිකඹ පිළිඵ ථහ ශරහ තිුදශණ් නළවළ. නමුත් ුවනහිකඹක් 

ගහ.  402000ක් විතය ජනතහ එයින් භළරුණහ. නමුත් දළන් අපිට 

 කීභකින් යුතු කිඹන්නට පුළුන්2 නළත ඕනෆභ ශරහ  

ුවනහිකඹක් ගශොත් ිකනිුවන්ශේ ජීවිත වහනිඹකින් ශතොය එඹ 

ශභනහයණඹ කිරීශම් වළකිඹහ2 ලක්තිඹ අද අඳ තු 

තිශඵනහඹ කිඹන එ. එඹ අපිට අභිභහනශඹන් කිඹන්න පුළුන්. 

ඒ වහ අලෙ ිටඹලු තහක්ණඹ අඳ තු තිශඵනහ. දළනුත් 

කිරීශම් ඹහන්රණඹ අඳ තු තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ යජඹ2 

ජනහධිඳතිතුභහ හශේභ මුදේ අභහතෙහංලඹ අඳට රඵහ දුන් 

වශඹෝඹ අපි ශම් අසථහශේ ිටිඳත් ශ යුතු ශනහ.   

අපි  නහඹ ඹෆභ ළනි ිටදුවීම්  පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 

යනහ හශේභ2 ූම ම්ඳන ළනි අශනකුත් ෙන පිළිඵත් 

දළඩි අධහනඹක් ශඹොමු යනහ. අශේ යට ූම ම්ඳනලින් ශතොය 

යටක් කිඹරහ තභයි අපි ඒ හරශේ ඉශන ත්ශත්. අශේ යශට් 

ත්නි ඳු නළවළ2 අශේ යශට් ූම ම්ඳන තති න්ශන් නළවළ කිඹරහ 

තභයි අපි ඉශන ත්ශත්. අශේ යට ඒහයින් ගයක්ෂිත යටක් 

විධිඹටයි තිුදශණ්. නමුත් අඳට දළන් ඒ තත්ත්ඹ ුවළුශන් 

රන්න ඵළවළ. ඒහ ිට්ධධ ශනොන තත්ත්ඹක් තභයි අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. නමුත් ඒ එන ඕනෆභ තත්ත්ඹට 

අපි ූ දහනම් ිටටින්න ඕනෆ.   

ශඟදී අශේ  යශට් ුවළු ූම ම්ඳන ණනහක් තති වුණහ. ඒ 

පිළිඵ අශේ අභහතෙහංලඹ අධහනඹ ශඹොමු යරහ2 අභහතෙහංල 

ණනහක් එතු යරහ ඳශමුළනි ළඩමුළු ඳත්හ තිශඵනහ. 
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අධෙහඳන අභහතෙහංලඹ2 ගයක් අභහතෙහංලඹ2 ශෞෙ 

අභහතෙහංලඹ2 ඳරිය අභහතෙහංලඹ ඹන ශම් ිටඹලුභ අභහතෙහංල 

එතු යරහ ද ළඩමුළුක් ඳත්හ අපි කිේහ2 ඕනෆභ 

ශභොශවොත ඹම් ූම ම්ඳනඹක් තති වුශණොත් ඒට මුහුණ ශදන 

ළඩ පිළිශශක් අපි ූ දහනම් ය නිමු කිඹරහ. ඒ අනු තති න 

එළනි ඕනෆභ තත්ත්ඹට මුහුණ ශදන්න අද ඒ ිටඹලුභ 

අභහතෙහංල ශඳශ ළසී ිටටිනහ. 

ජහතෙන්තය ලශඹන් ශම් පිළිඵ අධෙඹනඹ යන2 

උනන්දුක් දක්න අඹ කිඹහ තිශඵනහ2 ශරෝශේ ගඳදහ විවිධ 

සරඳශඹන්2 විවිධහහයශඹන් එන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ හශේභ 

අශේ යශට් ඒ පිළිඵ අධෙඹනඹ යන  විලසවිදහරර ගචහර්ඹ  

භවහචහර්ඹරුත් කිඹනහ2 රංහශේත්  ඕනෆභ ගඳදහක් තති 

වීශම් අදහනභක් තිශඵනහ2 ඒශන් ඵළවළය න්නට ඵළවළයි 

කිඹරහ. ඒ පිළිඵ අඳට දළනුම් දීරහ තිශඵනහ. ඒ අනු තති න 

ඕනෆභ තත්ත්ඹට මුහුණ ශදන්න ූ දහනම් ළඩ පිළිශශක් අශේ 

අභහතෙහංලඹ තු තිශඵනහඹ කිඹන එත් ශම් අසථහශේ දී 

වන් යන්න ළභළතියි.  

ශම් අභහතෙහංලඹ තනිශඹන් ඉසයවට ඹන්න පුළුන් 

අභහතෙහංලඹක් ශනොශයි. අශේ අභහතෙහංලඹ එශවභ ළඩ යන්න 

වුභනහක් තති අභහතෙහංලඹකුත් ශනොශයි. අපි වශඹෝශඹන් 

ළඩ යන්න ඕනෆ. අපි  ශම් නවිට  අශේ යශට් තිශඵන ෆභ 

වමුදහ වුයභ 25 ශදශනක් ගඳදහ ටයුතු වහ පුහුණු යරහ  

ූ දහනම් ය තිශඵනහ2 ඕනෆභ අසථහ ඒ අඹ  ශඹොදහ න්න 

පුළුන් විධිඹට.  ඳුව ත්ඹ දහ කුරුණෆර දසත්රික්ශේ ං තුය 

තති වුණු ශරහශේ2  ඒ හශේභ භහතශේ ප්රශ්ධලශේ නහඹ ඹෆභ ිටදු 

වුණු ශරහශේ - ඒ ඳශහත්ර භන්ත්රීතුභන්රහ එඹට හක්ෂි දයනහ  

-අවප් හමුදා භටලන් ඒ ්රවශශ්වලට ිහිලල්ලා අර තුරව  ුදද 

ශභශවයුම් ශහ හශේ තභයි2  ඒ ජනතහ මුදහශන ගශේ. එශවභ 

ශනොශන්න තත් දවස ණනශේ ජීවිත අිික න්නට තිුදණහ.  

ශම් ජීවිතර ටිනහභ අපි වඳුනහශන තිශඵනහ. අශේ 

ජනහධිඳතිතුභහ තතුළු යජඹ ශම් ිකර ශ ශනොවළකි ජීවිත ශේයහ 

ළනීභ වහ ඕනළභ ටයුත්තක් කිරීශම් අයඹ අශේ 

අභහතෙහංලඹට රඵහ දීරහ තිශඵනහ  කිඹන එත් ශම් අසථහශේ 

දී වන් යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ විතයක් ශනොශයි2 ඹම් 

ගඳදහක් තති වුශණොත් එඹට මුහුණ ශදන්න පුළුන් විධිශේ 

සශච්ඡහ ංවිධහන අපි ම් භට්ටිකන් දළනටභත් ස යරහ 

තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ ඒ අනතුරු තති න ප්රශ්ධලර 

නියන්තයශඹන්භ අපි වන ණ්ඩහඹම් තති යරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ ඒ අඹට අලෙ ඳවුවම් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අලෙ 

වුශණොත් ෆභමටභ රඵහ ශදන්න ඒ අලෙ උඹන පිවන උඳයණ 

ට්ටර ඹම් ප්රභහණඹක් අපි ප්රහශ්ධශීඹ ශේම්රුන්ට2 ඒ 

ංවිධහනරට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ තත් ප්රභහණඹක් 

ඉදරි හරශේදී  රඵහ ශදන්නත් අපි  ටයුතු යනහ.  

ඳුව ත්ඹ දන මුහුදු ත්ඹ ධීයඹන්ශේ අතුරුදවන්වීශම් ිට්ධධිඹ 

පිළිඵ අපි විශලේ  අධහනඹ ශඹොමු යරහ තිශඵනහ. ඒ 

ශඵොශවොභ ගන්ශදෝරනහත්භ විධිඹට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේත් 

කිේහ2 "ශඵෝරඹ එවහට ශභවහට භහරු ශහ"ඹ කිඹරහ. අශේ 

ඳළත්ශතන් අඩු ඳහඩුක්2 ළරැ්ධදක් ිටදු ශරහ තිශඵනහ නම් අපි 

ඒ පිළින්න තයම් නිවතභහනී ශනහ. අපි ඳළවළදලිභ ඒ 

කිඹනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ හයණඹ ම්ඵන්ධ 

ශොඹන්න ිකටුක් ඳත් ශහ. ඒශක් හර්තහ ඉදරිඳත් ශහ. 

ඒශන් අශේ නිළරැදබහඹ ඳළවළලි තවවුරු යරහ තිශඵනහ. ඒ 

වුණත් අපි ඒ  කීභ ඳළත්තට තිඹන්ශන් නළතු අපි ධීය වහ 

ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන තභතිතුභහ භඟ ඉතහ ුවවද හච්ඡහ 

යරහ ධීයඹන් ශනුශන් එතුභහ ශනහ නීති2 අණඳනත් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ම්ඵන්ධ අපි වශඹෝශඹන් ළඩ යනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  ධීයඹන්ට ජීවිත ගයක් ට්ටර රඵහ 

දීභට අපි ශම් ර්ශේත්2 රඵන ර් ශේත් මුදේ ප්රතිඳහදන ශන් 

යරහ තිශඵනහ.  ධීයඹන්ට ජීවිත ගයක් ඵහ රඵහ දීශම් 

ළඩ පිළිශශ වහ අශේ මුදලුත් ශඹොදහ ශන2 ධීය වහ ජරජ 

ම්ඳත් ංර්ධන  අභහතෙහංලශේ මුදලුත් ශඹොදහ ශන ක්රිඹහත්භ 

යන ළඩටවනකුත් අඳ තු තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹත් 

අපි ශම් අසථහශේ වන් යන්න ළභළතියි. භභ මීට ළඩිඹ භව 

විලහර ථහක් යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. අද 

ශඵොශවොභඹක් රුණු පිළිඵ අශේ තභතිරුන් හර්ථ 

පිළිතුරු දුන්නහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ2 ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ 

ශචෝදනහ එේර යන එ පිළිඵ අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. විරු්ධධ 

ඳක්ශේ  කීභ ඒ තභයි. ශවො ශ්ධට ළඩිඹ නය ශ්ධ ථහ 

කිරීභ තභයි විරු්ධධ ඳක්ඹ යන්ශන්. ඒට භක් නළවළ. 

වළඵළයි දළනුත් ශරහ ථහ යනහ නම්  ශවොයි. අඳුශර් අත ඳත 

හනහ හශේ නිම් ශඵොරුට හයණහ ඉදරිඳත් යරහ ශභතළන 

ප්රිට්ධධිඹක් රඵහ න්න උත්හව යනහ. නිළයද රුණු 

අධෙඹනඹ යන්න ඕනෆ. අද එක්ත් ජහති ඳක්ශේ එශවභ 

ළඩ පිළිශශක් අඳට ශේන්න නළවළ. අඳත් විරු්ධධ ඳක්ශේ 

ිටටිඹහ. අපි විරු්ධධ ඳක්ශේ ඉන්න ශොට ඩිරහන් ශඳශර්යහ 

තභතිතුභන්රහ අපි ශන ශනභ අභහතෙහංල පිළිඵ ශොඹහ 

ඵළලුහ;  අධෙනඹ ශහ. අපි ඳහර්ලිශම්න්තුට තවිේරහ ඒහ ළන 

කිේහභ ඒ ශරහශේ ිටපු තභතිරුන්ට උත්තය දී න්න ඵළරු 

ත්ඹහ. අපි ඒ විධිඹටයි රුණු ශොඹරහ කිේශේ.  

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි. රු අභහතෙතුභහ දළන් ථහ අන් යන්න. 

 
ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අද එශවභ රුණු ඉදරිඳත් යන්න ශශනක් නළති නිහ 

ශභොනහ වරි ේඳේ ටික් කිඹනහ. ශභතළනදී කිේහ2 යවස 
ඡන්දඹක් තිඹන්නඹ කිඹරහ. රු ජත් පුසඳකුභහය 

තභතිතුභන්රහ2 අපි රෑ එළිශන ේ විහද ශහ. අපි ඒ 
අසථහරදී නිළයද ශතොයතුරු අයශනයි විහද ශශේ. අද 

ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? අද කිේහ2 ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 
යවස ඡන්දඹක්  තිඹන්නඹ කිඹරහ. ශඵොරු චන් එක් තවිේරහ 

තිශඵනහ2 ප්රහශ්ධශීඹ බහ කිිඳඹ ඡන්දඹ ඳළයදුණහඹ කිඹරහ. ඒ 

ඡන්ද එක්ත් එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි 
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඳයහද න ඒහ නම් දළන් අඳට එන්න 

ූ දහනභක් තිශඵනහ. දළනටභත් තවිේරහ. අශේ ඡන්ද එක්ත් 
එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ඹන්ශන් නළවළ. අශේභ ට්ටිඹයි ඳත් 

න්ශන්. ඒ හශේභ එක්ත් ජහති ඳක්ශේ භන්ත්රීරු 
ණනහක්  ශම් අඹ ළඹ ශේනඹට ඳක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි 

යහවිඹ කිඹන හයණඹ ළනත් අපි වන් යන්න ඕනෆ.  

දළනටභත් එක්ත් ජහති ඳක්ශේ භන්ත්රීරු 45ක් විතය එතු 
ශරහ අඳට වශඹෝඹ දක්නහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹට අශේ 

එභ භන්ත්රීයශඹක්ත් ත්ශේ නළවළයි කිඹන එත් අපි  
කීශභන් කිඹනහ. ශම් අඹ ළඹ ශේනඹට යවස ඡන්දඹක් 

තිුදණත් අපි ඒ දනනහ. ඒ පිළිඵ ළඹක් නළවළ. එක්ත් 
ජහති ඳක්ඹට පුළුන් නම්2 යවස ඡන්දඹක් තිඹරහ 

නහඹත්ඹට ුවදුුව වුද2 නහඹඹහට ළභළත්තක් තිශඵනහද 

නළ්ධද කිඹන එ ළන  ශොඹහ ඵළලුශොත් ළඩිඹ ශවොයි කිඹරහ 
භභ ිතනහ. 

2595 2596 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි2 රු අභහතෙතුභනි2 දළන් ථහ අන් යන්න. 
 

ගරු භිමන්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුභනි2 රු ඉයහන් වික්රභයත්න 
භන්ත්රීතුභහටත්2 යවස ඡන්දඹක් තිඹන්නඹ කිඹපු ඒ භන්ත්රීරුන්ටත් 
භහ කිඹනහ2  ිටරිශොශත් ශවෝ  යවස ඡන්දඹක් තිඹන්නඹ කිඹරහ. 
ශඵොරුට අශනක් ඳළත්ශත් ශොශ රකුණු යරහ ශනොශයි. 
නිළයද යවස ඡන්දඹක් තිඹන්න.  නහඹඹහට ළභළති ද2 අභළති 
ද කිඹරහ භන්ත්රීරුන්ශන් ඡන්දඹක් න්න. එශවභ ශශොත් 
එක්ත් ජහති ඳක්ශේ තත්ත්ඹ ශත්රුම් න්න පුළුන්. ඒ 
නිහ ශම් හශේ අබහෙ තත්ත්ඹට ඹන්ශන් නළතු ටයුතු 
යන්නඹ කිඹන ඉේලීභ යනහ. භභ අහන ලශඹන් ශම් 
අඹට සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ. අශේ අභහතෙහංලශේ භශේ 
නිශඹෝජෙ අභහතෙතුභහ ශම් ටයුතුරදී භට නියන්තය 
වශඹෝඹක්  රඵහ ශදනහ. ශම් ප්රශ්ධලරට ත්ිේරහ දළනුත් 
කිරීශම් ටයුතුරට ම්ඵන්ධ ශනහ. ඒ හශේභ අශේ 
අභහතෙහංලශේ ශේම්තුිකඹ2 අශේ අභහතෙහංලඹට අඹත් අධෙක් 
ජනයහේරු තුන්ශදනහභ2 වන ශේහ අධෙක්තුභහ තතුළු හර්ඹ 
භණ්ඩරශේ ිටඹලු  ශදනහ  විලහර ළඳකිරීභකින් ටයුතු යනහ.    
ශම් ජනතහ මුදහ න්න විලහර  වශඹෝඹක් දක්නහ. ඒ 
පිළිඵ අඳ ඒ ිටඹලු ශදනහටභ සතුතින්ත න අතයභ  
ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත ශනහ. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

 “3 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 36723252000  මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
3 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
  

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2 
රු. 13526002000 

 

“3 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ            
රු. 13526002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
3 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
  
“கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்கரண 

தௐதர 367,325,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 135,600,000 
 

“கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 135,600,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question, "That the sum of Rs. 367,325,000, for Head 3, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 3, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 135,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 135,600,000, for Head 3, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

 
Head 3, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

“101 න  ශීර්ශඹි  01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 15820752000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
101 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන. -  ශභශවයුම් ළඩටවන  - මරධන විඹදභ2 

රු.19229352000 

 
“101 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 19229352000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
101 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
02 න ළඩටවන. -  ංර්ධන  ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 26420002000 
 

“101 න ශීර්ශඹි  02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 26420002000  මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
101 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි  ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
201 න ්ෂර්ඹ .-  දඵෞද්ධ ක ුතතු දදඳහර්තදම්න්තු 

 
01 න ළඩටවන. -  ශභශවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 4027902 000 

 
"201 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.4027902000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
201 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන. -  ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ2  

රු. 8020502000 

2597 2598 
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“201 න ශීර්ශඹි  01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 8020502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
201 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  
 
02  න ළඩටවන.-  ංර්ධන  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු.68928302000 

 
“201 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 68928302000  මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
201 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
202 න ්ෂර්ඹ.- මුසලිම් ණගමික ව ාංසකතික ක ුතතු 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 
02 න ළඩටවන. - ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු.7121402000 

 
"202 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 7121402000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
202 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
02 න ළඩටවන. -  ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ2  

රු. 2025502000 

 
“202 න ශීර්ශඹි  02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 2025502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
202 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන  විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
203 න ්ෂර්ඹ .- ක්රිසිඹහනි ණගමික  ක ුතතු 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 
02 න ළඩටවන. - ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු.8822002000 

 
"203 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.8822002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
203 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
02 න ළඩටවන. -  ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ2  

රු. 2128402000 

 
"203 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු.2128402000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභ රදන් බහ ම්භත විඹ. 

203 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි  ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
204 න ්ෂර්ඹ .- ිමන්දු ණගමික ව ාංසකතික ක ුතතු  

දදඳහර්තදම්න්තු 

 
02 න ළඩටවන. - ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 9221602000 
 

"204 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.9221602000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
204 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ  

යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
02 න ළඩටවන. -  ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ2 

රු.9421502000 

 
“204 න ශීර්ශඹි  02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 9421502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
204 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන  විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
205 න ්ෂර්ඹ.- භවහ බහයකහය දදඳහර්තදම්න්තු 

 
01 න ළඩටවන. -  ශභශවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.3522302000 

 
“205 න ශීර්ශඹි  01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 3522302000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
205 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන. -  ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු.127752000 

 
“ 205 න ශීර්ශඹි  01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු.127752000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
205 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන  විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
“கனப்தை 101, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 158,075,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு 

ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  

 
கனப்தை 101, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்  - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 192,935,000 

 

“கனப்தை 101, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 192,935,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 101, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள்  - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 264,000,000 

 

“கனப்தை 101, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 264,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 101, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 201.- ததபத் அதல்கள் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 40,790,000 

 

“கனப்தை 201, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 40,790,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 201, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 80,050,000 

 

“கனப்தை 201, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 80,050,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 201, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு  தௐதர 689,830,000 

 

“கனப்தை 201, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 689,830,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 201, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 202.- தொஸ்தம் , தண்தரட்டு அதல்கள்  

றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 71,140,000 

  

“கனப்தை 202, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 71,140,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

கனப்தை 202, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 20,550,000 

 
“கனப்தை 202, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 20,550,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 202, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 203.- கறநறஸ்  அதல்கள்  றகக்கபம் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 88,200,000 

  

“கனப்தை 203, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 88,200,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 203, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 21,840,000 

  

“கனப்தை 203, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 21,840,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 203, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 204.- இந்து , தண்தரட்டு அதல்கள்  றகக்கபம் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 92,160,000 

  

“கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 92,160,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 94,150,000 

 

“கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 94,150,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

2601 2602 



2013 ශදළම්ඵර් 17  

கனப்தை 205.-   ததரது ம்தறக்ககப்ததரதப்தரபர்  றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 35,230,000 

 

“கனப்தை 205, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 35,230,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 205, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 1,775,000 

 

“கனப்தை 205, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 1,775,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 205, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 158,075,000 for Head 101, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 192,935,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 192,935,000, for Head 101, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs.  264,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 264,000,000, for Head 101, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 201. - DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 40,790,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 40,790,000, for Head 201, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 80,050,000 

Question, "That the sum of Rs. 80,050,000, for Head 201, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 201, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 689,830,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 689,830,000, for Head 201, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 202. - DEPARTMENT OF MUSLIM RELIGIOUS AND 

CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 71,140,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 71,140,000, for Head 202, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 202, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 20,550,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 20,550,000, for Head 202, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 202, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 203. - DEPARTMENT OF CHRISTIAN RELIGIOUS 

AFFAIRS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 88,200,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 88,200,000, for Head 203, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 203, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 21,840,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 21,840,000, for Head 203, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 203, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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HEAD 204. - DEPARTMENT OF HINDU RELIGIOUS AND 
CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 92,160,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 92,160,000, for Head 204, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 204, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 94,150,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 94,150,000, for Head 204, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 204, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 205. - DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 35,230,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 35,230,000, for Head 205, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,775,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,775,000, for Head 205, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule”  put 

and agreed to. 

 
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

“124 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 35929152000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
124 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ2 

රු. 3722002000 

 
“124  න ශීර්ශඹි 01  න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 3722002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
124 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
02න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 3237427052000 

“124 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 3237427052000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
124 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
02න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ2 

රු. 23729252000 

 
“124 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 23729252000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
124 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
216 න ්ෂර්ඹ.- භහජ ද හ දදඳහර්තදම්න්තු 

 
01න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ2 

රු. 2625352000 

 
“216 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 2625352000 මුදර  උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 

216 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ2 

රු. 9352000 
 

“216 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 9352000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  ප්රලසනඹ 
විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
216 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 23921752000 

 

“216 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 23921752000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
216 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.  
 

“கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 359,915,000 அட்டகறற் சசர்க்கப் 

தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 37,200,000 

 

“கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 37,200,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 3,374,705,000 

 

“கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 3,374,705,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 237,925,000 

 

“கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 237,925,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 124, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 216.- சதோக சசககள் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர   26,535,000 

 

“கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 26,535,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர   935,000 

 

“கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 935,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர   239,175,000 
 

“கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 239,175,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 359,915,000, for Head 124,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 124, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,200,000 

Question, "That the sum of  Rs. 37,200,000, for Head 124, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

 
Head 124, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 3,374,705,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,374,705,000, for Head 124,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 124, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the  Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,  

Rs. 237,925,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 237,925,000, for Head 124, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

 

Head 124, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 216. -  DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 26,535,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 26,535,000, for Head 216,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 216, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 935,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 935,000, for Head 216, Programme 

01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

 
Head 216, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 239,175,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 239,175,000, for Head 216,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 216, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
02න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ2  

රු. 2424002000 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர   24,400,000 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,  

Rs. 24,400,000 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 භහජ ශේහ අභහතෙතුභහ 

ශනුශන් භහ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 20142 හය බහ 

අසථහශේදී 216 න ළඹ ශීර්ශේ 02 න ළඩටවන වහ 

ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදරිඳත් යනහ:  

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ?  

 

ගරු භන්ත්රීරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

භතු ඳශ න දඹෝජනහ බහ ම්භත ේෂඹ: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 
 

ළඩ ටවන 02 -  ංර්ධන ළඩ ටවන - මුරධන විඹදම් වහ 
ප්රතිඳහදනඹ  රු. 12424002000 දක්හ ළඩිකිරීශභන් ංශලෝධනඹ ශ 
යුතුඹ.[රු නිභේ  ිටරිඳහර  ද ිටේහ භවතහ  

 
(භහජ ශේහ අභහතෙතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ අභිප්රහඹ 

නුශේ ශභභ ළඩටවශන් මරධන විඹදම් වහ ප්රතිඳහදනඹ රුපිඹේ 
10020002000 කින් ළඩි කිරීභඹ.) 

 
ෙහඳෘතිඹ 03 - පුනරුත්ථහඳනඹ ව පුහුණු කිරීම් ශේහ ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත 

වන් ඳරිද මරධන විඹදම් ළඩි ශ යුතු ඹ. 

උඳ ෙහඳෘතිඹ 06 - විවිධ වළකිඹහ ිත පු්ධරයින් වහ 
ෘත්තිඹ පුහුණු භධෙසථහන නවීයණඹ 
(අඹ ළඹ ශඹෝජනහ)  

ළඹ විඹඹ 2502  - ග ශඹෝජන - රු. 10020002000  
 

“216 න ශීර්ශඹි  02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ  
රු. 12424002000 ළඩි යන රද මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 
216 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.   

 
“கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட தௐதர 124,400,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு 

ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 216, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

றதத்ப்தட்டரத அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 124,400,000, for Head 

216, Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule 
"put and agreed to. 

 
Head 216, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.   

"183 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 7421802000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
183 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 17523002000 

 
"183 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 17523002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
183 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
“கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 74,180,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 175,300,000 

 

“கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 175,300,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 74,180,000, for Head 183, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 183, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 175,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 175,300,000, for Head 183, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 183, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"142 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 10824402000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
142 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
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01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 923502000 

 
"142 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 923502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
142 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ2 

රු. 3629552000 

 
"142 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 3629552000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
142 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.    

 
“கனப்தை 142, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 108,440,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 142, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 9,350,000 

 

“கனப்தை 142,  றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 9,350,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 142,  றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 36,955,000 

 

“கனப்தை 142,  றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 36,955,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 142,  றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 
Question, "That the sum of Rs. 108,440,000, for Head 142, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 142, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 9,350,000, for Head 142, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 142, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 36,955,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 36,955,000, for Head 142, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 142, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 7129002000 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  71,900,000 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 71,900,000 

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ජහති උරුභඹන් පිළිඵ 
අභහතෙතුභහ ශනුශන් භහ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 20142 
හය බහ අසථහශේදී 142 න ළඹ ශීර්ශේ 02 න 
ළඩටවන වහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදරිඳත් යනහ:  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
( கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ?  
 

ගරු භන්ත්රීරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

භතු ඳශ න දඹෝජනහ බහ ම්භත ේෂඹ: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 
 

ළඩ ටවන 02 - ංර්ධන ළඩ ටවන - මුරධන විඹදම් වහ 
ප්රතිඳහදනඹ  රු. 17129002000 දක්හ ළඩිකිරීශභන් ංශලෝධනඹ ශ 
යුතුඹ.[රු නිභේ  ිටරිඳහර ද ිටේහ භවතහ  
 

(ජහති උරුභඹන් පිළිඵ අභහතෙතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ 
අභිප්රහඹ නුශේ ශභභ ළඩටවශන් මරධන විඹදම් වහ ප්රතිඳහදනඹ 
රුපිඹේ 10020002000කින් ළඩි කිරීභඹ.) 
 

උඳ ෙහඳෘතිඹ 03 -  උරුභඹන්2 ංචහය වහ භහජ 
ංසෘති ඒහඵ්ධධතහ ටයුතු කිරීභ 
ෙහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත වන් 
ඳරිද මරධන විඹදම් ළඩි ශ යුතු ඹ:-   

උඳ ෙහඳෘතිඹ 43 - ජහති උරුභඹන් ංයක්ණඹ වහ ප්රර්ධන 
ළ ඩටවන් (අඹ ළඹ ශඹෝජනහ) 

ළඹ විඹඹ 2502  - ග ශඹෝජන - රු. 10020002000  
 

"142 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 17129002000 ළඩි යන රද මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ 
යුතුඹ"  ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

142 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
ංශලෝධිතහහයශඹන් උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.   
  

“கனப்தை 142, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட தௐதர 17129002000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்தை 142, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

றதத்ப்தட்டரத அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

2611 2612 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

Question, "That the increased sum of Rs. 171,900,000, for Head 
142,  Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 

put and agreed to.  

 
Head 142, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

 
207 න ්ෂර්ඹ.- පුයහේෂදහ දදඳහර්තදම්න්තු 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 8225722000 
 

"207 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 8225722000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

207 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 826502000 

 

"207 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 826502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
207 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 47328102000 

 

"207 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 47328102000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
207 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 12127502000 

 

"207 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 12127502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

207 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
 

208 න ්ෂර්ඹ.- ජහික දකෞතුකහගහය දදඳහර්තදම්න්තු 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 2029002000 

 

"208 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 2029002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

208 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 226002000 

 

"208 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 226002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

208 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 10329452000 

 

"208 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 10329452000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
208 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 8527502000 

 
"208 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 8527502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
208 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

209 න ්ෂර්ඹ.- ජහික දල්ඛ්නහයක්ක දදඳහර්තදම්න්තු 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 4120002000 

 
"209 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 4120002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
209 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 1321752000 

  
 "209 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 1321752000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
209 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 5027722000 
 

"209 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 5027722000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
209 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 3720002000 
 

"209 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 3720002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

209 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.    
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 103,945,000 

                
“கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 103,945,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

 கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 85,750,000 

     

“கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 85,750,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 209.- சசற சுடிக்கூடத் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 41,000,000 

                 
“கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 41,000,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

 கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 13,175,000 

 

“கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 13,175,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 50,772,000 

                 

“கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 50,772,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 37,000,000 

                 
“கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 37,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 209, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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கனப்தை 207.-  தரல்ததரதபறல்  றகக்கபம்    

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 82,572,000 

 

“கனப்தை 207, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 82,572,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்தை 207, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 8,650,000 
 

“கனப்தை 207,  றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 8,650,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 207, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 473,810,000 

 

“கனப்தை 207, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 473,810,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 207,  றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 121,750,000 

 

“கனப்தை 207, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 121,750,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 207, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 208.- சசற தணசரகனகள் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 20,900,000 

 

 “கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 20,900,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 2,600,000 

 

 “கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 2,600,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 208, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

HEAD 207. -  DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 
  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 82,572,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 82,572,000, for Head 207,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 207, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 8,650,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 8,650,000, for Head 207, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

   
Head 207, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 473,810,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 473,810,000, for Head 207,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 121,750,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 121,750,000, for Head 207, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   

Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

HEAD 208. - DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUMS 
  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 20,900,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 20,900,000, for Head 208,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 208, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,600,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,600,000, for Head 208, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   

Head 208, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 103,945,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 103,945,000, for Head 208,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 85,750,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 85,750,000, for Head 208, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 208, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

  

HEAD 209. -  DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 41,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 41,000,000, for Head 209,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 209, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 13,175,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,175,000, for Head 209, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
Head 209, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 50,772,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 50,772,000, for Head 209,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 209, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 37,000,000, for Head 209, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
   

Head 209, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
“177 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදම් 

වහ රු.  14426402000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ.  

 

177 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 2026002000 
 

“177 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 2026002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  

177 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

2617 2618 
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02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 49426002000 

  
“177 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 49426002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
177 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
“கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 144,640,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 20,600,000 

 

 “கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 20,600,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 
கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 494,600,000 

 

 “கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 494,600,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                 

கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 144,640,000, for Head 177, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 177, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 20,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 20,600,000, for Head 177, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 177, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

  

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 494,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 494,600,000, for Head 177, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 177, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 415,000,000 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 415,000,000 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 415,000,000 

  
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 ංසෘති වහ රහ ටයුතු 

අභහතෙතුභහ ශනුශන් භහ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 20142 

හය බහ අසථහශේදී 177 න ළඹ ශීර්ශේ 02 න 

ළඩටවන වහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදරිඳත් යනහ:  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ වහ බහශේ එඟත්ඹ?  
 

ගරු භන්ත්රීරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

භතු ඳශ න දඹෝජනහ බහ ම්භත ේෂඹ: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 
 

ළඩ ටවන 02 - සංව ධන වැ  සටහන - මුලධන විලදම් සහා 
ප්රතිඳහදනඹ  රු. 1291520002000 දක්හ ළඩිකිරීශභන් ංශලෝධනඹ 
ශ යුතුඹ. [රු නිභේ  ිටරිඳහර ද ිටේහ භවතහ  

 

(ංසෘති වහ රහ ටයුතු අභහතෙතුභහශේ ශභභ 
ංශලෝධනශේ අභිප්රහඹ නුශේ ශභභ ළඩටවශන් මරධන විඹදම් 
වහ ප්රතිඳහදනඹ රුපිඹේ 1250020002000කින් ළඩි කිරීභඹ.) 

 

ෙහඳෘතිඹ 03 - භහජ ංසෘති ඒහඵ්ධධතහ ටයුතු 
ෙහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත  වන් 
ඳරිද මරධන විඹදම් ළඩි ශ යුතු ඹ. 

උඳ ෙහඳෘතිඹ 28 - නුය ව අනුයහධපුයශේ ප්රං රහ 
යඟවේ ඉදකිරීභ (අඹ ළඹ ශඹෝජනහ) 

ළඹ විඹඹ 2502 - ග ශඹෝජන - රු. 1250020002000  
 
“177 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු.1291520002000 ළඩි යන රද මුදර උඳශේනඹට තතුශත් 
ශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
177 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
    

  “கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட தௐதர 1291520002000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                   

கனப்தை 177, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

றதத்ப்தட்டரத அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 1,915,000,000, for Head 
177, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 

put and agreed to.  

 
Head 177, Programme 02, Capital Expenditure, as amended,  

ordered to stand part of the Schedule. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

206 න ්ෂර්ඹ.- ාංසකතික ක ුතතු දදඳහර්තදම්න්තු 
 

01 න ළඩටවන.-  ශභශවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 7724952000 

  
“206 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 7724952000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
206 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 425502000 
 

“206 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 425502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  
206 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 27923052000 
 
“206 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 27923052000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
206  න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 5120002000 

“206  න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 5120002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
206  න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
கனப்தை 206.-  கனரசர அதல்கள் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 77,495,000 

              

“கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 77,495,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                 

கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 4,550,000 

                 

“கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 4,550,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 279,305,000 
                

“கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 279,305,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                 

கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 51,000,000 

                

“கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 51,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                

 கனப்தை 206, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
 

HEAD 206.- DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 77,495,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 77,495,000, for Head 206, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,550,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 4,550,000, for Head 206, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 279,305,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 279,305,000, for Head 206, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 206, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 51,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 51,000,000, for Head 206, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 206, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“134 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ   රු. 14120102000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

134 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
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01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ2  
රු. 13829502000 

 

 “134 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ     
රු. 13829502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

134 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2  
රු. 10225802000 

 

“134 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ   රු. 10225802000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
134 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
     

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ2  
රු. 4523002000 

 
“134 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ  

රු. 4523002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

134 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 

236 න ්ෂර්ඹ.-  යහජ බහහ දදඳහර්තදම්න්තු 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන  විඹදභ2  

රු. 6427102000  
 
“236 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ  රු. 6427102000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
236 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ2  
රු. 3124502000  

 
“236 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ    

රු. 3124502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

236 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 141,010,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

  

கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 138,950,000 

“கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 138,950,000அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர  102,580,000 
  

“கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 102,580,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
  

கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர   45,300,000 

  

“கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 45,300,000அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 134, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 236.-  அச கத தரறகள் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 64,710,000 

 

“கனப்தை 236, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 64,710,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

  

கனப்தை 236, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 31,450,000 

  

“கனப்தை 236, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  31,450,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 236, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 141,010,000, for Head 134, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 134, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 138,950,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 138,950,000, for Head 134, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 

Head 134, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 102,580,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 102,580,000, for Head 134, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 134, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 45,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 45,300,000, for Head 134, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 134, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 236. - DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 64,710,000 
Question, "That the sum of Rs. 64,710,000, for Head 236, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 236, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 31,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 31,450,000, for Head 236, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 236, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"145 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 14721052000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
145 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 728002000 

 
"145 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 728002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
145 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ2 

රු. 2820002000 

 
"145 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 2820002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
145 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 17520002000 

 
"145 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 17520002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
145 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 147,105,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

               

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 7,800,000 

                 

“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 7,800,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                

 கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 28,000,000 

                

“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 28,000,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                   

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 175,000,000 

                 

“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 175,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 147,105,000 for Head 145,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 145, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 7,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,800,000, for Head 145, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
   

Head 145, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 28,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 28,000,000, for Head 145, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 145, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.-  Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 175,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 175,000,000, for Head 145, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 145, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
“106 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 11428402000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  
106 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2   
රු. 1623002000 

 
“106 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 1623002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශයුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  
106 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

  
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 53128002000 

 
“106 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.53128002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  
106 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

  
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2   

රු. 1279528002000 

  
“106 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 1279528002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  
106 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
304  න ්ෂර්ඹ.-  කහරගුණ ේෂදහ  දදඳහර්තදම්න්තු  

 
“304  න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 18923502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

       
304 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2   
රු. 8220002000 

       

“304  න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 8220002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

       
304 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.    

 

“கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 114,840,000 அட்டகறற் சசர்க்கப் 

தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 16,300,000 

  

“கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 16,300,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள்- லா்ண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 531,800,000 

  
“கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண   தௐதர  531,800,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

  
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 1,795,800,000 

  

“கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  1,795,800,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 304.- பறண்டனறல் றகக்கபம்  

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 189,350,000 

 

“கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 189,350,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

  

கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

2627 2628 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 82,000,000 

 

“கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 82,000,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of  Rs. 114,840,000 for Head 106, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.16,300,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 16,300,000 for Head 106, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 106, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development   Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 531,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 531,800,000 for Head 106, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 106, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -   Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,795,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,795,800,000 for Head 106, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 304. -  DEPARTMENT OF METEOROLOGY  

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 189,350,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 189,350,000 for Head 304, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 304, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 82,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 82,000,000 for Head 304, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 304, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

“188 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 7222902000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
188 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ2  
රු. 4727002000 

 

“188 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 4727002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
188 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

294 න ්ෂර්ඹ.- ජහික ත්දෝදහන දදඳහර්තදම්න්තු  

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 17321502000 
 

“294 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 17321502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
294 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ2  
රු. 51826752000 

 

“294 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ  
රු. 51826752000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
294 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
322 න ්ෂර්ඹ.- ජහික උද්භිද උදහන දදඳහර්තදම්න්තු  

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 
රු. 23623502000 

 

“322 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 23623502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
322 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ2  
රු. 35025502000 

 

“322 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ  
රු. 35025502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

  

322 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

2629 2630 
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“கனப்தை 188, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 72,290,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                

 கனப்தை 188, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 47,700,000 

                 

“கனப்தை 188, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 47,700,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 188, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 294.-  சசற றனங்குக் கரட்சறச்சரகனகள் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 173,150,000 

                

“கனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 173,150,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

                 

கனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 518,675,000 

                 

“கனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 518,675,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 322.-  சசற ரறல் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 236,350,000 

                

“கனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 236,350,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 350,550,000 

                 

“கனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 350,550,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question, "That the sum of Rs. 72,290,000, for Head 188, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 188, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 47,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 47,700,000, for Head 188, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 188, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 294.- DEPARTMENT OF NATIONAL ZOOLOGICAL 

GARDENS 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 173,150,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 173,150,000, for Head  294,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 294, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 518,675,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 518,675,000, for Head 294, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  

Head 294, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 322. - DEPARTMENT OF NATIONAL  BOTANICAL 

GARDENS  

 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 236,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 236,350,000, for Head 322, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 322, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 350,550,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 350,550,000, for Head 322, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 322, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

  

"179 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 9227252000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
179 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

2631 2632 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 1423502000 

 
"179 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 1423502000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශයුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
179 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 92,725,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 14,350,000 
                

 “கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 14,350,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
                

 கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 92,725,000, for Head 179, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 179, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 14,350,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 14,350,000, for Head 179, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 179, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

284 න ්ෂර්ඹ.- නජීවී ාංයක්ණ දදඳහර්තදම්න්තු 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ2 
රු. 59722752000 

 
கனப்தை 284.-  ணசலரசறகள் சதல்  றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 597,275,000 

            
HEAD 284. - DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 597,275,000 

  
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ 

අභහතෙතුභහ ශනුශන් භහ විර්ජන ඳතත් ශටුම්ඳත 20142 

හය බහ අසථහශේදී 284 න ළඹ ශීර්ශේ 01 න 

ළඩටවන වහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදරිඳත් යනහ:  

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ පිළිඵ බහශේ එඟත්ඹ?  

 

ගරු භන්ත්රීරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

භතු ඳශ න දඹෝජනහ බහ ම්භත ේෂඹ: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 
 

ළඩ ටවන 01 - වමවහුදම් වැ  සටහන - ළුනරාව ා න විලදම් 
වහ ප්රතිඳහදනඹ  රු. 61822752000 ක් ව ප්රහේධන විඹදම් වහ 
ප්රතිඳහදනඹ රු. 81026502000 ක්  දක්හ ළඩි කිරීශභන් ංශලෝධනඹ 
ශ යුතුඹ. [රු නිභේ  ිටරිඳහර ද ිටේහ භවතහ  

 
(නජීවි ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතෙතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ 

අභිප්රහඹ නුශේ ශභභ ළඩටවශන් පුනයහර්තන විඹදම් වහ 
ප්රතිඳහදනඹ රුපිඹේ 2120002000 කින් වහ ප්රහේධන විඹදම් වහ 
ප්රතිඳහදනඹ රු. 20020002000 කින් ළඩි කිරීභඹ.) 
 

ෙහඳෘතිඹ 01 - ඳරිඳහරනඹ ව ගඹතනි ශේහ 
ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත වන් ඳරිද 
පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදම් ළඩි 
ශ යුතු ඹ. 

ළඹ ශීර්ඹ 1003 - ශනත් දීභනහ - රු. 2120002000 
උඳ ෙහඳෘතිඹ 07 - නජීවී ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තු 

ලක්තිභත් කිරීභ 
ළඹ විඹඹ 2502 - ගශඹෝජන - රු. 20020002000  

 
"284 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 61822752000 ළඩි යන රද මුදර උඳශේනඹට 
තතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
284 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
 “கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண அறகரறக்கப்தட்ட தௐதர 61822752000 

அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு 

ற்தக்தகரள்பப் தட்டது. 

 

கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

றதத்ப்தட்டரத  அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 618,275,000, for Head 

284, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 

Schedule" put and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 61026502000 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 610,650,000 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 610,650,000 

2633 2634 
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"284 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 81026502000 ළඩි යන රද මුදර උඳශේනඹට තතුශත් 
ශයුතුඹ"  ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
284 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

ංශලෝධිතහහයශඹන් උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட தௐதர 81026502000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

றதத்ப்தட்டரத அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 810,650,000, for Head 
284, Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" 

put and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 

  
"181 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 10126002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
181 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 2222002000 

 
"181 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 

රු. 2222002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශයුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
181 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 20923002000 
  

"181 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 20923002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
181 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  

රු. 3622002000 
 

"181 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 3622002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශයුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
181 න ශීර්ශඹි 02 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
328 න ්ෂර්ඹ.- මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ දදඳහර්තදම්න්තු 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ2 

රු. 24026002000 

"328 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 24026002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 
328 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ2  
රු. 2727002000 

 

"328 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ වහ 
රු. 2727002000 මුදර උඳශේනඹට තතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදන් බහ ම්භත විඹ. 

 

328 න ශීර්ශඹි 01 න ළඩටවන2 මරධන විඹදභ 
උඳශේනශඹි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

“கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 101,600,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 22,200,000 
                 

“கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 22,200,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 209,300,000 
                

“கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 209,300,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
                

 கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 36,200,000 

                 

“கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 36,200,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
                   

கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 328.-  ணறத, சகனரய்ப்தைத் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 240,600,000 
                

“கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 240,600,000 அட்டகறற் 

சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
                 

கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 27,700,000 

 

“கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 27,700,000 அட்டகறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 101,600,000, for Head 181, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 181, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 22,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 22,200,000, for Head 181, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 181, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 209,300,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 209,300,000, for Head 181, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 181, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 36,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 36,200,000, for Head 181, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 181, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 328. - DEPARTMENT OF MANPOWER AND 
EMPLOYMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 240,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 240,600,000, for Head 328, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 328, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 27,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 27,700,000, for Head 328, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 328, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

"හය බහ ප්රතිඹ හර්තහ ශ යුතු ඹයිද2 නළත රැසවීභ 

වහ අය ත යුතුඹ" යිද භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්රලසනඹ ේෂභන රදින්, බහ ම්භත ේෂඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අ. බහ. 6.29  ඳහර්ලිදම්න්තු  ප්රගිඹ හර්තහ කයනු ිබණි 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභහ මූරහනදඹන් ඉත් ේෂඹ. 

කහයක බහ ප්රගිඹ හර්තහ කයි ; නළත රැසවීභ 2013 
දදළම්ඵර් 18න ඵදහදහ. 

தற.த. 6.29 றக்கு குதறன் தரறசலனகண தற்நற 

அநறறக்கும்ததரதட்டு கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகன்நரர்கள். 

குதறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 

2013 டிசம்தர் 18, தைன்கறக. 

At 6.29 p.m., Mr. Presiding Member left the Chair to report 

Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 18th 

December, 2013.  

 
කල්තළබීභ 

எத்றகப்தை 
ADJOURNMENT 

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි2 "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ේ 
තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රලසනඹ ේෂභන රදින්, බහ ම්භත ේෂඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳහර්ලිදම්න්තු ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.30 , 2013 දනොළම්ඵර් 
26 දින බහ ම්මුිඹ අනු, 2013 දදළම්ඵර් 18 න ඵදහදහ ප. බහ. 
9.30 න දතක් කල් ගිදේඹ. 

அன்தடி தற. த. 6.30 றக்கு தரரதௗன்நம், அணது 2013 

ம்தர் 26ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 டிசம்தர் 18, 

தைன்கறக தொ.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at  6.30 p.m. until 9.30 a.m.  on Wednesday, 

18th December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 

November, 2013. 
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ළ.ුත. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයද ශ යුතු තළන් දක්නු රිිට භන්ත්රීන් ිකන් පිටඳතක් ශන නිළයද ශ යුතු 
ගහයඹ එි ඳළවළදලි රකුණු ශොට2 පිටඳත රළමට ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கதௗள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் சண்டும். 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිදම්න්තු ේෂහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178ීම. ිබ ඳතක් දගන්හ ගළනීභ 

අල  

නම් ගහසතු රු. 18.15ීම. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50ීම. දකොශම 6, ීමරුශඳන, ඳහභාංකඩ ඳහය, අාංක 102, 

ිබඹසිරි දගොඩනළගිල්දල් යජදේ  ප්රකහලන  කහර්ඹහාංලදේ  අධිකහ ස  දත  ෆභ  ර්ඹකභ  දනොළම්ඵර්           

30 දහ   ප්රථභ දහඹක  මුදල් දගහ ඉදිරි ර්දේ දහඹකත්ඹ රඵහ දගන ේෂහද හර්තහ රඵහගත වළීමඹ.  

නිඹමිත දිදනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුම් ඳත් බහය ගනු දනොරළදර. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டதனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரதம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்சரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் சறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட சண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                

Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  

Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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