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(ஹன்ெொட்) 
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අ.භා. 1.00  පාර්ලිකම්න්තුමව රැස ්විය.   
කථානායකතුමමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொெொளுைன்றம் பி.ப.1.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர்  அவர்கள்   

[ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 

 
මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාකේ කාර්ය සාධන 

වාර්තාව  
ததர்தல் ஆமைக்குழுவின் தெயலொற்றுமக 

அறிக்மக  
 PERFORMANCE REPORT OF THE ELECTION 

COMMISSION  

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2019 වර්ෂශේ පළමුවරනි ෘ ර්ු ව ංඳැ  (2019.01.01 - 

2019.03.31) ශ්රී ලසෘ  රජා ත ්ත්රිෘ ංම ජාව දී ජානරජාශේ 

මරිකවරණ ශෘොමිෂ්ත ංභ ශේ ෘ ර්ය ං ධ්න ව ර්ත ව මම ඉදිරිපත් 

ෘරමි.  

 
ලිපි කල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திெங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිකම්න්තුම 
්රතිසංසක්රණ අමාතයතුමමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්වකේ ්රධාන 
සංවිධායකතුමමා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொெொளுைன்ற ைறுெீெமைப்பு அமைச்ெரும் அெெொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்தகொலொெொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අග්ර ම තයු ම  ංැ ජා ිකෘ රිකපත්ික, 

ආර්ථිෘ ෘටුතු , නරවත පදිසචි කිීම් ැ  පුනරුත්ථ පන, උු රු 

පළ ත් ංසවර්ධ්න ංැ ශයෞවන ෘටුතු  අම තයු ම  ශවුවශව්ත 

මම 2018 වර්ෂය ංඳැ  ශවරළ ංසරක්ෂණ ංැ ශවරළ ංම්පත් 

ෘළමන ෘරණ ශලප ර්තශම්්තු ශේ ව ර්ෂිෘ ෘ ර්ය ං ධ්න 

ව ර්ත ව ඉදිරිපත් ෘරමි.  

එම ව ර්ත ව ිකරංර ංසවර්ධ්නය ැ  පරිංරය ංැ ංකව භ විෘ 
ංම්පත් පිළිබඳ ආසශිෘ අධීක්ෂණ ෘ රෘ ංභ ව ශවත ශයොමු ෘළ 
ුතු යරයි මම ශයෝජාන  ෘරමි. 

 

්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, මුල  අම තයු ම  ශවුවශව්ත මම (22 

අධිෘ රය) සුර බදු ආඥ පනශත් 8 ංැ 30 වග්තික ංමඟ කියවිය 

ුතු , 32 වග්තිකය යටශත් ංකටිෘර ංැ ංකටිෘර ෘළමන ෘරණ 

පද්ධ්ිකය ංම්බ්තධ්ශය්ත මුල  අම තයවරය  විින්ත ං ලන ලදුව, 

2019 ජුනි 20 දිනරික අසෘ 2128/30 ලරන අික විශ ේෂ ගරංට් 

පත්රශේ පළ ෘරන ලල ීික ඉදිරිපත් ෘරමි.  

(අසෘ 04/2019 ලරන සුර බදු නිශේලනය) 

එම ීික රජාශේ මුල  පිළිබඳ ෘ රෘ ංභ ව ශවත ශයොමු ෘළ 

ුතු යරයි මම ශයෝජාන  ෘරමි. 
 

්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, අධ් ය පන අම ත් යු ම  ශවුවශව්ත 

මම පැත ංඳැ්ත ව ර්ත  ඉදිරිපත් ෘරමි. 

 (i)  2015 වර්ෂය ංඳැ  ජා ිකෘ අධ්ය පන ආයතනශේ 
ව ර්ෂිෘ ව ර්ත ව; ංැ 

 (ii) 2017 වර්ෂය ංඳැ  අධ්ය පන රෘ  න 
ශලප ර්තශම්්තු ශේ ෘ ර්ය ං ධ්න ව ර්ත ව.  

එම ව ර්ත  අධ්ය පනය ැ  ම නව ංම්පත් ංසවර්ධ්නය පිළිබඳ 

ආසශිෘ අධීක්ෂණ ෘ රෘ ංභ ව ශවත ශයොමු ෘළ ුතු යරයි මම 

ශයෝජාන  ෘරමි.  
 

්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, ජා ිකෘ ඒෘ බද්ධ්ත , ර ජාය භ ෂ , 

ංම ජා රගික ංැ ින්තදු ආගමිෘ ෘටුතු  අම තයු ම  ශවුවශව්ත 

මම 2018 වර්ෂය ංඳැ  අු රුලැ්ත වූ තරනරත්ත්ත පිළිබඳ 

ෘ ර්ය ලශේ ව ර්ෂිෘ ව ර්ත ව ඉදිරිපත් ෘරමි.  

එම ව ර්ත ව රිකං්තධ් නය ැ  උු රු ැ  නර ශඟනිනර නරවත 

ශගොඩනරඟීම පිළිබඳ ආසශිෘ අධීක්ෂණ ෘ රෘ ංභ ව ශවත ශයොමු 

ෘළ ුතු යරයි මම ශයෝජාන  ෘරමි.    
 

්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, අම තය ම්ඩඩලශේ ං ම ිකෘ 

ශනොවන විලය , ත ක්ෂණ ැ  පර්ශේෂණ අම තයු ම  ශවුවශව්ත 

මම 2016 වර්ෂය ංඳැ  ශ්රී ලසෘ  රමිික ආයතනශේ ව ර්ෂිෘ 

ව ර්ත ව ඉදිරිපත් ෘරමි.  

එම ව ර්ත ව අධ්ය පනය ැ  ම නව ංම්පත් ංසවර්ධ්නය පිළිබඳ 

ආසශිෘ අධීක්ෂණ ෘ රෘ ංභ ව ශවත ශයොමු ෘළ ුතු යරයි මම 

ශයෝජාන  ෘරමි.     
 

්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறெொர் தைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු ගාමිණී කලොකුකේ මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අභය්තතර පරිප ලනය ැ  ර ජාය 

ෘළමන ෘරණය පිළිබඳ ආසශිෘ අධීක්ෂණ ෘ රෘ ංභ ව ශවත 

ශයොමු ෘරන ලල,  

 (i) 2017 වර්ෂය ංඳැ  පළ ත් ංභ  ැ  පළ ත් ප ලන 
අම තය ස ශේ ව ර්ෂිෘ ෘ ර්ය ං ධ්න ව ර්ත ව   

 (ii) 2012 ංැ 2013 වර්ෂ ංඳැ  ශද්ශීය ණය ංැ 
ංසවර්ධ්න අරමුලශ  ව ර්ෂිෘ ව ර්ත  ැ  ගිණුම්  

 (iii) 2016 වර්ෂය ංඳැ  පළ ත් ප ලනය පිළිබඳ                        
ශ්රී ලසෘ  ආයතනශේ ව ර්ෂිෘ ව ර්ත ව  

 (iv) 2018 වර්ෂය ංඳැ  තරපර  ශංේව  ැ  මුංකලිම් 
ආගමිෘ ෘටුතු  අම තය ස ශේ ෘ ර්ය ං ධ්න 
ව ර්ත ව  

 (v) 2018 වර්ෂය ංඳැ  තරපර  ශලප ර්තශම්්තු ශේ 
ෘ ර්ය ං ධ්න ව ර්ත ව  

 (vi) 2018 වර්ෂය ංඳැ  ර ජාය පරිප ලන ැ  ආපල  
ෘළමන ෘරණ අම තය ස ශේ ව ර්ෂිෘ ෘ ර්ය 
ං ධ්න ව ර්ත ව ැ  ගිණුම්  ංැ 

 (vii) 2013 වර්ෂය ංඳැ  ශ්රී ලසෘ  ංසවර්ධ්න පරිප ලන 
ආයතනශේ ව ර්ෂිෘ ව ර්ත ව ංම්බ්තධ්ශය්ත වූ 
එකී ෘ රෘ ංභ ශේ ව ර්ත ව මම ඉදිරිපත් ෘරමි.        

 
සභාකම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නිකයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 

 රජකේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාකේ වාර්තාව 
அெெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக  

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திென்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on,  

 (i) Note on the Supplementary Allocations 
given from the Budgetary Support Services 
and Contingent Liabilities provision made 
under the Department of National Budget as 
per the Introduction Note of the Annual 
Estimates; and  

 (ii) Excise (Amendment) Bill, 

which were referred to the said Committee.   
 

සභාකම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නිකයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
( ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, - [බ ධ්  කිීමක්] 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශමොෘක්ල කිේශේ, ගරු ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර ම්තත්රීු මනි  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි,  අල ඔබු ම  ඉදිරිපත් ෘළ මරිකවරණ 

ශෘොමිෂ්ත ංභ ශේ ව ර්ත ව ංම්බ්තධ්ශය්ත මට ර කනයක් මු  

ෘර්තන ිකශබනව . ඒ ංඳැ  අවංකථ ව ලරශබ්තශ්ත ශෘොයි 

ශවල වටල  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රධ් න ෘටුතු වලට ය්තන ෘලි්ත මම ඔබු ම ට අවංකථ ව 

ශල්තනම්. Hon. Member, before we move on to Public 

Business of the day, I will give you time to speak.  

 

කපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ෘරුණ රත්න පරණවිත න මැත  - [ංභ  ගර්භය ු ළ 

නරත.] 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම පැත ංඳැ්ත ශපත්ංම් ශලෘ 

පිළිග්තවමි. 

(1) රත්නපුර, මැවල ප ර, අසෘ 47 ලරන ංකථ නශයින පදිසචි ඕ. 
න රල ශ්රී විත රණ මැත ශග්ත ලරණුණු ශපත්ංම  ංැ 

(2) කු්ඩඩං ශ , ප ශ ෘරශ , ට්රිනිටි ග ර්න්්තංක, අසෘ 04 
ලරන ංකථ නශයින පදිසචි ආර්.එම්.පී.ශක්. රත්න යෘ 
මැත ශග්ත ලරණුණු ශපත්ංම. 

 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(ைொண்புைிகு அநுெொத ஜயெத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම ශබෝම්ණුවල, වරලිශගොඩර ල යන 

ලිපිනශයින පදිසචි ඩී. ජී.ටී. ශලොඩම්වල මැත ශග්ත ලරණුණු 

ශපත්ංමක් පිළිග්තවමි. 
 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද කපත්සම් මහජන කපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුතුම යයි නිකයෝග කරන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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2019 ංරප්තරම්බර් 04 

ගරු අග්රාමාතයතුමමා  කයොමු ක  ්රශන් 
ைொண்புைிகு பிெதை அமைச்ெொிடம் விடுக்கும் 

வினொக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுெ ெிட்னி ஜயெத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ගරු අගමරිකු ම ශග්ත මම අැන 

ර කනය  ශමයයි. 

ශම් වන විට ශපොශළෝතනරුව දිංක්රික්ෘය පුර ම වන අලි්තශ  

තර්ජානය පවිකන අතර, ශම් ම ංය ු ළ පමණක් වන අලි්තශ  

පැර දීශම්ත මරණ 2ක් පමණ ිනදු වී ඇත. වන අලි්ත පැර දීශම්ත 

මුවෂය ජීවිතවලට බරපතළ ැ නි ිනදු වී ඇික අතර, ඔුන්ත ජීවත් 

වන නිව ං වි  ල ව ශය්ත  වින   වී ඇත. එශම්තම, ඔුන්තශ  

ංකථිර ශගවු  ශභෝග එනම්, ශපො , ශෘශං ,  අඹ ශභෝග 

ංම්පූර්ණශය්ත වින   වී ඇත.  

වනජීවී ශලප ර්තශම්්තු ව මඟි්ත ඉදිෘරන ලල විදුලි වරට 

පද්ධ්ිකය නිලධ් රි්තශ  අධීක්ෂණය ංැ ංරලකි ල 

ශනොමරිකෘමි්ත වින   වී ඇත.  නිලධ් රි්තශ  ශමම 

අෘ ර්යක්ෂමත ව ැ   වගකීම් පරැරර ැරීම දිගි්ත දිගටම ිනදුවන 

නිං , ඔුන්ත පිළිබඳව ගුව ලබන ක්රිය  ම ර්ගය ෘවශර් ල   

ශමම වන අලි උවදුර මඟැරීම ංඳැ  ගුව ලබන ෘඩිනම් 

ක්රිය  ම ර්ග ෘවශර් ල  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා (අග්රාමාතයතුමමා සහ ජාතික 
්රතිපත්ති  ආර්ිකක ක යුතුම  නැවත පදිංික ිරීමම් හා 
පුනරුත්ථාපන  ේතුමරු ප ාත් සංවර්ධන සහ කයෞවන 
ක යුතුම අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க - பிெதை அமைச்ெரும் 

ததெியக் தகொள்மககள், தபொருளொதொெ அலுவல்கள், 

ைீள்குடிதயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு ைொகொை 

அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister and 
Minister of National Policies, Economic Affairs, 
Resettlement and Rehabilitation, Northern Province 
Development and Youth Affairs.) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි,  ශමු ම  ංැ තවත් ම්තත්රීවරු්ත 

කිිනපශලශනක් ම  ංමඟත්, ඇමිකු ම  ංමඟත් ශම් ර කනය ගරන 

ං ෘච්ඡ  ෘරල  ිකශබනව . ගරු අුවර ිනන්නි ජායරත්න මරිකු ම  

ංඳැ්ත ෘළ පරිදි, ශපොශළෝතනරුව දිංක්රික්ෘය ු ළ විවිධ් 

ංකථ නවල වන අලි්තශග්ත තර්ජානය පවිකනව . පසුගිය ෘ ලය 

ු ළ වන අලි්ත ශැේු ශව්ත පුද්ගල මරණ ශම්තම ශද්ශපොළ ැ නි ල 

ිනදුවී ිකශබනව . මීට අමතරව, ජානත වශ  වග  ෘටුතු වලට ල 

ශමම තත්ත්වය අිනතෘර ශලං බලප  ිකශබනව .  

ශමම තත්ත්වය මරඩපරවරත්වීම ංඳැ  රජාය විින්ත විවිධ් ක්රිය  

ම ර්ග ගනිමි්ත ිනටිනව . ලරනට ශපොශළෝතනරුව දිංක්රික්ෘශේ 

ඇික විදුලි වරටව වල දුර කිශලෝමීටර 718.88ක්. ශමශංේ ඉදිෘරන 

ලල විදුලි වරටව  නඩත්ු ව ංඳැ  ිනවි  ආරක්ෂෘ 

ශලප ර්තශම්්තු ශේ භටයි්ත 272ක් ශයොලව  ිකශබනව . ඊට 

අමතරව, ශපොශළෝතනරු වනජීවී ෘල පශේ වන අලි 

ෘළමන ෘරණ ෘටුතු  ංඳැ  තවත් ිනවි  ආරක්ෂෘ භටයි්ත 60 

ශලශනකු අුවුතක්ත ෘර ිකශබනව . එශංේම, ශමම ගරටලුව ංඳැ  

එෘ පිළියමක් ව ශය්ත, ජාන ජීවිතයට ඉත  පීඩ ෘ ී ශලං 

ැරිනශරන වන අලි්ත අ ල  පුනරුත්ථ පනය කිීම ංඳැ , වන අලි 

රැඳුනම් මධ්යංකථ න ඉදිකිීම ල ආරම්භ ෘර ිකශබනව . ශමම 

වරඩංටැන යටශත්, ලරනටමත් ශැොශරොේශපොත න රශද් ශේ වන 

අලි රැඳුනම් මධ්යංකථ නයක් ඉදි ෘර ඇික අතර, එින පීඩ ෘ ී වන 

අලි රැඳවීමට ෘටුතු  ෘරමි්ත පවිකනව .   

එශංේම, වන අලි පලව  ැරීශම් ක්ෂණිෘ ක්රිය  ම ර්ගයක් 

ශලං භ විත කිීමට අලි ශවඩි ශයොල  ග්තන  අතර, ජාන ව ං 

ු ළට පරමිශණන වන අලි පලව  ැරීමට ජානත ව ශවත අලි ශවඩි 

නිකුත් කිීශම් ක්රමශේලයක්ල පවත්ව  ශගන යුව ලබනව .  එම 

අලි ශවඩි ශබල  දීම ංඳැ  ර ශද්ශීය ශ ෘම්, ශගොවි ංසවිධ් න වරනි  

ආයතන ැ  ංසවිධ් නවල ය ්තත්රණයක් භ විත ෘරුව ලබනව .   

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශපොශළෝතනරුව දිංක්රික්ෘශේ ලරනට 

කිශලෝමීටර 648.3ක් විදුලි වරට ඉදි ෘර ඇික අතර, එම විදුලි 

වරටව වලි්ත කිශලෝමීටර 177ක් අලුත්වරඩිය  කිීමට 

ැඳුන ශගන ිකශබනව . එම අලුත්වරඩිය  ෘටුතු  ම ං 03ක් 

ඇු ළත ිනදු ෘර අවං්ත කිීමට ශම් වන විට උපශලංක ලබ  දී 

ිකශබන අතර, සුසග විල, ප ලියශගොඩවර ල කිශලෝමීටර 8.3ෘ 

පවිකන විදුලි වරශටින ඉිකරි ශෘොටං ෘඩිනමි්ත ඉදිෘර, ම ංයක් 

ු ළ අවං්ත කිීමට අව ය පියවර ගරීමමට උපශලංක ලබ  දී 

ිකශබනව .  

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශමම විදුලි වරට නඩත්ු  කිීශම් 

ෘටුතු  නිින පරිදි ිනදු ශනොවන බවට ගරු ම්තත්රීු ම  ංඳැ්ත ෘළ . 

විදුලි වරට ඉදි කිීශම් ෘටුතු  වනජීවී ංසරක්ෂණ 

ශලප ර්තශම්්තු ව විින්ත ිනදු ෘරන අතර, එින නඩත්ු  ෘටුතු  

ිනවි  ආරක්ෂෘ ශලප ර්තශම්්තු ව ැරැ  ිනදු ෘරුව ලබනව . ඒ 

ංම්බ්තධ්ශය්ත ශංොය  බල  නිින පියවර ගරීමමට ෘටුතු  ෘරන 

ශලංට වනජීවී ඇමිකු ම  ශවත උපශලංක ලබ  දීමට ම  ෘටුතු  

ෘරනව . එශංේම, ලරනට ජා ිකෘ විදුලි වරට වරඩංටැන ංඳැ  

ක්රිය ත්මෘ කිීමට ංරලසුම් ෘර ඇික වරඩ පිළිශවළ අුවව ං ම 

විදුලි වරටෘටම කිශලෝමීටර 1ෘට නඩත්ු  ංැ යෘය්ත ශැෝ 

ිනවි  ආරක්ෂෘ භටයකු දිව  ැ  ර ත්රී ෘ ලශේ ශයොල  ගරීමමට 

අශප්ක්ෂ  ෘරන අතර, ඉදිරිශේදී එම වරඩ පිළිශවළ ක්රිය ත්මෘ 

කිීමට අශප්ක්ෂ  ශෘශරනව . ඒ ංඳැ  නව බඳව  ගරීමම් කිීමට 

අව ය ෘටුතු  ිනදු ශෘශරමි්ත පවිකනව . 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 

නැඟී සිටිකේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මින්තල අමරවීර ම්ත්රිු මනි, අගමරිකවරය ශ  අවංරය 

ඇු ව තමයි ශවනත් ශෘශනකු ර කනයක් අැනව  නම් අැ්තන 

ඕන . ගරු ම්තත්රීු ම ට අු රු ර කන අැ්තන අවංකථ ව ශල්තන. 

ඊට පංකශංේ අගමරිකු ම ශ  ෘරමරත්ත ඇු ව ඔබු ම ටත් 

ර කනයක් අැ්තන පුුවව්ත.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுெ ெிட்னி ஜயெத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු අගමරිකු මනි, ඔබු ම  ංඳැ්ත ෘරපු ිනයලු ෘටුතු  ිනදු 

ශවමි්ත යනව . නමුත් වනජීවි ශලප ර්තශම්්තු ශේ අධීක්ෂණය 

ගරන අපි ංු ටු ශව්තශ්ත නරැර. පසු ගිය ලවංෘ  මරදිරිගිරිය 

ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ ලම්ශංෝපුර කියන ගශම් 

ලම්ශංෝපුර විදුැ  ක්රීඩ සගණශේ උශද් ැයට පමණ වන අලි 

ඇවි ල  ිනටිය . ඒ අවංකථ ශේදී මරදිරිගිරිය නව නගරශේ ඒ 

රශද් ය භ ර වනජීවි ෘ ර්ය ලයට ගම් වරිනශයෝ ෘථ  ෘළ . 

එතශෘොට ශවල ව උශද් ැයයි. ළමයි්ත ප ංලට එන අවංකථ ව. ඒ 

99 100 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

අවංකථ ශේ ඒ නිලධ් රි්ත දීපු උත්තරය ුනශ්ඩ, "අපට අල උං විශේ 

නඩුවෘට ය්තන ිකශබන නිං  ලර්ත එ්තන විධියක් නරැර" කියන 

එෘ. ගශම් අය ඊට පංකශංේ තමයි ශම් වන අලි ටිෘ එශළේශේ. ඒ 

වන විටත් ප ංලට ලරුව්ත එනව .  

ගරු අගමරිකු මනි, ශම් නිලධ් රි්තශ  ක්රිය ත්මෘ වීම දිශන්ත 
දිනම අඩු ශේශගන යනව . ඒ නිලධ් රි්ත ඒව  ශනොංලෘ  ැරිනව . 
අශනක් එෘ තමයි, රෑට ැදිිනයක් ශවල  වන අලි පලව  ැරි්තන 
ශග්තව  ග්තන ඉ්තන නිලධ් රි්ත රෑට ශම් ෘ ර්ය ලවල ඉ්තශ්ත 
බීමත්ව. එෘ නිලධ් රියකුවත් ිනිනශය්ත නරැර. ඔුන්ත අධිෘ 
බීමත්වයි ඉ්තශ්ත. ඒෘ නිං  ගරු අගමරිකු මනි, ශලප ර්ත 
ශම්්තු ශේ ිකශබන අෘ ර්යක්ෂමත වත්, ඒ ශගො ල්තශ  ිකශබන 
ශනොංරලකි ලත් ශම් ගරටලු වරඩිශව්තන ශැේු  ශවනව . ඔබු ම  
කිේව  ව ශ  ප ලියශගොඩර ල ඉඳල  සුසග විල ලක්ව  
කිශලෝමීටර අටෘ විදුලි වරට පද්ධ්ිකශේ ශම් වන විට ඉදිකිීම් 
ෘරශගන යනව . ඒ ෘරන ංමැර ඉදිකිීම්වල රමිිකයක් නරැර. 
ශම් ළඟදී ඉදිකිීම් ෘරපු අලි වරට පද්ධ්ිකය -අුනරුදු ශලෘෘට 
ෘලි්ත ඉදිෘරපු අලි වරට පද්ධ්ිකය- ලර්ත වින   ශවල . ශම් ෘරන 
ඉදිකිීම්වලත් රගිකයක් නරැර. ඒ ඉදිකිීම් ංඳැ  ග්තන  ෘණුවල 
රමිිකයක් නරැර. මම ඔබු ම ශග්ත ශගෞරවශය්ත ඉ ලනව ,  ඉත  
ශැොඳ රමිිකශය්ත ශම් ෘටුතු  කිීමට ඒ නිලධ් රි්තට උපශලංක 
ශලන ැරටියට. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ම්තත්රීු මනි, ශලවන ර කනයත් අැනව ල  
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுெ ெிட்னி ஜயெத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

නරැර, එපමණයි ගරු ෘථ න යෘු මනි. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශම් ම්තත්රීු ම ත් තවත් ම්තත්රීවරු 

කිිනප ශලශනක්ම ශම් පිළිබඳව ර කන ෘරල  ිකශබනව . මම 

බල ශපොශරොත්ු  ශව්තශ්ත ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත අශප් විෂය භ ර 

ඇමිකු ම  ංැ ප ර්ලිශම්්තු  ම්තත්රීවරු කිිනප ශලශනකුශග්ත ුතත් 

ෘමිටුවක් පත් ෘර්තනයි. ඒෘට අශප් ශලප ර්තශම්්තු ශේ 

රධ් නි්ත ඇු ළත් ෘර්තනත් බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . ංික 

ශලෘෘට වත වක් ශැෝ ම ංයෘට වත වක් රැංකශවල  රගිකය 

ව ර්ත  ෘර්තන අපට ිනදු ශවනව . නරත්නම් ශම් ර කනය 

විංශඳ්තශ්ත නරැර. ශමොෘල, ශලප ර්තශම්්තු ශේ අඩුප ඩුෘම් 

ිකශබනව . ශම් ෘටුතු  ංම්බ්තධීෘරණය ෘර්තන ඇමිකු ම , 

අල ළ ශලප ර්තශම්්තු ශේ රධ් ීම්ත, අල ළ නිලධ් රි්ත ංැ 

ම්තත්රීවරු්ත කිිනප ශලශනක් ඇු ළත් ෘමිටුවක් පත් ෘරන එෘ 

තමයි ශම් ංඳැ  වඩ ත් සුදුසු බවට  මට ශපශන්තශ්ත. ුනවමන  

නම්, ඒ අය මුණ ගරිනල   ඊට පංකශංේ අශප් ම්තත්රීු ම්තල ට ඒ 

රශද් වලට ගිින ල ත් ඒ ව ර්ත   ලබ  ශල්තන පුුවව්ත. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි,- 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂශේ රධ් න ංසවිධ් යෘු මනි, ංකථ වර නිශයෝග 

අුවව මට allow ෘර්තන පුුවව්ත ශව්තශ්ත,- [බ ධ්  කිීමක්] 

ශපොන්ඩක් ඉ්තන, මම පරැරදිලි ෘර ශලනු රු. ඒ ර කන අැපු 

ම්තත්රීවරය ට විතරයි අවංකථ ව ශල්තන පුුවව්ත. නමුත් ගරු 

අගමරිකු ම ත්, ඔබු ම ත් එෘඟත්වශය්ත ෘරනව  නම්, ඒෘට 

මශ  විරුද්ධ්ත්වයක් නරැර. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශම් ර කනය මු  ෘර්තනට අවංකථ වක් ලබ දීම පිළිබඳව 

ඔබු ම ටත්, ගරු අග්ර ම තයු ම ටත් ංකු ිකව්තත ශවනව .  

ැම්බ්තශතොට දිංක්රික්ෘශේත් වන අලි තර්ජානය ඉත ම 

ඉැළි්ත ිකශයනව . පසුගිය අවංකථ වල ජීවිත ැ නිත් ිනද්ධ් ුනණ . ඒ 

ව ශ ම ශද්පළ ැ නි වි  ල රම ණයක් ිනදු ශවල  ිකශබනව .  මම 

ිනතන ැරටියට ැම්බ්තශතොට දිංක්රික්ෘශේ පමණක් ශනොශවයි, 

අශනක් දිංක්රික්ෘත් ආවරණය වන විධියට, වන අලි ැ නිය අවම 

ෘර ගරීමම ංඳැ  නිින වරඩපිළිශවළක් ංෘංක ෘර්තන කියල  

ඉ ල  ිනටිනව . 

ඒ ව ශ ම, ගම් ව ින්ත ලරනට ශම් ංඳැ  ශවනත් විවිධ් ක්රම 

ශංොය  ශගන ිකශබනව . ඔුන්ත විදුලි වරටට අිකශර්ෘව ශවනත් 

ක්රමශේල ශංොය ශගන ිකශබනව . ඒ ව ශ ම, වන අලි එන එෘ 

ංකව භ විෘව ප ලනය ෘර ග්තන  ක්රම ංිනත වරඩංටැ්ත ල 

ිකශබනව . ඒ පිළිබඳවත් අවධ් නය ශයොමු ෘරල  ෘටුතු  ෘර්තන 

කියන ඉ ලීම ඔබු ම ශග්ත ෘරනව .  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ගරු උලය රභ ත් ගම්ම්තපිල මරිකු ම  විින්ත ගරු 

අග්ර ම තයු ම ශග්ත අංුව ලබන ර කනය. 

 
ගරු ේදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම ගරු අග්ර ම තයු ම ශග්ත අංන 

ර කනය ශමයයි. 

ශලෝෘශේ වඳ වී යන ංු ්ත ැ    ෘ වර්ග ආරක්ෂ  ෘර 

ගරීමම ශවුවශව්ත ංකථ පිත ෘළ Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

ශැවත් වඳ වී ය ශම් තර්ජානයට ලක්ව ඇික වන ංු ්ත ැ    ෘවල 

අ්තතර්ජා ිකෘ ශවශළඳ ම පිළිබඳ ංම්මුිකය ැ  ංම්බ්තධ් 18වන 

ව ර්ෂිෘ ංමුුවව ශ්රී ලසෘ ශේ පරවරත්වීමට රණරණය ෘරුව ලරණුශේ 

2016 වංශර් ලකුණු අප්රිෘ ශේ ශජාොැර්තනංකබර්  ුවවර පරවරික 

17වන CITES ංමුුවශේදීයි.  

ශලොව වන ්තතරවලි්ත අනවංරශය්ත ෘප , ශෘොළඹ වර ය 

ඔංකශංේ රික අපනයනයට ශගන ආ rosewood ලරව ංැ අප්රිෘ ුව ලළ 

ඇු ්ත මර  ලබ ගත් ශ  තරවරුණු ලළ ෘ්තශට්නර් පිටි්ත අ ල  

ගරීමමට ශ්රී ලසෘ  ශර්ව ව ෘටුතු  කිීම ංැ 2016 එම ලළවලට 

අ්තතර්ජා ිකෘ රිනද්ධියක් ලබ  දී ග ලු මුවශලොර පිටිශේදී වින   

කිීම, ශමම ංමුුවව ශ්රී ලසෘ වට ලබ  දීමට රණරණය කිීමට 

රධ් නම ශැේු ව විය.  

2018 වංශර්දී ිනදු ෘළ අම තය ම්ඩඩල ංසශ ෝධ්නයත් ංමඟ 

අම තයවරු්ත කීපශලනකුටම ශමම ංමුුවශේ වගකීම භ රදී ිකණුණ 

ල එය අවිධිමත් වීම නිං  CITES මැ ශ ෘම් ෘ ර්ය ලශේ 

නිලධ් රි්ත අවං නශේදී රණරණය ෘශළේ 2019 වංශර් ශමම ංමුුවව 

ිකීමව  ුවවර පරවරත්වීමටයි.  

2018 අශරේ  ම ංශේදී ෘරනටනට් ප්රිෘ වක් මඟි්ත CITES 

ශ ෘම් ෘ ර්ය ලයක් බ්ඩඩ රන යෘ ංම්ම්තත්රණ  ල  පරි්රශේ 

ංකථ පිත ෘශළේ 2019දී ශෘොළඹ ංමුුවව ශවුවශව්ත ංරලසුම් ංෘංක 
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2019 ංරප්තරම්බර් 04 

කිීමට ය. නමුත් එක්ංත් ජා රණ්තශ  ංමුුවවට පමණක් ශලවන 

වන,- ගරු ෘථ න යෘු මනි, එක්ංත් ජා රණ්තශ  ංසවිධ් නශේ  

ං ම ිකෘය්ත 193යි ඉ්තශ්ත. ශම්ශක් 183යි- ශලොව වරඩිම 

ප ර් කවෘරුව්තශ  නිශයෝජානය ිනදු ශෘශරන ශමම CITES 

ංමුුවව ශ්රී ලසෘ වට අිනමි වී ඇික බව ඔබු ම  ල්තශ්තල?  

ශමම ංමුුවව ශ්රී ලසෘ වට අිනමි කිීම ංම්බ්තධ්ශය්ත ුජුවම 
ශ ෝලන  එ ල ව්තශ්ත වර්තම න ආ්ඩඩුශේ අයැපත් 
ෘළමන ෘරණය නිං  බව ගරු අගමරිකු ම  පිළිග්තශ්තල? එශංේ 
නරතශැොත් ඊට වගකිවුතත්ත්ත ෘුනරු්තල? 

වංර 30ෘ ත්රංකතව ලය මුල  ගත් රට ශලෝෘයට විවතත ෘර දීමට 
ිකණුණු ශැොඳම අවංකථ වක් වන CITES ංමුුවව ශමරටට ලබ  දී 
ිකනටයදී, එය නරික ෘර ගරීමමට ක්රිය  ෘළ ආ්ඩඩුශේ 
ශද් ප ලනඥය්තට එශරිනව ගුව  ලබන ක්රිය ම ර්ග ෘවශර්ල? 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අවං න ව ශය්ත ශමම ංමුුවව අිනමි 
කිීමට ශැේු  වූ ෘරුණු ගරන ංවිංකතර ව ර්ත වක් ගරු ංභ වට 
ඉදිරිපත් ෘරන ශලං ගරු අගමරිකු ම ශග්ත අපි ඉ ල  ිනටිනව .  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, තර්ජානයට ලක් වූ වන ංත්ව ැ    ෘ 

විශ ේෂවල අ්තතර්ජා ිකෘ ශවශළඳ ම පිළිබඳ ංම්මුිකශේ - CITES - 

ප ර් කවෘරුව්තශ  18 වන ංරිනය පරවරත්වීම, 2018 ශනොවරම්බර් 

මං 02 ශවනි දින අසෘ 2096/17 ලරන ගරංට් නිශේලනය රෘ රව 

ංස  රෘ ංසවර්ධ්න, වනජීවී ංැ ක්රිංකිකය නි ආගමිෘ ෘටුතු  

අම තය ස ය යටතට පත් ෘළ . එවිටත් එම ංමුුවව ශ්රී ලසෘ ශේ 

ජජාව විවිධ්ත්වය, ංසංකෘතිකය ංැ ජා රණ්ත අතර ඇික අශනයෝනය 

ංබරඳිය ව විලැ  ලක්වන ආෘ රශය්ත ංසවිධ් නය ෘරමි්ත 

පරවු ණි. එම ංසවිධ් න ෘටුතු  ඒ ආෘ රශය්තම එම අම තය ස ය 

මඟි්ත ඉදිරියට ශගන ගිය අතර, අල ළ වන ිනයලු ප ර් කවය්තශ  

මූලිෘත්වශය්ත ංසවිධ් න ෘටුතු  සූල නම් ශෘරිණි. 

බ්ඩඩ රන යෘ ජා තය්තතර ංම්ම්තත්රණ   ල ව ැ  ඒ අවට 

පරි්රය මූලිෘ ෘරශගන 4,000ෘට අධිෘ විශද්ශීය නිශයෝිකතය්ත 

පිළිගරීමමට ිනයලු ෘටුතු  ිනදු ෘළ අතර, 2018 වර්ෂශේ 

ශලංරම්බර් 23වරනි දින CITES ශ ෘම් ෘ ර්ය ලශේ මැ 

ශ ෘම්වරිය ශ්රී ලසෘ වට පරමිණ අපශ  රයත්නය ර සංීමය බවට 

ඇගරයීමක්ල ිනදු ෘළ . නමුත්, අව ංන ව්තත අ්තලමි්ත එම ංමුුවව 

පරවරත්වීමට ම ංයෘට ශපර ප ංකකු ඉරිල  ශබෝම්බ රැ රය එ ල 

ුනණ . එම අව ංන ව්තත ිනද්ධිය වූ ශමොශැොශත් ිනට විශද්  

ෘටුතු  අම තය ස ශේ ංැභ ගිත්වශය්ත ිකීමව ින CITES ශ ෘම් 

ෘ ර්ය ලය ංමඟ ුජු ංම්බ්තධ්ත  පවත්ව ශගන ය මට ෘටුතු  

ෘරුව ලරණුව . නමුත්, එම ෘ ල වෘව ුවශේ ඇික වූ ආරක්ෂෘ 

තත්ත්වය ංලෘ  බල  ිකීමව  CITES මැ ශ ෘම් ෘ ර්ය ලය 

විින්ත ශමම ංමුුවව ශ්රී ලසෘ ශේ පරවරත්වීම ත වෘ ලිෘව ෘ  

ලරමීමට රණරණය ෘරුව ලරණුව . ඒ අුවව, ිකීමව  මැ ශ ෘම් 

ෘ ර්ය ලය ංමඟ ංම්බ්තධ් ශවමි්ත ශමම ංමුුවව ංරප්තරම්බර් 

1වරනි දින ිනට 12වරනි දින ලක්ව  පරවරත්වීමට නව දින වෘව ුව 

රණරණය ෘළ . ඒ ංඳැ  ිනයලු එෘඟත වලට එළරඹුණ . එම ෘ ල 

වෘව ුවශේදී එක්ංත් ජා රණ්තශ  ආරක්ෂෘ අස ශේ ශජායෂකස 

නිලධ් රි්ත නිීක්ෂණ   රිෘ වක් ංඳැ  ලසෘ වට පරමිණි අතර, 

2019 මරයි මං 28 ිනට 30 ලක්ව  ෘ ලය ු ළ ශමරට රැඳී ිනටිමි්ත 

ෘරුණු අධීක්ෂණය ෘළ . ංස  රෘ ංසවර්ධ්න, වනජීවි ංැ 

ක්රිංකිකය නි ආගමිෘ ෘටුතු  අම තය ස ය, ආරක්ෂෘ අම තය ස ය, 

විශද්  ෘටුතු  අම තය ස ය යන අම තය ස වල නිලධ් රි්ත ෘ  

තරබූ ංමුුවව නරවත පරවරත්වීශම් ැරකිය ව ඔුන්ත ශවත ශප්තව  

දීමට ෘටුතු  ෘළ . නමුත්, අවං නශේදී ඔුන්ත රණරණය ෘශළේ, 

ආරක්ෂෘ තත්ත්වය නිං  ශම් ංමුුවව ෘ  ලම්තනයි. ශවන කිිනම 

ශැේු වක් නිං  ශනොශවයි ඒෘ ුනශ්ඩ, ගරු ෘථ න යෘු මනි. 

ශම් CITES එෘ ආරම්භ වූ අවංකථ ශේ එින මැ ශ ෘම්ු මිය 

ශමශැම ංඳැ්ත ෘළ : 

“May I once again express our sadness over the tragic events in Sri 
Lanka last April and the losses and impacts suffered by the Sri 
Lankan people because of this tragedy. We truly wish we could 
have met as planned earlier this year in Colombo. We thank the 
Secretariat in Colombo for all their efforts in the early preparations 
for CoP18. I kindly ask you all to stand for a minute of silence”. 

ඇත්ත ව ශය්ත ශම් පිළිබඳ ංම්පූර්ණ ව ර්ත වක් ුනවමන  

නම්, ඒෘ අල ළ ඇමිකු ම ශග්තම ලබ  ග්තන කියල යි මම 

ශයෝජාන  ෘර්තශ්ත.  

 
ගරු ේදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම ගරු අග්ර ම තයු ම ට ශයොමු ෘරන 

පළමුවරනි අු රු ර කනය ශමයයි.  

ශ්රී ලසෘ ශේ ආරක්ෂෘ තත්ත්වය මත ශමම ංමුුවව පරවරත්වීම 

අශැෝින ෘළ  නම්, ශ්රී ලසෘ ව ශම් පිළිබඳ ශෘෝපයට පත් ශවල  

2018 ජූනි ම ංශේ රුිනය ශේ  ශංෝචි ුවවරදී ශපර සූල නමක් ශලං 

දියත් ෘරපු ශම් ංමුුවශේ ල සඡනය - logo එෘ - ඉවත් ෘර 

ගරීමමට ෘටුතු  ෘශළේ ඇයි? රටව  183ෘට, ශ්රී ලසෘ වට 

ආශේණිෘ ංු ්තශග්ත ංම්තවිත ඒ ල සඡනය ඉදිරිපත් ෘරල  

ිකණුණ . ඔබු ම  කියන ආෘ රයට ආරක්ෂෘ තත්ත්වය මත ශමම 

ංමුුවව පරවරත්වීම අශැෝින ෘළ  නම්, එය ගරටුමෘ රිකලලයක් 

ශනොශවයි නම්, ඒ ල සඡනය ඉවත් ෘර ගරීමමට ඔබු ම්තල  

ෘටුතු  ෘශළේ ඇයි?    

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එශැම ව ර්ත වක් මට නම් ලරනටල  නරැර. ඇමිකු ම  කියනව  

එශැම ශලයක් ිනදු ුනශ්ඩ නරැර කියල . අව ය නම් මට ඒ ගරන 

තව ශංොය  බල්තන පුුවව්ත. ඒෘයි මම විශ ේෂශය්ත කිය්තශ්ත 

ශමවරනි ර කන අල ළ ඇමිකවරු්තටයි ශයොමු ෘර්තන ිකශබ්තශ්ත 

කියල . මට ශම් ර කනය ශයොමු ෘළ නිං  මම පිළිු රු ශලනව .  
මැ ශ ෘම්ු මිය ඇවිත් ශම් ංසවිධ් නය දිැ  බරලුව  ශ්ත. ඊට 

පසුව ිනදු ුනණු අලුත් ිනදුවීම ශම් ශබෝම්බ පිපිීම පමණයි. මැ 

ශ ෘම්ු මිය පරමිශණද්දී  ංමැර විට එු මිය ඒ ගරන අංු ටට 

පත් ුනණ ල කියල  මම ල්තශ්ත නරැර. මැ ශ ෘම්ු මිය පරමිණ 

අංු ටට පත්ුනණ  කියල ල ඔබු ම  කිය්තශ්ත? ශනොවරම්බර් 

02ශවනි ල  ශම් විෂයය දු්තන , අලුත් ඇමිකවරශයකුට. එු මිය 

ආශේ ශලංරම්බර් 23ශවනි ල . එශැම නම්, ශමොනව ල ුනශ්ඩ 

කියල  ඔබු ම  එතරනි්ත ර කන ෘර්තන. මශග්ත අැ්තන එප .  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ශලවරනි අු රු ර කනය අැ්තන. 

 
ගරු ේදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු අග්ර ම තයු මනි, ශලංරම්බර් 23 ිනටිශේ තමු්තන ්තශංේල  

පත් ෘරපු ඇමිකවරයකු වීමයි ර කනයට ශැේු  ුනශ්ඩ. 

අග්ර ම තයු ම ට මශ  ත ක්ෂණිෘ ර කනයට උත්තර ශල්තන බරරි 

නම්, මම එු ම ට උත්තර දිය ැරකි ර කනයක් අැ්තනම්ශෘෝ. 

එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂශේ -[බ ධ්  කිීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ශපොන්ඩක් ඉ්තන. 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු ේදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මට ර කනය අැ්තන ඉඩ ශල්තන, ගරු අග්ර ම තයු ම . 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශම්ෘ ිනදු ුනශ්ඩ ආරක්ෂෘ තත්ත්වය නිං . මැ ශ ෘම්ු මිය 

එනශෘොට ඒ ංික ැශේදී ඒ ෘටුතු  භ ර ශගන ිකණුශ්ඩ ශවන 

ඇමිකවරශයක්. එතරනදී ර කනයක් ඇික ුනණ ල කියන එෘත් මම 

ශංොය  බල  කිය්තනම්. එු මිය එතශෘොට ඒෘ රණරණය ෘළ  නම්, 

එශැම නම් ඒෘ ුනශ්ඩ ඒ ෘ ලශේදී. එශැම නරත්නම් අපි කියන 

විධියට ශම්ෘ ිනදු ුනශ්ඩ ශබෝම්බ පිපිීම නිං . අශප් රැංකවීම් 

ගණන වකුත් අපට ෘ  ලම්තන ිනදු ුනණ , ශම් ශබෝම්බ පිපිීම 

නිං . 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ශලවරනි අු රු ර කනය අැ්තන. 

 
ගරු ේදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අග්ර ම තයු ම ට ශම් ත ක්ෂණිෘ 

ර කනයට උත්තර ශල්තන බරැරයි කියනව . නමුත්, දිගි්ත දිගටම 

ශ ෘම් ෘ ර්ය ලය ංමුුවශේ රගිකය ංම්බ්තධ්ශය්ත ං ීමමෘට 

පත්ව්තන බරැරයි කියපු බව ශලප ර් කවය අතර හුවම රු වූ ඊශම්  

පණිුනඩ, අල ළ ලිපි ශගොුව ශගනරත් බරලුව ම අග්ර ම තයු ම ට 

පරැරදිලි ශවයි. ශමොෘල, ඔබු ම  ශනොමඟ යව  ිකශබ්තශ්ත. 

ඔබු ම ට ත ක්ෂණිෘ ර කනවලට උත්තර ශල්තන බරැරයි කියන 

නිං  මම ඔබු ම ට උත්තර දිය ැරකි ර කනයක් අැ්තනම්. 

ගරු අග්ර ම තයු මනි,   වඳ වීමට ලක්ශවල  ිකශබන ශම් ංත්ව 

ශෘොට්ස ං අතරට එක්ංත් ජා ිකෘ ප ක්ෂිෘය  අඩසව  වීම, 

ඔබු ම ශ  න යෘත්වය යටශත් වංර විිනපැෘ ිනදුවීම ගරන 

ඔබු ම  කිය්තශ්ත කුමක්ල? 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ශමතරනට ශද් ප ලනය ශ ්තශ්ත නරිකව 

වනජීවී්ත ංම්බ්තධ් ර කනයට යමු. ශම්ෘ අනව ය ශලයක් ශ්ත. 

 
ගරු ේදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශමු ම ට ත ක්ෂණිෘ ර කනවලට උත්තර ශල්තන බරැර.  

අම තයවරය ශග්ත ර කන අැ්තන කියනව  ශ්ත. එම නිං  එු ම ට 

උත්තර ශල්තන පුුවව්ත ර කනයක් මම ඇහුව .  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒෘ බ්ඩඩ රන යෘ මරිකු ම ශ  ෘ ලශේ ිනට කිේව . එශැත් 

ංමැර ංු ්ත බල්තශ්ත වඳ ශව්තශ්ත නරික නිං  ශවනත් 

තරනෘට පනි්තන. අපි එශැම ශනොශවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, the Hon. I. Charles Nirmalanathan. You can ask 
your Question.  

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌெவ ெபொநொயகர் அவர்கதள! 

1.  (அ)  வவுனியொ ைொவட்டத்தில் நீண்ட கொலைொகப் பல 

கிெொைங்களில் சுத்தைொன குடிநீர் இன்மையொல் 

ைக்கள் பல ெிெைங்கமள எதிர்தகொண்டு 

வருகின்றொர்கள். குறிப்பொக, கடந்த 2014ஆம் 

ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு மவகொெி ைொதம் 

வமெயில் 6,781 தபருக்கு ெிறுநீெக தநொய் 

ஏற்பட்டுள்ளது. இதனொல், அப்பகுதியில் 

வொழுகின்ற வறிய ைக்கள் பல்தவறு துன்பங் 

கமளயும் வொழ்வொதொெ தநருக்கடிகமளயும் 

எதிர்தகொண்டுவருவமத தகௌெவ பிெதைர் 

அறிவொெொ? 

 (ஆ)  இம்ைொவட்டத்தில், வவுனியொ நகெ பிெததெ 

தெயலகத்திற்கு உட்பட்ட வவுனியொ நகர், 

இறம்மபக்குளம், தவளிக்குளம், தகொவில்குளம், 

மவெவப்புளியங்குளம், வவுனியொ நகர் வடக்கு, 

ததொைிக்கல், பட்டொைிச்ெிப் புளியங்குளம், 

மூன்று முறிப்பு, தநளுக்குளம், ைடுகந்த, 

புதுக்குளம், பண்டொொிக்குளம், தொண்டிக்குளம், 

தநொச்ெிதைொட்மட, ைறக்கொெம்பமள, அத்ததொடு 

தவண்கலச் தெட்டிகுளம் பிெததெ தெயலொளர் 

பிொிவில் கங்கன்குளத்திலுள்ள ஒட்டொெக்குளம், 

பிெைைொளங்குளத்திலுள்ள நீலியொதைொட்மட, 

தபொியதம்பமன, பொவற்குளப் படிவம் 04, 

கிறிஸ்தவக்குளம், குருக்கள் புதுக்குளத்திலுள்ள 

எருக்கலங்கள், தபொியகட்டிலுள்ள பமழய 

குடிைமன, புதிய குடிைமன, கன்னொட்டி, தபொிய 

புளியொலங்குளத்திலுள்ள கொந்திநகர் ைற்றும் 

தநொிய குளத்திலுள்ள தநொியகுளம், அழகொபுொி, 

தவப்பங்குளம் ஆகிய கிெொைங்களுக்குச் 

சுத்தைொன குடிநீர் இன்றி அதிகைொதனொர் 

ெிறுநீெக தநொயினொலும் பொதிக்கப்பட்டுள்ளமத 

தகௌெவ பிெதைர் அறிவொெொ? 

 (இ)  தைலும், வவுனியொ ைொவட்டத்திற்கு நீர் 

ைீள்சுத்திகொிப்பு - RO plant திட்டத்தினூடொக 

வழங்கப்பட்ட கூடுதலொன திட்டங்கள் ெிங்களப் 

பகுதி ைக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதபொதிலும், 

அங்கு கூடுதலொகச் தெறிந்துவொழும் தைிழ் ைக்கள் 

அத்திட்டத்தின்மூலம் குமறந்த பயன்கமள 

ைட்டுதை தபற்றுள்ளனர் என்பமதயும் தகௌெவ 

பிெதைர் அறிவொெொ? 

 

 (ஈ)   ஆதைனில், குடிநீர் இன்றிச் ெிெைப்படுகின்ற 

தைற்குறிப்பிட்ட வவுனியொ நகர் ைற்றும் 

தவண்கலச் தெட்டிகுளம் ஆகிய பிெததெ 

தெயலகங்களுக்கு உட்பட்ட குறித்த 

கிெொைங்களுக்கு நிெந்தெ நீர் ைீள்சுத்திகொிப்பு 

நிமலயங்கமள வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக 

தைற்தகொள்ளப்படுைொ? என்பமதயும்,  அது 

எக்கொலப் பகுதியில் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் 

என்பமதயும் தகௌெவ பிெதைர் இச்ெமபயில் 

அறிவிப்பொெொ? 

2.  வீடமைப்பு, நிர்ைொைத்துமற ைற்றும் கலொெொெ 

அலுவல்கள் அமைச்ெின் ததெிய வீடமைப்பு 

அதிகொெெமபயினொல் ைன்னொர், வவுனியொ ைற்றும் 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களில் தற்தபொழுது 
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நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ைொதிொிக் கிெொை 

வீட்டுத் திட்டங்கள் ைக்களுக்குக் மகயளிக் 

கப்பட்டுவரும் நிமலயில், நீண்ட கொலைொகப் பல 

ைொதிொிக் கிெொை வீட்டுத் திட்டங்களுக்கு எந்தவித 

நிதியும் வழங்கப்படவில்மல என்பமதயும் பல ைொதிொிக் 

கிெொை வீட்டுத் திட்டங்களுக்குச் ெிறிதளவு நிதிதய 

வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பமதயும் தகௌெவ பிெதைர் 

அறிவொெொ? இதற்கொன நிதியிமன வழங்குவதற்கு 

நடவடிக்மக தைற்தகொள்ளப்படுைொ? என்பமத அவர் 

இச்ெமபயில் அறியத் தருவொெொ?  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මීට අල ළ අම තය ස  ශලෘක් 

ිකශබනව . ඒ අම තය ස  ශලශෘ්තම ව ර්ත  ලබ  ශගන ිකශබනව .  

නගර ංරලසුම්, ජාල ංම්ප ලන ංැ උංංක අධ්ය පන 

අම තය ස ය විින්ත ලරනටමත් ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන ැ  ජාල පවැන 

ම්ඩඩලය ැරැ  වුනනිය ව දිංක්රික්ෘශේ නිල්තගත වකුගඩු 

ශරෝගශේ බලප මට ලක් වූ රශද් වලට ආරක්ෂිත ප ීමය ජාලය 

ංරපයීමට  ජාල පවිත්ර ශයෝජාන  ක්රමය ංකථ පනය ෘර, රජා  මූලිෘ 

ංසවිධ් නවලට ලබ  දීමට ක්රිය ම ර්ග ගුව ලරණුව . ඒ අුවව වර්ෂ 

2012 ිනට 2019 ලක්ව  ෘ ලය ු ළ ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන ැ  

ජාල පවැන ම්ඩඩලය මඟි්ත පමණක් ජාල පවිත්ර ය්තත්ර  - RO 

plants - 16ක් ංවි ෘර ඇික අතර, ඒව  වේනිය ව දිංක්රික්ෘශේ 

නිල්තගත වකුගඩු ශරෝගශේ අවල නමට ලක් විය ැරකි රශද් වලට 

භ ර දී ිකශබනව . එශංේම නිල්තගත වකුගඩු ශරෝගය වරළරක්වීශම් 

වරඩංටැන යටශත් නගර ංරලසුම්, ජාලංම්ප ලන ැ  උංංක 
අධ්ය පන අම තය ස ය, ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන ැ  ජාල පවැන 

ම්ඩඩලශේ උු රු ෘල පීය ජාලංම්ප ලන මධ්යංකථ නය මඟි්ත 

ං ම වංරෘම නිල්තගත වකුගඩු ශරෝගශේ බලප මට ලක්වූ ැ  

අවල නමට ලක් විය ැරකි රශද් වලට ජාල පවිත්ර ය්තත්ර - RO 

plants - ලබ  ශලනව . ශමයට අමතරව ජා ිකෘ රජා  ජාලංම්ප ලන 

ශලප ර්තශම්්තු ව ංැ නිල්තගත වකුගඩු ශරෝගය වරළරක්වීශම් 

ජාන ධිපික ෘ ර්ය ං ධ්ෘ බලෘ ය ංැ ශ්රී ලසෘ  න විෘ ැමුල වල 

ජාල පවිත්ර ය්තත්ර - RO plants - ැරැ  නිල්තගත වකුගඩු ශරෝගශේ 

බලප මට ලක්වූ රශද් වලට පිරිපැදු ෘළ ජාලය ලබ  ශලනව .  

ගරු ෘථ න යෘු මනි, වේනිය ව ජාලංම්ප ලන ක්රමය මඟි්ත 

වේනිය ව ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ වේනිය ව නගරය, 

රම්බ යිකුලම, ශවල ක්කුලම, ශෘෝවි කුලම, ශතෝනික්ෘ  , 

ජවරවප්පුලියසකුලම, වේනිය ව නගර උු ර, 

පට්ට නිච්චිප්පුලියසකුලම, මූ්තඩතමුරිප්පු, ශනලුක්කුලම, මඩුෘ්තල, 

පුදුක්කුලම, බ්ඩඩ රික්කුලම, මරක්ෘ රම්බජල, ත ්ඩඩික්කුලම, 

ශනොච්චිශමෝට්ජට යන ග්ර ම නිලධ් රි වංම් ආවරණය ෘර 

ිකශබනව . 

එශංේම, වේනිය ව දිංක්රික්ෘයට ප ීමය ජාලය ංරපයීම ංඳැ  

ආිනය ුව ංසවර්ධ්න බරසකුව - ADB - විින්ත අරමුල  ංපයන ලල 

වියළි ෘල පීය න ගරිෘ රශද්  ංඳැ  ජාලය ැ  ංීමප රක්ෂෘ 

වය පතිකය  ැරැ  ශව්ත ෘළ ජාල  යක් ඉදි ෘර ඇික අතර, 

එමඟි්ත නල ම ර්ගශය්ත පිරිිනදු ජාලය ඉැත රශද් යට ංපයුව 

ලබනව . ඉැත න ගරිෘ රශද්  ංඳැ  ජාලය ැ  ංීමප රක්ෂෘ 

වය පතිකය ංම්පූර්ණශය්ත නිම ෘර ශනොමරික ුනවල, වේනිය ව 

ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශයින ඇතරම් ග්ර ම නිලධ් රි 

ශෘොට්ස ංවලට භූගත ජාල ංරපුතම ලබ දී ිකශබනව . ශෘශංේ 

ශවතත්, ම ං ශලෘක් ඇු ළත වය පතිකය ංම්පූර්ණශය්ත අවං්ත 

ෘර නල ම ර්ගශය්ත පිරිිනදු ජාලය ංමංකත වේනිය ව නගරයටම 

ඉක්මනි්ත ලබ  දිය ැරකි ශවතරයි අපි අශප්ක්ෂ  ෘරනව .  

ශමයට අමතරව වරසගල ශංට්ටික්කුලම ග්ර ම නිලධ් රි 

ශෘොට්ස ංය ංඳැ  ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන ැ  ජාල පවැන ම්ඩඩලය 

විින්ත ජාල පවිත්ර ය්තත්ර - RO plants - 08ක් ංකථ පනය ෘර ඇික 

අතර, ඒව  ක්රිය ත්මෘ කිීම ැ  නඩත්ු  කිීම ංඳැ  රජා  මූලිෘ 

ංසවිධ් න - CBO - ශවත ලබ  දී ිකශබනව . ඒ ංමඟම ජා ිකෘ රජා  

ජාලංම්ප ලන ශලප ර්තශම්්තු ව මඟි්ත වරසගල ශංට්ටික්කුලම 

රශද් යට ජාල පවිත්ර ය්තත්ර - RO plants - 02ක් ල ලබ  දී 

ිකශබනව . ඒ අුවව ශපරියෘන්ඩු, ශනරිය කුලම, පිරම න ලකුලම 

ංැ ප වට්කුලම ඒෘෘ 04 යන රශද් වලට ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන 

ැ  ජාල පවැන ම්ඩඩලය විින්ත ංපයුව ලබන ජාල පවිත්ර ය්තත්ර - 

RO plants - ැරැ  ජාලය ංපයුව ලබනව . 

එශංේම, ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන ැ  ජාල පවැන ම්ඩඩලය විින්ත 

ිනදු ෘරුව ලබන ශද් ව ණිෘ රිකශරෝධී ඒෘ බද්ධ් ජාල 

ෘළමන ෘරණ වය පතිකය ැරැ  වරසගල ශංට්ටිකුලම ග්ර ම 

නිලධ් රි ශෘොට්ස ංශේ තවත් ගම්ම න කිිනපයක් ආවරණය 

ශවනව . එබරවි්ත, ුවදුරු අන ගතශේදී ගරු ම්තත්රීු ම  ංඳැ්ත 

ෘළ අශනකුත් රශද් ල ආවරණය ෘරුව ලබනව . ජාල පවිත්ර 

ංකථ පනය ංඳැ  ශතෝර  ගරීමශම් ක්රිය වලිය ිනදු ෘරුව ලබ්තශ්ත, 

නිල්තගත වකුගඩු ශරෝගය වරළරක්වීශම් ජාන ධිපික ෘ ර්ය ං ධ්ෘ 

බලෘ ය, දිංක්රික්  ශ ෘම් ෘ ර්ය ල, ර ශද්ශීය ශ ෘම් ෘ ර්ය ල, 

මැජාන ශංෞඛ්ය පීක්ෂෘ, රජා  මූලිෘ ංසවිධ් න, මැජාන 

නිශයෝිකතය්ත ංැ අශනකුත් ංසවිධ් න මඟි්ත ලරශබන ඉ ලීම් 

මත පලනම්වයි. එම ඉ ලීම්වලට අුවව ජා ිකෘ ජාලංම්ප ලන ැ  

ජාල පවැන ම්ඩඩලය විින්ත පූර්ව  ෘයත  අධ්යයනයක් ිනදු 

ෘරුව ලබන අතර, ඒ අුවව ජාල පවිත්ර ංකථ පනය කිීම ංඳැ  

රශද් ය ශතෝර  ගුව ලබනව . ගරු ෘථ න යෘු මනි, ම  

ඇමිකු ම ට විශ ේෂශය්ත ලරුවම් ශල්තනම්, ශම් පිළිබඳව අනික් 

ෘරුණු පරැරදිලි ෘර්තන කියල .  

නිව ං, ඉදිකිීම් ංැ ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස ශේ මඟ 

ශප්තවීම යටශත්, ජා ිකෘ නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිය විින්ත 

දිවයිශ්ත ශංසු රශද් වල ශම්ත උු රු පළ ත ු ළත් ශමමඟි්ත 

විමසීම් ෘර ඇික වුනනිය ව, ම්තන රම ැ  මුලිකේ වරනි 

දිංක්රික්ෘවලත් ආලර්  ගම්ම න ආධ් ර වරඩංටැ්ත ක්රිය ත්මෘ 

ෘර ිකශබනව . උු රු පළ ත ු ළ, 2012 ිනට 2019 අශගෝංකු  31 

වන දින විට ගම්ම න 18ක් ජානත  අයිිකයට පවර  දී ිකශබනව . 

ගම්ම න 407ක් ශම් වන විට ඉදිෘරමි්ත ිකශබනව . එයි්ත ගම්ම න 

18ක් තමයි ජානත  අයිිකයට පවර  දී ිකශබ්තශ්ත. නිව ං, ඉදිකිීම් 

ංැ ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස ශේ බල ශපොශරොත්ු ව, ශමම 

නිව ං ඉදිකිීම් ශම් වංර අවං න වීමට රථම නිම කිීමයි. විශ ේෂ 

අව යත වක් ඇික ශැෝ වරඩිපුර මුල  වරය ෘළ ුතු  ගම්ම න, 

එශැම නරත්නම් මුල  ශනොලරණුණු ගම්ම න ගරන ගරු    ංක 

නිර්මලන ල්ත ම්තත්රීු ම  විංකතර ලබ  දු්තශනොත්, ඒව  නිව ං, 

ඉදිකිීම් ංැ ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස යට ශයොමු ෘර්තන 

පුුවව්ත. ලරනට උු රු පළ ත ු ළ රිකල ීන්ත 8,623ක් ඉ්තනව . ඒ 

ංඳැ  රුපිය  මිලියන 2,146ෘ මුලලක් වරයශෘොට ිකශබනව . ශම් 

වන විට ගම්ම න 18ෘ පුද්ගලය්ත ශවත නිව ං භ ර දී ිකශබනව . 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌெவ பிெதைர் அவர்கதள, தொங்கள் நொட்டினுமடய 

பிெதைெொக இருப்பது ைட்டுைல்லொைல், வடக்கு ைொகொை 

அபிவிருத்தி அமைச்ெெொகவும் இருக்கின்றீர்கள்! அதன் 

கொெைைொகத்தொன் நொன் இந்த விடயத்மத உங்களிடம் 

முன்மவக்கின்தறன். வவுனியொ ைொவட்டத்தில் மவத் 

தியெொமலகளின் ததமவகளும் இருக்கின்றன. தநெம் கருதி, 

அந்த விபெங்கமள நொன் இங்கு ெைர்ப்பிக்கொைல் தநெடியொக 

உங்களுமடய அலுவலகத்தில் ெைர்ப்பிக்கின்தறன். குறிப்பொக, 

வவுனியொ ைொவட்டத்தில் சுத்தைொன குடிநீர்த் திட்டம் 

ததொடர்பொக நீங்கள் கூறியதுதபொல நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், அங்கிருக்கின்ற 

நீர் வழங்கல் அதிகொெெமபயினுமடய முகொமையொளர்கள் 

தங்களுக்கு நிதிகள் ஒதுக்கப்படுவதில்மல என்ற கருத்மத 
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முன்மவத்திருக்கின்றொர்கள். அவர்களிடம் திட்டங்கள் இருக் 

கின்றன. ஆகதவ, நீர் வழங்கல் அதிகொெெமபயினுமடய 

முகொமையொளர் ைற்றும் அந்தப் பிெததெத்தினுமடய 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்கமள அமழத்து, தங்களுமடய 

அமைச்ெின் தெயலொளருமடய தமலமையின்கீழ் ஒரு 

திட்டைிடல் உருவொக்கப்பட்டு, வவுனியொ ைொவட்டத்தில் 

இருக்கின்ற அமனத்து ைக்களுக்குைொன குடிநீமெ எவ்வளவு 

கொலத்தில் வழங்க முடியும்? அதற்கு எவ்வளவு பைம் ததமவ? 

என்ற ஓர் ஆய்மவ தகௌெவ பிெதைர் அவர்கள் தெய்ய 

முன்வெதவண்டுதைன்று நொன் இந்த தநெத்தில் அவொிடம் 

தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.    

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, do you have a second question? Or is 
that all? 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌெவ பிெதைர் அவர்கள், ததெிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகொெெமபயினுமடய பைம் ததொடர்பொகக் கூறியிருந்தொர். 

ஆனொல், 2018ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட வீட்டுத் 

திட்டத்திற்கொன பைம்கூட இற்மறவமெ அங்கிருக்கின்ற 

ைக்களுக்கு வழங்கப்படவில்மல. அந்த ைக்கள் தங்களுமடய 

வீடுகமளப் பூர்த்தி தெய்து குடிபுகுந்துவிட்டொர்கள். ஆனொல், 

500,000 ரூபொய் வீட்டுத் திட்டத்தில் 250,000 ரூபொய்தொன் 

இன்றுவமெ அவர்களுக்குக் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

அதததபொல, 2019ஆம் ஆண்டு ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் 

2,300 பயனொளிகள் ததொிவுதெய்யப்பட்டு, அந்தப் 

பயனொளிகளுக்கொன திட்டங்கமள ஆெம்பித்து மவத்தொர்கள். 

அமைச்ெர் உட்பட நொங்களும் தென்றுதொன் அந்தத் 

திட்டங்கமள ஆெம்பித்து மவத்ததொம். ஆனொல், பல 

திட்டங்களுக்குப் பைம் எதுவும் தகொடுக்கப்படவில்மல. ெில 

திட்டங்களுக்கு 40,000 ரூபொய், 100,000 ரூபொய் ைொத்திெதை 

தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 750,000 ரூபொய் திட்டத்தில், 

ஆகக்குமறந்த ததொமகயுடன் தைலதிகைொகச் தெலவிட்டு 

ைக்கள் இன்று கடனில் இருகின்றொர்கள். 2 வொெங்களுக்கு 

முன்பு ைன்னொர் எைில் நகமெச் தெர்ந்த 43 வயதுமடய 

தெல்வெொைி என்ற ஓர் அம்ைொ National Housing Development 

Authority க்கு 2 தடமவ தபொய்வந்து ையங்கிவிழுந்த அவர், 

தற்தபொது இறந்துவிட்டொர். இதத நிமலமையில்தொன் 

அங்கிருக்கின்ற பயனொளிகள் அந்தப் பைத்மதப் தபற்றுக் 

தகொள்வதற்கு முடியொைல் இருக்கின்றொர்கள். தங்களுக்கு ஒரு 

ைொதத்திற்கு தைலொக தகொழும்பிலிருந்து பைம் வெவில்மல 

என்று ைொவட்ட முகொமையொளர் கூறுகின்றொர். ைொவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுவினமெக் தகட்டதபொது, அவர்களும் 

தங்களுக்குப் பைம் வெவில்மல என்று தெொல்கின்றனர். 

என்மனப் தபொறுத்தவமெயில், ஒரு திட்டைிடல் இல்லொைல் 

தவறுைதன விளம்பெத்திற்கொக இந்தத் திட்டங்கமள 

ஆெம்பித்தொர்களொ? என்கின்ற ெந்ததகம் எழுகின்றது. 

அதததநெத்தில், ஒரு வீட்டுத் திட்டத்மத - 25 வீடுகமள - 

திறந்து மவப்பதற்குப் பல ைில்லியன்கமளச் தெலவழிக் 

கின்றொர்கள். அந்தப் பைத்திமனச் தெைித்து இந்த 

வீட்டுத்திட்டப் பயனொளிகளுக்குக் தகொடுப்பதற்கு தகௌெவ 

அமைச்ெர் முன்வெ தவண்டும். இந்த ைக்கள் ைிகுந்த ெிெைத்தில் 

இருக்கின்றொர்கள் என்று நொன் அமைச்ெொிடம் பல தடமவ 

ததொிவித்திருக்கின்தறன். ஆனொல், அவருமடய பதில் 

ததளிவில்லொத கொெைத்தினொல்தொன் தகௌெவ பிெதைர் 

அவர்களிடமும் இந்தக் தகள்விமய முன்மவக்கின்தறன். 

ஆகதவ, அந்த ைக்களுக்கு இந்தப் பைத்மத ைிக விமெவில் 

தபற்றுக்தகொடுக்கதவண்டுதைன்று தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි,- 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Prime Minister, do you want to reply? 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Yes. 

ගරු ෘථ න යෘු මනි,    ංක නිර්මලන ල්ත ම්තත්රීු ම  

වුනනිය ශේ ශරෝැල ගරනත් ර කනයක් මු  ෘළ . මශ  

ශ ෘම්ු ම ට කිය්තනම්, ඒ ගරන ෘරුණු ශංොයල , ඔබු ම  

ංමඟත් ං ෘච්ඡ  ෘර්තන කියල ,  ගරු ම්තත්රීු මනි. ඒ ගරන 

කිය්තන ලර්ත මට  ශමතරන ෘරුණු නරැර.  

ශලවුවව, නිව ං පිළිබඳව ිකශබන ර කනය ංම්බ්තධ්ශය්ත 

ිනයලු විංකතර ඔබු ම  මට ලබ  ශලනව  නම්, - ශෘොශැේටල මුල  

ුනවමන  කියල  - ඇමිකු ම  ංමඟත් ං ෘච්ඡ  ෘරල  මම  ඒ 

ශතොරු රු ටිෘ ලබ  ශල්තනම්.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟ ර කනය ඉදිරිපත් කිීමට, ගරු නටම  රත්න යෘ 

ම්තත්රීු ම . 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ගරු අග්ර ම තයු ම ට ම  ශයොමු ෘරන 

ර කනය ශමයයි. 

(1)  2020 වර්ෂය ංඳැ  ආ්ඩඩුව මඟි්ත අය වරය ශ ඛ්නයක් 
ඉදිරිපත් ෘර්තශ්තල   

(2) එශංේ ශනොශේ නම්, ඒ ංඳැ  අු රු ංම්මත ගිණුමක් 
ඉදිරිපත් කිීශම් සූල නමක් ිකශේල  

(3) අු රු ංම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කිීම මඟි්ත ආ්ඩඩුශේ 
ආල යම් අිනමි වීමක් ිනදු ශවනව  පමණක් ශනොව, වියලම් 
ශීර්ෂ ංඳැ  නි කචිත ව ශය්ත මුල  ශව්ත ශනොකිීම නිං  
ර ජාය මුල  අවභ විත වෘට ඉඩෘඩ ංරලශංන බව 
ල්තශ්තල  

(4) විශ ේෂශය්තම, ප ර්ලිශම්්තු  මරිකවරණය පරවරත්වීමට 
නියමිත 2020 වර්ෂය ු ළදී ශම් ආෘ රයට නි කචිත 
ව ශය්ත ශව්ත ශනොෘළ වියලම් ක්රමශේලයක් අුවගමනය 
කිීම මඟි්ත මරිකවරණ ෘ ල සීම ව ු ළ ආ්ඩඩුශේ 
රිකූපපය ශගොඩ නඟ  ගරීමම ංඳැ  ර ජාය මුල  අවභ විත 
කිීශම් ඉඩක් ශනොපවික්තශ්තල  

(5) මැ මරිකවරණය පරවරත්වීශම්ත පසුව පත් වන නව 
ආ්ඩඩුවටල 2020 අශරේ  30වන ල ට ශපර අය වරයක් 
ංෘංක කිීමට ශනොැරකි වන බරවි්ත, 2020 වර්ෂශේ ශලවන 
ෘ ර්ු ව ංඳැ ල අය වරයක් ශනොමරිකව තවත් අු රු ංම්මත 
ගිණුමක් ශගන ඒමට ිනදු ශනොව්තශ්තල   
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(6) ඉැත තත්ත්වය ු ළ ර ජාය මුල  අවභ විත වෘට ැ  රශට් 
ආර්ථිෘය තවත් නටඳ වරටීමෘට ලක් වන බව පිළිග්තශ්තල   

(7) ශනොඑශංේ නම් ඒ ම්තල  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ං ම නය ක්රමශේලය අුවව නම්, 2020 

වර්ෂය ංඳැ  2019 වර්ෂය ු ළ අය වරය ශ ඛ්නයක් 

ප ර්ලිශම්්තු වට ඉදිරිපත් ෘළ ුතු යි. නමුත්, ශමවර එය ඉදිරිපත් 

ශනොකිීමට අම තය ම්ඩඩලය රණරණය ෘර ිකශබනව . එම 

රණරණය ගත්ශත් ංම්රල යක් ැරටියටයි. ශම් වංශර් ඔක්ශතෝබර් 

ම ංශේ අග භ ගශේ ිනට ශනොවරම්බර් ංැ ශලංරම්බර් ම ංවල 

ජාන ධිපිකවරණය පවත්වනව  ශ්ත. යම් ෘ ල සීම වෘ ඒ ව ශ  

මරිකවරණයක් ිකශබන ශෘොට, ශමශතක් ෘ  එශැම අය වරයක් 

ඉදිරිපත් ෘර නරැර. අු රු ංම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කිීශම්ත 

ආල යම් අිනමි වීමක් ිනදු ශව්තශ්ත නරැර. ශම් අුනරුද්ශද් මුල  

ිනය ලම වියලම් ශව්තශ්ත ලරනට ංම්මත ෘර ිකශබන විංර්ජාන 

පනත යටශත්යි. එයි්ත  පිට ය්තන අපට බරැර. ඒ නිං  ශලංරම්බර් 

31වරනි ල  වනු රු ශම් යටශත් තමයි ඒ ෘටුතත්ත ෘර්තශ්ත.  

විශ ේෂශය්තම අු රු ංම්මත ගිණුමක් මඟි්ත ශව්ත ෘරුව 

ලබන රිකප ලන රශට් පවිකන ීමිකීික, මුල  ශරව ල ින ංැ රජාශේ 

 ක්රශ ඛ් අුවවයි වියලම් ෘර්තන ිකශබ්තශ්ත. අලුත් වය පතික 

එෘක්වත් එතරනට ඇු ුව ශව්තශ්ත නරැර. එශැත්, ශම්ෘ අපි 

ඇු ුව ෘර්තශ්ත ශම් අුනරුද්ල ංඳැ  ශනොශවයි, ලබන අුනරුද්ල 

ංඳැ යි. ඒ ව ශ ම, ආ්ඩඩුවක් මරිකවරණය ංඳැ  මුල  

ශයොලවනව  නම්, -ලර්ත මරිකවරණ ශෘොමිංමක් ිකශබනව - ඒ ගරන 

ශංොය  බල  නිශයෝග ශල්තන පුුවව්ත. 

ඇත්ත ව ශය්තම, ඊළඟ ර කනය එ්තශ්ත ප ර්ලිශම්්තු  

මරිකවරණය පිළිබඳවයි. 1988දී ජාන ධිපිකවරණය අවං්ත වූ වැ ම  

මරිකවරණයත් පරවරත්ුනව . 1999 ජාන ධිපිකවරණය අවං්ත 

ුනණ ම, අය වරය ඉදිරිපත් කිීශම්ත පසුව තමයි ප ර්ලිශම්්තු  

මරිකවරණය පරවරත්ුනශේ. එශැත් ඒ අවංකථ  ශලශක්දීම 

ජාන ධිපිකු ම ට බලය ිකණුණ  ප ර්ලිශම්්තු ව විසුරුව  ැරි්තන. 

අල ඒ බලය ප ර්ලිශම්්තු ව ංු වයි ිකශබ්තශ්ත. ඉක්මනි්ත 

ප ර්ලිශම්්තු ව විසුරුව  ැරි්තන අපට ුනවමන  නම්, 

ප ර්ලිශම්්තු ශේ එෘඟත්වය අුවවයි එය ෘර්තන ඕන .  

මම ිනතන විධියට ශමය විශ ේෂශය්තම පක්ෂ න යෘය්ත ංැ 

ප ර්ලිශම්්තු ශව්ත ගත ුතු ව ිකශබන රණරණයක්.  පළමුවරනි ම ං 

කිිනපය ු ළදී ජාන ධිපිකවරණයකි්ත පසුව ප ර්ලිශම්්තු ව විසුරුව  

ැරිනව ල, නරද්ල කියන එෘ ප ර්ලිශම්්තු ව ග්තන ඕන  

රණරණයක්. ඒ අුවව අය වරය පිළිබඳවත් රණරණය ෘර්තන පුුවව්ත. 

ඒෘ පක්ෂ න යෘය්ත ංැ ප ර්ලිශම්්තු ව ගත ුතු  රණරණයක්. 

අු රු ංම්මත ගිණුමක් පිළිබඳව ඒ ෘ ලශේදී ක්රිය  ෘර්තශ්ත 

ශෘොශැොමල කියල  රණරණය ෘර්තන ිනදු ුනශණොත්, රජාශේ මුල  

පිළිබඳ ෘ රෘ ංභ ව - Committee on Public Finance -  ඒ අල ළ 

නිලධ් රි්ත ෘරඳවල  ඒ අය ංමඟ ං ෘච්ඡ  ෘර්තන කියල යි මම 

ශයෝජාන  ෘර්තශ්ත. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, මශ  පළමුවන අු රු ර කනය ශමයයි.  

ගරු අගමරිකු මනි, ඔබු ම  විපක්ෂ න යෘු ම  ව ශය්ත 

2009.11.03වරනි ල  එක්තර  පුවත් පතෘට ෘරන ලල රෘ  යක් 

ැර්තං න් ව ර්ත වට එෘු  ෘර්තන මම ෘරමරිකයි. එවෘට පරවරික 

ර ජාපක්ෂ රජාය, අු රු ංම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කිීමට යනවිට 

ඔබු ම  ශමශැම කිය  ිකශබනව . ඒ පුවත් පශත් ශමශැම 

ිකශබනව . 

".....පරැරදිලිවම අය වරය ශයෝජාන වලියක් ඉදිරිපත් කිීශම් 

ැරකිය ව වත්ම්ත රජායට පවිකනව . එශංේ ැරකිය වක් ිකනටයදී 

අු රු ංම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කිීම විපක්ෂ න යෘ රනි  

වික්රමිනසැ මැත ට අුවව නම්, ඉදිරි වංර ංඳැ  වන අය වරය 

ශ ඛ්නශේදී රජාය විින්ත ආල යම් උපද්ලව  ගරීමම ංැ වියලම් 

ප ලනය ංම්බ්තධ්ව රටට ශැළි කිීමට අශපොශැොංත් වීම නිං  

ශමශංේ අු රු ංම්මත ගරටයක් ගංන බව......" 

අු රු ංම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කිීමට අව ය නරැර. අය 

වරය ශයෝජාන වක් ඉදිරිපත් කිීමට ැරකිය වක් ිකශබනව . ගරු 

අගමරිකු මනි, ඔබු ම ම ඒෘ කියල  ිකශබනව .   

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මශ  ර කනය ශම්ෘයි. ශම් 

අවංකථ ශේදී අු රු ංම්මත ගිණුමකි්ත ලබන අුනරුද්ශද් පළමුවරනි 

ම ං ැතරට මුල  ශව්ත ෘරද්දී, ඔබු ම්තල ට ආ්ඩඩුශේ ආල යම 

වරඩි ෘර්තන ැම්බ ශව්තශ්ත නරැර. වියලම් තමයි වරඩි ෘර්තන 

ැරකි ශව්තශ්ත. උල ැරණයක් ගත්ශතොත්, වරටුප් ශගවීම  

ඔබු ම්තල ට ශම් අුනරුද්ලට ශව්ත ෘරපු මුලලි්ත ෘර්තන බරැර. 

ඒ නිං  ශව්තන පුුවව්ත ශද් ශම්ෘයි. මරිකවරණයක් අභියංදී 

ඔබු ම්තල ට අය ශනොංලෘ  වරය වරඩි ෘර්තන පුුවව්ත.   අ්තන 

ඒශෘ්ත වන ර ජාය මුල  අවභ විත ව ගරනයි ම  ර කන ෘශළේ.  ඒ 

ව ශ ම, නරවත ප ර්ලිශම්්තු  මරිකවරණයක් ඒ ම ං කිිනපය 

ු ළදී පරවරත්වූව ට පංකශංේ ඒ අලුික්ත එන කුමන ආ්ඩඩුවෘට 

ුනවත් අය වරයක් ැල  ග්තන ෘ ලයක් නරික ශවනව . ඒ නිං   

මරිකවරණය ඉලක්ෘ ෘර ගත්ු  වරඩක්ල ඔබු ම්තල  අු රු 

ංම්මත ගිණුමක් මඟි්ත ෘර්තශ්ත කියන එෘයි මශ  පළමුවරනි 

අු රු ර කනය. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ඡ්තලය ිකශබ්තශ්ත ඇත්ත ව ශය්තම 

ශනොවරම්බර් ශැෝ ශලංරම්බර් ම ංශේ. ඒ නිං  ශම් ෘ ලසීම ව ු ළ 

තමයි ශම් ර කනය පරන නරඟිල  ිකශබ්තශ්ත. රශට් ආර්ථිෘ 

තත්ත්වය ගරන ලරන ග්තන ුනවමන  නම් ඒ ගරන අපට විව ලයක් 

ශම් ගරු ංභ ශේ පවත්ව්තන පුුවව්ත.  ඇත්ත ව ශය්තම ප ංකකු 

ඉරිල  ශබෝම්බ රැ රශය්ත පංකශංේ  ම ං කිිනපය ු ළ අශප් ආල යම 

අඩු ුනණ . ලර්ත ආල යම ං ම නය තත්ත්වයට එමි්ත පවිකනව . 

ශෘශංේ ශැෝ රජායක් ැරටියට අපි ක්රිය  ෘර්තශ්ත ර ථමිෘ අය 

වරය අිකරික්තයක් ිකය  ග්තනයි. අපි පසුගිය අුනරුද්ශද්ත් ඒ ශද් 

ඇික ෘළ . ශම් අුනරුද්ශද්ත් බල්තශ්ත අඩු ග ශ්ත  ංම ංමව ශැෝ 
ිකය  ග්තනයි. එන අුනරුද්ශද් අිකරික්තය තවත් වරඩි ෘර්තනයි 

බල ශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත. ඒෘයි  ආ්ඩඩුශේ ිකශබන රිකපත්ිකය. 

ඒ නිං  අපට වියලම් වරඩි ෘර්තන බරැර. වියලම් වරඩි ෘශළොත් අය 

වරය පරතරය වරඩි ශවනව . ඒ පරතරය නරික ෘරල , ුණ 

පරතරයක් ශවුවවට අිකරික්තයෘට එ්තනයි බල්තශ්ත. ඒ 

අවංකථ ශේදී වියලම් ංකව භ විෘවම ප ලනය ශවනව . 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මශ  ශලවන අු රු ර කනය.  

ගරු අගමරිකු මනි, පසුගිය ජූලි ම ංශේ වරටුප් වරඩිවීමත් 

එක්ෘ ඔබු ම්තල ට අු රු ංම්මත ගිණුශම්දී වියලම් වරඩි කිීමට 

ිනදු වනව මයි. මශ  ර කනය ශම්ෘයි.  අු රු ංම්මත ගිණුමක් 

ඉදිරිපත් කිීශමන පසු, නව ජාන ධිපිකවරය  ශම් අම තය ස  

ශවනංක ෘශළොත් එතරනදී ගරටලුවක් ඇික ශවනව . ශමොෘල, 

ඔබු ම ත් ල්තනව  මුල  ශව්ත ෘර්තශ්ත ශීර්ෂවලට බව.  

එතශෘොට අලුික්ත එන ජාන ධිපිකවරය  ශම් අම තය ස  කුමන 

ආෘ රයට පත් ෘර විල කියල  අපි ල්තශ්ත නරැර. එතශෘොට 

ඔබු ම්තල ට ශලංරම්බර් ම ංශේ ශැෝ ජානව රි ම ංශේ නරවත 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

අු රු ංම්මත ගිණුමක් ශගශන්තන වනව  ශ්තල  ඇත්තටම අය 

වරයකි්ත ශතොරව ය්තන ැලන ගමනි්ත ංරලකිය ුතු  ගරටලුවෘට 

මුහුණ ශල්තන වනව  ශ්තල, ගරු අගමරිකු මනි  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අු රු ංම්මත ගිණුමක් ුනවමන  නම් ඉදිරිපත් ෘර්තන පුුවව්ත. 

ඒ ගරන කිිනම ර කනයක් නරැර. ශීර්ෂ ැරටියට ශවනංක ශව්තශ්ත 

නරැර. අම තය ස  ැරටියට ශවනංක ශව්තන පුුවව්ත. එශැත් 

ශලප ර්තශම්්තු , ංසංකථ  ශීර්ෂ ශවනංක ශව්තශ්ත නරැර. 

  
්රශන්වල  වාිකක පිළිතුමරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර කන අසෘ 1 - 44/'18 - (1), ගරු ශැේෂ  විත නශ  මැත . 
[ංභ  ගර්භය ු ළ නරත.] 

 
 

අපරාධ මැඬලන නිලධාරින්: තයාග මුදල්  
குற்றச்தெயல்கமளத் தடுக்கும் உத்திதயொகத்தர்கள்: 

பொிசுத்ததொமக 
 OFFICERS COMBATTING CRIMES: REWARDS  
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2. ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  

(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අග්ර ම තයු ම  ංැ ජා ිකෘ රිකපත්ික, ආර්ථිෘ ෘටුතු , නරවත 

පදිසචි කිීම් ැ  පුනරුත්ථ පන, උු රු පළ ත් ංසවර්ධ්න ංැ 

ශයෞවන ෘටුතු  අම තයු ම ශග්ත ඇසූ ර කනය - (1): 

(අ) (i) රශට් පවත්න  අපර ධ් මරඬලීම ංඳැ  ඉදිරිපත්ව 
ිනටින නිලධ් රි්ත දිරිමත් කිීම ංඳැ  2012 
වර්ෂශේ ිනට ශගව  ඇික තය ග මුල  රම ණය, 
එක් එක් වර්ෂය අුවව ශෘොපමණල  

  (ii) ශම් වනවිට ශෘොපමණ නිලධ් රි්ත ංසඛ්ය වක් 
ංඳැ  එම තය ග මුල  ශගව  ිකශේල  

 (iii) දීමන  ශගවිය ුතු  ආෘ රය පිළිබඳව නිර්ණ යෘ 
පවරණල  

 (iv) එශංේ නම්, එම නිර්ණ යෘ ංභ ගත ෘර්තශ්තල  

 (v) ජීවිත පරදුවට තබ  ෘටුතු  ෘරුව ලබන එම 
නිලධ් රි්ත ශවුවශව්ත ශගවුව ලබන දිරි දීමන /
තය ග මුල  වරඩි කිීම ංඳැ  ඉදිරිශේදී ෘටුතු  
ෘර්තශ්තල   

 (vi) එශංේ නම්, එම ෘ ල සීම ව්ත ංැ ක්රමශේල 
ංභ ගත ෘර්තශ්තල  

 ය්තන එු ම  ංඳැ්ත ෘර්තශ්තල  

(ආ) ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල  
 
 பிெதை அமைச்ெரும் ததெிய தகொள்மககள், தபொருளொதொெ 

அலுவல்கள், ைீள்குடிதயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அபிவிருத்தி ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் 

அமைச்ெருைொனவமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  நொட்டில் கொைப்படும் குற்றச்தெயல்கமள 

தடுப்பதற்கொக தெயற்படும் உத்திதயொகத்தர்கமள 

உற்ெொகப்படுத்துவதற்கொக 2015 ஆம் ஆண்டு 

முதல் வழங்கப்பட்டுள்ள பொிசுத்ததொமகயின் 

தபறுைதி ஒவ்தவொரு வருடத்தின் அடிப்பமடயில் 

யொது; 

 (ii )  இதுவமெயில் தைற்படி பொிசுத்ததொமக வழங்கப் 

பட்டுள்ள உத்திதயொகத்தர்களின் எண்ைிக்மக 

யொது; 

 (iii )  தகொடுப்பனவு வழங்கப்பட தவண்டிய விதம் 

ததொடர்பில் யொததனும் அளவுதகொல்கள் கொைப் 

படுகின்றனவொ; 

 (iv )  ஆதைனில், அந்த அளவுதகொல்கமள ெமபயில் 

ெைர்ப்பிப்பொெொ; 

 (v )  உயிமெப் பையைொக மவத்து தெயற்படும் 

குறிப்பிட்ட உத்திதயொகத்தர்களுக்கு வழங்கப் 

படும் ஊக்குவிப்புக் தகொடுப்பனவு / பொிசுத் 

ததொமகமய அதிகொிப்பதற்கொன நடவடிக்மககள் 

எதிர்கொலத்தில் எடுக்கப்படுைொ; 

 (vi )  ஆதைனில், குறிப்பிட்ட கொல வமெயமற ைற்றும் 

தெயன்முமறமய ெபொபீடத்தில் ெைர்ப்பிப்பொெொ; 

 என்பமத அவர் குறிப்பிடுவொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) separately, as per each year from year 2015 
to date, the amount of rewards granted to 
motivate the officers who come forward to 
combat the crimes in the country;  

 (ii) the number of officers who have been paid 
the aforesaid rewards to date;  

 (iii) whether a criterion which should be 
followed in the payment of allowances is 
available;  

 (iv) if so, whether aforesaid criterion will be 
tabled; 

 (v) whether measures will be taken to increase 
the value of the rewards and the allowances 
paid to the aforesaid officers who dedicate 
their lives; and 

 (vi) if so, whether the details of such time 
periods and the mechanisms will be tabled? 

(b) If not, why? 

 
ගරු රුවන් විකේවර්ධන මහතා (ජනමාධය කැබින් 
කනොවන අමාතයතුමමා සහ ආරක්ෂක රාජය අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன - தவகுென ஊடக 

அமைச்ெெமவ அந்தஸ்தற்ற அமைச்ெரும் பொதுகொப்பு 

இெொஜொங்க அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - Non-Cabinet Minister of 
Mass Media and State Minister of Defence) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අග්ර ම තයු ම  ංැ ජා ිකෘ රිකපත්ික, 

ආර්ථිෘ ෘටුතු , නරවත පදිසචි කිීම් ැ  පුනරුත්ථ පන, උු රු 
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පළ ත් ංසවර්ධ්න ංැ ශයෞවන ෘටුතු  අම තයු ම  ශවුවශව්ත ම  

එම ර කනයට පිළිු ර ශලනව . 

(අ) (i)  

 

 

 

 

 
 

 (ii) 2015 ිනට 2019 මරයි මං ලක්ව  ශපොලිංක නිලධ් රි්ත 
නවලක්ෂ ැරත්ත ැතරලැංක ු ්තිනය විින ශලෘෘට 
(974322) තය ග මුල  ශගව  ඇත. 

 (iii) ඔේ.  

 (iv) තය ග අරමුලලි්ත ශගවිය ුතු  දිරි දීමන  (තය ග 
මුල ) ශගවීම ංම්බ්තධ් නිර්ණ යෘ අඩසව  
1990.03.09 දිනරික අසෘ 600/20 ලරන අික විශ ේෂ 
ගරංට් පත්රය සභාගත* ෘරමි. 

 (v) තය ග මුල  ශගවීශම්දී එක් එක් නිලධ් රිය  විින්ත 
ෘරන ලල ර ජාෘ රිශේදී නිලධ් රිය ට ඇිකවන 
අන රක්ෂිතභ වය, ජීවිත තර්ජානය, ිනද්ධිශේ 
බරපතළෘම ආදිය ිනද්ධිශය්ත ිනද්ධියට ශව්ත 
ශව්ත ව ශය්ත -  

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු අගමරිකු මනි, ඔබු ම  ය්තශ්ත නරු ව ඉ්තන. 

උත්තරයක් ග්තන ිකශබනව .  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெைில் விக்கிெைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒෘ මට අයිික ර කනයක් ශනොශවයි. ඒෘ අල ළ අම තය ස යට 

ශයොමු ෘර ිකශබනව .  

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශම් බල්තන, ගරු අගමරිකු මනි, ශම් ර කනය ඔබු ම ශ  

අම තය ස ය යටතටයි එ්තශ්ත. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, එු ම  පිළිු රු දු්තන ට පංකශංේ අු රු ර කන 

අැ්තන පුුවව්ත ශ්ත.  

ර ජාය ඇමිකු මනි, ඔබු ම   උත්තරය ශල්තන.  

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අගමරිකු ම  යනව  ශ්ත. ඒෘ ශ්ත වරශන්.  

ගරු රුවන් විකේවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ම  පිළිු ශර් ඉිකරි ශෘොටං 

කියව්තනම්. 

 (v)  තය ග මුල  ශගවීශම්දී එක් එක් නිලධ් රිය  විින්ත 
ෘරන ලල ර ජාෘ රිශේදී නිලධ් රිය ට ඇිකවන 
අන රක්ෂිතභ වය, ජීවිත තර්ජානය, ිනද්ධිශේ 
බරපතළෘම ආදිය ිනද්ධිශය්ත ිනද්ධියට ශව්ත 
ශව්ත ව ශය්ත තක්ශංේරු ෘර එම ර ජාෘ රිය නිින 
ශලං ඇගයීමට ලක් ෘර උපරිම තය ග මුලලක් 
අුවමත කිීම ක්රමශේලය ශේ. එශම්තම, තය ග 
මුල  පිරිනරමීශම්දී නි කචිත මුලලක් ංඳැ්ත ෘර 
ශනොමරික අතර, එශංේ නි කචිත මුලලෘට සීම  ෘළ 
ශනොැරෘ. 

 (vi) පරන ශනොනඟී. 

(ආ)  පරන ශනොනඟී. 
 

ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, අග්ර ම තයු ම  ංැ ජා ිකෘ රිකපත්ික, 

ආර්ථිෘ ෘටුතු , නරවත පදිසචි කිීම් ැ  පුනරුත්ථ පන, උු රු 

පළ ත් ංසවර්ධ්න ංැ ශයෞවන ෘටුතු  ඇමිකු ම ශග්ත මම ශම් 

ර කනය අැල  ිකශබ්තශ්ත. ැරබරයි, රුව්ත විශවවර්ධ්න ර ජාය 

ඇමිකු ම  තමයි උත්තර දු්තශ්ත. ඇත්ත ව ශය්තම ශම් ර කනයට 

එු ම ටත් උත්තර දී ග්තන බරැර. ශපොලීිනය පිළිබඳ ර කනයක් 

ශමතරන ිකශබ්තශ්ත. ශම් පිළිබඳව රණ්තදු - රණරණ ගරීමශම් වි  ල 

අර්ණුලයක් අල ිකශබනව . ඔබු ම ශග්ත ශම් ෘ රණය ලරන ග්තන 

ෘරමරිකයි. රජාශේ ශංේවෘය්තට ශගවන "බට " එෘ නරත්නම් 

ංසුතක්ත දීමන ව ගරන ර කනයක් මම අැ්තශ්ත. ංසුතක්ත දීමන ව 

රජාශේ ශංේවෘය්තට දින 24ෘට වරඩි ෘර ග්තන ඔබු ම්තල ශ  

රජාය අුවමරිකය ගත්ත . ඒෘ වරඩි ෘරල ත් දීල  ිකශබනව . 

ැරබරයි, ශම් දීමන ව ශපොලිංක නිලධ් රි්තට දින 14ෘට අඩු ෘරල  

තමයි දීල  ිකශබ්තශ්ත. ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශම්ෘ 

රිකපත්ිකමය රණ්තදුවක්. ඒෘ තමයි මම කිේශේ, අගමරිකු ම  

ශමතරන ිනටිය  නම් ශැොඳයි කියල  ශම් ගරන ගිය්තන. ශම්ෘ 

රුව්ත විශවවර්ධ්න මරිකු ම ට විතරක් විංඳ්තන පුුවව්ත 

ර කනයකුත් ශනොශවයි. ඒ ර කනය විංඳ්තන  ඔබු ම්තල  උත්ං ැ 

ෘරනව . අිකගරු ජාන ධිපිකු ම ත් ශම් ංසුතක්ත දීමන ව වරඩි 

ෘර්තන කියල  අව ය පියවර අරශගන ිකශබනව . ැරබරයි, මුල  

ශල්තශ්ත නරැර. ඒෘයි ශම් ර කනය ගරු අග්ර ම තයු ම ශග්ත 

ඇහුව  නම් වරලගත් ශව්තශ්ත.  

 
එු ම  පක්ෂශේ ෘ රණ වලදී පරනල  යනව  ව ශ  ශම් ගරු 

ංභ ශවුවත් ශැමිිනට ය්තන ගිය .  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එු ම ට ෘ රණය ශයොමු ෘර්තන පුුවව්ත ශ්ත  

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම කිය්තන ැරදුශේ ශම්ෘයි. ශපොලිංක 

නිලධ් රි්තට රජාශේ නිව ඩු නරැර. ශපොලිංක නිලධ් රි්තට 

ශංනසුර ල , ඉරිල  නිව ඩු නරැර. ශපොලිංක නිලධ් රි්තට half-day 

leave නරැර. අශප් රජාශේ ශංේවෘය්ත half-day leave ල ල  යනව  

ශ්ත  ඔබු ම  ල්තනව , රජාශේ නිව ඩු ලවශංේ අපටත් නිව ඩු 

කියල . රජාශේ නිව ඩු දිනවල  ප ර්ලිශම්්තු ව රැංක ශව්තශනත් 

115 116 

වර්ෂය තය ග මුල  (රුපිය ) 

2015 537,289,153.00 

2016 646,367,488.70 

2017 672,450,720.50 

2018 82,501,903.18 

2019 මරයි මං ලක්ව  227,673,015.40 

————————— 
*  පුසත්කාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

නරැර. ඒෘ අපටත් අල ළයි, ශම් රශට් ඉ්තන ිනයලු  ර ජාය 

ශංේවෘය්තටත් අල ළයි. ැරබරයි, ඒෘ ශපොලීිනයට අල ළ නරැර. 

ැමුල වට අල ළත් නරැර. ශපොලීිනය පරය 24ම ර ජාෘ රි ෘර්තන 

ඕන . ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශම්ෘ රිකපත්ිකමය රණ්තදුවක් කියල  

මම කිේශේ ඒෘයි. ශමය වරලගත් ෘ රණයක් නිං  ඔබු ම ත් ශම් 

ංම්බ්තධ්ව ෘථ  ෘළ . රජාය  ඇයි ශම් ශපොලිංක නිලධ් රි්තශ  

ංසුතක්ත දීමන ව අඩු ෘරල  ිකශබ්තශ්ත  ඔබු ම  ර ජාය 

ඇමිකු ම  විධියටත් අිකගරු ජාන ධිපිකු ම  ර ජාය ආරක්ෂෘ 

ඇමිකවරය  විධියටත් අව ය ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘරල  

ිකශබනව . ඒත් මුල  අම තය ස ශය්ත තමයි ශම් ෘරපි ල ෘරල  

ිකශබ්තශ්ත.  ං ම නය ර ජාය නිලධ් රි්තට  ශම් ංසුතක්ත දීමන ව           

-බට  එෘ- දින 24ක් ශලනව . ශපොලිංක නිලධ් රි්තශ  බට  එෘ   

දින 14ක් ලක්ව  ෘපල . මම ඒ ගරන අැ්තන ෘරමරිකයි. ශමොන 

ශලවිය්ත වැ්තශංේල ශම්ෘට උත්තර ශල්තශ්ත   අගමරිකු ම ශග්ත 

ඒෘ ඇහුව ම අගමරිකු ම ත් ය්තන ගිය .   

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ජාය ඇමිකු මනි, ඔබු ම  පිළිු රු  ශලනව ල  නරත්නම්, 

අවධ් නය ශයොමු ෘරවනව ල  

 
ගරු රුවන් විකේවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ඇත්තටම රජාය විධියට ශම් බට  එෘ  

ශගව්තන රිකපත්ිකමය රණරණයක් ගත්ත . මට මතෘ ැරටියට අශප් 

ං ගල රත්න යෘ ඇමිකු ම  ඉ්තන ෘ ලශේ ඉඳ්තම  ශම් බට  

එෘ ශගව්තනට ං ෘච්ඡ  ුනණ . මම ිනතනව , ඒෘ පුුවව්ත තරම් 

ඉක්මනි්ත ක්රිය ත්මෘ ෘර්තනට අව යයි කියල . මම ිනතන 

ැරටියට, එතරන මුල  ර කනයක් ිකශබනව  ශව්තනටත් පුුවව්ත. ඒ 

නිං  ඒ ගරන මුල  ඇමිකු ම  එක්ෘත් ං ෘච්ඡ  ෘරල  පුුවව්ත 

තරම් ඉක්මනි්ත විංඳ්තන ෘටුතු  ෘර්තන අවධ් නය ශයොමු 

ෘර්තනම්.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ර කනය පුුවව්ත තරම් ඉක්මනි්ත විංඳල  ශල්තන. එෘඟ 

ුනණ  නම්  ශලන එෘ ං ධ් රණයි ශ්ත.  
 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි,  එු ම  ඒ ගරන අවධ් නය ශයොමු ෘරයි.  
 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, මශ  ශලවරනි අු රු ර කනය විධියට 

අැ්තන ෘරමිකයි, ශමම ංසුතක්ත දීමන ව ෘපල  ිකශබනව , දින 

24  ිනට දින 14 ලක්ව . ඒෘ ං ගල රත්න යෘ මැත්තය  අම තය 

ධුරශේ ඉ්තනශෘොටත් ශනොශවයි, ඊට පසුව තමයි ඔබු ම්තල  

ආ්ඩඩුව විධියට  රණරණයක් ගත්ශත් දින 24ක් ශලං ිකණුණු එෘ 

දින 14ට අඩු ෘර්තන.  ඒෘ වරරදියි ඇත්තටම. නමුත් ඒ රණ්තදුව 

ලර්ත ක්රිය ත්මෘයි. මම අැ්තන ෘරමරිකයි, ශපොලීිනශේ නිලධ් රි්තට 

පමණක්  ඒෘ දින 14ට අඩු ෘර්තන  ශම් ආ්ඩඩුශව්ත  රණ්තදු 

ෘශළේ ඇයි කියල . ඇත්තටම ඔුන්තට රුපිය  200 ගණශ්ත 

දු්තන  නම්, ං ම නය ශපොලිංක නිලධ් රියකුට ලවංක 24ක් වරඩ ෘළ  

නම් ඒෘ ැම්බ ශවනව . ැරබරයි, ඒශෘ්ත තවත් ලවංක 10ක් අඩු 

ෘළ . ශම් මිනිංකසුත් ජීවත් ශව්තනත් එප යර. ශම් ශපොලිංක 

නිලධ් රි්ත ප ශර් ඉ්තන ශෘොට ිනදු ශවන ර කනවලට, ෘ  ගැන 

ඒව ට,  පැර ශලන ඒව ට මුහුණ ශල්තන ශවනව . [බ ධ්  කිීමක්] 

ශමොෘක්ල කිේශේ  

 
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ 
ඛනිජ කතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம் - தநடுஞ்ெொமலகள், வீதி அபிவிருத்தி 

ைற்றும் தபற்தறொலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development) 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ල ශේ ඒ දීමන වවත් ිකණුශ්ඩ  නරැර.  

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ිකණුණ , ිකණුණ . මම ශම් ලර්ත ශපොලීිනශේ නිලධ් රි්තශග්ත 

අැල යි ෘථ  ෘර්තශ්ත.  

ෘබීර් ැෂීම් ඇමිකු මනි, ඔබු ම  ශපොලිංක නිලධ් රි්තට 
ෘථ  ෘශළේ නරැර ශ්ත. [බ ධ්  කිීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු ම  ර කනය  ඉදිරිපත් ෘර්තන. 

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ලර්ත අගමරිකු ම  ඔබු ම ශග්ත ශත  ංසංකථ වත් ගලව්තන 

ැලනව . මම ඔබු ම ට ංැශයෝගය ශල්තනයි ෘථ  ෘර්තශ්ත.  

ගරු ෘථ න යෘු මනි. මම ඇහුශේ,- 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ම  ඉික්ත track එෘට පිටි්ත යනව  ශ්ත. 

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, එු ම  උත්තර ශල්තන ැලනව  ශ්ත. 

එු ම  පරනල  ශල්තන යනව  ශ්ත. ඒෘ ශ්ත වරශන් ශවල  

ිකශබ්තශ්ත.  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එු ම ට අව ය නරැර- 

 
ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මට ර කනය අැ්තන ශල්තන.  මම 

අැ්තන ෘරමරිකයි, overtime එෘ අඩු ෘර්තන ෘථ  ෘරල  

ිකශය්තශ්ත ඇයි කියල . එශැම නරත්නම් ශම් අම තය ස ය 

ෘරශගන ය්තන ෘබීර් ැෂීම් අම තයු ම ටවත් ශලනව ල  
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[ගරු ලය ිනරි ජායශංේෘර මැත ] 
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ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ම  ර කනය අැල  ඉවර ෘර්තන. 
 

ගරු දයාසිරි ජයකසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එු ම ට ඒෘ දු්තනත්, ආ්ඩඩුව රිකපත්ිකමය රණ්තදුවක් ග්තන 

ඕන  කියල යි අපි කිය්තශ්ත. ගරු ෘථ න යෘු මනි, 

ආ්ඩඩුශව්ත, මුල  අම තය ස ශය්ත ශම් ංඳැ  මුල  ශල්තශ්ත 

නරැර. [බ ධ්  කිීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අම තයු ම , ඒ ගරන අවධ් නය ශයොමු ෘර්තන. 

 
ප ාත් පාලන ආයතන ය කත් පවතින මාර්ග 

්රතිසංසක්රණය: බුලල්ල දිස්්රික්කය 
 உள்ளூெொட்ெி நிறுவனங்களின் கீழுள்ள வீதிகமளப் 

புனெமைத்தல்: பதுமள ைொவட்டம் 
RENOVATION OF ROADS UNDER LOCAL AUTHORITIES: 

BADULLA DISTRICT 
 

161/’18 
3.  ගරු චමින්ද වි කේසිරි මහතා 
    (ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අභය්තතර ැ  ංකවශද්  ෘටුතු  ංැ පළ ත් ංභ  ැ  පළ ත් 

ප ලන අම තයු ම ශග්ත ඇසූ ර කනය - (1): 

(අ) (i) බදු ල දිංක්රික්ෘශේ, පළ ත් ප ලන ආයතන 
යටශත් පවිකන ම ර්ග පද්ධ්ිකශේ දුර කිශලෝමීටර් 
ශෘොපමණල  

 (ii)  යැප ලන රජාය බලයට පත්වීශම්ත අනු රුව 
රිකංසංකෘරණයට ලක් ෘරුව ලරබූ පළ ත් ම ර්ග 
ංසඛ්ය ව ශෘොපමණල  

 (iii)  බදු ල දිංක්රික්ෘශේ පළ ත් ප ලන ආයතන ංු  
ම ර්ග ශබොශැොමයක් ඉත  ලරඩි ශලං අබල්ත වී 
ඇික බරවි්ත, එම ම ර්ග පද්ධ්ිකය ෘඩිනමි්ත 
රිකංසංකෘරණය කිීමට අම තය ස ය ගුව ලබන 
පියවර ෘවශර්ල  

 ය්තන එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල  

(ආ) ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල  
 

 உள்ளக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூெொட்ெி அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) பதுமள ைொவட்டத்தில் உள்ளூெொட்ெி நிறுவனங் 

களின் கீழுள்ள வீதி முமறமை எத்தமன 

கிதலொைீற்றர்  நீளமுமடயததன்பமதயும்; 

 (ii) நல்லொட்ெி அெெொங்கம் ஆட்ெிக்கு வந்தமதயடுத்து 

புனெமைக்கப்பட்ட ைொகொை வீதிகளின் 

எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) பதுமள ைொவட்டத்தில் உள்ளூெொட்ெி நிறுவனங் 

களுக்கு தெொந்தைொன அதநகைொன வீதிகள் 

ைிகவும் தைொெைொன நிமலயில் பழுதமடந் 

துள்ளதொல் அந்த வீதி முமறமைமய துொிதைொகப் 

புனெமைப்பதற்கு அமைச்சு தைற்தகொள்ளும் 

நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு  அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Internal and Home Affairs and 
Provincial Councils and Local Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the length of the road network in Badulla 
District, which is under the purview of the 
local authorities, in kilometres; 

 (ii) the number of provincial roads which were 
renovated after the Good Governance 
Government came into power; and 

 (iii) the steps that will be taken by the Ministry 
to renovate the road network coming under 
the purview of the local authorities in 
Badulla District expeditiously due to the 
fact that most of the aforesaid roads are 
heavily dilapidated? 

(b) If not, why? 
 

ගරු කේ.සී. අලවතුමවල මහතා (අභයන්තර හා සව්ක ශ 
ක යුතුම සහ ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන රාජය 
අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு தஜ.ெீ. அலவத்துவல - உள்ளக, உள்நொட்ட 

லுவல்கள், ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி 

இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs, Provincial Councils and Local 
Government) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අභය්තතර ැ  ංකවශද්  ෘටුතු  ංැ 

පළ ත් ංභ  ැ  පළ ත් ප ලන අම තයු ම  ශවුවශව්ත මම එම  

ර කනයට පිළිු ර ශලනව . 
 

(අ) (i) ඇමුණුම 01 මඟි්ත ලක්ව  ඇත. 
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ඇමුුම 01  



ප ර්ලිශම්්තු ව 

 (ii) ඇමුණුම 02 මඟි්ත ලක්ව  ඇත. 
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[ගරු ශව.සී. අලවු වල මැත ] 

ඇමුුම 02  
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 (iii) ශමම අම තය ස ය මඟි්ත විශද්  ධ් ර යටශත් 
ක්රිය ත්මෘ ෘරන “නරඟී එන ෘල පවල ග්ර මීය 
යටිතල පැසුෘම් ංසවර්ධ්න වය පතිකය - RIDEP" 
යටශත් බදු ල දිංක්රික්ෘශේ පළ ත් ප ලන 
ආයතනවලට අයත් ඇමුණුම 03ින ංඳැ්ත ම ර්ග 
ංසවර්ධ්නය කිීම ංඳැ  ැඳුන ශගන ඇික අතර, 
එම ම ර්ගවල මූලිෘ ංරලසුම්  නිර්ම ණය ැ  
විමර් න ෘටුතු  ශම් වන විට ිනදුෘරමි්ත පවරණ. 
2021 වර්ෂය වන විට එම ම ර්ගවල ිනයලු 
ංසවර්ධ්න ෘටුතු  අවං්ත කිීමට නියමිතය. 
ඇමුණුම සභාගත* ෘරමි. 

  එශංේම, 2017 වර්ෂය ු ළ පුරනරඟුම (අිකශර්ෘ 
රිකප ලන) වය පතිකය යටශත් බදු ල දිංක්රික්ෘය 
ු ළ ංසවර්ධ්නය ෘරන ලල ම ර්ගවල ශතොරු රු 
ඇමුණුම 04මඟි්ත ලක්ව  ඇත. ඇමුණුම සභාගත* 
ෘරමි. 

(ආ) අල ළ ශනොශේ. 

 
ගරු චමින්ද වි කේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පිළිු ර ංරපයීම ශවුවශව්ත ගරු ඇමිකු ම ට ංකු ිකව්තත 

ශවනව .  

ගරු ඇමිකු මනි, 2021දී ිනයලු ප රව  ැලල  අවං්ත ෘරන 

බවකුත් පිළිු ශර් ිකශබනව . නමුත් ඒ පිළිු රට මම එෘඟ 

ශව්තශ්ත නරැර, ගරු ෘථ න යෘු මනි. අශප් රශට් -අශප් 

ආ්ඩඩුව ඇු ුව- පත් වූ ිනයලු ආ්ඩඩු ගත්ශතොත්, අශප් රට ු ළ 

ිකශබන ම ර්ග පද්ධ්ික එනම් RDA එෘ ංැ පළ ත් ප ලන ආයතන 

ංු ව ිකශබන ප රව   inventory එෘෘට අරශගන නරැර, ගරු 

ෘථ න යෘු මනි. එින ිකශබන බරපතළ ර කනය තමයි, පත් වන 

අශප් ආ්ඩඩුවල ජානප්රියත ව ංැ ශද් ප ලන පරවරත්ම ශවුවශව්ත 

අව ය තරනත්, අව ය නරික තරනත් ඉදි කිීම් ෘටුතු  කිීම. ගරු  

අම තයු මනි, ඒ නිං  මම පරැරදිලිව කියනව , අශප් පළ ත 

ශවුවශව්ත ශම් වන ශෘොට ර ජාය රිකප ලන ශව්ත ෘළත්, 

අව යත ව මත, ඒ කිය්තශ්ත, ආර්ථිෘ ව ශය්ත රටට බලප න 

විධියට, ජාන ජීවිතයට අව ය වන විධියට, ජාන ජීවිතයට බලප න 

විධියට ම ර්ග පද්ධ්ිකය ංරෘශං්තශ්ත නරැර කියන ෘ රණය. 

අපිත් ඒෘට පරැරදිලිව වග කිව ුතු යි. ඒ නිං  ම  ලරනග්තන 

ෘරමරිකයි, අම තය ස ය ැරටියට ශම් කියන ශයෝජාන වට ංක්රිය 

ල යෘත්වය ලබ  ගරීමම ංඳැ  අම තය ස ය ංු ව යම්කිින වරඩ 

පිළිශවළක් ිකශබනව ල කියන ෘ රණය.  

ගරු අම තයු මනි, අපි කිය්තශ්ත, අව යත ව මත රිකප ලන 

ශව්ත විය ුතු  බවයි. මම ිනතනව , එවිට අප ශයොලවන බදු මුලල 

රශට් නි කචිත තර්තවලට යව්තන පුුවව්ත වන බව. එශංේ ශනොවී 

ඔබු ම ශ  අම තය ස ශේ ශම් මුල  ශව්ත කිීම ම ත ෘ ලශේ 

ඉඳල  ඉත ම අං ධ් රණ විධියටයි ිනදු ව්තශ්ත. ඒ ශෘොතරනල, 

ශෘොශැොමල කියන ෘ රණය ම  කිය්තන ය්තශ්ත නරැර. එශැම 

කියන එෘ ශැොඳ නරැර. ගරු අම තයු මනි, මම පරැරදිලිව 

අංනව , ඒ ෘටුතත්ත ිනදු ෘර්තන පුුවව්ත පරැරදිලි වරඩ 

පිළිශවළක් ඉත  ඉක්මනි්ත ැරදීමට අම තය ස යට වරඩ පිළිශවළක් 

ිකශබනව ල කියල .  

ගරු කේ.සී. අලවතුමවල මහතා 
(ைொண்புைிகு தஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, අශප් ගරු අම තයු ම ත් ංමඟ 

ං ෘච්ඡ  ෘරල  එු ම  කියපු ඒ ෘ රණය ංම්බ්තධ්ශය්ත ඉත ම 

ං ධ්ීමය පිළිු රක් ඉදිරිශේදී ලබ  ශල්තන මම බල ශපොශරොත්ු  

ශවනව . නමුත්, ම  විශ ේෂශය්ත ංඳැ්ත ෘශළේ ශම්ෘයි, ගරු 

ම්තත්රීු මනි. ශමම පිළිු ශර් ඇමුණුම 03 යටශත් ංඳැ්ත විශද්  

ආධ් ර යටශත් ලරශබන ම ර්ග - RIDEP - තමයි 2021 වර්ෂශේදී 

අපි ැලල  අවං්ත ෘර්තශ්ත. විශ ේෂශය්ත අපි ශම් ම ර්ග ශතෝර  

ශගන ිකශබ්තශ්ත ශබොශැෝ ශවල වට ප රව  ශලෘක් ංම්බ්තධ් 

ෘරන අතයව ය ම ර්ග ැරටියටයි. විශද්  ආධ් ර ලබ  දීශම්දී 

ංලෘ  බලන නිර්ණ යෘ ිකශබනව . ඒ නිර්ණ යෘ අුවව තමයි 

ශම් ම ර්ග ශතෝර ශගන ිකශබ්තශ්ත. ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  

කියපු අශනක් ෘ රණ  ගරන ගරු අම තයු ම ශ ත් අවධ් නය 

ශයොමු ෘරල  ං ධ් රණ විධියට, අව යත ව අුවව ඉදිරිශේදී 

ෘටුතු  ෘර්තන අපි බල ශපොශරොත්ු  ශවනව .  
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ශ  ශලවන අු රු ර කනය අැ්තන. 

 
ගරු චමින්ද වි කේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ලර්ත ර කනය ශවල  ිකශබ්තශ්ත 

ශම්ෘයි. ආ්ඩඩුවක් ව ශය්ත ෘරන ංසවර්ධ්න වරඩ පිළිශවළව  

නවත්ව්තන ංමැර ම්තත්රීවරු ලර්ත උං වි ය්තන ැලනව . අපි 

ල්තනව , බ්තදුල ව ණවර්ධ්න ම්තත්රීු ම  ශැට අනිද්ල ට උං වි 

ය්තන ැලනව  කියල . ඒ, අපි රිකප ලන ශව්ත ෘරල  ප රව  

ැලන නිං යි. ම  ල්තශ්ත නරැර, එු ම  ශම්ව ට විරුද්ධ් ව්තශ්ත 

ඇයි කියල . එු ම  කිය්තශ්ත, ආ්ඩඩු පක්ෂයට විතරයි මුල  

ශල්තශ්ත, විපක්ෂයට මුල  ශල්තශ්ත නරැර කියල යි. ැරබරයි, 

ඉිකැ ංය ගත්තත් එශැමයි. එු ම්තල  ආ්ඩඩු ෘරපු ෘ ලශේත් 
විපක්ෂය නිශයෝජානය ෘරපු අපට මුල  දු්තශ්ත නරැර. RIDEP 

කියන වරඩ පිළිශවළ විශද්  ආධ් ර යටශත්යි ක්රිය ත්මෘ ව්තශ්ත. 

නමුත් ඒ නිර්ණ යෘ ු ළ ශපොඩි ර කනයක් ිකශබනව , ගරු  

අම තයු මනි. අපි ල්තනව  පළ ත් ප ලන ආයතන මරිකවරණය 

පරවරත්ුනශ්ඩ ශෘොට්ස ං ක්රමයට බව. ශෘොට්ස ංශේ ංසවර්ධ්නය 

භ රව ඉ්තශ්ත ඒ ශෘොට්ස ංශේ ම්තත්රීවරය යි. ශම් මූලය 

රිකප ලන ශව්ත කිීමට අල ළ නිර්ණ යෘවලි්ත එෘක් ම  

කිය්තනම්. අල ළ ශෘොට්ස ංශේ ම්තත්රීවරය ට තම්තශ  අභිමතය 

පරිදි,  අව යත ව ිකශබන ම ර්ග ංඳැ  රිකප ලන ශව්ත ෘරග්තන 

බරැර. ශමතරන ඡ්තල ක්රමයක් ිකශබනව , ප විච්චි ෘර්තන.                

මම උල ැරණයක් කිය්තනම්, ගරු ෘථ න යෘු මනි. මම 
නිශයෝජානය ෘරන ශෘොට්ස ංශේ ංසවර්ධ්නය ෘළ ුතු  ම ර්ගය 

ශතෝර  ගරීමම ංඳැ  ඡ්තලය ලබ  ශල්තන ශව්තශ්ත ශවනත් 
ශෘොට්ස ංයක් නිශයෝජානය ෘරන ම්තත්රීවරයකුට ංැ එම 
ජානත වශග්ත ංරදුම්ලත් ෘ්ඩඩ යමෘට. එතශෘොට ඒ අව යත ව 
පරැරදිලිව ශත්රුම් ග්තන බරැර. අශප් ශෘොට්ස ංශේ ංසවර්ධ්නය 
තවත් ශෘොට්ස ංයෘ ම්තත්රීවරශයක් ංැ ඒ ශෘොට්ස ංශේ ජීවත් 
වන ජානත ව විින්ත තමයි ශතෝර්තශ්ත. ඒෘ බරපතළ ගරටලුවක්. 
ඒ ර කනය ර ශද්ශීය ංම්බ්තධීෘරණ ෘමිටුවට ආව   දිංක්රික් 
ංම්බ්තධීෘරණ ෘමිටුවට ආව . එම නිං  ඒ නිර්ණ යෘ ටිෘ 
ශවනංක ශනොෘර ශම් වරඩ පිළිශවළට ය්තන බරැර, ගරු 

ඇමිකු මනි. ඔබු ම  2021දී ඒ වරඩ ෘර්තන බල ශපොශරොත්ු  
ශවනව . 2021දී ෘර්තන ිකය  ශම් අුනරුද්ශද් ඒ වරඩ 
ශතෝර ග්තනත් බරරි ශවනව . ශමොෘල, අල ළ ශෘොට්ස ංශේ 
ංසවර්ධ්නය ෘළ ුතත්ශත් කුමක්ල කියන එෘ ශතෝර  ගරීමම 
පිළිබඳව වි  ල ර කනයක් ිකශබන නිං . ඒ පිළිබඳව ශංොය  බල  
එය නිවරරදි කිීමට අව ය පියවර ග්තනව  නම් ශැොඳයි කියන 
ෘ රණය තමයි මම කිය්තශ්ත. 

123 124 

————————— 
*  පුසත්කාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු කේ.සී. අලවතුමවල මහතා 
(ைொண்புைிகு தஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශමු ම  කියන විධියට ර කන ඇවි ල  

ිකශබනව  නම්, තව දුරටත් ං ෘච්ඡ  ෘරල  ඒ ංම්බ්තධ් නිවරරදි 

කිීමක් ෘර්තන අපට පුුවව්ත. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ර කන අසෘ 4 -362/'18- (2), ගරු ශේලු කුම ර් මැත  - [ංභ  
ගර්භය ු ළ නරත.] 

 

ක්රික් භාණ්ඩ ්රදානය ිරීමකම් ේත්සවය: ශ්රී ලංකා 
ක්රික්ශ හි පු නිලධාරියකු  සහභාගි වීම 

கிொிக்தகற் உபகெைங்கமளக் மகயளிக்கும் 

மவபவம்: 'இலங்மக கிொிக்தகற்' முன்னொள் 

அதிகொொிதயொருவொின் பங்குபற்றல்   
FUNCTION TO DISTRIBUTE CRICKET EQUIPMENT: 

PARTICIPATION OF FORMER OFFICER OF SRI LANKA 
CRICKET  
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5. ගරු ආනන්ද අලුත්ගමකේ මහතා 
   (ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக) 

    (The Hon. Ananda Aluthgamage) 

විදුලි ංසශද් , වි ශද්  රැකිය  ංැ ක්රීඩ  අම තයු ම ශග්ත ඇසූ 

ර කනය - (1):  

(අ) (i) ශෘොළඹ දිංක්රික්ෘශේ, ශතෝර ගත් ප ං  32ක් 
ංඳැ  ක්රිෘට් භ ්ඩඩ රල නය කිීශම් උත්ංවයක් 
2018.10.02වරනි දින ක්රීඩ  අම තය ස ශේ 
ඩ්තෘ්ත වයිට් ්රවණ ග රශේදී පරවරත්වූ බවත්  

 (ii) එම උත්ංවයට ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනශේ ිනටපු 
පරිප ලනය ශවුවශව්ත තරග ංසවිධ් යෘ ෘමිටු 
රධ් නිය  ශලං ෘටුතු  ෘළ බ්තදුල දිං න යෘ 
නමරත්ශතකු ංැභ ගි වූ බවත්  

 (iii) එම උත්ංවය ංඳැ  ඔහු ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් 
ආයතනශේ නිල ටයි පටියල පරළඳ ිනටි බවත්  

   එු ම  ල්තශනිනල  

(ආ) (i) ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් නිලවරණය ෘ  ලම  නිින 
බලධ් රියකු යටශත් ක්රිය ත්මෘ වූ එවරනි 
අවංකථ වෘදී ිනටපු බලධ් රියකුට ශමවරනි උත්ංව 
ංඳැ  ංැභ ගි වීමට ඇික ජනිකෘ ැ  
ංල   ර ත්මෘ පසුනටම ෘවශර්ල  

   (ii) ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනශේ ෂිෂිත නිලධ් රි්ත 
යැප ලන රජාශේ ෘටුතු  ංඳැ  ංම්බ්තධ් ෘර 
ගරීමම වරළරක්වීමට අම තය ස ය ගුව ලබන 
පියවර ෘවශර්ල  

  ය්තන එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශනිනල  

(ඇ) ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල  
 
 ததொமலத்ததொடர்புகள், தவளிநொட்டு தவமலவொய்ப்பு 

ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  தகொழும்பு ைொவட்டத்தின், ததொிவு தெய்யப்பட்ட 

35 பொடெொமலகளுக்கு கிொிக்தகற் உபகெைங் 

கமளக் மகயளிக்கும் மவபவதைொன்று 

2018.10.02 ஆம் திகதி விமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்ெின் டங்கன் மவற் தகட்தபொர் கூடத்தில் 

நடொத்தப்பட்டது என்பதமனயும்; 

 (ii) அந்த மவபவத்திற்கு இலங்மக கிொிக்தகற் 

நிறுவனத்தின் முன்னொள் நிர்வொக குழுவின் 

ெொர்பொக தபொட்டிகள் ஏற்பொட்டுக் குழுவின் 

பிெதொனியொக கடமையொற்றிய திரு. பந்துல 

திெொநொயக்க என்பவர் பங்குபற்றியிருந்தொர் 

என்பதமனயும்; 

 (iii) அந்த மவபவத்தில் அவர் இலங்மக கிொிக்தகற் 

நிறுவனத்தின் உத்திதயொகபூர்வ கழுத்துப்பட்டி 

மயயும் அைிந்திருந்தொர் என்பதமனயும்; 
 

அவர் அறிவொெொ? 

(ஆ) (i) இலங்மக கிொிக்தகற் நிறுவனத்தின் ததர்தல் 

பிற்தபொடப்பட்டு தகுதிவொய்ந்த அதிகொொியின் 

கீழ் தெயல்படுகின்ற ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் 

முன்னொள் அதிகொொி ஒருவர் இவ்வொறொன 

மவபவ தைொன்றில் பங்குபற்றுவதற்குள்ள 

ெட்டொீதி யொனதும் தொர்ைீகைொனதுைொன 

பின்னைி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) இலங்மக கிொிக்தகற் நிறுவனத்தின் ஊழல் 

நிமறந்த அதிகொொிகள் நல்லொட்ெி அெெொங்கத்தின் 

தெயற்பொடுகளில் பங்குபற்றுவதமனத் தடுப்ப 

தற்கொக  அமைச்சு தைற்தகொள்கின்ற  நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு ததொிவிப்பொெொ? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Telecommunication, Foreign 
Employment and Sports: 

  (a)  Is he aware that- 

 (i)    a function was held at the Duncan White 

Auditorium of the Ministry of Sports on 
02.10.2018 to award cricket equipment to 
35 selected schools in Colombo District; 

 (ii)    a person named Bandula Dissanayake, who 

was the Chairman of the Tournament 
Committee of Sri Lanka Cricket, attended 
that function on behalf of the former 
administration of Sri Lanka Cricket; and 

 (iii)   at that function, he was wearing the official 

necktie of Sri Lanka Cricket? 

  (b)  Will he inform this House- 

 (i)    the nature of the legal and ethical 

background for a former official of Sri 
Lanka Cricket to attend such an event in a 
situation where election of office bearers of 
that institute had been postponed and the 
institute was functioning under a competent 
authority; and 

 (ii)   the nature of the steps that will be taken by 

the Ministry to prevent the corrupt officials 
of Sri Lanka Cricket from participating in 
the activities implemented by the Good 
Governance Government? 

 (c)  If not, why?  
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශම් ර කනය අැල  ිකශබ්තශ්ත විදුලි 

ංසශද් , වි ශද්  රැකිය  ංැ ක්රීඩ  අම තයු ම ශග්ත. නමුත්, අල 

එු ම ත් ඇවි ල  නරැර. ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  දිගි්ත දිගටම 

අැපු ර කනවලට ඇමිකවරු ශනොමරික නිං  මට තමයි උත්තර 

ශල්තන ිනද්ධ් ුනශ්ඩ. උත් තරය ිකශබනව , ශල්තනල  නරත්නම් 

පසුව - 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමකේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ලර්ත උත්තරය ශල්තන, ගරු ඇමිකු මනි. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, විදුලි ංසශද් , විශද්  රැකිය  ංැ ක්රීඩ  

අම තයු ම  ශවුවශව්ත ම  එම ර කනයට පිළිු ර ශලනව . 
 

(අ) (i) එවෘට ක්රීඩ  අම තය ගරු යයිංර් මුංකත ප  
මරිකු ම  විින්ත ශෘොළඹ දිංක්රික්ෘශේ අග-
ිනඟෘම් ඇික ප ං  අතර ක්රිෘට් උපෘරණ ශබල  
ැරීම ංඳැ  ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනශය්ත ක්රිෘට් 
උපෘරණ ඉ ල  ඇික අතර, එම රිකල භි්ත 
ශෘොළඹ පරිප ලන දිංක්රික්ෘශේ ිනටින බරවි්ත, 
ශෘොළඹ දිංක්රික් ක්රිෘට් ංසගමය ැරැ  එම 
පරිතය ග ලබ  දීමට ක්රීඩ  අම තය ස ශේ ඩ්තෘ්ත 
වයිට් ්රවණ ග රශේ උත්ංවයක් පවත්ව  ඇත. 

 (ii) ශෘොළඹ දිංක්රික් ක්රිෘට් ංසගමශේ රධ් න ශ ෘම් 
ව ශය්ත බ්තදුල දිං න යෘ මැත  ශමම උත්ංව 
අවංකථ වට ංැභ ගි වී ඇත. කිිනදු විශටෘ ශ්රී ලසෘ  
ක්රිෘට් ආයතනශේ නිශයෝිකතශයකු ශලං එු ම  
එම අවංකථ වට ංැභ ගි වී ශනොමරත. 

 (iii) ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනය විින්ත ිනය ං ම ිකෘ 
ංසගම්ින නිලධ් රි්ත ශවත නිකුත් ෘළ ටයි පටියක් 
එම අවංකථ ශේ බ්තදුල දිං න යෘ මැත  පරළඳ 
ිනට ඇික අතර, එය ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනශේ 
විධ් යෘ ෘමිටු නිලධ් රි්ත විින්ත පළඳිුව ලබන 
නිල ටයි පටිය ශනොශේ. ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනය 
නිකුත් ෘරුව ලබන ටයි පටි රිනද්ධ් උත්ංවයෘට 
පරළඳීම ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනය විින්ත තැනම් 
ෘර ශනොමරත. 

(ආ) (i) ශෘොළඹ දිංක්රික් ංසගමශේ රධ් න ශ ෘම් 
ව ශය්ත එම අවංකථ වට ආර ධ්න  ලරබ, බ්තදුල 
දිං න යෘ මැත  ංැභ ගි වී ඇත. එබරවි්ත, 
ජනිකෘ ංැ ංල   ර ත්මෘ පසු නටම 
ංම්බ්තධ්ශය්ත ගරටලුවක් පරන ශනොනඟී. 

 (ii) එවරනි ශ ෝලන වක් අම තය ස ය ශවත ඉදිරිපත් වී 
ශනොමරත. 

(ඇ) පරන ශනොනඟී. 

ගරු ම්තත්රීු මනි, අු රු ර කන ිකශබනව  නම්, ඒව  

අම තයවරය  ශවත ශයොමු ෘරල ම තමයි උත්තර ශල්තන 

ශව්තශ්ත. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමකේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශැොඳයි, ගරු ඇමිකු මනි. මශ  පළමුවරනි අු රු ර කනය 

අැ්තනම්.  

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ඊශේ COPE  එෘ රැංක වූ අවංකථ ශේ 

විශ ේෂශය්ත ක්රීඩ  අම තය ස ය පිළිබඳව ශැළිලරේ ුනණ . ම වු  

මැ  න ිනමිය්තට රුපිය  මිලියන 22ෘ අ ලංක් දීමට ගිය බව 

ඊශේ COPE එශක්දී ශැළි ශවල  ිකශබනව , ගරු 

ෘථ න යෘු මනි.  

මැුවවර දිංක්රික්ෘශේ ක්රීඩ  වි කවවිලය ලයක් ආරම්භ කිීම 

ංඳැ  අක්ෘර 30ෘ භූමි භ ගයක් නිලැංක ෘර ගරීමමට තමයි 

ම වු  මැ  න ිනමිය්තට අ ලංක දීමට ගිය බව ශැළිලරේ ශවල  

ිකශබ්තශ්ත. මම ිනතන විධියට ඒෘ ඉත  බරපතළ ර කනයක්.  

ඊශේ ජාන ධිපිකවරය  අගමරිකවරය ශ  නම ශනොකිය  කිේව , 

"රශට් රධ් නම ර කනයෘට අගමරිකවරය  මුහුණ ශලනව . අපි 

ලිපිශ ඛ්න ල ංකික ෘරල  ිකශබනව " කියල . මම ිනතන ැරටියට 

ශමය රටට විතරක් ශනොශවයි, ජා තය්තතරයටම අපකීර්ිකයක් 

ශවනව . 
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අල ළ ර කනය අැමු ශ්තල, ගරු ම්තත්රීු ම . 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමකේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම ර කනය අැ්තනයි ය්තශ්ත.  

ම වු  මැ   න ිනමිය්තට අ ලංක දීමට ය ම අපකීර්ිකයක් 

ශවනව . මම ිනතන විධියට අල රධ් න පුවත් පත්වල ශම් පිළිබඳ 

ංඳැ්ත ශවල  ිකශබනව . ගරු අම තයු මනි, ඔබු ම  ශම් ර කනය 

ගරු අම තයු ම ට ශයොමු ෘරයි කිය  මම ිනතනව . මම ිනතන 

විධියට අල ක්රීඩ  අම තයු ම ට ශම් ර කනයට පිළිු රු දීමට වඩ  

වරලගත් ශලයක් ිකශබනව . එු ම  ශැට පරවරත්ශවන කුරුණ ගල 

රැංකවීශම් ශේදිෘ ව ැලනව . අපි ම්තත්රීවරු ැරටියට ර කනයක් 

ඇහුව ම, එු ම  පිළිු රු ශල්තන එ්තශ්ත නරැර.  

ගරු ඇමිකු මනි, මම ඔබු ම ට ර කනය ශයොමු ෘරනව . 

මැුවවර දිංක්රික්ෘශේ ම්තත්රීවරයකු ැරටියටයි මම ශම් ර කනය 

අැ්තශ්ත. අශප් ආගමිෘ න යෘු මකු වන  ම වු  මැ  

න ිනමිය්තට අ ලංක දීමට ය ම පිළිබඳව ඔබු ම  ල්තනව ල, ඒ 

පිළිබඳව විශ ේෂ පීක්ෂණයක් කිීමට ෘටුතු  ෘරනව ල කියන 

ර කනය මම ඔබු ම ශග්ත අැනව . 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මට ෘර්තන පුුවව්ත ර කනය අම තයු ම ට ශයොමු කිීම 

පමණයි. මම ශනොල්තන  ශද්ව  ගරන කිය්තශ්ත නරැර.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, අිකශගෞරවීමය ම වු  මැ  න ිනමිය්ත 

ගරන ංඳැ්ත කිීමත් ශැොඳ නරැර. ඒ ගරන ශම් අවංකථ ශේ 

ප ර්ලිශම්්තු ව ව ශය්ත අපිත් ෘනග ටු ශවනව .  

ගරු ම්තත්රීු ම , ශලවරනි ර කනය අැ්තන.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමකේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම  එය ංඳැ්ත ෘශළේ, අල ැරම 

ම ධ්යයෘම ඒ රවතත්ිකය පළ වී ිකශබන නිං යි  ම වු  මැ  

න ිනමිය්තට අශගෞරව ෘර්තන ශනොශවයි. අල ජා තය්තතර 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ව ශය්ත පුවත් පත්වල ශම් ර කනය ංඳැ්ත ශවල  ිකශබනව . 

 ශම්ෘ ශබොරු ෘථ වක් ශනොශවයි. ඊශේ COPE එශක්දී ශැළිලරේ වූ  

ෘ රණයක්, ගරු ෘථ න යෘු මනි.  

ගරු අම තයු මනි, මම ශලවරනි අු රු ර කනය අැ්තනම්.  
"ක්රිෘට් ඒන් ංම ගශම් ක්රිය ෘ රිත්වය අත්ිනටුවයි" කියන 
ිනරංකතලය යටශත් ම ධ්යවල පළ වී ිකශබන, ඊශේ COPE එශක්දී 
ශැළිලරුන වී ිකශබන ෘ රණයට අුවව උප ලි ශංශනවිරත්න 
මැත ට රුපිය  ලක්ෂ 70ෘ ම ිනෘ දීමන වක් ශගව  ිකශබනව . 
ඒ ව ශ ම ශම් ශෘටි ෘ ලය ු ළ තවත් රුපිය  ලක්ෂ 39ක් ශගව  
ඇික බවත්, ඔහු විින්ත ෘරන ලල ෘර්තවය ු ළි්ත රුපිය  ලක්ෂ 
24ෘ ආල යමක් පමණක් ක්රිෘට් ආයතනයට ලරබී ිකශබන බවත් 

ශැළි වී ිකශබනව . ශමවරනි පුද්ගලය්තට ශමශලං ශගව  
ිකශබ්තශ්ත ජා ිකෘ බදු මුල  ංම්භ රයක්. අල අශප් ක්රිෘට් ෘඩ  
වරටිල  ිකශබ්තශ්ත.  

ගරු අම තයු මනි, මම අැන ර කනය  ශම්ෘයි. ශම් රශට් 
ජානත ව ප විච්චි ෘරන ංබ්ත ෘරටයට, ැ   කිශලෝවට ගැන බදු 
මුල  තමයි ශම් ංඳැ  වරය ෘර්තශ්ත. ශම් තරම් මැ  වින  යක් 
ශවද්දී ඔබු ම්තල ශ  රජාය ශම් පිළිබඳව ශැොය  බල  නරැර. 
බරඳුම්ෘර ිනද්ධියට වඩ  ර කනයක් ශවල  ිකශබනව , ශම් ක්රිෘට් 
ආයතනය ැ  ංම්බ්තධ් ිනද්ධිශේදී. රුපිය  ලක්ෂ 70ක් එක් 

ශෘශනකුට ශගවනව , නමුත් ශම් පුද්ගලය  ෘරපු ශලයක් නරැර. 
ශලෝෘශේ ඉමැත් ශගෞරවයට ප ත්ර ශවල  ිකණුණු "ශ්රී ලසෘ  
ක්රිෘට්" අල අ්තත පර ජායෘට ලක්ශවල  ිකශබනව .  

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම අැන ර කනය ශම්ෘයි. ශමතරම් 
මුල  රම ණයක් ශගව  ශම් පුද්ගලය්ත ආරක්ෂ  ෘර, මැ  
න ිනමිය්තශ  ශගෞරවීමය තත්ත්වය වින   ෘර ලම  ශමශලං 
ෘටුතු  කිීමට ංම්බ්තධ් ඇමිකවරශයකුත් ඉ්තනව .  ඒ 
ඇමිකවරය  අල ඇවි ල  නරත්ශත් ශම් ර කනය මු වන බව එු ම  
ශැොඳි්ත ල්තන  නිං යි. එු ම  ජාන ධිපිකවරණයට ංිකත් ශරේමල ං 
මැත  ශගන ඒම ංඳැ  සූල නම් වනව . ශැට කුරුණ ගල රැංකවීම 

ංඳැ  එු ම  කුරුණ ගලට ගිින ල  ශේදිෘ ව ගැනව . ම්තත්රීවරු 
ැරටියට අශප් අයිිකව ිනෘමක් තමයි, ගරු ඇමිකු ම්තල ට ර කන 
ශයොමු කිීම. නමුත්, අශප් ර කනවලට උත්තර ශල්තන ඇමිකවරු 
එ්තශ්ත නරැර. මම ප ර්ලිශම්්තු ශේදී අැන ර කනවලි්ත ගය්තත 
ෘරුණ ිකලෘ ඇමිකු ම ශග්ත අැන ර කනවලට විතරයි 
ඇමිකවරය  ැරටියට එු ම  පරමිණ උත්තර දීල  ිකශබ්තශ්ත. අපි 
ර කන අැන ශවල වට අශනක් ිනයලු ඇමිකවරු ශම් 
ප ර්ලිශම්්තු වට එ්තශ්ත නරැර. 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මශ  ශලවරනි අු රු ර කනය ශමයයි. 

අශප් ජා ිකෘ මුල  ංම්භ රයක්, ශම් රශට් ජානත වශ  මුල  
ංම්භ රයක් ශමවරනි අෘටුතු ෘම් ංඳැ  ශයලවීම ක්රීඩ  
අම තය ස ශේ විතරක් ශනොශවයි, ං ම අම තය ස යෘම ව ශ  
ිනද්ධ්වනව . ගරු ඇමිකු මනි, මට විතරක් ශනොශවයි, ශම් ිනයලු 
ගරු ම්තත්රීවරු්තට ලරනග්තන, ශම් රශට් ජානත වට ලරනග්තන 
විශ ේෂශය්තම ඊශේ COPE එශක්දී පරන නරඟුණු ශම් ෘ රණ  
ංම්බ්තධ්ශය්ත විශ ේෂ පීක්ෂණයක් ෘර්තන.  ඒ අුවව ශමින 
ංරබ  තත්ත්වය ශැළි කිීම ංඳැ  ඔබු ම  ෘටුතු  ෘර්තශ්තල 
කියන ර කනය මම අැනව . 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමිකු මනි, ඒ ර කනයත් අල ළ ඇමිකවරය ට ශයොමු 

ෘර්තන. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, ම  ශයොමු ෘර්තනම්. 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විශ ේෂශය්තම අිකශගෞරවීමය ම වු  මැ  න ිනමිප ණ්ත 

වැ්තශංේ ගරන ශම් අවංකථ ශේ ංඳැ්ත ුනණ . ඒ ව ශ  කීර්ිකමත්, 

ඒ ව ශ   ශගෞරවීමය මැ  න ිනමිප ණ්ත වැ්තශංේනමෘශග්ත 

එශංේ ිනද්ධ් ව්තශ්ත නරැර. COPE එශක් ංභ පිකු ම  ංමඟත්  

ෘථ  ෘරල  ප ර්ලිශම්්තු ව ශවුවශව්ත ඒ ංම්බ්තධ්ව ෘරුණු 

පරැරදිලි කිීම ශැොඳයි කියල  ම  ිනතනව . 

ර කන අසෘ 06 - 799/'19 - (1), ගරු ජාය්තත ංමරවීර මරිකු ම  

- [ංභ  ගර්භය ු ළ නරත.] 
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7.  ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
 (ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මැ ම ර්ග ැ  ම ර්ග ංසවර්ධ්න ංැ ඛ්නිජා ශත  ංම්පත් 

ංසවර්ධ්න අම තයු ම ශග්ත ඇසූ ර කනය - (1):  

(අ) (i) ශෘොහුවල ැ්තදිය ලක්ව  ගම්ත ෘරන ම ර්ග 
ඔංකශංේ ලරනට පදිෘය්තට ගම්ත කිීම ංඳැ  
ඉඩෘඩ ශව්තෘර ිකශේල  

 (ii) ලරඩි ව ැන  ගමන ගමනයක් ිනදුවීම ශැේු ශව්ත  
තත්ත්වය උග්ර වී ිකශේල  

 (iii) ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත ම ර්ග ංසවර්ධ්න අධිෘ රිය 
විින්ත 2016 වර්ෂශේ ිනට ග්තන  ලල පියවර 
ෘවශර්ල  

 (iv) ඉැත කී ම ර්ගවලට ය බල  ඉඩම 
ශද් ප ලනඥය්තට ංැ ලයිිනයම් විලය ලයට 
අයත් වන ශැයි්ත එකී  ම ර්ග පුුව  කිීම ෘ  
ලමුව ලරබ ිකශේල  

 (v) ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත රෘ  යක් ිනදුෘරුව 
ලබ්තශ්ත ල   

 ය්තන එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල   

(ආ) ශනොඑශංේනම් ,  ඒ ම්තල  
 

 தநடுஞ்ெொமலகள், வீதி அபிவிருத்தி ைற்றும் தபற்தறொலிய 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தகொஹுவல ெந்திக்கு இட்டுச் தெல்லும் 

பொமதகளின் ஓெைொக பொதெொொிகளுக்கொன இடம் 

கொைப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) அதிகளவு வொகனப் தபொக்குவெத்து கொெைைொக 

நிமலமை தைொெைமடந்துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) இது ததொடர்பொக 2016 இல் இருந்து வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகொெெமபயினொல் தைற் 

தகொள்ளப்பட்ட நடவடிக்மககள் பற்றியும்; 

 (iv) தைதல குறிப்பிடப்பட்ட பொமதகளின் விஸ் 

தொிப்பு, அப்பொமதகளுக்கு அருகொமையில் உள்ள 

கொைி அெெியல்வொதிகளுக்கும் மலெியம் 

கல்லூொிக்கும் தெொந்தைொக இருப்பதன் கொெை 

ைொக பிற்தபொடப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (v) இது ததொடர்பொக அவர் ஒரு கூற்மற ததொிவிப் 

பொெொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு ததொிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development: 

  (a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a pedestrian space along the roads 
leading to Kohuwala Junction is available at 
present; 

 (ii)  whether the situation got aggravated due to 
heavy traffic flow; 

 (iii)  the steps that have been taken by the Road 
Development Authority (RDA) in this 
regard since 2016; 

 (iv)  whether expansion of the above-mentioned 
roadways has been put off because the land 
adjacent to those roadways belong to 
politicians and Lyceum College; and 

 (v)  whether he will make a statement in this 
regard? 

  (b)  If not, why?  

 
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ර කනයට පිළිු ර ශමශංේය. 

(අ) (i) ඔේ. 

  ුවශ ශගොඩ - ෘුවශබෝවිල ම ර්ගය ශලපං උංක ෘළ 
පදිෘ ශේදිෘ වල - raised footwalk - ප මසෘඩ-
ශැොරණ ම ර්ගය ශලපං උංක ශනොෘළ පදිෘ 
ශේදිෘ වල ඉදිෘර ඇත. 

 (ii) ශෘොහුවල මස ං්තධිය ශෘොළඹ නගරයට 
ආං්තනව පිිනටි න ගරිෘ මස ං්තධියක් බරවි්ත 
ෘලෘ ිනටම ෘ ර්ය බහුල ශේල වලදී  ම ර්ග 
තලබලයක් ඇික ශේ. 

 (iii) ම ර්ග ංසවර්ධ්න අධිෘ රිශේ ජා ිකෘ මැ ම ර්ග 
ආසශිෘ වය පතිකය මඟි්ත ප මසෘඩ ප ලශම් ිනට 
ෘරංකබ ව ලක්ව  ම ර්ගය පුුව  කිරිම ආරම්භ 
ශෘොට ඇත. ලරනට පරපිලිය න ිනට ෘරංකබ ව ලක්ව  
ම ර්ග ශෘොටං වරඩිදිුතණු ෘර ඇික අතර 
ශෘොහුවල මස ං්තධිශේ ම ර්ග තලබලය අවම 
කිීමට පිළියමක් ශලං ැසශ රිය ුව ණය ආධ් ර 
යටශත් ව ව්ත ප ලමක් ඉදිකිීමට ලරනට අම තය 
ම්ඩඩල අුවමරිකය ලරබී ඇික අතර, එම 
වරඩෘටුතු  ශමම වර්ෂශේ දී ආරම්භ කිීමට 
නියමිතව ඇත. 

 (iv) නරත. 

 (v) ප මසෘඩ-පරපිලිය න ලක්ව  ශෘොටශංේ අත්පත් ෘර 
ගරීමම් ංඳැ  ව්තදි ශගවීමට රම ණවත් රිකප ලන 
ශනොමරික වීම ශැේු ශව්ත ඉදිකිීම් ෘටුතු  රම ල 
වී ඇත. 

  ඉඩම් අත්පත් ෘර ගරීමශම්ත පසු ශෘොහුවල මස 
ං්තධිය පුුව  ශෘොට, උංක ෘළ පදිෘ ශේදිෘ  
ඉදිෘර ංසවර්ධ්න ෘටුතු  ිනදු ෘරුව ඇත. 

(ආ) අල ළ ශනොශේ. 

ගරු ම්තත්රීු මනි, එම ම ර්ගශේ ිකශබන තලබලය නිං ම 

ෘරනටනට් ම්ඩඩලශේ අුවමරිකයත් අරශගන, ැසශ රිය ුව 

ආධ් රයත් එක්ෘ ව ව්ත ප ලමක් එතරන ඉදිකිීම ංඳැ  ලරනට 

ිනයලු ශද් අුවමත ෘරල  ිකශබනව . එම වය පතිකය තව ම ංයකි්ත 

ක්රිය ත්මෘ ෘරන බව මම විශ ේෂශය්තම කිය්තන ඕන .  

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ශෘොහුවල මස ං්තධිය ගරන 2016දීත් ර කනයක් අැල  
ිකශබනව . ශෘොහුවල මස ං්තධිශේ පදිෘය්තට ය්තන ඉඩක් නරැර. 
ශෘොහුවල මස ං්තධිය ශබොශැොම පටු තරනක්. එතරනට එන ව ැන 
රම ණයත් එක්ෘ පදිෘය්තට ගම්ත ෘර්තන ඉඩක් නරැර. 
පදිෘය්තට ය්තන පදිෘ මසරණරුවක් අතයව යයි. එශැම නරත්නම් 

පදිෘය්තට ය්තන ශව්තශ්ත මැ ප ශර්. එතශෘොට අනු රු වරඩි 
වනව . ඊළඟට, ම ර්ග තලබලය වරඩි වනව . ඒ ංඳැ  2016 ඉඳල  
අල වනශතක් ගත්ත පියවර ශමොෘක්ල කියල යි මම අැ්තශ්ත.  
2016 ඉඳල  මම ශම් ර කනය අැල  ිකශබනව .  

 
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ලරනට අපි ංමැර තර්තවල පදිෘ ශේදිෘ  

ැල ශගන යනව . ශමම ම ර්ගය ංම්බ්තධ්ව අපට ිකශබන රධ් නම 
ර කනය තමයි, ප මසෘඩ - පරපිලිය න ලක්ව  ශෘොටශංේ ඉඩම් 
අත්පත් ෘර ගරීමශම් රම ලයක් ිනදු ශවල  ිකබීම. විශ ේෂශය්තම ඒ 
ංඳැ  අව ය රිකප ලන ලබ  ගරීමමට අපි ඉ ලීම් ෘරල  
ිකශබනව . ශමොෘල, ඉඩම් පවර  ගරීමම් ංඳැ  රථමශය්තම ව්තදි 
ශගවීම ංඳැ  මුල  ලබ  ගරීමමට අව යයි. ැරකි ඉක්මනි්ත අව ය 
රිකප ලන ලබ ශගන, එය ක්රිය ත්මෘ ෘර්තන අපි බල ශපොශරොත්ු  
වනව . 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මශ  ශලවරනි අු රු ර කනය ශමයයි. 

ගරු ඇමිකු මනි, 2016 ඉඳල  ඔබු ම්තල ට ශම් ංඳැ  

ුනවමන  ෘරන රිකප ලන ලබ ශගන, ව්තදි  ශගවල , ඉඩම් අත්පත් 

ෘර ග්තන පුුවව්ත ශවල  නරැර. නමුත් අපට ඒ රශද් ශේ අය 

ල්තවන ආෘ රයට, එතරන ඉඩම් ු නක් ිකශබනව . මම ෘරමරික 

නරැර, එම ඉඩම්වල අයිිකෘරුව්තශ  නම් කිය්තන. ඒව  

ශද් ප ලනඥය්ත ු ්තශලශනකුශ  ඉඩම්. ඒ ශද් ප ලනඥය්තශ  

ඉඩම් එක්තර  විධියෘට ශම් ම ර්ගයට ම යිම් වන නිං  ඒව  

අත්පත් ෘර ගරීමශම් රම ලයක් ිකශබනව  කියන එෘයි මැජානය  

කිය්තශ්ත. ඔබු ම  කිය්තශ්ත, මුල  ලරනටල  නරැර කියන එෘයි. 

එම ශද් ප ලනඥය්ත ිකශලන ශ  ඉඩම් ඊට ය බලව ිකශබන බව 

ඔබු ම  ල්තනව  ඇික. 2016 ඉඳල  ඒව  අත්පත් ෘර ගරීමමට 

මුල  ලරබීම රම ල වී ිකශබනව  යරයි කියන එෘ ගරන             

එක්තර  විධියෘට ංරෘයක් ඇික ෘරනව , මුල  රම ලයයි, 

ශද් ප ලනඥය්තශ  ඉඩම් පවර  ගරීමමට ිකශබන අෘරමරත්තයි 

අතර යම් ංම්බ්තධ්යක් ිකශබනව ල කියල . ඒ ගරන ඔබු ම  

රෘ  යක් ෘර්තන. 

 
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, එම ම ර්ගයට ම යිම්ව ශද් ප ලනඥය්තශ  
ඉඩම් ිකශබනව . ඇතරම් බලවු ්තශ  ඉඩම් ිකශබනව  කියල  මම 
නම් ලරනශගන ිනටිශේ නරැර. අශනක් ෘ රණය, අශප් රජායට නම් 
ඒෘ අල ළම නරැර. පසුගිය ෘ ල පරිච්ශේලය ු ළ පරවරික  ආ්ඩඩුව 
ක්රිය  ෘරපු ැරටි අපි ලරක්ෘ . ඒ ලවංකවල ඇමිකවරු්තශ , 
ම්තත්රීවරු්තශ  ශගව  ැරර දුප්පත් මිනිසු්තශ  ඉඩම් ැරැ  
ප රව  ෘප පු ැරටි මට ං ක්ෂි ඇිකව කිය්තන පුුවව්ත.  මට ඒ 
විංකතරත් එක්ෘ කිය්තන පුුවව්ත. මැ ම ර්ග ැ  ම ර්ග ංසවර්ධ්න 

ඇමිකවරය  ැරටියට මම කිය්තන ෘරමරිකයි, මශ  ආංනශේ 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ප රක් පළ  කිීම ංඳැ  පළමුව ෘඩ්තන ුනශ්ඩ මශ  මැ ශගලර 
බව. 

මම ඒෘට ඉඩ දු්තන . පූර්ව ලර් යක් ැරටියට මශ  මැ ශගලර 

ෘඩල , අශනක් ඒව  ෘඩ්තන කිේව .  ඒ නිං  ශමතරනදීත් ෘුනරු 

ශැෝ බලවශතකුශ , ශද් ප ලනඥශයකුශ  ශගයක්, ඉඩමක් 

එතරන ිකශබනව  නම් අපි ඒෘ බ ධ් වක් ැරටියට  ිනත්තශ්ත 

නරැර. ඒෘ පවර  ග්තන ඕන  නම්, අපි ඒෘ අනිව ර්යශය්තම 

ෘරනව  කියල  මම ශම් අවංකථ ශේ දී ංැිකෘ ෘර්තන ෘරමරිකයි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර කන අසෘ 8 - 1019/'19-(1), ගරු අුවර ප්රියලර් න ය ප  

මැත  - [ංභ  ගර්භය ු ළ නරත.] 

ශලවන වටය. 

 

රාසස්ගල කරෝහල වසා දැමීම නිසා ජනතාව මුහුණ 
කදන ගැ ලු: විසඳුම් 

 ெொஸ்ஸகல மவத்தியெொமல மூடப்பட்டதொல் ைக்கள் 

எதிர்தகொள்ளும் அதெளகொியம்: தீர்வு  
DIFFICULTIES FACED BY PEOPLE DUE TO CLOSURE OF 

RASSAGALA HOSPITAL: SOLUTIONS  
44/’18 

1. ගරු ඒ. ඒ. විකේතුමංග මහතා (ගරු කහේෂා විතානකේ මහතා 
කවනුව ) 
(ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விதஜதுங்க - ைொண்புைிகு தஹெொ விதொனதக 

ெொர்பொக) 

(The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. Hesha 
Withanage) 

ශංෞඛ්ය, ශපෝෂණ ැ  ශද්ශීය ජවලය අම තයු ම ශග්ත ඇසූ 

ර කනය- (1): 

(අ) (i) බලසශගොඩ, ර ංකංගල ර ශද්ශීය ශරෝැල 
න යය ශම් අවල නමක් ශැේු ශව්ත වං  ලම  
ිකශබන බවත්; 

 (ii) ලරනට ශරෝගී්තට රිකෘ ර ෘරුව ලබ්තශ්ත 
ර ංකංගල ආුතර්ශේල මධ්යංකථ නශේ ඉැළ මැශ  
බවත්; 

 (iii) ඒ ශැේු ශව්ත රිකෘ ර ලබ  ගරීමමට පරමිශණන 
ජානත ව පීඩ වට ලක්වන බවත්; 

 එු ම  ල්තශ්තල? 

(ආ) ශමම ගරටලුව විංඳීමට අම තය ස ය ගුව ලබන පියවර 
ෘවශර්ල ය්තන  එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල? 

(ඇ) ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල? 

 
சுகொதொெம், தபொெமை ைற்றும் சுததெ ைருத்துவ 

அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  பலொங்தகொமட, ெொஸ்ஸகல பிெததெ 

மவத்தியெொமல ைண்ெொிவு அபொயம் கொெைைொக 

மூடப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 (ii)  தற்தபொது ெொஸ்ஸகல ஆயுர்தவத நிமலயத்தின் 

தைல்ைொடியில் தநொயொளர்களுக்கு ெிகிச்மெ  

அளிக்கப்படுகிறது என்பமதயும்; 

 (iii)  இதனொல் ெிகிச்மெ தபற்றுக்தகொள்ள வருகின்ற 

ைக்கள் அதெௌகொியத்துக்கு உட்படுகிறொர்கள் 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொெொ? 

(ஆ) தைற்படி பிெச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு அமைச்சு 

தைற்தகொள்ளும்  நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமத 

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the Rassagala hospital in Balangoda has 
been closed down due to a landslide risk; 

 (ii) patients are being treated at the moment on 
the upper floor of the Rassagala Ayurvedic 
Centre; and 

 (iii) the people who come to get treatment are 
inconvenienced due to that reason? 

(b) Will he inform this House the steps that will be 
taken by the Ministry to solve this problem? 

(c) If not, why?  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශංෞඛ්ය, ශපෝෂණ ැ  ශද්ශීය ජවලය 

අම තයු ම  ශවුවශව්ත ම  එම ර කනයට පිළිු ර සභාගත* 
ෘරනව . 

 
* සභාකම්සය මත තබන ලද පිළිතුමර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2017 මරයි ම ංශේ ඇික වූ වර්ෂ ව ශැේු ශව්ත ර ංකංගල 
ර ශද්ශීය ශරෝැල පිිනටි භූමිය න යය ශම් අවල නමෘට ලක් 
විය. එම ශරෝැශලින රිකංසංකෘරණ ෘටුතු  ශැේු ශව්ත එින 
ශංේව ව්ත ත වෘ ලිෘව ආුතර්ශේල මධ්යම ශබශැත් 
  ල ශේ නිල නිව ංශේ පවත්ව ශගන යන ලදී. 

 (ii) ශරෝැල පිිනටි භූමිශේ රිකංසංකෘරණ ෘටුතු  අවං්ත ෘර, 
2019.05.27 දින ිනට නරවතත් ශරෝැල ක්රිය ත්මෘ ශේ. 

 (iii) පරන ශනොනඟී. 

(ආ) පරන ශනොනඟී. 

(ඇ) පරන ශනොනඟී. 

 

ගලකබොඩ වතුමයා කේ විශ්රාමික කම්කරුවන්: ීඑෆඑ ්, 
ීටීඑ  ්සහ විශ්රාම පාරිකතෝකක 

கலதபொட ததொட்டத்தில் ஓய்வுதபற்ற ததொழிலொளர்: 

ஊ.தெ.நி., ஊ.ந.நி., ஓய்வூதியப் பைிக்தகொமட  
RETIRED WORKERS OF GALABODA ESTATE: EPF, ETF AND 

PENSION GRATUITY  

365/’18 
 

4. ගරු ඒ. ඒ. විකේතුමංග මහතා (ගරු කේලු කුමාර් මහතා 
කවනුව ) 
(ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விதஜதுங்க - ைொண்புைிகு தவலு குைொர் 

ெொர்பொக) 

(The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. Velu 
Kumar) 

ර ජාය වයවං ය, ෘ්තල උඩරට උරුමය ංැ මැුවවර 

ංසවර්ධ්න අම තයු ම ශග්ත ඇසූ ර කනය - (2): 

(අ) (i) ජානත  වු  ංසවර්ධ්න ම්ඩඩලය ංු  ගලශබොඩ 
වු ය  ශේ 2002 වර්ෂශේදී ශංේවය ෘරන ලල වු  
ෘම්ෘරුව්ත ංසඛ්ය ව ශෘොපමණල; 

133 134 
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 (ii) වර්ෂ 2000 ිනට 2012 ලක්ව  ශමම වු ය ශේ 
ශංේවය ෘර වි්ර ම ගර්තවූ  පිරිමි ංැ ෘ ්තත  වු  
ෘම්ෘරුව්ත ංසඛ්ය ව ශව්ත ශව්ත ව ශය්ත 
ශෘොපමණල;  

 (iii) එශංේ වි්ර ම ගර්තවූ ෘම්ෘරුව්ත අතරි්ත ශම් 
වනවිටත් ශංේවෘ අර්ථ ං ධ්ෘ අරමුල  රිකල භ, 
ශංේව  නිුතක්තය්තශ  භ ර අරමුල , ංැ වි්ර ම 
ප රිශතෝෂිෘය ශගව  ශනොමරික ෘම්ෘරුව්ත 
ංසඛ්ය ව ශෘොපමණල; 

 (iv) එම එක් එක් ෘම්ෘරුව ශ  නම, ං ම ිකෘ අසෘය, 
ශංේවෘ අර්ථ ං ධ්ෘ අරමුල , ශංේව  
නිුතක්ිකයෘය්තශ  භ ර අරමුල  ංැ වි්ර ම 
ප රිශතෝෂිෘශේ ිනඟ මුලල ශව්ත ශව්ත ව ශය්ත 
ශෘොපමණල; 

 ය්තන එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල? 

(ආ) ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල? 
 

அெெ ததொழில் முயற்ெிகள், ைமலநொட்டு ைெபுொிமைகள் 

ைற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைக்கள் ததொட்ட அபிவிருத்திச் ெமபக்குச் 

தெொந்தைொன கலதபொட ததொட்டத்தில் 2002 ஆம் 

ஆண்டில் ததொழில் புொிந்த ததொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் எண்ைிக்மக  யொது 

என்பமதயும்; 

 (ii)  2000 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு வமெ 

இத்ததொட்டத்தில் ததொழில் புொிந்து ஓய்தவடுக்கச் 

தெய்யப்பட்ட ஆண் ைற்றும் தபண் ததொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் எண்ைிக்மக தனித்தனியொக 

யொது என்பமதயும்; 

 (iii)  அவ்வொறு ஓய்தவடுக்கச் தெய்யப்பட்ட 

ததொழிலொளர்களில் இன்றளவில் ஊழியர் 

தெைலொப நிதி, ஊழியர் நம்பிக்மக தபொறுப்பு நிதி 

ைற்றும் ஓய்வூதியப் பைிக்தகொமட தெலுத்தப் 

படொத ததொழிலொளர்களின் எண்ைிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (iv)  அவ்வொறொன ததொழிலொளர் ஒவ்தவொருவொினதும் 

தபயர், அங்கத்தவர் இலக்கம், ஊழியர் தெைலொப 

நிதி, ஊழியர் நம்பிக்மகப் தபொறுப்பு நிதி ைற்றும் 

பைிக்தகொமட ஊதியத்தின் நிலுமவ தனித் 

தனியொக யொது  என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise, Kandyan 

Heritage and Kandy Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of estate workers who served in 
2002 in the Galaboda Estate that belonged 
to Janatha Estate Development Board; 

 (ii) separately, the number of male and female 
estate workers who went on retirement from 
2000 - 2015 after serving in this estate; 

 (iii) the number of retired workers, out of the 
aforesaid workers, who have not been paid 
Employees' Provident Fund (EPF), 
Employees' Trust Fund (ETF) and Pension 
Gratuity; and 

 (iv) the name of each of the aforesaid worker, 
the membership number and the amount 
due from the EPF, ETF and Pension 
Gratuity, separately? 

(b) If not, why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය, කන්ද 
ේඩර  ේරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාතයතුමමා සහ 
පාර්ලිකම්න්තුමකේ සභානායකතුමමා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அெெ ததொழில்முயற்ெிகள், 

ைமலநொட்டு ைெபுொிமைகள் ைற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி 

அமைச்ெரும் பொெொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ම  එම ර කනයට පිළිු ර සභාගත* 
ෘරනව . 

 

* සභාකම්සය මත තබන ලද පිළිතුමර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) වු  ෘම්ෘරුව්ත 180. 

 (ii)  

 
 (iii) ශංේ.නි.භ . අරමුලල  - 0 
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 (iv) ෘරුණ ෘර ඇමුුම* බල්තන. 

(ආ) අල ළ ශනොශේ. 

වර්ෂය ශංේවය ෘර වි්ර ම 
ගර්තවූ 

මුුව 
ංසඛ්ය ව 

  පිරිමි 
ංසඛ්ය ව 

ගරැරුව 
ංසඛ්ය ව 

  

2000 1 1 2 

2001 8 6 14 

2002 4 4 8 

2003 3 8 11 

2004 4 5 9 

2005 1 2 3 

2006 11 14 25 

2007 3 5 8 

2008 5 4 9 

2009 3 5 8 

2010 3 5 8 

2011 6 6 12 

2012 3 7 10 

2013 11 13 24 

2014 11 6 17 

2015 9 13 22 

Total 86 104 190 

135 136 

————————— 
*  පුසත්කාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිකේ සභාපතිවරයා: 
දීමනා  

ததெிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகொெெமபயின் 

தவிெொளர்: தகொடுப்பனவுகள்  
CHAIRMAN OF NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT 

AUTHORITY: ALLOWANCES  
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6. ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා (ගරු ජයන්ත සමරවීර 
මහතා කවනුව ) 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ - ைொண்புைிகு ஜயந்த 

ெைெவீெ ெொர்பொக) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. 
Jayantha Samaraweera) 

නිව ං, ඉදිකිීම් ංැ ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තයු ම ශග්ත 

ඇසූ ර කනය -(1): 

(අ) (i) 2015.01.09 දින ිනට 2018.10.22 දින ලක්ව  ෘ ලය 
ු ළ ජා ිකෘ නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිශේ 
ංභ පිකවරය  ශලං ෘටුතු  ෘරුව ලරණුශේ 
ෘුනරු්තල; 

 (ii)  ඔහුට ශගවන ලල ම ිනෘ දීමන ව ශෘොපමණල; 

 (iii)  ඔහුට ශගවන ලල ම ිනෘ දුරෘථන දීමන ව 
ශෘොපමණල; 

 (iv)  ඔහු විින්ත ලබ ශගන ඇික ම ිනෘ ඉ්තධ්න දීමන ව 
ශැෝ රව ැන දීමන ව ශෘොපමණල; 

 (v)  කුලී නිවංක් ලබ ශගන ිකශේ නම්, ඒ ංඳැ  ශගව  
ඇික ම ිනෘ කුලිය ශෘොපමණල; 

 (vi)  මීට අමතරව, ශවනත් දීමන  ශගව  ිකශේ නම්, එම 
දීමන  ම ිනෘව ශව්ත ශව්ත ව ශය්ත 
ශෘොපමණල; 

 ය්තන එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල? 

(ආ) (i) ංභ පිකවරය  ංඳැ  ශෘොපමණ ව ැන ංසඛ්ය වක් 
ශව්තෘර ිකශේල;  

 (ii)  එම ව ැන අතරි්ත අධිෘ රිය ංු  ව ැන ංසඛ්ය ව 
ශෘොපමණල; 

 (iii)  කුලී ශැෝ බදු පලනම මත ව ැන ලබ ශගන ිකශේ 
නම්, ඒ පිළිබඳ විංකතර ෘවශර්ල; 

 ය්තනත් එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල? 

(ඇ)  ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල?   

 
வீடமைப்பு, நிர்ைொைத்துமற ைற்றும் கலொெொெ அலுவல்கள் 

அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  2015.01.09 முதல் 2018.10.25 ஆம் திகதி 

வமெயிலொன கொலப்பகுதியில் ததெிய வீடமைப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகொெெமபயின் தவிெொளெொகப் 

பைிபுொிந்தவர் யொர்; 

 (ii)  அவருக்குச் தெலுத்தப்பட்டுள்ள ைொதொந்த 

தகொடுப்பனவு யொது; 

 (iii)  அவருக்குச் தெலுத்தப்பட்டுள்ள ைொதொந்த 

ததொமலதபெிக் தகொடுப்பனவு யொது; 

 (iv)  அவர் தபற்றுக்தகொண்டுள்ள ைொதொந்த 

எொிதபொருள் தகொடுப்பனவு அல்லது தபொக் 

குவெத்துக் தகொடுப்பனவு யொது; 

 (v)  வொடமக வீடு தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்டிருப்பின், 

அதற்கொக தெலுத்தப்பட்டுள்ள ைொதொந்த வொடமக  

யொது; 

 (vi)  இவற்றுக்கு தைலதிகைொக ஏமனய தகொடுப் 

பனவுகள் ஏதும் தெலுத்தப் பட்டிருப்பின், 

அக்தகொடுப்பனவுகள் ைொதொந்தம் தவவ்தவறொக 

யொது; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) (i)  தவிெொளருக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வொகனங் 

களின் எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii)  தைற்படி  வொகனங்களில் அதிகொெெமபக்கு 

தெொந்தைொன வொகனங்களின் எண்ைிக்மக 

யொது; 

 (iii)  வொடமக அல்லது குத்தமக அடிப்பமடயில் 

வொகனங்கள் தபற்றுக்தகொள்ளப் பட்டிருப்பின், 

அது பற்றிய விபெம் யொது; 

 என்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the person who served as the Chairman of 
the National Housing Development 
Authority from 09.01.2015 to 25.10.2018; 

 (ii) the monthly allowance paid to him; 

 (iii) the monthly telephone allowance paid to 
him; 

 (iv) the monthly fuel allowance or the transport 
allowance he has obtained; 

 (v) if he had rented a house, the monthly rent 
paid; and 

 (vi) in addition, if any other allowances have 
been paid, those allowances according to 
each month, separately?  

  (b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of vehicles allocated for the 
Chairman; 

 (ii) the number of vehicles owned by the 
Authority, out of those vehicles; and 

 (iii) if vehicles have been rented or leased, 
details regarding them? 

(c) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, නිව ං, ඉදිකිීම් ංැ ංසංකෘතිකෘ 

ෘටුතු  අම තයු ම  ශවුවශව්ත ම  එම ර කනයට පිළිු ර 

සභාගත* ෘරනව . 
 

* සභාකම්සය මත තබන ලද පිළිතුමර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) එ .එංක. පල්තසූරිය මැත . 

 (ii) 2015 ජානව රි 21 දින ිනට  2012 ජුනි මං අවං නය ලක්ව  
මංෘට රුපිය  20,000.00 බරගි්ත ල, 2015 ජූලි මං ිනට 
2018 ඔක්ශතෝබර් මං ලක්ව  මංෘට රුපිය  72,000.00 
බරගි්ත ශගව  ඇත. 
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 (iii) ර ජාය ංසංකථ  ැ  වයවංකථ පිත ම්ඩඩල ැ  රජාය ංු  
ංම ගම්වල නිලධ් රි්තට ං්තනිශේලන ංරපයීමට අල ළව 
නිකුත් ෘරන ලල ර ජාය වය ප ර  ක්රශ ඛ් අසෘ 
PED/02/2015 අුවව මංෘට රුපිය  13,000/-කි. 

 (iv) 1. ම ිනෘ ඉ්තධ්න දීමන වක් ලබ ශගන නරත. 

   2. මංෘට ලීටර් 170 බරගි්ත ං ම නය ර ජාෘ රි ංඳැ  
 ඉ්තධ්න ලබ ශගන ඇත. 

   3. ශෘොළඹි්ත බරැරර විශ ේෂ ර ජාෘ රි ංඳැ  අිකශර්ෘ 
 ඉ්තධ්න ලබ ශගන ඇත. 

 (v) එ .එංක. පල්තසූරිය මැත  ශවත කුලී නිවංක් ලබ  දී නරත. 

 (vi) ර කන අසෘ (ii) ංැ (iii) පිළිු රුවල ංඳැ්ත ම ිනෘ දීමන ව, 
දුරෘථන දීමන ව ැරර ශවනත් කිිනදු දීමන වක් ලබ  දී 
ශනොමරත. 

 (ආ) (i) ංභ පිකවරය  ශවුවශව්ත එක් ව ැනයක් ශව්ත ෘර 
 ඇත. 

  (ii) ංභ පිකු ම  ශවුවශව්ත එක් එක් ෘ ලවෘව ුව ු ළ 
 ශව්ත ෘරන ලල ව ැනශේ විංකතර පැික්ත ලක්ව  ඇත. 

 (iii) ංභ පිකු ම  ශවත 2017.02.06 දින ිනට  ශමශැුතම් ෘ බදු 
ක්රමයට ලබ  ගත් අසෘ CAT-3061 ලරන ජීප් රථය ශව්ත 
ෘර ඇත. එම රථය ංඳැ  ශගව  ඇික කුලී මුල  විංකතර 
ඇමුණු ශමින ංඳැ්ත ශේ. 

 ඇමුණුම 
 

සභාපතිතුමමා කවත කවන්කර ඇති ජීප් රථය සඳහා කසන්ට්රල් ිනනනන්ස ්
ආයතනය කවත මුදල් කගවීම් සාරාංශය  

 
(ඇ) අල ළ ශනොශේ. 

 

 
ේප්පැන්න හා මරණ කරජිසට්්රාර් තනතුමර: බඳවා 

ගැනීකම් පටිපාටිය 
பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு பதிவொளர் பதவி: ஆட்தெர்ப்பு 

நமடமுமற   
POST OF REGISTRAR OF BIRTHS AND DEATHS: 

RECRUITMENT PROCEDURE  
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8. ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු අනුර 
ප්රියදර්ශන යාපා මහතා කවනුව ) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன - ைொண்புைிகு அநுெ 

பிொியதர்ஷன யொப்பொ ெொர்பொக) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane on behalf of the 
Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

අභය්තතර ැ  ංකවශද්  ෘටුතු  ංැ පළ ත් ංභ  ැ  පළ ත් 

ප ලන අම තයු ම ශග්ත ඇසූ ර කනය - (1): 

(අ) (i) උප්පර්තන ැ  මරණ ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත ංඳැ  
ගරංට් ෘරන ලල ශෘොට්ස ං ංසඛ්ය ව ශෘොපමණල; 

 (ii) එම ශරිකංකට්ර ර් තනු රු ංඳැ  බඳව  ගරීමශම් 
පටිප ටිය ෘවශර්ල; 

 (iii) ග්ර ම නිලධ් රි ශෘොට්ස ං ැතරෘට එක් අිකශර්ෘ 
උප්පර්තන ැ  මරණ ශරිකංකට්ර ර්වරශයක් බරගි්ත 
පත් කිීමට ෘටුතු  ශයොල  ිකශේල; 

 (iv) එශංේ නම්, ඒ ම්තල; 

ව ැන 

අසෘය 
ව ැන 

වර්ගය 
ෘ ල වෘව ුවව අධිෘ රිය ංු  

ශැෝ කුලී පලනමට 

ලබ  ගත් 

ව ැනයක්ල  

PE-

4183 
ෘරේ රථය 2015.01.09 ිනට 

2017.02.02 ලක්ව  
අධිෘ රිය ංු  

ව ැනයකි 
CAT-

3061 
ජීප් රථය 2017.02.06 ිනට 

ශම් ලක්ව  
ශමශැුතම් ෘ බදු 

ව ැනයකි 

 (v) රධ් න ශරෝැ  ංඳැ  පත් ෘරන ලල ජවලය 
උප්පර්තන ැ  මරණ ලිය පදිසචි ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත 
ංසඛ්ය ව ැ  ශරෝැ  ංසඛ්ය ව ශෘොපමණල; 

 (vi) ශරිකංකට්ර ර් තනු රු ංඳැ  බඳව  ගරීමශම් 
ංම්රල ය ශවනංක කිීශම් ක්රමශේලයක් ක්රිය ත්මෘ 
ව්තශ්තල;  

 ය්තන එු ම  ශමම ංභ වට ල්තව්තශ්තල? 

(ආ) ශනොඑශංේ නම්, ඒ ම්තල? 

 
உள்ளக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூெொட்ெி அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு பதிவொளர்களுக்கொக 

வர்த்தைொனியில் பிெசுொிக்கப்பட்டுள்ள 

பிொிவுகளின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி பதிவொளர் பதவிகளுக்கொன ஆட்தெர்ப்பு 

நமடமுமற யொததன்பமதயும்; 

 (iii) நொன்கு கிெொை அலுவலர் பிொிவுகளுக்கு ஒரு 

தைலதிக பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு பதிவொளமெ 

நியைிக்க நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், அது ஏன் என்பமதயும்; 

 (v) பிெதொன மவத்தியெொமலகளுக்கு நியைிக்கப் 

பட்டுள்ள ைருத்துவ பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு 

பதிவொளர்களின் எண்ைிக்மக ைற்றும் மவத் 

தியெொமலகளின் எண்ைிக்மக  எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (vi) பதிவொளர் பதவிக்கொன ஆட்தெர்ப்பு ைெபிமன 

ைொற்றுவதற்கொன முமறயியதலொன்று தெயற் 

படுத்தப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of Divisions for which 
vacancies for the post of Registrar of Births 
and Deaths have been gazetted; 

 (ii) the recruitment procedure for the said post 
of Registrar; 

 (iii) whether arrangements have been made to 
appoint one Additional Registrar of Births 
and Deaths for four Grama Niladhari 
Divisions; 

 (iv) if so, why; 

 (v) the number of Medical Registrars of Births 
and Deaths appointed to the main hospitals 
and the number of hospitals; and 

 (vi) whether a methodology is being 
implemented to change the tradition in 
recruiting for the post of Registrar? 

(b) If not, why?  
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, අභය්තතර ැ  ංකවශද්  ෘටුතු  ංැ 

පළ ත් ංභ  ැ  පළ ත් ප ලන අම තයු ම  ශවුවශව්ත ම  එම 

ර කනයට පිළිු ර සභාගත* ෘරනව . 
 
* සභාකම්සය මත තබන ලද පිළිතුමර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 1,011. 

 (ii) විව ැ, උප්පර්තන ැ  මරණ ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත බඳව  
ගරීමශම් පටිප ටිය ඇමුණුම** මඟි්ත ඉදිරිපත් ෘර ඇත. 

 (iii) නරත. 

 (iv) අල ළ ශනොශේ. 

 (v) රධ් න ශරෝැ  ංඳැ  පත් ෘර ඇික ජවලය උප්පර්තන ැ  
මරණ ලිය  පදිසචි කිීශම් ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත ගණන 21ක් වන 
අතර, ඔුන්ත ශරෝැ  21ෘට අුවුතක්තව ශංේවය ෘරුව 
ලබයි. ශමයට අමතරව ජවලය ශනොවන උප්පර්තන ැ  
මරණ ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත 22 ශලශනකු ශරෝැ  22ට 
අුවුතක්තව ශංේවය ෘරුව ලබයි. 

 (vi) විව ැ, උප්පර්තන ැ  මරණ ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත බඳව  ගරීමම 
ංඳැ  උපත් ැ  මරණ ලිය  පදිසචි කිීශම් පනත මගි්ත 
අම තයවරය  ශවත බලතල පරව  ීඇත. 

   එකී බලතල රෘ රව ශරෝැල ු ළ ම ිනෘව ිනදුවන උපත් ැ  
මරණ ංසඛ්ය ව 400 ඉක්මවන ශරෝැ  ංඳැ  නව ශරෝැ  
ශෘොට්ස ං ඇික කිීමට පියවර ග්තන  ලදී. ශම් යටශත් නව 
ශරෝැ  ශෘොට්ස ං 46ක් ගරංට් ෘරන ලල අතර 
(2018.11.09 දිනරික අසෘ 2097 ගරංට් පත්රය, 2019.01.25 
දිනරික අසෘ 2018 ගරංට් පත්රය ැ  2019.03.29 දිනරික අසෘ 
2017 ගරංට් පත්රය මගි්ත) එකී ශෘොට්ස ං ංඳැ  
ශරිකංකට්ර ර්වරු්ත බඳව  ගරීමමට අල ළ ගරංට් නිශේලන 
2019.03.08 අසෘ 2114 ැ  2019.02.10 අසෘ 2123 ලරන 
රජාශේ ගරංට් පත්ර මගි්ත රෘ  යට පත් ෘර ඇත. 

(ආ) අල ළ ශනොශේ.  

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order?  
 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මම ඔබු ම ශග්ත ෘරුණු - 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොන්ඩක් ඉ්තන, මම ඔබු ම ට අවංකථ ව ශල්තනම්.  

මීළඟට, පනත් ශෘටුම්පත් පිළිගර්තවීම පිළිබඳ ලරුවම්දීම, 

අභය්තතර ැ  ංකවශද්  ෘටුතු  ංැ පළ ත් ංභ  ැ  පළ ත් ප ලන 

අම තයු ම . 

පනත් කකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ආගාමික හා විගාමික (සංකශෝධන) පනත් 
කකටුම්පත 

குடிவருதவொர், குடியகல்தவொர் (திருத்தம்) ெட்டமூலம் 

IMMIGRANTS AND EMIGRANTS (AMENDMENT) BILL 

"(351 වන අධිෘ රය වූ) ආග මිෘ ැ  විග මිෘ පනත ංසශ ෝධ්නය කිීම 

ංඳැ  වූ පනත් ශෘටුම්පතකි. 

         (අම තය ම්ඩඩලශේ අුවමිකය ල්තව  ිකශේ.)" 
 

පිළිගන්වන ල ක   අභයන්තර හා ස්වක ශ ක යුතුම සහ ප ාත් 
සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමමා කවනුව  ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2019 සැප්තැම්බර් 17 වන අඟහරුවාදා කද වන වර ිරයවිය 
යුතුමයයි ද, එය මුද්රණය ක  යුතුමයයි ද, අදා  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව  කයොමු ක  යුතුමයයි ද නිකයෝග කරන ලදී.  

 

உள்ளக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூெொட்ெி அமைச்ெர் ெொர்பொக ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க 

அவர்களொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2019 தெப்தெம்பர் 17, தெவ்வொய்க்கிழமை இெண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட தவண்டுதைனவும் அச்ெிடப்பட தவண்டுதைனவும் உொிய 

துமறெொர் தைற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட தவண் 

டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the Hon 
Minister of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and 
Local Government; to be read a Second time upon Tuesday, 17th 
September, 2019 and to be printed; and to be referred to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජාන  පිළිබඳ ලරුවම්දීම, ගරු ංභ න යෘු ම . 

 

 

පාර්ලිකම්න්තුමකේ රැසව්ීම් 
பொெொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ම  පැත ංඳැ්ත ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් 

ෘරනව : 

"ප ර්ලිශම්්තු ශේ ංකථ වර නිශයෝග 8ින විධිවිධ් නවල කුමක් ංඳැ්තව 

ිකණුණල, අල දින රැංකවීම් පරවරත්ශවන ෘ ල ශේල ව අ. භ . 1.00 ිනට අ.භ . 

6.30 ලක්ව  විය ුතු  ය. අ.භ . 2.00 ට ප ර්ලිශම්්තු ශේ ංකථ වර නිශයෝග 8

(2) ක්රිය ත්මෘ විය ුතු  ය. අ.භ  6.30ට ෘථ න යෘු ම  ර කනය 

ශනොවිමං  ප ර්ලිශම්්තු ව ෘ  තරනටය ුතු  ය." 

 
්රශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශලප ර් කවශේම ම්තත්රීවරු්ත ෘථ  

ෘර්තන ඉ්තන නිං , අල ංභ ශේ ෘටුතු  පංකවරු 7.30 ලක්ව  

ශගන යන ශලං ඉ ලීමක් ිකශබනව . 

141 142 

————————— 
**  පුසත්කාලකේ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ංභ ව එෘඟල? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

 
අමාතයාංශ උය ේපක ශක කාරක සභා 
அமைச்சுெொர் ஆதலொெமனக் குழுக்கள் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the resolution adopted by Parliament on 09th 
July 2019, the designations of the following Ministerial 
Consultative Committees shall be re-designated as follows as per 
the decision taken by the Committee of Selection on 23rd August 
2019. 

The Ministerial Consultative Committee on Agriculture, Livestock 
Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources 
Development as the 'Ministerial Consultative Committee on 
Agriculture, Rural Economic Affairs, Irrigation and Fisheries & 
Aquatic Resources Development'; and  

The Ministerial Consultative Committee on Public Administration, 
Disaster Management and Rural Economic Affairs as the 
'Ministerial Consultative Committee on Public Administration, 
Disaster Management and Livestock Development'." 

 
්රශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර මරිකු මනි, ඔබු ම ට ර කනයක් 

අැ්තන ිකණුණ  ශ්තල? 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ඔබු ම  අල මරිකවරණ ශෘොමිංශම් 

ෘ ර්ය ං ධ්න ව ර්ත ව ඉදිරිපත් ෘළ නිං යි මම ශම්ෘ අැ්තශ්ත. 

මරිකවරණ ශෘොමිංශම් එක් ං ම ිකෘශයක් ඇ පිටිය ර ශද්ශීය 

ංභ  මරිකවරණය 2019.11.10 දිනට පරවරත්වීමට නියම කිීම 

පිළිබඳව එම ශත්ීම් භ ර නිලධ් රිය ට, ඒ කිය්තශ්ත ග ලු දිංක්රික් 

ශ ෘම්ට ඇමරණමක් ෘරමි්ත, එශංේ කිීම ගරන ිකුතණු ශලං ර කන 

ෘර ඇික බව ංරලයි. ශම් ගරන ඔබු ම  බරලිය ුතු යි. ශමොෘල, 

ඔබු ම ශ  ංභ පිකත්වය යටශත් ිකශබන ආ්ඩඩුක්රම වය වංකථ  

ංභ ව යටශත්යි, ශම් ශෘොමිෂ්ත ංභ  ිකශබ්තශ්ත. අපට පරමිණිලි 

ෘර්තන ශවන ශෘශනක් නරැර ශ්ත.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ම ත් ඒ බව පුවත් පතෘ ලරක්ෘ , ගරු ම්තත්රීු මනි. 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තවල, වැ ම ක්රිය ත්මෘ වන පරිදි මරිකවරණය ළඟ වීමට ශපර 

දිංක්රික් ශත්ීම් භ ර නිලධ් රි්ත ගණන වෘට විරුද්ධ්ව විනය 

පීක්ෂණ පවත්වමි්ත, ඔුන්ත එම තර්තවලි්ත ඉවත් ෘර ආ්ඩඩුවට 

ිනතවත් අය පත් ෘර ගරීමමට ලරනට ෘටුතු  කිීමට සූල නම් 

ශවමි්ත ිකශබන බවට ආරසචියක් ිකශබනව . එම ෘ රණයත් 

ඔබු ම ශ  අවධ් නයට ශයොමු ෘරනව . ශමොෘල, ඔබු ම  

අශප්ක්ෂෘශයක් ශවනව  නම්, [බ ධ්  කිීමක්] ශම්ෘ බරපතළ 

ර කනයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරැර, නරැර. තවම ඒව  ගරන - 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම කිේශේ, ඔබු ම  අශප්ක්ෂෘශයක් ශවනව  නම්, ශම්ෘ 

බරපතළ ර කනයක්. අශප්ක්ෂෘශයක් ශනොශවනව  නම්, මම 

ඔබු ම ට ශම් ෘ රණය ඉත ම ුනවමන ශව්ත ශයොමු ෘරනව , 

ශංොය  බරලීමට. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශැොඳයි. ශෘොශැොමත් ඒෘ මශ  ුතු ෘම  ශ්ත.  

ඊළඟට, ගරු (ආ  ර්ය) බ්තදුල ව ණවර්ධ්න මැත . 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ශමම ර කනය ම  ඔබු ම ශ  

අවධ් නයට ශයොමු ෘරවනව . ශම් ගරු ංභ ශේ ිනටින 

ප ර්ලිශම්්තු  ම්තත්රීවරු්ත 222 ශලන  පිළිබඳවම ඔබු ම  තමයි 

න යෘත්වය ලර්තශ්ත. ගරු ෘථ න යෘු මනි, පුවත් පතෘ මු  

පිටුවෘ ව ර්ත  ෘර ිකණුණ , ප ර්ලිශම්්තු ශේ ම්තත්රීවරු්ත 100 

ශලශනකුට මත් පර්ත ශවශළඳ මට ංැ 72 ශලශනකුට වරලි ෘරපීම 

ංඳැ  බලපත්ර ිනමි ෘර දී ිකශබනව  කියල . 2019 අශගෝංකු  29 

වරනි දින ''දිවයින'' පුවත් පශත් මු  පිටුශේ ශමය ංඳැ්ත ුනශ්ඩ. 

ශම් ු ළි්ත රටට, ංම ජායට යන පණිුනඩය ශමොෘක්ල? අපි 

ශංක්කුව ළඟ ඉඳශගන ශ ොෘලට් ෘ වත් බල ශගන ඉ්තන  

මිනිසු්ත ිනත්තශ්ත පු්තනක්කු ෘනව  කියල යි. 2019 අශගෝංකු  

මං 29 වරනි දින "දිවයින" පත්තශර් මු  පිටුශේ  ශමශංේ ංඳැ්ත 

වනව : 

"ශ්රී ලසෘ  ප ර්ලිශම්්තු ශේ ිනටින ම්තත්රීවරු්ත 222 ශලන  අතරි්ත 100 

ශලශනකුට මත්පර්ත ශවශළඳ ම් කිීශම් බලපත්ර ඇික බවත් ම්තත්රීවරු්ත 

72 ශලනකු වරලි ෘරපීශම් ැ  රව ැනය කිීශම් බලපත්ර ිනමිෘරුව්ත බවත් 

ර ජාය අම තය ර්තජා්ත ර මන යෘ මැත  ඊශේ (28ල ) ශ්රේෂකස ධිෘරණය 

ැමුශේ ං ක්ෂි ශලමි්ත රෘ   ෘශළේය." 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, රෘ  ය වඩ  බරපතළ ව්තශ්ත එු ම  

ශම් ටිෘ ගිින ල  ශ්රේෂකස ධිෘරණයට කියපු නිං යි. අශප් 

උත්තීතර ංභ ශේ ිනටින ර ජාය අම තයවරශයක් 

ශ්රේෂකස ධිෘරණයට ගිින ල  කියනව  නම්, ම්තත්රීවරු්ත 100 

ශලශනකුට මත්පර්ත ශවශළඳ ම් කිීශම් බලපත්ර ිකශබනව , 75 

ශලශනකුට වරලි ෘරපීශම් ැ  රව ැනය කිීශම් බලපත්ර ිකශබනව  

කියල , - 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ංභ න යෘු මනි,  ඒ ගරන අවධ් නය ශයොමු ෘර්තන.  ඒ 

ශංොය  බල   පිළිු රක්  ශල්තන. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒ අයශ  නම්  ංඳැ්ත ෘර්තන කිය්තන.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, මට පරැරදිලිව කිය්තන පුුවව්ත අශප් 

යැ ප ලන ආ්ඩඩුව බලයට පත් ුනණ ට පංකශංේ ශම් පරත්ශත්ත 

නම් එෘම ම්තත්රීවරශයකුටවත්,- 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශැොඳයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let me explain. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, you go ahead.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශප් යැ ප ලන ආ්ඩඩුව බලයට පත් ුනණ ට පංකශංේ ශම් 

පරශත් ත් එෘම ම්තත්රීවරයකුටවත් එවරනි බලපත්ර දීල  නරැර. මට 

ඒෘ ඉඳුර  ංන ථ ෘර්තන පුුවව්ත. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශැොඳයි. අපි ඒ ෘ රණය පිළිගනිමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරබරයි, පසුගිය ආ්ඩඩුව ෘ ල ශේ උඩ රට පළ ශත් 

ම්තත්රීවරයකුට බලපත්ර 12ක් ිකණුණු බව මම ල්තනව . 

කුරුණ ගලත් එශැම ම්තත්රීවරු ඉ්තනව .  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ම ශ  ර කනයට ංභ න යෘු ම  පිළිු රු දු්තන . 

ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශප් ආ්ඩඩුශව්ත අපි එෘ ම්තත්රීවරශයකුටවත් බලපත්ර දීල  

නරැර.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෘ ශ  ආ්ඩඩුශව්ත දු්තනත්, ඒ අයශ  නම් ටිෘ කිය්තන. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, ඒ නම් ටිෘ කිය්තන ඕන  මම 

ශනොශවයි, එශැම කියපු ශෘන යි. ඔබු ම  එු ම ශග්තම 

අැ්තන.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

එු ම  ශ්රේෂකස ධිෘරණයට ගිින ල  තමයි ඒෘ කියල  

ිකශබ්තශ්ත. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒෘ කියපු ම්තත්රීු ම ශග්ත ඔබු ම ට ර කනයක් අැ්තන 

පුුවව්ත, ඒ නම් ටිෘ ශැළිලරුන ෘර්තන කියල . 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශැොඳයි,  එශැම ෘරමු. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒෘ,  ෘථ න යෘු ම  - [බ ධ්  කිීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෘථ න යෘු ම  ඒෘ ල්තශ්ත නරැර ශ්ත. Sir, you do not 
know it, do you?  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, I do not know. මම ඒ ගරන ල්තශ්ත නරැර. ම්තත්රීවරු්ත 

ප ර්ලිශම්්තු ශව්ත පිට කියන ශද්ව  මට control ෘර්තන බරැර. 

මම ඒ ගරන පක්ෂශේ න යෘත්වය ලරුවවත් ෘළ . එු ම  ර ජාය 

අම තයවරශයක්. අගමරිකු ම ටත්, ංභ න යෘු ම ටත් ඒ ගරන 

ෘටුතු  ෘර්තන පුුවව්ත. 

 
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා (විදයා , තාක්ෂණ හා 
පර්කේෂණ කැබින් කනොවන අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க - விஞ்ஞொன, ததொழில்நுட்ப 

ைற்றும் ஆெொய்ச்ெி அமைச்ெெமவ அந்தஸ்தற்ற அமைச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Non Cabinet Minister of 
Science, Technology and Research) 

ඔබු ම ටත් ඒ බලපත්ර ිකශබනව ල? 
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ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මට ශෘොශැේල ිකශබ්තශ්ත? 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ංභ න යෘු ම , ඒ ෘ රණය අගමරිකු ම ටත් ශයොමු ෘරල  

පිළිු රක් ලබ  ශල්තන. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෘථ න යෘු මනි, යැ ප ලන ආ්ඩඩුව ආව ට පසුව 

බලපත්ර ගරන අපි ං ෘච්ඡ  ෘරල  නරික බව මම අනිව ර්යශය්තම 

කියනව . 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරි.  ඒෘ එතරනි්ත අවං නයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒ අයශ  නම් ටිෘ ංඳැ්ත ෘර්තන කිය්තන. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We have not even discussed.   

අශනක් ෘ රණය ශම්ෘයි, ගරු ෘථ න යෘු මනි. ව සුශද්ව 

න න යක්ෘ ර ම්තත්රීු ම  ඇ පිටිය ර ශද්ශීය ංභ ශේ 

මරිකවරණය ගරන කිේව . අපි ඒ මරිකවරණයට සූල නම්. ඒ 

මරිකවරණයට බය ශවල ල ශෘොශැේල නිලැංට ෘරුණු ලක්වනව . ඒ 

මරිකවරණය ජායග්රැණය ෘර්තන එක්ංත් ජා ිකෘ ශපරමුණ 

සූල නම්. අපි ඒ මරිකවරණය ජායග්රැණය ෘර්තන සූල නම්. අපි 

උඩි්තම දිනනව . 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අපිත් සූල නම්. මරිකවරණය පවත්ව්තන. ගය්තත 

ෘරුණ ිකලෘ මරිකු ම ට,-  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එු ම  ශමතරන ඉ්තනව .  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුලල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ර ්ඩඩත්වශය්ත ශතොරව මරිකවරණය ශමශැයව්තන. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි වයඹ මරිකවරණය ලරක්ෘ  ශ්ත.  

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒව ට තව ෘ  ිකශබනව  ශ්ත. අපි ලර්ත රධ් න 

වරඩෘටුතු වලට යමු. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ෘථ න යෘු මනි, ''ප ර්ලිශම්්තු ව ලර්ත ෘ  තරනටය 

ුතු ය''යි  ම  ශයෝජාන  ෘරනව . 
 

්රශන්ය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ංභ ව ෘ තබන අවංකථ ශේ ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් කිීම, ගරු 

ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම . 

ඊට රථම, ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු ම  මූල ංනයට 

පරමි  ශණනව  ඇික.  
 
අනතුමරුව ගරු කථානායකතුමමා මූලාසනකයන් ඉවත් වූකයන්  

නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා [ගරු කසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
මධයම සංසක්තතික අරමුදකල් මුදල් අයුතුම කලස මුදා 

හැීමම 
ைத்திய கலொெொெ நிதியத்தின் பைத்ததொமகமய 

முமறதகடொக விடுவித்தமை 
IRREGULAR RELEASE OF FUNDS FROM CENTRAL CULTURAL 

FUND 
 

[අ.භ . 2.23] 
 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, ංභ ව ෘ තබන 

අවංකථ ශේ ම  පැත ංඳැ්ත ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘරනව :  

"ංසංකෘතිකෘ අම තය ස ය යටශත් ඇික, ගරු අග්ර ම තයු ම  ංභ පිකත්වය 

ලරන මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල මගි්ත රුපිය  මිලියන  3,600ෘ මුලලක්  

ප ලෘ ම්ඩඩලශේ අවංරයකි්ත ශතොරව මුල  ැරර ඇික බව ලරනග්තනට 

ලරබී ඇත. 

ශම් ආෘ රයට මුල  නිලැංක ෘර ඇත්නම් එකී මුලල කුමන ෘ රණයක් 
ංඳැ  භ විතයට ගත්ශත්ල, ශෘතරම්  මුල  රම ණයක්  ඒ  ංඳැ  වරය 
ෘශළේල, එකී මුල  කුමන පුද්ගලය්තැට ලබ  දී ඇත්ල ය්තන පිළිබඳව ගරු 
ංභ වට ලරුවම් දිය ුතු ය.  
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ශමය ර ජාය මුල  අවභ විතයක් ශම්තම ශපොදු ශද්පළ පනත යටතට ල 
ගරශනන වරලකි.  මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල නිශයෝජානය ෘරන 
ං ම ිකෘය්තශග්ත ලරන ගරීමමට ලරබී ඇික පරිදි, ශම් වංශර් පසුගිය ම ං 
08ෘ ෘ ලයක් ු ළ මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ   ප ලෘ ම්ඩඩලය 
ෘරඳව  ශනොමරත.  

එබරවි්ත ඉැත කී මුලල මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ 
අුවමරිකයකි්ත ශතොරව ලබ  දී ිකශේ නම්, එය බරපතළ වරලකි. ර ජාය 
මුල  අවභ විතයක් ැ  ර ජාය මූලය විනය ෘඩ කිීමකි. එශම්තම ශමම 
ප ලෘ ම්ඩඩලශේ ංභ පික ව ශය්ත නිල බලශය්ත ගරු අග්ර ම තයු ම  
මුලසුන ලරරිය ුතු  ශැයි්ත ශම් ංම්බ්තධ්ව එු ම ටල වගකීමක් ිකශේ..... 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of order? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි,  මුල  අවභ විත කිීමක් 

ගරන අශප් ගරු ම්තත්රීු ම  ෘථ  ෘරනව . ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත 

COPE ව ර්ත වක් නරැර. එශංේ මුල  අවභ විත ෘර ිකශබනව  නම් 

COPE  ව ර්ත වක් ිකශබ්තන ඕන . පුවත් පත්වල ිකශබන ඒව  

ශමතරන කියව්තන බරැර. මුල  අවභ විත ෘර ිකශබනව  කියල  

COPE ව ර්ත වක් ිකශබ්තන ඕන . පුවත් පතෘ ිකශබන 

ව ර්ත වක් කියවල , ශමශැම ශ ෝලන  ෘර්තන පුුවව්තල?  

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanaya) 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, ශමම ශයෝජාන ව කියව  

අවං න ෘර්තන ඉඩ ංලං  ශල්තන. 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා (නිවාස, ඉදිිරීමම් සහ 
සංසක්තතික ක යුතුම අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ - வீடமைப்பு, நிர்ைொைத்துமற 

ைற்றும் கலொெொெ அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing, 
Construction and Cultural Affairs) 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් 
ෘර්තන මම එු ම ට අවංකථ ව ශලනව . ැරබරයි, මම 
ඔබු ම ශග්ත ඉ ලීමක් ෘරනව , ගරු ම්තත්රීු මනි. මශ  
උත්තරය ලරනග්තන ඔබු ම  ශමම ංභ  ගර්භය ු ළ රැඳී 
ිනටි්තන කියල .   

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
....එබරවි්ත රජාශේ මුල  ංම්බ්තධ්ව පූර්ණ බලය  ප ර්ලිශම්්තු ව ංු  වන 
බරවි්ත, ඉැත කී ආෘ රශය්ත මධ්යම  ංසංකෘතිකෘ අරමුලශල්ත  රුපිය  
මිලියන 3,600ෘ මුලලක් අයථ  ශලං නිලැංක කිීම ංම්බ්තධ්ව 
ප ර්ලිශම්්තු  ෘ රෘ ංභ වක් පත් ෘරන ශම්ත ගරු ංභ ශව්ත ඉ ල  
ිනටිමි" 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, 1980 අසෘ 27  ලරන 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල පනත අුවව, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලශ  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ මුලසුන ලර්තශ්ත ගරු 

අග්ර ම තයු ම යි. ශම් වංශර් එින  ප ලෘ ම්ඩඩශේ රැංකවීම් එෘක් 

විතරයි පවත්ව  ිකශබ්තශ්ත. එම රැංකවීමට ංභ පිකවරය  -

අග්ර ම තයවරය - පරමිණ නරැර. [බ ධ්  කිීමක්] ඔබු ම  ෘථ  

ෘරන අවංකථ  ශේදී එයට පිළිු රු ශල්තන. [බ ධ්  කිීමක්] 

විධිවිධ් න ංලංකව  ඇික ආෘ රයට, ශමම අරමුලශ  පරිප ලනය 

ැ  ෘළමන ෘරණය ශමින  ප ලෘ ම්ඩඩලය ංු  ශවනව . ඒ 

ප ලෘ ම්ඩඩලශේ අුවමරිකයකි්ත ශතොරව, ශම් මුල  භ විත 

කිීමට ැ  රණ්තදු ක්රිය ත්මෘ කිීමට ැරකිය වක් නරැර. ශමින 

ංභ පිකවරය  අග්ර ම තයු ම යි. ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමිකු ම  

ශමම අරමුලශ  මුල  විෂයය භ ර අම තයු ම  ශවනව . ඊළඟට, 

අධ්ය පන අම තයවරය , ංස  රෘ විෂයය භ ර අම තයවරය , ින්තදු 

ෘටුතු  විෂයය භ ර අම තයවරය  ංැ අග්ර ම තයවරය ශ  

ශ ෘම්ු ම , ංසංකෘතිකෘ අම තය ස ශේ ශ ෘම්ු ම , පුර විලය  

ශෘොමං රිංක ජානර  ු ම  ංැ අග්ර ම තයවරය  විින්ත පත් ෘරන 

පුද්ගලයකු ශැෝ ශලශලශනකුට ශම් ප ලෘ ම්ඩඩලශේ ෘටුතු  

ෘර්තන පුුවව්ත.  

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, ශමම අරමුලල ංකථ පිත 

ෘර ිකශබ්තශ්ත ප ර්ලිශම්්තු ව මඟි්ත ංම්මත ෘළ පනතක් 

මඟි්ත. ඒ නිං , එම පනශත් ශරව ල ින, ීමික ීික ශමශලං 

උ ලසඝනය ෘරමි්ත ෘටුතු  කිීම පිළිබඳව ප ර්ලිශම්්තු ව 

ලරුවවත් කිීම වරලගත් ශවයි කියල  අපි ෘ පන  ෘරනව .  

ප ලෘ ම්ඩඩලශේ ව ර්ත වල ංඳැ්ත වන ආෘ රයට, 

අශගෝංකු  30වන ල  වන විට රුපිය  ලක්ෂ 12,980ක් එින ංකථීර 

ගිණුශම්ත නිලැංක ෘරශගන ිකශබනව . ඒෘ විතරක් ශනොශවයි 

ෘරල  ිකශබ්තශ්ත. පුර විලය  ශලප ර්තශම්්තු වට ශංේවෘය්ත 

බඳව  ග්තනශෘොට, ශමම අරමුලල ංු  මුල වලි්ත ඔුන්තට වරටුප් 

ශගවීමට ැරකිය ව ිකශබනව ල  ශම් පනත අුවව එව්ත ැරකිය වක් 

නරැර. නමුත්, ඒ ංඳැ ත් -ඔුන්තශ  වරටුප් ශගවිමටත්- ම ංයෘට 

රුපිය  ලක්ෂ 200ක් පමණ ශම් අරමුලලි්ත ප විච්චි ෘරනව . 

පනත අුවව, පුර විලය  ශලප ර්තශම්්තු වට අයත් ංකම රෘ 

ංසරක්ෂණය ෘර්තන ශමින මුල  ශයොලව්තන පුුවව්ත. නමුත් 

පත්වීම් ලබ  දීල , ඔුන්තට වරටුප් ශගව්තන අරමුලශ  මුල  

ශයොලව්තන බරැර. ශමයට අමතරව තවත් ෘ රණ  ිකශබනව . ශම් 

ගරන යම් ර කන මු  ව්තශ්ත නම්, ඒව ට  උත්තර ලබ  ශල්තන 

මට පුුවව්ත, ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි. 
 

[අ.භ .2.29] 

 
ගරු  සුසන්ත පුංිකනිලකම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, අල ගරු ටී.බී. 

ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  ඉදිරිපත් ෘළ ංභ ව ෘ  තබන අවංකථ ශේ 

ශයෝජාන ව ම  ංකථීර ෘරනව .  

ගරු ඇමිකු මනි, එම ශයෝජාන ශේ ංඳැ්ත වන ආෘ රයට, 

ශමය වි  ල මුලලක්. ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමිකු ම  ැරටියට 

ඔබු ම ට ශම් මුලල උපශයෝගි ෘරශගන වි  ල වරඩශෘොටංක් 

ෘර්තන පුුවව්ත. නර ශඟනිනර පළ ශත්, ්රිකුණ මලය 

දිංක්රික්ෘශේ පුර විලය ත්මෘ ංකථ න වි  ල ංසඛ්ය වක් ිකශබනව . 

විශ ේෂශය්තම, ්රිකුණ මලය ශෘොටුශේ ශෘෝශ්තෂකවරම් ශෘෝවිල 

අංල ක්රිංකු  වර්ෂ 274 - 301 ෘ ලශේ මැශං්ත රජාු ම  ැලවපු 

ප්තංලක් ිකනටල  ිකශබනව . ඊට පංකශංේ, ක්රිංකු  වර්ෂ 718 - 724 

ෘ ලශේ vවන අ ශබෝ රජාු ම  එතරන ිකණුණු ශගෝෘ්තන 

විැ රයට ශපොත්ව ලක් ැලල  පූජා  ෘළ බවත්, අරණතශේ ධීවර 

ෘර්ම ්තතශේ ශයදුණු මැ ය න ශබෞද්ධ්ය්ත මුහුල ශලංට 

ශපශනන විධියට ෘ්තල මුදුශ්ඩ අවශලෝකිශත්ෂකවර ශබෝධිංත්ව 

ූපපයක් ඉදිෘර ිකබූ බවත් කියරශවනව . ශමතරන ිකණුණු 

විැ රංකථ නයත්, ශෘෝවිලත් ශලෘම 1624.02.23වරනි ල  

පතු ගීින්ත විින්ත ගිනි තබ  වින   ෘර ිකශබන බව ශපොත් පත්වල 

ලියරවී ිකශබනව . රර්තිනංක ශංේවියර් කියන ෘශතෝලිෘ පියු ම  

ංඳැ්ත ෘර ිකශබනව , අල ශෘෝශ්තෂකවරම් ශෘෝවිල ිකශබන 
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[ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ මැත ] 
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ශෘොටුශේ pagoda ු නක් ිකබූ බව. පරශගෝඩ වක් කිය්තශ්ත, 

ල ගරබක්. 1924දී පු ර විලය  ෘරම්ම් ෘරනශෘොට ශම් ංකථ නශය්ත   

ණුදුපිළිම ශෘොටංක, ෘරටයම් ංිනත ග , උුවවංකංෘ ශෘොටංක ංැ 

වි  ල ප ලමක් ැම්බශවල  ිකශබනව . එතරනි්ත එැ ට ෘරම්ම් 

ෘරල  නරැර. එතරනි්ත ැම්බ වූ ග  ප ලම අලත් ්රිකුණ මලය 

පරරැණි ර ශද්ශීය ශ ෘම් ෘ ර්ය ල ශගොඩනරඟි ශ  තබ  

ිකශබනව . ඊට පංකශංේ, එතරන ිකණුණු පරරැණි ශබෝධිය 1964 

අශගෝංකු  ම ංශේදී කිිනයම් පිරිංක් විින්ත ෘප  ලම  ිකශබනව . 

එවෘට ්රිකුණ මලශේ ිනටපු දිං පික එම්.බී. ශංේන න යෘ මැත , 

එවෘට ින ටි ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස  ශ ෘම්ට 

1964.10.08වරනි ල  ලිඛිතව ඒ බව ල්තව  ිකශබනව . 

ශෘෝශ්තෂකවරම් ශෘෝවිල පිිනටි ශෘොටුව ආශ්රිත තත්ත්වය  මම 

ඔබු ම ට පරැරදිලි ෘර්තශ්ත ෘරුණු ෘ රණ  කීපයක් නිං යි, 

ගරු ඇමිකු මනි. පසුගිය ෘ ලශේ, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත 

වි  ල වියලමක් ලරල  එම ංකථ නශේ රිකංසංකෘරණ ෘටුතු  

ආරම්භ ෘළ . අල වනවිටත් ඒ රිකංසංකෘරණ ෘටුතු  ිනදු ශවමි්ත 

පවිකනව . ඊට ල යෘත්වය ශල්තන, ඒ වරඩ ෘර්තන පරමිණ 

ිනටි්තශ්ත, ්රිකුණ මලය දිංක්රික්ෘශේ පුද්ගලය්ත ශනොශවයි. ඒ 

ංඳැ  පරමිණ ිනටි්තශ්ත, ්රිකුණ මලය දිංක්රික්ෘශය්ත පිටංකතර 

අයයි. ඊට අ ලපු දිංක්රික්ෘශය්තවත් ශනොශවයි, ඊටත් එැ  

දිංක්රික්ෘයෘ, අශප් ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ත් නිශයෝජානය 

ෘරන කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘශේ, විශ ේෂශය්තම කුලිය පිටිය 

මරිකවරණ ශෘොට්ස ංශය්ත පරමිණි පිරිංක් තමයි ශමින 

ෘම්ෘරුව්ත ැරටියට ශංේවය ෘර්තශ්ත. ගරු ඇමිකු ම ශ  විශ ේෂ 

අවධ් නය ඒ පිළිබඳව ශයොමු ෘරනව . ්රිකුණ මලය දිංක්රික්ෘශේ 

ඉත ම  සුුව පිරිංක් ශමින ශංේවය ෘරනව . අඩු තරමි්ත ඒ අයවත් 

ංකථිර ශංේවෘය්ත බවට පත්ෘර ශල්තන. ඒ ව ශ ම, ්රිකුණ මලය 

දිංක ්රික්ෘශේ රැකිය  විරිනත තරුණ තරුණිය්ත වි  ල පිරිංක් 

ිනටින අවංකථ වෘ කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘශේ කුලිය පිටිය 

රශද් ශය්ත පමණක් ඒ ෘම්ෘරුව්ත ඒ පළ තට එේශේ ඇයි 

කියන ෘ රණය පිළිබඳව ගරු ඇමිකු ම ශ  අවධ් නය ශයොමු 

ෘරනව . 

වි ශ ේෂශය්තම ්රිකුණ මලය දිංක්රික්ෘශේ ප්තං  149ක් 

ිකශබනව . ශම්ව  අතරි්ත ංකථ න 26ක් ගරංට් පත්ර මඟි්ත රෘ ශිත 

පුර විලය  ංකථ න බවට පත්ෘර ිකශබනව . ඒ ව ශ ම ින්තදු 

ශෘෝවි  332ක් ිකශබනව , මුංකලිම් ප ලි 196ක් ිකශබනව , 

ෘශතෝලිෘ ප ලි 37ක් ිකශබනව . ්රිකුණ මලය දිංක්රික්ෘශේ 

ෘ්තනිය  උණු වු ර ළිස 7ක් ිකශබනව . ඒ අංළ ජ තය ඇු ුව 

නටණු්ත ශගොඩනරඟිලි පුර විලය  ංකථ නයක් ැරටියට 2011.09.09 

දින අසෘ 1723 ගරංට් පත්රශේ පළ ෘර ිකශබනව . ශමය ක්රිංකු  

වර්ෂ 143 - 167 භ ිකය ිකංකං රජු විින්ත ෘරවන ලල බවටයි 

ඉිකැ ංශේ ංඳැ්ත  ශව්තශ්ත. 

උණු වු ර ළිස අංළ ිකශබන ශිවම් ශෘෝවිල ව ශය්ත 

ැඳු්තවන   ල ව ආගමිෘ ංකථ නයක් ශලං ලිය  පදිසචිශවල  

නරැර. එශැත් නර ශඟනිනර පළ ත් ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  

ශලප ර්තශම්්තු ව ශමම   ල ව ආගමිෘ ංකථ නයක් ශලං ශගන, 

එය අලුත්වරඩිය ව ංඳැ  අල වන විට රුපිය  මිලියන 1.3ක් ලබ  

දීල  ිකශබනව . ගරු ඇමිකු මනි, අල වන විට ශමම ංකථ නශේ 

ිකශබන පුර විලය  වංකු  පිළිබඳවත් අධිෘරණ ෘටුතත්තක් ිනදුවන 

බරවි්ත ම  වරඩි විංකතර කිය්තශ්ත නරැර. නමුත් ශම් ෘ රණය ම  

ඔබු ම ශ  අවධ් නයට ශයොමු ෘරනව . ශම් පුර විලය  වංකු  

ශමොන ුතගයට අයත්ල, ශමොන ආගමෘට අයත්ල කිය  ංලෘ්තශ්ත 

නරු ව ශම් ිකශබ්තන  වූ පුර විලය  වංකු  ංසරක්ෂණය ෘර්තනට 

ඔබු ම ශ  අම තය ස ය යටශත් පවිකන රජාශේ ීමිකීික අුවව 

ෘටුතු  කිීම ංඳැ  ල යෘත්වය ලබ  දු්තශනොත් ඉත ම ශැොඳයි. 

ශමොෘල, ශම්ව  අශප් රශට් මු  පරපුර ශවුවශව්ත ආරක්ෂ  විය ුතු  

බවට ංලෘන නිං යි.  

ශමොරවරව ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ මැදිුන වරව, 

න ම  වත්ත කියන ංකථ නශේ ිනට කිශලෝමීටර 2ක් පමණ ෘරල ව 

ු ළ පිිනටි අරය්තකුලම් වරව ළඟ වි  ල පරරණි විැ රයෘ නටණු්ත 

ිකශබනව . එය ජ තය ශලෘක්, සීම  ම ලෘයක් ංිනතව වි  ල 

රශද් යක් පුර  විිනදිල  ිකණුණු විැ රංකථ නයක්. එතරනට ය්තන 

රක්ෂිතයක් මරදි්ත ප රක් ෘපල  ිකශබනව . ඒ නටණු්ත අතශර් අල 

වනශෘොට ශවනත් ආගමිෘ ිනද්ධ්ංකථ නයක් ඉදිශවමි්ත පවිකනව .  

තඹලගමුව ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ ගරමුණුපුර - 

ිනර ව නගර්වල ශංේනව ලි වරව අංල නිුන්ත ං ගල නමි්ත 

ංකථ නයක් ිකශබනව . එතරන ල ගරේ ශලෘෘ නටණු්ත ංමඟ ග  

ෘණු ආදිය ිකශබනව . ෘුව ගශල්ත ශනළන ලල වි  ලතම පරරණි 

ම  ආංනය තවමත් එතරන ුවග ගැක් යට ිකශබනව . ශමම 

ංකථ නශේ ිකණුණු ල ගරේ ශඩෝංර් ෘරල  ඒ මත ළම  උලය නයක් 

ඉදිෘරල  ිකශබනව . ශමය අුවර ධ්පුර මු  ුතගයට තරම් 

ඉිකැ ංයක් ිකශබන තරනක්. ඒ නිං  ශම් පිළිබඳව විශ ේෂ 

අවධ් නය ශයොමු ෘරල , පුර විලය  ශලප ර්තශම්්තු ව ැරැ  

පීක්ෂණයක් පවත්ව  ශම්ව  ංසරක්ෂණය ෘර්තනට කියල  ගරු 

ඇමිකු ම ශග්ත ඉ ලීමක් ෘරනව . 

තඹලගමුව - ුතනිට් 9 ං ලියපුර ප ශර් පරරණි ෘරඹවල න වරව 

ු ළ සීම  ම ලෘයක් ිකශබනව . එතරනත් ග  ෘණු ආදී නටණු්ත 

ිකනටල  ිකශබනව . එය ශඩෝංර් ෘළ පුද්ගලය  ශපොලීිනශය්ත 

අ ල ශගන ගිින්ත, ඔහුට යළි ඇප ලබ  දීල  ිකශබනව . ගරු 

ඇමිකු මනි, එවරනි ශලයක් ෘළ ම පුර විලය  ආඥ  පනත අුවව 

එෘවර ඇප ශල්තන පුුවව්තල කියන ෘ රණය පිළිබඳවත් ශංොය  

බරලුශවොත් ශැොඳයි. 

තඹලගමුව - ුතනිට් 9 වර්තම න ශෘෝවි  භූමියත් නටණු්ත 

රැංක් ිකණුණු ංකථ නයක්. එතරන ඉිකරි ශවල  ිකශබ්තශ්ත ම  

ආංනය පමණයි. මුවෂයශයක් එතරන ිකණුණු ශං  ලිපිය ෘඩ  

ශගලරට ඇු ුවවන තරන පඩියෘට ලම ශගන ිකණුණ . ලර්ත ුනණත් 

පීක්ෂණයක් ෘශළොත් එය ශංොය  ග්තන පුුවව්ත.  

තඹලගමුශේ ුතනිට් -8 ුතල ැමුල  ෘඳුනරට ුවදුරි්ත 

නි ක සෘම ල රවජුරුව්තශ  ගම් ලිපියක් ිකණුණ . ගම් ලිපි  

කිය්තශ්ත, ඒ රවජුරුශවෝ රශට් ංස  රය ෘරද්දී රට වරිනය්තට 

ත ගි ශබෝග දීල  ගේශව්ත ගේවට ැලල  ිකශබන ශං  ලිපිවලටයි. 

ඒෘ ශලෘට ෘඩල , අනය ආගමිෘ ශෘශනකුශ  වත්තෘ වළෘට 

ලම  ිකශබනව . ලරනට පියවි ඇංට ලකි්තනට ිකශබන 

නි ක සෘම ල රවජුරුව්තශ  එෘම ශං  ලිපිය ශම්ෘ කියල ත් 

මතයක් ිකශබනව . ඒ පිළිබඳවත් ශංොය  බල්තන කියල  මම 

විශ ේෂශය්තම ඉ ලීමක් ෘර්තනට ෘරමරිකයි.  

තඹලගමුව ුතනිට් - 8 ිකංකංපුර ිකණුණු ර්තලළ ශවශැර කියන 

ංකථ න ශේ පුර ණ නටණු්ත ිනය ල ශඩෝංර් ෘරල  ිකශබනව . 

ශම්ෘ  රජාශේ රක්ෂිතයෘ තමයි ිකශබ්තශ්ත. ලරනට ල  ගරශේ 

නටඹු්ත ිකශබනව . ඒ ඉඩම ශඩෝංර් ෘරල  ලරනට ෘනත්තක් 

ැරටියට ප විච්චි ෘරනව .  

තඹලගමුශේ තට්ටගල කියන ංකථ නයත් වින   ශවමි්ත 

පවිකනව . ශමතරන ජ තයයක්, පිළිම ශගයක් ංැ ශපොකුණු 7ෘ 

නටණු්ත ිකශබනව . 

 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ම්තත්රීු ම , ඔබු ම ට තව වින ඩි 2ෘ ෘ ලයක් 

ිකශබනව . 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු  සුසන්ත පුංිකනිලකම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, මට නිම  ල ්තං  

ම්තත්රීු ම ශ  ශේල ව ග්තන කිේව . 

 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශැොඳයි. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංිකනිලකම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
තඹලගමුව උ පත්වරව ශවශැර ළඟ ෘ ව්තිකංකං රජු ංමයට 

එැ  ගිය නටණු්ත රැංක් ිකශබනව . එතරන ල  ගරශේ ශෘොටංක් 

ඇු ුව නටණු්ත වි  ල රම ණයක් වින   ශවමි්ත පවිකනව . ලරනට 

ශමින ංකව මී්ත වැ්තශංේල  වරඩ ිනටින නිං  යම් රම ණයෘ 

රැෘවරණයක් ිකශබනව . 

ග මරටිය ව වරව අංල ෘරලශේ කිශලෝමීටර  6ක් විතර ෘරලය 

ඇු ළට ව්තනට නි ක සෘම ල රජු ැලපු එෘල  වරවක් ිකශබනව . 

එතරන ශලොකු පුවරු ලිපියක් ංැ වට අඩි 300ෘ විතර වි  ල 

ජ තයයෘ නටණු්ත වින  ශවල  ිකශබනව . 

තඹලගමුව ග මරටිය ව වරව අංල ෘරලශේ සුවඳෘ්තල කියන 

රශද් ය පුර විලය ත්මෘ නගරයක් ව ශ  මැ  විැ ර ගණයට 

අයත් පස  යතනයක් ිකනටල  ිකශබනව . ශමතරන නටණු්ත වි  ල 

රම ණයක් ශලොකු රශද් යක් පුර  පරිකරිල  ිකශබනව . තඹලගමුව 

ග මරටිය ව ලකුණු ග්ර ම නිලධ් රි වංශම් ඉදිවරව අංල රක්ෂිතශේ 

II වන ගජාබ  රජුශ  ම ළිග ව ැරටියට වි කව ං ෘරන ග වලි්ත 

ැලපු කුට්ටම් ශපොකුණක් ිකශබනව . ඒෘ අක්ෘර භ ගයෘට වඩ  

ශලොකු ශපොකුණක්. රජුශ  ශංොශැොන ශලං ංලෘන තරනකුත් 

ිකශබනව . ශම්ව  නිල්ත ශැොරු වින   ෘළත් නටණු්ත ිකශබනව . 

ඉදිවරව අංල ෘරල ශේ ඕලු ශපොකුණ කියන ංකථ නශේත් ජ තය 

ු නෘ නටණු්ත ිකශබනව . ශමතරන අඩි 100ෘ විතර දිග ෘ මර 

ශව්ත ෘළ ග ශල්ත ිකශබනව . ශම්ව  දිනපත ම වින   ශවමි්ත 

පවිකනව . ග මරටිය ව වරව ු ළත් නටණු්ත විිනරිල  ිකශබනව . 

ශම් ිකශබන නටණු්ත අුවව ග මරටිය ව රශද් යම පරරණි 

නගරයක් කියල  ිනත්තනට පුුවව්ත. 

තඹලගමුව - 93 ග වල අංල ශම් ආ්ඩඩුශව්ත වරවක් ැරදුව . 

ඒෘ ජාන ධිපික ෘ ර්ය ල රිකප ලනවලි්ත ෘරපු එෘක් කියල යි 

ලරනග්තනට ිකශබ්තශ්ත. එතරනත් නිල්ත ශැොරු වින   ෘරපු 

ජ තයයක් ිකණුණ . ඒෘ වරශේ ශේ ලට එෘු  ෘරල  වැල  ලම  

ිකශබනව . ෘ්තතශ  ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ - ව ්තඇළ 

විැ රගල රජාමැ  විැ රශේ වශයෝවතද්ධ් ංකව මී්ත වැ්තශංේ නමක් 

වරඩ ිනටිනව . උ්ත වැ්තශංේ ශබොශැොම අම රුශව්ත එම ංකථ නය 

රැෘශගන ඉ්තනව . 

ශැේමම ල  ංැ ල්තත කුමරු ශ්රී ල්තත ධ් න්්ත වැ්තශංේ 

ලසෘ වට වරඩමව ශගන එන අතර නව තර්ත ගත්ු  ංකථ නයක් 

ැරටියට තමයි ශමම ංකථ නය ංරලශෘ්තශ්ත. ශමතරනත් ෘට රස 

ශෘොටපු ග  ව ැ , ශපොකුණු, ග  ෘණු ංැ පරරණි ල  ගරබෘ 

ශෘොටංක් ිකශබනව . ෘරල වක් එක්ෘ ිකශබන ශම් භූමිය 

කි්තනිය -අයි අඩි රශද් වලි්ත පරමිශණන අනය ආගමිෘය්ත 

ශග්ත ආක්රමණය ශවමි්ත පවිකනව .  

්රිකුණ මලය දිංක්රික්ෘශේ පුර විලය ත්මෘ ංකථ න ැරටියට 

ගරංට් ශනොෘළ ිනයලු ංකථ න ගරංට් ෘර්තන 2014දී විතර 

පුර විලය  ශලප ර්තශම්්තු ශව්ත ගශේෂණයක් ෘළ . නමුත්, ශම් 

වනු රු ගරංට් ෘශළේ නරැර. එය නතරශවල  ිකශබනව . ඒ 

පිළිබඳව විශ ේෂ පීක්ෂණයක් ෘරල  ඒව  ගරංට් ෘර්තන කියල  

මම ඉ ලීමක් ෘරනව .  

ඓිකැ ිනෘ ශෘොට්ටිය රම මූල මැ  විැ රය ශැවත් ගිරිුවවර 

රජාමැ  විැ රය මුත්ු ර් ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ 

ිකශබ්තශ්ත. ශම්ෘ ශංේරුවිල රජාමැ  විැ රයට අයිික ප්තංලක්.  

වළගම්බ  රවජුරුශවෝ ංරඟවිල  ිනටි බව කියන ග ශලනක් ඇු ුව 

ශල්ත 28ක් ශමතරන ිකශබනව . ණුදුරජා ණ්ත වැ්තශංේ ල්ත වළඳපු 

ප ත්රය ංඟවල  ිකබූ තරන බව ංඳැ්ත ශවන ශං  ලිපියක් ඇු ුව 

ශං  ලිපි ු නක් ශමතරන ිකශබනව . ඒ ව ශ ම පරණ ජ තය 

3ෘ නටණු්ත ිකශබනව . ශම් විැ රංකථ නය ්රිකුණ මලය 

දිංක්රික්ෘශේ උංම ෘ්තල මුදුශ්තයි ිකශබ්තශ්ත. අුනරුදු 800ෘට 

පංකශංේ පසුගිය 2018 අුනරුද්ශද් තමයි ශමතරන ෘඨින පිසෘමක් 

ෘරල  ිකශබ්තශ්ත. ඒ ෘඨින පිසෘශම්ත පංකශංේ ශමතරන ිකණුණු 

අඩි 10ක් විතර උං ශබෝ පරළය ෘුනරු්ත විින්ත ශැෝ රෑ ෘප  ලම  

වින   ෘරල  ිකශබනව . ශම් ගරන මුත්ු ර් ශපොලීිනයට පරමිණිලි 

ෘරල  ිකණුණත් ඒ පිළිබඳව කිිනම ශතොරු රක් ශැෝ ව ර්ත වක් ශම් 

වන විට ලරනටල ත් නරැර, ං ධ් රණයක් ශවල ත් නරැර. 

පසුගිය අශරේ  21වන ල ,  ප ංකකු ඉරිල  ිනදු වූ රැ රයට පහුව 

ල  කිිනයම් පිරිංක් ශම් ප්තංලටත් රැ රයක් එ ල ෘර්තන 

සූල නමක් ිකබූ බවට ශතොරු රු ලරනටල  ිකණුණ . ඒව  ආරක්ෂෘ 

අස වලට ලරුවම්දීල  ිකශබනව . ශමතරන ැමුල  මුර ශපොළක් 

ිකශබනව . ඒෘත් ලර්ත අයි්ත ෘර්තන යනව ලු. ඒ ගරනත් 

අවධ් නය ශයොමු ෘර්තන කියල  ල්තව්තන ෘරමරිකයි. 

කුච් ශේලි ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ පු මුශන් පිිනටි 

අිනරිමශ  ආිනරිෘ්තල පුර ණ විැ රයට අයිික පුර විලය  ග  ල ල  

ශව්ත ෘරපු ඉඩම්වලට ංමැර පුද්ගලය්ත රෘ  න ඔප්පු ැලල  

ිකශබනව . ඉඩම් විෂය භ ර ඇමිකු ම  ශම් ගරු ංභ ශේ ඉ්තනව . 

ඔබු ම  ශම්ව  පීක්ෂ  ෘරල  ඒ අයට නිින තර්ත ලබ  දීල , ඒ 

ඉඩම් නිලැංක ෘර ශලන ශලංත් ඉ ල  ිනටිනව .  

ශත්තනමරව ඩි ංසඛ්මශ  රජාමැ  විැ රය ක්රිංකු  පූර්ව 2 -3 

ිනයවංකවලට අයිිකයි. එතරන ල  ගරබෘ නටණු්ත, ග  ෘණු, ම  

ආංන, ංඳෘඩපැණ, ශෘොරවක්ග , මුරග  ආදී ශබෞද්ධ් 

විැ ර සගවලට අයිික නටණු්ත ිකශබනව . නමුත්, යම්කිින පිරිංක්  

ශමතරන පුර විලය  මුර කුටියක්වත් ැල්තන ශල්තශ්ත නරැර. ඒ 

පිළිබඳවත් අවධ් නය ශයොමු ෘර්තන කියල  ඉ ලීමක් ෘර්තනට 

ෘරමරිකයි. 

ිකරිය ය, ශංම්ණුමශ  රජාමැ  විැ රයත් නටණු්ත ල  ගරබක් 

ංිනත ංකථ නයක්. එතරන ශවනත් ආගමිෘ ිනද්ධ්ංකථ නයක් ැලල  

ිකශබනව . ඒ පිළිබඳවත් ශංොය  බලල  එතරනත් ංසරක්ෂණය 

ෘරල  ශල්තන කියල  ඉ ලීමක් ෘර්තනට ෘරමරිකයි. 

ං ම්පූර් - සූඩකුඩ  ල ගරබත් ශඩෝංර් ෘරල  ිකශබනව . ඒ 

ගරනත් පීක්ෂණයක් ෘරල , ඒෘත් ංසරක්ෂණය ෘරල  ශල්තන 

කියල  ඉ ලීමක් ෘරනව . 

පුර විලය  ඉඩම්, පූජා  භූමි ඉඩම්, පූජා  ඔප්පු ඉඩම් නිරුන  

ෘර්තන මිනි්තශලෝරු ශලප ර්තශම්්තු ව මරුවම් ෘටුතු  ෘර, 

කුච් ශේලි ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ ංකථ න ශලොළැෘ 

ෘටුතු  අවං්ත ෘරල  ිකශබනව . ඒ ංකථ න ැරටියට කුඹුරුපිටිය, 

බඹරගල ආරණය ශංේන ංනය,  පු මුශන් -1, ඇත නරගි ෘ්තල 

රජාමැ  විැ රය, ංලශපය රු - භ ගිය පේබත වන ශංනසුන, 

පු මුශන් -1, මිිනඳුශලන රජාමැ  විැ රය, ිකරිය ය ංප්තන ග 

පේබත වන ශංනසුන,  ශත්තනමරව ඩි - ංසෘමශ  රජාමැ  

විැ රය, කුඹුරුපිටිය - ශලබරගල ආරණය ශංේන ංනය,  පු මුශන් 

-1 ශ්රී ංද්ධ්ම්මුතත්ිකෘ රජාමැ  විැ රය,  පු මුශන් -1 ය ්තඔය 

රජාමැ  විැ රය, පු මුශන් -3 න ගශලන පුර ණ රජාමැ  විැ රය,  
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පු මුශන් - 4   ්තිකපුර රජාමැ  විැ රය කියන ංකථ න ගරංට් 

ෘරල  ඔප්පු නිරුන  ෘරදීමයි ෘර්තන ිකශබ්තශ්ත. ඒෘත් අල ිනදු 

ශවල  නරැර. ඒ ෘ ර්යයත් ෘර ශල්තන කියල  ඉ ලීමක් ෘර්තන 

ෘරමරිකයි. 

පසුගිය අුනරුද්ශද් නර ශඟනිනර පළ ශත් නටණු්ත පුර විලය  

ශලප ර්තශම්්තු ශව්ත ගශේෂණය ෘර්තන පට්ත ගත්ත . ලර්ත ඒ 

ෘටුතු  මඩෘලපුශේ ඉඳල   අතරමඟ නතර ශවල  ිකශබනව .  

ලරනට පුර විලය  ංකථ න ශලං රෘ  යට පත් ෘර ිකශබන 

ංකථ න ංිනත ගරංට් නිශේලනය, පුර විලය  අධ්යක්ෂ ජානර   විින්ත 

අවලසව  ෘර්තන ැලනව   කියල  ආරසචියක් ිකශබනව . විධිමත් 

විධියට මරනල , ම යිම් නිරුන  ශනොෘර ගරංට් ෘර ිකබීම එයට 

ශැේු ව වී ිකශබනව . ඒ පිළිබඳවත් විශ ේෂ අවධ් නයක් ශයොමු 

ෘර්තන කිය  ඉ ලීමක් ෘර්තන ෘරමරිකයි. 

ගරු ඇමිකු මනි, ඔබු ම ශ  අම තය ස යට අයත්, ජා ිකෘ 

නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිය විින්ත ්රිකුණ මලශේ, 

ව ලූවර්ශෘෝට්ටම් කියන ගශම් නිව ං ංසවර්ධ්න වය පතිකයක් 

ැරදුව . ඒෘ "ශතො ෘ ප්පිය  නගර්" කියල  විවතත ෘළ . ඒ නිව ං 

වය පතිකය ආදි ම නවය ශ  ශමගලිිකෘ ශංොැ ්ත නටමෘ තමයි 

ැලල  ිකශබ්තශ්ත. ඒ පිළිබඳවත් අවධ් නය ශයොමු ෘරල , ඒව ත් 

ංසරක්ෂණය ෘර ශල්තන කියල  ඉ ලීමක් ෘර්තන ෘරමරිකයි. 

මීට අමතරව, ්රිකුණ මලය - ශව ගම් ශවශැර ිනට 

කිශලෝමීටර් 8ක් වයඹ ශලංට ගිය තරන ෘරල ශේ, "නටණු්ත වරව" 

නමි්ත ැඳු්තවන රශද් ශේ වටින  පුර විලය ත්මෘ නටණු්ත 

ිකශබනව . ෘට ර්ත ශෘොටපු ග ශල්ත 2ක්, ංඳෘඩ පැණක්, 

ශෘොරවක් ග , නිධ්්ත ශැොරු විින්ත ෘඩ  වින   ෘර ිකශබන 

ජ තයයක් එතරන ිකශබනව . එතරන පසුගිය ෘ ලශේ 

ත්රංකතව දී්තශ  ෘඳුනරක් පවත්ව  ශගන ගිය තරනක් ැරටියට 

ආරක්ෂෘ අස  විින්ත ංඳැ්ත ෘර ිකශබනව . ශම් ංකථ නයත් 

පුර විලය  ශලප ර්තශම්්තු ශව්ත ගරංට් ෘරල  නරැර. ඒ ංකථ නයත් 

ගරංට් ෘරල , ංසරක්ෂණය ෘරල , මු  පරපුරට ල ය ල ෘර ශල්තන 

කියල  ඉ ලීමක් ෘරනව . 

ෘ්තනිය  උණුවු ර ළිසවල ඉඳල  කිශලෝමීටර් ශලෘැම රක් 

පමණ දුරි්ත ෘරශ  මරල තවත් ග ෘණු ශගොඩක් ිකශබනව . ශමම 

ංකථ න පුර විලය  ශලප ර්තශම්්තු ශේ ගශේෂණයට ලක් ශවල  

නරැර. විශ ේෂශය්තම ශමම ංකථ න පුර විලය  ගශේෂණයට ලක් 

ෘරල , මු  පරපුරට ංසරක්ෂණය ෘරල  ශල්තන කියල  ඉ ලීමක් 

ෘරනව .  

ගරු ඇමිකු මනි, ඔබු ම ශ  අම තය ස ය යටශත් ශම් 

ශවුවශව්ත රුපිය  මිලියන 3,600ෘ මුලලක් වරය ෘළ . අශප් 

ශිෂකට   රය, අශප් රජා ලවං එල  ිකණුණු ශ්රී විභූිකය පිළිබඳව ිකශබන 

අයිිකය, ංලකුණු ශම් ශවනශෘොට වි  ල ව ශය්ත ශනොශයක් 

ශනොශයක් විධියට වින   ශවමි්ත පවිකනව . ඒ නිං  

විශ ේෂශය්තම ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  භ ර ඇමිකවරය  ැරටියට 

ඔබු ම ට වග කීමක් ිකශබනව , ශම් ංකථ න ංසරක්ෂණය ෘරල  

ආරක්ෂ  ෘර ශල්තන. ශෘොයි ආගමෘට, ශෘොයි ජා ිකයෘට අයිික 

ුනණත්, ශම්ව   අශප් ර ශට් ඉිකැ ංය විලැ  ලරක්වීමට ිකශබන 

ං ධ්ෘ. ඒ නිං  ශම්ව  ංසරක්ෂණය ෘළ ුතු යි. ශම් ගරන ෘුනරු 

ෘරුණු ඉදිරිපත් ෘළත්, අවධ් නය ශයොමු ෘර්තශ්ත නරැර.  

ඒ නිං  පුර විලය  අධ්යක්ෂ ජානර  වරය ට ලරුවම් දීල , විශ ේෂ 

ෘ්ඩඩ යමක් අශප් දිංක්රික්ෘයට -නර ශඟනිනර පළ තට- එවල , ඒ 

ංකථ නවල ංසරක්ෂණ ෘටුතු  ෘරල ,  ශම්ව  මු  පරපුරට ල ය ල 

ෘර ශල්තන කියන ඉ ලීමක් ෘරනව . ශම් පිළිබඳව ගරු 

ඇමිකු ම ශ  අවධ් නය ශයොමු ශේව  කිය  ර ර්ථන  ෘරමි්ත 

මශ  ව න ංකව පය අවං්ත ෘරනව . ංකු ිකයි. 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සුං්තත පුසචිනිලශම් ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ංඳැ්ත ෘළ 

ිනයලු  අඩුප ඩු ටිෘ මට ලරශබ්තන ංලංකව්තන. මම නිලධ් රි්ත 

ෘ්ඩඩ යමක් එව්තනම්. ඔබු ම ත් එක්ෘ ඒ ං ම තරනෘටම 

ගිින ල , ශෘශර්තන ඕන  ිනයලු ශද්ව  ඔබු ම ශ  අධීක්ෂණය 

යටශත් ෘර්තන අපි වරඩ පිළිශවළක් ශයොල්තනම්. මට ඒ 

ලරයිංකු ව ලර්ත එව්තන. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංිකනිලකම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ශබොශැොම ංකු ිකයි. මම ඒ ලරයිංකු ව ඔබු ම ට ශල්තනම්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්කනත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, ඔබු ම ශ  අවංරය 

ඇිකව ෘරුණක් ංඳැ්ත ෘර්තනම්. ශපොදු වය ප ර පිළිබඳ ෘ රෘ 

ංභ ශේ -ශෘෝප් ෘමිටුශේ,- ඊශේ  ං ෘච්ඡ  වූ ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් 

ආයතනය පිළිබඳ ෘ රණයක් අල ගරු ම්තත්රීු ශමක්  

ප ර්ලිශම්්තු ශේදී මු  ෘර ිකණුණ . මම ඒ ශවල ශේ ංභ ශේ 

ිනටිශේ නරැර. ඒ පිළිබඳව ගරු ෘථ න යෘු ම ත් ම  ලරුවවත් 

ෘළ .  

විශ ේෂශය්තම ඒෘ ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනයට බදු කුලියට 

ලබ  ගත්ත ඉඩමක්  ුවවර ම වු  මැ  විැ ර ප ර් කවයට අයිික, 

ගසග ර ම ප්තංශ  ඉඩමක්. ඒ ඉඩම ලබ  ශගන ිකබීම ගරන අපි 

ඊශේ  ෘ රෘ ංභ ශේදී ෘථ  ෘළ .  ශෘෝප් ෘමිටුශේදී ෘථ  ෘළ 

විධියට, ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනය වි කවවිලය ලයක් ැල්තන මීට 

අුනරුදු ු නෘට ෘලි්ත තමයි ඒ ඉඩම ලබ ශගන ිකශබ්තශ්ත. 

ැරබරයි, ඒ ඉඩම ලබ  ගත්ත ට එින කිිනදු ෘටුතත්තක් ෘරල  

ිකණුශ්ඩ නරැර. ඒ ඉඩම වි කවවිලය ලයක් ංඳැ  ශයොල  ගරීමශම් 

රම ලය ගරනයි අපි ං ෘච්ඡ  ෘශළේ.  ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනශේ  

ව ර්ත වල ඉත  පරැරදිලිව ශනොනිමි වරඩ ැරටියට - අවං්ත 

ශනොෘළ වරඩ ැරටියට- එය ංඳැ්ත ෘරල  ිකශබනව .  එය ම වු  

ප ර් කවයට අයිික ඉඩමක් නිං  ම වු  ප ර් කවශේ මැ  න යෘ 

ංකව මී්ත වැ්තශංේශ  ප ර් කවශයුවත් පරැරදිලි ෘර ගරීමමක් ෘර 

ග්තන විගණෘ ධිපිකු ම ට නියම ෘළ . ඒ නිං  ඒ ෘ රණය 

ම වු  මැ  න යෘ ංකව මී්ත වැ්තශංේට ශැෝ මැ  ංසඝ රත්නයට 

අපැ ං ත්මෘ ශලං, අශගෞරවයක් වන විධියට ශයොල  ශනොග්තන 

කියල  ඉත  ෘ රුණිෘව ඉ ල  ිනටිනව . ඒ ගරන ප ර්ලිශම්්තු ශේ 

ං ෘච්ඡ  ෘර්තන එප , ඊට වඩ  ශවනංක අර්ථ ෘථනයක් ශලන 

ආෘ රයෘට. ඒෘ ඉත  පරැරදිලිව ශ්රී ලසෘ  ක්රිෘට් ආයතනය විින්ත 

ිනදු  ෘළ ෘටුතත්තක්   ඔුන්තශ  ගිණුම්වල ිකශබන ශලයක්. ඒ 

පිළිබඳව අපි පීක්ෂණයක්  ෘරනව  පමණයි. එශැම නරිකව, ඒ 

ෘ රණය මැ  ංසඝ රත්නයට අශගෞරවයක් වන ආෘ රයට 

ශද් ප ලනිෘ අර්ථයකි්තවත්, ශවනත් අර්ථයකි්තවත් ශයොල  

ග්තන එප  කියල  ඉත ම ශගෞරවශය්ත, වගකීශම්ත 

ිනයලුශලන ශග්තම ඉ ල  ිනටිනව . 

 
ගරු  සුසන්ත පුංිකනිලකම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, මට වින ඩියක් ශල්තන. 

ෘ රණයක් කිය්තන ිකශබනව . 
ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, අශප් දිංක්රික්ෘශේ 

ිකශබන ප්තං , ප ලි, ශෘෝවි වල ආල යම් තත්ත්වය ඉත ම 

අවමයි. ශැේු ව, ඒ ඉ්තන ෘම්ෘරු, ධීවර, ශගොවි ජානත වට ඒ 

ප්තං , ප ලි, ශෘෝවි  නඩත්ු  කිීශම් ැරකිය වක් නරිකෘම. ඒ 

නිං  ම  ඔබු ම ශග්ත ඉ ලීමක් ෘරනව . මැවරලි ෘල පයට 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

අයත් කුඹුරු ඉඩම් ිකශබනව , අක්ෘර ු ්තලැංක්, ැ රලැංක් 

විතර. ඒව  ශබලල  අක්ෘර ශලෘ ගණශ්ත ඒව ට ශල්තන පුුවව්ත 

නම් ඉත ම සුදුසුයි. ශමොෘල, ඇතරම් ංකව මී්ත වැ්තශංේල ට ල නය  

පිළිග්තව්තනවත් ඒ ගම්වල ජානත වට ැරකිය වක් නරැර. 

 
ගගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, මට තත්පර 30ක් 

ශල්තන. ගරු සුං්තත පුසචිනිලශම් ම්තත්රීු මනි, අපි විපක්ෂශේ 

ඉ්තන ශෘොට එවෘට පරවරික රජායට මම  ශම් ප ර්ලිශම්්තු ශේදී  

ශයෝජාන වක් ඉදිරිපත් ෘළ , ශම් රශට් ංමංකත විැ රංකථ නවලට 

කුඹුරු අක්ෘර ශලෘැම රක් ශව්ත ෘරල  ඒ ැරම 

විැ රංකථ නයෘටම ංකව ධීන ආල යම් ම ර්ගයක් නිර්ම ණය 

ෘර්තන කියල . එවෘට පරවරික රජාය ඒෘ ංම්පූර්ණශය්තම 

රිකක්ශෂේප ෘළ . ඔබු ම  ඉදිරිපත් ෘරන ්රිකුණ මලය 

දිංක්රික්ෘයට අල ළ ශම් ශයෝජාන ව ශැොඳ ශයෝජාන වක්.  අිකගරු 

ජාන ධිපිකු ම  එක්ෘත්, ගරු අග්ර ම තයු ම  එක්ෘත් ං ෘච්ඡ  

ෘරල   අපි ඒ ශයෝජාන ව ඉදිරියට ශගන ය්තන ෘටුතු  ෘර්තනම්.  

[බ ධ්  කිීමක්]  ඒ  ශයෝජාන ව ඉදිරියට ෘරශගන ය්තන ෘටුතු  

ෘර්තනම්. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංිකනිලකම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ශබොශැොම ංකු ිකයි. 

 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ඉර ්ත වික්රමරත්න ර ජාය ඇමිකු ම . 

 

[අ.භ .2.21] 

 
ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன - நிதி இெொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, අල දින ංභ ව ෘ  

තබන අවංකථ ශේ ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘශළේ, මැජාන බරසකු පනත 

රිකංසංකෘරණය ෘර්තනට, ංසශ ෝධ්නය ෘර්තනට ව ල විව ලයක් 

ගිය ංිකශේ ිකයල , අල එයට ංසශ ෝධ්න ශගනර ල  ඡ්තලය 

විමං්තන ිකණුණු අවංකථ ශේයි.  නමුත්, විපක්ෂ න යෘු ම  විින්ත 

ගරු ෘථ න යෘු ම ට ලිුතමක් ඉදිරිපත් ෘරල  ඉ ලීමක් ෘර 

ිකණුණ , එය ෘ  ලම්තන කියල .  ඒ ඉ ලීම මත ඒ ෘටුතත්ත 

ංිකයක්, ශලෘක් ෘ  ලම  ිකශබනව . ශමොෘල, අශප් ආ්ඩඩුවට 

කිිනම ශලයක් ැදිිනශේ ෘර්තන අව යත වක් නරැර.  ඒ නිං  

ඒෘට ෘ  දීල  ව ල විව ල ෘර්තන පුුවව්ත. නමුත්, අල ශම් ංභ ව 

ෘ  තබන අවංකථ ශේ ඉදිරිපත් ෘළ ශයෝජාන ව දිැ  බලන ශෘොට 

ඒ ඉදිරිපත් ෘරපු ලිුතමයි, ශම් ශයෝජාන වයි අතශර්ත් 

ංම්බ්තධ්ත වක් ිකශබනව ල කියන ර කනය එෘ ප රටම මනංට 

පරන නරශඟනව . ශමොෘල, අල ශම් ශයෝජාන ව  ඉදිරිපත් ෘරන  

ශෘොට මුල  අවභ විතයක් ගරන ංඳැ්ත ෘළ .  නමුත්, මුල  

අවභ විතයක් ගරන ෘථ  ෘරන ශෘොට යම්කිින ෘරුණු ෘ රණ  

ිකශය්තන ඕන . ප ර්ලිශම්්තු ශේ ඒව  ගරන ං ෘච්ඡ  ෘරන 

ශෘොට, එක්ශෘෝ විගණෘ ධිපිකු ම ශ  ව ර්ත වක් ිකශබ්තන 

ඕන , ශමශැම ර කනයක්, ගරටලුවක් ිකශබනව ය කියල . නමුත් 

එශැම කිිනම ව ර්ත වක් ශැෝ ගරටලුවක් නරැර. නරත්නම් COPE 

එශක් ශැෝ COPA එශක්  ං ෘච්ඡ  ෘරල  යම් කිින ව ර්ත වක් 

ිකශබ්තනට ඕන . එශැම ව ර්ත වක්වත් නරැර. 

විගණෘ ධිපිකශග්තවත් ව ර්ත වක් නරැර. ෘ ශග්තවත් ව ර්ත වක් 

නරැර. නිෘම් ව ර්ත ෘ රශයක් පත්තශර්ෘට ලියල  ිකශබන 

ශමොෘක් ැරි ප ර්ලිශම්්තු වට ඉදිරිපත් ෘරල  ප ර්ලිශම්්තු ශේ 

වරලගත් ෘ ලයත්, ඒ ව ශ ම ප ර්ලිශම්්තු ශේ මුලලුත් න ංකික 

ෘරල  ශමතරන ව ල - විව ල ෘරනව . මම ඒෘ මුලි්තම ංඳැ්ත 

ෘර්තනට අව යයි.  

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි,  ංභ ව ෘ  තරබීශම් ශම් 

ශයෝජාන ව පිළිබඳව මට මුලි්තම එ්තන ිකශබන නිගමනය 

ශමයයි. ජාන ධිපිකවරණයක් ිකය්තන යන අවංකථ වෘදී 

ශද් ප ලන අරමුණකි්ත ශමවරනි ශයෝජාන වක් ශමතරනට ඉදිරිපත් 

ෘරල   මඩ ගැ්තන ෘරන ව යමක් කියන එෘත් අපට ශමයි්ත 

ශපශනනව . ැරශමෝම එය ට එෘඟ ශව්තන ඕන  නරැර. නමුත් අපි 

ංමැර ශලශනකුට එශැම ශපශන්තනට ඕන .  

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ව ර්ත  ිකශබනව . ඕන  

ශෘශනකුට ඒව  ලබ  ග්තනට පුුවව්ත. ශම් අුනරුද්ශද් ජානව රි 

01වරනි ල  ඉඳල  අශගෝංකු  31වරනි ල  ශවන ෘ  ලරණුණු ආල යම 

ව ශ ම වියලමත් ංඳැ්ත ෘරල  ිකශබනව . ඒ ශතොරු රු ලබ  

ග්තනට පුුවව්ත. අල අපි දීල  ිකශබනව  ශ්ත, ශතොරු රු ලරන 

ගරීමශම් අයිිකය. ප ර්ලිශම්්තු  ම්තත්රීවරු්තට විතරක්  ශනොශවයි, 

ඕන ම පුරවරිනයකුට ශතොරු රු ලබ  ග්තන පුුවව්ත. ඒ අයිිකය 

දු්තශ්ත අශප් රජාශය්ත. ශමොෘල, අපි ෘරන ශද්ව  ැසගල  

ෘර්තන අපට අව යත වක් නරැර. අපි ෘරන ශද්ව  ෘර්තශ්ත 

විවතතවයි. අපි ශම් රශට් අලුත් ශද් ප ලන ංසංකෘතිකයක් ඇික 

ෘරනව . ශම් ජාන ධිපිකවරණශය්ත පංකශංේ -ඒ පරත්ශත්ත් ශව්තන 

පුුවව්ත. ශම් පරත්ශත්ත් ශව්තන පුුවව්ත- ශම් රශට් අලුත් 

ශද් ප ලන පරපුරක් ශම් රට භ ර ග්තනට ඕන . ශම් ශවනංකවීම 

ඉදිරියට ශගන ය්තන අලුත් ශද් ප ලන පරපුරක් ශම් රට භ ර 

ග්තන ඕන .  

ශමතරන වියලම ව ශය්ත ංඳැ්ත ෘරනව , රුපිය  මිලියන 

3,039ක්. නටලියනවලි්ත කිේශවොත් මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත 

රුපිය  නටලියන 3.3ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව . ඒශක් හුඟක් 

විංකතර ිකශබනව . ඒ විංකතර ඕන  ශෘශනකුට ලබ  ශල්තනට 

පුුවව්ත. ඒ වියලමි්ත ංසවර්ධ්න ෘටුතු  ෘරල  ිකශබනව   ආගමිෘ 

ිනද්ධ්ංකථ න රිකංසංකෘරණය ෘරල  ිකශබනව . උල ැරණ 

ව ශය්ත ංසවර්ධ්න ෘටුතු  ගරන කිේශවොත්, ිකංකංමැ ර මශේ 

ශේරශගොඩර ල ජ තයයට රුපිය  මිලියන 7.2යි. අුවර ධ්පුර 

මැ  විැ රයට, මිරිංවරටියට, ථූප ර මයට ැ  මිින්තතලයට 

රුපිය  මිලියන 626ක් පමණ වියලම් ෘරල  ිකශබනව . 

අභයගිරියට රුපිය  මිලියන 47ක්, ශවතවනයට රුපිය  මිලියන 

147ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව .  තවත් කිය්තන හුඟක්  ංකථ න 

ිකශබනව . ිකශබන සීමිත ෘ ලය නිං  ඒව  කිය්තන ශවල වක් 

නරැර. කූරගලට රුපිය  මිලියන 62ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව . 

ඒ ව ශ ම  ිකංකංමැ ර ම රජා මැ  විැ රයට රුපිය  මිලියන 

72ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව . ශ්රී මැ  ශබෝධි්ත වැ්තශංේ, 

ංකවර්ණම ලි ජ තය ර ජාය ණ්ත වැ්තශංේ ඇු ුව අටමංකථ න 

ආගමිෘ ංකථ නවලට රුපිය  මිලියන 27ක් වියලම් ෘරල  

ිකශබනව .  

 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

 
ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ෘතරගම කිරිශවශැරට රුපිය  මිලියන 47ක්, මඩු ම ත  

ිනද්ධ්ංකථ නයට රුපිය  මිලියන 24ක්, තලවිල   ්තත ආන  

ිනද්ධ්ංකථ නයට රුපිය  මිලියන 20ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව . 

ශවල ව නරික නිං  මම ඒ විංකතර කිය්තන ය්තශ්ත නරැර. ඒ 
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ව ශ ම ශම් අම තය ස ය ැරැ  දිංක්රික්ෘ 22ක් ශතෝර ශගන "ිනසු 

ලැම් ශංවණ" වරඩංටැන යටශත් ලැම් ප ං  322ෘට 

ආශයෝජාන ෘරශගන යනව . ඊට අමතරව "අරශ්තරි"- ඒෘ ශලමළ 

ව නයක්. ිනසැශල්ත ඒෘට "ංල   රය" කියල  කිය්තන පුුවව්ත. 

ඉසග්රීිනශය්ත "morality" කියල  කියනව .   ඒ ලැම් ප ං වල 

යටිතල පැසුෘම්  ක්ිකමත් ෘර්තන වරඩ පිළිශවළ  ංෘංක ෘර 

ිකශබනව . ශම්ව  ශපෞද්ගලිෘ ශෘෝතත්ර ත්ෘරුව්තට දීල  නරැර. 

අම තය ස ශේ ආයතනවලටයි ශම් ිනයලු වරඩ දීල  ිකශබ්තශ්ත. 

ඒෘ පරැරදිලි ෘර්තන අව යයි.  

පසුගිය ප ංකකු ඉරුදින වි  ල රැ රයක් ඇික ුනණ . මම ශම් 

ශයෝජාන ව ගරන ංඳැ්ත ෘරන ශෘොට, ෘුනල ශමතරන නරඟී ඉඳල  

ඒ ගරන කිේව .  ප ංකකු ඉරුදින ිනදු වූ රැ රය නිං  ශද්වංකථ න 

වින   ුනණ . අපි ිනයලුශලන  ල්තනව , ෘටුව පිටිශේ ප ලියට, 

ශෘොච්චිෘශන් ප ලියට, මඩෘලපුශේ ප ලියට රැ ර එ ල ුනණ  

කියල . ඒෘ ත්රංකත රැ රයක්. ශම් ත්රංකත රැ රය නිං  ශම් 

ශගොඩනරඟිලිවලට ැ නි ුනණ ම ඒව  රිකංසංකෘරණය ෘරන එශක් 

වරලක් ිකශබනව ල කියන එෘ මම අැ්තන ෘරමරිකයි. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. ඊට පංකශංේ ශම් අ්තතව දී්ත ශමොනව ල ෘශළේ  ඒ 

අ්තතව දී්ත ැරම තරනම ඉ්තනව . ඊට පංකශංේ ෘලබලයක් ඇික 

ෘළ . ඊට පංකශංේ මුංකලිම් ශද්වංකථ නවලට පැර ගැශගන ගිය .  

එල  මට මතෘයි, ගරු ෘථ න යෘු ම ශ  ආර ධ්න ශව්ත 

ර ජාය ඇමික රුව්ත විශවවර්ධ්න මරිකු ම ත්, ම ත් අංකගිරි ම වු  

ප ර් කවශේ න යෘ ංකව මී්ත වැ්තශංේල  ැමුශවල  ශම් ගරන 

ං ෘච්ඡ  ෘර්තන ගිය . ඒ එන ගම්ත රුව්ත විශවවර්ධ්න 

ඇමිකු ම යි, ම යි මිුවව්තශගොඩ දී බරංකං . ඇයි  මුංකලිම් 

ශද්වංකථ නවලට ගැශගන ගැශගන ගිය ඒව  බල්තන. ඒව  

රිකංසංකෘරණය ෘර්තන අපි ශෘොච් ර වියලම් ෘරල  ිකශබනව ල 

කියන විංකතර ිකශබනව . ලර්ත ශමතරන කිේව , පුර විලය  නටණු්ත 

ිකශබන ංකථ න රිකංසංකෘරණය ෘර්තන ඕන  කියල . ඒ 

ශයෝජාන ව ශැොඳයි. ඇමිකු ම  ලර්තමම නරගිටල  කිේව , ඒව ශේ 

ලරයිංකු  ශල්තන කියල .  ඒ ිනද්ධ්ංකථ නත් ඒ ඓිකැ ිනෘ ංකථ නත් 

රිකංසංකෘරණය ෘර්තනට අපට පුුවව්ත.  

ගරු  නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි,   මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලශ  ආල යමි්ත ිනයයට 22ක් ඒ ංඳැ  ශයෝජාන  ෘර්තනට 

පුුවව්ත. ඒව ටත් මුල  දීල  ිකශබනව . නමුත්, ඉංකංර ිකණුණ වරඩ 

තවමත් ෘරමි්ත පවිකනව . 2019 වර්ෂශේදී   රුපිය  නටලියන 

3.8ක් වියලම් ෘරල   ඓිකැ ිනෘ ංකථ නවල යටිතල පැසුෘම් 

ංසවර්ධ්නය ෘර්තන වරඩ පිළිශවළක් ංෘංක ෘරල  ිකශබනව . ඒ 

වරඩ පිළිශවළත් අපි ක්රම ුවකූලව ෘරශගන යනව . පත්තරවල 

ිකශබන ඒව   ප ර්ලිශම්්තු වට ශගනර ල  කියවල , ව ල විව ල 

ෘරල , ශම් ප ර්ලිශම්්තු ශේ ෘ ලයත්,   මැජානත වශ  මුලලුත් 

න ංකික ෘර්තන එප   කියන එෘ නරවතත් මතක් ෘරමි්ත මම 

නිැඬ වනව . ංකු ිකයි.    
 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශැොම ංකු ිකයි. ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநென் 

அவர்கள்! 

 
[பி.ப. 2.59] 

 

ගරු ඥානමුත්තුම ්රීකන්සන් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌெவ குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கதள, 

இன்மறய ஒத்திமவப்புதவமளப் பிதெெமையொக ைத்திய 

கலொெொெ நிதியம் பற்றிய விடயம் விவொதத்திற்கு எடுத்துக் 

தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. எைது நொட்டில் கலொெொெ 

விடயங்களுக்கொக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியைொக இந்த ைத்திய 

கலொெொெ நிதியம் கருதப்படுகின்றது. ெகல கலொெொெ 

அமைப்புக்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய விதத்தில் இந்த 

ைத்திய கலொெொெ நிதியத்தின் நிதி தெலவு தெய்யப்பட்டிருக்க 

தவண்டுதைன்று நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்தறொம். நொங்கள் 

பன்மைத்துவ ெமூகங்கமளக் தகொண்ட ஒரு நொட்டில் 

வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்தறொம். எங்களுமடய நொட்மடப் 

தபொறுத்தைட்டில் தபௌத்த வழிபொட்டுத்தலம், இந்து 

வழிபொட்டுத்தலம், கிறிஸ்தவ வழிபொட்டுத்தலம், இஸ்லொைிய 

வழிபொட்டுத்தலம் என நொன்கு விதைொன வழிபொட்டுத்தலங்கள் 

கொைப்படுகின்றன. இந்த நொட்டில் இந்த நொன்கு ைதங்களின் 

கலொெொெங்களும் கமடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு 

சூழ்நிமலயில், கலொெொெத்திற்குப் தபொறுப்பொகவிருக்கின்ற 

தகௌெவ அமைச்ெர் அவர்கள் இந்த நொன்கு கலொெொெ 

அமைப்புக்கமளயும் அல்லது அந்தக் கலொெொெங்கமளப் 

பின்பற்றுகின்ற ைதங்கமளயும் அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு 

அந்த நிதியிமனப் பகிர்ந்தளித்திருப்பொர் என்று நொங்கள் 

எதிர்பொர்க்கின்தறொம். முக்கியைொக, ஓொினக் கலொெொெமுமடய 

நொடுகளில் ஆட்ெி தெய்வமதவிட, பல்லின கலொெொெமுமடய 

ைக்கமள ஆட்ெி தெய்வததன்பதும் பொிபொலிப்பததன்பதும் 

கஷ்டைொன ஒரு கொொியதைன்பமத எல்தலொரும் விளங்கிக் 

தகொள்வொர்கள். அந்த அடிப்பமடயில், பன்மைத்துவச் 

ெமூகத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் நிதியிமனப் பகிர்ந்தளித்துச் ெகல 

இனத்தவர்களும் அந்த நிதியின் மூலைொகப் பயன்தபறக்கூடிய 

விதத்தில் இந்த ைத்திய கலொெொெ நிதியத்தினது தெலவினங்கள் 

அமைந்திருக்க தவண்டுதைன்பது எங்களுமடய எதிர்பொர்ப் 

பொகும். அதுவும் ஒரு நியொயைொன எதிர்பொர்ப்பொகதவ 

இருக்கின்றது.  

அமைச்ெர் அவர்களின் வீடமைப்பு நிர்ைொைப் பைிகமள 

எடுத்துக்தகொண்டொல், அதநகைொக எல்லொச் ெமூகத்மதயும் 

திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் பட்டிததொட்டிதயல்லொம் 

அவருமடய பைிகள் வியொபித்திருப்பமத நொங்கள் அறிதவொம். 

குறிப்பொக, ஹம்பொந்ததொட்மட ைொவட்டத்திற்கு அடுத்ததொக 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் பல வீடுகள் கட்டிக் 

தகொடுப்பட்டிருக்கின்றன என்பமதயும் நொங்கள் அறிதவொம். 

அதில் நொங்கள் எந்தக் குமறயும் தெொல்வதற்குத் தயொெொக  

இல்மல. அதற்கொக நொன் அவமெப் பொெொட்டுகின்ற 

அதததவமள, அமைச்ெர் அவர்கள் தன்னுமடய வீடமைப்புத் 

திட்டத்தில் கொட்டுகின்ற அதத பொர்மவமய, அதத 

தெயற்பொட்டிமன இந்த ைத்திய கலொெொெ நிதியம் பற்றிய 

விடயத்திலும் கொட்டி, அதமன முன்தனடுத்துச் தெல்கின்ற 

தபொது, வீடமைப்புப் பைிகளுக்குச் ெைொந்தெைொக இந்தக் 

கலொெொெப் பைிகளும் பெந்துபட்டுச் தெயற்படுத்தப்படும் 

என்பது எங்களுமடய எதிர்பொர்ப்பொக இருக்கின்றது.  

தகௌெவ அமைச்ெர் அவர்கதள, குறிப்பொக, தர்ைப் 

பொடெொமலகள் என்று தெொல்லப்படுகின்ற அறதநறிப் 

பொடெொமலகமள எங்களுமடய தைிழ் பிெததெங்களிலும் 

அமைக்கின்ற தெயற்பொடுகமள நீங்கள் முன்தனடுத்து 

வருகின்றீர்கள். பல்தவறு பிெததெங்களிலும் கொைப்படுகின்ற  

பல்தவறு ைதக் கலொெொெங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் இந்த நிதி 

தெலவு தெய்யப்பட தவண்டும் என்பது எங்களுமடய 

எதிர்பொர்ப்பொக இருக்கின்றது. கலொெொெம் என்பது ஒவ்தவொர் 

இனத்திற்கும் முக்கியைொனததொர் அமடயொளைொக இருக் 

கின்றது. அவர்களுமடய வெலொற்மற எடுத்துக் கொட்டுகின்ற 

ஒரு பின்னைியில் அமைந்திருக்கின்ற ஒரு தபொக்கிஷைொக அது 

அமைந்திருக்கின்றது. இவ்வொறொன பின்னைியில் கொைப் 

படுகின்ற அந்தப் தபொக்கிஷைொனது ஒவ்தவொர் இனத்தவெொலும் 

தவவ்தவறு கலொெொெங்கமளப் பின்பற்றுகின்றவர்களொலும் 

தபைிப் பொதுகொக்கப்பட தவண்டிய முக்கியைொன ஒரு முதுெப் 
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தபொருளொக அல்லது பொெம்பொியப் தபொருளொக அமைந்திருக் 

கின்றது. இந்தப் பொெம்பொியத்மதக் கமடப்பிடிக்கின்றதபொது 

பக்குவைொன தெயற்பொடு நமடதபறுைொக இருந்தொல் அது 

பன்மைத்துவச் ெமூகங்கள் ைத்தியில் முெண்பொடுகள் 

இல்லொைல், பமககள் இல்லொைல் அவர்கள் ெொியொன வழியில் 

தெல்வதற்கு உதவக்கூடியதொக இருக்கும். பல்தவறுபட்ட 

விைர்ெனங்கள் இருக்கலொம் அல்லது ெில விடயங்களில் 

பல்தவறுபட்ட தநொக்குகள், கண்தைொட்டங்கள் கொைப் 

படலொம், ஒவ்தவொரு ெமூகத்தவர்களும் பொர்க்கின்ற பொர்மவகள் 

வித்தியொெைொன மவயொக இருக்கலொம், ஆனொல், இந்த 

ெைத்துவம், ெைதர்ைம், ெைவுொிமை ெைவொய்ப்பு என்கின்ற 

விடயங்கள் ைிக உயர்ந்த விழுைியக் கருத்துக்களொகும். 

பன்மைத்துவச் ெமூகங்கமளப் தபொறுத்தைட்டில் ெைத்துவ 

ைொன தெயற்பொடு, ெைதர்ைைொன தெயற்பொடு, ெைவொய்ப்பொன 

தெயற்பொடு என்பமவ முன்தனொக்கி நகர்த்தப்படுகின்றதபொது, 

எல்தலொர் ைத்தியிலும் நம்பிக்மகமயக் கட்டிதயழுப்பக் 

கூடியதொக இருக்கும். ைொறொக, இவற்றில் ெிலதவமளகளில் 

ஏற்படுகின்ற தவறுகள் பல்தவறுபட்ட பொதிப்புக்கமள 

ஏற்படுத்தக்கூடியதொக இருக்கும். எைது நொட்மட எடுத்துக் 

தகொண்டொல், கடந்த கொலத்தில் எைது நொட்டில் வெலொற்று 

ொீதியொகச் ெில தமலவர்கள் விட்டுவந்த தவறுகள் 

பல்தவறுபட்ட நீண்டகொலப் பிெச்ெிமனகள் ஏற்படுவதற்குக் 

கொெைைொக அமைந்திருக்கின்றன என்பமத நொம் அறிதவொம். 

வெலொறு எங்களுக்குப் பல பொடங்கமள அழுத்தம் திருத்தைொகக் 

கற்பித்திருக்கின்றது; நல்ல படிப்பிமனகமளத் தந்திருக் 

கின்றது. எனதவ, நொங்கள் எப்தபொதும் அனுபவ ொீதியொன 

வெலொற்றுப் பொடங்கமள ைறந்துவிடக்கூடொது.  

ததொல்லியல் ைற்றும் எங்களுமடய பொெம்பொியம், 

எங்களுமடய ைெபுொிமை என்பனதவல்லொம் எங்களுமடய 

முன்தனொர்கள் - எங்களுமடய முன்மனய ெந்ததிகள் - 

அப்படிதய ெந்ததிகள் வொயிலொகக் கடத்திக்தகொண்டுவந்து 

எங்களிடம் ஒப்பமடத்திருக்கின்ற விடயங்களொகும். ஒவ்தவொரு 

ெமூக அமைப்பிலும் இந்தப் பொெம்பொியம், கலொெொெம் என்பன 

ைிக முக்கியைொனதொகப் தபைப்பட்டுக்தகொண்டு வருகின்றன. 

இவ்வொறு தபைப்படுகின்ற அந்தக் கலொெொெப் தபொக்கிஷத்மத 

ஒவ்தவொர் இனமும் தபொிதொக நிமனக்கின்றது. இவ்வொறு 

ஒவ்தவொர் இனமும் ஒவ்தவொரு கலொெொெப் பிொிவினரும் 

தபொிதொக ைதிக்கின்ற அந்தச் தெொத்திமன ைற்மறய 

ெமூகத்தினர் ெிலதவமளகளில் இெண்டொம் நிமலயில் 

கருதுகின்றதபொது அல்லது அவற்றுக்குொிய ைொியொமதமயக் 

தகொடுக்கொது தெயற்படுகின்றதபொது அல்லது அப்படியொன 

நிமலயங்கமள அழிப்பதற்கு முற்படுகின்றதபொதுதொன் ஒரு 

நொட்டில் ததெிய ஐக்கியம் - ததெிய ஒருமைப்பொடு என்பது 

பிளவுபடக்கூடிய ஒரு நிமலமைக்குக் தகொண்டுதெல்லப்படு 

கின்றது. இமவதயல்லொம் எங்களுமடய நொட்டில் நொம் பொர்த்த 

விடயங்களொகும்.   

தகௌெவ அமைச்ெர் அவர்கதள, தைிழ் ைக்கள் ைத்தியில் 

உங்கமளப் பற்றி நம்பிக்மகயிருக்கின்றது; அவர்கள் 

உங்கள்ைீது நம்பிக்மக இழக்கவில்மல. எனதவ, ெில 

தெயற்பொடுகளில் தவறுகள் அல்லது குமறபொடுகள் 

இருக்குைொக இருந்தொல், அவற்மறத் திருப்தி தெய்யக்கூடிய 

ஆளுமை உங்களிடம் இருப்பதொக நொங்கள் கருதுகின்தறொம். 

வீடமைப்பு விடயத்தில் எைது ைக்கள் உங்கள்ைீது கூடுதலொன 

திருப்திதயொடிருக்கின்றொர்கள். அதததபொன்று கலொெொெம் 

ெம்பந்தைொன விடயங்களிலும் அவர்கள் திருப்திப்படக்கூடிய 

விதத்தில் உங்களுமடய தெயற்பொடுகள் அமையுதைன்று 

நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்தறொம்.  

யுத்தம் நமடதபற்ற இடங்களில் 30 ஆண்டுகளொக 

அறதநறிப் பொடெொமலகள், கலொெொெ ைண்டபங்கள் என்பன 

அமைக்கப்படொத நிமலமை கொைப்பட்டது. அந்த யுத்தம் 

முடிந்த பின்னர் அப்படியொன கலொெொெ - 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Can I explain, Hon. Member?   

 
ගරු ඥානමුත්තුම ්රීකන්සන් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Yes. 
 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
As far as development activities are concerned, this 

year, we have a problem with regard to cultural centres. 
That is one project carried out through the Ministry. We 
have not received allocations for cultural centres. But, 
when it comes to Dhamma Schools, it is different. The 
other day, I went to Batticaloa and inaugurated an 
Aranery School. We have inaugurated Aranery Schools in 
Mullaitivu also. So, you have to understand that cultural 
centres come under a different project. We have already 
initiated Aranery Schools irrespective of caste, creed, 
ethnicity, religion or anything. We are following a very 
balanced approach. So, we do not discriminate them and 
we ensure that everyone’s cultural and religious rights are 
respected.  

 
ගරු ඥානමුත්තුම ්රීකන්සන් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Thank you.     
 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ைொண்புைிகு உறுப்பினர் அவர்கதள, நிமறவு தெய்ய 

இன்னும் 2 நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.  

 
ගරු ඥානමුත්තුම ්රීකන්සන් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌெவ அமைச்ெர் அவர்கதள, ைட்டக்களப்பில் 

ைண்முமனப்பற்று பிெததெ தெயலக பிொிவிலுள்ள தொழங் 

குடொவில் அறதநறிக் கற்மக நிமலயத்மத நீங்கள் 

அமைத்திருப்பமத நொன் அறிதவன். அதததபொன்று 

எதிர்கொலத்தில் கலொெொெ ைண்டபங்கள், கலொெொெ நிமலயங்கள் 

அமைக்கப்பட தவண்டிய ததமவயிருக்கின்றது. ைட்டக் 

களப்மபப் தபொறுத்தைட்டில் 14 பிெததெ தெயலகங்கள் 

கொைப்படுகின்றன. இவற்றில் யுத்தத்தினொல் அதிகைொகப் 

பொதிக்கப்பட்ட 8 பிெததெ தெயலகப் பிொிவுகள் கொைப் 

படுகின்றன. இந்தப் பிெததெ தெயலகப் பிொிவுகளில் நிச்ெயைொக 

அறதநறி ெொர்ந்த கற்மக நிமலயங்களும் அதததபொன்று 

கலொெொெ ைண்டபங்களும் ததமவப்படுகின்றன. இதுபற்றி 

நொங்கள் உங்களிடம் பிெஸ்தொபித்திருக்கின்தறொம். எனதவ, 

இந்த விடயங்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு எதிர்வரும் 

கொலங்களில் இந்த தர்ைதநறி - அறதநறி கற்மக 

நிமலயங்கமளயும் பண்பொட்டியமலப் பொதுகொத்துப் தபைக் 
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கூடிய கலொெொெ ைண்டபங்கமளயும் நீங்கள் அமைத்துத் 

தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்மகயிருக்கின்றது.  

அதததவமள, கூடுதலொகப் பொதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு 

கூடுதலொன முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட தவண்டும். வடக்கு, 

கிழக்குப் பிெததெங்கமளப் பொர்க்கின்றதபொது, யுத்தத்தொல் 

அதிகளவு பொதிக்கப்பட்ட பிெததெங்கள் கொைப்படுகின்றன. 

வடக்மக எடுத்துக்தகொண்டொல், குறிப்பொக, முல்மலத்தீவு, 

வவுனியொ, ைன்னொர், கிளிதநொச்ெி தபொன்ற பிெததெங்கள் ைிகக் 

கூடுதலொக யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட பிெததெங்களொக 

இருக்கின்றன. அதததபொன்று கிழக்கிலும்கூட ெில பிெததெ 

தெயலகப் பிொிவுகள் முற்றிலும் பொதிக்கப்பட்ட பிெததெங் 

களொகக் கொைப்படுகின்றன. எனதவ, இந்த இடங்களில் 

கலொெொெ, பண்பொட்டு மையங்கமளக் கட்டிதயழுப்புவதற்குொிய 

ஆக்கபூர்வைொன தெயற்பொடுகமள நீங்கள் முன்தனடுக்க 

தவண்டும். வீடமைப்பு விடயத்தில் தைிழ் ைக்கள் உங்கள்ைீது 

தகொண்டிருக்கின்ற அததயளவு நம்பிக்மகயிமன கலொெொெ 

அமைப்பு விடயங்கள், அறதநறிக் கற்மக விடயங்கமள 

உருவொக்குகின்ற விடயத்திலும் தபறுவதற்கு  நீங்கள் 

ஆக்கபூர்வைொன ஓர் ஆளுமைமயச்  தெலுத்துவீர்கள் என்று 

நொங்கள் நம்புகின்தறொம்.  

தைலும், புமெதயொடிப்தபொயிருக்கின்ற இனப்பிெச்ெிமன 

மயத் தீர்க்கக்கூடிய ஓர் ஆளுமைைிக்க தமலவெொக நீங்கள் 

எதிர்கொலத்தில் பொிைைிக்க தவண்டும். தபரும்பொன்மையினத் 

தமலவர்கள் பலர் புமெதயொடிப்தபொயிருக்கின்ற இந்த 

இனப்பிெச்ெிமனமய மையைொக மவத்துக்தகொண்டுதொன் 

தங்களுமடய அெெியல் கொய்நகர்த்தல்கமளச் தெய்திருக் 

கின்றொர்கள். ததர்தலுக்கு முன்னர் அவர்கள் தெொல்லுகின்ற 

கருத்திலும் ததர்தலுக்குப் பின்னர் அவர்கள் தெயற்படுகின்ற 

விதத்திலும் பொொிய ைொற்றங்கள் கொைப்படுகின்றன. 

எதிர்கொலத்தில் நீங்கள் தமலமைத்துவத்மத வகிக்கின்றதபொது 

ததர்தலுக்கு முன்பும் ததர்தலுக்குப் பின்பும் உங்களுமடய 

தெயற்பொடுகள், உங்களுமடய நடவடிக்மககள் ஒத்த 

தன்மையுமடயதொக விளங்க தவண்டும். ெகல இன ைக்களின் 

நம்பிக்மகமயப் தபறக்கூடிய விதத்தில் உங்களுமடய 

தெயற்பொடுகள் அமைய தவண்டுதைனக்கூறி, எனது 

உமெயிமன நிமறவு தெய்கின்தறன். நன்றி. வைக்கம்.    

 

[අ.භ .3.11] 

  
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා (විදයා   තාක්ෂණ හා පර්කේෂණ 
කැබින් කනොවන අමාතයතුමමා)   
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க- விஞ்ஞொன, ததொழில்நுட்ப 

ைற்றும்ஆெொய்ச்ெிஅமைச்ெெமவஅந்தஸ்தற்றஅமைச்ெர்) 

(The Hon.Sujeewa Senasinghe - Non-Cabinet Minister of 
Science, Technology and Research) 

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි,  ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ 

ම්තත්රීු ම , අල දින ංභ ව ෘ  තබන අවංකථ ශේ ඉදිරිපත් ෘළ 

ශයෝජාන ව පිළිබඳව ෘථ  ෘර්තන අවංකථ ව ලරබීම ගරන ම  ංු ටු 

ශවනව . මුලි්තම ගරු ශ්රීශ්තං්ත ම්තත්රීු ම ට ම  ංකු ිකව්තත 

ශවනව , ඒ අලැංක ලරක්වීම ංම්බ්තධ්ශය්ත. ම  ිනතන විධියට, ගරු 

ඇමිකු ම ත් පිළිගත්ත , ංම ුවප ිකෘව ිනයලුශලන ට ඒ ශංේවය 

අනිව ර්යශය්තම ඉටු විය ුතු ය කියන එෘ. ින්තදු ලැම් ප ං  

ංඳැ  එම ශංේවය ලබ  දු්ත බව කියරුනණ . ින්තදු ශෘෝවි  

ංම්බ්තධ්ශය්ත මීට වඩ  ඉ ලීම් අපි ඔබු ම්තල ශග්ත 

බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . ඒ ඉ ලීම් ල ඉටු ෘරමි්ත, 

ංම ුවප ිකෘව ිනයලු ආගමිෘ ංකථ නවලට ශංේවය ෘර්තන අපි 

බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . අපත් එක්ෘ ංම්බ්තධ් වන අශප් න යෘ 

ංකව මී්ත වැ්තශංේල  ඇු ුව ිනයලු ංකව මී්ත වැ්තශංේල ට ශම් 

අවංකථ ශේදී ප ර්ලිශම්්තු ව ශවුවශව්ත අශප් ශගෞරවය පුල 

ෘරනව .  

ගරු නිශයෝජාය ෘ රෘ ංභ පිකු මනි, ගරු ංිකත් ශරේමල ං 

අම තයු ම  එු ම ශ  විෂය පථය ශවුවශව්ත වි  ල ෘ ර්ය 

භ රයක් ෘරනව ය කියන ෘ රණයට ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර 

මරිකු ම  ඇු ුව ිනයලුශලන  එෘඟ ශවයි කියල  ම  ිනතනව . 

එු ම  එශංේ ෘටුතු  ෘරන බව තමයි ිනයලුශලන ශ ම අලැං. ඒ 

විෂය පථය ු ළ ෘරන ෘ ර්ය භ රය ංම ුවප ිකෘව ශබශලනව ල, 

නරද්ල යන ෘරුණ ංම්බ්තධ්ශය්ත අපට විව ලයක් ිකශබ්තන 

පුුවව්ත. ම  ිනතන විධියට  එය විව ලයට බඳු්ත විය ුතු යි.  එින අඩු 

ප ඩු ිකශබනව  නම් අප ඒ අඩු ප ඩු ංෘංක ෘර ගත ුතු යි.  

ඒ ශෘශංේ ශවතත්, ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  ඉදිරිපත් ෘළ 

ශයෝජාන ව ංම්පූර්ණ ශයෝජාන වක් ශනොශවයි කියල යි ම  

ිනත්තශ්ත.  

 
ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகுகுழுக்களின்பிெதித்தவிெொளர்அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Velu Kumar to the Chair? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 
the Chair. 
 

්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொவிடுக்கப்பட்டுஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුමරුව ගරු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමමා මූලාසනකයන් 
ඉවත් වූකයන්  ගරු කේලුකුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு தவலு குைொர் அவர்கள் 

தமலமைவகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ම  කියමි්ත ිනටිශේ, ටී.බී. 

ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  ඉදිරිපත් ෘළ ශයෝජාන ව අසග ංම්පූර්ණ 

ශයෝජාන වක් ශනශවයි කියල යි. ඇත්තටම, මුල  අවභ විතයක් 

ංම්බ්තධ්ශය්ත ශයෝජාන වක් ඉදිරිපත් ෘර්තන නම්, COPE 

එශෘ්ත, PAC එශෘ්ත, එශැම නරත්නම් ශවනත් ෘමිටුවකි්ත 

විමර් නයක් ිනදු ශවල  ිකනටය ුතු යි  විගණන ශලප ර්ත 

ශම්්තු ශව්ත විගණනයක් ිනදු ශවල  ිකනටය ුතු යි. එශැම නරිකව, 

ෘුනරු ශැෝ කියපු පලියට,  ඇසුණු පලියට ශමවරනි ශයෝජාන වක් 

ඉදිරිපත් කිීම ුවදුසුයි කියන එෘයි මශ  මතය.  

ඒ ශෘශංේ ශවතත්, ම  ශම් අවංකථ ශේදී ෘථ  ෘර්තන ඉදිරිපත් 

වීමට ශැේු වක් ිකශබනව , මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. ගරු 

ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ට න ෘමක්වත්, එු ම  ංමඟ ශවනත් 

ංම්බ්තධ්ත වක්වත් මට නරැර. එු ම ත් එක්ෘ අුනරුදු 20ක් විතර 

ශද් ප ලන ව ශය්ත වරඩ ෘර්තන මට අවංකථ ව ලරබී ිකශබනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, රුපිය  නටලියන එෘයි ල ම 

ගණනෘ මුලලක් අවභ විත ශවල  ිකශබනව ය කියල  ශම් ලවංකවල 

ෘසු කුසුවක් පරිකරිල  ිකශබනව . එු ම  ෘරන වරඩ ශෘශරින, 

එු ම  ෘරන සුබං ධ්න ෘටුතු  ශෘශරින මට ශලොකු වි කව ංයක් 

ිකශබනව . ආ්ඩඩුශේ මුල  පමණක් ශනොශවයි, වය ප රිෘය්ත 

ශග්ත ශැෝ ශවනත් ඕන ම තරනකි්ත එෘු  ෘරන මුල  ශයොල  

මශ  ආංනශේ ශේව , මශ  දිංක්රික්ෘශේ ශේව , මශ  
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

දිංක්රික්ෘශය්ත පිට දිංක්රික්ෘවල ශේව , එු ම  ෘරන ැරම වරඩක් 

ංම්බ්තධ්ශය්තම අකුරටම ගණ්ත ිකයන ඇමිකවරශයක් තමයි, 

ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  කිය්තශ්ත. එශංේ ශනොවන අවංකථ වක් 

ශෘොශැේ ශැෝ ිකශබනව  කියල  ඔබු ම්තල  අභිශයෝග ෘරනව  

නම්, ම  ඒ අභිශයෝගය බ ර ග්තනව . එු ම ,  එු ම  වියලම් ෘළ 

මුල  ංම්බ්තධ්ශය්ත ැරිය ෘ රව, පරැරදිලිව අලැංක ඉදිරිපත් ෘර 

නරැර, ගිණුම් ඉදිරිපත් ෘර නරැර කියල  ඔබු ම්තල  කියනව  

නම්, එවරනි තරනක් අපට ශප්තව්තන කියල  මම අභිශයෝග 

ෘරනව . ශද් ප ලන ව ශය්ත එු ම  ංම්බ්තධ්ශය්ත ම  ු ළ 

ිකශබන වි කව ංය ඒෘයි. එු ම  ඒ වි කව ංය අල වනු රු පුවදු 

ෘරල ත් නරැර. ඒ ින්තල  මම ිනු ව , ශෘටිශය්ත ශැෝ ශම්  

ශයෝජාන ව ගරන ෘථ  ෘර්තන ඕන  කියල . මශ  ඒ වි කව ංය 

ඉදිරි අන ගතශේදීත් එශංේමයි.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශ්රීශ්තං්ත ම්තත්රීු ම ත් 

කිේශේ, බලශේ ිනටියත් නරතත් වරඩක් ෘරන ශෘනෘඅ ශලං 

ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය   එු ම්තල ත් ැඳුන ග්තන බවයි. 

විශ ේෂශය්තම, උු ර, නර ශඟනිනර ම්තත්රීවරු්ත ව ශය්ත 

එු ම්තල  එශංේ කීම ශලොකු ැයියක්. ශමොෘල, එු ම  අශප් 

පක්ෂශේ ං ම ිකෘශයක් ශනොවන නිං . ම  ිනත්තශ්ත, එය රටටම 

ශලොකු ැයියක් කියල යි. වරඩක් ෘර්තන පුුවව්ත එවරනි 

න යෘශයක් අප අතර ඉ්තනව . තවත් න යෘශයෝ ඇික. ැරබරයි, 

එශංේ පිළිගත් න යෘශයක්, විශ ේෂශය්ත පක්ෂ, ප ට ශේලශය්ත, 

ජා ික, ආගම් ශේලශය්ත ශතොරව ශම් රශට් ිනයලුශලන  පිළිග්තන  

න යෘශයක් ශම් වන ශෘොට ඉ්තනව ය කියන එෘ ඒ ෘථ ශව්ත 

අපට පරැරදිලි ශවනව . ඒ නිං  අපි ඒ ගරු ම්තත්රීු ම ට 

ංකු ිකව්තත ශවනව , ඒ රෘ  ය කිීම ංම්බ්තධ්ශය්ත.  

නිව ං ංම්බ්තධ්ශය්ත ෘථ  ෘරමි්ත ඒ ගරු ම්තත්රීු ම  කිේව , 

ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ලසෘ ව පුර  නිව ං වය පතික ෘරශගන 

යනව  කියල . එශංේ කීම ංම්බ්තධ්ශයුවත් අපි එු ම ට 

ංකු ිකව්තත ශවනව . ඒ ව ශ ම, අපි බල ශපොශරොත්ු  ශවනව , 

විරුද්ධ් පක්ෂශේ ම්තත්රීවරුත් ශද් ප ලන ශේලශය්ත ශතොරව 

ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ංම්බ්තධ්ශය්ත ෘත  ෘර වි කියල ශ . 

එු ම  ෘළ ශලයක් ංම්බ්තධ්  වරලක් ිකශබනව  කියල  

ශප්තුවශවොත්, ඒ ගරන විවතතව ශංොය  බල , ඇත්තටම වරලක් 

ශවල  ිකශබනව  නම් එය අවශබෝධ් ෘරශගන, ඒ පිළිබඳව අප 

ංමඟ ෘථ  ෘර්තන මරළි වන පුද්ගලශයක් ශනොශවයි, එු ම .  

ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ශම් ශයෝජාන ව 

ඉදිරිපත් ෘළ නිං ම ඔබු ම  ංම්බ්තධ්ශයුවත් කිව ුතු  ශලයක් 

ිකශබනව . ඔබු ම  පට්ත ගත්ත , සීම ංිනත ංසංකෘතිකෘ 

ංසරක්ෂණ ැ  ඉදිකිීම් ශපෞද්ගලිෘ ංම ගම. එින ංභ පිකවරය  

ෘපිල ල ින ව  මැත යි. එය ශපෞද්ගලිෘ ංම ගමක්. එින අධ්යක්ෂ 

ම්ඩඩලශේ 2ශලශනක් ඉ්තනව . බ්තදුල විත නච්චි මැත්මය  

තමයි, එින ෘළමන ෘ ර අධ්යක්ෂ. එු ම  ඔබු ම ශ ම 

ශපෞද්ගලිෘ ශ ෘම්වරය යි. මම ල්තශ්ත නරැර, ඒෘ ැරිල කියල . 

මම වරරැදියි නම් නිවරරැදි ෘර්තන. ඊළඟට, ඩේලිේ.ඒ. රණවීර, 

Working Director, CCF. ඒ ංම ගමට ශංේවෘය්ත ු ්තිනය 

ගණනක් බඳව ශගන ිකශබනව . ඒ ශංේවෘයකු ංඳැ  රුපිය  

1,200ක් බරගි්ත ශගව  ිකශබනව . ැරබරයි, ඒ මුලලි්ත ශංේවෘය ට 

ගිින්ත ිකශබ්තශ්ත රුපිය  700යි. රුපිය  200ක් ඒ ශංේවෘය්තට 

ශනොලරණුණු වග තමයි මට ලරණුණු ශතොරු රුවල ිකශබ්තශ්ත. මම 

වරරැදි ල ල්තශ්ත නරැර. ම  වරරැදි  නම් ඔබු ම  නිවරරැදි ෘර්තන, 

ගරු ම්තත්රීු මනි. එින විගණනය ංම්බ්තධ්ශය්ත ඔබු ම ට ශලොකු 

ර කනයක් ිකශබනව . විගණෘ ධිපිකු ම  ඒ ංම්බ්තධ්ශය්ත 

විගණනයක් ෘර ිකශබනව . එිනදී, විගණන ීමික ීිකවලට 

තනිෘරම පටැරනිව ක්රිය  ෘර ඇික බව ංඳැ්ත ෘරමි්ත, එු ම  

ව ර්ත වක් ඉදිරිපත් ෘර ිකශබනව . ඇත්තටම, ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත 

තමයි  සීඅයිඩී  එශෘ්ත ශැෝ ශවනත් ආයතනයකි්ත පීක්ෂණයක් 

ශැෝ පරවරත්විය ුතත්ශත්. ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, මම 

ශම් ව ර්ත ව ඔබු ම ට ඉදිරිපත් ෘරනව . එින ංඳැ්ත ෘරුණුවල 

වරරැද්ලක් ිකශබනව  නම් එය නිවරරදි ෘර්තන කියල                           

ම  ඔබු ම ශග්ත ඉ ලීමක් ෘරනව . විගණෘ ධිපික 

ශලප ර්තශම්්තු ශේ - Auditor-General's Department එශක් - ඒ 

විගණන ව ර්ත ව මම ඔබු ම ට ශයොමු ෘරනව . මුලි්තම ශම් 

ව ර්ත ශේ, "සීම ංිනත ංසංකෘතිකෘ ංසරක්ෂණ ැ  ඉදිකිීම් 

ශපෞද්ගලිෘ ංම ගම, ංම ගම පිිනටුවීශම් අරමුණ...."  යන දී 

ව ශය්ත ංඳැ්ත ශවනව . ඊළඟට, "වරඩ ශනොමරිකව, අිකරික්තව 

ිනටින ශංේවෘ ංසඛ්ය ව ැ  වරඩ ශනොමරිකෘමි්ත පශංෘට ලම  

ිකශබන ය්තත්ර සූත්ර ආදිශය්ත රශයෝජාන ගරීමශම් අරමුණ ංැ 

ලරනට මැ  භ ්ඩඩ ග රශේ ඇික බර යම් රම ණයකි්ත අඩු කිීශම් 

අරමුණ...." කියල  විංකතර ංඳැ්ත ශවනව . නමුත්, ඒ අරමුණු 

ු නම එම ංම ගශම්ත ඉටු ශවල  නරැර. අපි ශනොශවයි, 

විගණෘ ධිපික ශලප ර්තශම්්තු ව තමයි ශම්ව  කිය්තශ්ත. 

''...මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  කිිනදු ශංේවෘශයක් ශමම 

ංම ගශම් ෘටුතු  ශනොෘරන අතර, ඔුන්ත ශවුවශව්ත ම ිනෘ 

වරටුපක්ල ශමම ංම ගම ශනොශගවයි.... " කිය ත් එම ව ර්ත ශේ 

වරඩිදුරටත් ංඳැ්ත ශවනව . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අම තයු මනි, ඔබු ම ට තව වින ඩියෘ ෘ ලයක් 

පමණයි ිකශබ්තශ්ත. 

 
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ංභ න යෘු මනි, මට තව වින ඩි 3ක් පමණ ලබ  

ශල්තන පුුවව්තල  

 

ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

  මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අශප් ගරු සුජීව ශංේනිනසැ 

ඇමිකු ම ට තව වින ඩි 10ෘ ෘ ලයක් ශල්තන.  

 

ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Thank you, Sir.  
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඊළඟට ඒ ව ර්ත ශේ ංඳැ්ත 

ශවනව , "මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ය්තත්ර සූත්ර රශයෝජානයට 

ගත් බවට ශතොරු රු අන වරණය ශනොවිණි. ශම් අුවව මූලිෘව 

ංම ගම් පිිනටුවීශම් අරමුණි්ත ඉවත් වී ඇික බව විගණනශේදී 

නිීක්ෂණය ශේ...." කියල . 

ගරු ංභ න යෘු මනි, අුනරුදු ගණනෘ අත්ලරකීම් ිකශබන 

ම්තත්රීවරයකු ව ශය්ත, ඇමිකවරයකු ව ශය්ත ඔබු ම  ඇහුව ,  

විගණනයකි්ත ශතොරව ශම් ව ශ  ශ ෝලන වක් අශප් ඇමිකු ම ට 

ඉදිරිපත් ෘර්තශ්ත ශෘොශැොමල කියල . ශම් ශයෝජාන ව  

විගණනයකි්ත පසුව ඉදිරිපත් ුනණ  නම්, ඇත්තටම අපට ශම් ගරන 

ෘථ  ෘර්තන අරමුණක් ිකශබනව . 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එම විගණන ව ර්ත ශේ 

තවදුරටත් ංඳැ්ත ශවනව , "ංසංකෘතිකෘ අරමුලල විින්ත 

ක්රිය ත්මෘ ෘරන ශනලර්ල්තත වය පතිකශේ ශෘෝතත්ර ත් 40ෘට 

ආං්තන රම ණයක් ශමම ංම ගම ශවත පිරිනම  ිකණුණි. 2009 

ශනොවරම්බර් 30 දින වන විට ශෘෝතත්ර ත් 28ෘ ෘටුතු  නිම වී ිකබූ 

අතර, ඇංකතශම්්තු  පිරිවරය මිලියන 32කි. ශමිනදී විගණනය 

විින්ත පැත නිීක්ෂණය ශෘශර්. ංම ගම ශවත පිරිනමුව ලරබූ 
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ිනයලු ශෘෝතත්ර ත් කිිනදු මිල ෘරඳවීමකි්ත ශතොරව ඊට පවර                

ිකබීම නිං  2006 රංම්ප ලන ම ර්ශගෝපශද්  ංසග්රැශය්ත 

බරැරරවීම්වලට අල ළ විංකතර පැත ලරක්ශේ." කියල .  

ඔබු ම  ශම්ෘ ශෘොශැොමල ෘශළේ  මම ශනොශවයි,  විගණන 

ශලප ර්තශම්්තු වයි ශම්ව  කිය්තශ්ත. රංම්ප ලන ක්රමශය්ත 

බරැරර වී, ීමික විශරෝධී ශලං එම ංම ගමට ශෘෝතත්ර ත් ලබ  දීම 

ු ළි්ත රටට වූ ප ඩුව ංැ ීමිකය ෘඩ කිීම ංම්බ්තධ්ශය්ත වූ 

ශතොරු රු විගණෘ ධිපිකු ම  එකි්ත එෘට, ඉත  පරැරදිලිව ඒ 

ව ර්ත ශේ ංඳැ්ත ෘර ිකශබනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඊළඟට, "ඉදිකිීම් ශෘෝතත්ර ත් 

ංඳැ  ICTAD ආයතනශේ ලිය  පදිසචි ශෘෝතත්ර ත්ෘරුව්ත 

ෘරඳවීම ඇිනී ය ම....." යන දී ව ශය්ත ෘ රණ  කීපයක් එම 

ව ර්ත ශේ ංඳැ්ත ශවනව . ඒ අවංකථ ව ලබ  දීල  නරැර. 

"...එශංේම, රුපිය  මිලියන 2ෘට වරඩි ශෘෝතත්ර ත් ංඳැ  

අම තය ස  රංම්ප ලන ෘමිටුව ැ  රුපිය  මිලියන 3ෘට වරඩි 

ශෘෝතත්ර ත් ංඳැ  ශලප ර්තශම්්තු  රංම්ප ලන ෘමිටු ැරැ  

ඉදිකිීම් ිනදු ශනොවීම.... " කියන ෘ රණයත් එින ංඳැ්ත ෘර 

ිකශබනව . ඒව  ීමික විශරෝධී ෘටුතු . ශම්ව  අම තය ස  විින්ත 

පිළිපරදිය ුතු  ෘ රණ . අම තයවරු ව ශය්ත අපි අනිව ර්යශය්තම 

ශම් රංම්ප ලන ක්රමශේලයට අුවව ෘටුතු  ෘළ ුතු යි. ැරබරයි,  

ශම් පිළිබඳව විගණෘ ධිපිකු ම ශ  ව ර්ත වක් ිකනටයදී, ඒ 

ංම්බ්තධ්ශය්ත ෘටුතු  ෘර්තශ්ත නරිකව, කිිනදු විගණන 

ව ර්ත වක්, COPE ව ර්ත වක්, PAC ව ර්ත වක් ශැෝ ශනොමරිකව 

අල ශම් ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් කිීම අං ධ් රණයි කියන එෘ තමයි 

මශ  ැරඟීම, ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි.  

ඊළඟට, විගණෘ ධිපිකු ම ශ  ව ර්ත ශේ ංඳැ්ත ශම්තන ශම් 

ෘ රණය ශෘශරිනත් ම  ඔබු ම ශ  අවධ් නය  ශයොමු ෘරවනව . 

ඒෘ තමයි, "ශනලර්ල්තත වය පතිකශේ ශෘෝතත්ර ත් ශමින ිකශබන 

ංම ගම ශවත ුජුවම පරවීම නිං , ඉැත අව යත වලි්ත බරැරර 

වී ඇික බව ශපීම යන අතර,..." කියන ෘ රණය.  එතශෘොට, ශම් 

අරමුණු ිනය ලම -ංම ගම පිිනටුවීශම් අරමුණු ිනය ලම- බරැරර 

ෘර ිකශබනව . ශම්ශෘ්ත ශපීම ය්තශ්ත, ශැොර ංම ගමක් 

පිිනටුවල , [බ ධ්  කිීමක්] ගරු ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර 

ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ශද් ප ලනශය්ත ශතොරව ැරම තරනෘදීම 

ං ධ් රණය ශවුවශව්ත ශපීම ිනටින ම්තත්රීවරයකු බව මම 

ල්තනව . මම ඔබු ම ත් එක්ෘ ශෘොච් ර විව ල ෘළත්, ඔබු ම ට 

ගරු ෘරනව . ජානත  විමුක්ික ශපරමුශ්ඩ ම්තත්රීු ම්තල ටත් මම 

එශැමයි ංලෘ්තශ්ත. ඔබු ම්තල  ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත ංලෘ  

බල්තන, වරරැද්ලක් ිකශබනව  නම් අශනකුත් ෘථිෘය්ත ඒව  

ඉදිරිපත් ෘරයි. ගරු ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  වියලම් ෘළ මුල  

රම ණය පිළිබඳ ිනයලු  විංකතර ඇු ළත් ගිණුම් ම  ළඟ ිකශබනව . 

ඒව  අශප් ිනයලු  න යෘ ංකව මී්තවැ්තශංේල  පිළිගීමවි. ිනයලු  

පුණය භූමි ංඳැ , ශද්වංකථ න ංඳැ  වියලම් ෘළ මුල  රම ණ ඉත  

පරැරදිලිව එකි්ත එෘට, රුපියශල්ත රුපියලට ශප්තව්තන පුුවව්ත 

ගිණුම් අපි ළඟ ිකශබනව . අශනක් ම්තත්රීවරු ඒ ෘරුණු ඉදිරිපත් 

ෘරයි. එම ගිණුම් පිළිබඳ විංකතර ඇු ළත් ශපොතක් ම  ළඟ 

ිකශබනව . මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ිනයලු අවංර ඇිකව 

ඉදිරිපත් ෘර ිකශබන ගිණුම් ංම්බ්තධ්ශය්ත වන එම ශපොත මම 

සභාගත* ෘරනව . එු ම  ෘර ිකශබන මුල  ගුව ශලුව ශමොනව ල 

කියල  ශම් ශපොශත්ත බල ග්තන පුුවව්ත.  

ඔබු ම්තල  ල්තනව , ෘමිටුව රැංකශවල  නරත්නම්, ඒ ෘමිටුශේ 

අවංරය ඇිකව, එශැම නරත්නම් අවංරය ලරශබන ශතක්, අපට 

ඒෘට මුල  "ප ංක" ෘර ග්තන පුුවව්ත බව. පුණය ෘටුතත්තක් 

ංඳැ , ඉදිකිීම් ංඳැ  අපට මුල  වියලම් ෘර්තන අව ය නම්, එම 

ෘමිටුශේ අුවමරිකය ලබ  ග්තන  ශතක් මුල  ලබ  ග්තන පුුවව්ත. 

ඒෘ තමයි ං ම නය ංම්රල ය. ැරබරයි, ඒ ංඳැ  වන අුවමරිකය 

පසුව ලබ  ග්තනට ඕන . එශැම ුනණ ය කියල  අපට වරඩ 

නවත්ව්තන බරැර. 

අපි පිරිිනදුව වරඩ ෘරනව  නම්, ෘමිටුව රැංක ුනශ්ඩ නරැර 

කියල  අපට අම තය ස යෘ වරඩ නවත්ව්තන බරැර. අපි ඒ ෘ ර්ය 

භ රය අනිව ර්යශය්තම ඉටු ෘර්තන ඕන . ැරබරයි, එවරනි පිරිිනදු 

ආෘ රශය්ත වරඩ කිීමක් විගණෘ ධිපිකු ම ශ  ශම් ව ර්ත ව 

අුවව අපි ශමතරනදී ලකි්තශ්ත නරැර. එින ංඳැ්ත ශවනව , 

"රංම්ප ලන ංසග්රැශේ ිනයලු රිකප ලන බරැරර වීම නිං , 

අම තය ස ය යටශත් පිිනටු වූ ංම ගම රංම්ප ලන ංසග්රැයට 

විෘ ප ආශද් ය විගණනශේදී මත ශේලයට ු ඩු දී ඇත" කියල . 

මම ශම් ගරන ඔබු ම ශග්ත අැනව , ටී.බී ඒෘන යෘ මරිකු මනි. 

මම වරරදි නම් කිය්තන. ංමැර විට මම  වරරැදි ශව්තන පුුවව්ත. 

මට ලරණුණු ලරයිංකු වකි්ත තමයි ශම් ෘරුණු ඉදිරිපත් ෘර්තශ්ත, 

ටී.බී ඒෘන යෘ මරිකු මනි. ම  ිනතන විධියට ඔබු ම ශ  

ශපෞද්ගලිෘ ශ ෘම්, බ්තදුල විත න ච්චි මැත  ශම් ශපෞද්ගලිෘ 

ංම ගශම් ෘළමන ෘ ර අධ්යක්ෂ. මම ඒෘ ැරියටම ල්තශ්ත 

නරැර. මම වරරැදි ශව්තන පුුවව්ත. මම වරරැදි නම් ඔබු ම  මට 

ංම ව ශල්තන ඕන . මම ැරි නම්, ඔබු ම  මශග්ත ංම ව ග්තන 

ඕන . ශපෞද්ගලිෘ ශ ෘම්වරශයක් ශමවරනි ශපෞද්ගලිෘ 

ංම ගමෘට ශයොල  ගරීමම ුවසුදුසුයි. ඒ නිං  ශම් ංම්බ්තධ්ශය්ත 

ඔබු ම ශ  අලැංක ඉදිරිපත් කිීමට ම  අවංකථ ව  ලබ  ශලනව . 

ශමොෘල, ඔබු ම ට ඒෘප ර් කවිෘව ශම් ශ ෝලන ව ඉදිරිපත් කිීමට 

ම  බල ශපොශරොත්ු  ශව්තශ්ත නරික නිං . පිළිු රු දීම ංඳැ  

ඔබු ම ට ශේල ව ලබ  ශල්තන කියල ත් ම  ඉ ල  ිනටිනව .  

ඒ ව ශ ම ශමම ංම ගම මඟි්ත වි  ල ව ශය්ත 

අත්තශනෝමිකෘ ශලං, ිනයලු ීමික-ීික උ ලසඝනය ෘරමි්ත 

ෘටුතු  ෘරල  ිකශබනව . රංම්ප ලන ක්රමයකි්ත ශතොරව, කිිනම 

මිල ෘරඳවීමකි්ත ශතොරව තමයි ශම් ගුවශලුව ිනය ල ිනදු වී 

ිකශබ්තශ්ත.  අඩුම ගණශ්ත මිල ෘරඳවීමකි්තවත් ශතොරව තමයි 

ශම් ගුවශලුව ිනය ල ශමම ංම ගමට ලබ  දීල  ිකශබ්තශ්ත. 

ඔබු ම  අල ශම් ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘළ නිං යි මම ශම් ෘරුණු 

ඉදිරිපත් ෘර්තශ්ත. එශැම නරත්නම් මම ඔබු ම ට විරුද්ධ්ව 

ශමය ඉදිරිපත් ෘර්තන බල ශපොශරොත්ු  ුනශ්ඩ නරැර. මම ඉත ම 

ං ධ් රණ ශලං ඔබු ම ශග්ත පිළිු රක් බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . 

ඔබු ම ට ශම් ලියකියවිලි ිනය ල භ ර ශල්තනම්.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මට කිය්තන ිකශබ්තශ්ත ශම්  

ශද් පමණයි. ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ශද් ප ලන ව ශය්ත මම 

ං ශැන ෘ ලයෘ ිනට ල්තනව .  එු ම  පරය විිනැතරම මැ්තින 

ශවල  ෘටුතු  ෘරනව . ංමැර ශේල වට එු ම  උශද් 2.30ට, 

6.00ට call ෘරල  අශප්ත අැනව , "ගම් උල ව ශගව  ටිෘ 

බරලුව ල, ඒව ට අවංර පත්ර ගත්ත ල " කියල . එු ම  මැ්තින 

ශවමි්ත තම්තශ  ජීවිතයම ශද් ප ලනය ශවුවශව්ත ෘරප 

ෘරනව . මම ිනතන විධියට එු ම ශ  පිය ටත් වරඩිය ශපොදු 

ජානත වශ  සුබං ධ්නය ශවුවශව්ත එු ම  ෘටුතු  ෘරනව .  

එු ම  රැකිය  දු්තන  කියල  එු ම ට මඩක් ගැල  ිකශබනව  

මම ලරක්ෘ . මම ිනතන විධියට එු ම ට ගැ්තන පුුවව්ත මඩ 

එච් රයි. එු ම  ං ම නය නිව ඩු ලවංෘ ශෘොට ෘලිංමක් 

ඇඳශගන -අශනක් ම්තත්රීවරු ං වජායක් ලමල  ශමොනව  ශැෝ 

ෘරන ශේල වෘ -  රැකිය  දීමට ෘටුතු  ෘරනව . මම ලරක්ශක් 

එච් රයි. එු ම  එු ම ශ  රශද් ශේ ජානත වට රැකිය  ලබ  

ශලනව . එු ම  එු ම ශ  නිව ඩු  ෘ ලයත් පුුවව්ත තරම් මැ්තින  

ශව්තශ්ත  ජානත ව ශවුවශව්ත වරය ෘර්තනයි.  
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————————— 
*  පුසත්කාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම විශ ේෂශය්ත ශම් ෘරුණ 

කිේශේ එු ම ට මඩ ගැල  ිකශබ්තශ්ත අවංකථ  එෘෘ, ශලෘෘ 

පමණක්  නිං යි. මම ශමු ම   ඉැළි්ත ිකය්තන ෘථ  ෘරනව  

ශනොශවයි. ශමු ම  ඉදිරි අන ගතශේ තවදුරටත් මැ්තින ශවල  ශම් 

ෘ ර්ය භ රය ෘරයි කියල  ම  බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . ඉදිරි 

අන ගතශේ ශමු ම ට බලතල වරඩිශවත්ම, වගකීම් වරඩිශවත්ම 

තවත් මැ්තින වී වරඩ කිීමට ැරකි වන පරිදි එු ම  වට  පිරිිනදු 

තරුණ න යෘය්ත පිරිංක් පක්ෂ, ප ට ශේලශය්ත ශතොරව එෘු  

ශව්තන කියල  ම  ඉ ල  ිනටිනව . රශට් ඉදිරි ගමන ශවුවශව්ත 

ජානත ව බල ශපොශරොත්ු  ශව්තශ්ත ඒෘයි. රිකපත්ික ගරුෘ 

ශනොවන ප ර්ලිශම්්තු  ම්තත්රීවරු, දි  වක් නරික ප ර්ලිශම්්තු  

ම්තත්රීවරු කියල  ජානත ව අපට හුඟක් ශේල වට මරිනවිලි 

නඟනව . එම නිං , අපි ජානත වට ආලර් යක් ශව්තන ඕන . 

එශැම ම්තත්රීවරු සුුව ංසඛ්ය වක්, එශැම නරත්නම් යම් 

රම ණයක් ඇික. අපි යම් රිකපත්ිකයක් අුවව රිකපත්ික ගරුෘ 

ශද් ප ලනයක්  ෘරනව ය කියන  පණිුනඩය ඒ අයට ශල්තන 

ෘරමරිකයි. ඒ අුවව අපි බල ශපො ශරොත්ු  ශවනව , ංිකත් ශරේමල ං 

මරිකු ම  අන ගතශේදී ශම් රශට් වි  ල විපර්ය ංයක්, ඉර ්ත 

වික්රමරත්න ර ජාය ඇමිකු ම  කිේව  ව ශ  අලුත් ශද් ප ලන 

ංසංකෘතිකයක් ඇික ෘරයි කියල . පිරිිනදු, වරඩ ෘළ ැරකි, වරඩ 

කිීමට ුනවමන ව ිකශබන, ඒ ව ශ ම ඉදිරි අන ගතශේ වරඩ 

ෘර්තන බල ශපොශරොත්ු ශව්ත ඉ්තන, ෂිෂණශය්ත ශතොරව, 

විනිවිලභ වශය්ත ුතු ව රංම්ප ලන ක්රමශේල  අුවගමනය ෘරමි්ත 

ෘටුතු  ෘළ ැරකි විංකංෘ, ිකැෘ ෘ්ඩඩ යමක්, ප ක්ෂ, ප ට 

ශේලශය්ත ශතොරව එෘු  ුනශණොත් ශැොඳයි. අපි ව සුශද්ව 

න න යක්ෘ ර මරිකු ම ටත් ආර ධ්න  ෘරනව . ඔබු ම ත් අපි 

අගය ෘරන ශද් ප ලනඥශයක්. ශමොන ශවනංකෘම් ිකණුණත්, 

ඔබු ම  මට බර්තන ත්, අපි ඔබු ම ශ  ංමැර ෘ ර්ය පටිප ටි 

අුවගමනය ෘරනව . ඒ ව ශ ම ජානත  විමුක්ික ශපරමුශ්ඩ 

ම්තත්රීු ම්තල ත් එශැමයි. අපි ඔබු ම්තල ශග්ත ඉ ල  

ිනටි්තශ්ත ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය ශ  වරලක් ිකශබනව  නම්, 

අපට ඒෘ ලියල  ශල්තන කියල යි. අපි ඒ ගරන අනිව ර්යශය්තම 

එු ම ශග්ත විමංනව   ශනොවරලව ම අපි එු ම ශග්ත විමංනව . 

ශම් රශට් නටින වූ ලක්ෂම න යෘශයක්, ජාන ධිපිකවරයකු  බවට පත් 

වීමට අව ය ිනයලු ව ණ සග ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ට  

ිකශබනව ය කිය  ම  වි කව ං ෘරනව . ඒ අුවව එු ම ට අශප් 

රනි  වික්රමිනසැ මරිකු ම ශ , අශප් පක්ෂශේ ශජායෂකසය්තශ , 

අශප් පක්ෂශේ ිනයලුශලන ශ  ආශිර්ව ලය මත, විරුද්ධ් පක්ෂශේ 

ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර මරිකු ම  වරනි රවීණය්තශ  ආශිර්ව ලය 

මත රටට ශංේවය කිීමට ව ංන ව, ජධ්ර්ය ලරශබ්තන කිය  

ර ර්ථන  ෘරනව . ශබොශැොම ංකු ිකයි.   

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එු ම ශ  පරැරදිලි කිීශම්දී 

ංම ගමක් පිිනටුවීම පිළිබඳව කිේව . ඒ ෘ ලශේ cadre එෘක් 

ිකණුශ්ඩ නරැර. Cadre එෘක් ශනොමරික අවංකථ වෘදී  විශ ේෂශය්ත 

්රම පලනම මත බඳව  ගරීමශම් පටිප ටිය ක්රිය ත්මෘ කිීමට 

අම තය ස යට බලයක් ිකශබනව . ්රම පලනම මත බඳව  ගරීමශම් 

පටිප ටිය අුවව තමයි  ඒ ෘටුතු  ෘශළේ. ැරබරයි, පසුගිය ෘ ලශේ 

cadre එෘක් නරු ව බඳව  ගත්ත . අපි එශැම බඳව  ගත්ශත් 

නරැර. අපි ෘශළේ,  ෘරනටනට් ප්රිෘ වෘට අුවව ්රම පලනමි්ත බඳව  

ගරීමශම් පටිප ටිය ක්රිය ත්මෘ ෘරමි්ත ඒ ශංේවෘය්ත බඳව ශගන 

අව ය වරඩනටම්වලට ශයොමු කිීමයි. නමුත්, ශම් රජාය අපි ඒ 

වරඩනටම්වලට ශයොමු ෘළ ිනයලු ශලන  අයි්ත ෘළ   ශංේවශය්ත පැ 

ෘළ . එමනිං  ඒ ශගො ශලෝ අධිෘරණයට ගිය . අධිෘරණශය්ත 

රණ්තදු ෘළ , එශලං ශංේවශය්ත පැ කිීම ීමික විශරෝධියි කියල .  

ඒ නිං  ශම් පිළිබඳව - [බ ධ්  කිීමක්] 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ආර්ිකක 
්රතිසංසක්රණ සහ කපොුල සැප උම් කැබින් කනොවන 
අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ - தபொருளொதொெ 

ைறுெீெமைப்பு ைற்றும் தபொதுவழங்கல் அமைச்ெெமவ 

அந்தஸ்தற்ற அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva – Non-Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

ඕන , ඕන  විධියට ශංේවෘය්ත බඳව  ග්තන බරැර. 

 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

පටිප ටියක් ිකශබනව .  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

පටිප ටිශේ ශෘොශැේල එශැම ිකශබ්තශ්ත  

 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මම පරැරදිලි ෘර්තනම්. මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අපි 

ර කනයක් තමයි ඇහුශේ. - [බ ධ්  කිීම්] විෂය භ ර 

ඇමිකු ම ශග්ත අපි ර කනයක් ඇහුශේ. ශම් ප ලෘ ම්ඩඩලශේ 

අවංරයක් නරු ව - [බ ධ්  කිීම්] 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශංේවෘය්ත  බඳව  ග්තන එශැම බරැර. 

 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ප ලෘ ම්ඩඩලශේ අවංරයක් නරු ව බඳව  ගරීමම් ෘර්තන 

පුුවව්තල  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ අවංරයක් නරු ව මුල  ශව්ත 

ෘර්තන පුුවව්තල  අපි ඇහුශේ, ඒ ර කන ශලෘ. ඒ ර කන ශලෘට 

අපට උත්තර ශල්තන. 1980 අසෘ 27 ලරන මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල පනත - [බ ධ්  කිීමක්] 
 

 

ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අශප් ිනටපු ංසංකෘතිකෘ ඇමික 

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම  කිේව , cadre එෘක් ිකණුශ්ඩ 

නරැර කියල . මම අැන ශෘටි ර කනය ශම්ෘයි. රුපිය  1,200 

ගණශ්ත ශගවනව  කියල  cadre එෘට පිටි්ත ම ්තපවර් 

ආයතනයට බඳව  ගත්ත ශංේවෘය්තට රුපිය  ැත්ිනය ගණනයි 

ශගේශේ. ශෘෝ ඒ ඉු රු රුපිය  200  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ගරු ු ෂ ර ඉඳුනි  අමරශංේන 

ම්තත්රීු ම  ඉදිරිපත් ෘරපු ෘ රණයට මම  ශම් ෘ රණයත් එෘු  

ෘරනව .  

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  කිය්තන උත්ං ැ ෘරනව , 

cadre එෘක් නරික නිං  පිටි්ත ශපෞද්ගලිෘව ශංේවෘය්ත අරශගන,  

169 170 

[ගරු සුජීව ශංේනිනසැ මැත ] 
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රුපිය  ල ැක් ආ්ඩඩුශව්ත අරශගන, ප්තිනයයක් ඒ පුද්ගලය්තට 

ශගේව  කියල . එශැම ෘර්තන ැරකිය වක් නරැර. Cadre එෘක් 

නරත්නම් Management Services Department එෘට ගිින ල  

කිය්තන ඕන , "අපට cadre එෘ නරැර. ෘරුණ ෘරල  cadre එෘ 

ැලල  ශල්තන" කියල . ඔබු ම  ිනටපු ඇමිකවරශයක්. 

ඇමිකවරයකු ැරටියට ඔබු ම  ඒ ගරන ලරන ග්තන ඕන . ඔබු ම  

අල ඇවි ල  ශමශැම ''බබ  උක්කුස'' ෘථ  කිය්තන එප . [බ ධ්  

කිීමක්]  
 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, cadre එෘ නරික නිං  

ශංේවෘය්ත බඳව  ගරීමම ංඳැ  අම තය ස ශේ ෘරනටනට් 

ප්රිෘ ශව්ත  අවංර දු්තන . ඒ අුවව තමයි බඳව  ගරීමම ෘශළේ. 

ශමම ංම ගමට ශංේවයෘ්ත බඳව  ගරීමම පිළිබඳව පසුගිය 

ෘ ලශේ FCID එෘට ගිය . නමුත්, ඒ පීක්ෂණවලදී පරැරදිලි 

ුනණ  ඒ ක්රමය නිවරරදියි කියල . මුල  අය කිීම පිළිබඳව අශප් 

දිංක්රික්ෘශේ ම්තත්රීු ම  කියපු ෘ රණය පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් වූ 

ශපත්ංම් අුවව CID, FCID පීක්ෂණ පරවරත්ුනව . ඒ 

පීක්ෂණවලදීත් එය නිවරරදියි කිය  පරැරදිලි ුනණ . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර ම්තත්රීු ම . 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මට ශෘොච් ර ශවල වක් ශව්ත 

වී ිකශබනව ල  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වින ඩි 17ක් ිකශබනව . 
 

 

[අ.භ .3.29] 

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ගරු සුජීව ශංේනිනසැ 

ඇමිකු ම ශ  ෘථ ශව්ත පංකශංේ මට ෘථ  ෘර්තන අවංකථ ව 

ලරබීම ගරන මම ං්තශතෝෂ ශවනව . ශමොෘල, එු ම  නරවත නරවත 

කිේව , "අලුත් දියශංේන කුම රශයක් ශම් රටට නටින ශව්තන යනව . 

ඒ දියශංේන කුම රය ශ  පරිව ර ශංේන ශේ වරඩ ෘර්තන එු ම  

ලරනටමත් රණ්තදු ෘර ිකශබනව , අපටත් එ්තන" කියල . ශෘොශැොම 

ැරි ලර්ත ශම් විව ලය ශෘශර්තශ්ත ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ගරන 

ශනොශවයි. ශම් විව ලය ය්තශ්ත, එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂශේ 

ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘත්වය ගරන. ංිකත් ශරේමල ං මැත  එක්ංත් 

ජා ිකෘ පක්ෂශේ ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘය  වනව  නම්, ඒ 

ජාන ධිපිකවරණශේදී මම එු ම ට විරුද්ධ් වනව . නමුත් ගරු ංිකත් 

ශරේමල ං ඇමිකු මනි, මම නම් මශ  සුබ පරු ම් එෘු  ෘරනව  

ඔබු ම ට එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂශය්ත ඒ අශප්ක්ෂෘත්වය 

ලරශබ්තන කියල . එතශෘොට අපට තරග ෘර්තන ශව්තශනත්, 

ංට්ත ෘර්තන ශව්තශනත් අලුත් විධිශේ රිකව දිශයක් එක්ෘ. මට 

ිනශතනව , ඒ රිකව දිය  එක්ෘ ෘරන ංටශ්තදී අපට වඩ ත් ශලොකු 

ැයියක් ලරශබයි කියල  අශප් ජායග්රැණය ලබ  ග්තන. මම එශැම 

ිනතනව . ඒ මම ිනතන ශද්. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ර කනය 

ගරන අපි ලර්ත ෘථ  ෘරමු. ශම් අරමුලශ  ෘමිටුව රැංකශව්තශ්ත 

නරත්නම් ගරු සුජීව ශංේනිනසැ මරිකු ම  කිේව , ඒ ංසංකෘතිකෘ 

අරමුල  ම්ඩඩලශේ රණරණයට යටත්ව ආවරණ අුවමරිකය ඇිකව 

වියලම් කිීම් ෘර්තන පුුවව්ත  කියල . නමුත්, එශැම  එක් වරක් 

ශැෝ ශලවරක්ව වියලම් ෘර්තන පුුවව්ත. එශැම නරු ව දිගටම 

ආවරණ අුවමරිකය අුවව වියලම් ෘර්තන බරැර. ඒෘ 

විගණෘ ධිපිකු ම  අුවමත ෘර්තශ්ත නරැර. ශම් ම්ඩඩල 

ිකශය්තශ්ත නිෘම් ශනොශවයි. ශම් ම්ඩඩල ිකශය්තශ්ත යම් 

වගකීමක්,  ං මූිනෘව ෘරන යම් ං ෘච්ඡ වකි්ත පසුව රණ්තදු 

රණරණ ග්තනයි. ඒ නිං  ආවරණ අුවමරිකයට යටත්ව  දිගටම 

ෘරශගන ය්තන බරැර.  මම ල්තශ්ත නරැර, කීවරක් ශම් ෘමිටුව 

රැංක ුනණ ල කියල . මට ආරසචිය ැරටියට ශම් අුනරුද්ශද්ම 

ශලවත වයි රැංකශවල  ිකශය්තශ්ත.  ශම් මුල , ංසංකෘතිකෘ අරමුලල 

වියලම් ෘර්තන ඕන  නම්, ඒ ෘමිටුව රැංක ශව්තන ඕන . ඇයි, ශම් 

ෘමිටුශේ ඉ්තන අයට රැංකශව්තන බරරි ෘමක් ිකශබනව ල  එශැම 

නරත්නම් ශම් ෘමිටුව රැංකෘරවීම ගරන ඇමිකු ම  අව ය උන්තදු 

ෘරවීම ෘරල  නරද්ල  ඇමිකු ම  ශම් ෘමිටුශේ ඉ්තන උලවියට 

"එක්ශෘෝ අංකශවල  ය්තන, නරත්නම්   රැංකශව්තන"  කිේව ල  ශම් 

ෘමිටුශේ ංභ පික ෘුනල   එු ම ටයි  ශම් ෘරඳවීම ෘරන  අධිෘ රය 

ිකශය්තශ්ත.  ආ්ඩඩු පක්ෂශය්ත මට   උත්තරයක් නම් ලරණුශ්ඩ  

නරැර, ශම් ෘමිටුශේ ංභ පික ෘුනල කියල .[බ ධ්  කිීමක්] ගරු 

අගමරිකු ම   [බ ධ්  කිීමක්] ෘමිටුශේ ංභ පික එු ම  නම්, 

ෘමිටුව ෘරඳවන එෘ එු ම ශ  වගකීමක්. ඇමිකු ම ශ  

වගකීමක් තමයි ශම් ෘමිටුව ෘරඳව්තන කියල  එු ම ට කියන 

එෘ. එශැම කියල ත් ෘරශඳේශේ නරද්ල කියල  අැ්තන මම 

ෘරමරිකයි. ඔබු ම  ෘරඳව්තන  කිේවත්  ංභ පිකු ම  ැරටියට 

අගමරිකු ම  ඒ ෘරඳවීම ෘශළේ නරද්ල  ශම් ෘමිටුව නිං  ඔබු ම  

ශමොන ව ශ  අම රු තරනෘට පත් ුනණ ල  කිය්තන අපි ල්තශ්ත 

නරැර. අපි ිනත්තශ්ත ඒ ිකශබන ධුර වලිය අුවව ෘමිටුව ගරන 

ඇමිකු ම ටයි බලය ිකශබ්තශ්ත කියල . ඉික්ත, ශම් ෘමිටුශේ 

ං ෘච්ඡ  ෘරල  ඒ වියපරැරලම් රණ්තදු ශනොකිීම වරලක්. ඒෘ 

පළමුශවනි වරල ැරටියට මම ශප්තව්තන ෘරමරිකයි. අයථ  පරිදි 

වරය ෘළ  ල නරද්ල කියන ෘ රණය - තමු්තන ්තශංේල  කිේව  

ව ශ ,-  විගණෘ ධිපිකවරය  ශැෝ අභය්තතර විගණන අස ශය්ත 

ශංොය  ලරනගත ුතු  ෘ රණයක්. අපට පුුවව්ත අපි ළඟ ිකශබන 

ශතොරු රු ඒ තර්තවලට යවල  ඒ ගරන පීක්ෂණ ෘර්තන 

කිය්තන. අම තය ස ය නම් අශප් පීක්ෂණයට ර ජාය ගිණුම් 

ෘ රෘ ංභ ව ඉදිරියට එනව . ර ජාය ගිණුම් ෘ රෘ ංභ ව ඉදිරිශේ 

ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු , නිව ං යන ිනය ලම ඇු ළත් අම තය ස ය 

ගරන ං ෘච්ඡ  ෘරනශෘොට, අශප් වරඩි ෘ ලය ය්තශ්ත නිව ං 

ංසවර්ධ්න අධිෘ රිය ගරන ෘථ  ෘර්තන. එශැම නරත්නම් ඔබු ම  

යටශත් ිකශයන විවිධ් ආයතන ැ  ංසංකථ  ගරන ෘථ  ෘර්තන.  ඒ 

අුවව තමයි අපට අැ්තන ිනද්ධ් ශව්තශ්ත අර නිව ං ංසවර්ධ්න 

අධිෘ රිශේ ංමුපෘ ර සුබං ධ්න ංමිිකශේ ං ම ිකෘය්තශ  

වරටුප්වලි්ත ෘප  ගත් මුල  ගරන. මම ශම් කිය ශගන ය්තශ්ත 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ර කනය එක්තර  විධියෘට පරැරදිලි 

ෘර්තනයි.  ඒ මුල  ෘප  ගත්ත ට, ංසංකථ ව ඒෘ ඒ අරමුලලට බරර 

ෘරල  නරැර   ැර ෘරල  නරැර. එතශෘොට ශංේවෘය්තශ  මුල  

ංසංකථ ව වරය ෘරල  ිකශබනව .  

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ම්තත්රීු මනි, මම නිවරරදි කිීමක් ෘර්තනම්. ඔබු ම  

කිේව , නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිශේ කියල . ඔබු ම  ංඳැ්ත 

ෘර්තශ්ත ර ජාය ඉසිකශ්තරු- 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට ඇශැ්තශ්ත නරැර. ඔබු ම  ටිෘක් ැයිශය්ත කියනව ල   

171 172 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබු ම  ංඳැ්ත ෘළ , නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිශේ ංමුපෘ ර 

ංමිිකය කියල . එය  නිවරරදි ෘර්තන ඕන . ඒෘ ර ජාය ඉසිකශ්තරු 

ංසංකථ ශේ. 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ංම ශව්තන. ඔබු ම  නිවරරදියි. මම කිේශේ, ර ජාය ගිණුම් 

ෘ රෘ ංභ ශේ ෘථ  ෘරශගන යනශෘොට ඒව ට තමයි අපි වඩ ත් 

අවධ් නය ශයොමු ෘර්තශ්ත කියන ෘ රණය.   ඔබු ම  යටශත් 

ිකශයන යම් යම් ආයතනවල යම් යම් අඩුප ඩුෘම්, ෘරපී ශපශනන 

අඩුප ඩුෘම්, එශැම නරත්නම් ිකණුණ  වූ බරපතළ ශලෝෂ මු  

ෘරල  ශප්තව්තනයි ැල්තශ්ත. ශමොෘල, ශම්ෘ බරපතළ 

ෘ රණයක් නිං . අුව්තශ  මුල  අරශගන තවත් ශෘශනකුට 

වියලම් ෘර්තන බරැර. ංසංකථ වත් juristic person ශෘශනක්   

ංසංකථ වත් පුද්ගලශයක්  ශම් ිනයලු ශංේවෘය්තල පුද්ගලශයෝ. 

ශංේවෘය  කියන පුද්ගලය ශ  මුල  ෘප ශගන ංසංකථ ව කියන 

පුද්ගලය ට වියලම් ෘර්තන බලයක් නරැර. ඒෘ ඔබු ම ශ  

අම තය ස ය යටශත් ිනද්ධ් ශවල  ිකශබන නිං  තමයි අපට ඒෘ 

ර ජාය ගිණුම් ෘ රෘ ංභ ශේ ං ෘච්ඡ  ෘර්තන ශව්තශ්ත. මට 

ආරසචිය ැරටියට ඒශෘ්ත ශෘොටැක් ශගවල  ිකශයනව . මිලියන 

80ෘ විතර මුලලක් එෘු  ශව්තන ඕන . ඒව ශේ ශපොලියත් එෘු  

ශව්තන ඕන . ශම්ව  ිනය ල ගණ්ත බලල   නිිනය ෘ රව ඒ 

සුබං ධ්න ංමුපෘ ර ංමිිකයට ලබ ශල්තන ක්රිය  ෘශළොත්  

අම තය ස ශේ ඔබු ම ශ  න යෘත්වය ගරන අපට ර සං  ෘළ 

ැරකියි. 

ඔබු ම  ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘය  ැරටියට එ්තන ඉ්තනව  

නම්, ඔබු ම  ෘළ ුතු  පළමුවරනි ෘ ර්යය තමයි ශම්ව  නිශලොංක 

ෘරන එෘ. ශම්ව  නිශලොංක ෘරල , ශම්ව  නිය මනය - regularize - 

ෘරල  ඔබු ම ශ  අම තය ස ය යටශත් ිකශබන ැරම 

ආයතනයෘම ශම් කියන ෘ රණ  ැරිය ෘ රව, පිරිිනදුව, 

ංැසුද්ශල්ත ක්රිය ත්මෘ ෘර්තන ඔබු ම ට පුුවවනි. එතශෘොට 

අපට කිය්තන පුුවව්ත, "අ්තන, ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  

ෘම්ෘරුව්තශග්ත ෘප  ගත් ං ලි ංසංකථ වට වියලම් ෘර්තන දීල  

නරැර" කියල . ංසංකථ ව වියලම් ෘරපු ං ලි ෘම්ෘරුව්තශග්ත 

ෘප ශගන නම්, ඒෘ එක්තර  විධියට ං පර ධී ශ ෝලන වෘට ලක් 

විය ැරකි වරලක්. නමුත් මම ල්තශ්ත නරැර, ශම්ව  ගරන ං පර ධී 

ශ ෝලන  ඉදිරිපත් ශනොව්තශ්ත ඇයි  කියල . අශප් ඇමිකු ම ට 

ං පර ධී ශ ෝලන වක් ෘළ ැරකියි කියල  ම  කියනව  ශනොශවයි. 

මම කිය්තශ්ත, ංසංකථ වට, ංසංකථ ශේ අධ්යක්ෂ ම්ඩඩලයට 

ං පර ධී ශ ෝලන වක් ෘළ ැරකියි, අුව්තශ  ං ලි අරශගන 

වියලම් ෘර ගත්ත ම. ංසංකථ වක් කිය්තශ්තත් පුද්ගලශයක්  

ජනිකෘ පුද්ගලශයක්. ඒ නිං  මම ඔබු ම ට කිය්තශ්ත, ඔබු ම  

ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘය  ශව්තන බල ශපොශරොත්ු  ශවනව  නම්,  

විශ ේෂශය්තම ඒ ගරන ඔබු ම ශ  අවධ් නය ශයොමු ෘරල  - 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු මරිකු මනි, ඔය ර කනය මශ  ෘ ල වෘව ුවශේදී පමණක් 

උද්ගත වූ ර කනයක් ශනොශවයි කියන එෘ ංඳැ්ත ෘර්තනට ඕන . 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔේ, දිගටම ආපු ර කනයක්. ඒෘ පිළිග්තනව . 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශම්ෘ ෘ ලයක් පුර ම ආපු ර කනයක්. 
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ, ඒෘ මම පිළිග්තනව . 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ැරි. 
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ව ශ ම ඔබු ම  ල්තනව , ශම්ව  ිනය ලම ගණ්ත මිුවම් 

බලනශෘොට, cumulatively බල්තශ්ත. අවං න ව ශය්ත ශපර 

ෘරපු වරල ඊට පසුව තම්ත අතට  භ ර ගත්ශතොත්, ඒ භ ර ගත් වරල 

තම්තශ  වගකීම බවට පත් ශවනව . මම ශම් කිය්තශ්ත ඒ වරල 

ආරම්භ ශවච්  ෘ ලශේ ඉඳල  වග කිව ුතත්ත්තට විරුද්ධ්ව 

ං පර ධී ශ ෝලන  ලරමිය ැරකි බවයි  එශැම නරු ව ඒ ඔක්ශෘෝම 

ඔබු ම ශ  අධ්යක්ෂ ම්ඩඩලයට ලරමිය ැරකියි කියල  ශනොශවයි. 

නමුත් ඒව  ශෘරිල  නරික බවයි මම ශම් කිය්තශ්ත.  

ශමම අරමුලශ  මුල   ලැම් ප ංර , ඒ ව ශ ම විැ රංකථ න, 

ශෘෝවි , ප ලිවලට ඔබු ම  දීල  ිකශබනව , ඒ ආයතන දිුතණු 

ෘර්තන. ඒෘ ශැොඳ ශලයක්, ඒෘ ෘළ ුතු  ශලයක්.  

මම ෘරමරිකයි, රත්නපුර දිංක්රික්ෘශේ පිිනට  ිකශබන 

ිනද්ධ්ංකථ නයක් වන කූරගල ගරන ෘථ  ෘර්තන. මුංකලිම්වරු්ත ැ  

ිනසැල-ශබෞද්ධ් අයත් වඳින ංකථ නයක් තමයි, කූරගල. ඒ ව ශ ම 

ශලොකු ආර ුන  ිකශබන තරනක්. ඔබු ම  ශව්ත ෘරපු මුලලි්ත 

කූරගල ෘරපු දිුතණුව ශමොෘක්ල  කිය්තන මම ල්තශ්ත නරැර. මම 

ම ත ෘ ලශේදී ඒ ිනද්ධ්ංකථ නය බල්තන ගිින ල  නරැර. ඔබු ම  

ෘරමික නම් ඒ ගරන යමක් කිය්තන, ගරු ඇමිකු ම . 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මරිකු මනි, කූරගල ඓිකැ ිනෘ ිනද්ධ්ංකථ නය ශගොඩ 

නරඟීම ංඳැ  රුපිය  ලක්ෂ 620ක් අපි ශව්ත ෘරල  ිකශබනව . 
ශම් වන විට ඒ අල ළ නිර්ණ යෘ ංැ ශෘෝතශද්ින මත ඒ පුර  

විලය ත්මෘ භූමියට විදුලිය ලබ  දීම, ම ර්ගය ංෘංක කිීම, ජාලය 
ලබ  දීම, ශතොරු රු මධ්යංකථ නයක් ආරම්භ කිීම යන දී 
ව ශය්ත පුුව  වරඩංටැනක් අපි ක්රිය ත්මෘ ෘරශගන යනව . ඒ 
ිනයලු ජාන ශෘොට්ස ංවල ංසිනඳිය ව, ංශැෝලරත්වය, 
එෘමුු භ වය සුරකිමි්ත අපි ඒ වරඩංටැන ක්රිය ත්මෘ ෘරශගන 
යනව . 

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ඒ ගරන ඔබු ම ට ශලෝෂයක් කිේව  ශනොශවයි. මම කිේශේ 

කූරගලට ඔබු ම  වියලම් ෘරල  ිකශබනව   ඒෘ ආගම් ශලෘෘ 

ශපොදු ිනද්ධ්ංකථ නයක්  ඒ අතර ආර ුනලකුත් ිකශබනව  කිය යි.  

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒෘ තමයි. මම ගරු මරිකු ම ට කිේශේ ඒ ිනයලු අයශ  

ංශැෝලරත්වය, ංසිනඳිය ව, එෘමුු භ වය සුරකිමි්ත අපි ශම් 

ංසවර්ධ්න වය පතික ක්රිය ත්මෘ ෘරශගන යනව  කියල . 
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ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒෘ ැරි. ඔබු ම  ව ශ ම ම ත් ඉ්තශ්ත ඒ අලැශංේ තමයි. 

ංසිනඳිය ව ඇික ෘර්තනත්, ආගමිෘ එෘඟත වෘට ඒ 
ශලප ර් කවයම ශගශන්තනත් අව යයි. නමුත් එතරන අසීරු තර්ත 
කීපයක් ිකශබනව . එින භ රෘ රත්වය පිළිබඳව ිකශබ්තන  වූ විවිධ් 
ිනමිෘම් ප ම් නිං  තමයි ශම් ආර ුනල එ්තශ්ත. ශෘොශැොම ැරි අපි 
ශම් ආර ුනල විංඳ  ශගන ංසිනඳිය වෘට ය  ුතු යි කියන ෘ රණය 
ම  පිළිග්තනව .  

 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මරිකු මනි, භ රෘ රත්වය පිළිබඳව ගරටලුවක් නරැර. 

අංකගිරි  ප ර් කවශේ මැ  න යෘ ම  ිනමිප ණ්ත වැ්තශංේශ  
උපශලංක පරිදි ගලැ විැ රංකථ නශේ න යෘ ංකව මී්තද්රය්ත 
වැ්තශංේශ  භ රෘ රත්වය ු ළයි එය ක්රිය ත්මෘ ශව්තශ්ත. ඒ 
භ රෘ රත්වය ු ළ ර කනයක් නරැර. අපි ැරම විටම උත්ං ැ 

ෘර්තශ්ත  ආගමිෘ ංසවර්ධ්න වරඩ ෘටුතු  ශබොශැොම 
ංසිනඳිය ශව්ත, එෘමුු භ වශය්ත ක්රිය ත්මෘ ෘරල , ෘ ටවත් 
අගිකයක් ශනොවන ආෘ රයට ඒ ආගමිෘ ිනද්ධ්ංකථ නය වරඩිදිුතණු 
කිීමටයි. 

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ඒ ෘ රණය පිළිග්තනව . ඔබු ම  එශැම අගිකයක් ෘරන 
ශච්තන වකි්ත කිිනවක් ෘළ   කියල  මම කිය්තශ්ත නරැර. නමුත්  
යම් ශෘශනකුට ලබ  ශල්තන  වූ අුවග්රැය අනික් ශෘන ට 
අගිකයක් ැරටියට ලරශනනව . ඒ විධියටයි ශම් ර කනය එ්තශ්ත. 
මම ඒ ගරන ඊට එැ ට කිය්තන ය්තශ්ත නරැර. කූරගල ව ශ ම 

අශප් රත්නපුර දිංක්රික්ෘය ගරනත් මම ෘථ  ෘර්තනම්. 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ම්තත්රීු මනි, ංම ශව්තන.  ම ට ශම් ෘ රණය  පරැරදිලි 

ෘර්තන ඕන . 
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශැොඳයි, ෘමක් නරැර. 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ශම් ෘ රණය ඔබු ම ට පරැරදිලි ෘර්තන ෘරමිකයි. ඒෘ 

ශබෞද්ධ් ගමිෘ ිනද්ධ්ංකථ නයක්. ඉංකල මීය රජා වත් ඉ්තනව .  
කූරගල ඓිකැ ිනෘ ිනද්ධ්ංකථ නය ශගොඩ නඟනව  ව ශ ම පසුගිය 
ලවංකවල වින    වූ ගම්පැ දිංක්රික්ෘශේ, පුත්තලම දිංක ්රික්ෘශේ, 
කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘශේ ඉංකල මීය ශද්වංකථ න ිනය ලක්ම 
පිළිංෘර ෘර්තනටත් අපි ආධ් ර උපෘ ර ලබ  ශලනව .  අපි ැරම 
ආගමක්ම ආරක්ෂ  වන ආෘ රයට ශම් වරඩංටැන ක්රිය ත්මෘ 
ෘරනව . ණුද්ධ්   ංනයට රමුඛ්ත්වය ලබ   දීම පිළිබඳව අශප් 
ආ්ඩඩුක්රම වයවංකථ ශේ ංඳැ්ත ශවල  ිකශබනව . එශලං ණුද්ධ් 

  ංනයට රමුඛ්ත්වය ලබ  ශලමි්ත අනිකුත් ිනයලු  ආගම් ආරක්ෂ  
ෘරමි්ත අපි ඒ ිනයලු  වරඩංටැ්ත ක්රිය ත්මෘ ෘරනව . 

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ, මම පිළිග්තනව . මම අැ්තශ්ත ශම්ෘයි. ජා ික ශේලව ලය, 

ආගම් ශේලව ලය මඟි්ත මිනිංකසු ඇවිංකසීම ුනවමන  ෘර්තශ්ත 

ෘ ටල  ුනවමන  ෘර්තශ්ත ජානය  අතර ශබදීම් ඇික ෘර්තන 

ුනවමන  අයටයි. අපට ුනවමන  වරඩ ෘරන ප්තිකය,- 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබු ම ට බ ධ්  ෘරනව ට මට ංම ශව්තන. ඔබු ම  එශලං 

ැරිනශරන පුද්ගලශයක් ශනොශවයි කියල  මම ල්තනව . නමුත් 

ඔබු ම්තල ශ  ප ර් කවය ෘ්ඩණ ඩි ඉදිරිපිටට ගිින ල  

බරලුශවොත් ඒ ව ශ  ැරිනශර්තශ්ත ෘුනල කියන එෘ තම්තටම 

ශපශනනව .  
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇමු මනි, අඩු වරඩි ව ශය්ත මිනිසු්තශ  අලැංක උලැංකවල 

ශවනංකෘම් ිකශබ්තන පුුවව්ත. ප ර් කවීය තත්ත්ව ිකශබ්තනට 
පුුවව්ත. ඒ ව ශ ම යම් ආෘ රයෘට ැරඟීම්වලට බර වූ යම් අලැංක 
ිකශබ්තනට පුුවව්ත. අපි ල්තනව , එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂය 1928දී, 
ඊට පසුව අවං න ව ශය්ත 1983දී ඇික වූ ශෘෝල ැලයටත් මූලිෘ 
වූ ජා ිකශේලව ලය, ආගම් ශේලව ලය ඇික කිීමට පුශරෝග මී වූ 
න යෘය්තශග්ත ංම්තවිත වූ පක්ෂයක් බව. ඒෘ අපි ල්තනව . 
ලර්ත ඒෘ ශම් පරත්තට එ ල ෘරනව  නම් අශප් ඒෘ බද්ධ් 
විපක්ෂශේ ෘුනරු ශැෝ ආගම්ශේලව ලය ඇික ෘර්තනට යනව   
කියල , එය  ඔබු ම්තල  ෘරුණු ංිනතව ඉදිරිපත් ශනොෘශළොත් 

එය නිෘම් ව   ල ෘථ වක් විතරක් ශවනව . අශප් ෘුනරුවත් 
නරැර, ආගම්  ශේලව දී තත්ත්ව  ඇික ෘළ. [බ ධ්  කිීමක්] 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම කපකර්රා මහතා (ුද ධ ශාසන හා 
වයඹ සංවර්ධන අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ெை தபதெெொ - புத்தெொென ைற்றும் 

வடதைல் அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Buddhasasana and Wayamba Development) 

මැ ම නය ඩී. එංක. ශංේන න යෘ මරිකු ම , රිනක් යීන් 

මරිකු ම , ශපෝතනම්බලම් අරුණ  ලම්  මරිකු ම   එක්ෘ සු 

ශවල   ශම් පක්ෂයට ෘවල වත් -[බ ධ්  කිීමක්] අශප් පක්ෂ ය 

බලශේ ිනටියදී තමයි ජා ිකව ලය නරික කිීම ට ෘටුතු  ෘශළේ. [බ ධ්  

කිීමක්] 
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නරැර. නරැර.ඔබු ම ට මතෘ නරිකව ඇික, ශව.ආර්.ජායවර්ධ්න 

මැත , අශප් බ්ඩඩ රන යෘ - ශ  වන යගම් ගිවිසුමට විරුද්ධ්ව 
ඇික ෘරපු ඒ ශෘෝල ැලය. ඔබු ම ට මතෘ නරිකව ඇික, 
අසූු ශ්තදී ිනරි  මරිකේ මැත  ප ර ට බරැරල  ශලමළ විශරෝධී  
ශෘෝල ැලය ඇික ෘරපු ැරටි. ඒෘයි මම ශම් කිය්තශ්ත. අපට 
ජා ිකශේලව ලය ුනවමන  නරත්ශත් ඇයි   

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අපට ජා ිකශේල ව ලයක් 
ුනවමන  නරැර. අපට වරඩ ෘරන ජානත ව එක්ංත් ෘර්තනට ඕන . 

අපි පසු ගිය ලවංෘ අුවර ධ්පුරශේ ිකේබ , අශප් ශංෞඛ්ය 
ශලප ර්තශම්්තු ශේ ංණං ංමිිකශේ මැ  ංභ ව. උු රි්ත, 
නර  ශඟනිනරි්ත ැරම පරත්ශත්තම ිනසැල ශලමළ මුංකලිම් ශංේවෘය්ත 
ඇවිත්  ඒ ංභ ව ිකේබ . වතත්රණය ංමිික ැරටියට අපට ඕන , ිනයලු 
ජානය  එක්ංත් ෘර්තනයි.  අශප් ප්තික බලය ිකශබ්තශ්ත ජා ිකෘ 
ංමගිය උඩ. එම නිං  -[බ ධ්  කිීමක්] 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම කපකර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ெை தபதெெொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ංමංම ජා පක්ෂයයි, ශෘොමිුතනිංකට් පක්ෂයයි ජා ිකව ලය 

අරශගන  ගිශේ  නරැර. නමුත් ඒ ු ළ ඉඳශගන ඔබු ම්තල  කියන 

ෘ්ඩඩ යශම් අය ජා ිකව ලය ඇවිංකසූ බව පිළිග්තන  ඕන .  
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නරැර. නරැර. බ්ඩඩ රන යෘ මැත  ජා ිකව ලයක් ඇවිංකසුශේ 

නරැර. ඔබු ම  කියන ඔය ෘථ වට පලනමක් නරැර. 

බ්ඩඩ රන යෘ- ශ  වන යගම් ගිවිසුමට තමු්තන ්තශංේල  තමයි 

විශරෝධ්ය ප ශේ. ඒ විශරෝධ්ය ප ල  තමයි ජා ිකශේල ශෘෝල ැලය 

එල  ඇවිංකසුශ්ත. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි,   අශප් ංිකත් ශරේමල ං 

ඇමිකු ම ශ  අම තය ස ය යටශත් අපට ශවච්  ශපොශරෝතදුවක් 

ිකශබනව .  ඒ  ගුවශලුවවත් ශම් ශවල ශේ  ශේර ශගන ය්තන  

ඕන . එු ම ශ  ෘ රෘ ංභ ශේ ෘථ  ෘරශගන යනශෘොට මම 

කිේව , "බල්තන, අශප් දිංක්රික්ෘශේ පුන   ැයලැංක ගණනක් නටම් 

අඟලක් නරිකව ඉ්තනව . රජායට අයිික ඉඩම් අක්ෘර පණංකල ැක් 

විතර ශෘොම්පරනිවලට දීල  ිකශබනව . ඒව  ශෘොම්පරනිෘ රශයෝ 

ණුක්ික විඳිනව . ශම් ැයලැංක ප්තිනය ගණනක් පුන වලට අපට 

ුනවමන  ඉඩම් අක්ෘර 800යි. එය  ලබ   ග්තන බරරිව ඉ්තනව '' 

කියල . ශමශැම කිය  ශගන යනශෘොට මම තව ෘ රණයක් 

කිේව , "ඔබු ම  ල්තනව ල, අශප් ිකනල ං මශග්ත ලිුතමක් 

අරශගන ඉඩමක් ඉ ල්තන ර ශද්ශීය ශ ෘම් ළඟට ගිය .  

ර ශද්ශීය ශ ෘම් කිේව , 'ෘං ල බරඳපු නරික  ෘට්ටියට ඉඩම් 

ශල්තශ්ත නරැර' කියල . ඊට ප ංකශංේ ඒ මිනිැ  ගිින්ත ෘං ලයක් 

බර්තල . ඊට ප ංකශංේ ආපසු ගිින්ත ර ශද්ශීය ශ ෘම්ට ඉඩම ගරන 

මතක් ෘළ ම ර ශද්ශීය ශ ෘම් කිේව , 'මට ශල්තන ඉඩමක් 

නරැර' කියල . ඒ මිනිැ  ෘං ලයකුත් බරඳශගන අ්තිකමට  

භ ර්ය වටත් එක්ෘ ඉඩමක් ශැොය්තන ිනදු ුනණ , තම්තටවත් 

ඉඩමක් ශංොය  ග්තන බරරි ශවල ශේ" කියල . ඒ ශව ල ශේ 

ඔබු ම  නරඟිටල  කිේව , "මම ඒ ර කනය විංඳ  ශල්තනම්" 

කියල .  ඒ අුවව මම ඔබු ම ට ලිුතම් ශලෘක්  එේව . නමුත් මශ  

ර කනය තවම විංඳිල ත් නරැර  ලිුතම්වලට උත්තරත් නරැර. එම 

නිං  ඔබු ම ශ  රෘ  ය - 
 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, මම අලැංක් ඉදිරිපත් ෘළ ට ෘමක් නරද්ල   
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෘමක් නරැර. 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ලර්ත ඔබු ම  කිේව , අක්ෘර ිනය ගණ්ත එෘ එෘ 

ශෘොම්පරනිවලට ශලනව   කියල .  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අක්ෘර පණංකල ැක්. 

 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 මම ඔබු ම ශග්ත ෘ රණ  ශලෘක් අැ්තන  ෘරමිකයි. ශමොන 

රජාශේ ෘ ලශේ ල ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘශේ අක්ෘර ලංලැංක 

ගණ්ත ශඩෝ  ශෘොම්පරනියට දු්තශ්ත  ඒෘ  එෘක්. ශලවරනි  එෘ, 

ශමොන ෘ ලශේල වරලිෘ්තල රශද් ශේ තවත් අක්ෘර ලංලැංක 

ගණනක්    එවෘට ජමත්රීප ල ිනරිශංේන මරිකු ම ශ  අුවලරුවම 

නරිකව  ශඩෝ  ශෘොම්පරනියට   දු්තශ්ත   ඒ ශෘොයි ෘ ලශේල  මට 

ඒෘ කිය්තන ගරු ම්තත්රීු ම . 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ල්තනව , ශඩෝ  ශෘොම්පරනියට බදුෘරයක් ැරටියට යම් 

වග වක් ලරමීමට ඉඩම් දු්තශ්ත අශප් ආ්ඩඩුව ෘ ලශේ  කියල . 

මම ඒෘ  නරැර  කිය්තශ්ත නරැර. [බ ධ්  කිීමක්] ශපොන්ඩක් 

ඉ්තන. ආ්ඩඩුවක් ැරටියට ුනවමන  ෘරන ංසවර්ධ්න ෘටුතු  

ංඳැ  ආශයෝජාෘය්තට බදුෘරයක් යටශත් ඉඩම් ලබ  දීල  

ිකශබ්තශ්ත ඒ ඉඩම්වල ංසවර්ධ්නයට. [බ ධ්  කිීමක්] බදුෘරයක් 

ශනොශවයිල  [බ ධ්  කිීමක්] නරැර. නරැර. මම ල්තන  වන 

ංසරක්ෂණයක් නරැර. මම කිය්තශ්ත- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්තත්රීු ම  ෘථ ව අවං න ෘර්තන.  

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කිය්තශ්ත එෘ ශලයයි. ඒව  ංසවර්ධ්නය ෘර්තන ලබ  

දු්තශ්ත  ඒ ඉඩම් නිෘම් මුඩු ඉඩම් ැරටියට ිකශබන නිං යි. ඒෘ 

ශවනම ෘථ වක්.  

මම ශම් කිය්තශ්ත  ඔබු ම  අපට ශවච්  ශපොශරෝතදුවක් 

ගරනයි.  ඔබු ම ට ලිුතම් ශලෘක් යවල ත්  ඒ පිළිබඳව අවධ් නය 

ශයොමු ෘර්තන බරරි ුනණ . ඔබු ම ශ  රෘ  ය ගරන අපට 

වි කව ංය ිකය්තන කියනව  නම්, ෘරුණ ෘරල  පළමුව ඔබු ම  

ශවච්  ශපොශරෝතදුව ඉටු ෘර්තන.  

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ම්තත්රීු මනි, ංම ශව්තන. රත්නපුර දිංක්රික්ෘශේ -

ඔබු ම  ංඳැ්ත ෘරන බල රශද් ශේ- ඇත්ත ව ශය්තම 

බරපතළ ඉඩම් ිනඟයක් ිකශබනව .  ම  ඔබු ම ශ  ඉ ලීම අැෘ 

ලරම්ම  ශනොශවයි. නමුත්,  ඔබු ම  ශපොන්ඩක් නිවරරදි ෘර්තනට 

ඕන . ඔබු ම්තල ශ  රජාය ිකශබන ෘ ලශේ -ඒෘ ඔබු ම ශ  

වගකීම ශනොශවයි- අක්ෘර ලංලැංක ගණ්ත මුඩු ඉඩම් බහු ජා ිකෘ 

ශෘොම්පරනිවලට දු්තන . ඒ නිං  මම ඔබු ම ට කිය්තන 

ෘරමරිකයි,- 

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබු ම  ශවච්  ශපොශරෝතදුව,- 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉික්ත, ඉඩම් නරත්නම් ශමොනව  ෘර්තනල  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉඩම් නරත්ශත් නරැර. මුඩු ඉඩම් ිකශබනව .  
 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නරැර, ඉඩම් නරික ර කනයක් ිකශබනව . 
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ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉඩම් අක්ෘර පනංකල ැක් ිකශබනව , ශෘොම්පරනිවලට දීපු 

ඉඩම්.   

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශෘොශැේල  
 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අක්ෘර 10,000ක් මුඩු ඉඩම් ිකශබනව . 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශෘොශැේල, රත්නපුරශේල  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ.  වග වක් නරික මුඩු ඉඩම් ිකශබනව .  

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ිනතන විධියට ඔබු ම  ඔය ංඳැ්ත ෘර්තශ්ත වු  ඉඩම් 

ශ්තල  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ, වු  ඉඩම්. 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇත්තටම මම ඔබු ම ට කිය්තන ෘරමරිකයි, අපි වු  

ංම ගම්වලට ෘථ  ෘරල  ඒ ඉඩම් ලබ  ග්තන වි  ල පරි්රමයක් 

ලරරුව බව. නමුත් ඒ ංමැර තර්තවල අපි ං ර්ථෘ ුනණ . රත්නපුර 

දිංක්රික්ෘශේදී ඇත්තටම අපි අං ර්ථෘ ුනණ . මම ඔබු ම ශ  

ඉ ලීමක්  පරැරර ැරි්තශ්ත නරැර. ඒ ව ශ ම ඉඩමක් ිකය ශගන 

ශනොදී ඉ්තශ්තත් නරැර. නමුත්, මම ඔබු ම ට එෘක් කිය්තන 

ෘරමරිකයි. ඒ ගරන ංම ශව්තන. ශඩෝ  ලසෘ  ආයතනයට 

ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘශේ අක්ෘරයක් ශලෘක් ශනොශවයි, අක්ෘර 

ලං ලැංක ගණනක් දීල  ිකශබනව . ශපොශළෝතනරුශේ ඉඩම් දීල ත් 

ිකශබනව .  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබු ම්තල ට ඉඩම් අත්පත් ෘර ගරීමශම් පනත යටශත් පර් ංක 

20ක් ග්තන බරරි ුනණ  කියල ල කිය්තශ්ත. [බ ධ්  කිීමක්] 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ඉඩම් ිකණුණ  නම්, ඒ පනත ු ළ අපට ඕන  තරම් ඉඩම් 

ශබල්තන ිකණුණ .  

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇත්ත ෘථ ව නම්, ඔබු ම ශ  රෘ  ය  ගරන මම 

වි කව ංයක් තරණුව .  
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉඩම් නරික තරනෘ ඉඩම් ශල්තනට මට බරැර, ගරු 

ම්තත්රීු මනි. 
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉඩම් අත්පත් ෘර ගරීමශම් පනත යටශත් ඉඩම් ශල්තන 

පුුවව්ත.  
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ංම ශව්තන. ඔබු ම ශ  ෘථ ව මම රිකක්ශෂේප ෘරනව , 

ශබොශැොම ෘ රුණිෘව.  
 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
( ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉඩම් අත්පත් ෘර ගරීමශම් පනත යටශත් පර් ංක 20ක් ශැෝ 

අරශගන ඒ අයට ශල්තන ඔබු ම  ලරූප රයත්නය කුමක්ල   
 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් ම ුලම බණ්ඩාර මහතා (රාජය 
පරිපාලන  ආපදා ක මනාකරණ සහ පශු සම්පත් 
සංවර්ධන අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ - தபொது 

நிருவொக, அனர்த்த முகொமைத்துவம் ைற்றும் கொல்நமட 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration, Disaster Management and Livestock 
Development)   
අයිශයෝ! කිිනම ීමිකයක් නරිකව දීල  ිකශබ්තශ්ත. ං ලි 

අරශගන දීල  ිකශබ්තශ්ත. [බ ධ්  කිීම්]  

 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබු ම්තල  ''ශඩෝ '' ගැපුව  කිය්තන. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් ම ුලම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශඩෝ  ංම ගමට ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘශය්ත පමණක් 

අක්ෘර 13ක් දීල  ිකශබනව .  

 
ගරු ගාමිණී ජයවික්රම කපකර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ெை தபதெெொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ඓිකැ ිනෘ භූමිය ෘ ව . ඒ, අලි්තශ  නිජාභූමිය. 

 
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ගරු ව සුශද්ව න න යක්ෘ ර 

ම්තත්රීු ම ශ  ආශේගය අපි පිළිග්තනව . ඔබු ම ට පුුවව්ත නම් 

පර් ංක 20ක් ශැොය  ශල්තන. මම නිශයෝජානය ෘරන ෘඩුශවල 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ආංනශය්තවත් මට ඉඩමක් ශැොය  ග්තන බරැර. ෘුනරුවත් 

ඉඩමක් ශල්තශ්ත නරැර. ශෘොශැ්තවත් ඉඩමක් අත්පත් ෘර ග්තන 

එෘ ලර්ත ශ ින නරැර.  

 

ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අත්පත් ෘර ග්තන ැරිම ශ ිනයි. පර් ංක 20 වටින ෘම බඳින 

එෘ විතරයි ෘර්තන ඕන . 
 
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශෘොශැ්තල අත්පත් ෘර ග්තශ්ත  ෘ ශග්තල  
 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇයි  අව යත ව මත ඕන ම ඉඩමක් අත්පත් ෘර ග්තන 

රජායට පුුවව්ත.  
 
ගරු සුජීව කසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ ංඳැ  අුනරුදු ශලෘක්වත් ගතවනව . 
 
ගරු වාසුක ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නරැර. ඒ ංඳැ  වන වග්තිකයක් ිකශබනව . 

 
[අ.භ .3.24] 

 

ගරු බන්ුලල ලාල් බණ්ඩාරිකගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අල ංභ ව ෘ  තබන 

අවංකථ ශේ දී ඉදිරිපත් ෘරන ලල ශයෝජාන ව ංම්බ්තධ්ශය්ත 

ෘරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් ෘර්තන ලරබීම ගරන ංු ටු ශවනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මශ  ශද් ප ලන ඉිකැ ංශේ 

ම ත ෘ ලශේ තරම් මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත අශප් ංම්ණුද්ධ් 

  ංනයට ශේගවත් වරඩ ශෘොටංක් ඉටු ෘර්තන ක්රිය  ෘරපු 

ෘ ලයක් මට මතෘ නරැර. මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම 

ලැම් ප ං  ව වරුවරයකු විධියට අුනරුදු 12ක් ශංේවය ෘළ 

ශෘශනක්. අශප් ගම් රශද් වල ිකශබන ලැම් ප ං වල වි  ල 

ගරටලුවක් ිකණුණ . ඒ තමයි ලැම් ප ං  ශබොශැොමයෘට 

ශගොඩනරගිලි ශනොමරික ර කනය. ගම්බල රශද් වල ලැම් ප ං වල 

ලරුශවෝ ලැම් අධ්ය පනය ලරණුශේ ගංක යට. ශම් වය පතිකය යටශත් 

ගරු ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ලැම් ප ං  ශගොඩනරගි ල ඉදිෘර 

ලැම් ප ංලට භ ර ශලන වරඩංටැනක් ආරම්භ ෘළ . ම  

නිශයෝජානය ෘරන මරිකවරණ ශෘොට්ස ංශේ ඉත ම දුෂකෘර 

රශද් වල ලැම් ප ං  ශගොඩනරගිලි ගණන වක් ශමම වරඩංටැන 

යට ශත් ඉදිෘර ිකශබනව . ශමින විශ ේෂත්වය ව්තශ්ත ලැම් ප ං  

ශගොඩනරගි ල ඉදිෘරල  ලැම් ප ංලට භ ර ශල්තශ්ත තවත් ර ජාය 

ආයතනයක් වීමයි. එක්ශෘෝ ර ජාය ංසවර්ධ්න ැ  නිර්ම ණ ීමිකගත 

ංසංකථ ව, එශැම නරත්නම් න විෘ ැමුල ව, එශැම නරත්නම් ුතල 

ැමුල ව. ශමවරනි රජාශේ ආයතනයෘට තමයි ශම් ශ ක්පත ගිශේ. 

ශෘෝතත්ර ත්ෘරුව්තට ශෘොමිංක කුට්ටිය ං ක්කුශේ ලම ග්තන 

පුුවව්ත විධියට ශම් ලැම් ප ං  ශගොඩනරගිලි ඉදි ශෘරුශ්ඩ 

නරැර. මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අල ලැම් ප ං  

ශගොඩනරගිලි 361ෘ වරඩ ආරම්භ ෘර ිකශබනව . ඒ ව ශ ම ශම් 

වන විට වරඩ අවං්ත ෘළ ලැම් ප ං  ශගොඩනරගිලි 270ෘට මුල  

ශගව  ිකශබනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශම් ෘරපු වරඩ ශෘොටං දිැ  

බරලුව ම අපට පරැරදිලිව ශපශන්තන ිකශබනව , අශප් 

ශංොශළොංකමංකථ නවල, අශප් අටමංකථ නවල, පුර විලය  

ශලප ර්තශම්්තු ව විින්ත නඩත්ු  ෘරන රට පුර ම ිකශබන අශප් 

රජා මැ  විැ රංකථ නවල, ආගමිෘ ංකථ නවල අලුත්වරඩිය වලට 

වි  ල රිකප ලන රම ණයක් ශව්තෘර ිකශබන බව. ඕන ම 

ශෘශනකුට ංරෘැරර ලරනග්තන පුුවව්ත විධියට ශම් ිනය ල 

ශ ඛ්නගත ශවල  ිකශබනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, පසුගිය දිනවල එවරනිම තවත් 

වරඩංටැනක් ආරම්භ ෘර්තන අපට පුුවව්ත ුනණ . අශප් 

රශද් වල ිකශබන ඉත ම දුප්පත් විැ රංකථ නයෘ ංකව මී්ත 

වැ්තශංේනමක් අපවත් ුනශණොත්, ඒ ංකව මී්ත වැ්තශංේශ  

ආල ැන උත්ංවය ෘර ග්තන ශමම නව වරඩංටැන යටශත් 

රුපිය  ලක්ෂයෘ මුලලක් ඒ ආල ැන ෘමිටුවට පරිතය ග 

ෘරනව . ැරබරයි, ඒ මුලල ංම්පූර්ණශය්තම ලබ  දු්තශ්ත ර ශද්ශීය 

ශ ෘම් ෘ ර්ය ලශය්ත. ර ශද්ශීය ශ ෘම්ු ම  ශැෝ ශ ෘම්ු මිය 

විින්ත ඇංකතශම්්තු  ංෘංක ෘරල  ඔුන්ත විින්ත වියලම් ෘරන 

ආෘ රයට තමයි ඒ ශ ක්පත ලබ  දු්තශ්ත.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අශප් රශද් වල පරවරත්ශවන 

ශපරැරරව  ංසවිධ් නය ෘර ගරීමශම් අපැසුත  ිකණුණ . ශබොශැෝ 

ශවල වට ල යෘය්තශග්ත මුල  එෘු  ෘරමි්ත ඒ ෘටුතු  ෘර 

ශගන යද්දී, එවරනි ශපරැරර ංසවිධ් නය කිීමටත් නව 

වරඩංටැනක් යටශත් රුපිය  ලක්ෂ ශලෘැම ර බරගි්ත රිකප ලන 

ශව්තෘළ . 

ඒ ව ශ ම, ර ජාය උත්ංවයක් ැරටියට පිළිගත් ශපරැරරවලට 

ලක්ෂ 2ෘ ව ශ  මුලලක් පරිතය ග ෘළ . ශබොශැෝම ඉැළි්ත 

ශවශැර විැ රංකථ න ඇසුරු ෘරමි්ත, ශවශැර විැ රංකථ න 

තම්තශ  ශද් ප ලනයට ප විච්චි ෘරමි්ත, ශවශැර විැ රංකථ න 

වරඳ පුල ශගන ම  වට්ටි අශත් ිකය ශගන මැ  ශලොකු ශබෞද්ධ්ය්ත 

ැරටියට වි  ල රිකූපප ැල  ග්තන  මැත්වරු පසුගිය ෘ ලශේ 

රුපිය  10,000ක්වත් විැ රංකථ නයෘට ශව්ත ෘරල  නරික 

අවංකථ වෘ, අපි ශමවරනි රිකප ලනයක් ශව්ත ෘළ ම ඒ දිැ  

කුැෘෘමි්ත බලන එෘ, ඒ දිැ  ඊර්ෂය ශව්ත බලන එෘ, ඒ දිැ  

ශද් ප ලන ශෘෝණශය්ත බලන එෘ අශප් ණුදු ලැමටත් පටැරනි 

ශලයක් බව ශම් ශබෞද්ධ්ය්තය කියල  කිය  ග්තන  මැත්වරු්තට 

මම කිය්තන ෘරමරිකයි.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශම් වියලම් ශ ඛ්නය දිැ  

බරලුව ම අපට පරැරදිලිවම ශපශන්තන ිකශබනව , ඒ මුල  

ිනය ල විනිවිලභ වශය්ත වියලම් ෘරල  ිකශබන බව. ශම් ිනය ල 

ශ ඛ්නගත ශවල  ිකශබනව . ඇමික වරටුප ලබ  ග්තශ්ත නරිකව, 

ඇමිකවරයකුට ිනමි ව ැන ලබ  ග්තශ්ත නරිකව, තම්තශ  ෘ ලය 

ංම්පූර්ණශය්තම ජානත ව ශවුවශව්ත ෘරප ෘරල  ක්රිය  ෘරන 

ඇමිකවරයකුට අභූත ශ ෝලන  ඉදිරිපත් කිීශම් අරමුණි්ත තමයි 

ශම් ශයෝජාන ව අල ප ර්ලිශම්්තු වට ශගනරවිත් ිකශබ්තශ්ත. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අපි ඒෘට ංරශල්තශ්ත නරැර. ලල 

ඇික රුෘට ග  ගැන එෘ ගරන අපි කිිනශංේත්ම ංරශල්තශ්ත 

නරැර. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ැරම ශෘශන ක්ම මතෘ ිකය  

ග්තන ඕන  වරලගත් ෘ රණ වක් ිකශබනව . ජානත  රං ලය 

දින ශගන, පරය 24්ත පරය 18ක් විතර ජානත ව ශවුවශව්ත 

ශවශැං මැ්තින ශවල  වරඩ ෘරන, ජානත වත් එක්ෘ අත්වර  

බරඳශගන ඉංකංරැට යන න යෘයකු ශලං ඊර්ෂය ශව්ත, 

කුැෘෘමි්ත බලල , ෘකුශල්ත ඇලල  නටමට ල ල  ඒ ගමන 

වළක්ව්තන ෘුනරු ැරි උත්ං ැ ෘරනව  නම්, ඒෘ ඉිකැ ංශේ 
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වරද්ල  ගරීමමක්ය කියන එෘ ශම් ශවල ශේ දී මම කිය්තන 

ෘරමරිකයි. ශම් රශට් මිනිසු්ත ණුද්ධිමත්.  ශම් රශට් ජානත ව 

ණුද්ධිමත්. අල අපි යන ැරම තරනෘම ශපශනනව , ෘුනරු ශමොන 

විධියට ෘකුශල්ත ඇඳල  ගමන ආ පංකංට ලම්තන උත්ං ැ 

ෘළත්, ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  යන ඒ ශද් ප ලන ගමන 

වළක්ව්තන කිින ශෘශනකුට පුුවව්තෘමක් නරැර කියන එෘ.  

ගශම් ඉපදුණු, ගශම් ැරදුණු වරඩුණු පුද්ගලයකු ැරටියට මම 

පරැරදිලිවම කිය්තන ෘරමරිකයි,   එු ම ට බ ර දු්ත අම තය ස ශේ  

වගකීම අල එු ම  උපරිමශය්ත ඉටු ෘරල  ිකශබන බව.  ශම් ිනයලු 

ව ර්ත  මඟි්ත අපට එය  පරැරදිලිව ශප්තුවම් ෘරල  ිකශබනව . ඒ 

නිං  අවං න ව ශය්ත මම ශම් ශද්   කිය්තන ෘරමරිකයි. මම 

පළ ත් ංභ  ම්තත්රීවරයකු ැරටියට අුනරුදු 23ක් ෘටුතු  ෘළ . 

විැ රංකථ නවලට මුල  ශලන එෘ  ක්රශ ඛ්වලි්ත තැනම් ෘරල  

ිකණුණු ුතගයක් ිකණුණ , මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. අපට 

ම්තත්රීවරයකු ැරටියට ම්තත්රී රිකප ලනවලි්ත මුලලක් 

විැ රංකථ නයෘට, ප්තංලෘට, ලැම් ප ංලෘට ශල්තන බරරි  

ුතගයක් ිකණුණ . විැ රංකථ නයෘ ඉදිකිීමෘට මුලලක් ශල්තන බරරි 

ුතගයක් ිකණුණ . ඒ නිං  මම එු ම ට ංකු ිකව්තත ශවනව , එු ම  

ශබෞද්ධ්යකු විධියට ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මුල  ශැොඳ 

ෘළමන ෘ රිත්වයක් ඇිකව ප විච්චි ෘරල  අශප් විැ රංකථ න 

ශගොඩනඟ්තන ක්රිය  කිීම ගරන. ශබොශැොම ංකු ිකයි. 

 
[අ.භ . 4.02] 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ංභ ව ෘ  තරබීශම් ශම් 

ශයෝජාන ව ංම්බ්තධ්ශය්ත මම ෘරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් ෘර්තන 

ෘරමරිකයි.  මුලි්තම ගරු ංභ න යෘු ම ශ  පරත්ශත්ත ශම් 

පිළිබඳව ප ර්ලිශම්්තු වට පිළිු රක් ලබ  දිය ුතු යි කියල  මම 

ිනතනව . "මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මිලියන 1,200ෘට 

ආං්තන මුලලෘට ශවච්  ශලයක් නරැර" කියන රවතත්ිකය 

ඇත්තටම අපි ජානම ධ්යවලි්ත දුටුශේ, විපක්ෂශය්ත ඉදිරිපත් 

ශවච්  ශලයක් විධියට ශනොශවයි.  රවි ෘරුණ න යෘ ඇමිකු ම  

විින්ත ඉදිරිපත් ෘරන ලල යම්කිින පරමිණි ලෘට ශැෝ 

ශයෝජාන වෘට අුවව අග්ර ම තයු ම  විින්ත ඒ පිළිබඳව ශංොය  

බල්තන ෘමිටුවක් පත් ෘරනව  කියල යි අපි ජානම ධ්යවලි්ත 

දුටුශේ. ඒ නිං  ශම් විව ලය ඉදිරියට ය මට ශපර මම 

ංභ න යෘු ම ශග්ත මුලි්තම ලරන ග්තන ෘරමරිකයි, අගමරිකු ම  

එවරනි ෘමිටුවක් පත් ෘරල  ිකශබනව ල, ිකශබනව  නම්, ඒ 

ෘමිටුශේ ෘුනල ඉ්තශ්ත කියල . 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ම  ල්තන  තරමට අගමරිකු ම  එවරනි ෘමිටුවක් පත් ෘරල  

නරැර, මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. පුවත් පතෘ පළ ශවච්  

ශලයක් ගරන ඇත්ත ව ශය්තම ප ර්ලිශම්්තු ශේ ශම් ආෘ රයට 

ර කන ෘරන එෘ වරරැදියි. ශමොෘල, මම මුලි්ත ශප්තුවව  ව ශ  

ශමතරන මුල  අවභ විතයක් ශවල  නරැර. COPE එශෘ්තවත්, 

PAC එශෘ්තවත් ශම් පිළිබඳව විමසීමක් ෘරල  නරැර. ශම් ගරන  

audit query එෘක් නරැර. පුවත් පතෘ පළ ශවච්  ලිපියක් 

අ ල ශගන ප ර්ලිශම්්තු ශේ වරලගත් ෘ ලය නිෘම් න ංකික 

ෘරනව .  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ංභ න යෘු ම  ලබ  දු්ත පිළිු ර ගරන මම ංකු ිකව්තත 

ශවනව . මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අග්ර ම තයවරය  ශම් 

ංම්බ්තධ්ශය්ත ෘමිටුවක් පත් ෘළ ය කියල  පුවත් පත් ව ර්ත  

ෘරල  ිකණුණ . අපි ශංොය  බරලුව ම අපට ලරන ග්තන ලරණුණ , 

අග්ර ම තයවරය  එවරනි ෘමිටුවක් පත් ෘරල  නරැර කියල . නමුත් 

ශමතරන ිකශබන ර කනය, ශම් ෘ රණය පුවත් පත්වලට ආශේ 

ආ්ඩඩු පක්ෂශේම ඇමිකවරයකුශග්ත වීමයි. ඇමිකවරශයක් තමයි 

ශම් පරමිණි ල ෘළ  කිය්තශ්ත. ම  ල්තන  තරමි්ත, නිල 

ව ශය්ත අගමරිකවරය  තමයි මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  

ංභ පිකවරය  ශව්තශ්ත. අපි මුලි්තම කිය්තශ්ත, ආ්ඩඩුවට 

ිකශබන ශලොකුම වගකීම තමයි, ආ්ඩඩුශේ ඇමිකවරයකු කිේව ඒ 

ෘ රණය රිකක්ශෂේප ෘරන එෘ. මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, 

ලර්ත ශම් ංභ ශේ ඉදිරිපත් වන ෘරුණු අුවවත් පරැරදිලි ව්තශ්ත, 

අුනරුදු විින ගණනක්, ිකංක ගණනක් ිකංකශංේම බරපතළ විධියට 

ිනද්ධ්ශවල  ිකශබ්තශ්ත, ඒ පරවරුණු ෘ ර්යය ශවුවවට ශවනත් 

ෘ ර්යය්ත කිීම ංඳැ  මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මුල  

ශයොල ශගන ිකශබනව  කියන ෘ රණයයි. ඒ ගරන ඕන  තරම් 

ෘරුණු ෘ රණ  අපට කිය්තන පුුවව්ත. ඒ නිං , ඇත්තටම අපි 

ලකින පළමුවන ශද් තමයි, ඒ ඉිකැ ංයටම ය්තන බරරි නම්, අඩු 

ගණශ්ත පසුගිය අුනරුදු 19 ගරනවත් ංලෘල , අනිව ර්යශය්තම 

ශම් අරමුලල පිළිබඳව පුුව  විගණනයක් ෘළ ුතු යි කියන එෘ. 

එවරනි පුුව  විගණනයක් ෘළ ම ශම්ව ශේ ිකශබන ංරබ  

තත්ත්වය එළියට එනව .  

අපි ඉත  පරැරදිලිව කිය්තන ෘරමරිකයි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලි්ත විවිධ් ෘ ර අගමරිකවරු්ත යටශත්, විවිධ් ෘ ර 

ංසංකෘතිකෘ ඇමිකවරු්ත යටශත් ෘරන ලල වි  ල - [බ ධ්  

කිීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Harshana Rajakaruna to the Chair?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I propose that the Hon. Harshana Rajakaruna do 
now take the Chair.  

 
්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුමරුව ගරු කේලු කුමාර් මහතා මූලාසනකයන් ඉවත් වූකයන්  
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு தவலு குைொர் அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ெொஜகருைொ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the Chair. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එක්ශෘෝ, ශම් ර කනය FCID එෘට භ රදීල  අුනරුදු 10ක් ශැෝ 

අුනරුදු 12ක් ිකංකශංේ ිනදු වූ ශද්ව  ගරන ශංොය්තන. එශැම 

නරත්නම්, ඉත ම ඉක්මනි්ත විගණෘ ධිපික ශලප ර්තශම්්තු වට ඒ 

ෘටුතත්ත පවර්තන කියන ඉ ලීම ම  ෘරනව . ඒ ව ශ ම ම  

ගරු ෘථ න යෘු ම ශග්ත ඉ ල  ිනටිනව , ශම් පිළිබඳව ශංොයන 

එෘ COPE එෘට ශැෝ රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ ෘ රෘ ංභ වට -ම  

ිනතන ැරටියට ශමයට අල ළ  ව්තශ්ත රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ ෘ රෘ 

ංභ වයි- පවර්තන කියල .  

ශමය ජලවශේ ංරලමක් ැරටියට මට ලරශනනව . 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශම් පරමිණි ල ෘළ  කිය්තශ්ත, 

රවි ෘරුණ න යෘ ඇමිකු ම  කියල යි ජානම ධ්ය ව ර්ත  
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ෘර්තශ්ත. ම ත් ං ම ිකෘයකු ව ශය්ත ිනටි COPE එශක්දී, ශ්රී 

ලසෘ  මැ බරසකු වස  ව ංම්බ්තධ්ශය්ත රධ් න ශ ෝලන වට ලක් වූ 

ශෘශනක් තමයි, එු ම . ශම් ශ ෝලන ව ඉදිරිපත් ෘශළේ එු ම  

කියල  තමයි පුවත් පත් ව ර්ත  ෘර්තශ්ත. ජලවශේ ංරලශම් 

අනික් ෘථ ව තමයි, ශ්රී ලසෘ  මැ බරසකු වස  ශේ දිදිතයකු වූ 

ශෘශනක් ශ ෝලන වක් ඉදිරිපත් කිීම ංැ ශ්රී ලසෘ  මැ බරසකු 

වස  ව ආරක්ෂ  ෘරමි්ත ශපොත් ලියූ අය අල ඒ පරමිණි ලට 

විරුද්ධ්ව ෘථ  කිීම. ඇත්තටම, ශම් රශට් ජානත ව ශත්රුම් ගත 

ුතු යි, ශම් ෘරන ශද් ප ලන සූදුව ශමොෘක්ල කියල . මශ  අලැං 

ශම්ෘයි. අගමරිකවරය  විින්ත පත් ෘරන ෘමිටු නම්, 

ං ම නයශය්ත ර කන ෘ  ලරමීමට පමණක් පත් ෘරන ඒව  විතරයි 

ශ්ත. ඒ ෘමිටු එපමණ වරලගත්ෘමක් නරැර. අපි ගරු 

ෘථ න යෘු ම ශග්ත ඉ ල  ිනටිනව ,  ශම් ර කනය 

අනිව ර්යශය්තම COPE එෘට ශැෝ අල ළ COPA එෘට ඉදිරිපත් 

ෘර්තන කියල .  

ශම් අවංකථ ශේදී ම  ෘරුණු කිිනපයක් ශෘටිශය්ත ඉදිරිපත් 

ෘර්තන ෘරමරිකයි. ශම් ගරන ං ම නයශය්ත ං ෘච්ඡ  ෘරනව  

අඩුයි.  ගරු ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම ශ  අම තය ස ය ශමයට 

අල ළ නිං  ම  කිය්තන ෘරමරිකයි, අල අශප් රශට් පුර විලය  

ංකථ නවල ශැෝ පූජාීමය ංකථ නවල වි  ල ංසංකෘතිකෘ ගරටලු 

ිකශබන බව. ඒෘ ඇත්ත. අුනරුදු 2,200ෘට ෘලි්ත ඒව  අශප් 

විශිෂකටත්වය, ැරකිය ව නිූපපණය ෘරන මධ්යංකථ න ුනණ ට, අල 

අපත් ඇු ුවව ඒව ට යන ජානත වශ , ඒව ට යන 

ශද් ප ලනඥය්තශ  ඉත ම අංසංකෘතිකෘ ැරිනීමක් තමයි 

ිකශබ්තශ්ත. ඉත ම ඉැළ ංසංකෘතිකෘ මධ්යංකථ න ශලං ංලෘන 

ංකථ නවලදී අශප් ජානත වශ  ැරිනීම ගත්ශතොත්, ඒෘ අුනරුදු 

3,000ෘට ෘලි්ත ිකණුණු ැරිනීමක් ව ශ  තමයි ශපශන්තශ්ත. මම 

ශැොඳ උල ැරණයක් කිය්තනම්. ම තෘදී Horton Plains ජා ිකෘ 

වශනෝලය නය නරඹ්තන ගිය අවංකථ ශේදී ම  ලරක්ෘ , World's 

End කියන ංකථ නශේ ඉත  ශැොඳ ශලයක් ිනද්ධ් ශවන ආෘ රය. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එින යන ජානත ව ශගන යන 

ප්ල ංකටික්, ශපොලිරණ්ත ැරම එෘක්ම ticket counter එශක්දීම 

එතරන ිනටින නිලධ් රි්ත ඇත්තටම polite විධියට, විනය ගරුෘ 

විධියට ග්තනව . ඊට පංකශංේ, ඔුන්ත ළඟ ිකශබන ෘඩල ින 

බ  වලට අපි ශගන යන ශද්ව  ලම ශගන ය්තන ඕන . අර 

ශපොලිික්ත ටිෘ ඔක්ශෘොම ඒ අය එෘු  ෘර ග්තනව . ශැෝර්ට්ත 

තර්තන ජා ිකෘ වශනෝලය නශේ කිශලෝමීටර් 9ක් ඇවිලල  

එන ශෘොටත් ඇත්තටම මම දුටුශේ එෘම ප්ල ංකටික් ශබෝතලයක් 

පමණයි. ඒෘත් World's End කියන තරනම ිකණුණු එෘක්. 

ඇත්තටම, මම නම් ඒව  දුටුශේම නරික තරම්. ඒෘ ශැොඳ ශලයක්. 

එම නිං , මම ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමිකු ම ශග්ත ඉ ලීමක් 

ෘර්තන ෘරමරිකයි. ජා ිකෘ උරුමය්ත බවට පත් ෘර ිකශබන ශම් 

ංසංකෘතිකෘ ංකථ න ඔබු ම  භ රශේ ිකශබනව . CCF එෘ 

යටශත්ත් ශමවරනි ංකථ න වි  ල ංසඛ්ය වක් ිකශබනව . මම ිනතන 

විධියට, අුවර ධ්පුරශේ පුර විලය ත්මෘ ංකථ න වි  ල රම ණයක් 

ිකශබ්තශ්ත CCF එෘ යටශත්යි. ඒ ව ශ ම, ශලෝෘ උරුම බවට 

පත් ෘළ ංසංකෘතිකෘ ංකථ නත් ිකශබනව . ශම්තන ශම් ංකථ නවලදී 

එශැම ෘර්තශ්ත ඒ එන අය අපැසුත වට පත් ෘර්තන ශනොශවයි, 

ප්ල ංකටික් ංැ ශපොලිික්ත ශගනයන එෘ නතර ෘර්තනයි. අපි 

ළඟදි මිනයසගනය ප්තංල බල්තන ගිය . ඇත්තටම, එතරන ිකණුණු 

තත්ත්වය ශමොෘක්ල ල්තනව ල  ණුදු ැ මුදුරුශවෝ ආශයත් ලසෘ වට 

වරඩිශයොත්, ංකථිරවම එතරනට නම් ආපහු වඩින එෘක් නරැර. මම 

කිය්තශ්ත ඒ ප්තංශ  ිකශබන අුනලක් ගරන ශනොශවයි. ඒ ප්තංල 

පිිනටි භුමිය අ්තිකම අපිරිිනදු ශවල , ශපොලිික්ත, ප්ල ංකටික්, අරව  

ශම්ව  ඔක්ශෘෝම එතරන ිකශබනව . මම ශම් මිනයසගනය 

විැ රංකථ නය ගරන විශ ේෂ විශේ නයක් ෘරනව  ශනොශවයි. අශප් 

ශබොශැෝ ශබෞද්ධ් විැ රංකථ නවලට ගියත්, ශෘෝවි වලට ගියත්, 

ප ලිවලට ගියත් අපට ලකි්තන පුුවව්ත, එම ංකථ න ප්ල ංකටික් ංැ 

ශපොලිික්ත උවදුරට වි  ල ශලං ශගොදුරු ශවල  ිකශබන බව.   

ශ්රී ප ලංකථ නය දිැ  බල්තන. විවිධ් ආගම්වලට අයත් පිරිංක 

ලැංක ගණනි්ත ඒ පූජාීමය ංකථ නයට යනව . ඒ රශද් ය, ප්ල ංකටික් 

ංැ ශපොලිික්ත නිං  ංම්පූර්ණශය්තම වින   ශවල යි ිකශබ්තශ්ත. 

මම ගරු ඇමිකු ම ශග්ත ඉ ල  ිනටිනව , ශලෝෘ උරුම ශලං 

නම් ෘර ිකශබන රධ් න ංසංකෘතිකෘ ංකථ නවලට ශම් ප්ල ංකටික් 

ංැ ශපොලිික්ත ශගන ය ම තැනම් ෘර්තන කියල . එශැම 

තැනම් ෘර්තශ්ත මිනිසු්තට ලඩ ගැ්තන ශනොශවයි ශ්ත. 

ැරතරප්මක් විතර ගිය ට පංකශංේ  බ   අරශගන එ්තන කියල  

මිනිසු්තට harass ෘර්තශ්ත නරිකව, ටිෘට් ග්තන තර්තවලදීම, 

පීක්ෂ  ෘරන තර්තවලදීම ඒ ශපොලිික්ත, ප්ල ංකටික් අරග්තන. 

එශැම අරශගන, ඔුන්තට එතරනදීම ෘඩල ින බ   එෘක් ශල්තන, 

ඒ අයශ  ශද්ව  ශගනය්තන. අඩුම තරමි්ත එවරනි ශලයක්වත් 

ෘර්තන.    

ගරු ඇමිකු මනි, පුර විලය ත්මෘ ංකථ න ර ශියක් අශප් රශට් 

ිකශබනව . ඒව  ංසංකෘතිකෘමය ව ශය්ත ආරක්ෂ  ෘළ ුතු  

ංකථ න. නමුත්, ඒ ංකථ න ිනය ලම ආරක්ෂ  ෘර්තන තරම් 

ංම්පත් අශප් රටට නරැර. ඒෘත් ඇත්ත ර කනයක්. නමුත්, ශමම 

ංකථ නවල ිකශබන වරලගත්ෘම ශමොෘක්ල කියල  ං ම නය 

ලරුශවකුට, ං ම නය මුවෂයශයකුට ලරනගරීමශම් ැරකිය ව 

ශමවරනි ංකථ න කීයෘ ිකශබනව ල  ශම් ශබොශැෝ තර්තවල 

යෘඩවලි්ත තනන ලල ශබෝන් එෘෘ ගැල  ිකශබනව , "ශම්ෘ 

පුර විලය  ංකථ නයක්" කියල . ඒශක් ිකශබ්තශ්ත, ඒ ංකථ නවලට 

ැ නි කිීම පුර විලය  ීමිකය අුවව ලවමවම් ලරනටය ැරකි වරලක් 

කියන එෘ විතරයි. එශැම නරිකව, ශම්ෘ ැරදුශේ ෘුනල, ශමින 

වරලගත්ෘම ශමොෘක්ල කියන එෘ පිළිබඳව එෘ ව ෘය 10ක්වත් 

ශම් කිිනම ංකථ නයෘ ලිය  තබල  නරැර. අුවර ධ්පුරශේ, මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලල යටශත් ිකශබන ංකථ නවලත් එශැම 

ංඳැනක් ෘරල  නරැර. ැරම ල ම, මිනිංකසු ිනය ලැංක ගණනි්ත 

අුවර ධ්පුරයට යනව . පුරුද්ලට, ඔශැේ ය්තන්තව ශ  යනව  

මිංක්, ඒ අයට ඒ ංකථ න ගරන ලරුවමක් ිකශබනව ල   මම 

කිය්තශ්ත නරැර, මිනිංකසු ප ඩම් ෘර්තන ංසංකෘතිකෘ 

මධ්යංකථ නවලට, ප්තං , ප ලිවලට යනව  කියල . ශවන 

ුනවමන වෘටයි ඒ අය ය්තශ්ත. නමුත්, ඒ අතශර්දී  අපට 

මිනිසු්තට යම් ශලයක් දිය ැරකියි. අකිල විර ව ඇමිකු ම  අර අච්දි 

ශපොත්වල එු ම ශ  photo  එෘ ගරහුව  ව ශ  ශලයක් නම් 

ෘර්තන එප . ශමොෘල, ංසංකෘතිකෘ ඇමිකවරු්ත ශවනංක ුනණ ට, 

ංසංකෘතිකෘ උරුමය්ත ශවනංක ශව්තශ්ත නරැර ශ්ත, ගරු 

ඇමිකු මනි. මම ඔබු ම ශග්ත ඉ ල  ිනටි්තශ්ත, ංසංකෘතිකෘ 

අම තය ස ශේ වගකීම යටශත්, අඩුම තරමි්ත රධ් න ංසංකෘතිකෘ 

මධ්යංකථ නවලවත් යම් පුවරුවක් ැලල , මිනිසු්තට වින ඩි ශලෘ 

ු නකි්ත බල  ග්තන පුුවව්ත ශවන විධියට එම ංකථ නය ගරන 

ිනසැල, ශලමළ ංැ ඉසග්රීින භ ෂ වලි්ත යම් විංකතරයක් ඇු ළත් 

ෘර්තන කියල යි. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ංසංකෘතිකෘ 

මධ්යංකථ නවලට ඕන  තරම් ගිින්ත ඇික  ප්තං , ප ලි ංැ 

ශෘෝවි වලට ගිින්ත ඇික. ඒ ංකථ නය ගරන ලරනග්තන පුුවව්ත 

ශපොත් පිස ක් ඒ ංකථ න කීයෘල ිකශබ්තශ්ත  ඔබු ම  චීනයට 

ඕන  තරම් ගිින්ත ිකශබනව  ශ්ත. ඔබු ම්තල  විවිධ් ර ටවලට 

ගිින්ත ිකශබනව  ශ්ත. ඒ රටවල ඕන ම තරනෘට ගිය ම, ඒ ඒ 

ංකථ න ගරන, එින ඉිකැ ංය ගරන ං ම නය ජානත වට ලරනග්තන  

-විලය ඥය්තට ශනොශවයි.- විංකතරයක් ංටැ්ත ෘර ිකශබනව . 

අශප් රශට් ශගොඩක් තර්තවල ඒෘ නරැර.  

ඉත ම ෘනග ටුයි කිය්තන, මම ශම් ළඟදී අුනරුදු 2,200ක් 

පරරණි ප්තංලෘට ගිය . මම නම කිය්තශ්ත නරැර, ඒ ප්තංලට 

අශගෞරවයක් වන නිං . ඒ ප්තංශ  බණක් ඇශැ්තශ්ත නරැර. 

ඒෘ, අුවර ධ්පුර දිංක්රික්ෘශේ ඉත ම ඉැළි්ත ශගොඩනඟල  

ිකශබන ප්තංලක්. ඒ අය loudspeakers ලම ශගන ආධ් ර එෘු  

ෘරනව . මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම ශම් දුප්පත් ප්තං  

ගරන කියනව  ශනොශවයි. ශම්ව , අික ලරවර්තත රජාමැ  
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විැ රංකථ න. මම ල්තන  තරමි්ත ඒව ට වි  ල ආල යම් ිකශබනව . 

ප්තංල පිිනටුවල  අුනරුදු 2,200යි. ඒ ුනණ ට, තවම ආධ් ර එෘු  

ෘරනව . එශැම ආධ් ර එෘු  ෘළ ට, ඒ ිනද්ධ්ංකථ නය ගරන ශම් 

රශට් ලරුව්තට ලරන ග්තන නිවරරදි රෘ  නයක් නරැර. එම නිං  

මම ඔබු ම ශග්ත ඉ ල  ිනටිනව , CCF එෘ යටශත් ිකශබන 

රධ් න ආයතන 100ක්වත් ගරන, ඊළඟට අශප් ශබෞද්ධ්, 

ෘශතෝලිෘ, ින්තදු  ංැ ඉංකල ම් ංසංකෘතිකෘ උරුමය්ත ගරන, අශප් 

රධ් න ංසංකෘතිකෘ ංකථ න ගරන යම්කිින විවරණ ප්රිෘ වක් ටිෘට් 

එෘත් එක්ෘ ශල්තන කියල . ටිෘට් ග්තන  තර්තවලදී, අඩුම 

තරමි්ත ඒ ටිෘට් එශක්ම අශනක් පරත්ශත්වත් එශැම ංටැනක් 

ගැල  ශල්තන. රුපිය  20ෘට, 22ෘට ග්තන පුුවව්ත ශවනම 

ශපොඩි ප්රිෘ වක් මිනිසු්තට ශල්තන. ඒෘ වරලගත්. අශප් රශට් 

ත ක්ෂණය, අශප් ැරකිය ව ගරන ිකශබන එෘ ං ධ්ෘයක් ඒෘ. මම 

ඔබු ම ශග්ත ඉ ල  ිනටිනව , අ්තන ඒ ව ශ  ශලයක් ෘර්තන 

කියල . ෘරුණ ෘරල , ඔය අනම්, මනම් ගැ්තශ්ත නරිකව, 

ශතොරු රු ප්රිෘ වක් රලර් නය ෘර්තන. අකිල විර ව ෘ රියවංම් 

ඇමිකු ම  ෘරපු වරරැද්ල ෘර්තන එප  කියල යි මම කිය්තශ්ත. ඒ 

ඒ තර්තවලට අල ළව ශපොත් පිස ක් ැඳු්තව  ශල්තන. ඒව  ලිය්තන 

පුුවව්ත ඕන  තරම් උගු ්ත ඉ්තනව . ඒ ංකථ නවලට එන 

ශෘශනකුට යම් කිින ප්රිෘ වක් ශල්තන. ඒ විංකතරය  ටිෘට් එශක් 

අශනක් පරත්ශත් ගරහුශවොත්, ඕන  නම් souvenir එෘක් ැරටියට 

ිකය ග්තනත් පුුවව්ත. ඒෘයි මම ඔබු ම ට කිය්තශ්ත.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඊළඟට මම ශම් ෘ රණය 

කිය්තන ෘරමරිකයි. ංසංකෘතිකෘ උරුමය  කිේව ම, ිනසැල, ශබෞද්ධ් 

ිනද්ධ්ංකථ න විතරල අයිික ශව්තශ්ත  ඒ ගරන අශප් රශට්  ිනසැල 

ලරුව්ත එච් ර ල්තශ්ත නරැර කියල  මම ිනතනව . ශමොෘල, අච්දි 

ශපොත් බරලුව ම, ශම් රශට් ශලමළ ංසංකෘතිකෘ උරුමය ගරන, 

ෘශතෝලිෘ ංසංකෘතිකෘ උරුමය ගරන ඒ ංමැර අච්දි ශපොත්වල 

නරැර. මම මීට අුනරුදු ගණනෘට ෘලි්ත තලවිල ප ලිය ගිය ට 

පංකශංේ තමයි ලරනගත්ශත්, ඒෘ අශප් රශට් පුර විලය ත්මෘ 

ව ශය්ත ංසරක්ෂණය ෘළ, අුනරුදු ිනය ගණනක් පරරණි 

ංසංකෘතිකෘ උරුමයක් කියල .  එෘ රටක් ඇු ශළේ ිනසැල, ශලමළ, 

මුංකලිම් ිනයලුශලන ම ජීවත් ශවන නිං , ුතද්ධ් ෘරගත්තත් 

අවං නශේ නරවත ිනසැල, ශලමළ, මුංකලිම් ෘ ටත් අපට එෘට 

ඉ්තන ශවනව  කියල  පිළිග්තන  නිං , අනිව ර්යශය්තම 

ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ශවුවශව්ත මුල  ශව්ත ෘර්තන ඕන . ගරු 

ඇමිකු මනි, ඔබු ම ශ  අරමුලශල්ත ඒ වරඩ ෘරනව ත් ඇික.   

අශප් රශට් ිනසැල ශබෞද්ධ් ංසංකෘතිකෘ උරුමය්ත තමයි වරඩිපුර 

ිකශබ්තශ්ත. ඒ ගරන විව ලයක් නරැර. නමුත්, ඒ අතශර් ෘශතෝලිෘ, 

ඉංකල ම්, ින්තදු ආගමිෘ උරුම  පිළිබඳවත් ජානත වට අවශබෝධ්යක් 

ලබ  දිය ුතු යි  ප ං  අච්දි ශපොත්වල ප ඩම්වලට ඒව  ැඳු්තව  

දිය ුතු යි.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ංසංකෘතිකෘ උරුමය 

කිය්තශ්ත, ආගමිෘ උරුමය විතරක් ශනොශවයි කියන ෘ රණයත් 

මම කිය්තන ඕන . ගරු ඇමිකු මනි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලට පරවී ිකශබ්තශ්ත පරරණි ආගමිෘ ිනද්ධ්ංකථ න 

නඟ ිනටුවීම පමණක්ල කිය්තන මම ල්තශ්ත නරැර. අශප් රශට් 

ආගමිෘ ශනොවන ංසංකෘතිකෘ සග හුඟක් ිකශබනව , පරරණි ශද්ව  

ිකශබනව . අශප් රශට් ිනටපු පරරණි විලය ඥය්ත ගරන අපි ල්තශ්ත 

නරැර. අශප් රශට් ඉඳල  ිකශබ්තශ්ත පරරණි ංකව මී්ත වැ්තශංේල  

විතරක් ශනොශවයි ශ්ත. පරරණි ගණිතඥශයෝ ඉඳල  ිකශබනව . 

එශැම නරත්නම්, ශම් විධිශේ irrigation projects ෘර්තන බරැර. 

ඔබු ම  ිනතනව ල, ඒ ව ශ  අය නරිකව ඔය වරේ ැල්තන පුුවව්ත 

කියල . ඒෘට ගණිතඥශයෝ ඕන . ංමැරවිට, "ව ණශංේෘර" ශැෝ 

"මයි ව ගනම්" කියල  ගණිතඥශයක් ඉ්තන පුුවව්ත. ශභෞිකෘ 

විලය ඥය්ත ඉ්තන පුුවව්ත. බරණ ගණිතය  ගරන අපි අැල  

ිකශබනව  ශ්ත. අනය ගමිෘ ංසංකෘතිකෘ උරුමය ගරනත් ජානත වට 

ඉගර්තවීශම් වග කීමක් ඔබු ම ට ිකශබනව . අරණතශේ මිනිංකසු 

ැරම ශවල ශේම ප්තංල ඇු  ශළේ ිනටිශේ නරැර.  ඒ ශගො ශලෝ 

කුඹුරු වරඩ ෘළ . ඒ ව ශ ම ඒ ශගො ශලෝ විශනෝල ුනණ , ින්තදු 

කිේව , ගැගත්ත . එශැම ශද්ව  ිනදු ුනණ . අනය ගමිෘ 

ංසංකෘතිකෘ උරුමයකුත් ිකණුණ . විශ ේෂශය්තම, අුවර ධ්පුරශේ  

CCF එෘ ශගොඩක් active නිං  ඒව  මු  ෘර්තන.  

අවං න ව ශය්ත, මම ඔබු ම ශග්ත එෘ ඉ ලීමක් ෘරනව , 

ගරු ඇමිකු මනි. අප ශම් ංසංකෘතිකෘ උරුම  ජා ිකව ලයට ප විච්චි 

ෘරනව . "ර වණ " ගත්ත ම, ලසෘ ශේ ිනසැල අය ිනත ශගන 

ඉ්තනව  එය  ''ිනසැල ර වණ '' කියල . ශෘෝශ්තෂකවරම් ශෘෝවිලට 

ගිය ම අපට ශපශනනව , එය  ''ශලමළ ර වණ '' කියල . ඒ නිං , 

අපට අශප් ලරුව්තට උග්තව්තන ශලොකු ශලයක් ිකශබනව . 

ශමොෘක්ල  අපි අල විවිධ් විධියට ශබදිල  ිනටිය ට, මීට අුනරුදු 

2000ෘට, 3000ෘට විතර ශපර අපි ිනයලුශලන ම මිනිංකසු විධියට 

තමයි ඉඳල  ිකශබ්තශ්ත. ඒ ෘ ලශේ, ර වණ  ශලමළ ෘථ  ෘළ ල, 

ිනසැල ෘථ  ෘළ ල, එය  ප්තින  ගත්ත ල කියල  ෘ ටවත් 

කිය්තන බරැර ශ්ත. ශම්තන ශම් ංසංකෘතිකෘ උරුමවලට, 

ල ය ලවලට ජා ිකව දී, ආගම්ව දී අර්ථය්ත ශල්තශ්ත නරිකව, ඒව  

මිනිසු්තශ  ජායග්රැණ ශලං, නිර්ම ණ ශලං, අශප් මුු ්ත 

මිත්ත්තශ  නිර්ම ණ ශලං ැඳුනන විධිශේ මරදිැත්වීමක් ෘර්තන 

කියල  ඉ ල  ිනටිමි්ත, මශ  ෘථ ව අවං්ත ෘරනව . ංකු ිකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම . ඔබු ම ට වින ඩි 30ෘ 

ෘ ලයක් ිකශබනව . 

 
[අ.භ .4.46] 

 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා (නිවාස  ඉදිිරීමම් සහ 
සංසක්තතික ක යුතුම අමාතයතුමමා) 
 (ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ - வீடமைப்பு, நிர்ைொைத்துமற 

ைற்றும் கலொெொெ அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

 (The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing, 
Construction and Cultural Affairs) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ධ්ම්මපලශේ ග ථ වකි්ත මශ  

ෘථ ව ආරම්භ ෘර්තන ෘරමරිකයි. 

"අත්ත නශමව පසමස - පිකූපශප නිශවංශය 

අථඤකඤමුවං ශංයය - න කිලිංකශංයය ප්ඩඩිශතො." 

"අුව්ත ැට බණ ශද් න  ෘර්තනට ශපර තම්ත සුදුසු 

ව ණශයින පිිනට  ිනටි්තන" කියන ෘ රණ වයි ශලොේු රු 

ණුදුරජා ණ්ත වැ්තශංේ ශද් න  ෘර ිකශබ්තශ්ත.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි,  ප ර්ලිශම්්තු ශේ ංම්රල යක් 

ිකශබනව , ංභ ව ෘ  තරබීශම් විව ලයට අල ළ ශයෝජාන ව ශපර 

දින ලැව  12.00ට ශැෝ 1.00ට, -ඒ ව ශ  ෘ ලවෘව ුවවෘදී- 

භ ර ශල්තන ඕන  කියල . ශමොෘල, පරැරදිලි පිරිිනදු පිළිු රක් ලබ  

දීශම් ඒ අරමුණ ශපරලරරි ෘරශගන ං ධ් රණ ශව්තනට ඕන . 

නමුත්, ඒ ංම්රල ය ෘඩ ෘරමි්ත ඊශේ ශම් ශයෝජාන ව ලබ  

දු්තශ්ත  ංවං 4.20ට. එල   නිලධ් රි්ත බහුතරයක් ෘ ර්ය ලයීය 

වරඩ ෘටුතු  අවං්ත ෘර ගිය ට පංකශංේයි. මට ිනත  ග්තන බරැර, 

ශමොන පලනමක් ඇිකවල ශම් ව ශ  ශයෝජාන වක් ඉදිරිපත් ෘශළේ 

කියල .  

ම  ිනත මිත්ර අශප් ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ට ඊළඟට ම  

මතක් ෘර්තන ෘරමරිකයි, එු ම ශ  ශයෝජාන ශේ ංඳැ්ත වූ 

ෘ රණ . "රුපිය  මිලියන 3,600ෘ මුලලක් ප ලෘ ම්ඩඩලශේ 

අවංරයකි්ත ශතොරව, කුමන ෘ රණයක් ංඳැ ල, ශෘතරම් 

මුලලක්ල, කුමන පුද්ගලය්තට ලබ  දු්තන ල, ර ජාය මුල  

අවභ විතයක් ශම්තම ශපොදු ශද්ශපොළ පනතල උ ලසඝනය ෘර, 

ම ං අටෘ ෘ ලයක් ප ලෘ ම්ඩඩලය රැංක ශවල  නරැර,  ප ලෘ 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ම්ඩඩලශේ අුවමරිකයකි්ත ශතොරව ර ජාය මුල  අවභ විතය, මූලය 

විනය ෘඩ කිීම්" කියන  ෘ රණ  ගරන ශැොය  බල්තනට ෘ රෘ 

ංභ වක් පත් ෘර්තන කියල  එු ම  කියනව .   

ගරු ම්තත්රීු මනි, ෘථ ව ආරම්භශේදීම  මම ඔබු ම ට මතක් 

ෘර්තන ෘරමරිකයි, අශප් ආ්ඩඩුක්රම වයවංකථ ශේ 9 වරනි 

වයවංකථ ව ංැ 14 වරනි වයවංකථ ශේ (1) වරනි අුව වයවංකථ ශේ 

(ඉ) ශවලය. ඊට අුවව, ණුද්ධ්   ංනය සුරක්ෂිත ශෘොට ශපෝෂණය 

කිීම රජාශේ වගකීම විය ුතත්ශත් ය.  ඒ ව ශ ම, ණුද්ධ් ගමට 

රමුඛ්ංකථ නයක් ලබ  ශලන අතරු ර, ශංසු ආගම්වලටත් ලබ  

ශලන අයිිකව ිනෘම් ආරක්ෂ  ෘළ ුතු යි.  ලර්ත ශම් ෘ රණ ව අශප් 

රික පක්ෂ ෘ්ඩඩ යම්වල ිනයලුශලන ට අමතෘ ශවල . ශමොෘල, ඒ 

අයට ණුද්ධ් ගම ගරන මතක් ශව්තශ්ත මරිකවරණ ෘ ලයක් 

එනශෘොට පමණක් නිං .   

අශප් ිනටපු ගරු අම තයු මනි, ංතය ෘථ ව නම් ඒ අල ළ 

තර්තපු වලි්ත ලබ ශගන අපි මිලියන 1,298ෘ අරමුල   භ විත 

ෘර ිකශබනව  කියන එෘයි. විශ ේෂශය්තම අපට ඒ තර්තපු වලි්ත 

මුල  ලබ  ග්තන  ිනදු ුනශ්ඩ, ලරශබමි්ත ිකබූ ආල යම අශරේ  

21වරනි ල  ිනදු ුනණු ඒ ත්රංකත රැ රය ු ළ  ංම්පූර්ණශය්තම පැළ 

වරටීම ු ළයි.  ැරබරයි, මම වගකීශම්ත කිය්තන ෘරමරිකයි, කිිනදු 

අරමුලලක් පුද්ගලයකුශ , ශපෞද්ගලිෘ ආයතනයෘ ශැෝ ශවනත් 

ආයතනයෘ සුබිනද්ධිය උශලං  අපි ප විච්චි ෘරල  නරැර,  වරය 

ෘරල  නරැර කියන එෘ.  

අපි ආරම්භ ෘරල  ිකශබනව ,  "ිනසු ලැම් ශංවණ" කියන 

වරඩංටැන. "්රිපිටෘ භි ව්තලන " වරඩංටැනට ංමග මීව 

රුපිය  ලක්ෂ 30ක් එෘ ලැම් ප ංලෘට වරය ෘරල , ශම් වන විට 

ලසෘ ශේ ලැම් ප ං    ල  361ක් ඉදි ශවමි්ත පවිකනව . ශම් 

ශබෞද්ධ් ශ්රී ලසෘ ශේ එෘෘට රුපිය  ලක්ෂ 30 බරගි්ත ලැම් ප ං  

  ල  361ෘට මුල   ෘරප ෘරන ශෘොට ඒෘ වරරදි ව්තශ්ත 

ශෘොශැොමල  ඒෘ ප ප ෘර්මයක්ල  ඒෘ ිනර ලවමවම් ලරනටය ුතු  

වරලක්ල   

ඒ ව ශ ම මම ඔබු ම ශ  අවධ් නයට  ශම් ෘ රණය ශයොමු 

ෘර්තනට ෘරමරිකයි. අපි ආරම්භ ෘරල  ිකශබනව , විශ ේෂ 

වය පතික. ැම්බ්තශතොට දිංක්රික්ෘය ශක්්තද්ර ෘරගනිමි්ත ලක්ෂ 

782ක් වටින  වය පතික ආරම්භ ෘරල  ිකශබනව . අභයගිරි 

වය පතිකය ශවුවශව්ත ලක්ෂ 490ක් වටින  වය පතික ආරම්භ ෘරල  

ිකශබනව . මැ  විැ ර වය පතිකය යටශත් මිරිංවරටිය, ථූප ර මය, 

මිින්තතලය කියන ඒ වය පතික 11ට විතරක් ිනටපු ගරු ඇමිකු මනි, 

මිලියන 384ක් -ලක්ෂ 3,842ක්-  ශව්ත ෘරල  ිකශබනව . ඒෘ 

වරලක්ල  ඒෘ වරරැදි ක්රිය වක්ල  මම ඒෘ අැ්තන ෘරමරිකයි 

ඔබු ම ශග්ත. සීගිරි වය පතිකය යටශත් ලක්ෂ 102ක්, ලඹු ල 

වය පතිකය යටශත් ලක්ෂ 241ක්, මැුවවර වය පතිකය යටශත් 

ලක්ෂ 1,161ක් වටින  වය පතික ආරම්භ ෘරල  ිකශබනව . මම 

ලබන ංිකශේ ංැභ ගි ශවනව , අංකගිරි මැ  ප ර් කවශේ ඉදිෘළ 

ව ැ ෘඩ විවතත කිීශම් අවංකථ වට. අංකගිරි මැ  ප ර් කවය 

විැ රශේ ව ැ ෘඩ ැල්තනට බරරි වූ මැ  ශබෞද්ධ්ය්තට ඉවං  

ලර ශගන ඉ්තන බරැර, අපි එශැම වරඩ ෘරන එෘ.  

මම, උශද් ප ්තලර ැතරට නරඟිටල  රෑ ශලොළැට නිල  ග්තශ්ත.  

ඒ, නටංකනංක ෘර්තන ශනොශවයි  මුල  ගර්තන ශනොශවයි  පග  

ගැ්තන ශනොශවයි  ශෘොමිංක ගිලි්තන ශනොශවයි, වරඩක් ෘර්තන. 

ඇයි, ඔබු ම්තල  ශම් ව ශ  අං ධ් රණ ශ ෝලන  ෘර්තශ්ත  ඒෘ 

මම අැ්තන ෘරමරිකයි.  

ඒ ව ශ ම ිනටපු ගරු ඇමිකු මනි, ශපොශළෝතනරු වය පතිකශේ 

ලක්ෂ 23ක් වටින  වය පතික ආරම්භ ෘරල  ිකශබනව . කූරගල 

වය පතිකය ගරන තමු්තන ්තශංේල ත්, තවත් ෘ්ඩඩ යමකුත් 

අඬශබර ගරහුව . ලක්ෂ 622ක් ශව්ත ෘරල  ිකශබනව . බදු ල 

වය පතිකය යටශත් ලක්ෂ 110ක්, ෘ ග ල වය පතිකයට ලක්ෂ 

62ක්, ශවතවන වය පතිකශේ ඉිකරි වරඩවලට මිලියන 147ක් -

ලක්ෂ 1,471ක්-, ය පහුව වය පතිකයට -ටී.බී. ඒෘන යෘ 

මරිකු මනි, ඔබු ම ශ  ගම් රශද් යට- ලක්ෂ 68ක් ශව්ත ෘරල  

ිකශබනව . තව ිකශබනව , වරඩ ෘර්තන. කුරුණ ගල වය පතිකයට 

ලක්ෂ 17ක් ශව්ත ෘරල  ිකශබනව . මඩෘලපු වය පතිකය යටශත් 

අර්තතල ශේ භික්ෂු ඝ තනය ිනදු වූ භූමිශේ ගිල්ත ැලක් ැලනව , 

ලක්ෂ 80ෘ. ශම්තන ිනටපු ගරු මරිකු මනි, මශ  

ශද් ිනජතෂීත්වයයි, ශබෞද්ධ්ෘමයි. අුව්තශ  ංසවර්ධ්න 

වය පතිකවලට තම්ත උප්පර්තන දීල  එළියට ඇවි ල  voice-cuts 

ශලන voice-cut ශබෞද්ධ්ශයක් ශනොශවයි, මම. මශ  ශබෞද්ධ්ෘම 

මැ ශපොශළොශේ ිකශබනව   විැ රංකථ නවල ිකශබනව . ඔබු ම ට 

මම ශම් ෘ රණය කිය්තන ෘරමරිකයි. ඔබු ම්තල  ඕන  තරම් 

ශ ෝලන  ෘර්තන. ඕන  නම් ම  වරලිෘඩටත් යව්තන. මට 

ර කනයක් නරැර. ැරබරයි, ශම් වංර ු ළ මශ  ඉලක්ෘය ලැම් 

ප ං   ල  ලැංක් ඉදිකිීමයි කියන එෘ ශම් අවංකථ ශේදී රෘ   

ෘර්තන ඕන . 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ිනටපු ගරු ඇමිකු මනි. ශම්ව  කියන 

ශෘොට ඉවං ශගන ඉ්තන බරරිල ල්තශ්ත නරැර. ඔබු ම  ගශම් 

පුද්ගලශයක්. ශපොන්ඩක් අැශගන ඉ්තන, ෘලබල ශව්තශ්ත 

නරු ව. වංර ැතරක් ු ළ 1,122ක් ජ තය ර ජාය ණ්ත 

වැ්තශංේල  ැලනව . ඔබු ම්තල ටත් ිනටිය  ශ්ත  විධ් යෘ 

ජාන ධිපිකවරශයක්, ව ර ශලෘක්. මට නිෘමට කිය්තන එෘ 

ජ තයයක් ැරදුව ල කියල   එෘක් ආං වට ැරදුව ල  ශෘෝ, 

ශබෞද්ධ්ෘම  ැම්බ්තශතොට දිංක්රික්ෘශේ මම ැලල  ිකශබනව , 

ැයක්. ඔය කියන මැ  ශබෞද්ධ්ය්ත ශමොනවත් ැලල  නරැර. දිලිප් 

ශවලආරච්චි ර ජාය ඇමිකු ම  ැලල  ිකශබනව , ශලෘක්. ඒ ශපොඩි 

මුවංකංය   ං ම නය මුවංකංය  එශැම ෘරල  ිකශබනව . ශම්තන 

ර  ශයෝගිෘ ශබෞද්ධ්ෘම. ඔබු ම  ශලොකුම ශලොකු අම රුවෘ 

වරටුණ , අල ලවශංේ ෘ ශ  ශැෝ ශමොෘක් ශැෝ ශගෝත 

ශෘෝතත්ර ත්ු වක් භ රශගන. ඔබු ම  ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘරල  

වින ඩි කීය ල ෘථ  ෘශළේ  ඇත්තටම මම ඔබු ම ට ැරි ෘරමරිකයි. 

මම ඇත්ත කිය්තනට ඕන . මම ඔබු ම ට ශලෝෂ ශරෝපණය  

ෘර්තන නම් ෘරමරික නරැර. ශමොෘල ඔබු ම  ගශම්ත ආපු 

පුද්ගලශයක්, මශ  පිය ණ්ත ංමඟ ශලොකු ශංේව වක් ෘරපු 

ය පහුව බල රශද් ශේ  ශැොඳ මැජාන නිශයෝිකතශයක්. ඒ නිං  

මම ඔබු ම  ගරන වරඩිය ෘථ  ෘර්තනට ය්තශ්ත නරැර.  

ලර්ත ශම් ශයෝජාන ශව්ත කියනව , ආවරණ අුවමරිකය නරිකව 

වරඩ ෘළ  කියල .  මම ශම් ංභ වට කිය්තන ෘරමරිකයි එු ම ත් 

ආවරණ අුවමරිකය ඇිකව වරඩ ෘරල  ිකශබන බව. මම ශම් විංකතර  

ඉදිරිපත් ෘර්තන බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . 

ඔබු ම  2012 ආවරණ අුවමරිකය ංිනතව රුපිය  ලක්ෂ 

612ෘ වය පතික ෘරල  ිකශබනව . තවත් රුපිය  ලක්ෂ 48ෘ 

වය පතික ංැ රුපිය  ලක්ෂ 16ෘ වය පතික ගරන ංඳැ්ත ශවනව .  

මම ශම්   ිනය ල ංභ ගත ෘරනව . මම ළඟ files ශතොග පිටි්ත 

ිකශබනව . අකිල විර ව ෘ රියවංම් මරිකු ම ශ  ෘ ලශේත් 

ආවරණ අුවමරිකයට යටත්ව ශලොකු වරඩ ශෘොටංක් ෘරල  

ිකශබනව . ඒෘ ංම්රල යක්. අුවමරිකය ලරශබනශතක් ිනටිශයොත් 

ශමොනම වරඩක්වත් ශෘශර්තශ්ත නරැර.  

ිනටපු ගරු ඇමිකු මනි, මම ඔබු ම ශග්ත අැ්තන ෘරමිකයි 

ංකව මී්තද්රය්ත වැ්තශංේ නමක් අපවත් වූ අවංකථ වෘ 

ඔබු ම්තල ශ  ඔය මැ  ශබෞද්ධ්ෘම, සුපිරිිනදු ශබෞද්ධ්ෘම, 

නිර්මල ශබෞද්ධ්ෘම ර ලිත වූ ෘ ලශේ කීයක් මුලලි්ත ලබ  

දු්තන ල කියල . ර ශද්ශීය ශ ෘම්ශ  අුවමරිකශය්ත රුපිය  

10,000යි ලබ  දු්තශ්ත. ං ලි ිකණුශණොත් පළ ත් ංභ වත් තවත් 
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රුපිය  20,000ක් ශලනව . ගරු ම්තත්රීු මනි, ංකව මී්තද්රය්ත 

වැ්තශංේ නමක් අපවත් වූ ශවල වෘ, මුුව බල රශද් යම 

ශ ෝෘ කූල වූ ශවල වෘ, අංරණ වූ ශවල වෘ ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලි්ත රුපිය  ලක්ෂයක් අපි ලබ  ශලනව . ඒෘ  වරලක්ල  ඒෘ 

නරෘල  ඒව  ශැොඳ නරද්ල  ශම්ව  ිනය ල ෘර්තශ්ත ආවරණ 

අුවමරිකයට යටත්ව. තමු්තන ්තශංේ ෘ ශ  ශැෝ දිරච්  ලණුවක් 

ෘ ව , ශබොශැොම අභිරැංක විධියට. ඊශේ 12.00ට, 1.00ටවත් 

ශනොශවයි. මට ශම් පණිුනඩය එනශෘොට ැර්තල ශේ 2.30යි. 

නිලධ් රි්ත ෘුනරුත් නරැර. අශප් ලක්ෂ ැප්තෘම් ිකශබන 

නිලධ් රි්ත ිනයලුශලන ම ශම් ශතොරු රු ඒෘර ශි ෘරල  මරදියම් 

රැශේ  ංැ අල ලවශංේ උශද් ප ්තලර මට ලබ  දු්තන . ඔබු ම  ෘරපු 

ශම් වරශඩ්ත අල ෘර්තනට ිකණුණු ංසවර්ධ්න වය පතික 10ක් 

අශැෝින ෘර්තන මට ිනදු ුනණ . මම ඒ ගරන ශබොශැොම ෘනග ටු 

ශවනව .  

තමු්තන ්තශංේට මම කිය්තන ෘරමිකයි, ආ්ඩඩුක්රම 

වයවංකථ ශේ  9ශවනි වයවංකථ ශේ ිකශබනව  ශ්ත ශබෞද්ධ්ෘම 

ශපෝෂණය ෘර්තන කියල . ශම්තන අපි ඒෘ ෘරනව ! ශපරැරරක්  

ෘර්තන ඉ ලීමක් ෘරනශෘොට ලක්ෂ 2ක් ශලනව . ඒ ශපරැරර 

ංසංකෘතිකය රැෘ ග්තන  ශබෞද්ධ්ෘම ශපෝෂණය ෘර්තන. 

ඔබු ම ශ  ශයෝජාන ශව්ත මට එන ැරඟීම තමයි ශම්ව   ෘරන 

එෘ ශැොඳ නරැර කියන එෘ. ඇයි  ප ලෘ ම්ඩඩල අුවමරිකයක් 

නරිකවයි ශම්ව  ෘර්තශ්ත කියල ශ්ත කිය්තශ්ත. ශම් ැරම cheque 

එෘක්ම ලිය්තශ්ත ගරු මරිකු මනි, ර ශද්ශීය ශ ෘම්ශ  ගිණුමට. 

ශම් මුල  එෘ එෘ ිනතවු ්තට ශල්තශ්ත නරැර.  

මම ඔබු ම ට ෘ රණයක් කිය්තන ෘරමරිකයි. ලර්ත මට 
ශම්ෘටත්  ශ ෝලන වක් එයිල ල්තශ්ත නරැර. අපි ලර්ත දීඝව පිය 

ජ තයය ශගොඩනඟනව . ඔබු ම්තල ට ඒෘ ෘර්තන බරරි ුනණ . 

ඒෘ ෘර්තන උන්තදුවක් ිකණුශ්ඩ නරැර. ල්තනව ල ඒෘට යන 

ගණන  රුපිය  මිලියන 822ක්  රුපිය  ලක්ෂ 8,220ක්. ලර්ත 

ඔබු ම්තල  කිය්තශ්ත ඒෘ ෘර්තන එප  කියල ල  අපි ලර්ත ඒ 

වරඩ පට්ත අරශගන ිකශබ්තශ්ත. ශමොෘක්ල ඔබු ම්තල  ඒ ගරන 

කිය්තශ්ත  ශමොෘක්ල ඔබු ම්තල ශ  voice-cut ශබෞද්ධ් 

න යෘශයෝ ටිෘ කිය්තශ්ත    අුව්තශ  වරඩවලට උප්පර්තන දීල  

එළියට එනශෘොට, "ණුද්ධ් ගම වරනසුණ . ණුද්ධ් ගම වින  යි" 

කියනව .  

ඉිකැ ංශේ පළමුශවනි වත වට ර ජාය මරදිැත්වීශම්ත ලැම් 

ප ං   ල  1,000ක්  ැලනශෘොට ණුද්ධ් ගම වින  යි කියනව ! 

ජ තය 1,122ක් ැලනශෘොට ණුද්ධ් ගම වින  යි කියනව ! 

ජ තය 1,122ක් ැල්තශ්ත ල නපිකය්ත, ආධ් රෘරුව්ත, 

ල යෘය්ත ංම්බ්තධ් ෘරශගන මිංක් රජාශේ මුල වලි්ත ශනොශවයි. 

මම ෘනග ටු ශවනව , තමු්තන ්තශංේ ශම්ව  ගරන ලරනශගන 

ිනටිශේ නරික එෘ ගරන.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අර ප ංකකු ඉරිල  රැ රශය්ත වින   වූ 

ශද්වංකථ න ු නම ඉදි ෘරනව . ෘුනල  ෘර්තශ්ත  ඒෘ ෘර්තශ්ත 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මුල වලි්ත ුතල ැමුල වයි, න විෘ 

ැමුල වයි. එතශෘොට ලර්ත ුතල ැමුල වයි, න විෘ ැමුල වයි 

ෘර්තශ්තත් මුල  ශැොරෘමක්ල  ශෘළි්තම ඒ cheque  ලිය්තශ්ත 

ුතල ැමුල වට  න විෘ ැමුල වට. ෘරපු වරඩ ටිෘ අධීක්ෂණය ෘරල , 

ඒව  ශැොයල  බලල  අශප් ර ජාය ඉසිකශ්තරු ංසංකථ ශේ මරදිැත් 

වීශම්ත, SD&CC ආයතනශේ මරදිැත්වීශම්ත ඒව  අධීක්ෂණය 

ෘරල  ඒ ශද්වංකථ න ැරශලනව . ඒෘ වරරදිල  අපි තලවිල 

ශද්වංකථ නශේ  ලක්ෂ 200ෘ වය පතිකයක් ෘරනව . ඒෘ ශැොඳ 

නරද්ල  ඒෘ නරෘල  ඒෘ නවත්ව්තනල  වි  ල මුලලක් ෘරප 

ෘරල  මඩු ශද්වංකථ නශේ ලරවර්තත ංසවර්ධ්නයක් ෘරනව . ඒව ට 

විරුද්ධ්ල  ිනටපු ජාන ධිපික ආර්ය ව ඒව ට විරුද්ධ් ල  මඩු 

ශද්වංකථ නය ංසවර්ධ්නය ෘරනව ට, තලවිල ශද්වංකථ නය 

ංසවර්ධ්නය ෘරනව ට, ත්රංකත රැ රශය්ත විපතට පත් වූ 

ශද්වංකථ න ශගොඩනගනව ට ඔබු ම්තල  විරුද්ධ් ල  ශබොශැොම 

ෘනග ටුයි. තමු්තන ්තශංේල  ශම් ෘර්තන  වූ ංසවර්ධ්න 

වරඩෘටුතු  පිළිබඳ ඉත ම වරරදි ආෘ රයට අර්ථ ෘථනය ෘරල , 

ජානත ව ශනොමඟ යවල  එෘ එෘ කුම්තත්රණ ැරැ   කියනව , 

මුල  අවභ විත ුනණ   කියල . ඒ ශතොරු රු ශෘළි්තම leak  

ෘරනව , ඊළඟ ලවශංේ පත්තරවල මු  පිටුවට ය්තන.  ඊට පංකශංේ 

උශද් ප ්තලර මු පිටුව කියවන ඇත්ත්තටත් කියනව , ශම්ෘ 

ශෘොශැොම ැරි කියවප්ත  කියල . එශැම කියල  විිනැතර පරයම, 

ු ්තිනය ැරටපංක ලවශංේම මඩ ගැනව   මඩ ගැනව . මම 

කියනව , "ඔබල ශ  ශලොළ දුෘ ංසිනශඳනව  නම්, විිනැතර 

පරශේම, ු ්තිනය ැරටපංක ලවශංේම ංිකත් ශරේමල ංට මඩ ගැ්තන. 

ඒව  මට ඕන  තරම් උර  ග්තන පුුවව්ත. කිින ර කනයක් නරැර. 

මඩ ගැ්තන බරරි නම්, ඕන  නම් ඇවි ල    ීරිෘව ැරි ගැ්තන. 

මම විඳ ලර  ග්තනම්. ඒශක් කිින ගරටලුවක් නරැර" කියල . ගරු 

ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු මනි, ඔබු ම  නිෘම් ශලශලොවක් අතර 

අතරමස ශවල  ව ශ  ඉ්තශ්ත ශමොෘල  තනියම ඉ්තශ්ත ශමොෘල  

[බ ධ්  කිීමක්] ැරි. ෘමක් නරැර. 

ඊළඟට, මම ඔබු ම ට කිය්තන ෘරමරිකයි, අපි ෘරනටනට් 

ප්රිෘ වක් ැරැ  ශම් ිනයලු වය පතික ර ජාය ආයතනවලි්ත -ර ජාය 

ඉසිකශ්තරු ංසංකථ ශවුවයි, SD&CC ආයතනශයුවයි- ක්රිය ත්මෘ 

ෘර්තනට අුවමරිකයක් ගත්ත බව.   අපි ෘරන ශම් ැරම වරඩකි්තම 

ර ජාය ආයතන  ක්ිකමත් ශවනව . ලර්ත ඔබු ම්තල ශ  ෘථ ව 

තමයි ශම් මුල  බිනරවශයක් ගි ල ය කියන එෘ  මුල  

අු රුලැ්ත ුනණ ය කියන එෘ. ඔබු ම්තල  කිය්තශ්ත ශම් ර ජාය 

ආයතන ශැොරෘම් ෘරන ආයතන කියල ල  ශම් ර ජාය නිලධ් රි්ත, 

ර ජාය ශංේවෘ නිලධ් රි මැත්ම මැත්මී්ත ශැොරුල  ැමුල ව, 

න විෘ ැමුල ව, රට ලරය ශේර ගත්ත රණවිරුව්ත වස  ෘ රය්තල  

ඔුන්තශ  ්රමශය්ත අර ශෘොච්චිෘශන් ශද්වංකථ නය, ෘටුව පිටිය 

ශද්වංකථ නය, මඩෘලපුශේ ශද්වංකථ නය ශගොඩනගනව  විතරක් 

ශනොශවයි, අපි තවත් ංම්පත් ර ශියක් ශයොලල  ඒව  වරඩිදිුතණු 
ෘරනව . අලුත් ංසකීර්ණ නටින ෘරනව . ඒ නිං  නරවත නරවතත් 

මම ඔබු ම ට කිය්තන ෘරමරිකයි,  ඔබු ම  පුද්ගලිෘ ෘ රෘ 

ංභ වක් පවත්ව  ෘුනල ශම් දිරච්  ලණුව ඔබු ම ට දු්තශ්ත කියන 

එෘ ගරන ශැොඳි්ත ශැොය  බල්තන කියල .  

ඔබු ම්තල  ල්තනව  ඒ  ප ංකකු ඉරිල ට පංකශංේ, ශම් රශට් 

ජා ිකව දී සුුවතරයක්, අ්තත සුුවතරයක්, ආගම්ව දී අ්තත 

සුුවතරයක් ඒ ත්රංකත රැ රය ලඩමීම  ෘරශගන ඉංකල මීය 

ශද්වංකථ න ගණන වක් වින   ෘළ බව. ෘනග ටුශව්ත ශැෝ 

කිය්තනට ඕන , ඔබු ම්තල ශ  ප ර් කවයට ංම්බ්තධ් යම් යම් 

පුද්ගලය්ත ඒව ට වග කිය්තනට ඕන  බව. ඔබු ම්තල  තමයි ඒ 

ගිනිෘ්තල අුනළ්තනට ෘටුතු  ෘශළේ. ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ 

ම්තත්රීු මනි,  එය ෘශළේ ශපෞද්ගලිෘව ඔබු ම  ශනොශවයි. මම 

ල්තනව  ඒෘ. නමුත්, ඔබු ම්තල ශ  ප ර් කවයට ංම්බ්තධ් 

ශෘොටංක තමයි ඒෘ ෘශළේ. ඒ ං ම ඉංකල මීය ශද්වංකථ නයෘටම 

දිං පිකු ම ශ  තක්ශංේරුව අුවව අපි උලේ පලේ ෘළ . ප ලෘ 

ම්ඩඩල අුවමරිකය එනෘ  ඉ්තන පුුවව්තල, ඒ ශද්වංකථ න ශගොඩ 

නඟ්තන  ප ලෘ ම්ඩඩල අුවමරිකයට යටත්ව, ආවරණ 

අුවමරිකයට යටත්ව ඔබු ම ශ  ෘ ලශේත් ලක්ෂ ිනය ගණනක්, 

ලැංක ගණනක් වියලම් ෘළ  ව ශ , ගරු අකිල විර ව ෘ රියවංම් 

අම තයු ම ශ  ෘ ලශේත් එශංේ ආවරණ අුවමරිකයට යටත්ව 

ෘටුතු  ෘළ  ව ශ  අපිත් ෘටුතු  ෘරනව . ඒ මුල  ශවනත් 

ශෘොශැේටවත් ගිින ල  නරැර. ගිින ල  බල්තන, අශප් රශට් 

ප්තං  පද්ධ්ිකය. ම  ඔබු ම ට ඒ ලරයිංකු ව ශල්තනම්. ංිකයක්, 

ශලෘක් ශවල ව අරශගන මුුව රශට්ම ය්තන. ගරු ිනටපු 

ඇමිකු මනි, අපි ෘරපු ැරම වරඩක්ම ිකශබනව , ඇංක ශලෘට 

ශපශන්තන.  

ගරු ිනටපු ඇමිකු මනි, ෘනග ටුශව්ත ශැෝ ශම් ෘරුණු 

ෘ රණ  ම  ඔබු ම ට කිය්තන ඕන . ම  ළඟ ිකශබනව , පසු ගිය 

ෘ ලශේ ිනදු වූ ෂිෂණ, වස   පිළිබඳ ශතොරු රු. බල්තන, ශම් 

ව ර්ත  දිැ . ශම්ව  නිවරරැදි ව ර්ත   ං වලය ඒව  ශනොශවයි. මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත රුපිය  321,000ක් වියලම් ෘරල  

ිකශබනව , ජානපික පලවි ර ප්ිකයට. අශප් යැ ප ලන රජාශේ 

ජානපික පලවි ර ප්ික, අගමරික පලවි ර ප්ික කියන ශද්ව  නරැර. ඒ 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

දිනවලට ශෘශර්තශ්ත රශට් ංසවර්ධ්න වරඩ. ඒව  ංඳැ  එවරනි 

මුලලක් මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත අපි ෘරප ෘරල  නරැර. 

නමුත්, ඔබු ම ශ  ෘ ලශේ ඒෘ ෘරල  ිකශබනව . ත යිල්තත ෂිත 

පිරිංක් ලසෘ වට ආව ම ඔශැේ ඉවක් බවක් නරිකව රුපිය  ලක්ෂ 

10ක් දීල  ිකශබනව . ශපෞද්ගලිෘ ආයතනවලට රුපිය  ලක්ෂ 4 

ගණශ්ත දීල  ිකශබනව . ශම්තන ශම්ෘ අැග්තන, ගරු ිනටපු 

ඇමිකු මනි. 2013 මරයි 01වන ල  ෘම්ෘරු ශපළප ළියට රුපිය  

720,000ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව .  

 
ගරු මන්ත්රීවරකයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ ශමොනව ටල  ඒෘට ංසංකෘතිකෘ අසගයක්වත් ඉදිරිපත් ෘළ ල 

ල්තශ්ත නරැර. 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ශම්ව  ශබොරු ශනොශවයි. ශම්ව  විගණන ව ර්ත වලි්ත කියන 

ඒව . ම  ශම්ව  ංභ ගත  ෘර්තන බල ශපොශරොත්ු  ශවනව .  

 
ගරු මන්ත්රීවරකයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

නරටුම් ශත වලටල ල්තශ්ත නරැර. නරටුම් ශත වලට! 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එල  ිනදු වූ ෂිෂණ, අක්රමිෘත  ිනය ල  ශම් ශ ඛ්නවල 

ිකශබනව . ම  ශම්ව  ගරන ැ ර  ැ ර  කිය්තන ය්තශ්ත නරැර. 

ශමොෘල, ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ශ  මුහුණ ලකින ශෘොට මට 

ඇත්තටම ෘනග ටුවකුත් ඇික ශවනව , දිරච්  ලණු බ ර ගරීමම 

ගරන.  

ගරු ම්තත්රීු මනි, ම  විශ ේෂශය්තම ඔබු ම ට කිය්තන 

ෘරමරිකයි, පුර  විලය  ක්ශෂේත්රශේත් අපි ලරවර්තත ශවනංක් ෘර 

ිකශබන බව. අපි ශම් වගකීම් බ ර ගත්ත ට පසු පුර විලය  

ංකථ නවලට ැ නි ෘරන අයට පනවන මූලය ලඩය ංැ ිනර ලවමවම  

වරඩි ෘරල  ිකශබනව . පුර වංකු  ශංවීශම් අලැින්ත ෘරම්ම් කිීම 

ශවුවශව්ත වූ ලඩ මුලල ඔබු ම්තල ශ  ෘ ලශේ රුපිය  20,000 

ිනට රුපිය  220,000 ලක්ව  වූ රම ණයෘයි ිකණුශ්ඩ. අපි ඒ ලඩ 

මුලල රුපිය  ලක්ෂ 2 ිනට රුපිය  ලක්ෂ 20 ලක්ව  වරඩි ෘරල  

ිකශබනව . එල  ිනර ලවමවම වංර ශලෘට ශනො අඩු වංර 2ට 

ශනොවරඩි ෘ ලයක් ශලංයි ිකණුශ්ඩ. අපි ඒෘ වංර 2 ිනට වංර 7 

ලක්ව  වරඩි ෘරල  ිකශබනව . පරරැණි ංකම රෘවලට ැ නි කිීම 

ංැ අශගෞරව කිීම ංම්බ්තධ්ශය්ත ලඩ මුලල ඔබු ම ශ  ෘ ලශේ 

රුපිය  20,000 ිනට රුපිය  220,000 ලක්ව  රම ණයෘයි 

ිකණුශ්ඩ. අපි ඒෘ ශවනංක ෘළ , රුපිය  ලක්ෂ 2 ිනට රුපිය  

ලක්ෂ 20 ලක්ව . ඒ ව ශ ම, ංකම රෘ අංල අනවංර ඉදි කිීම් 

ංම්බ්තධ්ශය්ත මූලය ලඩය ඔබු ම්තල ශ  ෘ ලශේ ිකණුශ්ඩ 

රුපිය  20,000 ඉඳල  රුපිය  220,000 අතර රම ණයෘයි. අපි 

එය වරඩි ෘළ , රුපිය  ලක්ෂශේ ිනට රුපිය  ලක්ෂ 2 ලක්ව . 

ශපොදු ලවමවම් ංඳැ  ලඩය ශලං ඔබු ම්තල ශ  ෘ ලශේ ිකණුශ්ඩ 

රුපිය  20,000 ිනට රුපිය  220,000 ලක්ව  රම ණයක්. අපි එය 

වරඩි ෘළ , රුපිය  20,000 ිනට රුපිය  ලක්ෂ 2 ලක්ව . ගරු ිනටපු 

අම තයු මනි, අපි මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලත්, පුර විලය  
ශලප ර්තශම්්තු වත් එෘු  ශවල  ශබොශැොම අම රු ෘර්තවයයක් 

ඉෂකට ෘර්තශ්ත. ඒ ෘර්තන  වූ අම රු ෘර්තවය ු ළ මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ංභ පිකු ම  ැරටියට ගරු අග්ර ම තය රනි  

වික්රමිනසැ මරිකු ම  අපට අවංරය ලබ  දී ිකශබනව , ශම් රශට් 

ශබෞද්ධ් පුනරුලය, ශම් රශට් ආගමිෘ පුනරුලය ඇික ෘර්තන. ඒ 

ංඳැ  අිකගරු ජාන ධිපිකු ම ශ  ආශීර්ව ලයත් ිකශබනව . ඒ 

ශලශපොළම ල්තනව , එම අරමුල වලි්ත අපි මුල  ැම්බ ෘර්තශ්ත 

නරැර, ෘරප ෘරන ැරම ංතයක්ම, ැරම රුපියලක්ම ංම්ණුද්ධ් 

  ංනශේ චිරංකථිිකය උශලං , ඒ ව ශ ම අශනකුත් ආගමිෘ 

ංසවර්ධ්න වරඩ ංටැ්තවලට අපි ශබොශැොම පිරිිනදුව ශයොමු ෘර 

ිකශබන බව. එම නිං  මම ඔබු ම ට විශ ේෂශය්තම කිය්තන 

ෘරමරිකයි, ඔබු ම  ඔය කියන වස  ෘ රි ක්රිය   ිනදුශවල  නරික බව. 

ආවරණ අුවමරිකයට යටත්ව අපි පරැරදිලිව ැ  පිරිිනදුව ලරවර්තත 

ංසවර්ධ්න ක්රිය ල ම  රැංක් ක්රිය ත්මෘ ෘරශගන යනව . 

ලැම් ප ං  ඉදිවන ංකථ න ටිෘ මම ඔබු ම ට කිය්තනම්. 

ලර්ත අපි ඒව  විවතත ෘරශගන යනව . ඒව  විවතත ෘරශගන යන 

ශේගය ලරෘල ල ල්තශ්ත නරැර, ශම් ංභ ව ෘ  තරබීශම් 

ශයෝජාන ව ශගන ශේ. ශමොෘල, අලත් ලසෘ ව පුර  විවතත කිීම් 

10ක් ිකණුණ . ඒව  නතර ෘර්තනල ල්තශ්ත නරැර, එක් එක් 

ෘට්ටියශ  උ  ප්තලම් දීම ු ළි්ත ංභ ව ෘ  තරබීශම් ශයෝජාන  

ශගශන්තශ්ත. ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි,  මම මශ  

ෘථ ව ධ්ම්මපලය ග්ර්තථශේ ග ථ වකි්තම ත වෘ ලිෘව අවං්ත 

ෘර්තනම්. මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම ටිෘ ශේල වක් 

තබ  ග්තනව , තව කුමෘට ශැෝ උත්තර ලබ  ශල්තන ිනදු 

ුනශණොත්  උත්තර ලබ  ශල්තන. ධ්ම්මපලය ග්ර්තථශේ ශමම ග ථ ව 

ංඳැ්ත ශවනව , 
 

අක්ශෘෝශද්න ිකශ්ත ශෘෝධ්ස - අං ධුස ං ධුන  ිකශ්ත 

ිකශ්ත ෘලරිය්ත ල ශ්තන - ංච්ශච්න අලිෘව දිනස 

"ශක්රෝධ් ෘර්තන   ශක්රෝධ් ශනොකිීශම්ත දින ගත ුතු යි, 

අංත්පුරුෂය  ංත්පුරුෂෘමි්ත දින ගත ුතු යි, මසුර  දීශම්ත 

දින ගත ුතු යි, ශබොරු කිය්තන  ංතයශය්ත දින ගත ුතු යි" 

ය්තන තමයි එින ශත්රුම.  

ගරු ම්තත්රීු මනි,  මම ශමශැම කියනව ට ංම ශව්තන. ඒ  

අවං න ෘරුණ ඔබු ම ට අල ළයි. ශමොෘල, ඔබු ම  ශබොරු 

ශයෝජාන වක් ශගන ශේ. ැරබරයි, මම ඔබු ම ට ජවර ෘර්තශ්ත 

නරැර  ඊර්ෂය  ෘර්තශ්ත නරැර  ශක්රෝධ් ෘර්තශ්ත නරැර. මම තව 

ම ං ශලෘක් පමණ ඇු ළත ඔබු ම  ංතය ව ශය්තම ංතයශය්ත 

දින  ග්තනව ය කියන එෘ ශම් අවංකථ ශේ රෘ   ෘරනව . එශංේ 

රෘ   ෘරමි්ත, ශමම විව ලයට ංම්බ්තධ් වන තවත් වි  රලය්ත 

ඉ්තනව  නම් ඒ අයශ  ර කනවලට පිළිු රු ංපය්තන මශ  ඉිකරි 

ෘ ලය තබ  ග්තනව . ශබොශැොම ංකු ිකයි. 

 
 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඇමිකු ම ශ  පරැරදිලි 

කිීශම්දී කිේව ,- 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු ම ට පිළිු රු ෘථ වක් ෘර්තන බරැර, ගරු ම්තත්රීු ම . 

 
 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

එු ම  මට අවංකථ ව දු්තන . 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඇමිකු ම  අවංකථ ව දු්තන ල  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු ම ට ශලවත වක් ෘථ  ෘර්තන බරැර. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරැර, නරැර, ඇමිකු ම  අවංකථ ව දීල  නරැර. ගරු ඉ්තදිෘ 

අුවරුද්ධ් ශැේරත් ම්තත්රීු ම  ෘථ  ෘර්තන. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි,මශ  ෘ ලශය්ත වින ඩි 

ශලෘක්, ු නක් එු ම ට දු්තන ට ෘමක් නරැර. මට ෘ ලය 

ිකශබනව . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එශැම ශලවත වක් ෘථ  ෘර්තන බරැර,  ගරු ම්තත්රීු ම . 

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එු ම  ඉදිරිපත් ෘළ 

ශයෝජාන ව ශ්ත. ෘ  තරබීශම් ශයෝජාන ව එු ම ශ  ශ්ත. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එු ම ට ශලවත වක් ෘථ  ෘර්තන අවංකථ ව ශල්තන බරැර. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එු ම ට ශලවත වක් ෘථ  ෘර්තන බරැර. ගරු ඉ්තදිෘ 

අුවරුද්ධ් ශැේරත් ම්තත්රීු ම  ෘථ  ෘර්තන. 

 

[අ.භ . 4.46] 
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශැොම ංකු ිකයි, මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත රුපිය  මිලියන 3,600ක් අිනමි වීම ංැ 

ඒව  නිවරරදි ක්රමශේලශය්ත ශතොරව ශයලවීම ංම්බ්තධ්ශය්ත ිනටපු 

ංසංකෘතිකෘ ඇමිකවරය  වන ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම  

ංභ ව ෘ  තරබීශම් ශයෝජාන වක් ශගනරවිත් ිකශබනව . ගරු විෂය 

භ ර ඇමිකු ම  ධ්ම්ම පලශය්ත  උපුට  ගත් ග ථ වක් අුවව ෘළ 

පරැරදිලි කිීම ංැ  එු ම ශ  රෘ  වලි්ත කියරුනශ්ඩ, ගරු ටී.බී. 

ඒෘන යෘ මරිකු ම  විින්ත ශගන පු ශයෝජාන ව ආපසු එු ම  

ශවතම යවනව  මිංක්, එු ම  එය පිළිග්තශ්ත නරැර කියන එෘයි. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම විශ ේෂශය්තම කිය්තන 

ඕන , ලැම් ප ං  ැලන එෘ ගරන අපි කිිනම ශවල වෘ විරුද්ධ් 

නරික බව. ශවශැර විැ රංකථ න, ජ තය, ප ලි, ප්තං  

ශගොඩනඟනව ට අපි කිිනම ශවල වෘ විරුද්ධ් නරැර.  ඒෘ රජාය 

ංු  වග කීමක්.   ංනය ආරක්ෂ  ෘර ගරීමම,   ංනශේ 

අභිවතද්ධිය, ආගමිෘ පිනටදීම ශවුවශව්ත රජාශේ වගකීම තමයි ඒ 

අව ය ෘටුතු  පුරවරිනය  ශවුවශව්ත ෘර දීම. 

ැරබරයි, ටී.බී.ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම   මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලශ  මුල  අවභ විත වීම ංම්බ්තධ්ශය්ත  තමයි ශම් 

ශයෝජාන ව ශගශන්තශ්ත. අශප් ගරමි වය වැ රශේ ිකශබනව , 

"ෘං ලයට ෘලි්ත නසගි ශප්තුවව ට, බඳින ලවංට ලරශබ්තශ්ත 

අක්ෘ " කියල . ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය  ැරි ලංකංනට 

ංසඛ්ය ශ ඛ්න  ශගොඩක් ඉදිරිපත් ෘළ . දිඝව පිය ශගොඩ නඟනව   

කිේව   සීගිරිය ශගොඩ නඟනව  කිේව   ලඹු ල ශගොඩ නඟනව  

කිේව . ඒ ිනය ල ැරි. ඒ ිනය ල ගරන අපි කිිනම ශේල වෘ 

ශ ෝලන  ෘර්තශ්ත නරැර.   

1980 අසෘ 27 ලරන මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල පනත අුවව 

ඒ ෘටුතු  කිීම තමයි එු ම ට ිකශබන වගකීම. ඒ ෘටුතු  

ශමොනව ල  1980 අසෘ 27 ලරන මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල පනත 

ගරන එින ශලවරනි පිටුශේ ශමශංේ ංඳැ්ත ශවනව   

"ශ්රී ලසෘ ශේ ංසංකෘතිකෘ ංැ ආගමිෘ ංකම රෘ ංසවර්ධ්නය කිීම ංඳැ  ල 

ශ්රී ලසෘ ශවින ංැ විශද් ය්තින ංසංකෘතිකෘ ංකම රෘ ංසවර්ධ්නය කිීශම් 

දී, රිකංසංකෘරණය කිීශම් දී, ආරක්ෂ  කිීශම් දී ංැ ආගමිෘ ංැ 

ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ංසවර්ධ්නය කිීශම් දී ලරන ලල වියලම් පියවීම පිණිං 

ල ෘල ෘරුව්තට, ශි පී්තට, ශ ඛ්ෘය්තට, චිත්ර ශි පී්තට, ංසගීතඥය්තට 

ංැ ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  රවර්ලනය කිරිශම්ින ල  නිරත ශවනත් 

තරනරත්ත්තට මුලලි්ත ආධ් ර ංරලසීම පිණිං ල ංසංකෘතිකෘ ංැ ආගමිෘ 

ක්ශෂේත්රය්තින ජා ිකය ශවුවශව්ත ශංේවය ෘළ තරනරත්ත්තට රල නය්ත 

කිීම ංඳැ  ල අරමුල  රිකප ලනය කිීම ංඳැ  "මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල" යුවශව්ත ැඳු්තවුව ලබන අරමුලලක් පිිනටුවීම ..."  

ශම්ෘ තමයි මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  පරම ර්ථය.   

ශබෞද්ධ් ෘටුතු  ංම්බ්තධ්ශය්ත ණුද්ධ්   ංන ඇමිකවරශයක් 

ප ර්ලිශම්්තු ශේ ඉ්තනව . ඒ ව ශ ම මුල  ඇමිකවරශයක් 

ප ර්ලිශම්්තු ශේ ඉ්තනව . මුල  ඇමිකවරය  ව ර්ෂිෘ අය වරයක් 

ඉදිරිපත් ෘරනව . ශම් ව ර්ෂිෘ අය වරය ු ළ ණුද්ධ්   ංනය 

ශවුවශව්ත, ණුද්ධ්   ංන ඇමිකවරය  ශවුවශව්ත වගකීමක් 

ිකශබනව . ැරබරයි, ඒ වගකීශම්ත එු ම   බරැරර ෘරල , ණුද්ධ් 

  ංනය වරඩි දිුතණු කිීමට, ජවතය ශගොඩනරඟීමට, ලැම් ප ං  

වරඩි දිුතණු කිීමට  ෘටුතු  ෘරනව .  

ක්රිංකිකය නි ෘටුතු  ඇමිකවරය ට ක්රිංකිකය නි ප ලි, 

ක්රිංකිකය නි ශද්වංකථ න, ක්රිංකිකය නි ලැම් ප ං  වරඩි දිුතණු 

කිීමට, ින්තදු ෘටුතු  ඇමිකවරය ට ඒ ආගමිෘ ෘටුතු  ිනදු 

කිීමට ශව්ත ෘර ඇික අය වරශේ රිකප ලන ඉවත් ෘර, ඉදිරි  

මරිකවරණයෘදී බල ශපොශරොත්ු  ශවන න යෘත්වය ශෘශරින 

ශෘළ ැල ශගන, ඒ ගරන ෘ ලරෘමි්ත රට වට  ය්තන 

වය පතිකයක් සූල නම් ෘරනව  නම්, ඒ ගරන තමයි ංරෘයක් මු  

ශවල  ිකශබ්තශ්ත. තම්තශ  රිකූපපය ශගොඩනඟ  ගරීමමට, 

තම්තශ  රිකූපපය ඉැළට ශගන ය මට ශම් විධියට ජා ිකෘ ධ්නය 

වරය ෘරනව .  අල ශවද්දී අැ්තන ලරශබන ිනයලු  රවතත්ිකවල 

ිකශබ්තශ්ත ශමොනව ල  උු රු නර ශඟනිනර අශප් විැ රංකථ න, 

ශපෞර ණිෘ ිනද්ධ්ංකථ න ආරක්ෂ  ෘර ගරීමමට security guard 

මැත්මශයක්වත් නරැර. මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ආරක්ෂෘ 

මුර කුටියක් ැල ග්තන පුුවව්තෘමක් නරැර. කූරගල, ඒ ව ශ ම 

මුහුදු මැ  විැ රය පරත්ශත් ඒ ෘටුතු  ෘර ග්තන ැරකිය වක් 

නරැර.   
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ම්තත්රීු මනි,- 
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබු ම , ඔබු ම ශ  පිළිු රු ෘථ ශේ දී මට ගැ්තන. ඔබු ම  

ලර්ත ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ට ඇික තරම් දු්තන  ශ්ත.  

ංසංකෘතිකෘ  අරමුලශ  එෘු  ශවල  ිකණුණු අිකවි  ල මුලල 

ශෘො ල ෘන එෘ ගරන ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ට ිකණුණු 

ශේලන ව නිං  තමයි ශම් ශයෝජාන ව ශගන ශේ. ශම් මුල  ශෘො ල 

ෘ ල , ශම් මුල වලි්ත තම්තශ  රිකූපපය ශගොඩනඟ  ගරීමමට 

උත්ං ැ ෘරනව . මැවට, එශැම නරත්නම් අශප් ය පහුවට ලක්ෂ 

ැරටක් දීල  තව ලක්ෂ 120ක් විතර රිකූපපය ශවුවශව්ත 

ශයොලවනව . නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිය ඔබු ම  යටශත් 

ිකශබනව  ශ්ත. මම පසුගිය ලවංකවල ර කනයක් ඇහුව ,  ශමම 

ආයතනශේ ශංේවෘය්ත 1,200යි ඉ්තන ඕන . ශංේවෘය්ත 4,200ක් 

ඉ්තශ්ත ඇයි   කියල . ශම් ර කනය ප ර්ලිශම්්තු වට ැතර 

වත වක් ආව . ැරබරයි,  ඒ ැතරවත ශේම ඔබු ම  උත්තර ශල්තන 

ිනටිශේ නරැර. ඔබු ම  ඊශේ ංමැර ර කනවලට පිළිු රු දු්තන . 

මම ිනු ව ,  අශ්ත මශ  ර කනයටත් පිළිු රු ශලයි  කියල . ඒ 

ර කනයත් ඔබු ම ශ  අම තය ස ශේ නිං  ශමම විව ලය ු ළදී 

ශැෝ  ඒ ර කනයට පිළිු රු ශලයි කියල  ම  බල ශපොශරොත්ු  

ශවනව . පුටුවක් නරික, ශම්ංයක් නරික, පි්තන්ර ලකුණු කිීමට 

යන නිලධ් රි්තශග්ත ඔබු ම  ග්තන වරඩ ගරන ශම් 

ප ර්ලිශම්්තු වටත් කිේශවොත් ශැොඳයි. ඔබු ම  උං අය, මිටි අය 

ැරටියට ශතෝර  පත්වීම් දු්ත ඒ පුද්ගලය්තට ශෘෝතත්ර ත් පලනම 

යටශත්  ශනොශවයි ඒ පත්වීම් දීල  ිකශබ්තශ්ත. ඒ දු්තන පි්තන්ර 

ශගව වල ගැල  ිකශබනව ල කියල  පීක්ෂ  ෘර්තන පත්ෘළ 

නිලධ් රි්තට ඔබු ම  ශමොෘක්ල ෘර්තශ්ත කියන එෘ ගරනත් 

උත්තර දු්තන  නම් ශැොඳයි.  

ලර්ත ශම් මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ගරන ෘථ  කිීශම් මුඛ්ය 

පරම ර්ථය ව්තශ්ත, ශවන ෘ ශ වත් රිකූපපය ශගොඩනඟ  

ගරීමමයි. ඒ පරම ර්ථය ශවුවශව්ත තමයි ශම් ෘටුතු  

ශෘශර්තශ්ත.  

ගරු ඇමිකු මනි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ශවුවශව්ත 

ආරම්භ ෘළ ංකථිර තර්තපත් ගිණුම් 14ක් ශම් වන විට වං  ලම  

ිකශබනව . එම ගිණුම් ලැැතශර් මුල  නරැර. ඒව ශේ ිකණුණු 

රුපිය  මිලියන 1,600ෘට වරඩි මුලලෘට ශවච්  ශලයක් නරැර. 

ලර්ත ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල 

ංම්බ්තධ්ශය්ත යම් ෘරනටනට් අුවමරිකයක් ඉ ලනව . මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ ංභ පිකවරය  ශව්තශ්ත 

අගමරිකවරය . ශම්ෘ, අපි ශගශනන ශයෝජාන වක්. එශැම නරිකව 

අපි ෘරන ශ ෝලන වක් ශනොශවයි. අපි ශයෝජාන ව ශගන ව ට, 

ශ ෝලන ව ෘර්තශ්ත අගමරිකවරය යි. පසුගිය ලවංකවල පුවත් පත් 

ු ළි්ත අපි ලරක්ෘ , ශම් මුල  ලබ  ගරීමම ංම්බ්තධ්ශය්ත 

පීක්ෂණ ෘර්තන අගමරිකවරය  ෘමිටුවක් පත්ෘර්තන යනව ය 

කියන  රවතත්ිකය. ශම් විධියට ඔබු ම්තල ශ  පක්ෂය ු ළ අර්ණුල 

ශගොඩනර ශගද්දි ලර්ත ශමොෘල ශම් ශව්තශ්ත  

මැ බරසකුශව්ත මුල  ශෘො ල ෘ ශේ ශෘොශැොමල  ව ව්ත 

ය න  මිලදී ගනිද්දී ශෘොමිංක ගරහුශේ ශෘොශැොමල  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ට තව වින ඩි ශලෘෘ ෘ ලයක් 

පමණයි ිකශබ්තශ්ත. 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මින්තල න්තල අලුත්ගමශ  

ම්තත්රීු ම ට ිකශබන වින ඩි 12ත් මම ග්තනව .   

මම කිය්තශ්ත ශම්ෘයි. ඒ ිනද්ධි ලර්ත එළියට එනව . "ංිකත් 

ශරේමල ං මැත්මය  විතරයි වරඩෘ රය   ගශම් වරඩක් ෘර්තන 

පුුවව්ත මිනිැ  එු ම යි" කියල  එක්ංත් ජා ිකෘ ප ක්ෂිෘය  ළඟ 

මතයක් ිකණුණ . ැරබරයි, අල ශවනශෘොට ඒ මතයට ශමොෘක්ල 

ශවල  ිකශබ්තශ්ත  එු ම  වරඩ ෘර්තශ්ත ශෘොශැොමල, මුල  

ශයොලව්තශ්ත ශෘොශැොමල කියන එෘ අල වනවිට ං ක්ෂි ඇිකව 

ඔප්පු ශවමි්ත ිකශබනව . ගරු ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු මනි, 

ඔබු ම  ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘය  වීම තමයි අශප් 

බල ශපොශරොත්ු ව. ශමොෘල, එතශෘොට එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂය 

ඉිකරි ෘර ශගන ිනටපු, රටට අන වරණය විය ුතු  ශෘොටං එළියට 

ග්තන පුුවව්ත ශවයි. ශැොඳයි කියල  වර්ණන  ෘළ ශෘො ටශංේ 

ිකශබන ිකත්ත ඇත්ත එළියට ග්තන පුුවව්ත ශවයි. ඒෘ තමයි ෘර 

ගත ුතත්ශත්. ඒෘ ඔබු ම ට ලරනග්තන ඕන  තව අුනරුදු 

පැකි්තල, ැයකි්තල කියල වත්, ඒෘ ශෘොශැොම ශවයිල කියල වත් 

මම ල්තශ්ත නරැර. නමුත්, තව ම ංයකි්ත ශලෘකි්ත රට වරිනය ට 

ලරනග්තන පුුවව්ත ශවයි, ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය  ශමොන ව ශ  

පුද්ගලශයක්ල කියල . එු ම  ශම් වරඩ ෘටුතු  ෘශළේ ශෘොශැොමල, 

 ක්රශ ඛ් උ ලසඝනය ෘශළේ ශෘොශැොමල,  ක්රශ ඛ් කුණු කූඩයට 

ලරම්ශම් ශෘොශැොමල, නිලධ් රි්ත අඩ්තශත්ට්ටම්වලට ලක් ෘශළේ 

ශෘොශැොමල කියන ිනයලු ශද්ව  ශම් ලිපිශගොුව දිැ  බරලුව ම 

ශපශනනව .  

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ රැංකවීමට 

අගමරිකවරය  ව ඩිශව්තශ්ත නරැර. නමුත්, අගමරිකවරය  තමයි 

එින ංභ පිකවරය . ඒ ුනණ ට, අගමරිකවරය ශ  අුවමරිකයක් ශම් 

මුල වලට ලරශබ්තශ්ත නරැර. එු ම ශ  අුවමරිකයක් නරිකව ශම් 

මුල  ශයොලව  ග්තන, ෘරනටනට් ම්ඩඩලශේදී මසගල ංමරවීර 

ඇමිකු ම ශග්ත ඉ ලීමක් ෘරනව , ශම් ශවුවශව්ත ශම් මුල  

ටිෘ නිලැංක ෘරල  ශල්තන කියල . ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු මනි, 

ශමතරනි්ත ශෘොමිංක ය්තශ්ත නරැර, ශැොරෘම් නරැර, වස  වක් 

නරැර කියල  ඔබු ම  ලර්ත කිේව . ැරබරයි ගරු ඇමිකු මනි, ශම් 

ංඳැ  ෘරනටනට් අුවමරිකය ඉ ලන ඒ විංකතරශේම ඔබු ම  

කියනව , "රංම්ප ලන ක්රිය වලියකි්ත ශතොරව පවර  ඉටු ෘර 

ගරීමම ංඳැ  ශම් මුල  නිලැංක ෘර්තන" කියල . ඒත් 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ආ්ඩඩුව රංම්ප ලන ශෘොමිංමක් ැල්තන 

ආපු ආ්ඩඩුවක් ශ්ත. 

 
 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. මූල ංන ූපඪ ගරු 

ම්තත්රීු මනි, එු ම  ශම් ංඟවල  ෘථ  ෘර්තශ්ත ශමොන ආයතන 

ගරනල  
 
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබු ම  ඒෘ එළි ෘර්තන. 

 
 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශමොන ආයතනයල  ර ජාය ආයතනල   
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ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ර ජාය  ආයතනයක් ශනොශවයි. 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එශැම නම් ශමොෘක්ල   

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

රංම්ප ලන ක්රිය වලිශය්ත පිට, - [බ ධ්  කිීමක්]  

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ශමොෘක්ල, ආයතනය   

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ම  ළඟ ිකශබනව , ඒ නිීක්ෂණ.   

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ෘරුණ ෘරල  කිය්තන, ඒ ර ජාය ආයතන ශමොනව ල කියල . 

ර ජාය ඉසිකශ්තරු ංසංකථ ව, SD & CC  ආයතනය,- 

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘු මනි, ඔබු ම ශ  පරත්ශත්ත 

ශතොරු රු ශනොදු්තනත් ඔ්තන, අපි ශලනව . ශම් කිය්තශ්ත, SD & 

CC එෘ ගරන තමයි  ර ජාය ඉසිකශ්තරු නිර්ම ණ ීමිකගත ංසංකථ ව 

ගරන තමයි. ඒව ට ෘරුණු, ෘ රණ  ශබොශැෝයි. ඒ ෘර ග්තන ඕන  

වරඩ පිළිශවළව  ෘර ග්තන. ර ජාය ඉසිකශ්තරු නිර්ම ණ ීමිකගත 

ංසංකථ ව ආල යම් උපයන ශවන ම ර්ගවලට ශයොමු ෘර්තන ඕන . 

එම නිං  ශම් ශගො ල්තට වරඩ වරඩියි. ඒ ශගො ල්තට වරඩ වරඩි 

නිං  ශම් ංඳැ  විශ ේෂිත ෘ්ඩඩ යම් බඳව  ග්තන ඕන . ගරු 

ඇමිකු මනි, ඒ ඕන  ෘරන ෘ්ඩඩ යම් රංම්ප ලන ක්රිය වලිශය්ත 

ශතොරව බඳව  ග්තන ඉඩ ශල්තන කියල  ඔබු ම ශ  අත්ංනි්ත -

ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය ශ  අත්ංනි්ත- ුතු ව ලියල  ඉ ලනව . 

ලවජා  නරද්ල  දුෘ නරද්ල  ශමශැම ුනණ ම ර ජාය මුල  අවභ විත 

ශව්තශ්ත නරද්ල  ගරු ඇමිකු මනි  ශම්, රංම්ප ලන ශෘොමිංමක්  

ශගනනව ය කියපු ආ්ඩඩුවක් ශ්තල  කිරිඇ ල ඇමිකු ම්තල  

කිේශේ  රංම්ප ලන ශෘොමිංමක් පිිනටුවනව  කියල  ශ්තල  [බ ධ්  

කිීම්] 

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ශම් ප ර්ලිශම්්තු ව ු ළ ිනටින කිිනම ම්තත්රීවරයකුට කිින 

ශලංකි්තවත් ශ ෝලන  ෘර්තන බරැර. [බ ධ්  කිීම්] ැර්තං න් 

ව ර්ත ශව්ත ශම්ව  ඉවත් ෘර්තන ඕන . ශම්තන, මශ  අශත් 

ිකශබනව  ඒ ෘරනටනට් ප්රිෘ ව. එම ෘරනටනට් ප්රිෘ ව මම  

ංභ ගත  ෘර්තන බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . 

ගරු ලක්ෂම්න් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ර ජාය ආයතනවලට, රංම්ප ලන ක්රිය වලියකි්ත ශතොරව 
ශෘෝතත්ර ත් ශල්තන පුුවව්ත කියල  අපි ෘරනටනට් ම්ඩඩලශේදී 
කිිනප වත වක්ම රණරණය ෘර ිකශබනව . [බ ධ්  කිීමක්] ර ජාය 
ආයතනවලට. ශපෞද්ගලිෘ, -[බ ධ්  කිීමක්] Please, let me 
speak. අපි ශපෞද්ගලිෘ  ංම ගම්වලට කිිනම ශෘෝතත්ර ත් එෘක් 
දීල  නරැර. ඒ ඔක්ශෘොම රජාශේ ආයතනවලටයි දීල  ිකශබ්තශ්ත. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු ංභ න යෘු ම  මැ ම ර්ග ඇමිකවරය  ව ශය්ත ඉ්තන 
ශෘොට ඒ ෘටුතු  ෘළ ආෘ රය පිළිබඳ ිනයලු විංකතර ිකශබනව . 
මම අල ංභ න යෘ ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘු ම  ගරන ශනොශවයි 
ෘථ  ෘර්තශ්ත. අන ගත එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂ අශප්ක්ෂෘු ම  
ගරනයි මම ශම් ෘථ  ෘර්තශ්ත. මම කිය්තශ්ත ශම්ෘයි. 
රංම්ප ලන ක්රිය වලිය ගශම් ග්ර ම ංසවර්ධ්න ංමිිකයටත් 
ශගශන්තන ඕන ය කියපු ඔබු ම්තල , රංම්ප ලන ක්රිය වලිශය්ත 

ශතොරව ලක්ෂ 412ක් වියලම් ෘර්තන, ශෘෝටි 32ක් වියලම් 
ෘර්තන, ශෘෝටි 22ක් වියලම් ෘර්තන,- [බ ධ්  කිීමක්]  ම  ළඟ 
එම ිනයලු ලිපිශගොුව ිකශබනව . ණුද්ධ්   ංන අම තය ස යක් රශට් 
ිකශයද්දී, නිව ං අම තය ස යට, නරත්නම් ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  
අම තය ස යට ශවශැර විැ රංකථ නවල, ඒ ශද්වංකථ නවල වග 
කීම ග්තනව . එශැම ෘර්තශ්ත රිකූපපය නසව  ග්තන 
ශනොශවයිල    

 

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම ශබොශැොම ං්තශතෝෂ 

ශවනව , ශගෞරවීමය මැ  ංසඝරත්නය ඉදිරිශේ අශප් ගරු 

ම්තත්රීු ම  ශම් විධියට ෘථ  කිීම ගරන. ශබොශැොම ශැොඳයි. 

ඔබු ම  තව තවත් ෘථ  ෘර්තන.  
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

දිුනලපිටිය මරිකවරණ ශෘොට්ස ංශේ ිනටින ිනයයට 92ක් 

ශබෞද්ධ්ය්ත නිශයෝජානය ෘරන, ශබෞද්ධ් භික්ෂූ්ත වැ්තශංේල ට 

අසීමිතව ගරු ෘරන පුද්ගලයකු විධියට ඉත ම වරලගත් ආෘ රයට 

මම කිය්තශ්ත ශමච් රයි. රජාශේ යම් ීමිකයක් ිකශබනව   වරඩ 

පිළිශවළක් ිකශබනව   අරමුණක් ිකශබනව . ශම් අරමුණුවලි්ත 

පිටංකතරව, තම්තශ  රිකූපපය නසව  ගරීමම ංඳැ  ශබෞද්ධ් ගම 

ප ව  ශලනව  නම්, ංසංකෘතිකය ප ව  ශලනව  නම්, ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල ශෘො ලෘනව  නම්  ඒ අයට අප ශමොෘක්ල ෘළ ුතත්ශත්  

රශට් ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ශෘො ල ෘ ල   තම රිකූපපය නසව  

ග්තන උත්ං ැ ෘරනව  නම්, ඒ තරම් ප පයක් තවත් නරැර.  

නිව ං ංසවර්ධ්න අධිෘ රිශේ ිනද්ධ් වූ අසීමිත වස  , ෂිෂණ 

ශතොගය ගරනත් අපි ල්තනව  ශ්ත. නිව ං අධිෘ රිය යටශත් 

ිකශබන මුල  ශමු ම්තල  ප විච්චි ෘළ ආෘ රය ගරනත් අපි 

ල්තනව  ශ්ත. ශම්ව  ගරන ෘලබල ශවල , තර්ත තර්තවල ඉඳශගන 

අපට නිෘම් ශ ෝලන  ෘළ ට වරඩක් නරැර. ශම් ෘටුතු  ශල්තන ඒ 

ඒ අම තය ස වලට. ශබෞද්ධ් ෘටුතු  පිළිබල ඇමිකු ම  -ගරු 

ග මිණි ජායවික්රම ශපශර්ර  ඇමිකු ම - ශම් ගරු ංභ ශේ ලර්ත 

ඉ්තනව . එු ම  ලක්ෂ ඇමිකවරශයක්  වරඩ ෘර්තන උප්ත 

ැප්තෘම් ඇික ශෘශනක්  ිනටපු මැ ඇමිකවරශයක්. ණුද්ධ්   ංන 

අම තය ස යට මුල  ටිෘ ලරණුණ  නම්, එු ම ටත් පුුවව්ත ප්තං  

ැල්තන. ගරු ග මිම් ජායවික්රම ශපශර්ර  ඇමිකු මනි, ඔබු ම ට 

ප්තං  ැල්තන බරරිල  ඔබු ම ටත් ප්තං  ැල්තන පුුවව්ත ශ්ත. 

එු ම ට ප්තං  ැල්තන පුුවව්තෘම ිකශබද්දී, එු ම ට ශව්ත වන 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

මුලල එතරනි්ත ඉවත් ෘරල , අන ගත ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘත්වය 

ගරන ිනත ශගන ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල අවභ විත ෘරනව . ඒෘයි ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම  

ශම් ශයෝජාන ව ශගන ශේ. මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  

ිකශබ්තශ්ත සීගිරිය ංසවර්ධ්නය ෘර්තන, ලඹුලු ශල්ත විැ රය 

ංසවර්ධ්න ෘර්තන, අටමංකථ න ංසවර්ධ්නය ෘර්තන ැ  ෘල  

ශි පී්ත නසව්තන ිකශබන මුල . ලැම් ප ං වලට මුල  ශලනව  

නම්, ිනයලු  ලැම් ප ං වලට -10,000ල, 12,000ල, 12,000ල- 

අව යත  අුවව මුල  ශල්තන  ණුද්ධ්   ංන අම තය ස ය ැරැ  

ශංොය  බල  ඒ මුල  ටිෘ ලබ  දීමට ෘටුතු  ෘර්තන. ඉංකල ම් 

ලැම් ප ං වලට, ෘශතෝලිෘ ලැම් ප ං වලට අව ය මුල  ටිෘ 

ශල්තන. ඒ ගරන අපි කිිනම ලවංෘ, කිිනම ශේල වෘ විශේ නය 

ෘර්තශ්ත නරැර.  

ලර්ත බල්තන නිව ං අධිෘ රිය යටශත් ආරම්භ ෘරපු නිව ං 

වය පතිකවල තත්ත්වය ශමොෘක්ල කියල . ගරු  ්තද්ර නි බ්ඩඩ ර 

මරිකනිය, මම ඔබු මියශ  ගම් පළ තට ඊශේ-ශපශර්ල  ගිය ම 

ලරක්ෘ  නිව ං වය පතික යටශත් ශගව  200ක් විතර ැලල  ිකශබන 

බව. ැරබරයි, ශගව  100ෘ විතරයි මිනිසු්ත පදිසචි ශවල  ඉ්තශ්ත. 

ඉු රු මිනිංකසු ශගව  ල ල  ගිින්ත. ඉ්තන මිනිසු්තටත් ශබෝතන 

වු ර නරැර. ඒ මිනිසු්තට ශබෝතන වු ර ටිෘ බුනංර්වලි්ත 

ශගශන්තශ්ත. ම්තන රම දිංක්රික්ෘය නිශයෝජානය ෘරන අශප් 

ගරු    ංක නිර්මලන ල්ත ම්තත්රීු ම  කිේව , "ශගව  2,000ෘට 

විතර මු ග  තබ  ිකශබනව , - [බ ධ්  කිීම්] 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එු ම  ෘශතෝලිෘයකු 

ැරටියට විැ රංකථ නවලට ෘරන ශංේවය ගරන පුදුම ෘ ර 

ඊර්ෂය වකි්ත ෘථ  ෘරනව . ඒ ගරන මම ෘනග ටු වනව . ගරු 

ම්තත්රීු මනි, තමු්තන ්තශංේ එශැම ෘථ  ෘර්තන එප . ිනසැල 

ශබෞද්ධ්ය්තශ  ඡ්තලවලි්ත තමයි තමු්තන ්තශංේ ප ර්ලිශම්්තු වට 

ආශේ. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරලරිශේ ගරුතර මැ  ංසඝරත්නය වරඩ ඉ්තනව . උ්ත 

වැ්තශංේල ට ගරු ෘරමි්ත ම  ශමය කිය්තශ්ත. ගරුතර මැ  

ංසඝරත්නය ශප්තවමි්ත, ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මුල  අවභ විත 

කිීම ගරනයි මම ශම් කිය්තශ්ත. [බ ධ්  කිීම්] එශැම නරු ව ශම් 

 මුල  අවභ විත ෘරමි්ත, රංම්ප ලන - [බ ධ්  කිීම්] ශම්ෘ පුදුම 

ෘලබලවීමක් ශ්ත. අපි ශමොෘටල භය ශව්තශ්ත  ඔබු ම්තල  

ඉංකශං ල  ඔබු ම්තල ශ  පක්ෂශේ ිකශබන ගරටලුව විංඳ  

ග්තන. ඉ්ත පංකශංේ ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘෘම ඔබු ම්තල ශ  

න යෘය ට අරශගන ශල්තන. ඔබු ම්තල ශ  න යෘය  තරගයට 

එව්තන. ඒෘට අපි ල ංකිකයි. [බ ධ්  කිීම්]  ඕන  ෘ්තලෘට යමු. 

ැරිල  ඕන  ශලයක් ෘරමු. ඔබු ම යි ම යි ශලශලන ම එෘ ෘ්තශද් 

තමයි ිනටිශේ. මම එෘෘ, ඔබු ම  එෘෘ ශනොශවයි. ශලශලන ම 

එෘ ෘ්තශද් තමයි ඉඳල  ආශේ. නටසගිරිශේ ෘ්තලයි, දිුනලපිටිශේ 

ෘ්තලයි කිේව ම අමුු  ෘඳු ශනොශවයි, ශලෘම එෘයි.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මම කියමි්ත ිනටිශේ ශවන 

ශලයක් ශනොශවයි. යම්කිින රජායෘ රිකපත්ිකයක් ිකශබනව  නම්, ඒ 
රිකපත්ිකය ු ළ ජා ිකෘ අය වරයක් ැරශලනව  නම්, අශප් ආගම්වල 

පූජාය පක්ෂශේ ිනයලුශලන  බල ශගන ඉ්තශ්ත, තම්තශ  ආගම 
ශවුවශව්ත ශම් ආ්ඩඩුව ශමොෘක්ල ෘර්තශ්ත කියල යි. ශම් 

ආ්ඩඩුව ආගම ශවුවශව්ත  ෘරන ෘටුතත්ත අශප් ප්තං වල 

ංකව මි්ත වැ්තශංේල  බල ශගන ඉ්තනව . ැරබරයි, පසුගිය අය 

වරශේ එශැම ශලයක් ශපශන්තන ිකණුශ්ඩ නරැර. අශප් ණුද්ධ් 

  ංන ඇමිකු ම ට එශැම බලයක් දීල  ිකණුශ්ඩ නරැර. ඒ නිං  
තමයි මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ශයොල  ග්තශ්ත.  

ෘටුවපිටිය ශද්වංකථ නය ශගොඩනරසවීම ංම්බ්තධ්ශය්ත අපි 

ංකු ිකව්තත වනව . ඒෘ ැදිින රැ රයක්. ඒෘ, ඒ  මිනිසු්ත 

ෘ නික්ෘ  ෘරටයට රුපියල, රුපිය  ශලෘ, රුපිය  පැ ල ල  

එෘු  ෘරල  ැලපු ප ලිය. ශෘොච්චිෘශන්   ්තත අ්තශතෝනි 

මුණිදු්තශ  ශද්වංකථ නය ශගොඩනඟල  දු්තන එෘ ගරන අපි 

ංකු ිකව්තත වනව . ඒෘ, ඒ  මිනිසු්ත ෘ නික්ෘ  ෘරටයට ං ලි 

ල ල  එෘු  ෘරල  ැලපු ප ලිය. මඩෘලපුව ිනශයෝ්ත 

ශද්වංකථ නය ශගොඩනඟල  දු්තන එෘට අපි ංකු ිකව්තත වනව . 

ඒෘ, මිනිසු්ත ශබොශැොම අම රුශව්ත එෘු  ශවල  ශගොඩනඟ  

ගත්ත ප ලිය. ැරබරයි, ශම් ආ්ඩඩුශේ ඉ්තන අගමරිකවරය යි, 

ජාන ධිපිකවරය යි ශලපරත්ශත් ඉඳල  ජා ිකෘ ආරක්ෂ ව බ  දු 

ෘරපු නිං  තමයි ඒ ප ලි ු නටම රැ ර එ ල ුනශ්ඩ. ශම් ප ලි 

ු නටම ශබෝම්බ ගැල , සුුව විසුුව ුනශ්ඩ ඔබු ම්තල ශ  

ආ්ඩඩුශේ වරදි්ත.  

 
ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශමු ම  කිය්තශ්ත අමූලිෘ 

අංතය ශ්ත.  මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ිකශබන මුල වලි්ත 

තමයි ඒ ශද්වංකථ න ු න ඇු ුව ඔක්ශෘෝම ැල්තශ්ත. තවත් 

ැල ශගන යනව . ඇයි, ඒෘට විරුද්ධ්  [බ ධ්  කිීමක්] ඇයි, 

ඔබු ම  ඒෘට විරුද්ධ්  [බ ධ්  කිීමක්] නරැර. ඇයි, විරුද්ධ්  

ඔච් ර ඊර්ෂය  ෘර්තශ්ත ඇයි   

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ආ්ඩඩුශේ විෂය පථශය්ත පිටට ගිින ල  - [බ ධ්  කිීම්] 

ආ්ඩඩුශේ විෂය පථශය්ත පිටට ගිින ල , ඒ ව ශ ම - [බ ධ්  

කිීම්] ෘලබල ශව්තන එප . ජාන ධිපික අශප්ක්ෂ ෘශයකුට 

ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් කිය්තශ්ත කූඹිශයක් ව ශ  ශබොශැොම ශපොඩි 

එශෘක්. ඒ නිං  ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘශයක් ුනණ ම, ඒ type 

එශක් අයත් එක්ෘ වරඩ ෘර්තන. අපිත් එක්ෘ ඔට්ටු ශව්තන 

එ්තන එප .  

මම කිේශේ ශම්ෘයි. ම්තන රශම් අශප් ම්තත්රීු ම  අල උශද් 

අගමරිකු ම ට ර කනයක් ශයොමු ෘළ . අගමරිකු ම  එය පීක්ෂ  

ෘර බල  කියනව  කිේව . ශමොෘක්ල, අගමරිකු ම ට ශයොමු ෘරපු 

ර කනය  උු ශර්, මඩෘලපුශේ ශගව  2,000ෘට වඩ  ං දීමට 

මු ග  තබ  ිකශබනව . තවම ඒ අයට ලක්ෂයයි දීල  ිකශබ්තශ්ත. 

ගරු ඇමිකු මනි, තවම ලක්ෂයයි දීල  ිකශබ්තශ්ත. 2018 ඉඳල  

2019 ශම් අුනරුද්ල ඉවර වනු රු ඒ මිනිසු්තට ං ලි දීල  නරැර, ඒ 

මිනිසු්තට මුල  ශගව්තශ්ත නරැර. ලර්ත  තමු්තන ්තශංේ කිේව , 

SD & CC එශෘ්ත ඒව  ෘර්තශ්ත කියල . අපි ල්තනව ,             

ඒශෘ්ත ෘරන විධිය. ශම් ැරම ර ජාය ආයතනයෘම උප 

ශෘෝතත්ර ත්ෘරුශවක් ඉ්තනව . ඒ උප ශෘෝතත්ර ත්ෘරුව  ඉ්තන 

රශද් ශේ ම්තත්රීවරය  ශැෝ ිනතවතකුශ  ම ර්ගශය්ත ඒ උප 

ශෘෝතත්ර ත්ෘරුව  තමයි ශම් ඉදිකිීම් ෘර්තශ්ත. ඒ 

ංරපුතම්ෘරුශවෝ ඔක්ශෘෝම ර ශද්ශීය ශද් ප ලනඥශයෝ. ශම් 

ශගව වලට ශව්ත ෘරන මුල වලි්ත ර ශද්ශීය ශද් ප ලනඥය ට 

ශෘොටංක් යනව . පසුගිය ලවංකවල දිුනලපිටිය ර ශද්ශීය ශ ෘම් 

ෘ ර්ය ලශේදී ඒෘ අන වරණය ුනණ . එවරනි ිනද්ධි  ශවනව . ඒ 

නිං  එෘ එක්ශෘන ට ඇඟි ල දිව  ෘර්තන එ්තන එප . මම 

කිය්තශ්ත, ශම් මුල  අවභ විතය - 
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[ගරු ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් ශැේරත් මැත ] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ට තව වින ඩි ශලෘෘ ෘ ලයක් 

ිකශබ්තශ්ත. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරු ධ කහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශැොඳයි, මට ඒ ඇික.  මම කිය්තශ්ත ශම්ෘයි. රංම්ප ලන 

ක්රිය වලියකි්ත ශතොරව ශම් මිලදී ගරීමම් ංැ ඉදිකිීම් ෘර්තනට 

අවංකථ ව ඉ ලීමත්, යැ ප ලන ආ්ඩඩුශේ මූලධ්ර්මවලට පයි්ත 

ගරසීමක්. ඒ ව ශ ම මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ප ලෘ 

ම්ඩඩලශේ ංභ පිකවරය  ඇු ුව ඒ නිලධ් රි්තශ  අුවමරිකය 

නරු ව ෘටුතු  කිීමත්, ර ජාය මූලය අවභ විත කිීමක්. ඒ ව ශ ම 

ශම් විෂයට අල ළ ජායවික්රම ශපශර්ර  මරිකු ම  ව ශ  ිනටපු මැ 

ඇමිකවරු්ත, ිනටපු ලක්ෂ ඇමිකවරු්ත ෘළ ුතු  ෘ ර්ය භ රය  

ශෘො ලෘ මත්  ශද් ප ලන ංල   රයට ගරීමමක්.  

තමු්තන ්තශංේල ශ  ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘ ර කන  

තමු්තන ්තශංේල  විංඳ  ග්තන. ැරබරයි, ශම් විධියට ජානත  මුල  

න ංකික ෘර්තන, ජානත  මුල  වින   ෘර්තන, ජානත  මුල වලි්ත 

ශම් විධියට  සූදු ශෘළි්තන ආ්ඩඩුවට ඉඩ ශල්තන බරැර. ශම් 

ගරුතර මැ  ංසඝ රත්නය -අශප් භික්ෂූ්ත වැ්තශංේල -, අශප් 

ආගමිෘ න යෘය්ත,  අශප් විැ රංකථ නවල ල යෘ ංභ ව, අශප් 

මීංම් ප ලෘ ෘමිටු, ප ලි, ශද්වංකථ නවල ෘමිටු කියන ශම් 

ිනය ල ලරනගත ුතු  ෘ රණ වක් අපි පරැරදිලිවම කියනව . ශම් 

ආ්ඩඩුව track එෘ පරනල  තමයි ය්තශ්ත. ආ්ඩඩුශේ අල ළ 

අම තය ස  විෂය පථශය්ත පිට පරනල  තමයි ය්තශ්ත. ණුද්ධ් 

  ංනය ශගොඩනඟ්තන ඒ ෘටුතු  ෘළත්, ඒ ු ළ වි  ල ෂිෂණයක් 

ිනද්ධ් ශවනව . ඒ නිං  අපි ඉ ලීමක් ෘරනව , ශම් 

ප ර්ලිශම්්තු ශේ COPE එෘට ශම් ිනයලු ෘටුතු  එෘක් න ර 

ශගනර ල  ශංොය  බල , පීක්ෂ  ෘරල  ශම් ර ජාය මුල  අවභ විත 

වීම ංම්බ්තධ්ශය්ත සුදුසු පීක්ෂණයක් ෘර්තන කියල . 

ශබොශැොම ංකු ිකයි. [බ ධ්  කිීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ග මිම් ජායවික්රම ශපශර්ර  අම තයු ම . - [ංභ  
ගර්භය ු ළ නරත.] 

ගරු ආර්.එම්. රසිකත් මද්දුම බ්ඩඩ ර අම තයු ම . ඔබු ම ට 

වින ඩි පැෘ ෘ ලයක් ශව්ත ෘර ිකශබනව .  

ඊට රථමශය්ත ෘුනරු්ත ශැෝ ගරු ම්තත්රීවරශයක්  ගරු නටම  

රත්න යෘ ම්තත්රීු ම ශ  නම මූල ංනය ංඳැ  ශයෝජාන  ෘරන 

ශලං ම  ඉ ල  ිනටිනව . 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් ම ුලම බණ්ඩාර මහතා (රාජය 
පරිපාලන  ආපදා ක මනාකරණ සහ පශු සම්පත් 
සංවර්ධන අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ - தபொது 

நிருவொக, அனர்த்த முகொமைத்துவம் ைற்றும் கொல்நமட 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration, Disaster Management and Livestock 
Development)   
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, "ගරු නටම  රත්න යෘ 

ම්තත්රීු ම  ලර්ත මූල ංනය ගත ුතු ය"යි ම  ශයෝජාන  ෘරනව . 
 
්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුමරුව ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා මූලාසනකයන් ඉවත් 
වුකයන්  බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ெொஜகருைொ அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு  பிைல் ெத்நொயக்க 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA  left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
[අ.භ . 2.12] 

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් ම ුලම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අපට ශපශනන විධියට අල 

විපක්ෂය ශබොශැොම නටයගර්තවී, තරිකගර්තවී ආගමිෘ ෘටුතු  

ශවුවශව්ත ෘරන ෘටුතු වලටත් විරුද්ධ්ව ෘටුතු  ෘරන 

ශේල වක්. තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලශේ ශම් ෘටුතු  ෘර්තන 

බරරි ශවල , තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලශේ ශබෞද්ධ් ගම 

ශවුවශව්ත, අශනක් ආගම් ශවුවශව්ත ෘටුතු  ෘර්තන බරරි 

ශවල  අල වනවිට අශප් ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම , අශප් මරික-

ඇමිකවරු්ත ශම් ෘටුතු  ෘරන ශෘොට, ඒෘට ඊර්ෂය  ිනිකල  

තමු්තන ්තශංේල  ෘටුතු  ෘරනව . 

මට ෘලි්ත ෘථ  ෘළ ම්තත්රීු ම  ශබොශැොම භය ශවල . එු ම  

රංම්ප ලනය ගරන ෘථ  ෘරනව . රංම්ප ලනයක් ගරන ශනොශවයි 

ශම් ශයෝජාන ශේ ිකශබ්තශ්ත. මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මුල  

ගරනයි ශම් ෘථ  ෘර්තශ්ත. ශම් අුනරුශද් ද් අපි ණුද්ධ්   ංනය 

ශවුවශවුවත්, ආගම ශවුවශවුවත් "ගම් ශපරළිය" වරඩංටැනි්ත 

විතරක් රුපිය  නටලියන ැතක් විතර වියලම් ෘරල  ිකශබනව . 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලශේ ශමොන විැ රයල, ශමොන ප්තංලල, 

ශමොන ආගමිෘ ංකථ නයල දිුතණු ෘශළේ කියල  අපි අැනව . නමුත් 

අල වනවිට මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත විතරක් ශනොශවයි, "ගම් 

ශපරළිය" වරඩංටැනි්ත ව ශ ම ශවනත් වරඩංටැ්තවලි්ත ල 

ආගමිෘ ංකථ න දිුතණු ෘර්තන වි  ල මුලලක් වියලම් ෘරනව . 

ඉිකැ ංය දිැ  බරලුශවොත් ශපශනනව , ශබෞද්ධ් ගම ශවුවශව්ත 

ව ශ ම ශවනත් ආගම් ශවුවශව්ත වරඩිශය්තම වරඩ ෘරල  

ිකශබ්තශ්ත එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂය බව. ශම් රශට් පිරිශව්ත 

අධ්ය පන ක්රමය රජාය  භ රයට අරශගන, ඒව ට රජාශේ මුල  

වියලම් ෘර්තන පට්ත ගත්ශත් එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂයයි. අශප් 

ආ්ඩඩුව බලයට ඇවි ල  පිරිශව්තවල ඉ්තන ංකව මී්ත 

වැ්තශංේල ට ලබ  ශලන ල යෘ මුලල ැය ැත් ව ණයකි්ත වරඩි 

ෘළ . නමුත් තමු්තන ්තශංේල   ත පැක්වත් වරඩි ෘශළේ නරැර. 

ශම් රශට් ශවශැර විැ ර ැරදුව  නම් ඒ ිනය ල ෘරල  ිකශබ්තශ්ත 

එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂය විින්ත. ෘතරගම කිරි ශවශැර, මිනයසගණ 

විැ රය ආදී ිනය ල එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂ ආ්ඩඩුව පරවික 

ෘ ලශේ තමයි ැලල  ිකශබ්තශ්ත. අල ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම , 

අශප් ආ්ඩඩුව, ශම් ෘටුතු  ෘරන ශෘොට අශප් ිනටපු ංසංකෘතිකෘ 

ඇමිකු ම  ෘ ශ  ශැෝ ශෘෝතත්ර ත්ු වක්, ලණුවක්  බ ර අරශගන 

ශමශැම ෘටුතු  ෘරනව ල  කිය්තන මම ල්තශ්ත නරැර. ඔබු ම  

ශබොශැොම වරලගත් මුවංකංශයක්. ඒ නිං  ශම් ව ශ  කුණු 

ශගොඩව  බ ර ග්තන එප , ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු මනි. 

තමු්තන ්තශංේ අල ිනතට එෘඟව ශනොශවයි   ෘථ  ෘර්තශ්ත. 

තමු්තන ්තශංේ ශබෞද්ධ් ගමට විරුද්ධ්ත් නරැර  අපි ෘරන 

වරඩවලට විරුද්ධ්ත් නරික බව අපි ල්තනව . නමුත් අල අපි ශම් 

ෘටුතු  ෘරද්දී විපක්ෂය ශපොන්ඩක් භය ශවල  ඉ්තනව .  

ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘයට විතරක් මම ිනතන ැරටියට ශමු ම  

අල වන ශෘොට රුපිය  නටලියනයක් විතර ශව්ත ෘරල  ිකශබනව . 

රුපිය  ලක්ෂ ැත්ිනයයෘ වියලමි්ත අල වන ශෘොට ණුදුරුවගල රජා 

මැ  විැ රංකථ නය රිකංසංකෘරණය ෘරශගන යනව . ම ලිග විල 

ණුදු පිළිමය නඟ  ිනටුවීශම් ෘටුතු  ෘශළේත් ිනටපු ජාන ධිපික 

ශරේමල ං මරිකු ම යි. අඩු තරමි්ත ඒ විැ රශේ මුවව -භූමිය- 

203 204 



ප ර්ලිශම්්තු ව 

ැල්තන අුනරුදු 20ක් ිකංකශංේ බරරි ුනණ . අල ශමු ම  ංසංකෘතිකෘ 

ඇමික ශවල ,  රුපිය  මිලියන 300ක් විතර වියලම් වන වරඩ 

පිළිශවළක්  පට්ත ශගන ිකශබනව . මම ිනත්තශ්ත ශම්ව  ලකින 

ශෘොට තමු්තන ්තශංේල ට ශපොඩි ඊර්ෂය වක් ඇික ශවනව  ඇික, 

අපට ෘර්තන බරරි ශවච්  වරඩ ශමු ම්තල  ෘරනව   කියල .   

රුපිය  මිලියන 40ෘ වියලමි්ත කිරි ශවශැශර්  නව 

ශගොඩනරඟි ලක් ැ  ධ් ු  ම්තදිරයක් ඉදි ෘර්තන පට්ත ශගන 

ිකශබනව . අපි එල  රුපිය  ලක්ෂ 300ෘ වියලමි්ත ුතලගන ව 

රජාමැ  විැ රශේ පළමුවරනි අදියර අවං්ත ෘළ . ලර්ත ශමු ම  

ඇවි ල  ඒශක් ශලවරනි අදියර ෘර්තන පට්ත ශගන ිකශබනව . 

ශෘොටංර පියසගල රජා මැ  විැ රය, ශලමටම  විැ රය කියන 

ිනය ශ ම වරඩ ෘටුතු  අපි ලර්ත ෘරශගන යනව . 

තමු්තන ්තශංේල ට ඒව  ලකින ශෘොට ිනශත් ශපොඩි අම රුවක්, 

රිදි ලක් ඇික වනව . විපක්ෂශේ අය ජාන ධිපිකවරණයට 

ශෘොච් ර භය ශවල  ඉ්තනව ල කියල  අපට ශපශනනව . 

ජාන ධිපිකවරණය ඉලක්ෘ ෘරශගන තමයි ශම් මඩ ගැ්තන පට්ත 

ශගන ිකශබ්තශ්ත. ජාන ධිපිකවරණ ංටනි්ත තමු්තන ්තශංේල  

පසුබ  ඉ්තන විත්ිකය ශමතරනදී අපට ශැොඳට ශපශනනව . ශම් 

ව ශ  මඩ ගැ්තශ්ත නරිකව, ශම් ව ශ  ශද්ව  ෘර්තශ්ත නරිකව, 

ශම් ෘටුතු  ෘර්තන කියල  අපි තමු්තන ්තශංේල ශග්ත ඉ ල  

ිනටිනව .   

මම ිනතන ැරටියට අල එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂශේ ෘුනරුවත් 

ඔබු ම්තල  කියන විධිශේ ලිඛිත ඉ ලීමක් අශප් අගමරිකු ම ට 

ඉදිරිපත් ෘරල  නරැර  අගමරිකු ම  ඒ ංම්බ්තධ්ශය්ත 

පීක්ෂණයක් ෘර්තන කියල ත් නරැර. අශප්  ංමගිය,  ක්ික 

ංම්ප්තනභ වය එශැමම ිකශබනව . අපි ඒ වරඩ ෘටුතු  ෘරශගන 

යද්දි තමයි තමු්තන ්තශංේල  අල ශම් ව ශ  ශද්ව  ෘර්තශ්ත. 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලයට වරඩිය අල වි  ල ව ශය්ත මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලලට මුල  එක්ෘහු ශවනව   රජාශේ මුල  

ශලනව . ඒ ව ශ ම මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල වරඩිශය්තම තර 

ශවල  ිකශබශනේ 2012 අුනරුද්ශල්ත පංකශංේ කියල  අපි කියනව . 

මම ිනත්තශ්ත තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලශේත් ශම්ව   ැරදුව . 

නමුත් ශමොනව ල ෘශළේ  ශමොනර ගල බ්තධ්න ග රයට ගිශයොත් 

ශපශනනව , ශමොනර ගල බ්තධ්න ග රශේ වරඩිශය්තම ඉ්තශ්ත 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලශේ නිල්ත ැ ර්තන ගිින ල  අහු ශවච්  

මිනිංකසු බව. එශැමයි ණුද්ධ්   ංනය දිුතණු ෘශළේ. ඒ ලවංකවල 

රිනද්ධ් ශලයක් තමයි යම් යම් අය ශයොල ශගන දුටුගරමුණු 

රජාු ම ශ  ෘඩුව  ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘශේ ශැේව ය කියන 

ෘ රණය. වරේ ැ රනව , නිල්ත ශැොය්තන. එවරනි ඉිකැ ංයක් 

ිකණුශ්ඩ. අල අපි ශම් ෘටුතු  ෘරශගන යද්දී,- 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිකු මනි, ඔබු ම ට නියමිත ෘ ලය ලර්ත අවං නයි. 

 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් ම ුලම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශංෝම විකයත් ැ රුව , ශංොරශබොර වරවත් ැ රුව , 

අුවර ධ්පුරයත් ැ රුව . ශංොරශබොර වරව ැල්තන කියල  නිල්ත 

ටිෘ ැ රුව . ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘශේත් ැරම තරනම නිල්ත 

ැ රල  අ්තිකමට සුගල  ශද්වියශ  මුද්ලටත්  විද්ල . එශැමයි 

ෘටුතු  ෘශළේ.  

ගරු චන්ද්රානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා හා  මා ක යුතුම 
සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාතයතුමමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெந்திெொைி  பண்டொெ - ைகளிர், ெிறுவர் 

அலுவல்கள் ைற்றும் உலர் வலய  அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs  and Dry Zone Development)   

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මට නියමිත ෘ ලයත් ශම් ගරු 

ඇමිකු ම ට ලබ  ශලනව . 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් ම ුලම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

තමු්තන ්තශංේල  ෘරුණ ෘරල  පසුගිය අරණතය ශලං 

බල්තන. ගරු ඇමිකු ම  කිේව  ව ශ , ශබෞද්ධ් කියන අය ඔය 

ෘ ලශේ ශවශැර විැ ර කීයක් ැරදුව ල, ප්තං  කීයෘට ආධ් ර 

දීල  ිකශබනව  ල කියල  ශංොය  බල්තන. ංිකත් ශරේමල ං 

මරිකු ම  කිේව  ව ශ , අුව්තශ  මුලලි්ත ශවශැර විැ රංකථ න 

ැරදුව ම ඒව  විවතත ෘරන ංසංකෘතිකයක් තමයි අල ශපොශැොට්ටුශේ 

ිකශබ්තශ්ත. මම තමු්තන ්තශංේල ට කිය්තශ්ත, අපි ශම් ෘරන 

ශද්ව වලට තමු්තන ්තශංේල ත් ංැශයෝගය ශල්තන කියල යි. 

අපි ශම් ව ශ  ශවශැර විැ ර ැලද්දී, ප ලි ැලද්දී, ප්තං  ැලද්දී, 

ශෘෝවි  ැලද්දී අපි ශගෞරව ෘරන ටී.බී. ඒෘන යෘ මැත්මය  

ව ශ  ශැොඳ ශබෞද්ධ්ශයක් ඒව ට විරුද්ධ් ශවන එෘ ගරන අපි 

ෘනග ටු ශවනව . තමු්තන ්තශංේල  කියනව  ව ශ  අපි ශම්  

මුල  අවභ විත  ෘරල  ිකශබනව  නම් ඒ ගරන ෘථ  ෘර්තන අපි 

ඕන ම තරනෘ ංසව ලයෘට එ්තන සූල නම්. ශෘොශැේල පත්තශර්ෘට 

ෘුනරු ශැෝ කියපු එෘක් අ ල ශගනයි තමු්තන ්තශංේ ශමතරනට 

ඇවි ල  ශම් ශයෝජාන ව ශගනරවිත් ිකශබ්තශ්ත. අල ශවශැර 

විැ ර විතරක් ශනොශවයි, ප ංකකු දින රැ රශය්ත ැ නි වූ ප ලි 

ු නම ශෘටි ෘ ලයක් ඇු ළත රිකංසංකෘරණය ෘරල  ශල්තන 

පුුවව්තෘම අපට ලරණුණ . තමු්තන ්තශංේල ශ  ෘ ලශේ ැරදුශේ 

ශවශැර විැ ර ශනොශවයි, පංක ෘඳු, වරලි ෘඳු. මීට ෘලි්ත ෘථ  

ෘරපු ම්තත්රීවරය  ගරන ෘථ  ෘරද්දී ෘුනල කියනව  ඇහුණ , 
එු ම  ජ තයය ැලල  ිකශබනව  කියල . එු ම  ශබොරුව 

ජ තයය ැලල  ිකශබනව . ඒ ව ශ  වරඩ ෘරපු අය තමයි අල ශම් 

ගරන ෘථ  ෘර්තශ්ත. ශබෞද්ධ් ආගම ශවුවශව්ත ශමවරනි 

ශංේවයක් ෘරද්දී, ඒව ට විරුද්ධ්ව ශම් විධියට ෘථ  ෘරන අය දිැ  

බරලුව ම, ශමවරනි ශයෝජාන  ෘරන අය දිැ  බරලුව ම, ශම් අය 

ශබෞද්ධ් ආගමට ශමච් ර විරුද්ධ්ල කියල  අපට ිනශතනව . ඒ ගරන 

මම ෘනග ටු ශවනව . ශමොනර ගල දිංක්රික්ෘශේ විතරක් අපි ශම් 

අුනරුදු ැතරැම ර ඇු ළත ප්තං  300ෘට ආධ් ර ෘරල  

ිකශබනව . මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල යටශත්, ඒ ව ශ ම 

ගම්ශපරළිය වරඩංටැන යටශත්, ලලල යිත  ශ ෘම් ෘ ර්ය ල 

ැරැ  ැරම ප්තංලෘටම ලක්ෂ 2ක්, 10ක්, 12ක්, 20ක්, ංමැර 

ප්තං වලට ලක්ෂ 100, ලක්ෂ 200 දීල  ිකශබනව . 

තමු්තන ්තශංේල  ආ්ඩඩු ෘරපු අුනරුදු විංකං ු ළම  ප්තංලෘට 

දු්තශ්ත වරඩිම ුනශණොත් රුපිය  20,000ක් විතරයි. ඔය කියන 

ශබෞද්ධ් න යෘය්ත යරයි කිය  ග්තන  උලවිය, ඔය කියන 

ශබෞද්ධ්ෘම ලිය  පදිසචි ශවච්  උලවිය, ශබෞද්ධ්ෘම තම්තට අයිික 

ෘර ග්තන යන උලවියශග්ත මම අැනව , ශමොනර ගල 

දිංක්රික්ෘශේ ශමොන ප්තංලටල, ශමොන ප ලියටල, ශමොන 

ශෘෝවිලටල වරඩිශය්ත උලේ ෘරල  ිකශබ්තශ්ත කියල . මීට ෘලි්ත 

ෘථ  ෘරපු ම්තත්රීු ම  කිේව  ව ශ  තමු්තන ්තශංේල ශ  

ආ්ඩ ඩුව ෘ ලශේ දිං පිකවරු්තට, ර ශද්ශීය ශ ෘම්වරු්තට 

 ක්රශ ඛ්වලි්ත යවල  ිකණුණ , ආගම ශවුවශව්ත වියලම් ෘරන 

මුල  රුපිය  20,000ෘට සීම  ෘර්තන කියල . අශප් ආ්ඩඩුව 

ආව ට පංකශංේ  සීම වකි්ත ශතොරව ආගශම් ංසවර්ධ්නය 

ශවුවශව්ත, උ්තනිකය ශවුවශව්ත ප්තං වලට, ප ලිවලට, 

ශෘෝවි වලට මුල  ශව්ත ෘර්තන කියල  අපි  ක්රශ ඛ් යවල  

ිකශබනව . ඒ අුවව තමයි නටලියන 7ෘට වරඩි මුලලක් අපි ශම් රශට් 

ආගම ශවුවශව්ත ශව්ත ෘරල  ිකශබ්තශ්ත. අපි ැරම 

ප්තංලෘටම විදුලිය ලබ  දීල  ිකශබනව . සූර්ය ශෘෝෂ පද්ධ්ික 

අව ය තර්තවලට අපි ඒව  දීල  ිකශබනව . ශමු ම  ලැම් 

ප ං   ල  විතරක් 1,000ක් ැලනව . මශ  දිංක්රික්ෘශේත් ලැම් 
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ප ං  30ක් විතර ලරනට ැල ශගන යනව . ශම් රශට් ආගම 

ශවුවශව්ත ශමවරනි ංසවර්ධ්නයක් ෘර්තන ැරම ල ම ෘටුතු  

ෘශළේ එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂයයි.  

ණුද්ධ් ගම ශවුවශව්ත ශවනම අම තය ස යක්, ක්රිංකිකය නි 

ආගම ශවුවශව්ත ශවනම අම තය ස යක්, මුංකලිම් ආගම 

ශවුවශව්ත ශවනම අම තය ස යක් ංැ  ින්තදු ආගම ශවුවශව්ත 

ශවනම අම තය ස යක් දු්තන  ව ශ ම, ඒව ට අව ය මුලලුත් ලබ  

දීල  ිකශබනව . 

 
එශැම නම් ශමවරනි අභූත ශ ෝලන  එ ල ෘර්තන එප , 

ආගමට විරුද්ධ්ව තමු්තන ්තශංේල  ශපළ ගරශැ්තන එප , ආගශම් 

ංසවර්ධ්නට අකු  ශැළ්තන එප ය කිය  ඉ ල  ිනටිමි්ත ම  

නවිකනව . ශබොශැොම ංකු ිකයි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ඊළඟට ගරු ආ  ර්ය ැර්ෂ ල ින ව  ඇමිකු ම . ඔබු ම ට 

වින ඩි 10ෘ ෘ ලයක් ිකශබනව . 

 

 

[අ.භ .2.24] 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ආර්ිකක 
්රතිසංසක්රණ සහ කපොුල සැප උම් කැබින් කනොවන 
අමාතයතුමමා) 
 (ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ - தபொருளொதொெ 

ைறுெீெமைப்பு ைற்றும் தபொதுவழங்கல் அமைச்ெெமவ அந்தஸ் 

தற்ற அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non-Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 
ශබො ශැොම ංකු ිකයි, මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. මටත් 

මුලි්තම කිය්තන ිකශබ්තශ්ත අශප් ටී.බී. ඒෘන යෘ ිනටපු 

ඇමිකු ම ත් එක්ෘ අපට කිින ර කනයක්, ගරටලුවක් නරැරයි කියන 

එෘ තමයි.   ංම්රල යෘට අුවව තමයි ප ර්ලිශම්්තු ශේ ැරම 

ශලයක්ම ිනද්ධ් ශව්තශ්ත. ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ම  

ප ර්ලිශම්්තු වට එ්තන ෘලි්ත ශම් ප ර්ලිශම්්තු ශේ ිනටපු 

ශෘශනක්. ැරම ශලයක්ම ංල   ර ත්මෘව ෘර්තන ඕන . ැරම 

ශලයෘම ං ධ් රණත්වයක් ිකශබ්තන ඕන . අපි ශෘනකුශග්ත 

ර කනයක් අැනව  නම් ඒ ර කනයට පිළිු රු ශල්තන ං ධ් රණ 

ෘ ලයක් ලබ  ශල්තන ඕන . ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ැර්තල ශේ 

4.22ට ශම් ර කනය ශම් ෘ ර්ය ලයට ඉදිරිපත් ෘරල , "ශැට 

උශද්ට ශම් ර කනයට උත්තර ශල්තන"යි කියනව . ම  ිනතන 

ැරටියට ඇත්ත ව ශය්තම එය අශප් ප ර්ලිශම්්තු  ංම්රල යට 

ංරිල්තශ්ත නරික ශලයක්. ශමොෘල, ඕන ම ශෘනකුට ඒ ංඳැ  

සූල නම් ශව්තන ෘ ලයක් අව ය ශවන නිං . ංිකත් ශරේමල ං 

ඇමිකු ම  කිේව , එු ම  ශමය ලරන ග්තනශෘොට ැර්තල ශේ 

2.30යි කියල . ඒ අවංකථ ව වනශෘොට ෘ ර්ය ල වැල . නමුත් 

ඔබු ම  ඉදිරිපත් ෘළ ර කනවලට එු ම  ශෘශංේ  ශැෝ ඉත ම  

ං ර්ථෘව උත්තර  දු්තන . ඔබු ම  ඒ අවංකථ ශේදී ඉත ම  

අවධ් නශය්ත අැශගන ිනටිය . ඔබු ම  ඒෘට බ ධ්  ෘශළේ නරැර. 

ඔබු ම ශ   featuresවලි්ත අපට ශත්රුණ , ශම් ර කනයත් එක්ෘ 

ඔබු ම ත් අපැසුත වට පත්ශවල  ිනටිය ය කියල . ලර්ත ෘුනරු්ත 

ශැෝ ගරු ම්තත්රීවරශයක් කිේව , ගරු ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  

අම රුශේ ලම්තන  කියල  ඔබු ම ට ශෘෝතත්ර ත්ු වක් භ ර දීල  

ිකශබනව ය කියල . ඔබු ම  එයට පරටලිල  ිකශබන බව තමයි 

අපටත් ශපශන්තශ්ත.  

අශප් ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් ශැේරත් ම්තත්රීු ම  ශ ෝලන වක් ෘළ , 

ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  ශම් ිනයලු ශද් ෘර්තශ්ත එු ම ශ  

රිකූපපය ශගොඩ නඟ  ග්තන  කියල . ඒ ම්තත්රීු ම  කිේව , ගරු 

ඇමිකු ම  ඒ මුල  ංම්පූර්ණශය්තම වියලම් ෘරල  ිකශබ්තශ්ත 

ශබෞද්ධ්, ෘශතෝලිෘ, ක්රිංකිකය නි, ඉංකල ම්  ආගමිෘ ිනද්ධ්ංකථ න 

වරඩිදිුතණු කිීම ංඳැ යි කියල . ඒ ංම්බ්තධ්ශය්ත 

විගණෘ ධිපිකවරය  විින්ත ඉදිරිපත් ෘරන ලල ව ර්ත ශේ එෘ 

ව ෘයයක් කියව්තන ම  ෘරමරිකයි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල 

තම්තශ  රිකූපපය නඟ  ිනටුවීම ංඳැ  ප විච්චි ෘශළේ ෘුනල කියන 

එෘ ලරන ග්තන. අපි ල්තනව , ඔබු ම්තල ශ  රජාය ෘ ලශේ 

ඉදිෘරන ලල වර යවලට, ව ව්ත ශතොටුශපොළවලට පසුගිය රජාශේ 

ජාන ධිපිකවරය ශ  නම තමයි ප විච්චි ෘශළේ. එශංේ ෘශළේ 

තම්තශ  රිකූපපය ශගොඩ නරඟීමට ශනොශවයි නම්, ශවන 

ශමොනව ටල කියල  අපට අැ්තන ිනද්ධ් ශවනව . ශම් එෘෘටවත් 

ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය ශ  නම ලමල  නරැර. ංමැරු ිනන  

ශවනව , එෘෘට කුම ර් ංසගක්ෘ රශ  නම ලරම්ම  කියල . 

ංමැරු ිනන  ශවනව , රජා ශෘනකුශ  නමක් ලරම්ම  කියල . ඕන  

ශෘනකුට එශැම ිනන  ශව්තන පුුවව්ත. එු ම  කිේව , ගැ්තන 

ිකශබන මඩ ඔක්ශෘොම ගැ්තන  කියල . එු ම ට ඒව  ලර  ග්තන 

පුුවව්ත කිේව . ම  ිනත්තශ්ත නරැර, ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය  

එු ම ශ  නම ගැල  එෘ ගමක්වත් ඉදිෘරල  ිකශබනව   කියල . 

ම  ිනත්තශ්ත නරැර, එෘ ප්තංලෘවත් එු ම ශ  නම ගැල  

ිකශබනව   කියල . ම  ිනත්තශ්ත නරැර, එු ම ශ  පිය ශ  ශැෝ 

ශවන ෘ ශ  ශැෝ නම් ගැල  ිකශබනව   කියල . එු ම  ප විච්චි 

ෘරල  ිකශබ්තශ්ත, ශම් රශට් ඉ්තන ැ  ිනටපු වරලගත් මිනිසු්තශ  

නම් තමයි.  

ශම් විගණෘ ධිපික ව ර්ත ශේ  නිීක්ෂණ යටශත් 4.9 ශේලශේ 

ිකශබනව , "ිනටපු ජාන ධිපිකවරය ශ  ජා්තම දිනය ැ  පලවි 

ර ප්ිකය ශවුවශව්ත ිනටපු අම තයවරය ශ  පණිුනඩයක් පුවත් 

පතෘ පළ කිීමට ැ  ශුභ පරු ම් ශවුවශව්ත ංම ශලෝචිත වර්ෂය 

ු ළදී අරමුල  ව ශය්ත රුපිය  19,86,000ක් වරය ෘර ිකණුණි" 

කියල . 

එතශෘොට ෘලි්ත ෘථ  ෘළ ම්තත්රීු ම  කිේව ශ්ත තම්තශ  

රිකූපපය ශගොඩ නඟ  ග්තන ශම් ං ලි වියලම් ෘළ  කියල . 

එශැම නම් ශම් ං ලි වියලම් ෘරල  ිකශබ්තශ්ත ශමොනව ටල 

කියන එෘ විගණෘ ධිපිකවරය  ුජුවම ව ර්ත  ෘරල  ිකශබනව . 

ඊට වඩ  තව ශැොඳ එෘක් මම ලරක්ෘ . "විශද්ශීය ංස  රෘ 

රශේ පත් ංමඟ ශනොමිශ  ලබ  දීම ංඳැ  DVDs ංපය  ගරීමම'' 

කියන ෘ රණය.  ශගොඩක් විශේ න ඉදිරිපත් ෘළ  ශම් රංම්ප ලන 

ෘටුතු වලි්ත එැ ට ගිය , ැරි ක්රමයට ශම් මුල  වියලම් ෘශළේ 

නරැරයි කියල . නමුත් විගණෘ ධිපිකවරය ශ  ව ර්ත ශේ එශැම 

ශලයක් ංඳැ්ත ශව්තශ්ත නරැර. විගණෘ ධිපිකවරය ශ  

ව ර්ත ශේ ශම්තන ශම් ව ශ  ශලයක් නම් ංඳැ්ත ශවනව . ශම්ෘ 

ශැොඳට අැ ග්තන. "අව යත ව ඇගරයීමකි්ත ශතොරව ංැ විධිමත් 

ශට්තඩර් ක්රිය පටිප ටි්ත අුවගමනය කිීමකි්ත ශතොරව සීගිරිය, 

ශපොශළෝතනරුව ැ  අුවර ධ්පුරය යන ිනද්ධ්ංකථ න ඇු ළත් 

DVDs ලක්ෂ 2ක් ංපය  ගරීමම ංඳැ  ඉකුත් වර්ෂශේ, -ඒ 

කිය්තශ්ත 2014දී- ැ  ංම ශලෝචිත වර්ෂශේදී රුපිය  මිලියන 

21ක් චිත්රපටි අධ්යක්ෂවරයකු ශවත ශගව  ිකණුණි. ශෘෝතත්ර ත්ෘරු 

විින්ත අරමුලල ංඳැ  ෘලි්ත නිෂකප ලනය ෘළ වරඩංටැනෘ 

ූපපර මු පරිගණෘය මඟි්ත පිටපත් ෘර අල ළ DVDs ංපය  

ිකනටයදීත්, අරමුලශ  ිනටපු අධ්යක්ෂ ශජානර  වරය  ඒ බව වං්ත 

ෘර ශගවීමට ෘටුතු  කිීම නිං  රුපිය  මිලියන 20ෘට වරඩි 

මුලලක් වස   කිීමට ශෘෝතත්ර ත්ෘරුට ැරකි වී ිකනටණි. ශම් 

පිළිබඳව විධිමත් පීක්ෂ වක් ෘරන ශලං ැ  වස  ව පිළිබඳව 

ශපොලීිනය ශවත පරමිණිලි ෘරන ශලං ර ජාය ගිණුම් ෘ රෘ ංභ ව 

ැ  අම තය ස ශේ විගණන ැ  ෘළමන ෘ ර ෘමිටුව අම තය ස  

ශ ෘම්වරය  ශවත නිශයෝග ෘළල, ශ ෘම්වරය  ඒ අුවව ක්රිය  

ෘර ශනොිකණුණි." 

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, මම ල්තශ්ත නරැර ඔබු ම  

ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමික ව ශය්ත ිනටි ෘ ලශේල ශම්ෘ ුනශ්ඩ 

කියල .   
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශම් ංසංකෘතිකෘ අරමුල ලි්ත 

රුපිය  මිලියන 21ක් ශගවල  ිකශබනව .  ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ 

ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමික ව ශය්ත ිනටි 

ෘ ලශේල කියල  මම ල්තශ්ත නරැර, 2014දී. ශමොනව ලට  DVDs 

ලක්ෂ 2ක් ග්තනට. සීගිරිශේ පි්තන්ර, අුවර ධ්පුරශේ පි්තන්ර, 

ශපොශළෝතනරුශේ පි්තන්ර ව ශ  ඒව  ැලල  ඒව  film ෘරල , 

ඒව  DVDsවලට ල ල  විශද්ශිෘශයෝ එනශෘොට ඒ DVD එෘක් 

නිෘම් ශලනව . ලර්ත ශමොෘක්ල ශම්ශෘ්ත කිය්තශ්ත  එු ම  

ෘරල  ිකශබ්තශ්ත copy and paste කිීම. ඕන ම ශෘශනකු copy 

and paste කිීම ල්තනව . ඔබු ම ත් ල්තනව , ම ත් ල්තනව , 

ඔබු ම ත් ල්තනව .  Internet එෘට ගිය ම සීගිරිය, අුවර ධ්පුරය, 

ශපොශලෝතනරුව කියල  ිකණුණ , ඒව  copy ෘරල  අලුත් DVD 

එෘෘට ලරම්ම . ශම් ශෘෝතත්ර ත්ෘ රය  අලුික්ත කිිනම ශලයක් 

ෘශළේ නරිකව ිකශයද්දී රුපිය  මිලියන 21ක් ඔබු ම  ශගවල  

ිකශබනව . ශම්ෘ කිය්තශ්ත විගණෘ ධිපිකු ම . එශැම නරිකව 

තර්ත තර්තවල කියන ෘථ වක් ශනොශවයි, ශම්. ශද් ප ලන 

රිකව දිශයකුට ගැන මඩක් ශනොශවයි, ශම්. ශම්ෘට අත්ං්ත 

ෘරල  ිකශබ්තශ්ත එච්.එම්. ග මිම් විශවිනසැ මැත්මය . මම 

ිනතන විධියට එු ම  තමයි අශප්ක්ෂෘශයකු විධියට 

ජාන ධිපිකවරණයට ඉදිරිපත් ශවනව  කියල ත් කිය්තශ්ත. ග මිම් 

වි ශවිනසැ මැත්මය  කිය්තශ්ත එු ම  ශ්තල  එු ම ශ  අත්ංනි්ත 

ශම්ෘ ව ර්ත ව ිකශබ්තශ්ත. ශම් ව ශ  ුජු, ලරඩි ශ ෝලන  

ංම්බ්තධ්ශය්ත තමයි ඔබු ම්තල  ක්රිය ත්මෘ විය ුතත්ශත්. ශම් 

ව ර්ත ශේ ශෘළි්තම කියනව  රුපිය  මිලියන 21ක් ඇංක පන පිට 

ශැොරෘම් ෘරද්දී ඔබු ම ශ  අම තය ස ශේ ශ ෘම්වරය , 

අශනක් අය ශැෝ ඔබු ම , -කිින ශෘශනක්- ශම් ගරන 
පීක්ෂණයක් ෘරල  නරැරයි කියල . ිනටපු අම තය ගරු ටී.බී. 

ඒෘන යෘ මරිකු මනි, ඔබු ම ට ශම් ගරන ශමොෘක්ල කිය්තන  

ිකශබ්තශ්ත  ඇයි ඔබු ම  ශම් ගරන පීක්ෂණයක් ෘශළේ 

නරත්ශත්   ඇයි  [බ ධ්  කිීමක්] ඔේ, කිය්තන. 

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ලසෘ වට එන විශද්ශිෘය්තට 

ලසෘ ශේ ිකශබන පුර විලය ත්මෘ මධ්යංකථ න ගරන විවිධ් 

භ ෂ වලි්ත  ලබ  ශලන DVD එෘක් නිර්ම ණය කිීම ංඳැ , 

ප ලෘ ම්ඩඩලශේ රණ්තදුවක්  අුවව තමයි  ෘටුතු   ෘරල  

ිකශබ්තශ්ත. ශම්ව  ෘලි්ත  භ විත DVD තරටි ශනොශවයි. ශම්ෘ 

ඉත ම  නිර්ම ණශීලි එෘක්. ශම්ෘට UNESCO ආයතනශය්ත 

ර සං වක් පව  ලරණුණ . ශම් ව ශ  එෘක් ශලෝෘශේ ශවන 

තර්තවල ක්රිය ත්මෘ ෘරල  නරැර. භ ෂ  ගණන වකි්ත නිර්ම ණය 

වූ එෘක්. පසුව ශම් පිළිබඳව  ඔබු ම්තල ශ  ආ්ඩඩුශව්ත 

පීක්ෂණයක් ෘරල , එිනදී වරලක්  ශවල  ිකශබනව ය  ෘ රණය 

ඔප්පු ෘර්තන බරරි ුනණ . ඒෘ තමයි යථ ර්ථය. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරි. එශැම නම්, ග මිම් විශවිනසැ, ිනටපු විගණෘ ධිපිකවරය  

අලි ශබොරුෘ රශයක් ශ්ත. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිකු මනි, ඔබු ම ශ  ෘථ ව අවං්ත ෘර්තන. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශැොඳයි, මම ෘථ ව අවං්ත ෘර්තනම්.  

ගරු  ම්තත්රීු ම  කියන විධියට, ිනටපු විගණෘ ධිපිකවරය  අලි 
ශබොරුෘ රශයක්. ිනටපු විගණෘ ධිපිකවරය  කියල  ිකශබ්තශ්ත 
අමූලිෘ ශබොරු  අමූලිෘ ශබොරුවක් කියල  ිකශබ්තශ්ත. මම 
ඔබු ම ට ඉත ම  පරැරදිලිවම කිශයේව , එු ම  කියපු ශද්, copy-
and-paste job එෘක් ෘරල  ිකශබනව ය කියල . ඒ ගරන 

ශපොලීිනයට පරමිණිලි ෘර්තනත් කියල  ිකනටයදී, කිිනම ශලයක් 
ෘරල  නරැර කියල යි මම කිේශේ.  ඒ ශෘශංේ ශවතත්, මම 
ඔබු ම ට කිය්තන ගිශේ ශම් ෘ රණයයි. ඔබු ම්තල  මඩ 
ගැ්තන ෘලි්ත ෘ පන  ෘරල  බල්තන, ශම් මඩ අශනක් 
පරත්තටත් ැරරිල  එ්තන පුුවව්ත කියල . ඒෘ තමයි ම  කියන 
මූලිෘ ෘ රණ ව. නමුත්, අශප් ගරු ඇමිකු ම  එු ම ශ  ඒ වරඩ 
ෘරශගන යනව . 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ෘරුණ ෘරල  මට තව එෘ 
වින ඩියක් ශල්තන. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ලරනටමත් ඔබු ම ට වරඩිපුර වින ඩියක් දු්තන . එශැම නම්, 

ෘ ශ  ශැෝ ශේල වකි්ත අඩු ෘර්තන ඕන . 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෘ ශග්ත ශැෝ ශවල ව අඩු ෘරල  මට වින ඩියක් ශල්තන.  

ශවශැර විැ ර ැලන එෘ ගරන ම්තත්රීු ම්තල  කියනව . 
ඇත්ත ව ශය්තම ම ත් ප්තං  ැලනව   ම ත් ජ තය ැලනව . 
ශම් ලවංකවල බරද්ලග ශ්ත උත්තරලසෘ  විැ රංකථ නශේ ජ තය 
වැ්තශංේ අලුික්තම ශගොඩනඟනව . ජානත වශ  බදු මුල වලි්ත 
රුපිය  ලක්ෂ 12ක් වියලම් ෘරල යි ඒෘ ෘර්තශ්ත. ශම්ව  අපි 
ශගලරි්ත ශගශනන ං ලි ශනොශවයි. අපට එශැම ං ලි නරැර. 
නමුත්, අපි ඒ ෘටුතු  ංම්බ්තධිෘරණය  ෘරශගන වරඩ ෘරනව . 
අපි ංසඝය වැ්තශංේල ශ  සුබ ං ධ්නය ෘර්තන රුපිය  ලක්ෂ 
ලැයක් දීල  ිකශබනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අපි ශෘෝට්ශට් රශද් ශේ 

ප්තං  38ෘට, ෘශතෝලිෘ, ක්රිංකිකය නි ප ලි 6ෘට, ශෘෝවි  
2ෘට, මුංකලිම් ප ලි 2ෘට, -ශම් ිනයලු  ආගමිෘ ංකථ නවලට- 
සූර්යබල විදුලි පද්ධ්ික ලබ  ශල්තන රුපිය  ලක්ෂ පැ ගණශ්ත 
ශයොලව  ිකශබනව . ශමවරනි ක්රිය ෘ රෘම් අපි ෘරනව . ඒෘ 
වරරැද්ලක්, අපි ශම්ව  ශනොෘළ ුතු යි කියල  ඔබු ම්තල  කියනව  
නම්,  ඔබු ම්තල  ඇත්තටම voice-cut ශද් ප ලනය ෘර්තශ්ත 
නරු ව ශෘළි්තම ඇවි ල  කිය්තන, "ශම්ෘ ෘර්තන එප , අපි 
ශම්ෘට ඊර්ෂය යි" කියල .  එක්ශෘෝ,  විරුද්ධ්යි කියල  කිය්තන. 
එශැම මඩ ගැනව  ශවුවවට,  යම් අඩුප ඩුවක් ිකශබනව  නම්, 

ඊළඟ වත ශේ ංල   ර ත්මෘව ඒ ශවුවශව්ත ක්රිය ත්මෘ ශව්තන  
කිය  ඉ ලමි්ත මශ  ව න ංකව පය අවං්ත ෘරනව .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට, ගරු නලි්ත බ්ඩඩ ර ජායමැ නිශයෝජාය ඇමිකු ම . 

ඔබු ම ට වින ඩි පැෘ ෘ ලයක් ිකශබනව . 
 

[අ.භ .2.36] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සංවර්ධන ේපාය 
මාර්ග සහ ජාතයන්තර කවක ඳ නිකයෝජය අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொெ ஜயைஹ - அபிவிருத்தி 

உபொயமுமறகள் ைற்றும் ெர்வததெ வர்த்தக பிெதி அமைச்ெர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ට ශබොශැොම ංකු ිකයි. 

මම ෘරුණු කිය්තන  files ගණන වක්, ශතොරු රු ගණන වක් 
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ිකශබනව . ඒව  ගරන ෘථ  ෘර්තන වින ඩි පැෘ ෘ ලය 

ැරශර්තනත් රම ණවත් නරැර. නමුත්, ශම් ශයෝජාන ව ගරන ව න 

කිිනපයක් ෘථ  ෘර්තන ඕන .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශැට දිනශේත් මශ  නටසගිරිය 

ආංනශේ, උඩුබද්ල ව ර ශද්ශීය ශ ෘම් ශෘොට්ස ංශේ, 

ශැොරතරශපොල ශ්රී සුලර් න ර මශේ, ිනසු ලැම් ශංවන 

ශගොඩනරඟි ල අශප් ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  ඇවි ල  විවතත 

ෘරනව . අශප් ු ෂ ර ඉඳුනි  ම්තත්රීු ම ශ  පවමවංකුවවර 

රශද් ශේත් එවරනි ශලයක් ෘළ . ශමු ම්තල  කියන විධියට, 

රුපිය  මිලියන අටක් එතරනම වින   ෘරල , එශැම නරත්නම් 

ශැොරෘම් ෘරල . ැරබරයි, අශප් උඩුබද්ල ව, ශැොරතරශපොල 

විැ රංකථ නයට ගිය ම, ඉත ම අලසෘ ර විධියට SD & CC 

ආයතනය මඟි්ත ඉදිෘළ, රුපිය  මිලියන ැතරක් වටින  

ශගොඩනරඟි ලක් ිකශබනව . ගශම් මිනිසු්තට ශම්ව  ශැොඳට 

ශපශනනව . ගරුතර මැ  ංසඝරත්නය අල මැජාන ගරලරිශේ වරඩ 

ඉ්තනව . උ්තවැ්තශංේල ට ශත්ශර්තන ඇික, අල ශම් ශ ෝලන  

ෘරන අයශ  ංරබ  අරමුණ ශමොෘක්ල කියන ෘ රණය. මීට ෘලි්ත 

විරුද්ධ් පරත්ශත් ිනටින ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් ම්තත්රීු ම  ෘථ  ෘළ . 

එු ම  ෘථ  ෘළ ට වඩ , නටරුව  කිේශවොත් ැරි. නටරුව  ව ශ  

වරඩක් තමයි එු ම  ෘශළේ. ඒ ව ශ  අරමුණක් නරු ව එු ම්තල  

ෘථ  ෘර්තශ්ත, ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ශ  ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  

අම තය ස ශය්ත ිනදුවන වරඩ ෘටුතු  එක්ෘ ශම් ශගො ශලෝ අල 

වියරු වරටිල  ඉ්තන නිං .   ඒ වියරුවත් එක්ෘ තමයි අල ශමවරනි 

ෘටුතු  ෘරමි්ත ය්තශ්ත. මම ෘනග ටු වනව , මශ  දිංක්රික්ෘය 

නිශයෝජානය ෘරන  ම  ඉත ම ගරු ෘළ - "ගරු ෘරන" කියල  ලර්ත 

කිය්තන අම රුයි - අශප් ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  අල දින 

ශගශනන ලල බූමරසගය ගරන. එු ම ටම අල ඒෘ පත්ු  ශවල  

ිකශබනව .  

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, අෘමරත්ශත්ත ුනණත් ශම් 

ෘ රණය ඔබු ම ට කිය්තන ිනද්ධ් ශවනව . "Cultural 

Conservation and Construction Company (Pvt.) Limited" 

යුවශව්ත company එෘක් ඔබු ම ශ  ෘ ලශේ ැලල , ශංේවෘය 

බඳව  ශගන ිකශබනව . ශම්ෘ තනිෘර ශපෞද්ගලිෘ ංම ගමක්. 

ශබොශැොම පරැරදිලිවම අපි ල්තනව , අශප් ය පහුව ර ජාධ් නි භූමි 

භ ගශේ, ලඹශලණිය, පවමවංකුවවර වරනි රශද් වල ඒ ශංේවෘය්ත 

වරඩ ෘළ බව. ශම් එක් ශංේවෘශයකුට මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලි්ත රුපිය  1,200ෘ මුලලක් ශගේව . ැරබරයි, ශම් 

ංම ගමට ඒ ගණන ශගවද්දී, ශංේවෘය ට ගිශේ රුපිය  700යි. 

රුපිය  200ක් ශැොරෘම් ෘළ . මම කිය්තශ්ත නරැර, ඔබු ම  

ශැොරෘම් ෘළ  කියල . නමුත් ෘුනරු ශැෝ ශැොරෘම් ෘරල  

ිකශබනව . ඉික්ත ශම් විධියට තමයි අර ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් 

ම්තත්රීු ම ත් කියපු ආෘ රයට ඔබු ම්තල ශ  ෘ ලශේ මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලල අවභ විත ෘශළේ. අවභ විතයකුත් ශනොශවයි, 

ශැොරෘම් කිීමක් තමයි ෘරල  ිකශබ්තශ්ත. ඒ නිලධ් රි්තශ  නම් 

ිකශබනව   අධ්යක්ෂ ම්ඩඩලශේ නම් ිකශබනව . ඔබු ම ශ  

ශපෞද්ගලිෘ ශ ෘම්, බ්තදුල විත න රච්චි මැත  ෘළමන ෘරණ 

අධ්යක්ෂවරය  විධියට ඒ ෘ ලශේ ෘටුතු  ෘර ිකශබනව .  ඉික්ත 

ඔබු ම ටත් ශපොන්ඩ ශපොන්ඩ ශැෝ ග ශවනව . ඒ අුතරි්ත තමයි 

ෘටුතු  ශෘරුශ්ඩ. [බ ධ්  කිීමක්]   ඔේ, ඔබු ම  පරැරදිලි ෘළ  

කියල  කිේව .  ඔබු ම  ඒ ලවංකවල රිනද්ධ් ුනණ , එෘ 

ෘ රණයෘට.  ඔබු ම ශ  අර ශලෝෘ රිනද්ධ්  වූ ංපත්ු  ශලෘ 

නිං  ඔබු ම  රිනද්ධ් ුනණ . අඩිය නරික ංපත්ු  ශලෘ නිං  

ඔබු ම ට රශට් ශලොකු රිනද්ධ්යක් ලරණුණ   ශලෝෘශේත් 

රිනද්ධියක් ලරණුණ . මම ිනු ව , ලසෘ ශේ ණය ටිෘ ශගව  ග්තන 

පුුවව්ත ශේවි කියල  ඔබු ම ශ  ංපත්ු  ශලෘ විකුණල . 

අ්තිකමට බලන ශෘොට ඒශෘුවත් ඔබු ම  රවටල . අල ඔබු ම  

රිනද්ධ් ශවනව , ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ෘරශගන යන 

  ංනම මෘ,   ංන ිනජතෂී, ණුද්ධ්   ංනයට ශලොකු  ක්ිකයක් 

ශලන, විශ ේෂශය්තම අශප් දුප්පත් ශවශැර විැ රංකථ න, ලැම් 

ප ං  ශගොඩනඟමි්ත යන ශම් වරඩංටැනට විරුද්ධ්ව ඔබු ම   

ශගන පු ශයෝජාන ව මඟි්ත.  ශලේලත් ශතර ණුදුරජා ණ්ත වැ්තශංේට 

ග  ශපරුවව  ව ශ  ඔබු ම ත්   ංනයට වරඩ ෘරශගන යන 

ංිකත් ශරේමල ං මැත්මය ට ගලක් ශපරළ  ිකශබනව . එින අරමුණ 

විශ ේෂශය්තම අශප් රශට් ඉ්තන  මැ  ංසඝ රත්නයට අල පරැරදිලි 

ශව්තනට ඇික. ඒ ව ශ ම, අශනකුත් ශබෞද්ධ් ජානත වටත් 

පරැරදිලි ශව්තන ඇික.  ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ටත් අල free hit 

එෘෘට  අවංකථ වක් දු්තන  කියල  තමයි මම ිනත්තශ්ත. එු ම  

ශබොශැොම ෘනග ටු ුනණ , අල වය පතික ගණන වක් විවතත 

ෘර්තන, මු  ග  ිකය්තන ිකනටයදී ශම් ශමොෘක්ල  ආපු ර කනය 

කියල . බලන ශෘොට ඒෘ free hit එෘක්.   ශමොෘල, ශම් 

ශයෝජාන ව ැරැ  ශම් ම ං කිිනපය ඇු ළත එු ම  ශම් 

අම තය ස ය ු ළි්ත ෘරශගන ආපු වරඩ ෘටුතු  ප ර්ලිශම්්තු වට, 

රටට, ශලෝෘයට කිය්තන අවංකථ වක් උල  ෘර දු්ත නිං , ම  

ිනතවත් කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘශේ අශප් ටී.බී. ඒෘන යෘ 

ම්තත්රීු ම . ඒ ංම්බ්තධ්ව ම  ඔබු ම ට ංකු ිකව්තත ශවනව .  

"ශලේශක් මරිකඳු අල තනියම ශවල මරද්ශද්" කිේව  ව ශ  "ටී.බී. 

මරිකඳු අල තනියම ප ර්ලිශම්්තු ශේ" කියල යි මට කිය්තන 

ිකශබ්තශ්ත. අල ඔබු ම  ශවුවශව්ත ෘථ  ෘර්තන ෘුනරුත් 

නරැර.  ටිෘක් එැ ට ශව්තන  ෘුනල  ම්තත්රීු ශමක් ඉ්තනව . මට 

ශපශන්තශ්ත නරැර ඒ ෘුනල කියල .  

 
ගරු මන්ත්රීවරකයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ, ශලමළ ජා ිකෘ ං්තධ්  නශේ ම්තත්රීවරශයක්. 

 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ඔේ, ඒ ශලමළ ජා ිකෘ ං්තධ් නශේ ම්තත්රීවරශයක්.  ගරු ටී.බී. 

ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  මුළ  ෘරල , ඔබු ම ට ලණුවක් 

දීල , ඔබු ම ට ශටොෆියක් දීල  ඔබු ම   තනි ෘරල  අල  අශනක් 

අය ගිින ල .   

ණුද්ධ්   ංනශේ දිුතණුව ශවුවශව්ත අපි වරඩ ෘර්තශ්ත, ංිකත් 

ශරේමල ං ඇමිකු ම ශ  අම තය ස ය ැරැ  විතරක් ශනොශවයි. 

ගම්ශපරළිය වරඩංටැන යටශත්, ශවශැර විැ රංකථ නවලට 

ශෘෝටි 209ක් මුල  වියලම් ෘරල  ිකශබනව .  ලර්ත ඒව ටත් 

කිය වි,  අවභ විත ෘළ යි කියල . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජාය ඇමිකු මනි, ඔබු ම ට ලරබී ිකශබන ෘ ලය 

අවං නයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொெ ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට තව වින ඩියක් ශල්තන, මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. 

මශ  ආංනශේ ිකශබන ප්තං වලි්ත ශලෘෘට ැරර, අශනක් 

ිනයලු ප්තං වලට -ප්තං  82ෘට- මම ං ලි දීල  ිකශබනව . 

කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘශේ මශ  ආංනයට අයත් ශනොවන ප්තං  

ිනයයෘට වරඩි රම ණයෘට මම ං ලි දීල  ිකශබනව , අපට ගම් 

ශපරළිශය්ත ං ලි ැම්බ ුනණු නිං . ඒ නිං යි අපට වරඩ ෘර්තන 

පුුවව්ත ුනශ්ඩ. [බ ධ්  කිීමක්] ංම  ශව්තන, මශ  අම තය ස ය 

භ ර ගරු අම තය, මලික් ංමරවික්රම මරිකු ම  ශම් අවංකථ ශේ 

ංභ ශේ ඉ්තනව .  නටසගිරිය ආංනශේ ැරර අශනක් ප්තං වලට 

එු ම  තමයි ං ලි දු්තශ්ත. ඒෘත් කිය්තන එප යර. මට විතරක් 

ශනොශවයි, අශප් ශරෝිනම් ම්තත්රීු මියට මුල  දු්තන   බ්තදුල ල   

බ්ඩඩ රිශගොඩ ම්තත්රීු ම ට මුල  දු්තන .  එශැම මුල  ලරණුණු 

අය ශගොඩක් ශමතරන ඉ්තනව .  ්තද්ර නි බ්ඩඩ ර ඇමිකු මියටත් 

දු්තන . වි  ල පිරිංෘට දු්තන . එු ම ට ැම්බ වූ මිලියන 300්ත 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

වරඩි රම ණයක් දු්තශ්ත ප්තං වලටයි. මම එු ම ශ  නිශයෝජාය 

ඇමිකවරය  නිං  මට වරඩිශය්ත ැම්බ ුනණ . 

අවං න ව ශය්ත මම ශම් ෘ රණයත් ංඳැ්ත ෘර්තන 

ෘරමරිකයි. ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ශ  ශම් ගමනට අපි ආශීර්ව ල 

ෘරනව  විතරක් ශනොශවයි, එු ම  ැරි තරන ිකය්තනත් ෘටුතු  

ෘරනව ය කියන එෘ මතක් ෘරමි්ත  මශ  ෘථ ව අවං්ත 

ෘරනව . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට, ගරු ග මිම් ජායවික්රම ශපශර්ර  ඇමිකු ම . ඔබු ම ට 

වින ඩි 2ෘ ෘ ලයක් ිකශබනව . 

 

[අ.භ .2.42] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවික්රම කපකර්රා මහතා (ුද ධ ශාසන හා 
වයඹ සංවර්ධන අමාතයතුමමා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ெை தபதெெொ - புத்தெொென ைற்றும் 

வடதைல் அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Buddhasasana and Wayamba Development) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අශ්ත! බල්තන මශ  

ංශැෝලර, මිත්ර ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  ඉ්තශ්ත තනියම.  

ගරු ම්තත්රීු මනි, මින්තල ර ජාපක්ෂ මරිකු ම  අන ථ ෘරල  

කුරුණ ගලට ශගන ශේ තමු්තන ්තශංේයි. ශෘෝ, ඔබු ම ශ  

ංගශයෝ  අ   ෘුනරුවත් නරැර, ශම් ශයෝජාන ව ගරන ෘථ  

ෘර්තන. ඔබු ම ට බරට් ෘර්තන, ශබෝ  ෘර්තන ඉ්තශ්ත ලර්ත 

ශම් පරත්ශත් අය විතරයි. 

මම ශම් අවංකථ ශේ ණුද්ධ්   ංනය ශවුවශව්ත යමක් කිය්තන 

ඕන . ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් ශැේරත් ම්තත්රීු ම  කිේව , ණුද්ධ්   ංනය 

රැෘ ගරීමම මශ  ර ජාෘ රිය කියල . නරැර, ණුද්ධ්   ංනය 

රැශෘ්තශ්ත ඉිකැ ංයත් එක්ෘ යන ගමනක් ු ළි්ත, අුනරුදු 

ශලලැංක ගණනෘ ඉිකැ ංයත් එක්ෘ, ිකශබන පුර විලය  

ංසංකෘතිකෘ ල ය ලයත් එක්ෘ.   

අශප් නිව ං, ඉදිකිීම් ංැ ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමිකු ම  

  ංනය ශවුවශව්ත ලරවර්තත වරඩ ශෘොටංක් ෘරනව . මම 

ශෘළි්තම ඒෘ කියනව . මම ඒෘටයි නරඟී ිනටිශේ. ඒ ව ශ ම 

ජාන ධිපික අරමුලලි්ත කිිනම ලවංෘ ශම් ව ශ  මුලලක්   ංනශේ 

වර්ධ්නය ංඳැ ,   ංනය ආරක්ෂ  කිීම ංඳැ  වියලම් ෘරල  

නරැර. මම භය නරිකව කියනව , ඒ පිළිබඳව ම  එක්ෘ විව ලයෘට 

එ්තන කියල . ඒ ෘටුතු වලට ජාන ධිපික අරමුලලි්ත මුල  ශලනව , 

අගමරික අරමුලලි්ත මුල  ශලනව . නිව ං, ඉදිකිීම් ංැ ංසංකෘතිකෘ 

ෘටුතු  ඇමිකු ම ත් ශලනව .  මශ  අම තය ස ශයුවත් ශලනව .  

ලර්ත අපි ගරුතර ංකව මී්ත වැ්තශංේල  ශවුවශව්ත රක්ෂණ 

ක්රමයක් පට්ත ගත්ත . වනව සී ංකව මී්ත වැ්තශංේල ටත් ංැය 

ශලනව . නිෘ ය ශේලයක් නරැර. අපි 16වන ල  පට්ත ග්තනව ,  

ංකව මී්ත වැ්තශංේල ශ  අිනසංෘ ම පිය්තට නිව ංයක් නරත්නම් 

නිව ංයක් ැලල  ශලන වරඩ පිළිශවළ. 16වන ල  ිනට ංසංකෘතිකෘ 

ඇමිකු ම  එක්ෘ එෘට ැුන  ශවල  අශප්   ංන බල ම්ඩඩලය ඒ 

ෘටුතත්ත ෘරනව .   

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ත් 

ංභ  ගර්භශය්ත පිට ශවල  ගිය . අශ්ත! මූල ංන ූපඪ ගරු 

ම්තත්රීු මනි, අපි ෘථ  ෘර්තශ්ත පුටුවලට ශ්ත. ශම් ංභ ශේ 

ෘුනරුවත් නරැර.  ඉ්තදිෘ අුවරුද්ධ් ම්තත්රීු ම  විතරක් ඉ්තනව , 

අන ථ ශවල . ශම් තත්ත්වය ගරන අපට ෘනග ටුයි.   

ගරු සජිත් ක්රේමදාස මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிதெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එු ම ත් නරැර ශ්ත. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම කපකර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ெை தபதெெொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එු ම ත් නරද්ල  අයිශයෝ, අනිච්  වත ංසඛ් ර !  

ශ්රී ලසෘ  නිලැංක පක්ෂය ංැ එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂය 

කිය්තශ්ත, ශම් රශට් ිකශබන පරණම පක්ෂ ශලෘ ශ්ත. මම කියන 

ශම් ෘ රණය ලියල  ිකය ග්තන. එංක.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

බ්ඩඩ රන යෘ මරිකු ම  ශ්රී ලසෘ  නිලැංක පක්ෂය පට්ත ගත්ත . 

එල  "ර ජා ලිය " ලකුශණ්ත පක්ෂයක් ඇවි ල  එක්ංත් ජා ිකෘ 

පක්ෂය වින   ෘළ . එල  අශප් න යෘය්ත ඔක්ශෘෝම 

ජීවිතක්ෂයට පත් ුනණ . ශ්රී ලසෘ  නිලැංක පක්ෂයටත් අල ඒ ශද් 

ෘර්තන ැලන ශපොශැො ට්ටුවට අන ගතශේදී ශව්තශ්තත් 

වින  යක් තමයි. අ්තන ඒෘ මම කිේව  කියල  ලිය  ිකය  ග්තන. 

මම ග මිම් ජායවික්රම ශපශර්ර . නිෘම් ශනොශවයි මම ශම්ව  

කිය්තශ්ත. ශම්ෘ  මට ශපශනන ශලයක්. ඒ වින  ය ංකථීරවම  

එනව   අසුබ විධියට එනව . අ්තන, ිනටපු ඇමිකු ම ත් නරඟිටල  

ංභ ශව්ත එළියට ගිය . අශ්ත, අනිච්  වත ංසඛ් ර ! අශප් 

ැ මුදුරුවශ්ත, බල්තන. ශමතරන ෘුනරුවත් නරැර ශ්ත. මම 

පුටුවලට ශ්ත ෘථ  ෘර්තශ්ත. ශම් ඇික ශවල  ිකශබන ශේලීමය 

තත්ත්වය ශමොෘක්ල    

ඔය ශගෝසයිම්බරල , ශගෝසල  ෘුනරු ආවත්, ශපොශැොට්ටුශේ 

මලත් පර ශවල , වින   ශවනව . අපි   ංනය ශවුවශව්ත වරඩ 

ෘර්තශ්ත අවසෘවයි. ඒ වරඩ ෘර්තශ්ත රට ශවුවශව්ත.  අපි ශම් 

රට ැලනව .   ංනය ආරක්ෂ  ෘරනව . ංසංකෘතිකෘ ඇමිකු ම   

වරඩ ෘටුතු  ෘර්තශ්ත ම ත් එෘක් එෘු  ශවල යි. ඒෘට ශැොඳ 

ං ක්ෂියක් මම කිය්තනම්.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ැම්බ්තශතොට පරවරික, භික්ෂු 

රක්ෂණ ඔප්පු ලබ  දීශම් උත්ංවයට අපි ගිය . ිකංකංමැ ර ම 

රජාමැ  විැ රශේ අශප් න යෘ ංකව මී්ත වැ්තශංේ, ඒ විැ ර භූමිය 

ඒ උත්ංවයට දු්තන   ඒ ඓිකැ ිනෘ ර ජාධ් නි භූමිය දු්තන . ඒ 

උත්ංවශේදී න යෘ ැ මුදුරුශවෝ කිේව , "ශම් උත්ංවයට විැ ර 

භූමිය දු්තශ්ත ඇයි කියල  මට බලප ම් ආව " කියල .   

අශප් ගරු ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  ෘළ ශංේවය ගරන, ඒ 

ශවල ශේ උ්තවැ්තශංේ කිේව . එු ම  ිකංකංමැ ර ම රජාමැ  

විැ රශේ රිකංසංකෘරණ ෘටුතු  ංඳැ  ලක්ෂ 3,000ෘට වඩ  දීල  

ිකශබනව . එු ම    ංනයට එවරනි වරඩ ෘරද්දී, ශමවරනි ශද්ව  

කිය්තශ්ත ශමොෘල කියල  උ්තවැ්තශංේ ඇහුව . මූල ංන ූපඪ 

ගරු ම්තත්රීු මනි, මට තව වින ඩි ශලෘ ු නක් ශල්තන.  

ණුදුරජා ණ්ත වැ්තශංේ කියල  ිකශබනව , දිට්සධ්ම්මශේලීමය 

ෘර්මය ගරන. ංසග ශේලය ප ප ෘර්මයක්. ප්තංලට ගිින ල  

ශද් ප ලනය  ෘථ  ෘර්තශ්ත ෘුනල   ඒ, ශපොශැොට්ටු පක්ෂයයි. 

ංසග ශේලයක් ෘරනව    එතරන කිලිටි ෘරනව . එතශෘොට, 

ංසඝය  ශේල කිීශම්   පය වදිනව .  

එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂශේ රණරණය ශමොෘක්ල  පළ ත් 

ංභ වලට, ර ශද්ශීය ංභ වලට, ප ර්ලිශම්්තු වට තරග ෘර්තන 

අපි ෘවල වත් කිිනම ආගමිෘ පූජාෘශයක් ලම්තශ්ත නරැර. ඒෘ, 

1990දී අපි රණරණය ෘළ ශලයක්. ඒ ු ළ ිනටිමි්ත තමයි අපි ෘටුතු  

ෘර්තශ්ත.   ංනයට පුදුම ශංේවයක් අපි ෘරනව . ණුද්ධ් ගම 

ශවුවශව්ත ෘරන ශම් ශංේවය අපැ ංයට පත් ෘර්තන ංමැර 

ම්තත්රීු ම්තල  උත්ං ැ ෘරනව . ම  ළඟ ිකශබනව , එු ම්තල  

ංඳැ්ත ෘළ ගණ්ත පිළිබඳ විංකතර. එු ම්තල  ටිෘයි කිේශේ. 

නමුත් ඒ ඔක්ශෘෝම මම ල්තනව . මම ල්තනව , ඒ ෘ ලශේ ෘළ 
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ශද්ව . ඒ ශද්ව  මම ලර්ත කිය්තශ්ත නරැර. මට කිය්තන ඕන ත් 

නරැර. ඒ ෘ ලශේ ෘළ ශද්ව වලි්ත ශෘොශැොමල ංසග ශේලය ඇික 

ුනශ්ඩ, ඒ ු ළි්ත ශෘොශැොමල   ංනය වින   ුනශ්ඩ කියන එෘ 

මම ල්තනව . මම ඒව  ලර්ත කිය්තශ්ත නරැර. ශමොෘල, ෘ ලය 

නරිකෘම ර කනයක් ශ්ත. කිය්තන ිකශබන ශද්ව වලි්ත ිනයයට 

ශලෘයි මම කිේශේ.  ංකු ිකයි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශැොම ංකු ිකයි. ඔබු ම  ශවල වටම ෘථ ව අවං්ත ෘළ , 

ගරු ඇමිකු මනි.  

මීළඟ  ට, ගරු ශරෝිනම් කුම රි වි ශවරත්න මැත්මිය. ඔබු මියට 

වින ඩි පැෘ ෘ ලයක් ිකශබනව . 

 
[අ.භ .2.48] 
 
ගරු කරෝහිණී කුමාරි විකේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தெொஹினி குைொொி விதஜெத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ංකු ිකයි, මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි. අල මට ලරනටල  

ිකශබ්තශ්ත වින ඩි පැෘ ෘ ලයක් නිං  ශබොශැොම ෘලබලශය්ත 

ෘථ  ෘර්තන ශවනව .  

ැදිිනශේ ශමවරනි ශයෝජාන වක් ශගන ඒශම් අරමුණ අපට 

පරැරදිලියි. ඒ, ඊළඟ ජාන ධිපිකවරණ අශප්ක්ෂෘය  ංිකත් ශරේමල ං 

මැත්මය  ශවයි කියන නටය නිං යි. ඒ අය ු ළ ිකශබන ශද් ප ලන 

නටය තමයි ශම් විධියට රෘ   ෘර්තශ්ත. ශම් මුල  ශැොය  ග්තශ්ත 

ශෘොශැොමල කියන එෘ පරැරදිලි ෘළ . ඒ මුල වලි්ත ෘර්තශ්ත 

ශමොනව ල කියන එෘත් පරැරදිලි ෘළ . ශම් මුල වලි්ත ෘර්තශ්ත 

ශබෞද්ධ්, කිු ුව, ින්තදු, ඉංකල ම් ිනද්ධ්ංකථ න නඟ  ිනටුවීමයි. ඒ 

ගරන අභූත ශ ෝලන  නඟමි්ත, ශද් ප ලන පරම ර්ථයක් ඉංකමු  

ෘරගනිමි්ත, එු ම ශ  කීර්ික න මය වින   ෘර්තනට ශම් ලරන 

රයත්නය පිළිබඳව අශප් ෘනග ටුව ංැ අරං ලය පළ ෘර 

ිනටිනව .  

මුල  ලරශබ්තශ්ත ශෘොශැොමල කියන එෘ අපට පරැරදිලියි. 

අශප් ිනද්ධ්ංකථ න ශප්තවල , ඒ ටිෘට් විකුණල  ලබ  ග්තන  මුල  

තමයි ශම් ශවශැර විැ ර රිකංසංකෘරණය ෘර්තන ශයොල  

ග්තශ්ත. ආ්ඩඩුක්රම වයවංකථ ශව්ත අපට පවර  ිකශබන වගකීමක් 

තමයි, ණුදු ලැම සුරැකීම, ශපෝෂණය කිරිම ංැ  වරඩි දිුතණු කිීම. 

ශම් ු ළි්ත ෘර්තශ්තත් ණුදු ලැම ශපෝෂණය කිීමයි. ශමොෘල, ශපර 

රජාවරු ෘළ  ව ශ , ශම් ිනද්ධ්ංකථ න ංසරක්ෂණය ෘරල  ඉදිරි 

පරම්පර  ශවුවශව්ත තබ ගරීමම වර්තම න රජාශේත් වගකීමයි. 

ශම් අය ිනත ශගන ඉ්තනව , ණුදු ලැශම් අයිිකෘ රය්ත ර ජාපක්ෂ 

පරම්පර ව කියල . අපි ල්තශ්ත නරැර, ඒ අය තම්තශ  

ශපෞද්ගලිෘ ශද්පළක් ණුදු ලැම ශවුවශව්ත, නරත්නම් තම්තශ  

ආගම ශවුවශව්ත පූජා  ෘරල  ිකශබනව ල කියල . ඔබු ම්තල , 

අශප් පක්ෂශේ ඉිකැ ංය අරශගන බල්තන. ශව.ආර්. ජායවර්ධ්න 

ජාන ධිපිකු ම , ආර්. ශරේමල ං ජාන ධිපිකු ම   ණුදු ලැම ශවුවශව්ත 

ශමොන තරම් ශංේවයක් ෘරල  ිකශබනව ල  එු ම්තල  ණුදු ලැම 

ශවුවශව්ත තම්ත ංු  ශද්ව  පූජා  ෘළ   ඒ ශවුවශව්ත තම්තශ  

ෘ ලය ෘරප ෘළ . එවරනි න යෘය්ත තමයි අපට ිනටිශේ. ම ශන  

වත්ත විැ රය ගරන ෘථ  ෘශළොත්, ෘරලණිය රජාමැ  විැ රය 

ගරන ෘථ  ෘශළොත් ඒ ගරන ලරන ග්තන පුුවව්ත ශවයි.  රනි  

වික්රමිනසැ අගමරිකු ම ත් එල  ිනට අල ලක්ව ම එවරනිම ශංේවයක් 

ණුදු ලැම ශවුවශව්ත ෘරනව . ආර්. ශරේමල ං මරිකු ම  

ජාන ධිපිකවරය  ව ශය්ත ිනටි ෘ ලශේ, එු ම  ෘළ ිනයලු  ගම් 

උල  වරඩංටැ්ත අරශගන බරලුව ම අපට ශපශනනව , ිනද්ධ්ංකථ න 

7ක් ැල  ිකශබන බව. අපට පරැරදිලිව ශපශනනව , ශම් ශයෝජාන ව 

ු ළ ිකශබ්තශ්ත ඊර්ෂය ව ංැ ශක්රෝධ්ය බව. එශැම නරත්නම්, 

ශමු ම්තල  ු ළ අන ගතයට ිකශබන භයයි.   

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශමම ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් 
ෘළ, ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ශ  ෘ ලශේ එු ම්තල  ෘළ 
විධියටම තමයි ප ලෘ ම්ඩඩලශේ ආවරණ අුවමරිකයට යටත්ව 
ශම් මුල  ප විච්චි ෘර ිකශබ්තශ්ත. ඒ කුමක් ංඳැ ල කියන එෘ 
ගරු ඇමිකු ම  පරැරදිලි ෘළ . ආර්ථිෘ අපැසුත  ංිනත රශද් වල 

ලැම් ප ං  ශගොඩනරඟිලි ඉදිකිීම, ිනද්ධ්ංකථ න රිකංසංකෘරණය 
කිීම වරනි ෘටුතු වලට තමයි ශම් මුල  ශයොලව  ිකශබ්තශ්ත. 
ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, අල ඔබු ම  විතරයි ශම් 
ංභ ශේ ඉ්තශ්ත. මට අැ්තන ඕන  ශම්ෘයි. ශම් රශට්, ිනසැල-
ශබෞද්ධ් ඡ්තල ිනයයට 70ක් ිකශබනව . ශම් ඡ්තල ගැ ශැොලව්තන 
උව   අටවන ඔබු ම්තල  කිය්තශ්ත ප්තං  ැලන එෘ වරරැද්ලක් 
කියල ල  ශගෝස භය මැත්මය  ඔබු ම ට ඒ විධියට කිය්තන 
කිේව ල  එශැම නරත්නම්, ඔබු ම්තල  කිය්තශ්ත ලැම් ප ං  
අධ්ය පනයට පැසුෘම් ශල්තන එප  කියල ල  එශැමත් නරත්නම්, 

ංසංකෘතිකෘ, ආගමිෘ වටින ෘම් ිකශබන ිනද්ධ්ංකථ න ආරක්ෂ  
ෘරල  මු  පරම්පර ව ශවුවශව්ත රැෘ ශල්තන එප  කියන එෘල 
ඔබු ම්තල  කිය්තශ්ත   අපි ශම් රශට් අධ්ය ත්මිෘ දිුතණුවක් ඇික 
ෘර්තන ඕන . පිරිශැන ංම ජායෘ, ලරුව්තට ලැම් අධ්ය පනය 
ලබ  දීල  තමයි ඒ ෘටුතත්ත ෘර්තන ඕන .  

ටී.බී ඒෘන යෘ මරිකු මනි, ආවරණ අුවමරිකයට යටත්ව, ශම් 

මුල  ප විච්චි ෘරල  ිකශබන ැරටි ගරු ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  
රෘ   ෘළ  ශ්ත. ඔබු ම්තල  ිනයලු  ඉදිකිීම්, ශෘෝතත්ර ත් දීම් 
ශපෞද්ගලිෘ අස ය ැරැ  ෘළ ට, ශම් ිනයලු ඉදිකිීම් ර ජාය අස ය 
මඟි්ත ෘර්තන අශප් ගරු ඇමිකු ම  වරඩ ෘටුතු  ශයොල  
ිකශබනව .   

අලත් ජ තය ශගොඩනඟනව . ැරබරයි, ඒව  ෘර්තශ්ත රජාශේ 

මුල වලි්ත. ංකව මී්ත වැ්තශංේ නමක් අපවත් ුනණ ම ඒ ආල ැන 
ෘටුතු  ෘරග්තන රුපිය  ලක්ෂයක් ශලන එෘ වරලක්ල කියල  
මම අැනව . අශප් ැ මුදුරුවශ්ත, ඔබවැ්තශංේල  ල්තනව  ඇික, 
ආල ැන උත්ංවයෘදී ගම්වල ල යෘය්ත විඳින දුෘ  ශිෂය ංකව මී්ත 
වැ්තශංේල  විඳින දුෘ. ඉික්ත, ශම් ෘටුතු  වරරදිල කියල යි අපි 
අැ්තශ්ත.   

අශරේ  21වන ල  ිනදු වූ ත්රංකත රැ රශේදී ජීවිත අිනමි වූ අයශ  

පුන වලට, ඒ ු ව ලෘරුව්තට, ඒ කිු ුවව්තට ංරලකීම වරරදිල 
කියල  අපි අැනව . මුංකලිම් භක්ිකෘය්තශ  ශද්වංකථ න ැලල  
ශලන එෘ වරරදිල කියල  අපි අැනව .  

ශමු ම්තල  ර ජාය මුල  අවභ විතය ගරන ෘථ  ෘරනව  නම්, 
මම ශම් ෘ රණ ත් ංඳැ්ත ෘර්තන ඕන .  ශයෝෂිතට පුහුණුව 
ශල්තන න විෘ ැමුල ව මිලියන 21ක් වියලම් ෘළ . න ම ශ  

ව ව්ත ගම්තවල මිල ලක්ෂ 120යි. ශම්ව ට තමයි ර ජාය මුල  
අවභ විත ෘරනව  කිය්තශ්ත. රුපිය  මිලියන 1,600ෘ ණය 
ආපහු අය ෘරශගන නරැර. ඒ මුල  ජාන ධිපික ෘ ර්ය ලශේ 
නියමශය්ත දු්ත ඒව . ශම් අය,"ලරයට කිරුළ" ශලං නම දීල  
පුනලට කිරුළ පළඳපු අය.  ලරයට කිරුළට වියලම් ෘළ රුපිය  
ශෘෝටි 1,000 ගරන ශමොනව ල කිය්තශ්ත  ශම්ව ට තමයි ර ජාය 
මුල  අවභ විත ෘරනව  කිය්තශ්ත.  

අවං න ව ශය්ත, මම ශම් ෘ රණයත් කිය්තන ඕන . 

ර ම යණශේ, අශයෝධ්ය  ෘ ්ඩඩශේ, 63.7 ශේලශේ ංඳැ්තව 
ිකශබනව , "යම් ක්රිය වක් කිීම ආරම්භශේදීම එින බරපතළ බව 
ශැෝ ංරැර ලු බව යශමක් ශනොලීමල, එශංේම එින ව ණ ශැෝ ශලොංක 
ශැෝ යශමක් ශනොලීමල, ඔහු අඥ නශයකි" කියල . ටී.බී. 
ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  වරලක් ෘර ගත්ත  ශලෝ කියල  
මට ිනශතනව . ඒ ව ශ ම අඩුවරඩි ව ශය්ත ශම්ෘට ල යෘත්වය 
ංරපයූ ිනයලු ශලන ම ශලොකු වරලක් ෘර ගත්ත  කියල  මට 

ිනශතනව .  ඒ ෘරපු වරරැද්ල අල ප ර වළ ලක් ශවල  තම්තට 
ඇවි ල  ිකශබනව . අශප් ගම්වල ෘථ වක් ිකශයනව , ලී පට්ටශ  
ඉඳ ගත්ත වඳුර  කූඤකඤය අයි්ත ෘළ ට පංකශංේ ඒ වඳුර ට ශවච්  
ශද් ශමොෘක්ල කියල .  මම ිනතනව , අශප් ආ්ඩඩුව ෘරපු වරඩ 
ටිෘ කියල  ශල්තනට අල ඔබු ම  අපට ශනොමිශ  අවංකථ ව 
අරශගන දීල  ිකශබනව  කියල . ඒ ංඳැ  ටී.බී. ඒෘන යෘ 
මරිකු ම ට  ංකු ිකය පුලෘරමි්ත ම  නිැඬ ශවනව .   
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විව ලයකි්ත ශතොරව ෘ  තරබීශම් විව ලය  පවත්ව ශගන ය ම 

පිළිබඳව මූල ංනය ව ශය්ත ඇත්තටම    ම  ෘනග ටු ශවනව .  

මීළඟට ගරු ගය්තත ෘරුණ ිකලෘ මරිකු ම .  ඔබු ම ට 

වින ඩි 2ක් ිකශබනව .   

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඊට ශපර මට වින ඩියක් 

ශල්තන.  

අශප් මරික ඇමිකවරු්තශ  ෘථ  ශබොශැොමයෘදී පරැරදිලි 

ුනණ , ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ට මඩ ගරසීශම් ශච්තන ශව්ත 

ශගන පු ශයෝජාන වක් ශමතරන ිකශයනව  කියල . එු ම  ම  ගරන 

ල්තනව .  මැ ම ර්ග ඇමික ව ශය්ත ිනටපු ෘ ලශේත් ම  එු ම ට  

උලුන ෘරල  ිකශබනව . එු ම  ල්තනව , 1994දී  එු ම ශ  යම් යම් 

ෘ ර්ය්තවලට අපි ශෘොච් ර මරදිැත්ශවල  ංද්භ වශය්ත ෘටුතු  

ෘළ ල කියන එෘ.  

ඒ ව ශ ම  ශම් ෘ රණශේදී ජාන ධිපිකවරණය පටල ග්තන 

එප . ශමොෘල, අශප් ජාන ධිපික අශප්ක්ෂෘය  අපි ශතෝර ශගන 

ඉවරයි. ඒ නිං  එු ම්තල ට ිකශයන ර කනයක් ශම් ශයෝජාන වට 

පටලව  ග්තන එප . ඒ ව ශ ම තව ෘථ වලදී පරැරදිලි ුනණ , ශම් 

ආගමිෘ මධ්යංකථ න, ඒ ව ශ ම අනිකුත් මධ්යංකථ නවලට මුල  

දීම පිළිබඳව අශප් විරුද්ධ්ත්වයක් ිකශයනව  කියල .  පසුගිය 

ඉිකැ ංශේ මින්තල ර ජාපක්ෂ මරිකු ම ශ  න යෘත්වශය්ත අපි 

ශම් ෘ ර්යය  ංඳැ  අිකවි  ල මුලලක් දු්තන .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ඊට වඩ  ඔබු ම ට ශේල ව ශල්තන අම රුයි. 

ඔබු ම  පමණක් ංභ ශේ විරුද්ධ් ප ර් කවශේ ඉ්තන නිං යි මම 

ශේල ව දු්තශ්ත. 

 ගරු ගය්තත ෘරුණ ිකලෘ මරිකු ම .  

 

[අ.භ .2.22] 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිකම්න්තුම 
්රතිසංසක්රණ අමාතයතුමමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්වකේ ්රධාන 
සංවිධායකතුමමා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொெொளுைன்ற ைறுெீெமைப்பு அமைச்ெரும் அெெொங்கக் கட்ெியின்  

முதற்தகொலொெொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අශප් ටී.බී. ඒෘන යෘ 

මරිකු ම  පිළිබඳව ම ත් ශැොඳි්ත ල්තනව . මම ඉඩම් ඇමික 

ැරටියට ඉ්තනශෘොට එු ම   ර ජාය ඇමික ැරටියට ෘලක් ශංේවය 

ෘළ . ඒ නිං  මම ල්තනව , එු ම  ශම් ශයෝජාන ව  මඩ ගැ්තන 

ශගන පු එෘක් ශනොශවයි කියල .   ශම් ශයෝජාන ව ලරක්ෘ ම මට 

මතක් ුනශ්ඩ ශම්තන ශම් ෘ රණය. අශප්  ගම්වල  රෘට 

කියමනක් ිකශයනව , "ලල ඇික රුෘටයි ග  ගැ්තශ්ත" කියල . 

ඒ ව ශ  ලර්ත ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ඉලක්ෘ ෘරශගන එෘ එෘ 

මුහුණුවරි්ත දිනපත ම ශ ෝලන  එ ල ෘර්තශ්ත ශමොන ශැේු වක් 

නිං ල කියන එෘ ශද් ප ලනඥය්ත වූ අපට විතරක් ශනොශවයි, 

ඕන ම කුඩ  ලරුශවකුට ුනණත් ශැොඳට ශත්ශරන ෘ රණයක්. 

ශම්ව  ංමැරු්තට අලුත් ුනණ ට, ශරේමල ංල ට අලුත් නරතරයි 

කියන එෘත් ම  ශැොඳි්ත ල්තනව . අපට මතෘයි, ශමු ම ශ  පිය  

දිවසගත අශප් න යෘ ආර්. ශරේමල ං මරිකු ම  ශම් ව ශ  හුදු 

ශද් ප ලන අවල ලවලට, පලනම් විරිනත ශ ෝලන වලට, මඩ 

රැ රවලට -ඒ ැරම එෘෘටම- මුහුණ ශලමි්ත ඒව  ලර ශගන ශපොදු 

ජානත ව අතර මු ශවච්  ැරටි. ඒ නිං  ශම් ශමොන උප්පරවරට්ටි 

ලරම්මත් ංිකත් ඇමිකු ම ත් ශැොඳට ශතම්පර දු ශවච්  පුද්ගලයකු 

ැරටියටයි අල රට ලකි්තශ්ත. එු ම ශ  පිය  ව ශ ම, ශමු ම ත් 

වරටි වරටී නරඟිටි්තන ශැොඳට පුරුදු ශවල  ිකශබනව . තම්තට 

ලරශබන අම තය ස  ැරැ  නිර්ම ණශීලිව වරඩ ෘරන, ජානත වට 

ශංේවය ෘරන ඇමිකවරයෘඅ ැරටියට තමයි අපිත්, රටත් ංිකත් 

ඇමිකු ම   ලකි්තශ්ත.   

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එු ම  නිව ං, ඉදිකිීම් 

ඇමිකු ම  ැරටියට  උල  ගම් ැලමි්ත නිව ං වරඩපිළිශවළ රට පුර  

ං ර්ථෘව ක්රිය ත්මෘ ෘරන ඇමිකවරශයක්. ැරියට නි්තලක් 

නරු ව, ැරියට ආැ රයක් නරු ව, විශේෘයක් නරු ව ඉත ම 

ෘරපවීමකි්ත එු ම  ඒ වරඩෘටුතු  ෘරන ැරටි අපි ලකිනව . ලැංක 

ගණනෘට ශගව  ැලන ඇමික ුනණත්, එෘ  තයක්වත්, එෘ 

වරලිෘරටයක්වත් ං ක්කුවට ලම ග්තශනත් නරු ව, අපශත් 

යවල ත් නරික ඇමිකවරයකු ැරටියට අපට ශම් විව ලශේදී එු ම  

ගරන ංඳැ්ත ෘර්තන පුුවව්ත.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ැලන ශගව  තම්තශ  ැත්මුු  පරපුරට 

ශබල  දු්තුව නිව ං ඇමිකවරුත් අපි ලරෘල  ිකශබනව . ැරබරයි, 

ශමු ම ට එශැම ශබල්තන ඉ්තශ්ත ශම් රශට් ං ම නය ජානත ව 

විතරයි කියන එෘත් ඉත ම පරැරදිලිව කිය්තන ඕන . එු ම  

ඉත ම ශෘටි ෘ ලයක් ු ළ -ශම් ම ං කීපශේ- ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  

ඇමිකවරය  ශලං  ෘරපී ශපශනන ශංේවයක් ඉෂකට ෘළ . ඒව  

එකි්ත එෘ අශප් ම්තත්රීවරු ංඳැ්ත ෘළ .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ගංක යට ලැම් අධ්ය පනය 

ලබන ලරුව්ත ගරන ෘ පන  ෘරපු ංසංකෘතිකෘ ඇමිකවරය  ෘුනල 

කියල  බල්තන. ැරම විැ රංකථ නයෘටම ලැම් ප ං  

ශගොඩනරඟිලි ශල්තන ලර්ත ෘටුතු  ෘරශගන යනව . ශම් ශවල ශේ 

මට ෘ රණයක් මතක් ශවනව . ම  එය ංඳැ්ත ශනොෘශළොත් 

වරරැදියි. දිංක්රික්ෘ ගණන වෘ ජ තය ැලන ශෘොට එු ම  අපට 

කිේව , "ග ලු දිංක්රික්ෘය ශවුවශව්ත සුදුසුම විැ රංකථ නයක් නම් 

ෘර්තන. ජ තය ර ජාය ණ්ත වැ්තශංේ නමක් ඉදි ෘරල  

ශල්තනම්" කියල . රජාශේ ං ලි ංතයක්වත් ශයොලව්තශ්ත නරිකව 

ඒව  ඉදි ෘරන ැරටි අපි අල බල ශගන ඉ්තනව . න ශගොඩ මුලන 

ප්තංශ  ජ තය ලර්ත ඉදි ශවමි්ත පවිකන ැරටි අපි ලර්ත 

ලකිනව . එු ම ට වි  ල පිනක් අත් ශවනව , ඒ වරඩ ෘටුතු  

ෘරන නිං .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ප්තං , ප ලි, ශවනත් 

පූජාීමය ංකථ නවල අඩු ප ඩු ශංොය  විවිධ් වූ වරඩංටැ්ත 

ක්රිය ත්මෘ ෘරන ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමිකවරය  ැරටියට, අප 

එු ම  අගය ෘරනව . විවිධ් විශේ න ෘරමි්ත කුමන විධියට 

පටල්තන ැරදුවත්, එු ම  ැරම වරඩක්ම ෘර්තශ්ත තම්තශ  

ශපෞද්ගලිෘ අධීක්ෂණය යටශත්යි. ඒ නිං  කිිනම තරනකි්ත 

රිසග්තන ෘ ටවත් ඉඩක් නරැර. එු ම ශ  අධීක්ෂණය ැරම 

තරනෘම ිකශබනව . ඒ නිං  ශ ෝලන  නඟන අයට ම  කිය්තන 

ෘරමරිකයි, ශරේමල ංල ශ  ක්රමශේ ශවනංක් ිකශබන බව මතෘ 

ිකය ග්තන කියල ශ . ඔුන්ත ැරම ල ම ජීවත් ුනශ්ඩ ං ම නය ශපොදු 

ජානත වශ  ැලවත් ු ළයි. දිවසගත ආර්. ශරේමල ං ජාන ධිපිකු ම  

ශලං බල්තන. එු ම  ඉපදුශ්ඩ ං ම නය මිනිසු්ත අතරයි. ඒ 

මිනිසු්තට ශංේවය ෘරල , ඒ ජානත ව අතරම ජීවිතයට ංමු දු්ත 

න යෘශයක් තමයි ආර්. ශරේමල ං මරිකු ම . ංිකත් ශරේමල ං 

මරිකු ම ත් එු ම ශ  පිය  ව ශ ම ං ම නය මිනිසු්ත අතර ජීවත් 

ශවමි්ත, ඔුන්ත අතර ආලරම්ය න යෘයකු බවට අල පත් ශවල  

ඉ්තනව .  
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මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, එු ම ට ශම් ව ශ  අභූත 

ශ ෝලන , අවල ල නඟ්තන ශැේු වක් ිකශබනව . ම  කිය්තශ්ත 

නරැර, ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම  එවරනි ැරඟීමකි්ත ශම් 

ශයෝජාන ව ශගන ව  කියල . නමුත්, අල ෘත  ෘරපු ශබොශැෝ 

ශලන ශ  ෘත  අං ශගන ිනටින විට අපි ලරක්ෘ , අපි ෘුනරුත් 

ලරනගත්ත  ඒ අවල ල නඟ්තශ්ත කුමන ශැේු වක් නිං ල කියල . ඒ 

ිනයලු ශ ෝලන  නග්තශ්ත තම්තශ  පටු ශද් ප ලන අරමුණු 

ශවුවශව්ත. රශට් වර්තම න ව ත වරණය ගරන ශැොඳ 

අවශබෝධ්යක් ඇික වූ නිං  ඉත ම ං ධ් රණ නටයක් ඒ අයට ඇික 

ශවල  ිකශබන නිං යි ශම් ශ ෝලන  ිනය ල ශගන එ්තශ්ත කියන 

එෘ අපට ශැොඳි්ත ශත්ශරනව .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිකු මනි, ඔබු ම ට නියමිත ෘ ලය අවං නයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ෘ ලය අවං නයි කියල  

ඔබු ම  කියනව  නම්, ම  මීට වඩ  ෘ ලය ග්තශ්ත නරැර. ශපොදු 

ජානත  පුනරි්ත ශරේමල ංල  ආරක්ෂ  ුනණ  ව ශ ම, ශම් ෘරන ැරම 

ශ ෝලන වෘටම ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  පිළිු රු දු්තන  ව ශ ම, 

ශම් රශට් ජානත වටත් ඒ ගරන අවශබෝධ්යක් ිකශබනව  ව ශ ම, 

ජානත  අධිෘරණශේදී ශම් ිනයලු ශ ෝලන  නිෂකරභ වන බව මතක් 

ෘරමි්ත, මට ශම් අවංකථ ව ලබ  දීම ගරන ඔබු ම ට ංකු ිකව්තත 

ශවමි්ත මශ  ව න ංකව පය ශමයි්ත අවං්ත ෘරනව .   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට, ගරු ු ෂ ර ඉඳුනි  අමරශංේන ම්තත්රීු ම . ගරු 

ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ට වින ඩි 2ෘ ෘ ලයක් ිකශබනව .  

 

[අ.භ .6.01] 

 

ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මට අවංකථ ව ලබ  දීම 

පිළිබඳව ඔබු ම ට ශබොශැොම ංකු ිකයි. ංසංකෘතිකයට ශබොශැොම 

ංම්බ්තධ්, ර ජාධ් නි වි  ල රම ණයක් ිකශබන දිංක්රික්ෘයක් 

තමයි, කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘය. අශප් ිනටපු ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  

ඇමිකු ම  වන ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  තමයි අල ශම් 

ශයෝජාන ව ශගනරවිත් ිකශබ්තශ්ත. අල ෘත  ර ශියක් ශෘරුණ . 

ැදිංකින ශව්තශ්ත නරිකව, නිින වග විභ ගයක් ඇිකව ශම් ශයෝජාන ව 

ඉදිරිපත් ෘළ  නම් තමයි වඩ ත් ශැොඳ, ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ිනටපු 

ඇමිකු මනි. ශම් ශයෝජාන ව ශම් ැදිංකිනශේ ශගන ආශේ ශමොෘල 

කියල  මම කිය්තන ඕන . ශම් ැදිින යයි , ැදිින ශද්ව  එළියට 

එ්තශ්ත, ශම් ලවංකවල ශම් රශට් ිනටින ජානප්රියම පුද්ගලය  ැරටියට, 

මඩ ගරිනය ුතු ම පුද්ගලය  ැරටියට, මඩ තරවරිය ුතු ම පුද්ගලය  

ැරටියට එු ම  ංලෘන නිං ය කියල  ම  වි කව ං ෘරනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ම  විශ ේෂශය්ත ශම් ෘ රණය 

කිය්තන ඕන . 2012 වර්ෂශේදී අශප් ආ්ඩඩුව බලයට පරමිණි පසු  

තමයි ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස ය කියන එෘ රටට            

ලරශනන අම තය ස යක් බවට පත් ුනශ්ඩ. ගරු ම්තත්රීු මනි,                              

ම  තමු්තන ්තශංේට අශගෞරව ෘරනව  ශනොශවයි. ැරබරයි, 

ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස ය අශප් ෘුනරු්ත ශැෝ වියපත් 

ඇමිකවරයකුට තමයි එල  දු්තශ්ත. ෘ ට ශැෝ ශලන "ංමුපෘ ර" 

කියන විෂය  ව ශ  පරත්තෘට ලම  ිකණුණු විෂයයක්, එය. ැරබරයි 

2012 අුනරුද්ශල්ත පසුව තමයි ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  අම තය ස ය 

කියන අම තය ස ය ශබොශැොම ජානප්රිය අම තය ස යක් බවට පත් 

ශව්තන විශ ේෂශය්ත ැරකිය වක් ලරණුශ්ඩ.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, අපි විශ ේෂශය්ත කිය්තන 

ඕන  ෘ රණයක් ිකශබනව . ම  ශම් අැ්තන ැලන ර කනයට 

උත්තරය දු්තන  කියල  ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම  කිේව . ඒ 

ුනණ ට, ඒ ර කනයට උත්තරය මට ැරියටම ලරණුශ්ඩ නරැර. 

සීම ංිනත ංසංකෘතිකෘ ංසරක්ෂණ ැ  ඉදි කිීම්  ශපෞද්ගලිෘ 

ංම ගම තමු්තන ්තශංේල ශ  එෘක්. ශෘෝතත්ර ත් පලනම මත 

්රමිෘය්ත ලබ  ගරීමම ංම්බ්තධ්ශය්ත තමයි ශම් ර කනය 

අැ්තශ්ත. ශම් ෘ රණය  මම ල්තනව . ශමොෘල, මම පවමවංකුවවර 

ආංනශේ ංසවිධ් යෘය  නිං . මම, ලඹශලණිය නගරයට 

ශබොශැොම ආං්තන පදිසචිෘරුශවක්. ය පහුව, කුරුණ ගල කියන 

ර ජාධ් නිත් මට ශබශැවි්ත ංමීපයි. තමු්තන ්තශංේල ශ  ඒ 

ම ්තපවර් ආයතනය මඟි්ත බඳව  ගත් ශංේවෘය්ත වි  ල පිරිංක් 

ඒ ර ජාධ් නිවල රැකිය  ෘළ .               

පවමවංකුවවර අැල-පැළ ජානත වත් ශම් වන විට 

තමු්තන ්තශංේල  ශබොශැෝ ශලශනකුට ශැණ ඉ ලනව . ශමොෘල, 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල එක් ශංේවෘශයක් ශවුවශව්ත රුපිය  

1,200 බරගි්ත ඒ manpower ආයතනයට ශව්ත ෘළත්, රුපිය  

700 බරගි්ත තමයි ැරම ශංේවෘයකුටම ශගවල  ිකශබ්තශ්ත. 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත ඒ මුුව මුලල අරශගන ිකශබනව . 

ැරබරයි, එක් ශංේවෘයකුට  ශගවල  ිකශබ්තශ්ත රුපිය  700යි. 

ගරු ිනටපු අම තයු මනි, ඔබු ම  තවමත් පිළිු රු දු්තශ්ත නරික 

ර කනය තමයි, ඉිකරි රුපිය  200ට ුනශ්ඩ ශමොෘක්ල කියන එෘ. 

ඒෘ ශපොඩි මුලලක් ශනොශවයි. එවරනි ශංේවෘය්ත 400ෘ පමණ  

ඉ්තනව . සීගිරියට 120යි, ශපොශළෝතනරුවට 100යි, ලඹු ලට 

12යි, ය පහුවට 100යි, ශමොනර ගලට 2යි, ිකංකංමැ ර මයට 12යි 

ආදී ව ශය්ත ඔබු ම  ං ම නයශය්ත 400ෘට ආං්තන පිරිංෘට 

පත්වීම් ලබ  දීල  ිකශබනව . ඒ ැරම ශංේවෘයකුශග්තම ලවංෘට 

රුපිය  200ක් ෘප ශගන ිකශබනව . එතශෘොට, නිෘම් 

ශනොශවයි, ලවංෘට රුපිය  ලක්ෂ 2ක්. මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලි්ත එම ශංේවෘය්ත 400ශලන  ශවුවශව්ත ලවංෘට 

රුපිය  ලක්ෂ 2ක් බරර ශවනව . ශපෞද්ගලිෘව manpower 

ංම ගමක් පිිනටුව ශගන ිකශබනව . එම ංම  ගශම් ංභ පික 

ව ශය්ත ඉ්තශ්ත ෘපිල ල  ින ව  කියල  මැත්මශයක්  බ්තදුල 

විත න රච්චි මැත්මය  තමයි  ෘළමන ෘර අධ්යක්ෂ. ඔහු ටී.නට. 

ඒෘන යෘ මරිකු ම ශ  ශපෞද්ගලිෘ ශ ෘම්වරය  කියල  තමයි 

කිය්තශ්ත. ඩේලිේ.ඒ. රණවීර මැත  තමයි අධ්යක්ෂ. ැරබරයි, ඔහු 

අධ්යක්ෂ ුනණත්, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  ක්රිය ෘ රි 

අධ්යක්ෂ. අපි ල්තනව , ඒව  ශද් ප ලන පත්වීම්. අම තයවරය ට 

ඉත ම  ංමීප ිනතවු ්ත තමයි ක්රිය ෘ රි අධ්යක්ෂවරු විධියට පත් 

ෘර්තශ්ත. 

 
ගරු මන්ත්රීවරකයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

මංකිනන ල  ව ශ  ෘට්ටිය. 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මංකිනන ල , මැප්පල  ව ශ  ෘට්ටිය. විශ ේෂශය්ත න ල ය්ත 

තමයි තමු්තන ්තශංේල  පත් ෘර්තශ්ත. ගරු ිනටපු ඇමිකු මනි, 

එතශෘොට මම අැ්තශ්ත ශම්ෘයි. ශපෞද්ගලිෘ ශ ෘම් 

කිය්තශ්තත් තමු්තන ්තශංේශ  ශෘශනක්. ඩේලිේ.ඒ. රණවීර 

කිය්තශ්තත් තමු්තන ්තශංේල ශ  ශද් ප ලන පත්වීමක්. 

තමු්තන ්තශංේල  ැලපු manpower ආයතනශය්ත ං ම ලවංෘටම 

රුපිය  ලක්ෂ 2ක් අරශගන ිකශබනව . ඒෘ ශපොඩි  වරඩක් 

ශනොශවයි. ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, මට ංම ශව්තන. 

ඔබු ම  ඔය විධියට ඉ්තනව  ලකිනශෘොට අපට දුෘයි. 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්ත්රිු මනි, ඔබු ම ට ශව්ත ෘළ ෘ ලය ලර්ත අවං නයි. 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ගරු  ආ  ර්ය  වී. 

ර ධ් ක්රිෂකණ්ත ඇමිකු ම ට ශව්ත ෘළ වින ඩි 2ෘ ෘ ලය මට 

ග්තන කිේව . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශැොඳයි. 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම  ඉ්තන විධියට 

ලකිනශෘොට මට දුෘයි. ඔබු ම ට වි  ල ලණුවක්, වි  ල ව ලියක් 

ගි වල  ිකශබනව . ලර්ත ඔබු ම ශ  පිිනටට කිිනම ශෘශනක් 

නරැර. ැරබරයි, මට ශම් ටිෘ අැ්තන ඕන . මශ  මශ  ෘ ලශය්ත 

ඔබු ම ට වින ඩියක් ශල්තනම්, ෘරුණ ෘරල  ඒ ර කනයට 

උත්තරයක් ශල්තන. ලවංෘට ඉිකරි වූ රුපිය  ලක්ෂ 2ට ශමොෘල 

ුනශ්ඩ  පවමවංකුවවර අිනසංෘ ශංේවෘය්තට රුපිය  700ක් 

ලරශබද්දී, ඉිකරි රුපිය  200ක් ගං ශගන ෘද්දී -ඒ ශංේවෘය්ත 

400ශලන ශග්ත රුපිය  200 බරගි්ත ගනිද්දී- ලවංෘට රුපිය  

ලක්ෂ 2ක් මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත අු රුලැ්ත ුනණ . ඒ 

විධියට ලක්ෂ ශලෘ බරගි්ත එෘු  වූ මුලල ශෘෝ කියන ර කනයට 

ෘරුණ ෘර මට පිළිු රක් ශල්තන ගරු ිනටපු ඇමිකු මනි.  

ඒ එක්ෘම මට තව ශපොඩි ෘ රණයක් කිය්තන ිකශබනව . 

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ගරු ම්තත්රීු මනි,- 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඔබු ම  වින ඩියකි්ත කිය්තන ඕන . 

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, විශ ේෂශය්ත cadre එෘක් 

ශනොමරික නිං   ශම් ෘ රණය පිළිබඳව ෘරනටනට් ප්රිෘ වක්  අුවව 

ඒ ක්රමශේලය ක්රිය ත්මෘ ුනණ . 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒ උත්තරය ැරි. මම අැ්තශ්ත, රුපිය  200 ඒව  400ට 

ශමොෘල ුනශ්ඩ  

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

නමුත්,  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ ජනිකෘ අයිිකය අුවව තමයි ඒ 

පිරිං ංසරක්ෂණය ෘරල , ඔුන්ත ශවුවශව්ත ශංේවෘ අර්ථං ධ්ෘ 

මුල  ශව්ත ෘරල  ිකශබ්තශ්ත.  ඔුන්ත ංසරක්ෂණය ෘරල  ිකණුණු 

නිං  මිය ගිය 4ශලශනකුට රුපිය  ලක්ෂ 8 ගණශ්ත ශගේව . ඒ 

නිං  එතරනදී ෘුනරුවත් මුල  අවභ විත ෘශළේ නරැර. අපි ඒෘ 

පරැරදිලි ෘර්තනට ඕන . ශමොෘල, ශම්ෘ තමයි ක්රමශේලය. ප ලෘ 

ම්ඩඩලශේ අුවමරිකයත් එක්ෘ අම තය ස  ශ ෘම්වරය ශ  

අධීක්ෂණය යටශත් තමයි ඒෘ ක්රිය ත්මෘ ුනශ්ඩ. 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අපි අැ්තශ්ත, රුපිය  200ට ශමොෘල ුනශ්ඩ  

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ආ්ඩඩුව යටශත් ශම් ශගො ශලෝ CID 

එෘ ෘරඳවල  පීක්ෂණ ෘළ . නමුත්, වරරැදි  එෘ  ෘ රණයක්වත් 

ඔප්පු ෘර්තන බරරි ුනණ , ගරු ම්තත්රීු මනි. එම නිං  ශම් 

ෘ රණය පිළිබඳව දිගි්ත දිගට,- [බ ධ්  කිීමක්] 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු ම්තත්රීු මනි,  ැතරශලශනකුට ව්තදි ව ශය්ත රුපිය  

ලක්ෂ අට ගණශ්ත ශගේව  කියල  ලර්ත ඔබු ම  කියනව . ැරි, 

ෘමක් නරැර. ැතරශලශනකුට ලක්ෂ අට ගණශ්ත ශගේව  

කියමුශෘෝ. අටවරක් ැතර ිකංකශලෘයි. ඒ කිය්තශ්ත 

තමු්තන ්තශංේල  ලවංක 16ක්  එෘු  ෘරපු මුලල ශ්ත ඒ ශගවල  

ිකශබ්තශ්ත. එතශෘොට ඉිකරි මුුව ෘ ල පරිච්ශේලයම එෘු  ුනණු 

මුලල- 

   
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 

නැඟී සිටිකේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අශ්ත ලර්ත නම් මශ  ශේල ව ශල්තන බරැර. අඩුම තරමි්ත 

තමු්තන ්තශංේ ංපත්ු  ශලෘක්වත් ගත්ශත්  නරද්ල  මම අැ්තශ්ත 

ඒෘයි. එච් ර මුලලක් වියලම් ෘරල  තමු්තන ්තශංේට ංපත්ු  

ශලෘක්වත් ග්තන බරරි ුනණ ල  ඒෘ ෘුනරු ශැෝ පරැරර ගත්ත ල  

ඒෘත් මින්තල ර ජාපක්ෂ මැත්මයල  ඉ ල  ගත්ත ල  [බ ධ්  

කිීමක්] ංපත්ු ව ශව්තශද්ින ෘළ ! අුව්තට මඩ ගැ්තන 

ඉංකශං ල  තම්ත ශැොඳි්ත ඉ්තන ඕන .  

ිනටපු ජාන ධිපිකවරය ශ  ජා්තම දිනය ැ  පලවි ර ප්ිකය 

ශවුවශව්ත ිනටපු අම තයවරය ශ  පණිුනඩයක් පුවත් පතෘ පළ 

කිීම ංැ සුබ පරරණම ශවුවශව්ත ංම ශලෝචිත වර්ෂය ු ළදී 

අරමුලල විින්ත රුපිය  109,600ක් වරය ෘර ිකණුණි. තවල, ිනටපු 

අම තයවරය  ම වු  - තමු්තන ්තශංේල  ශම් පිසෘම් ෘරල  

ිකශබ්තශ්ත අිනසංෘ මිනිසු්තශ  ටිෘට්වල ං ලිවලි්ත- 

තමු්තන ්තශංේල  ශවංක් ෘ න්, අුනරුදු සුබ පරු ම් ෘ න් ශබලල  

ිකශබ්තශ්ත අිනසංෘ භක්ිකව්තතය්ත පූජාීමය ංකථ නවලට ඇවිත් 

පි්ත ෘරටයට ලමන මුල වලි්ත. ප්තංලට ශලන ආධ් රශය්ත තමයි 

තමු්තන ්තශංේල  ඒ ව ශ  පි්තෘම් ෘරල  ිකශබ්තශ්ත. 

තමු්තන ්තශංේල  අුව්තශ  ල ශ්ත ශගව වලදීයි ල නය ශබලල  

ිකශබ්තශ්ත. ල නය ල ංකික ෘශළේ ශවන අය. තමු්තන ්තශංේල  

ගිින්ත තමයි ශලොකුවට ඒ ල නය ශබලල  ිකශබ්තශ්ත.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ට තව වින ඩියෘ ෘ ලයක් 

ිකශබනව .  

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெதென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ැරි, මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි.  

මට කිය්තන තව ෘරුණු ෘ රණ   ර ශියක් ිකශබනව . 

අම තයවරය ශ  උපශලංක මත ඔහුශ  ම ධ්ය ශ ෘම් විින්ත 2012 

වර්ෂශේ අලුත් අුනරුදු සුබ පරු ම්පත් 7,200ක් මුද්රණය කිීම 

ශවුවශව්ත අරමුලලි්ත, - ලවජායි. ලවජායි. මුුව කුරුණ ගල 

දිංක්රික්ෘ ශේම මිනිසු්ත ං්තශතෝෂයට පත් ශව්තන ඇික, ඔ්තන 

ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම ශග්ත අලුත් අුනරුදු සුබ පරු මක් 

ලරණුණ  කියල . මිනිංකසු  පූජාීමය ංකථ නවල පි්ත ෘරටයට ලමපු 

ං ලිවලි්ත තමයි තමු්තන ්තශංේ සුබ පරු ම්පත් යවල  

ිකශබ්තශ්ත.  ගරු ම්තත්රීු මනි, මම ඔබු ම ට කිය්තශ්ත,  "වීදුරු 

ශගව වල ඉඳ්ත ග  ගැ්තන එප " කියල යි. ඔබු ම  මට 

ශපෞද්ගලිෘව ශැෝ අර රුපිය  ප්තිනයයට ුනශ්ඩ ශමොෘක්ල කියන 

එෘත් කිය්තන. ඔබු ම  ඉත ම ශැොඳ ඇමිකවරයකු ැරටියට 

ිනටිය . ැරබරයි, අුව්තශ  ලණුවක් ෘ ල  අල ශම් විධියට 

අංරණභ වයට පත් වීම ගරන ෘනග ටුව පළ ෘරමි්ත මශ  ව න 

ංකව පය අවං්ත ෘරනව .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු විශවප ල ශැට්ටිආරච්චි මැත . ඔබු ම ට වින ඩි 

ැතරෘ ෘ ලයක් ිකශබනව .  

 
[අ.භ .6.11] 

 
ගරු විකේපාල කහ්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விதஜபொல தஹட்டிஆெச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මට ශම් අවංකථ ව ලබ  දීම 

පිළිබඳව ඔබු ම ට ංකු ිකව්තත ශවනව . අල ඉත  ෘනග ටුල යෘ 

ංභ ව ෘ  තරබීශම් ශයෝජාන වක් ඉදිරිපත් ෘර ිකශබනව   කියල  

මම ිනතනව . ශම් ශබෞද්ධ් රශට්  ශබෞද්ධ්ෘමක් ිකශබන 

ංසංකෘතිකෘ අම තයවරයකු විධියට ෘටුතු  ෘරපු අශප් ටී.බී. 

ඒෘන යෘ මරිකු ම  ශම් අවංකථ ශේ ඉත  අව ංන ව්තත ශලං, 

අභූත ශ ෝලන  නඟමි්ත, නිවරරදි විගණනයක් ශනොෘර, යම් යම් 

තර්තවලි්ත අහුල  ගත්ත ෘරුණු ෘ රණ  ටිෘක් ශගොුව ෘරල  

ශයෝජාන වක් ශගනර ල  ශම් උත්තීතර ප ර්ලිශම්්තු  ංභ  ගරබ 

ශෘශළසීමට ෘටුතු  ෘරල  ිකශබනව , මූල ංන ූපඪ ගරු 

ම්තත්රීු මනි. එු ම  ශෘොච් ර තැුනරු ෘර්තන ැරදුවත්, ශම් වන 

විට එු ම ශ  'ංැ යට ඩරීම' ශෘශනක්වත් නරැර. ංැ යට ඩරීම 

ශෘශනක්වත් ඉ්තන ඕන . අල එු ම ශ  ංැ යට එෘ 

ම්තත්රීවරශයක්වත් නරැර. එු ම ට  ලණුව දීල  ඒ අය එු ම   

අතරමස ෘරල  ිකශබ්තශ්ත.  අර "ශලේශක් මරිකඳු අල තනියම 

ශවල මරද්ශද්" කිේව  ව ශ , එු ම ත්  ප ර්ලිශම්්තු  ංභ ව 

මරද්ශද් අල තනි  ශවල  කියන එෘ තමයි මට කිය්තන ිකශබ්තශ්ත.   

ං ම නයශය්ත රටෘ වරඩ ශනොකිීම ංම්බ්තධ්ශය්ත තමයි 

ශ ෝලන  ශගශන්තන ඕන . යම් රටෘ මුල  ප විච්චි ෘරල  වරඩ 

ශනොකිීමටයි මුල  අවභ විත ශවනව  කිය්තශ්ත. ඇැරට ෘනට 

ශපශන්තන  ිකශබන, තරන තරන ිකශබන මැ වි  ල ශබෞද්ධ් 

ංසංකෘතිකෘ උරුමය  ආරක්ෂ  කිීම, ශබෞද්ධ් ංසංකෘතිකෘ 

උරුමශේ රශබෝධ්ය ඇික කිීමට ෘටුතු  කිීම, ශම් රශට් වංර 

2,200ෘ ශබෞද්ධ් ශිෂකට   රයක්  ිකශබන ශබෞද්ධ් ංසංකෘතිකය 

ආරක්ෂ  කිීම වර්තම න ආ්ඩඩුක්රම වයවංකථ ශේ නවවරනි 

වයවංකථ ව යටශත් අපට ිකශබන වගකීමක්. පසුගිය ලවංකවල  

තමු්තන ්තශංේල  එක්ංත් ජා ිකෘ පක්ෂයට ශ ෝලන  ෘශළේ ශම් 

රශට් ශබෞද්ධ් ආගම නරික ෘරනව  කියල යි. එශැම ශ ෝලන  

ෘරල  තමු්තන ්තශංේල  ලකුශ්ඩ ජානත වශ  ඡ්තලය ගත්ත . 

නමුත් ඔබු ම  පව  මුං ව ල කිේව  කියල  මම කිය්තන 

ෘරමරිකයි.  

ශම් අවංකථ ශේදී මට යම් ිනද්ධියක් මතක් ුනණ . ෘ ලයක් ශම් 

ංභ ශේත් ඒ ගරන ෘථ  ුනණ . ශලෝෘශේ මිල ෘළ ශනොැරකි 

ප වැ්ත ශලෘක්  ඔබු ම  ප විච්චි ෘරල  ිකණුණ . මිල ශනොෘළ 

පු ල ගිය ංපත්ු  ශලෘට වටින ෘමක් දු්තන ල   එු ම  

ප ර්ලිශම්්තු  ම්තත්රීවරයකු විධියට ඒ ව ශ  පට්ටප  අංතය ශම් 

ංම ජායට ශගනරත්, ශලෝෘය ශග්ත ැ  ලුවට ලක් ශවන 

තත්ත්වයට ශම් රට පත් ෘළ . එශැම ඉඳල  අල අ ල  ගත්ශත් 

වරරැදි ශලයක්. අල තමු්තන ්තශංේ ශෘොටි ව ගයක් අ ල ශගන 

ිකශබනව . ලර්ත තමු්තන ්තශංේට ඒෘ අතැරි්තන බරැර, ශමතරන 

රැඳී ඉ්තන ිනදු ශවල  ිකශබනව .  

ශම් රශට් පසුගිය අුනරුදු ැතර  ු ළ ෘරපු වරඩ ශෘොටං  අපි 

ල්තනව . තමු්තන ්තශංේල  ව ශ  අපි අුනරුදු විින ගණ්ත රට 

ප ලනය ෘශළේ නරැර. ශම් වන විට ගරු ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම   

මශ  ආංනය ු ළ ු ්තලැංෘට, ැ ර ලැංෘට නිව ං ණය ආධ් ර 

ලබ  දීල  ිකශබන බව මම ල්තනව . ඒ විතරක් ශනොශවයි. එු ම  

විැ රංකථ න ගණන වෘට උලේ උපෘ ර ෘරල  ිකශබනව . 

ඓිකැ ිනෘ ග ලු පුරවරශේ ිකශබන ඉත ම  වරලගත් ංකථ නයක් 

වන විලය ශලෝෘ පිරිශවනට ඊශේ-ශපශර්ල  එු ම  පරමිණ රුපිය  

23,200,000ක් ලබ  ශල්තන ශපොශරෝතදු ශවල , ඒ මුලලි්ත රුපිය  

ලක්ෂ 46ෘ ශ ක්පතක් එශවශ ම දීල  ගිය . ශම්ව  ෘර්තන 

තමයි ශම් මුල  අරශගන ිකශබ්තශ්ත.   ක්රශ ඛ්නවලට යටශවල  

ශනොශයක් විධිශේ ශද්ව  ෘරල  ශම් ෘටුතු  ෘ  යවමි්ත, රම ල 

ෘරන එෘ ශනොශවයි ෘර්තන ඕන . තමු්තන ්තශංේල ට ඕන  

ෘර්තශ්ත ඒෘල  පසුගිය අුනරුදු ු නැම ර ිකංකශංේ 

තමු්තන ්තශංේල  අශප් ෘකුශල්ත ඇද්ල . තමු්තන ්තශංේල ත් ශම් 

ආ්ඩඩුශේ ිනටිය . ජා ිකෘ ආ්ඩඩු කියල  පට්ටප  ශබොරු 

ං්තධ් නයක් ශගොඩ නඟ ශගනයි ඒ ෘ ලශේ අපි වරඩ ෘශළේ. එම 

නිං  අුනරුදු ු නැම රක් ිකංකශංේ අපට වරඩ ෘර්තන බරරි ුනණ . 

පසුගිය ඔක්ශතෝබර් 26ශවනි ල  ඇික වූ ිනද්ධියත් එක්ෘ තමයි අපට 

වරඩ ෘර්තන පුුවව්ත ුනශ්ඩ. ශවංක වල ගත් ආශීර්ව ලයක් ැරටියට 

රනි  වික්රමිනසැ මරිකු ම ට අගමරික ැරටියට ශෘෝතල ශෘළි්ත 

ිකය ශගන රණ්තදු ග්තන, ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම ට ශෘෝතල 

ශෘළි්ත ිකය ශගන රණ්තදු ග්තන අව ය රණරණය අපට 

ශ්රේෂකස ධිෘරණය ලබ දීල  ිකශබනව . මින්තල ර ජාපක්ෂ 

මැත්තය  ැඳප ශ්ත ශගනර ල  අගමරිකෘශම් දිුනරුම් දීල , ශැොර 

ෘරනටනට් ම්ඩඩලයක් පත් ෘර ශගන ශම් රශට් ිනයලුශද්ව  

අවභ විත ෘශළේ ඒ ම ං ශලශක්දීයි. ශම් රශට් ශැොර ෘරනටනට් 

ම්ඩඩලශය්ත රණ්තදු ෘරල  ඒ ෘ ලශේ ඔබු ම්තල  රංකං  පව  

දීල  ිකණුණ . එශැම ෘරද්දී අපි නරවත ශ්රේෂකස ධිෘරණශේ 

පිිනශට්ත බලයට ඇවි ල  පසුගිය ම ං කීපය ු ළ ශෘෝටි 

ංසඛ්ය ත මුලලක් ශම් රශට් ලැම් ප ං  අධ්ය පනයට ශයශලේව . 

භික්ෂූ්ත වැ්තශංේනමක් අපවත් ුනණ ට පංකශංේ ආල ැන 

පූශජාෝත්ංවයට කියල  රුපිය  ලක්ෂයක් ශ ක්පතකි්ත ශල්තන 

පුුවව්තෘමක් ිකශබන නිර්ම ණශීලි වරඩ පිළිශවළක් ශම් රශට් 

ඇික ෘරල  ශබෞද්ධ් ංසංකෘතිකෘ උරුමය ව ශ ම අශනකුත් ිනයලු 

ංසංකෘතිකෘ උරුමය  ආරක්ෂ  ෘර්තන අපි ෘටුතු  ෘළ . අල 

පට්ටප  ශබොරු කියල  ශම් ංභ ව ශනොමඟ යවල  ංිකත් ශරේමල ං 

ඇමිකු ම ශ  රිකූපපය ෘඩ  නටඳ ලම්තන ශම් අය ල ංකික ුනණ ට 

ජානත ව ඒෘට ල ංකික නරැර. ජානත ව එු ම ත් එක්ෘ ඉ්තනව ය 

කියන පණිුනඩය ශම් අවංකථ ශේදී රෘ   ෘරමි්ත මශ  ව න 

ංකව පය අවං්ත ෘරනව .   
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළඟට, ගරු ශේලු කුම ර් මරිකු ම . ඔබු ම ට වින ඩි 02ෘ 

ෘ ලයක් ශව්තෘර ිකශබනව .  

Order, please! ඊට රථම ෘුනරු්ත ශැෝ ගරු ම්තත්රීවරයකු 

විශවප ල ශැට්ටිආරච්චි ම්තත්රීු ම ශ  නම මූල ංනය ංඳැ  

ශයෝජාන  ෘර්තන.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, "ශම් අවංකථ ශේදී ගරු 

විශවප ල ශැට්ටිආරච්චි ම්තත්රීු ම  මූල ංනය ගත ුතු ය"යි ම  

ශයෝජාන  ෘරනව .  

 
ගරු කහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
විසින් සි්කර කරන ලදී. 
ஆதைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනකයන් ඉවත් 

වුකයන්  ගරු විකේපාල කහ්ටිආරච්ික මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொயக்க அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு விதஜபொல 

தஹட்டிஆெச்ெி அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 

THE HON. WIJEPALA  HETTIARACHCHI took the Chair. 
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ගරු කේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு தவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, ைத்திய 

கலொெொெ நிதியத்தினுமடய நிதிப் பொவமன ததொடர்பொன 

இன்மறய ஒத்திமவப்புதவமளப் பிதெெமையிதல 

என்னுமடய அபிப்பிெொயங்கமளத் ததொிவிப்பதற்கு வொய்ப்புத் 

தந்தமைக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்தறன். 

குறிப்பொக, ைத்திய கலொெொெ நிதியத்தினுமடய நிதிப் 

பொவமனயொனது ஒரு ெீெொன ஒழுங்குமுமறயில் 

நமடதபறவில்மல என்ற குற்றச்ெொட்டிமன முன்னிறுத்திதய 

இன்மறய ஒத்திமவப்புதவமளப் பிதெெமை தகொண்டுவெப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆனொலும், இது முழுமையொக குறிப்பிட்ட ஓர் 

அமைச்ெொின்ைீது அல்லது இந்தத் துமறெொர்ந்த அமைச்ெெொக 

இருக்கக்கூடிய தகௌெவ ெஜித் பிதெைதொஸ அவர்கள்ைீது ஒரு 

குற்றச்ெொட்டிமன முன்மவக்கும் தநொக்கிதல தகொண்டுவெப் 

பட்டிருக்கின்றது என்பமத இந்த அமவயிதல இருக்கின்ற 

உறுப்பினர்கள் உட்பட இந்த நொட்டிதல இருக்கக்கூடிய 

ெகலரும் அறிவொர்கள். இன்மறய கொலகட்டத்திதல 

எங்களுமடய அெெொங்கத்திதல ைிகவும் விமனத்திறனொகச் 

தெயற்படக்கூடிய ஓர் அமைச்சுக்குத் தமலமைதொங்கி, 

எங்களுமடய அெெொங்கத்துக்கு எடுத்துக்கொட்டொகச் 

தெயற்படுகின்ற அமைச்ெெொக தகௌெவ ெஜித் பிதெைதொஸ 

அவர்கள் கொைப்படுகின்றொர். கடந்த அெெொங்கக் கொலத்துடன் 

ஒப்பிடுகின்றதபொது, இலங்மகயிதல வீடமைப்பு 

நிர்ைொைத்துமறயிதல எழுச்ெிைிக்கததொரு கொலகட்டைொக 

இந்தக் கொலகட்டத்மதக் கொணுகின்தறொம். ஒவ்தவொருநொளும் 

எங்தகயொவது ஒரு ைொவட்டத்தில் ஒன்று அல்லது இெண்டு 

வீடமைப்புத் திட்டங்கள் அல்லது எழுச்ெிக் கிெொைங்கள் 

ைக்களிடம் மகயளிக்கப்படுவமதக் கொணுகின்தறொம்.

“கொய்க்கின்ற ைெத்துக்குத்தொன் கல்தலறி விழும்” என ஒரு 

தபொதுவொன கூற்று இருக்கின்றது. அந்த அடிப்பமடயிதலதய 

இந்தப் பிதெெமை முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

எங்கமளப் தபொறுத்தவமெயிதல, ஏமனய அமைச் 

சுக்களின் தெயற்பொடுகதளொடு ஒப்பிடுகின்றதபொது, 

அவருமடய அமைச்ெினது தெயற்றிறமனயும் அமைச்ெினொல் 

தைற்தகொள்ளப்படுகின்ற தவமலத்திட்டங்களினது தநொோ்த்தித் 

தன்மைமயயும் அவர் எந்தளவிற்கு தமலமைத்துவத்திதல 

முன்னின்று தெயற்பட்டிருக்கின்றொர் என்பமதயும் இந்த 

அமவக்கும் இந்த நொட்டுக்கும் எடுத்துக்கொட்டுவதற்கொன ஒரு 

ெந்தர்ப்பத்மத இந்தப் பிதெெமையின்மூலம் எதிர்க்கட்ெியினர் 

ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கின்றனர் என்பதமன இந்த இடத்திதல 

ஞொபகப்படுத்த தவண்டியிருக்கின்றது.  

எங்களுமடய நொட்டிதல கடந்த கொலங்களிதல 

ெீெழிவுக்குட்பட்டுவந்த கலொெொெ நிமலமைகமளச் ெீர்தெய்து 

கட்டிதயழுப்புவதற்கு அடிப்பமடயொக அமையக்கூடிய "ලැම් 

ප ං " எனப்படுகின்ற ஞொயிறுப் பொடெொமலகள் - இந்து 

ைதத்தவர்களின் அறதநறிப் பொடெொமலகள், இஸ்லொைியர் 

களினதும் கிறிஸ்தவர்களினதும் அடிப்பமட அறதநறிகமள 

முன்தனடுப்பதற்குொிய பொடெொமலகள் - ததொடர்பிலொன ஒரு 

தவமலத்திட்டம் குறிப்பொக, இந்த ைத்திய கலொெொெ 

நிதியத்திமனப் பயன்படுத்தி முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

தூெதநொக்கிதல பொர்க்கின்றதபொது, உண்மையிதலதய எைது 

நொட்டினுமடய கலொெொெ நிமலமைகமளக் கட்டிதயழுப் 

புவதற்குத் ததமவயொன அடிப்பமடயொன அம்ெைொக இது 

இருக்கின்றது. இந்த நிதிப் பொவமன ததொடர்பொகக் 

குமறபொடுகள் இருக்குைொக இருந்தொல், அதற்குொிய 

கைக்கொய்வின்தபொது அதமன ஆெொய முடியும்; கைக்கொய்வு 

அறிக்மகயிமன ஆெொய முடியும். அதததபொல, ‘தகொப்’ குழு 

முன்னிமலயிதல இது ததொடர்பொக ஆெொய முடியும். 

இவ்வொறொன பல்தவறு வழிமுமறகள் இருக்கின்றதபொது, 

முண்டியடித்துக்தகொண்டு இந்த விடயத்மத ஓர் 

ஒத்திமவப்புதவமளப் பிதெெமையொகக் தகொண்டுவந்திருப் 

பதொனது, இன்மறய கொலகட்டத்திதல நொதட தபசுகின்ற ஓர் 

அெெியல் தமலமைத்துவைொக தகௌெவ ெஜித் பிதெைதொெ 

அவர்கள் கொைப்படுவதனொல், அவர்ைீது எவ்வொறொவது ஒரு 

கறுப்புப் புள்ளிமய மவப்பதற்கொன முயற்ெியொகும். ஆனொலும், 

இன்று அது ைறுபக்கைொக ைொற்றைமடந்து, அவருமடய இந்தக் 

கொலகட்டத்திதல அவர் தைற்தகொண்டிருக்கின்ற அமைச்ெினது 

தவமலத்திட்டங்கமள தவளிப்படுத்துவதற்கொன ஒரு 

வொய்ப்பொக இது அமைந்திருக்கின்றது என்பதமனக் கூறிமவக் 

கதவண்டும்.   

கண்டி ைொவட்டத்திதல கடந்த கொலங்களிதல வீடமைப்பு, 

நிர்ைொைத்துமற அமைச்ெினுமடய வீட்டுத் திட்டங்களொனமவ 

அங்தகயிருக்கின்ற trust நிறுவனத்தினூடொக தைற்தகொள்ளப் 

பட்டிருந்தொலும், தற்தபொது தகௌெவ ெஜித் பிதெைதொெ 

அவர்களின் கொலப்பகுதியில் அம்ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற பல 

ததொட்டங்களிதல தநெடியொக இவ்வமைச்ெினூடொக இந்த 

தவமலத்திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

குறிப்பொக, கண்டி ஹந்தொமனத் ததொட்டத்திதல, பன்விமலப் 

பகுதியிதல, தகலொதபொக்க ததொட்டத்திதல, ததல்ததனிய - 

ெங்கல பிெததெத்திதல இருக்கின்ற ததொட்டங்களிதல 

வீடமைப்பு, நிர்ைொைத்துமற அமைச்ெினூடொக அந்த வீட்டுத் 
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திட்டங்கமள தநெடியொகக்  தகொண்டுதென்று ததொட்ட ைக்களும் 

பயன்தபறக்கூடிய வமகயிதல அந்த தவமலத்திட்டங்கள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டுவருகின்ற கொலகட்டைொக இது இருக் 

கின்றது. ஆகதவ, இதமன முன்ைொதிொியொன ஒரு தெயற்பொடொக, 

முன்ைொதிொியொன ஒரு விடயைொக நொங்கள் எடுத்துக்தகொள்ள 

தவண்டியிருக்கின்றது.  

வழமையொன ெம்பிெதொயத்தின்படி, வழமையொன 

வழிகொட்டல் அல்லது அட்டவமையின்படி அதத 

தவமலகமளச் தெய்துதகொண்டிருப்பது புதிய தமலமைத் 

துவத்மததயொ தூெதநொக்குக்தகொண்ட பொர்மவமயதயொ 

எடுத்துக்கொட்டப் தபொவதில்மல. அதமனத் தொண்டி இந்த 

நொட்டினது இன்மறய ததமவ என்ன?ெமூகங்களினது 

இன்மறய ததமவ என்ன? எதிர்கொலத்திதல இந்தச் 

ெமூகத்மதக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு எவற்மற நொங்கள் தெய்ய 

தவண்டியிருக்கின்றது? என்பவற்மற முன்கூட்டிதய உைர்ந்து 

தெயற்படக்கூடிய ஒரு தமலமைத்துவைொக தகௌெவ அமைச்ெர் 

ெஜித் பிதெைதொஸ அவர்கள் தெயற்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்றொர். அந்தச் தெயற்பொடு தற்தபொது எதிர்க்கட்ெியில் 

இருக்கின்றவர்களுக்கு வலிமய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது; 

நடுக்கத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அதன் தவளிப்பொடொகதவ 

இன்மறய பிதெெமை கொைப்படுகின்றது என்பதமன இந்த 

இடத்திதல ஞொபகப்படுத்த தவண்டும். அந்த வமகயில், 

அமைச்ெர் அவர்கள் தைற்தகொள்கின்ற இந்தப் பயைம் 

ததொடர்ந்து ெீெொக முன்தநொக்கிச் தெல்ல தவண்டும். அதற்கு 

வலுச்தெர்க்க நொங்கள் தயொெொக இருக்கின்தறொம் என்பமதக் 

கூறி, விமடதபறுகின்தறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශැක්ටර් අප්පුැ මි ම්තත්රීු ම . ඔබු ම ට වින ඩි 02ෘ 

පමණ ෘ ලයක් ිකශබනව . 

 
[අ.භ . 6.23] 

 
ගරු කහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශම් අවංකථ ව ලබ දීම 

ංම්බ්තධ්ශය්ත ඔබු ම ට ශබශැවි්තම ංකු ිකව්තත වනව . මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලශ  මුල  වියලම් කිීම ංම්බ්තධ්ව තමයි අල ශම් 

ංභ ව ෘ  තබන අවංකථ ශේ ශයෝජාන වක් ඉදිරිපත් ෘර 

ිකශබ්තශ්ත. මම පළමුශව්තම කිය්තනට ඕන , ිනටපු අම තය ගරු 

ටී.බී. ඒෘන යෘ මරිකු ම  කිය්තශ්ත අපි ශබොශැෝ ගරු ෘරපු 

අම තයවරශයකු බව. එු ම  ගම ගරන ශබොශැෝ ශංේ ෘථ  ෘරපු 

ිනටපු අම තයවරශයක්. මම ල්තශ්ත නරැර, ඔබු ම  ශමශැම 

ශද්ෘට ශපළඹුශ්ත ඇයි කියල . ඔබු ම  ශෘශනකුට ඇඟි ල දිව  

ෘරනව  නම්, ශෘශනකුට නිරපර ශද් ශැේු වක් නරිකව මඩ 

ගැනව  නම්,  ජවරශය්ත ැරි ශක්රෝධ්ශය්ත ැරි ෘටුතු  ෘරනව  

නම්, ඒෘ මම ිනතන විධියට විශ ේෂශය්තම ඔබු ම  ශබෞද්ධ්යකු 

ැරටියට ෘර ග්තන  මැ  ප පයක්. ෘශතෝලිෘයකු ැරටියට ම ත් 

එශැම ෘශළොත් ඒෘ මැ  ප පයක්. එවරනි ශලයක් ඔබු ම  ෘර 

ගත්ශත් ඇයි කියන එෘ ගරන අපට ර කනයක් ිකශබනව .  

අශනක් එෘ තමයි, ඔබු ම්තල ශ  විපක්ෂශේ ෘ්ඩඩ යමම 

ශම් ශද් රිකක්ශෂේප ෘර ිකබීම  ඔබු ම ත් එක්ෘම රිකක්ශෂේප ෘර 

ිකබීම. එම නිං  තමයි එු ම්තල  ෘුනරුත් ශම් ංභ වට ඇවි ල  

නරත්ශත්. ශමිනදී අපට තවත් ර කනයක් පරන නඟිනව . ඔබු ම  

තනියම ශම් රණ්තදුව ගත්ත ල, නරත්නම් ශම් රණ්තදුව ග්තන ෘුනරු 

ැරි ඔබු ම   ශපලශඹේව ල, එශැම ෘරල  ඔබු ම   අම රුශේ 

ලරම්ම ල කියල  අපට ර කනයක් ිකශබනව . ඒ අුවව ශමතරන 

ශලොකු ර කනයක් පරන නරඟී ිකශබනව . ශමොෘල, තනියම ශමවරනි 

ං වලය ශයෝජාන වක් ශගනර ල  ප ර්ලිශම්්තු ශේ විව ලයට ලක් 

ෘරන අවංකථ වක් මීට ශපර අපි ෘවල වත් ලරෘල  නරැර. 

පළමුශවනි වත වට තමයි අපි ශමශැම ශලයක් ලරක්ශක්. නවෘ 

ම්තත්රීවරු ැරටියට ශම් ප ර්ලිශම්්තු ශේ ිනටි ෘ ලය ු ළදී අපි 

එවර්තනක් ලරක්ශක් නරැර. පරිණත ශද් ප ලනඥයකු ැරටියට, 

ෘ ලයක් ිකංකශංේ වරඩ ෘටුතු  ෘරපු ශද් ප ලනඥයකු ැරටියට 

ඔබු ම  ශමවරනි ශලයක් ෘශළේ ඇයිල කියන එෘ අපට වි  ල 

ගරටලුවක්. 

ලර්ත විශ ේෂශය්තම ගරු ංිකත් ශරේමල ං අම තයු ම  ගරනත් 

කිය්තන ඕන . අපි එල  බලය නරු ව පළ ත් ංභ  ම්තත්රීවරු 

ැරටියට ඉ්තනශෘොට තමයි ශමු ම  "ංසුනට අරුණ" වරඩංටැන 

ආරම්භ ෘශළේ. එල  ශමු ම ට එම වරඩංටැන ක්රිය ත්මෘ ෘර්තන 

 ත පැෘ අරමුලලක් ිකණුශ්ඩ නරැර. "ංසුනට අරුණ" 

වරඩංටැන යටශත් එෘ විැ රංකථ නයෘට රුපිය  20,000 

ගණශ්ත ශලනශෘොට, ම ත් ශමු ම ට ෘථ  ෘරල  කියල  

ිකශබනව , "මටත් විැ රංකථ න ැතරක් ංසවර්ධ්නයට මුල  

අව යයයි" කියල . ශමු ම  ඒ අවංකථ ශේ මට කිේව , "ඔබු ම  

පට්ත ග්තන. ශම්තන දිනය" කියල . ැරබරයි, එු ම  ළඟ ඒ 

ශවල ශේ අරමුලලක් ිකණුශ්ඩ නරැර. ම  ළඟ ිනටියදී එු ම  

දුරෘථනශය්ත ෘථ  ෘරල  මිත්රය්තට කියල  ිකශබනව , "ශම්තන 

ශම් ශම්  විැ රංකථ න ංසවර්ධ්නයට මට රුපිය  20,000 ගණශ්ත 

අව යයි. ෘරුණ ෘරල  මට ඒ මුල  ලබ  ශල්තන" කියල . 

ශමු ම  එල  විපක්ෂශේ ඉඳශගන,  ත පැෘ අරමුලලක් නරු ව, 

එල  පරවරික ආ්ඩඩුශව්ත එළව එළව  ගැනශෘොට, ශපෞද්ගලිෘව 

අරමුල  ශංොය ශගන තමයි "ංසුනට අරුණ" වරඩංටැන යටශත් 

විැ රංකථ නවලට ං ලි දීල , විැ රංකථ නශේ ඒ උත්ංවයට 

ගිශේ. එවරනි වරඩෘටුතත්තක් ෘරපු අම තයවරයකු නිං  තමයි  

අපි අල එු ම ත් එක්ෘ අත්වර  බරඳශගන ඉ්තශ්ත.  එු ම  ඒ 

විධියට තමයි  එල  ඒ වරඩංටැන ආරම්භ ෘශළේ. ගරු ම්තත්රීු මනි, 

ඔබු ම  ඒ ෘ ලශේ ඉඳල  ඒ ගරන ශැොඳි්තම ල්තනව .  

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල ගරන ෘථ  ෘරද්දී,  ඔබු ම ශ  ෘ ලශේ  විශ ේෂශය්තම 

ආවරණ අුවමරිකය යටශත් තමයි ඔබු ම ත් ෘටුතු  ෘරල  

ිකශබ්තශ්ත. ඔබු ම  ප ලෘ ම්ඩඩලශේ අුවමරිකය ග්තන ශපර 

වියලම් ෘළ ආෘ රය පිළිබඳ ව ර්ත වක් අපි ළඟ ිකශබනව . ඒ 

ව ර්ත  අම තය ස ශේ ිකශබනව . ඔබු ම  ෘරපු ශද්ම ඉ්ත පසුව 

පත් වූ ැරම අම තයවරශයකුම ෘරශගන ඇවි ල  ිකශබනව . 

ඒෘට ශැේු ව තමයි, ප ලෘ ම්ඩඩලය දිනපත  ශැෝ ආං්තන 

දිනවල රැංක ව්තශ්ත නරත්නම්, ශම් වරඩ  ෘරද්දී ආවරණ 

අුවමරිකයට යටත්ව තමයි ෘර්තන ඕන . ආවරණ අුවමරිකයට 

යටත්ව ෘරද්දී ශැොරෘමි්ත ශතොරව, ඉත ම අවසෘව, පරැරදිලි වරඩ 

පිළිශවළක් ැ  නි කචිත වරඩ පිළිශවළක් ඇිකව ක්රිය  ෘරනව  නම් 

ඒෘ තමයි වරලගත් ව්තශ්ත  ඒෘ තමයි රටට අව ය ව්තශ්ත. ීමික 

ීික ිකය ශගන, අණ පනත් ිකය ශගන, ඒව ට යට ශවල , භය 

ශවල , නටයව  ශලෝ ව ශ  වරඩ ෘරන න යෘශයෝ ශම් රටට 

අව ය නරැර. අපට අව ය ඒ ශවල වට, ඒ වරශන් ෘරන ශම් ව ශ  

න යෘශයෝ. ශමු ම  එශලං ෘටුතු  ෘශළේ, රශට් අව යත ව 

ැරියට ැඳුන ශගනයි. ඒ නිං  තමයි විැ රංකථ න ටිෘ ැල්තන, 

ආගම් ශේලයක් නරිකව ලැම් ප ං  ටිෘ ැල්තන එු ම  ෘටුතු  

ෘශළේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්තත්රීු මනි, ඔබු ම ට ිකශබ්තශ්ත තව වින ඩියෘ 

ෘ ලයක් පමණයි. 
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

ගරු කහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ඒ ගරන දීර්ඝ ව ශය්ත ෘථ  

ෘර්තන මට ෘ ලය නරික නිං  මම විශ ේෂශය්තම ිනිනපත් ෘළ 

ුතු  ෘ රණයක් ිකශබනව .  

අ්තතව දී ත්රංකත රැ රශය්ත පංකශංේ ශමු ම  මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත, ශෘොච්චිෘශන් ෘශතෝලිෘ ශද්වංකථ නය 

ැල්තන රුපිය  මිලියන 41ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව   

ෘටුවපිටිය ශද්වංකථ නය ැල්තන රුපිය  මිලියන 30ක් වියලම් 

ෘරල  ිකශබනව   මඩෘලපුශේ ිනශයෝ්ත ශද්වංකථ නය ැල්තන 

රුපිය  මිලියන 14ක් වියලම් ෘරල  ිකශබනව . ඒ ෘටුතු  

ංම්බ්තධ්ශය්ත අපි ශමු ම ට විශ ේෂශය්තම ංකු ිකව්තත වනව . 

ශමොෘල, අ්තතව දී ත්රංකත රැ රශය්ත පංකශංේ ශම් රශට් ජානත ව 

ෘඩ ශගන වරටුණ . ඒ ෘඩ ශගන වරටුණු ජානත ව නරවත 

නරගිට්ටව්තන අව ය ෘරන ආගමිෘ වරඩංටැ්තවලට  ශමු ම  

අවංකථ ව ලබ  දීල  ිකශබනව .  

ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු මනි, ශම් ෘ රණය ගරන ෘථ  

ෘරද්දී අපි ඔබු ම ට නරවත නරවතත් මතක් ෘර්තශ්ත ශමයයි. 

ඔබු ම  ශැොඳ අම තයවරශයක් කිය  ිනත ශගන ිනටිය ට 

ඔබු ම ශ  ෘ ලශේ ිනදු වූ ඒ ගුවශලුව පුසචි ඒව  ශනොශවයි. ගරු 

ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ඉත ම අවසෘව, විනිවිලභ වශය්ත ුතක්තව 

ශමම ෘටුතත්ත ෘරනශෘොට, ඔබු ම  එල  ෘරපු ැරටි 

ශෘොශැොමල   ැරියටම ගණ්ත ැලල  බරලුශවොත්,  එල  ංසංකෘතිකෘ 

ංසරක්ෂණ ැ  ඉදිකිීම් ංම ගශම් ශංේවෘයකුට  ශගවිය ුතු  

මුලලි්ත රුපිය  200ක් අඩුශව්ත තමයි ශගවල  ිකශබ්තශ්ත. අපි 

ිනතමු ශංේවෘය්ත 400ක් ඉ්තනව  කියල . රුපිය  200 ගණශ්ත 

ඒ, 400ට එෘ ම ංයෘට බරලුශවොත් ලක්ෂ 20යි. එම ශංේවෘය්ත 

ැය ම ංයෘට වඩ  වරඩ ෘරල  ිකශබනව . මතෘ ිකය  ග්තන, ැය 

ම ංයෘට ගණ්ත ැලපුව ම ලක්ෂ 300ක් මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලි්ත -අර අිනසංෘ මිනිසු්ත පුණය ෘර්මයක් ැරටියට ෘරපු 

ෘටුතත්ශත්ත- ගං  ෘල  ිකශබනව . ගං  ෘ පු ලක්ෂ 300ක් වූ 

මුලලි්ත ංිකත් ශරේමල ං මරිකු ම  ැලන විධියට ලැම් ප ං  

ශගොඩනරඟිලි අටක් ැල්තන පුුවව්ත. එශැම නම්, "ශමු ම  ලැම් 

ප ං  ශගොඩනරඟිලි අටක් ැලපු එෘ වරරැදියි. තමු්තන ්තශංේල  

ලක්ෂ 300ක් ශැොරෘම් ෘරපු එෘ ැරි"යි කියන ශයෝජාන ව තමයි 

අල තමු්තන ්තශංේල  ශම් උත්තීතර ප ර්ලිශම්්තු වට ඉදිරිපත් 

ෘරල  ිකශබ්තශ්ත. ඔබු ම  ශද් ප ලන ව ශය්ත මඩ ගැ්තන 

ිනත ශගන ශම් ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘළ  නම් අවං නශේ ුනශ්ඩ, 

ඔබු ම ශ  වරරදි ටිෘ එළියට ඇවි ල  ඇඳශගන ඉ්තන ඇඳුශමත් 

ශමොනව  ශැෝ ග විල  ශගලර ය්තන ශවච්  එෘයි. ඒ ගරන අපි 

ෘනග ටු වනව .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මට අවංකථ ව ලබ  දීම ගරන 

ඔබු ම ට ංකු ිකව්තත වනව . 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුිකණුර් රහුම ්ත ම්තත්රීු ම . ඔබු ම ට වින ඩි 

පැෘ ෘ ලයක් ිකශබනව . 

 

[අ.භ .6.29] 
 

ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ெஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල 

ංම්බ්තධ්ශය්ත ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  ඉදිරිපත් ෘර 

ිකශබන ංභ ව ෘ තබන අවංකථ ශේ ශයෝජාන ව පිළිබඳව අලැංක 

ලක්ව්තන අවංකථ ව ලබ  දීම ගරන ඔබු ම ට ංකු ිකව්තත ශවනව . 

පසුගිය ෘ ලය පුර ම, ශම් ආ්ඩඩුවට විරුද්ධ්ව ශමවරනි 

ශයෝජාන  ශගන ව . මම ලරෘපු විධියට, ශම් වෘව ුවව ු ළ එශංේ 

ශගන  ශයෝජාන වෘට අල ළ විව ලය අවං්ත ශවනු රු ශම් ගරු 

ංභ ශේ රැඳී ිනටි, ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘළ එෘම ම්තත්රීු ම  තමයි, 

ටි.බී.ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම .  එු ම ශ  පක්ෂශේ ෘුනරුවත් ශම් 

ගරු ංභ ශේ නරික ුනණත්, ංභ ශේ ෘටුතු  අවං න ශවනු රු 

ශමින රැඳී ිනටිමි්ත, අඩුම ගණශ්ත අපි කියන ශද් අැශගන ඉ්තන 

එෘ ගරන අපි එු ම ට ංකු ිකව්තත ශවනව . ශමොෘල, 

ං ම නයශය්ත ංභ ව ෘ තබන අවංකථ ශේ ශයෝජාන වක් 

ශගන ව ම, ඒ ශයෝජාන ශව්ත ආ්ඩඩුවට පැර දීල , ඊළඟට 

ආ්ඩඩුව විින්ත ඒෘට උත්තර ශලන ශෘොට, ඒ ශයෝජාන ව ශගන   

ම්තත්රීවරු  ශබොශැෝ අය ප ර්ලිශම්්තු ශේ ංභ  ගර්භශේ ඉ්තශ්ත 

නරැර, එු ම්තල  නරඟිටල  යනව . ශමොෘල, ඒ ශගො ල්තශ  

වරරදි කියන ශෘොට අැශගන ඉ්තන බරරි නිං . ශෘශංේ නමුත්, 

එු ම  අල ශම් ංභ ශේ ෘටුතු  අවං න ශවනු රු ඉ්තනව  ශ්ත. 

ඒෘ ශලොකු ශලයක්. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, පසුගිය ෘ ලය පුර ම, 

විශ ේෂශය්තම අශප් රජාය බලයට පත් ුනණ ට පසුව, රශට් ආගමිෘ 

පුනර්ජීවනය ංඳැ ,  ආගමිෘ ංකථ න ංසවර්ධ්නය කිීම ංැ ඒව  

වරඩිදිුතණු කිීම ංඳැ  වි  ල උන්තදුවකි්ත ෘටුතු  ෘරමි්ත, ඒ 

ංඳැ  වි  ල මුලලක් ශව්ත ෘළ ය කියන ෘ රණය මම මුලි්තම 

මතක් ෘර්තන ෘරමරිකයි. "ගම්ශපරළිය" වරඩංටැන යටශත්ත් 

අපි වි  ල වරඩ ශෘොටංක් ෘරනව . ඊළඟට, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල ු ළි්ත ංිකත් ශරේමල ං ඇමිකු ම  ඉත  වි  ල වරඩ 

ශෘොටංක් ෘරනව . විශ ේෂශය්තම, ශබෞද්ධ් ප්තං  දිුතණු 

ෘර්තන, ඉංකල ම් ආගමිෘ මධ්යංකථ න දිුතණු ෘර්තන, 

ක්රිංකිකය නි, ින්තදු ආදී ව ශය්ත ැරම ආගමෘටම අල ළ 

ිනද්ධ්ංකථ නවල ංසවර්ධ්න වරඩ ෘටුතු  ංැ ඒව  දිුතණු ෘර්තන 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ැරැ  එු ම  වි  ල ල යෘත්වයක් 

ලබ  ශලනව .   

ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  අල ශම් ශයෝජාන ව ශගන ශේ යම් 

ශද් ප ලන අරමුණකි්ත බව අපට පරැරදිලියි. එු ම ශ  ෘථ ව 

ු ළි්ත ඒෘ මන ව පරැරදිලි ශවනව . එු ම  අල ඉදිරිපත් ෘළ 

ශ ෝලන  එෘක්වත් ශම් ංභ ව ු ළදී ඔප්පු ෘරග්තන, ංන ථ 

ෘරග්තන ං ක්ෂි ශැෝ ශවනත් කිිනම ශලයක් එු ම්තල ට ිකණුශ්ඩ 

නරැර. ඒ ශයෝජාන ව ු ළි්ත ිනදු ුනශ්ඩ, එු ම්තල ශ  ෘ ලශේ ිනදු 

ුනණු වස  , ෂිෂණ ර ශියක් ශැළිල රේ ෘර්තන එු ම  අපට උලේ 

ෘළ එෘයි. ශමොෘල, එු ම්තල  ිනත  ශගන ිනටිය , ශම් ශයෝජාන ව 

ශගනර ල , ඒ ු ළි්ත ආ්ඩඩුවට රැ රයක් එ ල ෘරල , ංිකත් 

ශරේමල ං ඇමිකු ම  ඉලක්ෘ ෘර රැ රයක් එ ල ෘරල , අශප් 

ආ්ඩඩුව ෂිෂණ, වස   ිනදු ෘරන ම්තත්රීවරු්ත, ඇමිකවරු්ත ිනටින 

ආ්ඩඩුවක් කියන ෘ රණය ඉංකමු  ෘර්තන. එශැම ෘර්තන 

පුුවව්ත ශවයි කියල  එු ම  වි කව ං ෘළ . නමුත්, ඒ ශවුවවට 

ිනද්ධ් ුනශ්ඩ, මින්තල ර ජාපක්ෂ මැත්මය ශ  ප ලන ෘ ලය ු ළදී 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ු ළ ිනද්ධ් ුනණු වස  , ෂිෂණ ශැළිලරේ 

ෘර්තන අපට අල අවංකථ ව ලරණුණු එෘයි. 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ප ංකකු ඉරිල  එ ල වූ 

රැ රශය්ත පසුව, ඒ ක්රිංකිකය නි ප ලි ටිෘ නඩත්ු  ෘර්තන, ඒව  

ංසවර්ධ්නය ෘර්තන වි  ල මුලලක් ශව්ත ෘළ බව අපි ල්තනව .  

ශම්තන ශම් ෘ රණයත් මම විශ ේෂශය්ත කිය්තන ඕන . අපි 

ල්තනව , ප ංකකු රැ රශය්ත පසුව ශම් රශට් ිනසැල, මුංකලිම් ගරටුම් 

නිර්ම ණය ෘර්තන, විශ ේෂශය්තම ටී.බී. ඒෘන යෘ ම්තත්රීු ම  

නිශයෝජානය ෘරන කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘය ු ළ එු ම  

නිශයෝජානය ෘරන ශද් ප ලන පක්ෂයට ංම්බ්තධ් ර ශද්ශීය ංභ  

ම්තත්රීවරු්ත, ඒ ංමැර ප ක්ෂිෘය්ත ුජුවම ංම්බ්තධ් ශවල  

කුරුණ ගල දිංක්රික්ෘය පුර ම ඉත ම ංසවිධ් න ත්මෘව මුංකලිම් 

විශරෝධ්යක් ඇික ෘරමි්ත මුංකලිම් ප ලි ගණන වෘට රැ ර එ ල 

ෘළ බව. ප ලි 21ෘට පමණ රැ ර එ ල ෘරල , අල භ ැ නි 

ිනද්ධ් ෘළ . ඒ ංමැර ිනද්ධිවලට අල ළව ෘළ පීක්ෂණවලදී 
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ඔබු ම ශ  පක්ෂශේ ිනටින ර ශද්ශීය ම්තත්රීවරු්ත ශපොලිංක 

අත්අඩසව වට පත් ුනණ   ප ක්ෂිෘය්ත අත්අඩසව වට පත් ුනණ  ගරු 

ම්තත්රීු මනි. එම උිනගර්තවීම් ෘශළේ, තමු්තන ්තශංේල  

නිශයෝජානය ෘරන ඒ ශද් ප ලන පක්ෂවල  ිනටින න යෘය්ත බව 

තමු්තන ්තශංේ ල්තනව . එශංේ අල භ ැ නි ෘළ, 

තමු්තන ්තශංේල ශ  ප ක්ෂිෘය්තශ  රැ රවලට ලක්  වූ ඒ 

මුංකලිම් ප ලි නරවත ංෘංක කිීම ංඳැ  ගරු ංිකත් ශරේමල ං 

ඇමිකු ම   ශ  අම තය ස  ය යටශත් ිකශබන මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලලි්ත ලක්ෂ 28ෘට වරඩි මුලලක් එු ම  ලබ  දීල  ිකශබනව . 

ඒ පිළිබඳව අපි එු ම ට ංකු ිකව්තත ශවනව .   

ඒ ජා ිකව දී රැ ර  ැමුශේ, ජා ිකව දී්තශ  උිනගර්තවීම් ැමුශේ 

ශමොෘක්ල ිනද්ධ් ුනශ්ඩ  තමු්තන ්තශංේල ශ  ආධ් රෘරුව්ත ඒ  

රධ් න පසව ෘ රය්ත ැරටියට ගිින්ත, ඒ ශද්වංකථ නවලට අල භ 

ැ නි ෘරනශෘොට, ඒව  ආරක්ෂ  ෘරනව  ශවුවවට, ජා ිකෘ 

ංමගිය ආරක්ෂ  ෘරනව  ශවුවවට තමු්තන ්තශංේල  ශමොනව ල 

ෘශළේ කියල  ිනත  බල්තන. ඒ ශද්ව වලට උ ප්තලම් දු්ත 

තමු්තන ්තශංේල ශ  න යෘය්තශ  ෘථ  අැල , ඒ අයශ  කීම් 

අැල  ඒ ශද්වංකථ නවලට රැ ර  එ ල ෘරල  ඒව ට අල භ ැ නි 

ිනද්ධ් ෘළ ම, ඒව  නරවත පුනරුත්ථ පනය ෘර්තන මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලලි්ත ලක්ෂ 28ෘට වරඩි මුලලක් ගරු ංිකත් 

ශරේමල ං ඇමිකු ම  ලබ  දු්තන . ඒ ගරන අපි  එු ම ට ංකු ිකව්තත 

ශව්තන ඕන .  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මුල  අවභ විත ෘළ ය කියල  

ශම් ආ්ඩඩුවට ශ ෝලන  එ ල ෘර්තන පසුගිය ෘ ලය පුර ම 

ශමු ම්තල  උත්ං ැ ෘළ   ශනොශයකුත් ෂිෂණ, වස   ගරන 

ශ ෝලන  එ ල ෘළ . පසුගිය ආ්ඩඩුව ෘ ලශේ ිනදු වූ ෂිෂණ ැ  

වස   ශමොනව ල කියල  අපි ල්තනව  ශ්ත. "මි " ගුවශලුවව ගරනත් 

ඔබු ම්තල  ල්තනව  ශ්ත. තම්තශ  අම්ම  ත ත්ත ශ  ශංොශැෝත 

ශෘොත් ැල්තන රශට් මුල  අවභ විත ෘළ ැරටි අපි ල්තනව . ඒව  

ගරන අල උං වි ගණශ්ත නඩු අැනව . ශම් රශට් ජානත වශ  මුල  

අවභ විත කිීම ංම්බ්තධ්ශය්ත තමු්තන ්තශංේල ශ  ආ්ඩඩුශේ 

ිනටපු මරික ඇමිකවරු්තට අල නඩු කීයක් පවර  ිකශබනව ල  ඒ 

ෘටුතු  අල උං විය ඉදිරිශේ පීක්ෂ වට ලක් ශවමි්ත ිකශබනව .   

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, ශම් ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘළ 

ම්තත්රීු ම ශග්ත ම  ඉ ල  ිනටි්තශ්ත ශමච් රයි. ෘලි්ත ෘථ  ෘළ 

ගරු ම්තත්රීු ම්තල  ංඳැ්ත ෘළ  ව ශ , ෘ ශ  ශැෝ ශෘෝතත්ර ත් 

එෘක් ඉෂකට ෘර්තන එු ම  ඉංකංරැට ආව ල  කිය්තන මම 

ල්තශ්ත නරැර. නමුත්, ශමය පිටුපං ශද් ප ලන අරමුණක් 

ිකශබනව ය කියන එෘ නම් පරැරදිලි ුනණ . ගරු ටී.බී. ඒෘන යෘ 

ම්තත්රීු මනි, තමු්තන ්තශංේ ඉෂකට ෘරග්තන ැරෂි ඒ ශද් ප ලන 

අරමුණ, ශම් ංභ ව ු ළදී අශප් අලැංක ඉදිරිපත් ෘරමි්ත පර ජාය 

ෘර්තන අපට ැරකිය ව ලරණුණ .  

ංකු ිකයි. 

[අ.භ . 6.36] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபெொெிொியர்) ஆசு ைொெெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, විරුද්ධ් ප ර් කවශය්ත අල  

ඉදිරිපත් ෘර ිකශබන, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ගරන වූ  ංභ ව 

ෘ  තබන අවංකථ ශේ ශයෝජාන ව පිළිබඳව ෘථ  ෘර්තන 

අවංකථ ව ලරබීම ගරන ම  ංු ටු ශවනව .   

විශ ේෂශය්ත,  විරුද්ධ් ප ර් කවය ෘ තරබීශම් විව ලයක් 

ශගන ශවොත්, එම විව ලශේදී  එු ම්තල  ශමම ප ර්ලිශම්්තු  ංභ  

ගර්භය ු ළ රැඳී ිනටිය ුතු යි. අඩුම තරමි්ත, ගණපූරණයවත් රැඳී 

ිනටි්තන ඕන . නමුත් අපි ශම් ශවල ශේ ඉත ම ෘනග ටු ශවනව , 

ශයෝජාන ව ඉදිරිපත් ෘළ ම්තත්රීු ම  ැරශර්තනට, එු ම ට 

ංැශයෝගය ලක්ව්තන විරුද්ධ් ප ර් කවශේ කිිනම ශෘනකු නරිකවීම 

ගරන. එයි්තම ශපශනනව , විපක්ෂශේ බසශෘොශලොත්භ වය ංැ 

ශම් ශයෝජාන ශේ ිකශබන දුර්වලත ව. ශමම ශයෝජාන ව අික යි්ත 

දුර්වල ශයෝජාන වක් ැරටියටයි අපි ලකි්තශ්ත. ශමොෘල, ශම්ෘ 

කිිනම අතකි්ත ං ධ් රණ ශයෝජාන වක් ශනොශවයි. එු ම්තල  

ඉත ම ද්ශේෂ ංැගතව ශගන  ශයෝජාන වක් ශලංයි අපි ශමය 

ලකි්තශ්ත.  

මූල ංන රුඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලලට 

මුල  ලරශබන ආෘ රය පිළිබඳව මම මතක් ෘර දිය ුතු මයි. 

මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ැරැ  ප ලනය වන යම් යම් 

ශපෞර ණිෘ වටින ෘම් ිකශබන අශප් ඓිකැ ිනෘ ිනද්ධ්ංකථ න ැ  

ංස  රෘ උරුමවලට ලරණුණු  ආධ් රවලට පසුගිය ආ්ඩඩුව 

ෘ ලශේ ශමොෘල ුනශ්ඩ කියල  අපි එල  ිනටම ලරනශගන ිනටිය . 

සීගිරිය වරනි ංකථ නවලට ලරණුණු ආල යම්වලට ශමොෘල ුනශ්ඩ  

ශමම අරමුලලට ලරශබන මුල  ංම්පූර්ණශය්තම එක්තර  

පිරිංෘශ , නරත්නම්  ිනටපු ඇමිකවරය ශ  යැුව මිත්රය්ත ශබල   

ග්තන   ක්රමශේලයක් තමයි  ිකණුශ්ඩ. නමුත් අශප් ආ්ඩඩුව මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලලට ලරශබන මුල  මන  ශලං ෘළමන ෘරණය 

ෘර ශගන, ඒ මුල  අශප් ංසංකෘතිකය රැෘ ගරීමම ංඳැ   වියලම් 

ෘර්තන අවංර ලබ  ශගන වරඩංටැ්ත ර ශියක් ක්රිය ත්මෘ 

ෘරනව . ඒෘ ඉත ම නිවරරදි, පරැරදිලි, විනිවිලභ වයකි්ත ුතු  

ක්රමශේලයක්.  එම නිං  අල ඉදිරිපත් ෘර ිකශබන ශම් ශයෝජාන ව, 

එශංේ නරත්නම් ඔබු ම්තල  ෘරන ශ ෝලන ව පිළිබඳව ෘථ  

ෘරනශෘොට ඒ ගරු ම්තත්රීු ම ට අපි   ශම් ෘ රණය මතක් ෘර 

ශල්තන ඕන . ඔබු ම  ංසංකෘතිකෘ ඇමිකවරය  ව ශය්ත ෘටුතු  

ෘළ ෘ ලශේ,  ංපත්ු  ශව්තශද්ිනයක් ෘළ  අපට මතෘයි ශ්ත. 

ශම් ශයෝජාන වත් ඒ ෘ ලශේ ෘළ එම ංපත්ු  ශව්තශද්ිනය ැ  

ංම න ශයෝජාන වක්ල කියල  අපි අැනව . ිනටපු ංසංකෘතිකෘ 

ඇමිකු මනි, ඔබු ම ශ  ංපත්ු වට ශම්තන ශමච් ර  

වටින ෘමක් ිකශබනව  කියල , විශද්  රටවල ශම්තන ශමශැම 

ශවනව  කියල  එල  ඔබු ම ශ  නිලධ් රි්ත ඔබු ම  ෘශන් ඇරපු 

ැරටි අපට මතෘයි. එවරනි ආෘ රශේ ෘටුතු  ෘරපු නිං ම, 

ඔබු ම    වස   ංැගත විධියට නරත්නම් උපක්රමශීලිව ෘුනරු්ත 

ශැෝ ශයොල  ගත්ත  කියන ැරඟීම තමයි අපටත් ිකශබ්තශ්ත. ශම් 

ංභ ව ෘ  තරබීශම්  ශයෝජාන ව ඔබු ම  වරටීමමක් නරිකව 

ශගන පු ශයෝජාන වක්ල කියල  මට ිනශතනව . 'ංපත්ු  

ශව්තශද්ිනය' ව ශ  ශයෝජාන වක්  ඔබු ම  මධ්යම ංසංකෘතිකෘ 

අරමුලල ැරැ   විශ ේෂශය්ත අශප් නිව ං, ඉදිකිීම් ංැ 

ංසංකෘතිකෘ ෘටුතු  ඇමික ංිකත් ශරේමල ං මැත ට විරුද්ධ්ව 

ශගනර ල  ිකශබන බවයි මම ලකි්තශ්ත. එක්ංත් ජා ිකෘ 

ශපරමුණු ආ්ඩඩුව ැරටියට අපට එ ල වන ඕන ම ශ ෝලන වක් 

ැමුශේ ශනොනටයවම, එෘමුු ව, එෘට ිනට ශගන මුහුණ  ආ්ඩඩුවක් 

තමයි එක්ංත් ජා ිකෘ ශපරමුශ්ඩ ආ්ඩඩුව කියල  අපි වි කව ං 

ෘරනව . ඒ නිං  ආ්ඩඩුව ැරටියට අපි විපක්ෂ යට ශම් ෘ රණයත් 

කිය්තන ෘරමරිකයි. ඉදිරිශේදී අශප් ම්තත්රීවරු 107ශලන ම එෘට, 

එෘ මිටට ඉඳශගන, අන ගත ශේ එන ිනයලු මරිකවරණ ජායග්රැණය 

ෘර්තන ශපීම ිනටිනව . ඒෘ තමයි අපට ිකශබන  ක්ිකය.  

මූල ංන ූපඪ ගරු ම්තත්රීු මනි, පසුගිය ඒ ''දින 22 ෘ ලශේදී'' 

අශප් ම්තත්රීවරු 107 ශලන ම එෘට ඉඳශගන, අපට ලබ  දු්ත 

අභිශයෝග ජායග්රැණය ෘළ බව අපි මතක් ෘරල  ශල්තන 

ෘරමරිකයි. ඒ ව ශ ම, අශප් මරික ඇමිකවරු්තට ශබොරු ශ ෝලන  

එ ල ෘරල , අපැ ං ෘර්තන ඔබු ම්තල ට බරැර. ඒෘට අපි ඉඩ 

ශල්තශ්තත් නරැර, ඉඩ ිකය්තශ්තත් නරැර. අපි අරණතශේදී 

ශප්තුවව  ව ශ  ඒ ිනයලු තර්තවලදී එක්ංත් ජා ිකෘ ශපරමුණ 

එෘ මිටට  ඉ්තනව . ඒ ැරැ  තමයි අපට අශප් අන ගත ජායග්රැණ 

ිනය ල ලබ  ග්තන පුුවව්ත ව්තශ්ත. අපි ඒ ජායග්රැණ ලබ  

ගරීමම ංඳැ  ඉදිරියටම යනව .  
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ප ර්ලිශම්්තු ව 

පසුගිය ෘ ලශේ ිනදු වූ ප ංකකු ඉරිල  රැ රය නිං  ෘරඩී නටඳී ගිය 

ශද්වංකථ න ආරක්ෂ  ෘර්තන -රිකංසංකෘරණය ෘර්තන- ංිකත් 

ශරේමල ං ඇමිකු ම  ඒ ංකථ නවලට ගිය  ැරටි අපි ලරක්ෘ . එු ම ට 

ඒ ංම්බ්තධ්ශය්ත ම  ංකු ිකව්තත වනව . එු ම  ඒ ිනය ල 

අධීක්ෂණය ෘරල , ඉත ම ඉක්මනි්ත ඒ රිකංසංකෘරණ ෘටුතු  

ෘරල  දු්තන . කිිනම ආධ් රයක් ශනොලබ  අශප් රශට් ංමැර ගම් 

නියම් ගම්වල ිකණුණු පුර ණ විැ රංකථ න ංැ නටණු්ත වී ගිය 

ංකථ න ිනය ල ආරක්ෂ  ෘර්තන මධ්යම ංසංකෘතිකෘ අරමුලල 

ැරැ  අපට ැරකිය වක් ලරණුණ . අන ගතශේදීත් මධ්යම 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලල තවතවත්  ක්ිකමත් ෘරල ,  අපි අශප් පූජාීමය 

ංකථ න ැ  පුර වංකු  ආරක්ෂ  ැරියට ෘශළොත් අපට ඉදිරියට 

ය්තන පුුවව්ත කියල  අපි වි කව ං ෘරනව . ශලෝෘශේ රටව  

අු රි්ත අශප් රට ඉදිරිශේදී ංස  රෘය්ත වරඩිශය්තම එන රට බවට 

පත්වීමට අව ය ඒ ආෘර්ෂම්ය බර ම අශප් රටට ිකශබනව . අශප් 

රට දිැ  බල  ඉ්තන ශලවි ශද්වත ුන්තශ  බර ම, ්රිවිධ් රත්නශේ 

බර ම -ශම් ිනය ල- නිං  ඉදිරිශේදීත් අශප් ංසංකෘතිකෘ උරුමය 

ආරක්ෂ  ෘරශගන, ඒ අවංකථ   පුුව  ෘර ග්තන අපට ැරකිය ව 

ලරශබනව . ංසංකෘතිකෘ උරුමය ආරක්ෂ  ෘර්තන ශම් 

ංසංකෘතිකෘ අරමුලල ැරැ  වරඩි වරඩිශය්ත අරමුල  ංම්ප ලනය 

ෘර ග්තන අව ය වනව . ඒ ංඳැ  අපි ිනයලුශලන ම එෘමුු ව 

ශපීම ිනටිනව . ඒ  ක්ිකය අපි එු ම ට ංැ ආ්ඩඩුවට ලබ  ශලන 

බව රෘ   ෘරමි්ත මශ  ෘථ ව අවං්ත ෘරනව .  
 
්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිකම්න්තුමව ී  අනුකූලව අ. භා. 6.43   2019 සැප්තැම්බර් 

05වන බ්රහසප්තින්දා ූ..භා. 10.30 වන කතක් කල් ගිකේය. 
அதன்படி பி. ப. 6.43 ைைிக்கு பொெொளுைன்றம், 2019 தெப்தெம்பர்  

05, வியொழக்கிழமை மு.ப. 10.30 ைைிவமெ ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.43 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 05th September, 2019. 
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[ගරු (මැ   ර්ය) ආශු ම රිනසැ මැත ] 



 
 
 
 

සැ.යු. 
 

ශමම ව ර්ත ශේ අවං න මුද්රණය ංඳැ  ංකවකීය ෘථ වල නිවරරදි ෘළ ුතු  තර්ත ලක්වුව රිින ම්තත්රී්ත මි්ත පිටපතක් ශගන 
 නිවරරදි ෘළ ුතු  ආෘ රය එින පරැරදිලිව ලකුණු ශෘොට, පිටපත ලරබී ශලංිකයක් ශනොඉක්මව   

හැන්සාඩ් ංසංකෘ රෘ ශවත ලරශබන ශංේ එවිය ුතු ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமெயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிெதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிெதி கிமடத்த இரு வொெங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contents of  Proceedings :  

 

 Final set of manuscripts  

     Received from Parliament :  

 

 Printed copies dispatched :   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

හැන්සාඩ් වාර්තා  
කකො ඹ 5  කපොල්කහේන්කගොඩ  ිරරු පන පාර  අංක 163 දරන සථ්ානකයහි පිහිටි 
රජකේ ්රවතත්ති කදපාර්තකම්න්තුමකේ පිහිටි රජකේ ්රකාශන කාර්යාංශකයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

කමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk කවබ් අඩවිකයන්  
බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிெதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்தஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அெெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அெெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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