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Consultative Committee on Water Supply and Drainage: 

Substitution of Member   
Consultative Committees : Nomination of Member 

Divineguma Bill : Petitions  to the Supreme Court 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 

Solving the problems created by the Tsunami disaster 

Prevention  of  using   Images  of  Religious Leaders  for 

Commercial  Purposes 

Establishment of  a  “Sister  School  Programme” for  a 

Trilingual  Sri Lanka 

Formulation of a National Programme on Early Childhood 

Education 

CASIMI FOUNDATION (INCORPORATION) BILL: 
Read a Second time, and allocated to Standing Committee "A” 

 
ROSHAN RANASINGHE JANASAHANA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL: 
Read a Second time, and allocated to Standing Committee "A” 

 
SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST. JO-

SEPH (AMENDMENT) BILL: 
Read a Second time, and allocated to Standing Committee "B” 

 
RANJITH ALUVIHARE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL: 
Read a Second time, and allocated to Standing Committee "A” 
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The Parliament met at 1.30 p. m., MR.  SPEAKER [THE  HON. 

CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
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ජලස�පාදන හා ජලාපවහන කට4� )5බඳ ජලස�පාදන හා ජලාපවහන කට4� )5බඳ ජලස�පාදන හා ජලාපවහන කට4� )5බඳ ජලස�පාදන හා ජලාපවහන කට4� )5බඳ     
උපෙ8ශක කාරක සභාවඋපෙ8ශක කාරක සභාවඋපෙ8ශක කාරක සභාවඋපෙ8ශක කාරක සභාව: : : : සාමා;කය� ආෙ8ශ =>මසාමා;කය� ආෙ8ශ =>මසාමා;කය� ආෙ8ශ =>මසාමා;කය� ආෙ8ශ =>ම    நீ�வழ�க�, வ�காலைம�� ப�றிய ஆேலாசைன� ��: உ �பின� பதி"# 

CONSULTATIVE COMMITTEE ON WATER SUPPLY AND 

DRAINAGE : SUBSTITUTION  OF MEMBER  
 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා    (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර  %ෙයෝග 106(අ) පකාරව ෙ?>� කාරක සභාව ��� 

පා��ෙ��� ම�K ෙහේමා_ Aණෙසේකර මහතා ජලස�පාදන හා 
ජලාපවහන කට4� )5බඳ උපෙ8ශක කාරක සභාෙ1 ෙසේවෙය� 
ඉව?ෙකොට ඒ ෙවtවට පා��ෙ��� ම�K �uර �කමනායක 
මහතා එx කාරක සභාෙ1 ෙසේවය සඳහා ප? කර ඇR බව ද�වt 
කැමැ?ෙතN.  

 
II 

උපෙ8ශක කාරක සභාඋපෙ8ශක කාරක සභාඋපෙ8ශක කාරක සභාඋපෙ8ශක කාරක සභා: : : : සාමා;කය� ප? =>මසාමා;කය� ප? =>මසාමා;කය� ප? =>මසාමා;කය� ප? =>ම    ஆேலாசைன� �� �க$: உ �பின�  நியமன% 
CONSULTATIVE COMMITTEES : NOMINATION OF MEMBER 

    
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර %ෙයෝග 121 පකාරව ෙ?>� කාරක සභාව ��� 

පා��ෙ��� ම�K ග/ මාලy ෙෆො�ෙසේකා මහ?Nය පහත 
දැ�ෙවන උපෙ8ශක කාරක සභාවල ෙසේවය )Vස ප? කර ඇR 
බව ද�වt කැමැ?ෙතN.  

1. ජාRක උ/මය� )5බඳ උපෙ8ශක කාරක සභාව 

2. ළමා සංව�ධන හා කා�තා කට4� )5බඳ උපෙ8ශක 
කාරක සභාව 

3. සමාජ ෙසේවා කට4� )5බඳ උපෙ8ශක කාරක සභාව 

4. ජනමාධc හා පවෘ?R කට4� )5බඳ උපෙ8ශක කාරක 
සභාව 

5. සංස්කෘRක හා කලා කට4� )5බඳ උපෙ8ශක කාරක 
සභාව 

6. මහජන ස�බ�ධතා හා මහජන කට4� )5බඳ 
උපෙ8ශක කාරක සභාව 

 
III 

 

@� නැAම පන? ෙකB�පත @� නැAම පන? ෙකB�පත @� නැAම පන? ෙකB�පත @� නැAම පන? ෙකB�පත : : : : ෙශේෙශේෙශේෙශේෂ්ඨා(කරණයට ෂ්ඨා(කරණයට ෂ්ඨා(කරණයට ෂ්ඨා(කරණයට 
ෙප?ස�ෙප?ස�ෙප?ස�ෙප?ස�    திவிெந�ம ச'ட)ல% : உய� நீதிம* �� ம+�க$ 

DIVINEGUMA BILL : PETITIONS  TO THE SUPREME COURT 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ආ�}කම වcවස්ථාෙ1 121(1) වන වcවස්ථාව පකාරව @� 

නැAම පන? ෙකB�පත ස�බ�ධෙය� ෙශේෂ්ඨා(කරණය ෙවත 
ඉ@~ප? කරන ලද ෙප?ස� �නක )ටප? මා ෙවත ලැj ඇR බව 
ස්ථාවර %ෙයෝග අංක 50 (2) (අ) යටෙ? පා��ෙ���ව ෙවත 
ද�වt කැමැ?ෙතN.   

 
�) ෙ_ඛනා@ය )5ගැ�[ම�) ෙ_ඛනා@ය )5ගැ�[ම�) ෙ_ඛනා@ය )5ගැ�[ම�) ෙ_ඛනා@ය )5ගැ�[ම    
சம��பி�க�ப	ட ப�திர�க� 

PAPERS PRESENTED 
 

2011 ව�ෂය සඳහා Wද_ හා කම ස�පාදන අමාතcාංශෙ� භා�ඩාගාර 
ෙමෙහ4� ෙදපා�තෙ���ෙ1 කා�ය සාධන වා�තාව.- [අගාමාතc�මා සහ 
�8ධ ශාසන හා ආගNක කට4� අමාතc ග/ @.W. ජයර?න මහතා ෙවtවට 
ග/ @ෙ�ෂ් Aණව�ධන මහතා] 

 
සභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලfසභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලfසභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලfසභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලf....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

2011 ව�ෂය සඳහා ��ණාමලය @ස�්� ෙ_ක� කා�යාලෙ� කා�ය 
සාධන වා�තාව හා �0�.-  [රාජc ප~පාලන හා ස්වෙ8ශ කට4� අමාතc 
ග/ ඩ��1.�.ෙ�. ෙසෙන�ර?න මහතා ෙවtවට ග/ @ෙ�ෂ් Aණව�ධන 
මහතා]   

    
සභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලfසභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලfසභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලfසභාෙ�සය මත R�ය 4�යX %ෙයෝග කරන ලf....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

උපෙ8ශක කාරක සභා වා�තා )5ගැ�[ම.   ග/ ම��ද 
සමර�ංහ මහතා - පැNණ නැත. 

486 485 



පා��ෙ���ව 

 

 

පපපපශන්වලට වාIක )5�/ශන්වලට වාIක )5�/ශන්වලට වාIක )5�/ශන්වලට වාIක )5�/    
வினா�க��� வா��ல விைடக� 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

පශ්න අංක 2 - 1881/'11 - (1), ග/ �8(ක පRරණ මහතා. 

 
ග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතා    (மா��மி� ��திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ((((ජලස�පාදන හා ජලස�පාදන හා ජලස�පාදන හා ජලස�පාදන හා 

ජලාපවහන අමාතcජලාපවහන අමාතcජලාපවහන අමාතcජලාපවහන අමාතc�මා සහ ආ�} පා�ශ්වෙ� ප�මා සහ ආ�} පා�ශ්වෙ� ප�මා සහ ආ�} පා�ශ්වෙ� ප�මා සහ ආ�} පා�ශ්වෙ� පධාන ධාන ධාන ධාන 

සං�ධායක�මාසං�ධායක�මාසං�ධායක�මාසං�ධායක�මා))))    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன - நீ�வழ�க�, வ�காலைம!� அைம"ச#$ அரசா�க� தர!பி% &த'ேகாலாசா($)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
ග/ කථානායක�ම%,  රාජc ප~පාලන හා ස්වෙ8ශ කට4� 

අමාතc�මා ෙවtෙව� මා එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා 
සRය� ක_ ඉ_ලනවා. 
    
පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பிக க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

පශ්න අංක 3 - 2139/'11 - (1), ග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතා. 

 
ග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    

(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, ජනමාධc හා පවෘ?R අමාතc�මා 
ෙවtෙව� මා එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා මාසය� ක_ 
ඉ_ලනවා. 

පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பிக க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

පශ්න අංක 4 - 2210/'12 - (2), ග/ ස;? ෙපේමදාස මහතා. 

ග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 

ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, ඉ@=>�, ඉං;ෙ�/ ෙසේවා, %වාස හා 
ෙපොu පහMක� අමාතc�මා ෙවtෙව� මා එම පශ්නයට )5�ර 
fම සඳහා මාසය� ක_ ඉ_ලනවා. 

පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பிக க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

පශ්න අංක 7 - 2300/'12 - (3), ග/ අ=ල �රා� කා~යවස� 
මහතා. 

ග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතාග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතාග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතාග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතා    
(மா��மி� அகில விரா, காாியவச$) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 

ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    

(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, අධcාපන අමාතc�මා ෙවtෙව� මා 
එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා සR ෙදක� ක_ ඉ_ලනවා. 

 

පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பிக க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

පශ්න අංක 8 - 2383/'12 - (2), ග/ අෙනෝමා ගමෙL 
මහ?Nය. 

ග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nය    (மா��மி� (தி#மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    

(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, ෙසෞඛc අමාතc�මා ෙවtෙව� මා 
එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා සR ෙදක� ක_ ඉ_ලනවා. 

 
පපපපශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
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කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9-1882/'11-(1), ග/ �8(ක පRරණ මහතා. 

 
ග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතා    (மா��மி� ��திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග/ කථානායක�ම%, මම එම පශ්නය අහනවා.  

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    

(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, ආ��ක සංව�ධන අමාතc�මා 
ෙවtෙව� මා එම පශ්නයට )5�ර fමට සR ෙදකක කාලය� 
ඉ_ලනවා.  

 

පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பிக க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

 ඉ@කඩ pකලාන ර��ත වනා�තරය : කැ5 කසළ 
දැ�ම இ�திகட �	கலான வன ஒ�	க� : ��ைப ேபா�த� 

INDIKADA MOOKALANA FOREST RESERVE : GARBAGE 

DISPOSAL 
 

2140/’11 

10.        ග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

 ප~සර අමාතc�මාෙග� ඇ� පශන්ය- (1):  

(අ) (i) ෙකොළඹ @ස්ත �ි�කෙය� )�ටා ඇR 
අතෙළොස්ස� S පහතරට වැ� වනා�තර 
අත~� එක� S ඉ@කඩ pකලානට අය? �N 
ප �මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වනා�තරය ර�තය� ෙලස න� කරන 
ලද @නය කවෙ�ද; 

 (iii) එයට අදාළ ගැස� %ෙ1දනය ෙමම සභාවට 
ඉ@~ප? කර�ෙ�ද; 

 (iv) එය ර�ත වනා�තරය� ෙලස සැලxම ඉව? 
කර Rෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න�, එය �u කළ  @නය කවෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ =>මට ෙහේ� කවෙ�ද; 

ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙන�ද? 

 

(ආ)  (i) ෙමම ර�තෙ� ෙකොටසක ෙකොළඹ නගරෙය� 
ඉව? කරන කැ5 කසළ දැ�ෙ� සැලැස්ම� 
ක �යිා?මක කර�ෙ�ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ඉ_T� කළ ෙහෝ ෙයෝජනා කළ අය 
ක�/�ද; 

 (iii) ඉතාම? �Nත S ර�ත වනා�තර 
අ?තෙනෝමRක ආකාරයට භා�ත =>ම 
අනාගත පර�රට කරන අසාධාරණය� 
ෙනොව�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම�ද? 

  ��றாட� அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) ெகா��� மாவ�ட�தி� அைம�� ள விர� வி�" எ$ண�&'ய தா)நில மைழ� கா"களி� ஒ.றாகிய இ�திகட 0�கலானவி� 1ாிய நில2பர2� எ4வளெவ.பைத5�;  (ii) ேம�ப' காடான� வன ஒ��கமாக2 ெபயாிட2ப�ட திகதி யாெத.பைத5�;  (iii) அத�1ாிய வ7�தமானி அறிவி�தைல இ� சைப�1 சம72பி2பாரா எ.பைத5�;  (iv) இ� வன ஒ��கமாக� க8த2ப"வ� நீ�க2 ப�" ளதா எ.பைத5�;  (v) ஆெமனி�, அ� ேம�ெகா ள2ப�ட திகதி யா� எ.பைத5�;  (vi) அ4வா< ேம�ெகா வத�கான காரண=க  யாைவ எ.பைத5� அவ7 1றி2பி"வாரா? (ஆ) (i) ேம�ப' ஒ��க�தி. ஒ8 ப1தியி� ெகா��� நகர�தி?8�� அக�ற2ப"கி.ற 12ைபகைள இ"வத�கான தி�டெமா.< நைட0ைற2 ப"�த2ப"கி.றதா எ.பைத5�;  (ii) இத�காக வி$ண2பி�த அ�ல� 0.ெமாழி�தவ7க  யாவ7 எ.பைத5�;  (iii) மிக@� வைரய<�க2ப�ட வன ஒ��க=கைள� தா.ேதா.றி�தனமாக2 பய.ப"��வ� எதி7கால ச�ததியின8�1 இைழ�க2ப"� அநீதிய�லவா எ.பைத5� அவ7 இ�சைப�1 அறிவி2பாரா? (இ) இ.ேற�, ஏ.?  
 asked the Minister of Environment:  

(a) Will he state - 

(i)   the extent of land that belongs to Indikada 

Mookalana which is one of the handful of 

low-country rain forests situated in 

Colombo District; 

(ii)  the date on which the aforesaid forest was 

declared as a reserve; 

(iii)  whether the Gazette notification relevant to 

the aforesaid matter will be submitted to 

this House; 

(iv) whether it has been declared that the 

aforesaid forest is not considered as a forest 

reserve; 
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(v)  if so, the date on which that declaration was 

made; and 

(vi) the reasons for doing so? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  whether a plan to dump garbage disposed 

from the City of Colombo in a part of this 

reserve will be implemented; 

(ii)  of the persons who requested or proposed to 

dump garbage in  a part of the reserve as 

mentioned above; and 

(iii) whether using the very limited number of 

forest reserves in an arbitrary manner is not 

an injustice caused to the future generation? 

(c)  If not, why?  
ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �යද�ශන යාපා මහතා යද�ශන යාපා මහතා යද�ශන යාපා මහතා යද�ශන යාපා මහතා ((((ප~සර අමාතcප~සර අමාතcප~සර අමාතcප~සර අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    
(மா��மி� அ.ர பிாியத�ஷன யா!பா - 0'றாட� அைம"ச�) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Environment)  
ග/ කථානායක�ම%, එම පශ්නයට )5�ර ෙමෙසේX.  

(අ) (i) ඉ@කඩ pකලානට අය? �N පමාණය 
ෙහ�ටයාර 572.2712� ෙ1.  

 (ii) එම වනා�තරය 2012.06.10 @න ර��තය� 
ෙලස න� කර ඇත.   

 (iii) අංක 1759/2 දරන ගැස� පතය ම¡� 
ර��තය� ෙලස න� කර  ඇත.  

 (iv) ෙපර අවස්ථාවකf එෙසේ �u කර ඇත? ෙ� වන 
�ට ර��තය� ෙලස පකාශයට ප? කර ඇත.  

 (v) 2009.01.21 @නැR අංක 1585/14 දරන ගැස� 
පතය ම¡� ර��තභාවෙය� ඉව? කර ඇත.  

 (vi) මධcම ප~සර අ(කා~ය  ම¡�  ¢යා?මක 
=>මට සැලM� කරන ලද වcාපෘRය� සඳහා 
වනා�තරයට ඇ�ළ?ව R£ වන වගා �� 
ෙකොටස� ෙයොදා ගැyමට.  

(ආ)  (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙ1.  

 (iii) ෙමම වනා�තරය ර��තය� ෙලසට 
පකාශයට ප? කර ආර�ෂා කරන බැ�� =�u 
අ?තෙනෝමRක භා�තය� �u ෙනොෙකෙ�.  

(ඇ)   පැන ෙනොන¤.  

 

ග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග/ ඇමR�මා, ප~සරයට  කැමැR ඇමRවරෙය� වන 
ඔබ�මාෙග� මම අහ�න කැමැRX, කැ5 කසළ mඳ[ම සඳහා 
ර��ත ත??වෙය� ඉව? කරන ෙමම �� ෙකොටස  නැවත 

ර��ත ත??වයට ප? =>මට ඔබ�මාෙL බලාෙපොෙරො?�ව� 
නැ8ද =යලා. ෙම� දැ� @�� @ගටම- 

 

ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �යද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතා    
(மா��மி�  அ.ர பிாியத�ஷன யா!பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ෙමය දැ� ර��තය� ෙලසට පකාශයට ප? කරලාX 
Rෙබ�ෙ�.   

 

ග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
නැවත පවරා ෙගන Rෙබනවාද? 

ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �යද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතා    
(மா��மி�  அ.ர பிாியத�ஷன யா!பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔ1. 

 
ග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතාග/ දයා�~ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග/ ඇමR�ම%, ෙ�ෙ� තව? පශ්න ගණනාව�? 
Rෙබනවා. ෙ� වනා�තරය ර��ත පෙ8ශය� ෙලස න� කළාය 
=යා �නාශ =>� නතර කරලා නැහැ. ඔබ�මා ළඟ ෙතොර�/ 
නැR %සාX මා =1ෙ1. ඔබ�මාෙග� මා නැවත? ෙගෞරවෙය� 
ඉ_ලා �¦නවා, ක/ණාකර ෙ� ස�බ�ධව ෙසොයා බලා වන 
සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ෙ1 අධc�ෂ ජනරා_වරයාට =යලා 
ෙ� ඉ@කඩ pකලාන ර��ත පෙ8ශය සංර�ෂණය =>ම )5බඳව 
ය� =� වැඩ )5ෙවළ� සකස් කර�න =යලා. 

 
ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �ග/ අtර �යද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතායද�ශන යාපා මහතා    

(மா��மி�  அ.ர பிாியத�ஷன யா!பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ය� පශ්නය� Rෙබනවා න�, අ) ඒක ෙසොයා බල�න�. 
ඇ?තටම ඒ අවස්ථාෙ1 ර��තභාවෙය�  ඉව? කර�න �8ධ 
�ෙ�, ෙකො~යාt ආධාර යටෙ? සyපාර�ෂක කසළ රඳවනය� 
සඳහා ෙහ�ටයා� 34.5� අවශc �ණ %සාX. ඒකට පෙ8ශවා�� 
�/8ධ �ණ %සා අ) ඒක අX� ෙක/වා. එම කසළ රඳවනය 
දැ� ෙදො�ෙi පෙ8ශෙ� ¢යා?මක ෙවනවා.  

 

ග/ ර%_ �කග/ ර%_ �කග/ ර%_ �කග/ ර%_ �කම�ංහ මහතා ම�ංහ මහතා ම�ංහ මහතා ම�ංහ මහතා ((((�/8ධ පා�ශව්ෙ� �/8ධ පා�ශව්ෙ� �/8ධ පා�ශව්ෙ� �/8ධ පා�ශව්ෙ� 
නායක�මානායක�මානායක�මානායක�මා))))    
(மா��மி� ரணி� வி2கிரமசி�க - எதி�2க4சி &த�வ�) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ග/ කථානායක�ම%, 10වැ% පශ්නයටව? )5�/ fම ගැන 
ග/ ප~සර අමාතc�මාට මා පශංසා කරනවා. 

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

පශ්න අංක 12 - 2223/'12 - (1), ග/ ස;? ෙපේමදාස මහතා. 

 

ග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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[ග/ දයා�~ ජයෙසේකර  මහතා] 
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ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, ඉ@=>�, ඉං;ෙ�/ ෙසේවා, %වාස හා 
ෙපොu පහMක� අමාතc�මා ෙවtෙව� මා එම පශ්නයට )5�ර 
fම සඳහා මාසය� ක_ ඉ_ලා �¦නවා. 

 
පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 2307/'12 - (2), ග/ අ=ල �රා� කා~යවස� 

මහතා. 

 
ග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතාග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතාග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතාග/ අ=ල �රා� කා~යවස� මහතා    
(மா��மி� அகில விரா, காாியவச$) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, අධcාපන අමාතc�මා ෙවtෙව� මා 
එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා සR ෙදක� ක_ ඉ_ලා �¦නවා. 

 
පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 15-2224/'12-(1), ග/ ස;? ෙපේමදාස මහතා.  

 
 

ග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    (மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග/ කථානායක�ම%, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
 

ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    (மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, ඉ@=>�, ඉං;ෙ�/ ෙසේවා, %වාස හා 
ෙපොu පහMක� අමාතc�මා ෙවtෙව� මම එම පශ්නයට )5�ර 
fම සඳහා මාසයක කාලය� ඉ_ලා �¦නවා. 

 
 

පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

    �����ධ හWදා �ධ හWදා �ධ හWදා �ධ හWදා : : : : පපපපRලාභRලාභRලාභRලාභ    ��பைடயின	: நைமக� 
ARMED FORCES : BENEFITS 1403/’11 

1. ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා ((((ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක 
මහතා ෙවtවටමහතා ෙවtවටමහතා ෙවtවටමහතා ෙවtවට) ) ) )     (மா��மி� அஜி� 5. ெபேரரா - மா��மி� ரவி க#ணாநாய2க சா�பாக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake)  

අගාමාතc�මා සහ �8ධ ශාසන හා ආගNක කට4� 

අමාතc�මාෙග� ඇ� පශ්නය - (2):  

(අ) 2004 ¨% මස 01 @න සහ 2011 ¨% මස 01 @න වන 
� ට,  

 (i) ��ධ හWදාව�� �¦ W© සාමා;ක සංඛcාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒකාබ8ධ වැBප සහ �ශාම වැBප ෙලස ��ධ 
හWදාව�ට ෙගවt ලබන W© Wදල 
ෙකොපමණද;   

 (iii) ඔ��ට �Nක� ඇR අෙන�? පRලාභ 
කවෙ�ද;  

ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද�ව�ෙන�ද?  

(ආ) 2004 ¨% මස 01වැ% @න වන �ට හා 2011 ¨% මස 
01 @න වන �ට ��ධ හWදාව��  ෙනොද�වා ෙසේවය 
හැර �ය සංඛcාව ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙව� 
ෙව� වශෙය� සඳහ� කර�ෙන�ද? (ඇ) ෙනො එෙසේ න�, ඒ ම�ද? 

 பிரதம அைம	ச�� ெபள�த சாசன, மத அ�வ�க� அைம	ச�மானவைர� ேக�ட வினா: (அ)  2004 ஜூ# 01 ம%&� 2011 ஜூ# 01ஆ� திகதிகளி��ளவா&,  (i) ()பைடகளி�� உ�ளவ+களி# ெமா�த எ-ணி�ைக எ/வளெவ#பைத0�;  (ii) ()பைடக2�3� திர�4ய ச�பளமாக6� ஓ89திய உாி�:ைடய ச�பளமாக6� ெச��த)ப�ட ெமா�த� ெதாைகைய0�; ம%&�  (iii) அவ+க2�3 உாி�:ைடய ஏைனய ந#ைம கைள0� அவ+ இ	சைபயி� தனி�தனியாக ெதாிவி)பாரா? (ஆ) 2004 ஜூ# 01 ம%&� 2011 ஜூ# 01ஆ� திகதியி��ளவா& ()பைடகளி?�@:� த)பி ேயா4யவ+கள: எ-ணி�ைகைய தனி�தனியாக� A&வாரா? (இ) இ#ேற�, ஏ#? 
 

 asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs :  

(a) Will he inform this House as at 1st June 2004 and 

1st June 2011,  separately - 
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පා��ෙ���ව 

 

 

(i)  the total strength of the three Forces; 

(ii)  the total amount paid as consolidated salary 

and pensionable salary to the three Forces; 

and 

(iii)  the other benefits they are entitled to? 

(b)   Will he state separately, the number of deserters 

in the three Forces as at 1st June 2004 and  1st 

June 2011 ? 

(c)  If not, why? 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    (மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, අගාමාතc�මා සහ �8ධ ශාසන හා 
ආගNක කට4� අමාතc�මා ෙවtෙව� මම එම පශ්නයට )5�ර 
සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත* කරනවා.  

 
* * * * සභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�ර::::    * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i)  ආර�ෂක ෙහේ�� මත පකාශ කළ ෙනොහැක. 

(ii)  2004 ¨% මස 01 @නට ��ධ හWදා සාමා;කය�ට ඒකාබ8ධ 
වැBi හා �ශාම වැBi ෙලස /)ය_ N�යන ��දහස් හැටඑකක 
පමණ Wදල� ෙගවා ඇR අතර, 2011 ¨% මස 01 @නට /)ය_ 
N�යන පනස්ප�දහස් අට�ය හත5සහ්තරක පමණ Wදල� 
ෙගවා ඇත. 

(iii) 01 4ද හWදා Mභ සාධක අධc�ෂ ම�ඩලය ෙවR� පහM 
ෙග[ෙ� පදනම මත �u� උපකරණ ලබාගැyම සඳහා ණය 
පහMක� /)ය_ ල�ෂයකට යට?ව �යයට 7ක ෙපො« 
අtපාත යටෙ? ලබා fම. 

02.   පහM ෙග[ෙ� පදනම මත මXෙකෝ ෙමෝට� රථ ලබාගැyම 
සඳහා Wද�� /)ය_ ල�ෂ 05ක ණය පහMක� �යයට 
7ක ෙපො« අtපාත යටෙ? ලබා fම. 

03.   %වාස ඉ@ =>ම ෙහෝ අT?වැ¬යා කට4� සඳහා Wද�� 
/)ය_ ල�ෂ 03ක ණය Wදල� �යයට 7ක ෙපො« අtපාත 
යටෙ? ලබා fම. 

04. 4ද හWදා %ලධා~/ෙසM %ලX�හට තම ෙපෞ8ග�ක 
අවශcතා සඳහා සහනදාX Nලකට ලබාගත හැ= %වා} 
%ෙ�තන පහMක� සපයා ඇත. 

05. %දහස් ගම� බලප?/u�~ය පෙ1ශ ප? හා Mභ සාධක 
පවාහන පහMක� ලබා fම. 

06.   48ධ හWදා %ලධා~ සහ ෙසM %ලX�ෙL ද/ව� රජෙ� 
පාසැ_ ෙවත ඇ�ළ? =>ම. 

07.   48ධ හWදා ෙසේවා ව%තා ශාඛාව හරහා, Nය �ය,,,, ආබා(ත 
හා ෙසේවෙ� ෙයf �¦න රණ �/ව�ෙL ද/ව�හට 
ෂc?ව හා ෂcාධාර ලබා fම. 

08.   �යT %ලධා~ ෙසM %ලය� සඳහා සහනදා® Nලට Aව� 
පෙ1ශ ප? ලබා fම. 

09.   අවශc ප~@ %ල ඇ¯� හා ආහාර පාන ලබා fම. 

10.   °�ත ර�ෂණ හා ෛවදcාධාර පහMක� ලබා fම. 

11.   රාජකා~යට අදාළ yRමය ගැටT සඳහා pලcමය yR 
ආධාර ලබා fම. 

12. �වාහක %ලධා~/ෙසM %ලX� සඳහා �වාහක %වාස 
පහMක� ලබා fම. 

13.   4ද හWදා සාමා;කය�ෙL ද/ව� සඳහා 4ද හWදා ෙසේවා 
ව%තා ශාඛාව ම¡� fප වcාiතව පව?වාෙගන යt ලබන 
�/ කැ�© ෙපර පාසැ_ සහ @වා සැm�� මධcස්ථාන. 

14. 4ද හWදා ෙගො�පළවල %ෂ්පාදනය කරt ලබන �යT 
%ෂ්පාදනය� (එළවT    ව�ග, මස,් �?තර) සහනදා® 
Nලකට අෙළ� =>ම. 

15.   ආබා(ත රණ �/ව� සඳහා වෘ?²ය �³0 
මධcස්ථානය� ව?තල පෙ8ශෙ� ස්ථාපනය කර ඇත. 

16. �ෙශේෂ ආබාධ ස�ත රණ �/ ද/ව� සඳහා අධcාපන 
කට4� �u =>ම සඳහා ෙසෙනහස අධcාපන ෙ��දය 
(නාරාෙහේ�)ට) වශෙය� ආයතනය� පව?වාෙගන යt 
ලබX. 

17.  a�ණ ආබා(ත රණ �/ව�ෙL Mව u� ෙසොයා බැ«ම 
සඳහා �යT පහMක� ස�තව අµමංසල I - අtරාධ�ර, 
අµමංසල II - මාතර (tuෙ�f �වෘත =>මට %යNතව 
ඇත.) N�¯ ෙස? මැuර - අ?R¬ය, රණ �/ ෙසවණ - 
රාගම වැ% ආයතන පව?වාෙගන යt ලබX. 

18.  ෙර;ෙ��� මධcස්ථාන ම�ටN� ළඟම ඥාR� Nය�ය 
පM මරණාධාර Wද_ ලබා fම. 

19. ෙර;ෙ��� හා ඒකක ම�ටN� @ය? කර ඇR ණය 
ෙයෝජනා කම. 

20.  Nය�ය රණ �/ව�ෙL ළඟම ඥාR�ට සහ ආබා(ත රණ 
�/ව� සඳහා රණ �/ ග�මාන ෙවR� ඉඩ�/%වාස ලබා 
fම. 
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ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    48ධ හWදාව48ධ හWදාව48ධ හWදාව48ධ හWදාව    නා�ක හWදාවනා�ක හWදාවනා�ක හWදාවනා�ක හWදාව    Aව� හWදාවAව� හWදාවAව� හWදාවAව� හWදාව    
  %ෙනොෙනො%ෙනොෙනො%ෙනොෙනො%ෙනොෙනො    රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�    %ෙනොෙනො%ෙනොෙනො%ෙනොෙනො%ෙනොෙනො    රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�    %ෙනොෙනො%ෙනොෙනො%ෙනොෙනො%ෙනොෙනො    රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�රෙපෝ�� =>�    

2004 හත5ස්��දහස් 
���ය �න 

��ප�දහස් 
හ?�ය Rසේදක 

අට�ය ��හතර ���ය අ��න ���ය පනස්ෙදක එක�ය හය 

2005     එ�දහස් ෙද�ය 
හැ?තෑපහ 

හාර�ය දහඅට ප��ය හතර එක�ය අ�ෙදක 

2006     ෙදදහස් ���ය 
Rස්අට 

හාර�ය හැ?තෑෙදක ප��ය අ¸හය ෙද�ය හය 

2007     එ�දහස් හ?�ය 
හත5ස්එක 

එ�දහස් ෙද�ය 
හැ?තෑනවය 

ප��ය හත5ස්එක එක�ය පනස්හතර 

2008     ෙදදහස් හාර�ය 
හැ?තෑඅට 

එ�දහස් අට�ය �ස්ස එ�දහස් ��නවය ෙද�ය හැටඅට 

2009     ෙදදහස් ප��ය 
අ�ෙදක 

හ?�ය හැ?තෑහතර එ�දහස් ���ය 
��එක 

ප��ය අ�අට 

2010     ෙදදහස් ෙද�යපහ හාර�ය හැ?තෑනවය ප��ය අ¸නවය ෙද�ය Rස්හතර 

2011 හැටප�දහස් 
හැ?තෑහතර 

Rස්දහස් ප��ය 
හැටනවය 

නව�ය හැටෙදක ෙද�ය අ¸එක ෙද�ය පනසේදක හැ?තෑහත 

(ආ)  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙ1.  

[ග/ ර� ක/ණානායක  මහතා] 
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කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5-2247/'12-(3), ග/ Rස්ස අ?තනායක මහතා, 

Wද_ හා කම ස�පාදන අමාතc�මාෙග� ඇ�මට.  
 

ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி� 5. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ග/ කථානායක�ම%, ග/ Rස්ස අ?තනායක ම�K�මා 

ෙවtෙව� මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    (மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, Wද_ හා කම ස�පාදන අමාතc�මා 
ෙවtෙව� මම එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා මාසයක කාලය� 
ඉ_ලා �¦නවා. 

 

පපපපශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශ්නය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பிக க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6-2291/'12-(2), ග/ M%_ හ¯�ෙන?R මහතා. 

පළා? පාලන හා පළා? සභා අමාතc�මාෙග� ඇ�මට.  
 

ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி� 5. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ග/ කථානායක�ම%, ග/ M%_ හ¯�ෙන?R ම�K�මා 

ෙවtෙව� මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    (மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�ම%, පළා? පාලන හා පළා? සභා 
අමාතc�මා ෙවtෙව� මම එම පශ්නයට )5�ර fම සඳහා සR 
ෙදකක කාලය� ඉ_ලා �¦නවා. 

 
පපපපශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලfශන්ය ම� @නකf ඉ@~ප? =>මට %ෙයෝග කරන ලf....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

 

\ ලංකා වරාය අ(කා~ය : ෙනොෙගS ණය இல�ைக �ைற	க அதிகாரசைப : ெச��தேவ��ய கட� 
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11. ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    ((((ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක 
මහතාමහතාමහතාමහතා    ෙවtවටෙවtවටෙවtවටෙවtවට))))    (மா��மி� அஜி� 5. ெபேரரா - மா��மி� ரவி க#ணாநாய2க சா�பாக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 

වරාය හා මහාමා�ග අමාතc�මාෙග� ඇ� පශ්නය - (1):   

(අ) (i) \ ලංකා වරාය අ(කා~ය ෙ� ද�වා ෙගවා 
ෙනොමැR ණය Wද_ පමාණෙය� එක�ව 
කවෙ�ද; 

 (ii) එම ණය Wද_ ආපM ෙග�ය 4� කාල �මාව 
කවෙ�ද; 

 (iii) ණය Wද_ නැවත ෙග[ම ම�� එ� ව�ෂයකf 
ඇR වන බලපෑම කවෙ�ද;  

ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙන�ද?        

(ආ) (i) \ ලංකා වරාය අ(කා~ෙය� සමස්ත වා��ක 
ලාභය පM �ය ව�ෂ පහක කාලය සඳහා ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) පM �ය ව�ෂය සඳහා සහ �ළඟ ව�ෂ ෙදක 
සඳහා සpහ ඒකාබ8ධ �0ම, ලාභ ෙහෝ 
අලාභවලට අදාළව, වා��ක පදනN� කවෙ�ද; 

 (iii) \ ලංකාෙ1 )�¦ වරාය�� පාLධන 
වcාපෘ²�ට අදාළව �u ෙකෙරN� පවRන 
කා�යය� කවෙ�ද;  

 (iv) එ� එ� වcාපෘRය සඳහා දරන )~වැය 
ෙකොපමණද; 

 (v) එම වcාපෘ²� %ම කරt ලබන @නය� 
කවෙ�ද; 

 ය�න? එ�මා සඳහ� කර�ෙන�ද?        

(ඇ) ෙනො එෙසේ න�,  ඒ ම�ද? 

   �ைற�க�க�, ெந�சாைலக� அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இ !�ளவா! இல�ைக �ைற�க அதிகாரசைபயினா& ெச'(த)படேவ*+ய ெமா(த� கட  ெதாைக யாெத பைத,-;  (ii) அ�கட க� எ)ேபா� ெச'(த)பட& ேவ*�- எ பைத,-;  (iii) கட  ெச'(�வத 0ல- வ1டா2த- ஏ4ப�ட தா�க(ைத,- அவ5 6!வாரா? (ஆ) (i) இல�ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி  கட2த 5 வ1ட�களி  ெமா(த வ1டா2த இலாப(திைன ெவ:ேவறாக யாெத பைத,-;  (ii) கட2த வ1ட(தி4;- ம4!- எதி5வ1- 2 வ1ட(தி4;மான திர�+ய ;=ம� கண�ைக வ1டா2த இலாப ந�ட அ+)பைடயி& யாெத பைத,-;  (iii) இல�ைகயி  �ைற�க�களி& 0லதன� க1(தி�ட�க?�காக நைடெப4!� ெகா*+ 1�;- ேவைலக� யாைவெய பைத,-;  (iv) ஒ:ெவா1 க1(தி�ட(தி4;மான ெசலைவ,-;  (v) அ�க1(தி�ட�க� எ)ேபா� �+வைட,- எ பைத,- அவ5 6!வாரா?  (இ) இ ேற&, ஏ ? 

497 498 



පා��ෙ���ව 

 

 

 asked the Minister of Ports and Highways: 

(a)  Will he state - 

(i) the total outstanding loans of the Sri Lanka 

Ports Authority as at today; 

(ii) as to when those loans have to be paid off; and  

(iii)  the impact per year caused by the repayment 

of loans ? 

(b) Will he also state - 

(i)  the total annual profit of the Sri Lanka Ports 

Authority for the last 5 years separately; 

(ii) the Group Consolidated Account for the last 

year and for the next 2 years on per year 

basis of profit or loss; 

(iii) the work in progress for capital projects in 

the ports of Sri Lanka; 

(iv) the cost of each project; and 

(v) as to when those projects will be completed? 

(c) If not, why? 

    

ග/ ෙරෝ�ත අෙ�Aණව�ධන මහතා ග/ ෙරෝ�ත අෙ�Aණව�ධන මහතා ග/ ෙරෝ�ත අෙ�Aණව�ධන මහතා ග/ ෙරෝ�ත අෙ�Aණව�ධන මහතා ((((වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග 

%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc අමාතc අමාතc අමාතc අමාතc�මා�මා�මා�මා)))) (மா*Aமி; ேராஹித அேப;ணவ5தன - �ைற�க�க�, ெந�சாைலக� பிரதி அைம�ச5)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 

Ports and Highways) 

ග/ කථානායක�ම%, වරාය හා මහාමා�ග අමාතc�මා 
ෙවtෙව� මම එම පශ්නයට )5�ර සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත* කරනවා. 

 
* * * * සභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�ර::::    * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 
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[ග/ ර� ක/ණානායක මහතා] 



2012  ඔ�ෙතෝබ� 12 

    
[[[[ෙමම ෙමම ෙමම ෙමම )5�ර )5�ර )5�ර )5�ර     �සත්කාෙලෙ�ද තබා ඇත�සත්කාෙලෙ�ද තබා ඇත�සත්කාෙලෙ�ද තබා ඇත�සත්කාෙලෙ�ද තබා ඇත.].].].]    

[இ�த விைட 	
 நிைலய�தி�� ைவ�க�ப���ள�.] 
[This answer is also placed in the Library.] 

ºවර ෙ»ේºවර ෙ»ේºවර ෙ»ේºවර ෙ»ේතතතතය ය ය ය : : : : රජෙ� ¢රජෙ� ¢රජෙ� ¢රජෙ� ¢යා මා�ගයා මා�ගයා මා�ගයා මා�ග    மீ�பி�� ைக�ெதாழி� : அரச ெசய�பா�க� 
FISHERIES INDUSTRY : ACTION BY GOVERNMENT  

 2194/’11 
14. ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා ((((ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක ග/ ර� ක/ණානායක 

මහතා ෙවtවටමහතා ෙවtවටමහතා ෙවtවටමහතා ෙවtවට) ) ) )     (மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா - மா��மி� ரவி க�ணாநாய�க சா�பாக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake)  

ºවර හා ජලජ ස�ප? සංව�ධන අමාතc�මාෙග� ඇ� 

පශ්නය - (1):   

(අ) (i) ºවර ක�මා�තෙය� %යැෙළන �8ගලය� 
සංඛcාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ºවර පජාව ෙවtෙව� රජය ම¡� ගt ලබන 
¢යා මා�ග කවෙ�ද; 

 (iii) එ� ºවර ප�ල� සඳහා එ� ව�ෂයකට දරන 
�යදම කවෙ�ද;  

 (iv) එ� ºවර ප�ල� එ� ව�ෂයකf ලබන පRලාභ 
කවෙ�ද; 

ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙන�ද?        

(ආ) (i) ºවර ෙ»ේතය සඳහා ණය ෙලස ලබා ෙදන 
Wද_ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ºවර පජාව ෙවත ලබා ෙදන ලද ණය Wද_ 
=�ව� කපා හැර Rෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම )~වැය අමාතcාංශය ��� දරන 
ල8ෙ8ද;  

 (iv) පM �ය ව�ෂ පහක කාලය �ළ එ� එ� 
ව�ෂෙ�f ඉහත සඳහ� ෙලස දැ>මට �u S 
සමස්ත )~වැය කවෙ�ද; 

ය�න? එ�මා සඳහ� කර�ෙන�ද?        

(ඇ) ෙනො එෙසේ න�, ඒ ම�ද? 

  கட�ெறாழி	, நீரகவள�ல�க� அபிவி��தி அைம�சைர� ேக ட வினா: (அ) (i) மீ%பி&� ைக�ெதாழி'	 ஈ)ப)* நப+களி% எ-ணி�ைகைய0*;  (ii) அ2நப+க� சா+பாக அரசா�க�தினா	 ேம�ெகா�ள3ப )�ள ெசய�பா)கைள0*;  (iii) ஒ� மீனவ 5)*ப�தி% ஒ� வ�ட�6�கான ெசலவின�ைத0*;  (iv) ஒ� மீனவ 5)*ப�தினா	 ஒ� வ�ட�தி	 ெபற3ப ட ந%ைமகைள0* அவ+ 78வாரா? (ஆ) (i) மீ%பி&�6ைற�5 கட%களாக வழ�க3ப ட பண�ெதாைகைய0*; 

501 502 



පා��ෙ���ව 

 

 

 (ii) மீனவ� ச;தாய�6�5 வழ�க3ப ட கட%க� ஏேத=* மீள3 பதிவழி�க3ப டதா எ%பைத0* ;  (iii) அ>வாெறனி	, அத�கான ெசலவின* அைம�சினா	 ஏ�க3ப )�ளதா எ%பைத0*;  (iv) கட2த ஐ26 வ�ட�களி	 ஏ�க3ப )�ள ேம�ப& ெமா�த� ெசலவின�ைத0* ஆ-) ாீதியாக@* அவ+ 78வாரா?  (இ) இ%ேற	, ஏ%?  
 asked  the Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development :  

(a) Will he state - 

(i)  the number of persons working in the 

fisheries industry; 

(ii)  the actions taken by the Government on 

behalf of those people;  

(iii)  the cost per fishing family per year; and 

(iv) the benefits received by a fishing family per 

year? 

(b) Will he also state - 

(i)   the amount of money that is being given as 

loans to the fisheries sector; 

(ii)  whether any loans given to fishing community 

has been written off; 

(iii) if so, whether the cost has been incurred by the 

Ministry; and 

(iv)  the total cost incurred as above for the last 5 
years on per year basis? 

(c) If not, why? 

 

ග/ ග/ ග/ ග/ ((((ෛවදcෛවදcෛවදcෛවදc) ) ) ) රා;ත ෙසේනාර?න මහතා රා;ත ෙසේනාර?න මහතා රා;ත ෙසේනාර?න මහතා රා;ත ෙසේනාර?න මහතා ((((ºවර හා ජලජ ºවර හා ජලජ ºවර හා ජලජ ºවර හා ජලජ 

ස�ප? සංව�ධන අමාතcස�ප? සංව�ධන අමාතcස�ප? සංව�ධන අමාතcස�ප? සංව�ධන අමාතc�මා�මා�මා�මා)))) (மா��மி�  ைவ�திய கலாநிதி  ராஜித ேசனார�ன - கட!ெறாழி$, நீரக வள(ல)க* அபிவி��தி அைம+ச�) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development) 
ග/ කථානායක�ම%, මම එම පශ්නයට )5�ර සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත* 

කරනවා.  
 

* * * * සභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�රසභාෙ�සය මත තබන ලද )5�ර::::    * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 263,410 (ෙදල�ෂ හැට��දහස් හාර�ය දහය=.) 

(ii)  

• ºවර සං�ධාන ශ�Rම? =>ම 

• යාතා, එ�;� හා දැ_ ආ�ප�න ලබා fම 

• ºවර පජාවෙL සමාජ ය¦තල පහMක� සංව�ධනය =>ම 

• ºවර ෙපර පාස_ සංව�ධන වැඩ සටහ� ¢යා?මක =>ම 

• ත??ව හා අෙළ� පව�ධන වැඩ සටහ� ¢යා?මක =>ම 

• ºවර ෙතොB ෙපොළ සංව�ධන වcාපෘR ¢යා?මක =>ම 

• ºවර වරාය�, නැංAර� පළව_ හා ෙතොB පළ සංව�ධනය 
=>ම 

• N~@ය ºවර ක�මා�තය පව�ධනය =>මට අදාළ ය¦තල 
පහMක� සංව�ධනය =>ම හා ජල°[ වගාව පව�ධනය =>ම 

• ºවර ක�මා�තෙ� පව�ධනයට හා ºවර ස�ප? 
කළමනාකරණයට අදාළ ප�ෙ�ෂණ කට4� 

• නව වcාපෘR සඳහා ඉඩ� අ?ප? කරගැyම හා නැවත ප@ංI 
=>ම 

• ජාRක, ජාතc�තර සාගර yR හා ස�W²�ට අt¼ලව ºවර 
කට4� කළමනාකරණය, �(ම? =>ම, සංර�ෂණය හා 
Rරසාර සංව�ධනය ෙවtෙව� කට4� =>ම 

• ෙ8½ය හා �ෙ8½ය ආෙයෝජන @~ගැ�[ම 

• ෙ8½ය හා ජාතc�තර W³ෙ8 ම?සc ස�ප? ෙන¾ම සඳහා 
නව තා�ෂණය හ¯�වා fම 

 

(iii) ºවර හා ජලජ ස�ප? සංව�ධන අමාතcාංශය හා ඒ යටෙ? 
¢යා?මක වන ආයතන ��� ඍ¨වම ºවර පජාවෙL 
අµවෘ8(ය ෙවtෙව� 2012 ව�ෂෙ� දරන �යදම /)ය_ 
6,160,065,000.00 ෙහව? /)ය_ N�යන 6,160.065 (/)ය_ 
N�යන හයදහස් එක�යහැට� හා දශම �ංuවX හයX පහ)=. 
ෙමම Wදල �ළ අමාතcාංශෙ� සහ ආයතනවල �නරාව�තන 
�යද� ඇ�ළ?ව නැත. 

 
2012 ව�ෂෙ� ගණනය අtව ලංකාෙ1 ºවර ප�_ සංඛcාව 
227,480 (ෙදල�ෂ ��හ?දහස් හාර�ය අ�ව) (කර@ය අංශෙ� 
187,680� හා N~@ය අංශෙ� 39,800� වශෙය�)� වන අතර, ඒ 
අtව එ� ප�ලකට ආස�න වශෙය� /)ය_ 27,079.58 
(��හ?දහස් හැ?තෑනවය� හා ශත පනස්අට)ක Wදල� රජය 
��� වැය කරX. 
 
ෙකෙසේ ෙවත?, අමාතcාංශය ම¡� ඍ¨ව පRලාභ ලබා 
ෙද�ෙ� හ¯නාග? @5¯ පජාව ෙවත පමණ� වන අතර ෙපොuෙ1 
ලබා ෙදන පහMක� �යT පජාව À�R �ÁX. 

 
(iv)  

• එ�;�, දැ_ ආ�ප�න ඇ�© ºවර ක�මා�තයට අදාළ 
ෙයද�� 

• %ෂ්පාදනවලට සහRක කළ Nල� 

• ර�ෂණ පRලාභ 

• �ශාම වැBi පRලාභ 

• ºවර ෙනොවන ෙවන? °වෙනෝපායය� සඳහා ණය හා ආධාර  

• ºවර වරාය, නැංAර� ෙපොළ, ෙතොB ෙපොළ, ෙගොඩ බෑෙ� 
මධcස්ථාන, ºවර අෙළ� සැ_, අ1 ආවරණ වැ% ය¦තල 
පහMක� 

• මාව?, පජාශාලා, ළද/ උදcාන වැ% ෙපොu පහMක� 

• Aණා?මකභාවෙය� ඉහළ ම?සc %ෂ්පාදන සඳහා දැtම හා 
පහMක� 

 
 

(ආ) (i)  රාජc බැං� හා pලc ආයතන ��� 2012 ව�ෂෙ� f ºවර 
පජාව ෙවත ලබා f ඇR ණය පමාණය /)ය_ N�යන 
5,168.301=. 

 
ලංකා බැං�ව ��� @යවර @~ය ණය ෙයෝජනා කමය සඳහා 
�ට අමතරව තව? /)ය_ ��යන 2ක Wදල� ෙව� කර 
ඇත. 

(ii) පැන ෙනොන¤. 

(iii) පැන ෙනොන¤. 

(iv) පැන ෙනොන¤. 
 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙ1.  
 

503 504 

[ග/ ර� ක/ණානායක මහතා] 
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පා��ෙ���ෙ1 කට4�පා��ෙ���ෙ1 කට4�පා��ෙ���ෙ1 කට4�පා��ෙ���ෙ1 කට4�    
பாரா�ம�ற அ
வ� 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

  
ග/ග/ග/ග/    %ම_ �~පාල ද �_වා මහතා %ම_ �~පාල ද �_වා මහතා %ම_ �~පාල ද �_වා මහතා %ම_ �~පාල ද �_වා මහතා ((((වා~මා�ග හා ජල වා~මා�ග හා ජල වා~මා�ග හා ජල වා~මා�ග හා ජල 

ස�ප? කළමනාකරණ අමාතcස�ප? කළමනාකරණ අමාතcස�ප? කළමනාකරණ අමාතcස�ප? කළමනාකරණ අමාතc�මා සහ පා��ෙ���ෙ1 �මා සහ පා��ෙ���ෙ1 �මා සහ පා��ෙ���ෙ1 �මා සහ පා��ෙ���ෙ1 

සභානායක�මාසභානායක�මාසභානායක�මාසභානායක�මා)))) (மா��மி� நிம
 சிறிபால த சி
வா - நீ��பாசன, நீ�வள �காைம��வ அைம�ச�� பாரா!ம"ற� சைப �த
வ��) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water  Resources Management and Leader of  the 

House of Parliament)  

ග/ කථානායක�ම%, පහත සඳහ� ෙයෝජනාව මා ඉ@~ප? 
කරනවා:    
 

"නcාය පතෙ� පධාන කට4�වල අංක 1, 2, 3 සහ 4 දරන �ෂයය� 
)5බඳ වැඩ අද @න mස්[ෙ�f අංක 20(7) දරන ස්ථාවර %ෙයෝ ගෙය� 
�(�ධානය�ෙග� %දහස් �ය 4� ය." 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

    

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
�ළඟට, අද @න නcාය පතෙ� �ෂයය අංක 1 �ට 4 ද�වා   

ෙපෞ8ග�ක ම�Kව/�ෙL ෙයෝජනා ඉ@~ප? =>ම. 
 

ග/ ර� ක/ණානායක මහතා. එ�මා නැහැ.ෙයෝජනාව  
අෙහෝ�ෙවනවා.  

 

�ළඟට අංක 2 ෙයෝජනාව, ග/ �8(ක පRරණ මහතා. 
 
 

MනාN ෙOදවාචකෙය� ඇR S ගැටT MනාN ෙOදවාචකෙය� ඇR S ගැටT MනාN ෙOදවාචකෙය� ඇR S ගැටT MනාN ෙOදවාචකෙය� ඇR S ගැටT 
�සUම�සUම�සUම�සUම    

னாமி அன��த�தினா� ஏ�ப�ட 
பிர�சிைனக��� தீ��காண� 

SOLVING THE PROBLEMS CREATED BY THE 

TSUNAMI DISASTER 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 1111....41414141]]]]    

    

ග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතා    (மா��மி� ��திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ග/ කථානායක�ම%, මා පහත සඳහ� ෙයෝජනාව ඉ@~ප? 

කරනවා: 
 

"MනාN ෙOදවාචකය ෙහේ�ෙව� �මන ෙහෝ ආකාරෙ� ගැටTවකට 
W³ණ f ෙ� වන ෙත� ෙනො�සU පවRන ගැටT Rෙ� න�, පාෙ8½ය ෙ_ක�, 
@ස්�� ෙ_ක� ෙකො�ඨාස ම�ටN� ෙසොයා බලා ඔ�� W³ණ f ඇR හා 
දැනට? W³ණ ෙදt ලබන ගැටT අවම =>ම සඳහා කා�ය�ෂම වැඩ 
)5ෙවළ� ¢යා?මක කළ 4� යැX ෙමම පා��ෙ���ව ෙයෝජනා කරX." 
 

ග/ කථානායක�ම%, අ) ද�නවා, 2004 ෙදසැ�බ� මාසෙ� 
26 වන ඉ~දා දවෙසේ MනාN ෙOදවාචකෙය� \ ලංකාෙ1 �ශාල 
ෙවරළ ²රයකට හා% �8ධ �0 බව.  ඒ %සා °�ත �ශාල 
සංඛcාව�, ෙ8ෙපොළ �ශාල පමාණය� හා%යට ප? �ණා.         

ඒ �තර� ෙනොෙවX. MනාN ෙOදවාචකය �ළ ජාR, ආග�, �ල, 
ෙගෝත සහ ප�R ෙÂදය� R�ෙ� නැහැ. \ ලාං=ක 
�රවැ�ය�ට වාෙLම ඒ වකවාtෙ1 \ ලංකාෙ1 සංචාරය 
කර�නට පැNණ �ට� සංචාරකය�ට? MනාN ෙOදවාචකෙය� 
§ඩා ඇR �ණා.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ලංකාෙ1 MනාN ෙOදවාචකයට W³ණ 

u� @ස්��ක අතෙ� ඔබ�මා %ෙයෝජනය කරන හ�බ�ෙතොට 
@ස්��කයට �u �0 හා% අපට M©ෙව� ත�ෙසේ/ කර�න 
බැහැ.  

 
හ�බ�ෙතොට @ස්��කය පමණ� ෙනොෙවX, මාතර 

@ස්��කය, ගා_ල @ස්��කය, ෙකොළඹ @ස්��කය, ක©තර 
@ස්��කය, ග�පහ @ස්��කය ඇ�© බට�ර, �%ෙකොන, %~ත, 
ද�ණ සහ �ෙශේෂෙය�ම නැ  ෙඟන�ර සහ උ�/ W³u ²රය 
MනාN ෙOදවාචකය හරහා බරපතළ �(යට බැට කා� බව අප 
�යT ෙදනාෙLම I?ත ස�තානෙ� ගැÃ~�ම සටහ� ෙවලා 
Rෙබනවා.  

 
ඒ �තර� ෙනොෙවX ග/ කථානායක�ම%.  MනාN 

ෙOදවාචකය �u ෙවලා දැ� - 2012 අ�/8ද - වන ෙකොට අ�/u 
8� ගත ෙවලා Rෙබනවා. ඒ ෙවtෙව� ස්මාරක ෙගොඩ නැ¡ලා 
Rෙබනවා; MනාN අවදාන� හඟවන සංඥා ප8ධR ස� කරලා 
Rෙබනවා. නW? ඒ ෙබොෙහෝ සංඥා �Tt,    සංඥා    ප8ධR 
¢යා?මක ව�ෙ� නැහැ. හ~යටම ෙ� ෙගෙවN� Rෙබන 2012 
අ�/8ෙ8 අ�/u ෙනොනගතයට ෙහෝරා xපයකට ක�� නැවත 
වර� ලංකාෙ1 MනාN අවදාන� ත??වය� ඇR ෙව�න ��� 
නැR �ණා. අ(ෙ1Ä මා�ගෙ�  සහෙයෝගය %සා ඒ අවස්ථාෙ1f 
ද�0 කලාපයට පවාහන කට4� �u කර ග�න ලැ�ණා.   

 
ග/ කථානායක�ම%, එෙහ? මාතර @ස්��කය �ළ අප ග� 

ම�ටN� �� ම�ටN� ඇ�ද ෙගන යන ෙකොට ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලf අපට ද=�න ලැ�0 ෙදය� තමX MනාN 
ෙOදවාචකෙය� බැට කෑ ෙබොෙහෝ ෙදන�ට තවම? ෙශේෂ �0 
ගැටT ගණනාව� Rෙබනවාය =යන කාරණය. සමහර අයට 
ලැ�ය 4� ව�@ Wද_ ලැjෙ� පමාදය� �u ෙවලා Rෙබනවා. 
සමහර අයෙL ඉඩ� අ? ප? කර ගැy� �u ෙවලා Rෙබනවා. 
සමහර තැ�වල අ? ප? කර ගැy� �u ෙව�නට ��_ලා 
අතරමඟ ඇන �ටලා Rෙබනවා.  

 
අ�/ද� �0 �8ගලය�ට තවම? මරණ සහRක 

ෙනොලැjෙ� ත??වය� සමහර තැ�වල Rෙබනවා. අ) 
කනගාBෙව� 4�ව එම ත??වය වා��කව සැම>ෙම� ඔ�බට 
��_ලා අ�/u අට� %මා වන ෙමොෙහොෙ?f අ) ඉ@~ අ�/u 
ෙදක �ළ MනාN ෙOදවාචකෙ� ඉR~ ෙවලා Rෙබන පශ්න 
)5බඳව ගැÃ~� �ශ්ෙ_ෂණය කරලා, ගෙ1ෂණය කරලා ඒ 
පශ්න �සÁය 4� වනවා. සමහර �ට පRපාදන අවශc ෙවX.  

 
MනාN ෙOදවාචකෙය� පMව ෙ� රෙ� ආපදා කළමනාකරණ 

අමාතcාංශය� ස්ථා)ත �ණා, ඇමRවරෙය� ඉ�නවා, %ෙයෝජc 
ඇමRවරෙය� ඉ�නවා. ෙ� ෙමොෙහොෙ? න� ඇමR�මා?, 
%ෙයෝජc ඇමR�මා? සභා ග�භෙ� ද=�න නැහැ. ඒ? මා 
�ශ්වාස කරනවා, )5�/ කථාව අවස්ථාෙ1fව? ඇමR�මා ෙහෝ 
%ෙයෝජc ඇමR�මා ෙ� සභා ග�භය �ළ ඉU� =යා. �ප�ෂය 
ෙවtෙව� ෙනොෙවX. MනාN ෙOදවාචකයට @� u�, MනාN 
ෙOදවාචකෙය� ෙ8ෙපොළ අ�N �0 ජනතාවට සාධාරණය� වන 
�(යට, ඒ ජනතාවට 4�කම� වන �(යට ෙ� සභාවට ඇ�_ලා 
)5�/ කථාව කරX =යලා මා බලාෙපොෙරො?� ෙවනවා.  
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ග/ කථානායක�ම%, ලංකාෙ1 MනාN ෙOදවාචකයට හM 
�0 @ස්��ක ෙමොනවාද =යා ෙ� රෙ� ආපදා කළමනාකරණ 
අමාතcාංශය ෙහොÁ�ම ද�නවා. ඒ @ස්��ක හ¯නා ගැyම තමX 
පළWවැ% )යවර. 

 
@ස්�� ෙ_ක� කා�යාල ම�ටN� සහ MනාN ෙOදවාචකෙ� 

බලපෑමට ල� �0 අදාළ පාෙ8½ය ෙ_ක� ෙකො�ඨාස ම�ටN� 
�(ම?ව රාජc %ලධා~�, ජනතා %ෙයෝ;තය� ඇ�ළ? වන 
�(යට කNB පRෂ්ඨාපනය කරලා ඒ කNB හරහා ජංගම ෙසේවා 
පැවැ?[ම �5� ෙහෝ MනාN ෙOදවාචකෙ� ගැටTවලට W³0 
u� අයව Wණ ගැ�ලා ඒ ගැටT හ¯නා ගැyම ෙදවැ% )යවරX. 
2013 අ�/8ෙ8f ඒ ගැටT හ¯නා ෙගන, 2014 අ�/8ෙ8 අය වැය 
2013 ඉ@~ප? කරන ෙකොට -ෙ� ෙහට අ%8දා එන අය වැය ගැන 
ෙනොෙවX මා =ය�ෙ�-  ඉතා ගැÃ~� �දcාt¼ල පදනම=� 
2013 ලබ�නා � අ�/8ෙ8f ෙ� ගැටT ගැන � ශ්ෙ_ෂණය 
කර�න, ගෙ1ෂණය කර�න =යන එකX මෙL පළWවැ% 
ඉ_«ම. @ස්�� ෙ_ක� කා�යාල සහ පාෙ8½ය ෙ_ක� 
ෙකො�ඨාස ම�ටN� එෙහම කරලා 2013 අ�/8ෙ8f ඒ හ¯නා 
ගැy� කරලා 2013 අය වැය  ෙ_ඛනයට ඒ අවශc Wද_ පRපාදන 
ඇ�ළ? කෙළො? ෙ� උ?ත>තර සභාෙ1 225 ෙදනාම ඒ 
කාරණයට ෙමොනම ආකාරය=�ව? �/8ධ ව�ෙ� නැහැ 
=යලා මට ෙලො� �ශ්වාසය� Rෙබනවා. 2014 f MනාN 
ෙOදවාචකයට අ�/u දහය� )ෙරනවා. MනාNය W© රටටම ආ� 
ෙවලාවට siren එක� ගහලා මාධc භා�ත කරලා W© රටම %හඬ 
ෙවලා �Êෙ� ¢යා මා�ගයකට  එහා �ය  MනාN ෙOදවාචකෙ� 
ඉ�/ �0 පශ්නවලට W³ණ fලා ඉ�න අයට සැබෑ �ස¯ම� 
ලැෙබන ආකාරෙ� වැඩ )5ෙවළ� ¢යාවට නඟ�නට ෙ� 
රජයට?, ඒ වාෙLම �ෙශේෂෙය� ආපදා කළමනාකරණ 
අමාතcාංශයට? දැ�ම� ඇR ෙ1�ය =යන අෙi�ෂාෙව� තමX 
මා ෙ� ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කරලා Rෙබ�ෙ�.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ඒ %සා 2014 ෙදසැ�බ� මාසෙ� 

26වැ% දා ඉල�ක කර ෙගන දෑ අ�/u වැඩ )5ෙවළ� 
¢යා?මක කරලා, ³ෙද� රට �රා මාධc සංද�ශනය=� MනාNය 
පැNËෙ� ෙශෝකය සමරනවාට වඩා එහා �ය වැඩ )5ෙවළ� 
¢යා?මක කර�නට අවශcX. ෙ� ෙගෙවන 2012 අ�/8ෙ8 
අවසාන මාස =�පය �ළ ඒ සඳහා දැ�ම� හදා ග�න, ඒ සඳහා 
වැඩ )5ෙවළ� හදා ග�න අවශc අවධානය ෙයොW කර�නටX 
මම ෙ� ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කර�නට ෙයuෙ� ග/ 
කථානායක�ම%. 

 
ඒ �තර� ෙනොෙවX, MනාN ෙOදවාචකෙය� %වාස ලබා 

u�නා =යලා අ) ද�නවා. ග/ කථානායක�ම%, ඔබ�මා? 
ද�නවා, හ�බ�ෙතොට @ස්��කෙ�, මාතර @ස්��කෙ�, ඒ 
වාෙLම ගා_ල @ස්��කෙ� ෙ� %වාස හැuවාය =යන කාරණය. 
ෙ�වා අපට Rෙබන ආස�න උදාහරණ. සමහර %වාස හැuෙ1 
රාජc ෙනොවන සං�ධානව��. සමහර %වාස හදලා u�ෙ� ��ධ 
වcාපා~ක ආයතනවල ෙ8½ය හා �ෙ8½ය ස�බ�ධතාව�� සහ 
ඒ වcාපා~ක ආයතනවල ෙසේවකය�ෙL වැBෙප�. සමහර 
%වාසවල පNRය )5බඳ පශ්නය� Rෙබනවා. ඒ පNRය )5බඳ 
පශ්න %සා ඒ %වාසවල ප@ංIක/ෙවෝ බැට කනවා.  ඒ 
%වාසවලට අදාළ ෙපොu පහMක�වල බරපතළ ගැටT Rෙබනවා. 
එතෙකොට ඒ ෙපොu පහMක� සපයලා ෙද�ෙ� ක�ද? ෙබොෙහෝ 
%වාසවලට �(ම?ව ඒ ෙපොu පහMක� නැහැ. ෙපොu පහMක� 
ලබා ගැyෙ� වැඩ )5ෙවළ�? නැහැ. ඒ %සා ෙපොu පහMක� 
ලබා ෙද�නට කර�න ඕනෑ වැඩ )5 ෙවළ ෙමොක�ද? ඒ %වාස 
පRසංස්කරණය කර ගත 4?ෙ? ෙ� �8ගලය� ���මද? ෙ� 
ගැටT  Rෙබනවා.  

ග/ කථානායක�ම%, ඒ වාෙLම හ�බ�ෙතොට?, මාතර?, 
ගා_ෙ_? තව? බරපතළ පශ්නය� Rෙබනවා. ෙමොක�ද? ෙ� 
%වාස ෙනොලැ�ය 4?ත� ලබා ෙගන Rෙබනවා. ඒ %වාස ෙ� 
ෙවනෙකොට ස_� ෙහොයන උ_ප? බවට ප? කරලා Rෙබනවා. 

 
සමහ/�ට ගංව�ර )ංව�ර ෙවනවා වාෙL ෙ� MනාNය? 

)න� බවට ප? කර ෙගන, සමහ/ ඒ %වාස බu fලා Rෙබනවා. 
සමහර අය ඒ %වාස ෙවන? වcාපා~ක කට4�වලට ෙයොදවා 
Rෙබනවා. ඒ �තර� ෙනොෙවX ෙ� ෙමොෙහොත වන �ට  සමහර 
%වාස ෙවන? �8ගලය�  ප~හරණය කරN� �¦නවා. 
MනාNයට සැබෑවටම W³ණ u�න, MනාNෙය� අෙ�ක �ධ 
u�ඛ ෙදෝමනස්සය�ට W³ණ u�න ෙබොෙහෝ �8ගලෙයෝ  අදට? 
කාෙLව? හ1හරණ�    නැRව, %වස� නැRව ��ය� ම�ය�, 
ෙව ෙළඳාම� කරලා, ව?ෙ? )¦ෙ� කැ?ෙ? උදැ_ෙ_ වැඩ 
කරලා ෙබොෙහොම අමා/ෙව� °ව? ෙව8f MනාN ව�ර ෙපොද�, 
ව�ර කළඳ� ක�ෙ_ ගෑ �ෙ� නැR, අ}ම ගණෙ� W³u m_ල 
පාග�ෙ� නැR සමහර N%M� වංච%ක �(යට ෙ� %වාස 
අරෙගන ඒ %වාසවල පRලාභ À�R �ÁN� �¦නවා. ඒ %සා 
ෙ� ගැන �(ම? වැඩ )5ෙවළ� සකස් �ය 4�ව Rෙබනවා.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ඒ %සාX ෙ� ෙයෝජනාව ඉ@~ප? 

කෙළේ. මෙL ෙ� ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කරN� කළ කතාව අවස� 
කරන ෙමොෙහොෙ? මම ඉ_ල�ෙ� @ස්�� ෙ_ක� කා�යාල 
ම�ටN� සහ පාෙ8½ය ෙ_ක� කා�යාල ම�ටN� �(ම? පM 
�පර� සමාෙලෝචන කNB ඇR කර�න; ආපදා කළමනාකරණ 
අමාතcාංශය එයට මැ@හ? ෙව�න =යලාX. රාජc %ලධා~�, 
ජනතා %ෙයෝ;තX� මැ@හ? ෙවලා ෙ� )5බඳව ප�8ධ කර 
වැඩ )5ෙවළ� හදා §ඩාවට ප? �ණ අය ෙවtෙව� ¢යාෙ1 
ෙයොදව�නට රජෙ� අවධානය ෙයොW ෙ1වා =යලා පා�ථනය 
කරN� මා නවRනවා. 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

ෙයෝජනාව ස්�ර =>ම ග/ අ;? §. ෙපෙ�රා ම�K�මා. 
 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 1111....53535353]]]]    
 
ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග/ කථානායක�ම%, ග/ �8(ක පRරණ ම�K�මා ෙගන 
එන ලද එම ව¦නා ෙයෝජනාව ස්�ර කරන ගම� ඒ ස�බ�ධව 
වචන =�පය� පමණ� සඳහ� කර�නට කැමැRX. MනාN 
ෙOදවාචකය ඇR �ණ ෙවලාෙ1 අෙi සමාජයට ඉතාම බරපතළ 
ක�පාව� ඇR �ණා. 

 
ඒ මහ? ක�පාව �5�,  ඒ MනාN ෙOදවාචකෙය� ;�ත 

හා%යට ප? �0, �වාල ලැ£, ෙ8ෙපොළ හා%යට ප? �0 ෙ� 
රෙ� -සමාජෙ�- ජනතාවට උද� කළ 4�ය =යන හැ¤ම ඇR 
�ණා. ඒ වාෙLම ෙ8½ය ෙම�ම ජාතc�තර ආධාර උපකාර අපට 
ලැ�ණා. ඒවාX� °�ත හැර අ� �යT ෙ8 අපට ලැj Rෙබනවාය 
=යා ක_පනා කළ?, අදට? ඒ �ඳ වැB0 ප�_, �ෙශේෂෙය�ම 
ෙ8ෙපොළ හා% %සා තම�ෙL M�/u වාසස්ථාන අ�N �0 අය, 
ඒ වාෙLම %� ඔi� Rරi� නැRව f�ඝ කා«නව ඒ ෙ8ෙපොළවල 
mU �Êෙම� À�Rය මත අXRය ලබා ෙගන R�0 තැනැ?ත� 
ඉතාම?ම uෂ්කර ත??වයට ප? ෙවලා �¦නවා. �ෙශේෂෙය�ම 
ෙ8ෙපොළ අXRය )5බඳ පශ්නෙ�f ඔ�� À�R �@N� �¦ 
ෙගව_ ෙදොරව_ MනාN සැඩ පහ~� �නාශ [ම? සමඟ ඒ 
ෙ8ෙපොළ À�R �Uම )5බඳ සාධක අ�N ෙවලා -මාX� වැටව_, 
මාX� තාiප, ෙගොඩනැ¡� අ�N ෙවලා- ඔ�� �ශාල 
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[ග/ �8(ක පRරණ  මහතා] 
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uෂ්කරතාවලට ප? �ණා. ෙ�වාX� සමහර පශ්න �සÁලා 
R�ණ? සමහර පශ්න තවම? �සÁලා නැR බව MනාN 
ෙOදවාචකෙය� �පතට ප? �0 ක©තර @ස්��කෙ� 
ම�Kවරෙය� වශෙය� මම ද�නවා.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ඒ %සා MනාN ෙOදවාචකෙය� පMව 

සෑෙහන කාලය� ගත ෙවලා Rෙබන ෙ� ෙවලාෙ1 ඒ සමස්ත 
ත??වය )5බඳව සමාෙලෝචනය� කර �සU නැR පශ්න 
Rෙබනවා න� ඒ Rෙබන පශ්න )5බඳව ෙසොයා බැ«මට කාලය 
ගත =>ම, ඒ )5බඳව �(ම? වැඩ )5ෙවළ� සකස් =>ම 
අතcවශc ෙවලා Rෙබනවා. ඒ %සා ග/ �8(ක පRරණ 
ම�K�මා ඉ@~ප? කළ ෙයෝජනාව මම ස්�ර කරනවා.  

 
පපපපශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලf....    வினா எ��திய�பெப�ற�. 
Question proposed. 

 
 [[[[பிபிபிபி....பபபப. . . . 1111....55555555]]]]    
ග/ ර�ෆ ්හx� මහතා ග/ ර�ෆ ්හx� මහතා ග/ ර�ෆ ්හx� මහතා ග/ ර�ෆ ්හx� මහතා ((((අ(කරණ අමාතcඅ(කරණ අමාතcඅ(කරණ අමාතcඅ(කරණ අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    (மா��மி� ற�� ஹகீ  - நீதி அைம"ச�) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

 பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�. ெகளரவ சபாநாயக� அவ�கேள, ெகளரவ உ��பின� ��திக பதிரண அவ�களினா� "�னாமி அன��த�தினா� ஏ�ப�ட பிர!சிைனக#$%� தீ�'காண�" எ)* தைல�பி� சம��பி$க�ப�ட, "�னாமி அன��த* காரணமாக ஏேத)* பிர!சிைன$% ,க* ெகா-�. இ.வைர அ�பிர!சிைன$% தீ�' கிைட$காம� இ0�பி1, பிரேதச ெசயலாள� பிாி' ம��* மாவ�ட! ெசயலாள� பிாி' அ2�பைடயி� ஆரா45., அவ�க6 ,க* ெகா-�.6ள அ�ல. த�ேபா. ,க*ெகா-$%* பிர!சிைனகைள$ %ைற�பத�கான விைன�திற1மி$க ேவைல�தி�டெமா1ைற நைட,ைற� ப-�த� ேவ8-*" எ1ற தனிநப� பிேரரைணைய ஆேமாதி�., அ. ச*ப5தமாக ஒ0 சில வா��ைதகைள� ேபசலாெமன நிைன$கி1ேற1.   ெகளரவ சபாநாயக� அவ�கேள, எம. நா�2� �னாமி அன��தமான. 2004ஆ* ஆ8- 2ச*ப� மாத* 26ஆ* திகதி ஏ�ப�டத�%� பி�பா-, ச�வேதச நா-களின.* கவன* எம. நா�21மீ. தி0*பியைத நா?க6 பா��ேதா*. இத1 விைளவாக ஏராளமான ெவளிநா�- நிதி உதவிக6 �னாமியினா� பாதி$க�ப�ட ம$க#$காக வ5தைட5 தைத@*  நா?க6 எ�ேலா0* அறிேவா*. இ5நிதி உதவிகைள அ2�பைடயாக ைவ�., அரச ெசய�தி�ட?களி1Aல* அ,�ப-�திய ஒ0 சில Bடைம��� தி�ட?க6 இ1ன,* C��தியைடயாத நிைலயிேல, ஒ0 சில பிரேதச ெசயலாள� பிாி'களி� �னாமியா� பாதி$க�ப�ட ம$க6 இ1ன,* தகர$ெகா�2�களிேல வாDகி1ற ஓ� அவலநிைல ெதாட�கிற.. இதைனயி�- நா1 வ0�த�ேதா- ஒ0 சில வா��ைதகைள இ?% ேபசேவ82யி0$கிற.. �னாமி அன��த�தி1ெபாD., ,D நா�2F* ஏற�தாழ 38,000 ேப� உயிாிழ5தா�க6. அதி� A1றிெலா0 ப?கின� அ�ல. ஏற�தாழ 10,000-11,000 ேப� உயிாிழ5த ஒ0 ப%திெய1றா�, அ. க�,ைன மாநகர சைப எ�ைல$%�ப�ட கடேலார� பிரேதச?க6 எ1பைத நா1 இ?% Kறியாகேவ8-*. இLவாறான இழ��கைள$ெகா8ட க�,ைன மாநகர சைப$%�ப�ட சா45தம0. பிரேதச ெசயலக� பிாிவி� 

இ1ன,* ஏற�தாழ 400 %-*ப?க6 B-களி1றி, அவ�க#$கான �னாமி Bடைம��� தி�ட* நைட,ைற�ப-�த�படாத நிைலயி� மிக'* அவல�.ட1 வாM5.ெகா8- இ0$கி1றா�க6. இLBடைம��� தி�ட�.$ெகன� ெபாNவியா நா�- அரசா?க�தினா�    வழ?க�ப�ட நிதி இ1)* நிதி அைம!சிேல ,ட?கி�ேபாயி0$கி1ற நிைலைம காண�ப-கி1ற.. இ�தி�ட�.$ெகன காணிகைள! �Bகாி�.$ெகா6வதிF* ஏைனய வசதிகைள ஏ�ப-�.வதிF* ஏ�ப�ட கால தாமதமான., அ5த  ம$கைள� ெதாட�5.* மிக ேமாசமான நிைலயிேல தகர$ெகா�2�களிேல வாழேவ82ய நிைல$%� த6ளியி0$கிற.. இ. ெதாட�பாக நா?க6 அ2$க2 அரசி1 கவன�.$%$ ெகா8-வ5தி0$கி1ேறா*. எனேவ, அரசா?கமான. ெபாNவியா அரசா?க�தினா� வழ?க� ப�ட நிதிைய� பய1ப-�தி, இத�%� ேதைவ�ப-கி1ற ேமலதிக நிதிைய� திைறேசாிOடாக ஏ�பா- ெச4.ெகா-�., அ5த B�-�தி�ட�ைத� Cரண�ப-�த ேவ8-ெம1� ேக�-$ெகா6கி1ேற1. இ.வைர B-க6 கிைட$காம� கட5த எ�- வ0ட?க#$% ேமலாக தகர$ெகா�2�களி� அவதி@ட1 வாM5.ெகா820$கி1ற சா45தம0. பிரேதச ெசயலக எ�ைல$%6 வாDகி1ற �னாமியினா� பாதி$க�ப�ட ம$க#$% உடன2யாக நிவாரண�ைத அரசா?க* வழ?கேவ8-ெம1� நா1 மிக'* பணிவாக$ ேக�-$ெகா6ள வி0*�கி1ேற1.   அேதேநர*, ஆர*ப�திேல 200 மீ�றராக இ05த கட� வலய� பா.கா��� பிரேதச* 60 மீ�றராக$ %ைற$க�ப�ட நிைலயி� க�,ைன பிரேதச! ெசயலக� பிாி'$%6ேள வ0கி1ற ம0த,ைனயி� அ5த 60 மீ�ற� கட� வலய� பா.கா��� பிரேதச�தி�%6 அக�ப�-$ெகா8ட %-*ப?க#$ெக1� க�ட�ப�ட B-களி� எPசி யி0$கி1ற B-கைள, அ?% B-க6 கிைட$க ேவ82ய த%தி@6ளவ�கைள அைடயாள?க8- ெகா-�பத�கான நைட,ைற@*Kட கட5த பல வ0ட?களாக இD�த2$க�ப�- வ0கி1ற.. இ.%றி�. அ?%6ள ம$களினா� பல தடைவ பாைதயிேல ேபா$%வர�.� தைடெச4ய�ப�- ஹ��தா�க6 ம��* ஆ��பா�ட?க6 நட�த�ப�டன. அ�தைன கவனR���� ேபாரா�ட?களி1 ேபா.* மாவ�ட! ெசயலாள� உ�பட உய� அதிகாாிக6 பல� %றி�த ேதைவைய நிைறேவ�றி� த0வதாக உ�தரவாத* ெகா-�தேபா.* ஏற�தாழ 70 B-க6 இ.வைர@* அ5த ம$க#$% வழ?க�படாம� இD�த2$க�ப�- வ0கி1ற.. உ8ைமயிேல இ5த விடய* க�,ைன பிரேதச! ெசயலக�தி� இ0$கி1ற மிக� ெபாியெதா0 %ைறபாடா%*. அ?% ேமாச2 நைடெப�� வி-* எ1கி1ற சில �கா�க6 இ05த ஒ0 பி1னணியிேல தைட�ப�20$கி1ற இ5த விடய�ைத ,1ென-$க$K2ய வைகயி�, ஏ�ெகனேவ மாவ�ட! ெசயலாள� ப6ளிவாச� ம�திய %D உ��பின�கைள அைழ�. நட�திய ேப!�வா��ைதகளி1 பி1ன�, அவ�க6 அ�தியாவசியமாக B-க6 ேதைவ�ப-கி1ற %-*ப?க#$% வழ?க�பட$ K2யதாக மி%தியாக இ0$கி1ற B-க#$%� த%தியானவ�கைள அைடயாள�ப-�தி$ ெகா-�தி0$கி1ற நிைலயி�, அ*பாைற மாவ�ட! ெசயலாள� அத�கான ேவைல�தி�ட* ஒ1ைற அவசரமாக நைட,ைற�ப-�த ேவ8-* எ1� இ?% நா1 வT@��த வி0*�கி1ேற1.   அேதேபால AU� பிரேதச ெசயலக� பிாிவிF* B-க6 கிைட$க ேவ82ய ஒ0சில %-*ப?க6 இ0$கி1றன. %றி�பாக ஹV� நக�, வ�ட* ேபா1ற பிரேதச?களிேல பாதி$க�ப�ட ம$களி� ஒ0சில0$% இ1ன,* B-க6 
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கிைட$கவி�ைல எ1கி1ற ஆத?க,* அவல,* ெதாட�கி1ற ஒ0 நிைலைம %றி�.* நா?க6 பல தடைவக6 ேபசியி0$கி1ேறா*. அ. ச*ப5தமாக தி0ேகாணமைல மாவ�ட! ெசயலாள0* AU� பிரேதச! ெசயலாள0* கவனெம-�., அரசா?க�தி1 அ?கீகார�ைத� ெப�� அவ�க#$% ேவ82ய %ைற5தப�ச B-கைளயாவ. க�2$ ெகா-�பத�கான வசதிகைள! ெச4. ெகா-$க ேவ8-* எ1� நா?க6 ேக�-$ெகா6ள வி0*�கி1ேறா*. நில?கைள! �Bகாி�பதி� ஏ�ப�ட காலதாமத�தினாF*, ெவளிநா�- நிதி@தவியாக வழ?க�ப�ட B- க�-வத�கான %ைற5தப�ச� ெதாைக நா#$%நா6 க�-மான� ெபா0�களி1 விைலக6 K2ய காரண�தி� ேபாதாைமயினாF* அ5த விடய* தைட�ப�- நி�கி1ற ஒ0 நிைலவர* ெதாட�கி1ற.. எனேவ, இ.%றி�. அரசா?க* கவன* எ-�., %றி�பாக AU�, க�,ைன, சா45தம0. ஆகிய A1� பிரேதச ெசயலக� பிாி'களிF* �னாமியினா� பாதி$க�ப�ட ம$க6 தகர$ ெகா�2�களிேல அவல வாM$ைக வாM5. ெகா820$கி1ற நிைலைமைய நீ2$கவிடாம� இ.வைர@* அ?% க�ட�படாம� இ0$கி1ற அ5த B-கைள$ க�2 ,2�.$ ெகா-$க ேவ8-* எ1� வT@��தி, ந�லெதா0 ச5த��ப�தி� இ5த� பிேரரைணைய$ ெகா8-வ5த ெகளரவ உ��பின� ��திக ப�திரன அவ�க#$% ந1றி Kறி அைமகி1ேற1.  ந1றி.   
    

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
එම ෙයෝජනාව )5බඳව කථා =>මට  කැමැR තව? 

ම�Kව/� �¦නවාද?  ෙහොඳX.  �ළඟට )5�/ කථාව, ග/ 
@ෙ�ෂ් Aණව�ධන ඇමR�මා. 

 

[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....04040404]]]]    
 

ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ග/ @ෙ�ෂ ් Aණව�ධන මහතා ((((ජලස�පාදන හා ජලස�පාදන හා ජලස�පාදන හා ජලස�පාදන හා 
ජලාපවහන අමාතcජලාපවහන අමාතcජලාපවහන අමාතcජලාපවහන අමාතc�මා සහ ආ�} පා�ශව්ෙ� ප�මා සහ ආ�} පා�ශව්ෙ� ප�මා සහ ආ�} පා�ශව්ෙ� ප�මා සහ ආ�} පා�ශව්ෙ� පධාන ධාන ධාන ධාන 
සං�ධායක�මාසං�ධායක�මාසං�ධායක�මාසං�ධායක�මා))))    (மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன - நீ�வழ&க', வ)காலைம�� அைம"ச+  அரசா&க� தர�பி, -த.ேகாலாசா/ )  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
ග/ කථානායක�ම%, ග/ �8(ක පRරණ ම�K�මා ��� 

ෙපෞ8ග�ක ම�K�ෙL ෙයෝජනාව� ෙලස ඉතා වැදග? 
ෙයෝජනාව� ඉ@~ප? කර Rෙබනවා. MනාN වcසනෙය� §ඩාවට 
ප? [ �¦න  ජනතාවෙL ෙනො�ස¯0 ගැටT �සUම සඳහා 
කට4� =>මට රජය හැ¦යට ආපදා කළමනාකරණ අමාතcාංශය 
ෙගොඩනඟලා, �ෙශේෂෙය� ජාRක ආපදා කළමනාකරණ 
අ(කා~ය�  )�Bවා Rෙබනවා.  MනාNෙය� �u S හා%දායක 
ත??වය?, N%ස් °�ත �නාශය?, ෙ8ෙපොළ �නාශය?, ෙපොu 
ආ��ක ෙසේවා �නාශය? සැල=_ලට ෙගන �ශාල ඉ@~ අ¬ය� 
තැjම සඳහා පM �ය වසර =�පයක කාලය� �ළ අප කට4� 
කර Rෙබනවා. එෙසේ  කට4� කෙළේ නැත =යා =�ෙව�ට? 
=ය�නට බැහැ.  

 
MනාN වcසනය �u �0 අවස්ථාෙ1 f අෙi රට ආද�ශව? 

රට� බවට ප? �0 ආකාරය අපට මතකX.  ඒ අවස්ථාවට  අෙi 
රෙ� රාජc අංශෙ� ඉහළම ස්ථානෙ� �ට පහළම ස්ථානය ද�වා 

මැ@හ? �ණා.  ඒ අවස්ථාව ඒ සඳහා  මැ@හ? ව�නට   ජනතාව? 
එ��0 අවස්ථාව�. මා ෙගෞරවෙය� ��ප? කර�නට 
කැමැRX, ඈත එ)ට ග�වල ෙගදර ෙදොෙ� R�0 ෙ8ව_ එක� 
කරෙගන ගෙ� R�0 වෑ� එකට නැඟලා MනාNෙය� අන�රට 
ප? �0 ජනතාවට උද� ෙව�න දහස් ගණ� ග� %ය� 
ග�ව�� ජනතාව පැNVයා.  

 
එ� අෙන� පැ?ත ගැන? මා ��ප? කර�න කැමැRX.  

ග/ කථානායක�ම%, ඔබ�මාට මතක ඇR ඔබ�මා 
%ෙයෝජනය කරන  ආසනය? ඉතාම වcසනයකට ප? �0 
අවස්ථාව ගැන.  මෙL Nත ර�ෆ් හx� ඇමR�මා? ෙ� ගැන 
කථා කළා.  ඇෙම~කා එ�ස? ජනපදය නැමැR ෙලෝකෙ� @40 
සහ ෙපොෙහොස?ම රෙ�  Mississippi Valley එෙ�   ß�යානා 
tවර �u �0 �නාශය අද ද�වා? ය5 ස්ථා)ත කර ග�නට බැ~ 
[ Rෙබනවා.  

 
ඇෙම~කා එ�ස? ජනපදය ෙලෝකෙ� ෙපොෙහොස?ම රට. ඒ 

අR� ඒ අයට පශ්නය� Rෙබනවා. ග/ �8(ක පRරණ 
ම�K�මා සඳහ� කර� වැදග? කාරණයට මා ෙ� ක/0 ¦ක? 
එක� කර�නX හද�ෙ�. N%ස් Aණාංගව�� )/0 \ ලංකා 
සමාජය ඒ අවස්ථාෙ1 බල බල �¦ෙ� නැහැ. ගෙ� ගස්වල 
Rෙබන තැà� ව_ල කපා ෙගන අරෙගන �යා. ගෙ� Rෙබන 
අෙන�? ෙ8ව_ අරෙගන �යා. උද� �ණා; සහෙයෝගය u�නා.  

 
නW? ඇෙම~කා එ�ස? ජනපදෙ�  insurance  එක 

නැ?න� එ5යට බ��ෙ� නැහැ. ෙ� අ��දය ගැන ���ට� 
ජනා(පR�මා පකාශ කළා. ඒ වාෙLම �ෂ් ජනා(පR�මා 
ලංකාවට ආ� අවස්ථාෙ1f ෙ8ෙපොළ )5බඳව Rෙබන, N%ස් 
°�ත )5බඳව Rෙබන  ත??වය පැහැ@� කළා.  ඇෙම~කාෙ1  
ෙකන� බස් එක=�   වැBෙණො?  -ග/ ස;? ෙපේමදාස 
ම�K�මා මෙග? එ�ක එකඟ ෙ1�- ෙ_�ෙය� ක�/? අත 
තබ�ෙ� නැහැ. ෙමොකද, it is covered under insurance.  ඒ 
වාෙL ගැටTව� Rෙබනවා.  

 
නW? අපට එෙහම   නැහැ.  මට මතකX ඒ ෙවලාෙ1 

අගමැR�මා හැ¦යට �¦ෙ� ග/ ජනා(පR�මා . එ�මා උෙ8 
පා�දර ඇමRව/   4ද හWදා pලස්ථානයට  කැඳවා වහා 
¢යා?මක ෙව�න පට� ග?තා. ඇෙම~කා එ�ස? ජනපදෙ�  
තානාපR�මාට පවා එතැනට ආරාධනා කර ෙග�වා ෙගන අපට 
ජාතc�තර සහෙයෝගය ඉ_Tවා.  ඒ අවස්ථාෙ1f ජනා(පR 
ච�äකා �මාර�ංග මැR%ය එංගල�තෙ� ඉඳලා uරකථනෙය� 
කථා කරN� ඒ ස�බ�ධව කට4� කළා. 

 
ග/ කථානායක�ම%, ෙ� වcවසනයට  "MනාN" =යලා 

=1වාට ඒක අෙi රෙ�  නම� ෙනොෙවX.  "MනාN" =ය�ෙ� 
ජප� වචනෙය� හැu0 නම�. ඒ නම පා�åI �ෙ� ඇX? ඒ 
æප?, ඒ පෙ8ශ %තර ෙදෙ1ෙ_  ෙමවැ% �N ක�පාව�� �නාශ 
[මට ල� �ණා.  W³ෙ8 ඇR වන m�වලට හM [ ඒ N%ස් °�ත 
හා ෙ8ෙපොළ �නාශ [� �u �ණා. ඒ %සා ජාතc�තරව ආ� ඒ 
වචනය ඔ�� සඳහ� කළ ෙයෝජනාව� ප~@X භා�ත �ෙ�.   

 
ෙම�f මා තව? කාරණය� =ය�න කැමැRX.  ඔබ�ම�ලා 

=1වා, සමහර %වාස ඉ@ ෙවලා Rෙබන ස්ථාන )5බඳව. අ) ෙ� 
වැඩසටහන �ළ �ප?වලට හM �0 WලR1, ��ණාමලය, 
මඩකල�ව, අ�පාර, හ�බ�ෙතොට, මාතර, ගා_ල, ක©තර සහ 
ෙකොළඹ @ස්��කෙ� ෙද�වල �ට ෙමොරBව ද�වා S පෙ8ශ ය5 
ස්ථා)ත කරලා ෙගව_, පාරව_, පාස_, ආදාය� මා�ග, ජලය, 
ෙහෝට_ �ෙෂේතය, ºවර ක�මා�තය වැ%  �ෙෂේත රාය� ඇR 
කරලා  ඒ °�ත ¢යාකා> ත??වයට ෙගන එ�නට අවශc 
පහMක� හදා fලා Rෙබනවා.  

511 512 

[ග/ ර�ෆ් හx�  මහතා] 
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සමහර අය කැමැRX ග/ කථානායක�ම%, සැතැiම� �තර 
රට ඇ�ෙළේ තම�ට හදලා u�t ෙගය අත ඇර W³ද අXෙ� 
Rෙබන තම�ෙL  පරණ ෙගදරට ය�න. ඒක ඒ අයෙL 
²රණය�, �8(ක පRරණ ම�K�ම%. එය බෙල� කර Rෙබන 
ෙදය� ෙනොෙවX. එය අRෙ�ක ආදායම� න� -[බාධා =>ම�] 
මම ද�නවා,  ග/ කථානායක�මාෙL ද�0 පළාෙ? එවැ% 
අයෙL ළමX� අT? %ෙවස්වල ඉ�නවා. නW? ෙදම1)ය� 
කැමැRX, ෙමොන භය ආව?,  W³u m_ල තම�ෙL ඉහට උ¬� 
නැLග? ඒකට ෙනො�යව W³ද අහළ පහළ °ව? ව�න. ඒ සඳහා  
ඒ අවස්ථාෙ1f අ) ෙයෝජනා කළා, buffer zone එක�. ෙ� buffer 
zone  එක ෙයෝජනා කළ ෙවලාෙ1 "buffer zone  එක� අවශc 
නැහැ"X =යලා දැවැ�ත �ෙරෝධය� තW�නා�ෙසේලා 
�ප�ෂෙ� �ට ෙගන ආවා. Buffer zone  එක� ඇR කෙළේ ය5? 
MනාNය� ආෙවොR� =යලා. ආප³ න� MනාN එ�ෙ� නැහැX 
=1වා. නW? දැ� �8(ක පRරණ ම�K�මා කථා කරන ෙකොට 
=1වා, පM �ය  �ංහල අ�/8ද ළං ෙවලා? �ංI MනාNය�  ආවා 
=යලා. ජාතc�තරෙය� පැNෙණන ෙතොර�/ මත, ජාRක වැඩ 
)5ෙවළ� අtව රජය� යම� කරන ෙකොට අනාගතය @හා 
බලලා එකW�ෙව� ඒ වැඩ )5ෙවළට සහෙයෝගය fලා අ) 
කට4� කර�න ඕනෑ.  

 
මට මතකX, ග/ කථානායක�මාෙL පධාන?වෙය� R�0 

mස්[�වලට මා? සහභා� �ණා. ඒ පළාෙ? 5ං T0 ජලෙය� 
)~ලා R�ණා. අ) ��වා, ෙපො�පව�� ඇ8ද? ෙ� T0  ජලය 
ඉව? කර ග�න කාලය� යX =යලා. ඒ තර� T0 ජලය. නW? 
ව�ෂා ගණනාවකf ව�ෂා ජලය Nශ [ ෙබොෙහොම ඉ�මනටම 
පානය කර�න �©ව� තරෙ� )~�u ජලය බවට ඒ ජලය ë8ධ 
ප�ත �ණා.  

 
MනාNය ප³ෙවලා අ�/u xපය� ගත ෙවලා Rෙබන ෙ� 

ෙමොෙහොෙ? ග/ �8(ක පRරණ ම�K�මා ම� කෙළේ ව¦නා 
අදහස�. ඔi� Rරi� වාෙLම කåෙå~? ෙ� MනාNෙ�f W³දට 
ගහ ෙගන �යා. =�ව� ඉ�/ �ෙ� නැහැ. WලR� 
ස�a�ණෙය�, ��ණාමලය ස�a�ණෙය�, මඩකළ�ව 
ස�a�ණෙය� �නාශ �ණා.  ගා_ෙ_ ෙ_ඛනාර�ෂක 
ෙදපා�තෙ���ව පවා �නාශ �ණා. ෙ�වා කමාt¼ලව, 
%වැර@ව සකස් කර ගැyෙ� වැඩ කට4�  දැ� ෙබොෙහොම 
ඉ@~යට ඇ�? Rෙබනවා. අපට  පංශ රජය ලබා u�නා, GIS  
�ෙශේෂ  facility  එක�. ඒ =ය�ෙ� සෑම �Nය�ම ය5 පැහැ@� 
�Rය�වලට ෙගන ඒ �5� �u �ය 4� ෙබf� ඇR කරලා 
N%�ෙදෝ/ සැලM� සමඟ ඒකාබ8ධව ඒ කට4� �u කර�න. 

 
ෙබොෙහෝ පෙ8ශවල ඒ කට4� හමාර [ Rෙබනවා. ග/ 

ම�K�ම%, ඒ %සා ඔබ�මාට මා �ෙශේෂෙය� සඳහ� කර�න 
ඕනෑ, �ෙ8ශ රටව_ අපට උද� S බව. �ෙ8ශ සං�ධාන අපට උද� 
�ණා. ෙගව_ ෙදොරව_ හැuණා. ෙ� රෙ� මහ ජන සං�ධාන ��� 
උද� කළා. ඒ වාෙLම ��ධ අමාතcාංශ -ආපදා කළමනාකරණ 
අමාතcාංශය, ආ��ක සංව�ධන අමාතcාංශය සහ අදාළ ��ධ 
ෙ�îය අමාතcාංශ- ආර��ත ¢යාව� රාය� ඇR කළ %සා 
ජන °�තය පමණ� ෙනොව ඒ පෙ8ශවල ආ��ක ත??වය? ය5 
හැ@ලා Rෙබනවා.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ගා_ෙ_f ජ�ම%ෙ� �ට� චා�සල� 

MනාNයට ෙගොu/ �ණා. ඔ³ව ෙ�රා ග?තා. එෙහම ෙ�රා ග?� 
%සා ඔ³ ��� ආපM ඇ�_ලා ෙරෝහල� හැuවා.  

 
ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ග/ ඇමR�මා, ඒ ෙරෝහල තවම- [බාධා =>ම�] 

ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මා =ය�ෙ� ඒ I�තනය ගැන. [බාධා =>ම�] ඔ1 ඉR�, 
තW�නා�ෙසේලා හැම ෙ8ටම �/8ධ ෙවන අය ෙ�.  

 
ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    

(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ඒ ෙරෝහල හැuවා =1වාට- 

 

ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගා_ෙ_ පාප�u )�ට%ය මා හද�න යන  එකට? 
තW�නා�ෙසේ �/8ධ �ණා. ගා_ල නගරෙ� ප�8ධ ෙවලා 
R�0 පාප�u )�ට%ය MනාNයට ෙසෝදාෙගන �යාට පස්ෙසේ මා 
එය හද�න උ?සාහ දැ/වා, ආපM කඩ හද�ෙ� නැRව. ඒ 
ෙවලාෙ1? ෙ� අය �/8ධ �ණා ග/ කථානායක�ම%. M�දර 
ෙවරළ-  

 
ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
තවම ඒ ෙරෝහල foundation ම�ටෙ� Rෙබන එක�. 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ෙරෝහල හදනවා තමX. ෙරෝහල හැfෙ� ගැටT Rෙබනවා. 
ඉං;ෙ�/ සැලM�වල ගැටT Rෙබනවා. මා =ය�න හැuෙ1 
ෙ�කX. Helmut Schmidt Chancellor�මාව ෙ�රා ග?තා අෙi 
රෙ�@. එ�මා ක�ද =යලා ද�ෙ� නැහැ. 

 
ග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Helmut Kohl.  

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I am sorry, Helmut Kohl. Thank you for the 

correction. එ�මා ඒ ආකාරෙය� ෙ�රා ගැyම %සා අෙi රටට 
ඒ මහා ප~තcාගය ලැ�ණා. ඒ වාෙL රාය� ප~තcාග �u කළා 
ජන °�තය ෙ�>ම %සා. 

 
ග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග/ ඇමR�මා,- 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇX ඔබ�මා කථා කෙළේ නැ?ෙ? ද�0 පළාත ෙවtෙව�? 
කථා කර�න එපායැ.  
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පා��ෙ���ව 

 

 

ග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේග/ ස;? ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග/ ඇමR�ම%, ග/ අ;? �මාර ම�K�මා =ය� කථාව 

ඇ?ත. ඒ ෙහ_W� ෙකෝ_    පදනෙම� ලැ�0 Wද_-  

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ග/ ම�K�මා වැm@ එ�ෙකනා ළඟට ෙවලා ඉඳෙගනX කථා 

කර�ෙ�. 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක තමX ෙ� උන�uව වැ¬.  
 

ග/ කථානායක�ම%, �ෙශේෂෙය� අද �ණ? හ@� 
ත??වයකf අපට වහා මැ@හ? �ය හැ= ආකාරයට නව කමෙ1ද 
රාය� ලබා f Rෙබනවා. ග/ ම�K�මා සඳහ� කළ ක/0 
මත දැනටම? @සාපR ම�ටN�, උප@සාපR ම�ටN� අදාළ 
කNB ඇR කර වැඩ කරෙගන යනවා.  

 
�ට වඩා තව? �ෙශේෂ ඉ_«ම� ග/ ම�K�මා කළා. ඒ 

ම�ටෙම� අ} පා} �8ධ S තැ� ය5 සකස් කර�න රජය )යවර 
ග%X.    �?Rය� ))/ණාම =ය�ෙ�, �?R �යය� ))/ණා 
=යලාX. ඒකX අෙi �~ත. නW? ඇ�_ලා අපට ෙගව_ 
ෙදොරව_ ¦ක, වහල� හදලා u�t N%M�ට ස්�Rය� ෙනොෙවX 
අප කර�ෙ�.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ග/ ර�ෆ් හx� ඇමR�මා ක_Wෙ� 

නගරයට ෙබො��යා රජෙය� ලැj Rෙබන ආධාර )5බඳව 
සඳහ� කළා. මට මතකX, ජනා(පR�මා සමඟ මා? �යා 
ක_Wෙ� නගරයට. එවකට නැ ෙඟන�ර සංව�ධන, 
�න/?ථාපන හා පRසංස්කරණ සහ ගා�ය %වාස සංව�ධන 
අමාතcව~ය හැ¦යට �¦ෙ� ග/  ෙෆ~ය_ අෂ්ෙරොෆ් මැR%ය. 
එ�Nය ක_Wෙ� නගරය ය5 ෙගොඩ නැ¤ම සඳහා ඇR කර� වැඩ 
)5ෙවළ අද ෙබොෙහෝ %ම [ Rෙබනවා. W³ද අXෙ� හද� ඒ 
ත�B %වාස ෙයෝජනා කමෙ� ජනයා ප@ංI ෙවලා �¦නවා. ඒවා? 
අෙi x�Rයට සඳහ� කරනවා න� ෙහොඳX =යලා මම ග/ ර�ෆ් 
හx� ඇමR�මාට සඳහ� කරN�, එ�මා නඟ� අදහස් ග/ 
අමාතc�මාෙL හා රජෙ� අවධානයට ෙගෙන�නට බැU �¦N� 
මෙL කථාව අවස� =>මට ම?ෙත� ග/ කථානායක�ම%, 
�ෙශේෂෙය� මා ෙ� කාරණය සඳහ� කර�න කැමැRX. අප 
°ව? ෙව�ෙ� ඉතාම අන�ර� අපට ද�වා Rෙබන කාලයක. ඒ 
ෙමොක�ද? MනාNය පැNෙණන ආකාරය දැ� ක�/? 
�දcා?මකව ෙසොයා ෙගන හමාරX.  

 
දැ� අෙi \ ලංකාව )�ටා Rෙබන �Nය, එෙහම නැ?න� 

plate    එක shift ෙවලා Rෙබන බව ක�/? අද )5ෙගන Rෙබන 
ෙතොර�ර�. පM �ය සRෙ�? ඒ )5බඳව �)ය� ජාතc�තර 
සඟරාව�� උ�ටා ෙගන    අෙi සඟරාවක පළ ෙවලා R�ණා. ඒ 
%සා අප %තර ෙදෙ1ෙ_ ගංව�ර, M5Mළංවලට ෙගොu/ ෙව�න 
�©ව� රට� [මට ඉඩ කඩ Rෙබනවා. අපට පාලනය කර 
ග�නට බැ~ ඒ සාධක ගැන ක_පනා කරN� තමX රජය 
ජනතාවෙL අවෙබෝධය වැ¬ @40 ෙකොට �ට මැ@හ? [ෙ� 
අවශcතාව %ර�තරෙය� පකාශ කර�ෙ�.  ග/ �8(ක 
පRරණ ම�K�මාට මම ස්�Rව�ත ෙවනවා, ෙ� ෙයෝජනාව 
ඉ@~ප? =>ම ගැන. ඒ ෙයෝජනාව අදාළ අමාතcාංශයට ෙයොW කර 
අවධානයට ල� කරන බව ආපදා කළමනාකරණ අමාතc�මා 
ෙවtෙව� මා සඳහ� කර�න කැමැRX. 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
�ළඟට ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කර� ග/ ම�K�මා. 
 

ග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතා    (மா��மி� ��திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ග/ කථානායක�ම%, මට �නා¬ xය� Rෙබනවාද? 
 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
�නා¬ පහX. 

 

[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....18181818]]]]    
    

ග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතාග/ �8(ක පRරණ මහතා    (மா��மி� ��திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ග/ කථානායක�ම%, මාෙL ෙයෝජනාව ස�බ�ධෙය� 

රජෙ� පා�ශ්වෙය� දැ�S ධනා?මක හා සාධyය පRචාරය 
)5බඳව ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කර� ම�Kවරයා වශෙය� මා 
ස�B වනවා. මෙL ෙයෝජනාෙ1 ඉල�කගත කර R�0 Wඛc 
කාරණය �ෙ�, 2014 f MනාN ෙOදවාචකය �u ෙවලා දස 
අ�/u ප~a�ණ?වයට ප? වනෙකොට ඒ �යTම පශ්න �සඳා 
ග�නට, එෙහම නැ?න� අවම කර ග�නට �©ව� කමෙ1දය� 
සකස් කර�නටය =යන කාරණයX. ඒ ස�බ�ධෙය� 
�ෙශේෂෙය�ම ආ�} ප�ෂෙ� පධාන සං�ධායක�මා?, රජෙ� 
පා�ශ්වය ෙවtෙව� කථා කළ ග/ ර�ෆ් හx� අ(කරණ 
අමාතc�මා? සඳහ� කළ කාරණා )5බඳව අපට ස�B ව�නට 
�©ව�. හැබැX @ස්�� ම�ටN� සහ පාෙ8½ය ෙ_ක� 
ෙකො�ඨාස ම�ටN� එවැ% ය�තණය� සකස් කරනවාද =යන 
කාරණය ස�බ�ධෙය� ඒ )5�/ කථාෙ1 අදහස් දැ�[ම 
�5� ඍ¨ පැහැ@� =>ම� ලැ�ෙ� නැහැ. නW? මා �තනවා, 
මා �ශ්වාස කරනවා, මෙL කථාෙ1f මා සඳහ� කළ ආකාරයට 
ෙමදා අය වැය �වාදෙ�f ෙහෝ ෙ1වා, ලබන වසර �ළ ෙහෝ ෙ1වා 
රජෙ� පRප?Rය� �(යට ෙ� කට4?තට මැ@හ? ෙ1�ය 
=යලා.  

 
ඒ �තර� ෙනොෙවX, ග/ කථානායක�ම%. අද ව නෙකොට 

හ@� ආපදාව� අපට වළ�ව�නට බැහැ. ආපදාව� a�වව, �u 
වන අවස්ථාෙ1f  සහ පශ්චා? අව(ෙ�f ය� ම�ටමකට 
කළමනාකරණය කර ග�නට අපට �©ව�කම Rෙබනවා.  අ) 
අද රට� �(යට  හ@� ආපදාව� -MනාN ෙOදවාචකය, %යඟය, 
ගංව�ර සහ �ෂVකව ඇR වන අ(ක Mළං- ස�බ�ධෙය� 
ෙවන දාට වඩා W³ණ ෙදනවා. ෙ� මෑත 4ගෙ� තමX ලංකාෙ1 
අ) ඒ පවණතාව වැ¬-වැ¬ෙය� අ? ද=�නට පට� ග?ෙ?. 
එම %සා MනාN ෙOදවාචකෙය� ඉ�/ ෙවලා Rෙබන ය� ගැටT 
�සඳන ගම�ම, ෙ� ස�බ�ධෙය� ¢යා?මක වන අමාතcාංශය 
සහ ප�ෂ �ප�ෂ ෙÂදය=� ෙතොරව ජනතා %ෙයෝ;තය�, ඒ 
වාෙLම රාජc %ලධා~� ඇ�© �යT ෙදනා ෙ� ඇR වන නව 
ආපදා ත??වය�ට W³ණ ෙද�නට �©ව� ආකාරයට රාජc 
ආයතන?, ඒ වාෙLම ඒ ස�බ�ධ �යTම �රවැ�යt? සංෙ1fව 
සහ Mදාන�ව �¦�නට �©ව� කමෙ1දය� සකස් =>ම =යන 
කාරණය? ග/ ආ�} ප�ෂෙ� පධාන සං�ධායක�මාෙL 
)5�/ කථාව �ළ ය� ම�ටමකට ගැ� ෙවලා R�ණා. 

 

ඒක මම �ත�ෙ� ෙහොඳ පෙ1ශය� =යලාX. ඒ ෙහොඳ 
පෙ1ශය අද දවෙසේ අප ෙමතැන කථා කරලා ෙහට අ%8දා දවස් 
xපෙ� මාධcවල පළ ෙවලා, හැ�සා# වා�තාෙ1 Wදණය ෙවලා 
එ5යට පැNËෙම� එහා �ය සාධyය, ¢යා?මක වන තලය� 
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ද�වා ය�න �©ව� ෙ1� =යලා මා �ශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, 
 මෙL මතකෙ� හැ¦යට  ෙපෞ8ග�ක ම�K ෙයෝජනා අත~�  
ෙමම ෙයෝජනාව මම ඉ@~ප? කළ හතරවැ% ෙයෝජනාව. �ට 
ක�� ඉ@~ප? කර� ෙයෝජනාවලf? ආ�} ප�ෂෙ� )5�/ 
කථාවලf සමහර ෙයෝජනා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනා බවට 
සඳහ� කරලා ¢යා?මක වන බව සඳහ� කළා. මට මතකX, 
ආ4�ෙ1ද ෛවදcව/�ට සාමදාන �%ශ්චයකාර ñර ලබා fමට 
කට4� කර�න =යන ෙයෝජනාව මා ඉ@~ප? ක ර� අවස්ථාෙ1 
ග/ ර� ෆ් හx� ඇමR�මා =1වා - ෙ� ෙමොෙහොෙ? එ�මා ෙ� 
ග/ සභාෙ1 නැහැ, එ�මා ක�� කථා කරලා �යා- ඒක 
පRප?Rය� �(යට ¢යා?මක කරනවා =යලා. මම අද ෙ� 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කර�න එ�න ක�t? ආ4�ෙ1ද 
ෛවදcව/ xප ෙදෙන�ට කථා කරලා ඇ³වා, ඒ ස�බ�ධෙය� 
�යමන�ව? ලැ�ලා Rෙබනවාද =යලා. නැහැ =1වා. ඒ %සා 
එවැ% ත??වය� ෙ� ෙයෝජනාවට? අ? ෙනොෙ1වා =යලා මා 
පා�ථනා කරනවා. 

 

ග/ කථානායක�ම%,  2014 ෙදසැ�බ� 26වැ% දා උදෑසන 
නැ¡ටලා නවය පM ෙවලා ��හයෙව% කVසමට අ) MනාNය 
සමරන �ට, රට� �(යට ජාRය� �(යට ඒ ආපදාෙව� Nය �ය 
අය ස්මරණය කරන �ට අප අ�/u ෙදකකට ක�� 
පා��ෙ���ෙ1f කථා කර� ෙපෞ8ග�ක ම�K ෙයෝජනාෙ1 
R�0 ෙ8ව_ව�� ෙකොපමණ ෙක~ලාද =යලා ඒ අවස්ථාෙ1 
ආපස්සට ක_පනා කර බලන ෙකොට අප 225 ෙදනාෙLම හෘදය 
සා��වලට එකඟව ස�B ෙව�න �©ව� ත??වය� ඇR 
කර�න �©ව�කම� R�ෙණො? වග =ව 4� ජනතා 
%ෙයෝ;තය� �(යට අපට අ�න ඒ ඇR. අ�න ඒ කVසෙ�f 
කල=ෙර�ෙ� නැRව, පශ්චා?තාප ෙව�ෙ� නැRව අෙi හෘදය 
සා��යට ත�B කළාම ඒ ගැන අපට ස�B ෙව�න �©ව� 
ත??වය� ඇR කර�න හැ= ෙ1වාX =යා මා පා�ථනා 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්�RX.  

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ග/ �8(ක පRරණ ම�K�ම%, අද @න ඔබ�මා ඉ@~ප? 

කර� ෙ� ෙයෝජනාව අtව මට? මත� ෙවනවා ෙ� MනාN 
වcසනය %සා හ�බ�ෙතොට අප �ශාල පශ්නවලට W³ණ පෑ බව. 
මම  MනාN කNBෙ1 සභාපRවරයා හැ¦යටX කට4� කෙළේ. 
හ�බ�ෙතොට @ස් ��කෙ� �යTම පශ්න �සඳ�න අපට  
�©ව�කම ලැ�ණා. %වාස සහ නාග~ක කට4� )5බඳ 
ඇමRවරයා �(යට කට4� කෙළේ ග/ @ෙ�ෂ් Aණව�ධන 
මැR�මාX.  එ�මා ඇ�_ලා ඉඩ� ලබා fලා මා �තන හැ¦යට 
ෙපබරවා~ මාසය ෙවන ෙකොටම ඒ �යTම කට4� කළා. ස;? 
ෙපේමදාස ම�K�මා එදා �ප�ෂෙ� �¦ෙ�. එ�මා? අපට 
සහෙයෝගය දැ�Sවා. ෙගව_ 200� හද�න Wද_ u�නා. ඒ 
අතෙ� �තව��ට? එෙහේ ෙමෙහේ ෙදන කථා Rෙබනවා. ඒවා 
වැඩ� නැහැ. මා �තන හැ¦යට හ�බ�ෙතොට @ස්��කෙ� න� 
ඒ පශ්නය �සඳලා Rෙබනවා. ඒ %සා අ%� @ස්��ක? ඒක 
උදාහරණයට ග?තා න� ෙ� පශ්නය එ�ෙ� නැහැ. ෙබොෙහොම 
ස්�RX.  

 

පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க+ணாநாய1க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ග/ කථානායක�ම%, අතcවශc කාරණය� %සා මෙL 

ෙපෞ8ග�ක ම�K ෙයෝජනාව ඉ@~ප? =>මට එ�න ලැ�ෙ� 
නැහැ. ෙ� අවස්ථාෙ1f මෙL ෙපෞ8ග�ක ෙයෝජනාව ඉ@~ප? 
කර�න �©ව�ද?  

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ග/ ර� ක/ණානායක ම�K�මා ඉ@~ප? කර�න 

%යNතව R£ ෙයෝජනාව ග�නා අවස්ථාෙ1f එ�මා සභා 
ග�භෙ� �¦ෙ� නැR %සා මම ඒ ෙයෝජනාව අෙහෝ� කරනවා 
=1වා. නW? දැ� එ�මා ෙම� පැNණ �¦නවා. සභාෙ1 
එකඟතාව අtව ෙමය ගැyමට බාධාව� නැහැ. සභාව එකඟද? 

 
ග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතාග/ @ෙ�ෂ ්Aණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன$ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග/ කථානායක�මා =යන �(යට සභාෙ1 එකඟතාව ප~@ 
එම ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කළ හැ=X. එෙහම නැ�ව ෙයෝජනාව� 
ඉ@~ප? කෙළේ නැ?න� lapse ෙවනවා. සභාව එකඟ න� අෙi 
�/8ධ?වය� නැහැ. අ) )5�/ ෙද�න �දාන�. 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ඔ1, සහෙයෝගෙය� වැඩ කළ 4�X. ඒ %සා ග/ ර� 

ක/ණානායක ම�K�මාෙL ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කර�න අවසර 
ෙදනවා. වැ¬ ෙ1ලාව� ග�ෙ� නැRව ඉ�ම%� ඉ@~ප? 
කර�න. 

 
ග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க+ணாநாய1க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්�RX ග/ කථානායක�ම%. මම ඒක අගය කරනවා. 

 

වාVජ අරW0 සඳහා ආගNක වාVජ අරW0 සඳහා ආගNක වාVජ අරW0 සඳහා ආගNක වාVජ අරW0 සඳහා ආගNක 
නායකX�ෙL Yප භා�ත =>ම වැළැ�[මනායකX�ෙL Yප භා�ත =>ම වැළැ�[මනායකX�ෙL Yප භා�ත =>ම වැළැ�[මනායකX�ෙL Yප භා�ත =>ම වැළැ�[ම    

வ��தக ேநா
க�க�
காக சமய� 
தைலவ�களி� உ�வ�கைள� 

பய�ப���வைத� தைடெச�த�    

PREVENTION OF USING IMAGES OF RELIGIOUS 

LEADERS FOR COMMERCIAL PURPOSES 
 

 

[2.25 p.m.] 
 

ග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க+ணாநாய1க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 
“That this Parliament resolves that all religions must equally be 

respected and that images of Lord Buddha, Jesus Christ, Lord Shiva or 

Prophet Mohammed should not be used on any commercial 

advertisement or any other form of non religious items.” 

 

Hon. Speaker, the reason why I basically moved this 

Motion is for nothing else but because we are a 

multiracial, multi-religious country. This is a Buddhist 

country as enshrined in the Constitution. But, as much as 

it is a Buddhist country, Christianity, Islam and  

Hinduism also play a pivotal role.  When we gained 

Independence in 1948 and prior to gaining Independence, 
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one of the most important reasons for the Rt. Hon. D.S. 

Senanayake to gain Independence was to ensure that what 

we get from the British must be enshrined and used in a 

better  manner, so that we are able to respect all religions 

and all communities and ensure that we have a better Sri 

Lankan society.  

 

With the same spirit, Sir, I bring in this Motion today, 

at a time when everything is being commercialized, when 

parents are being commercialized, religion being 

commercialized is a very small matter.  So, I thought it 

was my bounden duty to look into this because innocent 

people come and ask us as to why religion is being 

politicized, commercialized et cetera. So, I thought I will 

bring up this matter through a Private Members’ Motion 

and I am sure we will get the support across the Divide to 

ensure that we have a better moral value and good effect 

that will be taken forward. 

 

Hon. Speaker, as I said, we are a multi-religious, 

multiracial country. In that spirit, every religion must be 

respected. There was an article which appeared in the 

“Lankadeepa” newspaper of 1st August, 2012, which 

stated that in the recent past, some foreigners had gone 

and tried to take photographs in front of the statue of Lord 

Buddha. That had been highlighted by some people and it 

was stopped. But, by that time it was commercialized and 

finished; they had taken photographs, gone to the website 

and done various things. I do not think this type of  thing 

should be permitted at all in a country.   "ලංකාfප" ප?තෙ� 
Rෙබනවා, �u දහමට %ගා කරන පකාශනවලට තහංI දැ�ම 
සඳහා  �8ධ ශාසන හා ආගNක කට4� අමාතcාංශය ��� 
පනත� ෙL�න ඕනෑ =යලා. එෙහම ෙයෝජනාව� ඉ@~ප? 
කරලා R�ණා. නW? ඒ ස�බ�ධෙය� තවම =�ව� කරලා 
නැහැ. ග/ කථානායක�මා මා�ගෙය� මා කා/Vකව =යනවා, 
ඒ වාෙL ෙ8ව_ yRගත කර�න අවශcX =යලා. 

 

Then, there was another article which appeared in 

“The Island” newspaper in June, 2012, with regard to this. 

I think with the assistance of certain important officials in 

Beruwala, they have stopped the sale of shoes with Lord 

Buddha's image. This is a despicable act. This should not 

be allowed to happen. This is not something which you 

gain a momentary thrill or some money out of it but this 

basically impinges into the social behaviour of people. 
ග/ කථානායක�ම%, ෙමම �ව? පෙ? සඳහ� ෙවලා 

Rෙබනවා, “Stop sale of shoes with Buddha image”, =යලා. 
This was something that had basically come to Sri Lanka 

from a "Tibetan" style operation. ග/ කථානායක�ම%,  බ³ 
ජාRක, බ³ ආග� ඇR රටකට ෙ� වාෙL ෙ8ව_ =�ෙසේ?ම 
අවශc නැහැ. මම ෙ�වා %දM� වශෙය� =ය�ෙ�. ආග� 
ස�බ�ධෙය� කට4� කරන �8ධ ශාසන හා ආගNක කට4� 
අමාතcාංශෙය� තමX ෙ� )5බඳව කට4� කර�න අවශc 
ව�ෙ�.  

 

I take it from the Christian point of view. There again, 

you have photographs of Jesus Christ like "Jesus Christ 

Super Star" and various other things. Now, "The Last 

Supper" - all this, once again tries to bring hatred into one 

religion through another. So, as much as we condemn 

activities which bring disrespect to Buddhism in this 

country, it should be the same for even Christianity. So, I 

request the Ministry of Buddha Sasana and Religious 

Affairs to look into these types of things and ensure that 

they bring in a permanent solution to this because I can 

see that they basically make commercial sales out of 

these.  

 

Now, that websites  are there and anybody can do 

anything, you know taking  a photograph in order to get  

Rs. 50 or Rs. 100 is a major thing for the uneducated or 

the unemployed  young people. So, I guess these are 

areas that we should bring some moral turpitude and 

necessary legislation in order to ensure that such crimes 

are punishable.  

 

Then, Sir, as I mentioned before, in certain Chinese 

restaurants in Sri Lanka, which are  not owned by Sri 

Lankans but BOI companies with Chinese, they  have  

printed "Laughing Buddha" on the menu card.  But, these 

are  things that should not be  permitted. I  think not only  

in Sri Lanka but nowhere should it be permitted. There is 

no necessity for it  at all.  

 

Then, Sir, there are many other things, for example, in 

Chinese restaurants, there is a soup named, “Buddha 

jumps over the wall”. Sir,  I am only trying to show that 

these type of things are not good for the overall body and 

the religious activities of this country.  

 

Sir, recently throughout the world there was a huge 

uproar on the film, “Innocence of Muslims” by  Nakoula 

Basseley - if I have pronounced it incorrectly,  maybe 

there are Muslim Members here to correct me - which 

was  an anti-Islamic film brought in to insult the religion. 

There were certain DVDs also that were brought into this 

country of these types of things and sales were done.  So, 

I think this should be  stopped  by  the Customs and 

necessary legislation should be brought in. This is not 

like certain political parties breaking mosques and then 

doing  elections. That is a different matter. I am talking 

from a religious point of view. When the mosque was 

broken, a political party used that and made big posters in 

order to get the fundamentalist factor vote on to that 

problem. I do not condone those types of things. That has 

nothing to do with this. This is only using religion from a 

commercial point of view, not from a political point of 

view. This is an area, I thought, which drew world  

attention. As  a matter of fact, even the producer of this 

film, I think, is in custody at the moment. So, if a country 

like that can do certain things, little Sri Lanka can also 

very well attune itself in order to ensure that there is 

religious tolerance in this country. 

 

Likewise, Sir, in  Hinduism, I basically was unable to 

find  anything specific. But, I also see certain areas where 

images of Lord Shiva, Lord Ganesh and Lord Vishnu 
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have been done. So, ensure that those type of things are 

also stopped. My entire exercise in bringing in this 

Private Members' Motion, in a multi-religious, multiracial 

society, is  to ensure that people have the right to profess 

any religion they want as well as respect every religion 

that is there and ensure that we have a much cleaner 

image and a much more tolerable  religious atmosphere in 

this country.  

 

Sir, and I look forward to the support of the entire 

Parliament to ensure that this is legislated and passed on 

to the Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs to 

ensure that necessary legislations are put into place.  

 

Thank you.  

  
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්�ර කර�න, ග/ අ;? §. ෙපෙ�රා මහතා. 

 
[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....33333333]]]]    

 
ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ග/ ර� ක/ණානායක ම�K�මා ��� ෙගන එන ලද 

ෙයෝජනාව ස්�ර කරN� එ�මා ��� සඳහ� කරන ලද ක/0 
නැවත? මා සනාථ කරනවා.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ඔබ�මාට? මතක ඇR, �ට ක�� 

Mවඳ �ල�� දවටනය� සඳහා ආගNක ශාස්තෘව/�ෙL 
ඡායාYප ෙයොදා ගැyම )5බඳව ඒ දවට නය� ෙ� ග/ සභාෙ1 
ෙප�වN� මම පශ්න කළ බව. ඒ අවස්ථාෙ1f ඔබ�මාෙL 
අවධානය ඒ සඳහා ෙයොW ෙවලා, �ෙශේෂෙය� ඒ )5බඳව ඔබ�මා 
�ෂVකව ¢යා කරලා එම ආගNක සංෙ�ත, ඒ වාෙLම ඒ Yප 
Mවඳ �ල�� සඳහා භා�ත කර� වcාපා~කය� අ? අඩංAවට 
ග?තා =යන කාරණය මට දැන ගැyමට ලැ�ණා. 

 
නW? yRඥෙය� වශෙය� මම ඔබ�මාෙL අවධානයට 

ෙයොW කරන තව? කාරණය� තමX, ෙමවැ% අවස්ථාවලf දôව� 
=>ම සඳහා අවශc කරන පමාණව? yR>R අෙi රෙ� නැහැX 
=යන කාරණය. ෙමොකද සමහර ෙවලාවට ඒ ආගNක සංෙ�ත, 
ආගNක නායකය�ෙL Yප ෙවෙළඳ කට4� සඳහා භා�ත කරන 
තැනැ?ත�ට ත�ක කර�නට අවස්ථාව� Rෙබනවා, ඔ��ට 
එෙර�ව කට4� =>ම සඳහා පමාණව? yR ෙ� රෙ� නැහැX 
=යන කාරණය ගැන. ෙමොකද ද�ඩ yR සංගහය යටෙ? ෙ� 
ආගNක නායකය� )5බඳ අ�ථ %Yපණය� කරලා නැහැ; 
ආගNක සංෙ�ත ෙමොනවාද =යලා )5ගැyම� ෙහෝ අ�ථ 
%Yපණය� කරලා නැහැ. එවැ% ත??වය� �ළ ආගNක 
සංෙ�ත ව�ෙ� �මන සංෙ�තද,  ආගNක නායකය�ෙL 
ඡායාYප වශෙය� සැලෙක�ෙ� �මන ඡායාYපද =යන 
කාරණා ගැන වාද �වාද ඇR ව�නට �©ව�.  

 
ග/ කථානායක�ම%, ෙ� රට �ළ බ³ ආගNක සමාජය� 

Rෙබනවා. ඒ %සා  රට �ළ සහ ඉ� )ටත �u ව�නා S ආගNක 
සහෙයෝ�තාව මැඩ«මට ඉවහ_ වන ෙ� පශ්න අවම =>මට?, 
ෙපොuෙ1 ආගNක %දහස )5බඳ ආ�}කම වcවස්ථාෙ1 
දැ�ෙවන අXRවා�ක� තහ�/ =>මට? ඉවහ_ වන ප~@ 

ෙවනමම ද�ඩන yRය� පැන[මට අවශc සහ MuM ත??වය� 
ම� [ ඇR බව මා =යා �¦නවා. ඒ %සා ෙමවැ% yRයක 
අවශcතාව ගැන අපට වාදය� නැහැ. හැබැX ඉ�ම%�ම MuM 
yR ෙකB�ප? කරලා ෙ� ග/ සභාවට ඉ@~ප? =>ම �ෂය භාර 
අමාතcව/�ෙL රාජකා~ය  ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්�RX. 

 
පපපපශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලf....    வினா எ��திய�பெப�ற�. 
Question proposed. 

 [[[[பிபிபிபி....பபபப. . . . 2222....36363636]]]] 
ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�. . . . \\\\ රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා    (மா��மி� ெஜ. 2 ற&கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 

 இ�ைறய தின
 இ�த� சைபயிேல நைடெப��� ெகா�����
 இ�விவாத�தி  கல�!ெகா�" உைரயா��வத��� ச�த%&ப
 கிைட�தைதயி'" மகி)�சி யைடகி�ேற�. நம! நா'�  ப ேவ� மத+கைள-
 பி�ப��ேவா% வா)கி�றா%க.. "ேகாயி  இ லா ஊாி  ��யி��க ேவ�டா
" என எம! 2தாைதய% 3�வ%.  ஆனா , இ�� எம! நா'�  ��க. இ லாத ஊ%களி6
 சிைலக. அைம�க&ப"கி�ற நிைலைமைய� கா�கி�ேறா
. இத��
 அ&பா  நா
 "உ� மத
 சிற�த! வழிப"; எ� மத
 சிற�த! வழிவி", வழிபட" எ�� 3�கி�ேறா
. ஆனா , அ�ைம�கால+களிேல இவ���� மாறான பல ச
பவ+க. நைடெப�� வ�!.ளன. ெபள�த%கேளா, கிறி:தவ%கேளா, இ�!�கேளா அ ல! இ:லாமிய%கேளா எ�த மத�தினராக இ��தா6
 ஒ�ெவா� மத�தின�
 ப�ென"+காலமாக� த�தம! மத அ<=டான+க>�கைமய வழிப'" வ�தி��கி�றா%க.. ஆனா , இ�� இ�த இ�பதா
 ?�றா��  பிற�தவ சில% ம�க. ஆலய+களி  எ�வித
 வழிபடேவ�"
, எ�தைகய வழிபா'"@ைறைய& பி�ப�ற ேவ�"
 எ�� 3�வ! மிகA
 ேவ��ைகயான நிைலைமயாக இ��கி�ற! எ�பதைன இ�சைபயி  ெசா ல வி�
Bகி�ேற�. மத+க. மனித%கைள வழிநட�தேவ�"ேமெயாழிய மனித%க. மத+கைள வழிநட�த�3டா!. ஆனா , இ+� நைடெப���ெகா���&ப! எ�ன? மனித%க. மத+கைள வழிநட�தி�ெகா����கி�றா%க.! த�கால�தி  மனித%க. மத+கைள வழிநட�!கி�ற நிைலைம, அ!A
 �றி&பாக� சில அரசிய வாதிக. மத+கைள-
 ேகாவி கைள-
 வழிநட�த @�ப"கி�ற நிைலைம காண&ப"கிற!. இ�தைகய ெசய�பா"க. எதி%கால�தி  ம�க>� கிைடயி6
 மத+க>�கிைடயி6
 @ர�பா"க. ஏ�ப"கி�ற நிைலைமைய உ�வா��
.    ஆர
ப காலக'ட+களிேல இ�சைபயிேல பல ந ல க��!�க. ெதாிவி�க&ப'டன. உதாரணமாக இ�த நா'�ேல ஒ� ெமாழி நைட@ைற&ப"�த&படேவ�"ெமன� ெதாிவி�தெபாG!, இத� விைளவாக இ�த நா'�ேல இ� நா"க. உ�வா�
 எ�� கலாநிதி ெகா வி� ஆ%. � சி வா அவ%க. இ�த� சைபயிேல ெதாிவி�தி��தா%. அ�விடய�ைத எ�த� தமிழ<
 3றவி ைல; நா'�  ஒ� ெமாழிைய ம'"
 நைட@ைற&ப"�!
ெபாG! இ� நா"க. உ�வா�
 என ஒ� சி+களவரான கலாநிதி ெகா வி� ஆ% � சி வா அவ%கேள 3றியி��தா%. அத� பி�ன% நா
 கட�த 30 வ�டகால ெகா�ய -�த�ைத� க�ேடா
. ஆனா , இ�� ஒ� மத
 இ�ெனா� மத�ைத 
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පා��ෙ���ව 

 

 

அ�பணிய ைவ�க @ய கி�ற நிைலைமைய& பா%�கிேறா
. இத�2ல
 மத+க>�கிைடேய ஒ��ைமைய ஏ�ப"�த @�யா!.  எவ� ஒ�வ� உாிய @ைறயி  த� மத�ைத& பி�ப��கிறாேனா, அவ� நி�சயமாக ஏைனய மத+கைள-
 மதி�! நட&பவனாக� காண&ப"வா�. எவ� ஒ�வ� அைர�ைறயாக� த�னல�!�காக, தன! அரசிய6�காக, வா)�ைக�காக ஒ� மத�ைத பி�ப��கிறாேனா, அவ� ஏைனய மத+கைள� J��பவனாகA
 தா)�!பவனாகA
 ெசய�ப"வா�.   ெகளரவ ரவி க�ணாநாய�க அவ%க. 3றிய!ேபா�� சில "ெற:ேராற��"களிேல நடராஜ&ெப�மானி� சிைலைய� க����கி�ேற�. சி+கள�தி  'கணெதMேயா' எ��
 தமிழி  கணபதி எ��
 அைழ�க&ப"கி�ற ெதMவ�தி� பட+கைள வியாபார�!�காகA
 விள
பர�!�காகA
 ைவ�தி�&பைத� க����கி�ேற�. ஆனா , ஐேரா&பிய நா"களிேலா அ ல! ேவ� ஐ�கிய அெமாி�க நா"களிேலா இ�நிைலைம இ ைல. இ! இல+ைகயி  மா�திர
 நைட@ைறயி  இ��கி�ற நிைலைம. இ�நிைலைம நா>��நா. @�ேனறி� ெச வைதேய அவதானி�கி�ேறா
. இதைன� சில அரசிய வாதிகேள @�னி�� நட�!கி�றா%க.. தமிழிேல "ப�&ப! ேதவார
 இ�&ப! சிவ�ேகாவி " எ�� ஒ� பழெமாழி ெசா வா%க.. அ�தைகய நிைலைம இ�� இல+ைகயி  காண&ப"கி�ற!. அதாவ! சில% தா+க. தம! மத�ைத& பி�ப��வதாக& ேபாOயாக� கா'��ெகா.கி�றா%க.. சி�சி� பிர�சிைனகைள�3ட தீய ச�திக. ஊதி& ெபாிதா�கி வி"கி�றன. !ரதி=டவசமாக, �றி�த ஒ� மத�ைத& பி�ப��பவ%க. ஏைனய மத+கைள மதி�காம  நட�கி�றா%க.. அவ%களி� நடவ��ைககைள& பா%��
ேபா! உ�ைமயி  அவ%க. தம! மத�ைத� சாியாக& பி�ப��கிறா%களா எ�ற ஓ% ஐய
 ஏ�ப"கி�ற!. ெகாைல ெசM! அ�த�யி  இற+�! ம�ற மத�தவைர வழிபடவிடாேத! எ�� எ�த மத@ேம 3றவி ைல. எ�த மத�தவ%கைள&  பா%�தா6
 அவ%க. தான
, த%ம
, சம�!வ
 எ��தா� ேபRகிறா%க.. உாிய @ைறயி  பிரப ய
 ேத��ெகா.ள @�யாதவ%க. மத�திSடாக ஆதி�க�ைத� ெச6�தி ஏைனய மத�தவ%கைள அட��வத�2ல
 ��கியவழியி  தம! அபிலாைஷகைள நிைறேவ�றி�ெகா.ள @ய�சி�கிறா%க.. த+க>ைடய பிைழகைள 2�மைற&பத�காக இ&ப�யான நடவ��ைககளி  அவ%க. ஈ"ப"வைத அ�ைம� காலமாக நா+க. அவதானி�க�3�யதாக இ��கிற!.   ஒ�வ� தன! மத�ைத உாிய @ைறயி  பி�ப��வ! சிற�த!. ஆனா , அவ� ம�ைறய மத+கைள-
 மதி�க� க���ெகா.ள ேவ�"
. ெபள�த மதேமா, இ�! மதேமா, இ:லா
 மதேமா, கிறி:தவ மதேமா எ�த மதமாக இ��தா6
 அைவ வ�@ைறைய� க�பி�கவி ைல; வ�@ைறைய& பி�ப�றேவ�"ெமன எ�த மத@
 3றவி ைல. ஆனா  !ரதி=டவசமாக இ+� "நா+க. எம! மத�ைத& பி�ப��கி�ேறா
." எ�� 3�பவ%க.  வ�@ைறயிSடாக ஏைனய மத+கைள அட�கி அத� 2லமாக� தம! மத+கைள நிைலநி��த நிைன�கி�றா%க.. ட�R�கார%க. இல+ைகைய� ைக&ப�றியெபாG! தம! மத�ைத நைட@ைற&ப"�தினா%க.. அேதேபா�� ஆ+கிேலய% இல+ைகைய� ைக&ப�றி ஆ'சிெசMத கால�தி6
 தம! மத�ைத நைட@ைற&ப"�தினா%க.. ஆ+கிேலய�
 ட�R�கார�
 அ�வா� நைட@ைற& 

ப"�தியி��தா6
 அ�� இல+ைகயி  ைசவ சமயேமா, ெபள�த சமயேமா அழி�!விடவி ைல. எனேவ, ஏைனய மத+கைள-
 மதி�! நட�கி�ற நிைலைம இ+ேக உ�வாக ேவ�"
.  அத�� நி�சயமாக இ�த� சைப உாிய நடவ��ைக எ"�க ேவ�"
. இ�த விடய
 ச
ப�தமாக இ+� உைரயா��வேதா" மா�திர
 நி��விடாம , இ�த� சைப அத�� உாிய நடவ��ைக எ"�க ேவ�"
. இ�த நா" @�ேனற ேவ�"ெம�றா  நி�சயமாக அ�த நிைலைமைய மா�ற ேவ�"
. இ லாவி'டா  மீ�"
 பி�ேனா�கி� ெச ல�3�ய ஒ� நிைலைம எம�� ஏ�ப"
.   நா� ஏ�ெகனேவ �றி&பி'ட!ேபால, "ேகாவி  இ லா ஊாி  ��யி��க ேவ�டா
" எ�ற @!ெமாழி�� மாறாக, ��கேள இ லாத இட+களி  சிைலகைள ைவ�கிறா%க.. அ�த� சிைலகைள வழிப"வத�� அ+� யா�
 இ ைலெய�ற ஒ� நிைலைமதா� இ��கி�ற!. அ�த� சிைலக. காரணமாக அ+ேக ��ேயற @�யாத ஒ� !%&பா�கிய நிைலைம-
 ஏ�ப'" வ�கி�ற!. எனேவ, இ�த நிைலைமைய மா�ற ேவ�"
. மத+க>�கிைடயிலான பிர�சிைனக>�� அ ல! மத+க>�கிைடயிலான அரசிய  வாதிகளி� தைலV"க>�� இனிவ�
 கால+களிலாவ! இ�த சைப உாிய தீ%ைவ� காண ேவ�"ெம�� ேக'", ச�த%&ப
 வழ+கியத�� ந�றி 3றி, விைடெப�கி�ேற�.  
 

[2.43 p.m.] 
 

ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Speaker, my good Friend, the Hon. Ravi 

Karunanayake states in his Motion that images of Lord 

Buddha, Jesus Christ, Lord Shiva or Prophet Mohammed 

should not be used on any commercial advertisement or 

any other form of  non religious items. As far as Islam is 

concerned, it forbids the use of any figures or images of 

the Holy Prophet of Islam, Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam. 

Therefore, if anybody cites a figure or an image as being 

of Prophet Mohammed,  it is  bogus.   
 

Sir, this is a timely Motion moved by my good 

Friend. I must also place on record that it is due to the 

generosity of the Government, at your request, that this 

Motion is now debated in the House.  Otherwise, 

normally, according to the  Standing Orders, when the 

Mover of the Motion does not turn up, the Motion lapses. 

My Friend is so much used to doing this in the mornings, 

during Question Time and perhaps, he wants to follow 

the same this time also.  
 

Anyway, that apart, as far as Sri Lanka is concerned, I 

should say that we profess in various faiths: Buddhism, 

Hinduism, Islam, Christianity, certain Jainism and other 

religions. So, we totally disagree and vehemently oppose 

these religious leaders being brought to ridicule. This is 

the pastime of the Western world fully backed by the 

Zionists’ movement, which is  anti-human in its origin 

and nature.   
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Sir, the other day when I walked into the Library, our 

Librarian, Mr. C. Kuruppu, told me that somebody has 

told him that presently in the "YouTube " - I do not know 

whether you have seen it, Hon. Ravi Karunanayake - 

there are certain naked and half-naked women embracing 

the statues of Lord Buddha.  I do not know whether the 

Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs has 

taken action on that.  If not, forthwith  you should go into 

that and protest against it. The whole world, even the 

American President Barrack Obama rightly or wrongly 

has asked the "YouTube" to remove these things. The 

"YouTube" has become part and parcel of their blood 

vessels. Without the "YouTube", they cannot  exist.  
 

Sir, we must also recall that in 1977, when the late 

Hon. A.C.S. Hameed was the Minister of Foreign Affairs, 

he went to the United Nations. Somebody there had 

brought him a mug from a pub with the picture of Lord 

Buddha. He straightaway took up the matter with the 

Secretary-General of the United Nations and sent his 

report to Sri Lanka.  There was a mass protest and that 

was withdrawn.   

 

Sir, likewise, there is this movie, “Innocence of 

Muslims” also in the "YouTube," their blood vessel or 

their oxygen, I should say.  If that oxygen is not there, 

they will not live for a moment, perhaps they will die.  

“Innocence of Muslims” is also a part and parcel of the 

vilification of religions. Sir, we respect our Prophet, 

Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam, more than our life. The 

Quran says that. We are asked to say: 
 

  "Sallallahu Ala Muhammad,  

   Sallallahu 'Alaihi Wasallam 

   Sallallahu Ala Muhammad,  

   Ya' Rabbi Salli Alaihi Wasallim" 

 

So, nobody can erase from our mind the respect that 

we give to our Prophet, Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam. 

 

I should tell you about another incident.  When Dr. 

T.B. Jayah, as the Leader of the All-Ceylon Muslim 

League  -you know him very well and his life story also - 

was presiding at the Working Committee Meeting of the 

All- Ceylon Muslim League and I was a teenage Member 

of the Working Committee at that time, a Muslim 

pavement hawker brought a basin from the Pettah 

pavement and said, “There is a picture like this.  I do not 

know what to do".  He was frightened to sell it. Dr. T.B. 

Jayah straightaway ran up to  the Hon. A.P. Jayasuriya, 

who was the Minister of Home Affairs at that time, 

discussed the matter and got the basin withdrawn from all 

the pavement hawkers. That is the way people who 

respect religion behave. The Zionists in the West have no 

concern for religions at all and they stand condemned in 

the eyes of humanity and the civilized world.   

  

   There is a fine article written in the "எ+க. ேதச
 "  மல% :11  இத) : 19 ஒ�ேராப% 01 - 14.   

 
 "Innocence of Muslims" "சி�தி�க ேவ
�யைவ�� சி�தி�க� தவறியைவ��". 

 

We must carefully analyse this and see why one 

should not get provoked by others. If somebody 

blackguards me and I look the other side and say, "That 

fellow is only capable of that",  it ends there.  If I go to 

fight with him,  that never ends.  Here it states, I quote:  

 
"Innocence of Muslims" எ��� திைர�பட�தி� வ�கி�ற ஒ� சில கா சிகைள ச"க வைல�தளமான "You Tube" இ� பதிேவ&றியைமைய� ெதாட(�) அத&ெகதிரான ெப�� எதி(�பைலக+ அர, - -./� உலக�தி1� -./�க+ சி2பா�ைமயாக வா3கி�ற இல4ைக, இ�தியா ேபா�ற நா7களி1� ேதா�றி�+ளன.  பதி�"�2 நிமிட� அளவிலான அ�த -�ேனா ட (Trailer) கா சிகைள ஒ� -./மா� மா�திரம�றி மனிதாபிமான-� ஒ8�க-� உ+ள சாதாரண ெபா)மகனா�:ட சகி�)�ெகா+ள -�யா).  அ�த அள;�< நபியவ(க+ மிக ேமாசமாக அதி� சி�திாி�க�ப 7+ளா(க+.  நபியவ(க+ எம) -�மாதிாி;  எம) உயிாி1� ேமலானவ(; எம) தா>, த�ைத, உ&றா( உறவின( அைனவைர�� விட அ�, ைவ�கேவ
�யவ(; -./�க?�< மா�திரம�றி, அகில�தா��< அ� ெகாைடயாக வ�தவ(க+;  -8 மனித ச"க�ைத�� அ�ைம�)வ�தி/��) வி7வி�), ெப
க?�<ாிய @த�திர�ைத�� அ�த.ைத�� வழ4கி சி2வ(க?�<ாிய அைன�) உாிைமகைள�� உ�தரவாத� ப7�தி, -தியவ(க?�< வழ4கேவ
�ய உாிைமகைள�� கடைமைய�� க
ணிய�ைத�� உ�தரவாத�ப7�தி -8 மனித ச-தாய�தி�மீ)� ேநச� ெகா
7 வழிகா ட வ�தவ(. 

 
They make a remark that we must not get caught to 

these types of things.  We have to use our intelligence.  

Do not provoke them to do more.  

 இ:த விவகார�ைத உாிய-ைறயி' அ<கி உாிய பதில) ெகா=1காம' அவ�க� எதி�பா�1கி,ற பதில)ையேய ெகா=1கி,ேறா . இலவசமாக விள பர  ெச?@ அவ�கள@ எதி�பா��ைப நிைறேவ.றி1 ெகா=1கி,ேறா .   
Therefore, all right-thinking people in the civilized 

world - we are so - the Asians and particularly the Sri 

Lankans are a proud nation and we respect our religious 

leaders and our religions; we follow the religious precepts 

of all religions; we send a message, a warning to the 

Western world to stop this nonsense.  Otherwise,  

humanity will turn against  you.  

 

Thank you, Sir. 

   
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ග/ ෙ�.ආ�.§.  �~යiෙප/ම මහතා. 
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ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�....ආ�ආ�ආ�ආ�....§§§§. . . . �~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා    (மா��மி� ேஜ. ஆ�. �. Bாிய�ெப+ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ග/ කථානායක�ම%, ෙමම ෙයෝජනාව ඇ?ත වශෙය�ම 
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N%හා වඳ බැහැ� ෙකෙහ_ ගහ� හා සමානX. ආගම තමX 

හදවත �ළ �ෂ්ට?වය� ඇR කරලා N%සා N%ස් මාවෙ? 

යව�න පට� ග�ෙ�. ෙ� ෙලෝකෙ� �යTම ආග� පහළ [මට 

ෙපර ච�යාව� R�ණා. ඒක තමX ල�ජා-භය; �~ ඔතi.  ඒ  

වචන ෙදක තමX ඉස්ෙස_ලාම ෙලෝකෙ� පහළ �ෙ�. ඒකට 

ක�තෘවරෙය� නැහැ. �~ ඔතi -ල�ජා-භය-  ෙදක ඇR �ණාට 

පස්ෙසේ තමX මහජනයා සමාජයට ඇ�_ලා යහප? ආගNක 

ෂ්ටාචාරය�, එ=ෙනකාට සලකන, වැ¬�¦ය�ට �³ම� 

ද�වන ෂ්ටාචාරය� ඕනෑය =1ෙ1. අෙi ආගම වන �8ධා ගෙ� 
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=යලා ෙහොය�න මම map එක�? අරෙගන බXබලෙ� Wල 
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ෙයොW ෙවලා Rෙබනවා. 
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අ ෙi �යTම භාෂාවල, එංගල�තෙ� ඉං÷�, ඉ�@යාෙ1 
සංස්කෘත, අෙi රෙ� �ංහල, Wස්�� ආගෙ� අරා� සෑම ආගමකම 
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තW�නා�ෙසේලා අර ෙගන බල�න, සෑම ආගNක ෙපොතකම ෙ� 
උ?කෘෂ්ට වචනය Rෙබනවා; වැදග? අයට වැදග? ෙලස කථා 
=>ෙ� ස�පදාය ඇR කරලා Rෙබනවා. ඒක මම තW�නා�ෙසේට 
අවංකව =ය�න ඕනෑ. අ) �ඩා කාලෙ� ඉඳලාම ප�සල aජyය 
ස්ථානය� වශෙය� සැල�වා. =�ම ෙවලාවක  ෙකෝ�_වලට, 
ෙ8වාලවලට, ප_�වලට අෙගෞරවය� කර�න අෙi ෙදම�)ෙයෝ 
ෙහෝ A/ව/ ෙහෝ අපට උග�වලා නැහැ. අ) ඒවාට ග/ කළා. 
අෙi පළාතට R�ෙ� එක ප_�යX. පා@� උ�නා�ෙසේ 
ෙකෙන� පාෙ� යනවා න� අ) බX�කලෙය� බැහැලා එ�මාට 
ආචාර කරලාX ය�ෙ�. ඒ වාෙL ෂ්ටාචාරය� R�ණා.  
ක/ණාකරලා වාVජ ෂ්ටාචාරෙය� ෙ� �හකක� ඈ? 
කර�න. වාVජ වcාපාරය සඳහා ආගම දඩ�මා කර ග�න එපා. 
ඒක හ~ ෙOදවාචකය�. බල�න, ඊෙ� ෙපෙ�දා ෙශේෂ්ඨ ආග� 
ක�වරය� වන -ඉස්ලා� ආගෙ� ක�තෘවරයා වන- න� 
නායක�මාෙL ච~තය අර ෙගන හද� Iතප¦ය�  television 
එෙක?, internet එෙක? ෙප�tවා. ඒක ඉව? කර�න බැහැX 
=යලා ඇෙම~කාව =1වා. %දහස් කථනය =යන වචනය උඩ 
ෙ�ක ෙද�න ඕනෑය =1වා. ඒ %සා තමX ර¦� රට, ග N� ගම 
N%ස්M�ෙL �?වල-  

ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ((((ජාRක භාෂා හා ජාRක භාෂා හා ජාRක භාෂා හා ජාRක භාෂා හා 

සමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcසමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcසමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcසමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    (மா��மி� வாCேதவ நாணாய1கார - ேதசிய ெமாழிக�, சDக ஒ+ைம�பாF= அைம"ச�) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

Wikileaks ලාට Julian Assangeට ඒ අXRය නැහැ.  
 

ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�....ආ�ආ�ආ�ආ�....§§§§. . . . �~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා    (மா��மி� ேஜ. ஆ�. �. Bாிய�ெப+ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ස?ත=�ම, ස?ත=�ම. %දහස් කථනය එතැන නැහැ. ෙ� 

W© ෙලෝකෙ� ෙකෝ¦ 125� ව�දනාමාන කරන ෙකෙන� තමX 
න� නායක�මා. එ�මාට යම� =යන ෙකොට, එ�මාෙL ච~තය 
ඝාතනය කරN� Iතප¦ය� හදලා ජාතc�තර වශෙය� 
ෙප�වන ෙකොට =�ම කථාව� නැහැ. 

 
%දහස් කථනයට ඉඩ @ය 4�X =යලා =යනවා. ඒක වැර@X.  

ෙ� වැඩ වැර@X.  අෙi �ංහල රජව/ W³uබඩ පළා?වල �ට� 
¢ස්Rයා% අයට =1වා, "උඹලාට පෘ�Ä�කාරෙයෝ �~හැර 
කරනවා න�, ල�ෙ8�කාරෙයෝ �~හැර කරනවා න�  ඇ�_ලා 
රහ��ෙගොඩ, හúර�ෙකත ප@ංI ෙවය_ලා" =යා.   පෘ�Ä�� 
හා ල�ෙ8�� Wස්��ව/�ට �~හැර කර�න පට� ග?තා. ඒ 
ගමන �ංහල ර�¨ /ෙවෝ =1වා, "රට මැ8ෙද� �යTම 
Wස්��ව/� මෙL රට ඇ�ළට එ�න" =යා. රට ඇ�ළට 
ඇ�_ලා ඒ ෙගො_ෙලෝ මහtවර ඔස්ෙසේ  බu_ල ඔස ්ෙසේ අරෙගන 
��� රෙ� ෙකළවර අ�කරප?�ෙ1 ප@ංI කළා. අද එ� Wස්�� 
ජනතාව ඉ�ෙ� එෙහම පදංI කර[ම %සX.  �ංහල ර�¨/ෙවෝ 
�uම ෛමKභාවය=� සෙහෝදර?වය=� ජාතc�තරව බල� 
බැ_ම %සා තමX ඔෙහේ ඉ�න බැ~ න� මෙL රාජc �ළ 
�ටප_ලාX =යලා �යTම ආග�වල අයට  =1ෙ1. 
පෘ�Ä��ෙL ෙහොඳම වැදග? aජක�ම� වන ෙගො�සා_ෙ1ස් 
)ය�මාට =1වා, මහtවරට ඇ�? ප_�ය� හදාෙගන 
ව�දනාමාන කර�න =යා. ර�¨/ෙවෝ හවසට ඇ�?, "ඔයාෙL 
ආගම මට =ය�න." =යලා =යනවා. ඒ තර� Nත දහම� R�0 
4ගය�. මට හ~ කනගාBX. අධcාපනය @40 S, ෙපො?ප? 
@40 S ෙ�  21වන ශත ව �ෂෙ�    ෙ� ෂ්ටාචාරය @40X 
=යන ෙවලාෙ1 ආගNක නායකX�ට -ආගNකවාදය R�ණාෙ1.-  
ගරහ�න එපා. එතෙකොට මtෂc?වෙ� වැදග?කම )~³0බව 
ෙපෙනනවා. ප_�යකට ගල� ගැûෙම�, ෙ8ව aජාවකට 
අපහාස =>ෙම� ෙප�ව�ෙ� ඒක කරන  N%හාෙL ච~තය 
)~³0 ල�ණ� Nස අර පRමාවට  අෙගෞරව =>ම� ෙනොෙවX.  

 
 අෙi ෂ්ටාචාරය අtව =යැෙව�ෙ� �යT ෙදනාටම ග/ 

කරප_ලා, වැ¬�¦ය�ට රජව/�ට �යT ෙදනාටම ග/ 
කරප_ලා =යලX. "හාWu/ෙවෝ" =යලා අ) නැNලා වÁනවා. ඒ 
වÁන වැÁ_ෙ_, ��ෙය� ස්වා�� වහ�ෙසේ නමකට වÁනෙකොට 
ඒ වැÁ_ෙ_ යට? [ම� Rෙබනවා. අ) යට? ව�ෙ� Aණ 
ධ�මයකට. අෙi ��ය� කරන ³ඟ� නරක වැඩ  හාWu/ෙවෝ 
කර�ෙ� නැහැ =යන උ?තමාචාරය තමX  හාWu/ව�ට අ) 
ෙද�ෙ�. ඒ අtසාරෙය� තමX අ) ෙ� ෂ්ටාචාරය හදලා 
Rෙබ�ෙ�. මම ෙ� ෙයෝජනාවට ප�ෂX; ෙ� ෙයෝජනාව 
ෙහොඳX. ක/ණාකර, ෙමය ¢යා?මක කර�න. එ�ස? 
ජා²�ෙL ම�ඩලයට ෙලො� වග xම� Rෙබනවා. ඒ ෙගො_ල� 
moral responsibility  එකට බැÁලා Rෙබනවා. ෂ්ටාචාරය� 
ඇR =>ෙ�f ආග�වල Aණධ�මතා mxමට බැÁලා Rෙබනවා. 
මම ෙ� ෙයෝජනාවට ස�a�ණ සහෙයෝගය ෙදනවා.  ඒ �තර� 
ෙනොෙවX, ෙමය )5ප@න ෙලස රජෙ� �යTම ආයතනවලට, 
උග? අයට  =යනවා.  
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ග/ කථානායක�ම%, "දහ� පාසල" =යා ඉතාම සා�ථක 
ෙදය� ලංකාෙ1 පට� අරෙගන Rෙබනවා. සෑම ආගමකම දහ� 
පාසල� පට� අරෙගන Rෙබනවා. ල�ෂ 24� ෙබෞ8ධ දහ� 
පාස_වල ඉ�නවා. ෙබෞ8ධ දහ� පාස_ 10,000� ලංකාෙ1 
Rෙබනවා. සෑම Wස්�� ගමකම ඉස්ලා� දහ� පාසල� Rෙබනවා. 
¢ස්Rයා% දහ� පාස_ Rෙබනවා. අ�න ඒ දහ� පාසෙල� තමX 
අනාගත සමාජය හද�ෙ�; අනාගත වැදග? ළමයා හද�ෙ�; 
අනාගත �රවැ�යා හද�ෙ�. මෙL Rෙබන ෙලො�ම 
බලාෙපොෙරො?�ව ළමයා හදලා රට හදWX =යන එක.  ළමයා 
හද8f අ�/u 15 ෙව�න ඉස්සර ළමයාෙL ඇඟට කාරණා ෙදක� 
කාව8ද�න ඕනෑ. උග?කම, �8(ය, දැtම ඔ©වට ෙද�න ඕනෑ.  

 

අ�/u පහෙළොව ෙව�න ඉස්ෙස_ලා ප�වට ෙද�න ඕනෑ 
ශ8ධාව; සැදැහැව? භාවය. ප�වට සැදැහැව? භාවය?, ඔ©වට 
දැtම? fලා ඒ ෙදක ඇtවාම තමX පඥා ස�ප�න ළමෙය� 
පහළ ෙව�ෙ�. ඒ ළමයා පහළ ෙ1වා; ෙ� ෙයෝජනාෙ1 Rෙබන 
අ�ථය ¢යා?මක කරN� තW�නා�ෙසේලා යහ °�තයකට 
එළෙඹ?වා =යා මම ආ�වාද කරනවා. 

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 

� ළඟට, ග/    %ෙයෝජc අමාතc�මාෙL )5�/ කථාව. 

 
[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....02020202]]]] 

ග/ එ�ග/ එ�ග/ එ�ග/ එ�....ෙ�ෙ�ෙ�ෙ�....ඒඒඒඒ....����....එස්එස්එස්එස්. . . . Aණව�ධන මහතා Aණව�ධන මහතා Aණව�ධන මහතා Aණව�ධන මහතා ((((�8ධ ශාසන හා �8ධ ශාසන හා �8ධ ශාසන හා �8ධ ශාසන හා 

ආගNක කට4� %ෙයෝජcආගNක කට4� %ෙයෝජcආගNක කට4� %ෙයෝජcආගNක කට4� %ෙයෝජc අමාතc අමාතc අමාතc අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    (மா��மி� எ .ேக.ஏ.).எ7. �ணவ�தன - ெபள�த சாசன, மத அGவ'க� பிரதி அைம"ச�) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

ග/ කථානායක�ම%, ග/ ර� ක/ණානායක ම�K�මාෙL 
ෙයෝජනාව අtව �යTම ආග�වලට අෙගෞරව =>ම නැවැ?�ය 
4�X =යන එකX Wඛc පරමා�ථය ෙව�ෙ�. ඒ අතර�ෙ� ෙක¦ 
පැහැ@� =>ම� කර�නට ෙවනවා. ෙ� ෙයෝජනාෙ1 එක තැනක 
ෙපො¬ අ}ව� Rෙබනවා. ෙම� සඳහ� ෙවනවා �u රජාණ� 
වහ�ෙසේෙL, ව ෙද�ය�ෙL, ෙ�Mස් ¢ස්�ස් වහ�ෙසේෙL සහ 
Wහ�ම8�මාෙL Yප ෙවෙළඳ භා�ඩ සඳහා ෙයද[ම ෙනොකළ 
4�ය =යලා. නW? Wහ�ම8�මාෙL Yපය� නැහැX =යන 
එකX ඉස්ලා� ආගෙ� සඳහ� ව�ෙ�; �ශ්වාසය ව�ෙ�. 
ඒෙක� ඉස්ලා� ආගමට ෙපො¬ %ග/ව� �ණාද =ය�න 
ද�ෙන? නැහැ. ඒ %සා ඒ වාෙL ෙ8ව_ ෙබොෙහොම ෙහොඳට 
ෙහොයලා බලලා කථා කර�න ඕනෑ =යන එක මම ෙ� 
අවස්ථාෙ1f සඳහ� කරනවා.  

 
�ෙශේෂෙය�ම �8ධ ශාසන හා ආගNක කට4� අමාතcාංශෙ� 

වැඩ බලන ඇමRවරයා හැ¦යට මම ෙබොෙහොම පැහැ@�ව ද�වා 
�¦නවා, කාෙL ෙහෝ ආගමකට �/8ධව ක�/� ෙහෝ කට4� 
කරනවා න� අ) ඒකට �/8ධX =යලා. ආ�}කම වcවස්ථාෙ1 
10වන සහ 14වන වcවස්ථා අtව, ඕනෑම ෙකන�ට තම�ෙL 
ආගම ඇදûෙ� %දහසට සහ ආගම ෙකෙර� ඇR �ශ්වාසය ඇR 
කර ගැyෙ� %දහසට ඉඩ fලා Rෙබනවා. ඒ වාෙLම ය� =� 
ෙකෙන� ඒ %දහසට පටහැ%ව ¢යා කරනවා න�, ඊට �/8ධව 
කට4� කරනවා න� ඒ ම¡� ආ�}කම වcවස්ථාවට පටහැ%ව 
p�ක N%ස් අXRවා�ක� උ_ලංඝනය =>ම�? �8ධ ෙවනවා 
=යන එක =ය�නට ඕනෑ.  

 
පM �ය දවස්වල Wහ�ම8�මාට %ගහ ෙවන �(යට සකස් 

කරලා R�ණ Iතපටය ස�බ�ධව අ) දැ¬ ෙසේ �ෙරෝධය පකාශ 

කරනවා =යලා අ) අෙi අමාතcාංශෙය� පකාශය� %�? 
කළා. ඒ වාෙLම බංLලාෙ8ශෙ� ෙබෞ8ධ �8ධස්ථාන �නාශ 
=>ම ස�බ�ධව අෙi �/8ධ?වය පකාශ කරලා, එය ෙහළා 
ද=න බව සඳහ� කරලා අෙi � ෙරෝධතාව සහ �ට පMව ඒ වාෙL 
ෙ8ව_ �u ෙව�නට ඉඩ තබ�න එපා =යන ඉ_«ම අෙi �ෙ8ශ 
කට4� අමාතcාංශය ම¡� ඒ රටට දැt� u�නා. 

 
අද ෙලෝකෙ� Rෙබන �ෂමතාව� උඩ  ෙබොෙහෝ �ට ෙලෝක 

සම¡ය නැR  කර�නට, මාt�ක?වය  නැR කර�නට, 
ෙමොනවා ෙහෝ  ෙදය� පටලවා ග�නට උ�ම?තකX� ���   
ය� ය� ෙ8ව_  �8ධ කරනවා. ඒක �තාමතාම   
සං�ධානා?මකව කරනවා. එ�ෙකෝ ප�කා ම¡�, Iතපට ම¡� 
ආගNක නායකය�ට %ගහ වන  �(ෙ� ෙ8ව_ පචාරය කරනවා, 
කටකථා ප�/වා හ~නවා. ඒ වාෙLම ෙවෙළඳ භා�ඩ ම¡t? ඒ 
¢යාව කරනවා.  

 
පM �ය කාලෙ� �ෙ8½ය කා�තාව� අÁන කා�තා 

ඇ¯�වල �8ධ පRමාව Wදණය කරලා R�ණා. ඒ වාෙLම   
)~N�ෙL ඇ¯� සඳහා, සප?� ෙසෙරi� දමන  ෙප�¦වල ඒ 
ලාඤ්ඡනය ඇ�ළ? කරලා R�ණා. එවැ% අවස්ථාවල අෙi රෙ� 
පවRන yRය අtව අ) ඒවාට න} පවර�න කට4� කළා. ද�ඩ 
yR සංගහෙ� 290 (අ) වග�Rය යටෙ? ෙකෙන� �ශ්වාස 
කරන ආගමට අෙගෞරවය� වන �(යට කට4� කරනවා න� ඒ  
ස�බ�ධෙය� ය� අෙය� වෙර��ව� ෙනොමැRව අ? 
අඩංAවට ගැyෙ�  yතct¼ල බලය�  ෙපො«�ෙ� බලධා~�ට 
Rෙබනවා. එවැ% අවස්ථාවකf  වෙර��ව� ෙනොමැRව �ව? 
ෙකෙන� අ?අඩංAවට ග�න �©ව�. ඒ වාෙLම  න}ෙව� 
වැර@කාරයා �ණාම බරපතළ වැඩ ඇ�ව ෙහෝ නැ�ව යන 
ෙදආකාරෙය� එ� ආකාරයකට වසරක කාලය� �රගත 
කර�නට �©ව� බව?,  ඒ එ�කම මෙහේස්තා?වරයාෙL 
අµමතය ප~@ දඩය� %යම කර�න �©ව� බව? yRෙ� 
සඳහ� ෙවනවා. ඒ වාෙLම ය�=� �(ය=� �8ධස්ථානයකට 
අලාභ කෙළො?, ෙකෙන�ෙL ෙසොෙහො� ෙකොත�  �නාශ 
කෙළො?  ඒ ෙවtෙව�  අ�/u ෙදක ද�වා S කාලය� �රදôව�  
ෙද�නට න}ව  �භාග කරන මෙහේස්තා?වරයාට බලය 
Rෙබනවා. මෙහේස්තා?වරයාෙL අµමතය ප~@ දඩය� %යම 
කර�න? �©ව�කම Rෙබනවා. දඩය ෙකොෙත�ද =යා සඳහ� 
ෙවලා නැහැ. �%ශ්චයකාර�මාෙL අµමතය  ප~@ එය කළ 
හැ=X. ෙ� �(යට yR>R හදා Rෙබ�ෙ� ෙලෝකෙ� 
ජනතාවෙL යහපත සඳහාX. ෙබොෙහෝ �ට ෙනොෙය� අවස්ථාවලf 
එ� එ� ජා²� ෙනොෙය� පශ්න ස�බ�ධෙය� 4ද ව@න 
අවස්ථා Rෙබනවා.  

 
අෙi  රට ගැන ක_පනා කරනෙකොට �ණ?, හ~යට ආගම 

දහම අදහන අය �¦යා න� ප³ �ය අ�/u Rහ Rස්ෙසේ ඇR 
ෙවåච ඒ කාලක�V 48ධය ෙ� රෙ� ඇR ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ 
48ධය ආර�භ  කර� ෙකො¦  ��u ආගෙ� අය  ස�බ�ධ 
කරෙගන ඒ අයට? බාධා වන �(යට,  අර�තලාෙ1 ස්වා�� 
වහ�ෙසේලා Rස්හ? නම�  ෙපR )ට ෙපR කපා ෙ_ 
ගංගාව_වල පා කළා. /³0 ෙසෝමාවRෙ�  ස්වා�� 
වහ�ෙසේලා හ? නම� ඝාතනය කළා. පද� \�ර මහානායක 
හාWu/ව�ට ෙව¬ Rයා, ෙබෝ�බ ගහලා ඝාතනය කර දැ�මා. \ 
මහා ෙබෝº� වහ�ෙසේ ළඟට ඇ�_ලා, ෙබෝ(  ශාඛාවට? ෙව¬ 
Rයා   ෙබෝ(ය ළඟ ආගNක  කට4�වල ෙයf �ට� ෙගෞරවyය 
ස්වා�� වහ�ෙසේලා, දස�_ මෑVව/�, උපාසක උපා�කාව� 
ඇ�© එක�ය හැට ෙදෙදන� ඝාතනය කළා.  සකල ෙලෝකවා� 
ෙබෞ8ධ ජනතාවෙL Wu�වල කඩ වාෙL අදහන, ග/ කරන \ 
ද�ත ධා�� වහ�ෙසේ  වැඩ �¦න දළ දා මා�ගාව  ))ෙර1වා. 
ෙ� �(යට ජන°�තය, ඒ ඒ ආග�, ඒ ඒ ජා²�ට  ආෙ1%ක 
�යT �~? �~? �නාශ කළා.   
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පා��ෙ���ව 

 

 

ෙ� �ය_ලටම Wල තම�ෙL ආගම  ගැන  වැටûම� 
නැRකම,   ඒ ආගම %�යාකාරව   අදහ�ෙ� නැRකම, ඒ අtව 
)5ප@�ෙ� නැRකම සහ ඒ අtව °ව?  ෙව�ෙ� නැRකමX.  
තව? අත=� %හඬව  ඉ�න  ෙකොටස� ෙමොක� හ~ 
ආරා�ලකට ඇ�© කර ග�න, ඈඳා ග�න �තාමතාම 
සං�ධානා?මනව කරන  වැඩ )5ෙවළ� ෙ�ක. ඒ %සා  ෙකොX 
ආගමක �ණ? අ)  හැෙමෝම ෙ�කට තරෙ�ම �/8ධ �ය 4�X 
=යන එක මම ෙ� අවස්ථාෙ1f සඳහ� කරනවා.  සෑම 
ආගම=�ම කර�ෙ�  �8ගලය�  �ළ  ���ම, හැ@යාව ඇR 
කරන එකX. ෙකෙන�  ආගම අදහ�ෙ� නැ?න� මtෂc 
ආ?මය� ලැ�ව? R~සෙන� Nස මtෂcෙය� ෙව�න   බැහැ.  
ආගම=� තමX ෙකෙන�ට  ෙහොඳ නරක, ගR Aණ, �~? �~? 
�ය_ල,  °ව? ෙවන හැ¦ =යා ෙද�ෙ�.  

 
ෙකොX ආගම=� �ණ? =යලා ෙද�ෙ� ජනතාවෙL යහපත 

සඳහා කට4� කරන ආකාරයX. �ෙශේෂෙය�ම අෙi ආගෙ� 
හැ¦යට ස�මා ස��u රජාණ� වහ�ෙසේ අෙi ආ?මය ෙක¦ කර 
ග�න හැ¦, %වැර@ මා�ගෙ� ගම� කරන හැ¦ අපට ෙප�වලා 
Rෙබනවා. අෙන� ආග�වල? ඒ �(යටම ඒ ත??වය පැහැ@� 
කරලා Rෙබනවා. ඒ %සා ඊට �/8ධව ක�/� ෙහෝ කට4� 
කරනවා න� අෙi අමාතcාංශය ෙවත ඒ ගැන දැන ග�නට 
ලැ�ෙණො? අ) yතct¼ලව ඊට �/8ධව කට4� කර�න 
බලධා~�ට භාර ෙදන බව සඳහ� කරN� එවැ% කට4� N� 
ඉ@~යට ෙනොෙ1වාය =යා පා�ථනා කරN� මෙL )5�/ කථාව 
අවස� කරනවා. ස්�RX. 

 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ස්�RX. ග/ ර� ක/ණානායක මහතා. 

 
ග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතාග/ ර� ක/ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க+ணாநாய1க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ග/ කථානායක�ම%, ෙ� ෙයෝජනාව ස�බ�ධෙය� �ට 
ෙපර කථා කර� අ;? §. ෙපෙ�රා ම�K�මා ට?, \ රංගා 
මැR�මාට?, අස්ව� මැR�මාට?, අෙi %ෙයෝජc ඇමR�මාට? 
මෙL ස්�Rය  පකාශ කර�න කැමැRX. සමස්තය� හැ¦යට 
පා��ෙ���ෙ1 බ³තරය� ෙ� ෙයෝජනාව ¢යා?මක =>ෙ� 
අවශcතාව )5 අරෙගන Rෙබනවා. ග/ %ෙයෝජc ඇමR�ම%, 
ක/ණාකරලා අමාතcාංශය� වශෙය� ඔබ�ම�ලා අවශc yR 
>R පනවලා ෙ�ක %�යාකාරව ¢යා?මක කර�න කට4� 
කර�න =යන එක තමX මෙL Rෙබන එකම ඉ_«ම සහ 
අµලාෂය. ඒ ස�බ�ධෙය� දැtව? =>මට මෙL අවශcතාව� 
Rෙබනවා න� ඔබ�මා කා/Vකව මට දැt� ෙද�න, මම 
එ�න� උද� කර�න.  

 

I must accept the fact that was mentioned by the Hon. 

Azwer.  He mentioned about - I am sorry; it was an 

oversight on my part - a photograph that should not be 

used in an Islamic area, which I should know better 

because my wife is also a Muslim.  Irrespective of that, I 

am saying this in good spirit, that all religions must be 

treated alike. That was what was expected of it and I did 

not want to leave any religion out of it.  

 

The most important fact mentioned by the Hon. Sri 

Ranga was  that we have just finished the ethnic war and  

we should not, in any way, trespass into an area which 

would lead to a religious war like what is going on in 

Syria and Bahrain, where an incalculable amount of 

damage is being done.  Therefore, we must step forward 

in the right direction.  

 

Let me also state this. While commercialization is 

bad, politicization is even worse. As I mentioned before - 

Hon. Vasudeva Nanayakkara is present here - take for 

instance, the situation that arose during the election time 

in the Eastern Province. A Mosque was damaged in some 

other area and certain political parties took advantage of 

it. I must say that the Government should be very firm on 

such incidents. Certain Government MPs stood up and 

fought against such fundamental political parties but after 

everything was over, they resorted back to the same old 

game. These are matters which are bad for the body 

politics of a country and it is worse, taking religion into 

the body politics.  That is what should be eradicated from 

our society. As it was stated by the Hon. Sri Ranga, the 

late Hon. (Dr.) Colvin R. de Silva once stated, “Two 

languages - one country; one language - two countries”. 

That should be the basis on which we should act upon. 

Buddhism is given the foremost place in the country and 

it is enshrined in the Constitution but that does not mean 

that you preclude any other religion. So, I hope you 

would fortify the relevant areas by embracing all these 

facts.  

      
ග/ කථානායක�ම%, මට කථා කර�න අවස්ථාව ලබා fම 

ස�බ�ධෙය� මම ඔබ�මාට ස්�Rව�ත ෙවනවා. ග/ 
කථානායක�ම%, ඛ%ජ ෙත_ yRගත සංස්ථාෙව� මට �ෙශේෂ 
ආරංIය� දැන ග�න ලැ�ණා, ෙලෝක ෙත_ Nල අ} ෙවලා 
Rෙබන අවස්ථාවක ආ�}ව එන Mමාෙ�  �සT?, ෙප�රT? 
/)ය_ 10=� වැ¬ කර�න අදහස් කරලා Rෙබනවාය =යලා. 
ෙ� ග/ සභාෙ1 ෙ� ෙ1ලාෙ1 ඇමRව/ �� ෙදෙන� ඉ�නවා. 
ඒක ෙ� මාතෘකාවට අදාළ ව�ෙ� නැR ෙව�න �©ව�.  අ) 
ආගම� �� කරන අවස්ථාෙ1f, ඒ ගැන කථා කරන අවස්ථාෙ1f 
ෙලෝකෙ� ෙත_ Nල අ} වන ෙකොට, අෙi රෙ� ෙත_ Nල වැ¬ 
ෙවනවාය =යලා දැන ග�න ලැ�ණාම ස�a�ණෙය�ම �� 
නැR ෙවනවා. සාමානcෙය� ආ�}ෙ1 �~ත තමX ලබන 
Mමාෙ� පා��ෙ���ව mස් ව�ෙ� නැR %සා ෙ� වාෙL 
ෙ8ව_ ~ංගවන එක. මම ෙ�ක මත� කෙළේ, ඔබ �යT ෙදනාම 
ෙත_ Nල වැ¬ [මට අකමැR %සX. අ) ෙදXය�ෙගt? 
ආ�වාදය ඉ_ලනවා, ඔබ�ම�ලාට �� �8(ය ලැj, ෙ� ෙත_ 
Nල වැ¬ කර�ෙ� නැ�ව ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙත_ Nල අ} 
වන ෙකොට ඒක අ} කරලා අෙi ජන °�තය ෙලෙහ� කර�න 
උද� කර�න =යලා. පා��ෙ���ෙ1 �යTම ම�Kව/�ෙL 
උද� උපකාර ෙ� සඳහා %�යාකාරව ලැෙ�වා =යා පා�ථනා 
කරN� ග/ කථානායක�මාට ස්�Rව�ත ෙවN� මම %හඬ 
ෙවනවා.  

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
ඉතාම? ෙහොඳ ෙයෝජනාව� %සා අ) ඉඩ u�නා. ඒක ඒ 

�(යටම ¢යා?මක ෙවX =යා �ශ්වාස කරනවා.  

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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[ග/  එ�.ෙ�.ඒ.�.එස.් Aණව�ධන මහතා] 
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��ெமாழி ேபச�ப� இல�ைக�காக 
"சேகாதர பாடசாைல நிக��சி�தி�ட�" 

ஒ�ைற� தாபி�த  

ESTABLISHMENT OF A “SISTER SCHOOL 

PROGRAMME” FOR A TRILINGUAL SRI LANKA 

 

 

[3.15 p.m.] 
 
ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

I move,  

 
 “That this Parliament resolves that developing a ten year National 

Strategic Framework for a Trilingual Sri Lanka is a landmark measure 

for national integration and social harmony, steps be taken by the 

Ministry of Education and the Ministry of National Languages and 

Social Integration to link individual schools in majority Sinhala 

speaking areas with Tamil medium schools in a “Sister School 

Programme” for the exchange of students and teachers on short-term 

exposure programmes.” 

 
Since we are talking about three languages, Sir, I 

would like to table* this Motion in the Sinhala and Tamil 

languages so that this will benefit all communities living 

in the country.   

 

Today, there is a Presidential Task Force for a 

Trilingual Sri Lanka, established under the guidance and 

leadership of His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa. The Chairman of this Presidential Task Force 

for a Trilingual Sri Lanka is the Secretary to the 

President, Mr. Lalith Weeratunga and the Vice-Chairman 

is Mr. Sunimal Fernando. They have drawn up a 

comprehensive programme for this.  

 

Sir, today we are on the threshold of becoming an 

advanced nation in the world, linguistically and 

intellectually. I should stress upon that fact because 

linguistically, we are bound together and intellectually, 

our country is about 99 per cent literate.  

 
කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා (சபாநாயக� அவ�க�) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  ෙ� අවස්ථාෙ1 f ග/ %ෙයෝජc කාරක 

සභාපR�මා pලාසනය ග�නවා ඇR.  

අන�/ව කථානායක�මා pලාසනෙය� ඉව? �ෙය�අන�/ව කථානායක�මා pලාසනෙය� ඉව? �ෙය�අන�/ව කථානායක�මා pලාසනෙය� ඉව? �ෙය�අන�/ව කථානායක�මා pලාසනෙය� ඉව? �ෙය�,,,,    
%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා  කාරක සභාපR�මා  කාරක සභාපR�මා  කාරක සභාපR�මා [[[[ග/ W/ෙLM ච�දග/ W/ෙLM ච�දග/ W/ෙLM ච�දග/ W/ෙLM ච�ද�මා� මහතා�මා� මහතා�මා� මහතා�මා� මහතා] ] ] ] 
WලාසනාYඪ �යWලාසනාYඪ �යWලාසනාYඪ �යWලාසනාYඪ �ය....    அத�பிற�, சபாநாயக� அவ�க� அ�கிராசன தினி�� அகலேவ, �#�களி� பிரதி  தவிசாள� அவ�க�  [மா&'மி� ()ேக* ச+திர�மா�] தைலைம வகி தா�க�. 

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

CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON.  MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    ( மா��மி� அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, we are marching forward in every sphere. On the 

one hand, economically we are advancing, the country is 

developing, and on the other, linguistically and in other 

fields of academic sphere, we are advancing to a great 

extent, so much so, we are an example to most other 

countries not only in Asia but to the whole world.  

 
Sir, this Trilingual scheme was inaugurated by none 

less a person of the calibre of  Dr. Abdul Kalam, former 

President of India. Dr. Kalam is one of the most 

distinguished scientists of India with the unique honour 

of receiving honorary doctorates from 30 universities and 

institutions. He has been awarded the coveted civilian 

award - Padma Bhushan in 1981 and Padma Vibhushan 

in 1990 and the highest civilian award Bharat Ratna in 

1997. He is the recipient of several other awards and a 

Fellow of many professional institutions. 

 

It is such a distinguished, globally-accepted figure 

who came and inaugurated this  trilingual policy of Sri 

Lanka at the function held at "Temple Trees" under the 

Presidentship of His Excellency Mahinda Rajapaksa. 

There, he said so many things about Sri Lanka. He has 

given  many interviews to the newspapers and said that 

he came to Sri Lanka in order to promote a great State. 

"The Sunday Observer” of 22nd January, 2012 states 

under the heading “Trilingual initiative will lead to peace 

and harmony”. He expounded that thought. This article 

states, I quote: 

 
“The former President, A.P.J. Abdul Kalam, will embark on a 

mission to promote peace, harmony and prosperity for all societal 

constituents in Sri Lanka and propagate an agenda for an inclusively 

developed nation.” 

 

Then, the correspondent posed a question, which the 

article further states as follows, I quote:  

 
“How significant is the ‘Trilingual Initiative’ and what kind of a 

change do you think it can bring about in Sri Lanka?  

 

Abdul Kalam: This initiative has to be a start for inclusive growth 

in Sri Lanka. 

 

This initiative will enable the students to learn their subjects better 

in their mother tongue.  

 

For example, I learnt in my mother tongue, Tamil up to tenth class.”  
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* * * * කථාව අවසානෙ� පළ කර ඇතකථාව අවසානෙ� පළ කර ඇතකථාව අවසානෙ� පළ කර ඇතකථාව අවසානෙ� පළ කර ඇත....    *  உைரயினி�தியி/ தர	ப���ள�. 
* Produced at end of speech. 



පා��ෙ���ව 

 

 

He was born in  South India. It further states:  

“Also, it can bring cultural and civilisational unity. Above all, the 

individual languages can enrich each other.”  

    

That is the idea that he propounded in Sri Lanka and I 

think the President and others who were involved in the 

project have given the correct lead, Sir. 

 
As I said, Mr. Lalith Weeratunga was a very 

distinguished old boy of Royal College of the 90th batch 

and one of his batchmates, my good Friend, A.F. Sameer 

Effendi - according to his ancestry, he relates himself to 

the Ottoman Empire - said, Mr. Lalith Weeratunga has 

been very consistent from his school days and was very 

talented and able in whatever subject he tackled. අ_ල� 
�යT ෙදය�ම, අත ගා� �යT ෙදය�ම ර?තර� වනවාය =යලා 

ෙදමළ භාෂාෙව� ලස්සනට =යනවා.  
 அ�வா� ெதா	டெத�லா ெபா�னா� �பாவ ெகா�ட ஒ� மனிதராக ல�� �ர��க அவ�கைள" கா�கிேறா. இ'த நா	)� *ெமாழிகளி,  பி-ைளக- பயி/சியளி"க1பட ேவ�2. உலக அர�கிேல அவ�க- உ4வி"க1பட ேவ�2. அவ�க5"� ஒ� ெபா�னான கால�ைத உ�வா"� *ய/சியிேல இ'த ெபா�னான மனித� இற�கியி�1ப� எமைனவ�"� மிக7 ச'ேதாச�ைத� த�கி�ற�.    
The “Daily News” of 20th April, 2012 under the 

caption “President responding to people’s wishes through 

Trilingual SL” states, I quote: 

 
“…….according to the school census data shown in it, there were 

only 1562 teachers teaching Tamil as a second language and 536 

teachers teaching Sinhala as a second language in the whole public 

school system, even though the system would need 23,000 trained 

teachers to teach Tamil to Sinhala students and Sinhala to Tamil 

students in the country.”  

 

That is what is being found out now.                              

The article reports as Mr. Fernando having further 

said, I quote: 

  
" 'The task of the Public Administration Ministry would be to evolve 

a Trilingual public service at all levels of administration  while it 

would be the responsibility of National Languages and Social 

Integration Ministry to provide language learning facilities for 

 public servants, judiciary, the security services and the 

general public throughout the country. In this daunting task, state-of

-the-art teaching skills, curricular, training and translation skills and 

material resources must be accessed and provided'......"  

 
" 'The broad objective of the 10 year national plan was to spur the 

country within the next 10 years towards a Trilingual society in 

which all people would be conversant in Sinhala, Tamil and 

English.  Sinhala and Tamil would be the languages of discourse 

and  discussion and English would be a life skill for accessing 

information and technology from the outside world and for 

qualifying our people for employment in the global society' .......” 

This type of trilingual schools are not found even in 

India. They may have separate mediums of instructions, 

but now there are Sinhala schools in most parts of the 

villages, to which Tamils and Muslims also attend. If 

Sinhalese schools separately teach English, the Tamils 

and the Muslims would not be benefited and vice versa. 

Therefore, I think these schools must be brought together 

in certain areas. Cluster them together and teach all  three 

languages, so that  in future you would have a full-

fledged citizen who would understand the aspirations of 

the other communities and would respect other 

communities unlike the Zionists and the Western world - 

as I told you earlier in the Motion - where they vilify 

religion and culture. They do not have any culture at all. 

So, these schools must be clustered together and all three 

languages must be taught. 
 

Now, look at our Parliament. We are a model unto all 

Parliaments in the world. I speak in all three languages 

simultaneously. Sometimes, I feel sorry for our good 

interpreters because I switch, as the occasion demands, 

from Sinhala to Tamil and from Tamil to English. They 

are doing a very efficient service. Similarly, the Hansard 

Reporters write in all three languages and the script is 

ready the following day for printing. They both are the 

best in the world! In Lok Sabha, it is not so. It takes 

months and months. Nowhere, not  in any State 

Assembly in India, do you find this arrangement. 

Therefore, we are a model unto Asia; we are a model 

unto the great Bharatha Nadu, as far as the use of 

languages and the assimilation of culture are concerned.  
 

I must pay tribute to the Hon. Vasudeva Nanayakkara, 

an original Trotskyite and a progressive Socialist, who 

propounded this idea much earlier in his political life and 

is carrying on a vigorous campaign. He has started, even 

in Parliament, classes in Tamil. I think soon -  we have 

got notice from the Secretary-General - a class will be 

conducted in English as well. In other countries, people 

are in darkness without knowing the other person's 

linguistic skills and they, therefore, know not how to 

respect other cultures and the religious feelings of others. 

Even in this respect, we can give a lead to the whole 

world: follow Sri Lanka in trilingualism; you would be a 

developed nation!  
 

Sir, the other day, from your area, Jaffna, the 

Parameswara College cricketers came to the Ananda 

College, Colombo. They stayed in Colombo for  three 

days and played a cricket match. Mind you, Sir, I think 

this must be told aloud: after 30 years, a Tamil boy has 

come into interaction with a Sinhalese boy.  
 

All these days, ෙ� පාපය කෙළේ Êඑ�ඒ එක. ෙ�ක 
කර�න එපා. இ'த1 பாவ�ைத  இனிேம, ெச4ய"8டா ெத�� தமி9� ேதசிய" 8	டைம1பினைர" ேக	2" ெகா-கி�ேற�. அ��-ள தமி91 பி-ைளக5"� இ��-ள சி�கள1 பி-ைளக- ேப�கி�ற பாைஷ விள�கா�. ெகா;< ஸாஹிரா" க�?ாியி� நா� ப)�த கால�தி� அ�� கிாி"ெக	 �;, ���Aச�ைட" �;, 
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[ග/ අ_හා� ඒ.එå.එ�. අස්ව�  මහතා] 



2012  ඔ�ෙතෝබ� 12 உைத1ப'தா	ட" �; ேபா�றவ/றி� அைன�� இன�கைளB ேச�'தவ�க- இ�'தா�க-. அ�ப)யான ஒ+ BHநிைல மீ�=  உ+வாகினா' - We would not be 
an isolated community in time to come. Therefore, Sir, I 
once again would like to tell the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara to pursue this policy vigorously. Hon. 
Minister, you are doing one of the greatest services in 
modern Sri Lanka.  

 
The other day, Mr. Sunimal Fernando had a workshop 

at the Sirimavo Bandaranaike International Hall, and I too 

happened to be there. Even Dr. (Mrs.) Nirmala 

Chandrahasan, the daughter of the late Tamil leader, Dr. 

E.M.V. Naganathan,  came all the way from Geneva and 

attended that. She is the wife of Mr. Chandrahasan, the 

son of the late "Thanthai", the Hon. S.J.V. 

Chelvanayakam. This is the way that we are going to 

progress. But, what do the Tamil leaders do? I am very 

sorry that they are not here even to say something about 

the Tamil Language when we are discussing about it. The 

Tamil Language is flourishing in Sri Lanka more than 

anywhere else, even more than in Tamil Nadu, I should 

say. All the Tamil books that are published in Tamil Nadu 

are brought to the Colombo Tamil Sangam in Wellawatta 

and they had been released on several occasions.  

 தமி9A ச�க�தின� பல விழா"கைள நட��கி�றன�. தமி9 நா	2"�1 ேபானா� அ�� தமி9 ெம�ல ெம�லA சாவைத" காணலா. தமி9� ேதசிய" 8	டைம1< உ�1பின�க- இ1ெபா;� அ�� ெச�றி�"கிறா�க-. ஆனா�, இல�ைகயி� தமி9 ெமாழி �ளி�வி	2 வள�கி�றெத�பைத நா�க- மிக7 நபி"ைகேயா2 மகி9Aசிேயா2 ெசா�கிேறா. இ'தA ெச4திைய நா�க- தமி9 நா	2"�A ெசா�ல ேவ�2. ஆகேவ, நா�க- எ�ேலா� ஒ�� ேச�ேவா. எதி�வ� ப�� ஆ�2களி� இ'த நா	)� இ�"கி�ற தமி9 மாணவ� அழகாக சி�கள மாணவேனா2 ேப�வா�; ஒ�றாக கிாி"ெக	 விைளயா2வா�. எ�ன அ�ைமயான ெகா-ைக! எ�க5"� ஒ� *�ைதயா *ரளிதர� இ�'தா�. இ'த" கிாி"ெக	 விைளயா	ைட சாதி ஒ/�ைம"காக7 சGக இைண1<"காக7 அபிவி��தி ெச4ய ேவ�2ெம�� ஜனாதிபதி அவ�க- ெசா�கிறா�. எதி�கால�தி� யா91பாண�தி��'� *�ைதயா *ரளிதர� ேபா�ேறா� உ�வாகேவ�2ெம�ற ந�ல ேநா"ேகா2 - ெச;ைமமி"க சி'தைனேயா2தா� - ஜனாதிபதி மஹி'த ராஜபI அவ�க5 கிாி"ெக	 விைளயா	2��ைறயி� ஈ2ப2பவ�க5 *ய/சிெச4� வ�கிறா�க-.  
 

I know the Motion that I am moving will be  accepted 

by the whole House and I commend the actions taken by 

the President who is closely supported by Mr. Lalith 

Weeratunga, his Secretary, Mr. Sunimal Fernando and 

others. I must also say that Mr. Sunimal Fernando’s wife 

is also playing a leading role in organizing this seminar. I 

think we have to give this message to the country. We are 

moving this Motion in order to build up a healthy and 

united Sri Lanka where one will understand the others 

much more than earlier. 

 

Thank you very much. 

****සභාෙ�සය මත තබන ලද ෙයෝජනාසභාෙ�සය මත තබන ලද ෙයෝජනාසභාෙ�සය මත තබන ලද ෙයෝජනාසභාෙ�සය මත තබන ලද ෙයෝජනා::::     சபா0ட தி/ ைவ�க	ப�ட பிேரரைணக�: 
  Motions tabled: 

 
"Kභාෂා \ ලංකාව� සඳහා වන දස අ�/u ජාRක සැලැසම්� ඇR =>ම 

ජාRක ඒකාබ8ධතාව සහ සමාජ සං�Áයාව සඳහා ඉතා වැදග? ¢යා 
මා�ගය� බැ��, ෙක¦ කා«න %රාවරණ වැඩ සටහ� යටෙ? ෂcය� සහ 
A/ව/� ³වමා/ව සඳහා "සෙහෝදර පාස_ වැඩසටහන�" ම�� 
බ³තරය� �ංහල භාෂාව කථා කරන පෙ8ශවල Rෙබන එ� එ� පාස_, 
ෙදමළ මාධc පාස_ සමග ස�බ�ධ =>මට අධcාපන අමාතcාංශ ය සහ 
ජාRක භාෂා සහ සමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcාංශය )යවර ගත 4�යැX ෙමම 
පා��ෙ���ව ෙයෝජනා කරX." 

 
"��ெமாழி ேபச�ப�� இல�ைக�கான ப�தா�� ேதசிய �ேலாபாய� ச�டக� ஒ�ைற வ �தலான!, ேதசிய ஒ"�கிைண�$� � ச�க ஒ%&ைம� மான ஒ" தி"�$�ைன நடவ(�ைகயாக அைம*ெம�பதா+, சி�கள ெமாழிேப-� ம�க. ெப"�பா�ைமயாக உ.ள பிரேதச�களி+  &கியகால வளமளி�த+ நிக1�சி� தி�ட�களி� வாயிலாக தமி1 ெமாழி�ல� பாடசாைலக3ட� 

"சேகாதர பாடசாைல நிக1�சி�தி�ட�" ஒ�றி��ல� மாணவ4கைள*� ஆசிாிய4கைள*� பாிமாறி�ெகா.வத%காக ஒ6ெவா" பாடசாைலகளிைடேய ெதாட4ைப ஏ%ப��!வத%  க+வி அைம�-� ேதசிய ெமாழிக., ச�க ஒ"�கிைண�$ அைம�-� நடவ(�ைககைள ேம%ெகா.ள ேவ��ெமன இ�பாரா3ம�ற� தீ4மானி�கி�ற!."  

 
%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා    (�I1களி, பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Now, the Hon. J.R.P. Sooriyapperuma will second the 

Motion. 
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ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�ග/ ෙ�....ආ�ආ�ආ�ආ�....§§§§. . . . �~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා�~යiෙප/ම මහතා    (மா��மி� ேஜ. ஆ�. �. Bாிய�ெப+ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ෙ� ෙයෝජනාව @හා 

උ¬� ම?ෙත� බල�න එපා. ෙ� ෙයෝජනාව ම�Kවරය�ෙL 
ෙයෝජනාව� �ණාට, ෙමය රටක සමාජය ��� බරපතළ ෙකොට 
සැල=ය 4� p�ක yRෙ� පදනම� හැ¦යටX මා සලක�ෙ�. 
තමාෙL ම� භාෂාව පමණ� භා�ත කරන උග�� ෙලෝකෙ� 
පහළ ෙවනවා. නW? උගත� �ණාම ඒ ෙකනාෙL ඔ©වට 
ෙලෝකෙ� �යTම භාෂාවල Rෙබන දැtම ගලා ෙගන එ�න 
ඕනෑ. ඒ %සා �ංහල රජ කාලෙ� උග?කම ම%�න    �භාගය� 
R�ණා. ඒ තමX ෂ# භාෂා පරෙ�ෂ්වර �භාගය. ඒ �භාගය සම? 
ෙව�න භාෂා හය� ඉෙගන ග�න ඕනෑ. ඒ භාෂා  හය  තමX 
සංස්කෘත භාෂාව, පා� භාෂාව, පාකෘත භාෂාව,  ෙශෞරෙසේ% 
භාෂාව, අපභංශ භාෂාව, ෛපශාI භාෂාව. ෙ� භාෂා හයම දැන 
ග�න ඕනෑ. "ෂ# භාෂා පරෙ�ෂ්වර"    =යන උ�� නාමය ලැ£ 
අෙi �ංහල භාෂා වංශෙ� අ�Rම උගතා තමX \ රා³ල 
හාWu/ෙවෝ =ය�ෙ�. ඊට පස්ෙසේ ෙ� භාෂා )~ෙව�ව�� ¦ක 
¦ක හැ�ලා �යා. අ�Rෙ�f �ංහල භාෂාව පවා ප�ස_වල 
හාWu/ව/ ළඟ �තරX ෙබොෙහොම අමා/ෙව� ඉR~ �ෙ�.  

 

 ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, අෙi රෙ� R�0 
48ෙද� පස්ෙසේ, 48ධයට ��_ලා ආ� ෙසබ©� සහ 
ෙසෙන�ව/� ³ඟ ෙදන� මට හW �ණා. මා ඒ අයෙග� 
ඇ³වා, 48ධයට ��� ඒ පෙ8ශවලf ලබා ග?ත අ? දැx�, 
ඉෙගන ග?ත පාඩ� ෙමොනවාද =යලා. xප ෙදන� මට 
=1වා, "මහ?තයා ෙ�ක �ංහල ෙදමළ පශ්නය� ෙනොෙවX. 
අෙi �ංහල ජාRය �ය_ල නතර කරලා ඉස්සර ෙවලාම 
ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගත 4�X. ෙ�ක ��ං මහ?තයාෙL 
ක¦�ම ග�වල වැ�ය�ට =ය�න. අ) එෙහේ ��ං ෙපො_ ගස් 
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පා��ෙ���ව 

 

 

වාෙL �ටෙගන ඉ�නවා. ඒ අය කථා කරන ඒවා අපට 
ෙ?ෙර�ෙ� නැහැ. අ) කථා කරන ඒවා ඒ වැ�ය�ට 
ෙ?ෙර�ෙ� නැහැ. ඒ %සා ක/ණාකරලා, අෙi �ංහල 
වැ�ය�ට =ය�න ෙ� භාෂාව ඉෙගන ග�න  =ය�න.  ඒ 
ෙගො_ල� පාලනය කර�න ඒක අවශcX. ඊට? වැ¬ය, ඒ 
භාෂාව දැන ග?තාට  පසෙසේ ඒ ෙගො_ල�ෙL මාන�ක?වය 
ෙමොක�ද =යලා දැන ග?තාම ෙනො�ත�, ෙනොපැþ 
සෙහෝදර?වය�  අප අතර ඇR වනවා"  =1වා.  මා ඒක 
�ශ්වාස කරනවා.  

 
 ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, අෙi  ෙ� භාෂා 

ඒකාගතාව ඇR =>ම )5බඳ නcාය හැ= පමV� ¢යා?මක 
කර�න ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර ඇමR�මා දැ¬ ප~ශමය� 
දරනවා.  ඒ ස�බ�ධව මා එ�මාට ෙගෞරව කරනවා. ෙ�ක ෙහොඳ 
වැඩ�; ෙ�ක යහප? වැඩ�. ෙමොකද, ග�බද ඉඳලා ෙකොළඹට 
එන අය තවම? [@යක R ෙබන දැ�[ම�ව? =යව�න ද�ෙ� 
නැහැ; අෙi ද/ව� ද�ෙ� නැහැ. ෙ�ක මහා කනගාBදායක 
ෙදය�. W© එංගල�ත ජනගහනෙය� �යයට 26කට බස් ෙබෝ# 
එක =යවා ග�න බැ~T, 21 වැ% ශත ව�ෂෙ�?! අෙi? �¦නවා 
ඒ වාෙL අය.  උඩ බලලා =යනවා, "අ�/ �යලා Rෙබනවා. 
�ෙ?, =යවාප� ෙමොක�ද �යලා Rෙබ�ෙ� =යලා"  එෙහමX 
අහ�ෙ�.  ඉස්ෙකොෙ_ �යාය =යලා දැtම ගැන තෘiRම? 
ෙව�න එපා. අපට )5සඳර, දැtම, ෙපො? ප? =යැ[ම ආ@ය 
R ෙබනවා. 

 
 ඒෙක� මම  දැ� වටහා ෙගන Rෙබනවා, අප ෙවන? 

භාෂාවලට )��ය 4� 4ගය දැ� ඇ�_ලා Rෙබනවා =යලා.  
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, මම �ශ්ව�දcාලෙ�f 
ඉෙගන ග?ෙ? ඉ�@යාෙව� ආ� මහාචා�යව/�ෙග�.   
මහාචා�යව/� පස් හය ෙදෙන� මට ඉගැ�tවා. ඒ අතර �¦ෙ� 
�ංහල මහාචා�යව/� එ�ෙකනX ෙද�නX. අෙන� ඔ�ෙකොම 
ඉ�@යාෙව� ආ� අRaජyය  ත??වෙ� �ට� උ�� මහ?ව/. 
ඇ?ත වශෙය�ම අද පවා ඒ ෙගො_ල�ට මම සලක�ෙ� 
A/ව/� වශෙය� ෙනොෙවX,  ඍ�ව/� වශෙය�. ඒ අය ගැන 
�uම භ�Rය� ඇR කරනවා. හැ�>ම, කථා =>ම ඒ ඔ�ෙකෝම 

ෙ8ව_ උසස්.  Library එකට ��� අසව_ ෙපොත  =යව�න  
=යලා අපට %යම කරනවා. ඒ ෙපොත බැTවාම, ඒක ෙපොත� 
ෙනොෙවX  මැV� ඉ_ලම�. ඒ වාෙගX අපට ඒ  ෙපොත 
ෙපෙන�ෙ�. සෑම මාස ෙදකකටම �තර පස්ෙසේ අපට  �ෙතනවා, 
දැ� අ) ෙගදර ඉදලා ආ� ළමයා ෙනොෙවX, සැතැiම ෙදක� 
ඉස්සරහට �ය ෙකන� බව. ඒ ඔ�ෙකොම දැtම අපට ආෙ1 
භාෂාෙව�.  

 
ෙමතැන ඉ�න අෙi ග/ අස්ව� ම�K�මා, �ංහල ෙහොඳට 

පරෙතරට ද�නවා; ෙදමළ භාෂාව ද�නවා; ඉං�� භාෂාව 
ද�නවා. ලංකාෙ1 ඉ�න ෛතභා�ක උග�� අතර පධාන තැන 
මා එ�මා තබනවා. අ�/u Rහක කාල යක ඉඳලා  ෙ� රෙ�  
පධාy� ඕනෑම ෙවලාවක කථාව? පැවැ?�ෙවො? ඒක භාෂා 
�න=� ජනතාවට =ය�න �©ව� ෙකෙන� එ�මා .  

 

ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, Erskine May =යලා 
එංගල�තෙ� �¦යා, පා��ෙ��� ස�පදාය ද�න ඉතාම උග? 
වැදග? මහ?මෙය�. එ�මා ෙපොත� �යලා Rෙබනවා 
''පා��ෙ��� අ? ෙපොත'' =යලා.  පා��ෙ���ෙ1 ෙම�න ෙ� 
�(යට හැ�~ය 4�X, වචන ෙමෙසේ පා�åI  කළ 4�X  =යලා 
කථානායක�ම�ලාට, පා��ෙ���ෙ1 ෙ_ක��ම�ලාට, 
ම�Kව/�ට =යලා ෙද�න අ? ෙපොත� �1ව මහ?මෙය� 
එ�මා.  මා? ෙ� ෙපොත Rයා ෙගන �¦යා. දැ�  න� මෙL ෙගදර 
ඒ ෙපොත  නැහැ.  ක�/ ෙහෝ ඒක උස්සා ෙගන ���. ඒ දවස්වල 

ඒ ෙපොත A/ තන�ෙ� RයාෙගනX  මම හැ�/ෙ�. Erskine 
May ෙL අවතාරය තමX අස්ව/ ම�K�මා. එ�මා කට 
පාඩෙම� ඒ ෙපොත ද�නවා. 

 
ග/ ම�Kව/%, මම ෙ� ෙයෝජනාව ගැන වැ¬uර කථා 

කර�ෙ� නැහැ. මම ෙ� ෙයෝජනාවට ප�ෂX. ෙ� ෙයෝජනාව මා 
අtමත කරනවා. මා ෙ� ෙයෝජනාවට ආධාර ෙදනවා.  ම�%සාද, 
අ) ලංකාෙ1 ෙලො�ම තැනකට අද ඇ�? Rෙබන %සා. අද 
ෙකොළඹ නගරෙ�   ඇ�දලා  බැTෙවො? තW�නා�ෙසේලාට 
ෙපෙනX, ඉං�� භාෂාවට අමතරව, පංශ භාෂාව, ජ�ම� භාෂාව,  
ජප� භාෂාව, �න භාෂාව ඉෙගන ග�නා S ළමX� ඉ�න බව.-
[බාධා =>ම�] ඔ1, ෙකො~ය� භාෂාව  රජය ���  උග�වනවා. 
ද/ව� ෙ� භාෂා ඔ�ෙකොම ඉෙගන ග�නවා. ඉ�@යාෙ1 පධාන 
භාෂා �ස්ස� �තර Rෙබනවා. �ඩා භාෂා හැට� හැ?තෑව� 
Rෙබනවා. ෙ� භාෂා අතර ඒකාගතාව� ඇR කර ගැyම  සඳහා 
ඉ�@යාව �uම මහ��ය� ග�නවා.  පා�තෙය� පා�තයට 
යන N%M�ට කථා කර�න �©ව� භාෂාව� ෙහොය�න මහ�� 
ග�නවා. දැනට )5සඳර භාෂාව භාෂා හැ¦යට ඒ ෙගො_ෙලෝ දාලා 
Rෙබ�ෙ� ��@ භාෂාවX, ඉං÷� භාෂාවX. නW? අෙන� භාෂා 
හැ�ර[ම? ඉතාම ෙ1ගෙය� @40 ෙවලා Rෙබනවා.  

 
එංගල�තෙ�? ඔය වැෙ# �ණා. එංගල�තය ආර�භ වන 

කා ලෙ� කෑ� හතර�  R�ණා,  එංගල�තය, ෙ1_සය, 
ස්ෙකො�ල�තය සහ අය�ල�තය =යලා. ඒවාට ෙකො¬ හතර� 
R�ණා. ඒ භාෂා  හතරX, ෙකො¬ හතරX  අරෙගන එ=ෙනකා Nශ 
ෙවලා ත% ෙකො¬ය�  හදලා "Union Jack"  =1වා.  ඒෙ� 
�/ස හතර� Rෙබනවා.  ෙ� �/ස හතරම Rයලා - ඒකාබ8ධ  
කරලා-  එක� හැuවා. ඉ�@යාව? ඒ වැෙ# කළා. ඇෙම~කාt 
ෙකො¬ෙ�  ජනපදවලට තාරකා ල�ණ දැ�මා. ඇෙම~කා 
ෙකො¬ෙ� තාරකා පනහ�  Rෙබනවා, සෑම ජනපදය�ම 
%ෙයෝජනය කර�න. ආර�භක අවස්ථාෙ1f ඇෙම~කාෙ1 
R�ෙ� ජනපද දහ�නX. ඒ ජනපද දහ�නම ෙවtෙව� ඉ~ 
දහ�න� Rෙබනවා. ඇෙම~කාෙ1 රාජc ලාංඡනෙ� �ශාල 
�¨��Vෙය� �¦නවා. ඒ �¨��Vයා ෙL ක�ෙල� ඊතල 
දහ�න� අ_ලා ෙගන �¦නවා. ඒ වාෙL සංෙ�තා?මකව ඒ 
ෙකො¬ය හදලා Rෙබනවා. ෙ�වා අෙi ළමX�ට =යා ෙද�න  
ඕනෑ. ෙ� ඔ�ෙකොම අරෙගන, එක N¦යකට එක� කරලා අT? 
ව�ගය� -ජාRය�- අප  හදාෙගන ය�ෙ�.   

 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, මම වැ¬ uර කථා 

කර�ෙ� නැහැ.  නW? එක� =ය�න  ඕනෑ.  

 
අෙi වාMෙ8ව නානාය�කාර අමාතc�මා ෙ� අවස්ථාෙ1 

ග/ සභාෙ1 �¦නවා. එ�මා ෙබොෙහොම ඇප කැප [ෙම� ෙ� 
ගමන ය�ෙ�. එ�මාට ෙ� ගමන ය�න ලැෙ�වා =යා මා 
පා�ථනා කරනවා. මෙL සෑම සහෙයෝගය�ම එ�මාට ෙදනවා.  

 
අද වයස අ�/u දහෙය� පහළ ළමX�ට - අර ගැල~ෙ� වා¬ 

ෙවලා �¦න ෙපො¬ ද/ව�ට - ෙ� ලංකාෙ1 රහත� 
වහ�ෙසේලාට කරන සැල=_ල, රජ ද/ව�ට කරන සැල=_ල 
කර�නට ඕනෑ, ග/ ඇමR�ම%. ෙ� ළමX� තමX අෙi රෙ� 
අනාගතය ෙගොඩනඟ�ෙ�. ඒ %සා ළමයා හදලා රට හදW. අ) 
ඉස්සර ගංගාව_ හරහා බැN බැ�දා; ෙ1� බැ�දා. "ෙ1� හදලා 
රට හදW" =1වා. දැ� ඇR. ළමයා හදලා රට හදW. ඒ ළමයා 
හැfෙ� f එක කාරණය� අමතක කර�නට එපා. ළමයාෙL @වට 
භාෂා ෙදක�, �න� ෙද�න. භාෂාව�� ළමයා හපෙන� 
කර�න. ළමයා ��ධ භාෂාව�� හපෙන� කර�න. ප�සෙ_ 
හාWu/ව�ට සංස්කෘත, පා�, ෙසොෙලෝක  ද�ෙ� නැ?න� 
හාWu/ව�ෙL ව¦නාකම� නැහැ. ¢ස්Rයා% aජක�ම� ලR� 
භාෂාව ද�ෙ� නැ?න� ව¦නාකම� නැහැ. ��u ආ ගෙ� 
ෙකෙන� සංස්කෘත භාෂාව, ගාථා ද�ෙ� නැ?න� ව¦නාකම� 
නැහැ. ඉස්ලා� ආගෙ� ෙකෙන�ට අරා� භාෂාෙව� ෙහෝ¬ය 
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[ග/   ෙ�.ආ�.§. �~යiෙප/ම මහතා] 
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ද�ෙ� නැ?න� ව¦නාකම� නැහැ. ෙ� ඔ�ෙකොම දැ� එක 
තැනකට ගලාෙගන එනවා. ෙ�ක �uම උ�� 4ගය�. අ)ට වඩා 
ළමX� ද�ෂX. අ�/u දහෙ� f ඒ අය ³ඟා� ෙ8ව_ ඉෙගන 
ග�නවා. අ) වයස අ�/u 15 f දැනෙගන �ට� ෙ8 අද වයස 
අ�/u 10� පහළ ළමයා  ද�නවා.  ඇ?ත වශෙය�ම  
පළWෙව� අ) ෙ� රෙ� ළමා පර�පරාව හැ@ය 4�X =යලා මම 
�ශ්වාස කරනවා. අ) ෙ� ළමX�ෙL හදවෙ?  ඒකාගතාවය� 
ඇR කරW. ඒ �(යට ඒකාගතාවෙය� අ¸න ළමX� හදලා අ) 
අT? රට� හදW.  

 
ග/ අස්ව� ම�K�ම%,    තW�නා�ෙසේෙL ෙයෝජනාව 

කාෙලෝIතX. ඒ සඳහා මෙL? සහෙයෝගය ලබා ෙදන අතර, ග/ 
වාMෙ8ව නානාය�කාර ඇමR�මාට මා =යනවා, තW�නා�ෙසේ 
අෛධ�යව? ෙනො[ ෙ� වcාපාරය එකෙහළාම ඉස්සරහට ෙගන 
ය�නය =යලා. ඒ සඳහා එ�මාට Mබ පතN� මෙL කථාව 
සමාiත කරනවා.  

 
පපපපශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලf....    வினா எ��திய�பெப�ற�. 
Question proposed. 

 
[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....42424242]]]]    

ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §ග/ අ;? §. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    ( மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, මා f�ඝව කථා =>මට 
බලාෙපොෙරො?� ව�ෙ� නැහැ. නW? Kභාෂා පRප?Rය අගය 
කරන ෙකන� �(යට භාෂාව ඉෙගyම )5බඳව  සහ භාෂාව 
භා�තය )5බඳව Rෙබන වැදග? බාධක ෙදක� ගැන අවධානය 
ෙයොW කරව�නට මා කැමැRX.   

 
පළWවැ% කාරණාව තමX, -ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර 

ඇමR�මා? ෙ� කාරණය ගැන සමහර�ට ද�නවා ඇR. - ෙදමළ 
භාෂාෙව� අපරාධ න} �ධාන සංගහය, ��_ න} �ධාන සංගහය 
සහ සා�� ආඥාපනත =යන අ(කරණෙ� ෙදමළ භාෂාව භා�ත 
=>මට අදාළ එම ෙපො? ප? තවම? Wදණය [ ෙනොRjම. එෙහම 
නැ?න� ඒවා කාලයකට ෙපර Wදණය ෙවලා දැ� ඒවා Nලf 
ගැyමට හැ=යාව� නැහැ. �ෙශේෂෙය�ම ෙදමළ භාෂාව කථා 
කරන පෙ8ශවල අ(කරණය� � ෙදමළ භාෂාෙව� කට4� 
=>මට ආ�}කම වcවස්ථාව පකාරව අXRය� R�ණ?, එම 
අXRය ¢යා?මක =>ම සඳහා අවශc කරන ෙදමළ භාෂාෙව� S 
පධාන yR ග�ථ ෙනොමැRකම ඉතාම බලව? පාෙයෝ�ක 
පශ්නය�. එම %සාම ෙදමළ භාෂාෙව� න} ²�u ලබා fම 
)5බඳව? පශ්න ම� ෙවලා Rෙබනවා. එම පශ්නය ඉතාම වැදග? 
කා«න පශ්නය� හැ¦යට සලකා ඒ ගැන අවධානය ෙයොW කරලා 
එම ගැටTව �සUම සඳහා �ෙශේෂ අවධානය� ෙයොW කළ 4� යX 
අ) ක_පනා කරනවා.  

 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, අෙන� කාරණය තමX 

අද �ංහල සමාජය �ළ ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගැyම සඳහා �ෙශේෂ 
 උන�uව� පැව²ම. පාස_වල ෙදමළ භාෂාව ඉගැ�[ම සඳහා 
ඔ��ෙL කාල සටහ� අtව ෙ1ලාව� ෙව� කරනවා. නW? 
ෙදමළ භාෂාව ඉගැ�[ම සඳහා   A/ව/� �¦�ෙ� ෙ� �ංහල 
පෙ8ශවල පාස_ව�� =�පයක පමණX. එම පාස_වල? �¦න 
A/ව/�ෙග� වැ¬ ෙදෙන� ස්ෙ1åඡා පදනම මත කට4� 
කරන අයX. ඒ අයෙL භාෂා දැtෙ� පමාණය, ඔ��ෙL MuMක� 
සහ ඔ��ෙL ඉගැ�[ෙ� ද�ෂතාව )5බඳව =�ම සහRකය� 
නැහැ.  

පාස_ සංව�ධන සNRව�� Wද_ ෙගවලා ස්ෙ1åඡා 
පදනම� මත තමX ෙ� A/ව/�ව ෙයොදා ෙගන Rෙබ�ෙ�. 
බ�ඩාරගම, පානuර, ෙහොරණ  වාෙL පෙ8ශවල Rෙබන පධාන 
පාස_වල? ෙදමළ භාෂාව ඉගැ�[මට රජෙ� ස්�ර A/ව/� 
ෙනොමැR බව මම ද�නවා. ඒ %සා මට �තා ග�න �©ව�, 
අෙන� �ඩා පාස_වල ෙකොෙහොමට? ඒ පහMව නැහැX =යන 
කාරණය.  ඒ %සා සමාජය �ළ ෙදමළ භාෂාව ඉෙගyම අතcවශc 
S, පාෙයෝ�ක වශෙය� වැදග? S කට4?ත� වනවා ෙසේම ඒ 
ෙදමළ  භාෂාව දැන ගැyම �ළ අපට ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
අයෙL අදහස් සං%ෙ1දනය =>මට හැ=යාව� ලැෙබනවා.  

 
මම ස�B �ණා, ආන�ද �දcාලයට යාපනෙ� පාසලක 

¢ක� ක�ඩායම� පැNËම )5බඳව අෙi අස්ව� ම�K�මා 
සඳහ� කළාම. මා? ඉෙගන ග?ත පාසල ආන�ද �දcාලයX. 
ෙදමළ පමණ� ද�නා ද/ව� අපට අද  Wණ ගැMෙණො? අෙi 
අදහස් සං%ෙ1දනය කර ගැyම ඉතාම අමා/X. අ) Wස්�� 
ජනතාව සමඟ ඇM/ කරන %සා  ෙදමළ වචන xපය� 
ෙ?ෙරනවා. ඒ? අපට ෙදමෙළ� කථා =>මට හැ=යාව� නැහැ. 
අ) ෙබොෙහෝ ෙ1ලාවට ඉං÷� භාෂාව භා�ත කරN� තමX ඔ�� 
සමඟ අදහස් සං%ෙ1දනය කර�ෙ�. එෙහම නැ?න� ඔ��ට 
ෙ?ෙරන පමාණයට �ංහල කථා කරනවා.  නW? ෙදමළ භාෂාව 
)5බඳ කාරණය වැ¬�¦ අපට? ද/ව�ට? ඉතා වැදග?. අ) 
ද/ව�ට ඉගැ�[ම තමX පහM. ද/ව�ට ඉගැ�[ම තමX කළ 
4� වැදග?ම ෙ8. ඒ %සා MuMක� ල? ෙදමළ භාෂා A/ව/� 
පමාණව? තර� �ංහල පාස_වලට ලබා fම )5බඳව 
ඉ�ම%�ම අවධානය ෙයොW =>ම අතcවශc කාරණය�. 
ෙබොෙහොම ස්�RX.  

 

[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....46464646]]]]    

ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා ((((ජාRක භාෂා හා ජාRක භාෂා හා ජාRක භාෂා හා ජාRක භාෂා හා 

සමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcසමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcසමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතcසමාජ ඒකාබ8ධතා අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    ( மா��மி� வாCேதவ நாணாய1கார - ேதசிய ெமாழிக�, சDக ஒ+ைம�பாF= அைம"ச�) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ග/ අස්ව� ම�K�මා 

��� ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව අ) ඉතාම?ම අගය කරනවා 
�තර� ෙනොෙවX අµන�දනය කරනවා. ෙමවැ% සං4�ත 
ෙයෝජනා ෙ� රෙ� 8�භාෂා  දැtම වcාiත =>ම සඳහා 
අතcවශcX. දැ� එය ෛතභාෂා දැtම ද�වා ��uවා ගැyමට 
අRග/ ජනා(පR�මාෙL දස අ�/u සැලැස්මට එක� ෙවලා 
Rෙබනවා. ෙ� වාෙL සං4�ත ෙයෝජනා අපට වැදග?. අෙi ග/ 
අස්ව� ම�K�මා ඉ@~ප? කර Rෙබන ෙයෝජනාෙ1 Rෙබ�ෙ� 
ෙ� පාස_ %�� ස�බ�ධයකට ෙගෙන�න. එ�මා එය 
වචනෙය� සඳහ� කර Rෙබ�ෙ� "සෙහෝදර පාස_ 
වැඩසටහන�" =යලා. එX� අදහස් කර�ෙ� පාස_ එ=ෙනක 
ස�බ�ධ කරලා ඒ පාස_ අතෙ� සංවාදය�, ස�බ�ධතාව�, 
ස�භාෂණය� ඇR වන ආකාරයට වැඩසටහ� ස�පාදනය 
කර�න =යලාX.  

 
ෙ� රෙ� බ³තරය� �ංහල භාෂාව භා�ත කරනවා. ෙදමළ 

භාෂාව භා�ත කර�ෙ� M©තරය�. නW? පෙ8ශගතව, 
පළා?බදව වඩා පහM �(යට uර පමාණය� සලකලා ෙ� %�� 
ස�බ�ධය ෙගොඩ නඟ�න �©ව� �ෙණො? සං%ෙ1දනෙ� හා 
ස�Wඛ [ෙ� පහMක� වැ¬ කර�න අපට �©ව�. නW? ඒ 
අතර, ඈත uරස්ථව °ව? වන WලR�  පාසලක ද/ව�  අෙi 
ගා_ෙ_, හබරාæෙ1 පාසලක ද/ව� හW [ ඔ�ෙනො�� සමඟ 
@න xපය� එකට ගත කරN� ඔ�ෙනො��ෙL භාෂාව හැ= 
�(යට ඔ�ෙනො�� ඉෙගන ග%N�, උද�කා>� ඒ සඳහා 
ෙයොදවN� ඇR කර�නා S එබ¯ කඳ�/ හW[� ඒ වාෙLම 
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පා��ෙ���ව 

 

 

වැදග?.  නW? ෙ� කාරණාෙ1f පෙ8ශෙ� ස�පතාව �ළ ෙ� 
�(ෙ�  භාෂා ෙදක භා�ත කරන පාස_වල ද/ව� ෂc 
ෂcාව� ඔ�ෙනො�� Wණ ගස්ස�නට Rෙබන පහMක� �ළ 
එක� කරනවා වාෙLම, uරස්ථර වශෙය� ඉ�නා S ෙ� ද/ 
දැ~ය�ද ඒ වාෙL එක� කරN� ස�Wඛ කරN� ඔ�ෙනො��ට 
හ¯නා ගැyමට ඉඩ පහMක� ලබා ෙදN� අ) ඇR කරන ඒ 
උ?සාහය ෙ� රෙ� එකම ජාRය� හැ¦යට ෙගොඩනැ ෙඟ�නට 
අපට Rෙබන අරWණට �ශාල /�ල� ෙවනවා.  

 
අ) ෙමොකටද දැ� ෙ� භාෂා ෙදකම ඉෙගන ග�ෙ�? ඒ එකම 

ජාRය� හැ¦යට ෙගොඩනැ ෙඟ�න. අෙi අමාතcාංශෙ� දැ�ෙ� 
ෙමය Rෙබ�ෙ� ෙ� ආකාරයටX: 

" ... 8�භාෂාෙව� හෘදයාංගමව බැ¯t �ය© ජන සංස්කෘRක 
අනනcතාවය� Mර=න සම� ස�ප�න \ ලාංෙ�ය ජාRය�"  

 
මා �ට ෙපර? =යලා Rෙබනවා, එකම \ ලාංxය ජාRය� 

ෙගොඩ නැ¤මට න� සෑම ජන ව�ගයකටම සමාන?වය�, සමාන 
ෙගෞරවය�, සමාන අවස්ථා, සමාන ආර�ෂාව Rෙබ�න ඕනෑ 
=යා. ඒ අතර ඔ�ෙනො�� ඒ භාෂා ෙදක�නම දැනගැyෙ� හැ= 
ත??වයකට පැNෙණ�න ඕනෑ. එෙසේ පැNËම? සමඟ තමX 
එකම ජාRය� බවට අප �කාශනය ව�ෙ�. එකම ජාRය� [ෙ� 
කා�යය ෙ� රෙ� කාලය� Rස්ෙසේ පM බැස Rෙබ�නා S ෙදය�. 
එය එ�න එ�නම අ��දයට ���, අවසානෙ�f 48ධය� ද�වා 
�යා. ෙ� රජය ඒ 48ධය අවස� =>ෙම� පM අද අපට නැවත 
�වෘත [ Rෙබනවා රජ මාවත�, එකම ජාRය� හැ¦යට අ? වැ_ 
බැඳෙගන ඉ@~යට ගම� කර�න. ඊට �වමනා කරන ෙභෞRක 
පදනම තමX අප ෙ� සාකåඡා කර�ෙ�. ඒ ෙභෞRක පදනම 
සකස් [ Rෙබ�ෙ� භාෂා )5බඳ අෙනcෝනcව දැtම ෙ?/ම 
ලබා ගැyම �ළX.  

 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ෙමතැනf ම� කර� 

පශ්න xපයකට? මා දැ� )5�/ fෙගන ය�න ඕනෑ. එක� 
තමX, ඉගැ�[මට අවශc A/ව/�ෙL �ඟය. ග/ අස්ව� 
ම�K�මා?, ග/ අ;? §. ෙපෙ�රා ම�K�මා? ඒ ගැන 
ෙප�tවා. අවශc A/ සංඛcාව නැRව ෙකොෙහොමද 
උග�ව�ෙ�? ෙ�ක තමX අද අප ඉ@~ෙ� Rෙබන �ශාලම 
පශ්නය. ඉස්සර ෙවලා A/ව/�ට උග�ව�න ඕනෑ භාෂාව 
ඉගැ�[ම සඳහා. �ංහල ළමX�ට ෙදමළ උග�වනවා න� ඒ 
උග�වන A/වරයා දැනෙගන ඉ�න ඕනෑ භාෂා ෙදකම. ෙදමළ 
ළමX�ට �ංහල උග�වනවා න� ඒ A/වරයා A/ව~ය 
දැනෙගන ඉ�න ඕනෑ භාෂා ෙදකම. නැ?න� උග�ව�න බැහැ. 
එතෙකොට අපට Rෙබන ෙලො�ම අµෙයෝගය ෙමොක�ද? ෙ� භාෂා 
ෙදකම ද�නා S A/ව/� අවශc පමාණය �³0 කර ගැyමX. 
ෙ� සඳහා අවශc පමාණය ෙකොපමණද =යලා ඔබ�මා =1වා, 
ග/ අස්ව� ම�K�ම%. 26,000� පමණ A/ව/� ඕනෑ. අපට 
Rෙබ�නා S ස�ප? පමාණය?, ඒ ඒ �ෂයය� ෙවtෙව� අපට 
වැය කර�න �©ව� Wදල?, අෙi සමස්ත අය වැය? ආ@ 
වශෙය� ෙ� =ය�නා S �මා �ළ තමX ෙ� අµෙයෝග ජයගැ�ම 
සඳහා අපට කළ හැ= ෙබොෙහෝ ෙ8 ²�u ව�ෙ�. ඒ A/ව/� 
�³0 කරගැyෙ�f අපට නව කෙමෝපායය� ෙසොයාග�නට 
ෙවනවා. දැනට භාෂා ෙදකම ද�නා S, එෙහ? A/ වෘ?Rයට 
පැNËමට තර� MuMක� නැR, එෙහ? ඉගැ�[ෙ� කට4?තට 
හදාග�න �©ව� අය ෙ� රෙ� ඕනෑ තර� ඉ�නවා. ෙකොෙහොමද 
අප ඒ උද�ය ඉගැ�[ෙ� කට4?තට �³0 කර ග�ෙ�, ඒ අය 
භාෂා ෙදකම දැන ග?ත?? ඉගැ�[ෙ� කට4?ත ද�නා අයට 
භාෂා ෙදකම උග�වාග�ෙ� ෙකොෙහොමද? ෙ�ක අR�ශාල -
දැවැ�ත- අµෙයෝගය�. ෙ� අµෙයෝගය ජයගැyම සඳහා අද 
අධcාපන අමාතcාංශය කට4� කරෙගන යනවා.  

ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ඇ?තටම ෙ� 
ෙයෝජනාව ෙක5�ම අදාළ ව�ෙ� මෙL අමාතcාංශයට 
ෙනොෙවX. නW? මෙL අමාතcාංශයට ෙමය ඉතාම වැදග? 
වලංAතාව� Rෙබනවා. ෙමොකද, ෙමය අප උ?සාහ කරන, එකම 
ජාRය� ෙගොඩනැ¤මට ඉතා වැදග? ෙවනවා. �යT ජන 
ව�ගය�ෙL අනනcතාව Mර��ත කරන භාෂා ෙදෙක�ම දැtම 
�යT ෙදනාට Rෙබ�නා S ලංකාව� �ළ තමX ෙ� අනාගතය 
ෙගොඩ නැ ෙඟ�ෙ�. ඒ අtව ෙම� වලංAතාව අෙi 
අමාතcාංශයට  Rෙබන %සා මා භාර ග?තා අද ෙ� �වාදයට 
එක� ෙව�න. නW? ෙමය අධcාපන අමාතcාංශය ��� 
ෙමෙහය �ය 4� වැඩ සටහන�. ය� ය� පාස_ ෙතෝරාෙගන, 
)�Êම, පහMක�, අවශcතාව අtව බලලා, ඒවා අතර Rෙබන 
සමාන?වය� සැලxමට අරෙගන ඒ පාස_ %�� 
ස�බ�ධතාවකට ෙගෙන�න ඕනෑ. එෙහම නැ?න�, අෙi ග/ 
අස්ව� ම�K�මාෙL වචනෙය� =යනවා න� සෙහෝදර 
ස�බ�ධයකට ෙගෙන�න ඕනෑ.  

 
ෙ� වැඩ )5ෙවළ සමස්ත වැඩ )5 ෙවළ� හැ¦යට අඛ�ඩව 

කරෙගන යෑම ෙවtෙව� අධcාපන අමාතcාංශය සැලM� වැඩ 
)5ෙවළ� ඉ@~ප? කර�න ඕනෑ. ඒ වාෙLම කා�යාංශය� 
ආර�භ කර�න ඕනෑ. අප අද ෙ� පව?වන �වාදෙ� 
ෙතොර�/?, ඒ ක/0 කාරණා? අධcාපන ඇමR�මා සමඟ 
සාකåඡා කර�න මම භාර ග�නවා. සාකåඡා කරN� එ�මාෙL 
අමාතcාංශය හරහා �ට අවශc කරන පM �ම, සැලMම, ඊට 
අවශc කරන කා�ය සාධන හැ=යා ඒ අමාතcාංශය �ළ ෙගොඩ 
නඟ�න බලාෙපොෙරො?� ෙවනවා.  

 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ඊෙ� ෙපො�ස්පR�මා 

මා එ�ක කථා කළා ෙ� භාෂා ෙදකම ද�නා S ෙපො�ස් 
%ලධා~�ෙL සංඛcාව සහ අවශcතාව ගැන. ඇ?තටම එ�මා ඒ 
ගැන උන�u ෙවනවා. ෙ� භාෂා ෙදකම )5බඳව ෙපො�ස් 
%ලධා~�ට R�ය 4� දැtම හා හැ=යාව ගැන උන�u වන 
ෙපො�ස්පR�ෙම�X අද අපට �¦�ෙ�. මා ඒ ගැන ෙබොෙහොම 
ස�B ෙවනවා. එ�මා =යන හැ¦යට, ෙපො�ස් %ලධා~� තව? 
1,500� �තර ඕනෑ. ෙදමළ භාෂාව ද�නා අයව අප බඳවා 
ග�නවා. හැබැX ඒ තර� සංඛcාව� ඉ�ම%� බඳවා ග�න බැ~ 
�මා අද ස�ප?වල Rෙබන %සා, එක අත=� ඒ බඳවා ගැyෙ� 
¢යාව�ය ෙගන යන අතර, අෙන� අR� අ) ෙ� �¦�නා S 
%ලධා~�ට භාෂා ෙදකම �³0 =>ෙ� කට4?ත  කරනවා.  

 
ෙපො�ස්පR�මා ෙපො�ස් මධcස්ථාන 6ක දැ� ෙ� භාෂා 

�³0ව ලබා ෙදනවා. නW? එ�මා මට =1ව හැ¦යට, ඒ �³0ව 
ම@. ම�%සාද, පැNV_ල� �යා ග�න දැtම Rෙබ�න ඕනෑ. 
ෙ?/� ගැyෙ� දැtම Rෙබ�න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ ඒ ප>�ෂණය 
=>මට ඊට? වඩා දැtම� Rෙබ�නට ඕනෑ. අප ද�නවා 
භාෂාව� ඉෙගන ගැyම වඩා? සා�ථකව කර�න �©ව� 
�ෂයය� අtබ8ධ කර ගැyෙම� =යලා.  

 
අ) ග%W අව� හලක ෙසේවය කරන ෙසේවකෙය�. ඔ³ දැන 

ගත 4� වචන මාලාව, ඇR කර ගත 4� දැtම ෙවනX. ෙපො�ස් 
%ලධා~ය� ඒ භාෂාෙ1 දැන ගත 4� වචන සpහය ෙවනX. ඒ අය 
දැන ගත 4� ෛශ�ය ෙවනX. ඒ %සා අප කථා කර ග?තා, 
ෙපො�ස් %ලධා~� ෙවtෙව� �ෙශේෂ පාඨමාලාව� හද�න; 
ඔ��ට ඒ ෙපො�ස් මධcස්ථාන 6� ඒ පාඨමාලාව පAණ කර 
ව�නට ඉඩ පස්තාව ලබා ෙද�න. එම¡� ඔ��ට පැNV_ල� 
�යා ගැyමට වාෙLම, පැNV_ල� �භාග =>මට �©ව� 
හැ=යාෙ1 p�ක -පාථNක- අවස්ථාවටව? පැ�Ëමට හැ= 
ව�න සලස්ව�න �©ව�. මා f�ඝව ඒ ෙතොර�/ =යා ෙගන 
ය�ෙ� නැහැ. මා ඒක =1ෙ1 උදාහරණයකට. අද භාෂා �³0ව 
)5බඳව උන�uව�?, �වමනාව�? රජෙ� හැම අංශය=�ම 
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ෙයොW ෙවලා Rෙබනවා. නW? ඒෙ� Rෙබන බරපතළකම, 
දැවැ�තකම %සා අප කාට? �8ධ වනවා, අපට �©�©ව� 
හැ¦යට ඒ කට4?තට දායක ව�න. 

 
රජෙ� %ලධා~�ට භාෂා �³0ව ලබා fම අප @ගටම කර 

ෙගන යN� Rෙබනවා. ෙ� අ�/8ෙ8 35,000කට භාෂා �³0ව 
ලබා ෙද�න කට4� කරනවා. ඒ අතර �ංහල භාෂාව ද�නා අයට 
ෙදමළ භාෂා �³0වද, ෙදමළ භාෂාව ද�නා අයට �ංහල භාෂා 
�³0වද ලබා ෙදනවා. දැ� ෙ� භාෂා �³0ව ලබා u�න? ඒ අය 
ඒ භාෂාව භා�ත කරනවාද =යන එක තව? පශ්නය�ව 
Rෙබනවා. ඒ භාෂා භා�තය %�යාකාරව ෙනොකරනවා න� 
ඉෙගන ග?ත එෙක� ඵල� නැහැ. එතෙකොට ඒක තම�ෙL 
ප¬ය වැ¬ කර ග�නX, උසස්[� ලබා ග�නX පමණ� ලබන 
�³0ව� වාෙගX. ඒ %සා පM �පර� ¢යාව�යක පශ්නය� 
Rෙබනවා.  

 
දැ� කළමනාකරණ සහකාරව/� බඳවා ගැyෙ� �භාගයට 

ඉ_T� පත කැඳවලා Rෙබනවා. ෙදමළ භාෂාව ද�නා, ෙදමළ 
මාධcෙය� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට බඳවා ගැyෙ� 
�භාගෙය� සම?ව�නා S ෙකොපමණ සංඛcාව� �මන 
@ස්��ක සඳහා බඳවා ග�නවාද =යලා ඒ ඒ @ස්��කවල  ජන 
අtපාතය අtව බලලා, බඳවා ගැyෙ� කට4� කර�න රාජc 
ප~පාලන හා ස්වෙ8ශ කට4� අමාතcාංශය? එ�ක අපට කථා 
කර ග�නට �©ව� ෙවලා Rෙබනවා. ඒක තව? ෙලො� )�ම�.  

 
දැ� ෙපො«�යට ෙදමළ භාෂා මාධc ද�නා අය බඳවා 

ග�නවා වාෙL, කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට? @ස්��ක 
අtව බඳවා ග�නා %සා ඒ ඒ @ස්��කවල Rෙබන භාෂා 
අවශcතා අtව බඳවා ග�නා සංඛcාව ²රණය කර�නට රාජc 
ප~පාලන හා ස්වෙ8ශ කට4� අමාතcාංශය එකඟ [ Rjම ෙ� 
)5බඳව තව? වැදග? )යවර�. ෙ� සෑම අවස්ථාවකfම අෙi 
අමාතcාංශය මැ@හ?ව�නා ෙලස ¢යා?මක වනවා. නW? ෙමය 
ඉB කර�නා ෙලස ¢යා?මක ව�න �uව�ෙ� ෙවන? 
අමාතcාංශය�. දැ� සෙහෝදර සබඳතා ඇR S පාස_ එකට 
ස�බ�ධ =>ම කර�ෙ�? අධcාපනය අමාතcාංශය. නW? අ) 
ඒෙ� මැ@හ?ක/වා ෙලස ¢යා කර�න �දාන�. හැම 
ෙදපා�තෙ���වකම භාෂා භා�තය )5බඳව අප මැ@හ?ක/වා 
ෙලස ¢යා?මක ව�න ලෑස්RX. ෙමතැනf අෙi අමාතcාංශය 
ඉ�ෙ� ෙබොෙහෝ �ට මැ@හ?ක/වා [ෙ� ¢යාදාමයක. ඒ 
¢යාදාමය අෙi වගxම හැ¦යට ෙ?/� අරෙගන අප කට4� කර 
ෙගන යනවා. ඒ %සා අපට හැම රාජc ආයතනය� සමඟ, රාජc 
%ෙයෝ;ත ආයතනය� සමඟ, ඒ වාෙLම අමාතcාංශය� සමඟ 
ගtෙදt කර�න %ර�තරෙය�ම �8ධ වනවා.  

 
අප පට� ග?� ඒ භාෂා ඉෙගන ගැyමට ජනතාවෙL 

උන�uව Rෙබනවා න� අෙප� ඉ_ල�න. ඒ අයට අප භාෂා 
�³0ව ලබා ෙදනවා. දැනට �ංහල, ෙදමළ භාෂා �³0ව ලබා 
ගැyමට 1,000කට වඩා භාෂා සංග� -�ංහල, ෙදමළ හා ඉස්ලා�ය 
යන ක�ඩාය�- �යා ප@ංI ෙවලා Rෙබනවා ඔ��ෙL 
�වමනාෙව�ම.    

 
භාෂා සංග� ප��ය අ� ගණනකට අ) A/ උපෙ8ශකX� 

යවනවා. ෙ� අ�/8ද අවස� ෙව�න ඉස්සර ෙවලා ඉR~ 
ඒවාට? භාෂා උපෙ8ශකX� යවලා  ෙනොNෙළේ භාෂාව 
ඉගැ�[ෙ� ¢යාදාමය�  ආර�භ කර Rෙබනවා. ඒ භාෂා 
සංග� එ�තරා �(යකට ජන ව�ග අතර Mහදතාව  ව�ධනය 
කර ගැyෙ� ෙ��ද වශෙය� ෙයොදා ගැyමට? අෙi 
බලාෙපොෙරො?�ව� Rෙබනවා. රට �රා ��u0 භාෂා සංග� 
දහස් ගණන� �5� භාෂාව  ඉෙගන ගැyෙ� ෙ� ¢යාව�ය 
�ය උන�uෙව�ම ඉB වන අතර, ඒ භාෂා )5බඳ දැtම සහ 
එම ජන ව�ගය�ෙL සංස්කෘRක පM�� )5බඳව ඔ�� ලබා 

ග�නා දැtම? එ�ක ඔ�� අතර ෙගොඩ නැ ෙඟන Mහදතාව 
එකම ජාRය� ලංකාෙ1 ෙගොඩ නැ¤ෙ� ඒ උ?�ංග කා�යයට 
මහ? ෙසේ )Bබලය� ෙවනවා.  

 
අෙi ග/ අ;? §. ෙපෙ�රා ම�K�මා සභාෙව� )ටව 

ය�න ඉස්සර ෙවලා මම එ�මාට උ?තරය� ෙද�න ඕනෑ. එ�මා 
=ය� yR සංගහය� තවම? Wදණය ෙවලා නැහැ. ඒවා 
ප~ව�තනය කරලා දැනට yR ෙකB�ප? ස�පාදක 
ෙදපා�තෙ���ෙ1 Rෙබනවා. ඒවා Wදණය කර�න yR 
ෙකB�ප? අංශෙය� අපට අtමැRය� ඕනෑ. Wදණය කර[ෙ� 
කට4?ත, පකාශයට ප? =>ෙ� කට4?ත    භාර ග�න අෙi 
අමාතcාංශය Wද_ �දාන� කර ෙගන ඉ�නවා. අ) ප~ව�තනය 
කර� ඒ yR සංගහය� සpහය -සා�� ආඥාපනත, අපරාධ න}    
�ධාන සංගහය-  දැනට yR ෙකB�ප? ස�පාදක 
ෙදපා�තෙ���ෙ1X Rෙබ�ෙ�. ඔ�� දැනට ඒෙ� අ} පා} 
බලා ෙගන යන බව?, ඉ@~ සR =�පය �ළ ඒවා අපට ලබා ෙදන 
බව? ද�වා Rෙබනවා. ඔ��ෙL අtමැRය ලැ�0 පM අප එය 
Wදණයට ලබා ෙදනවා.   

 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, අ%� වැදග?ම අ? 

ෙපොත තමX ආයතනය සංගහය. එය ෙ� රෙ� රාජc ප~පාලනෙ� 
පධානම අ? ෙපොතX. එය තවම ෙදමළට ප~ව�තනය කර 
පකාශයට ප? ෙවලා නැහැ. එම අ? ෙපොත? දැනට ප~ව�තනය 
ෙවN� Rෙබනවා. එය? ඉ@~ කාලෙ� Wදණයට යැ[මට 
�©ව�කම� ලැෙබX =යා අප �ශ්වාස කරනවා. ඒ පකාශන 
අංශය? අෙi අමාතcාංශය ෙයොW S තව? පැ?ත� හැ¦යට මා 
ඔබ�ම�ලාට මත� කර�න කැමැRX. 

  
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ඒ වාෙLම උග? පාඩ� 

හා පRස�ධානය )5බඳ S ජනා(පR ෙකොNෂ� සභා වා�තාෙ1 
ඉං÷� )ටපත පමණX තවම? එ5 දැ�[ Rෙබ�ෙ�. එ� �ංහල 
ප~ව�තනය දැනට �u කර Rෙබනවා. ෙදමළ ප~ව�තනය? 
දැනට �u කර Rෙබනවා. නW? ෙදමළ ප~ව�තනෙ� අ} පා} 
xපය� ගැන නැවත? �මසN� Rෙබනවා. ෙමොකද ඒවා 
ප~ව�තනය කරලා පකාශයට ප? කරන ෙකොට අ} පා}ව� නැR 
�(යට අපට ඒවා පළ කර�න බැ~ �ෙණො? ඊට වඩා ෙලො� 
ෙදෝෂාෙරෝපණය� එනවා. ඒ )5බඳව? ය� =� පමාදය� 
R�ණ? ඒවා ඉ@~ කාලෙ�f පළ කර[මට කට4� කර ෙගන 
යනවා.  

 
ග/ %ෙයෝජc කාරක සභාපR�ම%, ෂc ෂcාව� 

ඔ�ෙනො�� ස�බ�ධ කර«ෙ� ¢යාව�ය දැt? �u ෙවN� 
Rෙබනවා. දැ� �u ව�ෙ� ෙතෝරා ග? පාස_ අතෙ� ³වමා/ 
වැඩසටහ� ¢යා?මක [මX. එෙසේ ¢යා?මක ව�ෙ� අෙi 
අමාතcාංශෙය� පමණ� ෙනොෙවX. එය තව? රාජc %ෙයෝ;ත 
ආයතන ම¡t? ෙකෙරනවා. අර�යගහ මැuෙ� ස්ථා)ත කරන 
ලද එබ¯ ජන ස�බ�ධතා අංශය� Rෙබනවා. එතැ%� ෙ� 
කා�යය� ඉB ෙකෙරනවා. [බාධා =>ම�] ඒ කා�ය සාධන 
බලකායට අමතරව අර�යගහ මැuෙ�  ෙ� ජන ව�ග අතර -
�ෙශේෂෙය�ම ෂc ෂcාව� අතර- ස�බ�ධක� ෙගොඩ 
නැ¤ෙ� කා�යාංශය�  Rෙබනවා. එම¡t? ෙ� කා�යය 
කරනවා. ස්ෙ1åඡා සං�ධාන රාය� ෙ� කට4?ත කරනවා. 
ෙනොවැ�බ�  02වැ% දා අෙi අමාතcාංශය යටෙ? සමාජ 
ඒකාබ8ධතා වැඩසටහන� පව?වනවා . WලR1 පෙ8ශෙ� 
�uහලක ෂc ෂcාව� සහ ගා_ල, ත_ෙi කහවැ�නගම 
�uහෙ_ ෂc ෂcාව� සpහය� ස�බ�ධ කර«ෙ� @න පහක 
කඳ�ර� පැවැ?[මට අප කට4� කරෙගන යනවා. ෙ� �(යට 
��ධ ආයතන, ��ධ සං�ධාන ෙ� කට4?ත කරෙගන යනවා. 
නW? අස්ව� ම�K�මා ෙප�ව�ෙ� එෙහම කරෙගන යන 
එකට අමතරව ස්ථාවර ෙලස, අඛ�ඩ ෙලස ය� ය� පාස_ 
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පා��ෙ���ව 

 

 

එ=� එකට ස�බ�ධ කර«ෙම� ඒවා අතර මැ@හ?ක/ව� 
නැRවම, %රායාසෙය� �u වන අ�ත� ස�බ�ධය� @ගට 
පවRන ¢යාදාමයකට �වෘත වන මාවත� ඇR ෙවX =යන 
අදහසX.  ඒ අදහස අප  අගය කරනවා.  අධcාපන අමාතcාංශය? 
එ�ක සාකåඡා කරලා ඊට මැ@හ?ක/වා හැ¦යට ඉ@~ප? 
ෙවN� ඒ අදහස ¢යාවට නංවා ගැyමට අප බලාෙපොෙරො?� 
ෙවනවා.  

 
අ%� කාරණය තමX පRඵලදායක?වය.  ඒ ගැන බලන 

ෙකොට  එ� ම�)¦� කරන ෙබොෙහෝ ෙ8ව_ Rෙබනවා. 
ෙමෝස්තරයට කරන ෙ8ව_ Rෙබනවා. %ක� ආකෘRක 
අ �ථෙය� කරන ෙ8ව_ Rෙබනවා.  ඊට වඩා සාරාt¼ල ෙලස, 
නැ?න� සාරග�භ ෙලස, හෘදයංගම ෙලස ෙ� ස�බ�ධතාව� 
ෙගොඩ නඟ�ෙ� ෙකෙසේද =යන එක ගැන ප�ෙ�ෂණා?මක 
�ම�ශනය� =>මට දැ� අෙi අමාතcාංශය ෙයොW ෙවලා 
Rෙබනවා. ළමX� සpහය�, තව? ළමX� සpහය� හW ෙවලා,  
පැය ගණන� ෙහෝ @න =�පය� එකට ගත කරලා, ඔ�ෙනො�� 
හ¯නා ගැyමට සහ ඔ�ෙනො�� අතර N�/දම� බැUම� ඇR 
[මට පM �ම� හදලා, ඊට අt¼ල �(යට, )Bබලය� වන 
�(යට වැඩසටහ� =�පය� ස�පාදනය කරනවා. නW? ඒක 
එතැ%� ඉවර ෙවනවා. නැවත නැවත? මතකයට එන,  වඩා? 
ගැÃ/ ෙලස තම�ෙL �?� ධාරණය වන, වඩා? හෘදයංගම 
ෙලස ඒ බැU� ඉR~ වන ආකාරෙ� ¢යාව�යකට අ) ෙමය 
හරව�ෙ� ෙකෙසේද =යලා අ) බල�නට ඕනෑ. ඔ�ෙනො�� Wණ 
ගස්වලා, ඔ�ෙනො�� හ¯�වා fලා ම� )¦� ෙකෙරන 
කට4�වලට අමතරව ඔ�ෙනො��ෙL සංස්කෘRයට එ�ක� 
කර�නට, ඒ සංස්කෘRෙය� වහනය වන රසය �Á�නට ඔ��ට 
ලබා ෙද�නා S හැ=යාව? එ�ක තමX වඩා? හෘදයංගම 
බැUමකට ඒ ෂc ෂcාව� ෙගන ය�න �©ව� ව�ෙ�. ෙ� 
සඳහා අපට �වෘත වන නව මා�ග ෙමොනවාද, නව කමෙ1දය� 
ෙමොනවාද =යලා ප�ෙ�ෂණා?මකව �ම�ශනය කර�න  අ) 
ක_පනා කරනවා.  ��ධ ජන ව�ගවලට අය? වන, ��ධ ආග� 
අදහන, ��ධ භාෂාව� කථා කරන ද/ දැ~ය� අතර හෘදයංගම 
බැUම� ඇR කරවන ස�බ�ධතාවකට ෙකබ¯ S කමෙ1දය� 
�වමනාද ය�න ෙසොයා බැ«ම? අ) කරN� �¦නවා. 

 
%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා    (�I1களி, பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 

ග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතාග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතාග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතාග/ වාMෙ8ව නානාය�කාර මහතා    ( மா��மி� வாCேதவ நாணாய1கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙL කථාව අවස� කර�න� ග/ %ෙයෝජc කාරක 

සභාපR�ම%.  
 
සංස්කෘRක හා කලා කට4� අමාතcාංශය? ෙ�කට ඇ�ළ? 

වනවා. ෙමොකද, ��ධ සංස්කෘ²�ෙL ස�බ�ධතාව ඇR =>ම 
සංස්කෘRක හා කලා කට4� අමාතcාංශය කර ෙගන යන වැඩ 
)5ෙවළට අය? ෙකොටස�. ඒ %සා සංස්කෘRක හා කලා කට4� 
අමාතcාංශය?, අධcාපන අමාතcාංශය?, අෙi අමාතcාංශය? 
ෙ� ෙවtෙව� ෙයොW කර ග�න �©ව� ෙවX =යා මා 
බලාෙපොෙරො?� ෙවනවා. පළා? සභා එක තලයක Rෙබනවා, 
ෙ�îය අමාතcාංශ එක තලයක Rෙබනවා, ජාRක පාස_ ප8ධRය 
ෙවනම Rෙබනවා, පළා? පාස_ ප8ධRය ෙවනම Rෙබනවා. ඒ 
%සා පළා? සභා සමඟ? අපට ෙ� සඳහා මැ@හ? [� කර�න 
ෙවනවා =යන එක අවසාන වශෙය� =ය�න ඕනෑ. ජාRක 

පාස_ ස�බ�ධෙය� ෙ�îය අමාතcාංශ සමඟ?,  පළා? පාස_ 
ස�බ�ධෙය� පළා? සභා සමඟ? සාකåඡා කරN�, තව? 
පැ?ත=� සංස්කෘRක හා කලා කට4� අමාතcාංශය?  ෙ� වැඩ 
)5ෙවළට ඒකාබ8ධ කර ග%N� අ) ඉB කර�න 
බලාෙපොෙරො?� වන ෙ� ෙමෙහවර ෙකොX තර� දැවැ�ත 
අµෙයෝගය�ද =යන එක ෙමයට වඩවඩා? ළං වන ෙකොට තමX 
වඩවඩා? පැහැ@�ව ෙපෙන�න පට� ග�ෙ�. ෙමයට �වමනා 
කරන ෙභෞRක ස�ප? පමාණය අR �ශාලX; ස�ප? 
දායකX�ෙL පමාණය අR �ශාලX. ෙකෙසේ නW? ග/ 
ෙ�.ආ�.§. �~යiෙප/ම ම�K�මාෙග�, ග/ අ_හා� 
ඒ.එå.එ�. අස්ව� ම�K�මාෙග�, ග/ අ;? §. ෙපෙ�රා 
ම�K�මාෙග� ෙ� )5බඳව ලැ�0 අදහස් උදහස් අ) මහ? ෙසේ 
අගය කරN�, ෙමම ෙයෝජනාව ¢යා?මක =>ම සඳහා අධcාපන 
අමාතcාංශය?, සංස්කෘRක හා කලා කට4� අමාතcාංශය?, 
පළා? අමාතcාංශ? සමඟ වැඩ =>ෙ� සැලMම� ඇR කරලා එය 
අෙi අමාතcාංශ උපෙ8ශක කාරක සභාවට වා�තා කරන බව 
මත� කරN� ෙමයට සහභා� S �යT ෙදනාට ස්�R කරN� 
මෙL වචන ස්ව_පය හමාර කරනවා. 

 
%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා    (�I1களி, பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, you have only three minutes. 

 
ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�.  இ�த� ெபா�மாைல�ெபா�தி� இ�ேக பாரா�ம�ற� கலாியி� வாிைசயாக அம��தி��கி�றா�க� அ�பா�ேதா�ைட ஸாஹிரா க�#ாி மாணவ, மாணவிய�க�. மாணவ�க� இ'லாமிய (ைற�ப) ெவ�ைள+ ெதா�பி அணி�,� மாணவிக� 'ப�தா' அணி�,� வ�தி��கி�றா�க�. இ�கா�சிைய� பா��.�ெபா�,, மன� மகி01சியா� ெபா�கிவழிகி�ற,. ஏென�றா�, ந�ல எதி�கால+ைத உ�வா�க�7)ய ந�ல பிரைஜகளாக நா� அவ�கைள இ�த உயாிய சைபயி9��, கா:கிேற�. அவ�க�ட� ஆசிாிய, ஆசிாிையக�� வ�தி��கி�றா�க�. அவ�க� தமி0ெமாழி<ல� க=கி�ற மாணவ, மாணவிய� எ�றா>� சி�கள+ைத?� க=@�ெகா�கி�றா�க�; ஆ�கில+ைத?� க=@�ெகா�கி�றா�க�. ஆகேவ, அவ�க� இ+த�ண+தி� இ�ேக வ�தி��பைதயி�B நா� மகி01சியைடவேதாB, அவ�கைள வரேவ=கி�ேற�; (கம� 7@கி�ேற�.   
When marching forward into the future as a single 

people, it is my view that the Sinhala and Tamil-speaking 

people should engage with one another in each other’s 

language. That was the sterling call by His Excellency 

Mahinda Rajapaksa when he launched the Ten-year 

National Plan on 14th Februar, 2009. Now, Sir, there is a 

comprehensive Ten-year National Plan for a Trilingual 

Sri Lanka which was presented to the nation. I am 

privileged to obtain a copy of it from Mr. Lalith 

Weeratunga, the Secretary to the President and also the 

President of the Task Force. Sir, it behoves me to 

mention my good friend, Lalith Weeratunga, who hailed 

from the Royal College, Colombo “61-Group” and 
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presently, the Secretary to His Excellency the President 

Mahinda Rajapaksa. My good friend, M.F. Sameer 

Efendi, who was a batchmate of Mr. Weeratunga, opines 

that Mr. Weeratunga has been consistent in his sustained 

efforts to uphold and establish the National Strategic 

Framework for a Trilingual Sri Lanka. When such a 

sublime concept, with the passage of time, turns into 

reality, it is the country as a whole, which would integrate 

its citizens to a closer understanding and harmony 

amongst those very individuals who are now recovering 

and emerging from the aftermath of the terrible conflict of 

civil war. Lalith has been a bulwark in this vitally 

important ten-year national project, which in fruition, will 

dawn on a nation that the Sinhala and Tamil youths will 

integrate in perfect consonance with what is envisaged in 

this isle, transforming it into the Wonder of Asia.  

 
ආශ්ච�යව? ලංකාව� උදා =>ෙ� පරමා�ථෙය� තමX ෙ� 

ෙයෝජනාව හදලා Rෙබ�ෙ�. ඒ අtව ෙමම ෙයෝජනාව අද මට 
ෙගෙන�න ලැjම මෙL �� අ�/u පා��ෙ��� °�තෙ� 
ඉතාම? අන� අවස්ථාව� බව මම පකාශ කර�නට ස�BX.  

 
Implementing the “Sister School Programme” for a 

Trilingual Sri Lanka shaped to exchange teachers and 

students on short-term exposure by linking individual 

schools in majority Sinhala-speaking areas with Tamil-

medium schools should be seriously addressed by the 

Ministry of Education, the Ministry of National 

Languages and Social Integration and also, as the Hon. 

Vasudeva Nanayakkara said, by the Ministry of Culture 

and the Arts.  

 
Now, Sir, I must place on record my deep appreciation 

of the brilliant speech made by one of our greatest, 

distinguished scholars, the Hon. J.R.P. Sooriyapperuma - 

    
%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා    (�I1களி, பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up now. 

    
ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me five minutes, Sir. 

    
%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා    (�I1களி, பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The one hour allotted to your Motion is over. So, 

please wind up. 

    
ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I will wind up soon, Sir.  

The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma has a deep 

knowledge of Buddhism. Also at the same time, we must 

listen to him as he ventures out to wax eloquent on 

Islamic civilization and history. Sir, I also must thank the 

Hon. Ajith P. Perera for the valuable suggestions made. 

The Hon. Vasudeva Nanayakkara's reply was 

comprehensive and very encouraging. I think we are 

forging ahead with him as the Minister of National 

Languages and Social Integration to build a united Sri 

Lanka.   

 
Then, before I conclude, Sir, I must tell you 

something as it is my duty. Yesterday, when you were 

presiding -  it is reported in today's “Thinakkural” 

newspaper - a death threat was issued to me in this 

House. The newspaper states, I quote:  

 "சில ெகாைலக	 ஏ� நட�கவி�ைல? கவைல�ப�� ஜ.ேத.�. எ�.பி."    "வரலா�றி� பல ெகாைலக	 இட�ெப�! நா�க"� #�ேனறியி&�கி�ற நிைலயி�, சில ெகாைலக	 ஏ� நட�கவி�ைல எ�! த�ேபா( கவைல�ப�வதாக ஜனநாயக ேதசிய� �)டணி எ�.பி. அ,ர-மார திசாநாய�க ேந�! வியாழ�கிழைம சைபயி� ெதாிவி0தா1"  
 எ�@ 'தின�.ர�' ப+திாிைகயி� (த� ப�க+தி� ஒ� க�ட� ேபாட�ப�ட ெசDதி ெவளியாகியி��கி�ற,.  

 
If that is a threat, Sir - I consider it not as a veiled 

threat - it is against another Parliamentarian, a citizen of 

this country.  

 
Sir, if such a thing happens, I think I must warn 

Parliament as to who should be held responsible. I will 

bring this to the notice of the security forces and the Hon. 

Speaker as well. And, Sir, you also must take action.  

 
All in all, today has been a very happy day in my life, 

as I told you, because I was able to promote national 

unity, integration and harmony and to express my opinion 

on how we can live in a united Sri Lanka happily 

hereafter.  

 

Thank you.  

    
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc%ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා කාරක සභාපR�මා    (�I1களி, பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next Motion will be moved by the Hon. Ajith 

Kumara. Before he starts, will an Hon. Member propose 

the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 
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පා��ෙ���ව 

 

 

ග/ග/ග/ග/    Rස්ස කර_�ය8ද මහතා Rස්ස කර_�ය8ද මහතා Rස්ස කර_�ය8ද මහතා Rස්ස කර_�ය8ද මහතා ((((ළමා සංව�ධන හා කා�තා ළමා සංව�ධන හා කා�තා ළමා සංව�ධන හා කා�තා ළමා සංව�ධන හා කා�තා 

කට4� අමාතcකට4� අමාතcකට4� අමාතcකට4� අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த - சிKவ� அபிவி+�தி, மகளி� அGவ'க�  அைம"ச�) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs)  
I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන�/ව %ෙයෝජcඅන�/ව %ෙයෝජcඅන�/ව %ෙයෝජcඅන�/ව %ෙයෝජc කාරක සභාපR�මා pලාසනෙය� ඉව?  කාරක සභාපR�මා pලාසනෙය� ඉව?  කාරක සභාපR�මා pලාසනෙය� ඉව?  කාරක සභාපR�මා pලාසනෙය� ඉව? 

�ෙය��ෙය��ෙය��ෙය�, , , , ග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒග/ අ_හා� ඒ....එåඑåඑåඑå....එ�එ�එ�එ�. . . . අසව්� මහතා WලාසනාYඪ �යඅසව්� මහතා WලාසනාYඪ �යඅසව්� මහතා WලාසනාYඪ �යඅසව්� මහතා WලාසනාYඪ �ය....    அத� பிற�, �
�களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க� அ�கிராசன�தினி�� அகலேவ, மா��மி� அ�ஹா� ஏ.எ".எ#. அ$வ�  அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�. 
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 

 

 

aවaවaවaව    ළමා �ය අධcාළමා �ය අධcාළමා �ය අධcාළමා �ය අධcාපනය )5බඳව ජාRක පනය )5බඳව ජාRක පනය )5බඳව ජාRක පනය )5බඳව ජාRක 
වැඩ )5ෙවළ� සකස ්=>මවැඩ )5ෙවළ� සකස ්=>මවැඩ )5ෙවළ� සකස ්=>මවැඩ )5ෙවළ� සකස ්=>ම    

�� பி�ைள	 ப
வ� க�வி ெதாட�பி� 
ேதசிய தி�டெமா�ைற உ
வா��த�   

 FORMULATION OF A NATIONAL PROGRAMME 

ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 
[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....16161616]]]]    
    
ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, මෙL ෙයෝජනාව ඉ@~ප? 

=>මට අවස්ථාව ලබා fම ගැන මා ස්�Rව�ත වනවා. ඒ අtව මා 
පහත සඳහ� ෙයෝජනාව  ඉ@~ප? කරනවා: 

 
"අප රට �ළ ද/ව�ෙL අධcාපනෙ� ඉතා වැදග? අවස්ථාව� වන aව 

ළමා �ය අධcාපනය ලබා fම (ෙපර පාස_ අධcාපනය) )5බඳව ජාRක වැඩ 
)5ෙවළ� සකස් කළ 4� අතර, ෙපර පාස_ පා�කාව�ට �(ම? �³0ව� 
හා බඳවා ගැyෙ� කමය� සම¡� වැBi කමය� ද සකස් කළ 4� යැX ෙමම 
පා��ෙ���ව  ෙයෝජනා කරX." 

 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, �ෙශේෂෙය�ම a�ව ළමා �ය 

අධcාපනය -ෙපර පාස_ අධcාපනය- )5බඳව �ශාල උන�uව�, 
�ශාල මැ@හ?[ම� අෙi රෙ� �රවැ�ය� -ෙදම1)ය�- �ළ අද 
අපට ෙපෙන�න Rෙබනවා. �ෙශේෂෙය�ම අධcාපනයට අද ඉතා 
�ශාල තරගය�, ඒ වාෙLම ඉ_Tම� පැන නැ¡ලා Rෙබනවා. 
අ²තෙ� a�ව ළමා �ය අධcාපනයට උන�u ෙනො�0 �ශාල 
පමාණය� අද ෙ� ෙපර පාස_ අධcාපනය සඳහා තම�ෙL 
ද/ව� ෙයොW කරN� �¦නවා. ඒ %සා අෙi රෙ� රජය %දහස් 
අධcාපනය )5බඳව වගxම භාර ග�නවා න�, ෙ� a�ව ළමා 
�ය අධcාපන ¢යාව�යට? රජෙ� p�ක හා �ශාල මැ@හ?[ම� 
R�ය 4�X =යලා අ) �ශ්වාස කරනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, අද අධcාපනය )5බඳව �ශාල 
සංවාදය� අෙi රට �ළ ෙගොඩ නැ¡ලා Rෙබනවා. ෙ� ඒ )5බඳව 
කථා කරන අවස්ථාව ෙනො�ණ?, අධcාපනෙ� වගxම රජය 

දැ~ය 4�X =යලා  අප �යT ෙදනාම  )5ග�නවා. නW? 
දව�� දවස එ� වගxම �රවැ�ය�ෙL )ට පැවෙරන 
ත??වය� �ළ නැවත වතාව� අපට අවධාරණය කර�න �8ධ 
ෙවලා Rෙබනවා, එ� වගxම රජය දැ~ය 4�X =යන කථාව.  

 

අද ෙ� රෙ� පාස_ ප8ධRය, �ශව්�දcාල හා අෙන�? උසස් 
අධcාපන ආයතන කඩා වැෙටN� එ� අධcාපන ¢යාව�ෙ� අ} 
පා}ක� ෙබොෙහෝ පමාණය� �u වනවා. ෙමොකද ෙ� Rෙබන 
ප8ධRය ආර�ෂා කර ග�න, එය ව�ධනය කර ග�න බැ~ව එ� 
වග xම? ද/ව�ට සහ ෙදම1)ය�ට පැවෙරන ත??වය� �ළ 
එම අධcාපන ආයතන )5බඳව රජෙ� වගxම ඉB ෙනො[ මඟ 
හැෙරN� Rෙබ8f a�ව ළමා �ය අධcාපනයට රජෙ� මැ@හ?[ම 
සහ එ� කා�ය සාධනය, එ� බඳවා ගැyෙ� ප¦පා¦, එ� වැBi 
)5බඳව සාකåඡා කරන එක ඵලදා® ෙ1ද =යන සැකය? එක 
පැ?ත=� Rෙබනවා. නW? ෙ�ක ජාRක අවශcතාව�.  

 

�ෙශේෂෙය�ම අ) ද�නවා, අද පාස_ අධcාපනයට W�� 
එ�ෙ� ෙ� ෙපර පාස_ අධcාපනය =යලා. එ�f ඒ ද/ව�ට 
%යNත කමෙ1දයකට අtව %යNත අධcාපනය� ලැ�ෙ� 
නැ?න�, ඔ�� %යNතව ෙපළ ගැස්Sෙ� නැ?න� එතැ� පට� 
අධcාපනය කඩාකiප_[ම� ව�න �©ව�. ඒ වාෙLම 
අධcාපනය එපා ව�න �©ව�. ඒ වාෙLම අධcාපනය �ළ අ) 
අෙi�ෂා කරන දැtම, �සලතා හා ආක_ප ව�ධනෙ�f ��ධ 
බාධාව� එ�න �©ව�. pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, අද ඒක 
අ) ෙපර පාස_ අධcාපනෙ�? ද=නවා.  

 

�ෙශේෂෙය�ම ෙ� රට �රාම ෙපර පාස_ අධcාපනය -a�ව 
ළමා �ය අධcාපනය- ඒක මRකව ¢යා?මක ව�ෙ� නැහැ. 
��ධ පෙ8ශ �ළ, ��ධ A/ව/�ෙL /I අ/Iක� මත, 
ඔ��ෙL හැ=යාව� සහ දැtෙ� �මා මත, එෙහම නැ?න� 
��ධ පළා? පාලන ආයතන ෙහෝ ඒ පාෙ8½ය ෙ_ක� 
ෙකො�ඨාසවල ඒවාට මැ@හ?වන %ලධා~�ෙL Rෙබන 
හැ=යාව� සහ /I අ/Iක� මත a�ව ළමා �ය අධcාපනය 
ෙවනස් ෙවN� Rෙබනවා. ඒ %සා ෙ� රෙ� අනාගතය 
%�මාණය =>ෙ� අවශcතාවට ගැළෙපන �(යට ජාRක 
සැලැස්ම� ෙපර පාස_ අධcාපනයට සකස් =>ම අද පධාන 
අවශcතාව� ෙවලා Rෙබනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම අෙi රෙ� අනාගත 
ඉල�කය�, අනාගත සංව�ධනය අරW0 කර ෙගන අද ෙ� a�ව 
ළමා �ය අධcාපනයට ජාRක සැලැස්ම� ඇR ව�ෙ� නැහැ 
වාෙLම, එෙහම ¢යාව�ය�? නැහැ. ඒ වාෙLම ෙනොNලෙ� 
අධcාපනය ලබා fම =යන සංක_පය? අද ෙම�f බරපතළ 
අ��දයකට ල� ෙවලා Rෙබනවා. ඒ %සා අධcාපනය ෙවෙළඳ 
භා�ඩය�, අධcාපනය අෙළ� කරන භා�ඩය� =යන එක අද 
පාස_ ප8ධRය �ළ?, උසස් අධcාපන ආයතන සහ �ශ්ව�දcාල 
�ළ? ¢යා?මක ෙව8@, එය ආර�භ කරන තැන බවට ෙපර 
පාස_ අධcාපනය ප? ෙවලා Rෙබනවා. ෙමතැ%� තමX ෙ� 
වැෙ# පට� ග�ෙ�. 
 

ස_� fලා ඉෙගන ග�න ¢යාව�යට ආර�භය Rය�ෙ�, 
අත ෙපො? Rය�ෙ� අධcාපනයට අත ෙපො? Rයන තැ%�මX. 
ඒ අtව Wදලට අධcාපනය ලබා fම =යන එක අද අෙi රෙ� 
ආර�භ ෙවලා Rෙබනවා. ෙ�ක බරපතළ ත??වය�. ෙනොNෙ_ 
අධcාපනය ලබා ෙදනවාය =යන සංක_පය, අධcාපනය 
ආර�භෙ�fම අෙහෝ� =>ම බරපතළ ත??වය�. ඒ �5� �/u 
කරනවා, ෙනොNෙ_ අධcාපනය =යලා එක� නැහැ, ස_� fලා 
ඉෙගන ග�න ඕනෑය =යන එක. ඒ �/u =>ම, ආර�භ =>ම අද 
පට� අරෙගන Rෙබනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ෙ� රෙ� ෙපර පාස_ 
අධcාපනෙ� �ට උසස් අධcාපනය ද�වා, අ}ම තරN� පළW 
උපා(ය ද�වා ෙනොNෙ_ අධcාපනය ලැෙබ�න ඕනෑය =යන 
සංක_පය ෙමතැනf � ෙඳනවා. ක_පනා කරලා බල�න.  
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ෙ� පා��ෙ���ෙ1 ෙතොර�/ ඒකකෙය� �මMවාම, අද ෙ� 
රෙ� �යා ප@ංI ෙපර පාස_ 16,318� Rෙබනවාය =යලා 
ෙතොර�/ ලැ�ණා. ඊට වඩා වැ¬ පමාණය� අ%වා�යෙය� 
Rෙබනවා. අ) ද�නවා අෙi පෙ8ශවල �යා ප@ංI ෙපර 
පාස_වලට වඩා වැ¬ පමාණය� Rෙබ�ෙ� �යා ප@ංI ෙනොS 
ඒවා බව. ෙපර පාස_ A/ව~ය� 27,408 ෙදෙන� ෙසේවය 
කරනවා. සෑම ව�ෂයකටම 250,000කට ආස�න ද/ව� 
පමාණය� ෙපර පාස_වලට බැ ෙඳනවා; ඉෙගන ග�න ඇ�© 
ෙවනවා. ඒක �ශාල පමාණය�. එතෙකොට, වැ¬ම පමාණය� ෙ� 
ෙපර පාස_ ප8ධRෙය� අද අධcාපනය ලබ�ෙ� Wද_ ෙගවලා. 
ඒක ඉතා පැහැ@�X. ඒ %සා ෙමොක�ද ෙව�ෙ�? %දහස් 
අධcාපනය )5ග�නා රටක, %දහස් අධcාපනය Rෙබනවාය 
=යන රටක අද ඉතාම වැදග? අවශcතාව� �ණ a�ව ළමා�ය 
අධcාපනය -ෙපර පාස_ අධcාපනය- අRශය බ³තරයකට 
ලැෙබ�ෙ�  Wදලට. ඒෙක� ෙමොක�ද =ය�ෙ�? අද ෙ� රෙ� 
%දහස් අධcාපනය� =යලා එක� නැහැ =යන පV�ඩය  
ඉස්ෙස_ලාම  ෙපර පාස_ අධcාපනෙ�f ලබා ෙදනවාය =යන 
එක තමX =ය�ෙ�. ඒ %සා රජෙ� වගxම� තමX, a�ව 
ළමා�ය අධcාපනය� =යලා එක� Rෙබනවා න�, ඒක ෙ� රෙ� 
සෑම ද/ෙව�ටම ෙනොNෙ_ ලබා fමට, ෙනොNෙ_ ලබා ගැyමට 
හැ=යාව ආර�භ =>ම. ඒක ඉතා වැදග?.  

 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම ෙ� රෙ� සමස්ත 

ද/ව�ට ෙනොNෙ_ අධcාපනය, %දහස් අධcාපනය =යන ෙ� 
මාතෘකාව එතැ%� එහාට? ෙගන යා 4�X. එන�, �යT ෙදනාට 
සමාන ෙලස අධcාපනය ලබා @ය 4�X. ෙ� රෙ� �යT ද/ව�ට 
සමාන ෙලස අධcාපනය ලබා @ය 4�X. අධcාපනය ලබ�න එන 
අයට ෙනොNෙ_ උග�වන එක ෙනොෙවX අෙi වගxම 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%. ෙ� රෙ� ඉෙගන ගත 4� �යT 
ෙදනාට සමානව අධcාපනය ලබා fමX වගxම. ඒක තමX 
අධcාපනෙ� සම අXRය =ය�ෙ�.  

 
ෙපර පාසල =යලා එක� Rෙබනවා න�, ඒ ස�බ�ධෙය� 

yR>R Rෙබනවා න�, ෙපර පාස_ ප8ධRයට ව�ෂයකට 
250,000ට අ(ක )~ස� ඉෙගන ග�න එනවා න�, ෙපර 
පාසලකට යා 4� වයෙසේ �¦න �යT ළමX�ට ෙපර පාස_ 
අධcාපනය සහ ෙනොNෙ_ ෙපර පාස_ අධcාපනය =යන එක 
සමානව ලබා ෙද�න ඕනෑය =යන එක සංක_පය� �(යට 
)5ෙගන ඒ සඳහා වැඩ )5ෙවළ� සකස් කළ 4�X =යලා අ) 
�ශ්වාස කරනවා. නW? අද සමානව හැෙමෝටම ෙපර පාස_ 
අධcාපනය ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ලැෙබන අයට?, ලබා ග�නා 
අයට? ඒක ෙනොNෙ_ ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඒ %සා වහාම ෙ� 
)5බඳව ජාRක වැඩ )5ෙවළ� හද�න ඕනෑය =යලා අ) 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒක කළ 4?ෙ? තැ%� තැන, �¦� �ට 
ෙනොෙවX. අෙi පාෙ8½ය ෙ_ක� ෙකො�ඨාසය� ග?ෙතො? ෙපර 
පාස_ )5බඳ වගxම පළා? සභාව දරනවා. ඒ වාෙLම පළා? 
පාලන ආයතනය? දරනවා. ඒ ස�බ�ධෙය� පළා? සභාවල 
��ධ පඥiR ස�මත කරලා Rෙබනවා. පළා? පාලන 
ආයතනය=� පාලනය ෙව�ෙ� ෙපර පාස_ හත�, අට� 
පමණX. නW? එක පළා? පාලන ආයතනයක ෙපර පාස_ හැට, 
හැ?තෑව� Rෙබනවා. 

 
හැබැX රජෙය� පාලනය ව�ෙ� ෙපර පාස_ 7X, 8X. එම 

%සා සැමට සමානව ෙනොNෙ_ අධcාපනය ලැෙබනවාය =යන 
සංක_පය ෙමතැනf �Áලා Rෙබනවා. එම %සා තමX  අ)  
ෙයෝජනා කර�ෙ�, ෙ� ෙපර පාස_ ප8ධRය අධcාපන 
අමාතcාංශෙ� සහ අ%�? ළමා කට4� )5බඳ අමාතcාංශවල 
අº�ෂණය හා මඟ ෙප�[ම මත ජාRක වැඩ )5ෙවළ� ඇRව 
¢යා?මක ව�න ඕනෑය =යලා.  

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ෙනොNෙ_ අධcාපනය fෙ�f 
පධානම කාරණය� තමX ඒ සඳහා බඳවා ග? A/ව/�ට 
වැBප� ලබා fම. අද ඒ A/ව/�ට ෙනොNෙ_ අධcාපනය ලබා 
ෙද�න බැ~ව Rෙබ�ෙ� ඇX? අ) ද�නවා, අද ෙපර පාසල� 
කරන A/වරෙය� ඒක ස්වාºනව වcාපාරය� �(යට කර�න 
පට� ෙගන Rෙබන බව. m=යා �4�Rය )5බඳ පශ්නය %සා 
ඉෙගන ග? ළමX� -�ෙශේෂෙය� කා�තාව�- ෙපෞ8ග�කව 
ෙපර පාසල� පට� ග?තාට පස්ෙසේ ඔ��ට ෙනොNෙ_ 
උග�ව�න බැහැ. ඔ��ට ෙනොNෙ_ උග�ව�න බැ~ ෙවලා 
Rෙබ�ෙ� ඒ සඳහා fමනාව�, වැBප�  ඔ��ට ෙනොලැෙබන 
%සාX. එම %සා තමX අ) ෙයෝජනා කර�ෙ�, ෙනොNෙ_ ෙපර 
පාස_ අධcාපනය fෙ� ඉඩකඩ �වර =>ම සඳහා අ%වා�යෙය� 
රජ ෙ� මැ@හ? [ෙම� ෙ� රෙ� �යTම ෙපර පාස_ 
පා�කාව�ට වැBi ලබා ෙදන කමය� සකස් කළ 4�X =යලා.  

 
pලසනාYඪ ග/ ම�K�ම%,  වැBi හා fමනා ලබා ෙදන 

කමය� සකස් කර8fම, �(ම? ජාRක වැඩ )5ෙවළ� යටෙ? 
�(ම? ජාRක �³0ව�, Aණා?මක අධcාපනය� fෙ� 
�³0ව� ඔ��ට ලබා @ය 4�X. �ෙශේෂෙය� අ) ද�නා �(යට 
ෙපර පාසෙ_f ළමX�ට මහා හරඹ උග�ව�ෙ� නැහැ. ඔ�� 
සමාජයට ³/ කර�න, ඔ��ට p�ක ආක_ප  ³/ කර�න, 
ප~සරය ³/ කර�න, ��ධ චා~ත වා~ත ³/ කර�න, සමාජ 
ඇMර )5බඳව ³/ කර�න ආf p�ක මඟ ෙප�[ම� තමX 
ෙපර පාසෙ_f කර�ෙ�. එම %සා ෙපර පාස_ අධcාපනය 
�(ම? �³0ව� ස�තව කළ 4� ෙදය�. අ) �ශ්වාස කරනවා, 
වඩාම අමා/කම Rෙබ�ෙ� ද/ව�ට උග�වන එක =යලා. 
එXt? අමා/ම වැෙ# තමX a�ව ළමා �ෙ� ද/ව�ට උග�වන 
එක. එෙහම න� ඒ සඳහා අ%වා�යෙය� �(ම? �³0ව� ලබා 
ෙද�න ඕනෑ. ඒ �(ම? �³0ව� ෙදන අතෙ�ම ඒ �(ම? 
�³0ව� ලබා ග? A/ව/�ට ඒ කට4?ත ෙහොඳ මාන�ක 
ත??වය=�  ස්�රව කර�න, ඉල�කසහගතව කර�න න� 
ඔ��ට වැBප� සහ fමනාව� ලබා ෙද�න ඕනෑ.  

 
ඒ �තර� ෙනොෙවX. ඒ සඳහා බඳවා ගැyෙ� කමෙ1දය�? 

Rෙබ�න ඕනෑ. දැ� W© රෙ�ම වැ¬�රම ෙපර පාස_ ප8ධRයට 
එ�ෙ� ෙපෞ8ග�කව ආදායම� උපදවන අයX. රජය මැ@හ? 
[ෙම� එන අය ෙනොෙවX. එම %සා රජයට �©ව�කම 
Rෙබනවා, ඔ�� රජෙ� වැඩ )5ෙවළකට අt4�ත කරලා, 
�³0වකට, බඳවා ගැyෙ� කමෙ1දයකට සැලැස්ම� හදලා 
ඔ��ට වැBප�, fමනාව� ලබා fලා ෙ� රෙ� අනාගතය 
%�මාණය කරන ද/ව�ට �(ම? අධcාපනය� ෙද�න.  

 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, අ) ද�නවා, අද ෙපෞ8ග�ක 

ෙපර පාස_ සඳහා �ශාල ගාස්� ෙගව�න ෙදම�)ය�ට �8ධ 
ෙවලා Rෙබන බව. ඒවාෙ� Rෙබන, ෙ� ද/ව�ට ගැළෙපන, 
ෙනොගැළෙපන �යT ෙ8ව_වලට අR�ශාල Wදල� �යද� 
කර�න ෙදම�)ය�ට �8ධ ෙවලා Rෙබනවා. ඒ වාෙLම uර 
බැහැර ෙපර පාස_වලට ද/ව� ඇද ෙගන ය�න �8ධ ෙවලා 
Rෙබනවා. අද බස් රථවල, වෑ� රථවල, �« රථවල නංවා ෙගන 
uර බැහැර ෙපර පාස_වලට ද/ව� -ඉතාම �ංI ද/ව�- ෙගන 
ය�න �8ධ ෙවලා Rෙබනවා. එම %සා හැම පෙ8ශයකම -ඉතා 
�ඩා පෙ8ශයක ෙහෝ- ෙපර පාසල� Rෙබ�න ඕනෑ, 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%. ද/ව�ට පX� යා හැ= ළඟ 
uරක ෙපර පාසල� Rෙබ�න ඕනෑ, ඔ��ට පහMෙව� ��� 
ඉෙගන ග�න. එම %සා ඒ සඳහා S ජාRක වැඩ )5ෙවළ� සකස් 
කර�න ඕනෑය =යා අ) �ශ්වාස කරනවා. ෙපර පාස_ ද/ව�ට 
ෙනොNෙ_ අධcාපනය fෙ� p�ක )යවර� �(යට �යT ෙපර 
පාස_ පා�කාව�ට වැBi සහ fමනා රජෙය� ෙග[ෙ� වැඩ 
)5ෙවළ� සහ ඔ�� �³0 =>ෙ� වැඩ )5ෙවළ� ¢යා?මක 
කළ 4�X =යන ෙ� ෙයෝජනාව මා ෙ� අවස්ථාෙ1f ෙ� ග/ 
සභාවට ඉ@~ප? කරනවා.  

553 554 



පා��ෙ���ව 
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ග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nය    ( மா��மி� (தி+மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ග/ අ;? �මාර ම�K�මා 

අද @නෙ� ඉ@~ප? කර  Rෙබන ෙ� ෙයෝජනාව මා ස්�ර කරන 
ගම�ම, ෙපර පාස_ අධcාපනය හා ෙපර පාස_ A/ව~ය� ගැන 
යම� xමට කැමැRX. මා ඇ?තටම කථා කර�ෙ� ෙ� ෙකොළඹ 
පෙ8ශෙ�, එෙහම නැ?න� නාග~ක පෙ8ශවල Rෙබන ෙපර 
පාස_ ගැන ෙනොෙවX, මා %ෙයෝජනය කරන අ�පාර  
@ස්��කෙ� uiප? පෙ8ශවල Rෙබන ෙපර පාස_ ගැනX. මා 
ද�නවා, අෙi ඇමR�මා ෙපර පාස_ A/ව~ය� ගැන ය� =� 
වැඩසටහ� කමය� හ¯�වා ෙදN� යන බව. නW? මා දැක� 
�(යට ඒ වැඩසටහ� තවම? කමව?ව �8ධ ව�ෙ� නැහැ.    

 

අෙi පෙ8ශය ග?ෙතො?, ඒ පෙ8ශෙ� ෙපර පාසලක 
සාමානcෙය� අ}ම වශෙය� ළමX ��පස් ෙදන� �¦නවා. ඒ 
ළමX ��පස් ෙදනා ග?ෙතො? එ� ළමෙය�ෙග� /)ය_ 200� 
වාෙL Wදල� තමX ඒ ෙගො_ල� අය කර�ෙ�. ඊට වඩා වැ¬ 
Wදල� ෙගව�න ඒ ෙදම�)ය�ට බැහැ. ඒ වාෙLම Wද_ 
ෙනොෙගවන ෙදම�)ෙයෝ? ඉ�නවා. එක ළමෙය�ට /)ය_ 200 
ගණෙ� ෙග1ෙවො? ළමX ��පස් ෙදෙන� �¦ෙයො? /)ය_ 
5,000� තමX ෙ� A/ව~යට ආදායම හැ¦යට ලැෙබ�ෙ�. ෙ� 
A/ව~යට ඒ /)ය_ 5,000� °ව? ෙව�න �©ව�ද =යන එක 
ෙලො� පශ්නය�.  

 

අෙi පෙ8ශෙ� න� පජා ශාලාෙ1, ෙපො¬ කඩ කාමරයක 
එෙහම නැ?න� A/ව~යෙL ෙගදර  ෙකොටසක තමX ෙපර පාස_ 
පව?වාෙගන ය�ෙ�. ඉතාම? අ} පහMක� මධcෙ� තමX ඒවා 
පව?වාෙගන ය�ෙ�. ඒ තැ�වලට ජලය, �u�ය නැහැ. /)ය_ 
5,000� වාෙL Wදල� ද/ව�ෙග� එක� කර ෙගන, ඇ?තටම 
ඒ A/ව~ය ෙබොෙහොම ලස්සනට ඇඳලා ලස්සනට සප?� දමා 
ෙගන හෑ�# බෑL එක� අරෙගන ඇ�? ඒ පෙ8ශෙ� අයට 
ෙපෙන�න මම ෙලො� ෙසේවාව� කරනවා =යා ෙපtමට කළාට 
ඒ A/ව~ය එ�ක කථා කර බැTවාම අපට ෙ?ෙරනවා ඉතාම? 
uෂ්කර °�තය� තමX ඇය ගත කර�ෙ� =යලා. ඇ?තටම 
තම�ෙL වග xම� �(යට කා�තා ප�ෂය ස්වයං m=යාව� 
උ?පාදනය කරෙගන °ව? ෙවනවා. ඒ %සා  මා �තනවා, 
රජෙය� ෙමයට ෙලො� අtගහය� ලැෙබ�න ඕනෑ =යලා; 
පළා? සභාෙව� එෙහම නැ?න� පාෙ8½ය සභාෙව� ෙපර 
පාස_ A/ව~යකට අවම වශෙය� /)ය_ 5,000කව? 
fමනාව� ෙගව�න ඕනෑ =යලා.    

 

ෙ� අවස්ථාෙ1 මට තව? කාරණය� =ය�න අවශcX. 
අ�පාර, ෙපොෙළො�න/ව පෙ8ශවල? ෙපර පාස_  ¢යා?මක 
ෙවනවා. ෙතෝරා ග? )~ස� �තර� ��_ ආර�ෂක 
ෙදපා�තෙ���ෙ1 ෙපර පාස_ A/ව~ය� �(යට බඳවා ෙගන 
Rෙබනවා. මා �තන �(යට ��_ ආර�ෂක 
ෙදපා�තෙ���ෙව� ෙ� අයට /)ය_ 18,500ක ප¬ය� 
ෙගවනවා. ෙ� ෙග[ම? එ�ක අෙන� ෙපර පාස_ A/ව~ෙයෝ 
ස�a�ණෙය�ම අසරණ ෙවලා Rෙබනවා. ඒ ෙපර පාස_වලට 
යන ළමX�ෙග� Wද_ අය කර�ෙ� නැහැ. ඒ %සා අමා/ෙව� 
ෙපර පාස_ පව?වාෙගන යන A/ව~ය�ට ඒවා පව?වාෙගන 
ය�න බැ~ ත??වය� ඇR ෙවලා Rෙබනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම ��_ ආර�ෂක 
ෙදපා�තෙ���ෙ1 ෙපර පාස_ A/ව~ය උෙ8ට ෙපර පාසෙ_ 
උග�වලා හැ�දෑවට ගාමාර�ෂක ඇ¯ම ඇඳලා T56  කෙ� 
එ_ලා ෙගන checkpoint එෙ� �¦නවා.  අ) �තනවා, ඒක ෙ� 
ද/ව�ෙL මාන�ක?වයට ෙලො� පශ්නය� ෙවලා Rෙබනවාය 
=යා. නW? ඒ අයට කර�න ෙදය� නැහැ. ඒ අය m=යාව� 

කර�ෙ�. ග/ ඇමR�මා ෙ� ෙවලාෙ1 ෙපර පාස_ A/ව~ය� 
ගැන ඒ වාෙLම  ෙපර පාස_ A/ව~ය�ෙL වැBප ගැන �ෙශේෂ 
අවධානය�  ෙයොW කර�න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙපර පාසල තමX 
අෙi ද/ව�ෙL අධcාපනයට p�ක අ¬තාලම දම�ෙ�; 
අ?Rවාරම දම�ෙ�.  ඒ ෙගො_ල�ෙL මහ��ෙය� xය� හ~ 
හ�බ කර ෙගන යන එක ගැන අ) ආඩ�බර වන ගම� ඒ 
ෙගො_ල�ට අ) උද1ව� කර�න අවශcX =යා මම �තනවා.   

 

අෙi ග/ අ;? �මාර ම�K�මා ඉ@~ප? කර Rෙබන ෙ� 
ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝIත ෙයෝජනාව�. ෙපර පාස_ A/ව~ය 
ගැන පM �ය පළා? සභා මැRවරණය ෙවලාෙ1 කථා කළා. ෙ� 
අයට uniform එක� ෙද�න �©ව� න� ෙහොඳX. ඒ ෙගො_ල�ට 
ඇ¯මකට �ණ? Wද_ වැය කරන එක ෙලො� පශ්නය�. අ}ම 
වශෙය� uniform එක�ව?, ඇමR�මා මා�ගෙය� ෙහෝ සකස් 
කර ෙද�න �©ව� න�, ඒ සඳහා fමනාව� ෙද�න �©ව� න� 
ෙබොෙහොම කාෙලෝIතX =යා මා �තනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම ��ධ පෙ8ශවල 
ෙපර පාස_වල Rෙබන පශ්න ෙව� ෙව� වශෙය�  අ) සලකා 
බැ�ය 4�X. ෙබොෙහෝ ෙපර පාස_ ග?ෙතො? ඒවාෙ� අ} පා} 
Rෙබනවා. ළමX�ට ෙස_ල� කර�න Nuල� නැහැ. එ�ෙකෝ 
ජලය නැහැ. අෙi පෙ8ශෙ� න� ෙගොඩ� uරට ජල පශ්නය 
Rෙබනවා. ෙදම�)ෙයෝ උෙ8ට ඇ�? කළව�� ජලය ෙගන_ලා 
තැ�වාම තමX ප�Rය පට� ග�ෙ�. ඇමR�මා ෙ� ෙවලාෙ1 
ෙම� �Êම ගැන මම ෙගොඩ� ස�B ෙවනවා. රෙ� අෙන� 
පෙ8ශවල ෙපර පාස_ ෙකොෙහොම Rෙබනවාද =ය�න මම 
ද�ෙ� නැහැ. අෙi පෙ8ශෙ� න� M)~ ෙපර පාස_ නැහැ. ෙ� 
ගැන? සලකා බල�න. අ;? �මාර ම�K�මාෙL ෙයෝජනාව 
ඉතාම කාෙලෝIත ෙයෝජනාව�. ඒ ගැන ¢යා කර�න =යා 
ඉ_ලN� ෙමම ෙයෝජනාව මම ස්�ර කරනවා.  

 
පපපපශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලfශන්ය සභාµWඛ කරන ලf....    வினா எ��திய�பெப�ற�. 
Question proposed. 

 

pලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�K�මා�මා�මා�මා    (தைலைமதா&�   உK�பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ ම�K�මා. 
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ග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ මහතාග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ මහතාග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ මහතාග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ මහතා    (மா��மி� விஜித ேப+ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ෙපර පාස_ අධcාපනය 

)5බඳව ජාRක වැඩ )5ෙවළ� සකස් =>ම )5බඳව?, ෙපර 
පාස_ පා�කාව�ට �(ම? �³0ව� හා බඳවා ගැyෙ� කමය� 
සම�� වැBi කමය� සකස් =>ම )5බඳව? ග/ අ;? �මාර 
ම�K�මා  ෙමම ෙයෝජනාව ඉ@~ප? කර Rෙබනවා.    ඇ?තටම 
W_ ළමා �ය අව(ය =යලා =ය�ෙ� N%M�ෙL °�තෙ� 
ඉතාම වැදග? අව(යX. ෙ� අව(ෙ� තමX ද/ව�ෙL මාන�ක, 
�8(මය, සමාජමය �යT අංගවල �ශාල ව�ධනය� ඇR 
ෙව�ෙ�. ෙ� අව(ය තමX ද/ව�ට ආර�ෂාව, mකවරණය, 
p�ක සමාජ �සලතාව හා හM/ ෙකෞශලcය    ලැ�ය 4� අව(ය. 
හැබැX පRප?Rය� �(යට W_ ළමා �ය අව(ය )5බඳව රජය 
කට4� කර�ෙ� නැR �ණ? ෙ� W_ ළමා �ය අව(ය ගත 
කරන ද/ව� ෙවtෙව� �ෙශේෂ වැඩ )5ෙවළව_ සකස් කරලා 
Rෙබනවා.  

 

අ) ද�නවා, "අනාගතය ඔෙ� අෙ? - රට භාරX ඔබට �ෙ?" 
=යලා =යනවා. ඒ =ය�ෙ� ෙ� රෙ� අනාගතය තමX ද/ෙවෝ. 
අනාගත ආෙයෝජනය තමX ද/ෙවෝ. ෙ� ද/ෙවෝ හ~යට 
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හැuෙණො?, %වැර@ අධcාපනය� ලැ�ෙවො? ෙ�  ද/ව�ට  සම 
අධcාපන අවස්ථාව ලැ�ලා ඒ අයෙL %�මාණ හැ=යාව� සහ 
�සලතාව� එ5 දැ�[මට අවස්ථාව ලැ ෙබනවා. එය ඉතා 
වැදග?. අෙi අධcාපන පRප?Rය �ළ අRග/ 
ජනා(පR�මාෙL මඟ ෙප�[ම අtව අධcාපන අමාතc�මා 
8�²Xක පාස_ සහ පාථNක පාස_ @40 =>ම සඳහා 
අධcාපනය නව නැ�මකට අරෙගන යනවා, අ) ද=නවා. ඊට 
සමගා�ව ඇ?තටම W_ ළමා �ය අව(ය ගැන �ෙශේෂ අවධානය� 
ෙයොW �ය 4�X =යලා අ) �ශ්වාස කරනවා.  

 
පM �ය කාලෙ� තම�ෙL ඉ_«� සහ ජාRක ම�ටෙ� 

අවශcතාව� )5බඳව �ශ්ව�දcාල මහාචා�යව/� පා ගම� 
��_ලා, �ව? ප? සාකåඡා පව?වලා, උ8ෙඝෝෂණ කරලා ඒ 
අයෙL ඉ_«� @නා ගැyම සඳහා ෙලො� වැඩ )5ෙවළ� 
අරෙගන �ය ආකාරය අ) දැ�කා. ඉR� ඒක ඇ?තටම රෙ� 
�ශාල පශ්නය� බවට ප? �ණා.  දැ� න� ඒ පශ්නය �සÁලා 
Rෙබනවා.  ඒ ගැන අ) ස�B ෙවනවා. හැබැX ෙ� W_ ළමා �ය 
අව(ය ගත කරන ද/ව� ෙවtෙව� කැප ෙව�ෙ� ෙපර පාස_ 
A/ව~ය නැ?න� පා�කාවX. හැබැX ඒ පා�කාව� =�ම 
උ8ෙඝෝෂණය�, අරගලය�, ඉ_«ම� කර�ෙ� නැහැ. නW? ඒ 
අය )5බඳව �ෙශේෂ අවධානය ෙයොW �ය 4�X =යලා අ) �ශ්වාස 
කරනවා. ඒ අය තමX ෙ� රෙ� අනාගතය ෙවtෙව�, අනාගතය 
භාර ග�න ඉ�න ද/ව� ෙවtෙව� �ශාල කැප[ම�, 
මහ��ය� දරලා ෙ� ද/ව�ට %වැර@ව මඟ ෙප�ව�න කට4� 
කර�ෙ�.  

 
හැබැX අRග/ ජනා(පR�මා බලයට ප? �ණාට පස්ෙසේ 

එ�මා W_ වරටම ද/ෙවෝ ගැන �තලා ළමා සංව�ධන 
අමාතcාංශය� ආර�භ කළා. ළමා සංව�ධන හා කා�තා කට4� 
)5බඳ ව�තමාන ඇමR�මා වන Rස්ස කර_�ය8ද ඇමR�මා 
ෙබොෙහොම ¢යා½�ව, %�මාණ½�ව යම� කර�න උ?සාහ 
ග?තා. ජනා(පR�මා ෙ� ද/ෙවෝ ගැන  �තලා ෙ� වාෙL 
අමාතcාංශය�  රටට දායාද කළා. ඒ එ�කම W_ ළමා �ය අව(ය 
ගත කරන ද/ව�  ෙවtෙව� ෙසොයලා බල�න W_ ළමා �ය 
සංව�ධන %ලධා~� පාෙ8½ය ෙ_ක� ෙකො�ඨාස ම�ටN� ප? 
කරලා Rෙබනවා.  

 

ඊට අමතරව ළමා �Nක� පව�ධන %ලධා~� ප? කරලා 
Rෙබනවා. ඒ වාෙLම ද/ෙවෝ ආර�ෂා කර ග�න �ෙශේෂෙය� 
yR>R සකස් කරලා Rෙබනවා. W_ ළමා �ය අව(ය )5බඳව 
රජය සැල=�ම? ෙවලා Rෙබනවා. �ෙශේෂෙය�ම හැම පළා? 
සභාවකම වාෙL දැනට ෙපර පාස_ A/ව~ය� ස�බ�ධව, 
ද/ව� ස�බ�ධව කට4� කරෙගන යනවා. ෙපර පාස_ 
පඥiRය ස�මත කරෙගන Rෙබනවා. ෙපර පාස_ A/ව/�ට 
�³0ව� සහ fමනාව� ලබා fම සඳහා අවධානය ෙයොW ෙවලා 
Rෙබනවා. මා ද�නා �(යට ෙමොනරාගල @ස්��කෙ� ඌව 
පළා? සභාව ඒ අයට ¬iෙලෝමාව�, �³0ව� ලබා ෙද�න 
කට4� කරෙගන යනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම අෙi ග/ Mෙ�ධා 
ජයෙසේන ඇමR�Nය ළමා සංව�ධන ඇමR�Nය �(යට කට4� 
කළ  කාලෙ� රාජc ෙනොවන සං�ධාන ස�බ�ධ කරෙගන ඒ 
අයට �³0ව�, ¬iෙලෝමාව� ලබා ෙද�න කට4� කළා. 
ව�තමානෙ� පළා? සභාව ෙ� වැඩ )5ෙවළට අතගහලා 
Rෙබනවා. ෙ� රජය �තර� ෙනොෙවX, පළා? සභාව?, ඒ 
වාෙLම පාෙ8½ය සභාව? ය� ය� ෙපර පාස_වලට අත�ත 
ෙදනවා; උද�  කරනවා.  හැබැX සමස්තය� �(යට බැTවාම ඒ 
ත??වය නැහැ. ඒ එ�කම  Plan International USA ආයතනය,  
Room to Read ආයතනය, World Vision වාෙL ආයතන  ෙපර 
පාස_ ෙකෙර� අවධානය ෙයොW කරලා ද/ව� ෙවtෙව� 
ෙගොඩනැ¡� හදා f  ළමා උදcාන, ෙස_ල� Nu_ වැ% දෑ හදා 
ෙද�නට කට4� කර Rෙබනවා. හැබැX ෙ�ක සමස්තයම 

ආවරණය වන  �(යට ¢යා?මක ෙව�ෙ� නැහැ. ෙපර පාස_  
A/ව~ය�ෙL? MuMක� ෙවනස් බව අ) ද=නවා. සමහර �ට 
සාමානc ෙපළ සම? අය ඉ�නවා, උසස් ෙපළ සම? අය 
ඉ�නවා, උපා(ධා~� �¦නවා, ¬iෙලෝමාධා~� �¦නවා, 
හැබැX සාමානc ෙපළව? සම? නැR අය? �¦නවා.  ෙ� අය 
�ෂය %�ෙ8ශයකට අtව ෙපර පාස_ ද/ව� සඳහා අවශc 
ඉගැ�[� කට4� කර�ෙ� නැහැ.  

 

සාමානcෙය� ෙපර පාස_ ද/ව�ට උග�ව�ෙ� නැහැ, 
ඉෙගන ග�නට මඟ ෙප�වනවා �තරX. අර =1වා වාෙL ජාRක 
ම�ටෙ� �ෂය %�ෙ8ශය� Rෙබනවා න� ඒක වැදග? ෙවනවා. 
හැම ද/ෙව�ටම සම අධcාපන අවස්ථා ලැෙබ�න ඕනෑ. ඒක 
එෙහම ෙනොලැjම පශ්නය�.  ඒ එ�කම ෙ� A/ව~ය� �යT 
ෙදනාම එක කමයකට �³0 කරලා, ¬iෙලෝමාව� සහ ඒ අයට 
අවශc MuMක� ²රණය කරලා, ෙ� අයට ෙම�න ෙ� MuMක� 
Rෙබ�න  ඕනෑය =යා ²රණය කරනවා න� ෙහොඳX. ඒ එ�කම 
සමහර W_ ළමා �ය සංව�ධන මධcස්ථාන R�ණ? ඒවාෙ� 
=�ම පහMකම� නැහැ, ආර�ෂාව� නැහැ. එවැ% තැ� 
Rෙබනවා.  

 

හැබැX ෙමොනරාගල @ස්�කෙ� සමහර ග�බද පෙ8ශවල 
රජය මැ@හ? ෙවලා ෙගොඩනැ¡� හදා f Rෙබනවා. රාජc 
ෙනොවන  සං�ධාන මැ@හ? ෙවලා ෙගොඩනැ¡� හදා f Rෙබනවා. 
පළා? සභාව  මැ@හ? ෙවලා, පාෙ8½ය සභාව මැ@හ? ෙවලා 
ෙගොඩනැ¡� හදා f Rෙබනවා.  ඒ %සා අපට සමස්තය ²රණය 
කර�න බැහැ. නW? අ) ද=නවා, ෙපර පාස_ )5බඳ රජෙ� 
අවධානය ෙයොW ෙවලා  ෙ�ක කමව? කරෙගන යනවාය =යා.  

 

 ග/ අ;? �මාර ම�K�මා පකාශ කළ �(යට ෙම� ය� 
ය� ගැටT Rෙබනවා. ඒක අ) )5ගත 4�X.  �ංI ද/ව� ගැන 
තමX අෙi අවධානය වඩා? ෙයොW �ය 4� ව�ෙ�. ගහ� 
�ණ? �ංI පැළය කාලෙ�f තමX හM/ව�න  �©ව� ව�ෙ�. 
ෙලො� ගහ�  බවට ප?  �ණාX� පMව අපට ඒක හM/ව�න 
බැහැ. ඒ  %සා �ංI කාලෙ�f තමX  ෙමය කර�න ඕනෑ. 
ද/ව�ෙL  මාන�ක, �8(මය, සමා°ය යන �යT ව�ධනය� 
�u වන  අව(ෙ�  ද/ව�ට අවශc පහMක� @ය 4� ෙවනවා. 
ද/ව�ට අවශc මඟ ෙප�[මට අවශc ප~සරය� %�මාණය 
කර�න ෙවනවා.  

 

ෙ� සංක_පය ෙගනාෙ1 ඉතා� ජාRක ෛවදcව~යක S  
මා~යා ෙමො�¦ෙසෝ~ මැR%යX. ඇය තමX ෙලෝකයට ෙ� 
සංක_පය හ¯�වා u�ෙ�.  1907  ජනවා~ මාසෙ�f තමX පළW 
වරට W_ ළමා �ය සංව�ධන මධcස්ථානය� ආර�භ කෙළේ. 
ඊළඟට අෙපේ_ මාසෙ�f තමX  ෙදවැ% එක පට� ග?ෙ?. ඇයට 
ඒ අදහස ආෙ1  1906 fX. 1907 �ට 1952 වන ෙත� 
ෛවදcව~ය� හැ¦යට °ව? �0 ඇය �ංI ද/ව�ෙL W_ ළමා 
�ය ගැන ක_පනා කරලා ෙ� සංක_පය ෙලෝකයට ෙගනැ�? 
Rෙබනවා. අද ෙලෝකෙ� සෑම රටකම ෙමය ¢යා?මක ෙවනවා. 
\ ලංකාෙ1? ෙමය ¢යා?මක  ෙවනවා.  

 

අ) බලාෙපොෙරො?� වන ආකාරයට �(ම? අධcාපන 
කමය� ¢යා?මක කරෙගන යනවා.  රජෙ� මැ@හ? [ම �ළ 
�ශ්ව�දcාලය ද�වා ළමX�ට ෙනොNෙ_ අධcාපනය ලබා 
ෙදනවා; %දහස් අධcාපනය අධcාපනය ලබා ෙදනවා.  පාස_ 
ද/ව�ට %ල ඇ¯� ෙදනවා, ෙපළ ෙපො? ෙදනවා, ඒ වාෙLම 
සමහර පාථNක ප�Rවල ද/ව�ට @වා ආහාර ෙ1ල� ෙදනවා, 
රජය මැ@හ? ෙවලා, පළා? සභාව මැ@හ?ෙවලා උපකාරක 
ප�R පව?වනවා. පශ්න පත සාකåඡා කරනවා. ඒ �(යට 
අධcාපනෙ�  පමාණා?මක සහ Aණා?මක @40ව ෙවtෙව� 
රජය �ශාල  �යදම� දරනවා.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ  එ�කම 1990 ගණ�වල 
�යයට 20� වාෙL පමාණය� තමX සාමානc ෙපළ �භාගය 
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සම? �ෙ�.  ෙ� වනෙකොට සාමානc ෙපළ පRඵල  �යයට 50 
ද�වා ෙහොඳ ම�ටමක පවRනවා. අප �ශ්වාස කරනවා, ෙ� ෙගන 
යන අධcාපන වැඩ )5ෙවළ අtව තව අ�/u ගණන� යනෙකොට 
�යයට �යය�ම සාමානc ෙපළ පRඵල?, උසස් ෙපළ පRඵල?  
ෙහොඳ ම�ටමකට ඒ�ය =යා.  ඒ අය ඔ�ෙකොටම  �ශ්ව�දcාලයට 
ය�න බැ~ ෙ1�. හැබැX  අපට  �©ව�කම Rෙබ�න ඕනෑ, -
රජය� �(යට ඒ වගxම  දරනවා. අRග/ ජනා(පR�මාෙL 
මැ@හ? [ම Rෙබනවා.-  %දහස් අධcාපනය ලබන හැම 
ද/ෙව�ම අවසානෙ� %�ණතා සහRකය� ස�තව ප~a�ණ 
ද/ෙව� �(යට සමාජයට �� කර�න.  ඉ@~යට ඇෙදන, 
සංව�ධනය වන, මැ@ ආදාය� ලබන රට� හැ¦යට අෙi රෙ� 
අධcාපන ප8ධRය @40 කර�න M�ශාල වැඩ )5ෙවළ� ෙ� 
රජය ෙගන යනවා.  

 
ළමා සංව�ධන හා කා�තා කට4� අමාතc�මා �(යට අෙi 

ග/ අමාතc Rස්ස කර_�ය8ද මැR�මාට? M�ෙශේෂ වගxම� 
Rෙබනවා. ඇ?ත වශෙය�ම ෙ� ස�බ�ධෙය� �ට වඩා 
මැ@හ?  ෙවලා W_ ළමා �ය සංව�ධනය ගැන �ෙශේෂ අවධානය 
ෙයොW කර�න �©ව�. ෙ� ද/ව� තමX �(ම? අධcාපනයට 
)�ෙස�ෙ�.  ඒ %සා �(ම? අධcාපනයට )�ෙසන ෙ� 
ද/ව�ට �සලතා, සමාජ අ? දැx� ස�බ�ධ p�ක �³0ව 
ලැ�ය 4�X. ඒ සඳහා MuM ප~සරය�, MuM වාතාවරණය�  
%�මාණය �ය 4�X.  ඒ %සා ග/ අ;? �මාර  ම�K�මා 
ෙගනාෙ1 ෙහොඳ ෙයෝජනාව�. එක පාරටම බැ~ �ණ? ෙ� 
ස�බ�ධෙය� ජාRක වැඩ )5ෙවළ� ඇR =>ම වැදග? 
ෙවනවා.  දැනට රජය කරෙගන යන �(යට ඉ@~ෙ�f ඒ සඳහා 
පෙ1ශ ෙවX =යා අප �තනවා. පා�කාව�ට �³0ව ලබා fම, 
බඳවා ගැyම  සහ  fමනා කමය� සකස් =>ම වඩා? MuMX.  ඒ 
අය එවැ�න� ඉ_Tෙ1 නැR �ණ? ඒ අයෙL හැ¤ම අපට  
දැෙනනවා.   ඒ %සා ෙමය  ෙ� රට ෙවtෙව�, ජනතාව 
ෙවtෙව�, දැෙ� ද/ව� ෙවtෙව� කරන වැඩ )5ෙවළ�.   

              
ෙ� වසෙ� ෙලෝක ළමා @නෙ� ෙ?මාව �ෙ�? ළමා 

ෙලෝකය ඔ��ට ෙදW =යන එකX. �ට ක�� R�ණා ද/ව�ට 
සව� fෙම� ඔ��ෙL ෙලෝකය M�දර කරW =යලා. ඒ %සා අ) 
ද/ව� )5බඳව අවධානය ෙයොW කරනවා න� �ෙශේෂෙය�ම ෙ� 
ෙයෝජනාව ගැන  සලකා බලන ෙලස ග/ අමාතc�මාෙග� 
ඉ_ලා �¦N� ෙයෝජනාව ෙගනා ග/ ම�K�මාට ස්�Rව�ත 
ෙවN� මම %හඬ ෙවනවා.  

 
ග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nයග/ අෙනෝමා ගමෙL මහ?Nය    (மா��மி� (தி+மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, මට එක කාරණාව� =ය�න 
අවසර ෙද�න. අ�පාර @ස්��කෙ� Rෙබනවා, දයා ගමෙL 
මැR�මාෙL පධාන?වෙය� පව?වා ෙගන යන දයා සරණ ෙපර 
පාස_ පදනම. අ) හැම අ�/8ෙ8ම ළමX�ෙL W_ ෙපොත ඒ 
පදනෙම� ලබා ෙදනවා. W© අ�පාර @ස්��කෙ� �ංහල, ෙදමළ, 
Wස්�� ද/ව�ට ෙපො? දහදාහ� �තර ෙදනවා. ඒ ෙවtෙව� අ) 
සාමානcෙය� /)ය_ ල�ෂ 12� �තර �යද� කරනවා.  දැ� 
අ�/u අටක, නවයක �තර �ට හැම අ�/8ෙ8ම ඒක කරනවාය 
=යන එක මම ඔබ�මාට =ය�න කැමැRX. මට ඒක ක�� 
=ය�න අමතක �ණා.  

 
pලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�K�මා�මා�මා�මා    (தைலைமதா&�   உK�பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ෙහොඳX. )5�/ කථාව ග/ Rස්ස කර_�ය8ද ඇමR�මා. 

[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....46464646]]]]    

ග/ග/ග/ග/    Rස්ස කර_�ය8ද මහතා Rස්ස කර_�ය8ද මහතා Rස්ස කර_�ය8ද මහතා Rස්ස කර_�ය8ද මහතා ((((ළමා සංව�ධන හා කා�තා ළමා සංව�ධන හා කා�තා ළමා සංව�ධන හා කා�තා ළමා සංව�ධන හා කා�තා 

කට4� අමාතcකට4� අමාතcකට4� අමාතcකට4� අමාතc�මා�මා�මා�මා))))    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த - சிKவ� அபிவி+�தி, மகளி� அGவ'க�  அைம"ச�) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs)    
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, පළWව මම ෙ� ෙයෝජනාව 

ෙගනා� අෙi ග/ අ;? �මාර ම�K�මාට?, ෙ� ෙයෝජනාව 
ස�බ�ධෙය� අදහස් ද�ව� ග/ අෙනෝමා ගමෙL 
ම�K�Nයට?, ග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ ම�K�මාට? ස්�Rව�ත 
ෙවනවා. 

 

ඇ?ත වශෙය�ම ළමා සංව�ධන හා කා�තා කට4� 
අමාතcාංශය යටෙ? ඇR ළමා ෙ_ක� කා�යාලය  W_ ළමා�ය 
mකවරණය හා සංව�ධනයට අදාළ ජාRක පRප?Rය ෙප�[ම, 
සකස් =>ම �u කරනවා. ෙ� වන �ට W_ ළමා�ය mකවරණ හා 
සංව�ධනය )5බඳ ජාRක පRප?Rය� සකස් ෙකොට ¢යා?මක 
කරN� පවRනවා. W_ ළමා�ය අධcාපනය ය�නද ෙ� 
පRප?Rය �ළ අ�ත�ගතව Rෙබනවා. ඒ අtව ෙ� වන �ට W_ 
ළමා�ය සංව�ධන මධcස්ථාන ෙපර පාස_ සඳහා අවම පN²� 
හ¯�වා f ඇR අතර පළා? සභා හා එම පN²�ට අt¼ලව W_ 
ළමා�ය සංව�ධන මධcස්ථාන, ෙපර පාස_ �යා ප@ංIය �u 
කරනවා.  ඒ වාෙLම ෙමම මඟ ෙප�[ම යටෙ? ෙපර පාසෙ_ 
ෙභෞRක ප~සරය, A/ව~ය�ෙL අධcාපනය හා වෘ?²ය 
MuMක�, ද/ව�ෙL ¢යාකාරක� ආf වශෙය� �යTම 
�ෙෂේතය� ආවරණය වන ප~@ අවම පN²� හ¯�වා f 
Rෙබනවා. ඒ වාෙLම ෙප ර පාස_ �යා ප@ංI =>ම සහ 
අº�ෂණය ඍ¨වම ඒ ඒ පළා? සභා ��� �u කරt ලබනවා. 
ෙ� සඳහා ෙබොෙහෝ පළා?වල පඥiR ස�මත කර ෙගන ඇR 
අතර, ඒ සඳහා ෙවනම අ(කා~, ඒකක ස්ථා)ත කර Rෙබනවා.  

 

 W_ ළමා�ය අධcාපනය ෙවtෙව� ජාRක වශෙය� පහත 
වැඩසටහ� ළමා ෙ_ක� කා�යාලය හරහා ෙ� වන �ට 
¢යා?මක කරN� පවRනවා. W_ ළමා�ය mකවරණය හා 
සංව�ධනය )5බඳ ජාRක ස�බ�ºකරණ කNB )�Bවා ඒ 
යටෙ? ෙපර පාස_ A/ �³0ව ලබා ෙදනවා.  ¬iෙලෝමා 
පාඨමාලා �යා ප@ංI කරt ලබනවා. ඒ යටෙ? ෙ� වන �ට 
පාඨමාලා 31� �යා ප@ංI කර Rෙබනවා. W_ ළමා�ය සංව�ධන 
මධcස්ථාන, ෙපර පාස_ A/ව~ය� සඳහා �³0 වැඩසටහ� 
¢යා?මක =>ම සහ එම මධcස්ථාන සඳහා අවශc ෙභෞRක 
පහMක� වැ¬@40 =>ම ෙ� යටෙ? �u කරනවා. ඔබ�ම�ලා 
පකාශ කර� ආකාරයට ෙස_ල� Nuල සකස් කර fම, ඉෙගtමට 
අවශc උපකරණ ආf p�ක පහMක� වැ¬@40 =>ම, W_ 
ළමා�ය සංව�ධන පN²� සකස් =>ම, ද/වාෙL සංව�ධනෙ� 
සෑම අංශය�ම ඒ ඒ වයසට ගැළෙපන අ4~� පව²ද ය�න 
)5බඳව අඛ�ඩ ත�ෙසේ/ව� ෙකොට අවශc ප~@ ඒ ද/වාට 
සහාය  ලබා fම ෙම� අරWණX. වයස අ�/u පහ ද�වා වන 
ද/ව� සඳහා ෙමම පN²� සකස් ෙකොට අවස� අතර, 
ෙදසැ�බ� මාසය �ළf එය එ5දැ�[මට අ) සැලM� කර 
Rෙබනවා. ඊට අමතරව ෙදම�)ය�, රාජc %ලධා~�, A/ව/� 
ඇ�© සමස්ත පජාවම W_ ළමා�ය අධcාපනය )5බඳව දැtව? 
=>ෙ� වැඩසටහ� fප වcාiතව �u කරN� පවRනවා. ෙ� වන 
�ට ෙකB�ප? කරN� පවRන W_ ළමා�ය mකවරණ හා 
සංව�ධන පනත �5�, ඒකාබ8ධ පෙ1ශය� �ළ  තවuරට? 
�©_ව ජාRක වැඩසටහ� ඉB =>මට සැලM� කර Rෙබනවා. 
ඒකට ෙ� අදහස් ¦ක? ඇ�ළ? කර ග�න �©ව�.  

 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම ෙ� �යT 
වැඩසටහ� පාෙ8½ය ම�ටN� ¢යා?මක =>ම  සඳහා ෙ� 
ද�වා අපට �¦ෙ� W_ ළමා�ය සංව�ධන සහකාර %ලධා~� 

559 560 

[ග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ මහතා] 
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අ¸පස් ෙදනX. එම පාෙ8½ය ෙ_ක� කා�යාලවලට අt4�ත 
කර R�ෙ� ඒ පමාණයX. ඒ අයෙග� තමX ඉR~ ෙකො�ඨාස අප 
ආවරණය කර  ග?ෙ?. දැ� අTෙත� බදවා ගැy� කළාX� 
පස්ෙසේ අපට  ඒ �ඩැස ස�a�ණ කර ග�නට �©ව�.  

 

ෙම�@   ඔබ�ම�ලාෙL අදහස් අපට ඉතා වැදග?.  ග/ 
අෙනෝමා ගමෙL ම�K�Nය uෂ්කර පෙ8ශවල Rෙබන ෙපර 
පාස_ ගැන =1වා. එම ෙපර පාස_ R ෙබන ග�වල )�Êම අtව 
පාස_ හා සමාන ඉල�කයකට �ෂVකව ෙගන ය�නට බැහැ. 
යම� කම�  Rෙබන අය ෙපර පාස_ පව?වා ෙගන යනවා. 
ද/ව�ෙග� මා�කව ය� =� Wදල� අය කර අධcාපනය ලබා 
ෙදන තැt? Rෙබනවා.  ඊට අමතරව අප? අෙi ශ�Rෙ� 
පමාණෙය�  අමාතcාංශය� හැ¦යට ය¦තල පහMක�  සපයා fම 
සඳහා කට4� කරනවා. මෑතකf ග/  ජනා(පR�මා,   ආ��ක 
සංව�ධන අමාතc ග/  බැ�_ රාජප�ෂ  මැRතමාෙL  අtදැtම 
මත  N�යන �යය� අපට ලබා u�නා.   ඒ Wද_ ෙබදා fෙ�f  
උ�/ නැ ෙඟන�ර  4දමය වාතාවරණය  R�0 ග�මානවලට   
පWඛතාව ෙදN� කට4� කර�නට බලාෙපොෙරො?� ෙවනවා.  

  
ෙ� ෙපර පාස_  A/ව~ය�ට අප �¦��ට �³0ව ලබා f 

Rෙබනවා. ග/ අෙනෝමා ගමෙL ම�K�Nය පකාශ කළා  ��_ 
ආර�ෂක කා�තා බල කාය ගැන. ඒ බල කාෙ� �¦ කා�තාව� 
ෙපර පාස_ A/ව~ය� හැ¦යට  බඳවා ග?තා.  ග/ සර? 
[රෙසේකර ම�K�මා  ඒ සඳහා �ශාල කැප[ම� කළා.  ඒවා අෙi  
පෙ8ශය වාෙL 4දමය වාතාවරණය R�0  uෂ්කර පෙ8ශ;  
ක�/ව? ය�ෙ� එ�ෙ� නැR ග�මාන. එම %සා තමX ඒ 
රාජකා~ කට4?තට  ��_ ආර�ෂක  බල කාෙ� අය  බඳවා 
ග?ෙ?.  අ} පා} Rෙබනවා. ඉ@~ෙ�f ෙ� අ} පා}ක�  මකා  
ෙගන ෙ� කට4� කර�නට අප සෑෙහන උ?සාහයක ෙයෙදනවා.  

 

ඇ?ත වශෙය�ම  4දමය වාතාවරණෙය� ෙ� රට %දහස් 
�ණාX�  පස්ෙසේ  තමX pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%,  ෙපර 
පාස_ ද/වා ගැන?,  ළමX� ගැන?,   කා�තාව� ගැන? 
වැ¬ෙය� කථා කර�නට පට� අර ෙගන Rෙබ�ෙ�. ෙ� �ෂය 
භාර අමාතcවරයා හැ¦යට  මම මෙL W© උ?සාහය�  
ෙයොදනවා.  අෙනෝමා ගමෙL ම�K�NයෙL ආ�වාදය? ෙ� 
සඳහා ලැjම  )5බඳව මම ස්�Rව�ත ෙවනවා.  

 

[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....52525252] ] ] ]     

ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%,  මෙL ෙයෝජනාව  ස්�ර කළ 
ග/ අෙනෝමා ගමෙL ම�K�Nයට?, ඒ වාෙLම ඒ ගැන අදහස් 
දැ�S ග/ �;ත ෙ�/ෙගොඩ ම�K�මාට?,  �ෙශේෂෙය� �ෂය 
භාර අමාතc  ග/ Rස්ස කර_�ය8ද අමාතc�මාට? මම 
ස්�Rව�ත ෙවනවා. 

 

ග/ ඇමR�ම%, ඔබ�මා  පකාශ කළා  ෙ� සඳහා ය¦තල 
පහMක� ලබා ෙද�න, ෙභෞRක  ස�ප? හද�න  මැ@හ? 
වනවාය =යා.  නW? ඒක W© රෙ�ම ප8ධRය� �(යට  
ෙකෙරන එක� ෙනොෙවX. එම %සා තමX මම ෙ� සඳහා ජාRක 
වැඩ )5ෙවළ� අවශcX =යා  ෙයෝජනා කෙළේ.  

 

අෙන� කාරණය  �³0 [�  ස�බ�ධෙය� �ෙශේෂ 
පශ්නය� Rෙබනවා.  පළා? සභාවල පඥiR ස�මත කරනවා 
තමX.  පළා? සභාවල ෙ�  පඥiR  ස�මත කළාට පස්ෙසේ  දැ�  
අRෙ�ක පශ්නය�  ඇ�? Rෙබනවා. පNRයකට  කර�න ඕනෑ 
යX =1වාට අමා/ෙව� පව?වා ෙගන යන සමහර ෙපර 
පාස_වලට  ඒ ය¦තල පහMක� හදා ග�නට බැහැ. ළමා උයන 
ෙහෝ ෙස_ල� Nuල ෙහෝ හදා ග�න බැහැ. ඒෙක� ෙව�ෙ�  

ෙමොක�ද? ඒ ෙපර පාස_වල ද�ෂ  A/ව~ය� ඉ�නවා. හැබැX, 
ෙපර පාස_ පNRකරණෙ�f  ඔ��ට ඒ කට4� කර ග�නට   
බැහැ. එම %සා ඔ��  මාන�කව? �ඳ වැෙටනවා.  ඔ��ෙL  
ෙපර පාස_වල පNRය නැහැ  =යන  ම�ටමට  එන %සා 
අ%වා�යෙය�  රජෙ�  මැ@හ? [ම� අවශcX.  ඒ වාෙLම  
�³0 [� ස�බ�ධෙය� බැTෙවො? ¬iෙලෝමා  Rෙබනවාද 
නැ8ද =යන එක අද ෙදම1)ෙයෝ?  පශ්න කරනවා.  ඒ වාෙLම  
¬iෙලෝමා Rෙබනවාද නැ8ද =යන එක පා�කාව�ට?  
මාන�කව බලපානවා.  ¬iෙලෝමා නැ?න� ûනමානය�? ඇR 
ව�නට �©ව�. pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ආයතන 
ගණනාව� ෙ� ¬iෙලෝමා පාඨමාලාව කරනවා.  අද ෙ� 
¬iෙලෝමාව සඳහා අය කරන ගාස්� ගැන බැTෙවො? ෙ� 
පා�කාව�ට අ}  වැBප�  අර ෙගන ඒ  ගාස්� ෙගවා ග�නට 
බැහැ.  සමහර තැ�වල  ම�Kව/� හැ¦යට අ) පRපාදන ෙව� 
කරනවා.  

 

ග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතාග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතාග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතාග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතා    (மா��மி� கலாநிதி சர� Mரேசகர) (The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

pලාසනාYඪ  ග/ ම�K�ම%, මට  ෙක¦ පැහැ@� =>මකට 
අවසර ෙදනවාද?   

 
pලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�K�මා�මා�මා�මා    (தைலைமதா&�   உK�பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ග/ අ;? �මාර ම�K�මා   ෙපො#ඩ� අවස්ථාව ෙද�න 

�©ව� ෙ�ද?  ග/ සර? [රෙසේකර ම�K�මා ෙක¦ෙය�  
පැහැ@�  කර�න.  

 

ග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතාග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතාග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතාග/ ආචා�ය සර? [රෙසේකර මහතා    (மா��மி� கலாநிதி சர� Mரேசகர) (The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, මට ෙක¦ පැහැ@� =>ම� 
කර�න අවශcX.  ෙමොකද,   ග/ අෙනෝමා  ගමෙL ම�K�Nය 
��_ ෙසේවා බල කාෙ� ෙපර පාස_ A/ව~ය� ගැන සඳහ� 
කළා. ඇ?ත ව ශෙය�ම  ඒ වාෙL ෙපර පාස_ A/ව~ය�  බඳවා 
ග?ෙ? ෙම�න ෙ� %සාX.  48ධය Rෙබන කාලෙ�f  ත�;ත  
ග�මානවල  =�ම ෙපර පාසල� පව?වා ෙගන �ෙ� නැහැ.  ඒ 
වාෙLම පාස_  පවා  හ~යට පව?වා ෙගන ය�නට කට4� 
කෙළේ නැහැ.   එම %සා  ගාම ආර�ෂක හWදාවට අප 
උපා(ධා~� බඳවා ග?තා. උසස් ෙපළ සම? ෙහොඳ ත/Vය� 
අර ෙගන තමX  ෙපර පාස_ පැවැ?Sෙ�. 
 

ඒක %සා තමX ඒ ග�මානවලට ෙලො� ෙසේවාව� �ෙ�. 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඔ��ට දහඅට දාහ� ප¬ 
ලැ�ණාට තවම? ඒ ළමX�ෙග� /)ය_ �යය� නැ?න� 
එක�ය පනහ� වාෙL Wදල� අය කරනවා. ඒ %සා දැනට ��_ 
)ට ෙසේවය කරන ෙපර පාස_ A/ව~ය�ට =�ම අසාධාරණය� 
ව�ෙ� නැහැ. ඒ අසාධාරණය ෙව�ෙ� Wද_ අය කර ග?ෙ? 
නැ?න� පමණX. ඒ අය කර ග�නා Wද_ ගාම ආර�ෂක 
ෙසේවෙ� �¦න අයට ෙබෙද�ෙ� නැ�ව අෙන� අයට 
ෙබෙදනවා. ඒ අය ෙලො� ෙසේවය� කළාය =යන පැහැ@� =>ම 
මම ෙ� අවස්ථාෙ1f කර�න අවශcX.  

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ග/ ම�K�ම%, ඔබ�මාට ස්�Rව�ත ෙවනවා, ඔබ�මා 

��_ ආර�ෂක ෙදපා�තෙ���ෙ1 අධc�ෂ ජනරා_වරයා 
වශෙය� 4දමය වාතාවරණය �ළ ඒ බඳවා ගැy� කර� එක 
ගැන.  

561 562 



පා��ෙ���ව 

 

 

pලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�KpලාසනාYඪ ම�K�මා�මා�මා�මා    (தைலைமதா&�   உK�பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ග/ අ;? �මාර ම�K�ම%, ඔබ�මා කථා කර�න. 
 

ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
අෙi අ ෙනෝමා මැR%ය ම� කර�, සර? [රෙසේකර මැR�මා 

)5�/ u�t කාරණය ගැන? =ය�න ඕනෑ. එ�Nය ම� කළා, 
�ෙශේෂ කාරණය�. ග/ ඇමR�ම%, ��_ ආර�ෂක බල කාය 
ෙපර පාස_ පා�කාව� �(යට බඳවා ග?� එක නරක ෙදය� 
ෙනොෙවX. ඒකට කම� නැහැ. ඒ කාලය අtව එෙහම කළා 
ෙව�න �©ව�. නW? ඔ�� උෙ8 ව/ෙ1 ෙපර පාසෙ_ 
උග�වලා හවස ආ4ධ ස�න8ධ කා�යය� කරනවා. ඒ ගැන? 
සැල=�ම? ෙව�න. ඒක ළමX�ෙL අධcාපනයට, �ෙශේෂෙය� 
ද/ව�ෙL මාන�ක?වයට ය� බලපෑම� ෙව�න �©ව�. මම 
ඒක? ක/ණ� �(යට ෙ� අවස්ථාෙ1f ම� කරනවා.  

 

�³0[� සඳහා ¬iෙලෝමා පාඨමාලාවලට ෙග[� කර�න 
�u ෙවලා Rෙබ�ෙ� ඔ��ටX. ඉතාම uෂ්කර පෙ8ශවල °ව? 
ෙවන, ඇ¯ම� අTෙත� අර ග�න බැ~, ෙපර පාසල� නඩ?� 
කර�න බැ~ - 

 

ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
අ) ෙපර පාස_වල �³0[� කට4�වලට අය =>ම� 

කර�ෙ� නැහැ. 
 

ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ඔබ�ම�ලා  ෙනොෙවX. ��ධ ¬iෙලෝමා පාඨමාලා Rෙබනවා. 

සමහර අයට රජෙ� �³0ව ලැෙබ�ෙ� නැ?න� ඔ��ට �8ධ 
ෙවලා Rෙබනවා ස_� ෙගවලා ¬iෙලෝමාව� ලබා ග�න. අ) 
ම�Kව/� �(යට ම�K පRපාදන ෙව� ෙක/ෙ1 නැ?න�, 
NGOව�� Wද_ ෙව� ෙක/ෙ1 නැ?න� ඔ��ට ඒක 
ෙපෞ8ග�කව දර�න �u ෙවනවා. ඒ %සා ෙමයට ජාRක වැඩ 
)5ෙවළ� සැ@ය 4�X.  

 

ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
MuMක� Rෙබන අයට අ) �³0ව ලබා ෙදනවා. MuMක� 

නැR අය ෙවන තැන=� �³0ව ග�නවාද =යලා =ය�න 
ද�ෙ� නැහැ. අ) �³0ව ෙද�ෙ� MuMක� Rෙබන 
A/ව~ය�ටX.  

 

ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ඒ =ය�ෙ�, �යTම ෙදනාට ලබා ෙදනවා =යන එකද? 
 

ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඔ1, ෙදනවා. �� මා�ක �³0ව� Rෙබනවා.  
 

ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
වැBi )5බඳ කාරණය මම ම� කළා. ග/ ඇමR�ම%, ෙපර 

පාස_ ද/ව�ට උග�වනවා වාෙLම, පා�කාව�ට �³0ව 

ෙදනවා වාෙLම  ඒ ද/ව�ෙL ෙදම�)ය�ට උග�වන වැෙඩ? 
�8ධ කර�න ඕනෑ. ඔබ�මා? ෙ� කාරණය ම� කළා. 
�ෙශේෂෙය�ම ෙපර පාස_ ළමX�ෙL ෙදම�)ය�ට, ළමX� 
හදා ග�ෙ� ෙකොෙහොමද, ළමXන ්ෙL ආක_ප හද�ෙ� 
ෙකොෙහොමද =යන එක ගැන ඉගැ��ය 4�X. ෙමොකද, අද ෙ� 
අධcාපන රටාව �ළ ඔ�� ෙවන තැනකට යN� Rෙබනවා. ෙ� 
°වන රටාව� )5බඳව ෙදම�)ය�ව දැtව? කළ 4�X. ඒ 
ළමX�ට බැ~ බර� පටවN� ඔ��ව ෙවන ෙලෝකයකට ත_T 
කර�න හදනවා. ඒ )5බඳව �ෙශේෂ වැඩ )5ෙවළ� ඕනෑ.  

 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, ඒ වාෙLම අෙන�? ආයතන 

ස�බ�ධ කර ෙගන ෙසෞඛc )5බඳව, �ෙශේෂෙය�ම ද/ව�ෙL 
ෙසෞඛc �/u )5බඳව සායන වැ% වැඩසටහ�  සෑම ෙපර 
පාසලකම ¢යා?මක වන �(ෙ� වcාපෘRය� රජය ¢යා?මක 
කළ 4�X =යලා මම �ශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙLම අ) ද�නවා 
ළමා �Nක� පව�ධන %ලධා~�, කා�තා කා�යාංශය සහ 
අමාතcාංශ ගණනාවක %ලධා~� ඒ සඳහා �ශාල කැප =>ම� 
කරන බව. නW? ඔ��ට? ෙ� ෙපර පාස_වල පශ්නවලට W³ණ 
ෙද�න �8ධ ෙවනවා. සමහර ෙභෞRක ස�ප? ෙහෝ ෙවන? 
පශ්න ස�බ�ධෙය� ඔ��ට උ?තර නැහැ. ෙ� ස�බ�ධෙය� 
ජාRක සැලැස්ම� හැuෙණො? ඔ��ට �ට වඩා ෙහොÁ� ඒවාට 
උ?තර ෙද�න �©ව� ෙවX. ෙමොනරාගල @ස්��කෙ� ග/ 
�;ත ෙ�/ෙගොඩ ම�K�මාෙL කථාෙ1f   )5ග?තා, ද/ව�ෙL 
අධcාපනෙ� සම අXRය ගැන. අධcාපනෙ� සමාන අXRය 
)5ගැyම ගැන මා එ�මාට �ෙශේෂෙය�ම ස්�Rව�ත ෙවනවා.  

 
ග/ ඇමR�ම%, ෙ� �ෂයට අදාළ ෙනො�ණ? මම අවසාන 

වශෙය� ඔබ�මාෙL අවධානය ෙයොW කරනවා ෙ� කාරණය 
ගැන. ෙලෝක ළමා @නය සැම>ම සඳහා "%දහස උෙදසා කා�තා 
වcාපාරය" යාපනෙ� වැඩසටහ� ගණනාව� සං�ධානය කළා.  
රජෙ� ආර�ෂක අංශවල ආර�ෂාව, mකවරණය සහ ඔ��ෙL 
බලය යටෙ? Rෙබන පෙ8ශෙ�f "%දහස උෙදසා කා�තා 
වcාපාරය" සං�ධානෙය� සං�ධාXකා @W� ආ¦ගල සෙහෝද~යට 
පහාරය� එ_ල �ණා. ඒ වාෙLම ත�ජන එ_ල �ණා. 
ෙපො«�ෙ�f පවා ඔ�� [¬ෙයෝ ගත කළා. ඒ %සා මම 
�ෙශේෂෙය�ම ළමා හා කා�තා කට4� )5බඳ අමාතcවරයා වන 
ඔබ�මාෙග� ඉ_ලා �¦නවා, ඒ අ?තෙනෝමRක ¢යාව�ය 
)5බඳව ෙසොයා බල�න =යලා. ඔ�� එ� �ෙ� ද/ව� සමඟ 
ෙ8ශපාලනය කර�න ෙනොෙවX. කා�තාව�, වැ�දÃව� සහ 
ද/ව� සමඟ සාකåඡා කර ඔ��ට ය� සහනය�, අවස්ථාව� 
හදා ෙද�නX ඔ�� �ෙ�. ෙ8ශපාලනය =>ම තබා ඊට ෙමහා 
�ය ළමX� ස�බ�ධ කාරණයකf? ෙමවැ% පහාර එ_ල 
ෙවනවා න� ඒක කනගාBදායක ත??වය�. �ෙශේෂෙය�ම ඒ 
පහාරය එ_ල කෙළේ ආර�ෂක අංශ =යලා සැක කරනවා. ඒ 
)5බඳව අද පැNV� කරලා Rෙබනවා. මම ඔබ�මාෙග� ඉ_ලා 
�¦නවා, ඒ )5බඳව? ප>�ෂණය� කර�න ඔබ�මාෙL 
අමාතcාංශය? �ෙශේෂ මැ@හ? [ම� කර�න =යලා. එය ඉතාම 
ෙOදyය ත??වය�. ඒක ෙහළා ද=නවාට වඩා එහා ��� අ) ඒ 
ගැන කට4� කළ 4�X. උ�ෙ�  ජාRක සම¡ය ඇR කර�න අ) 
සෙහෝදරා?මක මැ@හ? [ම� ෙව8f ඒකට බාධා =>ම 
ෙනොගැළෙපන ¢යාව� =යලාX මම �ත�ෙ�. 

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
4දමය වාතාවරණය %ම �ණාට පස්ෙසේ ළමා සංව�ධන හා 

කා�තා කට4� අමාතc�මා වශෙය� මම %ර�තරවම 
යාපනෙ� ෙ� වැඩසටහ�වලට සහභා� ෙවනවා. ෙ� �8(යට 
ආර�ෂක හWදා ස�බ�ධ [ම� ගැන =යනවා න� ඒක 
ෙබොෙහොම කනගාBX. ෙමොකද ආර�ෂක හWදාව තමX අපට 
�ණ? ෙ� වැඩසටහ�වලට �ශාල සහෙයෝගය� යාපනෙ� දNළ 
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ජනතාව� එ�ක ලබා ෙද�ෙ�. ෙහට � මම යාපනයට යනවා. 
"ගැහැt ද/වාෙL ජාතc�තර @නය" අ%8දා යාපනෙ� 
පව?වනවා. ඒක යාපනෙ�ම ජනතාව සං�ධානය කරලා කරන 
ෙදය�. ෙ� ගැන? අපට අවධානය ෙයොW කර�න �©ව�.  

 
ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ග/ ඇමR�ම%, �ෙශේෂෙය�ම ෙ� )5බඳව කරන �ම�ශන 

කට4� ස�බ�ධෙය� ඔබ�මාෙL? අවධානය ෙයොW කර�න 
=යලා මා ඉ_ලා �¦නවා. ෙමොකද, යාපනෙ� තැ%� තැන 

ආර�ෂක අංශෙ� checkpoints  R�යf,  �යT ප>�ෂා =>� 
කර8f  ඔය =යන  �(ෙ� ත??වය� Rෙබනවා =යා අ) 
�ශ්වාස කර�ෙ� නැහැ. ඒ වාෙLම ඔ�� ආර�ෂක හWදාෙ1 

track bottom එක ඇඳෙගනX ආෙ1. ඒ ගැන පැNV� කරලා 
Rෙබනවා. එවැ% ආකාරෙය� ඉතාම %�භයව ඉ@~යට ඇ�_ලා 
ෙවන ක�/ව? ත�ජනය� කළා =යා අ) �ශ්වාස කර�ෙ� 
නැහැ.  ඔබ�මා )5ග?ෙ? නැත? ඒක අෙi අදහසX. ඒ %සා ඒ 
ගැන ප>�ෂා කර�න- 

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ග/ ම�K�ම%, එෙහම අපහාස කර�න බැහැ. ආර�ෂක 

හWදාව කවදාකව? ඒ වාෙL ෙදය� කර�ෙ� නැහැ. ආර�ෂක 
හWදාව දNළ ජනතාවට �ශාල සහෙයෝගය� ලබා ෙදනවා. 
�ෙශේෂෙය�ම ද/ව�ෙL සහ කා�තාව�ෙL වැඩසටහ�වලට 
�ශාල සහෙයෝගය� ලබා ෙදනවා.  ඒ %සා සමහ/ ආර�ෂක 
හWදාවට අපහාසය� කර�න ෙ�වා කරනවාද ද�ෙ� නැහැ. 
තවම? අ© යට �% තැ� තැ�වල ඇR ග/ ම�K�ම%. ඒ %සා 
එක පාරටම ආර�ෂක අංශවලට ඇ¡_ල @A =>ම ගැන අපට 
=�ෙසේ?ම එකඟ ෙව�න බැහැ. 

 
ග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතාග/ අ;? �මාර මහතා    
(மா��மி� அஜி� �மார) 
(The Hon.  Ajith Kumara) 
ග/ ඇමR�ම%, ඔබ�මාට ෙ�ක ට වග =ය�න බැහැ. නW? 

�ෙශේෂෙය�ම ළමා සංව�ධන හා කා�තා කට4�     )5බඳ �ෂය 
භාර අමාතcවරයා �(යට ෙ� )5බඳව කර� පැNV� ගැන 
ඔබ�මා අවධානය ෙයොW කර�නය =යා ඉ_ලා �¦නවා.  ඒ 
ප>�ෂණ කර�න ඔබ�මාට බැහැ. නW? ඒ )5බඳව අවධානය 
ෙයොW කර�නය =යා ඉ_ලා �¦නවා.  ඒ වාෙLම    අ) ක�/? 
මැ@හ? ෙවලා    අධcාපනෙ� සමාන අXRය, %දහස් අධcාපනය 
ඇ�© ෙ� සමස්ත ෙයෝජනා සැල=_ලට අරෙගන ජාRෙ� 
අනාගතය භාර ග�නට ඉ�න ෙ� ෙපර පාස_ ළW� සඳහා    හදන 
වැඩ )5ෙවළකට සැලැස්ම� හදWX =යා මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්�RX. 

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඔබ�ම�ලාට �මධcගත Wද_ ලැෙබන අවස්ථාවල ෙවන? 

වcාපෘRවලට Wද_ පRපාදන ෙව� කරනවාට වඩා ෙපර 
පාස_වල  ය¦තල පහMක�වලට M© Wදල� ෙහෝ ෙව� 
කර�නය =යා මා ඉ_«ම� කර�න�. 

 
 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

කා�N පදනම කා�N පදනම කා�N පදනම කා�N පදනම ((((සංසථ්ාගත =>ෙ�සංසථ්ාගත =>ෙ�සංසථ්ාගත =>ෙ�සංසථ්ාගත =>ෙ�) ) ) ) පන? පන? පන? පන? 
ෙකB�පතෙකB�පතෙකB�පතෙකB�පත    காசிமி ம�ற	 காசிமி ம�ற	 காசிமி ம�ற	 காசிமி ம�ற	 ((((��ைண�த���ைண�த���ைண�த���ைண�த�) ) ) ) ச�ட�ல	ச�ட�ல	ச�ட�ல	ச�ட�ல	    

CASIMI FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලf....    இர�டா� மதி�பிகான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde)  

"කා�N පදනම (සංස්ථාගත =>ෙ�) පන? ෙකB�පත දැ� 
ෙදවන වර =ය�ය 4�ය" X මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

  පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�, , , , 48484848
((((3333))))වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?,  ,  ,  ,  pලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�K�මා  ��� �මා  ��� �මා  ��� �මා  ��� 
එය එය එය එය ''''''''ඒඒඒඒ' ' ' ' සථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලf....    
 இத�ப�, ச�ட�ல�  இர�டா��ைற மதி�பிட�ப�� நிைல� க�டைள 48(3)இ�ப� நிைல�&' “ஏ"�&  தைலைமதா+&�  உ-�பின. அவ.களா0 சா�ட�ப�ட�. 
 

  Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDNG MEMBER.to Standing Committee "A" under Standing 

Order 48(3). 

 
ෙරොෂා� රණ�ංහ ජනසහන පදනම ෙරොෂා� රණ�ංහ ජනසහන පදනම ෙරොෂා� රණ�ංහ ජනසහන පදනම ෙරොෂා� රණ�ංහ ජනසහන පදනම 
((((සංසථ්ාගත =>ෙ�සංසථ්ාගත =>ෙ�සංසථ්ාගත =>ෙ�සංසථ්ාගත =>ෙ�) ) ) ) පන? ෙකB�පතපන? ෙකB�පතපන? ෙකB�පතපන? ෙකB�පත    
ெராசா� ரணசி	க ஜனசஹன ம�ற� 

(���ைண�த�) ச�ட�ல� 
ROSHAN RANASINGHE JANASAHANA 

FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලf....    இர�டா� மதி�பிகான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde)  

"ෙරොෂා� රණ�ංහ ජනසහන පදනම (සංස්ථාගත =>ෙ�) 
පන? ෙකB�පත දැ� ෙදවන වර =ය�ය 4�ය" X මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க�ப��  ஏ-�ெகா2ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

     පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�, , , , 48484848((((3333))))
වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?,  ,  ,  ,  pලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�K�මා  ��� එය �මා  ��� එය �මා  ��� එය �මා  ��� එය 
''''''''ඒඒඒඒ' ' ' ' සථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලf....    
 இத�ப�, ச�ட�ல�  இர�டா��ைற மதி�பிட�ப�� நிைல� க�டைள 48(3)இ�ப� நிைல�&' “ஏ"�&  தைலைமதா+&�  உ-�பின. அவ.களா0 சா�ட�ப�ட�. 
 

  Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under  Standing 

Order 48(3). 

565 566 



පා��ෙ���ව 

 

 

ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde)  

"රං;? අT�හාෙ� පදනම (සංස්ථාගත =>ෙ�) පන? 
ෙකB�පත දැ� ෙදවන වර =ය�ය 4�ය" X මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 
  පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�, , , , 48484848

((((3333))))වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?,  ,  ,  ,  pලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�K�මා  ��� �මා  ��� �මා  ��� �මා  ��� 
එය එය එය එය ''''''''ඒඒඒඒ' ' ' ' සථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලf....    

 இத�ப�, ச�ட�ல�  இர�டா� ைற மதி	பிட	ப�� நிைல�க�டைள  48(3)இ�ப� நிைல�*+  “ஏ"�*   தைலைம தா.*�  உ�	பின0 அவ0களா2 சா�ட	ப�ட�. 
 

  Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under 

Standing Order 48(3). 

 

 

 

ක_තැjමක_තැjමක_තැjමක_තැjම    
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 
 

ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    

(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
pලාසනාYඪ ග/ ම�K�ම%, "පා��ෙ���ව දැ� ක_ 

තැ�ය 4�ය" X මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப�� ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
පා��ෙ���ව ඊට අt¼ලව අ.භා. 5.05 ට, 2012 

ඔ�ෙතෝබ� මස 23 වන අඟහ/වාදා අ.භා. 1.00 වන ෙත� 
ක_ �ෙ�ය. அத�ப� பி.ப. 5.05 மணி�* பாரா4ம�ற�, 2012 ஒ�ேராப0 23, ெச:வா;�கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒ=திைவ�க	ப�ட�. 

Adjourned accordingly at 5.05 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 23rd October, 2012. 

ලංකා ශා�ත ෙජෝසi ෙසොෙහො4ර�ෙL ලංකා ශා�ත ෙජෝසi ෙසොෙහො4ර�ෙL ලංකා ශා�ත ෙජෝසi ෙසොෙහො4ර�ෙL ලංකා ශා�ත ෙජෝසi ෙසොෙහො4ර�ෙL 
සංගමය සංගමය සංගමය සංගමය ((((සංෙශෝධනසංෙශෝධනසංෙශෝධනසංෙශෝධන) ) ) ) පන? ෙකB�පතපන? ෙකB�පතපන? ෙකB�පතපන? ෙකB�පත    
இல�ைக �னித �ைசய�ப� சேகாதர� 

சைப (தி��த�) ச�ட�ல� 
SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST. 

JOSEPH (AMENDMENT) BILL 

 
 

ෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලf....    இர�டா� மதி	பிகான க�டைள வாசி�க	ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 
ග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතාග/ Rසස් කර_�ය8ද මහතා    
(மா��மி� தி7ஸ கர'Jய�த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde)  

"ලංකා ශා�ත ෙජෝසi ෙසොෙහො4ර�ෙL සංගමය 
(සංෙශෝධන) පන? ෙකB�පත දැ� ෙදවන වර =ය�ය 4�ය" X 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පපපපශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�ශන්ය �මසන ල@�, , , , සභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �යසභා ස�මත �ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
    පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�පන? ෙකB�පත ඊට අt¼ලව ෙද වන වර =යවන ල@�, , , , 48484848

((((3333))))වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?වන සථ්ාවර %ෙයෝගය යටෙ?,  ,  ,  ,  pලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�KpලාසනාYඪ  ම�K�මා  ��� �මා  ��� �මා  ��� �මා  ��� 
එය එය එය එය ''''''''jjjj' ' ' ' සථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලfසථ්ාවර  කාරක සභාවට පවරන ලf....    

 இத�ப�, ச�ட�ல�  இர�டா� ைற மதி	பிட	ப�� நிைல� க�டைள  48(3)இ�ப� நிைல�*+ “பி" �*   தைலைமதா.*�  உ�	பின0 அவ0களா2 சா�ட	ப�ட�. 
 

  Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDING MEMBER to Standing Committee "B" under Standing 

Order 48(3). 

 
 

රං;? අT�හාෙ� පදනම රං;? අT�හාෙ� පදනම රං;? අT�හාෙ� පදනම රං;? අT�හාෙ� පදනම ((((සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත 
=>ෙ�=>ෙ�=>ෙ�=>ෙ�) ) ) ) පන? ෙකB�තපන? ෙකB�තපන? ෙකB�තපන? ෙකB�ත    

ர�ஜி� அ!விஹாேர ம�ற� 
(%�&ைண�த() ச�ட�ல� 

RANJITH ALUVIHARE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
ෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලfෙද වන වර =ය[ෙ� %ෙයෝගය =යවන ලf....    இர�டா� மதி	பிகான க�டைள வாசி�க	ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

568 567 



    
    
    
    
    
    

සැසැසැසැ....4444....    
 
ෙමම වා�තාෙ1 අවසාන Wදණය සඳහා ස්වxය %වැර@ කළ 4� තැ� ද�වt ~� ම�K� N� )ටපත� ෙගන %වැර@ කළ 4� 
ආකාරය එ� පැහැ@�ව ල�0 ෙකොට, )ටපත ලැj ෙදසRය� ෙනොඉ�මවා හැ�සා#හැ�සා#හැ�සා#හැ�සා# සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එ�ය 4�ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உK�பின� இKதி� பதி�பி. ெச?யவி+ �  பிைழ தி+�த&கைள� தம@ பிரதியி' ெதளிவாக1 �றி�@ அதைன� பிைழ தி+�த�படாத பிரதி கிைட�த இ+ வார&கN� ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய+1� அ/��த' ேவ�= . 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
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දායක Wද_ දායක Wද_ දායක Wද_ දායක Wද_ ::::    පා��ෙ��� �වාද වා�තාවල වා��ක දායක Nල /පා��ෙ��� �වාද වා�තාවල වා��ක දායක Nල /පා��ෙ��� �වාද වා�තාවල වා��ක දායක Nල /පා��ෙ��� �වාද වා�තාවල වා��ක දායක Nල /. . . . 2178217821782178====. . . . )ටපත� ෙග�වා ගැyම අවශc)ටපත� ෙග�වා ගැyම අවශc)ටපත� ෙග�වා ගැyම අවශc)ටපත� ෙග�වා ගැyම අවශc        
න� ගාස�්ව /න� ගාස�්ව /න� ගාස�්ව /න� ගාස�්ව /. . . . 18181818....15151515====. . . . තැපැ_ ගාස�්ව /තැපැ_ ගාස�්ව /තැපැ_ ගාස�්ව /තැපැ_ ගාස�්ව /. . . . 2222....50505050====. . . . ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ 6666, , , , =/ළපන=/ළපන=/ළපන=/ළපන, , , , පාමංකඩ පාරපාමංකඩ පාරපාමංකඩ පාරපාමංකඩ පාර, , , , අංක අංක අංක අංක 102102102102, , , , 
)ය�~ ෙගොඩනැ�_ෙ_ රජෙ�  ප)ය�~ ෙගොඩනැ�_ෙ_ රජෙ�  ප)ය�~ ෙගොඩනැ�_ෙ_ රජෙ�  ප)ය�~ ෙගොඩනැ�_ෙ_ රජෙ�  පකාශන  කා�යාංශෙ�  අ(කා>  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ�බ�           කාශන  කා�යාංශෙ�  අ(කා>  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ�බ�           කාශන  කා�යාංශෙ�  අ(කා>  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ�බ�           කාශන  කා�යාංශෙ�  අ(කා>  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ�බ�           
30 30 30 30 දාට  පදාට  පදාට  පදාට  පථම දායක  Wද_ ෙගවා ඉ@~ ව�ෂෙ� දායක?වය ලබා ෙගන �වාද වා�තා ලබාගත හැ=යථම දායක  Wද_ ෙගවා ඉ@~ ව�ෂෙ� දායක?වය ලබා ෙගන �වාද වා�තා ලබාගත හැ=යථම දායක  Wද_ ෙගවා ඉ@~ ව�ෂෙ� දායක?වය ලබා ෙගන �වාද වා�තා ලබාගත හැ=යථම දායක  Wද_ ෙගවා ඉ@~ ව�ෂෙ� දායක?වය ලබා ෙගන �වාද වා�තා ලබාගත හැ=ය. . . .     

%යNත @ෙන� පMව  එවt ලබන දායක ඉ_T� ප? භාර ගt ෙනොලැෙ�%යNත @ෙන� පMව  එවt ලබන දායක ඉ_T� ප? භාර ගt ෙනොලැෙ�%යNත @ෙන� පMව  එවt ලබන දායක ඉ_T� ප? භාර ගt ෙනොලැෙ�%යNත @ෙන� පMව  එවt ලබන දායක ඉ_T� ප? භාර ගt ෙනොලැෙ�....    
    
    
    
    
    
    
    
 ச�தா ச�தா ச�தா ச�தா ; ; ; ; ஹ�சா� அதிகார அறிைகயி� வ�டா�த ச�தா �பா 2,178. ஹ�சா� தனி�பிரதி �பா 18.15. தபா� ெசல" �பா 2.50. வ�டா�த ச�தா $�பணமாக அ�திய�சகஅ�திய�சகஅ�திய�சகஅ�திய�சக, , , , அரசா�க ெவளி��ட�வலக�அரசா�க ெவளி��ட�வலக�அரசா�க ெவளி��ட�வலக�அரசா�க ெவளி��ட�வலக�, , , , இலஇலஇலஇல. . . . 102102102102, , , , பியசிறி க� ட�பியசிறி க� ட�பியசிறி க� ட�பியசிறி க� ட�, , , , பாம"கைட $திபாம"கைட $திபாம"கைட $திபாம"கைட $தி, , , , கி%ள&பைனகி%ள&பைனகி%ள&பைனகி%ள&பைன, , , , ெகா(�) ெகா(�) ெகா(�) ெகா(�) 6 6 6 6 எ�ற விலாச(தி�) அ*�பி பிரதிகைள�  ெப�,ெகா-ளலா.. ஒ0ேவாரா23. நவ.ப5 30 ஆ� ேததி) $� ச�தா�பண.  அ*�ப�பட ேவ23.. பி�தி கிைட). ச�தா வி2ண�ப8க-  ஏ�,ெகா-ள�படமா�டா.        
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\ ලංකා රජෙ� Wදණ ෙදපා�තෙ���ෙ1 Wදණය කරන ලf. 


